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مقدمة
ن
ن
أجمعي ،وبعد:
العالمي والصالة والسالم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه
الحمد هلل رب
ً
ً
ن
ر
ر
تعتت
الت ر
تجويدا للعمليات اإلجرائية يف الميدان وفقا للمستجدات التعليمية والتوجهات التبوية ي
التعليم؛ فقد تم إعداد هذا الدليل الذي يقدم إرشادات
ه وحدة التطوير األساسية ن يف نظامنا
ي
المدرسة ي
ن
ن
ر
ر
والت يمكن للمعلم والطالب استخدامها ألداء التقويم بكافة أنواعه يف التعليم
التقويم اإللكت ي
ون وأدواته ي
ن
مبت عىل األداء و يحقق الهدف
(حكوم
العام لكافة المراحل الدراسية
وأهىل) ،بما يضم تقديم تقويم ي
ي
ي
منه لقياس نتائج تحقق اهداف العلملية التعليمية ومخرجات التعلم ،كما يقدم األدوات المعتمدة من
ر
الت تسهم ن يف التيست عىل المعلم والطالب عمليات التقييم والتقويم.
الوزارة عىل المنصات التعليمية ي
ر
ن
الت وضع من أجلها ،كما نسأله العون والتوفيق للجميع.
سائلي هللا أن يحقق هذا الدليل األهداف ي
أوالً :مصطلحات الدليل

تدل المصطلحات التالية الواردة ن يف هذا الدليل:
المشف ر
(الطالب /المعلم /قائد المدرسة /ر
ن
الجنسي.
الطالن  )...عىل
التبوي /المرشد
ري
الوزارة:
وزارة التعليم.
التعليم العام:
ن
االبتدان ،المتوسط ،الثانوي) وما يف مستواها.
جميع مراحل التعليم )
ي
الطالب:
ً
ً
ن
المتعلم أو المتعلمة بإحدى مراحل التعليم العام وما يف مستواها من المعاهد سواء أكان منتظما أو منتسبا
ن
الدارسي والدارسات ن يف المدارس الليلية ومراكز محو األمية وتعليم الكبار والمعاهد الثانوية
باإلضافة إىل
المهنية التابعة للوزارة.
المعلم:
ن
ن
ر
كل من يزاول مهنة التعليم يف مرحلة أو أكت من مراحل التعليم العام ،وما يف مستواها من المعاهد.
المادة الدراسية:
ن
ن
اس معي مثل :القرآن الكريم ،والعلوم ،والرياضيات ...
المقرر الذي تشتمل عليه الخطة الدراسية يف صف در ي
إلخ.
التقويم:
عملية منهجية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها واستخالص نتائجها وإصدار الحكم عليها.
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التقويم المستمر:
ن
عمليات تعديل وبناء وتطوير المهارات والكفايات لدى المتعلمي وفق معايت كمية ونوعية يقاس من خاللها
التعلم.
أدوات التقويم:
ن
ن
تجميع منظم وهادف للمعلومات عن أداء الطالب يتبي فيها إنجازاته وجهوده يف عملية التعلم.
اإللكت ن
ر
ون:
التقويم
ي
ن
ر
ر
مدرست وحزمة أوفس  )365يف إجراء التقويم
استخدام أدوات إلكتونية توفرها المنصات التعليمية (منصة
ي
للطالب.
ر
الذان:
التقويم
ي
ن
ه اختبارات قصتة ينشأها الطالب باستخدام بنوك األسئلة يف المنصات التعليمية للتحقق من لتقييم
ي
االختبارات ر
الفتية
الت تم تدريسها عن بعد ر
ر
حت الوقت المحدد ألداء االختبار من
اختبارات تستهدف
المهارات والمعارف ي
ن
الحاىل يف جميع المقررات والمواد الدراسية ولجميع الصفوف ،بهدف قياس ما تحصل عليه
اس
ي
الفصل الدر ي
ر
الطالب من معارف خالل دراسته عن بعد ،وتستخدم كإحدى أدوات التقويم للفتة األوىل.
االختبارات القصتة
ر
ه االختبارات ر
ر
والت تقاس المهارات
الفتية الورقية أو االلكتونية ذات األسئلة (الموضوعية ،المقالية)
ي
ي
والمعارف ر
الت تم تدريسها للطالب ن يف المدارة الدراسية.
ي
االختبارات الشفوية
ه االختبارات الذي يوجه فيها معلم المادة الدراسية اىل الطالب أسئلة شفوية ويستجيب لها الطالب
ي
بإجابات شفوية غت مكتوبة ويكون فيها المعلم والطالب وجها لوجه وغالبا ما تكون فردية.
االختبارات ال ن ن
متلية
ه االختبارات القصتة ر
الت يتم اعدادها من قبل معلم المادة الدراسية وتسلم للطالب بأي وسيلة كانت
ي
ي
ر
حضورية أو ر
نن
كالمتل واعادتها للمعلم محلولة ن يف
اإللكتونية
الكتونية ألدائها خارج نطاق المنصات التعليمية
وقت التسليم المحدد.
المهمات األدائية
ر
الت تتطلب من الطالب وتشمل (األنشطة ،واالستقصاء ،الخرائط المفاهيمية والذهنية،
ه التكليفات ي
ي
ن
ر
ر
ون ،المشوعات ،البحوث ،الزيارات الميدانية،
اإللكت
اإلنجاز
ملف
االعمال،
ملف
العملية،
التطبيقات
ي
...إلخ) حسب طبيعة المادة الدراسية.
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الواجبات ن ن
المتلية
وه التكليفات القصتة ر
الت تطلب من الطالب لقياس مهارة أو هدف محدد وتشمل (المطويات ،التدريبات
ي
ي
ر
ن
ن
..
والمسائل المتلية الورقية وااللكتونية ،إلخ)

