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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:

تحقيق عودة آمنة وصحية ألبنائها الطالب والطالبات في كافة المراحل الدراسية ولمنسوبيها من 
الهيئة التعليمية واإلدارية، 

استدامة واستمرارية الرحلة التعليمية اآلمنة لمنسوبي المدرسة، المعهد، المركز  منذ الدخول لها وحتى 
االنصراف منها

وألجـل ذلـك جـاء هـذا الدليـل االرشـادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج 

التربية الخاصة ليوضـح للمسـتفيدين التعليمـات واإلرشـادات واإلجـراءات والنمـاذج التشــغيلية التــي 

يجــب اتباعهــا وكذلــك يســلط الضــوء علــى مصــادر وآليــات التعليــم اإللكترونــي وخطــوات التفعيـل 

األمثـل لـه فـي كل دور.

وهللا نسأل التوفيق و السداد لما فيه الخير ألبنائنا و بناتنا الطالب و الطالبات...

*****
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التربية الخاصة

           يعــّد نظــام إدارة التعّلــم اإللكترونــي )مدرســتي( مــن األنظمــة الرئيســة الداعمــة لعمليــات التعلــم، ويكمــن 
التحــدي األكبــر فــي تفعيــل أنظمــة إدارة التعّلــم واســتخدامها بالشــكل األمثــل فــي تأهيــل المســتفيدين 
منهــا، وتوضيــح أدوارهــم فــي الرحلــة التعليميــة، وتمكينهــم مــن اســتخدام أدواتهــا؛ لتحقيــق أهــداف العمليــة 
التعليميــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة بنــاء الدليــل اإلرشــادي الشــامل لمعاهــد ومراكــز وبرامــج التربيــة الخاصــة 

لكافــة المســتفيدين لتحقيــق األهــداف اآلتيــة:

تهيئة كل من القائد/ المشرف، المعلم، ولي األمر، الطالب للمشاركة في التعليم اإللكتروني.	 

خدمــات          	  مــن  لالســتفادة  الطالــب  األمــر،  ولــي  المعلــم،  المشــرف،  القائــد/  مــن  لــكل  الــالزم  الدعــم  تقديــم 
االفضــل.  بالشــكل  اإللكترونــي  التعليــم 

تعزيز استخدام األدوات المتاحة في أنظمة التعليم اإللكتروني.	 

بيان المسؤوليات والصالحيات والمهام المطلوبة لتحقيق النجاح في تجربة التعلم اإللكتروني.	 

ويستهدف الدليل االرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة الشامل الفئات التالية:

ذوي اضطراب طيف التوحد.	 

ذوي اإلعاقة الفكرية. 	 

ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه.	 

ذوي صعوبات التعلم.	 

ذوي اإلعاقة السمعية.	 

ذوي اإلعاقة البصرية.	 

ذوي بطء التعلم.	 

ذوي تعدد اإلعاقة.	 

ذوي اإلعاقة الجسمية والحركية.	 

النموذج التشغيلي لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة   بجميع المراحل

تكون الدراسة في المدارس إلكترونًيا بشكل كلي، واالستفادة من البث التلفازي والرقمي. 
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االستفادة من قنوات عين 

تشــمل القنــوات علــى 23 قنــاة 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 لطــالب 

ــا علــى قنــاة عيــن دروس علــى اليوتيــوب باإلضافــة إلــى قنــوات  وطالبــات التربيــة الخاصــة، وتبــث الــدروس تزامنًي

عيــن لطــالب معاهــد التربيــة الخاصــة .

المستفيدون

المهتمون بالتعليم أولياء األمورالمعلم والمعلمةالطالب والطالبة
بشكل عام

منصة البث الفضائي

رابط
كيفية إعادة ضبط تردد قنوات عين 

دروس على قمر عرب سات

تبث جميع القنوات )23 قناة( على قمر عرب سات ويتم ضبطها من خالل البحث اليدوي على 
DVB-S2 تردد 12437 باستقطاب عمودي، وبمعدل ترميز 27500 على اإلرسال

يبدأ البث المباشر للدروس لمرحلتي الثانوية والمتوسطة بدء من الساعة 9:00 صباًحا

                                   وللمرحلة االبتدائية بدء من الساعة 3:00 مساًء وتعاد على مدار الساعة طوال اليوم.

DorosIEN - عين دروس

المرحلة الثانويةالمرحلة المتوسطةالمرحلة االبتدائية

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

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.

https://www.youtube.com/c/DorosIEN
https://youtu.be/Dnz2SHfh4z0
https://youtu.be/Dnz2SHfh4z0
https://www.youtube.com/dorosien
https://www.youtube.com/dorosien
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مشرف التربية الخاصة

الدور والمهام 	 

آليات التقييم	 

توجيهات خاصة	 
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 مهام ومسؤوليات
 المشرف التربوي للتربية الخاصة

منصة مدرستي
 الرقم:  19996-920033988

مركز االتصال لالستشارات

 الدعم:

11 05

10 04

09 03

08 02

07 01
 متابعة إعداد المعلمين وتنفيذهم لخطط عالج
 الفاقد التعليمي لدى الطالب للعام الدراسي

 السابق1441/1440 هـ في بداية العام
الدراسي الحالي

 متابعة المعلمين في توظيف كتاب الطالب
 وكتاب النشاط ودليل المعلم وتفعيل المنصات

 التعليمية المعتمدة واستثمار البث التلفازي
والرقمي في تعليم وتعلم الطالب

 دعم قادة المدارس والمعلمين فنًيا لتحسين
ورفع مستوى عملية تعلم الطالب

 تنفيذ اختبارات للطالب في مواد التخصص وتحليل
النتائج وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين

 بناء مجتمعات التعلم المهني بين قادة
 المدارس ومعلمي المواد الدراسية في

المدرسة وتقديم الدعم الفني لها

 متابعة قادة المدارس في تنفيذ اختبارات
 للطالب وتحليل النتائج وتقديم التغذية

الراجعة للمعلمين

 متابعة المعلمين في تهيئة الطالب لالختبارات
المركزية

 تقييم ومتابعة تنفيذ المدارس لخطط
التعليم اإللكتروني

 تقديم الدعم لقادة المدارس في بناء خطط
 العمل وتنفيذ المهام الموكلة لهم،

ومواجهة التحديات

 دراسة وتحليل مؤشرات التحصيل الدراسي
 للطالب وإعداد البرامج الداعمة لتحسين
 مستوى التحصيل الدراسي لهم في

تخصصه

12 06
 متابعة تنفيذ الخطط التربوية الفردية للطالب

ذوى االعاقة
 متابعة معلم التربية الخاصة في تنفيذ
الجلسات الفردية للطالب ذوي االعاقة

رابـــط مــنصــة مــدرســتــي:
عــــــيـــن: قــــــنـــاة  تـــــــــــــردد 
رابط منـصة العـودة االمنة:

www.Madrasati.sa

https://backtoschool.madrasati.sa/#intro
عربسات 12437
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المهام والمسؤوليات للمشرف التربوي 

تنفيذ المهام المسندة له والتاكيد على تنفيذ:

متابعــة إعــداد المعلميــن وتنفيذهــم لخطــط عــالج الفاقــد التعليمــي لــدى الطــالب للعــام الدراســي 	 
ــي. ــة العــام الدراســي الحال الســابق 1441/1440هـــ فــي بداي

متابعــة المعلميــن فــي تدريــس المقــرر وإعدادهــم للتخطيــط واختيــار االســتراتيجيات المناســبة وتنفيــذ 	 
األنشــطة واســتخدام أســاليب وأدوات التقويــم وبنــاء االختبــار وفــق الضوابــط والشــروط.

متابعــة المعلميــن فــي توظيــف كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط ودليــل المعلــم  وتفعيــل المنصــات 	 
التعليميــة المعتمــدة واســتثمار البــث التلفــازي والرقمــي فــي تعليــم وتعلــم الطــالب.

دعم قادة المدارس والمعلمين فنًيا لتحسين ورفع مستوى عملية تعلم الطالب	 

بنــاء مجتمعــات التعلــم المهنــي بيــن قــادة المــدارس ومعلمــي المــواد الدراســية فــي المدرســة وتقديــم 	 
الدعــم الفنــي لهــا.

تنفيذ اختبارات للطالب في مواد التخصص وتحليل النتائج وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين.	 

الراجعــة 	  التغذيــة  وتقديــم  النتائــج  وتحليــل  للطــالب  اختبــارات  تنفيــذ  فــي  المــدارس  قــادة  متابعــة 
. للمعلميــن

متابعة المعلمين في تهيئة الطالب لالختبارات المركزية.	 

دراســة وتحليــل مؤشــرات التحصيــل الدراســي للطــالب وإعــداد البرامــج الداعمــة لتحســين مســتوى 	 
التحصيــل الدراســي لهــم فــي تخصصــه. 

بنــاء خطــط العمــل وتنفيــذ المهــام الموكلــة لهــم، ومواجهــة 	  تقديــم الدعــم لقــادة المــدارس فــي 
التحديــات.

تقييم ومتابعة تنفيذ المدارس لخطط التعليم اإللكتروني.	 
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دور المشرف التربوي قبل بدء الدراسة 

يعتمــد دور المشــرف التربــوي علــى متابعــة المعلــم والتأكــد مــن تخطيطــه الجيــد واالســتعداد لتدريــس المقــرر 
قبــل بــدء الدراســة بوقــت كاف مــن خــالل البنــود اآلتيــة:

توفيــر جهــاز حاســب آلــي/ جهــاز ذكــي لمتابعــة التعلــم اإللكترونــي، وكذلــك التحقــق مــن وجــود شــبكة اتصــاالت 	 
جيــدة.

التدرب  على برامج المشرف التربوي على منصة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.	 

االطالع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها.	 

االطالع على الئحة السلوك الرقمي وسياسة استخدام المنصة.	 

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

االطالع على دليل المؤشرات التشغيلية آللية قياس انجاز مهام المشرف التربوي والمعلمين.	 

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

التحقــق مــن بيانــات المعلميــن الظاهريــن لــه علــى منصــة مدرســتي، والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة بالدعــم 	 
لمعالجــة المشــكالت التــي تظهــر فــي ذلــك.

االطــالع علــى المحتــوى الرقمــي عبــر منصــات مصــادر التعلــم )بوابــة التعليــم الوطنيــة عيــن، قنــوات عيــن 	 
يويتيــوب، منصــة مدرســتي(؛ لمعرفــة المحتــوى اإللكترونــي المتوفــر لمــادة التخصــص وحــث المعلميــن علــى 

اســتخدامه أثنــاء التخطيــط لتصميــم الــدروس اليوميــة.

ــن 	  ــدء الدراســة مــع المســندين ســواء قــادة المــدارس أو معلمي ــل ب ــا( قب ــا أو الكترونًي عقــد اجتمــاع )حضورًي
لتســهيل أعمالهــم وتوجيههــم ألفضــل األســاليب التعليميــة. 

تفعيل منصة )مدرستي( والتدريب على استخدامها من المواقع الرسمية لوزارة التعليم.	 

التواصــل مــع قائــدي/ قائــدات المــدارس ومتابعــة تفعيــل منصــة )مدرســتي( والتأكــد مــن إضافــة بيانــات 	 
معلمــي/ معلمــات التربيــة الخاصــة والطــالب/ الطالبــات ذوي اإلعاقــة فــي معاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة.

التواصــل مــع قائــدي /قائــدات المــدارس لحصــر أعــداد الطــالب/ الطالبــات ذوي اإلعاقــة ممــن ال يتوفــر لديهــم 	 
أجهــزة الكترونيــة والرفــع للجهــات المســؤولة لتوفيرهــا حســب اإلجــراءات المتبعــة، إليجــاد الحلــول والبدائــل 

المالئمــة لحاجتهــم الفرديــة.

