
 

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

 
 
 

 
 

 

 إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية

 تقرير المراجعة

 

 

 

  أبوبكر الصديق االبتدائية للبنين درسةم
 محافظة العاصمة – المنامة

 مملكة البحرين
 
 

 
 2017نوفمبر  22–20تاريخ المراجعة: 

SG175-C3-R146 



 

  هيئة جودة التعليم والتدريب 
 1                                                                       2017نوفمبر  22-20 –أبوبكر الصديق االبتدائية للبنين مدرسة  -تقرير المراجعة 

  المقدمة

 

أيام من قبل  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،خمسة 

مع  مقابالت التي تجرىالمكتوبة 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
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 لمدرسةاتقرير 

 

 ي مقابل التقديراتالكلمات النسبية المستخدمة ف
 

 الداللة الكلمات المستخدمة التقدير

 ممتاز

 تدل على وشك بلوغ الشمول والتمام /تدل على الشمول والتمام الجميع تقريًبا  /الجميع

 الغالبية العظمى

 األغلبية العظمى
 لكثرة والشيوع وتزيد على معظم تدل على ا

 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
 

تفاوت فاعلية عمليات التخطيط اإلستراتيجي، خاصة  •
حديد أولويات التطوير، وتالمتعلقة بدقة التقييم الذاتي، 

، تها، ومجاالالخطط المدرسيةفي وانعكاس ذلك 
لصفين الرابع في االطالب  إنجازالمتعلقة بخاصة 

 .فيها متابعة جودة التنفيذوالخامس، مع تفاوت 
سية في الدروس اكتساب الطالب المهارات األسا •

ها الفصل، وأقل   معلم في نظام أفضلها بصورة متفاوتة،
تين اللغفي خاصة  ،الرابع والخامسالصفين  في

 .اإلنجليزية، و العربية
راتيجيات التعليم والتعلم، تفاوت فاعلية توظيف إست •

: إدارة وقت التعلم، وتطبيق أساليب التقويم، وكذا

 ، خاصةً والبرامج ومساندة الطالب في الدروس
الذين الطالب ذوي التحصيل المنخفض، و  الطالب

 لغتهم األم غير العربية.
، والتزام مساهمة الطالب في الدروس بصورة متفاوتة •

د رغم تعد   اهم معً ن، وانسجام  س  السلوك الح  معظمهم 
ببرامج فاعلة،  ودعم ذلك، خلفياتهم االجتماعية

المتعددة؛ ما حظي برضا ودراسة للحاالت الخاصة 
 الطالب وأولياء أمورهم.

لمتابعة األمن  ؛ا واضحةالمدرسة جهودً  ذل  ب   •
ومتابعة وتقييم ، للصيانة حاجة المبنى ، معوالسالمة
  .برأكبصورة الدخول واالنصراف عملية 
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 أبرز الجوانب اإليجابية
 ن لدى معظم الطالب، وانسجامهم مع مكونات المجتمع المدرسي.س  السلوك الح   •

  ومتابعتها بفاعلية. ،عززة لسلوك الطالب اإليجابي، ودراسة حاالت الطالب الخاصةالبرامج الم   •

 

 

 التوصيات
 تقديم الدعم الالزم للمدرسة من قبل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم، فيما يلي: •

لتعزيز ما تتخذه المدرسة من تدابير  ي، وسالمة دخول الطالب وانصرافهم؛الصيانة الدورية للمبنى المدرس ‒
 األمن والسالمةباشتراطات فيما يرتبط 

 استقرار القيادة العليا بالمدرسة ‒

 .الصالة الرياضيةسّد نقص الموارد البشرية والمادية، والمتمثل في: المعلم األول للعلوم، و  ‒

تطبيق تقييم ذاتي أكثر دقة، واالستفادة من نتائجه في تحديد األولويات بصورة أكبر، وتطوير الخطة اإلستراتيجية،  •
 .هامتابعة جودة تنفيذو 

 متابعة أثر برامج رفع الكفاءة المهنية، في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، بحيث تركز بصورة أكبر على: •

 األكاديمي، خاصة في الصفين الرابع والخامس، وفي اللغة اإلنجليزية بشكل عامرفع مستوى إنجاز الطالب  ‒

 إدارة وقت التعلم؛ بما يضمن إنتاجية أفضل ‒

توظيف أساليب تقويم فاعلة، واالستفادة من نتائجها في مساندة الطالب بفئاتهم المختلفة، خاصة الطالب ذوي  ‒
 التحصيل المنخفض

 .أنفسهمبتهم تفعيل أدوار الطالب، وتعزيز ثق ‒

، خاصة الطالب ذوي التحصيل على اختالف فئاتهم حتياجاتهم التعليميةال تلبيةً  ؛دعم الطالب، ومساندتهم •
   المنخفض، والذين لغتهم األم غير العربية.

