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المحتويات
تمهيد
التعاريف اإلجرائية الواردة في األدلة التشغيلية
الدليل التشغيلي المدرسي الستئناف الدراسة لعام ١٤٤٣
الدليل المدرسي 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 المدرسي 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 المدرسي 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 المدرسي الستئناف الدراسة للعام ١٤٤٣
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القســم الثــانـــي
الدليــل المدرسي لنمــــاذج التعليــــم االلكترونــي
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ا لد ليـــل ا لمد ر ســـي للنمـــا ذ ج ا لتشـــغيلية

للتعليـــم ا إل لكتر و نـــي فـــي ا لتعليـــم ا لعـــا م

اإلصدار األول
1443هـ 2021 -م

جدول المحتويــات
المقدمة
آلية تفعيل النماذج التشغيلية لرفع كفاءة التشغيل

4
5

نموذج التعليم المدمج (حضوري وغير متزامن بنسب متفاوتة)

6

نموذج المقرر اإللكتروني المعياري بإشراف معلم

8

نموذج التكليف عن ُبعد عبر اإلدارات التعليمية األخرى

10

نموذج التكليف عن ُبعد في نفس إدارة التعليم

12

الملحق

14

مقدمة

يحظــى نظــام التعليــم العــام فــي المملكــة بدعــم غيــر محــدود مــن القيــادة الرشــيدة ،ومتابعــة واهتمــام مــن وزارة
التعليــم ،ورغــم ظــروف جائحــة كورونــا ،إ ال أ ن نظــام التعليــم العــام والعالــي اســتثمر دعــم القيــادة فــي المحافظــة
علــى اســتمرارية العمليــة التعليميــة مــن خــال التعليــم اإللكترونــي عــن ُبعــد ،ممــا جعــل المملكــة تحظــى بقفــزات
وموشــرات عاليــة فــي منظومــة التعليــم اإللكترونــي علــى المســتوى العالمــي.
نوعيــة
ٔ
ً
ورغبــة فــي اســتثمار هــذه النجاحــات التــي تحققــت فــي التعليــم اإللكترونــي ،وتوظيفهــا فــي تجويــد العمليــة
التعليميــة ورفــع الفاعليــة والكفــاءة التشــغيلية فقــد ســعت وزارة التعليــم إ لــى إ يجــاد نمــاذج تشــغيلية للتعليــم
اإللكترونــي تُ ســهم فــي تطويــر األداء للــكادر التعليمــي فــي المــدارس وإ يجــاد حلــول فاعلــة ومتنوعــة لرفــع كفــاءة
البييــات التعليميــة والظــروف المتباينــة .وذلــك
التشــغيل ،باإلضافــة لالســتفادة مــن هــذه النمــاذج فــي مختلــف ٔ
مــن خــال تســخير المنصــات اإللكترونيــة ونمــاذج التعليــم اإللكترونــي كالمــدارس المركزيــة والمقــررات اإللكترونيــة
لتحقيــق المرونــة فــي التعامــل مــع كافــة الظــروف لتقديــم التعليــم التفاعلــي المتزامــن وغيــر المتزامــن عــن بعــد
بطــرق سلســة وأ دوات إ ثرائيــة تســاعد فــي رفــع جــودة التعليــم فــي جميــع مــدارس المملكــة وتـ ٔـودي إ لــى تعظيــم
الفائــدة مــن الطاقــة التشــغيلية للمرافــق ،والتجهيــزات ،والممكنــات التقنيــة ،والمــوارد البشــرية الحاليــة للمــدارس.
يهــدف هــذا الدليــل لتوضيــح آ ليــة تفعيــل النمــاذج التشــغيلية للتعليــم اإللكترونــي فــي مــدارس التعليــم العــام
الحكوميــة والمــدارس الســعودية فــي الخــارج ،وتحديــد متطلبــات التنفيــذ والمهــام والمسـ ٔـووليات المســندة علــى
كافــة مســتويات عناصــر العمليــة التعليميــة بــدءاً مــن اللجنةاإلشــرافية فــي اإلدارات التعليميــة ومــروراً باللجــان
ـوال إ لــى اللجــان التشــغيلية فــي المــدارس ومــرا كــز التــر بيــة الخاصــة.
التنفيذيــة فــي مكاتــب التعليــم ووصـ ً
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آلية تفعيل النماذج التشغيلية لرفع كفاءة التشغيل
ُيشــرف علــى النمــاذج التشــغيلية لرفــع الكفــاءة لجنتــان رئيســتان :اللجنــة التنفيذيــة وهــي معنيــة باختيــار واعتمــاد

