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المحتويات
تمهيد
التعاريف اإلجرائية الواردة في األدلة التشغيلية
الدليل التشغيلي اإلشرافي الستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣
الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني
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تمهيد

يهدف الدليل لالستفادة المثلى من مكتسبات التعليـم اإللكتروني والتعليــم عن بعد في ظل
المتغيرات خالل الفترة الحالية والمستقبلية وليحقق عودة آمنة للطالب خالل العام الدراسي
 1443هـ كما يهدف الستثمار التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد ولرفع الكفاءة التشغيلية
للتعليم المدمج إليجاد حلول فاعلة ومتنوعة ودائمة.
حيث يحتوي هذا الدليل على قسمين:
• القسم األول يتضمن الدليل اإلشرافي الستئناف الدراسة للعام1443هـ.
•القسم الثاني يتضمن الدليل اإلشرافي للتعليم اإللكتروني في التعليم العام.
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التعاريف اإلجرائية الواردة في األدلة التشغيلية:
وحدة إشرافية تهدف لتقديم الخدمات التعليمية للمدارس التابعة لها ضمن

مكتب التعليم

نطاق جغرافي محدد ،وتشمل جميع مكاتب التعليم التابعة لإلدارات التعليمية
في جميع المناطق والمحافظات (بنين ،بنات ،مشترك) ،وقد يقوم مقامها
إدارات أو أقسام داخل اإلدارة التعليمية.

تشمل مدارس التعليم العام(الحكومي ،األهلي) و معاهد ومراكز التربية
المدارس

الخاصة و التعليم المستمر والتعليم العالمي والمدارس السعودية في
الخارج ،لجميع المراحل (رياض أطفال  -الطفولة المبكرة  -ابتدائي  -متوسط
 ثانوي).جميع طالب التعليم العام(الحكومي و األهلي) و معاهد وبرامج التربية

الطالب

الخاصة و التعليم المستمر والتعليم العالمي والمدارس السعودية في الخارج
جميع المراحل (رياض أطفال  -الطفولة المبكرة  -االبتدائية  -المتوسطة -
الثانوية).
معلم التعليم العام(الحكومي و األهلي) و معلم معاهد وبرامج ومراكز التربية

المعلم

الخاصة والموهوبين و معلم التعليم المستمر و معلم التعليم العالمي
ومعلم المدارس السعودية في الخارج ،لجميع المراحل (رياض أطفال -
الطفولة المبكرة  -االبتدائية  -المتوسط  -الثانوية).

البث التلفازي
والرقمي

السيناريو

النموذج

التشغيلي

بث يومي للدروس عبر قنوات عين التلفازية الفضائية وقناة عين الرقمية على
اليوتيوب.

ً
متضمنا
وصف تفصيلي تسلسلي مكتوب آللية العودة للدراسة ورفع الكفاءة
الكيفية والضوابط واإلجراءات وغيرها من المحددات التي تميزه عن غيره.

هو نموذج آللية عودة الدراسة في المدرسة حسب أعداد الطالب المحصنين
ومستوى تحقيق التباعد و الموقع الجغرافي للمدرسة والوضع الصحي مع
توظيف التعليم اإللكتروني.

الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلية للعام ١٤٤٣هـ
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المستوى

المنخفض

المستوى

المتوسط

المستوى العالي

يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطالب ( 15طالبً ا أو أقل) في مرحلتي
رياض األطفال و االبتدائي و ( 20طالب أو أقل) في المرحلتين المتوسطة
والثانوية.

يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطالب ( 30 - 16طالبً ا) في مرحلتي

رياض األطفال و االبتدائي و ( 40 - 21طالبً ا) في المرحلتين المتوسطة

والثانوية.

يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطالب ( 45 - 31طالبً ا) في مرحلتي
رياض األطفال و االبتدائي و ( 60 - 41طالبً ا) في المرحلتين المتوسطة

والثانوية.

يطبق في الفصول التي يبلغ فيها عدد الطالب (  46طالبً ا فأكثر) في مرحلتي

المستوى العالي
ً
جدا

رياض األطفال و االبتدائي و ( 61طالبً ا فأكثر) في المرحلتين المتوسطة

ّ
المحصن
الطالب

الطالب المحصن بلقاح كورونا حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

حاالت الوضع
الصحي

والثانوية.

حاالت الوضع الصحي من حيث اإلصابة بفايروس كورونا (محصن ،لم تثبت
إصابته  ،مخالط  ،مصاب  ،حجر منزلي  ،حجر مؤسسي)
التعلم الذي يحدث من خالل مزيج من التقنيات ،ويكون فيه المتعلمون

التعليم عن بعد

والمعلمون منفصلين عن بعضهم البعض من خالل البعد الجغرافي أو الزمني
أو كليهما.
أحد أنماط التعليم اإللكتروني يمزج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُ عد

التعليم المدمج

ً
وفقا لألهداف
لتحقيق أهداف المحتوى التعليمي ،وتختلف نسبة المزج
والحاجات واإلمكانات.
نظام إدارة التعليم اإللكتروني المعتمد في المدارس الحكومية السعودية
داخل وخارج المملكة وعدد من المدارس األهلية ،و التي تقدم مجموعة من

منصة مدرستي

الخدمات التفاعلية إلدارة المقررات وإنشائها ،وأدوات التعلم واالختبارات،
وتتبع المتعلم خالل رحلته التعليمية المتزامنة وغير المتزامنة ،وتقديم التقارير
لجميع أطراف العملية التعليمية.

الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلية للعام ١٤٤٣هـ
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مقررات التعليم العام مقدمة بصيغة إلكترونية تفاعلية لجميع الطالب
المقرر اإللكتروني
المعياري

بناء على معايير التعليم اإللكتروني للتعليم العام (معايير البرامج)
والمطورة ً
الصادرة عن المركز الوطني للتعليم اإللكتروني ،التي تشمل معايير البرامج من
التصميم ،والتفاعل ،والعدالة وإمكانية الوصول ،والقياس والتقويم.

خطة الدروس

الحضورية وغير
المتزامنة

خطة أسبوعية معدة من اإلدارة العامة لإلشراف التربوي ومركز تطوير
المناهج لجميع مقررات العام الدراسي ،تحدد فيها نسب الدروس التي يمكن

تدريسها بشكل مباشر (حضوري) في المدرسة والدروس التي تقدم بشكل
غير مباشر (تعليم عن بُ عد غير تزامني) من خالل منصة مدرستي.

درس متزامن عن

الدرس الذي يكون فيه كل من المعلم والطالب متصلين مباشرة بحيث يقدم

درس غير متزامن

ً
ً
الحقا
مسبقا من قبل المعلم ويتفاعل معه الطالب
الدرس الذي يُ عد محتواه

المدرسة ذات

ً
ً
طارئا في الكادر التعليمي لفصل أو
دائما أو
هي المدرسة التي تواجه عجزا

بعد

عن بعد

االحتياج

ّ
ّ
المكلف
المعلم
عن بعد

المعلم الدرس و يتفاعل معه الطالب في الوقت ذاته.

في وقت آخر بدون اشتراط اتصال كل منهما في الوقت ذاته.

عدة فصول في مقرر أو أكثر وتحتاج إلى تسديد هذا االحتياج.

المعلم المنتمي إلدارة تعليمية معينة والمفرغ منها بشكل كامل ليتم
تكليفه عن بُ عد للتدريس جزئيً ا أو كليً ا في مدرسة أو عدة مدارس عن بعد في

إدارة تعليمية أخرى ،ويكون دوره تقديم المادة العلمية والدروس للفصول
المستفيدة وإعداد الحصص والواجبات والمهام و تقويمها.

المعلم الذي ُتوكل له مهمة متابعة المقرر  /المقرر اإللكتروني وضبط الصف
ّ
ّ
الميسر
المعلم

في الفصل المستفيد من أحد النماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني ضمن

عبئه التدريسي وهو مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه ،وقد تختلف
المهام من نموذج آلخر.
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القسم األول
الدليل اإلشرافي الستئناف الدراسة للعام ١٤٤٣
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الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلة للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

2

المقدمة

يحظى نظام التعليم العام في المملكة بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة ،ومتابعة واهتمام
من وزارة التعليم ،ورغم ظروف جائحة كورونا ،إال ٔان نظام التعليم العام والعالي استثمر دعم
القيادة في المحافظة على استمرارية العملية التعليمية من خالل التعليم اإللكتروني عن بُ عد،
مما جعل المملكة تحظى بقفزات نوعية ومؤشرات عالية في منظومة التعليم اإللكتروني على
المستوى العالمي.
ً
ورغبة في استثمار هذه النجاحات التي تحققت في التعليم اإللكتروني ،وتوظيفها في تجويد
العملية التعليمية ورفع الفاعلية والكفاءة التشغيلية ،فقد سعت وزارة التعليم إ لى إيجاد نماذج
تشغيلية للتعليم اإللكتروني ُتسهم في تطوير األداء للكادر التعليمي في المدارس وإيجاد حلول
فاعلة ومتنوعة لرفع كفاءة التشغيل ،باإلضافة لالستفادة من هذه النماذج في مختلف البيئات
التعليمية والظروف المتباينة .وذلك من خالل تسخير المنصات اإللكترونية ونماذج التعليم
اإللكتروني كالمدارس المركزية والمقررات اإللكترونية لتحقيق المرونة في التعامل مع كافة
الظروف لتقديم التعليم التفاعلي المتزامن وغير المتزامن عن بعد بطرق سلسة وأدوات إثرائية
تساعد في رفع جودة التعليم في جميع مدارس المملكة ٔ
وتودي إ لى تعظيم الفائدة من الطاقة
التشغيلية للمرافق ،والتجهيزات ،والممكنات التقنية ،والموارد البشرية الحالية للمدارس.
يهدف هذا الدليل لتوضيح ٓالية تفعيل النماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في مدارس التعليم
العام الحكومية والمدارس السعودية في الخارج ،وتحديد متطلبات التنفيذ والمهام
والمسؤوليات المسندة على كافة مستويات عناصر العملية التعليمية بدءا من اللجنة اإلشرافية
ً
ً
ووصوال إ لى اللجان التشغيلية
ومرورا باللجان التنفيذية في مكاتب التعليم
في اإلدارات التعليمية
في المدارس ومرا كز التر بية الخاصة.

الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلة للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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آلية تفعيل النماذج التشغيلية لرفع كفاءة التشغيل
يُ شرف على النماذج التشغيلية لرفع الكفاءة لجنتان رئيستان :اللجنة التنفيذية وهي معنية
باختيار واعتماد النماذج المناسبة لالحتياج واإلشراف على تطبيقها ،واللجنة التشغيلية لتطبيق
وتفعيل النموذج وفق اآللية التالية:
ً
(متمثال في اللجنة التشغيلية) طلب لمكتب التعليم (خارج
|يرفع مدير المدرسة ذات االحتياج
منصة مدرستي) ويحدد حجم االحتياج للمقررات والحصص وعدد الطالب والتجهيزات
المتوفرة مع مراعاة طالب التربية الخاصة والطالب الموهوبين وفق نموذج سد العجز
ومعالجة االحتياج.
|تدرس اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم االحتياج المرفوع من قبل مدير المدرسة وتختار
النموذج المناسب للتطبيق حسب أولوية االحتياج للمدارس التابعة للمكتب مع مراعاة
الطالب ذوي اإلعاقة وفئاتهم واحتياج مدارس وفصول الموهوبين واعتماد تطبيق النموذج
وفق الضوابط الواردة في الدليل اإلشرافي.

| ُتمنح الصالحية في منصة مدرستي عن طريق مسؤول اللجنة التنفيذية بعد اعتماد النماذج
للمدارس ذات االحتياج.
|توجه اللجنة التنفيذية مدير المدرسة لتفعيل النموذج المناسب ومخاطبة الجهات ذات
العالقة ( إدارة التجهيزات المدرسية في إدارة التعليم) باستكمال التجهيزات والمتطلبات
التشغيلية لتفعيل النموذج.
|تتابع اللجنة التشغيلية توفير متطلبات تفعيل النماذج المختلفة وفق الضوابط الواردة في
الدليل التشغيلي.
|تتابع اللجنة التشغيلية تفعيل المدرسة للنموذج.
|تتابع اللجنة التنفيذية في مدارس الخارج تفعيل المدرسة للنموذج.

ً
وفقا للمحلق رقم  -١-والذي
|يتم تقديم الدعم في تطبيق النماذج لطالب البرامج التعليمية
يقدم استراتيجيات وضوابط تفعيل النماذج على هذه الفئات.
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نموذج التعليم المدمج (حضوري وغير متزامن بنسب متفاوتة)

وصف النموذج
يقدم هذا النموذج طريقة التعلم المدمج  Blended Learningالتي تجمع بين الحصص
الحضورية والحصص غير المتزامنة (عن بعد) وذلك حسب محتوى الدرس ويكون ذلك عن

طريق خطة ُتقسم حصص المقرر إلى حصص حضورية داخل الفصل الدراسي يقدمها المعلم
وأخرى تقدم بشكل غير متزامن من خالل المحتوى اإللكتروني المتوفر على منصة مدرستي
(خارج وقت اليوم الدراسي للطالب)  ،وتحدد الخطة األجزاء المناسبة لكل قسم بنسب
مختلفة حسب المرحلة العمرية للطالب وطبيعة المقرر بشكل مركزي من قبل الوكاالت
ً
مراعية الطالب ذوي اإلعاقة الذين يتلقون جلسات فردية
واإلدارات المعنية في الوزارة

وحصص في غرفة المصادر بنسب مختلفة حسب فئة اإلعاقة والمرحلة العمرية للطالب
وطبيعة المقرر (ملحق دليل التربية الخاصة).

ً
الحقا على الميدان
مالحظة :قائمة تحديد الدروس الحضورية وغير المتزامنة سيتم تعميمها

ويمكن االطالع عليها في األدلة اإلرشادية على بوابة العودة للمدارس.
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ولتحقيق نموذج التعليم المدمج (دروس حضورية وأخرى غير متزامنة بنسب متفاوتة) من خالل
منصة مدرستي سيتم التكامل بين أكثر من مكون داخل المنصة لتحقيق الهدف المطلوب ،حيث
سيقوم المعلم بجدولة الحصص للدروس الحضورية في مكون الجدول الدراسي في منصة
مدرستي وبعض الدروس والمفاهيم النظرية يتم جدولتها بشكل غير متزامن باستخدام مكون
الحصص اإلضافية في المنصة من خالل المقررات اإللكترونية المعيارية (في حال توفرها) أو من
المحتوى المعد من قبل المعلم من المصادر المعتمدة (قناة عين ،بنك األسئلة ،اإلثراءات.)...،

حاالت التفعيل

|سد االحتياج التعليمي المحدود من نفس المدرسة بحيث يمكن إسناد عدد أكبر من الفصول
للمعلم في حال تطلب اكمال النصاب مع مراعاة الكثافة الطالبية.
|رفع كفاءة تشغيل المدارس الصغيرة .

