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دليل املستخدم  -مدرستي تبرمج

املقدمة
يهدف دليل املس تتتخدم إلى توض تتي حول آليه تس ت يل الد ول لنظام تس ت يل س تتاعال ت يل الطالب/الطالبال ملس تتا
ُ
مدرست تتتي تبرمج ( املرحل األولى) ل ائد/قائدة املدرست ت  ،والوصت تتول إلى الشت تتاملت تتال املطلو م أجل تح يق الهدف املرجو م
النظام .

ُ
تعريف مسابقة مدرستي تبرمج:
ً
سعيا إلى تحقيق أحد املرتكزات الرئيسة لرؤية اململكة العربية السعودية 2030في ت زيز ث اف البرمجيال الحاسو ي
ّ
ّ
التحول إلى مجتمع امل رف الرقمي  .وتح ي ً ا لتطل ال ال يادة الرمليدة
وتوظي ها في تطوير مهارال الطالب ،وترسيخ م هوم
ّ
ّ
رقمي ق ّوي أسهمت في
لتمتع اململك بني
م هذا التوجه االستراتيجي ،عبر تبنيها مل هوم امل رف الرقمي وتمكينه ،ونتيج
تسريع ّ
عملي التحول الرقمي؛ ف د أطل ت وزارة الت ليم الت اون مع ملرك (مايكروسوفت) املسا الوطني الرقمي
ُ
ّ
علمي إ ّ
ّ
ً
تنافسي في عالم الت ني والبرمج  ،إضاف إلى أنها تيهئ الطالب
داعي
وحرصا على إيجاد يئ
(مدرستي تبرمج)؛
ّ
املي امل ّ
والدولي  ،والد ول في املنظوم ال ّ
ّ
ّ
الوطني املستدام .
رفي ؛ لتح يق التنمي
املحلي
للمنافس
ّ
وتتطلع الوزارة إلى تحقيق العوائد اآلتية:
ّ
 مضاع طاق الشغف واملنافس لدى الطالب والطالبال عبر الت لم املمتع.ً
تمهيدا لصناع مست بل رقمي فاعل.
 ناء الطالق الرقمي ؛ نشر ث اف البرمجيال الحاسو ي وتوظي ها في تطوير مهاراتهم. اكتشاف املواهب الرقمي في مجال البرمج لدى الطالب وامل لمين املتميزي  ،واستثمارها في صناع حاضن رقميمت ددة املوارد.
 اكتساب مهارال وم ارف تتسم البحث واالكتشاف واال تكار. تغيير الصور النمطي السلبي ع م هوم البرمج . ت زيز مبدأ املشارك ين الطالب /الطالب وولي أمره وم لمه. تطوير مهارال الطالب؛ ما ُيح ّ ق نجاحهم في ال رن الواحد وال شري .ّ
الوطني املستدام .
 -إتاح ال رص للد ول في املنظوم ال املي امل رفي ؛ لتح يق أهداف التنمي
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تعليمات عامة لقادة املدارس:

ُ
 يرجي االطالع على صفحة العودة إلى املدارس ملعرفة معلومات عن مسابقة (مدرستي تبرمج) -املرحلة األولى،والرحالت التعليمية الخاصة على الروابط التالية:

-

قائد املدرسة

-

املعلمين واملعلمات

-

الطالب والطالبات

ُ
 يتم تفعيل مسابقة (مدرستي تبرمج) املرحلة األولى بإحدى الطرق التالية: -1تحميل وتثبيت (ماي كرافت  -اإلصدار الت ليمي) م الل الرا ط ،و م ثم تس يل الد ول حساب منص
(مدرستي) وهذا اإلجراء مناسب مل يستخدم ال هاز املكتبي أو الحاسب املحمول أو اليباد) ويندوز  iOS 10/10كحد
أدنى .
 -2الد ول وا تيار أحد األنشط على ص ح (ماي كرافت  -اإلصدار الت ليمي) الخاص بساع رمج في موقع منظم
 Code.orgم الل الرا ط ،وم ثم تس يل الد ول حساب منص (مدرستي) وهذا اإلجراء مناسب مل يستخدم
الهاتف الذكي واألجهزة اللوحي األ رى.
 يحصل الطالب و الطالبال وامل لمون وامل لمال املشاركون واملشاركال م الل التطبيق على املتراك مجاني ملدةُ
 6أملهر م (ماي كرافت -اإلصدار الت ليمي) وذلك للمشارك في املرحل الثاني في مسا (مدرستي تبرمج) التي
ست د ال صل الدراس ي الثاني لل ام امل بل.
ُ
 يستطيع قائد /قائدة املدرس إد ال مؤملرال األداء في نظام تس يل ساعال ت يل مسا (مدرستي تبرمج)ُ
(املرحل األولى) الل أسا يع ت يل املسا  ،وترفع الت ارير الدوري والنهائي إلى ل ن مسا (مدرستي تبرمج)
ً
الساع  12ظهرا م يومي اإلثنين والخميس.
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ُ
مؤشرات أداء املدرسة في مسابقة (مدرستي تبرمج)(املرحلة األولى):
▪
▪
▪
▪

▪

▪

نسب الطالب /الطالبال امل لين لساع رمج في املدرس .
عدد الطالب/الطالبال امل لين لكل م لم/م لم .
عدد أولياء األمور الحاضري لل اءال االفتراضي للت ريف املسا في املدرس .
عدد امل لمين  /امل لمال الحاصلين على تدريب (املدرب امل يم) الحاصلين على(ملهادة مدرب م يم م تمد في
ساع رمج املدرس ).
عدد امل لمين /امل لمال الذي تل وا التدريب م امل لم/امل لم ( املدرب امل يم) الحاصلين على (ملهادة رنامج
تدريبي في ساع رمج ).
الت اعل في وسائل التواصل االجتماعي ،وإنتاج محتويال رقمي توعوي أو تدريبي أو تث ي ي ذال ال ودة
ال الي ع ساع رمج .