ً
ثانيا :إرشادات عامة

ن
(بني
 .1تشمل هذه التعليمات مدارس التعليم العام االبتدائية والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة والثـ ـ ـ ـ ــانوية وما ن يف مسـ ـ ـ ـ ــتواها
وبنات).
 .2تعـد الئحـة تقويم الطـالـب والمـذ رة التفس ـ ـ ـ ـ ــتيـة ومـا اش ـ ـ ـ ـ ــتملـت عليـه من قواعـد تنفيـذيـة ،و ـذلـ دليـل
ً
ً
أساسيا نف كل األمور ر
الت لم ترد ن يف هذه التعليمات.
مرجعا
التعليم الثانوي لنظام المقررات
ي
ي
ً
واألجنت ألنظم ــة االختب ــارات والتقويم الخ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة به ــا ووفقـ ـا
ـالم
ري
 .3تخض ـ ـ ـ ـ ــع م ــدارس التعليم الع ــام الع ـ ي
األهىل.
للتنظيمات الصادرة من وكالة التعليم العام
ي
رن
يلتم المعلم بتوزي ــع درجات المواد الدراسية لجميع المراحل والمعتمد من اإلدارة العامة للقبول والتقويم
.4
(ملحق.)1
ن
 .5عىل م ــديري التعليم تنفي ــذ م ــا ورد يف ه ــذه التعليم ــات ،وتبلإل ك ــامل ــة لعموم اإلدارات المعني ــة والم ــدارس
ن
(بني وبنات) ،وعىل قادة المدارس تبليوها لمنس ــوبيهم،
االبتدائية والمتوس ــطة والثانوية وما ن يف مس ــتواها
والعمل بموجبها.
 .6عىل جميع إدارات /أقس ـ ــام االختبارات والقبول قراءة هذه التعليمات ،واس ـ ــتيعابها بص ـ ــورة دقيقة ،وعقد
في ر
الت ن
المشـ ن
بويي
لشـحها ومتابعة تنفيذها ن يف الميدان ،وعىل ر ـ
ورش عمل ن يف المدارس ومكاتب التعليم؛ ر ـ
َّ
نفذ االختبارات ر
الفتية بموجبها بشكل دقيق.
التأكد من أن جميع المدارس قد بلوت بها ،وت
ً
 .7تعد كافة النظم والتعليمات الواردة ن يف هذا الدليل سارية المفعول اعتبارا من تاري ــخ صدورها.
ّ
نفذ االختبارات ر
نن
والمتلية) من قبل معلم المادة حسب طبيعة
الفتية بكافة أنواعها ( القصتة والشفوية
 .8ت
ً
ن
المادة الدراسية وفقا لما ورد يف المذ رة التفستية ،والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب ،وبموجب
خطة مجدولة لكل معلم بالتنسيق مع قائد المدرسة ،ولها موعد محدد ينته بنهاية كل ر
فتة تقويمية،
ي
كما أن  -المعلم  -مسؤول عن رصدها ن يف نظام نور.
ر
الت تتطلبها أي مادة ،وعىل
 .9يجب أن يقوم الطالب بنفسه بإعداد وتنفيذ المشاري ــع والبحوث والتقارير ي
المعلم التأكيد عىل ذل  ،ومتابعته ،وال يمنح درجة هذا الجانب لمن ثبت عليه عكس ذل .
ن
ن
عت أن الموافقة عىل رشوط وقواعد االختبار ،ويؤدي عدم االمتثال للقواعد إىل
.10المشار ة يف االختبار ت ني
التلقان للمشار ة يف االختبار.
اإللواء
ي
ن
ر
 .11عىل الطالب توفت الحد األدن من المتطلبات التقنية ألداء المهمات اإللكتونية ودخول االختبار
لكت ن
اإل ر
ون.
ي
ن
ر ن
ون عىل الطالب تقديم العذر للمعلم أو اإلدارة المدرسية لدراسة
 .12يف حال التويب عن أي اختبار إلكت ي
الحالة.
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 .13يمكن ألولياء األمور االطالع عىل نتائج أبنائهم الطلبة وفق األنظمة واللوائح المعمول بها.
 .14يتم وضع االختبارات بموجب لوائح االختبارات نف الوزارة .وأي ر
اعتاض عىل درجة االختبار يتم رفعه إلدارة
ي
المدرسة للنقاش.
ً
ثالثا :إرشادات وضوابط إعداد االختبارات اإللكترونية