رحلة المشرف التربوي في التعليم اإللكتروني
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التربية الخاصة

دور المشرف االتربوي اثناء الدراسة

على المشرف التربوي التأكد من الخطوات اآلتية: 

التحقق من االتصال باألنترنت وتوفير الجهاز والبيئة المناسبة للبدء بمتابعة عمليات التعلم اإللكتروني.	 

تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي ) مدرســتي (  www.Madrasati.sa بواســطة اســم 	 
المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــة بالمشــرف التربــوي علــى حســاب Microsoft Office 365، وفــي حــال عــدم 

معرفتــه )يتــم التواصــل مــع قنــوات الدعــم الفنــي(.

الحضور االفتراضي لحصص المعلمين وذلك باتباع الخطوات اآلتية:	 

تحديد المعلم الذي يريد اإلشراف عليه واختيار الجدول الدراسي له.  o          

في الجدول الدراسي، يختار المشرف الحصة التي يرغب بحضورها.  o          

الدخول على رابط )الدرس المباشر( للبدء بحضور الحصة.  o          

التحقــق مــن إنجــاز قــادة المــدارس والمعلميــن للمهــام المطلوبــة منهــم واســتقرار العمليــات التعليميــة 	 
ــة. اإللكتروني

المتابعــة المســتمرة لحســابات المعلميــن والتأكــد مــن تصميــم الــدروس علــى الحصــص الدراســية بشــكل 	 
صحيــح ومحتــوى هــادف ومكتمــل العناصــر )المحتــوى واألنشــطة واإلثــراءات والواجبــات(.

االطالع على تقارير اإلنجاز والمؤشرات التشغيلية الخاصة بالمعلم.	 

عقــد اجتماعــات دوريــة )حضورًيــا أو إلكترونًيــا( مــع قــادة المــدارس المســندين أو المعلميــن المســندين 	 
وذلــك لمتابعــة:

خططهم وأعمالهم  وتسهيل التحديات التي تواجههم.  o          

تبادل الخبرات بين المسندين له سواء كانوا قادة المدارس، أومعلمين.  o          

التكامــل بيــن الفصــول االفتراضيــة فــي التعليــم العــام مــع التربيــة الخاصــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة 	 
للطالب/الطالبــة مــن ذوي اإلعاقــة.

ــات 	  ــة واألنشــطة الداعمــة المقدمــة للطــالب/ الطالب ــة الفردي متابعــة المحتــوى التعليمــي والخطــط التربي
ذوي اإلعاقــة فــي منصــة )مدرســتي( بشــكل يومــي.

متابعة مدى تقدم الطالب/ الطالبة من ذوي اإلعاقة في تحقيق أهداف الخطط التربوية الفردية.	 

التأكــد مــن تطبيــق الئحــة تقويــم الطــالب/ الطالبــات ذوي اإلعاقــة فــي فتــرات التقويــم المختلفــة وذلــك 	 
بالتنســيق مــع لجنــة االختبــارات والقبــول.

حصــر المشــكالت التــي قــد تواجــه قائــد المدرســة أو المعلــم أو الطالــب ذا اإلعاقــة وفريــق العمــل فــي 	 
االســتفادة مــن منصــة )مدرســتي( والرفــع بهــا دوريــًا فــي معاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة.
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المؤشرات التشغيلية وآليات تقييم تفعيل المشرف التربوي 

سيتم تقييم المشرف التربوي بناًءا على أداءه والذي يعتمد على قيامه بدوره وهي:

المتابعــة الدوريــة ألعمــال قــادة المــدارس و المعلميــن وتحكيــم أعمالهــم بشــكل مســتمر على المنصة 	 
وأداء المطلــوب منهم.

إعداد تقرير التقييم قادة المدارس وللمعلمين.	 

التعليــم 	  إدارة  المــدارس والمعلميــن ألدوارهــم ومهامهــم علــى نظــام  نســبة ومــدى تفعيــل قــادة 
اإللكترونــي.

توجيهات خاصة للمشرف التربوي 

لكــي تنجــح فــي تحقيــق أهــداف النمــوذج التشــغيلي للتعليــم اإللكترونــي  بكفــاءة وفعاليــة للمرحلــة 
القادمــة وتقديــم الدعــم للمعلميــن، وهــذه توجيهــات تســاعدك فــي تحقيــق ذلــك:

االستعداد والتخطيط المبكر لكافة المهام لمعالجة التحديات وتوفير المتطلبات.	 

التواصــل الفعــال مــع قــادة المــدارس والمعلميــن مــن خــالل أدوات التواصــل المتوفــرة فــي منصــة 	 
مدرســتي.

التحفيز وإبراز الممارسات المثلى لقادة المدارس والمعلمين.	 

حث المعلمين على مراعاة أنماط التعليم المختلفةللطالب. 	 

حــث المعلميــن علــى ضــرورة تقديــم التغذيــة الراجعــة للطــالب علــى األنشــطة اإللكترونيــة  أو التقييمات 	 
التــي ُيكلــف بهــا الطالب.

حث المعلمين على ضرورة الرد السريع لالستفسارات اإللكترونية التي ُترسل من الطالب. 	 

حــث المعلميــن علــى ضــرورة التواصــل المســتمر مــع أولياء األمــور لتفقد احتياجات الطالب والمشــاكل 	 
التقنيــة التــي يواجهونهــا وخاصــة في التعليــم اإللكتروني .

حث المعلمين على تسجيل حضور الطالب باستمرار.	 

دعم المعلمين بنماذج تصميم تعليمي جيدة للدروس االفتراضية.	 

دعم المعلمين بدعوتهم لمحاكاة درس افتراضي تطبيقي.	 

التواصــل مــع قــادة المــدارس لحصــر أعــداد الطــالب ذوي اإلعاقــة ممــن ال يتوفــر لديهم أجهــزة إلكترونية 	 
والرفــع للجهــات المســؤولة؛ لتوفيرهــا حســب اإلجــراءات المتبعــة وإيجــاد الحلــول والبدائــل المالئمــة 

لحاجتهــم الفرديــة.

متابعــة المحتــوى التعليمــي والخطــط التربيــة الفرديــة واألنشــطة الداعمــة المقدمــة للطــالب ذوي 	 
اإلعاقــة فــي منصــة )مدرســتي( بشــكل يومــي.

التأكــد مــن تطبيــق الئحــة تقويــم الطــالب ذوي اإلعاقــة فــي فتــرات التقويــم المختلفــة وذلــك بالتنســيق 	 
مــع لجنــة االختبــارات والقبــول.
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التربية الخاصة

برنامج   ، معهد  مركز،   قائد 

التربية الخاصة

الدور والمهام 	 

آليات التقييم	 

توجيهات خاصة	 
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رابـــط مــنصــة مــدرســتــي:
عــــــيـــن: قــــــنـــاة  تـــــــــــــردد 
رابط منـصة العـودة االمنة:

www.Madrasati.sa

https://backtoschool.madrasati.sa/#intro
عربسات 12437

 الدعم:
منصة مدرستي

 الرقم:  19996-920033988
مركز االتصال لالستشارات 

010203

060504

0708

الرحلة التعليمية لـ
قائد معهد/مركز/ برنامج

الدخول إلى
منصة مدرستي

حصر الطالب ذوي 
اإلعاقة وصفوفهم 

الدراسية 

ضبط إعدادات الجدول 
الدراسي وتحديد 
جدول الجلسات 

الفردية والخدمات 
المساندة

إضافة فصول طالب 
ذوي اإلعاقة 

وبياناتهم  ومعلمي 
التربية الخاصة

إضافة الخطط التربوية 
الفردية وتحديد طريقة 

التطبيق ( حضوري اختياري | 
عن بعد خالل منصة مدرستي 

لكل طالب

اسناد األدوار والمهام 
لفريق عمل التربية الخاصة 

متابعة  تنفيذ معلمي التربية 
الخاصة لمهاهم وأدوراهم 

عقد لقاءات افتراضية 
والتواصل مع فريق عمل 

التربية الخاصة

 االطالع على تقارير اإلنجاز 
في المواد الدراسية 

والخطط الفردية لكل طالب 
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   المهام والمسؤوليات للقائد

تنفيذ المهام المسندة له والتأكيد على تنفيذ:

تكوين اللجنة التشغيلية للعودة للدراسة .. 1

اإلشراف على تفعيل منصة مدرستي ومتابعة إنشاء الفصول الدراسية وفصول الجلسات الفردية.. 	

.حصــر الطالب/الطالبــات ذوي اإلعاقــة فــي المدرســة وإضافــة بياناتهــم وإنشــاء فصــول افتراضيــة . 3
لتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــم.

إضافــة بيانــات معلمي/معلمــات التربيــة الخاصــة فــي معاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة وتنســيق الجــداول . 4
الدراســية بالموائمــة مــع جــداول التعليــم العــام.

.تدريــب المعلمين/المعلمــات فــي معاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة علــى اســتخدام منصــة مدرســتي . 5
وتقديــم اإلرشــادات الالزمــة إلضافــة األنشــطة اإلثرائيــة والواجبــات للطــالب ذوي اإلعاقــة..

للتعليــم . 6 الالزمــة  يتوفــر لديهــم األجهــزة اإللكترونيــة  الذيــن ال  حصــر الطالب/الطالبــات ذوي اإلعاقــة 
التعليــم. لمكاتــب  والرفــع  اإللكترونــي 

التواصــل الهاتفــي أو االفتراضــي مــع أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اإلعاقــة وتزويدهــم بالبيانــات واإلرشــادات . 	
الالزمــة للدخــول فــي منصــة مدرســتي.

متابعة تنفيذ المعلمين لخطة الفاقد التعليمي لدى الطالب .. 	

متابعة المعلمين لتدريس النصاب المقرر.. 	

متابعة المعلمين في تفعيل المنصات التعليمية.. 10

متابعة اسناد معلمي التربية الخاصة لمشرفي التخصص.. 11

المتابعة اليومية للفصول االفتراضية وتحديد المشكالت والرفع بها بشكل دوري.. 	1
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دور القائد في معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة قبل بدء الدراسة: 

علــى القائــد فــي معاهــد ومراكــز وبرامــج التربيــة الخاصــة متابعــة منســوبيها وأولياء أمور الطــالب ذوي اإلعاقة 
والتحقــق مــن التخطيــط الجيــد واالســتعداد قبــل بــدء الدراســة وذلــك من خالل البنــود التالية:

 التحقــق مــن وجــود جهــاز حاســب آلــي / جهــاز ذكــي لمتابعــة المهــام اإللكترونيــة، وكذلــك التحقــق مــن وجــود 	 
شــبكة اتصــاالت جيــدة.

حصر الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم وخططهم الفردية وذلك للتوزيع الصحيح للجداول الدراسية.	 

الرفــع إلدارة التعليــم بوضــع الطــالب ذوي اإلعاقــة غيــر القادريــن علــى توفيــر ادوات التعليــم عــن بعــد )األجهــزة، 	 
شــبكة االتصال.

انشاء فصول افتراضية الفردية للطالب ذوي اإلعاقة ومؤامتها مع الجدول الدراسي.	 

الحصول على التدريب الخاص بالقائد على منصة مدرستي والمتوفر على منصة العودة للمدارس.	 

التواصل بشــكل مســتمر مع إدارة التعليم لمعرفة المســتجدات حول النموذج التشــغيلي ونطاق المدرســة 	 
ومتطلبــات العمل.