 

 

  مرض  "على التحسن  االستيعابّية المدرسةقدرة" 
 

 مبررات الحكم
 

 والتعليم للطالب، اإلنجاز األكاديمي :يثبات مجال   •
المجاالت  بقيةر المستوى المرضي، وتغي   فيوالتعلم 

 المرضي. المستوى الجيد إلى  المستوى من

ة، وجود خطة إستراتيجية ذات مؤشرات أداء مناسب •
 تركيز الخططكذلك التقييم الذاتي، و  دقة مع تفاوت

 اإلنجازخاصة في مجال تطوير، على أولويات ال
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في تفاوت إضافة إلى الثانية، بالحلقة ال األكاديمي
 .لإلجراءات، والبرامج التطبيق الفعلي

سة في استمارة التقييم الذاتي قييمات المدر تتطابق  •
اإلنجاز  :في األحكام التي أصدرها فريق المراجعةو 

 .األكاديمي والتعليم والتعلم
التي لتحديات، اجهة المدرسة بصورة مناسبة لو م   •

 :لدعم خارجي، وهي تحتاج

خمسة  ب  ، حيث تعاق  عدم استقرار القيادة العليا 
 في أربع سنوات يريندم  

% من الطالب الذين لغتهم 12وجود ما نسبته  
 األم غير العربية

متابعة سالمة دخول حاجة المبنى للصيانة، و  
 الطالب وانصرافهم.

للة في ظل عدم وجود صالة ظمالساحات مال قلة 
 .رياضية
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  المخرجاتجودة 
 

  مرض  " األكاديمي الطلبةإنجاز" 
 

 مبررات الحكم
 

حقق الطالب نسب نجاح مرتفعة في المواد األساسية في ي   •
% 82، تراوحت ما بين 2017-2016العام الدراسي 

في اللغة اإلنجليزية للصف  %، وجاءت بصورة أقلّ 100و
 %.69حيث بلغت  ،الرابع

% 27حقق الطالب نسب إتقان تباينت فيما بينها ما بين ي   •
توافقت مع نسب النجاح في الحلقة األولى، و %، 92و

لصفين باها جاءت منخفضة ومتدنية في معظمها غير أن  
في حين واللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية، الرابع والخامس، 

، لصف السادسا مواد في أغلبجاءت بصورة أفضل 
وقد عكس  ،% من طالب المدرسة56 الذي شك ل طالبه

ذلك التباين مستوياتهم في الدروس التي جاء أغلبها 
، وبعضها بالمستوى الجيد، وعدد بالمستوى المرضي

 .منها بالمستوى غير المالئم محدود  
على النحو  ،ات والمعارف والمفاهيميكتسب الطالب المهار  •

 التالي:

 ،القراءة من بصورة جيدة نونيتمك  الفصل: معلم نظام  ‒
مقارنة األعداد التجريد، و والكتابة و  ،والتعبير الشفهي

 ن.ه  الم   فعار  م  وتمثيل البيانات وقراءتها، و  

بصورة مرضية العمليات  الرياضيات: يكتسبون ‒
يجاد العامل المشترك األكبر، و  الحسابية كالقسمة، ا 

دة مهارات وبصورة جيّ  مسائل جداول الدوال، وحلّ 
 االحتمال.

 المهارات الكتابية بشكل عام،اللغة العربية: يكتسبون  ‒
عراب ال فعل المضارع معتل اآلخر بصورة مرضية، وا 

 ،المضمونوفهم المهارات الكتابية، في حين يكتسبون 
عراب فعل الرابع األمر بصورة غير مالئمة ب وا 

 والخامس.

