
ية اللقاء األول للقيادة املدرس
 مبكتب تعليم شرق الدمام

 الفصل الدراسي الثاني  

هـ1442-1441



 حماور اللقاء
 

فريدة بنت علي الهديب / أ•

كلمة مديرة المكتب 

إيجابيات الفصل الدراسي األول•

فرص التحسين •

مناقشة نتائج التقييم الذاتي•

القيادة المدرسية

التغذية الراجعة للطالبات•

قنوات التواصل الرسمية•

مشاكل عامة•

تيفرص التحسين في التعلم عن بعد ومنصة مدرس



 :  التغذية الراجعة الفورية للطالبات 

 احلضوروالغياب -•

 الواجبات-•

 السلوكيات-•

 :قنوات التواصل الرمسية احلافظة الشخصية  للطالبة•

 غرف املعلمني-•

 اللقاءات-•

 الربيد االلكرتوني-•



:التغذية الراجعة للطالبة   
 

حالة الحضور للجدول المدرسي •

تقييم مباشر ومالحظات: األنشطة –الواجبات •

النجوم واالعجاب •

رأي المعلم من المحفظة الشخصية•

:من حساب المعلمة

السلوك اإليجابي •

من حساب القائدة



 رصد حاله احلضور 
للتغذية راجعه و آلية المتابعة 







 حاله احلضور للطالبة يف اجلدول
 (من حساب طالبة)



 ادراج حاله احلضور يف جدول الطالبة 
 (من حساب املعلمة)



 يف حاله عدم وجود غياب يف حصة املعلمة 
 الطالباتحضورمجيعلتأكيد حفظ فقط بالنقرعلىتقوم املعلمة 



 متابعة حاله احلضور للطالبات يف حصه حمددة 
 (  من حساب القائدة)







عند عدم رصد الغياب 
من قبل المعلمة على 

:المنصه

عب الطالبات حضور ويصجميعيعتبر -
(القائدهحساب )معرفه ذلك في 

ال تسجل حاله الحضور عند حصة -
حساب )الطالبة في الجدول في 

(الطالبة



 من صفحات األدلة املساعدة للمعلم  



 الواجبات
والمتابعهالتغذية الراجعة 







واجب الرياضيات يرفع على 
صورةالتلقرام

واجب لغتي النص السماعي 
موجود في قروب األمهات 

التيمزونرفع اإلجابات على  واجب اإلسالمية يرفع في 
المنصهواجبات  

واجب اإلنجليزي يصور الكتاب 
التيمزويرسل في فريق 







 الواجبات املنشورة من املعلمة يف حساب طالبة



 :املقاليةلة من حساب املعلمة ميكن تقديم تغذية راجعه باإلضافة اىل تصحيح األسئ



 االطالع على التغذية الراجعة على السؤال  
 من حساب الطالبة  





 (قائدة املدرسة)متابعة الواجبات من حساب 
 ايقونة املقررات-1







 (قائدة املدرسة)متابعة الواجبات من حساب 
 الواجبات-املقررات –تقارير الطالب –التقاريرواالحصائياتايقونة -2







 لمعلمةحتديد طريقة تسليم الواجبات من الطالبة ل



 رصد سلوك الطالبات 



 تقارير السلوك من حساب الطالبة 



 من حساب القائدة فقط : إضافة السلوك 



 سليب للطالبة –رصد سلوك إجيابي 



 احلافظة الشخصية للطالبة 
تعزيز عام من المعلمات –ملف انجاز 



ل املعلمة احلافظة الشخصية للطالبة واضافه رأي من قب
 للطالبة 





 التواصل مع الطالبات 
قنوات التواصل الرسمية





 :بطاقة تشخيص أداء معلم يف نظام نور 





 : علمة تواصل الطالبة مع امل
 

من )غرف املعلمني -1
 (  حساب الطالبة



 (من حساب املعلمة : )التواصل اجملتمعي -2

c



 :  اللقاءات 
 (  حساب القائدة–حساب املعلمة )مع أولياء أمور –مع طالب 



 :الربيد االلكرتوني 



 مشاكل عامة



 :FORMSاعدادات االختبارات االلكرتونية يف 

اعدادات 
المشاركة

اعدادات 
النموذج



 مسار الدعم الفين 

مشكلة لدى الطالبة

ا من هل يمكن حلهالمشكلهيتم الرجوع للمعلمة تقوم المعلمة بفحص •
المدرسة الدارةاعدادات المعلمة أو تصعيد 

مشكلة خاصه بمادة 
واحده ؟

بالمدرسة وفي الخاصهوفحص االعدادات , يتم الرجوع إلدارة المدرسة •
حال ال يمكن الحل يتم الرفع للدعم الفني

هل المشكلة عامة في 
حساب الطالبة؟

backtoschool.saيتم الرفع للدعم الفني للمنصة •

يم لتعلفورمزرابط )في حال لم يتم الحل يتم  الرفع للدعم المساند •
مع ارفاق رقم التذكرة( الشرقية

لم يتم حلها من إدارة 
المدرسة ؟



لعودة  األدلة االرشادية والتدريبية حمدثه يف موقع ا
 :  للمدارس 

Backtoschool.sa



 :جملد مشارك للشروحات التقنية



 تقارير الطالب
من حساب القائدة



 (  درسةقائدة امل)تقارير متابعه الطالب يف حساب 



 الغري مشاركني يف األنشطة
 ألمر لسهولة التواصليعرض أمساء الطالبات الغري متفاعلني يف كل مادة حسب نوع املهمة مع بيانات ولي ا



 احصائيات الطالب 
 يعرض نسبة اجناز الطالبة يف مجيع املهام املسندة من املعلمات  



 إحصائية حضور الطالبات منذ بداية الفصل  



 تقرير املعلمات 
من حساب القائدة



لم تستحدث األدوات حتى االن في 
حساب المعلمة

تم اعدادها وحضورها من الجدول: التزامنية
التي تم اعدادها من الجدول: الغير تزامنية

اتتم ارساله للطالببالضرورهالعدد المعد من قبل المعلمة وليس :  األنشطة/ االختبارات / عدد الواجبات•
تم اعدادها من  داخل اعداد الدرس في الجدول: في الحصصاألنشطة  / االختبارات /الواجبات•

تم اضافتها من ايقونة دروس اضافيه : في الدروساالختبارات / الواجبات•
وتم ارسالها للطالباتالخارجيهتم اضافتها من االيقونة : المنشورهاالنشطة / االختبارات / الواجبات•

لم تستحدث حتى االن 
في حساب المعلمة

تلقائيا للطالبات المصححه

مادة مسندة للمعلمة وغير مسندة 
للطالبات