تأكــد مــن حســاب قائــد المدرســة وإمكانيــة الدخــول علــى منصــة مدرســتي وهــي نفــس معلومــات دخولــك علــى 	 
نظــام نــور. حــاول الدخــول علــى نظــام نــور للتأكــد مــن ســالمة معلومــات حســابك. 

التحقــق مــن بيانــات الطــالب والمعلميــن والجــداول الدراســية وتهيئــة الفصــول الفرديــة للطــالب ذوي اإلعاقــة 	 
والتأكــد مــن تفعيــل الخطــط التربويــة الفرديــة وفقــأ للتفصيــل المذكــور فــي النقــاط التالــي:

ضبــط إعــدادات الجــدول الدراســي للمدرســة مــن خــالل تحديــد )وقــت بدايــة اليــوم الدراســي، والحــد األقصــى 	 
للجلســات الفرديــة فــي اليــوم، ومــدة الحصــة، ومــدة الراحــة، ومــدة حصــة النشــاط، والفــرق بيــن الحصــص، 

ــًا(. ــام اإلجــازات( )فــي حــال عــدم ظهورهــا تلقائي ــة، وأي والجلســات الفردي

إضافــة الفصــول المدرســية مــن خيــار إعــداد الجــدول والفصــول المدرســية - الفصــول المدرســية )فــي حــال 	 
عــدم ظهورهــا تلقائيــًا(.

تحديــد البيانــات التعليميــة - اســم الفصــل المدرســي، وتحديــد جــدول الجلســات الفرديــة لمعلــم التربية الخاصة 	 
- الوصــف - عــدد مقاعــد الطــالب )فــي حــال عــدم ظهورهــا تلقائيــًا(.

رحلة القائد في التعليم اإللكتروني
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التأكــد مــن تطابــق بيانــات الطــالب ذوي اإلعاقــة ومعلمــي التربيــة الخاصــة مــع نظــام نــور )الطــالب علــى نفــس 	 
المرحلــة التعليميــة، المعلميــن علــى نفــس جــداول الجلســات الفرديــة(.

إضافــة الطــالب علــى الفصــول المدرســية مــن خــالل إدارة بيانــات الطــالب ذوي اإلعاقــة لــكل فصــل دراســي 	 
والجلســات الفرديــة ) فــي حــال عــدم ظهورهــا تلقائيــًا (.

إضافــة المعلميــن علــى الفصــول المدرســية فــي معاهــد التربيــة الخاصــة مــن خــالل إدارة المعلميــن لــكل 	 
فصــل دراســي وتحديــد المقــررات التــي يدرســونها فــي كل فصــل ) فــي حــال عــدم ظهورهــا تلقائيــًا (.

بناء وإدارة الجدول الدراسي للطالب ذوي اإلعاقة في معاهد وبرامج التربية الخاصة 	 

بناء وإدارة جدول جلسات الخدمات المساندة لطالب التربية الخاصة عند حاجة الطالب ذي اإلعاقة لها.	 

العمل على التحديث الدوري للبيانات السابقة والرفع بها إلدارة المنطقة واإلدارة العامة للتربية الخاصة.	 

حــث معلمــي التربيــة الخاصــة علــى التخطيــط لبنــاء الــدروس الرقميــة وتهيئتهــا علــى الجــداول الدراســية 	 
ــوات  ــة عيــن، قن ــم الوطني ــة التعلي ــى المنصــات )بواب باالســتفادة مــن مصــادر المحتــوى الرقمــي المتوفــرة عل

عيــن يوتيــوب(.

تكويــن لجنــة خاصــة للطــالب ذوي اإلعاقــة مكونــة مــن ) معلــم التربيــة الخاصــة / معلــم تعليــم عــام / المرشــد 	 
الطالبــي /  معلــم التدريبــات الســلوكية/  معلــم تدريبــات نطــق / اخصائــي العــالج الوظيفــي / وكيــل شــؤون 
الطــالب بالمدرســة( وتحــدد اللجنــة المســتوى األداء الحالــي للطفــل وعقــد اجتماعاتهــم مــع ولــي امــر الطالــب .

التواصــل مــع أوليــاء األمــور وتهيئتهــم بنطــاق المدرســة ونمــوذج التشــغيل المطبــق فيهــا وآليــة التعلــم 	 
اإللكترونــي، وتفعيــل الخطــة التربويــة الفرديــة بيــن المدرســة واألســرة.

االطالع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها المتاحة لقائد المدرسة.	 

االطــالع علــى الئحــة الســلوك الرقمــي وسياســة اســتخدام المنصــة، وحــث المعلميــن والطلبــة علــى االطــالع 	 
عليهــا.

االطالع على دليل المؤشرات التشغيلية آللية قياس إنجاز مهام قائد المدرسة ومنسوبيها.	 

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

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

متابعــة تفاعــل منســوبي المدرســة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالمدرســة إن وجــدت، والحــرص 	 
علــى الــرد علــى استفســاراتهم.

تنظيــم لقــاءات افتراضيــة / حضوريــة مــع منســوبي المدرســة وأوليــاء أمــور الطــالب ذوي اإلعاقــة إلنجــاز 	 
لألعمــال.  والتخطيــط  التهيئــة  وتيســير 

االجتمــاع مــع لجنــة القبــول واألهليــة ولجنــة الخطــط التعليميــة للتأكــد مــن اختيــار األســاليب والطــرق المالئمــة 	 
لتقييــم الطــالب ذوي اإلعاقــة.
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دور القائد في معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة اثناء الدراسة: 

على القائد في معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة المتابعة المستمرة من خالل ما يلي:

التحقــق مــن االتصــال باألنترنــت وتوفيــر األجهــزة والبيئــة المناســبة للبــدء بالتعلــم اإللكترونــي لمعلمــي التربيــة الخاصــة 	 
والطلبــة ذوي اإلعاقــة.

التحقق من توفر ملحقات األجهزة وفق احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة المسجلين بالمدرسة.	 

www.vschool.saبواســطة اســم المســتخدم 	  تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )مدرســتي(  
وكلمــة المــرور الخاصــة بالقائــد فــي نظــام نــور. 

التحقــق مــن أداء النشــيد الوطنــي والتماريــن الصباحيــة فــي اســتهاللية اليــوم الدراســي )عــن بعــد( للطــالب ذوي اإلعاقــة, 	 
واســتعراض فيديــو للنشــيد الوطنــي بلغــة اإلشــارة 

أداء الحلقة الصباحية الجماعية في مدارس رياض األطفال ومراكز التربية الخاصة.	 

التحقق من إنجاز معلمي التربية الخاصة للمهام المطلوبة منهم واستقرار العمليات التعليمية اإللكترونية.	 

التحقــق مــن توفيــر متابعــة معلــم التربيــة الخاصــة بالتنســيق مــع المرشــد الطالبــي لألنشــطة اإللكترونيــة علــى ســاحات 	 
النقــاش العامــة للمدرســة وارســال اإلعالنــات التوعويــة واالرشــادية لمنســوبي المدرســة فــي وقتهــا الصحيــح.

عقد اجتماعات دورية )حضوريا أو الكترونيًا( مع منسوبي المدرسة في معاهد وبرامج التربية الخاصة وذلك لمتابعة:	 

تسهيل أعمالهم بناء على نطاق المدرسة. . 1

االطالع على خططهم التربوية الفردية ومتابعة أعمالهم وتسهيل للتحديات التي تواجههم.. 	

اإلعاقــة . 3 ذوي  الطــالب  بشــأن  الخاصــة  التربيــة  العــام ومعلمــي  التعليــم  بيــن معلمــي  الخبــرات  تبــادل 
المــدارس  فــي  الخاصــة  التربيــة  برامــج  فــي  المدمجيــن 

ــات 	  ــة بيــن منســوبي المدرســة وبعضهــم البعــض بمــا يخــدم اســتدامة العملي ــذ اللقــاءات االفتراضي التحقــق مــن تنفي
ــة فــي المدرســة. ــة واإلداري التعليمي

التحقق من استمرارية العمليات التعليمية وفق النمط التشغيلي المتبع بطريقة صحيحة.	 

الرفع بالتحديات والمشكالت للجهات المعنية في حال وجودها.	 

مالحظة هامة :

مــن األدوار الرئيســة للقائــد التأكــد مــن اســتقرار النظــام والرفــع المباشــر للدعــم الفنــي فــي حــال وجــود أي 
تحديــات تواجــه المدرســة بشــأن معلمــي التربيــة الخاصــة والطــالب ذوي اإلعاقــة، ويمكــن االســتفادة مــن 

أميــن مركــز مصــادر التعلــم أو مــن يــراه قائــد المدرســة مناســًبا للقيــام بذلــك.
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المؤشرات التشغيلية وآليات تقييم تفعيل قائد المدرسة لمنصة مدرستي: 

سيتم تقييم قائد المدرسة بناء على:

اكتمال بيانات مدرسته لكافة المستفيدين )معلم التربية الخاصة والطالب ذوي اإلعاقة( .. 1

تقديم الدعم والمتابعة للطالب ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم.. 	

ضبط اعدادات المدرسة والجداول والمواد الدراسية وحصص الجلسات الفردية للطالب ذوي اإلعاقة.. 3

المتابعــة الدوريــة ألعمــال معلمــي التربيــة الخاصــة ومنســوبي المدرســة ودخولهــم بشــكل مســتمر علــى المنصــة وأداء . 4
المطلــوب منهــم.

المتابعة الدورية للطالب ذوي اإلعاقة ودخولهم بشكل مستمر على المنصة وأداء المطلوب منهم.. 5

ســيؤثر مــدى تفعيــل الطــالب ذوي اإلعاقــة ومعلمــي التربيــة الخاصــة علــى تقييــم تفعيــل قائــد المدرســة للمنصــة؛ لذلــك البــد . 6
لــه مــن المتابعــة الجيــدة إلنجــاز أعمــال منســوبي المدرســة مــن طــالب ذوي اإلعاقــة ومعلمــي التربيــة الخاصــة فــي المهــام 

وحثهــم علــى المشــاركة واالنجــاز.

التحقــق مــن تنفيــذ اللقــاءات االفتراضيــة مــع أوليــاء األمــور بمــا يدعــم تعلــم الطالــب ذي اإلعاقــة وتعديــل الســلوك 	 
الرقمــي والممارســات أن تطلــب االمــر.

التحقــق مــن دخــول الطــالب وإنجــاز المهــام المســندة لهــم مــن المعلميــن واتخــاذ اإلجــراءات العالجيــة فــي حــال وجــود 	 
فاقــد تعليمــي.

حضــور الحصــص لمعلمــي التربيــة الخاصــة فــي الفصــول االفتراضيــة الفرديــة )غــرف مصــادر( والتحقــق مــن ســير 	 
العمليــة التعليميــة كمــا خطــط لهــا.

االطالع على التقارير واإلحصائيات )تقارير معلمي التربية الخاصة، وتقارير الطالب ذوي اإلعاقة، وتقارير المدرسة(	 
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توجيهات خاصة بقائد المدرسة : 

لكــي تنجــح فــي تحقيــق أهــداف النمــوذج التشــغيلي للتعليــم اإللكترونــي بكفــاءة وفعاليــة للمرحلــة القادمــة 
وتقديــم الدعــم لمنســوبي مدرســتك، هــذه نصائــح عامــة تســاعدك فــي تحقيــق ذلــك: 

االســتعداد المبكــر دومــًا: القائــد المتميــز يحتــاج إلــى مهــارة التخطيــط المبكــر لكافــة المهــام بشــكل كافــي يدعــم 	 

معالجــة التحديــات وتوفيــر المتطلبــات ويوضــح األدوار للمعنيــن بهــا.

