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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:

 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 االرشــادي 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.

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

*****
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 التواصل مع
 المعلم عند

 الحاجة

 الحصول على
  التغذية الراجعة
 تقييم الحضور والغياب

ونتائج األعمال واالختبارات

 أداء الواجبات
 والتكليفات اليومية

 أو األسبوعية

 تسجيل الدخول على
منصة مدرستي

 أداء النشيد الوطني
 والتمارين بداية
اليوم الدراسي

 االلتزام بحضور الحصص
 الدراسية وفق الجدول

الدراسي

 الدخول على منصة
 العودة اآلمنة للمدارس

 (إرشادات- دليل
(مستخدم- تدريب

 تجهيز غرفة مخصصة
 للدراسة، باإلضاءة

 والتهوية واألجهزة
المطلوبة

 ضبط قنوات عين على التلفاز
 في حال انقطاع النت أو عدم

 توفر أجهزة ليستكمل
 الطالب يومه الدراسي عبر

البث التلفازي

 التأكد من حسابك
 على منصة
مدرستي

 استالم
 الكتب

المدرسية

 معرفة مصادر التعلم:
 منصة مدرستي، البث
 التلفازي، عين دروس

يوتيوب

10 11 12

09 08 07

03 0102

04 05 06

 مهام ومسؤوليات
الطالب

الطالب
قبل

الدراسة

الطالب
أثناء

الدراسة

 الدعم:
منصة مدرستي

 الرقم:  19996-920033988
مركز االتصال لالستشارات 

للمرحلة االبتدائية من الساعة:  3 مساًء 

للمرحلة المتوسطة والثانوية من الساعة:   7 صباحًا

يبدأ اليوم الدراسي

(

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

www.Madrasati.sa

https://backtoschool.madrasati.sa/#intro
عربسات 12437
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االستفادة من قنوات عين 

تشــمل القنــوات علــى 20 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 

ــاة عيــن دروس علــى اليوتيــوب. 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

رابط
كيفية إعادة ضبط تردد قنوات عين 

دروس على قمر عرب سات

تبث جميع القنوات )20 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 7:00 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://youtu.be/Dnz2SHfh4z0
https://youtu.be/Dnz2SHfh4z0
https://www.youtube.com/dorosien
https://www.youtube.com/dorosien
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النموذج التشغيلي للمدارس بجميع المراحل:

جميــع المقــررات تــدرس إلكترونًيــا عبــر المنصــات التعليمّيــة المعتمــدة، باالســتفادة مــن البــث التلفــازي 
والرقمــي. 

مهام ومسؤوليات الطالب والطالبة في هذا النطاق 

تنفيذ المهام اآلتية:

استام الكتب المدرسية من المدرسة من قبل الطالب أو ولي األمر	 

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

التدرب على كيفية استخدام منصة مدرستي وتفعيل أدواتها.	 

حضــور الــدروس اليوميــة مــن خــال منصــة مدرســتي مــن خــال 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 والطالبة في التعليم اإللكتروني

دور الطالب والطالبة قبل بدء الدراسة  

على الطالب التخطيط الجيد واالستعداد قبل بدء الدراسة وذلك من خالل تنفيذ من الخطوات اآلتية:

التحقق من حسابه على منصة مدرستي .	 

التعرف على مصادر التعلم ) البث التلفزيوني – منصة مدرستي ( 	 

قراءة الدليل اإلرشادي للدخول على منصة مدرستي .	 

االطاع على أدلة االستخدام لمنصة مدرستي والتعرف على أدواتها والتدريب على استخدامها.	 

االطاع على الئحة 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(.

التأكد من التجهيزات الازمة للتعلم االلكتروني  )جهاز الحاسب االلي،  االنترنت، التلفاز(.	 

ضبط تردد قناة عين التعليمية الفضائية .	 