النمــاذج المناســبة لالحتيــاج واإلشــراف علــى تطبيقهــا ،واللجنــة التشــغيلية لتطبيــق وتفعيــل النمــوذج وفــق اآلليــة
التاليــة:
(متمثــا فــي اللجنــة التشــغيلية) طلبــا لمكتــب التعليــم (خــارج منصــة
|يرفــع مديــر المدرســة ذات االحتيــاج
ً
مدرســتي) ويحــدد حجــم االحتيــاج للمقــررات والحصــص وعــدد الطــاب والتجهيــزات المتوفــرة مــع مراعــاة
طــاب التربيــة الخاصــة والطــاب الموهوبيــن وفــق نمــوذج ســد العجــز ومعالجــة االحتيــاج.
|تــدرس اللجنــة التنفيذيــة فــي مكتــب التعليــم االحتيــاج المرفــوع مــن قبــل مديــر المدرســة وتختــار النمــوذج
المناســب للتطبيــق حســب أولويــة االحتيــاج للمــدارس التابعــة للمكتــب مــع مراعــاة الطــاب ذوي اإلعاقــة
وفئاتهــم واحتيــاج مــدارس وفصــول الموهوبيــن واعتمــاد تطبيــق النمــوذج وفــق الضوابــط الــواردة فــي الدليــل
اإلشــرافي.
|تُ منــح الصالحيــة فــي منصــة مدرســتي عــن طريــق مســؤول اللجنــة التنفيذيــة بعــد اعتمــاد النمــاذج للمــدارس
ذات االحتيــاج.
|توجــه اللجنــة التنفيذيــة مديــر المدرســة لتفعيــل النمــوذج المناســب ومخاطبــة الجهــات ذات العالقــة ( إدارة
التجهيــزات المدرســية فــي إدارة التعليــم) الســتكمال التجهيــزات والمتطلبــات التشــغيلية لتفعيــل النمــوذج.
|تتابــع اللجنــة التشــغيلية توفيــر متطلبــات تفعيــل النمــاذج المختلفــة وفــق الضوابــط الــواردة فــي الدليــل
التشــغيلي.
| تتابع اللجنة التشغيلية تفعيل المدرسة للنموذج.
|تتابع اللجنة التنفيذية في مدارس الخارج تفعيل المدرسة للنموذج.
|يتــم تقديــم الدعــم فــي تطبيــق النمــاذج لطــاب البرامــج التعليميــة وفقــاً للمحلــق رقــم  -١-والــذي يقــدم
اســتراتيجيات وضوابــط تفعيــل النمــاذج علــى هــذه الفئــات.
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نموذج التعليم المدمج
(حضوري وغير متزامن بنسب متفاوتة)

وصف النموذج
يقــدم هــذا النمــوذج طريقــة التعلــم المدمــج  Blended Learningالتــي تجمــع بيــن الحصــص الحضوريــة والحصــص

غيــر المتزامنــة (عــن بعــد) وذلــك حســب محتــوى الــدرس ويكــون ذلــك عــن طريــق خطــة تُ قســم حصــص المقــرر إلــى
حصــص حضوريــة داخــل الفصــل الدراســي يقدمهــا المعلــم وأخــرى تقــدم بشــكل غيــر متزامــن مــن خــال المحتــوى

اإللكترونــي المتوفــر علــى منصــة مدرســتي (خــارج وقــت اليــوم الدراســي للطالــب)  ،وتحــدد الخطــة األجــزاء المناســبة
لــكل قســم بنســب مختلفــة حســب المرحلــة العمريــة للطــاب وطبيعــة المقــرر بشــكل مركــزي مــن قبــل الــوكاالت

واإلدارات المعنيــة فــي الــوزارة مراعيـ ًـة الطــاب ذوي اإلعاقــة الذيــن يتلقــون جلســات فرديــة وحصــص فــي غرفــة

المصــادر بنســب مختلفــة حســب فئــة اإلعاقــة والمرحلــة العمريــة للطــاب وطبيعــة المقــرر (ملحــق دليــل التعامــل
مــع الحــاالت الخاصــة).