التوثيــق للبيانــات: مــن المهــم االلمــام بجميــع بيانــات معلمــي التربيــة الخاصــة وطــالب ذوي اإلعاقــة وفئاتهــم 	 

والمتابعــة المســتمرة والتحديــث الــدوري للبيانــات الخاصــة بالمدرســة فيمــا يخــص التربيــة الخاصــة. 

التواصــل الفعــال: البــد مــن التواصــل الفعــال مــع منســوبي مدرســتك مــن خــالل أدوات التواصــل المتوفــرة فــي 	 

منصــة مدرســتي.

ــز بيــن معلمــي التربيــة الخاصــة وفريــق 	  ــادة التحفي ــد المدرســة زي ــراز الممارســات المثلــى: يمكــن لقائ ــز وإب التحفي

ــراز أفضــل الممارســات التــي قدمهــا فريــق عمــل التربيــة الخاصــة.  العمــل فــي التعلــم اإللكترونــي مــن خــالل إب

   حــث معلمــي التربيــة الخاصــة بشــكل مســتمر علــى مراعــاة أنمــاط التعليــم المختلفــة للطلبــة والفــروق الفرديــة 	 

فــي حــال تطبيــق التعلــم اإللكترونــي عــن بعــد. 

  حــث معلمــي التربيــة الخاصــة علــى ضــرورة تقديــم التغذيــة الراجعــة للطــالب ذوي اإلعاقــة علــى األنشــطة 	 

التــي ُيكلــف بهــا الطالــب مــن ذوي اإلعاقــة اإللكترونيــة أو التقييمــات 

  حــث المعلــم علــى ضــرورة الــرد الســريع لالستفســارات اإللكترونيــة التــي ُترســل مــن أوليــاء أمــور الطلبــة مــن ذوي 	 

اإلعاقــة لضمــان عــدم تعطــل العمليــة التعليميــة فــي التعليــم اإللكترونــي. 

حــث معلمــي التربيــة الخاصــة والمرشــد الطالبــي أو مــن يــراه القائــد مناســب علــى ضــرورة التواصــل المســتمر مــع 	 

أوليــاء األمــور لتفقــد احتياجــات الطلبــة ذوي اإلعاقــة والمشــاكل التقنيــة التــي يواجهونهــا فــي التعليــم اإللكترونــي.
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معلم التربية الخاصة

الدور والمهام 	 

آليات التقييم	 

توجيهات خاصة	 
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رابـــط مــنصــة مــدرســتــي:
عــــــيـــن: قــــــنـــاة  تـــــــــــــردد 
رابط منـصة العـودة االمنة:

www.Madrasati.sa

https://backtoschool.madrasati.sa/#intro
عربسات 12437

 الدعم:
منصة مدرستي

 الرقم:  19996-920033988
مركز االتصال لالستشارات 

010203

060504

070809

10 11 12

الرحلة التعليمية لـ
معلم التربية الخاصة

الدخول إلى 
منصة مدرستي

االطالع على الخطة 
التربوية الفردية للطالب

 ذوي اإلعاقة 

مراجعة وتحديث أهداف
 الخطة التربوية الفردية
للطالب ذوي اإلعاقة 

تقديم الدروس
التعليمية للطالب

 ذوي اإلعاقة

تحديد األهداف  التروية
الفردية ووضع خطة
أسبوعية لتنفيذها 

التواصل مع أولياء األمور
لمشاركتهم الخطة

التربوية الفردية 

تصميم األنشطة
الداعمة لتحقيق

األهداف التعليمية 

مواءمة الجلسات الفردية
مع الجدول الدراسي

وتحديدها (حضوريا | عن بعد 
من خالل منصة مدرستي)

تطبيق أهداف الخطة
التربوية الفردية لتتضمن

المهام االلكترونية
 | حضورية

تقديم الواجبات
والتكليفات اليومية
واالسبوعية للطالب

ذوي اإلعاقة

تقديم التغذية الراجعة
للطالب ذوي اإلعاقة 

تقديم االختبارات
والتقويم المستمر

حضور اللقاءات االفتراضية
مع منسوبي المدرسة
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المهام والمسؤوليات لمعلم التربية الخاصة 

 تنفيذ الواجبات الواردة في الدليل التنظيمي واالجرائي للتربية الخاصة إضافة إلى المهام التالية: 

التأكد من إضافة بيانات الطالب/ الطالبات ذوي اإلعاقة في منصة مدرستي.. 1

التدريــب علــى اســتخدام منصــة مدرســتي واالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة فــي إدارة التربيــة الخاصــة فــي المواقــع الرســمية . 	
لــوزارة التعليــم.

مــع . 3 يتعــارض  ال  بمــا  اإلعاقــة  ذوي  الطالبــات  للطــالب/  االفتراضيــة  الفصــول  إنشــاء  فــي  المدرســة  إدارة  مــع  التنســيق 
االفتراضيــة. العــام  التعليــم  فصــول  فــي  اســتفادتهم 

تكييــف وتعديــل مناهــج التعليــم العــام بمــا يتناســب مــع احتياجــات الطالــب/ الطالبــة ذوي اإلعاقــة وتفعيــل الخطــط التربويــة . 4
الفرديــة مــن خــالل المنهــج وتحقيــق أهدافهــا.

ــاء أمــور الطــالب ذوي اإلعاقــة وتزويدهــم باإلجــراءات والمــوارد الالزمــة لتحقيــق أقصــى اســتفادة . 5 التواصــل الفعــال مــع أولي
ــة مــن ذوي اإلعاقــة. للطالــب/ الطالب

المراجعــة الدوريــة لمــدى تحقــق أهــداف الخطــة التربويــة الفرديــة وإجــراء التعديــالت الالزمــة وفــق اســتفادة الطالــب/ الطالبــة . 6
ذوي اإلعاقــة وإضافــة أنشــطة مســاندة بشــكل مســتمر.

التأكــد مــن تطبيــق آليــة تقويــم الطــالب/ الطالبــات ذوي اإلعاقــة ومتابعــة ذلــك مــع إدارة المدرســة ومعلمــي/ معلمــات . 	
التعليــم العــام .

التواصــل مــع إدارة المدرســة والرفــع بالمشــكالت التــي قــد تواجــه معلــم التربيــة الخاصــة أو طالــب ذوي اإلعاقــة وأوليــاء . 	
أمورهــم فــي االســتفادة مــن منصــة مدرســتي.

الحضــور للــدوام المباشــر فــي المدرســة، أو عــن ُبعــد وفــق المحــددات حســب توجيــه قائــد المدرســة، ويســتثمر الحضــور . 	
المباشــر فــي دعــم تعلــم الطــالب، واجابــة استفســاراتهم، وأوليــاء أمورهــم، وتســليم واســتالم التكليفــات.

إعداد خطة لعالج الفاقد التعليمي لدى الطالب للعام الدراسي السابق 1440 / 1441هـ في بداية العام الدراسي الحالي.. 10

تدريــس النصــاب المقــرر مــن الحصــص كامــاًل عــن ُبعــد، والقيــام بــكل مــا يتطلبــه تحقيــق أهــداف المــواد الدراســية مــن تصميــم . 11
التدريــس والتخطيــط الكتابــي واختيــار االســتراتيجيات المناســبة، وتنفيــذ األنشــطة واســتخدام أســاليب تقويــم مناســبة، وبنــاء 

االختبــارات؛ وفــق جــداول المواصفــات، والضوابــط والشــروط.

تكليــف الطــالب ومتابعتهــم فــي تنفيــذ التكليفــات المطلوبــة منهــم في التعلــم اإللكتروني؛ عبر المنصــات التعليمية المعتمدة . 	1
ورصــد تقدمهــم وتقديمــم تغذيــة راجعة مســتمرة لهم.

التواصل المستمر مع الطالب؛ من خالل المنصات التعليمية المعتمدة، وتحفيزهم على استمرار التعلم.. 13

تفعيل المنصات التعليمّية المعتمدة واستثمار  البث التلفازي والرقمي.. 14

تفعيل كتاب الطالب وكتاب النشاط في المادة الدراسية وأدوات المنهج األخرى.. 15

إنهاء المقررات الدراسية؛ حسب البرنامج الزمني للخطة الدراسية.. 16

إدخال وتدقيق درجات ومهارات الطالب؛ في نظام نور.. 	1
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دور معلم التربية الخاصة قبل بدء الدراسة

 مــن دور معلــم التربيــة الخاصــة التخطيــط الجيــد واالســتعداد قبــل بــدء الدراســة وأن يكــون واعــي بمــا يوفــره 
التعلــم اإللكترونــي مــن أدوات تســهل عليهــم أداء مهامهــم فــي العمليــة التعليميــة لتعزيــز رفــع مســتوى 

اإلنجــاز لــدى الطلبــة وذلــك مــن خــالل التحقــق مــن البنــود التاليــة:

الحصــول علــى التدريــب الخــاص بمعلــم التربيــة الخاصــة علــى منصــة مدرســتي والمتوفــر علــى منصــة   	
للمــدارس. العــودة 

نفــس  علــى منصــة مدرســتي، وهــي  الدخــول  وإمكانيــة  الخاصــة  التربيــة  مــن حســاب معلــم  التأكــد   	
حســابك. معلومــات  ســالمة  مــن  للتأكــد  نــور  نظــام  علــى  الدخــول  حــاول  نــور  نظــام  علــى  دخولــك  معلومــات 

ــة عيــن،  ــة التعليــم الوطني ــر منصــات مصــادر التعلــم )بواب االطــالع علــى المحتــوى الرقمــي المتوفــر عب  	
ــد مــدى مناســبته  ــي المتوفــر وتحدي قنــوات عيــن يويتيــوب، منصــة مدرســتي(؛ لمعرفــة المحتــوى اإللكترون

أثنــاء التخطيــط لتصميــم الــدروس اليوميــة.

اطلع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي وتعرف على أدواتها.  	

اطلع على الئحة السلوك الرقمي وسياسة استخدام المنصة.  	

حدد طرق التواصل مع الدعم الفني للتواصل معهم مستقبال في حال وجود أي معوقات للعمل.  	

ــر وســائل  ــة الخاصــة عب ــوزارة وإلدارة التربي ــوزارة وإدارة التعليــم مــن المصــدر الرســمي لل ــار ال ــع اخب تاب  	
االجتماعــي. التواصــل 

تابع اخبار المدرسة عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة إن وجدت.  	

التحقــق مــن وجــود جهــاز حاســب آلــي/ جهــاز ذكــي لمتابعــة التعلــم اإللكترونــي، وكذلــك التحقــق مــن وجــود   	
شــبكة اتصــاالت جيــدة.

االطالع على الملف التربوي الفردي للطالب ذي اإلعاقة.  	

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

المشاركة مع فريق العمل في تحديد احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة ) اكاديمي - سلوكي - تأهيلي(.  	

رحلة معلم التربية الخاصة  في التعليم اإللكتروني
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دور معلم التربية الخاصة اثناء  الدراسة

 تتعدد ادوار معلم التربية الخاصة حسب نمط تقديم الخدمة )برامج دمج- معاهد تربية خاصة(:

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

تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )مدرســتي(  www.vschool.saبواســطة اســم 	 
المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــة بالمعلــم علــى نظــام نــور. 

االشــراف علــى أداء النشــيد الوطنــي والتماريــن الصباحيــة فــي اســتهاللية اليــوم الدراســي )عــن بعــد(. 	 
وكذلــك اســتعراض فيديــو للنشــيد الوطنــي بلغــة اإلشــارة 

أداء الحلقة الصباحية الجماعية في مدارس رياض األطفال ومراكز التربية الخاصة. 	 

