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مقدمة
تكرس وزارة التربية والتعليم جهودها بهدف تحسين جودة نتائج الطلبة والتغلب على التحديات 

الدراسات  نتائج  تشير  حيث  المدارس.  بإغالق  تسببت  والتي  كوفيد-19  جائحة  فرضتها  التي 

التشخيصية التي أجرتها الوزارة إلى الحاجة إلى تدخالت عالجية فورية متباينة وال مركزية لالستجابة 

على  إضافات  أو  تغييرات  إدخال  التدخالت  هذه  وتتطلب  والطلبة.  والمدرسة  المديرية  الحتياجات 

السياسات واإلجراءات و/ أو التعليمات لضمان بذل جهود مؤسسية وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية التخاذ خطوات فاعلة وقابلة للتنفيذ للتغلب على األزمة من 

البرنامج الوطني  خالل رفع استعداد الطلبة للتعلم وتحسين الرفاه النفسي لهم، فقد تقرر إطالق 

للتدخالت العالجية.

البرنامج الوطني للتدخالت العالجية:
 برنامج وطني يهدف إلى دعم تعلم الطلبة من خالل تدخالت عاجلة بالتزامن مع بدء العام الدراسي 

وخالله، باإلضافة لتدخالت أخرى متوسطة وطويلة األمد؛ تهدف إلى مساعدة المعلم لردم الفجوات 

التعليم  ومواد  المساندة  المواد  من  االستفادة  عبر  تحصيلهم،  مستوى  ورفع  طلبته  لدى  التعليمية 

المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية (الفاقد التعليمي) أو أي مصادر تقرها الوزارة فيما بعد  التي 

توفر أوراق عمل وأنشطة متمايزة يمكن توظيفها لعالج الضعف لدى الطلبة في المهارات األساسية؛ 

لتجاوز الفجوة التعليمية التي نتجت عن االنقطاع عن التعليم الوجاهي بسبب جائحة كورونا.
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مدير
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البرنامج الوطني للتدخالت العالجية
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فريق تطوير المدرسة

حوكمة البرنامج الوطني للتدخالت العالجية
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المرحلة
التحضيرية

أثناء العام
الدراسي

البرنامج التكميلي
خالل العطلة

مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للتدخالت العالجية
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المرحلة التحضيرية: 
تهدف هذه المرحلة إلى تمكين المعلم من دعم تعلم الطلبة وتحسين امتالكهم متطلبات التعلم 

السابق، ويخصص لها أول أربعة أسابيع من العام الدراسي للصّفين: الثاني، والثالث، واألسبوعان 

األّوالن للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، بحيث يتم التركيز على تدريس المتطلبات السابقة 

والمهارات األساسّية في مباحث: اللغة العربية، والرياضيات، واللغة اإلنجليزية، َوفق برنامج 

التدخالت العالجية الصادر عن إدارة المناهج والكتب المدرسية.

أثناء العام الدراسي:
المواد  تنفيذ  على  العمل  سيتم  التحضيرية،  المرحلة  في  العالجي  البرنامج  تنفيذ  من  االنتهاء  بعد 

المساندة ومواد التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية (الفاقد التعليمي) أو أي مصادر 

تقّررها الوزارة في ما بعد بالتزامن مع عمليات التعلم والتعليم وتنفيذ المنهاج بصورته االعتيادية، 

وسيستمر العمل بالتقويم لتعديل آليات التنفيذ وفق ما يصدر من الوزارة.

المرحلة التكميلية خالل العطلة الصيفية:
سيتم استثمار العطلة الصيفية الستكمال دعم الطلبة و تحسين امتالكهم لمتطلبات التعلم 

وفق آليات تقرها الوزارة.
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الدليل اإلجرائي:
يوضح هذا الدليل اإلجراءات والعمليات المطلوبة من الجهات المعنية في مديريات التربية 

والتعليم والمدارس للمرحلة التحضيرية لضمان تنفيذ فّعال لبرنامج التدخالت العالجية، بما 

ينعكس على أداء الطلبة ويحقق الهدف المرجّو منه في رفع مستوى الطلبة في المهارات 

األساسية، ونقلهم إلى مرحلة الولوج اآلمن إلى الصف األعلى، حيث تعتمد اإلجراءات المطلوب 

تنفيذها على األدوار المنوطة بالجهات المعنية وفق المهام اإلدارية والفنية المرتبطة 

بالهيكل التنظيمي (الحوكمة) على مستوى المديريات والمدارس.



