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Covid – 1 9جائحة كوفيد  خالل خطة التعليم عن بعد    

 

ح ما سيتم تغطيته خالل   • يتم إرسال رسالة أسبوعية يوم السبت من كل أسبوع نقوم فيها بشر

 األسبوع باإلضافة إىل الواجبات و موعد استالمها. 

ة عن بعد و   • يوجد جدول يومي للحصص يتيح لوىلي األمر و الطالب متابعة الدروس المباشر

عن طريق  ة للدرس المباشر يمكن للطالب و وىلي األمر من خالل الجدول االنضمام مباشر

 تطبيقات مختلفة مثل زوم و جوجل كالشوم.  

ي العالم  تقوم المدرسة باستخدام تطبيق جوجل كالس روم إلدارة نظم التعلم و  •
هو األشهر ف 

حيث يمكن من خالل التطبيق متابعة مستوى الطالب و تحميل الواجبات و إرسال الرسائل  

ة من خالل   و استقبالها من و إىل الطالب و المعلمات فضال عن الدروس التفاعلية المباشر

 التطبيق المدرج ويبكس ميتينج. 

ي العالم للدروس التفاعلية  هذا باإلضافة إىل تطبيق خان أكاديمي و هو من أشهر  •
التطبيقات ف 

. و أيضا تطبيق أي إكس إل   ، الفرنسي ية، الرياضيات، العلوم، الحاسب اآلىلي للغة اإلنجلي  

ي الرياضيات حيث تقوم المعلمة بالتفاعل مع الطالب بحل التدريبات و 
للدروس التفاعلية ف 

نامج لتقييم مستوى الطالب و متابعتهم أوال ب  أول. األلعاب بالير

ح كيفية الوصول   • يوجد آلية لرفع الدروس و الواجبات عىل جوجل كالس روم و قمنا بشر

 . اليها و حلها باستفاضة و كيفية ارسالها مرة أخرى للمدرسة 

تقوم كل معلمة بتحضي  درس تفاعىلي عىل الباور بوينت لكل حصة عىل حدى و بتم تحضي    •

وتختلف كيفية الواجبات فال تقترص فقط عىل  بعض الواجبات حسب الجدول المحدد 

أوراق العمل و تحاول المعلمات التقليص من استخدام الملفات الورقية و االعتماد بشكل  

ي يمكن حلها عىل جوجل دوكس و جوجل فورمز بحيث يقوم الطالب 
أكير عىل الواجبات الت 

ة عىل الحاسوب أو عىل أي جهاز لوحي علما بأن جوجل   كالس روم له تطبيق  بالحل مباشر

اك المدرسة بعدة تطبيقات للعروض التقديمية  عىل أبل و أندرويد. هذا باإلضافة إىل إشي 

ة من قبل المعلمات  ي يمكن التعديل عليها مباشر
ي بها اآلالف من القوالب الجاهزة الت 

الت 

ي ت
ي العديد من المواقع التعليمية للفيديوهات التعليمية الت 

اك ف  ستخدمها فضال عن االشي 

ي سي و موقع ناشيونال جيوجر  ح كموقع البيتر
ي الشر

افيك و كليك فيو و أيضا قمنا  المعلمات ف 

اك بموقع آلف باء تاء للغة العربية و به العديد من التدريبات التفاعلية  و المسابقات   باالشي 

 . ي
 و األلعاب للطالب بكل المراحل من رياض األطفال حت  الصف السادس االبتدائ 
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بية الرياضية كفيديو مصور من إعداد   • نقوم بإرسال بعض التمارين الرياضية بمنهج الي 

ل   بية الرياضية لتغطية المنهج الخاص به و معظم األنشطة يمكن أدائها بالمي   معلم الي 

 و تم إعدادها بشكل رائع و جذاب للطالب من حيث إختيار الموقع و تحديد األنشطة. 

بية الفنية لتعليم األنشطة  و أيضا بعض الفيديوهات ا • لتعليمية من قبل معلمة الي 

بية الفنية و يتضمن العديد من األنشطة المناسبة لكل مرحلة سنية  اليدوية بمنهج الي 

ي فيديو مصور  
ي بجاية األسبوع و يقوم الطالب بتنفيذها أيضا ف 

عىل حدى يتم إرسالها ف 

 و إراساله مرة أخرى للمعلمة عير جوجل كالس روم. 

باإلضافة لحصة لغة فرنسية مصورة لتغطية منهج اللغة الفرنسية و تقوم المعلم    •

ية و تطلب من الطالب تكرار الكلمات لحفظها و بعض   ح الدرس باللغة اإلنجلي   بشر

 . ذلك يقوموا بحل التامرين لثيست المعلومات

ي مع إنشاء صفحة خاصة بأولياء  •
وئ  يد االلكي  األمور  يتم تقديم الدعم من خالل الير

عىل جوجل كالس روم يقوم وىلي األمر من خاللها بطرح كل المشكالت و األسئلو يقوم  

ة و العمل عىل حلها هذا   ي بالرد عىل استفساراتهم مباشر
ممثلون من الدعم الفت 

ة الحالية من الساعة   باإلضافة للخط الساخن الذي يمكن التواصل عليه خالل الفي 

 مساءا من السبت للخميس. السابعة صباحا و حت  السابعة 

امن عن بعد من خالل تطبيق ويبكس ميتينج و  • تقوم المدرسة بتوفي  التعليم المي  

ك الطلبة بشكل كامل و مرفق عينة من الحصص التفاعلية يمكن الإلطالع عليها.   يشر

 يتم تدريس المواد التالية: بالنسبة لرياض األطفال 

 نصاب الحصص المواد  ةالمرحل

 