اختيار الجدول الدراسي والحصص والجلسات الفردية من القائمة الرئيسية.	 

فــي الجــدول الدراســي، يختــار المعلــم الحصــة التــي يرغــب بتحضيرهــا للطــالب؛ ليصــل إلــى صفحــة إدارة 	 
الحصــص الخاصــة بالحصــة التــي اختارهــا )متوفــر التاريــخ، ورقــم الحصــة، ووقتهــا(.

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

تحديــد مســار الــدرس والجلســات الفرديــة وخيــارات تقديــم الحصــة )فصــل افتراضــي فــي كانــت الحصــة 	 
األساســية تقــدم عــن بعــد(.

حصــر الطــالب ذوي اإلعاقــة ممــن تســتدعي حالتهــم إلــى تقديــم جلســات تربويــة فرديــة، وخدمــات 	 
مســاندة.

تحديد الوقت الزمني لتقديم الجلسة التربوية الفردية وجلسات الخدمات المساندة.	 

موائمة الجدول الدراسي للطالب لتقديم الجلسات الفردية.	 

تفعيل الغرف الخاصة اإلفتراضية لتقديم اإلرشادات ألولياء األمور عند الحاجة.	 

معالجة الفاقد التعليمي لكل طالب خالل األسبوعين )األول والثاني من بداية العام الدراسي(.	 

تقليــل الفجــوة بيــن منهــج التعليــم العــام والخطــة التربويــة الفرديــة، وذلــك بتحقيــق أهــداف الخطــة مــن 	 
خــالل تكييــف المنهــج.

بناء الحصة: يتم إضافة المحتوى التعليمي وفق التعليميات التالية:	 

األنشــطة المســاندة: يتــم اختيــار الــدرس المســجل مــن قنــاة عيــن )الــدرس المعيــاري( كنشــاط مســاند . 1
أساســي ويمكــن للمعلــم إضافــة اثــراء مســاعد أو اثنيــن لدعــم تعلــم الطــالب وتنويــع التعليــم، علــى ان 

يتــم عــرض الــدرس المســجل مــن قنــاة عيــن أثنــاء تقديــم الحصــة.
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الواجبــات واألنشــطة الفرديــة يتــم بنائهــا مــن المــواد التفاعليــة وبنــوك األســئلة المتوفــرة ومــن الخطــة . 	
التربويــة الفرديــة أو مــن خــالل إضافــات معلــم التربيــة الخاصــة مــن أســئلة الكترونيــة حســب احتيــاج كل 

طالب.

الدخول إلى الحصة والجلسة الفردية االفتراضية قبل البدء ب 5 دقائق.	 

تقديم الحصة االفتراضية وفقًا لضوابط وسياسات تقديم الدرس االفتراضي.	 

ــاء أمورهــم علــى ضبــط قنــوات عيــن الفضائيــة علــى التلفــاز لمتابعــة 	  حــث الطــالب ذوي اإلعاقــة وأولي
شــرح الــدروس فــي حــال تطبيــق النطــاق األحمــر وعــدم توفــر انترنــت للتواصــل عبــر منصــة مدرســتي. 

االطــالع علــى تقاريــر اإلنجــاز والمؤشــرات التشــغيلية الخاصــة بمعلــم التربيــة الخاصــة والطــالب ذوي   	
اإلعاقــة. 

فــي حــال حصــول ظــرف لمعلــم التربيــة الخاصــة البــد مــن اخطــار قائــد المدرســة أو وكيــل الشــؤون   	
المدرســة. فــي  المتاحــة  البدائــل  لتوفيــر  بالغيــاب  التعليميــة 

ارشــاد كل فئــة مــن فئــات اإلعاقــة بــاألدوات والوســائل المناســبة لخصائــص اإلعاقــة مثــال االرشــادات   	
الناطقــة، تكبيــر المحتــوي، لغــة اإلشــارة.

يتــم تقديــم المحتــوى التعليمــي مــن قبــل معلــم الصــف العــادي ) فــي حــال كان هنــاك فصــول دمــج كلــي(   	
، ويكــون هنــاك جلســات فرديــة وفصــول افتراضيــة لمعلــم التربيــة الخاصــة. 

	  تبســيط الوســائل المســتخدمة فــي الخطــة التربويــة الفرديــة حتــى يســتطيع ولــي األمر تنفيذهــا بالمنزل 
بأبســط االدوات المتوفــرة دون التكلفــة عليهــا

توفيــر وســائل جــذب للطالــب مــن خــالل الجلســات المنفــذة عــن بعــد فــي الحلقــة او الجلســة الفرديــة،   	
مثــل اســتخدام الشــخصيات المحببــة للطفــل مــن خــالل تحديدهــا مســبًقا مــع ولــي األمــر، أو التنويــع فــي 

نبــرات الصــوت وغيرهــا مــن الوســائل الجاذبــة إلثــارة دافعيــة الطالــب للجلســة.

تفعيــل غرفــة التكامــل الحســي: علــى معلــم التربيــة الخاصــة تفعيــل غرفــة التكامــل الحســي مــن ضمــن   	
األنشــطة )إن وجــدت( فــي حــاالت التوحــد وفــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه, للتحكــم فــي انفعاالتهــم وتفريــغ 
طاقاتهــم وتقويــة التركيــز لديهــم , لتحقيــق التــوازن واالســتقرار النفســي للتعلــم بشــكل أفضــل واكتســاب 

المهــارات بســعادة واســتقرار ومســتوى عالــي مــن الفهــم .

اســتخدام طــرق متنوعــة تســاعد علــى جــذب تركيــز وانتبــاه الطــالب ذوي اإلعاقــة حيــث أن التعليــم عــن   	
بعــد أمــر جديــد عليهــم ويحتــاج جهــد أكبــر علــى المعلــم . 

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

المناســبة، التفاعــل مــع الطــالب بالشــكل المناســب.
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المؤشرات التشغيلية وآليات تقييم تفعيل المعلم لمنصة مدرستي :

سيتم تقييم المعلم بناء على:

ــارات، . 1 نســبة المهــام المنشــأة للطــالب ذوي اإلعاقــة مــن قبلــه ســواًء كانــت )واجبــات، أنشــطة الكترونيــة، اختب

جلســات فرديــة، أنشــطة مســاندة، غــرف نقــاش( علــى عــدد المهــام االجماليــة المطلوبــة منــه تنفيذهــا، ويمكــن 

الرجــوع لدليــل المؤشــرات التشــغيلية لتفعيــل منصــة مدرســتي لمعرفــة عــدد المهــام المطلوبــة لــكل تخصــص.

بنــاء الخطــة التربويــة الفرديــة لــكل طالــب مــن ذوي اإلعاقــة بنــاء علــى مســتوى األداء الحالــي لــه ومتابعتهــا . 	

أســبوعيا.

أن تكون المهام المنشاة متوافقة مع اهداف الخطة التربوية الفردية . 3

التواصــل الفعــال مــع أوليــاء أمــور الطــالب ذوي اإلعاقــة وامدادهــم باإلرشــادات الالزمــة لمتابعــة الطــالب ذوي . 4

اإلعاقــة.

تحضيره وتقديمه للدروس االفتراضية والجلسات الفردية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه.. 5

ســيؤثر مــدى تفاعــل الطــالب ذوي اإلعاقــة علــى تقييــم معلــم التربيــة الخاصــة؛ لذلــك البــد للمعلــم مــن المتابعــة . 6

الجيــدة إلنجــاز الطــالب فــي المهــام وحثهــم علــى المشــاركة واالنجــاز.

توافق األنشطة والواجبات والتقويم مع محتوى المنهج مع الفروق الفردية لكل طالب من ذوي اإلعاقة.. 	

توجيهات خاصة بمعلم التربية الخاصة: 

لكــي تنجــح فــي تحقيــق أهدافــك التعليميــة بكفالــة وفعاليــة للمرحلــة القادمــة وتقديم الدعــم التعليمي للطالب 
ذوي اإلعاقــة، هــذه نصائــح عامــة تســاعدك فــي تحقيق ذلك: 

إدارة الوقــت: معلــم التربيــة الخاصــة المتميــز يحتــاج إلــى مهــارة فــي إدارة الوقــت بشــكل فعــال للتمكــن مــن 	 

التحضيــر المســبق للمحتــوى اإللكترونــي بوقــت كافــي ومتابعــة الطلبــة ذوي اإلعاقــة حضوريا/عــن بعــد والــرد علــى 

استفســاراتهم لتقديــم الدعــم الــالزم لعمليــة التعلــم اإللكترونــي حيــث كل ذلــك يتطلــب إدارة وقــت فعالــة مــن 

المعلــم.

التواصــل الفعــال: البــد مــن التواصــل الفعــال مــع طالبــك واختيــار أدوات التواصــل المناســبة لوضــع الطالــب ذو 	 

اإلعاقــة والمتوفــرة فــي منصــة مدرســتي لتعزيــز عمليــة التعلــم اإللكترونــي.

   يجــب أن تراعــى أنمــاط التعليــم المختلفــة والفــروق الفرديــة وخاصــة فــي التعلــم اإللكترونــي حيــن يكــون الطلبــة 	 
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ذوي اإلعاقــة خلــف الشاشــات ســواء تــم التعليــم عــن بعــد بشــكل تزامنــي أو غيــر تزامنــي والتأكــد مــن توفــر 

الممكنــات المناســبة لنمــط اإلعاقــة.

   احــرص دائمــا علــى تقديــم التغذيــة الراجعــة للطلبــة ذوي اإلعاقــة بشــكل وقتــي أو خــالل وقــت قصيــر. عمليــة 	 

تحســن مخرجــات التعليــم اإللكترونــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــي تلقــى الطالــب مــن ذوي اإلعاقــة تغذيــة راجعــة 

ســريعة علــى مــا قــام بــه مــن أنشــطة وتقييمــات.

  كــن دائــم التواصــل مــع أوليــاء األمــور وخاصــة فــي حــال التعليــم عــن بعــد للتأكــد مــن توفــر البيئــة التعليميــة 	 

الداعمــة للطالــب ذوي اإلعاقــة ألداء مهمــه التعليميــة وتطويــر مــوارد تعزيــز مهــارات الطالــب.

احــرص دائمــا علــى طلــب الدعــم فــي حــال وجــود تســاؤالت فنيــة أو تقنيــة تخــص األنظمــة وأدوات التعلــم 	 

المتوفــرة  اإللكترونــي 

يمكــن لمعلــم التربيــة الخاصــة زيــادة التحفيــز بيــن الطلبــة ذوي اإلعاقــة وأوليــاء أمورهــم مــن خــالل إبــراز أفضــل 	 

الممارســات الرقميــة المقدمــة مــن الطلبــة فــي التعلــم اإللكترونــي.