.1
.2
.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

عت المنصات المعتمدة من وزارة
يسمح فقط بإنشاء االختبارات والواجبات (الموضوعية والمقالية) ر
ر
(مدرست ،مايكروسوفت أوفس )365
التعليم
ي
ن
ً
يكون االختبار متاحا من التاري ــخ المحدد يف الخطة الدراسية .ويجب أن تكون مواعيد اإلتاحة لالختبار
مناسبة ألوقات الطلبة وحسب ما ورد ن يف الئحة تقويم الطالب.
نف حال تضمن االختبار أسئلة مقالية سيتم تأجيل اعالن النتيجة للطلبة ر
حت يقوم المعلم بتصحيحها
ي
ً
ورصد درجة السؤال ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية لالختبار آليا من النظام خالل  48ساعة من
عقد االختبار.
ن يف حال تضمن االختبار المعد عىل برنامج مايكرسوفت تيمز أسئلة موضوعية يمكن للمعلم تأجيل
اعالن النتيجة للطلبة ر
حت يتأكد المعلم من صحة التصحيح ورصد درجة السؤال ومن ثم يتم احتساب
ً
الدرجة الكلية لالختبار آليا من النظام خالل  48ساعة من عقد االختبار
ن
(ف حال
ن يف حال النقر عىل بدء االختبار يجب عىل الطالب ادخال معلوماته الشخصية إن طلب ذل
ي
استخدام تطبيقات اختبار أوفس  )365واالجابة عىل األسئلة المطروحة ويثبت إرساله ودخوله االختبار
النهان.
من خالل النقر عىل زر اإلرسال
ي
ر
ن
ً
ر
عت الفصول اإلفتاضية (تيمت) بحيث يتمكن المعلم من
يجب أن يكون االختبار الشفوي مباشا ر
التحقق من هوية الطالب قبل البدء باالختبار الشفوي.
يخضع نظام الدرجات واالختبارات للشية التامة وال يمكن ألحد االطالع عليه سوى األطراف المعنية
االشاف ر
(الطالب ،المعلم ،وىل األمر ،اإلدارة المدرسية ،ر
التبوي).
ي
ً
ن
ال يسمح للطالب بإعادة المحاولة لحل نفس االختبار المنشور يف حال كان االختبار خاضعا لنظام
ن
وف حال تويب الطالب عن االختبار بعذر مقبول يقدم نموذج أختبار آخر.
الدرجات ،ي
ر
الذان أي ال يخضع لدرجة ترصد ن يف سجل الدرجات يسمح بعدد
ن يف حال كان االختبار من نوع التقويم
ي
العلم.
نهان من المحاوالت للطالب لمعرفة مدى تمكنه من المحتوى
ال ي
ي
ن
ن
يجب عىل المعلم إنشاء األسئلة وإضافتها يف بن األسئلة يف المنصة قبل موعد االختبار  48ساعة.
ن
تعيي زمن وتاري ــخ إتاحة االختبار بما يناسب طبيعة المادة والزمن التقديري الذي
يجب عىل المعلم
تتطلبه األسئلة المستخدمة لحلها.
يجب إعالن قائد المدرسة والمعلم عن مواعيد االختبارات وتواريخها وموقع اتاحته عىل المنصة وذل
ن
كاف وقم بعمل تذ ت بالموعد.
قبل موعد االختبار بوقت ي
ن
يىل:
يجب عىل المعلم عند إنشاء نموذج االختبار ي
اآلىل األخذ بعي االعتبار ما ي
ر
الت تعد لها أسئلة االختبارات.
▪ أهداف المرحلة التعليمية ي
ر
الت يجري تقويمها.
▪ أهداف المادة الدراسية ي
6
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▪ تطبيق جدول مواصفات كل مادة دراسية.
ن
▪ مراعاة ر
الت نت عىل الهدف األس ـ ـ ــاس من االختبار والمتمثل يف تقويم تحص ـ ـ ــيل الطالب ومكتس ـ ـ ــباته