قسم اإلشراف التربوي 

تشكيل
لجنة متابعة

توجيه
المدارس

تكوين
مجموعات
للمعلمين

عقد
لقاءات
مهنية

توعية المعنيين
بتنفيذ التدخالت

اصدار
كتاب رسمي

تصنيف
مستويات
المدارس

تخصيص
زيارات
داعمة

بناء
قدرات الفريق

تدريب
المعلمين

عقد مجتمعات
التعلم المهني

بناء قدرات
فريق التطوير

تضمين انشطة
التدخالت

في الخطط
تنمية مهارات

المعلمين
التوعية

بالتقويم 
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أدوار وإجراءات تنفيذ البرنامج
على مستوى مديرية التربية و التعليم



قسم اإلشراف التربوي 
1- تشكيل لجنة من المشرفين التربويين برئاسة المدير الفني ويكون رئيس قسم اإلشراف نائبًا له؛ 

لمتابعة  تنفيذ البرنامج الوطني للتدخالت العالجية وفًقا لتعميم وزارة التربية والتعليم.

2- إصدار كتاب رسمي للمدارس يوضح آلية تنفيذ التدخالت العالجية وفًقــــا لما ورد في تعميم 
وزارة التربية و التعليم الخاص بتفيذ البرنامج العالجي في بداية الفصل الدراسي األول؛ لتحقيق 

األهداف المتعلقة بمعالجة ضعف الطلبة.

3- توجيه المدارس لتضمين أنشطة البرنامج الوطني للتدخالت العالجية ضمن الخطة التطويرية 
وما ينبثق عنها من خطط إجرائية لكل مدرسة.

4- استخدام التوزيع المتوافر للمدارس على التجمعات الجغرافية، وتصنيف مستويات المدارس 
حسب نتائجها في الدراسة التشخيصية التي عممتها إدارة االمتحانات؛ تمهيًدا لتحديد نوعية 

وآليات الدعم والمتابعة الفنية للمعلمين، وتحديد المدارس األكثر ضعًفا، وإعطاء األولوية لها في 
تقديم الدعم الفني للمعلمين ومساندتهم بناًء على الدراسة التشخيصية وفق األدوات والنماذج 

اإلشرافية، واحتساب ذلك في إنجازات المشرفين الشهرية دون أن يتوقف عمل المشرف التربوي 
اليومي.

5- تكوين مجموعات افتراضية للمعلمين باستخدام تطبيق (واتساب)؛ بهدف طرح التساؤالت 
المستعجلة واإلجابة عنها من قبل المشرف التربوي أو من يسانده من منسقي المباحث.

6- تخصيص زيارات داعمة في برنامج زيارات المشرفين التربويين لجميع المدارس من مشرفي 
الميدان التربوي؛ للمتابعة وتقديم الدعم المواد المساندة ومواد التعلم المبني على المفاهيم 

والنتاجات األساسية (الفاقد التعليمي) أو أي مصادر تقّرها الوزارة في ما بعد، حيث تقّدم توعية 
لجميع المشرفين بآليات تنفيذ التدخالت العالجية.

7- تفعيل دور المعلم الداعم وعقد لقاءات مهنية افتراضية مع المعلمين لدعمهم في تنفيذ 
البرنامج.
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قسم اإلشراف التربوي 
8- تنفيذ مجتمعات تعلم مهنية لفريق تطوير المدرسة؛ بهدف تقديم دعم فني إن لزم األمر 

وحسب ما تقتضيه الحاجة.

9- توعية وتعريف المعنيين ( فريق تطوير المديرية، مجلس التطوير التربوي، األقسام الفنية 
واإلدارية) في مديرية التربية والتعليم بإجراءات تنفيذ التدخالت العالجية.

