
آلية العمل بقسم

((التجهيزات المدرسية)) 

برنامج إدارة رائدة

مشرفة مصادر التعلم 

فدوى منصور الدوسري



هدف النشاطموضوع النشاطنوع النشاطد10مدة النشاط رقم النشاط

1

مناقشةتنفيذ

جماعي

KWLرصد التوقعات وفق استراتيجية 

علم نفسك كيف تتعلم

تحديد محاور وأهداف 

البرنامج د5د5

مناقشة وحوارأسلوب وطريقة العرض

المطلوب

:أقرئي االجراءات التالية قبل البدء بالنشاطأختي المشاركة

.      قراءة السؤال بتمعن بشكل جماعي -1

(   قائدة ، مدونة ، ضابطة للوقت ، عارضة لألفكار ) توزيع األدوار داخل المجموعة -2

.   دوني أفكارك بدفترِك وفق الجدول -3

أعرضي أفكارك مع مراعاة عدم تكرار أفكار المجموعات السابقة-4

.        ثبتي إجاباتك بدفترك -5

في نهاية البرنامج دوني ماذا تعلمت ؟  كيف يمكن تعلم المزيد؟-6

كيف يمكن تعلم المزيد؟ماذا تعلمت؟ماذا اريد أن اتعلم؟ماذا أعرف ؟السؤال

اإلجابة



التعرف على آلية العمل 

بقسم التجهيزات المدرسية

الهدف العام



تجهيز المختبر المدرسي

تجهيز مصادر التعلم 

التعليمتجهيز تقنيات 

المدرسياألثاثتجهيز 

أقسام التجهيزات المدرسية



حصر االحتياجات من التجهيزات المدرسية*

رفع االحتياج إلى إدارة التجهيزات المدرسية*

تأمين التجهيزات المدرسيةمتابعة *

االشراف على اختصاصية مركز مصادر التعلم*

مهام مشرفة التجهيزات 



هدف النشاطموضوع النشاطنوع النشاطد10مدة النشاط  رقم النشاط

2

مناقشةتنفيذ

دور المدرسة تجاه  تأمين جماعي

التجهيزات المدرسية
آلية طلب تأمين التجهيزات المدرسية ؟

د5د5

الذهنيالعصفأسلوب وطريقة العرض

المطلوب

:أقرئي االجراءات التالية قبل البدء بالنشاطأختي المشاركة

.      قراءة السؤال بتمعن بشكل جماعي -1

. خانة اإلجابة دوني أفكارك في-2

أعرضي أفكارك مع مراعاة عدم تكرار أفكار المجموعات السابقة-3

درسية التجهيزات المأختي المشاركة بالتعاون مع أفراد مجموعتك اكتبي آلية طلب تأمين التجهيزات المدرسية من قسمالسؤال

؟بالمكتب

اإلجابة



حصر االحتياجات من التجهيزات المدرسية*

رفع االحتياج إلى مكتب التعليم في شرق الدمام بعد *

التأكد من الموجود الفعلي والقيد

مع مشرفة التجهيزات المدرسيةمتابعة ال*

آلية طلب تأمين التجهيزات المدرسية



من خالل برنامج إسعاد

آلية طلب الصيانة



هدف النشاطموضوع النشاطنوع النشاطد15مدة النشاط  رقم النشاط

3
مناقشةتنفيذ

تحديد مسميات التجهيزات المدرسيةةالتعرف على التجهيزات المدرسيجماعي
د5د10

التعلم باألقرانأسلوب وطريقة العرض

المطلوب

:أقرئي االجراءات التالية قبل البدء بالنشاطأختي المشاركة

.      قراءة السؤال بتمعن بشكل جماعي -1

.خانة اإلجابة دوني أفكارك في-2

أعرضي أفكارك مع مراعاة عدم تكرار أفكار المجموعات السابقة-3

أختي المشاركة بالتعاون مع أفراد مجموعتك حددي مسميات التجهيزات المدرسية التالية؟السؤال