ة والقراء ،االستماعمهارات اللغة اإلنجليزية: يكتسبون  ‒
بصورة مناسبة، الجديدة  والتحدث، واكتساب المفردات

بصورة غير المهارات الكتابية  في حين يكتسب بعضهم
 الكتابية.الرابع وبعض األعمال اصة في خ ،مالئمة

العلوم: يكتسبونها بصورة متفاوتة، حيث يكتسبون  ‒
بصورة جيدة  والتفسير والمقارنة معارف التكاثر

الت بصورة والمحلّ  ،نتجاتمفاهيم الم  و السادس، ب
معارف دورة الماء بصورة مناسبة، في حين يكتسبون 

   غير مالئمة.
-2014األعوام الدراسية من  ىحقق الطالب على مدي   •

ا في نسب النجاح ، استقرارً 2017-2016إلى  2015
ا في أغلبها ا وتقدمً واستقرارً  المرتفعة في الحلقة األولى،

. كما يحقق طالب الصف السادس لرابع والخامسبا
 ،بالمدرسة من مدارس أخرى الذين يلتحق معظمهم

ا ا الفتً ، وتقدمً المرتفعةا في أغلب نسب النجاح استقرارً 
 في اللغة اإلنجليزية.

يتقدم الطالب بصورة مرضية في أغلب الدروس  •
 ،دة في بعضهاواألعمال الكتابية، ويتقدمون بصورة جيّ 

في  الفصل والعلوم بالصف السادس، معلم خاصة نظام
 ،منها ة في عدد محدود  حين يتقدمون بصورة غير مالئم

 الرابع والخامس.في الصفين ز ك  ر  ت  
يتقدم الطالب المتفوقون بصورة مرضية في أغلب  •

ذوي  الطالب بينما يتقدم، المدرسّية والبرامج الدروس
التحصيل المنخفض بصورة غير مالئمة في أغلب 

كما يتقدم  ،البرامج العالجيةالدروس، وبصورة مناسبة في 
الذين الطالب و بصورة جيدة، طالب صعوبات التعلم 
في برامج الدعم. بصورة مناسبةلغتهم األم غير العربية 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
اللغة في مستويات طالب الصفين الرابع والخامس، من حيث نسب اإلتقان، وبعض مهاراتهم األساسية، خاصة  •

  العربية.

 ومهارة الكتابة.مستويات الطالب في اللغة اإلنجليزية بالحلقة الثانية، من حيث نسب اإلتقان،  •

غلب الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالب ذوي التحصيل ذي يحققه الطالب وفق قدراتهم في أالتقدم ال •
 المنخفض.

 
 

  مرض  "للطلبة  الشخصيالتطور" 
 

 مبررات الحكم
 

 تفاعليبصورة مناسبة، حيث  الدروسساهم الطالب في ي   •
بدون ثقة بالنفس ، وي  األنشطةا في ا وكتابي  أغلبهم شفهي  

 تبرير، حين أفضل للمتفوقين قدرة  حين العمل، مع 
المعلم ك" ،مسئوليةاللهم اإلجابات وعرضها، وتحمّ 

المنخفض التحصيل ذوي الطالب  غير أن  ، "الطالب
 في ظلّ  ،ثقتهم بأنفسهم ساهمون بصورة محدودة، وتقلّ ي  

  ضعف مهاراتهم األساسية.

، بصورة مناسبة الطالب في األنشطة الالصفيةيتفاعل  •
ة، ولجنة األلعاب الشعبيّ عين، كستمت  طون فيها م  نخر  وي  

بما فيهم طالب  التجويد، ويتولى بعضهم األدوار القيادية
في  بالعمل وتوجيه الزمالء ومساعدتهم الحلقة األولى،
 ،و"الكشافة" ،، كلجنة "الممرض الصغير"بعض اللجان

ظهار ق  الطابور الصباحيقيادة عند و  راتهم في د  ، وا 
 التمثيل.