آلية تفعيل النموذج
ً
(متمثال في اللجنة التشغيلية) طلب لمكتب التعليم (خارج
1 .يرفع مدير المدرسة ذات االحتياج
منصة مدرستي) ويحدد حجم االحتياج للمقررات والحصص وعدد الطالب والتجهيزات
المتوفرة.
 2 .تدرس اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم حاالت االحتياج للمدارس وفي حال مالئمة النموذج
المدمج تعكس اللجنة نسبة األجزاء الحضورية وغير المتزامنة لمقرر االحتياج بحسب القائمة

ً
الحقا للدروس المتزامنة وغير المتزامنة في المقرر .كما تحدد آلية
المعتمدة والتي ستعمم
معالجة فائض الحصص في جدول المدرسة حسب آلية سد االحتياج التعليمي في دليل
االستثمار األمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.
 3 .توجه اللجنة التنفيذية مدير المدرسة لتفعيل النموذج وتتاح له الصالحية في منصة مدرستي
من خالل مسؤول اللجنة التنفيذية.

ُ 4 .تخاطب الجهات ذات العالقة الستكمال التجهيزات والمتطلبات التشغيلية لتفعيل النموذج
ومتابعة ذلك من قبل اللجنة التشغيلية مع تطبيق متطلبات تفعيله المختلفة وفق الضوابط
الواردة في الدليل التشغيلي.
 5 .يفعل مدير المدرسة النموذج ويزود المعلمين بالخطة التي توضح نسبة األجزاء الحضورية
وغير المتزامنة لمقرر االحتياج.
 6 .تتابع اللجنة التشغيلية تفعيل المعلمين للدروس حسب الخطة المعتمدة.
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متطلبات تطبيق النموذج
|اكتمال المقررات اإللكترونية المعيارية (في حال عدم توفرها يستعاض عنها بتجميع محتوى من
المنصات التعليمية المعتمدة في الوزارة مثل بوابة التعليم الوطنية عين أو إعدادها من قبل المعلم).

|يتطلب تقديم دعم وتدريب تقني وفني للفئات المستهدفة باستخدام هذا النموذج.

ضوابط تطبيق النموذج
|يبدأ تسديد االحتياج من داخل المدرسة.

|متابعة وتقويم الطالب للتأكد من استكمال األجزاء غير المتزامنة من قبل المعلم والمشرف التربوي.
|معالجة فائض الحصص في جدول المدرسة المستفيدة من النموذج وفق آلية سد االحتياج التعليمي
في دليل االستثمار األمثل لشاغلي الوظائف التعليمية .

| في حالة زيادة العبء التدريسي والتكاليف على المعلم فإنه يعامل وفق الئحة الوظائف التعليمية.

أصحاب العالقة واألدوار
المهمة

صاحب الدور

|تعديل نماذج الزيارة اإلشرافية بمتطلبات متابعة تطبيق النموذج.
المشرف التربوي

|متابعة أداء المعلم في تنفيذ خطة الدروس الحضورية و غير المتزامنة.

|متابعة العملية التعليمية والتأكد من أن المعلم يقوم بدوره تجاه الطالب المسندين
إليه.

|االطالع على التقارير واالحصاءات ومعالجة الفجوات في ممارسات التطبيق
|تعديل نماذج الزيارة اإلشرافية بمتطلبات متابعة تطبيق النموذج التشغيلي.
مشرف اإلدارة
المدرسية

|متابعة العملية التعليمية والتأكد من أن المدير والوكيل يتابعون إجراءات تطبيق
النموذج التشغيلي المناسب في المدرسة

|االطالع على التقارير واالحصاءات ومعالجة الفجوات في ممارسات التطبيق

مؤشرات التحقق
|عدد المدارس التي تم تسديد احتياجها.
|نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته.

|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعلم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج.
|نسبة إكمال الطالب الحصص غير المتزامنة.
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نموذج المقرر اإللكتروني المعياري بإشراف معلم

وصف النموذج

ً
ً
ً
ذاتيا وبمساندة
كامل عن بُ عد بشكل غير متزامن يتعلم فيه الطالب
تعليما
يقدم هذا النموذج
معلم باستخدام مقرر إلكتروني معياري مصمم وفق المعايير العلمية العالمية والمحلية لبناء
ّ
ميسر عن بعد من نفس المدرسة وفي
المقررات اإللكترونية ،ويشرف على تعلم الطالب معلم
حال عدم توفر معلمين في المدرسة فيمكن االستعانة بالمعلمين المكلفين بتدريس المقررات
اإللكترونية المعيارية على مستوى اإلدارة التعليمية أو على مستوى مكتب التعليم لجميع
المقررات اإللكترونية وذلك بإسنادهم على المدارس ذات االحتياج ليقوموا بمتابعة أداء الطالب
الذين يدرسون هذا المقرر بشكل غير متزامن ،وتتبع مدى تحقيقهم ألهداف التعلم للمقرر
اإللكتروني ،ويمكنهم التدخل بالتكليف بمهام أدائية وواجبات ودروس عالجية وتكاليف تخدم
ّ
الميسر حسب الئحة الوظائف التعليمية.
تعلم الطالب ،ويتم احتساب عبء المعلم

حاالت التفعيل
|المقررات التي ال يتوفر لها معلمين مختصين لتدريسها.
|المقررات االختيارية.
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الحد األدنى من التجهيزات التقنية المطلوبة لتطبيق النموذج
توفر جهاز حاسب
للمعلم

