المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

امل ـه ـند
خطة مركز مصادر التعلم التفصيلية
األسبوع

التاريخ

إسم البرنامج

الفئة المسيتهدفة تم التنفيذ

سبب عدم التنفيذ

أهداف البرنامج

الية التنفيذ

الهدف العام :إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي .
الهدف التفصيلي  :أن يتعرف المعلم على
خطوات حجز قاعة المصادر عن طريق
برنامج نور.

المنفذ  :أمين المصادر .
طريقة التنفيذ  :إصدار نشرة
تعريفية بخطوات حجز مصادر
التعلم في نور وتوزيعها على
المعلمين وتثبيتها في لوحة
إعالنات المصادر و غرفة
المعلمين .

األول

1341/70/70

نشرة حجز مصادر التعلم
في نور

معلمين

نعم

الثاني

1341/70/14

دورة عين بوابة التعليم
الوطنية

صف معين

نعم

المنفذ  /أمين مصادر التعلم .
الهدف العام  :إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي .
المكان  /مصادر التعلم
الهدف التفصيلي  :أن يتعرف طالب الصف
الثالث متوسط على مواقع تعليمية تساعدهم في طريقة التنفيذ  /يتم استهداف
 %07على األقل من طالب
العملية التعليمية .
الصف الثالث المتوسط وتعريفهم
بطريقة التسجيل واالستفادة من
البوابة التعليمية .
مالحظات  /يستمر البرنامج لمدة
أسبوعين

الثالث

1341/70/67

دورة مهارات البحث في
القواميس والمعاجم

صف معين

نعم

المنفذ  :أمين مصادر التعلم +
معلم اللغة العربية
المكان  /مصادر التعلم .
طريقة التنفيذ  .1 /يتم تدريب
الطالب على طريقة اليحث في
القواميس والمعاجم اللغوية مع
إحضار مجموعة من قواميس
اللغة العربية من مكتبة المدرسة
والتدرب عليها .
 .6عمل مسابقة إلكترونية
بعنوان ( كلمة ومعنى ).
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الهدف العام  :تنمية مهارات البحث
واالستكشاف والتفكير لدى المتعلم .
الهدف التفصيلي  :أن يتمكن طالب الصف
الثاني المتوسط من البحث في القواميس
والمعاجم اللغوية المتوفرة .

1341/70/62

الرابع

1341/70/60

دورة تدريبية عن استخدام
برنامج () powwepoint

صف معين

نعم

الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات المنفذ  /أمين مصادر التعلم +
معلم الحاسب اآللي
تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من
المكان  /مصادر التعلم  +معمل
التطورات .
الحاسب اآللي
الهدف التفصيلي  :أن يكتسب طالب الصف
األول متوسط مهارات حاسوبية تساعده على طريقة التنفيذ  .1 /دورة تدريبية
مبسطة عن برنامج
تطوير الذات .
()powwepoint
 .6مسابقة أفضل عرض
()powwepoint

الخامس

1341/72/74

مسابقة تحدي القراءة

طالب

نعم

المنفذ  :أمين المصادر  +رائد
الهدف العام  :تنمية مهارات البحث
النشاط .
واالستكشاف والتفكير لدى المتعلم.
المكان  :مصادر التعلم +
الهدف التفصيلي  :أن يتمكن الطالب من قراءة
المكتبة العامة .
خمسين كتاب مع استخالص فائدة من كل كتاب
طريقة التنفيذ  .1 :يتم تسجيل
.
الطالب المشاركون في البرنامج
.
 .6يتم تزويد كل طالب باستمارة
التحدي .
 .4يتم تقسيم البرنامج الى خمس
مراحل كل مرحلة تنتهي بإكمال
عشرة كتب .
 .3يتخلل البرنامج زيارة للمكتبة
العامة .
الزمن  :يستمر البرنامج إلى
األسبوع الخامس عشر .

السادس

1341/72/17

برنامج اإلرشاد التعليمي
والمهني

صف معين

نعم

الهدف العام  :تحقيق التكيف التربوي للطالب المنفذ  /المرشد الطالبي -رائد
النشاط  -أمين المصادر .
ومساعدته على اختيار مستقبله المهني وتقديم
المعلومات المتوفرة عن المجاالت الدراسية المكان  /مصادر التعلم  -المعهد
الثانوي الصناعي .
أكاديميا ومهنيا .
الهدف التفصيلي  :تبصير الطالب بالتخصصات طريقة التنفيذ  /المشاركة مع
المرشد الطالبي في إعداد إذاعة
التعليمية والمهنية المتاحة وخصائصها
وعرض بوربوينت لتوضيح
ومتطلباتها .
طبيعة المرحلة الدراسية القادمة
وعالقتها بمستقبل الطالب
التعليمي والمهني .
يتخلل البرنامج زيارة للمعهد
الثانوي الصناعي .
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1341/70/62

السابع

1341/72/11

دورة مهارات اإلعراب

فصل معين

نعم

الثامن

1341/72/60

دورة للمبتدئين في
الفوتوشوب

طالب

نعم

الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات
تجعله قادرات على التكيف واالستفادة من
التطورات .
الهدف التفصيلي  :أن يكتسب الطالب مهارات
حاسوبية تساعده على تطوير الذات .