رون وقّ ن، حيث ي  س  يلتزم معظم الطالب السلوك الح   •
ويلتزمون باألنظمة،  حافظون على النظافة،وي   علميهم،م  
ا الدروس دون فوضى، ويتعايشون معً  القوانين فيو 
على الرغم من  ،ويشعرون باألمن النفسي ،ميننسج  م  
 سه محدوديةعك  والذي ت  ، االجتماعية خلفياتهم د  عد  ت  

 قليلة ا من فئةشكالت السلوكية التي تصدر أحيانً الم
 .منهم

ل الطالب القيم اإلسالمية والمجتمعية، حيث يتمث   •
 ،لقرآن الكريمنصتون لي  يحترمون السالم الوطني، و 

يتفاعلون مع ا في الطابور الصباحي، و جماعي  وي ْتل ونه 
شاركون في ، وي  تعزز التعايشالتي  ،مسرحية "بدران"

بي نبع قة الرسم في حب الوطن"، وبحث "أمي وأ"مساب
 ين.الوالد   لتعزيز برّ  ؛الحنان"

يلتزم معظم الطالب الحضور المنتظم إلى المدرسة،  •
ويلتزمون بالمواعيد، مع حاالت محدودة من الغياب 

 .في األيام التي تقع ما بين اإلجازات الرسمية الجماعي

متفاوتة على التعلم الذاتي، كالعمل  ظهر الطالب قدرات  ي   •
الدروس،  الذاتي في أنشطة تقويمالة في بصورة مستقل  
عداد مطوي   عداد ة "تصنيف الحيوانات"، و وا  بحث ا 

 البحرين بين الماضي والحاضر"."
حيث  ،تفاوتةا بصورة مالعمل معً  أثناءيتواصل الطالب  •

 ، مع ظهور"ةر  ح   ة  حواريّ  في برنامج "بسطة   يتحاورون
هم تعاون   أثناء في الدروس تجانسهم بصورة أفضل

.شاركتهم بعض زمالئهم في العمل، وم  مناقشاتهمو 
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
   في الدروس. وحماس   مساهمة الطالب بثقة   •

    ا في الدروس بفاعلية أكبر.لهم معً ، وتواص  م الذاتيّ درة الطالب على التعل  ق   •
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 جودة العمليات الرئيسة
 

 مرض  "والتعلم  التعليم" 
 

 مبررات الحكم
 

وظف أغلب المعلمين إستراتيجيات تعليم وتعلم بصورة ي   •
، زاوج، ر"فكّ أسلوب مناسبة، كالسؤال من أجل التعلم، و 

شارك"، والتعلم التعاوني دون ضمان مشاركة جميع 
 طبقون إستراتيجياتالطالب في العمل، في حين ي  

بصورة أفضل في الدروس ظهرت فاعليتها  تعليمية
المعلم كالفصل، معلم نظام دروس  خاصةً  ،الجيدة

تطبيقهم بخالف  هذا، الطالب، وتمثيل األدوار
الدروس  في أقلبصورة فاعليتها إستراتيجيات ظهرت 

 الطالب ز العمل فيها علىا لترك  نظرً ؛ غير المالئمة
وقلة مساهمة أغلب ، اللغة اإلنجليزيةما في ك ،المتفوقين

للتعلم، مع محور ك ؛ العتمادها على المعلمالطالب فيها
، كما في العمرية للطالب لمرحلةتها لأنشطعدم مناسبة 
  اللغة العربية.

التعليمية بصورة مناسبة، وظف أغلب المعلمين الموارد ي   •
نات في يّ كالسبورة الذكية، والبطاقات التعليمية، والع  

العلوم، ويعملون على تحفيز الطالب للمشاركة 
"اجمع واربح"،  بطاقاتبالتصفيق، وسباق المجموعات، و 
، (CLASS DOJO)واالختيار العشوائي عبر برنامج 

ذوي التحصيل المنخفض الطالب تحفيز ة مع قل  
 شاركة.للم

خططون دير المعلمون الدروس بصورة مناسبة، حيث ي  ي   •
مالئمة للتعلم، ويتدرجون  تفاعليةوفرون بيئة س، وي  و للدر 

فيها قدمون وي   س كالرياضيات،و في عرض الدر 
 معلم نظامك والربط بين المواد ،اإلرشادات الواضحة
ا من الدروس ر عدد محدود جد  الفصل، في حين تأث  

باألحاديث الجانبية الكثيرة، إضافة إلى تأثر أغلبها 
بتفاوت اإلدارة الوقتية، من حيث سرعة االنتقال بين 

ما في أنشطة ك ،األنشطة دون التأكد من حدوث التعلم
للتقويم في الرياضيات ة كفاية الوقت اللغة العربية، وقل  

 بعض الجزئيات، اإلطالة فيالفردي الكتابي، و 
عرض إجابات و  ،أهداف الدروس كاستعراض
 .المجموعات

