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المقدمة

 لنتعلم بحذر.

من أهم المرتكزات التي توليها وزارة التعليم لتقديم عناية فائقة للفصل الدراسي الثاني 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 اإلرشــادي 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.

ونسأل هللا التوفيق والسداد لما فيه الخير ألبنائنا و بناتنا الطالب و الطالبات...

*****
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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 لطــاب 

ــى اليوتيــوب. ــاة عيــن دروس عل ــى قن ــا عل ــدروس تزامنًي ــة الخاصــة، وتبــث ال ــات التربي وطالب

المستفيدون

المهتمون بالتعليم أولياء األمورالمعلم والمعلمةالطالب والطالبة
بشكل عام

منصة البث الفضائي
تبث جميع القنوات )23 قناة( على قمر عرب سات ويتم ضبطها من خالل البحث اليدوي 

DVB-S2 على 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.

كيفيــــة إعادة ضبط تردد قنوات
عين دروس على قمر عرب سات

https://www.youtube.com/dorosien
https://www.youtube.com/dorosien
https://youtu.be/Dnz2SHfh4z0
https://youtu.be/Dnz2SHfh4z0
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النموذج التشغيلي للمدارس في بجميع المراحل

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

المهام والمسؤوليات للمشرف التربوي 

تنفيذ المهام المسندة له والتأكيد على :

متابعــة إعــداد المعلميــن وتنفيذهــم لخطــط عــاج الفاقــد التعليمــي لــدى الطــاب للفصــل الدراســي األول 	 
1442هـــ فــي بدايــة الفصــل الدراســي الثانــي الحالــي.

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 وكتاب النشــاط ودليــل المعلم  وتفعيل المنصــات التعليمية 	 
المعتمــدة واســتثمار البــث التلفــازي والرقمــي في تعليــم وتعلم الطاب.

دعم قادة المدارس والمعلمين فنًيا لتحسين ورفع مستوى عملية تعلم الطاب	 

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

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

متابعة قادة المدارس في تنفيذ اختبارات للطاب وتحليل النتائج وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين.	 

متابعة المعلمين في تهيئة الطاب لاختبارات المركزية.	 

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

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

تقييم ومتابعة تنفيذ المدارس لخطط التعليم اإللكتروني.  	 
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دور المشرف التربوي لالستعداد للفصل الدراسي الثاني 

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 العودة إلى المدارس.	 

االطاع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها.	 

االطاع على آداب 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(. 

االطاع 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 المشــكات التــي تظهــر فــي ذلــك.

االطــاع علــى المحتــوى الرقمــي عبــر منصــات مصــادر التعلــم )بوابــة التعليــم الوطنيــة عيــن، قنــوات عيــن 	 
يوتيــوب، 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.

رحلة المشرف التربوي في التعليم اإللكتروني
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دور المشرف اثناء الدراسة

على المشرف التربوي التأكد من الخطوات اآلتية: 

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

ــي ) مدرســتي (  www.Madrasati.sa بواســطة اســم 	  ــم اإللكترون تســجيل الدخــول اليومــي لنظــام إدارة التعل
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 	 
اإللكترونيــة.

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

ــة علــى استفســارات 	  ــم مــن خــال االجاب ــي بيــن الطالــب والمعل ــز التواصــل االيجاب ــى تعزي حــث المعلميــن عل
ــي. ــد اإللكترون ــن فــي منصــة مدرســتي أو البري ــر غــرف المعلمي الطــاب المرســلة لهــم عب

االطاع على تقارير اإلنجاز والمؤشرات التشغيلية الخاصة بالمعلم.	 

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

خططهم وأعمالهم  وتسهيل التحديات التي تواجههم.  o          

تبادل الخبرات بين قادة المدارس والمعلمين المسندين للمشرف.  o          
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األدوات والعملية التعليمية  

كافــة  لمعرفــة  مدرســتي  منصــة  خــال  مــن  المعلميــن  مــع  مســتمر  بشــكل  التواصــل  التربــوي  المشــرف  علــى  
المســتجدات والمهــام المطلوبــة منهــم والتفاعــل معهــم بالشــكل الصحيــح. وكذلــك معرفــة كافــة البدائــل المتاحــة 

لــه للعمليــة التعليميــة.

