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وكالة الشؤون المدرسية

حقيههق التعلههيم فههي المملكههة العربيههة السههعودية تطههورات كبيههرة جههدا نحههو تيشهههد 

تي دور وتعزيز جودة التعليم وفق أحدث األساليب التكنولوجية ويه 2030أهداف رؤية 

ميع األسهاليب وزارة التعليم الريادي في دمج التقنية في التعليم بما يحقق المرونة في ج

يم ومهن ههذا التدريسية التي يفرضها الواقع البيئي والصهحي واالجتمهاعي لمجتمهع التعله

المنطلهههق تعمهههل وزارة التعلهههيم علهههس دعهههم المهههدارس فهههي تدارات التعلهههيم وقطاعاتهههها 

لتعليميههة بالشاشههات التفاعليههة لتعزيههز آليههات التعلههيم وفههق أحههدث الوسههائل واألسههاليب ا

.واستثمار المعلمين ذوي الكفاءة

وكالة الشؤون المدرسية

الــمـقدمــــــة



وكالة الشؤون المدرسية

التعريف المصطلح م

يه الذي يحدث من خالل مزيج من التقنيات، ويكون فالتعلم 

خالل المتعلمون والمعلمون منفصلين عن بعضهم البعض من

البعد الجغرافي أو الزمني أو كليهما

التعليم عن بعد 1

و عدة التعليمي لفصل أالتي تواجه عجز في الكادر المدرسة

اج أكثر  وتحتاج تلس تسديد هذا االحتيمقرر أوفصول في
ذات االحتياج المدرسة 2

وري أحد أنماط التعليم اإللكتروني يمزج بين التعليم الحض

تختلف لتحقيق أهداف المحتوى التعليمي، ووالتعليم عن بعد،

ا لألهداف واالحتياجات  واإلمكانات  نسبة المزج وفقا

التعليم المدمج 3

ن بعد المعلم المنتمي إلدارة تعليمية معينة يتم ُ تكليفه ع

د للتدريس جزئيا أو كليا في مدرسة أو عدة مدارس عن بع

رى، في في نفس اإلدارة التعليمية أو في تدارة تعليمية أخ

ويكون دوره تقديم المادة العلمية والدروس للفصول 

المستفيدة وتعداد الحصص والواجبات والمهام و تقويمه

المعلم المكلف 

عن بعد
4

المقرر / المعلم الذي  توكل له مهمة متابعة المقرر 

د اإللكتروني وضبط الصف في الفصل المستفيد من أح

ن تنفيذ وهو مسؤول عالنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني

المهام الموكلة تليه 

المعلم الميسر أو المساعد 5

الدرس الذي يكون فيه كل من المعلم والطالب متصلين

ي مباشرة بحيث يقدم المعلم الدرس ويتفاعل معه الطالب ف

الوقت ذاته 

درس متزامن عن بعد  6

وكالة الشؤون المدرسية

الـمـصطلـحات



وكالة الشؤون المدرسية

 التعريف بالشاشات التفاعلية وأهميتها

علههيم توضههيح أسههاليب االسههتثمار األمثههل للشاشههات التفاعليههة مههن خههالل نمههاذج  الت

اإللكتروني لرفع الكفاءة وسد االحتياج

تصنيف المحددات ذات األولوية الختيار المدارس المستفيدة.

توضيح آلية التوزيع للشاشات التفاعلية  .

توضيح نماذج التفعيل األمثل للشاشات التفاعلية  .

تحديد الصالحيات واألدوار والمسؤوليات.

