
إدارة التعلیم
 بمحافظة بیشة

 الشؤون المدرسیة
التجھیزات المدرسیة 

والتقنیات

التقریر الختامي لنھایة الفصل الثاني من عام 1439 ھـ 

حسب التقویم الدراسي اشتمل التقریر على 15 أسبوع
من 4 /5/ 1439 ھـ إلى 10 /8/ 1439 ھـ

(   50 یوم دراسي "تقریر فصل دراسي كامل")

تنبیھ : التقریر رفع بآخر اسبوع  من الفصل الدراسي الثاني وفي التقریر أیام متعددة من 
اإلجازة بسبب األحوال الجویة ، لذا لم تحسب أعمال ھذه األیام من بعض اإلحصائیات المتعلقة 

بالجداول والحصص بالمركز في ھذا التقریر الفصلي مع التنبیھ بأن األسبوع األول من ھذا 
الفصل كان لتجھیز المركز باالحتیاجات المطلوبة من المعلمین كالنت والداتاشو والحاسبات إلخ 
واألسبوع األخیر لتجھیز المركز المصادر لالختبارات والتصحیح والتدقیق والمراجعة والرصد 

وغیر ذلك ...
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http://www.bishaedu.gov.sa/
http://www.bishaedu.gov.sa/
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أوالً : إحصائیات عامة :

 1- عدد الدروس المقامة في المركز إجماالً حسب طلبات جدول األشغال األسبوعي  (( 257 ))

2- عدد الدروس المفعلة في مركز المصادر حسب جدول التفعیل الیومي   ((  243 ))

3- النسبة المئویة للدروس المفعلة بالمركز حسب ما دون بكامل الفصل (( %94.55 ))



ثانیاً : إشغال المركز :

 
  عدد معلمي المدرسة إجماالً  بالمكملین  (( 21 ))❏
 عدد المعلمین الذین لیس لدیھم مقرات وأجھزة عرض و بإمكانھم االستفادة من المركز ((غالبیة المعلمین ❏

یحتاجون المركز لدروس خاصة نموذجیة رغم توفیر قاعات مكتملة تقریباً لكل معلم خاصة بمادتھ وكذلك 
معلم التوعیة اإلسالمیة وفر لھ مقر مركز متكامل من سبورة ذكیة وجھاز حاسب مع سماعات صوت 

وشبكة نت ))
  عدد المعلمین المستفیدین من المركز  (( 17 ))❏
  النسبة المئویة للمعلمین المستخدمین للمركز بالنسبة لعدد المعلمین   (( %80.95 ))❏
  النسبة المئویة الستخدام المركز بالنسبة للحصص األسبوعیة   ((%58.48 ))❏



ثالثاً : أنشطة الطالب بالمركز :

 عدد الطالب المستفیدین من المركز في الفسح :  ((  جمیع طالب اإلذاعة المدرسیة حسب الجدول المعد ❏
من مشرف اإلذاعة )) حیث یتم البحث عبر النت بجھاز المصادر الخاص بالطالب وطباعة اإلذاعة على 

ورق لتقدیمھا في صباح الیوم التالي وتم التنسیق معنا في والوقت المستخدم والمطلوب .
 یستفاد من جھاز الطالب بالمركز بالبحوث وطباعتھا من قبل الطلبة في حصص االنتظار .❏



رابعاً : االستفادة من محتویات المركز:

 أكثر الوسائل التعلیمیة واألجھزة استخداماً (( جھاز حاسب المعلم مع العرض الداتاشو واستخدام شبكة ❏
النت في الربط بینھما ))

  األسابیع 5 و 8 و 13 و 14 األكثر نشاطاً . ❏



خامساً : اعمال و منجزات أخرى ألمین المركز :

* تم عمل تقاریر حسب تواریخ األسابیع الدراسیة * 



األسبوع األول من ھذا التقریر :
            من 4 / 5 / 1439 ھـ إلى 8 / 5 / 1439 ھـ

