
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات مدرسية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق ملفات مدرسية في مادة اإلدارة المدرسية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/management                   

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

            

                  https://www.almanahj.com/sa/management2                   

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

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اإلجراءات المتخذة زمن التنفيذ الجهة المنفذة مؤشر تحقق الهدف

على الطالبات عن أسباب الغياب فبل ة توزيع استبان بدابة الفصل الدراسي مسئولة غياب الطالبات التعرف على أسباب غياب الطالبات
 اإلجازات

المواظبةاطالع الطالبات على كيفية احتساب درجات   توزيع مطوية عن قواعد احتساب درجات المواظبة بداية الفصل الدراسي مسئولة غياب الطالبات 

 بداية الفصل الدراسي شئون الطالبات التزام المعلمات بالتعليمات
توزيع المنهج للمعلمات  ةمتابعة خط  

إدراج المراجعة الجزئية -1  
االختباراتختم المنهج في األسبوع الذي يسبق  -2  

 زيادة نسبة الطالبات المكرمات
شئون طالبات،مرشدة 

 طالبية
 تكريم الطالبات المنظمات بالدوام في نهاية كل شهر

 بث روح التنافس بين الطالبات
 تخفيض نسبة غياب الطالبات

شئون طالبات،مرشدة 
 طالبية

 تكريم الفصول األقل نسبة غياب في نهاية كل شهر

بين المدرسة والمجتمعالتواصل الدوري   تفعيل المجالس الدورية للفصول خالل الفصل الدراسي المرشدة الطالبية 

 تفعيل رسائل الجوال مع أولياء األمور خالل الفصل الدراسي المرشدة الطالبية رفع مستوى الوعي لدى أولياء األمور بأضرار الغياب

شئون طالبات،مرشدة  انتظام وجذب  الطالبات للدوام
 طالبية

بق في األسابيع التي تس
هاال جاز  

 تفعيل برامج ترفيهية ومسابقات

ةتنمية الثقة  وتحمل المسئولية واالنتماء لدى الطالب  
 جذب الطالبات للمدرسة

شئون طالبات،مرشدة 
 طالبية

ل في األسبوع األخير قب
 تفعيل برنامج من إعداد الطالبات للمدرسة االختبارات
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 اإلجراءات المتخذة زمن التنفيذ الجهة المنفذة مؤشر تحقق الهدف

قبل االختبارات  المرشدة الطالبية ارتفاع نسبة الطالبات المستفيدات من البرامج الوقائية
 باسبوعين

إشعار الطالبات بأهمية األسبوع األخير من الدراسة من 
 خالل أالذعة واإلعالنات

 محاضرات عن اهمية المواظبة واضرار الغياب خالل الفصل الدراسي المرشدة الطالبية انضباط الطالبات بالدوام

 تطبيق قواعد الحسم للغياب بدون عذر خالل الفصل الدراسي مسئولة الغياب تحمل المسئولية لدى الطالبة

االسابيع التي تسبق  المرشده الطالبية التواصل مع  الجهات لدراسة النتائج
 تعبئة االستمارات الخاصة بوحدات االرشاد لمتابعة الغياب االجازات

 

  
 
 

سوزان بنت احمد المسلميعتمد قائدة المدرسة :                                                          


