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مالحظات  زمن التنفيذ  الخطط التطويرية
 التنفيذ

 الخاصة بطالب  (عالم الكيمياء )  يث وتجديد الموسوعات الكيميائيةتحد
العاشر والحادي عشر العلمي مع إضافة العديد من أوراق العمل والتقويمات 

 .والدروس المشروحة وموضوعات مجهزة للتعلم الذاتي 

   للثاني عشر العلمي وفق تنفيذ برنامج التنمية  عالم الكيمياءموسوعة تنفيذ
 . الخاص بي المهنية

 تنفيذ موقع عالم الكيمياء للتواصل مع الطالب وتجويد عملية التعلم 
 (عيون الكيمياء ) دى على شبكة االنترنت باسم تحديث منت 
  حضور الدورات وورش العمل التربوية والعلمية 
 تالتعاون مع معلمي المواد العلمية وتنفيذ حصص مشاهدة وتبادل الزيارا 

 واالجتماع المستمر معهم ومناقشة أهم األمور المتعلقة بالتعلم لهذا العام
 يلي للطالب مع عمل التغذية الراجعة تنفيذ بحث إجرائي عن المستوى التحص

 المناسبة له
  المشاركة الفاعلة في اللجان والمجالس المدرسية 
 المشاركة في المنتديات التعليمية والعلمية والتواصل مع الطالب من خاللها  
  زيادة فرص الطالب في التعلم الذاتي من خالل أوراق العمل والدروس التقنية

 رد التعليمية والعمل في مجموعات متعاونةواالستخدام األمثل للموا
  متابعة المستوى التحصيلي للطالب مع التغذية الراجعة ووضع الخطط المناسبة

 لرفع المستوى التحصيلي للطالب
 تنفيذ برامج و مسابقات  خاصة بالطلبة الفائقين 
 تحفيز الطالب من خالل عمل لوحة شرف بالطلبة الفائقين 
 الطالب من خالل المسابقات الصفية الداخلية مع  إزكاء روح المنافسة بين

 التعزيز المادي والمعنوي 
 التغذية الراجعة للمقررات الدراسية والتعاون مع الزمالء في ذلك 
  تنفيذ استبانه خاصة بتعلم الكيمياء ومعوقاته ووضع الخطط المناسبة 
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 مدير المدرسة                                                                                  معلم المادة             

  علي الحمادي عبد هللا/ األستاذ                                               فهمي عبد اللطيف شرف     

 مالحظات التنفيذ زمن التنفيذ الخطط التطويرية 

  وفق جدول التنمية المهنية للمواد العلمية العلوم معوقات تدريستنفيذ محاضرة عن 
 متحانات إلكترونية للطالب وتدريب الطالب على التعلم اإللكترونيعمل ا 
 تجهيز البيئة الصفية بشكل يساعد على التعلم النشط 
  تنظيم عمل الطالب في مجموعات متعاونة 
  تحديد القواعد السلوكية للعمل في الصف والتزام الطالب بها 
 عمل لوحة ألنشطة الطالب 
 عمل مكتبة علمية تربوية تخدم طالب المرحلة الثانوية 
 استخدام التقنيات الحديثة في تعلم الطالب 
 االستفادة من جميع الموارد المتاحة لتعلم الكيمياء 
 تنفيذ التجارب والمهارات العملية بشكل متميز بالتعاون مع أمين المختبر 
  تنفيذ البرامج التعليمية المساندة للمنهاج المدرسي 
 التواصل المستمر مع أولياء األمور في رفع المستوى التحصيلي للطالب 
  والفائقين  ملحوظاً عمل شهادات شكر ألولياء أمور الطالب الذين ُيبدون تقدمًا

 لدعمهم وتشجيعهم على التواصل ومساندة أبنائهم 
  العمل مع االختصاصي االجتماعي على التواصل الفعال مع أولياء األمور من

 مجالس اآلباء واألمهاتخالل 
 حضور جميع اجتماعات مجالس اآلباء واألمهات والتفاعل معهم لخدمة الطالب 
  التواصل مع أولياء األمور في توضيح اآلليات الجديدة في التقويم واالمتحانات

 ومعايير المجلس فيها 
 تنفيذ الرحالت الترفيهية والعلمية التي تخدم الطالب 
  في المناسبات واألعياد الوطنية مشاركة المجتمع المحلي. 
 يالمجتمعوالتواصل  االستفادة من اإلذاعة المدرسية في إثراء مقررات الكيمياء 
 المشاركة في المشاريع المشتركة مع الزمالء في التكاملية العلمية 
  العلمي القسمتنفيذ بحث إجرائي عن قلق االمتحان مع طالب 
 مع  ب الحادي عشر العلمي والتغذية الراجعة لهالطال علمية تنفيذ مسابقة

  .تكريم الطالب المتفوقين 
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