اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة جازان
مكتب التعليم بـ أبو عريش
مدرسة اخلضراء اجلنوبية االبتدائية واملتوسطة

الفصل الدراسي الثاين
 1441 _ 1440هـ

توزيع أسابيع
الدراسة
للفصل الدراسي
الثاين
 1440ــ  1441هـ

اسم الربنامج

الشهر

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

اهلدف من الربنامج

هتيئة املركز

مجادى
أألوىل

األول

/ 5 / 24
 1441هـ

أخرى

تفعيل مركز مصادر
التعلم

آلية التنفيذ
حتديد االحتياج من األجهزة واألثاث و مصادر
التعلم
جتهيز سجالت املركز اخلاصة بالفصل الثاين
االجتماع باملعلمني لبيان ماهية مصادر التعلم
وأمهيتها
االجتماع مع اللجنة ملناقشة أنشطة املركز
واحتياجاته

عقد اجتماع مع
أعضاء جلنة مركز
املصادر .

مجادى
أألوىل

األول

/ 5 / 26
 1441هـ

معلمني

تفعيل مركز مصادر
التعلم

االجتماع مع اللجنة ملناقشة أنشطة املركز
واحتياجاته

عقد اجتماع مع
أعضاء مجاعة
مصادر التعلم .

مجادى
أألوىل

األول

/ 5 / 28
 1441هـ

طالب

تفعيل مركز مصادر
التعلم

االجتماع مع أصدقاء املركز ملناقشة آلية عمل املركز
ومراجعة املهام

اسم الربنامج

الشهر

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

دورة تدريبية
للمعلمني بقوقل
درايف على
العروض
التقدميية 1

مجادى
اآلخرة

الثاين

/6/4
 1441هـ

معلمني

دورة تصحيح
التالوة

مجادى
اآلخرة

الثالث

/6/9
 1441هـ

طالب

اهلدف من الربنامج
اهلدف العام :
تزويد املتعلم مبهارات وأدوات
جتعله قادرا على التكيف
واالستفادة من التطورات.
اهلدف التفصيلي :
أن يكتسب املعلم مهارات
حاسوبية تساعده على تطوير
الذات.
اهلدف العام :
تزويد املتعلم مبهارات وأدوات
جتعله قادرا على التكيف
واالستفادة من التطورات.
اهلدف التفصيلي :
أن يقرأ املتدرب بعض سور
القرآن قراءة صحيحة.

آلية التنفيذ
املنفذ :
أمني املصادر

طريقة التنفيذ :
دورة تدريبية يتم
فيها استعراض جمموعة من
خدمات قوقل درايف وربطها
بالتعليم.

املنفذ /
معلم التربية اإلسالمية
املكان /
مصادر التعلم
طريقة التنفيذ /
يقوم معلم التربية اإلسالمية بإعطاء
املتدربني بعض أحكام التجويد
مث يقوم املتدربون بتطبيقها من
خالل قراءة بعض السور.

اسم الربنامج

الشهر

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

اهلدف من الربنامج

املشاركة يف فعاليات
اليوم العاملي للسرطان

مجادى
اآلخرة

الثالث

/6/9
 1441هـ

املعلمني والطالب

توعية وتثقيف اجلميع حول هذا
املرض

التدريب على أجهزة
مركز مصادر التعلم و
األجهزة التعليمية يف
املدرسة (الشاشة
التفاعلية )

مجادى
اآلخرة

الرابع

املشاركة يف اإلذاعة
املدرسية ( ) 1

مجادى
اآلخرة

الرابع

/ 6 / 17
 1441هـ

املعلمني

/ 6 / 19
 1441هـ

الطالب

آلية التنفيذ

من خالل عمل مطويات ونشرات عن مرض
السرطان

متكني املعلمني من التعامل مع
الشاشة التفاعلية .

تنفيذ برنامج تدرييب على استخدام الشاشة
التفاعلية

تعويد أصدقاء املركز على الوقوف
أمام اجلمهور والتحدث إليهم بطالقة

من خالل تقدمي إذاعة صباحية بعنوان يتم
اختياره الحقًا

اسم الربنامج

دورة تدريبية مبسطة عن
برنامج تصميم الفيديو
(Proshow Producer

)

الشهر

مجادى
اآلخرة

األسبوع

اخلامس

إصدار جملة عن تقنيات
مجادى
التعليم احلديثة مبركز
اآلخرة
املصادر

اخلامس

التدريب على أجهزة
مركز مصادر التعلم و
مجادى
األجهزة التعليمية يف
اآلخرة
املدرسة (معرفة مستوى
اإلداريني التقين)

السادس

التاريخ

/ 6 / 25
 1441هـ

/ 6 / 26
 1441هـ

/ 6 / 30
 1441هـ

الفئة املستهدفة

الطالب

اهلدف من الربنامج
اهلدف العام :
تزويد املتعلم مبهارات وأدوات
جتعله قادرا على التكيف واالستفادة
من
التطورات.
اهلدف التفصيلي :
أن يكتسب الطالب مهارات
حاسوبية تساعده على تطوير الذات

