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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 وصحّيــة ألبنائهــا الطــاب والطالبــات فــي كافــة المراحــل الدراســية، ولمنســوبيها 	 
مــن الهيئــة التعليمّيــة واإلدارّيــة،

اســتدامة واســتمرارية الرحلــة التعليمّيــة 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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النموذج التشغيلي للمدارس  بجميع المراحل:

جميــع المقــررات تــدرس إلكترونًيــا عبــر المنصــات التعليمّيــة المعتمــدة، باالســتفادة مــن البــث التلفــازي 
والرقمــي. 

المهام والمسؤوليات للمعلم 

تنفيــذ الواجبــات الــواردة فــي الدليــل التنظيمــي واإلجرائــي لمــدارس التعليــم العــام، إضافــة إلــى التأكيــد علــى 
تنفيــذ المهــام اآلتيــة:

الحضــور للــدوام المباشــر فــي المدرســة، أو عــن ُبعــد وفــق المحــددات حســب توجيه قائد المدرســة، ويســتثمر 	 
الحضــور المباشــر فــي دعــم تعلــم الطــاب، واجابــة استفســاراتهم، وأوليــاء أمورهــم، وتســليم واســتام 

التكليفــات.

إعــداد خطــة لعــاج الفاقــد التعليمــي لــدى الطــاب للعــام الدراســي الســابق 1440 / 1441هـــ فــي بدايــة العــام 	 
الدراســي الحالــي.

تدريــس النصــاب المقــرر مــن الحصــص كامــًا عــن ُبعــد، والقيــام بــكل مــا يتطلبــه تحقيــق أهــداف المــواد 	 
الدراســية مــن تصميــم التدريــس والتخطيــط الكتابــي واختيــار االســتراتيجيات المناســبة، وتنفيــذ األنشــطة 
واســتخدام أســاليب تقويــم مناســبة، وبنــاء االختبــارات؛ وفــق جــداول المواصفــات، والضوابــط والشــروط.

تكليــف الطــاب ومتابعتهــم فــي تنفيــذ التكليفــات المطلوبــة منهــم فــي التعلــم اإللكترونــي؛ عبــر المنصــات 	 
التعليميــة المعتمــدة ورصــد تقدمهــم وتقديمــم تغذيــة راجعــة مســتمرة لهــم.

التواصــل المســتمر مــع الطــاب؛ مــن خــال المنصــات التعليميــة المعتمــدة، وتحفيزهــم علــى اســتمرار 	 
التعلــم.

تفعيل المنصات التعليمّية المعتمدة، واستثمار والبث التلفازي والرقمي.	 

تفعيل كتاب الطالب وكتاب النشاط في المادة الدراسية وأدوات المنهج األخرى.	 

تهيئة الطاب لاختبارات المركزية والتقويمية.	 

إنهاء المقررات الدراسية؛ حسب البرنامج الزمني للخطة الدراسية.	 

إدخال وتدقيق درجات ومهارات الطاب؛ في نظام نور.	 

تنفيذ اإلختبارات الفترية والفصلية وفق الضوابط المعتمدة وتحليل نتائجها.	 

االطاع على الملف التربوي الفردي للطالب ذي اإلعاقة )معلم  التربية الخاصة(.	 

المشــاركة مــع فريــق العمــل فــي تحديــد احتياجــات الطالــب ذوي اإلعاقــة )تعليمــي - ســلوكي - تأهيلــي( )معلم  	 
التربيــة الخاصة(.
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دور المعلم قبل بدء الدراسة 

علــى المعلميــن التخطيــط الجيــد، واالســتعداد قبــل بــدء الدراســة، وأن يكــون علــى معرفــة بمــا يوفــره التعلــم 
ــز رفــع مســتوي اإلنجــاز  ــة؛ لتعزي ــة التعليمي ــي مــن أدوات تســهل عليهــم أداء مهامهــم فــي العملي اإللكترون

لــدى الطــالب، وذلــك مــن خــالل مــن البنــود اآلتيــة:

توفير جهاز حاسب آلي / جهاز ذكي لمتابعة التعلم اإللكتروني، والتحقق من وجود شبكة اتصاالت جيدة.	 

التدريب على برامج المعلم في منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.	 

االطاع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي، والتعرف على أدواتها.	 

االطاع على الئحة السلوك الرقمي، وسياسة استخدام المنصة.	 

 	 Microsoft Office التأكــد مــن الحســاب الخــاص بــه، وإمكانيــة الدخــول علــى منصــة مدرســتي؛ مــن خــال حســاب
365  )التواصــل مــع قنــوات الدعــم الفنــي للحصــول عليــه(.