-3-2-1اإلجابة

4-5-6-

7-8-9-

10-11-12-

13-14-15-
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: أوالً 

تجهيز المختبرات المدرسية

أقسام التجهيزات المدرسية



م المكان الذي تختبر فيه المعلمة طالباتها فروض العل

.حيث يعد من أساسيات العملية التربوية والتعليمية

المختبر المدرسي



دقة المالحظة

تنمية االتجاهات العلمية

اكتساب الخبرة الحسية 

أهمية المختبرات المدرسية ودورها في العملية 

التعليمية 



طاوالت المختبر 
محتويات المختبر المدرسي



محتويات المختبر المدرسي
دواليب المختبر



تصنيف العهدة



المواد الكيميائية وعالمة الخطورة

التعامل مع األحماض 
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( الوسم ، التأشير ) العنونة 

كل وعاء يحتوي على مادة كيماوية ألغراض 

.الخزن يجب أن يكون موسوم بشكل واضح 



مادة مهيجةمادة آكلة أو قارضةمادة سامة جداً 

مادة مؤكسدةمادة قابلة لالشتعال مادة متفجرة



صندوق لحفظ المواد الكيميائية



ارشادات للمختبر
مصنوعه من النيون 



مصنوعه من القصدير والنحاس المطروق 



مخرج طوارئ



معدات األمن والسالمة

بطانية
حقيبة اسعافات

طفاية حريق
وعاء للرمل

كشاف



:ثانياً 

تجهيز مركز مصادر التعلم 

:ثالثاً 

تجهيز تقنيات التعليم

أقسام التجهيزات المدرسية



مرفق مدرسي يوفر بيئة تعليمية غنية 
بمصادر المعلومات ذات االرتباط الوثيق 

بالمنهج

مصادر التعلم



كسر الجمود

تنمية مهارات البحث واالستكشاف

إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي والجماعي

أهمية مركز مصادر التعلم



شروط اختيار المدارس إلنشاء مركز مصادر التعلم

حكومي: نوع المبنى 

: عدد الفصول 

فصول فأكثر( 6) للمرحلة الثانوية 

فصول فأكثر( 9) للمرحلة المتوسطة 

فصل فأكثر( 12)للمرحلة االبتدائية 

:توفر مرفق بمساحات التالية 

( فئة ب)2م 120، (فئة أ)2م 150

(فئة د)2م 40، ( فئة ج )2م 80



مكونات مركز مصادر التعلم

المواد التعليمية

األجهزة والمعدات

األثاث



المواد غير المطبوعة لمركز مصادر التعلم/ب 

فالشات حقائب تعليمية الكترونيةبرامج حاسوبية

شرائح وأفالم ثابتة خرائط الكترونية

المواد المطبوعة لمركز مصادر التعلم/أ
أطالسموسوعاتمراجعكتب نشراتمعاجمدوريات

المواد التعليمية:أوال 



األجهزة التعليمية في مركز مصادر التعلم:ثانياً 

السبورة التفاعلية الكاميرا الوثائقية

ماسح ضوئي آلة تصوير

طابعة ليزر أسود

عارض البيانات

http://1.bp.blogspot.com/-yKejg4B7dfM/VMFx4x1fOJI/AAAAAAAABe8/4EIhh-D-wjI/s1600/view_1362812946.jpg


ةأنواع السبورة التفاعلي

بروميثيان promethean

كتاب Ketab

سمارت بورد  Smart Board

انتر اكتيف بورد

Inter Active Board

سبيكترون Specktron

كومو Qomo

إي بورد       E-board
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(الكتب ) دوالب لحفظ األوعية 

خزانة حفظ لوحات تعليميةمقصورة قراءة فردية 

طاولة استقبال



طاولة مشطوفه

طاولة قراءةطاولة وكراسي





مالحظة مهمة جداً 
وأجهزة مصادر التعلم عهدة بالمصادر وال تنتقل أثاث

ألي مرفق بالمدرسة ألي سبب من األسباب



:تأمين قاعة مساندة لمركز مصادر التعلم بشرط 
جدول إشغال المركز ارسال خطاب لمكتب التعليم في شرق الدمام مرفق معه *

