
 

 2018البحرين  مملكة - جودة التعليم والتدريب جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لهيئة© 

 
 
 

 
 

 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

 تقرير المراجعة
 

 

   

 
 

 

 جد حفص االبتدائية للبنين درسةم
 عاصمةال محافظة – جد حفص

 مملكة البحرين
 
 

 2018مايو 3-2أبريل و 30تاريخ المراجعة: 

SG161-C3-R187 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                         2018مايو  3-2أبريل و 30- جد حفص االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 المقدمة

 

من قبل  أيام ثالثةإجراء هذه المراجعة على مدار هيئة جودة التعليم والتدريب بمراجعة أداء المدارس الحكومية ب قامت إدارة
 طلبةاألخرى، واالطالع على أعمال النشطة وقد قام المراجعون أثناء فترة المراجعة بمالحظة الدروس، واأل مراجعين، ستة

مع  جرىمقابالت التي تالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة والوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن ال
 ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، وما أصدروه من توصيات. وأولياء األمور. طلبةبالمدرسة وال موظفينال
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /لى الشمول والتمامتدل ع الجميع تقريًبا  /الجميع
 الغالبية العظمى
 تدل على الكثرة والشيوع وتزيد على معظم  األغلبية العظمى

 تدل على الكثرة بما يجاوز حد األغلب معظم جيد
 تدل على تجاوز الحد المتوسط أغلب/مناسب/مالئم/متفاوت مرض  

 غير مالئم

 تدل على ما دون المتوسط قليل/ أقلية
 تدل على ما هو أدنى من قليل محدود

 تدل على الندرة والقلة الشديدة محدود جًدا
 تدل على انعدام الشيء معدوًما )ال يوجد(

 
 

 مرض  " علية العامة للمدرسةاالف" 

 
 مبررات الحكم

 

  تنظيم القيادة العليا الحديثة مجاالت العمل المدرسي
وفق رؤية تشاركية، وتسييرها بتخطيط إستراتيجي 
واضح، وتعزيزها العالقات اإليجابية بين منتسبات 

 المجتمع المدرسي، والشركاء.
  وافق نسب النجاح واإلتقان المرتفعة تعلى الرغم من

ي لتمع مستويات أغلب الطالب في الدروس الجيدة ا
 ،ومعظم دروس الرياضيات ،تركزت في دروس العلوم

 مستوياتهمإال أن وبعض دروس نظام معلم الفصل، 
 ،الدروس نصفأكثر من في متفاوتة  جاءت
ة في دروس اللغتين العربيت بصورة مرضية وتمركز 

 واإلنجليزية.

  تعليميةلاستراتيجيات اإلتوظيف المعلمات في تفاوت، 
وترفع  ،لتولي األدوار القيادية دور الطالبز عز  ت  التي 
وقت  في إدارة هنتفاوت ، وكذالديهالمسئولية  حس  من 

االستفادة من نتائج التقويم في مساندة في و  ،لتعلما
 ذوي التحصيل المنخفض. الطالب

   الب للط ينمتفاوت الدعم والمساندة التعليمية المقد
 ،على اختالف فئاتهم، في الدروس والبرامج المدرسية

 .م للطالب ذوي اإلعاقةمع أفضلية الدعم المقد  
 المناسب للموارد والمرافق التعليمية  المدرسة توظيف

األمر الذي أكسبها  ؛بما يثري خبرات الطالب
 ولياء أمورهم.أرضاهم، ورضا 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
  مع الشركاء، و في تنظيم مجاالت العمل المدرسي، وبناء عالقات إيجابية بين منتسبات المدرسة العلياجهود القيادة. 

  حة.والمرافق التعليمية المتا ،خبرات الطالب، والتوظيف المناسب للمواردبما يثري البيئة المدرسية استثمار 

   م للطالب ذوي اإلعاقة.الدعم المقد 
 
 

 التوصيات
 وزارة التربية والتعليم فيما يرتبط بــ:في جهود المدرسة من قبل الجهات المعنية  دعم 

 ضمان سالمة الطالب عند انصرافهم بصورة أكبر –
المعلمات األوليات ألقسام: نظام معلم الصالة الرياضية، و البشرية المتمثل في: المادية و سد نقص الموارد  –