عمل جدول لإلذاعة المدرسیة مّوزع على أسابیع الدراسة❏
عمل جدول ألعمال ومشاركات الطالب خاص بالمدرسین خاص بالمدرسین لجمیع فصول السنة❏
عمل إذاعة الصف األول المتوسط لكامل األسبوع  لألستاذ محمد القرني❏
عمل ملف كامل بھ إذاعة األسبوع القادم للصف 2 م لألستاذ فیصل العلیاني❏
تكوین لجنة مركز مصادر التعلم للفصل الثاني لھذا العام 1439 ھـ ❏
وضع جدول بالمركز للدورات القادمة بحث یشغل المركز بھذه الدورات على حسب التواریخ المبینة❏
  تجھیز المركز الستقبال حصص المدرسین بمختلف المواد وتوزیع جدول األشغال علیھم❏
إعادة توزیع مھام جماعة مركز المصادر وتم اإلجتماع بھم إلعطاء كل طالب مھمة یقوم بھا طیلة أیام الفصل الثاني❏
إقامة الدورة األولى عن التعلم النشط للمعلمین بالمركز❏



األسبوع الثاني لھذا التقریر :
من 11 / 5 / 1439 ھـ إلى 15 / 5 / 1439 ھـ

 
  تجھیز ختامي إلذاعة الصف الثاني المتوسط لكامل األسبوع لألستاذ فیصل العلیاني❏
  تنظیم جدول األشغال وتفعیل الحصص المطلوبة داخل المركز❏
تم تصمیم شھادات المتفوقین بالفصل الدراسي األول 1439 ھـ واستلم الثالثة األوائل من كل فصل شھادات امتیاز للمرحلتین المتوسطة ❏

والثانویة
االستعداد ألسبوع اإلرشاد المھني الذي یبدأ بیوم الثالثاء من ھذا األسبوع 30 ینایر❏
عمل تقریر یخص تكریم الطالب المتفوقین بالمدرسة❏
عمل توثیق للطالب ببرنامج تكافل المتوسط والثانوي ❏
عمل تحدیث لبیانات مجموعة من المعلمین بنظام نور حسب طلب وزارة التعلیم❏
عقد دورة لمجموعة من المعلمین حسب طلبھم عن قوقل درایف وخصصت للعروض التقدیمیة وطبقت الدورة على التقریر الختامي ❏

للمركز بالفصل األول لھذا العام



األسبوع الثالث من ھذا التقریر :
 من 18 / 5 / 1439 ھـ  إلى 22 / 5 / 1439 ھـ

 
  یوم األحد بدایة األسبوع 4 فبرایر یصادف الیوم العالمي للسرطان وتمت المشاركة فیھ بنشرات داخل المركز❏
اإلعالن بالمركز عن طرح مسابقة ( اقرأ وربك األكرم ) للطالب❏
إصدار نشرة خاصة بمحتویات المركز وتم توزیعھا على الجمیع❏
عقد إجتماع مع لجنة المصادر لبحث ما یحتاجھ المركز❏
نشرة وتقریر عن األسبوع الخاص باإلرشاد المھني والذي بدأ بالمدرسة بیوم األحد 18 إلى یوم الخمیس 22 وتم عمل ذلك بجدول یومي ❏

فیھ جمیع اإلجراءات التي طبق بكل یوم
بیوم األحد تم تقدیم دورة عن القدرات لطالب الصف الثالث الثانوي قدمھا األستاذ ظافر الشمراني❏
عمل ملف كامل عن إذاعة الصف 1 ث وذلك لألسبوع القادم كامالً وخصصت عن الصالة ومكانتھا في اإلسالم وسلم الملف لألستاذ ❏

حسین القرني لتوزیعھ على الطلبة



األسبوع الرابع من ھذا التقریر :
  من 25 / 5 / 1439 ھـ إلى 29 / 6 / 1439 ھـ

الكشف عن الكتب واستبعاد التالف منھا بخطاب رسمي❏
 تجھیز المركز لدورة قیاس عن القدرات العامة لطالب الصف الثالث الثانوي وطالب الصف الثاني الثانوي قاما بھا األستاذین ظافر عبدهللا❏

