
متابعة عمل القائدة

على منصة مدرستي لعام 

هـ 1442

فاطمة عبدا لرحمن الصفار / مشرفة القياده





المصافحة

االدواتتشارك

االخرينمنالقرب

العنوان

الكمامةارتداء

بستمراراليدينغسل

ناالخريبينمسافةترك.



المبنى المدرسي 

تشكيل فريق 

لتفقد جاهزية 

المبنى المدرسي

ورفع التقرير 

على نظام نور 

.

وضع االرشادات 

الوقائية 

وعالمات التباعد 

في جميع ممرات 

المدرسة 

تخصيص نقطة

الفرز وتجهيزها 

بجهاز قياس 

للحرارة 

واألدوات  

الوقائية 

ة تخصيص غرف

العزل 

وتجهيزها با 
ادوات السالمة 

تمر التعقيم المس

للمبنى 

.المدرسي 

12345

https://1drv.ms/w/s!AvnHSpYbUVEchRv2Lss9GBtKu6_Q?e=VeNdpe


تفويض الصالحيات 

نظام نور 

منصة مدرستي 

منصة مدرستي  

منصة مدرستي 

1

2

3
مدخلة البيانات 

الوكيلة 

ة المرشدة الطالبي

https://1drv.ms/u/s!AvnHSpYbUVEchSDynYg369TpQ3el?e=ttDjnO


التهيئة و االستعداد

لجان العمل عن بعد  مهام الوكيلة  التكاليف الوصف الوظيفي  اللوائح واألنظمة خطة العمل

https://1drv.ms/u/s!AvnHSpYbUVEchTJV8WeUR_UPacBm?e=u6htja


ج

د

ب

أ

7

أ

ب

ج

د

اجتماع مجلس المعلمات 

ورشة عمل التطوير 

المهني 

االجتماع االول للجنة 

التوجيه واإلرشاد 

االجتماع االول لمجلس 

المدرسة 

هـ

ة اعداد النشرات  االلكتروني

التنظيمية للعمل عن بعد 

النشرات واعدادعقد االجتماعات 

االلكترونية 

ورش العمل عن بعد 

لتنظيم العمل 

https://1drv.ms/u/s!AvnHSpYbUVEchT87sd_RvxKae5A7?e=VvYhaa


ال

رفع 
التقارير

يل متابعة تفع

الحصص 

ة  االفتراضي

ع متابعة رف

الدروس 

رفع 
التقارير

التحويل 

للمرشدة 

غياب 
الطالبات 

مهام الوكيلة

على منصة 
مدرستي 

الشؤون التعليميةالشؤون الطالبية 

https://1drv.ms/u/s!AvnHSpYbUVEchUOiFv1CvKBQwjZ6?e=7rpCp9


4 2

13 ة توفير األدلة االرشادي

للطالبة ولولية االمر 

للدخول للمنصة 

توجيه االسر 

والطالبات الى 

ةالقنوات الفضائي

ي تذليل الصعوبات الت

تواجه الطالبات في 

الدخول على المنصة 

بحث األسباب وإيجاد 

حلول مناسبة لغياب 

الطالبات على المنصة



8 6

57 يّة حصر المشاكل النّفس

وكيّة واالجتماعيّة والّسل

ها ثّم العمل على معالجت

بالّطرق المناسبة

متابعة التحصيل

العلمي وتكريم 

ات  الطالبات المتفوق

عقد االجتماعات 

ومجالس االمهات 

ة المتابعة المستمر

لطالبات الفئة 

الحدية 

مهام المرشدة الطالبية على المنصة 

https://1drv.ms/u/s!AvnHSpYbUVEchUmYWTHyLU8YhpAH?e=zYYKfj


اليومية لمنصة مدرستي المتابعة

متابعة التقارير المرفوعة من الوكيلة 

متابعة تقارير المرشدة الطالبية 

متابعة تقارير المراقبة  4

3

2

1



.

1234

ة توصيات القائدة المبنية على التقارير المرفوع

المعلمة

الغائبة عن

الحصة 

عدم تثبت المعلمة 

لحضور وغياب 

الطالبات 

الطالبة الغائبة عن

الحصص 
ة الطالبة الغير قادر

على دخول المنصة 

https://1drv.ms/u/s!AvnHSpYbUVEchU8lcCrvWK9Pax7A?e=db0DYX


.االداريات 

.ت الطالبات الغير سعوديا

المعلمات

قوائم الفصول 

3

12

4

56

قاعدة بيانات 

المعلمات المنتدبات من

المدرسة 
المعلمات المنتدبات الى

المدرسة 



25

1

34

6

شكرا من االعماق لفريق عمل المتوسطة االولى 



ورؤية ..نبيل بين الفكر والعمل هدف 

وتضحية ال , يكل وعزم ال , واضحه

,تنقطع 

ق ويقين باهلل ال حدود له فمهما طال الطري

وتوالت العقبات وعظمت ألعوائق 

ين تبقى عناية هللا ورعايته تحف المخلص

ات وتدعم الصادقين برسم الخطى ثم الثب

عليها 

شكرا من االعماق للمشرفة القائدة 

الملهمة

الصفارعبدالرحمناالستاذة فاطمة بنت 



1

2

3

4

5

وال زال العمل مستمر النجاح سنة تعليمية استثنائية

الناصر عبدالعزيزالقائدة فلاير بنت / إعداد 

الصفار عبدالرحمنمشرفة القيادة فاطمة بنت / أشراف 