 .لغة اإلنجليزيةالفصل، واللغة العربية، والرياضيات، وال

   بر على:ز بصورة أكمتابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث ترك 

 والتعلم التوظيف الفاعل إلستراتيجيات التعليم –
 ت التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضلإدارة وق –
 نخفضالطالب ذوي التحصيل الم المختلفة، خاصةً االستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالب بفئاتهم  –
 الفرص للطالب؛ لتولي األدوار القيادية، وتحمل المسئولية في الدروس، وخارجها. من مزيد   إتاحة –

 ليمية.؛ تلبيًة الحتياجاتهم التعبصورة أكبر دعم الطالب على اختالف فئاتهم، ومساندتهم في البرامج المدرسية 

 
 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 وجميع مجاالت العمل ،ثبات الفاعلية العامة للمدرسة 
تفاوت بوارتباط ذلك  ،المدرسي في المستوى المرضي

حداثة انضمام القيادة األساسية، و المواد أداء أقسام 
على مجاالت المناسب  هوانعكاس ،العليا للمدرسة

 العمل المدرسي.
   ع أدوات التقييم الذاتي، واالستفادة من نتائجه في تنو

 تيال ،والخطط المدرسية ،ستراتيجيةالخطة اإل إعداد
 والمتابعة الكمية والوصفية ،وضوح األهدافباتسمت 

ن أال ، إالدوريةبالوقفات التقويمية  ،لمؤشرات األداء
ث ر في أ ،وجودة التنفيذ ،األداء دقة قياسفي  التفاوت

 جاتالمخر تحسين و  ،جودة عمليتي التعليم والتعلم
 .بصورة أكبر

  تفاوت تقييم المدرسة لواقعها في استمارة التقييم
مع األحكام التي توصل إليها فريق المراجعة  ،الذاتي

 في جميع المجاالت.



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 4                                                                         2018مايو  3-2أبريل و 30- جد حفص االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

  لمواجهة بعض  ؛مناسبةإجراءات المدرسة اتخاذ
من  ر  أكب دعم  تحتاج لمعالجتها إلى التي ، لتحدياتا

 في:وتمثلت ، الجهات المعنية
القيادة الوسطى في جميع أقسام المواد نقص  –

 باستثناء قسم العلوم ،األساسية

 تابعة سالمة الطالب عند انصرافهمم –
قلة المساحات المظللة في ظل عدم وجود  –

 .صالة رياضية
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

   في االختبارات المدرسية، طالب الق ي حق
-2016واالمتحانات الوزارية في العام الدراسي 

جاح مرتفعة في جميع المواد سب نن 2017
، جاء %100و %88األساسية، تراوحت ما بين 

 ،االبتدائي الصف الخامسأعالها في معظم مواد 
واللغة اإلنجليزية بالصفين الثاني والرابع، والعلوم 

في اللغة العربية بالصف  قلها، وأبالصف الرابع
 .الثاني

   ق الطالب نسب إتقان مرتفعة ومرتفعة جًدا في حق  ي
جميع مواد الحلقة األولى، ومعظم مواد الصفين 

، %92و %62الرابع والخامس، تراوحت ما بين 
اء أعالها في العلوم بالصف الرابع، وأقلها في ج

مع وافق تتوهي نسب  ،اللغة العربية بالصف الثاني
 ،في معظم المواد األساسيةنسب النجاح المرتفعة 

في  ينتإتقان متوسط تينسبب هافي حين تتفاوت مع
 االلغة اإلنجليزية بالصفين: الرابع، والخامس، بلغت

 على الترتيب. %53و ،58%
  نسب النجاح واإلتقان المرتفعة مستويات تعكس

 التي تركزت في ،أغلب الطالب في الدروس الجيدة
وبعض  ،الرياضياتمعظم دروس و  ،العلوم دروس

لك ت تفاوتتدروس نظام معلم الفصل، في حين 
لتي ا ،مع مستوياتهم في الدروس المرضيةالنسب 
 بروتمركزت بدرجة أك ،اتقريبً الدروس  نصفشكلت 

 اللغتين العربية واإلنجليزية.دروس في 
 للمهارات  طالب الحلقة األولى يتفاوت اكتساب

 ،القراءة الجهريةمهارات  ونإذ يكتسب ،األساسية
بصورة جيدة، في حين وترتيب أحداث قصة 

التعبير مهارات لمعارف العلمية، و ا يكتسبون
لغة الفصحى السليمة في التوظيف و ، الكتابي