الشمراني وأحمد محمد الشمراني
عقد دورة بالمركز عن القدرات لمدة ثمان أیام لطالب الثانویة واستمرت ھذه الدورة لألسبوع التالي وكانت الدورة تتكلم عن الكمي ❏

واللفظي وطریقة التسجیل والتدریب بمنصة نون التعلیمیة وعن مھارات التفكیر وكیفیّة اختبار قیاس .. وقد عمل على إعدادھا األستاذ 
PDF ظافر الشمراني وتقدیم مجموعة من طلبة الصف الثالث الثانوي بالمدرسة وتم رفع تقریر تفصیلي عنھا حمل التقریر على ملف 

من ھنا
دورة بالمركز عن برنامج األكسس وبرنامج األكسیل واألنترنت لمدة ثالث أیام بدأت باألحد من تقدیم نادي الحاسب اآللي ببیشة❏
رفع تقریر كامل بیوم الثالثاء عن إدارة األمن والسالمة بتعلیم بیشة والتقریر عبارة عن التدریب على تنفیذ خطة اإلخالء في حاالت ❏

الطواري بالمدرسة تنفیذ األستاذ معیض العلیاني
عمل إذاعة عن الیوم العالمي للیتیم للصف األول الثانوي والذي صادف السبت 10 فبرایر❏
المشاركة في الیوم العالمي لألسرة والذي یصادف الخمیس 15 فبرایر ❏
دورة بمركز المصادر عن القدرات (كمي ولفظي) للصفین 2 ث و 3 ث من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 11:30 ظھراً  إعداد وتقدیم ❏

وإشراف األستاذ مناع مداوي القرني المشرف التربوي بمكتب بلقرن حمل التقریر على ملف PDF من ھنا
زیارة للمركز من مساعد مدیر التعلیم بالبشائر األستاذ غرم هللا الخثعمي وكذلك األستاذ عبد الخالق الشمراني مشرف الدراسات اإلسالمیة ❏

وقد وقفا على عمل المركز وسجالتھ وتشرفنا بوجودھما الذي اسعدنا
تم تعلیق إعالن بالمركز عن الدورات القادمة❏
❏

رفع تقریر عن دورة مھارات التفكیر التي أقیمت بمركز المصادر بیوم األحد  29 / 5 / 1439 ھـ مع تصمیم وطباعة شھادات لجمیع ❏
طالب الدورة .. حمل التقریر على ملف وورد من ھنا

 

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8afd988d8b1d8a9-d8a7d984d982d8afd8b1d8a7d8aa.pdf
https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8b9d986-d8afd988d8b1d8a9-d985d987d8a7d8b1d8a7d8aa-d8a7d984d8aad981d983d98ad8b1.pdf
https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8afd988d8b1d8a9-d8a7d984d982d8afd8b1d8a7d8aa.docx


األسبوع الخامس من ھذا التقریر :
 من 2 / 6 / 1439 ھـ إلى 6 / 6 / 1439 ھـ

❏PDF تمت المشاركة بتقریر بالمركز عن أسبوع الشجرة والذي بدأ من یوم األربعاء 21 فبرایر ولمدة أسبوع حمل التقریر من ھنا على  
تجدید معلومات مجلة المركز❏
إصدار العدد األول من مجلة تقنیات التعلیم الحدیثة والخاصة بالمركز❏
اإلعالن عن دورة للطالب بإحدى برامج األوفیس❏
تكملة للدورة الخاصة بقیاس لطالب الثاني الثانوي والثالث الثانوي لثالثة أیام متتالیة بدأت من أول أیام األسبوع األحد الحصة الرابعة ❏

والخامسة ویوم االثنین الحصة الثانیة والثالثة والثالثاء الحصة األولى والثانیة وبھا تم تسجیل طلبة الصفین الثاني الثانوي والثالث الثانوي 
بمنصة نون التعلیمیة وكل الجھود لمجموعة من الطالب المختارین وبتنسیق كامل من جمیع األساتذة القائمین على البرنامج ..

