
 

 



 

ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 

 

 هـــ  1440-1439 الدراس ي لعامل "نظام املقرراتبالعلوم اإلدارية ).....( سجل املتابعة اليومي ملادة 

 ......الشعبة..............املسار............................:  ملستوى ا 

 اسم الطالبة م
األعمال 

 الفصلية
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث وع الثانياألسب األسبوع األول 

معدل 

 1ف

  

                     الحضور
 
 

               

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     الملف األعم

االختبارات 
 القصيرة

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير العملية

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة

                                    

                                     البحوث

                                     رير العمليةالتقا

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

تبارات االخ
 القصيرة

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير العملية

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     ات والمهامالواجب

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير العملية

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

 النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:رئيسة قسم علم 

 

 نورة سعيد الرمثي

 (5)تقارير والتجارب العلميةال( 5البحوث )   - (15الختبارات التحريرية القصيرة ) ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - ( 5املالحظة واملشاركة والتفاعل الصفي)   - ( 5الحضور) 

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقررات3التأخير )ت(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )غ(عند و  )ح( حضور مالحظة/ 
ً
 هـ1439مرات يحسم ربع درجة وفقا

 .................                     ..    قائدة املدرسة...........................................       مشرفة املادة.........................................................................................معلمة املادة /

 



 

 

 

 

 هـــ  1440-1439( بنظام املقررات" للعام الدراس ي .سجل املتابعة اليومي ملادة العلوم اإلدارية ).....

 املستوى : ...................املسار...............الشعبة.............. 

 اسم الطالبة م
األعمال 

 الفصلية
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث بوع الثانياألس األسبوع األول 

 عم

 2ف

مع 

+1ف

 2ف

  

                     الحضور
 
 

               
 

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير العملية

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير العملية

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير العملية

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير العملية

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

 (5)التقارير والتجارب العلمية( 5البحوث )   - (15الختبارات التحريرية القصيرة ) ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10هام األدائية ) الواجبات وامل  - ( 5املالحظة واملشاركة والتفاعل الصفي)   - ( 5الحضور) 

 لدليل 3عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير و مالحظة/ )ح(حضور 
ً
 هـ1439التعليم الثانوي نظام املقرراتمرات يحسم ربع درجة وفقا

   ة.............................................................                   ...............................................    قائدة املدرسة...........................................       مشرفة املادمعلمة املادة /

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي



 



 

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 

 هـــ 1440-1439سجل املتابعة اليومي ملادة التربية املهنية  بنظام املقررات" للعام الدراس ي 

 املستوى : ...................املسار...............الشعبة..............

 اسم الطالبة م
عمال األ 

 الفصلية
 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول 

 عم

 1ف

  

                     الحضور
 
 

               

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
التحصيلية)شفهي

) 
                                    

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     رير الميدانيةالتقا

                                     المشروعات

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     األعمالملف 

االختبارات 
التحصيلية)شفهي

) 

                                    

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     المشروعات

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
التحصيلية)شفهي

) 

                                    

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     المشروعات

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 

 اململكة العربية السعودية

 موزارة التعلي

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

 (15(املشروعات)10امليدانية)التقارير (15البحوث )  ( 20االختبارات التحصيلية )كتابي( ) –(10التحصيلية )شفهي()الختبارات ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور) 

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقررات3بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير  مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة
ً
 هـ1439مرات يحسم ربع درجة وفقا

 مشرفة املادة.............................................................                                                                              قائدة املدرسة...........................................                                                                           ............................................... معلمة املادة /

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي



 

 

 

 

 هـــ 1440-1439اليومي ملادة التربية املهنية  بنظام املقررات" للعام الدراس ي   سجل املتابعة

 املستوى : ...................املسار...............الشعبة..............

