
 
 

الخاصة النخبة مدرسة  

 

إشعارآخر  حتى – أبريل 5: المعدل بعد عن التعلم برنامج   

( المعرفةو  مالحظات دائرة التعليم بناًء على للتعديلع يخض ) 

 

 تعديالت البرنامج :

 الجدولالتعلم عن بعد لكل المواد والمراحل بناًء على لحصص البث المباشر لبرنامج (  Zoomبرنامج ) / سوف يتم استخدام1

 . (0202ابريل  7 الموافق الثالثاء يوم  من بدأ) المعتمد من إدارة المدرسة 

 س دوجو أو ا  األدمودو أو كال ويتم ارساله الي المعلمين على برنامج ) / يعطى الطالب واجبــين كحد ادنى خالل االسبوع2

.(  المعلم  برنامج يعتمده   

.حصص البث المباشر ومقاطع الفيدوهات والواجبات على أهداف ومعايير الفصل الدراسي الثالث  / ستقوم 3  

 

ً  قاً مسب  المسجلة الفيديو مقاطع سيستمرتنفيذ . ةالسابق  للخطة وفقا  

المعلومات في حصص البث المباشر ومقاطع الفيديوهات المسجلة مسبقاً . بارات اسبوعية بناًء على تم عقد اختيس  

 البثالطالب حصص  جداً حضور ، لذا من المهميت االختبارات على الجدول الزمني لحصص البث المباشرتوق سيعتمد

 المباشر.

األدمودو   (  -الكال س دوجو  برنامج على الطالب مراجعة حساب المدرسين على ) المعتمد للحصول على جدول االختبارات

 ، وبرنامج   

ختبارات .  سيبقى معتمدا لال  Socrative 

 معلومات وتوقعـــات حصص البث المباشر

 / األجهزة التى سيستخدمها  وعلى الطالب تنزيل التطبيق على الجهاز رنامج الزوم لبث الحصص المباشرة ،سيتم استخدام ب

لبث المباشر .المتابعة حصص   

تحميل التطبــيق من :  يتم  

دخول اليه .الحول كيفية تحميل النظام و سنرسل لكم مقطع فيديو  www.zoom.us  

ديقة لكل منها ( وهي عبارة عن درو س قصيرة تعتمد على  مقاطع الفيدوهات  33ستكون مدة حصص البث المباشر ) 

في الدرو س والواجبات . النقاط الرئيسية  المشاركة و طرح االسئلة ، و توضيح  المسجلة  لمنح الطالب فرصة  

.على )األدمودو وكالس دوجو( في حال لم يتمكن الطالب من حضور الحصة حصص البث المباشر ستكون مسجلة وموجودة  

ومادة واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيامادة و التربية الرياضية ) ال يتطلب معدات ( ،مادة لك بما في ذا جميع المواد مطلوبة 

.( أدوات اليتطلب) والموسيقىالفنون   

لتربية األخالقية . على مادة  ا بث المباشرالحصص  نتتضم  سوف  



 
 )برنامج على الموقع اإللكتروني للمدرسة وحسابات المعلمين على  مباشر للتعلم عن بعدم نشر جداول حصص البث السيت 

ن مف مساًء من األحد إلى الخمي س ، 2113 –صباحاً  9 الساعة اليوم الدراسي من األدمودو والكال س دوجو ( . سيبدأ

للحصول على التحديثات والمعلومات  بشكل يومي األدمودو ( –) الكال س دوجو  الضرور   على الطالب متابعة برنامج

 المطلوبة.