الحــرص علــى تســجيل حضــور الطلبــة ذوي اإلعاقــة باســتمرار وخاصــة فــي التعليــم اإللكترونــي ويمكــن االطــالع 	 

علــى سياســات الحضــور والتقييم.
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ولي أمر الطالب 
ذو اإلعاقة

الدور والمهام 	 

آليات التقييم	 

توجيهات خاصة	 
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رابـــط مــنصــة مــدرســتــي:
عــــــيـــن: قــــــنـــاة  تـــــــــــــردد 
رابط منـصة العـودة االمنة:

www.Madrasati.sa

https://backtoschool.madrasati.sa/#intro
عربسات 12437

 الدعم:
منصة مدرستي

 الرقم:  19996-920033988
مركز االتصال لالستشارات 

010203

060504

070809

10 11

رحلة دعم
ولي أمر الطالب ذوي اإلعاقة

استالم الكتب
 الدراسية البنك

 | ابنتك

اختيار وتحديد طريقة
التعليم إلبنك | ابنتك

( حضوريا – منصة مدرستي
 مع قناة عين

تهيئة البيئة
المنزلية واالبناء 

للتعلم

التأكد من حساب
ابنك | ابنتك على منصة

مدرستي

الدخول إلى منصة
مدرستي

اختيار االبن | االبنه
 المطلوب متابعته 

من قائمة األبناء 
لدى ولي االمر

المشاركة في اعتماد 
الخطة التربوية الفردية

مع فريق العمل 
بالمدرسة

التنسيق مع قائد
المدرسة حسب جدول

 الجلسات التربوية
  الفردية حضوريا

 ان وجدت 

االطالع على تحقق
 األهداف الفردية

 ومستوى التحصيل
 الدراسي

التواصل مع معلمي
 التربية الخاصة
 وفريق العمل 

عبر المنصة

تقديم الدعم لألبناء 
أثناء تعلمهم 

االفتراضي 

حضور اللقاءات
 االفتراضية
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المهام والمسؤوليات لولي األمر 

استالم الكتب المدرسية من المدرسة من قبل الطالب أو ولي األمر. 1

توفيــر البيئــة المكانيــة الثابتــة والخاليــة مــن المشــتتات ومراعــاة اإلضــاءة والتهويــة المناســبة لتحقيــق . 	
بيئــة منزليــة تربويــة قريبــة مــن الفصــل الدراســي.

الرفــع مبكــرا إلدارة المدرســة فــي حــال عــدم إمكانيــة توفيــر األجهــزة اإللكترونيــة الالزمــة للدخــول لمنصــة . 3
مدرستي.

التواصــل مــع إدارة المدرســة للحصــول علــى إرشــادات وبيانــات الدخــول لمنصــة مدرســتي واالســتفادة . 4
مــن الخدمــات المقدمــة فيهــا.

االفتراضيــة . 5 الفصــول  مــن  االســتفادة  يضمــن  بمــا  التقنيــة  اســتخدام  علــى  ابنتكــم  ابنكــم/  تدريــب 
الفرديــة. الجلســة  أو  الــدرس  أثنــاء  ومتابعتهــم 

التواصــل مــع معلمــي/ معلمــات التربيــة الخاصــة لمتابعــة احتياجــات ابنكــم/ ابنتكــم لمتابعــة تحقيــق . 6
األهــداف المحــددة فــي الخطــة التربويــة الفرديــة.

تقديــم الدعــم المعنــوي والعاطفــي حســب حاجــة ابنكــم/ ابنتكــم   وتوفيــر المــوارد الالزمــة لتحقيــق . 	
تفاعلهــم اإليجابــي مــن خــالل التعلــم عــن بعــد.

التواصــل الفعــال مــع معلمــي/ معلمــات التربيــة الخاصــة وتزويدهــم بمــدى تفاعــل ابنكــم / ابنتكــم مــع . 	
الفصــول االفتراضيــة .

متابعــة إنجــاز ابنكــم / ابنتكــم   للواجبــات المدرســية واألنشــطة فــي منصــة مدرســتي بالتنســيق مــع . 	
ــة الخاصــة. ــم التربي معل
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دور ولي األمر في تهيئة األبناء 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 التعليمية المناســبة 
فــي المنــزل بمــا يعظــم فــرص التعلــم بشــكل أفضــل، لتحقــق ذلــك؛ علــى ولــي األمــر التخطيــط 

بشــكل جيــد ومبكــر اســتعدادًا لبــدء العــام الدراســي مــن خــالل التحقــق ممــا يلــي:

توفيــر الركــن التعليمــي المناســب ضمــن البيئــة المنزليــة، وتجهيــزه بكافــة األدوات الالزمــة للتعلــم , 	 
مــع الحــرص علــى وضــع مســافة كافيــة بيــن ابنكــم - ابنتكــم وشاشــة العــرض .

ــاء مــن 	  توفيــر جهــاز حاســب آلــي / جهــاز ذكــي ومالحقــه المالئمــة لخصائــص اإلعاقــة ليتمكــن األبن
الوصــول لمنصــات التعليــم اإللكترونــي، وفــي حــال عــدم توفــر جهــاز يتــم ابــالغ المدرســة مبكــًرا بذلــك 

لبحــث الحلــول والبدائــل معهــم.

تحديد احتياجات ابنكم ابنتكم التعليمية والتربوية والرفع بها لإلدارة المختصة بالمدرسة.	 

ــة تعليــم الطالــب كحــل 	  ــون لمواصل ــي( فــي جهــاز التلفزي ــاة عيــن )البــث الفضائ  يفضــل تثبيــت قن
بديــل لعــدم توفــر أجهــزة ضمــن البيئــة التعليميــة فــي المنــزل.

 بالتنســيق مــع قائــد المدرســة التأكــد مــن توفــر معلومــات وحســابات الدخــول علــى نظــام إدارة 	 
التعليــم اإللكترونــي لولــي األمــر وللطــالب، وهــي ذات الحســابات المســتخدمة للدخــول علــى نظــام 
نــور، نأمــل محــاول الدخــول علــى نظــام نــور للتأكــد مــن ســالمة معلومــات حســابك. وكذلــك التأكــد 
مــن حســابات األبنــاء ولــكل ابــن - ابنــه حســاب مســتقل يدخــل مــن خاللــه إلــى نظــام إدارة التعليــم 

اإللكترونــي.

الحصــول علــى التدريــب الخــاص بولــي األمــر واألدلــة اإلرشــادية إمــا عــن طريــق نظــام إدارة التعلــم 	 
والمتوفــر علــى منصــة العــودة للمــدارس أو مــن خــالل التواصــل مــع قائــد المدرســة.

تحديث طرق التواصل مع الدعم الفني في حال وجود أي معوقات للعمل.	 

الحــرص علــى متابعــة اخبــار الــوزارة وإدارة التعليــم مــن المصــدر الرســمي للــوزارة وإلدارة التعليــم 	 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.

الحــرص علــى متابعــة اخبــار المدرســة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالمدرســة إن 	 
وجــدت.

رحلة ولي األمر  في التعليم اإللكتروني
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دور ولي األمر أثناء الدراسة :

على ولي األمر متابعة تعلم أبنائه وتطبيق تعليمات التعليم اإللكتروني من خالل: 

التحقــق مــن االتصــال باألنترنــت والتأكــد مــن األجهــزة الذكيــة وتوفــر البيئــة المناســبة للبــدء بتعلــم األبنــاء . 1
الكترونيــًا.

العمــل علــى إيجــاد البدائــل والحلــول المناســبة للحفــاظ علــى األجهــزة وملحقاتهــا فــي حــال عــدم تمكــن األبنــاء . 	
مــن الضبــط الذاتــي.

دعــم ومتابعــة األبنــاء فــي تســجيل الدخــول اليومــي المبكــر لنظــام إدارة التعلــم.  www.vschool.saبواســطة . 3
اســم المســتخدم وكلمــة المــرور الخاصــة بهــم.

االشــراف علــى أداء النشــيد الوطنــي والتماريــن الصباحيــة فــي اســتهاللية اليــوم الدراســي )عــن بعــد(. وكذلــك . 4
اســتعراض فيديــو للنشــيد الوطنــي بلغــة اإلشــارة 

اإلشــراف علــى ابنكــم -ابنتكــم أثنــاء أداء الحلقــة الصباحيــة الجماعــي فــي مــدارس ريــاض األطفــال ومراكــز . 5
الخاصــة. التربيــة 

مســاعده ابنكــم - ابنتكــم وضبــط ســلوكه اثنــاء حضــور الحلقــة الصباحيــة فــي مــدارس ريــاض األطفــال ومراكــز . 6
التربيــة لخاصــة.

توجيــه ابنكــم - ابنتكــم للدخــول علــى ايقونــة الجــدول الدراســي واســتعراض الحصــص اليوميــة المقــرر حضورهــا . 	
مــن قبلهــم.

توجيه ابنكم - ابنتكم للضغط على رابط )الدرس المباشر( وحضور الحصص الدراسية. . 	

حث ابنكم - ابنتكم على االستماع لشرح المعلم للحصة والتفاعل مع ما يطلبه أثناء الشرح.. 	

حــث ابنكــم - ابنتكــم باســتمرار ومتابعتهــم فــي أداء المهــام والتكليفــات المقدمــة مــن قبــل المعلــم فــي النظــام . 10
وإنهائهــا قبــل انتهــاء الموعــد المحــدد لهــا. 

من الممكن مشاركة االخوة في عملية التعليم ويكون ذلك بتشجيع ولي األمر. . 11

حث ابنكم/ابنتكم على التفاعل مع االقران والمشاركة عبر ساحات النقاش. . 	1

االطالع على تقارير االنجاز الخاصة باألبناء من حساب ولي األمر. . 13

حضور اللقاءات االفتراضية والتواصل مع منسوبي المدرسة فيما يخص األبناء.. 14
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اإلشراف والمتابعة آللية تقييم الطالب عبر منصة مدرستي:

يجــب علــى ولــي األمــر التعــرف علــى آليــة تقييــم الطالــب للتأكــد مــن متابعــة أدائــه التعليمــي واإلشــراف 
علــى مســتواه الدراســي. ســيتم تقييــم الطالــب بنــاء على:

 نســبة المهــام المنفــذة منــه ســواًء كانــت )واجبــات، أنشــطة الكترونيــة، اختبــارات( علــى المهــام االجماليــة . 1

المطلوبــة.

حضوره للدروس االفتراضية حسب الجدول الدراسي المحدد.. 	

سيؤثر التقييم على درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب ومستوى االجتياز للمرحلة الدراسية.. 3

تطبيق خطة تعديل السلوك والخدمات المساندة ومتابعتها أن وجدت مع فريق العمل.. 15

القيــام بــدور المعلــم الظــل أو مســاعد المعلــم والــذي يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى تفعيــل دور أحــد افــراد . 16
االســرة ليقــوم كحلقــة وصــل بيــن األنشــطة المطروحــة عــن طريــق التقنيــة وبيــن الطالــب ذوي اإلعاقــة 
لتحقيــق الهــدف التعليمــي« حــال تطلــب االمــر ذلــك وحــث أفــراد االســرة علــى تقديــم الدعــم المطلــوب لالبــن.

توجيهات خاصة لولي االمر: 

قم باإلشراف والمراقبة الدائمة إلنجاز ابنك للمهارات المطلوبة. 	 

تابع مستوى تقدم ابنك في البرنامج التربوي الفردي.	 

ساهم في تعميم المهارات المكتسبة من العملية التعليمية لالبن في الحياة اليومية.	 

قم بتحفيز االبن لضمان دمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة.	 

قــم بتهيئــة الجــو المناســب لالبــن فــي المنــزل، حيــث ان التكامــل بيــن المدرســة واألســرة أســاس النجــاح فــي 	 

التعليميــة.  العمليــة 

ال تتردد في التواصل مع معلم الطالب أو المدرسة في حال وجود أي استفسار أو مخاوف قد تطرأ لكم.	 

كن بجوار ابنك / ابنتك ذي اإلعاقة، ووضح له ما استشكل عليه من معلومات أثناء تقديم الدروس.	 

