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  المقدمة
 

أيام من قبل ثالثة ء هذه المراجعة على مدار إجراهيئة 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  مقابالت التي تجرىوالوثائق المهمة األخرى، فضاًل عن الالمكتوبة وغيرها، وتحليل البيانات المتعلقة بأداء المدرسة 
وما أصدروه من  ويعرض هذا التقرير خالصة ما توصلوا إليه من نتائج، مور.وأولياء األ طلبةبالمدرسة وال موظفينال

  توصيات.
 

          نتائج المراجعة ملخص
 

 4 غير مالئم  3 مرض    2 جيد  1 ممتاز
 

 

   اتآلخر ثالث مراجعيوضح الرسم البياني مستوى الفاعلية العامة للمدرسة 
  

 
 

 
 
 
 
 

 الحكم
 المجال

 بوجه عام
 ثانوي/ال

 العالي
 اإلعدادي/
 المتوسط
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1 - - 1 
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2 - - 2 
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 لمدرسةاتقرير 
 

 جيد" علية العامة للمدرسةاالف"  
 

 مبررات الحكم
 

لتحقيق  هاسعيو وعي القيادة المدرسية بواقعها،  •
، فاعلستراتيجي إعبر تخطيط  الطموحة،رؤيتها 

 . ومنظومة عمل متكاملة
العلمية المعارف  ىاكتساب طالبات الحلقة األول •

العربية في اللغة غوي الل هننوتمك ،والحسابية
تلك الحلقة الثانية  طالبات بصورة ممتازة، واكتساب

بصورة جيدة في معظم والمعارف المهارات 
 مهاراتالطالبات  اكتسابفي حين أن س، درو ال

 . أقلمستوى بظهر بوجه عام  اإلنجليزيةاللغة 
 المدرسية في الحياة، وثقة مشاركة الطالبات بدافعية •

ظهار  ،بصورة الفتة  تمكنو  ،قيادية سماتهن وا 
، انسجامهنإضافًة إلى ، في اللغة العربية غويل

 .والتزامهن السلوك القويم
 ،تعليمالتراتيجيات وأساليب توظيف إستميز  •

أساليب كذلك و لوجية، و والموارد التعليمية والتكن

وتوظيفها ، في دروس نظام معلم الفصل تقويمال
الحلقة الثانية، حيث دروس بصورة جيدة في 

تحدي قدرات الطالبات،  :في بعضها التفاوت في
مساندة الطالبات في  التقويم من نتائجاالستفادة و 

 .خفضنذوات التحصيل الم
تقديم حزمة واسعة من المشروعات والبرامج  •

 وميولهنالطالبات  رغباتو  تتوافقالريادية، 
 .وتكسبهن مهارات القرن الواحد والعشرين ،المختلفة

توفير بيئة صحية ل -باستمرار  -المدرسة تسعى  •
المباني جهودها في متابعة وصيانة  منة، غير أن  آ

تحتاج إلى دعم أكبر من قبل الجهات  ديميةاألكا
 .المعنية في وزارة التربية والتعليم

 .رضا الطالبات وأولياء أمورهن عما تقدمه المدرسة •

 
 

 أبرز الجوانب اإليجابية
وعي القيادة المدرسية الواضح بواقع المدرسة المبني على تقييم ذاتي دقيق، والعمل وفق منظومة متكاملة، بآليات  •

 متابعة فاعلة، قادرة على مجابهة التحديات. 

 والمهارات في دروس نظام معلم الفصل. ،والمعارف ،إكساب الطالبات المفاهيم •

اإلبداع اللغة العربية في إثراء وظيف اللغوي بت يزهنمهارات القرن الواحد والعشرين، وتم منالطالبات  تمكن •
 وصنع القرار. ،ةيالقيادقدرتهن المسرحي، و 

       ا.   ا وشخصي  ج والمشروعات الريادية التي تمكن الطالبات أكاديمي  البرام •
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 التوصيات
 :إلى والتعليموزارة التربية في الجهات المعنية  استجابة •

 ة المرتبطة بأمور األمن والسالمةدعم جهود المدرسة الحثيث -
واختصاصيتان نظام معلم الفصل، والعلوم،  :لقسمي المعلمتان األوليانسد نقص الموارد البشرية المتمثل في:  -