وكالة الشؤون المدرسية

أهـــداف الـدليل



التعريف بالشاشات التفاعلية: أوال 

ونظهام وينهدوز مزودة بنظام األندرويد  4Kبوصة بجودة86شاشة تفاعلية مقاس 

. مزودة بحامل متحرك( يعمل بدون بطارية)تعمل باللمس من خالل اليد أو قلم 

 أجزاء مادية وموصالت

 أنظمة تشغيلية

برامج وتطبيقات

وحدات تحكم عن بعد

خصائص تخزين سحابي

مكونات الشاشات التفاعلية



وكالة الشؤون المدرسية

مزايا الشاشات التفاعلية 

دعم اللغة العربية لجميع البرامج

 األمان والخصوصية

تسجيل الشاشة بالصوت والصورة

 الويب ات متصفحتدعم

 ب كثر من لغةأداة لترجمة وقراءة النصوصتحتوي علس

تمكانية تقسيم الطالب الس مجموعات وسهولة تحكم المحاضر في كل مجموعة

 تحويل الكالم الس نصوص مكتوبة ويدعم اللغة العربية خاصية

 (بين الشاشة و أجهزة الطالب)دعم االتصال الالسلكي

 يدعم التحكم المركزي بكل الشاشات وتمكانية فتح واغالق الشاشة عن بعد

 علس الشاشة من خالل تحكم مركزي عن بعد ( نصي او مرئي)بث محتوي

 امكانية تحميل البرامج وتحديث التطبيقات من خالل تحكم مركزي عن بعد



وكالة الشؤون المدرسية

(ظروف اعتيادية آمنة)الدراسة الحضورية  أسلوب الدراسة 

دمج التقنية في التعليم  نمط التعليم

يسههتخدم كههداعم  للدراسههة حضههوريا بشههكل كامههل فههي المههدارس بحيههث

ين وتقديم تساهم في تعزيز دور التقنية وتبادل خبرات المعملين المتميز

الهههدروس والمحتهههوى بشهههكل تفهههاعلي و اسهههتمرار تفعيهههل دور منصهههة 

.رةمدرستي وانشطتها التعليمية كما ورد في الخطط الدراسية المطو

الوصف

ا  لعاممدارس التعليم اأساليب االستثمار األمثل للشاشات التفاعلية في : ثانيا

مدمج في ظل ظروف تتطلب حلول داعمة/حضوري أسلوب الدراسة 

تعليم مدمج نمط التعليم

يسههتخدم كههداعم  للدراسههة حضههوريا بشههكل كامههل فههي المههدارس

وتقهع ،بحيث تساهم في معالجة كثافهة الفصهول وسهد االحتيهاج 

فههي المنههاطق ذات النطههاق ايمههن صههحيا وفههق تعليمههات وزارة 

ا الصههحة مههع اسههتمرار تفعيههل دور منصههة مدرسههتي وانشههطته

.التعليمية كما ورد في الخطط الدراسية المطورة

الوصف

(ظروف طارئة)تعليم الكتروني عن بعد بشكل كامل  أسلوب الدراسة 

تعليم عن بعد نمط التعليم

الدارسهههة عهههن بعهههد بشهههكل كلهههي مهههن خهههالل منصهههة مدرسهههتي و 

اقهات استثمار التدريس عهن بعهد فهي المهدارس التهي تقهع فهي نط

 كيههد والت( وفههق بيانههات وزارة الصههحة)مكانيههة تتسههم بههالخطورة 

يمهات علي تلزامية حضور المعلمين والهيئة اإلداريهة وفهق التنظ

.المعتمدة و متابعة العملية التعليمية

الوصف

تطبيق نماذج التفعيل الواردة في ملحق األدلة : مالحظة



وكالة الشؤون المدرسية

ا  التفاعليةبتوزيع الشاشاتالمستهدفة مدارس التعليم العام محددات اختيار : ثالثا

حسب اختيار المدارس المستهدفة بالشاشات وفق المحددات التالية بالترتيب ويتم 

:األولوية

سد االحتياج التعليمي وتيجاد حلول المدارس النائية. 1.