التاسع

1341/70/76

دورة في
( ) google drive

معلمين

نعم

المنفذ  :أمين المصادر
الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات
طريقة التنفيذ  :دورة تدريبية يتم
تجعله قادرات على التكيف واالستفادة من
فيها استعراض مجموعة من
التطورات .
خدمات قوقل درايف وربطها
الهدف التفصيلي  :أن يكتسب المعلم مهارات
بالتعليم .
حاسوبية تساعده على تطوير الذات .

العاشر

1341/70/11

دورة تصحيح التالوة

معلمين

نعم

المنفذ  /مشرف التوعية
الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات
اإلسالمية
تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من
المكان  /مصادر التعلم
التطورات .
الهدف التفصيلي  :أن يقرأ المتدرب بعض سور طريقة التنفيذ  /يقوم مشرف
التوعية اإلسالمية بإعطاء
القرآن قراءة صحيحة .
المتدربين بعض أحكام التجويد
ثم يقوم المتدربون بتطبيقها من
خالل قراءة بعض السور .

الحادي عشر

1341/70/11

دورة تدربية مبسطة عن
برنامج

طالب

نعم

الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات
تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من
التطورات.
الهدف التفصيلي  :أن يكتسب الطالب مهارات
حاسوبية تساعده على تطوير الذات .

المنفذ  /أمين المركز
المكان  /مصادر التعلم
طريقة التنفيذ  .1 /يتم إعطاء
الطالب دورة تدريبية مبسطة
عن البرنامج .
 .6عمل مسابقة أفضل تصميم
يخدم العملية التعليمية .

الثاني عشر

1341/70/63

نعم

الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات
تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من
التطورات.
الهدف التفصيلي  :أن يكتسب الطالب مهارات
حاسوبية تساعده على تطوير الذات .

المنفذ  /أمين المركز
المكان  /مصادر التعلم
طريقة التنفيذ  .1 /يتم إعطاء
الطالب دورة تدريبية مبسطة
عن البرنامج .
 .6عمل مسابقة أفضل تصميم
يخدم العملية التعليمية .

))camtasia studio

دورة تدربية مبسطة عن
برنامج
))camtasia studio
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طالب

المنفذ  /معلم اللغة العربية
الهدف العام  :تنمية مهارات البحث
المكان  /مصادر التعلم
واالستكشاف في التفكير وحل المشكالت لدى
طريقة التنفيذ  .1/دورة تدريبية
المتعلم .
عن مهارات اإلعراب .
الهدف التفصيلي  :أن يتعلم طالب الصف
الثاني المتوسط تحفيظ مهارات اإلعراب  .6 .مسابقة بعنوان ( أفضل طالب
في اإلعراب )

1341/70/62

المنفذ  :أمين المصادر
طريقة التنفيذ  :يتم اختيار
مجموعة من الطالب ممن له
ميول في التصميم وإعطاؤهم
دورة مبسطة في برنامج
الفوتوشوب

الثالث عشر

1341/71/71

َ
المعزز
دورة عن الواقع

طالب

نعم

المنفذ  /أمين المركز  +رائد
الهدف العام  :تنمية قدرات الطالب في
النشاط
الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة .
المكان  /مصادر التعلم
الهدف التفصيلي  :تنمية مهارات الطالب في
طريقة التنفيذ  .1/توضيح مفهوم
استخدام وإنتاج تقنية الواقع المعزز
الواقع المعزز وربطه بالتعليم
 .6تنسيق زيارة للمركز العلمي
 .4التدرب على تطبيق hp
 revealإلنتاج واقع معزز .

الرابع عشر

1341/71/71

َ
المعزز
دورة عن الواقع

طالب

ال

.

المنفذ  /أمين المركز  +رائد
الهدف العام  :تنمية قدرات الطالب في
النشاط
الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة .
المكان  /مصادر التعلم
الهدف التفصيلي  :تنمية مهارات الطالب في
طريقة التنفيذ  .1/توضيح مفهوم
استخدام وإنتاج تقنية الواقع المعزز
الواقع المعزز وربطه بالتعليم
 .6تنسيق زيارة للمركز العلمي
 .4التدرب على تطبيق hp
 revealإلنتاج واقع معزز .

الخامس عشر

1341/71/14

دورة إخراج األسئلة
باستخدام برنامج
word

معلمين

ال

.

المنفذ  /أمين المصادر
الهدف العام  :تزويد المتعلم بمهارات وأدوات
المكان  /مصادر التعلم
تجعله قادرا على التكيف واالستفادة من
طريقة التنفيذ  .1 /دورة تعريفية
التطورات.
بأهم أدوات الوورد.
الهدف التفصيلي  :اكساب المتدرب مهارات
 .6طريقة إعداد األسئلة
حاسوبية في برنامج  wordتساعده في إخراج
باستخدام برنامج قالب األسئلة .
األسئلة بشكل سليم .
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1341/70/62

