التقرير التعليمي الشامل
املخيامت  :امليدان وغصن الزيتون

تاريخ الدورة  :من 24\9\2019حتى 15\2\2020

الربنامج  :اقرأ

تاريخ اإلعداد7\3\2020:

املقدمة:
التقرير التعليمي هو تقرير يصدر من قبل قسم االرشاف التعليمي ملركز أبجد ،و ذلك ضمن عملية
مراقبة وتقييم تنفيذ الربامج.
يهدف التقرير إىل تقديم معلومات عن أداء مختلف املسارات ذات الطبيعة التعليمية يف برامج أبجد،
بحيث أن معلومات التقرير توضح ما تم تقدميه من حصص تعليمية و مواضيع دراسية ضمن الخطة
للتعليمية وما تم تأديته من خطة االختبارات ،باإلضافة لعرض نتائج هذه االختبارات ثم تحديد موقع كل
مسار من حيث تحقيقه ملؤرشات األداء املحددة له.
كام يستعرض التقرير أهم الصعوبات واملعوقات التي متت مواجهتها أثناء العمل باإلضافة القرتاحات
لتطوير العمل يف املستقبل.
يعتمد التقرير التعليمي الشامل عند صياغته عىل معلومات مقدمة ضمن تقارير التعليم الشهرية
الخاصة بامل سارات التعليمية يف الربنامج و التقارير التعليمية األسبوعية و تقارير االختبارات الصفية .

التقرير:
تاريخ بداية الدورة التعليمية :

24\9\2019

تاريخ نهاية الدورة التعليمية :

15\2\2020
الكيل

اإلناث

89

35

54

مخيم غصن الزيتون:

40

13

27

مخيم امليدان :

49

22

27

عدد الطالب الكيل املستهدف :

الذكور

عدد الحصص املخطط لها أسبوعيا 20:
عدد الشعب الصفية :

شعبتان يف كل مخيم

مجموع عدد الحصص التي تم التخطيط لها  360:حصة
عدد أسابيع الدام دون عطلة  18 :أسبوع +أسبوع اداري
االختبارات الكتابية و الشفهية الصفية املخطط لها :اختبار شفهي و كتايب مرة شهريا لكل مسار
مجموع االختبارات الكتابية و الشفهية عدديا:

4

مجموع عدد النشاطات الداعمة املذكورة بالخطة18:نشاط أسبوعي

1

مخيم امليدان :
عدد الحصص االسبوعية

املسار

اسم املخيم

اسم املدرس

اللغة عربية:

10

أمل نوفل

امليدان \الشعبة االوىل

اللغة انكليزية:

2

فايز الشيخ

امليدان \الشعبة األوىل

الرياضيات:

6

فايز الشيخ

امليدان \الشعبة األوىل

علوم:

2

محمد الدحام

امليدان \الشعبة األوىل

اللغة العربية

10

نرسين البصل

امليدان \ الشعبة الثانية

الرياضيات

6

خالد البصل

امليدان \ الشعبة الثانية

اللغة االنكليزية

2

نرسين البصل

امليدان \ الشعبة الثانية

علوم

2

محمد الدحام

امليدان \ الشعبة الثانية

باالضافة ل يوم نشاط مفتوح أسبوعيا ً يف كل مخيم ينفذ بإرشاف أ .شادي جنيد

مخيم غصن الزيتون :
املسار

عدد الحصص االسبوعية

اسم املخيم

اسم املدرس

اللغة عربية:

10

أسامء املحمود

غصن الزيتون \الشعبة األوىل

اللغة انكليزية:

2

عمر الخنيفيس

غصن الزيتون \الشعبة األوىل

الرياضيات:

6

عمر الخنيفيس

غصن الزيتون \الشعبة األوىل

علوم:

2

محمد الخنيفيس

اللغة العربية

10

أسامء املحمود

غصن الزيتون\ الشعبة الثانية

الرياضيات

6

محمد الخنيفيس

غصن الزيتون \ الشعبة الثانية

اللغة االنكليزية

2

عمر الخنيفيس

غصن الزيتون \ الشعبة الثانية

علوم

2

محمد الخنيفيس

غصن الزيتون \ الشعبة الثانية

غصن الزيتون \الشعبة األوىل

باالضافة ل يوم نشاط مفتوح أسبوعيا ً يف كل مخيم ينفذ بإرشاف أ .شادي جنيد

ملخص عن ماتم انجازه من خطة الدورة التعليمية يف كل مخيم :
استخدم منهاج التعلم الذايت يف إعداد خطة تعليمية لهذه الدورة تتناسب مع املستوى أ فقط يف
مخيم امليدان و املستوى أ +ب يف مخيم غصن الزيتون من برنامج اقرأ
ويف نهاية الدورة تم انجاز الخطة التعليمية بشكل كامل يف املخيمني وللمستويني أ وب .
مجموع عدد الحصص التي متت تأديتها360:

النسبة املئوية من املخطط له100:

مجموع عدد االختبارات الكتابية التي متت تأديتها4 :

النسبة املئوية من املخطط له100%:

مجموع عدد االختبارات الشفهية التي متت تأديتها2:

النسبة املئوية من املخطط له50%:

عدد النشاطات األسبوعية املفتوحة يف كل مخيم

النسبة املئوية من املخطط له83% :

نسبة املئوية ملا تم انجازه من الخطة التعليمية من حيث

تم انجاز الخطط التعليمية بشكل كامل

اجاميل عدد املواضيع:

100%

املنفذة15:

2

ملحة عن املنهج و الخطة التعليمية املتبعة
منهج مسار اللغة العربية  ،رياضيات  ،علوم  ،لغة انكليزية مستوى أ  +ب:
تم تجهيز خطة تعليمية قبل البدء بالدورة تعتمد عىل منهاج الصف األول والثاين التعلم الذايت الذي وضع
من قبل مختصني تربويني بإرشاف اليونيسيف استجابة للظروف التي متر بها سوريا لذلك يتوافق مع املنهاج
السوري املستخدم يف املدارس السورية وتم ارفاق الخطة التعليمية من قبل وحدة املناهج بعدد من
األنشطة  ،أوراق عمل  ،الوسائل واألفكار االبداعية التي تخترص الوقت وتجعل التعلم ممتعا ً ومبا يخدم املنهاج
تعليميا ويزيد من جذب الطالب وجعله محبا ً للعلم والتعلم  .و بالتعاون مع وحدة األنشطة تم إعداد برنامج
أنشطة أسبوعي مرافق للخطة التعليمية يتم تنفيذه مرة أسبوعيا ً لكل مخيم يهدف إىل تعميق الروابط مع
األطفال وتزويده م مبعلومات ومهارات ويصب يف الدعم النفيس والرتفيه لدى الطفل بحيث تكون دورة
متكاملة تعليميا ً وتربويا ً بالتوازي مع مراعاة الظرف الغري الطبيعي الذي يعيشه أطفال املخيامت .

 النشاط األسبوعي املفتوح :
بالتعاون بني وحدة املناهج و وحدة األنشطة تم إعداد أنشطة تجمع بني التعليم والرتفيه تنفذ أسبوعيا ً يف
يوم النشاط املفتوح مع األخذ باالعتبار مقرتحات وأفكار املدرسني وطبيعة كل مخيم والوضع النفيس لألطفال
يف كل مخيم حيث تم تنفيذ مجموعة من األنشطة املتنوعة زيارات تعليمية ( معرصة الزيتون  ،املخبز األيل ،
مفقسة الصيصان )وعدد من األنشطة العلمية (نشاط التعريف باملخرب وصناعة الصابون السائل)  ،كام كان
لألنشطة الفنية والحركية حيز مميز من الدورة باإلضافة لعروض مرئية باستخدام جهاز االسقاط ( بروجكرت ) .
وكان ليوم النشاط املفتوح آثر ايجايب لدى األطفال حيث أسهم ببناء عالقات أعمق معهم وساهم يف بناء
قدراتهم من خالل املناقشات وطرح األسئلة الفضولية من قبلهم وقضاء أوقات مع مدرسيهم .