توفر انترنت

آلية تفعيل النموذج
ً
(متمثال في اللجنة التشغيلية) طلب لمكتب التعليم (خارج
1 .يرفع مدير المدرسة ذات االحتياج
منصة مدرستي) ويحدد حجم االحتياج للمقررات وعدد الطالب.
 2 .تدرس اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم حاالت االحتياج للمدارس وفي حال مالءمة
النموذج تحدد المقررات التي يمكن تفعيلها ،ويحدد المعلم الميسر الموكل بالتنفيذ مع
التأكد من تغطيته االحتياج التدريبي المخصص للنموذج.
 3 .توجه اللجنة التنفيذية مدير المدرسة لتفعيل النموذج وتمنحه الصالحية في منصة مدرستي.
4 .تحدد اللجنة التنفيذية أن هذا المقرر سيتم تدريسه بشكل ذاتي غير متزامن (ليعكس ذلك
في التقارير).
5 .تتابع اللجنة التشغيلية تفعيل المعلمين للدروس حسب الخطة المعتمدة.

ضوابط تطبيق النموذج
|يمكن تطبيقه في الوقت الحالي على المقررات التي يتوفر لها مقرر إلكتروني معياري فقط.
|وضع آلية متابعة وتقويم للتأكد من استكمال الطالب للدروس من قبل المعلم الميسر
واإلشراف التربوي.
|يتم تقويم الطالب لالختبارات الفترية والنهائية حسب ضوابط الئحة التقييم في التعليم عن
بعد والحضوري.
|متابعة الطالب من قبل المشرفيين التربويين في حال عدم توفر معلم ميسر في المدرسة
وفق آلية سد االحتياج في شؤون المعلمين.
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أصحاب العالقة واألدوار
المهمة

صاحب الدور

|تعديل نماذج الزيارة االشرافية بمتطلبات متابعة تطبيق النموذج.
المشرف التربوي

|متابعة العملية التعليمية والتأكد من أن المعلم الميسر يقوم بدوره تجاه الطالب
المسندين إليه في التعلم غير المتزامن.
|االطالع على التقارير واإلحصاءات ومعالجة الفجوات في ممارسات التطبيق.

|تعديل نماذج الزيارة اإلشرافية بمتطلبات متابعة تطبيق النموذج التشغيلي.
مشرف اإلدارة
المدرسية

|متابعة العملية التعليمية والتأكد من أن المدير والوكيل يتابعون إجراءات تطبيق
النموذج التشغيلي المناسب في المدرسة .
|االطالع على التقارير واإلحصاءات ومعالجة الفجوات في ممارسات التطبيق.

مشرف اإلرشاد
الطالبي

|تعديل نماذج الزيارة االشرافية بمتطلبات متابعة تطبيق النموذج.
|التأكد من أن المرشد الطالبي في المدرسة يقوم بدوره تجاه الطالب المستخدمين
للنموذج .

مؤشرات التحقق
|عدد المدارس التي تم تسديد احتياجها.
|نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته.
|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعلم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج.
|عدد اللقاءات اإلشرافية التي ينشئها المشرف التربوي لمتابعة المعلم الميسر.
|عدد الحصص اإلضافية المتزامنة وغير المتزامنة المنشأة من قبل المعلم الميسر لمتابعة
الطالب.
|عدد الساعات التي قضاها الطالب في التعلم من خالل المقرر المعياري.
ّ
الميسر في متابعة الطالب.
|عدد الساعات التي قضاها المعلم
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نموذج التكليف عن ُبعد عبر اإلدارات التعليمية األخرى

وصف النموذج
يقوم هذا النموذج على تسديد االحتياج التعليمي عن بعد عبر تكامل عمل اإلدارات التعليمية
ً
تزامنيا لفصول دراسية
مع بعضها البعض ،بتكليف معلم من اإلدارة التعليمية بالتدريس عن بعد
مختلفة (لعدة مدارس) تتبع إلدارة تعليمية أخرى بحيث يفرغ المعلم في إدارته األصلية بالكامل
ً
كامال للتعليم عن بعد في اإلدارة التعليمية ذات االحتياج دون الحاجة إلى
ويتم إسناد نصابه
انتقال المعلم بشكل فعلي لإلدارة األخرى  .يقوم المعلم بتأدية دوره التعليمي عن بعد بشكل
كامل باستخدام التقنيات المتاحة في منصة مدرستي عن طريق دعم إمكانية جدولة حصصه
الدراسية في أكثر من مدرسة في إدارة التعليم المسند لها.

حاالت التفعيل
|رفع كفاءة تشغيل المدارس الصغيرة ومعالجة االحتياج.
|االستفادة من المعلمين المتميزين في المدن للتدريس في المناطق النائية.
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الحد األدنى من التجهيزات التقنية المطلوبة لتطبيق النموذج
توفر تجهيزات تقنية لكل من المعلم والفصل المستقبل وفق اآلتي:

جهاز حاسب

اتصال انترنت

القط صوتي
Microphone

مكبرات صوت
Speakers

جهاز عرض
Projector

كاميرا
Camera

*بعض األجهزة المتوفرة في المدارس قد تشتمل على عدة خصائص تقنية في ذات الجهاز
(مثل :الشاشات الذكية).

آلية تفعيل النموذج
1 .حصر الوفرة من المعلمين وتكليفهم عن بعد عبر االدارات التعليمية المختلفة تتم وفق
دليل االستثمار االمثل لشاغلي الوظائف التعليمية1443هـ لدى وكالة الشؤون المدرسية.