عمل إذاعة الصف الثاني الثانوي لألستاذ سعد عبدهللا العلیاني❏
تم رفع تقریر عن األسبوع التعلیمي والمھني بطلب من القیادة ووجھ لمكتب تعلیم البشائر❏
األستاذ محسن أبو الحجاج مدرب قدرات وبطلب من القیادة یلقي ثالث دورات للصفین 2 ث و 3 ث❏
أقیم بالمركز دورة عن بعد برنامج البوربوینت وبرنامج الوورد وبرنامج إدارة الملفات عن طریق نادي الحاسب اآللي ببیشة وذلك یوم األحد ❏

واألثنین والثالثاء من ھذا األسبوع من 10 إلى 12.30 ظھراً
  عمل شھادات تفوق وامتیاز خالل الفصل الدراسي األول لجمیع طالب المدرسة المتوسطة والثانویة❏
  رفع تقریر عن برنامج حصانة الذي اقیم بالمدرسة بیوم االثنین 7/ 6 /1439ھـ وكان المحاضر والمعد والمقدم األستاذ الفاضل علي بن فایز ❏

.. التقریر على ملف PDF من ھنا

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/pdf-d8aad982d8b1d98ad8b1-d8a3d8b3d8a8d988d8b9-d8a7d984d8b4d8acd8b1d8a9.pdf
https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8add8b5d8a7d986d8a9.pdf


األسبوع السادس من ھذا التقریر :
 من 9 / 6 / 1439 ھـ إلى 13 / 6 / 1439 ھـ

   رفع التقریر الثاني عن دورة مھارات اختبار القدرات والتي أقیمت لمدة ثمان أیام لطالب الصفین الثاني الثانوي والثالث الثانوي أدخل❏
ھنااااااااااا

❏PDF رفع تقریر عن الیوم العالمي للدفاع المدني والذي صادف آخر األسبوع الخمیس 41 مارس حمل التقریر من ھنا على  
إصدار مطویة عن أھمیة التقنیة وفعالیتھا بمركز المصادر❏
عقد دورة بإحدى برامج األوفیس للطالب❏
عمل مجموعة كبیرة من العبارات التي تتكلم عن خطر المخدرات طبعت وسلمت للمرشد الطالبي حسب طلبة❏
 عقد دورة تدریبیة بالمركز عن خدمات قوقل في التعلیم وإدارة العمل المكتبي ولمدة یومین األحد واألثنین من ھذا األسبوع من 10 إلى❏

 12.30 ظھراً
 دورة بالمركز عن القدرات للصفین 2 ث و 3 ث قدمھا المدرب األستاذ محسن أبو الحجاج من الساعة 8 إلى 10 وذلك بیومي األحد❏

والثالثاء والخمیس من ھذا األسبوع
تم إرسال لمكتب تعلیم البشائر أسماء الطلبة األیتام بالمدرسة❏
تجھیز إذاعة األسبوع القادم بالكامل للصف 3 ث بطلب من األستاذ عایض الحارثي❏
تصمیم شھادات للطلبة الذین بذلوا جھد في إعداد دورة القدرات وكذلك للطلبة الممیزین بالطابور الصباحي وفي نشید وتحیة السالم ❏

الملكي السعودي ..

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8b9d986-d8afd988d8b1d8a9-d8a7d984d982d8afd8b1d8a7d8aa.pdf
https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8b9d986-d8afd988d8b1d8a9-d8a7d984d982d8afd8b1d8a7d8aa.pdf
https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8b9d986-d8a3d8b3d8a8d988d8b9-d8a7d984d8afd981d8a7d8b9-d8a7d984d985d8afd986d98a.pdf