مالحظــة :قائمــة تحديــد الــدروس المتزامنــة وغيــر المتزامنــة ســيتم تعميمهــا الحقــاً علــى الميــدان ويمكنكــم
االطــاع عليهــا فــي األدلــة اإلرشــادية علــى بوابــة العــودة للمــدارس.

ولتحقيق نموذج التعليم المدمج (دروس حضورية وأخرى غير متزامنة بنســب متفاوتة) من خالل منصة مدرســتي
ســيتم التكامــل بيــن أكثــر مــن مكــون داخــل المنصــة لتحقيــق الهــدف المطلــوب ،حيــث ســيقوم المعلــم بجدولــة

الحصــص للــدروس الحضوريــة فــي مكــون الجــدول الدراســي فــي منصــة مدرســتي وبعــض الــدروس والمفاهيــم
النظريــة يتــم جدولتهــا بشــكل غيــر متزامــن باســتخدام مكــون الحصــص اإلضافيــة فــي المنصــة مــن خــال المقــررات

اإللكترونيــة المعياريــة (فــي حــال توفرهــا) أو مــن المحتــوى المعــد مــن قبــل المعلــم مــن المصــادر المعتمــدة (قنــاة
عيــن ،بنــك األســئلة ،اإلثــراءات.)...،
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أصحاب العالقة واألدوار
المهمة

صاحب الدور

| جدولــة وتقديــم الحصــص الحضوريــة وإســناد التكاليــف ومتابعــة العمليــة التعليميــة بالكامــل لجميــع طــاب
الفصــول المســندة إليــه.

|جدولــة الحصــص غيــر المتزامنــة فــي مكــون الحصــص اإلضافيــة فــي منصــة مدرســتي وتحضيــر المحتــوى الخــاص

المعلم

بالحصــة عــن طريــق المقــررات اإللكترونيــة أو المصــادر األخــرى المعتمــدة.

|متابعــة حضــور الطــاب للحصــص الحضوريــة فــي الجــدول الدراســي وأداء التكاليــف والتقييمــات المختلفــة المســندة
مــن قبــل المعلــم .

|متابعــة تقــدم أداء الطــاب وتقديــم التغذيــة الراجعــة لهــم وذلــك للــدروس المقدمــة بشــكل غيــر متزامــن ومتابعــة
العمليــة التعليميــة بالكامــل .

|رفع االحتياج التعليمي لمكتب التعليم لالعتماد.

|توزيع نصاب الحصص الحضورية فقط من المقرر في الجدول الدراسي الخاص بالفصول ذات االحتياج.

مدير المدرسة
ذات االحتياج

|تزويــد المعلميــن بالخطــة التــي توضــح نســبة األجــزاء الحضوريــة وغيــر المتزامنــة لمقــرر االحتيــاج والمعتمــدة مــن
اإلشــراف التربــوي.

|متابعة سير العملية التعليمية وفق خطة النموذج.
|االطالع على التقارير واإلحصائيات .

|معالجة فائض الحصص التي نتجت عن تفعيل النموذج وفق ضوابط وكالة الشؤون المدرسية.

وكيل المدرسة
للشؤون التعليمة
والطالبية /
المرشد الطالبي

|االطالع على التقارير واإلحصائيات الخاصة بالطالب ومتابعة العملية التعليمية،
|دعم الطالب المتعثرين بخطط عالجية بالتعاون مع المعلم و أولياء األمور.

|استذكار الدروس المسندة عبر الحصص غير المتزامنة بنمط التعلم الذاتي باالطالع على كافة اإلثراءات

التعليمية المسندة من المعلم وكذلك حل األنشطة المطلوبة والمهام المسندة له وذلك خارج وقت دوام

المدرسة مما ال يتعارض مع إعدادات الجدول الدراسي.

