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المقدمة

عام جديد  ..وعودة آمنة  ..لنتعلم بحذر.
من أهم المرتكزات التي توليها وزارة التعليم عناية فائقة لبداية العام الدراسي الجديد هي:
• تحقيــق عــودة آمنــة وصح ّيــة ألبنائهــا الطــاب والطالبــات فــي كافــة المراحــل الدراســية ،ولمنســوبيها
مــن الهيئــة التعليم ّيــة واإلدار ّيــة،
•اســتدامة واســتمرارية الرحلــة التعليم ّيــة اآلمنــة لمنســوبي المدرســة منذ الدخول لهــا وحتى االنصراف
منها.
وألجــل ذلــك جــاء هــذا الدليــل االرشــادي ليوضــح للمســتفيدين التعليمــات واإلرشــادات واإلجــراءات والنمــاذج
التشــغيلية التــي يجــب اتباعهــا وكذلــك يســلط الضــوء علــى مصــادر وآليــات التعليــم اإللكترونــي وخطــوات
التفعيــل األمثــل لــه فــي كل دور.

وهللا نسأل التوفيق و السداد لما فيه الخير ألبنائنا و بناتنا الطالب و الطالبات...
*****
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ﻳﺒﺪأ اﻟﻴﻮم اﻟﺪراﺳﻲ
ﻣﺴﺎء
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ3 :
ً
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ 7 :ﺻﺒﺎﺣ ًﺎ

ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
وﻟﻲ اﻷﻣﺮ

ﻗﺒﻞ ﺑﺪء
اﻟﺪراﺳﺔ

01

اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻼم اﺑﻨﻚ
ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
06

اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ

اﻟﻌﻮدة اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
)إرﺷﺎدات -دﻟﻴﻞ

)ﻣﺴﺘﺨﺪم -ﺗﺪرﻳﺐ(

أﺛﻨﺎء
اﻟﺪراﺳﺔ

07

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ

02

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب
اﺑﻨﻚ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ

05

ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ

ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺈﺿﺎءة
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ

اﻟﺠﻬﺎز اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

08

ﺿﺒﻂ ﻗﻨﻮات ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻔﺎز
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻨﺖ أو ﻋﺪم

ﺗﻮﻓﺮ أﺟﻬﺰة ﻟﻴﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻳﻮﻣﻪ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺎزي

09

واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم

اﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ

ﻣﺪرﺳﺘﻲ

اﻟﺪراﺳﻲ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ

04

ﺣﺚ اﺑﻨﻚ ﻋﻠﻰ أداء

دﺧﻮل اﺑﻨﻚ ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ

12

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ:
ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ ،اﻟﺒﺚ
اﻟﺘﻠﻔﺎزي ،ﻋﻴﻦ دروس
ﻳﻮﺗﻴﻮب

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻀﻮر اﺑﻨﻚ

اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ

03

11

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻻﺑﻨﻚ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﻀﻮر

اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻓﻖ

10

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت
واﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
أو اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

واﻟﻐﻴﺎب وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل
واﻻﺧﺘﺒﺎرات
راﺑـــﻂ ﻣــﻨﺼــﺔ ﻣــﺪرﺳــﺘــﻲwww.Madrasati.sa :

ﺗـــــــــــــﺮدد ﻗــــــﻨـــﺎة ﻋــــــﻴـــﻦ :ﻋﺮﺑﺴﺎت 12437
راﺑﻂ ﻣﻨـﺼﺔ اﻟﻌـﻮدة اﻻﻣﻨﺔhttps://backtoschool.madrasati.sa/#intro :

اﻟﺪﻋﻢ:

ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪرﺳﺘﻲ

اﻟﺮﻗﻢ19996-920033988 :
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
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رابط

كيفية إعادة ضبط تردد قنوات عين

االستفادة من قنوات عين

دروس على قمر عرب سات

تشــمل القنــوات علــى  20قنــاة فضائيــة لكافــة المراحــل الدراســية مــن األول االبتدائــي إلــى الثالــث الثانــوي ،وتبــث
الــدروس والمراجعــات لجميــع المناهــج الدراســية ،بالمواكبــة مــع الخطــة الدراســية المعتمــد مــن وزارة التعليــم،
وتغطــي مختلــف مســارات المرحلــة الثانويــة ،كمــا تدعــم الــدروس لغــة اإلشــارة لتحقيــق االســتفادة المثلــى لطــاب
وطالبــات التربيــة الخاصــة ،وتبــث الــدروس تزامن ًيــا علــى قنــاة عيــن دروس علــى اليوتيــوب.