 	Microsoft Office 365 متابعة البريد الرسمي للمعلم المقدم من

االطــاع علــى المحتــوى الرقمــي عبــر منصــات مصــادر التعلــم )بوابــة التعليــم الوطنيــة عيــن، قنــوات عيــن البــث 	 
التلفــازي تــردد )عــرب ســات 12437( ، قنــوات عيــن يويتيــوب، منصــة مدرســتي(؛ لمعرفــة المحتــوى اإللكترونــي 

المتوفــر، وتحديــد مــدى مناســبته لتصميــم الــدروس اليوميــة.

التعرف على طرق التواصل مع الدعم الفني؛ للتواصل معهم في حال وجود أي معوقات للعمل.	 

إعداد خطة تدريب ولي أمر الطالب ذي اإلعاقة على استخدام التقنية المناسبة.	 

رحلة المعلم في التعليم اإللكتروني
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دور المعلم أثناء الدراسة 

على المعلم المتابعة المستمرة من خالل التأكد من الخطوات اآلتية:

التحقق من االتصال باألنترنت وتوفير األجهزة والبيئة المناسبة للبدء بالتعلم اإلكتروني.	 

تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )مدرســتي( www.Madrasati.sa بواســطة اســم 	 
المســتخدم، وكلمــة المــرور الخاصــة بالمعلــم علــى حســاب Microsoft Office 365،)يتــم التواصــل مــع قنــوات 

الدعــم الفنــي فــي حــال عــدم معرفتــه(.

اإلشــراف علــى أداء النشــيد الوطنــي، والتماريــن الصباحيــة فــي اســتهالية اليــوم الدراســي )عــن ُبعــد(، وكذلــك 	 
اســتعراض فيديــو للنشــيد الوطنــي بلغــة اإِلشــارة للطــاب ذوي اإلعاقــة.

تخصيــص الحصــة األولــى فــي الجــدول الدراســي ألداء الحلقــات الصباحيــة الجماعيــة فــي مراكــز التربيــة الخاصــة 	 
افتراضًيا. 

اختيار الجدول الدراسي من القائمة الرئيسة.	 

إنشاء الجلسات الفردية من قائمة دروسي لطاب ذوي اإلعاقة.  	 

فــي الجــدول الدراســي، يختــار المعلــم الحصــة التــي يرغــب بتحضيرها للطاب؛ ليصل إلى صفحــة إدارة الحصص 	 
الخاصــة بالحصــة التــي اختارهــا )متوفــر التاريخ، ورقــم الحصة، ووقتها(

الضغط على رابط )قم بإعداد الدرس اآلن(؛ للبدء بإعداد الحصة.	 

تحديد مسار الدرس، وخيارات تقديم الحصة )فصل افتراضي إذا كانت الحصة األساسية تقدم عن ُبعد(	 

بناء الحصة: يتم إضافة المحتوى التعليمي وفق التعليميات اآلتية:	 

اإلثــراءات: يتــم إضافــة إثــراءات للــدرس كالــدروس المســجلة فــي بوابــة التعليــم الوطنيــة )عيــن(، أو إضافــة 	 
إثــراء مســاعد أو اثنيــن لدعــم تعلــم الطــاب وتنويــع التعليــم، ويمكــن أن يتــم عــرض الــدرس المســجل مــن 

قنــاة عيــن.

األنشــطة والواجبــات يتــم بناؤهــا مــن المــواد التفاعليــة، وبنــوك األســئلة المتوفــرة، أو مــن خــال إضافــات 	 
المعلــم مــن أســئلة إلكترونيــة.

الدخول إلى الحصة قبل البدء ب 5 دقائق.	 

تقديم الحصة االفتراضية وفًقالضوابط وسياسات تقديم الدرس االفتراضي.	 

حــث الطــاب علــى ضبــط قنــوات عيــن الفضائيــة علــى التلفــاز؛ علــى تــردد عــرب ســات 12437لمتابعــة شــرح 	 
الــدروس، واســتام الواجبــات ورقًيــا بنهايــة كل أســبوع عنــد عــدم توفــر إنترنــت.

التواصــل الفعــال مــع الطــاب مــن خــال أدوات التواصــل المتوفــرة فــي منصــة مدرســتي؛ لتعزيــز عمليــة 	 
اإللكترونــي. التعلــم 
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إعداد وتنفيذ عملية التقويم واالختبارات، وتهيئة الطاب لاختبارات المركزية.	 

متابعة أعمال الطاب والواجبات المنزلية، والمهام األدائية، وتقديم التغذية الراجعة لهم.	 

حضور االجتماعات االفتراضية مع منسوبي المدرسة.	 