الطالب

|دراسة الحصص اإلضافية بشكل ذاتي واستكمال العناصر التعليمية والدروس اإللكترونية المصممة في كل

مقرر ،باإلضافة إلى أداء التكاليف والتقييمات المختلفة المسندة من قبل المعلم في هذه الحصص اإلضافية
أيضا.
ً

|التفاعل اإليجابي مع التغذية الراجعة من المعلم في الدروس غير المتزامنة.
|االطالع على التقارير واإلحصائيات.

مؤشرات التحقق
|نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته.
|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعلم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج .
|نسبة حضور الطالب للحصص الحضورية.
|نسبة إكمال الطالب الحصص غير المتزامنة.
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نموذج المقرر اإللكتروني المعياري بإشراف معلم

وصف النموذج
كاملــا عــن ُبعــد بشــكل غيــر متزامــن يتعلــم فيــه الطالــب ذاتيــاً وبمســاندة معلــم
ً
تعليمــا
يقــدم هــذا النمــوذج
ً
باســتخدام مقــرر إلكترونــي معيــاري مصمــم وفــق المعاييــر العلميــة العالميــة والمحليــة لبنــاء المقــررات اإللكترونيــة،
ميســر عــن بعــد مــن نفــس المدرســة وفــي حالــه عــدم توفــر معلميــن فــي
ويشــرف علــى تعلــم الطالــب معلــم
ّ

المدرســة فيمكــن االســتعانة بالمعلميــن المكلفيــن بتدريــس المقــررات اإللكترونيــة المعياريــة علــى مســتوى اإلدارة
التعليميــة أو علــى مســتوى مكتــب التعليــم لجميــع المقــررات اإللكترونيــة وذلــك بإســنادهم علــى المــدارس ذات
االحتيــاج ليقومــوا بمتابعــة أداء الطــاب الذيــن يدرســون هــذا المقــرر بشــكل غيــر متزامــن ،وتتبــع مــدى تحقيقهــم
ألهــداف التعلــم للمقــرر اإللكترونــي ،ويمكنهــم التدخــل بالتكليــف بمهــام أدائيــة وواجبــات ودروس عالجية وتكاليف
الميســر حســب الئحــة الوظائــف التعليميــة.
تخــدم تعلــم الطالــب ،ويتــم احتســاب عــبء المعلــم
ّ

الحد األدنى من التجهيزات التقنية المطلوبة لتطبيق النموذج
توفر جهاز حاسب
للمعلم
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور

المهمة

مدير المدرسة
ذات االحتياج

| الرفع باالحتياج التعليمي لمكتب التعليم لالعتماد.
|في حالة توفر معلم ميسر لمتابعة المقرر ااإللكتروني فإن مدير المدرسة يقوم
بإسناد المعلم الميسر التابع لمدرسته للفصل.
|في حال عدم توفر معلم ميسر لدى المدرسة فإن مدير المدرسة ذات االحتياج
يقوم بتحديد احتياج معلم ميسر لفصل معين لمقرر إلكتروني معين لمتابعته.
|االطالع على التقارير واإلحصائيات.

الميسر
المعلم
ّ

|متابعة تقدم أداء الطالب في دراستهم المقرر اإللكتروني.
|مراقبة أداء الطالب و التدخل في حال واجهته أي مشكالت والرد على استفساراته
وتقديم التغذية الراجعة له.
| إرسال التكاليف أو المصادر اإلثرائية لمساعدة الطالب.
|االطالع على التقارير واإلحصاءات.
|إحالة الطالب المتعثرين لتلقي حصص عالجية ويقوم بتقديم دروسها لهم.
|تقويم أداء الطالب والتحقق من إنجازه للمهام باستمرار.
|رصد الدرجات في نظام نور حيث يقوم المعلم الميسر بتصديرها من منصة
مدرستي وإدخالها في نظام نور.

وكيل المدرسة
للشؤون
الطالبية

|االطالع على التقارير واإلحصاءات الخاصة بالطالب ومتابعة العملية التعليمية،
|دعم الطالب المتعثرين بخطط عالجية بالتعاون مع المعلم وأولياء ااألمور.