المستفيدون

الطالب والطالبة

المعلم والمعلمة

أولياء األمور

المهتمون بالتعليم
بشكل عام

منصة البث الفضائي
تبث جميع القنوات ( 20قناة) على قمر عرب سات ويتم ضبطها من خالل البحث اليدوي على
تردد  12437باستقطاب عمودي ،وبمعدل ترميز  27500على اإلرسال DVB-S2

المرحلة االبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة الثانوية

يبدأ البث المباشر للدروس لمرحلتي الثانوية والمتوسطة بدء من الساعة  7:00صباحً ا
مساء وتعاد على مدار الساعة طوال اليوم.
وللمرحلة االبتدائية بدء من الساعة 3:00
ً

•كل مرحلة دراسية لها قائمة تشغيل و رابط للبث المباشر للدروس
بالتزامن مع البث المباشر على القنوات الفضائية خاصة بها.
عين دروس DorosIEN -

العودة إلى المدارس
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•يتم رفع جميع الدروس على قوائم التشغيل ليستفيد منها الطالب
والطالبة ويصل إليها في أي وقت ،كما تم توضيح المرحلة الدراسية
والمنهج الدراسي وعنوان الدرس في الوصف أسفل كل درس.

النموذج التشغيلي للمدارس بجميع المراحل

تكــون الدراســة فــي المــدارس ضمــن هــذا النطــاق إلكترون ًيــا بشــكل كلــي ،واالســتفادة مــن البــث التلفــازي
والرقمــي.

المهام والمسؤوليات لولي األمر

تنفيــذ المهــام الــواردة فــي الدليــل التنظيمــي واإلجرائــي لمــدارس التعليــم العــام والمعاهــد ومراكــز التربيــة
الخاصــة ،إضافــة إلــى المهــام اآلتيــة:
•استالم الكتب المدرسية من المدرسة من قبل الطالب أو ولي األمر.
•توفير البيئة الداعمة للتعليم اإللكتروني.
•الحصول على التدريب المتوفر لولي األمر المتاح على منصة مدرستي.
•متابعة الطالب في التعليم اإللكتروني.
•حث الطالب على التدريب على التعلم اإللكتروني والمتاح على منصة مدرستي.
•التواصل الفعال والتعاون مع المدرسة ومتابعة األداء التعليمي للطالب
•الحــرص علــى تأديــة الطالــب لإلختبــارات المركزيــة (المعــدة مــن قبــل مكاتــب التعليــم) أو التقويميــة المعــدة
مــن قبــل معلــم المدرســة.
العودة إلى المدارس
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رحلة ولي األمر في التعليم اإللكتروني

دور ولي األمر قبل بدء الدراسة

يعــد ولــي األمــر الشــريك األساســي فــي العمليــة التعليميــة ،ويبــرز دوره فــي إنجــاح رحلــة تعلــم األبنــاء
بمتابعتهــم بشــكل دوري ،وتهيئتهــم للعــام الدراســي ،وتوفيــر البيئــة التعليميــة المناســبة فــي المنــزل بمــا
يعظــم فــرص التعلــم بشــكل أفضــل ،ولتحقــق ذلــك؛ علــى ولــي األمــر التخطيــط بشــكل جيــد اســتعدادًا لبــدء
العــام الدراســي مــن خــال التحقــق ممــا يلــي:
•استالم الكتب المدرسية من المدرسة
•االطالع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها والتدريب على إستخدامها.
•االطالع على الئحة السلوك الرقمي وسياسة استخدام المنصة.
•التأكــد مــن الحســاب الخــاص بــه وإمكانيــة الدخــول علــى منصــة مدرســتي مــن خــال حســاب Microsoft Office
( 365التواصــل مــع قنــوات الدعــم الفنــي للحصــول عليــه).
•التحقــق مــن حســاب الطالــب فــي منصــة مدرســتي والمتابعــة الدوريــة للحســاب مــن خــال الرابــط
.www.Madrasati.sa
•تهئية المكان المناسب للطالب ( اإلضاءة – التهوية – التكييف  -الهدوء)
•توفيــر التجهيــزات الالزمــة للتعلــم عــن بعــد (جهــاز الحاســب االلــي –االنترنــت) و ضبــط تردد قناة عيــن التعليمية
الفضائية .
•توفير البيئة النفسية واالجتماعية للطالب المالئمة للدراسة
•تشجيع الطالب على االعتماد على النفس والحوار األسري الهادف والبعد عن أسلوب اللوم والتخويف .
• حث الطالب على االلتزام األخالقي خالل عمليات التعلم عن بعد.