ً
(متمثال في اللجنة التشغيلية) طلب لمكتب التعليم (خارج
2 .يرفع مدير المدرسة ذات االحتياج
منصة مدرستي) ويحدد حجم االحتياج للمقررات والحصص وعدد الطالب والتجهيزات
المتوفرة.
 3 .تدرس اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم حاالت االحتياج للمدارس واختيار النموذج المناسب
للتطبيق.
 4 .ترفع اللجنة التنفيذية بطلب االستعانة بمعلم عن بعد حسب اآللية المعتمدة من وكالة
الوزارة للشؤون المدرسية .كما تحدد آلية توزيع نصاب المعلم المسند وتوزيع جدوله بين
المدارس ذات الحاجة حسب اآللية المعتمدة من وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
5 .في حال عدم إمكانية التكليف من داخل اإلدارة يرفع الطلب إلى اإلدارة العامة لشؤون
المعلمين وفق النموذج اإللكتروني في نظام نور (خدمة جديدة تحت التنفيذ) أو بخطاب على
القنوات الرسمية في حال عدم تدشين الخدمة.
6 .يتم توجيه مدير المدرسة لتفعيل النموذج المناسب ومخاطبة الجهات ذات العالقة
باستكمال التجهيزات والمتطلبات التشغيلية لتفعيل النموذج ومتابعة ذلك من قبل اللجنة
التشغيلية مع تطبيق متطلبات تفعيله المختلفة ،وفق الضوابط الواردة في الدليل التشغيلي.
7 .يكلف مدير المدرسة المعلم بالنصاب حسب الجدول المحدد من قبل اللجنة التنفيذية.
8 .تتابع اللجنة التشغيلية تفعيل المعلمين للدروس حسب الخطة المعتمدة.
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متطلبات تطبيق النموذج
ً
وفقا لتجهيزات الحد
|الحاجة للتجهيزات التقنية لفصول االحتياج في المدرسة ذات االحتياج
األدنى المذكورة في اإلعدادات التقنية.

ً
وفقا
|تكليف معلم ميسر من المدرسة بضبط الصف أثناء الحصة المطبق فيها النموذج
لتعريف وضوابط تكليف المعلم الميسر.
|تطبيق إجراءات التكليف عن بعد وفق دليل االستثمار األمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

أصحاب العالقة واألدوار
المهمة

صاحب الدور

|تحديد المعلمين ذوي الوفرة الذين سيتم تفريغهم وإعطاؤهم نصابا كامال للتعليم عن بعد في

إدارة التعليم
األصلية

إدارات تعليم أخرى (الشؤون المدرسية).
|تكليف( المعلم المكلف عن بعد ) في نظام نور على المدارس ذات االحتياج واعتماد توجيه
المعلم للتدريس في المدرسة/المدارس ذات االحتياج.

المشرف التربوي
(التابع للمدرسة
ذات االحتياج)
للمعلم األساسي
ّ
الميسر
والمعلم

ً
وفقا لمتطلبات النموذج التشغيلي.
|تعديل نموذج الزيارة اإلشرافية
|متابعة العملية التعليمية والتأكد من أن المعلم يقوم بدوره تجاه الطالب المسندين إليه.
|االطالع على التقارير واإلحصاءات ومعالجة الفجوات في ممارسات التطبيق.

مؤشرات التحقق
|عدد المدارس التي تم تسديد احتياجها.
|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعلم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج.
|نسبة حضور الطالب للفصول االفتراضية.
|نسبة حضور المشرفين التربويين للدروس االفتراضية والحضورية مع الطالب وتقييم األداء.
|نسبة حضور المعلمين الميسرين للفصول المكلفين بها.
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نموذج التكليف عن ُبعد في نفس إدارة التعليم

وصف النموذج
يقوم هذا النموذج على تسديد االحتياج التعليمي عن بعد بمعلمين من نفس اإلدارة التعليمية،
وذلك بتكليف معلم من اإلدارة التعليمية ذات االحتياج بالتدريس من فصله الحضوري في
المدرسة األصلية وبث دروس تزامنية عن بعد لفصل دراسي مختلف في نفس إدارته التعليمية
ً
حضوريا في مدرستهم عبر
ليستطيع الطالب في المدرسة ذات االحتياج أن يتلقوا الدروس
ّ
ميسر .يتيح هذا النموذج إمكانية إسناد المعلم ألكثر من مدرسة
منصة مدرستي و بوجود معلم
في نفس الوقت بحيث تميز إدارته التعليمية طبيعة هذا اإلسناد في كل مدرسة إسناد أصلي(في
المدرسة األصلية التي يحضر فيها المعلم المقدم للدرس) أو داعم (المدرسة التي يوجد بها
فصول مستقبلة للدرس) ،ففي حالة المدارس التي يسند إليها المعلم بشكل أصلي (في
ً
حضوريا) فتسند إليه الفصول ،وتعد جداولها بالطريقة االعتيادية لمنصة مدرستي ،أما
مدرسته
في حالة المدارس التي يسند إليها المعلم بشكل داعم (متزامن عن بعد) فتسند إليه الفصول
ذات االحتياج ويتم موائمة جداولها مع جدول أحد فصول مدرسته األصلية.

الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلة للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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حاالت التفعيل
|رفع كفاءة التشغيل في المدارس الصغيرة.
|معالجة حاالت االحتياج الطارئ.

الحد األدنى من التجهيزات التقنية المطلوبة لتطبيق النموذج
توفر تجهيزات تقنية لكل من المعلم والفصل المستقبل وفق اآلتي:

جهاز حاسب

انترنت
اتصال انترنت
اتصال

القط صوتي
Microphone

مكبرات صوت
Speakers

جهاز عرض
Projector

كاميرا
Camera

*بعض األجهزة المتوفرة في المدارس قد تشتمل على عدة خصائص تقنية في ذات الجهاز
(مثل :الشاشات الذكية).

آلية تفعيل النموذج
ً
(متمثال في اللجنة التشغيلية) طلبا لمكتب التعليم (خارج
1 .يرفع مدير المدرسة ذات االحتياج
منصة مدرستي) ويحدد حجم االحتياج للمقررات والحصص وعدد الطالب والتجهيزات
المتوفرة.
2 .تدرس اللجنة التنفيذية في مكتب التعليم حاالت االحتياج للمدارس واختيار النموذج المناسب
للتطبيق.
3 .ترفع اللجنة التنفيذية بطلب االستعانة بمعلم عن بعد حسب اآللية المعتمدة من وكالة
الوزارة للشؤون المدرسية .كما تحدد آلية توزيع نصاب المعلم المسند وتوزيع جدوله بين
المدارس ذات الحاجة حسب اآللية المعتمدة من وكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
4 .يتم توجيه مدير المدرسة لتفعيل النموذج المناسب ومخاطبة الجهات ذات العالقة
باستكمال التجهيزات والمتطلبات التشغيلية لتفعيل النموذج ،ومتابعة ذلك من قبل اللجنة
التشغيلية مع تطبيق متطلبات تفعيله المختلفة وفق الضوابط الواردة في الدليل التشغيلي.
5 .يكلف مدير المدرسة المعلم بالنصاب حسب الجدول المحدد من قبل اللجنة التنفيذية.
6 .تتابع اللجنة التشغيلية تفعيل المعلمين للدروس حسب الخطة المعتمدة.
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متطلبات تطبيق النموذج
|الحاجة للتجهيزات التقنية في المدرسة المستقبلة والمرسلة للبث أو استخدام تقنيات
الحد األدنى الستقبال البث.

ضوابط تطبيق النموذج
|استخدام النموذج في فصول البث واالستقبال ذات األعداد المنخفضة.
|مراعاة الكثافة الطالبية للفصول المستفيدة مجتمعه.

أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور

إدارة التعليم

المشرف التربوي
(التابع للمدرسة
ذات االحتياج)
للمعلم األساسي
ّ
الميسر
والمعلم

المهمة
|تسكين المعلم في جميع المدارس التي سيقوم بتقديم الدروس فيها سواء بشكل أساسي
حضوري أو عن بعد متزامن.

|متابعة العملية التعليمية والتأكد من أن المعلم يقوم بدوره تجاه الطالب المسندين إليه.
|تعديل نموذج الزيارة االشرافية وفقا لمتطلبات النموذج التشغيلي.
|االطالع على التقارير واإلحصاءات ومعالجة الفجوات في ممارسات التطبيق.

مؤشرات التحقق
|عدد المدارس التي تم تسديد احتياجها.
|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعلم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج.
|نسبة حضور الطالب للفصول االفتراضية.
|نسبة حضور المشرفين التربويين للدروس االفتراضية وتقييم األداء.
ّ
الميسرين للفصول المكلفين بها.
|نسبة حضور المعلمين
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نموذج التعليم المدمج (حضوري وغير متزامن بنسب متفاوتة)

آلية تطبيق النموذج

ً
بناءا على فترة المالحظة في األسابيع األولى من إلحاق الطالب بالمدرسة مع األخذ
يتحدد
باالعتبار االحتياجات التربوية والفردية لطالب مراكز ومعاهد التربية الخاصة والفصول الملحقة
من ذوي االعاقات التالية:
|طالب التربية الفكرية.
|طالب اضطراب طيف التوحد .
|طالب تعدد العوق .

ضوابط تطبيق النموذج
يتم تطبيقه مع طالب الدمج الكلي في مدارس التعليم العام مع تقديم خدمات التربية الخاص
كغرف المصادر االفتراضية مع توفير خدمات البرنامج التربوي مع الفئات التالية:
|طالب صعوبات التعلم.

|طالب ضعاف البصر.

|طالب اضطراب طيف التوحد.

|الطالب المكفوفين .

|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه.

|الطالب الصم .

|طالب برنامج يسير التعليمي.

|الطالب ذوي اضطرابات اللغة والكالم.

|طالب ضعاف السمع .
الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلة للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور

المشرف
التربوي

المهمة
|رصد وتحديد االحتياج.
ّ
الميسر.
|متابعة أداء معلم التربية الخاصة

مؤشرات التحقق
|نسبة تحسن مستوى التحصيل العلمي للطالب .
|نسبة رفع كفاءة التشغيل من معلمي التعليم العام والتربية الخاصة.
|نسبة حضور الطالب.
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نموذج المقرر اإللكتروني المعياري بإشراف معلم