احــرص دائمــا علــى حضــور اجتمــاع أوليــاء األمــور االعتيــادي أو االفتراضــي لمناقشــة جميــع األمــور المتعلقــة 	 

بالطالــب. 
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الطالب ذو اإلعاقة

الدور والمهام 	 

آليات التقييم	 

توجيهات خاصة	 
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رابـــط مــنصــة مــدرســتــي:
عــــــيـــن: قــــــنـــاة  تـــــــــــــردد 
رابط منـصة العـودة االمنة:

www.Madrasati.sa

https://backtoschool.madrasati.sa/#intro
عربسات 12437

 الدعم:
منصة مدرستي

 الرقم:  19996-920033988
مركز االتصال لالستشارات 

010203

060504

070808

الرحلة التعليمية لـ
الطالب ذوي اإلعاقة

استالم الكتب 
الدراسية  

االستعداد لليوم 
الدراسي بأداء النشيد 

الوطني والتمارين 
الصباحية (حضوريا | من 
خالل منصة مدرستي ) 

 تفعيل الحلقة 
الصباحية ان وجد 

(حضوريا | من 
خالل منصة 
مدرستي)  

ااالطالع على 
الجدول الدراسي 

واالستعداد للحصة 
أو الجلسة  التربوية 

الفردية 

حضور الجلسات  
التربوية الفردية 

حضور الحصص 
االفتراضية | 

الحصص الحضورية 
مع معلم التربية 

الخاصة 

اداء المهام 
واألنشطة 

االلكترونية  | الورقية 
المسندة له من  

معلم التربية الخاصة 

التفاعل مع األقران 
في أنشطة 

المدرسة في 
التعليم الجماعي  
(حضوريا | من خالل 
منصة مدرستي )

الحصول على التغذية 
الراجعة من معلم 
التربية الخاصة عبر 

المنصة وأدوات 
التفاعل أو حضوريا 

أداء االختبارات 
ومتابعة 
التقويم 
المستمر

للمرحلة االبتدائية من الساعة:  3 مساًء 

للمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة:   7 صباحًا

يبدأ اليوم الدراسي
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المهام والمسؤوليات للطالب  

تنفيذ المهام اآلتية:

استالم الكتب المدرسية من المدرسة من قبل الطالب أو ولي األمر	 

 	www.Madrasati.sa الدخول على منصة مدرستي من خالل الرابط

التدرب على كيفية استخدام منصة مدرستي وتفعيل أدواتها.	 

حضــور الــدروس اليوميــة مــن خــالل منصــة مدرســتي مــن خــالل الرابــط www.Madrasati.sa أو قنــاة عيــن 	 
الفضائيــة تــردد عــرب ســات )12437(

تنفيذ المهام األدائية اإللكترونية عبر المنصات التعليمية المعتمدة.	 

االلتزام بالتوجيهات اإلرشادية.	 

تاديــة اإلختبــارات المركزيــة )المعــدة مــن قبــل قائــد المدرســة أو مكتــب التعليــم( أو التقويميــة مــن قبــل 	 
معلــم المدرســة.
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رحلة الطالب في التعليم اإللكتروني

دور الطالب ذوي اإلعاقة قبل  الدراسة بمشاركة األسرة:

علــى الطالــب التخطيــط الجيــد واالســتعداد قبــل بــدء الدراســة بمشــاركة األســرة وذلــك حســب 
مســتوى وشــدة اإلعاقــة، وطلــب الدعــم الــالزم للتأكــد مــن اتمــام الخطــوات التاليــة:

الحصــول علــى التدريــب الخــاص بالطالــب علــى منصــة مدرســتي والمتوفــر كذلــك علــى منصــة 	 
للمــدارس. العــودة 

التحقــق مــن حســاب الطالــب وإمكانيــة الدخــول علــى منصــة مدرســتي وهــي نفــس معلومــات 	 
دخولــك علــى نظــام نــور. حــاول الدخــول علــى نظــام نــور للتأكــد مــن ســالمة معلومــات حســابك. 

استكشــف منصــة مدرســتي والتــي توفــر لــك إمكانيــة متابعــة قنــوات عيــن الفضائيــة وقنــوات عيــن 	 
يوتيــوب وبوابــة التعليــم الوطنيــة عيــن االثرائيــة.

االطالع على أدلة استخدام منصة مدرستي وتحقق من فهمك ألدواتها.	 

االطالع على الئحة السلوك الرقمي وسياسة استخدام المنصة.	 

معرفــة طــرق التواصــل مــع الدعــم الفنــي للتواصــل معهــم مســتقبال فــي حــال وجــود أي معوقــات 	 
للعمــل.

متابعــة اخبــار الــوزارة وإدارة التعليــم مــن المصــدر الرســمي للــوزارة وإدارة التربيــة الخاصــة عبــر 	 
االجتماعــي. التواصــل  وســائل 

متابعة اخبار المدرسة عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمدرسة إن وجدت.	 

التحقــق مــن وجــود جهــاز حاســب آلــي / جهــاز ذكــي لمتابعــة التعلــم اإللكترونــي، وكذلــك التحقــق مــن 	 
وجــود شــبكة اتصــاالت جيــدة.

يمكنــك ضبــط قنــاة البــث التلفزيونــي عيــن علــى التلفــاز اســتعدادًا لحضــور شــرح الــدروس فــي حــال 	 
عــدم توفــر انترنــت يمكنــك مــن حضــور الحصــص االفتراضيــة.

مالحظة:

 توفيــر الدعــم الــالزم مــن قبــل افــراد االســرة لتمكيــن الطالــب مــن انجــاز المهــام المطلوبــة قبــل 
بــدء الدراســة.
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دور الطالب ذوي اإلعاقة أثناء الدراسة بمشاركة األسرة:

علــى الطالــب متابعــة التعلــم أثنــاء الدراســة وذلــك حســب مســتوى وشــدة اإلعاقــة، وطلــب الدعــم الــالزم 
للتأكــد مــن اتمــام الخطــوات التاليــة:

التحقق من االتصال باألنترنت وتوفير األجهزة والبيئة المناسبة للبدء بالتعلم اإللكتروني.. 1

تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعلــم  www.vschool.saبواســطة اســم المســتخدم وكلمــة المــرور . 	
الخاصــة بالطالــب علــى نظــام نــور.

أداء النشــيد الوطنــي والتماريــن الصباحيــة فــي اســتهاللية اليــوم الدراســي )عــن بعــد( وكذلــك اســتعراض . 3
فيديــو للنشــيد الوطنــي بلغــة اإلشــارة

بداية اليوم بالحلقة الصباحية من خالل المشاركة بالفيديو مع المعلمة واقرانه بنفس الصف .. 4

الضغــط علــى أيقونــة الجــدول الدراســي مــن القائمــة الرئيســية، ومــن ثــم االنتقــال للحصــة الدراســية المقــرر . 5
حضورهــا.

الضغــط علــى رابــط )الــدرس المباشــر( للبــدء بحضــور الحصــة باســتثناء طــالب التوحــد ذوي الصعوبــة فــي . 6
ــة. ــق الجلســات الفردي ــم عــن طري حضــور الحصــة مباشــرة،  يكــون التعلي

االستماع لشرح معلم التربية الخاصة للحصة والتفاعل مع ما يطلبه أثناء الشرح.. 	

أداء المهــام والتكليفــات المقدمــة مــن قبــل معلــم التربيــة الخاصــة فــي الحصــة وإنهائهــا قبــل انتهــاء الموعــد . 	
المحــدد لهــا.

التفاعل مع االقران والمعلمين والمشاركة عبر ساحات النقاش.. 	

االطالع على تقارير االنجاز الخاصة بالطالب.. 10

التحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة واالختبارات )أسأل معلمك(.. 11

التعرف على الساعات المناسبة للتواصل اإللكتروني مع المعلمين.. 	1

وفــي حــال عــدم اســتجابة الطالــب للــدرس مــن خــالل المعلــم  نســتطيع وضــع خطــه فرديــه للطالــب وتكــون . 13
أليــة الجلســة الفرديــة كالتالــي :

أ ( الحــاالت القابلــة لالســتجابة عــن بعــد مــن خــالل التفاعــل مــع المعلــم مــن خلــف الشاشــة يكــون المعلــم هــو مــن يقــدم 	 

الجلســة للطالــب .

ب ( الحــاالت الغيــر قابلــة لالســتجابة عــن بعــد مــع العلــم يكــون ولــي االمــر هنــا هــو البديــل للمعلــم والمعلــم مشــرف علــى 	 

ســير الجلســة ويكــون ذلــك مــن خــالل عــرض الجلســة بالفيديــو.وكال الحالتيــن يكلفــون بالوجبــات المنزليــة اإللكترونيــة او 

مــن خــالل حلهــا وايصالهــا للمدرســة مــن قبــل ولــي االمــر مثــال تجميــع الوجبــات خــالل االســبوع وتســليمها نهايــة االســبوع 

دفعــة واحــدة أو تســليمها الكترونًيــا.
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آلية تقييم الطالب عبر منصة مدرستي:

سيتم تقييم الطالب بناء على:

 نســبة المهــام المنفــذة منــه ســواًء كانــت )واجبــات، أنشــطة الكترونيــة، اختبــارات، خطــة تربويــة فردية( على المهــام االجمالية . 1

المطلوبة.

حضوره للدروس االفتراضية والجلسات الفردية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه.. 	

سيؤثر التقييم على درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب ومستوي االجتياز للمرحلة الدراسية.. 3

توجيهات خاصة للطالب ذو اإلعاقة بمشاركة األسرة: 

تعــد هــذه االرشــادات للطالــب ذو االعاقــة القــادر علــى االعتمــاد الذاتــي فــي اســتخدام التقنيــة، ويمكــن 	 
الوليــاء االمــور دعــم ابنائهــم فــي إتمــام المهــام التعليميــة.

إدارة الوقــت: الطالــب المتميــز يحتــاج إلــى مهــارة فــي إدارة الوقــت بشــكل فعــال. حــدد أولوياتــك الدراســية وابتعــد عــن 	 

المشــتتات التــي قــد تعيــق تقــدم متابعتــك لمهامــك الدراســية. 

التواصــل الفعــال: ال تتــردد أبــدا فــي التواصــل مــع معلمــك أو المدرســة فــي حــال وجــود استفســارات لديــك أو مشــاكل 	 

واجهتــك. التواصــل الفعــال مــع اقرانــك مــن خــالل أدوات التواصــل المتوفــرة فــي منصــة مدرســتي.

التعلم الذاتي: بناء مهارات التعلم الذاتي سيولد لديك االستقاللية والقدرة على االبداع، استثمر قدراتك.	 

االســتعداد األكاديمــي: البــد مــن اتبــاع نصائــح االســتعداد مــا قبــل الدراســة. ســتوفر عليــك الكثيــر مــن الوقــت والجهــد الــذي 	 

قــد يهــدر، وســتزيد مــن حماســك للتعليــم ودافعيتــك للدراســة.

التجهيــزات الرقميــة: التأكــد مــن جهازيــة وشــبكة االنترنــت قبــل بــدء الحصــة وقبــل أداء التقييمــات والنشــاطات ســيوفر عليــك 	 

الوقــت ويمنــع عنــك االرتبــاك الــذي قــد يؤثــر علــى تحصيلــك )كــن مســتعدًا دائمــًا(.

احترم اآلخرين وتقبل النقد البناء والرأي اآلخر )كن طالبا ذا سلوك رقمي إيجابي(	 

تابع التغذية الراجعة المقدمة من المعلم لتطور من مهاراتك األكاديمية وتطور نفسك بشكل مستمر. 	 

اطلب الدعم من افراد اسرتك في حال واجهت صعوبة في متابعة العملية التعليمية عن بعد.	 

ادعم انجازك باستخدام التقنيات المساعدة والبرمجيات.	 

