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 حماور اللقاء
 

مقدمة

اعداد الدروس الكترونيا على منصة مدرستي•

تعميم وزارة التعليم

دليل المحددات

اعداد الدروس والتغذية الراجعة•

اختبارات مديرة المدرسة•

اإلثراءاتبنك •

مستجدات منصة مدرستي



 تعميم اعداد الدروس





 الدرسالعداددليل احملددات 
pdf.المشرفه-المديره-للمعلمهمحددات التعليم االلكتروني 
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مدرسيت من موقعمنصهادلة 
 الوزارة

(moe.gov.sa)العودة للمدارس | وزارة التعليم | األدلة واإلرشادات 

https://backtoschool.moe.gov.sa/n/page/guides-and-instructions.html


 1444مستجدات املنصة 
الدرسالعدادتغذية راجعه -1





 1444مستجدات املنصة 
اختبار مديرة المدرسة للطالبات-2





 1444مستجدات املنصة 
االثراءاتإضافة اثراء لبنك -3





 املتابعهالية 
والمتابعة التغذية الراجعة 



 الواجبات
والمتابعهالتغذية الراجعة 



:التغذية الراجعة للطالبة   
 

تقييم مباشر ومالحظات: األنشطة –الواجبات •

النجوم واالعجاب •

رأي المعلم من المحفظة الشخصية•

:من حساب المعلمة

متابعه التقييم للواجبات واالنشطة•

من حساب القائدة







 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
 اجلدول املدرسي-2

 املقررات واملصادر  –تقارير الطالب -3
 







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





 لمعلمةحتديد طريقة تسليم الواجبات من الطالبة ل



 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 



الدليل  
االرشادي  
 للمعلم



الدليل االرشادي
 للمشرف



 : 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 





 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



تم اعدادها وحضورها من الجدول: التزامنية
الدرس ايقونهتم استخدام : الغير تزامنية

الغير تزامني

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•

التي تم االثراءاتعدد 
اضافتها ويمكن االطالع 

عليها وعلى راي 
عليهاالمشرفه

تلقائيا للطالبات المصححه

مادة مسندة للمعلمة وغير مسندة 
للطالبات