الكثافة الطالبية. 2

المبنس . (الجاهزية التقنية)المدرسي 3

االستخدامات التعليمية األخرى . (حاالت التطبيق الخاصة)4



وكالة الشؤون المدرسية

الداعمةالجهة الجهة 

المسؤولة

اإلجراءات التنظيمية الوصف  المحدد

المسهههههههاعد

للشهههههههههههون 

التعليمية

 اإلشههههههراف

التربوي

 مكاتههههههههههههب

التعليم 

 تدارة

تقنيهههههههههههههههة 

المعلومات

 المسههههههههاعد

للشهههههههههؤون 

المدرسية

( شههههههههههؤون

(المعلمين

حصر عدد المعلمين

فههههههههههي المههههههههههدارس 

وتحديد العجز 

 تحديهههههههد المعلمهههههههين

ذوي الكفاءة 

 تحديههههههههههد المعلههههههههههم

( الميسهههر) المسهههاعد

ضهههابط المجموعهههات 

المتزامنة

 ربهههههههههط المعلمهههههههههين

د بههادارة التعلههيم لسهه

العجز 

 تسهههههههههناد الطهههههههههالب

للمعلمههههههين حسههههههب 

المجموعات 

 متابعههههههههههة تفعيههههههههههل

الدروس الحضورية

والتزامنية 

تُسهههههههتخدم نمهههههههاذج 

نهههي  التعلهههيم اإللكترو

لسهههههد العجهههههز فهههههي 

ة الكههههوادر التعليميهههه

ات لبعض التخصصه

تدارة التعلههههيم)فههههي 

قطههههههال التعلههههههيم –

او ادارة تعليميههههة_

، والمدارس (أخرى

النائيهههة، المقهههررات

المسهههههههتحدثة فهههههههي 

.الخطط الدراسية

سد 

العجز 

ا  دات اإلجراءات التنظيمية الالزمة لتوزيع الشاشات التفاعلية وفق محد: رابعا

اختيار المدارس 



وكالة الشؤون المدرسية

الجهة 

الداعمة

الجهة 

المسؤولة

اإلجراءات التنظيمية الوصف  المحدد

تدارة 

التعليم 

يااللكترون

 المساعد

للشؤون 

المدرسية

 تدارة

التخطيط 

المدرسي 

 التجهيزات

المدرسية 

حصر عدد الفصول فهي

المدارس 

 حصر عهدد الطهالب فهي

25كل فصل بحد ادنهس 

طالهههههههههب فهههههههههي 30_ 

الفصل 

 تحديهههههد الفصهههههول ذات

ق الكثافهههة الطالبيهههة وفههه

المسههههههههههتوى العههههههههههالي 

والعالي جدا

 تقسهههههيم الطهههههالب الهههههس

) مجموعههههههات تههههههدوير 

مجموعة حضهوري مهع 

المجموعههههههههة _معلههههههههم 

األخههههرى فههههي المنههههزل 

يحضهههههرون عهههههن بعهههههد 

(بشكل تزامني

 توزيههههع الشاشههههات فههههي

الفصهههههول ذات الكثافهههههة

.العالية جدا_ العالية 

تتطلههههههههب بعههههههههض 

المههههههههدارس مههههههههع 

العودة الحضهورية

ب الس تقسيم الطهال

المجموعهههههههههههههههههات 

حضهههورية ويمكهههن 

اسهههههتخدام نمهههههاذج 

التعلههههههيم المههههههدمج 

الكثافهههة: لمعالجهههة

الكثافههههههة -العاليههههههة

افة الكث-العالية جدا

ضههههم )المنخفضههههة 

(.الفصول

الكثافة 

الطالبية

ا  دات اإلجراءات التنظيمية الالزمة لتوزيع الشاشات التفاعلية وفق محد: رابعا

اختيار المدارس 



وكالة الشؤون المدرسية

الجهة

الداعمة

الجهة 

المسؤولة