رفالرحلة التعليمية للمش

اختيار املعلم للمتابعة

يم تحكيم أعمال املعلم وتقد
التغذية الراجعة

ة حضور حصة املعلم االفتراضي

ر تقييم املعلمين وإعداد التقري
اإللكتروني

الدخول على النظام

عقد لقاءات افتراضية مع املعلمين

ويجــب علــى  المشــرف التربــوي معرفــة المحــاور األساســية للعمليــة التعليميــة والبدائــل المتاحــة لهــا لــكل 
نطــاق وهــي:

مصادر المحتوى التعليمي	 

الزيارات الفنية 	 

األنشطة التعليمية 	 

التقييم واالختبارات	 
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أواًل:  مصادر المحتوى التعليمي  

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

ــر 	  ــوزارة شــرح كامــل لكافــة المــواد عب البــث المباشــر لشــرح الــدروس علــى  قنــوات عيــن الفضائيــة: وفــرت ال
قنــوات عيــن الفضائيــة يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس الخاصــة بــه عبــر متابعــة قنــوات عيــن الفضائيــة 
والتــي تخصــص قنــاة فضائيــة لــكل مرحلــة دراســية ويقــدم المعلمــون والمشــرفون التربويــون المميــزون 

ــر القنــاة.  الشــرح لكافــة دروس الطالــب عب

االطــاع علــى الــدروس المســجلة علــى قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب: يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس 	 
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 	 
عيــن الفضائيــة فــي حســاب الطالــب وغالًبــا ســيكون متوافــق مــع جــدول الطالــب الدراســي. 

المحتــوى اإللكترونــي علــى عيــن بوابــة التعليــم الوطنيــة: يمكــن للمعلــم االســتفادة مــن المحتــوى اإلثرائــي 	 
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 	 
المعلــم بشــكل مباشــر للطالــب حســب مــا يــراه المعلــم مناســًبا.

ثانيًا: الزيارات الفنية

يتابــع مديــر المكتــب بصفــة دوريــة خطــة عمــل زيــارات المشــرفين التربوييــن للقــادة والمعلميــن إلكترونيــًا مــن خــال 
خطــة متابعــة إشــرافية مــن قبــل المشــرف التربــوي، تتضمــن:

جــدول زيــارات متابعــة يوميــة إلكترونيــة علــى منصــة )مدرســتي( يتــم فيهــا زيــارة مــا ال يقــل عــن أربعــة معلميــن 	 
يوميــًا بحيــث يتــم زيــارة جميــع المعلميــن المســندين فــي كل شــهر خــال فتــرة التعليــم عــن بعــد .

يقــوم المشــرف التربــوي خــال الزيــارة بمشــاركة حصــة دراســية افتراضيــة للمعلــم علــى منصــة مدرســتي، 	 
واالطــاع علــى مــا يقــوم بــه المعلــم مــن أنشــطة تعليميــة وتقويميــة للمتعلميــن، والتأكــد مــن جودتهــا 

ومناســبتها لتحقيــق األهــداف التعليميــة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة للمعلــم وقائــد المدرســة.

رفــع تقريــر عــن فعاليــات الزيــارة إلــى مســاعد الشــؤون التعليميــة بمكتــب التعليــم للمتابعــة ودراســة التقاريــر 	 
وتقديــم التغذيــة الراجعــة بشــأنها.

تخصيــص يــوم مــن كل أســبوع لنشــاطات التطويــر المهنــي الجماعــي للمعلميــن )ورش عمــل، حلقــات نقــاش، 	 
تدريب، ....(.

ينفــذ مشــرف القيــادة المدرســية مــا ال يقــل عــن زيارتيــن إشــرافيتين إلكترونيتيــن كل يــوم، يتابــع مــن خالهــا 	 
ويقــّوم إجــراءات قائــد المدرســة فــي متابعــة وتجويــد عمليــات التعليــم عــن بعــد فــي مدرســته ، ويرفــع تقريــرًا 

بذلــك إلــى مســاعد الشــؤون التعليميــة بمكتــب التعليــم .
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ثالًثا: األنشطة التعليمية 

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

 الواجبــات اإللكترونيــة: والمقصــود بهــا حــل الواجبــات اإللكترونيــة عبــر منصــة مدرســتي والتــي يتــم حلهــا إلكترونًيــا 	 
وتســليمها إلكترونًيــا.

