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 متعلم متميز ، مدرسة فاعلة ، إدارة منافسة

رؤيتنا :

إشراف قسم التربية الخاصة
محمد بن سعيد عيسى الزهراني

المتابعة المساعد للشؤون التعليمية  بنين - بنات
 سعيد بن جمعان الشدوي – شريفة علي الزهراني

 ا�شراف العام
 مدير التعليم بمحافظة المخواة

 علي بن محمد الجالوق
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 مبادرة ُمعين للدعم التعليمي للتربية الخاصة
  للتعليم عن بعد

مدرستي  منصة  الوزارة  مقام  إطالق  مع 
، وحرص� على رفع مستوى  للتعليم عن بعد 
للمعلم  (ا�دائية  التعليمية  وا�جادة  ا�فادة 
للطالب  التعليمي  –والمكتسب  والمعلمة 
والطالبة) وتقليل هامش الفاقد للمستفيد ؛ 
فأنه يسرنا تعزيز دور معلم/ـة التربية الخاصة 
(مبادرة  عبر  بعد  عن  التعليم  قنوات  في 
بعد)  عن  للتعليم   – التعليمي  للدعم  ُمعين 
للمعلمين  الموجه  الخاصة  التربية  لقسم 

والمعلمات والطالب والطالبات وأسرهم.  

 ، الخاصة  التربية  معلم/ـة  تفاعل  مؤملين 
التربية  برامج  في  المساند/ـة  والمعلم/ـة 
الخاصة في تفعيل الدور المأمول عبر منصة 
مدرستي للتعليم عن بعد  – واالستفادة من 
وبناتنا  أبناءنا  لخدمة  ُمعين  مبادرة  نوافذ 
والخطة  التربوية  الخطة  وفق  الطالب 

التعليمية الفردية المناسبة. 

مقدمة: 

يتم   ، المحــتوى  متجددة  مبادرة 
ا�لـــكتروني  المخـــزن  تغـــــذية 
بالمــلفات والـمواد بصـفة دوريـة

نوافذ دعم المبادرة:

مبادرة تتيح الدعم المتنوع من 
بوابة واحدة تحقق: :

تنويع مصادر التعليم ا�لكتروني 

 نافــذة الوصــول إلى المـــقررات والمـــراجع
 التعليمية

إتقان لتعزيز  والتطبيقات  التدريبات   تنوع 
الطالب/ـة

معلمو ومعلمات التربية الخاصة  
طالب وطالبات التربية الخاصة  
أسر طالب وطالبات التربية الخاصة  

تستهدف :

منصات وقنوات تعليمية معتمدة: 
منصة مدرستي

بوابة عين التعليمية

 قناة عين
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دليل مستخدم نظام مدرستي: 

أدلة تعليمية للمختصين:
برامج التربية الخاصة

مراجع أكاديمية
محاضرات – عروض دورات تدريبية

 الطالب
 المعلم

قائد المدرسة
 المشرف التربوي
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مقررات برنامج التربية الفكرية
مفردات برنامج التوحد 

مقررات برنامج الصم 
 صعوبات التعلم

بطء التعلم 

- مقام وزارة التعليم
- وكالة البرامج التعليمية 

- ا�دارة العامة للتربية الخاصة
-المنصات المساعدة للتربية الخاصة

-الجهات المهتمة بالتربية الخاصة 
- إدارة التعليم بمحافظة المخواة

- فريق العمل 
- المتعاونين والداعمين 

جستر المهنية 
آفاق للتربية الخاصة

رشد 
ملتقى متالزمة داون 
قناة صعوبات التعلم

نموذج خطة تعليمية فردية
نماذج خطط تعليمية مميزة 

نماذج وسائل تعليمية 
نماذج أدوات تدريبية

 المقررات الدراسية:

نوافذ تعليمية مساندة:
لالقتراحات وا�مداد بالمواد عبر 

أيميل القسم: 

شكر®:
خطط تعليمية فردية:

وسائل تعليمية:

التقويم:
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تعليمات التقويم 
مهارات التقويم

نماذج تقويم 

إرشاد ودعم ا´سرة:٩- 
دليل ا�سرة في استخدام منصة مدرستي

إرشادات تربوية
SMS رسائل نصية

استشارات .. تواصل مباشر :
استشارات تعليمية وتربوية

استشارات نفسية
الخدمات المساندة : ١١- 

القبول والتسجيل 
القياس والتشخيص 

تدريبات وأنشطة معززة:٨- 
نماذج تدريبات وأوراق عمل

تطبيقات الكترونية
فيديوهات تعليمية

خبرات تعليمية مساعدة (من مصادرها ا�صلية)