تسجيل الدخول
يس تتتطيع قائد/قائدة املدرس ت تس ت يل مؤمل ترال أداء مدرس تتته  /مدرس ت ها في مس تتا

ُ
(مدرس تتتي تبرمج) (املرحل األولى) م

الل الرا ط.
يتم الضغط على تس يل الد ول لتس يل البريد اإللكتروني وكلم املرور الخاص

ائد/قائدة املدرس .
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أو م الضغط كيف أسهم في منص ال ودة إلى املدارس.

الصفحة الرئيسة
ب د إتمام تس يل الد ول تظهر الص ح الرئيس الخاص

ائد/قائدة املدرس .

 ستظهر أسماء املدارس املس ل لل ائد/ال ائدة حسب كل قائد/قائدة سواء كانت مدرس  ،أو عدة مدارس؛ وإلد المؤملرال املسا

ال د م ا تيار املدرس التي تود تس يل مؤملرال أدائها.
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مؤشرات املسابقة
تن سم املؤملرال الخاص املسا

إلى ثالث أقسام (امل لمون وامل لمال /الطالب والطالبال  /املدرس ) ،وهي :

 مؤشرات املسابقة العامةويتم م

اللها إد ال البيانال الخاص امل لمين  /امل لمال ،واملدرس  ،والطالب/الطالبال.
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*تنويه:
يقصد بعدد الساعات عن طريق التطبيق :هي عدد الطالب والطالبال امل لين لساع رمج م
استخدامهم لتطبيق (ماي كرافت –اإلصدار الت ليمي)
يقصد بعدد الساعات عن طريق املوقع  :هي عدد الطالب والطالبال امل لين لساع رمج م
استخدامهم ص ح (ماي كرافت الخاص بساع رمج في موقع منظم )Code.org

الل
الل

*مالحظةة  :يرجي االنتبتاه للمالحظت املتذكورة في الش ت ت ت تكتل أعاله ( نرجو منتك تحتديتث البيتانتال مل مور مؤمل ت ت ت ترال األداء في
ُ
مسا (مدرستي تبرمج) حيث ي كس الرقم املد ل أحدث عدد وصلت إليه املدرس )
ُ
لذلك نرجو منك إد ال البيانال مل مور مؤملرال األداء في مسا ه (مدرستي تبرمج) حيث تضاف يانال األسا يع
بشكل تراكمي.
ً
مثال:
األسبور األول =  ٥00طالب /طالب م لين لساع البرمج .
تكتب في تقريراألسبوع األول٥00 :
أما األسبور الثاني=  600طالب إضافي
وتمسح يانال األسبور األول ،وتكتب يانال األسبور الثاني بشكل تراكمي.
ت رير األسبور الثاني =1100=600+٥00
أ ي تكتب في تقريراألسبوع الثاني ١١00
وهكذا تتكرر ال ملي في ي األسا يع (حصر تراكمي)
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-

مؤشرات املسابقة للمعلم /املعلمة:
وتظهر فيه أس ت ت تتماء امل لمين  /امل لمال الخاص ت ت ت املدرس ت ت ت م

الل ا تيار م لم/م لم أو عدة م لمين/

م لمتتال ،وإد تتال ال يم الختتاب كتتل م لم/م لمت إلظهتتار عتتدد الطالب /الطتتالبتتال امل لين ،و عتتدد أوليتتاء
األمور الذي حضور التدريب امل دم م قبل امل لم  /امل لم لنشر ث اف ساع رمج ينهم.
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 املالحظات العامة على تنفيذ املسابقةوهو عبارة ع مربع نص ت ت ي لكتا املالحظال ( تحديال  /ت رال) و (قص ت ت

نجاك تود مشت تتارك ها ) الخاص ت ت

املسا

ب د إد ال ال يم واملالحظال و اإلقرار صح البيانال ،قم الضغط على أي ون الت ديم  ،وستظهر رسال ت يد
تم (الح ظ نجاك)

ويمك ل ائد/قائدة املدرس التن ل ين املدارس املس ل  -إن وجدل لديه -إلد ال مؤملرال املسا

ل ميع املدارس.

دليل املستخدم  -مدرستي تبرمج

لوحة البيانات
يمك الوص ت ت ت تتول إلى لوحت البيتتانتتال إلظهتتار املؤمل ت ت ت ترال التي تم إد تتالهتتا ،وذلتتك م

الل الض ت ت ت تتغط عليهتتا في

الص ح الرئيس .

ُ
نموذج لوحة البيانات لة(مدرستي تبرمج):
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