
كتيب التعليم عن بعد
ما يتوجب عليك معرفته



أولياء األمور األعزاء،

 

 

ً ألن مدرستنا مغلقة مؤقًتا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد يسرني أن أقدم لكم مدرسة ريتش االفتراضية (للتعليم عن بعد). نظرا

 Covid-19، فقد أتيحت لنا فرصة فريدة إلثبات أن التدريس والتعلم يمكن أن يبقى بأعىل مستوى لمواجهة اي صعوبات مهما كانت شديدة. 

 

من خالل مدرسة ريتش االفتراضية، سوف نضمن استمرار التعلم أينما ومتى ما احتاج الطالب، حتى يستمروا في إحراز تقدم مستمر في رحلتهم التعليمية.

 ستوفر منصات التعلم اإللكتروني بمدرسة ريتش لطالبنا فرًصا جديدة للتعلم. استمرار التعلم يعد رسالة مهمة يجب علينا مشاركتها باستمرار مع طالبنا.

ا مشابًها بدرجة كبيرة لما يتم من خالل التعلم عن بعد ، نؤمن بأن طالبنا سيصبحون أكثر مرونة واستقاللية وتنظيًما. ستتبع مدرسة ريتش االفتراضية برنامجً

استخدامه بصورة يومية في اليوم الدراسي العادي. من المهم الحفاظ عىل استمرارية التعلم. هذه االستمرارية مهمة للغاية في تقليل اضطراب عملية التعلم؛

لكن التعلم عبر اإلنترنت يختلف عن التعلم داخل المدرسة وحضور الدروس المباشرة مع المعلم. ليس من السهل استبدال مناخ الصف العادي ببيئة التعلم

اإللكتروني. ومع ذلك فإن التعليم اإللكتروني يوفر فرًصا جديدة غير موجودة في الصف العادي.

 

ستضمن مقاطع الفيديو التعليمية والمصادر التعليمية األخرى جنًبا إىل جنب مع التواصل اليومي مع المعلم أن الطالب سيظل مشارًكا ومحفًزا للتعليم.

سيكون لكل عائلة في مدرسة ريتش مجموعة مختلفة من الظروف داخل المنزل التي قد تؤثر عىل كيفية تفاعل طفلك مع مدرسة ريتش اإلفتراضية. نحن عىل

ثقة بأن أنماط التعلم لدينا والمصادر التعليمة المختارة بدقة ستضمن الحفاظ واستمراية التعلم الخاص بطفلك.

 

ولي األمر الكريم ،أرجو من حضرتك و من الطالب المشاركة، التعاون، اإلبداع والمجازفة وطلب المالحظات والمساعدة بانتظام الستكشاف هذه الطريقة

الجديدة والممتعة للتعلم واالستمتاع بها.

 

تقدم هذه الوثيقة نظرة عامة وتوقعات توجه عملية التعليم عن بعد الخاص بنا: مدرسة ريتش اإلفتراضية، سواء كنت ولي أمر أو طالب في مجتمع مدرسة

ريتش، فإن هذا الدليل يقدم نظرة ثاقبة لكيفية التأكد من أنه بغض النظر عما يحدث ،فإن مدرسة ريتش البريطانية توفر بيئة رائعة حيث ال يتوقف التعلم

أبًدا.

 

 

مع تقديري 

السيد دين برايت

مدير المدرسة



برنامج ريتش للتعليم اإلفتراضي هو برنامج تعليمي أكاديمي شامل يمكّن الطالب من الوصول إىل الدروس في أي مكان وفي أي وقت. بدعم التكنولوجيا يستمر معلمو مدرسة

ريتش لدينا في اإلبداع واالبتكار، مما بنتج عنه استمرار أطفالكم في االستفادة من الدروس الشيقة التي يكون الطالب فيها المحور األساسي في عملية التعلم وتلبي احتياجاته

الفردية التعليمية عن بعد. هذا يعني أن طالب مدرسة ريتش سيتمكنون من الوصول إىل ثروة من المعرفة والخبرة والدعم من معلمينا من منازلهم.