اإلجراءات التنظيمية الوصف  المحدد

 التعلههههههههههههيم

يااللكترون

 تدارة

تقنيهههههههههههههههة

المعلومات

المسههههههههههاعد

للشههههههههههؤون 

المدرسية

 التجهيههههزات

المدرسية 

 مناسبمبنس مدرسي

ت تتههوافر شههبكة انترنهه

أو الربط الشبكي 

ء تتههوافر منافههذ كهربهها

أمنه وسليمة 

 الفصهههلمناسهههبة حجهههم

لمقاسهههههات الشاشهههههات 

التفاعلية

 تنظههيم مقاعههد الطههالب

بمهههها يضههههمن الرؤيههههة 

م والتفاعهههل بهههين المعلههه

.والطالب

جاهزيههة المبنههس

المدرسههههههههههههههههههي 

ومناسهههههههههههههههههبته 

للتعلهههيم المهههدمج

باسههههههههههههههههههتخدام 

الشاشههههههههههههههههههات

.التفاعلية

المبنس 

المدرسي

ا  ق محددات اإلجراءات التنظيمية الالزمة لتوزيع الشاشات التفاعلية وف: رابعا

اختيار المدارس 
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الجهة

الداعمة

الجهة 

المسؤولة

اإلجراءات التنظيمية الوصف  المحدد

م تدارة التعلههي

االلكتروني

المسهههههههههاعد

للشهههههههههؤون 

المدرسية

 المسهههههههههاعد

للشهههههههههؤون 

التعليمية

 حصهههههههههر الخطهههههههههط

الدراسههية والبههرامج

جدة التعليمية المست

 حصههههههههههر حههههههههههاالت

الخاصةالطالب

 معالجهههههههههة وضهههههههههع

الطهههههههههههههههههههالب ذوي 

الظههههروف الخاصههههة 

بالتعليم المدمج 

 برنهههامج مسهههارات

الثانوي

يهة البرامج التعليم

-ةالتربية الخاص)

-الموههههههههههههههههوبين

(رالتعليم المستم

 معالجههههههة بعههههههض

حهههههاالت الطهههههالب 

الذين يعهانون مهن

الحضورقلق

 معالجههههههة وضههههههع

الطههههههههههههههالب ذوي 

الظروف الخاصة

االستخدامات 

التعليمية 

األخرى 

حاالت )

التطبيق 

(الخاصة

ا  ق محددات اإلجراءات التنظيمية الالزمة لتوزيع الشاشات التفاعلية وف: رابعا

اختيار المدارس 
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الجهة المسؤولة اإلجراء

تدارة التعليم
لس استنادا عتوزيع الشاشات التفاعلية

المحددات المذكورة في الدليل 

تدارة التعليم
ع رفع قائمة ب سماء المدارس حسب توزي

الشاشات التفاعلية

(  تتكو)شركة تطوير لتقنيات التعليم 
رس تركيب الشاشات التفاعلية في المدا

وصيانتها 

(  تتكو)شركة تطوير لتقنيات التعليم 

تدارة اإليفاد واالبتعاث

اإلدارة العامة للتعليم االلكتروني

معلمين تقديم التدريب الفني والتعليمي لل

واالداريين المشرفين علس الشاشات 

تدارة التعليم

ن خالل متابعة تفعيل الشاشات التفاعلية م

، 2-1، 1-1)المرفقة في الدليل النماذج

1-3 ،1-4  )

التعليم التفاعلية في مدارساإلجراءات التنفيذية لتوزيع الشاشات : خامسا  

العام



فاءة وسد أدلة النماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني لرفع الك: ملحق

االحتياج

(النماذج  الخاصة بتفعيل الشاشات التفاعلية)