النشاطات التي تم تنفيذها يف مخيم امليدان خالل الدورة :
 _1نشاط التعرف عىل مكونات البيئة

_8تجميل محيط الخيمة التعليمية

_2نشاط ريايض مباراة كرة قدم

 _9زيارة إىل املخبز اآليل

_3نشاط مكافحة القمل وطرق الوقاية والعالج

 _10وسائل التعامل مع الحريق

_4جولة يف معرصة الزيتون

 _11نشاط زراعي زراعة نبتة صغرية لكل طالب

_5صناعة املنظفات

_12نشاط ثقايف يوم اللغة العربية

_6نشاط رسم لتنمية الحس الفني لدى الطفل

_13متارين حركية والعاب ضمن الخيمة التعليمية

_7توزيع ألبسة شتوية مساعدة من أحد الداعمني

_14تدريب لحفل الختام

ب اإلضافة لتنفيذ حفل افتتاح بداية الدورة وحفل ختام يف نهاية الدورة

النشاطات التي تم تنفيذها يف مخيم غصن الزيتون خالل الدورة :
_1نشاط يوم النظافة ومكافحة الذباب

 _8نشاط زراعي زراعة نبتة لكل طالب

_2نشاط التعرف بفكرة الوزن والكتلة ووحداتها

_9التعامل مع الحرائق

_3زيارة مفقسة صيصان الدجاج

_10التعرف عىل وظائف الحواس الخمسة

_ 4التعرف عىل أدوات املخرب

_11دورة املاء يف الطبيعة

 _5مكافحة القمل وطرق الوقاية والعالج

_12بناء األهرامات يف مرص

_6صناعة مجسامت كرتونية

_13عرض مريئ

_7صناعة منظفات

_14تدريبات لحفل الختام

ب اإلضافة لتنفيذ حفل افتتاح بداية الدورة وحفل ختام يف نهاية الدورة
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 املعوقات والتحديات :
مخيم غصن الزيتون
التحديات


الحلول واملقرتحات واإلجراءات التي اتخذت

مشكلة يف سري الخطة التعليمية يف بداية



الدورة التعليمية


تأخر يف تامني القرطاسية والكتب والوسائل



مشاكل لدى املدرسني يف استيعاب آلية

تم تعديل تسمية األسبوع األول باألسبوع
التمهيدي يف جميع املسارات



التعليمية لتنفيذ الخطة

العمل يف الدورات القادمة عىل تأمني كامل
الوسائل والقرطاسية قبل البدء بالدورة وتم

تعديل سياسة طلب الوسائل مع القسم
اللوجستي يف املبادرة لتجنب هذه املشكلة


كام تم اقرتاح توفري وسائل ثابتة يف الخيمة

التعليمية


تعبئة التقرير األسبوعي وأهميته لدى

شهريا مبواعيد ثابتة يتم فيها مناقشة

املدرسني يف بداية الدورة


تم تحديد اجتامعيات دورية مع املدرسني مرتني
الصعوبات وتطوير أداء املدرسني

يف موسم الزيتون واجهتنا مشكلة غياب



الطالب عن الدوام وانشغالهم بالعمل يف

تم التواصل مع األهايل والتحدث عن خطورة تغيب

الطالب عن الدوام

قطاف الزيتون


قلة تنفيذ األنشطة يف مخيم غصن الزيتون



متت مناقشة األمر مع املدرسني

خاصة يف مادة اللغة العربية



تجهيز ملحق أنشطة صفية



عدم اهتامم األهايل وعدم متابعة أبنائهم



تحديد اجتامع ألولياء األمور وتواصل املدرسني



من الصعوبات التي رافقت املرحلة وخاصة



معهم بشكل مستمر لتوعيتهم بأهمية تعلم

األطفال .
مخيم غصن الزيتون وفود طالب جدد

تم محاولة دمج الطالب الوافدين لكن مل يحققوا
تحسن وخاصة الوافدين يف الشهر االخري من
الدورة او الطالب الذين مل يلتزمون بالدوام