10- توعية وتعريف مديري المدارس بآليات تنفيذ التدخالت العالجية في المدرسة وأدوارهم وفق 
ما هو وارد في اإلجراءات المطلوبة من إدارة المدرسة القيام بها في هذه الوثيقة.

11- تدريب المعلمين على آليات تنفيذ التدخالت العالجية واستراتيجياتها، وتزويدهم بآليات 
التواصل المهني. 

12- تضمين خطط  قسم اإلشراف التربوي والمشرفين التربويين ألنشطة وسيناريوهات برنامج 
التدخل العالجي اّلتي يمكن تطبيقها.

13- تنمية مهارات المعّلمين على كيفّية تطبيق الّتدّخالت العالجية من خالل مجتمعات التعلم 
المهنية والفعاليات اإلشرافية.

14- التوعية بأهمية ممارسة أنواع التقويم (التقويم التشخيصي، التقويم التكويني، التقويم 
الختامي) وتفعيل التقويم المعتمد على األداء؛ لمساعدة الطلبة في التغلب على نقاط الضعف 

لديهم. 

15- متابعة تنفيذ المعلمين ومديري المدارس للتدخالت العالجية وإصدار التقارير المطلوبة.

16- تسهيل زيارات المتابعة والدعم التي تنفذها وزارة التربية والتعليم.

17- االستجابة لتقارير وحدة جودة التعليم والمساءلة بما يتعلق بعمل المشرف التربوي ضمن 
برنامج التدخالت الوطني.
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مدير التربية بالتعاون مع مسؤول اإلعالم:

اعداد خطة

االشراف
على التنفيذ

توظيف صفحات
وسائل التواصل

االجتماعي

التنسيق مع الوزارة
في تنفيذ الخطة
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1- خطة اإلعالم واالتصال الداخلي والخارجي :

إعداد خطة خاصة بالمديرية؛ لتنفيذ خطة اإلعالم واالتصال الداخلي والخارجي للبرنامج •
العالجي.

اإلشراف على تنفيذ المدارس للخطة ومتابعتها.•

توظيف صفحات المديرية على وسائل التواصل اإلجتماعي، لنشر مواد الحملة ورسائلها.•

التنسيق مع مديرية اإلعالم في الوزارة لتنفيذ الخطة.•



3-  مسابقة البرنامج العالجي

التعريف بالمسابقة وتحفيز المدارس على المشاركة بها ، وتوضيح آليات التقديم •
ومعايير التقييم.

تقييم المدارس المتقدمة وفق اآلليات والمعايير المعتمدة.•

توجيه كتاب رسمي للوزارة يتضمن الوثائق والنماذج المعتمدة المتعلقة بتقييم •
المدارس واختيار الفائزين.

2- لقاءات التعريف بالبرنامج وكسب التأييد (االتصال الخارجي) 

المشاركة في لقاءات مجالس التطوير التربوي ؛ بهدف التعريف بالبرنامج •
خالل اللقاء وتوزيع البروشورات المعتمدة في الحملة على المشاركين 
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التعريف بالمسابقة

تقييم المدارس المتقدمة

توثيق االجراءات



4- خطة التعاون وحشد الدعم

تنظيم مدير التربية والتعليم لقاء مع المعنيين بتنفيذ البرنامج في المديرية                      •
( رئيس قسم اإلشراف، ومشرفي اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية          

ومديري المدارس)؛ لتحفيزهم وتوضيح األدوار المطلوبة منهم.

تنظيم مسؤول اإلعالم في المديرية اجتماعات مع ضباط االرتباط في المدارس بالطرق •
التي يراها مناسبة.

-  إعداد قائمة بأسماء و معلومات االتصال بالمشاركين في الورش ( رؤساء أقسام •
اإلشراف ومشرفي اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية)، وإرسال كتب رسمية 

بحضور الورش.

- تنفيذ المتدربين ( رؤساء أقسام اإلشراف والمشرفون ) لجلسات توعوية بالبرنامج •
وأهميته تستهدف مديري المدارس و المعلمين المعنيين بتنفيذ البرنامج في المدارس، 

وذلك وفق الخطوات اآلتية:

إعداد كل رئيس القسم والمشرفين جدوًال لجلسات التوعية التي -
سينفذها، وقائمة بحضور الورشة وإرساله في كتاب رسمي لمدير التربية 

ا بمواعيد  والتعليم المعني الذي يرسل للوزارة بناًء عليه كتاًبا رسميًّ
الجلسات والحضور.