معلمني وطالب

أخرى
( اإلداريني )

توعية املستفيدين بتقنيات التعليم
احلديثة مبركز املصادر

الوقوف على مستوى إداريي املدرسة
يف استخدام أجهزة املركز واألجهزة
التعليمية يف املدرسة

آلية التنفيذ
املنفذ  /أمني املركز
املكان  /مصادر التعلم
طريقة التنفيذ /
 .1يتم إعطاء
الطالب دورة تدريبية مبسطة
عن الربنامج.
 .2عمل مسابقة أفضل تصميم
خيدم العملية التعليمية.
إصدار جملة عن تقنيات التعليم احلديثة
مبركز املصادر

تدريب إداريي املدرسة على استخدام اجهزة
املركز و األجهزة التعليمية يف املدرسة

اسم الربنامج

الشهر

املشاركة يف
اإلذاعة املدرسية
2

رجب

دعم املناهج بإنتاج
مواد تعليمية
رقمية و غري
رقمية.

رجب

عقد اجتماع مع
مجاعة أصدقاء
املركز

رجب

األسبوع

السادس

السادس

السابع

التاريخ
/ 7/2
 1441هـ

/ 7/3
 1441هـ

/ 7/ 6
 1441هـ

الفئة املستهدفة

الطالب

معلمني وطالب

الطالب

اهلدف من الربنامج
تعويد أصدقاء املركز على الوقوف
أمام اجلمهور والتحدث إليهم بطالقة

انتاج مواد تعليمية لدعم املقررات
الدراسية

مناقشة أعمال املركز خالل الفترة
املاضية

آلية التنفيذ
من خالل تقدمي إذاعة صباحية بعنوان يتم
اختياره الحقًا

انتاج مواد تعليمية تفعل يف احلصص الدراسية

عقد اجتماع

اسم الربنامج

الشهر

عقد دورة عن
( التعلم النشط )
للمعلمني

رجب

املشاركة يف
فعاليات اليوم
اخلليجي للموهبة

رجب

املشاركة يف
اإلذاعة املدرسية
3

رجب

األسبوع

السابع

السابع

الثامن

التاريخ

الفئة املستهدفة

/ 7/3
 1441هـ

معلمني

/ 7/ 8
 1441هـ

طالب

/ 7 / 13
 1441هـ

الطالب

اهلدف من الربنامج

آلية التنفيذ

التعرف على أحدث األساليب
دورة تدريبية عن مهارات التعلم النشط
التعليمية
إكساب املعلم مهارات التعلم النشط

تنمية مواهب الطالب ورعايتها

 -1إعداد عرض تقدميي عن املوهبة
 -2إعداد مسابقات وألعاب الذكاء خالل
الفسح

تعويد أصدقاء املركز على الوقوف
أمام اجلمهور والتحدث إليهم بطالقة

من خالل تقدمي إذاعة صباحية بعنوان يتم
اختياره الحقًا

اسم الربنامج

الشهر

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

دورة الذوق العام
للطالب

رجب

الثامن

/ 7 / 14
 1441هـ

الطالب

تكرمي املعلمني
والطالب األكثر
ترددا ملركز مصادر
التعلم

رجب

الثامن

/ 7 / 17
 1441هـ

املعلمني والطالب

برنامج أمهية
القراءة

رجب

التاسع

/ 7 / 21
 1441هـ

الطالب

اهلدف من الربنامج

توضيح أمهية الذوق العام

حتفري املعلمني والطالب على ارتياد
املركز واالستفادة من اخلدمات اليت
يقدمها

تنمية حب القراءة لدى الطالب
إكساب الطالبات مهارات القراءة

آلية التنفيذ

دورة تدريبية

تكرمي املعلمني والطالب
يف الطابور الصباحي

حصة لكل فصل يف املصادر للقراءة
تشجيع الطالب على استعارة كتاب
مسابقة للطالب بعنوان
( قراءة من كتاب )
املشاركة بإذاعة صباحية عن القراءة

األسبوع

اسم الربنامج

الشهر

املشاركة يف فعاليات
أسبوع املرور
اخلليجي

رجب

التاسع

التعريف باملكتبات
العامة

رجب

العاشر

املشاركة يف فعاليات
األسبوع اخلليجي
املوحد لتعزيز صحة
الفم واألسنان

شعبان

العاشر

التاريخ

الفئة املستهدفة

/ 7 / 24
 1441هـ

الطالب

عرض تقدميي عن أسبوع املرور وتوزيع بعض
زيادة التوعية املرورية لدى الطالب
املطويات

/ 7 / 27
 1441هـ

الطالب

التعرف على املكتبة وأقسامها وما
ميكن أن تقدمه للقارئ .
النظر عن قرب للتصنيف املتبع
وطريقة الطلب .
التعرف إىل أي مدى وظفت التقنية
يف املكتبة مبا خيدم

