


لتعليم  هـ 1442خطه مدارس روض اجلنان قسم االبتدائي لعام 

عن بعد
هللا وبركاتهورحمة السالم عليكم 

الساده أولياء أمور الطالب

كل عام وبالدنا تنعم بسالم وأمن وأمان

ضحة من نضع بين ايديكم خطتنا لتفعيل التعلم عن بعد خالل الفترة المو

لم عن بعد قبل وزاره التعليم التي سنبذل فيها قصارى جهدنا ليصبح التع

...وكأنه عن قرب

....سائلين المولى التوفيق والسداد



:المواد العلمية
.لتعلم عن بعدالتيلجرامسوف يستخدم برنامج # 

.إنشاء قنوات لجميع المواد لكل مرحلة# 

من عالية للطالب والطالبات ليتمكنوابجودة مسجلة وجود حصص فيديو # 

.الحضور في أي وقت خالل اليوم

.سوف تجيب المعلمة على أسئلة الطالبات والطالب وتقدم الدعم لهم# 

.األسئلة على الدروس يوم واحد فقط إستقبالسيكون مدة # 

يتضمن خالل الدروس أنشطة وواجبات وامتحانات قصيرة من #  

. قبل معلمة المادة



ب ألهمية التحفيز في التعليم سيتم تشجيع الطالبات والطال#

.لمساعدتهم على متابعة الدرس والواجبات 

سيكون هناك حضور للحصص لمتابعه المعلمات والطالبات و #

.المرحلهالطالب من قبل وكيله 

.دارهاإلسيتم متابعة حضور الطالبات للحصص والواجبات من قبل #

ورها لكل طالبة بالواجبات عامة وحضإسبوعيسيتم طباعة تقرير # 

.في مواقع التواصل االجتماعي



:مادة القرآن 
:تفعيل برنامج الواتس اب الذي سيقدم من خالله التالي

. خاصة لكل فصل مع المعلمات وأولياء األمورجروباتانشاء # 

تي تحديد ساعه معينه  لتسميع  الطالبات عن طريق ارسال مقطع صو# 

.لما تم أخذه مع المعلمة في برنامج زوم

تحفيز الطالبات عن طريق ارسال عبارات مشجعة ولواصق معبرة # 

.باإلضافة الى قوائم التكريم اليومية بعد سماع المقطع المرسل



تفعيل لقاءات البث المباشر عن طريق برنامج زوم الذي سيتم من

:خالله التالي

تشجيع الطالبات و مساعدتهن لمتابعه الحفظ عن طريق التكرار # 

يتم اإلستراتيجيات الحديثة وفهم اآليات وذلك حسب مواعيد سوإستخدام

.االتفاق عليها مع أهالي الطالب في قروب الواتس اب

س فيها ستقدم المعلمة كل خميس مسابقات شيقة وأسئلة مثيرة يتناف# 

.الطالب تنافساً حميداً لمراجعة ما تم اخذه في األسبوع ذاته

سيتم حضور المشرفة للحصص المعطاءة بشكل يومي لمتابعة # 

.المعلمات

السيتم رصد الغياب والحضور يومياً وإشعار األهالي أو# 

.بأول



تعاونكم في إنجاز المنهج فترة التعلم عن بعد يسهم في

إتمام مسيرة الختمة متجاوزين العقبات والصعوبات التي 

.سنتغلب عليها معكم يداً بيدا

:األنشطة الالصفية

ه من كل الصفيه تقدم مرإنشطهسيتضمن المسيرة التعليمية # 

.اسبوع من قبل رائدة النشاط إلمتاع طالبنا بإشراف اإلدارة

.................................

مة وفي الختام لكم جزيل الشكر سائلين المولى أن يرفع الغ

.وتعود نعمته علينا بالصحة والعافية والحياة اآلمنة