 تنفيذ الجلسات وفق الجدول المتفق عليه تحت إشراف مدير المديرية.-

 كتابة تقرير فني حول الجلسات وفق النموذج المعتمد لذلك.-
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قسم التعليم العام:

قسم اإلرشاد التربوي:

1- يعمم القسم التعليمات الجديدة  للجدول الدراسي.

قسم االمتحانات:
1- يعمم قسم االمتحانات أسس النجاح واإلكمال والرسوب. 

2-يصنف قسم االمتحانات المدارس بناء على الدراسة التشخيصية (اليونيسف).

1- التخطيط آللية إجراء مسح عن طريق المرشدين التربويين لرصد حاجات الدعم النفسي 
واالجتماعي لدى الطلبة في الفئة المستهدفة.

2- تحديد المدارس التي تحتاج إلى تدخالت إرشادية وتوجيهية؛ بهدف المعالجة النفسية 
واالجتماعية للطلبة، وتوجيه قسم اإلرشاد إلى التركيز على دعمها ومساندتها.

3- يقوم قسم اإلرشاد التربوي في المديرية بتوجيه المدارس إلى عمليات تقويم المؤثرات من خالل 
الدعم المهني المباشر من لتطبيق أدوات التقويم في المدارس.

4-  تضمين خطط المرشدين تدخالت لالستجابة لحاجات الدعم النفسي واالجتماعي للطلبة.

5- يتابع قسم اإلرشاد التربوي المرشدين التربويين للتنفيذ والتخطيط عبر مجموعة اإلرشاد 
الجمعي لآلليات واألنشطة التحضيرية الهادفة للتغلب على اآلثار  النفسية واالجتماعية الواقعة 

على الطلبة في الفئة المستهدفة. 
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التعريف
والتوعية بالبرنامج

تعميم أسس النجاح
واإلكمال والرسوب

تحديد
احتياجات الطلبة

اعداد معلم
المبحث خطط تعلم 

نشاطات مساندة
من المجتمع المحلي

تحديد اجراءات
واستراتيجيات التعليم 

اعداد الجدول الدراسي
حسب حاجات الطلبة

تنفيذ
اشكال التقويم 

مراجعة االجراءات
والخطط بناء
على التقويم
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أدوار وإجراءات تنفيذ البرنامج
على مستوى المدرسة

تطبيق ادوات 
التشخيص للصفين 

الثاني والثالث



تعمم المدرسة أسس النجاح واإلكمال والرسوب وتعليمات الجدول الدراسي على المعلمين. 1.

يقوم المدير بالتعاون مع المشرف التربوي بتعريف وتوعية فرق التطوير بالبرنامج في المدرسة 2.

ومنسقي المباحث من خالل عقد مجتمعات التعلم المهني.

تستعين المدرسة بنتائج االختبارات التشخيصية والوطنية (اليونيسف)؛ من أجل تحديد حاجات 3.

الطلبة التعليمية. 

تطّبق المدرسة أدوات تشخيص القدرات القرائية والحسابية لطلبة الصفين: الثاني، والثالث، 4.

وأداة التقييم الخاصة بداية الشهر األول من العام الدراسي كالمعتاد، ويتم بناء التدخالت 

العالجية بناء على نتائجها. 

تتعاون المدرسة مع فريق تطوير المدرسة بتوجيه دعوة للتربويين المتقاعدين من أبناء 5.

المجتمع المحلي إلى مساندة المدرسة في تنفيذ برنامج التدخالت العالجية. 

ُيِعدُّ معلم المبحث خطط تعلم فردي وخطًطا عالجية وخطًطا إثرائية بعد أن يصّنف الطلبة 6.