الطالب

|دراسة محتوى المقرر المعياري واستكمال العناصر التعليمية والدروس اإللكترونية
والتقييمات المصممة في كل مقرر.
|التفاعل مع التغذية الراجعة المقدمة من المعلم.
|االطالع على التقارير واإلحصائيات.

مؤشرات التحقق
|نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته.
|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعليم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج .
|عدد اللقاءات اإلشرافية التي ينشئها المشرف التربوي مع 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.
|عدد الساعات التي قضاها المعلم الميسر في متابعة الطالب.
|عدد المقررات التي تم تفعيل النموذج فيها .

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

8

نموذج التكليف عن ُبعد عبر اإلدارات التعليمية األخرى

وصف النموذج
يقــوم هــذا النمــوذج علــى تســديد االحتيــاج التعليمــي عــن بعــد عبــر تكامــل عمــل اإلدارات التعليميــة مــع بعضهــا
البعــض ،بتكليــف معلــم مــن اإلدارة التعليميــة بالتدريــس عــن بعــد تزامنيــاً لفصــول دراســية مختلفــة (لعــدة مــدارس)
ـا للتعليــم عــن
تتبــع إلدارة تعليميــة أخــرى بحيــث يفــرغ المعلــم فــي إدارتــه األصليــة بالكامــل ويتــم إســناد نصابــه كامـ ً

بعــد فــي اإلدارة التعليميــة ذات االحتيــاج دون الحاجــة إلــى انتقــال المعلــم بشــكل فعلــي لــإدارة األخــرى  .يقــوم
المعلــم بتأديــة دوره التعليمــي عــن بعــد بشــكل كامــل باســتخدام التقنيــات المتاحــة فــي منصــة مدرســتي عــن طريــق
دعــم إمكانيــة جدولــة حصصــه الدراســية فــي أكثــر مــن مدرســة فــي إدارة التعليــم المســند لهــا.

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).

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور

المهمة

مدير المدرسة
ذات االحتياج

|يقوم مدير المدرسة ذات االحتياج بتحديد احتياج فصل معين في مدرسته لمقرر
معين ويسنده للمعلم المكلف عن بعد ،مع مراعاة التنسيق مع المعلم لضمان
عدم تعارض الجدول مع جدوله في حال كان مكلف في مدارس أخرى.
|يكلف مدير المدرسة ذات االحتياج معلم ميسر (دور جديد في منصة مدرستي)
في الفصل المستقبل للبث لمتابعة العملية التعليمية .
|االطالع على التقارير واإلحصائيات.

الميسر
المعلم
ّ

|ضبط وإعداد التجهيزات وقت البث كذلك رصد حضور الطالب وما يكلفه به مدير
المدرسة لمصلحة العملية التعليمية.
|متابعة تقدم أداء الطالب في المدرسة ذات الحاجة.
|االطالع على التقارير و اإلحصاءات.

المعلم المكلف
عن بعد

|جدولة الحصص االفتراضية لتظهر في جدوله الدراسي.
|إسناد التكاليف ومتابعة العملية التعليمية بالكامل لجميع طالب الفصول في
المدارس المختلفة المكلف بها .
|التواصل مع المعلم الميسر.

وكيل المدرسة
للشؤون التعليمة
والطالبية /
المرشد الطالبي

|االطالع على التقارير واإلحصائيات الخاصة بالطالب ومتابعة العملية التعليمية.
| دعم الطالب المتعثرين بخطط عالجية بالتعاون مع المعلم وأولياء األمور.

الطالب

|الحضور للفصل المتزامن في المدرسة وأداء التكاليف في المنزل.
|االطالع على التقارير واإلحصاءات.

مؤشرات التحقق
|نسبة حضور المعلم المكلف للفصول االفتراضية.
|نسبة حضور المعلمين الميسرين للفصول المكلفين بها.
|نسبة حضور الطالب للفصول االفتراضية.
|نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته.
|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعليم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج.

