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اإلدازٗ العام٘ لإلغساف الرتبْٖ
إدازٗ التعله األضاضٕ

بطه اهلل السمحً السحٔه
مكدم٘:
أخٕ مػسف  /مػسف٘ التعله األضاضٕ يف املسحل٘ االبتداٜ٘ٔ
أخٕ مدٓس  /مدٓسٗ املدزض٘
أخٕ معله  /معلن٘ املسحل٘ االبتدا............... ٜ٘ٔ
غين عً الكْل أٌ التكٔٔه ّاملعاجل٘ ثه التكٔٔه  ٍٕ ...أحد الطبل لتجْٓد ّحتطني خمسجات
التعلٔه ،حٔح ميجل تكْٓه الياتج ألٖ عنلٔ٘ خمطط٘ أضلْبا مَنا للتخكل مً الطري يف االجتاِ الصخٔح
لتخكٔل األٍداف املسضْمّ٘ ،تكْو املؤضط٘ املتطْزٗ بالتدطٔط ّالتيفٔر ّالتكْٓه للعنلٔات اليت تته
داخلَا ،إضاف٘ إىل حبجَا عً مكْو خازجٕ ْٓضح املطتْ ٚاحلكٔكٕ لياتج العنلٔاتّ ،املدزض٘ مً أٍه
مؤضطات اجملتنع اليت ٓيبػٕ أٌ تكْو بتكْٓه ىاتج العنلٔات الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ اليت تيفرٍا ،ضْاٛ
التكْٓه الرٖ ٓته مً قبل ميطْبَٔا (التكْٓه الداخلٕ) ،أّ التكْٓه الرٖ ٓته مً قبل أعطا ٛمً خازج
املؤضط٘ (التكْٓه اخلازجٕ)ّ ،التكْٓه اخلازجٕ أضلْب مَه ليجاح املؤضط٘ املتطْزٗ .
ّٓأتٕ مػسّع حتطني األدا ٛالتعلٔنٕ لطالب املسحل٘ االبتدا ٜ٘ٔللكٔاو بدّز املكْو اخلازجٕ ّالداخلٕ
ملطاعدٗ املدزض٘ عل ٙكػف ّاقع الياتج التعلٔنّٕ ،اإلضَاو يف تطْٓس العنلٔات اليت مً غأىَا زفع
مطتْ ٚاألدا ٛداخل املدزض٘ .
ّقد أضَه املٔداٌ الرتبْٖ بدّز كبري يف بياٍ ٛرا املػسّع ّأدّاتُ لكٕ تكٌْ قسٓب٘ مً املػسف الرتّٖ
ّاملعله ّمدٓس املدزض٘ ّأّلٔا ٛاألمْز  ،فكد مت زفعَا عل ٙمْقع املػسّع لٔطتددمَا اجلنٔع ّفل
احتٔاجاتَه  ،كنا أٌ العنل عل ٙتطْٓس آلٔ٘ املػسّع ما تصال مطتنسٗ للْصْل إىل حتكٔل اهلدف الطامٕ
ٍّْ جتْٓد مطتْ ٚالتعله .

أٍداف املػسّع:
• التعسف بػكل عاو عل ٙمطتْ ٚإتكاٌ الطالب  /الطالبات للعلْو ّاملعازف ّاملَازات .
• إعداد بسامج عالجٔ٘ للسفع مً مطتْ ٚأدا ٛالطالب  /الطالبات يف اكتطاب العلْو ّاملعازف
ّاملَازات .
• إمداد الكاٜنني عل ٙالعنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ــ خاص٘ مػسيف  /مػسفات التعله األضاضٕ باملعلْمات
الالشم٘ لسفع كفآ٘ املعلنني  /املعلنات يف تْظٔف اضرتاتٔجٔات التدزٓظ لتخطني مطتْ ٚالتعله
ّالتعلٔه.
• اكتػاف مْاطً الطعف العام٘ عيد املعلنني /املعلنات يف تدزٓظ العلْو ّاملعازف ّاملَازات ،لسضه
الربامج التدزٓبٔ٘ املياضب٘ الحتٔاجاتَه يف ضَْٜا.