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

التواصــل مــع المعلــم والطــاب إلكترونًيــا: التواصــل بيــن المعلــم والطــاب مــن خــال منصــة مدرســتي عبــر البريــد 	 
اإللكترونــي فــي النظــام وغــرف المعلميــن وغيرهــا..

رابعًا: التقييم واالختبارات 

 التقييــم اإللكترونــي: التقييــم اإللكترونــي الــذي ُيعــد مــن المعلــم، وُيســند للطالــب علــى النظــام؛ لقيــاس نتائــج 	 
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 	 
التعلــم، وبوابــة عيــن التعليميــة.

التقييــم )االختبــار( النهائــي حضورًيــا )ورقًيــا أو إلكترونًيــا(: حضــور التقييــم )االختبــار( النهائــي فــي المدرســة وتنفيــذه 	 
ورقًيــا، أو تأديــة االختبــار إلكترونًيــا مــن خــال منصــة االختبــارات.
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المؤشرات التشغيلية وآليات تقييم تفعيل المشرف التربوي  لمنصة مدرستي

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

المتابعــة الدوريــة ألعمــال قــادة المــدارس و المعلميــن وتحكيــم أعمالهــم بشــكل مســتمر علــى المنصــة وأداء 	 
المطلــوب منهــم.

إعداد تقرير تقييم قادة المدارس وللمعلمين.	 

نسبة ومدى تفعيل قادة المدارس والمعلمين ألدوارهم ومهامهم على منصة مدرستي.	 

التدريب والدعم الفني 

التدريب:

من  وتمكينه  التربوي  المشرف  إلرشــاد  المدارس؛  الى  العودة  منصة  على  وُرفعت  تدريبية  حقيبة  ُصممت 
االستخدام األمثل لمنصة مدرستي، وتتضمن هذه الحقيبة ما يلي:: 

فيديوهات قصيرة لشرح خدمات النظام وأدواته.	 

أنفوجرافيك يوضح دور قائد المدرسة وصاحياته في النظام.	 

الدعم الفني: 

ــة يمكنــه التواصــل مــع الدعــم الفنــي عبــر قنــوات  ــة أو فنّي فــي حــال واجــه المشــرف التربــوي أي تحديــات تقنّي
اآلتيــة:

منصة مدرستي.	 

هاتف الدعم الفني 920033988.	 

نظام المحادثة الفورية الشات بوت. 	 
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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.	 

التواصل الفعال مع قادة المدارس والمعلمين من خال أدوات التواصل المتوفرة في منصة مدرستي.	 

التحفيز وإبراز الممارسات المثلى لقادة المدارس والمعلمين.	 

حث المعلمين على مراعاة أنماط التعليم المختلفة للطاب. 	 

حــث المعلميــن علــى ضــرورة تقديــم التغذيــة الراجعــة للطــاب علــى األنشــطة اإللكترونيــة  أو التقييمــات التــي 	 
ُيكلــف بهــا الطالــب.

حــث المعلميــن علــى ضــرورة الــرد الســريع لاستفســارات اإللكترونيــة التــي ُترســل مــن الطالــب ســواًء خــال 	 
الفصــل االفتراضــي أو غــرف المعلميــن أو البريــد اإللكترونــي. 

حــث المعلميــن علــى ضــرورة التواصــل المســتمر مــع أوليــاء األمــور لتفقــد احتياجــات الطــاب والمشــاكل 	 
التقنيــة التــي يواجهونهــا وخاصــة فــي التعليــم اإللكترونــي .

حث المعلمين على تسجيل حضور الطاب باستمرار.	 

دعم المعلمين بنماذج تصميم تعليمي جيدة للدروس االفتراضية.	 

دعم المعلمين بدعوتهم لمحاكاة درس افتراضي تطبيقي.	 