ي ف ومقارنتها ،األعدادوكتابة  ،التعبير الشفهي
 .بصورة أقل الرياضيات

 طالب الصفين الرابع والخامس المهارات  يكتسب
حوية، لقواعد النكتطبيق ا ،األساسية بصورة مناسبة

 ،في اللغة العربية ةالشعري وصوتحليل النص
والتعبير الشفهي في اللغة  ،والقراءة الجهرية

 هونتسبكالتعبير الكتابي الذي يبخالف  ،اإلنجليزية
 مستوى أفضل ونأقل، وفي المقابل، يحقق بدرجة
 ا فيكم ،المهارات والمعارف العلميةاكتساب في 

، هابين أنواعوالمقارنة  ،للمخاليط يمالتجريب العل
، رابعالصف الوالحسابية ب ،ةيوفي المهارات الهندس

يجاد محيط المستطيل بالصف الخامس.  وا 
   األعوام الدراسية من فيق طالب الحلقة األولى حق  ي 

ا في استقرارً ، 2017-2016إلى  2014-2015
نسب النجاح المرتفعة في اللغة االنجليزية، مع 

ف من الص همعند انتقال ،بقية الموادتراجعها في 
تستقر بعدها عند ل، األول إلى الصف الثاني

ر نسب تستق المستوى المرتفع بالصف الثالث، كما
 ن الرابع والخامس فيالنجاح المرتفعة في الصفي

ة في اللغتين العربي وتتقدم ،الرياضيات والعلوم
 واإلنجليزية.

   بصورة متفاوتة فيوفق قدراتهم م الطالب يتقد 
 رةون بصو متقد  يحيث الدروس واألعمال الكتابية، 

ومعظم دروس  ،العلومدروس أفضل في 
 ،وبعض دروس نظام معلم الفصل ،الرياضيات
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 تين العربيةللغوأعمال اوبدرجة أقل في دروس 
 اإلنجليزية.

   ًدا في ن تقدًما جيو ن والموهوبو ق الطالب المتفوقحق  ي
واألعمال  معظم الدروسالبرامج اإلثرائية، وفي 

الكتابية، بمستوى يفوق تقدم أقرانهم: ذوي التحصيل 
ن الذين يتقدمو  ،المنخفض، وذوي صعوبات التعلم

بة في برامجهم العالجية والخاصة.بصورة مناس

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   والخامس بالصفين الرابع ،نجليزيةخاصًة في اللغتين العربية واإل ،عمال الكتابيةم الطالب في الدروس واألتقد. 

  اإلنجليزية.مستويات طالب الصفين الرابع والخامس، من حيث نسب اإلتقان في اللغة 

   وفق قدراتهم طالب ذوي التحصيل المنخفضالم تقد. 
 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

  قبل ا مبرامج في بصورة مناسبة ي ساهم أغلب الطالب
 ،ةالفسح أنشطة ه، وفيئوأثنا ،الطابور الصباحي
"ركن  موتفعيلهالمباريات الرياضية، كمشاركتهم في 

طة ، وأنشةالصباحي اإلذاعة، وقيادتهم فقرات القراءة"
قد و المجلس الطالبي، و ، ، واألسابيع الثقافيةاللجان

 وتحماًل  ،بالنفسمناسبة ثقة خاللها أظهروا 
 فيما بينهم. اوتناغمً  ،للمسئولية

   علما بالتاستمتاعً ظهر الطالب في الدروس الجيدة ي، 
 ،ةقائد المجموع :بقيامهم بأدوار ، للمسئوليةتحماًل و 

 تفاوت ثقتهم بأنفسهم، بخالف ،والمتحدث الرسمي
 في الدروس المرضية.وتوليهم األدوار القيادية 

  اسًباوعًيا من وني ظهر يلتزم الطالب السلوك الحسن، و، 
 ؛ظمةباألن تقيدالالمدرسة، و بالمحافظة على ممتلكات 

 من الرغمعلى انعكس على شعورهم باألمن النفسي، 
 في تم رصدهاالتي سلوكية المشكالت بعض ال