ج(تنفيــذ ألعــاب جماعيــة بيــن اقــران الصــف وبإشــراف المعلــم للحــاالت القابلــة للتفاعــل مثــل/ مــن االســرع فــي 	 

اختيــار اللــون المعيــن او الشــكل .

مالحظــة: توفيــر الدعــم الــالزم مــن قبــل افــراد االســرة لتمكيــن الطالــب مــن انجــاز المهــام المطلوبــة أثنــاء 

الدراســة.
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األدوات والعملية التعليمية

مصادر المحتوى التعليمي 	 

األنشطة التعليمية المساندة	 

التقييم واالختبارات	 

الخدمات المساندة	 

التدريب والدعم الفني	 

االدلة المساندة	 
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أواًل: مصادر المحتوى التعليمي 

الكتــاب المدرســي: يمكــن للطالــب ذوي اإلعاقــة ومعلمــي التربيــة الخاصــة االســتفادة مــن الكتــاب المدرســي او مناهــج التربيــة . 1
الفكرية بشــكل مباشــر.

الخطــة التربويــة الفرديــة: يمكــن للطالــب ذوي اإلعاقــة االطــالع علــى محتــوى الخطــة التربويــة الفرديــة وفــق األهــداف المحــددة . 	
فــي البرنامج.

المحتــوى المقــدم مــن قبــل معلــم التربيــة الخاصــة: كمــا يمكــن للمعلــم تســجيل الجلســة الفرديــة بمــا يتناســب مــع حاجــة . 3
الطالــب ذوي اإلعاقــة بنــاء علــى الخطــة التربويــة الفرديــة الخاصــة بــه بعــد اعتمــاد القائــد لهــا، ويتابــع تطبيــق ذلــك ولــي األمــر 

والرفــع بالنتائــج.

البــث المباشــر لشــرح الــدروس علــى قنــوات عيــن الفضائيــة: وفــرت الــوزارة شــرح كامــل لكافــة المــواد عبــر قنــوات عيــن . 4
الفضائيــة يمكــن للطالــب ذوي اإلعاقــة المدمــج فــي برامــج التعليــم العــام متابعــة شــرح الــدروس الخاصــة بــه عبــر متابعــة 

ــة. ــاة فضائي ــي تخصــص قن ــة والت ــن الفضائي ــوات عي قن

ــدروس . 5 ــى اليوتيــوب: يمكــن للطالــب ذوي اإلعاقــة متابعــة شــرح ال ــوات عيــن عل ــى قن ــدروس المســجلة عل ــى ال االطــالع عل
الخاصــة بــه كذلــك 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. 

مشــاهدة البــث للــدروس مــن خــالل حســاب الطالــب ذوي اإلعاقــة علــى منصــة مدرســتي: كذلــك يتــم بــث الشــرح لقنــوات عيــن . 6
الفضائيــة فــي حســاب الطالــب ذوي اإلعاقــة وغالبــا ســيكون متوافــق مــع جــدول الطالــب الدراســي. 

ــة الخاصــة االســتفادة . 	 ــم التربي ــة: يمكــن للطالــب ذوي اإلعاقــة ومعل ــم الوطني ــة التعلي ــن بواب ــى عي ــي عل ــوى اإللكترون المحت
مــن المحتــوى واألنشــطة المســاندة المتنوعــة مثــل: أدلــة التربيــة الخاصــة الحديثــة, كتــب ومناهــج التربيــة الفكريــة ,الكتــب 
 ،  3d المدرســية ,المقاييــس المقننــة، العــب وتعلــم، اختبــارات عيــن ، مراجعــات عيــن، التشــويقات، الواقــع المعــزز، عيــن

تجــارب عيــن ، مصــادر أخــرى.

الشرح المباشر في الفصل, الجلسة الفردية: ويطبق في المدرسة االعتيادية.. 	

ثانيًا: األنشطة التعليمية والمساندة

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

بدونهــا ومنهــا:  أو  اإللكترونــي 

الجلســات الفرديــة والمســاندة: ويقصــد بهــا الجلســات التعليميــة الفرديــة والمســاندة التــي تطبــق فــي المدرســة بصــورة . 1

فرديــه أو مــن خــالل المدرســة االفتراضيــة ويمكــن محاكاتهــا فــي بيئــة المنــزل بالتعــاون مــع أوليــاء األمــور.

الواجبــات اإللكترونيــة: والمقصــود بهــا حــل الواجبــات واألنشــطة اإللكترونيــة الفرديــة عبــر نظــام إدارة التعلــم والتــي يتــم حلهــا . 	

الكترونيــا وتســليمها الكترونيــًا بالتعــاون مــع معلــم التربيــة الخاصــة.

الواجبــات المنزليــة االعتياديــة: والمقصــود بهــا حــل الواجبــات بالطريقــة االعتياديــة وتســليمها فــي المدرســة. بالتعــاون مــع . 3

معلــم التربيــة الخاصــة. 
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ثالثًا: التقييم واالختبارات  

ــي الــذي يعــد مــن معلــم التربيــة الخاصــة ويســند للطالــب ذوي اإلعاقــة علــى النظــام . 1 ــي: التقييــم اإللكترون التقييــم اإللكترون

ــة أو الفصــل الدراســي(. ــدرس أو الجلســة الفردي ــج تحقيــق األهــداف علــى مســتوى )الحصــة أو ال لقيــاس نتائ

التقييــم )الشــفوي(: تقييــم يعــد مــن قبــل معلــم تربيــة خاصــة يتطلــب قــدرة الطالــب ذوي اإلعاقــة علــى اإلجابــة علــى األســئلة . 	

المتعددة.

التقييــم الورقــي: التقييــم الورقــي الــذي يعــد مــن خــالل معلــم التربيــة الخاصــة ويقــدم للطالــب ذوي اإلعاقــة ويقيــس نتائــج . 3

تحقيــق االهــداف حســب رغبــة المعلــم )للحصــة أو الــدرس او الفصــل الدراســي(.

التقييــم الذاتــي اإللكترونــي المفتــوح: يمكــن للطالــب ذوي اإلعاقــة بمشــاركة ولــي األمــر بالتنســيق مــع معلــم التربيــة الخاصــة . 4

تقييــم نفســه عبــر بنــوك األســئلة المتوفــرة فــي نظــام إدارة التعلــم وبوابــة عيــن التعليميــة.

التقييــم )االختبــار( النهائــي حضوريــا )ورقيــا أو الكترونيــًا(: حضــور التقييــم )االختبــار( النهائــي فــي المدرســة وتنفيــذه ورقيــًا، أو . 5

تأديــة االختبــار الكترونيــاً مــن خــالل منصــة االختبــارات بالتنســيق بيــن معلــم التربيــة الخاصــة ومعلــم التعليــم العــام واألســرة.

التقييــم )االختبــار النهائــي( عبــر منصــة االختبــارات: تنفيــذ التقييــم )االختبــار( النهائــي عــن بعــد عبــر منصــة االختبــارات بالتنســيق . 6

بيــن معلــم التربيــة الخاصــة ومعلــم التعليــم العــام واألســرة

األنشــطة فــي الفصــول المدرســية فــي الوضــع االعتيــادي: حضــور الطالــب للمدرســة والقيــام باألنشــطة المطلوبــة منــه فــي . 4

الحصــة الدراســية مثــل اإلجابــة علــى أوراق العمــل، المشــاركة مــع المعلــم والتفاعــل فــي الحصــة وتنفيــذ كافــة األنشــطة التــي 

تقــام فــي الحصــة الدراســية االعتياديــة.

حلقــات النقــاش: المشــاركة فــي حلقــات النقــاش اإللكترونيــة العامــة وســاحات النقــاش لمناقشــة موضوعات تربويــة وتعليمية . 5

مــع معلــم الفصــل العــادي بالتنســيق مــع معلــم التربيــة الخاصة ومنســوبي المدرســة.

التواصــل مــع معلــم التربيــة الخاصــة والطــالب ذوي اإلعاقــة مباشــرة: يتــم التواصــل بيــن معلــم التربيــة الخاصــة والطــالب ذوي . 6

اإلعاقــة أو بيــن الطــالب ذوي اإلعاقــة أنفســهم فــي المدرســة فــي الوضــع االعتيــادي.

التواصــل مــع معلــم التربيــة الخاصــة والطــالب ذوي اإلعاقــة الكترونيــا: التواصــل بيــن معلــم التربيــة الخاصــة والطــالب ذوي . 	

ــره. ــي فــي النظــام وغي ــد اإللكترون ــر البري اإلعاقــة مــن خــالل نظــام إدارة التعلــم عب

مالحظة هامة: 

يتــم االخــذ بعيــن االعتبــار محــددات التقييــم لــكل إعاقــة والموضحــة بالدليــل التنظيمــي للتربيــة الخاصــة ويتضمــن ذلــك اتاحــة 
الوقــت الــالزم، تبســيط صياغــة المحتــوى ووضــوح األســئلة.
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رابعًا: الخدمات المساندة 

 وتشــمل الخدمــات المســاندة تقديــم خدمــات النطــق والتخاطــب والتدريبــات الســلوكية والعــالج الوظيفــي والتــي تقــدم 
بصــورة متزامنــة مــع الخطــة التعليميــة ضمــن البرنامــج التربــوي الفــردي للطــالب ذو اإلعاقــة.  

النطق والتخاطب: وهي خدمة تقدم للطالب ذوي صعوبات النطق والتواصل لدعم وتطوير أساليب التعبير. . 1

التدريبات السلوكية: وهي خدمة تقدم لمتابعة تطور الطالب من الجانب السلوكي. . 	

العالج الوظيفي: وهي خدمة تقدم للطالب لزيادة المرونة والتحكم ورفع الكفاءة الوظيفية لألعضاء.. 3

التدريب والدعم الفني 

التدريب:

ُصممت حقيبة تدريبية وُرفعت على منصة المركز الوطني للتطوير المهني؛ إلرشاد المستفيدين وتمكينهم 
من االستخدام األمثل لمنصة مدرستي، وتتضمن هذه الحقيبة ما يلي:: 

فيديوهات قصيرة لشرح خدمات النظام وأدواته.	 

أنفوجرافيك يوضح أدوار ومهام المستفيدين.	 

الدعم الفني: 
في حال مواجهة أي تحديات تقنّية أو فنّية يمكن التواصل مع الدعم الفني؛ عبر قنوات اآلتية:

منصة مدرستي.	 

هاتف الدعم الفني 			0033		.	 

نظام المحادثة الفورية الشات بوت. 	 

التواصل مع مكتب التعليم المشرف على المدرسة، منسق تقنية المعلومات بإدارة التعليم.	 

األدلة المساندة

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

backtoschool.sa
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الخاتمة

التعليــم  تقنيــات  مجــال  فــي  والمتواتــر  الهائــل  التقنــي  التطــور  إن 
يســهم فــي جعــل عملّيــة الّتعليــم، والتعّلــم أكَثــر فاعليــة وإنتاجّيــة، 
والتعلــم  التعليــم  جعلــت  حديثــٌة،  وطــرٌق  أســاليٌب  ظهــرت  حيــُث 
أكثــر متعــة وســهولة، ونظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي يوفــر لكافــة 
اإلمكانــات؛  وتوفــر  ذلــك،  فــي  تســهم  التــي  األدوات  المســتفيدين 
للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة الوطــن نحــو التحــول الرقمــي. ويســر 
إدارة التعليــم اإللكترونــي اســتقبال كافــة ملحوظاتكــم علــى الدليــل، 
وكل مــا جــاء فيــه يمكــن تعديلــه أو تغييــره؛ بنــاء علــى مــا ســيتم جمعــه 

ميدانًيــا مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا ورد فــي الدليــل.
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