التواصــل مــع قــادة المــدارس لحصــر أعــداد ذوي اإلعاقــة ممــن ال يتوفر لديهم أجهزة إلكترونيــة والرفع للجهات 	 
المســؤولة؛ لتوفيرها حســب اإلجراءات المتبعة وإيجاد الحلول والبدائل المائمة لحاجتهم الفردية.

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

ــك بالتنســيق مــع 	  ــم المختلفــة وذل ــرات التقوي ــم الطــاب ذوي اإلعاقــة فــي فت التأكــد مــن تطبيــق الئحــة تقوي
لجنــة االختبــارات والقبــول.

األدلة المساندة

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

backtoschool.sa
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أهم البدائل التعليمية ألدوات التعليم اإللكتروني

الوصف البديل الخدمة م

يتضمن الدليل االرشادي لولي األمر استمارة 
متابعة األبناء منزليًا حيث يقوم ولي االمر 

بتعبئتها وتسليمها بشكل اسبوعي للمدرسة 
والحصول على التكلفات المنزلية والمهام 
االدائية من المعلم ويمكن للطالب حضور 

يوم للمدرسة مع مراعاة اإلجراءات االحترازية 
لإلجابة على استفساراته ومتابعة تعلمه.

	 متابعة التعلم عبر 
قنوات عين الفضائية أو 

اليوتيوب

	 تعبئة استمارة 
المتابعة وتسليمها 

للمدرسة

عدم الحصول على حساب 
مايكروسوفت الذي يمكن 
الطالب من متابعة تعلمه، 
أو وجود خلل في الحساب 
ال يمكنك من الدخول على 

المنصات التعليمية

١

عدم توفر جهاز أو اتصال 
باالنترنت لدى الطالب

٢

ويتابع مع المدرسة الرفع بالمشكلة للجهات المعنية اليجاد حلول.

يتم الدخول مباشرًة على مايكروسوفت تيمز ---
-< فتح التقويم ---< الضغط على رابط الدرس 

---< حضور الدرس

أو يمكن استخدام تطبيق مدرستي للطلبة.

مايكروسوفت تيمز

تطبيق مدرستي

عدم القدرة على الدخول 
لمنصة مدرستي

٣

يسجل المعلم دخوله على مايكروسوفت تيمز 
---< من خال ايقونة التقويم ---<ينشأ درس 

افتراضي )اجتماع( ويوجه الدعوة لطابه.

هذا البديل سيسمح للمعلم فقط بانشاء 
اجتماع ويمكنه من خال المحادثة بإسناد 
واجب / مهمة للطاب لتسليمها بالبريد.

مايكروسوفت تيمز
عدم القدرة على إعداد درس 

افتراضي
٤

يمكن للمعلم انشاءقناة على التميز تتيح 
له بارسال الواجبات للفصول التي يدرسها 

ويستقبل منهم الحلول

وكذلك يمكنه ارسال الواجب لهم عن طريق 
البريد اإللكتروني.

البريد اإللكتروني

مايكروسوفت تيمز

عدم القدرة على انشاء 
واجب في منصة مدرستي

٥

يمكن للمعلم استخدام مايكرسوفت فورمز 
النشاء االختبارات وارسالها للطلبة لحلها 

بواسطة رابط ووضع درجات عليها للتصحيح 
التلقائي

مايكروسوفت فورمز
عدم القدرة على انشاء 

اختبار في منصة مدرستي
٦

ترتبط البوابة ببنك األسئلة المركزي المرتبطة 
به منصة مدرستي فيمكن للمعلم انشاء 

سؤال من خدمة بنك األسئلة المتوفرة في 
عين وسيظهر له في مدرستي.

ويجب أيضًا التحقق من المتصفح الذي تعمل 
عليه فاألفضل استخدام مايكروسوفت إيدج 

أو فايرفوكس لهذه الخدمة.

بوابة التعليم الوطنية 
عين

متصفح إيدج + 
فايرفوكس

عدم القدرة على إضافة 
سؤال في بنك األسئلة 

لمنصة مدرستي
٧
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أهم البدائل التعليمية ألدوات التعليم اإللكتروني

الوصف البديل الخدمة م

يجب التأكيد على الطاب والمعلمين أنه قد 
تظهر بعض المشكات في الصور على بعض 
المتصفحات مثل سفاري في حال استخدام 
األجهزة الذكية، وفي حال ظهورها اطلب من 

الطاب فتح االختبار على متصفح جوجل كروم 
وستظهر له الصور.