 تعلم، والنطق واللغة.الصعوبات لإضافيتان 

 الطالبات المهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية بصورة أكبر.  إكساب  •

لالرتقاء بعمليتي التعليم والتعلم في الحلقة الثانية  ؛الممارسات المتميزة في دروس نظام معلم الفصل االستفادة من •
 نحو التميز، بالتركيز على:

 منخفضاالستفادة من نتائج التقويم في مساندة الطالبات ذوات التحصيل ال -
    .   منهن وزيادة تحدي قدرات الطالبات بفئاتهن المختلفة، خاصة المتفوقات ،رفع سقف التوقعات -

 
 

  ممتاز"على التحسن  ةاالستيعابي   المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

االرتقاء بمستوى فاعلية أداء المدرسة من المستوى  •
القيادة المرضي إلى المستوى الجيد؛ نظًرا لوعي 

ودقة عمليات  ،ولويات التطويربأالكبير  المدرسية
التقييم الذاتي وفاعليته، وشمولية تخطيطها 

دقيقة، مؤشرات أداء وبنائه وفق  ،اإلستراتيجي
 .وآليات عمل واضحة للتنفيذ والمتابعة

اكتساب معظم الطالبات مهارات المواد األساسية،  •
وتحقيقهن نسب إتقان مرتفعة في الغالبية العظمى 

 ، خاصةبما يعكس مستوياتهن في الدروس منها،
 الجيدة والممتازة، التي شكلت ثالثة أرباع الدروس.

فاعلية برامج التنمية والتطوير المهني للمعلمات،  •
إنجاز الطالبات وانعكاس أثرها في رفع مستوى 

 ا. ا وشخصي  أكاديمي  

 التي على مواجهة التحديات مدرسة الالفتةقدرة ال •
 تمثلت في:

المعلمتان األوليان  الموارد البشرية في: نقص -
لقسمي: نظام معلم الفصل، والعلوم، 

لصعوبات التعلم، واختصاصيتان إضافيتان 
 والنطق واللغة.

وحاجته للصيانة  ،المدرسي المبنىقدم  -
الملحة، خاصة فيما يتعلق بتسرب مياه 

 .، وتأثر البيئة المدرسية اآلمنةاألمطار
تطابق تقييم المدرسة في استمارة التقييم الذاتي مع  •

 فريق المراجعة على مجاليالتي أصدرها األحكام 
االجتماعية، والقيادة والمسئولية التطور الشخصي، 

واإلدارة والحوكمة، واختالفها بواقع درجة في 
.المجاالت ةلية العامة وبقياعالف
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  المخرجاتجودة 
 

  جيد" األكاديمي نجازاإل" 
 

 مبررات الحكم
 

تحقق طالبات الحلقتين األولى والثانية نسب نجاح  •
االختبارات المدرسية، واالمتحانات مرتفعة في 

الوزارية في جميع المواد األساسية، تراوحت ما بين 
-2017%، في العام الدراسي 100و ،90%

2018. 
تحقق طالبات الحلقة األولى نسب إتقان مرتفعة  •

المواد األساسية، تراوحت ما بين جميع ا في جد  
بالصف  %، كان أعالها في العلوم94و ،72%

بالصف الرياضيات والعلوم األول، وأقلها في 
بلغت  مرتفعةإتقان باستثناء تحقيقهن نسبة  الثالث،

ق يتحقو  بالصف الثالث، اللغة العربية % في69
طالبات الحلقة الثانية نسب إتقان مرتفعة ومرتفعة 

ا، كان أعالها في اللغة العربية بالصف السادس جد  
بالصف اإلنجليزية لغة %، وأقلها في ال84بنسبة 

تقان إعدا تحقيقهن نسبة ، %61الخامس بنسبة 
% بالصف 34بلغت متدنية في اللغة اإلنجليزية 

 السادس.
المرتفعة اإلتقان تتوافق نسب النجاح مع نسب  •

ا في الغالبية العظمى من المواد والمرتفعة جد  
األساسية، والتي تعكس مستويات الطالبات في 