مقدمة حول برنامج ريتش للتعليم اإلفتراضي (عن بعد) .1

2. كيف سيستفيد طفلك من برنامج ريتش للتعليم اإلفتراضي؟

يتم تخصيص الدروس والمصادر التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطالب.

 من خالل ما يقدمه المعلمون الخبراء والذين هم عىل دراية تامة بنقاط القوة تحاكي المواد المرئية والمسموعة بيئة الصف العادي. بمعنى أن تعلم الطالب سيستمر

والضعف لكل طالب. 

سيكون الطالب مسئولون عن تعلمهم بالسرعة التي تناسب قدراتهم ، وذلك يساعدهم عىل التخلص من التوتر ويتيح لهم الوقت لمعالجة المعلومات بصورة أفضل.

بإمكان الطالب الوصول إىل مجموعة كبيرة من المصادر التعليمية بما ذلك ما تعملوه من قبل.

يقوم الطالب بتطوير مهاراتهم التعليمة بصورة مستقلة وتحت إشراف ولي األمر  

تماشيا مع رؤية مدرستنا للتقدم والتعلم و اإللهام برنامج ريتش للتعليم اإلفتراضي يمنح طالبنا فرًصا لتحمل مسئولية تعلمهم وإجراء البحوثات وتسجيل معلومات عىل النتائج

التي توصلوا إليها ومواصلة التفاعل مع أقرانهم ومعلميهم. سيكون للطالب أنشطة في جدول يومي عبر مجموعة من مختلف المواد. يقوم التعلم عبر اإلنترنت بنقل عالقات

العمل الوثيقة التي تم إنشاؤها بالفعل داخل الصف الدراسي إىل المنصة الرقمية.

 

مزايا التعلم اإلفتراضي تشمل مايلي: 

 

3. كيف يعمل برنامج ريتش للتعليم اإلفتراضي؟

3.1 التعليمات عن بعد:

 في أجهزة الكمبيوتر وبمختلف أنواعها، سيتمكن الطالب من الوصول إىل الدروس التي تم تسجيلها. سيتابع الطالب دروسهم بالسرعة التي تناسب قدراتهم. كما أن لديهم ميزة

إضافية تتمثل في القدرة عىل إعادة مشاهدة المادة المسجلة لتأكيد فهم أي جزء من الدرس، وبالتالي ضمان الفهم الكامل لما تم إعطاءه .

خالل اليوم الدارسي وبحسب الجدول الدراسي، سيكون المعلمون متاحين عىل كالس دوجو, جوجل كالس روم والبريد اإللكتروني لإلجابة عىل أي استفسارات أو أسئلة قد

تكون لدى الطالب ، لتوضيحها عىل الفور من أجل ضمان فهم الطالب التام للدرس.

3.2 منصات التكنولوجيا: 

تستخدم مدرسة ريتش البريطانية المنصات التالية للتعليم اإلفتراضي:

كالس دوجو  : A

 

في مرحلة التعليم المبكر( Nursery & FS2), المرحلة التأسيسية األوىل ( السنة األوىل - السنة الرابعة) يعمل كالس دوجو بمثابة غرفة الصف عبر اإلنترنت. يقوم المعلمون

بمشاركة األنشطة اليومية والدروس وأي محتوى آخر عىل كالس دوجو. يُتوقع من األطفال المشاركة في األنشطة وإكمال المهمام وإرسالها للمعلم. يتم بعد ذلك وضع عالمة عىل

المهام التي تم تسليمها وإعطاء المالحظات للطالب.