االساسي خالل أربعة أسابيع

توفر قاعه غير مشغولة بفصل دراسي*

حقيبة اختصاصية مركز مصادر التعلم/حقيبة أختصاصية مركز مصادر التعلم/زيارة الفصول واشغال المركز.docx


دور اختصاصية مركز مصادر التعلم



حقيبة 

اختصاصية مركز مصادر التعلم



مائية / ألوان خشبية 

خامات/ صور للتلوين 

كتب ثقافيه قصص

العاب تركيب مسابقة 

تجهيز حقيبة االنتظار



طالبات صعوبات التعلم دور مركز مصادر التعلم مع 

الموهوبات



مالحظة
اختصاصية مركز مصادر التعلم ال يسند لها أي *

.مهمة في حالة انشغال المركز بطالبات

في حالة االنتظار ال يكرر الفصل الواحد لها خالل *

(.لماذا ؟ ) األسبوع 



المكتبة المدرسية



فحص الكتب الثقافية





:رابعاً 

األثاث المدرسي

أقسام التجهيزات المدرسية



طقم كنب في حالة تعرض المكتب / يتم صرف مكتب قائدة 

وملحقاته للتلف بعد مضي العمر االفتراضي لها أي سبع 

سنوات يتم التعويض

آلية صرف األثاث المدرسي



. موظفة / معلمة / مرشدة طالبية / مكتب وكيلة -1

طاولة / موظفة / مرشدة / معلمة ) أو قصير ( الوكيلة / القائدة ) كرسي دوار ظهر طويل -2

(.اجتماعات 

(.كرسيان لكل مكتب قائدة أو وكيلة )كرسي زائر -3

يتم صرف البديل في حالة تعرضهما للتلف بعد مضي العمر االفتراضي لها أي سبع سنوات 

.أو إرسال قرار جديد 

آلية صرف األثاث المدرسي



.فصول4دوالب واحد لكل : أدراج 4دوالب ملفات سحب 

آلية صرف األثاث المدرسي



تصرف واحدة لكل مدرسة وفي حالة الحريق ال قدر : خزنة حديدية

.هللا أو السرقة يصرف البديل 

آلية صرف األثاث المدرسي



تصرف واحدة لكل مدرسة وباإلمكان صرف آلة : آلة تصوير

طالبة200تصوير إضافية في حالة أن عدد الطالبات اكثر من 

آلية صرف األثاث المدرسي



طاوالت وكراسي الطالبات
ثانوي ومتوسط: أفئة 

ابتدائي فصول عُليا: فئة ب

ابتدائي فصول أولية: فئة ج
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طاوالت كسر نوعين
مستطيلة دائرية



تعاميم هامة 



 هـ1438/5/12د وتاريخ /77/38718617اجراءات األمن والسالمة داخل المختبر المدرسي برقم

 هـ1438/6/2د وتاريخ /77/38718677في المختبر المدرسي برقم الدوافيرعدم استخدام

 هـ1438/5/12د وتاريخ /77/38718712استثمار المختبر المدرسي برقم

 الحصر السنوي للمواد الكيميائية المتوفرة الصالحة والتالفة والمجهولة والمنتهية الصالحية برقم

هـ1438/6/2د وتاريخ /77/38818887

 هـ1438/3/3د وتاريخ /77/38480899الكتب الثقافية والوسائط التقنية المتعددة برقم

 الزيارة التكاملية الميدانية للتجهيزات المدرسية

هـ1438/1/8د وتاريخ /77/38134186برقم ( استمارة التكاملية ) 

ـ برقم 1439/1438استمارة احتياج المدارس من التجهيزات للعام المالي  د وتاريخ /77/38484230ه

هـ1438/3/20



الوكيلة تجاه الموارد / دور قائدة المدرسة 
المادية التابعة للتجهيزات المدرسية

االشراف والمتابعة

المحافظة على الممتلكات



أسئلة واستفسارات





البوابة االلكترونية  لإلدارة العامة للتجهيزات المدرسية









....تحياتي لكن 

فدوى منصور الدوسري

مشرفة مصادر تعلم 