حل
مر

ل 
فا
ط
أل
ض ا

ريا
ة 

 

 3 اللغة العربية

ية، الرياضيات، العلوم   4 اللغة االنجلي  

بية االسالمية  1 الي 

 1 اللغة الفرنسية

 1 اللغة الفرنسية
 1 الليجو 
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 يتم تدريس المواد التالية:  للمرحلة االبتدائيةبالنسبة 

 نصاب الحصص المواد  ةالمرحل

 

ال
حل
مر

ة 
ية
دائ
بت
ال
ا

 

 3 اللغة العربية

ية، الرياضيات، العلوم   4 اللغة االنجلي  

بية االسالمية  1 الي 

 1 اللغة الفرنسية
 1 اللغة الفرنسية

 1 الحاسب اآلىلي 

 

بية االسالمية، التاري    خ  • كما نقوم بإرسال دروس مصورة مرة واحدة أسبوعيا لمادة الي 

بية الرياضية يتم إرسالها كفيديو مصور و  القطري و بعض التمارين الرياضية بمنهج الي 

بية الفنية لتعليم األنشطة   أيضا بعض الفيديوهات التعليمية من قبل معلمة الي 

بية الفنية باإلضافة لحصة لغة فرنسية مصورة لتغطية منهج اللغة  اليدوية بمنهج الي 

 . الفرنسية

يمكن لجميع الطالب متابعة اإلرشادات التعليمية بكل سهولة من خالل تطبيق   •

امن الستخدام المعلمات العديد من   جوجل كالس روم و ذلك أثناء عملية التعليم المي  

الوسائل التعليمية التفاعلية الشيقة باإلضافة للعروض المنتقاه و الفيديوهات  

 التعليمية المرتبطة بالمادة فضال عن المسابقات العديدة و التدريبات. 

نظام متكامل عبارة عن يدرك اآلباء تماًما أن التقييمات التكوينية والتلخيصية لدينا  •

 التقييمي   يستلزمان مكونات متكاملةكال .  لتقييم المناهج والتعليم

ابطان ومتكامالن  األساسيةلعملية التعلم   • اف بهما عىل أنهما مي   ويتم االعي 

نت التفاعلية الدروس من خاللإجراء التقييمات التكوينية و نحن نقوم ب  .  عير اإلني 

مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب للحصول عىل معلومات  خاللها نستخدم   •

  ،المجالت ،العروض التقديمية، الستفسارات، اما تم تعلمه: الفصل الدراسي  حول

لية  . والمشاركة وما إىل ذلك الواجبات المي  

ات   • ا مؤشر
ً
ي طبيعتها ولكن يجب أن تكون أيض

تقييماتنا التكوينية هي أكير رسمية ف 

 . داء طالبنا أ  لتقييم صالحة

ي شكل تقييم   •
نت شامل سيتم إجراء تقييمات تلخيصية ف  قرب نهاية مع  عير اإلني 

ي الذي سيتم تحديد موعده من قبل الوزارة.  الفصل الدراسي 
 الثائ 
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ي الدروسب لقد قمنا  •
ي تقدم دمج المناهج الدراسية ف 

نت بشكل كامل  الت  عير اإلني 

ا للخطط السنوية
ً
ا واتباعها وفق

ً
 المقررة.  ومراقبتها جيد

و   أولياء األمور بشكل دائم و مستمر  اآلن أكير من أي وقت مض  يتم التواصل مع •

ي باإلضافة إىل تقرير  
نقوم بتقديم تقرير رسمي إىل أولياء األمور قبل وبعد التقييم النهائ 

يتضمن التقييمات التكوينية والختامية بشكل عام وحدود الدرجات النهائية لكل مادة  

ي بطاقة تقرير الطالب للتأكد من أن اآلباء عىل 
دراية تامة بإنجازات أبنائهم و تظهر ف 

 الوقوف عىل مواطن 

 الضعف و القوة لدى الطالب.  

ا تقييم تطوير "مهارات التعلم طويل المدى" للتأكد من أن   •
ً
يتضمن التقرير أيض

ي ذات  
المدرسة تنمي المهارات األكاديمية للطالب مع االهتمام بالنواحي االجتماعية ف 

 الوقت. 

ي  التقارير الرسمية وغي  ال •
ي عىل علم بمستوى أبنائ 

رسمية )بطاقة التقرير تبقيت 

 بالمدرسة(. 

ي سيتم إرساله بعد نهاية ت •
ي أول كل شهر باستثناء التقرير النهائ 

رسل التقييمات ف 

 االختبارات بثالثة أيام. 

لية والمهام المرسلة لها ردود   • نحن نضمن أن جميع مشاري    ع الطالب، والواجبات المي  

تعزز التفكي  النقدي والممارسة التأملية، و توطيد العالقات بي    فعل ذات مغزى ألنها 

ي بيئة التعليم 
نت. المعلم والطالب وهو أمر مهم ف    عير اإلني 

يتم تقييم جميع أعمال الطالب وإرسالها مرة أخرى بعد التصحيح و التدقيق مع بعض   •

ي كيفية أداء الواجبات بشكل أكير فاع
ي  التوجيهات ألفكار إبداعية ف 

ي المرات الت 
لية ف 

 تليها. 

ا من تحفي   الطالب.  •
ً
 نحن نؤمن بأن هذه التغذية الدورية الراجعة تزيد أيض

ا مسؤولية االحتفاظ بسجالت ألداء الطالب أثناء الفصل   •
ً
تقع عىل عاتق المعلمات أيض

ر الدرجة المعينة للطالب.  ، وتعمل هذه السجالت كأدلة تير  الدراسي
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