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 تقرير بعد الزيارة الفنية 

 

 : قيم نواتج التعلم التي حصل عليها املعلم
نقاط  مؤشرات نواتج التعلم

 املعلم
 مالحظات أثر اإلجراء التصحيحي االجراء التصحيحي

متوسط ) االختبارات الفصلية ( 
 للطالبات 

للعام 
 السابق 

(47،98 
/ 50) 

نسبة 
 التميز 

(13.43) 

)دورة حتليل أسئلة ونتائج العام السابق  -1
 التقصي(

 .اختبارات تشخيصية  -2
 مي(ي)الفاقد التعلحتديد املهارات األساسية -3
 .تصنيف الطالبات -4
اثرائية  – بناء وتنفيذ خطة عالجية فاعلة-5

 مبتكرة 
 والتدخالت .التقوميات التكوينية  -4
 التنوع يف أساليب التقويم وأدواته  -5
 

 
 

ت يف لبالطاالتحصيلي لستوى املحتسن 
جراء اختبار بعدي ملقرر بعد االختبار اا

 4يف األسبوع 
 
 

نهاية الفصل 
 الدراسي 

 اجيابيه  شرف ضافة من املالقيمة امل
)فوق 

 الصفر(
 
 
 
 
 

سلبية 
 )صفر (

 -إضافيةعمل ة بأوراق تدريب الطالب 
 .تعزز املستوى التحصيلي 

خطة عالجية للطالبات ذوات -
 بعديةات اختبار – الدرجات املنخفضة

. 

  حتديد أسباب الضعف 

 حتديد الفاقد التعلميي من األهداف -

 بناء خطة عالجية تدعم الطالبات-

تدريب الطالبات على أسئلة -
 التطبيق  –مبستويات الفهم 

 اختبار قائدة املدرسة )املشرف(-

 
 
 
 
حتسن مستوى الطالبات بعد  

االختبارات البعدية حيث حصلوا على 
 ار قيمة مضافة مبقد

)             ( 

بعد زيارة 
املشرفة 

الرتبوية ) 
 التشخيصي(

تصنيف املدرسة يف معاجلة املهارات 
 األساسية 

 اختبارت تشخيصية  -1 

حتديد الفاقد من املهارات األساسية  -2
 وتصنيف الطالبات يف كل مهارة 

 جية ..خطة عال -3

 تدريب على اختبارات  -4

  اختبارات بعدية -5

  يف تصنيف املدرسة حتسن يف
ارات بعد القياس معاجلة امله

 (البعدي إىل  )     

  بناء اخلطة  إعادةاحلاجة اىل 
 
 

 مستمر 

 يمي الفاقد التعلتحديد  –حتليل نتائج الطالبات   تصنيف املدرسة يف اختبار املراحل 

االختبارات  الطالبات من خاللتدريب  –خطة عالجية 
 ستوى الفهم والتطبيق بأساليب مختلفة وم

 8س 

اختبارات تشخيصة تحدد المهارات  -1  تصنيف املدرسة يف اختبار القدرات 
 المفقودة 

 8س 

 الفصول التخصص اسم المعلمة
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 تدني المستوى دراسة العوامل المؤثرة في  -2

وضع خطة عالجية بدعم من لجنة التميز  -3
 والجودة 

 –الكمي  –التدريب المستمر على )اللفظي  -4
 ( وفق آلية محددة التحصيلي 

ى ستوس مت وتقويمات فترية لقيااختبارا -5
 التحسن 

 
 

 

 –املعريف  –اجلوانب الثالث املهاري )  ونوعا  ) نسبة (  أثر جهود املعلم يف نواتج املتعلم كما

 هات القائدة والتوصيات واخلربات املقرتحة املقدمة :جيتو:الوجداني(

 

 أي املشرفة الرتبوية للمعلمة :ر
 

 
 :املدرسية  مشرفة القيادة وحتققدعم 

 

 )    ( نسبة الضعف  نسبة التفوق -ائج الفترة األولى وارتفاعه حيث ظهر ذلك بعد تحليل نت بات للطال التحصيلي مستوىالتحسن  -1

 ومتوسط المستوى التحصيلي للطالبات )       ( )     (

حسب دورها في القدرات ( من   )        ( في االختبار القبلي ة أو تحصيلي كميتحسن مهارات الطالبات في المهارات اللفظية )  -2

 . (رقم )        ختبار البعديإلى )           ( خالل اال

عدد الطالبات المكتسبات /العدد لدى الطالبات بإكسابهن قيم ذات صلة بمحتوى المادة المدروسة بنسبة )    اإليجابيتعزيز السلوك  -3

 (     الكلي في الفصل 

 

نواتج ين ومتابعة المجتمعات القيادية والتي تهدف الى معالجة وتحس تفعيل حلقات النقاش في قنوات التواصل من خالل

لدورات الترشيح  –بالمراجع المعتمدة في مدونة شرق المام الدعم  –.... (  -الغياب  إجراءات –التعلم ) الزيارات الفنية 

 إجراءاتالمستجدات في  جعة حولتقديم التغذية الفوريه الرا – ت ..........خارجية ومتابعة نقل األثر وتدريب الزميال

 تحسين نواتج التعلم .

 –نقاط القوة التي دعمت نواتج التعلم ة والتركيز على المستوى التحصيلي للطالبات وكتابة زيارة المشرفة الفنييعبأ بعد 

 .لتحقيق نواتج التعلم .التحسين الالزمة فرص 

 

 التنوع في أساليب التقويم واستخدام أدوات متعددة وحفظ الشواهد . -1

  –الفروق الفردية مراعاة  –يمات التكوينية والتدخالت من قبل الفرق التآزرية تقوتطبيق ال -2

 بناء خريطة المنهج وتحديد نواتج التعلم ) األهداف الذكية ( -3

 التبادلية الموجهه بهدف معين ..الزيارات  –القراءات الموجهه  -التوجيه لدورات داخلية أو خارجية   -4
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