 أرباع ةشكلت ثالثالتي  والجيدة،الممتازة  الدروس
دروس نظام في منها  ةتميز مال تتركز و ، الدروس

دروس الحلقة  معظمفي ة جيدالو ، معلم الفصل
 اللغة اإلنجليزيةمستوياتهن في دروس عدا  ،الثانية

 .بوجه عام ض  ر  التي جاءت بمستوى م  

تستقر نسب النجاح المرتفعة في جميع المواد  •
الثانية على مدار ثالثة أعوام األساسية في الحلقة 

، 2018-2017إلى  2016-2015دراسية من 
، جميع المواد األساسية بالحلقة األولىفي  وتتراجع

 . ولكنها تظل في المستويات المرتفعة
 ،المهاراتنظام معلم الفصل تكتسب طالبات  •

، بصورة متميزة دروسالوالمفاهيم في  ،لمعارفوا
والتعبير الشفهي  القراءة،في اللغوي  هننتمكك

استنتاج مهارات في و  ،في اللغة العربية والكتابي
وبصورة  ،وتمييز حاالت المادة، والحساب الذهني

 .حساب المحيطفي أقل 
 ،والمعارف ،تكتسب طالبات الحلقة الثانية المهارات •

 دروس على النحو التالي:الوالمفاهيم في 
جاءت بمستوى جيد في ة: اللغة العربي -

مهارات الصفين الرابع والخامس، كما في 
 ،والقواعد النحوية ،المحادثة، والقراءة

في الصف السادس في القواعد وبمستوى أقل 
 . ظرفي الزمان والمكانالنحوية المرتبطة ب

في جيد  ظهرت بمستوىالرياضيات:  -
الهندسية المتعلقة بحساب مساحة المهارات 
جمع الكسور، في و  ،األضالعمتوازي 

 والحساب الذهني.
المفاهيم العلمية بصورة جيدة، جاءت  العلوم: -

النظام و كتلك المتعلقة بالتغير الفيزيائي، 
مهارة التجريب  ظهرتفي حين  ،الشمسي
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المفاهيم المتعلقة بالتغيرات و  العلمي،
 الكيميائية بمستوًى أقل في الصف الرابع.

جميع المهارات جاءت  اللغة اإلنجليزية: -
أفضلها  ؛ناسبةماألساسية فيها بصورة 

، وأقلها في الصف ا في الصف الثالثاكتسابً 
 .الخامس

دروس  معظمتتقدم الطالبات بمستوى ممتاز في  •
نظام معلم الفصل، وبصورة جيدة في الرياضيات، 

في حين غلب دروس اللغة العربية والعلوم، وأ
وأعمال اللغة يتقدمن بمستوى متفاوت في دروس 

 .بوجه عام اإلنجليزية
ي دروس بمستوى متميز فتتقدم الطالبات المتفوقات  •

وبمستوى وفي البرامج المدرسية نظام معلم الفصل، 

وتتقدم طالبات ، الحلقة الثانية جيد في معظم دروس
م في برنامجهن الخاص بمستوى صعوبات التعل
ات التحصيل طالبات ذو ال لكمتفاوت، وكذ

، وبصورة عمال الكتابيةألفي الدروس وا المنخفض
 .أفضل في البرامج الداعمة

تمكن معظم الطالبات من المهارات اللغوية والقرائية  •
نتاجهن ا  و إبداعاتهن بما أثرى  ؛في اللغة العربية

دعم  إضافة إلى ،األدبي كتأليف القصص المصورة
التفكير الناقد والتعلم الذاتي، تعلمهن بمهارات 

 ،المهارات التكنولوجية بمستوى عال  واكتسابهن 
 كإنتاج الدروس التعليمية.