مَاو مدٓس /مدٓسٗ املدزض٘:
 .1عكد اجتناع ملعلنٕ  /معلنات املسحل٘ االبتدا ٜ٘ٔلػسح آلٔات ّمد ٚأٍنٔ٘ قٔاع الياتج التعلٔنٕ
للطالب  /للطالبات حبطْز املسغد /املسغدٗ الطالبٕ يف املدزض٘ .
 .2تجكٔف الطالب /الطالبات ّأّلٔا ٛأمْزٍه بأٍنٔ٘ املػسّع ّأٍدافُّ ،تْشٓع ىػسٗ مػسّع
حتطني األدا ٛالتعلٔنٕ لطالب  /لطالبات املسحل٘ االبتداّ ،ٜ٘ٔالدخْل ملْقعُ
) )http://www.hssen.comلالضتفادٗ مً اخلدمات اليت ٓكدمَا.
 .3تػكٔل اللجاٌ املدزضٔ٘ اليت حتكل أٍداف املػسّع عل ٙاليخْ التالٕ:
و
1

اللجي٘

املَاو

جلي٘ االختباز

تطبٔل أدّات التكْٓه عل ٙالطالب /الطالبات ّ ،تصخٔخَاّ ،السصد يف الكػْف ،إزضال الكػْف

ّالتصخٔح

إىل جلي٘ الدعه الفين ..

2

جلي٘ اإلعداد ّالتَٔ٘ٝ

3

جلي٘ الدعه الفين

4

جلي٘ التْجُٔ ّاإلزغاد

تَٔ ٘ٝالكاعات  /إعداد الكػْف الالشم٘  /اختٔاز عٔي٘ عػْا ٜ٘ٔلكل مادٗ عل ٙمطتْ ٚالصف
الْاحد  /تْشٓع اللجاٌ  /تفعٔل املياّب٘  /تْشٓع حصص االىتظاز .
تَٔ ٘ٝالكػْف /زصد ىتاٜج التكْٓه يف بسىامج ىْز  /اضتدساج اليتاٜج ّطباع٘ التكازٓس  ،زصد
املػكالت املْجْدٗ يف الربىامج احلاضْبٕ ّتطنٔيَا تكسٓس املدزض٘.
دزاض٘ اليتاٜج ّ /ضع اخلطط العالجٔ٘ ّ اإلثسا / ٜ٘ٔالسفع ملدٓس  /مدٓسٗ املدزض٘ بيتاٜج اخلطط
العالجٔ٘ للطالب /للطالبات .

 .4متابع٘ تطبٔل أدّات التكْٓه لطناٌ الدق٘ ّاملصداقٔ٘ حبٔح تعكظ ىتاٜج التكْٓه املطتْٚ
احلكٔكٕ للطالب  /للطالبات مبػازك٘ املػسف /املػسف٘ الرتبْٖ .
 .5دزاض٘ ىتاٜج التكْٓه للتخكل مً اآلتٕ:
• مد ٚإتكاٌ الطالب /الطالبات للنعازف ّاملَازات ّمطابكتَا لطجالت التكْٓه (ضجل متابع٘
تكْٓه الطالب  /الطالب٘ ،ىتاٜح السصد يف بسىامج ىْز).
• التعسف عل ٙمْاطً الطعف العام٘ لد ٚالطالب /الطالبات يف املعازف ّاملَازات ّحتدٓد أضبابُ،
ّمْاطً التنٔص لتعصٓصٍا.
• التعسف عل ٙالفصْل (املعلنني  /املعلنات) اليت تعاىٕ ضعفا عاما يف مجٔع املْاد أّ يف مادٗ ّاحدٗ
يف كل مدزض٘.
 .6عيد اكتػاف خلل يف تكْٓه العٔي٘ العػْا ٜ٘ٔمً قبل املعله /معلن٘  ،جيس ٚتكٔٔه غامل
جلنٔع طالب /طالبات فصل العٔي٘ ،لتخدٓد مكامً اخللل.
 .7متابع٘ تيفٔر بسامج عالجٔ٘ تكدو للطالب  /للطالبات املتأخسًٓ دزاضٔا حطب احتٔاجَه،
ّبسامج إثسا ٜ٘ٔللنتنٔصًٓ.
 .8إغعاز أّلٔا ٛأمْز الطالب  /الطالبات مبد ٚتكدو أبياَٜه بعد الربامج العالجٔ٘.
 .9إعداد ملف خاص ملػسّع " حطً " .
 .10تعب( ٘ٝاضتنازٗ الربىامج) املْجْدٗ يف تكازٓس الربىامج احلاضْبٕ للندزض٘.
 .11السفع بتكسٓس مفصّل ّفل الربىامج احلاضْبٕ عً ىتاٜج الطالب /الطالبات لإلغساف الرتبْٖ
ْٓضّح مطتْ ٚالطالب  /الطالبات ّاحتٔاجات املعلنني  /املعلنات املَئ٘ ّالتدزٓبٔ٘ .
 .12االضتفادٗ مً ىتاٜج املػسّع يف حتفٔص املتنٔصًٓ مً املعلنني /املعلنات ّتصخٔح أّضاع
احملتاجني إىل دعه ّمتابع٘.
 .13دزاض٘ ّضع املعلنني  /املعلنات الرًٓ مل ٓطتفٔدّا مً الربامج التدزٓبٔ٘ املكدم٘ هله بالتعاٌّ
مع اإلغساف الرتبْٖ.
 .14السفع باملكرتحات ّالتْصٔات حْل مػسّع حتطني األدا ٛالتعلٔنٕ إلدازٗ اإلغساف الرتبْٖ .