راعي المعلمون التمايز بين الطالب بصورة مناسبة، من ي   •
ة حيث التدرج في األنشطة، وتقديم بعض األسئلة الشفهي  

هم في ة التي تراعي مستويات الطالب، مع تفاوت  والكتابي  
 ة التركيز على مساندة، وقل  المتفوقين الطالب إثراء

 د لذلك، مع تفعيل جيّ ذوي التحصيل المنخفض طالبال
ات لتعلم والذكاءأنماط ا بمراعاة ،في بعض الدروس

 .فيها المتعددة
ى مهارات التفكير العليا بصورة مناسبة، كاستنتاج نم  ت   •

في الرياضيات،  القاعدة في اللغة العربية، وطريقة الحلّ 
 كالتفسير في العلوم. ،مع تنمية بعضها بصورة جيدة

وظف المعلمون التقويم في الدروس بأساليب متنوعة ي   •
بسبب  ؛فاعليتهامع تفاوت ضمنت تعلم أغلب الطالب، 

في  أو الشفهيّ  التركيز على التقويم الجماعي الكتابيّ 
 وأوعدم كفاية الكّم، اللغة اإلنجليزية، ما في ك ،بعضها

ما ك في أخرى، نقل بعض الطالب اإلجابات من زمالئهم
 .الرياضياتفي 

مناسب من األعمال الكتابية  ف الطالب بقدر  كل  ي   •
نظام ما في ك ،تمايزال  يراعى في بعضها ،والواجبات

مع قلة الكم فيما يتعلق بالمسائل اللفظية  ،معلم الفصل
ح صحّ وت   والكتابة في اللغة اإلنجليزية، ،في الرياضيات

ة تصحيح بعضها بصورة شبه منتظمة، مع تفاوت دق  
.كاللغة اإلنجليزية
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 جوانب تحتاج إلى تطوير
 ة.إدارة وقت التعلم بصورة أكثر إنتاجي   •

 بعض التصحيح فية ، مع مراعاة دق  م لدى جميع الطالبوالتأكد من حدوث التعلّ توظيف أساليب التقويم الفاعلة،  •
   .األعمال الكتابية بصورة أكبر

   مساندة الطالب، ومراعاة مستوياتهم في الدروس واألعمال الكتابية، خاصة الطالب ذوي التحصيل المنخفض. •
 

 

  رشادهم  "مرض  "مساندة الطلبة وا 
 

 مبررات الحكم
 

د د  الج  الطالب  بصورة فرديةباستمرار، و  ت هيئ المدرسة •
وتطبق بتعريفهم باألنظمة والمرافق،  ،المنضمين لها

ستقبل طالب ، وت  ا لطالب الصف األولترفيهي   ابرنامجً 
السادس الملتحقين بالمدرسة من مدارس أخرى قبل 

للمرحلة التالية بزيارة  لالنتقال همالتحاقهم، كما ت هيئ
، غير أن  التهيئة لالنتقال بين المدارس اإلعدادية

 الحلقتين ليست كافية.

 ت التعليمية للطالب في البرامجاالحتياجا ي المدرسةلبّ ت   •
ا لطالب صعوبات ا جيد  حيث تقدم دعمً  ،المدرسية
ا ا مناسبً قدم دعمً ت  و  سه ملفاتهم الفردية،عك  التعلم، ت  
، من خالل مشاركتهم في المسابقات ،وقينلمتفللطالب ا
لذين لغتهم ا للطالب ، وكذا"الرياضيات تحّدي"كمسابقة 

 قدمت  و  ،غير العربية في برنامج "أنا أحب العربية"األم 
، التي المنخفض التحصيللطالب ذوي دروس التقوية ل

 عدم ، غير أن  في إكسابهم بعض المهاراتساهمت 
 على مستوياتهم أثرها انعكاسل من قلّ انتظام ي  تقديمها ب

  في الدروس.
 روفيصية، كتالب الشخاجات الطتيحالبي المدرسة ت   •

الطالب ذوي االحتياجات بعض  مض  وت  ، ارات الطبيةالنظ
تتواصل مع و لبرنامج صعوبات التعلم، الخاصة  التعليمية

ها بصورة تشخيصل ؛بوزارة التربية والتعليم الجهات المعنية
 .أدقّ 

، نس  السلوك الح  ي نمّ مدرسة البرامج الفاعلة التي ت  قدم الت   •
 حولوالحصص اإلرشادية  راقية"، لفاظ  ا ألمعً مثل: "