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 بصورة أكبر بما يحقق التميز المنشود.اإلنجليزية واللغة  ،الطالبات ومستوياتهن في الحلقة الثانيةمهارات  •

الكتابية، وطالبات صعوبات التعلم في البرامج واألعمال بات ذوات التحصيل المنخفض في الدروس تقدم الطال •
 .العالجية

 
 

  ممتاز"، والمسئولية االجتماعية الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

الطالبات بسلوك قويم، وانضباط ذاتي،  تتحلى •
 في:كبير بحقوقهن وواجباتهن، تمثل ووعي 

حضورهن المنتظم للمدرسة وفي المواعيد المحددة، 
 الدراسية،الضغوط وتعاملهن اإليجابي مع 

 ،والزائرين لمعلماتهن وزميالتهن الكبير هناحترامو 
ي عزز ؛ األمر الذتعلمهنمسئولية تحملهن و 

الذي تعززه المدرسة  شعورهن باألمن النفسي،
 ،المتميزةالبرامج والمشروعات بمجموعة من 

"طريقي إلى المرح"، و"صندوق  :كمشروعي
 .المفاجآت"

ا للتراث والثقافة ا عميقً تمتلك الطالبات فهمً  •
وقيم  ،ا بالقيم اإلسالميةا عاليً ، ووعيً البحرينية

ظهر بصورة بارزة والعالمية  ،المحليةالمواطنة 
 :األركان التراثية ضمن مشروعتفعيلهن خالل 

 الدينية اسباتنالممشاركتهن في "حزاوي الدار"، و 
عيد  احتفاالتو ، الوطني يوم الميثاقالوطنية، كو 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 6                                                                                         2019 أبريل 3-1 – سبأ االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

مشاركتهن في األنشطة إضافة إلى  األضحى،
أنواع  ية، كفعالية التعرف علىعالثقافية، والمجتم

لدى الشعوب، واالحتفال باليوم العالمي  القهوة
لألسرة، وتقديمهن برنامج "سرد قصص وحكايات" 

 .المجاورةالروضات ألطفال 
 تساهم جميع الطالبات في الحياة المدرسية بحماس •

خالل مشاركتهن برزت  ،ثقة عالية بالنفس، و كبير
في مسرحة المواقف ن هتألقو الفاعلة في الدروس، 

المعلمة، الطالبة  دورب قيامهنو  المختلفة،التعليمية 
استمتاعهن عالوة على  مجموعات التعلم، تهنوقياد

في األنشطة الالصفية، وقيادتهن  الفاعلة بالمشاركة
، فرقة الموسيقىو : النظام، مثل ،اللجان الطالبية

تحملهن والممرضة الصغيرة، فضال عن 
التقييم لجنة و  المجلس الطالبي،في المسئوليات 

 التعبيرو  ،صنع القرارب هايشاركن في الذاتي، الالتي
تقديم و  ،عن آرائهن بطالقة في المناقشات

 هنتحليلو البناءة،  المبادراتالتطويرية، و المقترحات 
نتائج استمارات استبانات استطالعات الرأي، و 

 .التقييم الذاتي للعمليات اإلدارية

على  ،نبارزي   ا بتوافق وانسجامتعمل الطالبات معً  •
 ويتواصلن معا ،اختالف خلفياتهن الثقافيةمن رغم ال

، كتبادل وكتابية لفظية ؛بمهارات تواصلية عالية
 عند مساندةقناع، والمرونة اإلو  ،اآلراء، واإلصغاء

ومختلف  ،في الدروسا بعضهن بعض ودعم
تقديمهن ورش و والتعاون لبناء األفكار،  ،األنشطة

"كيف : العمل لزميالتهن، وأولياء األمور، مثل
  .نجعل جيال يقرأ"

تهن اوجب باختيار ،الصحي وعيهن الطالباتتترجم  •
، ةيالرياض األنشطةتهن ممارسالصحية، و 

 بيئتهن المدرسية،نظافة محافظتهن على و 
، "كهروبة" :يدور تفعيل مشاركتهن الالفتة في و 
، في ترشيد استهالك الكهرباء والماء "قطورة"و
 . إعادة التدويرة في لهن الرائداعمأو 

 طرح األفكار اإلبداعيةبلبات الطا تتميز  •
البحوث في  ،والمبادرات المتميزة، واالبتكارية

ري ل"تدوير مياه المكيفات  :، كإعداد بحثالعلمية
القصص المصورة ضمن مشروع  النباتات"، وتأليف
سرحية وتنفيذها، الم النصوصكتابة "بفكر  وقلم"، و 