اإلجساٛات التفصٔلٔ٘ لتطبٔل املػسّع :
ٓ .1كْو ميطْبْ كل مدزض٘ باالطالع عل ٙدلٔل املػسّع ّدزاضتُ ّفَه فكستُ ّإجساٛات تيفٔرِ
ٓ .2ته تطبٔل التكْٓه يف املدازع بأحد البداٜل التالٔ٘ (حتدد مً قبل إدازٗ التعلٔه):


تطبٔل التكْٓه مً قبل اللجاٌ املػكل٘ يف املدزض٘ بإغساف مباغس مً مػسيف /مػسفات التعله
األضاضٕ يف كل مدزض٘ ّتْاجدٍه يف ْٓو التطبٔل يف املدزض٘.



تطبٔل التكْٓه مً قبل اللجاٌ املػكل٘ يف كل مدزض٘ بإغساف مباغس مً خنب٘ خمتازٗ مً
املػسفني /املػسفات الرتبْٓني مً مجٔع التدصصات ّتْاجدٍه يف ْٓو التطبٔل يف املدزض٘
االبتدا.ٜ٘ٔ



تطبٔل التكْٓه مً قبل اللجاٌ املػكل٘ يف كل مدزض٘ بإغساف مباغس مً فسٓل خمتاز مً املعلنني/
املعلنات املتنٔصًٓ ّتْاجدٍه يف ْٓو التطبٔل يف املدزض٘ االبتدا ٜ٘ٔبإغساف مً مػسيف  /مػسفات
التعله األضاضٕ.

 .3حتدد مناذج أدّات التكْٓه اليت ٓته تطبٔكَا يف املدزض٘ مً قبل قطه الصفْف األّلٔ٘ بإدازات
الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ،مً ضنً األدّات املسفْع٘ عل ٙاملْقع اإللكرتّىٕ للنػسّع .
 .4تْشٓع طالب /طالبات كل فصل مً فصْل املسحل٘ االبتدا ٜ٘ٔإىل دلنْعتني عػْأٜا (إذا كاٌ عدد
طالب  /طالبات الفصل أكجس مً ( )20طالبا  /طالب٘)ٓ ،ته تكٔٔه كل دلنْع٘ يف مادتني مً املْاد
املطتَدف٘ يف املػسّع (الكسآٌ الكسٓه ّلػيت ّالسٓاضٔات ّالعلْو)  ،فنجال  :اجملنْع٘ األّىل يف مادتٕ
الكسآٌ الكسٓه ّلػيت (للصفْف األّلٔ٘) ّلػيت اجلنٔل٘ (للصفْف العلٔا)ّ ،اجملنْع٘ الجاىٔ٘ يف مادتٕ
السٓاضٔات ّالعلْو ،أّ أٖ تْشٓع تساِ إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه .
.5تطبٔل التكْٓه مع األخر يف االعتباز عدو تكلٔف معله  /معلن٘ املادٗ أّ الفصل يف جلي٘ االختباز
لطالبُ /لطالباتَا  ،بل ٓته التبدٓل بني املعلنني /املعلنات.
 .6زصد ىتاٜج التكْٓه يف بسىامج ىْز .
 .7اضتدساج التكازٓس ّدزاضتَا ّبيا ٛالربامج العالجٔ٘ ّاإلثسا ٜ٘ٔبالتعاٌّ مع املػسف الرتبْٖ .

تيبُٔ:


ىتاٜج التكْٓه ال تطتددو يف احلكه عل ٙالطالب  /الطالبات يف االىتكال أّ البكا ٛمً صف إىل
آخس ّإمنا ٓطتفاد ميَا يف حتكٔل األٍداف املسضْم٘ يف ٍرا الربىامج.



الربامج العالجٔ٘ املكدم٘ بيا ٛعل ٙىتاٜج الربىامج ال تكٌْ بدٓال عً الربامج العالجٔ٘ املكدم٘ مً
قبل املعله /املعلن٘ لطالبُ /لطالباتَا اليت تكدو مباغسٗ عيد التعسف عل ٙاخللل يف إتكاٌ أٖ
مَازٗ.