تهيئة المكان المناسب للتعلم االلكتروني الخالي من المشتتات والتأكد من الجاهزية قبل بداية الدرس 	 
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دور الطالب والطالبة أثناء اليوم الدراسي 

على الطالب متابعة تعلمهم من خالل:

تســجيل الدخــول علــى منصــة مدرســتي واالطــاع علــى السياســة الخاصــة 	 
 www.Madrasati.sa المنصــة 

وأداء النشيد الوطني وأداء التمارين في بداية اليوم الدراسي.	 

اليوميةفــي 	  الــدروس  بحضــور  واإللتــزام   ، المدرســي  الجــدول  علــى  االطــاع 
الفضائيــة  التعليميــة  المحــدد مــن خــال منصــة مدرســتي  وقنــاة عيــن  وقتهــا 

الحرص على أداء الواجبات المنزلية واالختبارات والتكليفات المطلوبة	 

االطاع على تقييمات المعلم اليومية أو األسبوعية.	 

الحرص على  االستذكار الجيد .	 

اإللتــزام األخاقــي خــال عمليــات التعلــم عــن بعــد )األمانــة – الصــدق – احتــرام 	 
الزمــاء –عــدم الغــش(

التواصل  الفّعال مع المعلم  	 

إباغ المعلم عند أي ضرر صحي أو نفسي أو تأخر دراسي .	 
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موعدهــا  فــي  الدراســية  الحصــص  حضــور  الطالــب  علــى  يجــب  مهمــة:  ملحوظــة 

لمشــاركة معلمــه وزمائــه الطــاب فــي الفصــل االفتراضــي، وعــدم التــردد فــي ســؤال 

المعلــم عــن أي جزئيــة مــن الــدرس تتطلــب اإليضــاح. ويمكــن للطالــب مشــاهدة الــدرس 

المســجل، أو التوجــه للقنــوات الفضائيــة وقنــوات عيــن علــى اليوتيــوب لمــن فاتــه الــدرس 

ــد مــن المراجعــة واالطــاع. أو لمــن يرغــب فــي المزي

بالرحلة التعليمية للطال

النهاية

الدخول للجدول الدراس ي
واالستعداد للحصة

حضور الحصص 
االفتراضية  مع /االعتيادية 

املعلم 

ي التفاعل مع املعلم و األقران ف
أنشطة املدرسة االلكترونية

/  أداء املهام واألنشطة حضوريًا 
مواملسندة له من املعلإلكترونًيا 

الحصول على التغذية الراجعة من 
(  عبر املنصة/ حضوريًا )املعلم  

وأدوات التفاعل
أداء االختبار التقويمي 

لوطني االستعداد لليوم الدراس ي بالنشيد ا
والتمارين الصباحية
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أوال: مصادر المحتوى التعليمي

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

ــر . 	 ــوزارة شــرًحا كامــًلا لكافــة المــواد عب ــة: وفــرت ال ــدروس علــى قنــوات عيــن الفضائي البــث المباشــر لشــرح ال
قنــوات عيــن الفضائيــة، يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس الخاصــة بــه عبــر متابعــة قنــوات عيــن الفضائيــة 
والتــي تخصــص قنــاة فضائيــة لــكل مرحلــة دراســية، ويقــدم معلمــون ومشــرفون تربويــون مميــزون الشــرح 

لكافــة دروس الطالــب عبــر القنــاة. 

االطــاع علــى الــدروس المســجلة علــى قنــوات عيــن علــى اليوتيــوب: يمكــن للطالــب متابعــة شــرح الــدروس . 3
الخاصــة بــه 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 خــال حســاب الطالــب علــى منصــة مدرســتي: كذلــك يتــم بــث الشــرح لقنــوات . 	
ــا مــع جــدول الطالــب الدراســي.  ــا ســيكون متوافًق عيــن الفضائيــة فــي حســاب الطالــب وغالًب

المحتــوى اإللكترونــي علــى »عيــن« بوابــة التعليــم الوطنيــة الوطنيــة: يمكــن للطالــب والمعلــم االســتفادة . 5
مــن المحتــوى اإلثرائــي المتنــوع، مثــل: )الكتــب المدرســية، العــب وتعلــم، اختبــارات عيــن ، مراجعــات عيــن، 

التشــويقات، الواقــع المعــزز، عيــن 3d  ، تجــارب عيــن ، مصــادر أخــرى(.