عداد المطويات الثقافية. والفيديوهات ،وا 
 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
   متميز للطالبات.الشخصي التطور العلى  اظً احفاإليجابية االستمرار في الممارسات  •



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 7                                                                                         2019 أبريل 3-1 – سبأ االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

 جودة العمليات الرئيسة
 

 جيد" والتقويم والتعلم التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

تعليمية  وأساليب توظف المعلمات إستراتيجيات •
ا للعملية كون الطالبة محورً  ؛ةفاعلو متنوعة 
، ""العصف الذهنيكإستراتيجيات:  التعليمية،

حيث مسرحة المواقف"، "و التعلم باللعب"،"و
في دروس نظام معلم  ظهر تميزها بصورة أكبر

إكساب وساهمت بدرجة واضحة في  الفصل،
، ومهارات القرن والمفاهيم   الطالبات المعارف  
حين جاءت فاعليتها  في الواحد والعشرين،

وبدرجة في دروس الحلقة الثانية، بصورة جيدة 
 .دروس اللغة اإلنجليزيةأقل في 

، شائقةية توظف معظم المعلمات موارد تعليم •
 وبطاقات العمل، ،التفاعلية والفردية كالسبورات

 ساهمت في جذبإذ ي؛ وأدوات التجريب العمل
 وتحقيق معظمهن أهداف ،الطالبات انتباه

 التعلم.
بصورة منظمة روسهن تدير معظم المعلمات د •

 - خاصة دروس نظام معلم الفصل -ومنتجة 
، ، واستثمار وقت التعلممن حيث جودة التخطيط

، والتسلسل المنطقي بين جزئيات الدروس
 ،تنويع األنشطةب المحفزوتوفير المناخ التعليمي 

كالهدايا  واللفظية، المادية وأساليب التعزيز
 :، وبطاقات الشراء ضمن مشروعالرمزية

ت التحفيزية ترديد الصيحاو ، "التاجرة الصغيرة"
 ، في حين تأثرت بعض الدروسالجماعية

بكثرة األنشطة الصفية، وسرعة  ضيةر  الم  
االنتقال بينها، وقلة الوقت المتاح للتقويم 

كس على تفاوت الختامي الفردي؛ مما انع
 .إنتاجيتها

 أساليب تقويمية فاعلة تستخدم معظم المعلمات •
التحريرية والشفهية، الفردية  تنوعت ما بين

والتقويمات الحديثة المرتبطة بأدوات  والجماعية،
، يستفاد (QR code)، مثل: رقميالتمكين ال
تقديم التغذية  فيبصورة فاعلة  هامن نتائج
لمختلفة ، وتلبية االحتياجات التعليمية االراجعة

 ،المتفوقاتلمعظم الطالبات، خاصة الطالبات 
وبدرجة ، ذوات التحصيل المتوسطالطالبات و 

في  الطالبات ذوات التحصيل المنخفضأقل 
 .أغلب الدروس

وترفع  ،ر معظم المعلمات قدرات الطالباتتستثي •
 فكيرمهارات التة تنمي؛ بتجاههنسقف التوقعات 

والتفسير الفصل،  معلم في نظامكما الناقد 
وحل  كما في الرياضيات والتجريب واالستنتاج،
الدروس  ، إال أنفي مادة العلومالمشكالت 

لطالبات خاصة ل -فيها التحدي يكون  ؛ضيةر  الم  
  .بمستوى أقل -لمتفوقات ا

توظف معظم المعلمات التكنولوجيا التفاعلية من  •
ن الرقمي التمكي أدوات خالل توظيف

والبرمجيات، وتمكين الطالبات من إنتاج 
كصنع فيلم  اإللكتروني، المحتوى التعليمي

تعليمي عن قلعة البحرين، وتدريب معظم 
الطالبات على تفعيل البوابة التعليمية 

 والمختبرات االفتراضية. 
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تراعي معظم المعلمات أنماط التعلم عند تقديم  •
 والتدرج عند توظيفها، ،التعليمية األنشطة

ستراتيجية إ، كما تفعل متمايزةوصياغتها بصورة 
التي تراعي سو"، "جيك المجموعات المرنة

