
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

31/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة متوسطة اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق مرحلة متوسطة في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/31online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة متوسطة في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                          

          https://www.almanahj.com/sa/31online_edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة متوسطة اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade31                   

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

 هـ4112/     /     التاريخ: 

 .المرفقات: ...................
 رتبويإدارة اإلشراف ال– الشؤون التعليمية

  بنات( مكتب التعليم جنوب مكة)
  

 

 

 
 

   

 

 

 

 يم عناصر التقي اسم الطالبة م

 األسبوع
 ..    ()من ... اىل.

 األسبوع
 ىل...()  من ....ا

 األسبوع
 ( ...)  من ....اىل

 األسبوع
 ...()  من ....اىل

 متسلي ماستال
 نتيجة

 يم التقي
 متسلي ماستال

 ةنتيج
 ييمالتق

 متسلي ماستال
ة نتيج

 ييمالتق
 متسلي ماستال

ة نتيج
 ييمالتق

             دائيةواجبات ومهمات أ   .1

             ات قصريةاختبار

             دائيةواجبات ومهمات أ   .2

             ات قصريةاختبار

3.  
             دائيةواجبات ومهمات أ 

              ات قصريةاختبار

             دائيةواجبات ومهمات أ   .4

              ات قصريةاختبار

  بالمعلمةخاص (  ب /  1نموذج )      
  

 ( المرحلة المتوسطة)  هـ 1441/  1441لمتابعة خطة تعلُم الطالبات المفقودات من المنصة للعام الدراسي 

 الشهر .....     ..............     الفصل ..........              الصف          / تحفيظ   عام

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

 التوقيع/ .........................................

 اسم الوكيلة/ .....................................
              

 التوقيع/ ..........................................

 مالحظـــــــــــــــــــــــة : 
  عة في االختبار ،البحث والمشروبرصد الدرجة المستحقة للطالب وكميةمنخفض ( في الواجبات والمهام األدائية  –متوسط  –)عالي   وصفيةنتيجة التقييم.) 
  ي .        النمو المعرف فيلهن  لوحظ وجود تدني في نتيجة التقييم وتخصيص حصة كل أسبوعين للحضور إلى المدرسة لتقديم الدعم الالزم الالتيحصر الطالبات 
 وعياألسبن مع حضورها االختبارات القصيرة تُنفذ حضورياً للطالبة ما أمكن بجدول تنظيمي يُعد من المدرسة على أن ال تزيد عن مادتين في اليوم الواحد ويتزام . 
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