وفق اآلتي:

االهتمام المشترك.•
مهارات التفاعل العرضي.•
مهارات اللعب / أوقات الفراغ.•
مهارات التنظيم الذاتي.•
مهارات التخاطب.•
مهارات أخذ المنظور.•
مهارات حل المشكالت•
•
مهارات الصداقة.•
المهارات الحياتية.•

• األهداف الفردية .

• خطوات تحقيق تلك األهداف.

• األنشطة وأوراق العمل. 

• مسؤولية التنفيد                               
( معلم، مرشد، ولي أمر، متطوع).

• التقويم التكويني والختامي.

مقبول
(إتقان تام) 

ضعف متوسط
(إتقان جزئي)

ضعف شديد
( أساسي: غير متقن)

التخطيط تنفيذ أنشطة تستهدف 
الطلبة؛ لتوجيههم لدعم أقرانهم 
باستخدام منهج التعلم العاطفي 
االجتماعي من خالل التركيز على 

المجاالت اآلتية: 

التخطيط لتنفيذ أنشطة تعليمية 
متناسقة مع المجموعتين السابقتين 

وباإلضافة إلى ذلك التركيز على 
خطط التعلم الفردي  التي تشمل: 

االجتماعية / التفكير النقدي.

التخطيط لتنفيذ أنشطة تستهدف الطلبة في •
هذا المجال من خالل خطط الدمج وخطط التعلم 

العالجية الجزئية التي تستهدف مهارة معينة، 
أو  الكلية التي تستهدف جميع المهارات.

تشكيل مجموعات تعلم تشمل مستويات الطلبة •
الثالثة (التام، الجزئي، غير المتقن).

التركيز في األنشطة على الطلبة ذوي اإلتقان •
الجزئي وغير المتقن.

إجراء التقويم التكويني والتقويم الذاتي    (أقوم •
تعلمي) بشكل مستمر.

استخدام الوسائل المتنوعة لشرح المادة، •
والتنويع في األسئلة واألنشطة والتدرج في 

صعوبتها.

إجراء تقويم ختامي للدرس والوحدة الدراسية، •
ورصد النتائج ومقارنتها مع النتائجة القبلية، 

وتحديد مدى التقدم، وتعديل أو تطوير  
اإلجراءات لتحسين التدخالت التعليمية.
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7. يحدد المعلم إجراءات وإستراتيجيات التعليم وأشكالها مع التركيز على التعليم المتمايز   

     والتعلم االجتماعي االنفعالي واستراتيجيات التدريس التخصصية. 

ضعف متوسط
(إتقان جزئي)

ضعف متوسط
(إتقان جزئي)

يهدف إلى رفع مستوى جميع الطلبة وليس فقط الطلبة •
الذين يواجهون مشاكل في التحصيل، ويعرف بأنه سياسة 
مدرسية تأخذ في الحسبان خصائص الفرد وخبراته السابقة، 

وأنه طريقة لتقديم بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلبة 
تهدف إلى زيادة إمكانات الطالب وقدراته. إن النقطة 

األساسية في هذه السياسة هي توقعات المعلمين من 
الطلبة واتجاهات الطلبة نحو إمكاناتهم وقدراتهم.

يراعي أنماط تعلم الطلبة المتعددة: (سمعي، بصري، •
لغوي، حركي، منطقي أو  رياضي، اجتماعي حّسي). 

يقوم التعليم المتمايز على خطوات محددة تبدأ بقيام •
المعلم بتحديد المهارات والقدرات الخاصة لكل طالب من 

خالل معرفة: ماذا يعرف؟ وماذا يحتاج؟ ثم يحدد نواتج 
التعلم والمخرجات، ويحدد معايير تقويم مدى تحقق 

النواتج والمخرجات، ثم يختار المعلم االستراتيجيات التي 
تالئم تعلم الطلبة من بين إستراتجيات التدريس باستخدام 

نظريات الذكاء المتعدد، والتدريس وفق أنماط تعلم 
الطلبة، والتعلم التعاوني، ثم يحدد المعلم المهام التي 

يجب أن يقوم بها الطلبة لتحقيق نتاجات التعلم.