المحتــوى المقــدم مــن قبــل معلــم المــادة: كمــا يمكــن للطالــب االســتفادة مــن المحتــوى اإلثرائــي الــذي يرســله . 6
المعلــم بشــكل مباشــر للطالــب حســب مــا يــراه المعلــم مناســًبا.

األدوات والعملية التعليمية 

علــى الطالــب التواصــل بشــكل مســتمر مــع معلميــه مــن خــالل منصــة مدرســتي لمعرفــة كافــة المســتجدات 
والمهــام المطلوبــة منــه والتفاعــل معهــا بالشــكل الصحيــح. وكذلــك معرفــة كافــة البدائــل المتاحــة لــه 

للعمليــة التعليميــة.

ويجب على الطالب معرفة المحاور األساسية للعملية التعليمية والبدائل المتاحة لها لكل نطاق وهي:

مصادر المحتوى التعليمي	 

األنشطة التعليمية 	 

التقييم واالختبارات	 
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ثانًيا: 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 نظــام إدارة التعلــم، والتــي يتــم حلهــا . 	
إلكترونًيــا. وتســليمها 

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

حلقــات النقــاش: المشــاركة فــي حلقــات النقــاش اإللكترونيــة العامــة وســاحات النقــاش؛ لمناقشــة موضوعــات . 3
تربويــة وتعليميــة مــع المعلــم ومنســوبي المدرســة.

التواصــل مــع المعلــم والطــاب إلكترونًيــا: مــن خــال نظــام إدارة التعلــم عبــر البريــد اإللكترونــي فــي النظــام وغيــره، . 	
ويجــب علــى المعلــم إعــام الطلبــة بائحــة الســلوك الرقمــي وتحديــد مواعيــد التواصــل اإللكترونــي بينهــم وقنواتــه، 

والوقــت الــذي سيســتغرقه المعلــم للــرد علــى الطلبــة فــي حــال التواصــل إلكترونًيــا.

ــر  ــز بشــكل كبي ملحوظــة مهمــة: ســيتم اســتخدام مجموعــة مــن االســتراتيجيات المتنوعــة للتعليــم، وســيتم التركي

علــى اســتراتيجية الفصــل المقلــوب، والتــي تعتمــد علــى تلقــي الطالــب المعلومــة بنفســه ثــم التفاعــل مــع المعلــم 

لمناقشــة التســاؤالت، وتثبيــت معلومــات المحتــوى التعليمــي.

ثالًثا: التقييم واالختبارات 

 التقييــم اإللكترونــي: هــو 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 . 3
ورقًيــا أو تأديــة االختبــار إلكترونًيــا مــن خــال منصــة االختبــارات.



15
العودة إلى المدارس

الدليل اإلرشادي - الطالب والطالبة
1442 هـ

آلية تقييم الطالب عبر منصة مدرستي 

المؤشرات التشغيلية وآليات تقييم تفعيل قائد المدرسة لمنصة مدرستي:

سيتم تقييم  الطالب بناًء على:

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

حضوره للدروس االفتراضية حسب الجدول الدراسي المطلوب منه.	 

سيؤثر التقييم على درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب.	 
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األدلة المساندة

يمكــن للطالــب الحصــول علــى الدعــم التفصيلــي لكيفيــة اســتخدام النظــام مــن خــالل دليــل اســتخدام نظــام 

backtoschool.sa التعلــم.  إدارة 

التدريب والدعم الفني 

التدريب:

األمثل  االستخدام  وتمكينه من  الطالب  على منصة مدرستي،  إلرشاد  ورفعها  تدريبية  تم تصميم حقيبة 
لمنصة مدرستي، وتتضمن هذه الحقيبة ما يلي:

فيديوهات قصيرة لشرح خدمات النظام وأدواته.	 