ن
ن
لعلم من ن ــاحي ــة أخرى؛ ل ــذل ـ يج ــب أن تكون
التعليمي ــة من ن ــاحي ــة ،ونموه
المعرف والثق ـ ي
ي
ـاف وا ً ي
العقىل ،وال تمثل تحديا له ،وال تكون بالوة السـ ـ ــهولة بحيث ال تسـ ـ ــتثت
مناسـ ـ ــبة لقدراته ونضـ ـ ــجه
ي
قدراته العقلية.
▪ قياس األسئلة للمستويات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتحليل وتر يب وتقويم؛ لتحقيق تقويم
شامل للتحصيل والنمو المعرف ـ  ،وأال تقتص عىل تقويم الحفظ واالستذكار فقط ،ويمكن التحكم
ن يف ذل إذا تم اس ــتخدام أيقونة االختبارات بمنص ــة مدرس ـ ر يـت بض ــبط اعدادات االختبار ليتم انش ــائه
ً
آليا وفق مستويات الصعوبة المتنوعة و أنواع األسئلة ر
الت يحددها المعلم.
ي
ر
الت يتم استخدامها ن يف األسئلة فيجب أن تكون ضمن
▪ وضوح ودقة الصور واألشكال الرسومية ي
ن
تميت
الدروس المحددة ،يجب أن تحقق الصورة  /الرسم هدف السؤال الموضوعة ألجله ،يجب
الصورة و ن
تعيي حقوق االستخدام الخاصة بها.
▪ ش ـ ــمول األس ـ ــئلة لوحدات المقرر الدراس بش ـ ــكل متوازن مع مراعاة التنوع ،والتنوي ــع ن
بي األس ـ ــئلة
ي
المقالية والموضوعية.
▪ ص ـ ــياغة األس ـ ــئلة بلوة واض ـ ــحة س ـ ــليمة خالية من األخطاء اللووية والمطبعية متوافقة مع النض ـ ــج
اللووي للطالب وأال تحتمل ر
أكت من ن
معت.
ر
االلكتونية أو انشاء أسئلة
▪ يمكن للمعلم االستفادة من بنوك األسئلة المتوفرة العداد االختبارات
واستخدامها نف االختبار مع مراعاة األساليب ر
التبوية الصحيحة ن يف بناء أدوات التقويم والموضحة
ي
ن
ن
ر
ر
1
ون (ملحق.)2
يف دليل التقويم التبوي اإللكت ي
ن
ر
الت تطلب من الطلبة إظهار عملهم عىل المعلم،
▪ يف حال استخدام األسئلة المقالية أو األسئلة ي
تحديد الوقت المناسب مع طبيعة هذه األسئلة وصعوبتها.
ن
ن
ه (االختيار من متعدد،
▪ أنواع األسئلة الموىص بها يف االختبارات يف حال التصحيح ي
اآلىل ي
االختيارات المتعددة من متعدد ،الصواب والخطأ ،ر
التتيب).
ً
▪ البعد عن األسـ ـ ـ ـ ــئلة المر بة تر ًيبا تر ً
بمعت أال يتكون السـ ـ ـ ـ ــؤال من عدة أجزاء ن
ن
يبت كل
اكميا معقدا؛
ً
إحباطا للطالب إذا ر
تعت ن يف اإلجابة عن األجزاء األوىل.
جزء منها عىل نتائج الجزء السابق مما يسبب
ر
ر
الت تكون اإلجــابــة عنهــا
الت تحتمــل عــدة إجــابــات ،أو ي
▪ البعــد عن األس ـ ـ ـ ـ ــئلــة غت محــددة اإلجــابــة ،أو ي
مفتوحة ً
كليا بحيث تستورق معظم وقت الطالب.
 .14يجب مراعاة الطلبة ذوي اإلعاقة ن يف اعداد االختبارات والمهمات بمنحهم نموذج مناسب الحتياجاتهم
ووضع الزمن المناسب لهم.
ن
متويبي عن موعد االختبار السابق وسبق لهم تقديم
 .15يجب إنشاء اختبار آخر ن يف حال وجود طلبة
أعذارهم وقبولها.
 .16عىل المعلم التحقق من إعدادات االختبار من حيث الدرجة المستحقة ،موعد ظهور االختبار ،موعد
ظهور التوذية الراجعة.