ومغادرة طالب للدورة بسبب عدم االستقرار
والتنقل وموجات التهجري الدامئة


وضع الخيمة التعلمية من حيث صغر الحجم



واالضاءة غري الجيدة


وتهوية واضاءة افضل للدورة القادمة

الوضع األمني وعدم االستقرار خاصة يف



الفرتة األخرية من الدورة


دراسة وضع تحسني الخيمة للوصول اىل مساحة
حاولنا يف القسم التعليمي تدارك االمر والتكيف
قدر االمكان إلنهاء الدورة

اجراء دورات أثناء سري الدورة مام أدى



لتقصري يف الخطة وشكل تعويض الحصص

القيام بالدورات قبل البدء باملسار أو متديد زمن

الخطة عند القيام بدورات أثناء املسار

ارهاق للتلميذ


عدم تزويد الطالب امللتحقني بكتب أو



قرطاسية كافية

تزويد الخيمة بكتب وقرطاسية إضافية بحال
التحاق طالب جدد
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مخيم امليدان
التحديات


مع بداية العمل يف مخيم امليدان كان هناك



عدم استقرار أعداد الطالب يف بداية الدوام يف

الحلول واملقرتحات واإلجراءات التي اتخذت


صعوبة يف اختيار كادر مناسب

تم اجراء مقابالت مع عدد من املدرسني واجراء اختبارات

كتابية وشفوية لهم ودورة تعريفية بأبجد وأسلوب
العمل


مخيم امليدان


كامل يف األسبوع اإلداري

مشكلة يف سري الخطة التعليمية يف بداية



الدورة التعليمية


العمل يف الدورات القادمة عىل ضبط األعداد بشكل
تم تعديل تسمية األسبوع األول باألسبوع التمهيدي
يف جميع املسارات

تأخر يف تامني القرطاسية والكتب والوسائل



التعليمية لتنفيذ الخطة

العمل يف الدورات القادمة عىل تأمني كامل الوسائل
والقرطاسية قبل البدء بالدورة وتم تعديل سياسة
طلب الوسائل مع القسم اللوجستي يف املبادرة

لتجنب هذه املشكلة .


مشاكل لدى املدرسني يف استيعاب آلية تعبئة



التقرير األسبوعي وأهميته لدى املدرسني يف

مبواعيد ثابتة يتم فيها مناقشة الصعوبات وتطوير

بداية الدورة


تم تحديد اجتامعيات دورية مع املدرسني مرتني شهريا
أداء املدرسني

واجه املدرسون صعوبة يف الطريق املؤدي



إىل الخيمة التعليمية مع بداية فصل الشتاء

تم رصف الطريق بالحىص وتسهيل الوصول للخيمة

التعليمية

بسبب الطني


يف موسم الزيتون واجهتنا مشكلة غياب الطالب



عن الدوام وانشغالهم بالعمل يف قطاف

تم التواصل مع األهايل والتحدث عن خطورة تغيب
الطالب عن الدوام

الزيتون


عدم اهتامم األهايل وعدم متابعة أبنائهم



تحديد اجتامع ألولياء األمور وتواصل املدرسني معهم



اجراء دورات أثناء سري الدورة مام أدى لتقصري



القيام بالدورات قبل البدء باملسار أو متديد زمن الخطة

بشكل مستمر لتوعيتهم بأهمية تعلم األطفال .