الدليلفيوردتكمارئيسيةلجانثالثالكفاءةلرفعالتشغيليةالنماذجعلسيُشرف

باختيارالتنفيذيةاللجنةتختصبحيثهـ1443للعامالدراسةالستئنافاإلشرافي

قاريربتالرفعثمومنتطبيقهاعلسواإلشرافلالحتياجالمناسبةالنماذجواعتماد

وتفعيلبيقتطعلسمهمتهافتقتصرالتشغيليةاللجنةأمااإلشرافية،للجنةالتفعيل

اللجانلمهامتفصيليليوفيما.النموذج

مهامهااللجنة

.التنفيذيةاللجانمنالواردةالدوريةالتقاريرمتابعةاإلشرافية

النماذجتفعيلحولالتعليملوزارةدوريةتقاريرورفعتعداد

.الكفاءةلرفعاإللكترونيللتعليمالتشغيلية

النموذجواختيارالمدرسةمديرقبلمنالمرفولاالحتياجدراسةةالتنفيذي

كتبللمالتابعةللمدارساالحتياجأولويةحسبللتطبيقالمناسب

.افياإلشرالدليلفيالواردةالضوابطوفقالنموذجتطبيقواعتماد

 من ( ٪ من المقررات25-30)تراعي اللجنة عدم تجاوز الحد األقصس

.  تطبيق أي من النماذج التشغيلية علس الفصل ذو االحتياج

ية في توجيه مدير المدرسة لتفعيل النموذج المناسب و تمنح الصالح

منصة مدرستي عن طريق مسؤول اللجنة التنفيذية بعد اعتماد 

.  النماذج للمدارس ذات االحتياج

تدارةفيالمدرسيةالتجهيزاتتدارة)العالقةذاتالجهاتمخاطبة

.النموذجللتفعيالتشغيليةوالمتطلباتالتجهيزاتالستكمال(التعليم

آلية تفعيل النماذج التشغيلية لرفع كفاءة التشغيل



مهامهااللجنة

(يليةالتشغاللجنةفيمتمثال)االحتياجذاتالمدرسةمديريرفعةالتشغيلي

ياجاالحتحجمويحدد(مدرستيمنصةخارج)التعليملمكتبطلب

وفقالمتوفرةوالتجهيزاتالطالبوعددوالحصصللمقررات

.االحتياجومعالجةالعجزسدنموذج

وفقالمختلفةالنماذجتفعيلمتطلباتتوفيرالتشغيليةاللجنةتتابع

.التشغيليالدليلفيالواردةالضوابط

للنموذجالمدرسةتفعيلالتشغيليةاللجنةتتابع.

آلية تفعيل النماذج التشغيلية لرفع كفاءة التشغيل

طلب احتياجرفع 

(ليةاللجنة التشغي)

مدير المدرسة

الطلبدراسة 

(يةالتنفيذاللجنة )

يممكتب التعلير مد

النموذجتفعيل 

(يةاللجنة التشغيل)

مدير المدرسة

اختيار النموذج 

المناسب

(التنفيذيةاللجنة )

مدير مكتب التعليم

تفعيل متابعة 

النموذج

(يةالتنفيذاللجنة )

يممدير مكتب التعل

التقارير تعداد 

الدورية

)ةاإلشرافياللجنة )

ممدير تدارة التعلي



فيلممعبتكليفالتعليمياالحتياجتسديدعلسنمطيهبكالالنموذجهذايقوم

صولف/لفصلتزامنياابعدعنبالتدريسمنهجزءأونصابهبكاملاختصاصه

تيمدرسمنصةفيالمتاحةالتقنياتباستخدامتعليمياحتياجذاتمختلفة

تيمدرسمنصةعبرمدرستهمفيحضوريااالدروستلقيالطالبليستطيع

.ميّسرمعلموبوجود

:أساسيينبنمطينالنموذجهذايفعل

معلم فصول/لفصلمعينةمدرسةفيبعدعنبالتدريسيكلفالمدرسةخارج-أ

.احتياجذات

معلم يفاحتياجذاتفصول/لفصلالدرسيبثطالبهمعأخرىمدرسةمن-ب

.ميسرمعلمبوجودأخرىمدارس

 .                   .              /                        

  
 

التكليف عن بعدنموذج -1



للدرسالمستقبلالطلبةلفصلتفاعليةشاشة

للدرسالمقدمالمعلمفصلفيتفاعليةشاشة

خارجبعدعنالمكلفالمعلملنمط)والقطبكاميرامزودللمعلمحاسبجهاز

(المدرسة

انترنتاتصال

يفضل تطبيق النموذج علس المقررات النظرية.

يفضل تطبيق النموذج علس المرحلتين المتوسطة والثانوية.

 طالب35يفضل عند تطبيق النموذج أن ال يزيد مجمول الطالب عن.

يراعس استخدام الكاميرا وفق الضوابط العامة بحيث تحفظ الخصوصية.

الحد األدنس من التجهيزات التقنية المطلوبة لتطبيق النموذج

النموذجتطبيق ضوابط 



المهمةاالسم

المعلم المكلف عن 

بعد

جدولة الحصص االفتراضية لتظهر في جدوله الدراسي

لجميع تسناد التكاليف ومتابعة العملية التعليمية بالكامل

طلبة الفصول  في المدارس المختلفة المكلف بها 

التواصل مع المعلم الميسر.

متابعة تقدم أداء الطلبة في المدرسة ذات االحتياج  .