ر ن
لشح آليات بناء أدوات تقويم ر
1
ون من إعداد رش ة تطوير للخدمات التعليمية ر
الكتونية عام2017م.
دليل التقويم االلكت ي
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 .17يجب عىل المعلم مراجعة أسئلة االختبارات ن يف حال ورد من الطالب شكوى باحتساب الدرجة خاطئة
الجابته من النظام وتقديم التوذية الراجعة له.
ً
رابعا :أدوات التقويم اإللكترونية المتاحة على المنصات التعليمية

نف هذا الجزء سنقوم ر
ر
ر
والت من
بشح بعض الخدمات واألدوات ر
ي
الت توفرها الوزارة للمعلم والطالب ي
والتامج ي
ر
الت تتطلبها طبيعية المادة لقياس المعارف
خاللها يتمكن المعلم من تقويم الطالب بأحد أساليب التقويم ي
والمهارات المطلوبة ،لالطالع عىل آلية رشح استخدام الخدمات يمكن مسح رمز االستجابة الشيعة
المدرج بجانب الخدمة أو الضوط عىل الرابط.
( )1أدوات متاحة على منصة مدرستي

▪ بنوك األسئلة  :بن أسئلة لكافة المواد الدراسية يضم ر
اكت من  100ألف سؤال محكم ويتيح
للمعلم أضافة أسئلته اإلل ر
كتونية من عدة أنواع (كاالختيار من متعدد ،والصواب والخطأ،
واالختيارات المتعددة ،ر
والتتيب ،والمزاوجة ،وإكمال الفراغ ،واألسئلة المقالية) ،ويكون
نطاق استخدام هذه األسئلة للمعلم مع طالبه وبعد تحكيمها من ر
المشف المتخصص ن يف
ن
المعلمي األقران ن يف نفس المادة الدراسية.
المادة الدراسية ويتاح استخدامها ن يف البن لكافة
https://youtu.be/DyUJmkPwgGc