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  األعمال الفصلية لبةاسم الطا م
 عم

 2ف

مع 

+1ف

 2ف

  

                     الحضور
 
 

               
 

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
التحصيلية)شفهي

) 

                                    

 

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
التحصيلية)شفهي

) 

                                    

 

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
التحصيلية)شفهي

) 

                                    

 

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      انيةالتقارير الميد

                                      المشروعات

 (15(املشروعات)10امليدانية)التقارير (15البحوث )  ( 20االختبارات التحصيلية )كتابي( ) –(10التحصيلية )شفهي()الختبارات ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10 الواجبات واملهام األدائية )  - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور)  

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقرراتمرات ي3مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير 
ً
 هـ1439حسم ربع درجة وفقا

 مشرفة املادة.............................................................                                                                              قائدة املدرسة...........................................                                                                           ............................................... معلمة املادة /

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 



 



 

 

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 

ــ 1440-1439سجل املتابعة اليومي ملادة املهارات اإلدارية  بنظام املقررات" للعام الدراس ي   هـ

 سار...............الشعبة..............املستوى : ...................امل

 
 

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  األعمال الفصلية اسم الطالبة م
 مع

 1ف

  

                     الحضور
 
 

               

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     انيةالتقارير الميد

                                     المشروعات

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     المشروعات

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     المشروعات

 (25ملشروعات)  -(ا10امليدانية)التقارير -  (15البحوث )  ( 20االختبارات التحصيلية )كتابي( ) – ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10واملشاركة )  املالحظة  - ( 5الحضور) 

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقررات3)ت(التأخير  مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند
ً
 هـ1439مرات يحسم ربع درجة وفقا

 مشرفة املادة.............................................................                                                                           ....    قائدة املدرسة.......................................                                                              ............................................... علمة املادة /م

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 افظة بيشةإدارة التعليم بمح

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و قسم 

 



 

 

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 

ــ 1440-1439ملقررات" للعام الدراس ي بنظام ا  ارات اإلداريةسجل املتابعة اليومي ملادة امله  هـ

 املستوى : ...................املسار...............الشعبة..............

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  األعمال الفصلية اسم الطالبة م
 مع

 2ف

مع 

+1ف

 2ف

  

                     الحضور
 
 

               
 

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      دانيةالتقارير المي

                                      المشروعات

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      عمالملف األ

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

 

 
ـــــة   العربيـ

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 بوي اإلشراف التر  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و قسم 

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي

 (25ملشروعات)  -(ا10التقارير امليدانية)-  (15البحوث ) (  20االختبارات التحصيلية )كتابي( ) –(  5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور) 

 لدليل التعلي3الحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير م
ً
 هـ1439م الثانوي نظام املقرراتمرات يحسم ربع درجة وفقا

 .............................................................                     مشرفة املادة                                                      قائدة املدرسة...........................................                                                                  ............................................... علمة املادة /م

 



 



 

 

 

 

ــ 1440-1439بنظام املقررات" للعام الدراس ي   املهارات الحياتيةسجل املتابعة اليومي ملادة   هـ

 املستوى : ...................املسار...............الشعبة..............

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث ثانياألسبوع ال األسبوع األول  األعمال الفصلية اسم الطالبة م
معدل 

 1ف

  

                     الحضور
 
 

               

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)شفهي(

                                    

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     المشروعات

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)شفهي(

                                    

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     اتالمشروع

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 تحصيلية)شفهي(ال

                                    

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    

                                     البحوث

                                     التقارير الميدانية

                                     المشروعات

 
ـــــة   العربيـ

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

رير التقا(15البحوث )  ( 15االختبارات التحصيلية )كتابي( ) – (15)  التحصيلية )شفهي(الختبارات ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور) 

 (15(املشروعات)10امليدانية)

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقررات3مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير 
ً
 هـ1439مرات يحسم ربع درجة وفقا

           مشرفة املادة.............................................................                                                                   قائدة املدرسة...........................................                                                   .......  ........................................علمة املادة /م

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي



 

 

 

 

ــ 1440-1439سجل املتابعة اليومي ملادة املهارات الحياتية  بنظام املقررات" للعام الدراس ي   هـ

 املستوى : ...................املسار...............الشعبة..............