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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نموذج التكليف عن ُبعد في نفس إدارة التعليم

وصف النموذج

يقــوم هــذا النمــوذج علــى تســديد االحتيــاج التعليمــي عــن بعــد بمعلميــن مــن نفــس اإلدارة التعليميــة ،وذلــك
بتكليــف معلــم مــن اإلدارة التعليميــة ذات االحتيــاج بالتدريــس مــن فصلــه الحضــوري فــي المدرســة األصليــة
وبــث دروس تزامنيــة عــن بعــد لفصــل دراســي مختلــف فــي نفــس إدارتــه التعليميــة ليســتطيع الطــاب فــي
المدرســة ذات االحتيــاج أن يتلقــوا الــدروس حضوريــاً فــي مدرســتهم عبــر منصــة مدرســتي و بوجــود معلــم
ميســر .يتيــح هــذا النمــوذج إمكانيــة إســناد المعلــم ألكثــر مــن مدرســة فــي نفــس الوقــت بحيــث تميــز إدارتــه
ّ
التعليميــة طبيعــة هــذا اإلســناد فــي كل مدرســة إســناد أصلي(فــي المدرســة األصليــة التــي يحضــر فيهــا المعلــم
المقــدم للــدرس) أوداعــم (المدرســة التــي يوجــد بهــا فصــول مســتقبلة للــدرس) ،ففــي حالــة المــدارس التــي
يســند إليهــا المعلــم بشــكل أصلــي (فــي مدرســته حضوريــاً ) فتســند إليــه الفصــول وتعــد جداولهــا بالطريقــة
االعتياديــة لمنصــة مدرســتي ،أمــا فــي حالــة المــدارس التــي يســند إليهــا المعلــم بشــكل داعــم (متزامــن عــن بعــد)
فتســند إليــه الفصــول ذات االحتيــاج ويتــم موائمــة جداولهــا مــع جــدول أحــد فصــول مدرســته األصليــة.

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).
الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور
مدير المدرسة
األصلية

المهمة

|تسكين المعلم على فصول في مدرسته األصلية وإعداد الجدول الدراسي الخاص به .
|التعاون مع مدير المدرسة ذات االحتياج في تيسير جدولة ومتابعة تنفيذ الدروس للمدرسة
ذات االحتياج.

مدير المدرسة ذات
اإلحتياج

|تسكين المعلم على فصول في المدارس ذات الحاجة و المتوائمة مع جدوله باختيار فصل من
مدرسته األصلية ليتواءم مع الفصل في المدرسة ذات الحاجة في الجدول .
|تكليف معلم ميسر (دور جديد في منصة مدرستي) في الفصل المستقبل للبث.

معلم

| جدولة الحصص االفتراضية وإسناد التكاليف ومتابعة العملية التعليمية في فصوله األساسية
جميعا على طالب الفصل في المدرسة ذات الحاجة.
وعكسها
ً
|التواصل مع المعلم الميسر.

معلم ميسر

مشرف اإلدارة
المدرسية

الطالب

|ضبط وإعداد التجهيزات وقت البث .
| رصد حضور الطالب في الفصل المستقبل .
|القيام بمهامه التي يكلفه بها مدير المدرسة لمصلحة العملية التعليمية.
|متابعة تقدم أداء الطالب في المدرسة ذات الحاجة.
|االطالع على التقارير و اإلحصائيات.
|االطالع على التقارير واإلحصائيات الخاصة بالطالب ومتابعة العملية التعليمية.
|دعم الطالب المتعثرين بخطط عالجية بالتعاون مع المعلم وأولياء األمور.
|يحضر طالب المدرسة األصلية حضورياً مع المعلم وجهاً لوجه بينما يحضر طالب المدرسة ذات
االحتياج حضورياً ولكن من خالل البث المباشر داخل الفصل المستقبل .
| أداء التكاليف والتقييمات المختلفة المسندة من قبل المعلم على المنصة.
| االطالع على التقارير واإلحصائيات.

مؤشرات التحقق
|نسبة حضور المعلم المكلف للفصول االفتراضية.

|نسبة حضور المعلمين الميسرين للفصول المكلفين بها.
|نسبة حضور الطالب للفصول االفتراضية.
|نسبة المحتوى الذي تمت تغطيته.

|نسبة تحقق نواتج التعلم (أهداف التعلم) لدى الطالب المستخدمين للنموذج .