العودة إلى المدارس
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دور ولي األمر أثناء الدراسة

على ولي األمر متابعة تعلم أبنائه وتطبيق تعليمات التعليم اإللكتروني من خالل :
•مساعدة الطالب على االنتظام في حضور الدروس بوقتها المحدد
•حث الطالب على وأداء النشيد الوطني وأداء التمارين في بداية اليوم الدراسي.

•متابعــة حضــور الطالــب للــدروس اليوميــة مــن خــال منصــة مدرســتي وقنــاة عيــن التعليميــة الفضائيــة تــردد
عــرب ســات (. )12437
•مراعــاة العــادات الصحيــة أثنــاء جلــوس الطالــب أمــام التلفــاز مثــل ( الجلــوس الصحيــح  ،المســافة المناســبة
بيــن الطالــب والتلفــاز )
•الحــرص علــى توفيرالوجبــات الصحيــة للطالــب وتعويدهــم علــى الســلوك الصحــي الســليم كالغــذاء المتنــوع ،
وتنجنــب الســهر  ،وممارســة األلعــاب الحركيــة المناســبة لهــم .
•الحــرص علــى متابعــة التحصيــل الدراســي للطالــب واالطــاع علــى التقاريــر الدوريــة عــن أداء الطالــب ( الحضــور،
التكليفــات  ،التقييمــات )
•مالحظــة الســلوكيات غيــر العاديــة التــي قــد تظهــر علــى بعــض األبنــاء بســبب الخــوف مــن اإلصابــة بالجائحــة،
والتدخــل بطلــب اإلستشــارة مــن المختصيــن مــن خــال وحــدات الخدمــات اإلرشــادية فــي إدارات التعليــم
والمراكــز المختصــة .

العودة إلى المدارس
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*ملحوظات مهمة:
•يجــب علــى الطالــب حضــور الحصــص الدراســية فــي موعدهــا؛ لمشــاركة معلمــه وزمالئــه الطــاب فــي الفصــل
االفتراضــي ،وعــدم التــردد فــي ســؤل المعلــم عــن أي جزئيــة مــن الــدرس تتطلــب إيضــاح ،ويمكــن للطالــب
مشــاهدة الــدرس المســجل ،أو التوجــه للقنــوات الفضائيــة ،وقنــوات عيــن علــى اليوتيــوب لمــن فاتــه الــدرس ،أو
لمــن يرغــب فــي المزيــد مــن المراجعــة واالطــاع.
•يمكــن للطالــب اســتخدام أحــد األجهــزة الذكيــة ،مثــل( :الحاســب الشــخصي ،الحاســب المحمــول ،الهاتــف
الذكــي  ،التلفزيــون الذكــي  ،األجهــزة اللوحيــة مثــل :اآليبــاد وغيــره
•فــي حــال عــدم توفــر أجهــزة يمكــن لولــي األمــر متابعــة تعلــم أبنائــه عــن طريــق مشــاهدة الــدروس علــى قنــوات
البــث الفضائيــة ،أو قنــوات عيــن يوتيــوب.
•فــي حــال عــدم إمكانيــة التنســيق بيــن األبنــاء للمتابعــة بشــكل إلكترونــي عبــر نظــام مدرســتي ،يمكــن لولــي األمــر
التنســيق مــع المدرســة أو معلــم المــادة للحصــول إرشــادات وخطــة التعلــم المناســبة لوضــع الطالــب وآليــة
متابعــة ولــي األمــر لــه فــي المنــزل.