األسبوع السابع من ھذا التقریر : 
من 16 / 6 / 1439 ھـ إلى 20 / 6 / 1439 ھـ

عمل إذاعة بأیام األسبوع كامالً لجماعة الریاضیات لألستاذ أحمد محمد العلیاني❏
تكریم المعلمین األكثر تردداً لمركز مصادر التعلم❏
بھذا األسبوع تم عقد الدورة الثانیة عن التعلم النشط للمعلمین❏
تكملة لدورة القدرات العامة لطالب الصفین 2 ث و3 ث وذلك بیوم األحد والثالثاء والخمیس من ھذا األسبوع قام بھا المدرب محسن أبو ❏

الحجاج والھدف ردم الفجوة بین التعلیم واختبارات مركز قیاس
تم اإلجتماع مع جماعة أصدقاء المركز لتغییر بعض مھام األعضاء وإعطاء كل عضو مھمتھ الخاصة بھ❏
دورة بالمركز عن التعلیم والتعلم عن بعد لألستاذ محمد الشھراني نادي الحاسب ببیشة ❏
تم إرسال تقریر عن التوعیة بالمدرسة لمكتب تعلیم البشائر❏
الیوم الخلیجي للموھبة 5 مارس وتمت المشاركة فیھ❏
  الیوم العالمي للمرأة یوافق الخمیس من ھذا األسبوع 8 مارس وتمت المشاركة فیھ❏



األسبوع الثامن من ھذا التقریر : 
من 23 / 6 / 1439 ھـ إلى 27 / 6 / 1439 ھـ

  
وزارة الصحة بالبشائر أقامت بالمدرسة دورة تثقیفیة❏

PDF حمل التقریر من ھنا على                
تكریم الطالب األكثر تردداً لمركز مصادر التعلم❏
مراجعة كاملة ألعمال الفترة السابقة وتسلیمھا لجماعة المركز❏
 إصدار مجلة العدد الثاني من تقنیات التعلیم الحدیثة والخاصة بمركز المصادر❏
  عمل إذاعة على مدى أیام األسبوع كامالً لجماعة اللغة العربیة تحت إشراف األستاذ صالح عبدهللا الشمراني❏

رفع تقریر كامل عن مشروع وازن المقام بالمدرسة مع تفصیل لألسابیع ولمھام كل مدرس في األمر وكذلك رفع تقریر آخر خاص عن ❏

دورة قیاس التي قام بھا المدرب األستاذ محسن أبو الحجاج 

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/1.pdf


األسبوع التاسع من ھذا التقریر : 
من 1 / 7 / 1439 ھـ إلى 5 / 7 / 1439 ھـ

 
یبدأ بھذا االسبوع الدراسة من جدید بعد إجازة منتصف الفصل الثاني وقد تم إعداد إذاعة كامل األسبوع مسبقاً لطالب النادي العلمي ❏

والموھبة 
تم عمل شھادات لألوائل خالل الفترة األولى من الفصل الدراسي الثاني للمرحلتین المتوسطة والثانویة ❏
رحلة تعلیمیة لطالب المركز بموافقة القیادة وأخ خطاب خطي للموافقة من أولیاء األمور ❏
❏PDF رفع التقریر عن محاضرة الیوم العالمي لمتالزمة داون والذي أقیم بمركز المصادر حمل التقریر من ھنا على  
تكریم جمیع الطالب الشاركین في مسابقة "اقرأ وربك األكرم"❏
 تم عمل تقریر كامل عن التربیة اإلعالمیة حیث أقیمت بالمدرسة من بدایة األسبوع لنھایتھ وذلك بتنسیق وتنفیذ من األستاذ سعد عبدهللا❏

العلیاني
المشاركة بتقریر مصور عن أسبوع المرور الخلیجي قام أمین المركز بإعداده للمدرسة❏
آخر األسبوع یصادف الیوم العالمي للمیاة وتمت المشاركة بنشرة توعویة في ذلك❏
عمل شھادات لطاقم فریق التربیة اإلعالمیة حسب طلب المنسق اإلعالمي األستاذ سعد عبدهللا العلیاني❏
تجھیز إذاعة كامل األسبوع لجماعة النادي العلمي والموھبة لألستاذ محمد مسفر الخثعمي❏