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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ملحـــق د ليـــل ا لنمـــا ذ ج ا لتشـــغيلية فـــي ا لتعليـــم
ا إل لكتر و نـــي ا لتعليـــم ا لعـــا م
(التربي ــة الخاص ــة )

نموذج التعليم المدمج
(حضوري وغير متزامن بنسب متفاوتة)

آلية تطبيق النموذج

يتحــدد بنــاءاً علــى فتــرة المالحظــة فــي األســابيع األولــى مــن إلحــاق الطالــب بالمدرســة مــع األخــذ باالعتبــار
االحتياجــات التربويــة والفرديــة لطــاب مراكــز ومعاهــد التربيــة الخاصــة والفصول الملحقة مــن ذوي االعاقات
التالية:

| طالب التربية الفكرية.

|طالب اضطراب طيف التوحد.
|طالب تعدد العوق.

ضوابط تطبيق النموذج
يتــم تطبيقــه مــع طــاب الدمــج الكلــي فــي مــدارس التعليــم العــام مــع تقديــم خدمــات التربيــة الخاصــة
كغــرف المصــادر االفتراضيــة مــع توفيــر خدمــات البرنامــج التربــوي مــع الفئــات التاليــة :
|طالب صعوبات التعلم

|طالب اضطراب طيف التوحد.

|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه .
|طالب برنامج يسير التعليمي .
|الطالب ضعاف السمع.

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

|الطالب ضعاف البصر
|الطالب المكفوفين .
|الطالب الصم .

|الطالب ذوي اضطرابات اللغة والكالم.
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور
معلم التربية الخاصة
الميسر

الطالب

المهمة
|التأكد من جاهزية المعينات والوسائل والمستلزمات التعليمية الالزمة لطالب التربية الخاصة.
|ضبط الحضور للطالب داخل الفصل.

|مساعدة طالب وطالبات التربية الخاصة.

| االستعداد والجاهزية لتلقي الدروس.

مؤشرات التحقق
|نسبة تحسن مستوى التحصيل العلمي للطالب .

|نسبة رفع كفاءة التشغيل من معلمي التعليم العام والتربية الخاصة.
|نسبة حضور الطالب.

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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نموذج المقرر اإللكتروني المعياري بإشراف معلم

ضوابط تطبيق النموذج

النمــوذج ال يتناســب مــع االحتياجــات التربويــة والفرديــة لطــاب مراكــز ومعاهــد التربيــة الخاصــة والفصــول الملحقــة
مــن ذوي اإلعاقــات التاليــة:
|طالب التربية الفكرية طالب.

| اضطراب طيف التوحد.

|طالب تعدد العوق.

يتــم تطبيقــه مــع طــاب الدمــج الكلــي فــي مــدارس التعليــم العــام مــع تقديــم خدمــات التربيــة الخاصــة كغــرف
المصــادر االفتراضيــة وتوفيــر المعينــات الســمعية والبصريــة مــع توفيــر معلــم التربيــة الخاصــة الميســر مــع الفئــات
التاليــة :
|طالب صعوبات التعلم .
|طالب اضطراب طيف التوحد.
|طالب فرط الحركة وتشتت
االنتباه .

|طالب برنامج يسير التعليمي .
|الطالب ضعاف السمع .
|الطالب ضعاف البصر.

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

|الطالب المكفوفين .
|الطالب الصم مع توفير مترجم
للغة اإلشارة.
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور
معلم التربية الخاصة
الميسر

الطالب

المهمة
|ترجمة الدروس الى لغة اإلشارة.
|تنفيذ األهداف الدراسية في غرفة المصادر.
|رفع نتائج الطلبة الى معلم المادة .
|دعم وتشجيع الطالب للمشاركة مع أقرانة في الفصل غير المتزامن.
|الدخول على المقرر االلكتروني.
|التفاعل والمشاركة.

