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 اململكة العربية السعودية 

 ( 280)وزارة التعليم 
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 

 الشؤون التعليمية
 إدارة اإلشراف التربوي 

 

 
 
 

 ( يف األسبوعني السابع عشر والثامن عشر )واإلثراءات ومعاجلة الفاقد التعليمي   ( عشر يف األسبوع السادس) خطة املراجعة 
 ه 1442/ 1441من العام الدراسي  األولالفصل الدراسي  

 

 هدف اخلطة: 
  . لتقليص الفاقد التعليمي النوعي للطالباستثمار أسابيع املراجعة واختبارات هناية الفصل الدراسي األول   •

 الفئة املستهدفة: 
 اثنوي(   ، متوسط  ،طالب املراحل الثالث )ابتدائي •

 زمن التنفيذ: 
 (عشر )يف األسبوع السادساملراجعة   •
 )يف األسبوعني السابع عشر والثامن عشر( اإلثراءات ومعاجلة الفاقد التعليمي   •

 اإلجناز:   شواهد
قائمة أبمساء الطالب املستهدفني   ،   يتضمن املكوانت التالية )خطة املدرسة يف التفعيلسجل خاص ابملدرسة   •

ع لكل مادة حمدد فيها الفاقد العام جلمي   قائمة ابملهارات األساسية واملهارات املستهدفة ابملعاجلة  ابملعاجلة، 
املختلفة، اخلطط العالجية املبنية على ، حتليل ومقارنة نتائج االختبارات  الطالب والفاقد اخلاص لكل طالب

 ( نتائج التحليل، تقرير ختامي يوضح نتائج املعاجلة
 

 

 إجراءات اخلطة 
 املهمة  مسؤول التنفيذ 

 املعلم 

 . املختلفة  حتليل نتائج االختبارات  فادة من ابإلابملراجعة واملعاجلة واإلثراء؛   املهارات األساسية املستهدفة حتديد  •
 املتوسط(   فوقتوسط، ضمن امل املتوسط،   دون الطالب إىل فئات وفق مستوايهتم ) تصنيف  •
  حتليل  منابإلفادة  ؛ واملهارات املخفق هبا كل طالب ،إعداد قائمة أبمساء الطالب )دون املتوسط( املستهدفني ابملعاجلة  •

 االختبارات القصرية املنفذة من قبل املعلم. 
 املهارات املستهدفة وتراعي:  التقوميية اليت تدعم و األنشطة التعليمية  إعداد •

 معاجلة الضعف لدى الطالب دون املتوسط.  ✓
والتحصيلية   ✓ املركزية   االختبارات  )أسئلة  من  ابإلفادة  املتوسط(  فوق  املتوسط،  الطالب )ضمن  إثراء 

 والدولية وأدلة األنشطة املصاحبة ملقررات بعض املواد واألنشطة املعدة من قبل األقسام التخصصية( 
أساليب التعليم والتقومي يف التعليم عن بُعد )األنشطة التفاعلية، املقاطع املرئية والصوتية، الواجبات  تنويع   ✓

 اإللكرتونية( وفق طبيعة املادة. 
 جلة واإلثراء وفق اجلدول املعد من قبل قائد املدرسة. املعا وحصص تنفيذ حصص املراجعة  •
 تقدمي الدعم النفسي للطالب مبا حيقق النظرة اإلجيابية لالختبار.  •



 )يف األسبوعني السابع عشر والثامن عشر( ( واإلثراءات ومعاجلة الفاقد التعليمي عشر  خطة املراجعة )يف األسبوع السادساتبع/ 
 ه 1442/ 1441العام الدراسي من  األولالفصل الدراسي  
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 إعداد 
 إدارة اإلشراف الرتبوي 

 إجراءات اخلطة 
 املهمة  مسؤول التنفيذ 

 املعلم 

 مقرتحات لتفعيل حصص املراجعة واملعاجلة واإلثراء: 
   .املوضوعات يشمل جمموعة مرتابطة من يف كل حصة   مناقشته حتديد اجلزء املراد   •
   ا لفرز مواضع إخفاق الطالب. مع متابعة املعلم هلعرب روابط إلكرتونية حللها متنوعة املستوى  تدريبات   الطالبإعطاء  •
، مث تتم مناقشة حلول األسئلة اليت أشكلت على  املستهدفة ملعلومات األساسية يف املوضوعات ابستعراض ا  املعلمميهد  •

 معظم الطالب. 

 قائد املدرسة 

 . املعاجلة واإلثراء و ملراجعة اصص حإعداد جدول  •
 واملواد اليت هبا ضعف.  اللغة اإلجنليزية( ، اللغة العربية، العلوم، الرتكيز على املواد )الرايضيات  •
 عم تقدمي الدعم األمثل للطالب. مبا يديف مجيع التخصصات  على املعلمني  املسؤوليات  توزيع •
 . يف اخلطة املقرتحة أدوارهم للمعلمني الستعراضعقد لقاء   •

 للتعلم. تقدمي الدعم النفسي للطالب مبا حيقق النظرة اإلجيابية  •
 حضور حصص للمعلمني.  •
 . املعاجلة واإلثراء املراجعة و  ةط تنفيذ املعلمني خلمتابعة  •
 توثيق متابعة املعلمني يف سجالت خاصة.  •

 قائد املدرسة  
 واملعلمون  

حتليل نتائج االختبارات النهائية، ودراسة فاعلية اإلجراءات املتبعة وحصر الطالب ذوي األداء املنخفض واملهارات اليت   •
 ظهر اإلخفاق فيها. 

 إعداد خطة املعاجلة للفصل الدراسي الثاين.  •

 املشرف الفن 

 . يف اخلطة الفنية  معلمني الستعراض أدوارهم لعقد لقاء ل •
والوقوف على مدى مناسبتها وموافقتها لنتائج  املعاجلة واإلثراء، املراجعة و  ةخلطوتنفيذهم متابعة إعداد املعلمني  •

 التحليل. 
 وتقدمي الدعم والتحفيز.   تابعة املعلمنيتنفيذ زايرات صفية افرتاضية مل •
 ومتابعة خطط املعلمني وسجالهتم.  واستهداف املدارس ذات االحتياجتنفيذ زايرات للمعلمني يف مدارسهم  •
 توثيق زايرات املعلمني وزايرات املدارس.  •
 تضمني استمارات زايرات املدارس يف السجالت اخلاصة بذلك يف املدرسة.  •

مشرف القيادة  
 املدرسية 

 يف اخلطة. لقائدي املدارس الستعراض أدوراهم  عقد لقاء   •
 . عيل اخلطة يف تف  ارس املد ي تابعة إجراءات قائدمل  افرتاضية تنفيذ زايرات  •
 وسجالهتم.  قائدي املدارس ومتابعة خطط  واستهداف املدارس ذات االحتياجميدانية  تنفيذ زايرات  •
 توثيق زايرات قائدي املدارس وزايرات املدارس.  •
 تضمني استمارات زايرات املدارس يف السجالت اخلاصة بذلك يف املدرسة.  •