استخدام الرابط على 
متصفح آخر

عدم ظهور الصور في 
االختبارات المعدة من 

مايكروسوفت فورمز
٨

هذه الخدمة ال تعمل حاليَا على األجهزة الذكية 
وعند مشاركة العروض المرئية أو الفيديوهات 
يفضل استخدام أجهزة الحاسب المحمولة أو 

الجهاز المكتبي.

استخدام جهاز الحاسب 
المحمول

عدم القدرة على تضمين 
الصوت في األجهزة الذكية 
عند مشاركة العرض من 

قبل المعلم للطاب

٩

تعكس كاميرا األجهزة الذكية إشارات الترجمة 
وبالتالي تكون الترجمة غيير صحيحة لذلك يجب 

استخدام كاميرا أجهزة الحاسب المحمول.

استخدام جهاز الحاسب 
المحمول

عكس ترجمة لغة اإلشارة 
أثناء أداء الترجمة للطاب

١٠

	 يمكن للمعلم انشاء فصل افتراضي ودعوة 
الفصول المراد جمعها من خال خدمة 

الحصص االضافية ،

	 أو من خال مايكروسوفت تيمز يمكنه 
الدخول على رابط الدرس واضافة طاب 

الفصل الثاني.

استخدام خدمة 
الحصص االضافية

تعديل بيانات الدعوة 
على تيمز

عدم القدرة على جمع 
فصلين في آن واحد في 

درس افتراضي في الجدول 
الدراسي

١١

يجب على المعلم أن يوجه الدعوة ألحد 
منسوبي المدرسة في كافة فصوله 

االفتراضية التي أدرك أنه سيتغيب فيها 
ليكون هو المسؤول عن الدخول مع الطاب 
والتعامل معهم بما هو مخطط له مسبقًا 

في حصص االنتظار من أنشطة أو محاضرات 
بناءة، ويمكن للمدرسة استغال هذه 

الحصص لقياس نتائج التعلم االلكتروني 
ومناقشة الطلبة في التحديات أو توجيه 

المرشد الطاب لمناقشتهم في المشكات 
التي قد تحدث في التعليم اإللكتروني وتوجيه 

اإلرشاد المناسب لهم.

الغاء االجتماع

أو توجيه الدعوة للبديل

غياب المعلم عن الفصل 
االفتراضي

١٢

يتم رصد الحضور والغياب في نظام نور  في 
حال تعطل الخدمة في مدرستي.

نظام نور رصد الحضور والغياب ١٣

يتم ارسال االستفسارات للمعلمين عن طريق 
البريد اإللكتروني في حال تعطل الخدمة في 

مدرستي.
البريد اإللكتروني

ارسال األسئلة لغرفة 
المعلمين

١٤
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أهم البدائل التعليمية ألدوات التعليم اإللكتروني

الوصف البديل الخدمة م

في حال عدم ظهور الواجب لدى المعلم يطلب 
من طابه ارسالها عبر البريد اإللكتروني

البريد اإللكتروني
عدم ظهور الواجبات 
للمعلمين والتي تم 
تسلميها من الطالب

١٥

في حال عدم القدرة على رفع الواجب لتعطل 
الخدمة ارسل الواجب للمعلم عن طريق البريد 

اإللكتروني
البريد اإللكتروني

عدم القدرة على رفع 
ملف أثناء تسليم الواجب 

المطلوب حله وتصويره أو 
تسليمه عن طريق ملف 

خارجي

١٦

بعض المتصفحات في األجهزة الذكية مثل 
)متصفح سفاري( قد يواجه فيه الطاب 

بعض المشاكل اثناء حل بعض أنواع األسئلة 
كالمزاوجة أو الترتيب وعليه ينصح بحل االختبار 

من أجهزة الحاسب المحمولة أو المكتبية  
مراعاًة لتوقيت االختبار.

استخدام متصفح آخر

اباغ معلم المادة

عدم القدرة على حل أسئلة 
االختبار لوجود خلل في 

السؤال
١٧
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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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