رحلة دعم ولي األمرلتعلم األبناء عبرالنظام

الدخول على النظام

تهيئة البيئة واالبناء للتعلم

االطالع على انجاز األبناء
وتقدم تحصيلهم

التواصل مع املعلمين ومنسوبي
املدرسة عبر النظام

العودة إلى المدارس
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اختيار االبن املطلوب متابعته من
قائمة األبناء لدى ولي االمر

حضور اللقاءات االفتراضية

تقديم الدعم لألبناء أثناء تعلمهم االفتراض ي

األدوات والعملية التعليمية
علــى ولــي األمــر التواصــل بشــكل مســتمر مــع المدرســة مــن خــال نظــام مدرســتي لمعرفــة كافــة المســتجدات
والمهــام المطلوبــة منهــم والتفاعــل معهــم بالشــكل الصحيــح .وكذلــك معرفــة كافــة البدائــل المتاحــة لهــم للعمليــة
التعليميــة.
ويجب على ولي األمر معرفة المحاور األساسية للعملية التعليمية والبدائل المتاحة لها وهي:

•مصادر المحتوى التعليمي
•األنشطة التعليمية
•التقييم واالختبارات

أوال :مصادر المحتوى التعليمي

1 .الكتاب المدرسي :يمكن للطالب والمعلم االستفادة من الكتاب المدرسي بشكل مباشر.
2 .البــث المباشــر لشــرح الــدروس علــى قنــوات عيــن الفضائيــة :وفــرت الــوزارة شــرح كامــل لكافــة المــواد عبــر
قنــوات عيــن الفضائيــة ،يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس الخاصــة بــه عبــر متابعــة قنــوات عيــن الفضائيــة
والتــي تخصــص قنــاة فضائيــة لــكل مرحلــة دراســية ،ويقــدم معلمــون ومشــرفون تربويــون مميــزون الشــرح
لكافــة دروس الطالــب عبــر القنــاة.
3 .االطــاع علــى الــدروس المســجلة علــى قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب :يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس
الخاصــة بــه عبــر قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب ،وهــو نفــس الشــرح المقــدم عبــر قنــوات عيــن الفضائيــة ،ويتميــز
العــرض علــى اليوتيــوب بإمكانيــة إيقافــه والرجــوع لــه والتحكــم فيــه بشــكل كامــل.
4 .مشــاهدة البــث للــدروس مــن خــال حســاب الطالــب علــى منصــة مدرســتي :كذلــك يتــم بــث الشــرح لقنــوات
ً
متوافقــا مــع جــدول الطالــب الدراســي.
عيــن الفضائيــة فــي حســاب الطالــب وغال ًبــا ســيكون
5 .المحتــوى اإللكترونــي علــى عيــن بوابــة التعليــم الوطنيــة :يمكــن للطالــب والمعلــم االســتفادة مــن المحتــوى
اإلثرائــي المتنــوع ،مثــل( :الكتــب المدرســية ،العــب وتعلــم ،اختبــارات عيــن  ،مراجعــات عيــن ،التشــويقات ،الواقــع
المعــزز ،عيــن  ، 3dتجــارب عيــن  ،مصــادر أخــرى).
6 .المحتــوى المقــدم مــن قبــل معلــم المــادة :كمــا يمكــن للطالــب االســتفادة مــن المحتــوى اإلثرائــي الــذي يرســله
المعلــم بشــكل مباشــر للطالــب حســب مــا يــراه المعلــم مناسـبًا.
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ثانيا :األنشطة التعليمية
ً
هــي كافــة األنشــطة التــي يســتطيع الطالــب القيــام بهــا ســواء تزامنيــة أو غيــر تزامنيــة باســتخدام أدوات
التعليــم اإللكترونــي ،أو بدونهــا ومنهــا:
1 .الواجبــات اإللكترونيــة :والمقصــود بهــا حــل الواجبــات اإللكترونيــة عبــر نظــام مدرســتي والتــي يتــم حلهــا وتســليمها
إلكترونيًا.
2 .األنشــطة اإللكترونيــة :أداء األنشــطة التــي ُتــدرج مــن المعلــم علــى النظــام والتفاعــل معهــا حســب توجيهــات
المعلــم.
3 .حلقــات النقــاش :المشــاركة فــي حلقــات النقــاش اإللكترونيــة العامــة وســاحات النقــاش لمناقشــة موضوعــات
تربويــة وتعليميــة مــع المعلــم ومنســوبي المدرســة.
4 .التواصــل مــع المعلــم والطــاب إلكترون ًيــا :التواصــل بيــن المعلــم والطــاب مــن خــال نظــام مدرســتي عبــر البريــد
اإللكترونــي فــي النظــام وغيــره.
ملحوظــة مهمــة :ســيتم اســتخدام مجموعــة مــن االســتراتيجيات المتنوعــة للتعليــم ،بمــا يتوافــق مــع مختلــف
النطاقــات األحمــر ،البرتقالــي ،األخضــر وســيتم التركيــز بشــكل كبيــر علــى اســتراتيجية الفصــل المقلــوب ،والتــي تعتمــد
علــى تلقــي الطالــب المعلومــة بنفســه ثــم التفاعــل مــع المعلــم لمناقشــة التســاؤالت ،وتثبيــت معلومــات المحتــوى
التعليمــي.