. كما المختلفةالتعليمية مستويات الطالبات 
، يتم متمايزة عمالأو  مهامتكلف الطالبات ب

وتصحيحها بشكل  ،متابعتها بصورة منتظمة
في  تقديم التغذية الراجعة حولهابجانب دقيق، 

بخالف أعمال اللغة ، معظم المواد األساسية
 بدرجة أقل. ظهرتاإلنجليزية التي 

 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ضية بصورة أفضل. ر  وقت التعلم في الدروس الم  استثمار  •

 مساندة الطالبات ذوات التحصيل المنخفض.االستفادة من نتائج التقويم في  •

 .المتفوقات الطالبات ، وزيادة تحدي قدرات الطالبات بفئاتهن المختلفة، خاصةرفع سقف التوقعات •
 
 

 جيد" التمكين، وتلبية االحتياجات الخاصة" 
 

 مبررات الحكم
 

 لطالباتها فاعاًل ا أكاديمي  ا تقدم المدرسة دعمً  •
من  بعناية بمختلف فئاتهن التعليمية، وتتابعهن

 ،القمة"إلى الصعود ك" متميزة،خالل تطبيق برامج 
 :مشروعو متفوقات، طالبات ال" للنادي الرواةو"

 لطالبات ذوات التحصيل"ضياء االرتقاء" ل
 تستهدف اتعو مشر  عالوة على تقديمها ،المنخفض

، "مثل: "القراءة حياة ،تطوير مهاراتهن األساسية
طالبات ويتم دعم . نرتقي" و"معاهيا بنا نقرأ"، و"

"، "خطوة :مثل مشروع بمشروعات، التعلم صعوبات
لهن الدعم المقدم  تفاوتإضافة إلى ، و"أنا أتميز"

عدد ، خاصة في ظل نقص في برنامجهن الخاص
االختصاصيات المسئوالت مقارنة بأعداد الطالبات 

 .المشموالت في البرنامج
 القيمعزز تتنفذ المدرسة برامج ومشروعات ريادية  •

مثل: "طريقي  ،القويمالطالبات سلوك و  ،اإليجابية

أولياء مع  تواصلتو  ،و"قلبي متسامح" ،المرح" إلى
 ؛التعليمالتربية و في وزارة  والجهات المعنية األمور
زمات الضرورية ستلكما توفر الم ،مشكالتهن لتذليل

 ،قسائم الشراء من المقصف المدرسيكالقرطاسية، و 
رشادية ا  و  ترفيهية ببرامجالجدد لطالبات تستقبل او 

 .في المدرسة ساهمت في استقرارهن بيسر ؛جاذبة
، ا من البرامجومتنوعً  اا واسعً نطاقً  المدرسةتوفر  •

ي متنواألنشطة الالصفية التي والمشروعات، 
 ،هناتبداعا  ميولهن و وتعزز  ،مواهب الطالبات

دميتي تروي و" ،نمرح ونتعلم معا"" :يمشروعك
كالمسابقة الوطنية  ،المسابقات الخارجيةو ، "قصتي

والمسابقة  "،القرآن ربيع قلبي"و ،لحقوق الطفل
، التي يحصدن فيها الثقافية لمدارس المجموعة

المدرسة طالباتها للمرحلة  عدكما ت   ،المراكز األولى



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 9                                                                                         2019 أبريل 3-1 – سبأ االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

ا بتقديم محاضرات ا ومعنوي  التالية من التعليم نفسي  
 .المبكر التوجيه المهنيإلى مثل: "كبرنا"، إضافة 

، توفر المدرسة العديد من األنشطة المعززة للصحة •
نسة "اآل :رنامجبو الشطورة"،  "شطيرة :مشروعك

لياقة وتجهيز مركز ل"؛ لتخفيف الوزن، الرشيقة
مسابقة الذهبي بالمستوى  على ولهاحصو  البدنية،

كما تولي عناية  المدارس المعززة للصحة.
 ؛كبيرة اتبذل جهودً و  ،المزمنةو لحاالت المرضية با
 ، وتتابع بحرصطالباتن دخول وانصراف اليتأمل