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث نياألسبوع الثا األسبوع األول  األعمال الفصلية اسم الطالبة م
معدل 

 2ف

مع 

+1ف

 2ف

  

                     الحضور
 
 

               
 

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      األعمالملف 

االختبارات 
 التحصيلية)شفهي(

                                    
 

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)شفهي(

                                    
 

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 التحصيلية)شفهي(

                                    
 

االختبارات 
 التحصيلية)كتابي(

                                    
 

                                      البحوث

                                      التقارير الميدانية

                                      المشروعات

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

التقارير (15البحوث )  ( 15االختبارات التحصيلية )كتابي( ) – (15)  التحصيلية )شفهي(الختبارات ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور) 

 (15(املشروعات)10امليدانية)

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقررات3بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير  مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة
ً
 هـ1439مرات يحسم ربع درجة وفقا

 مشرفة املادة.............................................................                                                                             ...........................................       قائدة املدرسة                                            ...............................................  علمة املادة /م

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 سعيد الرمثي نورة



 

 



 

   
   

 

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 هـــ 1440-1439بنظام املقررات" للعام الدراس ي   سجل املتابعة اليومي ملادة الدراسات النفسية واالجتماعية

 ..........املستوى : ...................املسار...............الشعبة....

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  األعمال الفصلية اسم الطالبة م
معدل 

 1ف

  

                     الحضور
 
 

               

                                     المشاركة

                                     بات والمهامالواج

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة المتكررة

                                    

التقارير العلمية 
 والتجارب العملية

                                    

                                     البحوث

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 كررةالقصيرة المت

                                    

التقارير العلمية 
 والتجارب العملية

                                    

                                     البحوث

  

                                     الحضور

                                     المشاركة

                                     الواجبات والمهام

                                     ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة المتكررة

                                    

التقارير العلمية 
 والتجارب العملية

                                    

                                     البحوث

 

   
   

 
ــاململكــ ـــ  ـــة العربيـ

   

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

 (  15االختبارات التحصيلية )كتابي( ) – (15)  التحصيلية )شفهي(الختبارات ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور) 

 (15(املشروعات)10التقارير امليدانية)(15البحوث ) 

 لدليل التعليم الثانوي نظام املقررات3مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير 
ً
 هـ1439مرات يحسم ربع درجة وفقا

 .............................................................                     مشرفة املادة                 قائدة املدرسة...........................................                                     ............................................... معلمة املادة /

 

 والعلوم اإلدارية: رئيسة قسم علم النفس واالجتماع

 

 نورة سعيد الرمثي



 

 

 
ـــــة اململكــ  ـــة العربيـ

 هـــ 1440-1439بنظام املقررات" للعام الدراس ي   سجل املتابعة اليومي ملادة الدراسات النفسية واالجتماعية

 ...الشعبة..............املستوى : ...................املسار............

 األسبوع السابع األسبوع السادس األسبوع الخامس األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول  األعمال الفصلية اسم الطالبة م
 مع

 1ف

مع 

+1ف

 2ف

  

                     الحضور
 
 

               
 

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة المتكررة

                                    
 

التقارير العلمية 
 والتجارب العملية

                                    
 

                                      البحوث

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة المتكررة

                                    
 

التقارير العلمية 
 والتجارب العملية

                                    
 

                                      البحوث

  

                                      الحضور

                                      المشاركة

                                      الواجبات والمهام

                                      ملف األعمال

االختبارات 
 القصيرة المتكررة

                                    
 

التقارير العلمية 
 والتجارب العملية

                                    
 

                                      البحوث

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 إدارة التعليم بمحافظة بيشة

 اإلشراف التربوي  –الشؤون التعليمية 

  العلوم اإلدارية علم النفس واالجتماع و  قسم 

 

 (  15االختبارات التحصيلية )كتابي( ) – (15)  التحصيلية )شفهي(الختبارات ا  - ( 5ملف األعمال )   - ( 10الواجبات واملهام األدائية )   - (10املالحظة واملشاركة )   - ( 5الحضور) 

 (15(املشروعات)10التقارير امليدانية)(15البحوث ) 

 لد3مالحظة/ )ح(حضور عند )غ(غياب الطالبة بدون عذر يحسم من درجة الحضور نصف درجة لليوم الواحد وعند )ت(التأخير 
ً
 هـ1439ليل التعليم الثانوي نظام املقرراتمرات يحسم ربع درجة وفقا

 .............................                     ................................مشرفة املادة                 قائدة املدرسة...........................................                                     ............................................... معلمة املادة /

 

 رئيسة قسم علم النفس واالجتماع والعلوم اإلدارية:

 

 نورة سعيد الرمثي