والتزام السلوك الحسن واالنتظام في الحضور، االحترام، 
  .العنف األسريك خاصةمع دراسة الحاالت ال

شطة الالصفية، ثري المدرسة خبرات الطالب باألنت   •
، كالتمثيل، ومسابقة مناسبة بصورة   نمي مواهبهموت  

زيارة معرض الكتاب، مع تحقيق الدراجات الهوائية، و 
 اإلنتاج الزراعي.سابقات، كمراكز متقدمة في بعض الم

، وفير بعض اشتراطات األمنتعمل المدرسة على ت •
، كالربو ،مرضيةلحاالت الورعاية ااإلخالء،  كتنفيذ

عدم ، و التشققات :حولات المعنية وتتواصل مع الجه
ة المساحات قل  ، مع حية مركز مصادر التعلمصال
بذل تو  ،رياضيةالصالة النقص  ا عنعوضً  ،لةالمظل
، الدخول واالنصراففي متابعة  ا واضحةً جهودً 

 ليقلمما ساهم في ت ؛المدرسةب للمشاة   كتخصيص خطوط  
 .المدرسةداخل  السياراتدخول  مخاطر

ة لدى الطالب بصورة متفاوتة، المهارات الحياتي   نم ىت   •
عداد الطعام، وحلّ كالزراعة، و   .كالتالمش ا 
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، وتوفير المساحات ول الطالب وانصرافهممتابعة سالمة دختقييم و حاجة المبنى المدرسي إلى الصيانة، وكذا  •

 ا.ون البيئة أكثر أمنً ؛ لضمان أن تكفي ظّل عدم وجود صالة رياضية ،لةظل  الم  

   ذوي التحصيل المنخفض، والذين لغتهم األم غير العربية. خاصةات التعليمية للطالب، تلبية االحتياج •

   ة.تعزيز مهارات الطالب الحياتي   •
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 ضمان جودة المخرجات والعمليات
 

 مرض  " القيادة واإلدارة والحوكمة" 
 

 مبررات الحكم
 

ز، وقد ز على التمي  ركّ لدى المدرسة رؤية تشاركية ت   •
 ت العمل المدرسي بصورة مرضية.رجمت في مجاالت  

م المدرسة واقعها باستخدام أدوات عديدة، مثل: قيّ ت   •
، ونموذج المدرسة البحرينية (SWOT)تحليل 

التقييم  المتميزة، وتحليل نتائج الطالب، غير أن  
ة التناغم الكافي قل   ا فيكمالذاتي تفاوت في دقته، 

ومصفوفة  ،تحتاج إلى تطويرالجوانب التي  بين
ستفاد منه بصورة ي  رات األهداف، ولم ومبرّ  ،األولويات

المتعلقة برفع ك ،على بعض األولويات ثلى بالتركيزم  
كالصفين الرابع  بعض المواد والصفوف، في اإلنجاز

 .والخامس، واللغتين العربية واإلنجليزية

ذات مؤشرات أداء لدى المدرسة خطة إستراتيجية  •
ز على مجاالت العمل المدرسي ركّ ت  مناسبة، 

فق أولويات التطوير في الغالب، األساسية، و  
دارة وقت التعلم في  كالمتعلقة برفع نسب اإلتقان، وا 

ت يغ  خطط األقسام التشغيلية قد ص   الدروس، غير أن  
ز بصورة كافية ركّ بصورة عامة في معظمها، فلم ت  

التطوير، مع تفاوت ارتباطها  أولوياتبعض على 
التنفيذ تفاوت جودة  وكذلك بالخطة اإلستراتيجية،

  .عدم استقرار القيادة العليافي ظل  ،المتابعةو 

تطابق تقييمات المدرسة في استمارة التقييم الذاتي مع  •
أحكام فريق المراجعة في مجال ي: اإلنجاز األكاديمي، 

  المجاالت. والتعليم والتعلم، واختالفها في بقية

قدم المدرسة بعض برامج التمهين للمعلمين، مثل ت   •
ميرا اتوظيف الك"و ،"عناصر الدرس الجيد" :يورشت  