 

بث المباشر : الالتوقعات خالل حصص    

.األسئلة لطرح اليد  لرفع أدات استخدام/ 1  

معرفة األهداف الرئيسية .  فهم  الدر س يؤد  إلى /2  

/ على الطالب  اظهار االحترام والسلوك الصحيح .3  

محيطها هادئ . غرفةن يتواجد الطالب في / يجب أ4  

.ثناء البث المباشر إلى تعطيل الحصة في الغرفة أ شخاص مع الطالبأ/ يتسبب وجود عدت 5  

يؤد  إلى سماع الصوت بشكل افضل . الميكروفونالرأ س مع  ماعات/ استخدام س6  

در س أو اإلختبارات .اليسية المتعلقة بلتوضيح النقاط الرئهات مسبقا لتتمكن من طرح االسئلة و / شاهد مقاطع الفيدو7  

.خالل الحصص البث المباشر بأكملها / المشاركة8  

باشر ./ للطالب الخيار في فتح أو اغالق الكاميرا خالل حصة البث الم9  

/ الطالب المتسببين في تعطيل الحصص سيتم استبعادهم من حصص البث المباشر .13  

 

 الواجبات األسبوعية :

 –برنامج ) األدمودو  كحد أدنى في األسبوع ليقوم الطالب بإكمالها وإرسالها إلى معلميهم عبرسيقوم المعلمون بتعيين واجبين 

( قد تختلف هذه المهام من حيث النوع والتوقعات إلى جانب مواعيد التقديم التي سيتم  وبرنامج جوجل دوك س الكال س دوجو

  والكال س دوجو ( . –اإلعالن عنها بوضوح على برنامج ) اإلدمودو 

 

وعية :سباإلختبارت اإل  

لف هذا الرئيسية . يختلنقاط لة قصيرة مراجع إجراء اشر الثانية أو الثالثة بعدستجرى اإلختبارات خالل حصص البث المب

شعب والمواد .الجدول الزمني لبعض المرا حل وال  

للحصول على الجداول  وذلك كال س دوجو ( -برنامج ) األدمودو ل نؤكد على ضرورة  البقاء على اإلطالع الدائم  مرة اخرى ،

و تغير .مطلوبة في حالة التعديل أال  

باإلضافة الى إجراء اختبارات خالل حصص البث المباشر  الواحد كحد أقصى في اليوم نه سيجرى إختبارين رجى العلم أي 

مساًء )هذه المواعيد قابلة للتغير(. 6 –مساًء  4تمام اإلختبارات في الفترة المسائية بين الساعه للطالب إل فرصة  عطاءوسيتم إ  

 

 على الصفوف  وستتوفر المعلوماتك تعديالت لبعض ختبار المستمر ) سوف تكون هنااإلل اإلختبارات اإلسبوعية / جدو

.اإلدمودو (  –الكالس دوجو  برنامج  



 
 

.: ال توجد اختبارات  ابريل  9 –ابريل  5 الموافق االسبوع االول  

  - االحياء –العلوم   -اإلنجليزية غة الال -الرياضيات  - غة العربية لال:   ابريل  21 –ابريل  20  الموافق االسبوع الثاني

الفيزيـاء . –الكيمياء   

الدراسات االجتماعية ) باللغة العربية دولة  –قتصاد اإل –سالمية التربية اإل :ابريل  02 –ابريل  29 الموافق االسبوع الثالث

 اإلمارات العربية المتحدة  و اللغة االنجليزية ( .

االسبوع الثـاني  جدول وع الرابع  : ُيعاداالسب  

األسبوع الثـالث جدول ُيعاد االسبوع الخامس :  

. سيستــمر هذا البرنامج حتى إشعاًر آخر  

 

الثاني النهائيـة : الدراسي الثانـي / درجـــات الفصل الدراسي ختبــارات الفصلا  

والمعرفة ألية   تقرر دائرة التعليم نالدراسي الثاني ، إلى حين أ بناًء على تعليـق المدارس ، لن يتم إجراء إختبارات الفصل

.بذلك سيتم ابالغكم والثاني ،  الدراسي النهائية للفصل احتساب الدرجات  

اشر الى جعل التجربة أكثر تفاعالً وإثراًء إضافة حصص البث المب تكونن نأمل أولبرنامج التعلم عن بعد . نقدر دعمكم 

. فضل للطالب ، ونحن متأكدون بأن معلمينا وطالبنا يتطلعون دائماً إلى اال  

 

  الخاصةمدرسة النخبة إدراة 

 

 

 

 