االطاع على تقارير اإلنجاز والمؤشرات التشغيلية الخاصة بالمعلم والطاب. 	 

*ملحوظــة مهمــة: مــن المهــم تهيئــة البيئــة المناســبة؛ للبــث المباشــر للفصــول االفتراضيــة مــن حيــث 
مراعــاة المابــس الرســمية، مراعــاة المســافة المناســبة للكاميــرا ، مراعــاة الصــوت، مراعــاة اإلضــاءة 

المناســبة، التفاعــل مــع الطــاب بالشــكل المناســب.

مالرحلة التعليمية للمعل

إعداد الحصة الدراسية وتصميمها لتتضمن املهام 
اإللكترونية للطالب واسقاطها في جدولهم الدراس ي

ا تقديم الحصة الدراسية في موعده
عياري افتراضيًا باستثمار الدرس امل
ورصد حضور الطالب

وما االطالع على تقارير أداء الطالب
ذية تم إنجازه من مهام وتقديم التغ

الراجعة لهم

يم التفاعل مع الطالب عبر أدوات التعل
اتهمااللكتروني واالجابة على استفسار 

سديد تقديم حلول تعليمية الكترونية لت
ديم الفجوة التعليمية و دعم الطالب كتق

ةانشاء مسارات تعليمي/ دروس إضافية 
بناء اختبارات تقويمية دورية للطالب

الدخول على النظام

رسةحضور اللقاءات االفتراضية مع منسوبي املد
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األدوات والعملية التعليمية  

علــى المعلــم التواصــل بشــكل مســتمر مــع المدرســة والطــاب مــن خــال نظــام إدارة التعليــم اإللكترونــي )مدرســتي( 
؛ لمعرفــة كافــة المســتجدات والمهــام المطلوبــة منــه والتفاعــل معهــا بالشــكل الصحيــح، وكذلــك معرفــة كافــة 

البدائــل المتاحــة لــه للعمليــة التعليميــة.

مالرحلة التعليمية للمعل

إعداد الحصة الدراسية وتصميمها لتتضمن املهام 
اإللكترونية للطالب واسقاطها في جدولهم الدراس ي

ا تقديم الحصة الدراسية في موعده
عياري افتراضيًا باستثمار الدرس امل
ورصد حضور الطالب

وما االطالع على تقارير أداء الطالب
ذية تم إنجازه من مهام وتقديم التغ

الراجعة لهم

يم التفاعل مع الطالب عبر أدوات التعل
اتهمااللكتروني واالجابة على استفسار 

سديد تقديم حلول تعليمية الكترونية لت
ديم الفجوة التعليمية و دعم الطالب كتق

ةانشاء مسارات تعليمي/ دروس إضافية 
بناء اختبارات تقويمية دورية للطالب

الدخول على النظام

رسةحضور اللقاءات االفتراضية مع منسوبي املد
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ويجب على المعلم معرفة المحاور األساسية للعملية التعليمية والبدائل المتاحة لها لكل نطاق وهي:

مصادر المحتوى التعليمي	 

األنشطة التعليمية 	 

التقييم واالختبارات 	 

أوال: مصادر المحتوى التعليمي

الكتاب المدرسي: يمكن للطالب االستفادة من الكتاب المدرسي بشكل مباشر.. 1

ــر . 2 ــوزارة شــرح كامــل لكافــة المــواد عب ــة: وفــرت ال ــن الفضائي ــوات عي ــى قن ــدروس عل البــث المباشــر لشــرح ال
قنــوات عيــن الفضائيــة علــى تــردد عــرب ســات 12437 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. 

االطــاع علــى الــدروس المســجلة علــى قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب: يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس . 3
الخاصــة بــه كذلــك عبــر قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب وهــو نفــس الشــرح المقــدم عبــر قنــوات عيــن الفضائيــة 

ــه والتحكــم فيــه بشــكل كامــل.  ــز العــرض علــى اليوتيــوب بإمكانيــة إيقافــه والرجــوع ل ويتمي

مشــاهدة البــث للــدروس مــن خــال حســاب الطالــب علــى منصــة مدرســتي: كذلــك يتــم بــث الشــرح لقنــوات . 4
ــا مــع جــدول الطالــب الدراســي.  ــا ســيكون متوافًق عيــن الفضائيــة فــي حســاب الطالــب وغالًب

المحتــوى اإللكترونــي علــى عيــن بوابــة التعليــم الوطنيــة: يمكــن للمعلــم االســتفادة مــن المحتــوى اإلثرائــي . 5
المتنــوع، مثــل: )الكتــب المدرســية، العــب وتعلــم، اختبــارات عيــن، مراجعــات عيــن، التشــويقات، الواقــع المعــزز، 
عيــن 3d  ، تجــارب عيــن ، وغيرهــا مــن المصــادر إلثــراء المحتــوى التعليمــي اإللكترونــي عنــد تقديمــه عــن ُبعــد بمــا 

يحقــق التفاعــل للطالــب خــال رحلــة التعلــم اإللكترونــي.