 

سيشارك معلمو السنة األوىل إىل السنة الرابعة تفاصيل الدخول لجميع المنصات التعليمية التي يستخدمها الطالب. سيتم إرسال جميع التفاصيل المتعلقة بدخول المنصات

لولي األمر والتي يستخدمها طفلك عندما يستخدم الملف الخاص به في كالس دوجو (دليل مفصل عن كيفية عمل ملف الطالب سيتم إرساله لجميع أولياء األمور)



B. كالس دوجو وجوجل كالس روم

من السنة الخامسة إىل السنة الثانية عشرة نستخدم كال"من تطبيقي كالس دوجو وجوجل كالس روم كمنصات تعليمية عبر االنترنت. سيشارك معلمو السنة الخامسة إىل السنة

الثانية عشر مع طالبهم تفاصيل تسجيل الدخول لهذه المنصات ليتمكن ابنك/ابنتك من استخدامها خالل هذه الفترة. والتي سيتم إرسالها مباشرًة إليك وتحتوي عىل تفاصيل

تسجيل الدخول.

4. كيف تتواصل مع مدرسة ريتش اإلفتراضية ؟

سيكون التواصل مع مدرسة ريتش اإلفتراضية من خالل الوسائل التالية: 

يمكن لولي األمر/ الطالب إرسال رسالة مباشرة عبر تطبيق كالس دوجو إىل مدرس الفصل/ المادة . .1

يمكن لولي األمر/ الطالب إرسال رسالة إلكترونية مباشرة إىل مدرس الفصل/ المادة . .2

 

سيكون المعلمون مستعدون لإلجابة عىل كافة استفساراتكم  بين الساعة 8 صباًحا و3:30 مساًء

 

لن تكون هناك حاجة لالتصال بمكتب المدرسة فيما يتعلق بأي استفسارات تخص التعليم عن بعد. يرجى التواصل مباشرة مع المعلمين.

5. ما الذي يمكن البني/ابنتي توقعه باستخدام برنامج ريتش للتعليم اإلفتراضي ؟

(Nursery & FS2 ) 5.1 مرحلة التعليم المبكر

يقوم المعلمون بتجهيز مصادر تعليمية عبر اإلنترنت للغة اإلنجليزية، الرياضيات و اللغة العربية. سيتم تحميل مقاطع فيديو وأنشطة يومًيا قبل أو في تمام الساعة 8 صباًحا من

يوم األحد ولغاية يوم الخميس. سيطلب من أولياء األمور تقديم دليل عىل أن الطالب قام بإنجاز واجبه. يمكن أن يشمل ذلك صورة فوتوغرافية وقائمة مرجعية لألنشطة المنجزة .

 

5.2 مرحلة التأسيس األوىل ( السنة 1 إىل السنة 4 )

سيتلقى اآلباء تفاصيل تسجيل الدخول لملفات الطالب في كالس دوجو باإلضافة إلي أنشطة التعليم اإللكتروني التي سيتم تخصيصها خالل هذه الفترة من التعليم عن بعد. 

سيقوم المعلمون بتجهيز مقاطع فيديو قصيرة ومصادر عبر اإلنترنت لدعم ابنك/ابنتك في اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، اللغة العربية والتربية اإلسالمية. والتي ستكون

متوفرة من خالل كالس دوجو يومًيا من الساعة 8 صباًحا من األحد إىل الخميس. سُيطلب من الطلبة إكمال المهام وإرسالها إىل معلميهم من خالل ملف كالس دوجو الخاص بهم

. سيضمن تسليم الواجب / المهام  يوميا إثبات حضور الطالب .

سُيطلب من الطالب إكمال مهامهم إما عبر اإلنترنت أو باستخدام الكتب المدرسية التي تم إرسالها إىل المنزل سابًقا.

سيقدم المعلمون تعليقاتهم والتغذية الراجعة حول العمل المنجز باستخدام كالس دوجو .

