
 

 

 

 

 لفاعلٌة معالجة المهارات األساسٌة للطالبات :المدرسة والمشرفة التربوٌة خطوات إجرائٌة لمائدة 

معالجة المهارات جراءات خطوات وإكافة تطبٌك لمتابعة ) المتمٌزات ( تشكٌل فرٌك من وكٌلة المدرسة وعدد من المعلمات  .1

 األساسٌة 

وراق المٌاس واالختبار مهارات فً أالطالبات للعدم اتمان :}تحدٌد الطالبات المستهدفات ) الضعٌفات ( من كل صف بناًء على  .2

ائٌة وبناًء على تدنً درجات الطالبات فً اختبارات لصٌرة أو دورٌة سابمة فً المرحلة المتوسطة التحرٌري للمرحلة االبتد

وعلى مرئٌات معلمات المواد حول الطالبات وأي مصادر ٌمكن من خاللها تحدٌد الضعف فً المهارات األساسٌة لدى  {والثانوٌة 

 .الطالبات 

 وحساب متوسط االختبار المبلً   درجة 22اء اختبار لبلً لهن فمط من وإجرتدوٌن أسماء الطالبات المستهدفات فً كشف  .3

 عدد الطالبات المستهدفات ÷ لطالبات المبلً ر المبلً = مجموع درجات اختبار امتوسط االختبا            

مع مراعاة تنوعها تطبٌك الخطط والبرامج العالجٌة الممترحة من المعلمات على الطالبات ومتابعة دلة تطبٌمها من الفرٌك  .4

 بات .لوجودتها ومناسبتها لحاجة الطا

ٌمكن وللطالبات كد من دلة اختٌار المدرسة ٌتم التأعند زٌارة المشرفة التربوٌة للمدرسة لمتابعة تطبٌك المدرسة للمؤشر س .5

 االستعانة فً ذلن بالتالً : ةالتربوٌ ةللمشرف

 حول مستوى الطالب التحصٌلً  اتآراء بعض المعلم 

  أعمال الطالب الكتابٌة 

  توجٌه بعض األسئلة للطالب 

  معدالت الطالب فً االختبارات السابمة 

  مصادر أخرى 

فً المدرسة ألل تحصٌالً فً المهارات  الباتتوجد هنان فئة من الط إلى ٌمٌن أنه ال ةالتربوٌ ةصل المشرفتوالمحصلة هً أن 

 من هذه الفئة .

المشكلة لد أبدوا اهتماما عالٌاً وعناٌة فائمة  اتكد على أن لائد المدرسة ومجموعات المعلمحمائك تؤ ةالتربوٌ ةجمع المشرفت .6

 .إلحداث تغٌٌر فً مهارات الطالب األساسٌة 

فً  ةالتربوٌ ةركز المشرفتالممصود هو أال فً عٌنة من المهارات (  المستهدفات  ) عٌنة من الطالبات: من المشرفة فحص العٌنة  .7

على إجراءات المدرسة أو وثائمها أو أسالٌب التنفٌذ أو الحوافز التً لدمتها أو اإلطار العام للبرنامج وإنما ٌتم التركٌز فمط  الٌاسه

 نبأسمائه الباتبفحص عٌنة من الط ابنفسه ةالتربوٌ ةموم المشرفتوٌتم ذلن بأن البات الط على العائد من البرنامج على مهارات

 الفحص نهاٌة الفصل الدراسً .عود إلٌها عند تالكتابٌة فً مسودة  هاومالحظات نوثك نتائجهتلمهارات وفً عٌنة من ا نوصفوفه

ورصده وحساب متوسط االختبار البعدي للطالبات  بنفس الطرٌمة جراء االختبار البعدي من المدرسة على الطالبات المستهدفات إ .8

 الطالبات .ثر البرامج والخطط العالجٌة على أولٌاس السابمة 

 وهل هو ملحوظ مرر درجة التمدم تفً نهاٌة الفصل ثم  ) فً المسودة ( فحص العٌنة ذاتها من الطالبب تموم المشرفة التربوٌة  .9

 .أم تحتاج الطالبات لتغٌٌر فً الخطط العالجٌة أو مزٌد من البرامج 

  وأعانكم سددكم هللا                                                            

 أخصائٌة التموٌم بمكتب الوسط                                                                                                             

 نور باخشوٌن                                                                                                       

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة

 (282وزارة التعلٌم )

 لتعلٌم بمحافظة جدةلاإلدارة العامة 

 جدة وسطللبنات ب مكتب التعلٌم  

 