عند القيام بدورات أثناء املسار

يف الخطة وشكل تعويض الحصص ارهاق
للتلميذ


الوضع األمني وعدم االستقرار خاصة يف الفرتة



األخرية من الدورة

حاولنا يف القسم التعليمي تدارك االمر والتكيف قدر
االمكان إلنهاء الدورة
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 مؤرشات قياس األداء :
املدرسون:


التقييم الشهري :
تتم متابعة املدرسني بشكل دائم من خالل الزيارات الصفية التي يقوم بها أعضاء وحدة املناهج والضبط
واملتابعة واملرشف التعليمي أسبوعيا ً حيث يتم إعداد بطاقة تقييم شهرية للمدرسني تعتمد عىل أكرث
من استامرة زيارة صفية ألكرث من مرشف ويتم اختيار مدرس مثايل لكل شهر وتكرميه يف االجتامع العام
الشهري بحضور جميع الكوادر ومجلس اإلدارة يف الخارج ثم يتم الجلوس الحقا ً مع باقي املدرسني عىل
انفراد لتوضيح نقاط القوة والعمل عىل تحسني نقاط الضعف وقد لوحظ تحسن مستمر يف أداء أغلب
املدرسني وتجاوزهم للكثري من الصعوبات يف التعامل مع الطالب وتنفيذ األنشطة الصفية.



الدورات التي أقيمت لرفع مستوى أداء الكوادر التدريسية :
قبل البدء بأي دورة يتم عقد لقاءات مع املدرسني للتعريف ب األساليب املعتمدة يف أبجد ومعايري قياس
األداء والتقييم ومناقشة الخطة التعليمية واألنشطة الصفية.
تم تحديد اجتامعات شهرية للمدرسني مبواعيد ثابتة حيث يتم اللقاء مرتني معهم وتتم خالل االجتامع
مناقشة الصعوبات واملشاكل كم يتم تدريب املدرسني عىل األنشطة وطرائق التدريس تبادل األراء حول
بعض املشاكل التعليمية .
باإلضافة للتنسيق مع منظامت عاملة يف املجال إلقامة دورات تدريبية للمدرسني من أجل تحسني
مستوى األداء مثل دورة صعوبات التعلم ودورة أساسيات السلوك

 الطالب:
 االختبارات املعيارية:
تم اجراء اختبار معياري قبيل يف بداية الدورة يتناسب مع مستوى كل دورة وعند امتام 70%من الخطة
التعليمية تم إجراء اختبار معياري بعدي مطابق لنموذج القبيل لقياس مستوى تحسن أداء الطالب خالل
الدورة ومدى تحسن الطالب  .ومدى فاعلية الخطة املوضوعة
سيتم إرفاق رابط التقرير الذي تم العمل عليه عن نتائج االختبار القبيل والبعدي .


االختبارات الصفية :
يتم اجراء اختبارات صفية يف نهاية كل اربع أسابيع من الخطة التعليمية باإلضافة الختبار شفهي حيث
يكون عدد االختبارات الصفية يف نهاية الدورة أربع اختبارات .
سيتم إرفاق جدول بنتائج الطالب يف جميع االختبارات الصفية يف نهاية التقرير .باإلضافة ملخططات
توضح اختالف النتائج بني كل اختبار يف كل مادة .
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 االختبارات الصفية ملخيم غصن الزيتون :
بناء عىل حضور الطالب لدورة سابقة وبعد اجراء االختبارات املعيارية تم قسم التالميذ إىل
شعبيتني الشعبة الصباحية مستوى أ والشعبة املسائية مستوى ب وتعترب الشعبتان
ضمن برنامج اقرأ حيث يحرض التالميذ دورتني يف برنامج اقرأ لالنتقال إىل برنامج ادراك بعد
االنتهاء من مرحلة محو اآلمية .
 املستوى أ  :وهي تعترب الدورة األوىل من دورات برنامج اقرأ عندما ينتهي منها
التلميذ من املفرتض أن :
_1يتقن األحرف يف اللغة العربية كتابة وقراءة مع املدود والحركات ويتمكن من قراءة
مفردات مع ادراك معانيها و يتقن مفاهيم نحوية بسيطة .
 _2يتقن كتابة وقراءة األرقام حتى  ، 99يقوم بجمع وطرح أعداد من منزلتني دون حمل
أو استالف ويتمكن من حل مسائل بسيطة
 املستوى ب  :الدورة الثانية التي يلتحق بها الطالب بعد انهاء املستوى أ ينتقل
للمستوى ب من برنامج اقرأ وعند انتهاء الدورة الثانية ينهي برنامج اقرأ ويكون قادر
عىل :
_1قراءة وكتابة جمل بسيطة وعىل قراءة نص بسيط وفهمه مع مراعاة الحركات وعالمات
الرتقيم باإلضافة لتمكنه من كتابة نص اماليئ بسيط ومهارات التعبري عن صورة .
_2طرح عددين من منزلتني مع الحمل واالستالف  ،الجمع والطرح ضمن ( ، )99متييز
املجسامت وقراءة الكسور .