يتم التمايز في أي خطوة من خطوات التعليم، فقد يكون في:

مجاالت النتاجات: يمكن أن يضع المعلم نتاجات متمايزة ◦
للطلبة، بحيث يكتفي بنتاجات معرفية لدى بعض الطلبة 

وبنتاجات تحليلية لدى آخرين، وفي هذا مراعاة للفروق 
الفردية حسب مستويات الطلبة العقلية. 

مجال األساليب: يمكن أن يكلف المعلم بعض الطلبة ◦
بمهام في التعليم الذاتي، كأن يقوموا بدراسات ذاتية 
وعمل مشروعات وحل مشكالت، في حين يكلف طلبة 

آخرين بأعمال يدوية … وهكذا.

 في مجال المخرجات: كأن يكتفي بمخرجات محدودة ◦
يحققها بعض الطلبة، في حين يطلب من آخرين مخرجات 

أخرى أكثر عمًقا، وينوع المعلم في أساليب تقديم 
النتاجات حسب التفاوت العقلي.

المهارات األساسية للتعلم االجتماعي االنفعالي:

مهارة الوعي بالذات.◦

مهارة إدارة الذات. ◦

مهارة الوعي االجتماعي.◦

مهارة إدارة العالقات. ◦

مهارة اتخاذ قرارات مسؤولة.◦

م على فهم • هو العملية التعليمّية التي تساعد المتعلِّ
وإدارة عواطفه وكيفّية تأثيرها في خياراته وقراراته؛ 

للتوّصل إلى تكوينه نظرة إيجابّية في الحياة، وذلك 
ا. ا ونفسيًّ ا وعاطفيًّ ا واجتماعيًّ لتنميته أكاديميًّ

يعّد مكوًنا مهًما في الدعم النفسي االجتماعي يمكن •
للمعلمين تناوله عند مساهمتهم في تحسين السالمة 

النفسية واالجتماعية للطلبة.

 يسهم التعلم االجتماعي االنفعالي في تنمية الشعور •
لدى المتعلم بقيمة الذات واالهتمام باآلخرين، والكفاءة 

في تحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات اليومية، 
وإقامة عالقات إيجابية ذات معنى مع األفراد 

والجماعات، ويزيد من اإلنجاز األكاديمي ويقلل من 
السلوكات السلبية.

يسهم التعلم االجتماعي االنفعالي في تنمية الشعور •
لدى المتعلم بقيمة الذات واالهتمام باآلخرين، ورفع 

الكفاءة لدى المتعلم في تحمل المسؤوليات ومواجهة 
التحديات اليومية، وإقامة عالقات إيجابية مع األفراد 

والجماعات وزيادة اإلنجاز األكاديمي لدى الطلبة 
وتقليل السلوكات السلبية، وتقليل الفجوة بين 

المتعلمين مرتفعي اإلنجاز والمتعلمين منخفضي 
اإلنجاز، ومساعدة المتعلم على تعلم كيفية التعامل مع 

األنواع المختلفة من المشاكل والتحديات التي قد 
يواجهونها في مراحل حياتهم المختلفة.



8. تنفذ المدرسة التدخالت العالجية، وذلك وفق اآلتي:

تزويد معلمي اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية بإرشادات لتوضيح آلية تنفيذ ◦

التدريس خالل المرحلة التحضيرية، بحيث يتضمن خطة وإجراءات التنفيذ لألنشطة والموضوعات 

الخاصة بالصف والمبحث ومصادر التعلم التي تشمل: المواد المساندة للتعلم، وكراسات مبادرة 

القراءة والحساب (رامب)، والتعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية. وسيتم تحميل 

هذه المواد إلكترونًيا على موقع وزارة التربية والتعليم، بحيث تعمل المدرسة على طباعتها 

حسب الخطة المقترحة للتدريس، على أن تغطى تكاليف طباعة المواد من المصدر الذي تحدده 

الوزارة.

ص كّل الحصص لتدريس المهارات األساسّية ◦ الصّفان: الثاني األساسي، والثالث األساسي، ُتخصَّ

لمدة أربعة أسابيع ( 2022/9/4-2022/9/29) ما عدا التربية الرياضية والتربية الفنية والنشاط 

المدرسي، باستخدام مواد الفاقد التعليمي (كتيبات التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات 

األساسّية لمباحث اللغة العربية والرياضيات واللغة االنجليزية)، وكراسات مبادرة القراءة 

والحساب لمبحث اللغة العربية.