 ،من الدروس وخارجها السجالت المدرسية، وفي قلة

يتم إجراء الالزم  ،تمثلت في المشاجرات البسيطة
، مثل: "ملك اإلرشاديةامج البر بومعالجتها  ،حيالها

 "كلنا مسئول".، واألخالق"
 قيم لي ظهر الطالب فهًما مناسًبا لثقافة البحرين، وا

ل في ترديدهم السالم الوطني بحماس، اإلسالمية، تمث  
نصاتو  للقرآن الكريم، ومشاركتهم في فعالية "زمن  هما 

 يالركن الشعب وتفعيلهمواأللعاب الشعبية،  ،لول"
ابقة في مسوتحقيقهم المركز الثالث ، ""سوق األربعاء

 ".ديرتي أحلى"
 ى لإ ، والحضور المنتظميلتزم أغلب الطالب المواعيد

، بخالف حاالت الغياب الجماعي في لمدرسةا
تنفيذ ب تعالجها المدرسةالتي المناسبات غير الرسمية، 

 نسبفي  اتحسنً  أثمرالذي  ؛مشروع" أنا منضبط"
 .مقارنة بالسابق ،الحضور

  ،الل خي ظهر الطالب قدرات متفاوتة على التعلم ذاتًيا
، رونيةاإللكتالثقافية في المسابقات بعضهم مشاركة 
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 ،يةوالقراءة المنزلية الذاتوتنفيذهم التجارب العلمية، 
عدادهم البحوث  مه، والمطويات التعليمية، وتوظيفوا 

 .في حل الواجبات أدوات التمكين الرقمي

  األنشطةبصورة مناسبة في مًعا يتواصل الطالب 
ا في ويظهرون تجانسً  ،المدرسيةفعاليات الو  ،الرياضية

على  مناسبةً  مقدرةً و ، الجماعيةاألنشطة الصفية 
 .والتحاور ،نصاتاإل

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر.في الدروس األدوار القيادية  هم، وتوليوتحملهم المسئولية وحماس،ثقة مشاركة الطالب ب 

  التعلم ذاتًيا.قدرة الطالب على 
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

  تعليمية ستراتيجياتإالمعلمات أغلب توظ ف 
علم والت ولعب األدوار، التعلم باللعب،ك ،متنوعة
 موارد تعليمية متعددة، فيها يستخدمنو ، باألقران

كالسبورة الذكية، والبطاقات، وأدوات التجريب 
ساهمت في إكساب الطالب المهارات  ي؛مالعل

األساسية، والمعارف، والمفاهيم بصورة جيدة في 
وبعض  الرياضيات،معظم دروس دروس العلوم، و 

 نهفي حين تفاوت تفعيل دروس نظام معلم الفصل،
 ،ةرد في الدروس المرضيوالموا ستراتيجياتتلك اإل

 وتمركزتتقريًبا، الدروس  نصفالتي شكلت 
نجليزية، إلفي دروس اللغتين العربية وا بدرجة أكبر

إذ ركزت أغلب المعلمات فيها على المناقشة 
 ،والتعلم الجماعي غير محدد األدوار ،والحوار
برزت فيه مشاركة الطالب غالًبا ما والذي 

 المتفوقين.
 ستخدمها التي تنو ع أساليب التشجيع والتحفيز تت

 والتحفيزالتشجيع اللفظي، المعلمات ما بين 
لوجوه وا ،ختام التحفيزأالهدايا، و و النجوم، المادي ب
حو ن الطالب جذبتفاوت تأثيرها في ، الضاحكة

في المواقف وتحفيزهم على المشاركة ، التعلم
 .التعليمية

 دروس، ففي تتفاوت المعلمات في إدارتهن لل
تخطيطهن الجيد للمواقف  الدروس األفضل برز

دارتهن، التعليمية  بانتقالهن السلس بين األهداف، وا 
وتقديمهن الواضح  ،المنظمة لسلوك الطالب

 المرضية في حين تأثرت الدروس للتعليمات،
إلطالة ا التعليمية، أوبسرعة االنتقال بين األنشطة 

 ؛يةالستهاللخاصة األنشطة ا ،في بعض جزئياتها
م ص للتقويى عدم كفاية الوقت المخص  إلمما أدى 
 .تقديم التغذية الراجعة الموجهةلأو  ،الختامي