 ،وسالمة المبنى المدرسي الذي يتسم بالقدمأمن 
في وزارة  وتتواصل باستمرار مع الجهات المعنية

دعم هذه إلى والحاجة  ،ذلكبشـأن التربية والتعليم 
تسرب مياه ؛ لمعالجة مشكلة بصورة أكبر ودالجه

 مطار من أسطح المباني.ألا
وصف  ،تولي المدرسة طالبات اإلعاقة الحركية •

 عناية كبيرة؛ واللغة النطق واضطرابات، الدمج
 هنتشاركمو  ،لتسهيل اندماجهن في الحياة المدرسية

 ،اإلذاعة الصباحيةك ،الداخليةفي الفعاليات 
فن الطفل لذوي االحتياجات مسابقة والخارجية ك

هناك حاجة إلى ه مازالت ، إال أن  الخاصة
 .نطق ولغة إضافيةاختصاصية 

 
 

 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ال تشملهن تلك البرامج.   الالتيو  ،صعوبات التعلمطالبات خاصة  ،الدعم المقدم للطالبات ذوات االحتياجات الخاصة •

خاصة فيما يتعلق ا، لتوفير بيئة أكثر أمنً  ؛في وزارة التربية والتعليم من قبل الجهات المعنيةدعم جهود المدرسة  •
   مطار.ألبتسرب مياه ا
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 ممتاز" القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

المدرسة التشاركية على التميز واإلنجاز تركز رؤية  •
ا بتكاتف جهود ترجمت عملي  حيث والقيم، 

ال كافة جوانب العمل المدرسي، في منتسباتها، 
سيما في تعزيز التطور الشخصي للطالبات، وجودة 

 ، والممارسات اإلدارية.برامج التمكين
، بأولويات الكبيرتتميز القيادة المدرسية، بوعيها  •

ا من عمليات التطوير لواقعها المدرسي، انطالقً 
أدوات تقييم التقييم الذاتي الدقيقة والشاملة، بتوظيف 

تحليل و (، SEF)استمارة التقييم الذاتي ك ،عدة
(SWOT ،) المراجعة السابقة، ونتائج توصيات و

 الزيارات الصفية، واستطالع رأي المستفيدين.
استندت ، إستراتيجية محكمة البناءخطة  للمدرسة •

ا دوري   هاثيتحديتم و نتائج التقييم الذاتي الدقيق، إلى 
 واقعيةتضمنة أهداف موفق المستجدات، 

جراءات دقيقة وطموحة ، وفق للتنفيذ والمتابعة، وا 
يم جودة يتقتركز على ، منظومة عمل متكاملة

جميع جوانب العمل  بارتقاء ت؛ ساهماألداء
 المدرسي. 

تطابقت تقييمات المدرسة ألدائها في استمارة التقييم  •
تي أصدرها فريق المراجعة حكام الألالذاتي، مع ا
لية ئو ، والمسالتطور الشخصي :في مجاالت

االجتماعية، والقيادة واإلدارة والحوكمة، وجاء الفرق 
التعليم و  اإلنجاز األكاديمي، :بمقدار درجة في

والتمكين، وتلبية االحتياجات  ،والتقويم والتعلم
  .الخاصة

في التزام القيم العليا بالمدرسة قدوة القيادة تعدُّ  •
الدعم الميداني المباشر في  هايمدتقب ؛المهنية

على جودة أداء  هااإلدارية، ووقوفالعمليات 
 اتخاذالتشاركية في عتمادها االفعاليات المدرسية، و 

تحفيز على  العملالمبادرات، و تشجيعها و  ،القرارات
الوظيفي من  نرفع رضاهمنتسبات المدرسة، و 

"زهرة االنضباط"، و"أنا متميزة"، برنامجي: خالل 
 قادرة علىالقيادية الصفوف ال هاإعدادلى إضافة إ

خاصة  ،ومجابهة التحديات ،ريإحداث التغي
المتمثل في  ،المتعلقة بنقص القيادة الوسطى

المعلمتين األوليين لقسمي نظام معلم الفصل 
، منسقاتلبتفويض الصالحيات ل ؛والعلوم

تدريب المعلمات األوليات الجدد؛ و وتأهليهن، 
 .العمل المدرسيانخراطهن ب لتسريع

 رفع كفاءةا با كبيرً اهتمامً قيادة المدرسة تولي  •
، بتقديم الورش منتسباتها، ومتابعة أدائهن بدقة