اإللكتونية :خدمة تمكن المعلم من انشاء واجبات ر
ر
الكتونية ومهمات أدائية
▪ الواجبات
ً
ر
اآلىل المباش وتصحح آليا من النظام أو عن طريق
للطالب ويتم تسليمها للمعلم ر
عت الحل ي
ر
الت تم ضبطها لهذا الواجب،
ملف و
يقوم المعلم بتصحيحها ورصد الدرجة وفق االعدادات ي
ً
وه أيضا تمكن الطالب من تسجيل صوته وضوطه بأحد برامج الضوط  winzipوارساله
ي
كملف للتقييم من قبل المعلم بما ال يتجاوز حجمه  10ميجابايت.
فيديو رشح الخدمة للمعلمhttps://youtu.be/ZJetCwv2kNc :
فيديو رشح الخدمة للطالبhttps://drive.google.com/file/d/1vhOmv2nEPGuKG4A-:
Hgrpc79T2CDi10c4/view?usp=sharing

ُ
▪ االختبارات اإللك رتونية (قريبا سيتم اطالقها) :خدمة تمكن المعلم من انشاء اختبارت
ً
ر
الكتونية ر
ونشها للطالب لحلها وارسالها حسب الموعد المحدد من المعلم وتصحح آليا
من النظام لألسئلة الموضوعية ومن المعلم لألسئلة المقالية
فيديو رشح الخدمة للمعلمhttps://youtu.be/jIlcUnPki_4 :
فيديو رشح الخدمة للطالبhttps://youtu.be/ytDkMForrQ0 :
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ُ
▪ األنشطة المدرسية(قريبا سيتم اطالقها) :خدمة تمكن المعلم من توفت مهمات أدائية
للطالب وتسليمها وفق االعدادات المطلوبة منهم بحسب التصنيفات المتاحة من قائد
ً
ر
الت يتم تفعيلها وأيضا بحسب طبيعة المادة الدراسية.
المدرسة لهذه األنشطة ي
فيديو رشح الخدمة للمعلمhttps://youtu.be/msjxGEZ8KIM :
رشح الخدمة للطالبhttps://drive.google.com/file/d/1vhOmv2nEPGuKG4A-:
فيديو
Hgrpc79T2CDi10c4/view?usp=sharing

( )2أدوات متاحة ضمن حزمة مايكرسوفت أوفيس 365

ر ن
ون ر
ونشه للطالب.
▪ مايكرسوفت  :Formsأداة تتيح للمعلم إنشاء نموذج اختبار الكت ي
▪ مايكرسوفت  :One Noteأداة تتيح للطالب انشاء ملفات األعمال (اإلنجاز) عليه و ذل
تتيح للمعلم االطالع عليها وتقييمها.
▪ مايكرسوفت  :Word / PowerPoint / Excelحزمة مايكرسوفت أوفيس ر
والت تتيح
ي
للمعلم استخدامها ن يف تسليم البحوث والمقاالت والعروض التقديمية والجداول الحسابية
والمهمات األدائية كملفات يقوم المعلم بتقييمها.
▪ مايكرسوفت  :Swayأداة تتيح إنشاء العروض التفاعلية المتقدمة عليها كأحد المهمات
ر
الت يمكن للمعلم تقييم الطالب عليها.
االدائية ي
▪ مايكرسوفت  :Teamsأداة تتيح للمعلم والطالب انشاء لقاء فردي بما يسمح ألداء
االختبارات الشفوية و ذل تسجيل الصوت من خالله ألغراض التقويم
ر ن
ون
▪ مايكروسوفت  :Assignments - teamsأداة تتيح للمعلم إنشاء نموذج اختبار الكت ي
اآلىل لالختبارات الموضوعية.
ويقوم بالتصحيح ي
▪ مايكروسوفت  :OneNote classrooms – teamsأداة تتيح للمعلم إنشاء ملفات إنجاز
ر
إلكتونية للطالب
رابط أدلة رشح الخدمات https://backtoschool.sa/education/teacher :
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()3