 من الواجبات  در  مناسب  قف الطالب بل  كي
من حيث: دقة تفاوتت ، التي الكتابية واألعمال

، ولهحوانتظامه، وتقديم التغذية الراجعة حيح التص
، حيث الطالبتحدي قدرات من حيث كذلك و 

 العلوم والرياضيات،أعمال ظهرت أفضليتها في 
 ،األول والثاني لنظام معلم الفصل وأعمال الصفين

مع ، الموادبقية في  مناسبةفي حين ظهرت بدرجة 
عض في ب األساسية المهاراتفي تنمية  هاتفاوت

ة في اللغة يالكتاب اتمهار خاصة ال المواد،
 اإلنجليزية.

  المعلمات التمايز في الدروس بصورة تراعي
التدرج ، و النهاية بتوجيه األسئلة مفتوحةمناسبة، 

أجزاء الدرس من األسهل إلى األصعب، تقديم في 
األنشطة التعليمية ذات المستويات وتقديم 
ي كما ف ،أنماط التعلمكذلك  ينراعيو ، المختلفة

دور  نفعليبعض دروس نظام معلم الفصل، و 
د المناظرات بين "المفكر الصغير" خالل عق

 .الطالب في العلوم
   مهارات  لتنمية ؛ا مناسبةتيح أغلب المعلمات فرصً ت

التفكير العليا لدى الطالب، كمهارة التجريب 
ي المحيط ف واستنتاج قانون ،العلمي في العلوم

 التمييز بين أدواتو ، بالصف الخامس الرياضيات
 .بالصف الرابع ربيةالنفي في اللغة الع
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  حريرية تالتقويمات التتنوع أساليب التقويم ما بين
إلى جانب جماعية، الفردية و الشفهية، الو 

فاوتت تإال أن  فاعليتها  ،المالحظة، وتقويم األقران
ضمان مشاركة جميع الطالب في من حيث: 

تائج نواالستفادة من ، ةالجماعي ةالشفهي اتالتقويم
التقويم في مساندة الطالب ذوي التحصيل 

المنخفض.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 والتعلم التوظيف الفاعل إلستراتيجيات التعليم. 

 .إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجية 

 لتحصيل ذوي ا ، خاصةً على اختالف فئاتهمالطالب مساندة في  افاعلية أساليب التقويم، واالستفادة من نتائجه
 المنخفض.

 يحهاحاألنشطة التعليمية والواجبات المنزلية، وتحري الدقة في تص الطالب في، وتحدي قدرات مراعاة التمايز. 
 
 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

  تلبي المدرسة االحتياجات التعليمية للطالب بفئاتهم
ز مشاركة الطالب المختلفة بصورة مناسبة،  إذ تعز 

المتفوقين في مشروع "العلماء الصغار"، وفي 
المسابقات الثقافية والعلمية، وتحتضن طالبها 

 تحتفيكلجنة "المسرح"، و  ،في اللجانلموهوبين ا
لوحة "أنا و  ،الموهبة""يوم فعالية في بإنجازاتهم 
يتفاوت دعمها لطالب صعوبات في حين  موهوب"،

التعلم، وطالب صعوبات النطق والتخاطب خالل 
"أستمع؛ ألعبر، وأمث ل"، و"هيا : يمشروع   هاتنفيذ

لطالب ذوي التحصيل ، وكذا دعمها للنتحدث"
 فيو  ،األسبوعيةتقوية الدروس خالل  المنخفض
  "التبني التربوي". مشروع

 بصورة مناسبةالشخصية احتياجات الطالب  ىتلب ،
رسوم و  ، كالنظاراتالمساعدات العينية والمادية بتقديم

عزيز تالحصص اإلرشادية، وبرامج  وتنظيمالرحالت، 
 تحاال "، ودراسةرصيدي سلوكي" جلسلوك، كبرناما

 .لبعض الطالب السلوك غير السوي
   يةوما تحويه البيئة المدرس ،األنشطة الالصفيةثري ت 

اهتماماتهم و خبرات الطالب  ،وأركان من مرافق
، األسبوعية صص النشاطحك، بصورة مناسبة

، اللجانأنشطة ، و "ملعب السلوك" وفعاليات
، ينالبحر كمسابقة " المسابقات الداخلية والخارجية،و 