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

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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نموذج التكليف عن ُبعد عبر اإلدارات األخرى

ضوابط تطبيق النموذج
ال يتناســب النمــوذج مــع االحتياجــات التربويــة والفرديــة لطــاب مراكــز ومعاهــد التربيــة الخاصــة والفصــول الملحقــة
مــن ذوي اإلعاقــات التاليــة:

|طالب التربية الفكرية.

|طالب اضطراب طيف التوحد.

|طالب تعدد العوق.

يتناســب النمــوذج مــع االحتياجــات التربويــة والفرديــة لطــاب مراكــز ومعاهــد التربيــة الخاصــة والفصــول الملحقــة
مــن ذوي االعاقــات التاليــة:
|الطالب الصم .

|الطالب المكفوفين.

ويتــم تطبيقــه مــع طــاب الدمــج الكلــي فــي مــدارس التعليــم العــام مــع تقديــم خدمــات التربيــة الخاصــة كغــرف

المصــادر االفتراضيــة مــع توفيــر خدمــات البرنامــج التربــوي الفــردي حضوريــا حســب الحاجــة مــع الفئــات التاليــة :
|طالب صعوبات التعلم .

|طالب اضطراب طيف التوحد.

|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه .
|طالب برنامج يسير التعليمي .

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام

|الطالب ضعاف السمع .
|الطالب ضعاف البصر.
|الطالب الصم .

|الطالب المكفوفين .
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أصحاب العالقة واألدوار
صاحب الدور

المهمة

معلم التربية الخاصة
الميسر

|التأكد من جاهزية المعينات والوسائل والمستلزمات التعليمية الالزمة لطالب التربية الخاصة.
|ضبط الحضور للطالب داخل الفصل.
|مساعدة طلبة التربية الخاصة.
|توفير الترجمة الى لغة االشارة.

الطالب

|االستعداد والجاهزية لتلقي الدروس.

مؤشرات التحقق
|نسبة تحسن مستوى التحصيل العلمي للطالب .
|نسبة الكفاءة التشغيلية من معلمي التعليم العام والتربية الخاصة.
|نسبة حضور للطالب.

الدليل المدرسي للنماذج التشغيلية للتعليم اإللكتروني في التعليم العام
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نموذج التكليف عن ُبعد في نفس إدارة التعليم

ضوابط تطبيق النموذج
ال يتناســب هــذا النمــوذج مــع االحتياجــات التربويــة والفرديــة لطــاب مراكــز ومعاهــد التربيــة الخاصــة والفصــول
الملحقــة مــن ذوي االعاقــات التاليــة:
|طالب التربية الفكرية.

|طالب اضطراب طيف التوحد .

|طالب تعدد العوق.

يتناســب النمــوذج مــع االحتياجــات التربويــة والفرديــة لطــاب مراكــز ومعاهــد التربيــة الخاصــة والفصــول الملحقــة
مــن ذوي االعاقــات التاليــة:
|الطالب الصم .

|الطالب المكفوفين.

ويتــم تطبيقــه مــع طــاب الدمــج الكلــي فــي مــدارس التعليــم العــام مــع تقديــم خدمــات التربيــة الخاصــة كغــرف
المصــادر االفتراضيــة مــع توفيــر خدمــات البرنامــج التربــوي الفــردي حضوريــا حســب الحاجــة مــع الفئــات التاليــة :
|طالب صعوبات التعلم .

|طالب اضطراب طيف التوحد.

|طالب فرط الحركة وتشتت االنتباه .
|طالب برنامج يسير التعليمي .
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|الطالب ضعاف السمع .
|الطالب ضعاف البصر.
|الطالب الصم .

|الطالب المكفوفين.
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صاحب الدور

المهمة

معلم التربية الخاصة
الميسر

|التأكد من جاهزية المعينات والوسائل والمستلزمات التعليمية الالزمة لطالب التربية الخاصة.
|ضبط الحضور للطالب داخل الفصل.
|مساعدة طالب التربية الخاصة.
|توفير الترجمة إلى لغة اإلشارة.

الطالب

|االستعداد والجاهزية لتلقي الدروس.

مؤشرات التحقق
|نسبة تحسن مستوى التحصيل العلمي للطالب.
|نسبة الكفاءة التشغيلية من معلمي التعليم العام والتربية الخاصة.
|نسبة حضور الطالب.
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21