الداخلية كالمتعلقة بمهارات التفكير الناقد، ومهارات 
بمهارات  والمستجدات المرتبطةالتواصل الفعال، 

القرن الواحد والعشرين، وتبادل الممارسات المتميزة 
"درسي  :يفي المواقف الصفية من خالل مشروع

جاءت فاعليتها ، "توطين التدريب"و، بصمة تميزي"
 ،الفصل في دروس نظام معلم بصورة متميزة

وبدرجة أقل في دروس اللغة اإلنجليزية، والحلقة 
 الثانية.

بفاعلية مية مواردها ومرافقها التعلي توظف المدرسة •
وتنمية  ،المهارات المتنوعةمن الطالبات  تمكينفي 



 

 هيئة جودة التعليم والتدريب 
 11                                                                                         2019 أبريل 3-1 – سبأ االبتدائية للبناتمدرسة  -تقرير المراجعة 

وأدوات  ،لكترونيإلشخصياتهن، كتفعيل العارض ا
التمكين الرقمي في التعليم، ومركز مصادر التعلم 
في تأصيل القراءة والبحث، ومختبرات العلوم، 

؛ والمسرح والحاسوب، فضال عن توظيف الساحات
 ممارسة األنشطة الالصفية المتنوعة.ل

خبرات طالباتها بتواصلها الدائم مع  المدرسةتثري  •
مركز مع مؤسسات المجتمع المحلي، كتعاونها 

محمد جاسم كانو الصحي؛ في تقديم المحاضرات 

 ؛وجريدة األيام، النظافة الشخصيةعن  التوعوية
ستفيد بعض كما تللتعريف بمهنة الصحافة، 

 ،المجتمع المحلي من مرافق المدرسةمؤسسات 
في من المسرح المدرسي ريف نادي الاستفادة ك

لى التواصل إ، إضافة تنفيذ البروفات المسرحية
الفاعل مع مجلس األمهات الذي يشارك في 

قامة ركن ك ،فعاليات المدرسة حصص القراءة، وا 
 التراث الشعبي.

 
 

 طويرجوانب تحتاج إلى ت
على أداء المعلمات في دروس اللغة اإلنجليزية، والحلقة الثانية بصورة  التطوير المهنيمتابعة انعكاس أثر برامج  •

  أكبر بما يحقق التميز.
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 المدرسةأساسية عن  معلومات: 1 ملحق
 

 

 سبأ االبتدائية للبنات اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Saba' Primary Girls )باللغة اإلنجليزية( اسم المدرسة

 1990 سنة التأسيس
 1216مجمع  - 1621طريق  - 1221مبنى  العنوان

 الشمالية /مدينة حمد المدينة/ المحافظة 
 17442086 الفاكس 17441282 أرقام االتصال

 saba.pr.g@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 - الموقع على الشبكة
 سنة 12-6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 
 503 المجموع 503 اإلناث - الذكور عدد الطلبة

  .ذوات الدخل المتوسطمن تنتمي أغلب الطالبات إلى أسر  االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الصف
 - - - - - - 3 3 3 3 3 3 عدد الشعب

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 توزيع الشعب على المسارات )الصف(

 - (10األول )
 - (11الثاني )
 - (12الثالث )

 ةفني( 12)ات، و( إداري8) عدد الهيئة اإلدارية
 53 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق
 اللغة العربية لغة التدريس

 خمس سنوات ونصف في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية
امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات بصفوف الحلقة الثانية، واللغة  •

 اإلنجليزية بالصف السادس.
 الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب.االمتحانات  •
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 - االعتمادية )إن وجدت(

  المستجدات الرئيسة في المدرسة
 :2019-2018 الحالي تعيينات جديدة في العام الدراسي •

 اإلنجليزيةاللغة العربية، والرياضيات، واللغة  :معلمات أوليات لألقسام −
   نجليزية.اإلغة لمعلمة ل −

 