االطالل علس التقارير واإلحصاءات

.الحضور للفصل المتزامن وأداء التكاليف في المنزل الطالب

االطالل علس التقارير واإلحصاءات.

وكيل المدرسة 

للشؤون التعليمة 

المرشد / والطالبية 

الطالبي

 االطالل علس التقارير واإلحصاءات الخاصة بالطالب

ومتابعة العملية التعليمية،

معلم دعم الطلبة المتعثرين بخطط عالجية بالتعاون  مع ال

.وأولياء األمور

مدير المدرسة ذات 

االحتياج

ل يقوم مدير المدرسة ذات االحتياج بتحديد احتياج فص

عن معين في مدرسته لمقرر معين ويسنده للمعلم المكلف

بعد، مع مراعاة التنسيق مع المعلم لضمان عدم تعارض

الجدول مع جدوله في حال كان مكلف في مدارس أخرى

يكلف مدير المدرسة ذات االحتياج معلم ميسر لمتابعة

العملية التعليمية في الفصل المستقبل للدرس 

االطالل علس التقارير واإلحصاءات

رصد ضبط وتعداد الشاشة التفاعلية للدرس االفتراضي  والمعلم الميسر

حضور الطلبة 

تمكين المعلم من تنفيذ أنشطته التعليمية

 متابعة تقدم أداء الطلبة في المدرسة ذات االحتياج

االطالل علس التقارير واإلحصاءات

أصحاب العالقة واألدوار 



المهمةاالسم

تفريغهمسيتمالذينالوفرةذويالمعلمينتحديدمكتب التعليم 

.هماختصاصنفسفيبعدعنللتعليمنصاباوتعطاؤهم

بنصابأخرىتلستعليميةتدارةمنالتكليفيكونأن

.كامل

علسنورنظامفي(بعدعنالمكلفالمعلم)تكليف

فيللتدريسالمعلمتوجيهواعتماداالحتياجذاتالمدارس

.االحتياجذاتالمدارس/المدرسة

المشرف التربوي 

التابع للمدرسة ذات)

(االحتياج

للمعلم األساسي 

والمعلم الميسر

ا اإلشرافيةالزيارةنموذجتعداد ذجالنمولمتطلباتوفقا

.التشغيلي

بدورهيقومالمعلمأنمنوالت كدالتعليميةالعمليةمتابعة

.تليهالمسندينالطالبتجاه

يفالفجواتومعالجةواإلحصاءاتالتقاريرعلساالطالل

.التطبيقممارسات

أصحاب العالقة واألدوار 



 المدارس التي تم تسديد احتياجهاعدد. 

 ذجلدى الطالب المستخدمين للنمو( أهداف التعلم)نسبة تحقق نواتج التعلم. 

نسبة حضور الطالب للفصول االفتراضية. 

ع الطالب نسبة حضور المشرفين التربويين للدروس االفتراضية والحضورية م

 .وتقييم األداء

نسبة حضور المعلمين الميسرين للفصول المكلفين بها.

نسبة حضور المعلم المكلف للفصول االفتراضية. 

نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته. 

مؤشرات التحقق



سيمتقطريقعنوذلكالمتوسطةالكثافةذاتالمدارسلمشكلةحلالنموذجهذايقدم

منينمععددحضورمجموعةكلتستطيعبحيثمجموعتينتلسالواحدالفصلطلبة

يكونلتاليوبايليه،الذياألسبولفيبينهمالعمليةعكسثمومناألسبولفياأليام

أيام5والمدرسةفيحضوريدراسيةأيام5اسبوعينكلالطلبةجميعحضرقد

.بعدعنمتزامنبشكل

(منمتزاافتراضي)مدرستيمنصةفيالدرسباعدادالنموذجهذافيالمعلميقوم

ضمنبةللطلذاتهالوقتفيالدرسونقلالفصلفيطلبتهبتدريسيقومبحيث

.بعدعنالمجموعة

نموذج معالجة الكثافة المتوسطة-2



 تفاعلية  في الفصل الدراسيشاشة.

جهاز حاسب آلي للطالب  عن بعد.

اتصال انترنت.