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/1.pdf


األسبوع العاشر من ھذا التقریر : 
من 8 / 7 / 1439 ھـ إلى 12 / 7 / 1439 ھـ

 
  عمل وإعداد إذاعة الصحة والسالمة لألستاذ معیض محمد العلیاني وتجھیز إذاعة العمل التطوعي على مدى األسبوع كامالً❏
من یوم الجمعة الماضي الموافق 23 مارس یبدأ األسبوع الخلیجي الموحد لتعزیز صحة الفم واألسنان وتمت المشاركة بنشرة في ذلك❏
مواصلة دورة المعلمین الخاصة بقوقل درایف على العروض التقدیمیة 2❏
االجتماع الطاريء بلجنة مركز مصادر التعلم❏
❏PDF رفع تقریر عن حملة العمل التطوعي بالمدرسة حمل التقریر من ھنا على
  أقام المركز دورة عن االختبارات التحصیلیة وتدریب الطالب على الحقائب التدریبیة المرسلة من إدارة التعلیم❏

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8a7d984d8b9d985d984-d8a7d984d8aad8b7d988d8b9d98a1.pdf


األسبوع الحادي عشر من ھذا التقریر :
 من 15 / 7 / 1439 ھـ إلى 19 / 7 / 1439 ھـ

 تجھیز إذاعة جماعة التوعیة اإلسالمیة بشكل ممیز على كامل أیام األسبوع لألستاذین سالم علي و راشد عایض❏
إصدار مطویة تبین أھمیة الوقت❏
یوم األثنین 2 إبریل یصادف الیوم العالمي للتوحد تمت المشاركة فیھ بنشرات ومطویات❏
  تم رفع تقریر عن الدورة التثقیفیة للعمل التطوعي وآثاره اإلیجابیة على الفرد والمجتمع والتي أقیمت بالمركز تحت إشراف وتقدیم ❏

PDF االستاذ سلطان القرني حمل التقریر من ھنا على
أقام المركز دورة عن التقنیة والتدریب بعنوان "أتقن" للتدریب المجتمعي قدمھا وأعدھا األستاذ محمد مقبول القرني❏
  تسجیل الطالب الجدد بتكافل للمرحلة المتوسطة والثانویة عن طریق موقع تكافل .. بطلب من اإلرشاد الطالبي بالمدرسة ..❏

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8a7d984d8b9d985d984-d8a7d984d8aad8b7d988d8b9d98a1.pdf


األسبوع الثاني عشر من ھذا التقریر :
من 22 / 7 / 1439 ھـ إلى 26 / 7 / 1439 ھـ

  عمل كامل إلذاعة االسبوع لجماعة التمیز والجودة لألستاذ سعد محمد عوضھ❏

❏PDF رفع تقریر أخیر عن دورة برنامج وازن لطالب الثانوي حمل التقریر من ھنا على

  تقریر داخلي عن دورة برنامج التقنیة الذي أقیم بالمركز❏
إیقاف جمیع أنواع اإلعارة واستعادة كل الكتب المعارة❏
رفع تقریر لقائد المدرسة❏

https://abuaseem.files.wordpress.com/2016/12/d8aad982d8b1d98ad8b1-d8b9d986-d988d8a7d8b2d986.pdf


األسبوع الثالث عشر من ھذا التقریر :
من 29 / 7 / 1439 ھـ إلى 3 / 8 / 1439 ھـ

  عمل كامل إلذاعة االسبوع لجماعة النشاط الطالبي لألستاذ أحمد عبدالرحمن الشمراني❏
أجتماع أخیر لجماعة أصدقاء المركز لمناقشة بعض األمور المھمة❏
مراجعة أعمال المركز كامالً للفترة السابقة من ھذا الفصل❏
 إصدار مطویات عن االختبارات واالستعداد لھا  أدخل ھنا❏
تم تكریم الممیزین من أعضاء وزوار المركز من طالب ومعلمین❏
تجھیز المركز لألختبارات رصد تصحیح مراجعة❏
عمل صیانة ختامیة ألجھزة المركز❏
تم عمل إذاعة ممیزة طیلة األسبوع لجماعة مركز المصادر وخصصت حسب طلب الوزارة إحیاء األسبوع المیت❏
دورة بالمركز عن أختیار التخصص الجامعي لطالب الصف الثالث الثانوي قم بھا األستاذ سعد مبارك الحارثي وتم رفع تقریر بذلك وعمل شھادة ❏

