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التعريف بمفهوم المواطنة الرقمية وأهميتها التعرف على المحاور التسعة في المواطنة الرقميةبداية تفعيل مبادرة المواطنة الرقمية

التعرف على مواصفات المواطن الرقمي وتطبيقها

مقترحات لتفعيل المبادرة : اإلذاعة الصباحية - البروشورات - العروض - التصاميم - المطويات - المسابقات - الدورات - لوحة اإلعالنات - وسائل التواصل االجتماعيختام مبادرة المواطنة الرقمية

نشر ثقافة المواطنة الرقمية في المدرسة والمجتمعمعرفة وسائل االستخدام اآلمن لإلنترنت

توزيــع وتفعيل
بـــيـــع األســــــــا
لـــــدراســــيــــة ا

   ۱٤٤۱/۰٥/۲٤
   ۱٤٤۱/۰٥/۲٥
   ۱٤٤۱/۰٥/۲٦
   ۱٤٤۱/۰٥/۲۷
   ۱٤٤۱/۰٥/۲۸

اإلعالن عن جاهزية المركز لبداية العمل
تجهيز خطة الفصل الثاني للمـــــركــز
تجهيز ملف اإلنجاز لتوثيق األعمال

   ۱٤٤۱/۰٦/۰۱
   ۱٤٤۱/۰٦/۰۲
   ۱٤٤۱/۰٦/۰۳
   ۱٤٤۱/۰٦/۰٤
   ۱٤٤۱/۰٦/۰٥

اليوم العالمي للتعليم ٢٩ / ٥
التخطيط للمبادرة وجمع البيانات

   ۱٤٤۱/۰٦/۰۸
   ۱٤٤۱/۰٦/۰۹
   ۱٤٤۱/۰٦/۱۰
   ۱٤٤۱/۰٦/۱۱
   ۱٤٤۱/۰٦/۱۲

اليوم العالمي للسرطان ٦/١٠
برنامج تبادل الزيارات بين األمناء

   ۱٤٤۱/۰٦/۱٥
   ۱٤٤۱/۰٦/۱٦
   ۱٤٤۱/۰٦/۱۷
   ۱٤٤۱/۰٦/۱۸
   ۱٤٤۱/۰٦/۱۹

عرض التقرير الشهري على قائد المدرسة
تصميم بروشور أومطوية عن المبادرة

   ۱٤٤۱/۰٦/۲۲
   ۱٤٤۱/۰٦/۲۳
   ۱٤٤۱/۰٦/۲٤
   ۱٤٤۱/۰٦/۲٥
   ۱٤٤۱/۰٦/۲٦

احصائية تفعيل نظام نور من األمناء
يوم القصة العالمي ٦/٢٠

   ۱٤٤۱/۰٦/۲۹
   ۱٤٤۱/۰٦/۳۰
   ۱٤٤۱/۰۷/۰۱
   ۱٤٤۱/۰۷/۰۲
   ۱٤٤۱/۰۷/۰۳
تصميم إنفوجرافيك بالمحاور التسعة