دليل المستخدم والدليل االرشادي للمستخدم لمنصة مدرستي.	 

الدعم الفني: 

في حال واجه الطالب أي تحديات تقنية أو فنية يمكنه التواصل مع الدعم الفني عبر قنوات اآلتية:

منصة مدرستي.	 

هاتف الدعم الفني 0033988	9.	 

نظام المحادثة الفورية الشات بوت. 	 

التواصل مع إدارة المدرسة.	 
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توجيهات خاصة للطالب والطالبة:  

لكــي تنجــح فــي تحقيــق أهدافــك التعليميــة بكفــاءة وفعاليــة للمرحلــة القادمــة، هــذه نصائــح عامــة تســاعدك 
فــي تحقيــق ذلــك: 

إدارة الوقت: الطالب المتميز يحتاج إلى مهارة في إدارة الوقت بشكل فعال. 	 

حدد أولوياتك الدراسية وابتعد عن المشتتات التي قد تعيق تقدم متابعتك لمهامك الدراسية. 	 

التواصــل الفعــال: ال تتــردد أبــًدا فــي التواصــل مــع معلمــك أو المدرســة فــي حــال وجــود استفســارات لديــك أو مشــاكل 	 
واجهتــك.

التواصل الفعال مع أقرانك من خال أدوات التواصل المتوفرة في منصة مدرستي.	 

التعلم الذاتي: بناء مهارات التعلم الذاتي سيولد لديك االستقالية والقدرة على اإلبداع، استثمر قدراتك.	 

االســتعداد للتعلــم: البــد مــن اتبــاع نصائــح االســتعداد مــا قبــل الدراســة؛ ســتوفر عليــك الكثيــر مــن الوقــت والجهــد الــذي 	 
قــد يهــدر، وســتزيد مــن حماســك للتعليــم ودافعيتــك للدراســة.

متابعة أخبار الوزارة وإدارة التعليم من المصدر الرسمي للوزارة وإلدارة التعليم عبر وسائل التواصل االجتماعي.	 

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

التجهيــزات الرقميــة: التأكــد مــن جاهزيــة وشــبكة اإلنترنــت قبــل بــدء الحصــة وقبــل أداء التقييمــات والنشــاطات ســيوفر 	 
عليــك الوقــت ويمنــع عنــك االرتبــاك الــذي قــد يؤثــر علــى تحصيلــك )كــن مســتعًدا دائًمــا(.

احترم اآلخرين وتقبل النقد البّناء والرأي اآلخر )كن طالًبا ذا سلوك رقمي إيجابي(	 

اطلب الدعم من أفراد أسرتك في حال واجهت صعوبة في متابعة العملية التعليمية عن ُبعد.	 

ادعم إنجازك باستخدام التقنيات المساعدة والبرمجيات.	 

حافظ دوًما على جلسة صحيحة أمام جهاز الحاسب اآللي والتلفاز . 	 
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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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ماحظات ولي األمر: 

االسم:                                                                                   المدرسة:                                                                  الصف:

عدد الساعات الدراسية اليومية:   

عدد الساعات الدراسية اليومية:   

عدد الساعات الدراسية اليومية:   

يـــوم األحـــد

يـــوم اإلثنين

يـــوم الثالثاء
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ماحظات ولي األمر: 

عدد الساعات الدراسية اليومية:   

عدد الساعات الدراسية اليومية:   

يـــوم األربعاء

يـــوم الخميس

توقيع ولي األمر                                             توقيع المعلم                                              توقيع مدير المدرسة



23
العودة إلى المدارس

الدليل اإلرشادي - الطالب والطالبة
1442 هـ



العودة إلى المدارس

الدليل اإلرشادي - الطالب والطالبة

1442 هـ