ضوابط تطبيق النموذج
النموذج ال يتناسب مع االحتياجات التربوية والفردية لطالب مراكز ومعاهد التربية الخاصة
والفصول الملحقة من ذوي االعاقات التالية:
|طالب التربية الفكرية.
|طالب اضطراب طيف التوحد .
|طالب تعدد العوق .
يتم تطبيقه مع طالب الدمج الكلي في مدارس التعليم العام مع تقديم خدمات التربية الخاصة
كغرف المصادر االفتراضية وتوفير المعينات السمعية والبصرية مع توفير معلم التربية الخاصة
الميسر مع الفئات التالية :
|طالب صعوبات التعلم .

|الطالب ضعاف البصر.

|طالب اضطراب طيف التوحد.

|الطالب المكفوفين .

|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه .

|الطالب الصم مع توفير مترجم للغة

|طالب برنامج يسير التعليمي .

اإلشارة.

|الطالب ضعاف السمع .
الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلة للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

20

أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور
المشرف التربوي

المهمة
ّ
الميسر.
|متابعة أداء معلم التربية الخاصة

مؤشرات التحقق
|نسبة تحسن مستوى التحصيل الدراسي للطالب .
|نسبة تحسن ممارسات الطالب التقنية.

الدليل اإلشرافي للنماذج التشغيلة للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

21

نموذج التكليف عن ُبعد عبر اإلدارات التعليمية األخرى

ضوابط تطبيق النموذج
ال يتناسب النموذج مع االحتياجات التربوية والفردية لطالب مراكز ومعاهد التربية الخاصة
والفصول الملحقة من ذوي االعاقات التالية:
|طالب التربية الفكرية.
|طالب اضطراب طيف التوحد .
|طالب تعدد العوق .

يتناسب النموذج مع االحتياجات التربوية والفردية لطالب مراكز ومعاهد التربية الخاصة والفصول
الملحقة من ذوي االعاقات التالية:
|الطالب الصم .
|الطالب المكفوفين .
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ويتم تطبيقه مع طالب الدمج الكلي في مدارس التعليم العام مع تقديم خدمات التربية الخاصة
كغرف المصادر االفتراضية مع توفير خدمات البرنامج التربوي الفردي حضوريا حسب الحاجة مع
الفئات التالية:
|طالب صعوبات التعلم .
|طالب اضطراب طيف التوحد.
|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه .
|طالب برنامج يسير التعليمي .
|الطالب ضعاف السمع .
|الطالب ضعاف البصر.
|الطالب الصم .
|الطالب المكفوفين.

أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور
المشرف التربوي
على المعلم في
المدرسة األصلية
المشرف
التربوي على
ّ
الميسر
المعلم
في المدرسة
المستقبلة

المهمة
|متابعة أداء المعلم مقدم الدرس عن بعد.
|الحضور الصفي للمعلم وتقديم التغذية الراجعة التطويرية.
|المتابعة التقنية لبث الدروس.
ّ
الميسر .
|متابعة أداء المعلم
|المتابعة التقنية الستقبال الدروس .
|متابعة حضور وانضباط الطالب.

مؤشرات التحقق
|نسبة تحسن مستوى التحصيل العلمي للطالب .
|نسبة الكفاءة التشغيلية من معلمي التعليم العام والتربية الخاصة.
|نسبة حضور الطالب.
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نموذج التكليف عن ُبعد في نفس إدارة التعليم

ضوابط تطبيق النموذج
ال يتناسب هذا النموذج مع االحتياجات التربوية والفردية لطالب مراكز ومعاهد التربية الخاصة
والفصول الملحقة من ذوي االعاقات التالية:
|طالب التربية الفكرية.
|طالب اضطراب طيف التوحد .
|طالب تعدد العوق .
يتناسب النموذج مع االحتياجات التربوية والفردية لطالب مراكز ومعاهد التربية الخاصة والفصول
الملحقة من ذوي االعاقات التالية:
|الطالب الصم .
|الطالب المكفوفين .
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ويتم تطبيقه مع طالب الدمج الكلي في مدارس التعليم العام مع تقديم خدمات التربية الخاصة
كغرف المصادر االفتراضية مع توفير خدمات البرنامج التربوي الفردي حضوريا حسب الحاجة مع
الفئات التالية:
|طالب صعوبات التعلم .
|طالب اضطراب طيف التوحد.
|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه .
|طالب برنامج يسير التعليمي .
|الطالب ضعاف السمع .
|الطالب ضعاف البصر.
|الطالب الصم .
|الطالب المكفوفين.

أصحاب العالقة واألدوار
المهمة

صاحب الدور

|متابعة أداء المعلم مقدم الدرس عن بعد.

المشرف التربوي

|الحضور الصفي للمعلم وتقديم التغذية الراجعة التطويرية.
|المتابعة التقنية لبث الدروس .
ّ
الميسر (المستقبل).
|متابعة أداء المعلم

مؤشرات التحقق

|نسبة تحسن مستوى التحصيل العلمي للطالب .

|نسبة الكفاءة التشغيلية من معلمي التعليم العام والتربية الخاصة .
|نسبة حضور الطالب.
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