أدوات داعمة:
▪ مايكرسوفت  :OneDriveمساحة تخزينية تعادل  1TBلكل طالب ومعلم تمكنه من رفع
المعلمي ،مثال :يمكن للطالب تنفيذ ر
ن
مشوع أو مهمة
الملفات عليها ومشار تها الطالب أو
عت
أدائية أو تسجيل تسميع القرآن وتخزينه عىل  OneDriveومشار ة الرابط مع المعلم ر
ر ن
ر
الت تم مشار ته فيها.
تيمز أو ر
التيد اإللكت ي
ون أو االطالع عىل الملفات ي
ر ن
ون :من خالله يتمكن الطالب أو المعلم ارسال تنبيهات أو تكليفات أو التواصل
▪ ر
التيد اإللكت ي
ً
بشكل ر
مباش مع الطالب جميعا او مجموعة محددة من الطالب.

ً
خامسا :البدائل المتاحة لتقويم الطالب الذين لم يتمكنوا من الدخول لمنصة مدرستي

( )1حزمة مايكرسوفت أوفيس:
ر
مدرست ولكنه يتمكن من حضور الفصول
▪ يمكن للطالب الذي يواجه مشكلة ن يف الدخول لمنصة
ي
ر
عت برنامج تيمز التواصل مع معلم المادة وإدارة المدرسة لتوفت بدائل التقويم عىل أحد
االفتاضية ر
برامج الحزمة.
▪ يمكن للطالب الذي لم يتوفر لديه جهاز دائم أو شبكة ر
انتنت مستقرة التواصل مع إدارة المدرسة
الحاىل
أو مكتب التعليم أو إدارة التعليم لبحث سبل توفت جهاز او موقع قريب من مقر سكنه
ي
ر
عت األدوات المتاحة عىل
بالتنسيق مع الجهات المعنية ألداء االختبارات اإللكتونية والشفوية ر
مايكرسوفت تيمز من أي جهاز محمول ن يف وقت محدد متفق عليه.

()2

زيارة المدرسة:

▪ يمكن للطالب الذين لم تتوفر لهم حسابات مايكرسوفت أوفيس بعد ألي سبب كان أو لم يتمكنوا
من الدخول للمنصة أو الوصول لحزمة مايكرسوفت لعدم توفر أجهزة أو ر
انتنت أو ألي سبب كان
المتلية من المعلم وأدائها نف ن ن
زيارة المدرسة واستالم المهمات األدائية و االختبارت ن ن
المتل واعادة
ي
تسليمها ن يف الوقت المتفق عليه مع معلم المادة مرة أخرى للمدرسة.
ن
ن
ر
الت تقع فيها مدرسته يمكن التواصل مع إدارة المدرسة
▪ ي
وف حالة وجود الطالب يف مدينة غت المدينة ي
ر
الرسال المهمات األدائية والواجبات واالختبارات ا ن ن
االلكتونية المتاحة.
لمتلية بأحد الوسائل
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()3

إدارة التعليم

▪ ن يف حال تعذر الوصول للطالب أو تقويمهم ألي سبب كان يجب رفع بيانات الطالب وأولياء أمورهم
للجان التنفيذية المختصة بإدارة التعليم لمتابعة الحالة واتخاذ االجراء الصحيح فيها بعد رفع تقرير
مفصل عن الحالة.

المالحق

ن
ملفي يمكن تحميلهما بمسح رمز  QRالموضح أدناه:
تتضمن هذه الوثيقة
( )1حزمة توزيع الدرجات المعتمد لكافة الصفوف الدراسية (ابتدائي ،متوسط،ثانوي).
( )2دليل التقويم اإللكتروني

https://drive.google.com/drive/folders/1IppmVdtUB6mwD3AyKSmSR1pRmmpSsJCo
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