اجتماعات األقسام األسبوعية، تفعيل و  ،"الوثائقية
زيارة مدرسة رابعة العدوية كوالزيارات التبادلية، 
الجلسات د بد  المعلمين الج  دعم و االبتدائية للبنات، 

 غير أن   ،"إستراتيجيات التعلم النشط"الفردية، وورشة 
 ي رك ز  تقييم الزيارات الصفية تفاوت في دقته، حيث 

 متابعة ة أكبر منفي بعضها على اإلجراءات بصور 
 .األكاديمي إنجاز الطالب

تسود العالقات اإليجابية بين منتسبي المدرسة، مع  •
ببعض الوسائل:  تحفيز القيادة المدرسية للعاملين

، م"كشهادات الشكر والتقدير، وتكريمهم في "يوم المعلّ 
ا للنقص، كالقيام إضافة إلى تفويض الصالحيات سد  

 بمهام المعلم األول للعلوم.
م وظف المدرسة مرافقها ومواردها؛ لتعزيز تعلّ ت   •

الطالب بصورة مناسبة، كتوظيف السبورة الذكية، 
واستغالل الساحات في ونادي اللغة اإلنجليزية، 

لمركز مصادر  أقلّ  مع تفعيل األنشطة الالصفية،
 التعلم البديل.

تتواصل المدرسة مع مؤسسات المجتمع بصورة  •
، وزيارة مجلس النوابمناسبة، كمركز النعيم الصحي، 

واالستفادة من مدرسة حطين االبتدائية للبنين في 
عبر أولياء األمور  التمهين، إضافة إلى التواصل مع

 النشرات األسبوعية.
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 من حيث الدقة، واالستفادة من نتائجه في تحديد األولويات بصورة أكبر، مع ترابط الخطط التشغيليةالتقييم الذاتي،  •

 بالخطة اإلستراتيجية بصورة أكبر، ومتابعة جودة التنفيذ. لألقسام،

  برامج رفع الكفاءة المهنية على أداء المعلمين في الدروس؛ بما يضمن رفع اإلنجاز األكاديمي للطالب.متابعة أثر  •
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 المدرسةأساسية عن  معلوماتملحق: 
 

 أبو بكر الصديق االبتدائية للبنين اسم المدرسة )باللغة العربية(
 Abu Bakr Al-Siddeeq Primary Boys اسم المدرسة )باللغة اإلنجليزية(

 1928 سنة التأسيس
 301مجمع  –شارع الشيخ عيسى الكبير  – 256مبنى  العنوان

 المنامة/ العاصمة المدينة/ المحافظة 

 17254453 الفاكس 17276435 17253959 أرقام االتصال

 abubakr.pr.b@moe.gov.bh البريد اإللكتروني للمدرسة
 webmail.moe.bh/owa الموقع على الشبكة

 سنة 12–6 الفئة العمرية للطلبة

 (12-1الصفوف الدراسية )
 الثانوية اإلعدادية االبتدائية

1-6 - - 

 207 المجموع - اإلناث 207 الذكور عدد الطلبة

 ينتمي أغلب الطالب إلى أسر من ذوات الدخل المتوسط. االجتماعية للطلبة الخلفيات

عدد الشعب لكل صف 
 دراسي 

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

عدد الشعب لكل مستوى 
 تعليمي بالمرحلة الثانوية

المستوى 
 )الصف(

 توزيع الشعب على المسارات

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

 فنّيين 3و إدارّيين 5 عدد الهيئة اإلدارية
 34 عدد الهيئة التعليمية

 منهج وزارة التربية والتعليم المنهج المطبق

 اللغة العربية لغة التدريس

 فصل دراسي واحد في المدرسة المدة التي قضاها المدير

 االمتحانات الخارجية

 امتحانات وزارة التربية والتعليم في الرياضيات للحلقة الثانية، واللغة اإلنجليزية •
 للصف السادس.

 االمتحانات الوطنية الخاصة بهيئة جودة التعليم والتدريب. •
 - االعتمادية )إن وجدت(
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  المستجدات الرئيسة في المدرسة

في  ان آخر تعيين، كربع سنوات الماضيةاألب خمسة م ديري مدرسة خالل تعاق   •
 .2018-2017العام الدراسي الحالي 

  :2017-2016ات جديدة في العام الدراسي تعيين •

 مدير مدرسة 
 مدير مدرسة مساعد 
   فصلال معلم نظامل نيعلم  م.     

 