ً
ثالثا :التقييم واالختبارات

 1 .التقييــم اإللكترونــي :هــو الــذي يُعــد مــن المعلــم ،ويُســند للطالــب علــى النظــام؛ لقيــاس نتائــج تحقيــق األهــداف
علــى مســتوى (الحصــة أو الــدرس أو الفصــل الدراســي).
2 .التقييــم الذاتــي اإللكترونــي المفتــوح :يمكــن للطالــب تقييــم نفســه؛ عبــر بنــوك األســئلة المتوفــرة فــي نظــام إدارة
التعلــم ،وبوابــة عيــن التعليميــة.
3 .التقييــم (االختبــار) النهائــي حضور ًيــا (ورق ًيــا أو إلكترون ًيــا) :حضــور التقييــم (االختبــار) النهائــي فــي المدرســة وتنفيــذه
ورق ًيــا ،أو تأديــة االختبــار إلكترون ًيــا مــن خــال منصــة االختبــارات.
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اإلشراف والمتابعة آللية تقييم الطالب عبر منصة مدرستي
يجــب علــى ولــي األمــر التعـرّف علــى آليــة تقييــم الطالــب؛ للتأكــد مــن متابعــة أدائــه التعليمــي ،واإلشــراف علــى
مســتواه الدراســي ،حيــث ســيتم التقييــم بنــاءً علــى:
ســواء كانــت (واجبــات ،أنشــطة إلكترونيــة ،اختبــارات) علــى المهــام اإلجماليــة
• نســبة المهــام المنفــذة منــه
ً
المطلوبــة.
•حضوره للدروس االفتراضية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه.
•سيؤثر التقييم على درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب.

التدريب والدعم الفني
التدريب:
ُصممت حقيقة تدريبية ورفعت على منصة مدرستي؛ إلرشاد ولي األمر وتمكينه من االستخدام األمثل لمنصة
مدرستي ،وتتضمن هذه الحقيبة ما يلي:

•دليل المستخدم والدليل اإلرشادي لمنصة مدرستي.
•فيديوهات قصيرة لشرح خدمات النظام وأدواته.

الدعم الفني:
فــي حــال واجــه ولــي األمــر أو أحــد أبنائــه أي تحديــات تقنيــة أو فنيــة يمكنــه التواصــل مــع الدعــم الفنــي عبــر قنــوات
اآلتية:
•منصة مدرستي.
•هاتف الدعم الفني .920033988
•نظام المحادثة الفورية الشات بوت.
•التواصل مع إدارة المدرسة.
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األدلة المساندة
يمكن لولي األمر الحصول على الدعم التفصيلي لكيفية استخدام النظام من خالل دليل منصة مدرستي.

backtoschool.sa
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تعليمات عامة
لضمان نجاح الطالب في مسيرته التعليمية بإذن هللا:

•قم باإلشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوي الطالب التعليمي.
•قم بتحفيز الطالب لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة.
•قم بتهيئة الجو المناسب للطالب في المنزل،
•الحرص على التكامل بين المدرسة وولي األمر أساس النجاح للطالب.
•ال تتــردد فــي التواصــل مــع معلــم المــادة ،أو المدرســة فــي حــال وجــود أي
استفســار أو مخــاوف قــد تطــرأ لكــم.
دائمــا علــى حضــور اجتمــاع أوليــاء األمــور االعتيــادي ،أو االفتراضــي
•احــرص
ً
لمناقشــة جميــع األمــور المتعلقــة بالطالــب.
•احــرص علــى تدريــب الطالــب ذي اإلعاقــة علــى اســتخدام التقنيــة بمــا يضمــن
االســتفادة مــن الفصــول االفتراضيــة ،ومتابعتهــم أثنــاء الــدرس أو الجلســة
الفردية.
•تواصــل مــع معلمــي /معلمــات التربيــة الخاصــة لمتابعــة
احتياجــات الطــاب ذوي اإلعاقــة لمتابعــة تحقيــق األهــداف
المحــددة فــي الخطــة التربويــة الفرديــة.
•تقديــم الدعــم المعنــوي والعاطفــي حســب حاجــة الطالــب
وتوفيــر المــوارد الالزمــة لتحقيــق تفاعليهــم اإليجابــي مــن
خــال التعلــم عــن بُعــد.
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الخاتمة

إن التطــور التقنــي الهائــل والمتواتــر فــي مجــال تقنيــات التعليــم
التعليــم والتع ّلــم َ
يســهم فــي جعــل عمليّــة ّ
ّــة وإنتاجي ً
أكثــر فاعلي ً
ّــة،

ُ
ٌ
ٌ
حديثــة جعلــت التعليــم والتعلــم
وطــرق
أســاليب
حيــث ظهــرت
ٌ
أكثــر متعــة وســهولة ،ونظــام إدارة التعليــم اإللكترونــي يوفــر لكافــة

المســتفيدين األدوات التــي تســهم فــي ذلــك وتوفــر اإلمكانــات
ويســر
للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة الوطــن نحــو التحــول الرقمــي.
ّ
إدارة التعليــم اإللكترونــي اســتقبال كافــة ملحوظاتكــم علــى الدليــل
ـاء علــى مــا ســيتم جمعــه
وكل مــا جــاء فيــه يمكــن تعديلــه أو تغييــره؛ بنـ ً
ميدانيًــا مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا ورد فــي الدليــل.
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جـدول المتـابعة اليـومي للتعليم عن بعد األسبوع
االسم:

المدرسة:



يـــوم األحـــد
الحصة

المادة

( ) ...........................................................................................

الصف:
عدد الساعات الدراسية اليومية:

المنصة التعليمية
منصة
مدرستي

قنوات عين

الدرس

هل
هل حضر
الدرس مع شارك مع
المعلم؟ معلمه؟

هل أدى
الواجب
اليومي؟

مالحظات الدرس

1
2
3
4
5
6
مالحظات ولي األمر:

يـــوم اإلثنين
الحصة

المادة

عدد الساعات الدراسية اليومية:
المنصة التعليمية
منصة
مدرستي

قنوات عين

الدرس

هل
هل حضر
الدرس مع شارك مع
المعلم؟ معلمه؟

هل أدى
الواجب
اليومي؟

مالحظات الدرس

1
2
3
4
5
6
مالحظات ولي األمر:

يـــوم الثالثاء
الحصة

المادة

1
2
3
4
5
6
مالحظات ولي األمر:

عدد الساعات الدراسية اليومية:
المنصة التعليمية
منصة
مدرستي

قنوات عين

الدرس

هل
هل حضر
الدرس مع شارك مع
المعلم؟ معلمه؟

هل أدى
الواجب
اليومي؟

مالحظات الدرس

يـــوم األربعاء
الحصة

المادة

عدد الساعات الدراسية اليومية:
المنصة التعليمية
منصة
مدرستي

قنوات عين

الدرس

هل
هل حضر
الدرس مع شارك مع
المعلم؟ معلمه؟

هل أدى
الواجب
اليومي؟

مالحظات الدرس

1
2
3
4
5
6
مالحظات ولي األمر:

يـــوم الخميس
الحصة

المادة

عدد الساعات الدراسية اليومية:
المنصة التعليمية
منصة
مدرستي

قنوات عين

الدرس

هل
هل حضر
الدرس مع شارك مع
المعلم؟ معلمه؟

هل أدى
الواجب
اليومي؟

مالحظات الدرس

1
2
3
4
5
6
مالحظات ولي األمر:

مالحظات المعلم:

توقيع ولي األمر

توقيع المعلم

توقيع مدير المدرسة
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