نتائج مسار اللغة العربية املستوى أ مخيم غصن الزيتون :
عند دراسة نتائج االختبارات الصفية بعد تلقي كل ربع من الخطة نالحظ توزع الطالب عىل املستويات األربع يالحظ أن
37%من الطالب يف االختبار األول كانت درجاتهم يف املستوى األول بينام ارتفعت النسبة إىل 71%يف االختبار
الثاين مام يشري اىل التحسن يف املستوى ثم تراجعت النسبة اىل 47%بسبب انشغال الطالب خالل هذه الفرتة
مبوسم الزيتون والتغيب عن حضور الدروس ويف االختبار الرابع تراجعت النسبة اىل  22%بسبب الوضع االمني
ومغادرة عدد من الطالب كام نالحظ أن الطالب الذين تقع درجاتهم يف الربع الرابع مل يتجاوزوا  19%من إجاميل
الطالب يف كامل االختبارات
مخطط  1النسبة املئوية من عدد الطالب يف مخيم غصن الزيتون الشعبة األوىل مستوى أ لالختبارات الصفية األربعة
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اللغة العربية غصن الزيتون أ
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نتائج مسار الرياضيات مستوى أ مخيم غصن الزيتون :
عند دراسة نتائج االختبارات الصفية ملادة الرياضيات نالحظ انه يف االختبارات الثالثة األوىل 43%تقع ضمن
املستوى األول بينام االختبار الرابع سجل تراجع كبري حيث أن  52%من الطالب ضمن الفئة بني ) )25%_0%وذلك يعود
للغياب وحركة الطالب الكبرية يف هذه الشعبة وخاصة الشهر الرابع حيث تاثر املخيم بالوضع األمني وحركة التهجري
حيث عانت هذه الشعبة طوال الدورة من مغادرة طالب والتحاق طالب جدد .
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نتائج مسار اللغة العربية املستوى ب مخيم غصن الزيتون :
العدد النموذجي لطالب الشعبة الثانية يف مخيم الغصن كان له آثر بالغ يف ارتفاع درجات الطالب
عند دراسة نتائج االختبارات الصفية األربع نالحظ النسبة العظمى للطالب يف االختبارات األربعة ضمن الفئة األوىل
( )75%_100%والثانية( ) 75%_ 50%وعدم وجود أي طالب ضمن الفئة (.(25%_ 0%
مخطط  3النسبة املئوية من عدد الطالب يف مخيم غصن الزيتون الشعبة الثانية مستوى ب االختبارات الصفية األربعة