المحتــوى المقــدم مــن قبــل معلــم المــادة: كمــا يمكــن للطالــب االســتفادة مــن المحتــوى اإلثرائــي الــذي يرســله . 6
المعلــم بشــكل مباشــر للطالــب حســب مــا يــراه المعلــم مناســًبا.
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ثانًيا: األنشطة التعليمية 

هــي كافــة األنشــطة التــي يســتطيع الطالــب القيــام بهــا ســواء تزامنيــة أو غيــر تزامنيــة باســتخدام أدوات 
التعليــم اإللكترونــي : 

 الواجبــات اإللكترونيــة: والمقصــود بهــا حــل الواجبــات اإللكترونيــة؛ عبــر نظــام إدارة التعلــم، والتــي يتــم حلهــا . 1
إلكترونًيــا. وتســليمها 

األنشــطة اإللكترونيــة: أداء األنشــطة التــي ُتــدرج مــن المعلــم علــى النظــام والتفاعــل معهــا حســب توجيهــات . 2
المعلــم.

حلقــات النقــاش: المشــاركة فــي حلقــات النقــاش اإللكترونيــة العامــة وســاحات النقــاش؛ لمناقشــة موضوعــات . 3
تربويــة وتعليميــة مــع المعلــم ومنســوبي المدرســة.

ــا: التواصــل بيــن المعلــم والطــاب؛ مــن خــال نظــام إدارة التعلــم عبــر . 4 التواصــل مــع المعلــم والطــاب إلكترونًي
البريــد اإللكترونــي فــي النظــام وغيــره، ويجــب علــى المعلــم إعــام الطلبــة بائحــة الســلوك الرقمــي وتحديــد مواعيــد 
التواصــل اإللكترونــي بينهــم وقنواتــه، والوقــت الــذي سيســتغرقه المعلــم للــرد علــى الطلبــة فــي حــال التواصــل 

إلكترونًيــا.

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.
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ثالًثا: التقييم واالختبارات 

 التقييــم اإللكترونــي: التقييــم اإللكترونــي الــذي ُيعــد مــن المعلــم، وُيســند للطالــب علــى النظــام؛ لقيــاس نتائــج . 1
تحقيــق األهــداف علــى مســتوى )الحصــة أو الــدرس أو الفصــل الدراســي(.

التقييــم الذاتــي اإللكترونــي المفتــوح: يمكــن للطالــب تقييــم نفســه؛ عبــر بنــوك األســئلة المتوفــرة فــي نظــام إدارة . 2
التعلــم، وبوابــة عيــن التعليميــة.

التقييــم )االختبــار( النهائــي حضورًيــا )ورقًيــا أو إلكترونًيــا(: حضــور التقييــم )االختبــار( النهائــي فــي المدرســة وتنفيــذه . 3
ورقًيــا، أو تأديــة االختبــار إلكترونًيــا مــن خــال منصــة االختبــارات.

آلية تقييم المعلم عبر منصة مدرستي 

المؤشرات التشغيلية وآليات التقييم والتفعيل:

نســبة المهــام المنشــاة للطــاب مــن قبلــه ســواًء كانــت )واجبــات، أنشــطة الكترونيــة، اختبــارات، ســاحات 	 
نقــاش( علــى عــدد المهــام اإلجماليــة المطلوبــة منــه تنفيذهــا، ويمكــن الرجــوع لدليــل المؤشــرات التشــغيلية 

ــكل تخصــص. ــة ل لتفعيــل منصــة مدرســتي لمعرفــة عــدد المهــام المطلوب

تحضيره وتقديمه للدروس االفتراضية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه.	 

ســيؤثر مــدى تفعيــل الطــاب للمنصــة علــى تقييــم المعلــم؛ لذلــك البــد للمعلــم مــن المتابعــة الجيــدة إلنجــاز 	 
الطــاب فــي المهــام وحثهــم علــى المشــاركة واإلنجــاز.