خاصة لمقدم الدورة
رفع التقریر الختامي للمركز للفصل الدراسي الثاني من ھذا العام 1439 ھـ❏

https://abuaseem.com/2017/01/04/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/


تنبیھ ھام

 

 وھذا بالطبع ھو زبدة التقریر الختامي  للفصل الثاني والذي بإذن هللا وعونھ ●
سیرسل إلدارة التعلیم ببیشة ولمكتب التعلیم ببلقرن ولمكتب تعلیم البشائر ..



سادساً : حالة األجھزة والوسائل عند إعداد التقریر :

 حالة جھاز حاسب المعلم والكامیرا الوثائقیة والسبورة الذكیة وجھاز العرض الداتاشو ((جمیعھا جیدة)) مع ❏
كذلك التلفاز وأیضاً تم عمل شبكة ألیاف بصریة لجمیع االجھزة الثالثة بالمركز ..

حالة جھاز حاسب الطالب (( جیدة )) مزّود بطابعة لالستفادة منھ في البحوث واإلذاعة المدرسیة حسب ما ھو ❏
مخطط لھ بالخطة التشغیلیة

حالة جھاز حاسب أمین المصادر مع الماسح الضوئي والطابعة جیدة وتم ربط طابعة لجھاز األمین مع جھاز ❏
الطالب لتخدم الطالب ولتخدم األمین في أي طباعة 

حالة التلفاز وقنوات عین التعلیمیة كاملة حالیّاً ومفعلة وشغالة وتم إصالحھا برسیفر وستاالیت جدید❏

حالة الكتب . (( جیدة ولكنھا قدیمة واستخدامھا نادر جداً وتم تصفیة الالزم حسب ما ورد من تعمیم في ذلك وقد ❏
ذكرناه بتقریر مسبقاً بالعام الماضي ))

 حالة األثاث . (( شبھ جیدة وتم اإلصالح للطاوالت بتركیب موكیت علیھا ))❏



ھنا لمحة بسیطة لموقع مركز مصادر التعلم على األنترنت

أقسام مختلفة ومواضیع متجددة بشكل شبھ یومي :
خطة وفعالیات ومشاغل وورش مركز المصادر أدخل ھنا1.
قسم االختبارات ( متوسط وثانوي ) أدخل ھنا2.
المجتمع التعلیمي أدخل ھنا3.
المكتبة اإللكترونیة أدخل ھنا4.
تطبیقات تعلیمیة ممیزة مع الشرح أدخل ھنا5.
الجودة والتمیز أدخل ھنا6.
فـطـن ( البرنامج الوقائي الوطني ) أدخل ھنا7.
قیاس | المركز الوطني للقیاس والتقویم أدخل ھنا8.
تقنیات التعلیم أدخل ھنا9.
نظام فارس ونظام نور أدخل ھنا10.
التعلــــم النشــــط أدخل ھنا11.
أیام ومناسبات وطنیة وعربیة وعالمیة أدخل ھنا12.

https://abuaseem.com/2016/12/23/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%88%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/01/04/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%88%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2016/12/19/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%ad/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d9%81%d9%80%d8%b7%d9%80%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2017/01/01/%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85-%d9%82%d8%b1/
https://abuaseem.com/2017/01/04/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/
https://abuaseem.com/2016/12/21/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d9%88%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d9%8b/
https://abuaseem.com/2015/11/16/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b4%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%b7/
https://abuaseem.com/2016/12/18/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-18-%d8%af%d9%8a%d8%b3%d9%85%d8%a8%d8%b1/


قام بإعداد التقریر أمین مركز مصادر التعلم

األستاذ / سعید بن عید بن حزمي الشمراني