 الثالثالمركز  الطالب حققالتي  ،"تراث وحضارة
 المدارس المتعاونة.على مستوى  هافي
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  لجنة الصحة والسالمة المدرسية مع مكتب تتعاون
متابعة الحاالت الصحية، وتنفيذ ل ؛التمريض

وتقديم اإلرشادات حول  المشروعات التوعوية،
حراس و  ،المدرسة وتبذل منتسبات "الحقيبة المثالية"،

األمن، جهوًدا واضحة في تنظيم الطالب عند 
انصرافهم من المدرسة، وتتواصل مع الجهات المعنية 

 ،المساحات غير المظللة، واالزدحام المروري :بشأن
 أمام توفير سالمة أوثق للطالب. تحدًيامثل الذي ي  

   بوع بتنفيذ أس، بصورة مناسبة دد  الج  طالب الهيئ ي
الزيارات  ميظتنبولياء أمورهم، و لهم وألالتعريفي التهيئة 

 تعريفهم بمناهجللطالب الصف الثالث؛ الصفية 
عن  وطبيعة التدريس فيه، فضاًل  ،الصف الرابع

الزيارات الميدانية لطالب الصف الخامس للمدارس 
 التي سيلتحقون بها.

   مية كتنالمهارات الحياتية بصورة مناسبة،  ىنم  ت
والتجويد في الطابور الصباحي،  ،مهارات الخطابة

وكتابة البحوث، واستخدام  ،وجمع المعلومات
ز ،القواميس في مركز مصادر التعلم  المدرسة وت عز 

ة، الفني في المشاغلمع أبنائهم  األمور أولياء مشاركة
 .النفايات تدويرفي مشروع و 

  ،يحظى الطالب ذوو اإلعاقة الجسدية والسمعية
ة المدرسيتهيئة المرافق  :بمساندة جيدة، تضمنت

اللجان الخاصة في  فيالمناسبة لهم، ومتابعتهم 
االختبارات، ومشاركتهم في الفعاليات المختلفة، 
كمشاركتهم في معرض اإلنتاج األول لذوي 

 االحتياجات الخاصة.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 البرامج العالجية، واإلثرائية بصورة أكبر.في تهم المختلفة تلبية احتياجات الطالب التعليمية، بفئا 

  للطالب.أكثر أمًنا ضمان انصراف 
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

   السلوكو م، ز رؤية المدرسة التشاركية على التعل  رك  ت، 
واالنتماء للوطن، وقد تم ت ترجمتها بصورة مناسبة 

 في مجاالت العمل المدرسي.
 م جودة خدماتها وتقي   ،تشخ ص المدرسة واقعها

"؛ إلى جانب رم؛ لنطو  بتنفيذها مشروع "نقي   ،وفعالياتها
معايير المدرسة البحرينية االستفادة المناسبة من 

ونتائج الزيارات المتميزة، وتقارير المراجعات، 
خطط  وبناء، حديد أولوياتها للتطويرت في الصفية،
 عملها.

   ستراتيجية على الجوانب اإلالخطة ز أهداف رك  ت
خطة لاالرئيسة في العمل المدرسي، التي انبثقت عنها 

، الصياغة واضحة ا خاصةأهدافً  تضمنتو سنوية، ال
من  ،افيً وصو  امقترنًة بمؤشرات أداء يتم متابعتها كميً 

الرغم من متابعة  وعلى ،"خالل "مؤشرات جدحفصية
ن أإال  ،الدوريةالوقفات التقويمية بإجراءات تنفيذها 

التفاوت بين األقسام من حيث: دقة قياس األداء، 
، أث ر في جودة عمليتي التعليم الخطط وجودة تنفيذ

 المخرجات.وتحسين  ،والتعلم
  ذاتيالتقييم التفاوت تقييمات المدرسة في استمارة، 

 حكام فريق المراجعة في جميع المجاالت.أمع 
  في المجتمع المدرسي، تسود العالقات اإليجابية

ات على تعزيز اإلنجاز  القيادة العليا الحديثةوتحرص 
بشهادات الشكر، والتشجيع على االنضباط والتميز 

 ،"جدحفص عبر مشروع "دانات جدحفص" ولوحة
لى تفويض بعض المعلمات إإضافة  ،وارتقاء" ،عطاء