عدد ساعات تدريب الطاب الموهوبين، اإلثرائي التخصصي و اإلثرائي العام لمعلم الموهوبين.	 
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األدلة المساندة

يمكــن للمعلــم الحصــول علــى الدعــم التفصيلــي لكيفيــة اســتخدام منصــة مدرســتي مــن خــالل؛ دليــل اســتخدام 
نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )مدرســتي(.

backtoschool.sa

التدريب والدعم الفني 

التدريب:

ُصممت حقيقة تدريبية، ُورفعت على منصة المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي إلرشاد المعلم وتمكينه 
من االستخدام األمثل لمنصة مدرستي، وتتضمن هذه الحقيبة ما يلي: 

فيديوهات قصيرة لشرح خدمات النظام وأدوات التعلم.	 

أنشطة أدائية الكتساب المهارة.	 

نشاط تقييمي نهائي.	 

أنفوجرافيك يوضح دور المعلم وصاحياته في النظام.	 

الدعم الفني: 

في حال واجه المعلم أي تحديات تقنّية أو فنّية يمكنه التواصل مع الدعم الفني؛ عبر قنوات اآلتية:

منصة مدرستي.	 

هاتف الدعم الفني 920033988.	 

نظام المحادثة الفورية الشات بوت. 	 

التواصل مع إدارة المدرسة.	 
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توجيهات خاصة للمعلم 

لكــي تنجــح فــي تحقيــق أهدافــك التعليميــة بكفــاءة وفعالّيــة للمرحلــة القادمــة وتقديــم الدعــم التعليمــي 
للطالــب، هــذه توجيهــات تســاعدك فــي تحقيــق ذلــك:

المهــارة فــي إدارة الوقــت بشــكل فّعــال؛ للتمكــن مــن التحضيــر المســبق للمحتــوى اإللكترونــي بوقــت كاٍف 	 
ومتابعــة الطلبــة حضورًيــا/ عــن ُبعــد والــرد علــى استفســاراتهم لتقديــم الدعــم الــازم لعمليــة التعلــم اإللكتروني 

حيــث كل ذلــك يتطلــب إدارة وقــت فعالــة مــن المعلــم.

مراعــاة أنمــاط التعليــم المختلفــة وخاصــة فــي التعلــم اإللكترونــي حيــن يكــون الطلبــة خلــف الشاشــات؛ ســواء 	 
تــم التعليــم عــن ُبعــد بشــكل تزامنــي، أو غيــر تزامنــي.

التواصــل مــع أوليــاء األمــور وخاصــة فــي حــال التعليــم عــن ُبعــد؛ للتأكــد مــن توفــر البيئــة التعليميــة الداعمــة 	 
للطالــب ألداء مهامــه التعليميــة.

طلب الدعم في حال وجود تساؤالت فنّية أو تقنّية تخص األنظمة وأدوات التعلم اإللكتروني المتوفرة. 	 

حث الطاب على التعلم الذاتي وتوفير مصادر لذلك.	 

تحفيز الطاب من خال إبراز أفضل الممارسات الرقمية المقدمة من الطلبة في التعلم اإللكتروني.	 

تســجيل حضــور الطــاب باســتمرار وخاصــة فــي التعليــم اإللكترونــي، ويمكــن االطــاع علــى سياســات الحضــور 	 
والتقييــم.

إخطــار قائــد المدرســة،  أو وكيــل الشــؤون التعليميــة فــي حــال الغيــاب أو التأخيــر؛ وذلــك لتوفيــر البدائــل المتاحــة 	 
في المدرســة.

متابعــة أخبــار الــوزارة، وإدارة التعليــم مــن المصــدر الرســمي؛ للــوزارة وإلدارة التعليــم عبــر وســائل التواصــل 	 
االجتماعــي.

متابعة أخبار المدرسة عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة إن وجدت.	 
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الخاتمة

التعليــم  تقنيــات  مجــال  فــي  والمتواتــر  الهائــل  التقنــي  التطــور  إن 
يســهم فــي جعــل عملّيــة الّتعليــم والتعّلــم أكَثــر فاعلّيــًة وإنتاجّيــًة، 
والتعلــم  التعليــم  جعلــت  حديثــٌة  وطــرٌق  أســاليٌب  ظهــرت  حيــُث 
ــي يوفــر لكافــة  ــم اإللكترون ــر متعــة وســهولة، ونظــام إدارة التعلي أكث
اإلمكانــات  وتوفــر  ذلــك  فــي  تســهم  التــي  األدوات  المســتفيدين 
للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة الوطــن نحــو التحــول الرقمــي. ويّســر 
إدارة التعليــم اإللكترونــي اســتقبال كافــة ملحوظاتكــم علــى الدليــل 
وكل مــا جــاء فيــه يمكــن تعديلــه أو تغييــره؛ بنــاًء علــى مــا ســيتم جمعــه 

ميدانًيــا مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا ورد فــي الدليــل.
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