
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة المدرسين ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35teachers                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة المدرسين الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35teachers2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم 

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك

الشؤون التعليمية - إدارة اإلشراف 

التربوي  ن 

اسم المعلمة/..................... اسم القائدة /.................. 

عدد الطالباتالفصلالصفالمادة 

طرق العالجالفاقد التعلیميم

✵الفاقد التعليمي /هو قصور في إتقان الطالبات لبعض املعايير األساسية في املادة نتيجة االنقطاع عن 
املقاعد الدراسية بسبب جائحة كورونا أو تدني جودة التعليم وكفاءته .

الخطة العامة لحصر الفاقد التعلیمي والخطط العالجیة  لعام 
1441/1442ھـ 



المملكة العربیة السعودیة 
وزارة التعلیم       

 (280)
اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة تبوك 

الشؤون التعلیمیة - إدارة اإلشراف التربوي  
قسم الصفوف األولیة

المهارات االساس-ة لمادة ....... الفصل ....... 

            

✵حالة الطالبة / بطء التعلم – صعوبات التعلم –  االضطرابات السلوكیة ( مرفق تقریر) -التأخر الدراسي – الطالبات المرفعات  
✵البرنامج المستخدم ( اسمھ – ملف الطالبة غیر المتقنة ) 

✵تفعیل منصة مدرستي (الكتب – الدروس – األدوات التعلیمیة – المصادر – قنوات عین



اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم 

(280)

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك

الشؤون التعليمية - إدارة اإلشراف 

التربوي 

اسئلة االختبار ملادة ....... الفصل .......... 

✵الفاقد التعليمي /هو قصور في إتقان الطالبات لبعض املعايير األساسية في املادة نتيجة االنقطاع عن 
املقاعد الدراسية بسبب جائحة كورونا أو تدني جودة التعليم وكفاءته .



المملكة العربیة السعودیة 
وزارة التعلیم       

 (280)
اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة تبوك 

الشؤون التعلیمیة - إدارة اإلشراف التربوي  
قسم الصفوف األولیة

نتائج التقویم التشخیصي للطالبات في بدایة العام الدراسي 1441/1442ھـ 

اسماء الطالبات غیر المتقنات 

اسم المعلمة /...................                                 اسم القائدة /.......................

عدد الطالبات عدد الطالبات الكلي الفصل الصف المادة
المتقنات

عدد الطالبات الغیر 
متقنات 

المعاییر الغیر اسم الطالبةم
متقنة  

(الفاقد التعلیمي )

حالة 
الطالبة

الخطة العالجیة المقترحة 

البرنامج 
المستخدم 

تفعیل 
منصة 

مدرستي 

أنشطة 
وتكالیفات 
منزلیة 

مھمات 
أدائیة 

أخرى 

✵حالة الطالبة / بطء التعلم – صعوبات التعلم –  االضطرابات السلوكیة ( مرفق تقریر) -التأخر الدراسي – الطالبات المرفعات  
✵البرنامج المستخدم ( اسمھ – ملف الطالبة غیر المتقنة ) 

✵تفعیل منصة مدرستي (الكتب – الدروس – األدوات التعلیمیة – المصادر – قنوات عین