/ 8 /2
 1441هـ

الطالب

اهلدف من الربنامج

آلية التنفيذ

اختيار عدد من الطالب وزيارة املكتبة العامة

زيادة التوعية بصحة الفم واألسنان عرض تقدميي عن هذه املناسبة وتوزيع بعض
املطويات
لدى الطالب

اسم الربنامج

الشهر

دورة مايكروسوفت
بوربوينت
PowerPoint
للمعلمني

شعبان

املشاركة يف
اإلذاعة املدرسية
4

شعبان

املشاركة يف
فعاليات اليوم
العاملي للتوحد

شعبان

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

احلادي
عشر

/8/6
 1441هـ

املعلمون

احلادي
عشر

/ 8/ 7
 1441هـ

الطالب

احلادي
عشر

/ 8/ 9
 1441هـ

معلمني وطالب

اهلدف من الربنامج
اهلدف العام :
تزويد املتعلم مبهارات وأدوات جتعله
قادرا على التكيف واالستفادة من
التطورات.
اهلدف التفصيلي :
أن يكتسب املعلمون مهارات حاسوبية
تساعدهم على تطوير الذات.

تعويد أصدقاء املركز على الوقوف أمام
اجلمهور والتحدث إليهم بطالقة

تثقيفي للطالب واملعلمني

آلية التنفيذ
املنفذ  /أمني مصادر التعلم+
معلم احلاسب اآليل
املكان  /مصادر التعلم
طريقة التنفيذ /
ورة تدريبية
مبسطة عن برنامج
()powwepoint

من خالل تقدمي إذاعة صباحية بعنوان يتم
اختياره الحقًا

إصدار مطوية عن اليوم العاملي للتوحد

اسم الربنامج

الشهر

املشاركة يف
فعاليات أسبوع
النظافة

شعبان

املشاركة يف
فعاليات يوم
الصحة العاملي

شعبان

برنامج الوعي
االجتماعي
باجلرائم
االلكترونية

شعبان

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

الثاين
عشر

/ 8 / 12
 1441هـ

طالب

الثاين
عشر

/ 8 / 16
 1441هـ

طالب

الثاين
عشر

/ 8 / 16
 1441هـ

طالب

اهلدف من الربنامج

آلية التنفيذ

بيان أمهية النظافة

تصميم( مقطع فيديو )
وعرضة يف شاشة املدرسة الداخلية

تسليط الضوء على الصحة
ووجوب احملافظة عليها

عرض تقدميي ( بوربوينت )
مع الشرح والتعليق

بيان أخطار وعواقب اجلرائم
اإللكترونية

عرض تقدميي ( بوربوينت )
مع الشرح والتعليق

اسم الربنامج

الشهر

برنامج مسابقة
بأي كتاب توجد
هذه املعلومة ؟

شعبان

استكمال برنامج
مسابقة بأي كتاب
توجد هذه
املعلومة ؟

شعبان

تكرمي املميزين
من أصدقاء
املركز واألكثر
ترددًا من
املعلمني والطالب

شعبان

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

الثالث
عشر

/ 8 / 19
 1441هـ

الطالب

الرابع
عشر

الرابع
عشر

/ 8 / 26
 1441هـ

/ 8 / 30
 1441هـ

الطالب

معلمني وطالب

اهلدف من الربنامج

آلية التنفيذ

طرح سؤال (بأي كتاب توجد هذه املعلومة ؟ )
حتفيز الطالب على قراءة
وجعل الطالب يبحثون عن تلك املعلومة يف
الكتب والبحث .
املكتبة .

طرح سؤال (بأي كتاب توجد هذه املعلومة ؟ )
حتفيز الطالب على قراءة
وجعل الطالب يبحثون عن تلك املعلومة يف
الكتب والبحث .
املكتبة .
حتفيز املعلمني والطالب
على ارتياد املركز .
اإلسهام يف تطوير أنشطة
املركز .
استثمار طاقات اجملتمع
املدرسي وحثهم على
التنافس املثمر .

يتم التكرمي يف حفل ختام األنشطة املدرسية

اسم الربنامج

الشهر

برنامج شهر
اخلري

رمضان

األسبوع

التاريخ

الفئة املستهدفة

/ 8 / 30
 1441هـ

معلمني وطالب

اهلدف من الربنامج

آلية التنفيذ

بيان أمهية هذ الشهر
الكرمي  ،وأمهية الوقت
فيه

مطويات
بروشورات
عروض بوربوينت

استكمال
برنامج شهر
اخلري

رمضان

الرابع
عشر

/9/3
 1441هـ

معلمني وطالب

بيان أمهية هذ الشهر
الكرمي  ،وأمهية الوقت
فيه

مطويات
بروشورات
عروض بوربوينت

متابعة

رمضان

اخلامس
عشر

/9/3
 1441هـ

مركز املصادر

تفقد حمتويات املركز .

يتم مراجعة مجيع السجالت وإمتام ما حيتاج
ذلك
تغطية األجهزة حلمايتها من التلف .

الرابع
عشر

السادس عشر
السابع عشر
 10ـ  1441 / 9 / 21هـ
اختبارات الفصل الدراسي الثاني