عووضالدروسوتعدادتحضيرفيمدرستيمنصةعلسالكليالمعلماعتماد

ثبحيحصةلكلالخاص(المعتمدةالمصادرأوالمعلمقبلمنالمعد)المحتوى

شكلبالدروسمتابعةمنبعدعنتدرسالتيللمجموعةالتابعالطالبيتمكن

.فعال

قبلالمسجلالدرسبمشاهدةبعدعنتدرسالتيالمجموعةطالبتشجيع

.الحضوريةوالمجموعةالمعلممعالتزامنيةللحصةالحضور

االفتراضيالفصلفيبعدعنتدرسالتيالمجموعةطالبتحضير.

معتفاعلهملزيادةاألنشطةفيبعدعنالطلبةمجموعةتشراكعلسالت كيد

.المعلم

الحد األدنس من التجهيزات التقنية المطلوبة لتطبيق النموذج 

ضوابط تطبيق النموذج 



المهمةاالسم

.حضور  جميع الحصص الحضورية واالفتراضية الطالب

 أداء التكاليف و المهام المطلوبة.

.جدولة الحصص االفتراضية لتظهر في جدوله الدراسيالمعلم 

تعداد درس  مكتمل العناصر في المنصة.

 رصد الحضور والغياب لجميع الطلبة من خالل منصة

.مدرستي

ور توفير المحتوى اإللكتروني للطلبة لمشاهدته قبل حض

.الحصة التزامنية

 عكس األنشطة و الحصص االفتراضية تلس جميع طلبة

.  الفصل بغض النظر عن المجموعات

جميع تسناد التكاليف ومتابعة العملية التعليمية بالكامل ل

.الطلبة

متابعة تقدم أداء الطلبة في جميع مجموعات الفصل.

االطالل علس التقارير واإلحصاءات.

وكيل المدرسة 

للشؤون التعليمة

المرشد/ والطالبية

الطالبي

ابعة االطالل علس التقارير واإلحصاءات الخاصة بالطالب ومت

.العملية التعليمية

علم دعم الطلبة المتعثرين بخطط عالجية بالتعاون  مع الم

.وأولياء األمور

مدير 

المدرسة 

تقسيم الفصول المدرسية ذات الكثافة تلس مجموعات.

 توزيع طلبة الفصول في مجموعات.

جدولة حضور المجموعات في أيام األسبول.

االطالل علس التقارير واإلحصاءات.

المشرف 

التربوي 

 متابعة أداء المعلم  للمجموعتين.

االطالل علس التقارير واإلحصاءات ومعالجة الفجوات في

.ممارسات التطبيق

أصحاب العالقة واألدوار 



عدد الحصص المنفذة علس النظام.

نسبة حضور المعلم للفصول االفتراضية والحضورية  .

 حضور المشرف التربوي للفصول االفتراضية والحضوريةنسبة.

 نسبة المحتوى اإللكتروني الذي تم رفعه قبل موعد الدرس.

نسبة األنشطة والمهمات األدائية المنفذة علس النظام.

نسبة حضور الطلبة للفصول االفتراضية والحضورية.

 موذج لدى الطلبة المستخدمين للن( األهداف التعليمية)تحقيق نواتج التعلم.

مؤشرات التحقق 



وكالة الشؤون المدرسية

(الكثافة الطالبية)تفعيل الشاشة التفاعلية نموذج -3

عدد 

الحصص 

التزامنية

عدد

الحصص 

الحضورية

ة نسب

سد 

العجز

نول التكليف

عن بعد 

داخل اإلدارة )

التعليمية، 

ة تدارة تعليمي

أخرى

عدد 

المعلمين

نالمكلفي

االحتياج

يالتعليم

تخصص 

سد

االحتياج

المدرسة
تدارة 

مالتعلي

(سد العجز بالتكليف عن بعد)تفعيل الشاشة التفاعلية نموذج -4

الفصول ذات 

ية العالالكثافة

العالية جداا + 

تاريخ بداية 

التفعيل 

عدد 

الشاشات 

التفاعلية

عدد الطالب عدد الفصول المدرسة
تدارة 

التعليم



وكالة الشؤون المدرسية

وكالة الشؤون المدرسية

شكراً لكم