 ؛برئاسة بعض اللجان المدرسية، والعمل كمنسقات

 أقسام الموادفي ظل غياب القيادة الوسطى لجميع 
 .باستثناء قسم العلوم ،األساسية

  توظ ف المدرسة نتائج الزيارات الصفية في حصر
ن، د منهد  احتياجات المعلمات التدريبية، خاصة الج  

ة مجتمعات التعلم الداخليبتفعيل  ،وترفع كفاءتهن
والخارجية، والتوأمة بين قسمي العلوم والتقانة، ومع 

ديم  عن تقمدرسة السهلة االبتدائية للبنات، فضاًل 
"اإلدارة ي: العديد من الورش التدريبية، كورشت  

 لىإو"عناصر الدرس الجيد"، إضافة  ،الصفية"
نموذج"؛ لحصر جوانب تشكيل فريق "المعلم األ

اللجنة " وكذلك تفعيل  ،بين األقسام هاوتبادل ،التمي ز
 Focus) اجتماعاتاالستشارية للمعلمات"، و 

Group )أن انعكاس أثر هذه البرامج  غير، المهنية
في الدروس ظهر متفاوًتا، خاصًة  ء المعلماتعلى أدا

 اللغتين اإلنجليزية والعربية.في 
   ومرافقها التعليمية  ،ف المدرسة مواردها الماديةتوظ

المتاحة في تعزيز تعلم الطالب بصورة مالئمة، حيث 
الصف اإللكتروني، ومركز مصادر التعلم تفع ل 

 ،ل الصفوف المفتوحةضمن جداول ثابتة، وتفع  
شطة في األن "حديقة المرح"و"سفينة الحياة"،  ي:صف  ك

لى الرغم من التحديات التي تواجه ع الالصفية،
 ،صالة الرياضيةالعدم وجود  :في لةالمدرسة المتمث

 .اساحات غير المظللة فيهمالكثرة و 
  تتواصل المدرسة مع بعض المؤسسات المجتمعية

بصورة مناسبة، كتعاونها مع مركز السنابس لمصادر 
 مسابقةالمعرفة؛ لتدريب الطالب المشاركين في 

إضافًة إلى تطو ع فريق ، "تحدي القراءة العربي"
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 ،في حمالت تنظيف السواحل الكشافة الطالبي
في أنشطة أفضل بصورة  أولياء األمورشارك ي  و 

م في القصص مع أبنائه ءتهمقراك ،المدرسة وفعالياتها

إحدى عضوات مجلس اآلباء حصص النشاط، وتقديم 
 ".؟ورشة "كيف تختار لعبتك

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
  ،وتنفيذ بنود الخطط المدرسية وفق مؤشرات أكثر دقة.جودة قياس األداء 

 نجاز الطالب  ،أثر برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمات انعكاس متابعة ورة في الدروس بصكاديمي األوا 
 أكبر.
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 

 االبتدائية للبنينجد حفص  اسم المدرسة )باللغة العربية(

 Jidhafs Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1985 سنة التأسيس

 425مجمع  - 2529طريق  - 1036مبنى  العنوان

 عاصمةجدحفص/ ال المدينة/ المحافظة 

 17553069 الفاكس 17551186 أرقام االتصال

 jidhafs.pr.b.@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة

 - الموقع على الشبكة

 سنة 11-6 الفئة العمرية للطلبة

 (1-12) الدراسيةالصفوف 
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-5 - - 

 596 المجموع - اإلناث 596 الذكور عدد الطلبة

 .المتوسطينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف

 - - - - - - - 4 5 4 4 4 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

 - (10األول )

 - (11الثاني )

 - (12الثالث )

 وفنيتانإدارية،  20 عدد الهيئة اإلدارية

 48 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 ةواحد سنة في المدرسة المدة التي قضاها المدير



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 14                                                                         2018مايو  3-2أبريل و 30- جد حفص االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

 االمتحانات الخارجية
  االبتدائيين سوالخام لصفين الرابعباامتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات. 
 .االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب 

 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة

 تمثلت في:2018-2017 في العام الدراسيالجديدة  تعييناتال أبرز ، 

 مدرسةالمديرة  -

 مديرة مدرسة مساعدة -

 فصل.اللنظام معلم  (1)للغة اإلنجليزية،  (2)للغة العربية،  (3)معلمات:  (6) -
 


