
 ورشة عول

 هعايير التحسين الوستور للودارس

 إتشاىْى عثذ انكشّى انذضْن . د: تمذّى

 يذّش يشكز انًهك فيذ تن عثذ انعزّز نهجٌدج  ” سّاض انذْذس . أ: اإلششاف انعاو

 انمضى اننضائِ فِ يشكز انًهك فيذ تن عثذ انعزّز نهجٌدج       : انعًهْاخ انفنْح  

  



 كيف تطىر الودرسة هنهجية التحسين الوستور ؟ : الوعيار األول
 :ّمْش ىزا انًعْاس يا ّهِ 

 .ًجٌد فشّك نهتذضْن انًضتًش تانًذسصح•

 .ًجٌد خطح نهتذضْن انًضتًش تانًذسصح•

 .تذذّذ يجاالخ انتذضْن•

فِ تذذّذ فشص ( طالب، يعهًْن، أًنْاء أيٌس، إداسّْن)يشاسكح انًضتفْذّن •

 .انتذضْن انًضتًش
 .فِ انتذضْن انًضتًش( طٌس  –أدسس –نفز  –خطط ) اصتخذاو دائشج انجٌدج •
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 يشدهح انتخطْط   -1



 التحسين الوستوس 

  
 نخطط

 ننفز

 ندزس

 نطىز

 ّذسس فشّك انتذضْن انًضتًش انًشكهح 

 انتِ ّتطهة انعًم عهْيا ًدهيا،  ( أً فشصح انتذضْن) 

  ،جًع تْاناخ أصاصْح عن ىزه انًشكهح 

 ،ّثتكش انذهٌل انًًكنح نتهك انًشكهح 

تطٌّش خطح عًم   

 يشدهح انتخطْط   -1



 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1

 هنشىزاث هسكز الولك فهد بن عبد العزيز للجىدة   -إبساهين عبد الكسين الحسين. الطسيق الى الجىدة ، تأليف د: النواذج هنقىلت بتصسف هن كتاب 



 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1



 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1



 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1

 األنشطت والوهام  



 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1



 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1



 فسيق التحسين  ينفر خطت عوله،  ويسجل التطىزاث  

 هسحلت التنفير -2

كيف تقىم الودرسة بتطبيق هنهجية : الوعيار الثاني

 التحسين الوستور في عولياتها ؟
 :ّمْش ىزا انًعْاس يا ّهِ 

 .تطثْك خطح انتذضْن انًضتًش انًذذدج•

 .يشاسكح انًضتفْذّن فِ تطثْك خطح انتذضْن انًضتًش•

  .اصتخذاو أدًاخ انجٌدج فِ عًهْح انتذضْن انًضتًش•
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 اننًارج   -يشدهح انتخطْط -1

 األنشطت والوهام  



  

3 
كيف تقىم الودرسة بالوراقبة والتعلن أثناء عولية : الوعيار الثالث

 التحسين الوستور ؟
 :ّمْش ىزا انًعْاس يا ّهِ 

(  انخ ... اصتثاناخ ، يعاّْش يذذدج ، يماتالخ شخصْح ) تٌفش أدًاخ لْاس يتعذدج •

 .نذٍ انًذسصح نمْاس انتمذو فِ عًهْح انتذضْن انًضتًش

 .يشاسكح انًضتفْذّن فِ تمٌّى عًهْح انتذضْن انًضتًش•

 .نذٍ انًذسصح يماسناخ يشجعْح داخهْح ًخاسجْح نعًهْاخ انتذضْن انًضتًش•

 .تذذّذ يجاالخ انتعهى ين نتائج انًماسنح انًشجعْح انذاخهْح ًانخاسجْح•

 هسحلت  الفحص -3



 التحسين الوستوس 

  
 نخطط

 ننفز

 ندزس

 نطىز

 فسيق التحسين أو هن تىكل له ههوت قياس نجاح التحسين يقىم بـ

  

 هقازنت هعلىهاث خط األساس هع البياناث والوعلىهاث الجديدة-

 تحليل النتائج-

  .تىثيق الدزوس الوستفادة-

 هسحلت  الفحص -3



 التحسين الوستوس 

  
 نخطط

 ننفز

 ندزس

 نطىز

 لالستوساز بالدائسة   -هسحلت  التصسف -4

 ّذذد انفشّك يا ّجة انمْاو تو ين خالل اننتائج انتِ تٌصم إنْيا     

 اعتًادا عهَ نجاح انتذضْناخ 

 فشّك انتذضْن انًضتًش لذ ّعتًذ نتائج انتذضْناخ 

 أً ّثذأ تإجشاء اختثاس نتذضْناخ جذّذج 

 ّثذأ تانذائشج ين جذّذ . 



  

4 
كيف تقىم الودرسة بتطىير عوليات : الوعيار الرابع

 التحسين الوستور ؟
 :ّمْش ىزا انًعْاس يا ّهِ 

 .تكشّى فشق انتذضْن انًضتًش فِ انًذسصح•

 .تكشّى انًضتفْذّن انزّن شاسكٌا فِ عًهْاخ انتذضْن انًضتًش•

 .لْاس سضا انًضتفْذّن عن انعًهْاخ انتِ تى تذضْنيا•

 يا انزُ نى ّتذمك؟  ..يا انزُ تذمك ين أىذاف انتذضْن •

 (.تعذ  –لثم ) تمشّش ٌّضخ نتائج انتذضْن انًضتًش •

 لالستوساز بالدائسة   -هسحلت  التصسف -4



 فشّك يشكز انًهك فيذ تن عثذ انعزّز نهجٌدج 

 ّشكش يشاسكتكى يتًنْا نكى دًاو انتًْز

 

  0135807301: األدضاء 