ص حصص مبحثي اللغة العربية ◦ الصفوف من الرابع األساسي إلى الصف الحادي عشر: ُتخصَّ

والرياضيات في األسبوعين: األّول، والثاني، من العام الدراسي لتدريس المهارات األساسّية، 

باستخدام المواد المساندة للتعلم ومواد التعلم المبني على المفاهيم األساسية (الفاقد 

ص حصص اللغة اإلنجليزية في األسبوعين: األّول، والثاني، من العام الدراسي  التعليمي)، وُتخصَّ

لتدريس المفاهيم األساسّية باستخدام مواد التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسّية( 

الفاقد التعليمي).

ص اليومان: األول، والثاني، من العام الدراسي لتنفيذ أنشطة الدعم النفسي االجتماعي. ◦ يخصَّ

ويمكن للمعلم هنا االستفادة من دليل المعلم لألنشطة النفسية االجتماعية المنشور على 

موقع وزارة التربية والتعليم.

9. ينّفذ المعلم أشكال التقويم، ويصحح الواجبات، ويقّدم التغذية الراجعة للطلبة حولها.
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10. يراجع المعلم اإلجراءات والخطط التي تم تنفيذها بناء على نتائج عملية التقويم 

كما هو موضح بالشكل اآلتي:

18

تحديد نتاجات
التعلم التدريسية للوحدة

مرضي أو وصل
مستوى التمكن

اختبار التشخيص

المتطلب السابق

محتوى الوحدة

غير مرضي

غير مرضي

مرضي

تدريس

تقويم بنائي
(تكويني)

تقدم
غير مرضي

تقدم
مرضي

االستمرار
في التدريس

تدريس عالجي

تقويم ختاميتدريس عالجي
(إجمالي)

تحديد جوانب الضعف
(تقويم تشخيصي)

لم يصل إلى
مستوى التمكن

وصل مستوى
التمكن

الدرس الثاني

تحديد جوانب
الضعف

(تقويم شخصي)



مساعدة المدير في
اعداد جدول دراسي

مساعدة المعلم
في عملية التقويم

تقديم الدعم والمساندة
للمعلم اثناء التدريس

مساعدة المعلم في
اعداد خطط تعلم فردي

مساعدة المعلم
في بناء خطط دراسية

 دور منسق
الـمـبـحـث
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11. يقوم منسق المبحث بمساعدة معلم المبحث في بناء خطط دراسية توظف المواد المساندة 

ومواد التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات األساسية (الفاقد التعليمي) أو أي مصادر تقرها 

الوزارة فيما بعد للتعلم في أثناء التدريس خالل العام الدراسي. 

12. يساعد منسق المبحث معلم المبحث في إعداد خطط تعلم فردي وخطط عالجية فردية 

وجماعية وفق تصنيف الطلبة: مقبول (إتقان تام) ضعف متوسط ( إتقان جزئي) ضعف شديد ( 

أساسي: غير متقن)، ويمكن أن يتضمن ذلك حصًصا إضافية.

13. يقّدم منسق المبحث الدعم والمواد المساندة ومواد التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات 

األساسية (الفاقد التعليمي) أو أي مصادرتقرها الوزارة في ما بعد، ويشارك في تضمين الدعم 

النفسي للطلبة في الخطط الدراسية؛ للتغلب على اآلثار النفسية واالجتماعية التي قد يشعر بها 

الطلبة نتيجة الشعور بالضعف واالختالف عن أقرانهم.

14. يساعد منسق المبحث المدير في إعداد الجدول الدراسي وتحديد الحصص وعددها ووقتها 

ومدى الحاجة إلى حصص إضافية.

15. يقّدم منسق المبحث الدعم للمعلمين أثناء تنفيذ التدريس إن احتاجت المدرسة ذلك،             

من خالل حصص إضافية أو أنشطة مختلفة.

16. يساعد منسق المبحث المعلمين في عمليات التقويم وتصحيح الواجبات وتقديم التغذية 

الراجعة للطلبة حولها.