دورة تدريبية للمعلمين عن المبادرة

   ۱٤٤۱/۰۷/۰٦
   ۱٤٤۱/۰۷/۰۷
   ۱٤٤۱/۰۷/۰۸
   ۱٤٤۱/۰۷/۰۹
   ۱٤٤۱/۰۷/۱۰

اليوم العالمي للدفاع المدني ٧/٦
برنامج تدريبي ألمناء مركز مصادر التعلم

   ۱٤٤۱/۰۷/۱۳
   ۱٤٤۱/۰۷/۱٤
   ۱٤٤۱/۰۷/۱٥
   ۱٤٤۱/۰۷/۱٦
   ۱٤٤۱/۰۷/۱۷

عرض التقرير الشهري على قائد المدرسة
اليوم العالمي للكلى ٧/١٧

   ۱٤٤۱/۰۷/۲۰
   ۱٤٤۱/۰۷/۲۱
   ۱٤٤۱/۰۷/۲۲
   ۱٤٤۱/۰۷/۲۳
   ۱٤٤۱/۰۷/۲٤

اليوم العالمي لصحة األسنان ٧/٢٥
دورة تدريبية للطالب عن المبادرة

   ۱٤٤۱/۰۷/۲۷
   ۱٤٤۱/۰۷/۲۸
   ۱٤٤۱/۰۷/۲۹
   ۱٤٤۱/۰۸/۰۱
   ۱٤٤۱/۰۸/۰۲

احصائية تفعيل نظام نور من األمناء
اليوم العالمي للمياه ٧/٢٧

   ۱٤٤۱/۰۸/۰٥
   ۱٤٤۱/۰۸/۰٦
   ۱٤٤۱/۰۸/۰۷
   ۱٤٤۱/۰۸/۰۸
   ۱٤٤۱/۰۸/۰۹

اليوم العالمي للتوحد ٨/٩
مسابقة ثقافية للطالب وأسرهم عن المبادرة

   ۱٤٤۱/۰۸/۱۲
   ۱٤٤۱/۰۸/۱۳
   ۱٤٤۱/۰۸/۱٤
   ۱٤٤۱/۰۸/۱٥
   ۱٤٤۱/۰۸/۱٦

عرض التقرير الشهري على قائد المدرسة
يوم الصحة العالمي ٨/١٤

   ۱٤٤۱/۰۸/۱۹
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۰
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۱
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۲
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۳

تكريم الفائزين والمشاركين بالمبادرة
تقرير مفصل مدعم بالصور للمبادرة

   ۱٤٤۱/۰۸/۲٦
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۷
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۸
   ۱٤٤۱/۰۸/۲۹
   ۱٤٤۱/۰۸/۳۰

اليوم العالمي لإلبداع واالبتكار ٨/٢٨
يوم الكتاب العالمي ٨/٣٠

احصائية تفعيل نظام نور من األمناء

   ۱٤٤۱/۰۹/۰۳
   ۱٤٤۱/۰۹/۰٤

   ۱٤٤۱/۰۹/۰٥
   ۱٤٤۱/۰۹/۰٦
   ۱٤٤۱/۰۹/۰۷

عرض التقرير الختامي على قائد المدرسة
رفع التقارير المصورة لشعبة المصادر

استبيان إلكتروني لمنجرات األمناء

   
   
   
   
   

متابعة األعمال على نور

جدول االشغال الجديد

األنشطة-التردد-االستعارة

األنشطة-التردد-االستعارة

األنشطة-التردد-االستعارة

الخطة لألسبوع القادم

المتابعة المستمرة وتسجيل البيانات     

   ۱٤٤۱/۰۹/۱۰
   ۱٤٤۱/۰۹/۱۱
   ۱٤٤۱/۰۹/۱۲
   ۱٤٤۱/۰۹/۱۳
   ۱٤٤۱/۰۹/۱٤

   ۱٤٤۱/۰۹/۱۷
   ۱٤٤۱/۰۹/۱۸
   ۱٤٤۱/۰۹/۱۹
   ۱٤٤۱/۰۹/۲۰
   ۱٤٤۱/۰۹/۲۱

بداية إجازة نهاية العام للطالببداية االختبارات النهائية للفصل الثاني

ت ملفا
للتحميــل

مهــام وواجبات
أميــن مصــادر التعلــم

التقريــر الشــهري
لقائــد المدرســة

التقريــر المصــور
للــدورات والبرامج

اســتراتيجات
التعلــم النشــط

تطبيقــات
التعلــم النشــط الموطنــة الرقميــة التقريــر المفصــل

لتفعيــل المبــادرة
دمــج التقنيــة
فــي التعليــم

األمــن الســيبراني
فــي التعليــم

برنامــج مصــادر التعلــم
فــي نظام نور

أســاليب جــذب المعلــم
لمركــز مصــادر التعلــم

إعــداد وتصميم
مشــرف مصــادر التعلــم

محمــد بــن صالــح الخويطــر
مشــاركة ومتابعــة

مشــرف مصــادر التعلــم
خالــد بــن حمــد الطريف
مشــرفة مصــادر التعلــم

حنــان بنــت عبداللــه الحربــي

مبــادرة المواطنــة الرقميــة

والضوابــط القواعــد   مجمــوع 
 والمعاييــر واألعراف واألفكار
فــي المتبعــة   والمبــادئ 
 االســتخدام األمثــل والقويــم

 للتكنولوجيــا
المواطنــون يحتاجهــا   والتــي 
أجــل مــن  وكبــارا   صغــارا 
المســاهمة فــي رقــي الوطن

رئيــس قســم التجهيــزات المدرســية
صالــح بــن ســليمان المغيولــي