اللغة العربية غصن الزيتون ب
64 69
50
29 31
17

21

36

43

60
33

20

7
0

0

0

0

0

0
75_50
50_25

25_0
درجات الطالب

االختبار4

االختبار3

40

االختبار2

8

االختبار1

100_75

النسبة املئوية من عدد الطالب

80

نتائج مسار الرياضيات املستوى ب مخيم غصن الزيتون :
عند دراسة نتائج االختبارات الصفية األربع نالحظ أن النسبة العظمى للطالب تقع درجاتهم ضمن املستوى األول
والفرق الواضح بني نتائج الطالب مقارنة بني االختبار األول وباقي االختبارات حيث كانت النسبة األكربمن الطالب يف
االختبار األول ضمن املستوى الثاين بينام يف بقية االختبارات أصبحت يف املستوى األول
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 االختبارات الصفية ملخيم امليدان :
كانت هذه الدورة األوىل التي يحرضها الطالب يف مخيم امليدان وبعد اجراء اختبارات قبول
معيارية أظهرت النتائج أن جميع الطالب ضمن املستوى أ من برنامج اقرأ وتم الفرز إىل شعبتني
وفق معيار العمر
 املستوى أ  :وهي تعترب الدورة األوىل من دورات برنامج اقرأ عندما ينتهي منها
التلميذ من املفرتض أن :
_ 1يتقن األحرف يف اللغة العربية كتابة وقراءة مع املدود والحركات ويتمكن من
قراءة مفردات مع ادراك معانيها و يتقن مفاهيم نحوية بسيطة .
 _2يتقن كتابة وقراءة األرقام حتى  ، 99يقوم بجمع وطرح أعداد من منزلة واحدة
ويتمكن من حل مسائل بسيطة

نتائج مسار اللغة العربية املستوى أ مخيم امليدان :
عند دراسة نتائج االختبارات الصفية االربع نالحظ أن النسبة األكرب من الطالب قد تحسن بشكل جيد خالل
اختبارات الشهر الثاين والثالث وتراجع خفيف مبستوى الطالب يف االختبار الرابع نتيجة التأثر بالوضع
اآلمني العام يف تلك الفرتة .والنسبة األكرب من الطالب يف االختبارات األربعة كانت ضمن املستوى
األول
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نتائج مسار الرياضيات املستوى أ مخيم امليدان :
عند دراسة نتائج االختبارات الصفية االربع نالحظ أن الطالب يف االختبار الثاين والثالث قد سجلو تراجع
ملحوظ وقد أبلغ املدرس عن ذلك ومتت مراجعة االمر ودراسة السبب وقد تبني ان هناك حاجة لتغيري
منط األسئلة التي يقدمها املدرس وعند التعديل لوحظ ارتفاع عام يف االختبار الرابع
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الخالصة والتوصيات:
 التقرير يظهر أن الدورات التعليمية موضوع هذا التقرير و الواقعة يف مخيمي غصن الزيتون و امليدان
سواء للمستوى األول أو الثاين كانت قد حققت املرجو منها من حيث االستفادة و تحسن مستوى الطالب
بشكل عام ويوجد تطور جيد مبهارات معظم الطالب الخاضعني لها.
 بعد تطبيق االختبارات املعيارية القبيل والبعدي وجدنا يف القسم التعليمي رضورة تعديل مناذج هذه
االختبارات ورضورة وجود اختبار تحديد مستوى مختلف عن االختبار املعياري القبيل .
 رضورة مراجعة سياسة قبول الطالب .
 تدريب الكادر التدرييس بشكل جيد وعميل أكرث قبل بداية املسار التعليمي حيث أن اقامة دورات تدريبية
أثناء املسار يشكل إرهاق للمعلم وللطالب ويحتاج تعديل للخطة لتاليف التقصري واليحصل النتائج املرجوة
يف الوقت املناسب .
 االستقرار النسبي النوعي الذي عاشه طالب مخيم امليدان انعكس عىل استقرار جيد يف نسب توزع
الدرجات مقارنة مع طالب مخيم غصن الزيتون .

 املرفقات :
رابط االختبار

https://drive.google.com/open?id=13J2HehRNorRv9jhjTAZCq8fuDCnmMQpl

املعياري
رابط االختبارات

الصفية

https://drive.google.com/open?id=1uI4w-onbBEFNYLjC0PvSqVX8oOaCK2xk

معد التقرير  :سندس بدوي

النهاية
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