 

5.3 مرحلة التأسيس الثانية ( السنة 5 إىل السنة 6)

سيستخدم الطالب في السنة الخامسة والسادسة تطبيق جوجل كالس روم . سيتلقى اآلباء تفاصيل تسجيل الدخول عىل تطبيق كالس دوجو. سيقوم المعلمون بتجهيز مقاطع

فيديو قصيرة ومصادر عبر اإلنترنت لدعم ابنك/ابنتك في اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، اللغة العربية والتربية اإلسالمية. والتي ستكون متوفرة من خالل جوجل كالس روم

يومًيا من الساعة 8 صباًحا من األحد إىل الخميس. سُيطلب من الطالب إكمال المهام وإرسالها إىل معلمهم من خالل جوجل كالس روم. سيضمن التقديم اليومي للواجب /

المهام إثبات لحضور الطالب. سُيطلب من الطالب إكمال مهامهم إما عبر اإلنترنت أو باستخدام الكتب المدرسية التي تم إرسالها إىل المنزل سابًقا. سيقدم المعلمون تعليقاتهم

وأرائهم حول العمل المنجز باستخدام جوجل كالس روم .

 

 



 5.4 طلبة المرحلة الثانوية ( السنة السابعة – السنة الثانية عشر) 

 

سيستخدم طالبنا في المرحلة الثانوية منصة (جوجل كالس روم). سيتمكن الطلبة من الوصول للدروس، المصادر واألنشطة من خالل هذه المنصة. تم التأكد بصورة تامة بأن

جميع طلبة المرحلة الثانوية قادرين عىل دخول هذه المنصة. لقد تم مشاركة كتيب االستخدام الخاص بجوجل كالس روم مع كل من الطلبة وأولياء األمور. إذا لم يصلك هذا

الكتيب إلكترونيا ألي سبب، يرجى التواصل مع معلم الصف مباشرة. سيقوم معلمي المرحلة الثانوية بمتابة أعمال الطلبة التي يتم تسليمها والحضور بصورة يومية. إذا لم يقم

الطالب بإرسال المهمة المطلوبة بدون ذكر سبب وجيه، ستقوم المدرسة بتسجيل غياب للطالب لذلك اليوم.

 

الرجاء عدم التردد في التواصل مع معلم الطالب\ الطالبة من خالل كالس دوجو أو البريد اإللكتروني ألي أسئلة أو استفسارات.

6. ماذا علي أن أفعل لدعم إبني \إبنتي في التعليم عن بعد ؟

تطوير عادات دراسة جيدة وقدرة عىل تحمل مسئولية تعلمهم الخاص.

تنظيم المصادر التعليمية واألجهزة المستخدمة في الدراسة

إكمال المهام المطلوبة في الوقت المحدد.

االستعداد التام لدروس اليومية.

تحقيق النجاح في التعليم عن بعد يعتمد عىل التواصل المستمر بين الطالب والمعلم وولي األمر. عىل ولي األمر أن يعمل مع الطالب لتنسيق وإكمال المهام التي تم تكليفه بها

ً في هذه المرحلة ويعتبر الرابط األساسي بين المعلم والطالب. دور ولي األمر األساسي هو التوجيه، التشجيع ودعم الطالب مع من قبل المدرسة. يلعب ولي األمر دور مهم جدا

التأكد من أن الدروس والمهام المطلوبة يتم إرسالها للمعلم في الوقت المطلوب. 

 

يتعلم الطلبة بصورة أفضل حينما تتوفر لهم بيئة آمنة وإيجابية للتعلم عن بعد. عىل ولي األمر تشجيع الطالب للقيام بمايلي:

 

 

من الضروري أن يقوم ولي األمر بالتأكد من جميع ما سبق ومن أن المهام المطلوبة يتم إكمالها وتسليمها في وقتها.

 

7. دور فريق اإلدارة العليا بالمدرسة

مراقبة جودة محتوى التعليم عن بعد

مراقبة جودة التغذية الراجعة \المالحظات التي يقوم معلم (جميع المواد) بإعطائها للطالب 

دعم تساؤالت أولياء األمور

التأكد من أن التعليم عن بعد يطبق بصورة مالئمة وتدريجية في المدرسة ككل.

متابعة حضور الطلبة وذلك من خالل متابعة تسليم المهام في وقتها المحدد.

سيقوم فريق اإلدارة العليا بمدرسة ريتش البريطانية بدعم الطلبة وأولياء األمور عىل النحو التالي:

 