17.  يقّوم المرشد التربوي أو من يكلفه مدير المدرسة المؤثرات من خالل تطبيق األداة التي 

أعدتها الوزارة.

18. يخّطط المرشد التربوي أو من يكلفه مدير المدرسة آللية إجراء مسح لرصد حاجات الدعم 

النفسي واالجتماعي لدى الطلبة في الفئة المستهدفة.

19. يحّدد المرشد التربوي أو من يكلفه مدير المدرسة الطلبة الذين يحتاجون إلى تدخالت إرشادية 

وتوجيهية؛ بهدف المعالجة النفسية واالجتماعية للطلبة.

20. يقّدم المرشد التربوي أو من يكلفه مدير المدرسة الدعم النفسي واالجتماعي للطلبة؛ للتغلب 

على اآلثار النفسية واالجتماعية الواقعة عليهم في الفئة المستهدفة.

21. يبني المرشد التربوي أو من يكلفه مدير المدرسة قاعدة بيانات للطلبة المستهدفين، تتضمن 

أرقام هواتف أولياء األمور وطرق التواصل معهم بشكل يومي؛ لتزويدهم بالتغذية الراجعة، 

وتحفيزهم لمساعدة أبنائهم على االستجابة إلى إجراءات المعلم، من مثل الواجبات أو االختبارات 

القصيرة أو األنشطة أو أي من األعمال التي يتم تكليفهم بها.

تقويم المؤثرات

دور
المرشد

تقديم الدعم
النفسي و االجتماعي

تحديد الطلبة
المحتاجين للتدخالت

بناء قاعدة بيانات
للطلبة المستهدفين

 التخطيط اللية اجراء
مسح لرصد حاجات الطلبة
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تخصيص جزء من اجتماعات أولياء األمور للتوعية بالبرنامج العالجي ◦

والرد على االستفسارات المتعلقة به.

1- خطة اإلعالم واالتصال الداخلي والخارجي:

2- لقاءات التعريف بالبرنامج وكسب التأييد (االتصال الخارجي):

إعداد خطة خاصة بالمدرسة؛ لتنفيذ خطة اإلعالم واالتصال الداخلي والخارجي للبرنامج العالجي.◦

توظيف صفحات المدرسة على وسائل التواصل االجتماعي لنشر مواد الحملة ورسائلها.◦

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ الخطة.◦

التعريف بالمسابقة

التقديم للمسابقة

توثيق قصص النجاح
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أدوار وإجراءات المدرسة  المتعلقة
بخطة التوعية و الحشد للبرنامج:

3- مسابقة البرنامج العالجي:

تعريف مدير المدرسة المعنيين من كادر المدرسة بالجائزة وآليات التقديم والتقييم، وتحفيزهم ◦

على المشاركة والفوز.

التقدم للمسابقة وفق اآلليات والنماذج المعتمدة (أثناء العام).◦

توثيق قصص النجاح والمبادرات والمشاريع اإلبداعية التي نفذتها المدرسة ضمن البرنامج ◦

العالجي (أثناء العام).



4- اإلذاعة المدرسية 

تخصيص فقرة في اإلذاعة المدرسية مرة واحدة أسبوعيًا للبرنامج العالجي (أثناء العام).◦

تخصيص مدير المدرسة اجتماعًا مع المعلمين؛ لتفعيل استخدام اإلذاعة المدرسية لدعم البرنامج ◦

العالجي وتحفيز المعلمين على ذلك (أثناء العام).

توثيق الفقرات وتصوير المتميز منها الستخدامه في وسائل التواصل االجتماعي (أثناء العام).◦

تخصيص فقرة في
االذاعة المدرسية للبرنامج

اجتماع مدير المدرسة
مع المعلمين

توثيق الفقرات االذاعية
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5- خطة التعاون وحشد الدعم 

المشاركة في الورش التوعوية وفق الجدول المتفق عليه (أثناء العام).◦

6- التأثير بالطلبة من خالل أقرانهم. 

 التنسيق مع الطلبة المنفذين للنشاط وتسهيل مهامهم وتوفير الدعم الالزم لهم (أثناء العام).◦




