
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 نظام قطر للتعليم إرشادات إطالق

 )للمعلمين( مرحلة اإلطالق املبدئي
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 مقدمة 

  ت
 
ااة قطر  حقيقاااااا ااا     2030لرؤيا الاااااد لاااااة  تطلعاااااا  اااااا  قطر للتعليم    نظاااااامجا تلبياااااة جحتيااااااجاااااات العملياااااة التعليمياااااة    

 مواكبة التطورات العاملية    أنظمة التعليم اإللكتر ني. رغبة    ،  املستقبلية

التعليم،  التعلم،  التعاااا ن،  التقييم،  دياااادع الااادافعياااة،    يوفر النظاااام مناتياااات جاااديااادع  متطورع لاااد م  ملياااات

 . التحليل،  التمكين،  األتمتة

   :   التعليم مثل توجهات حديثة  يخدم النظام
 
 .التعليم املصغر   م،التعلم التكيفي، تلعيب التعل

للصااااااااااافو  مت الثالن  ح   الثاني  2022-2021   الفصااااااااااال الدرالااااااااااامي الثاني للعام األ ادي ي  سااااااااااالتم تفعيل النظام  

 ف    MS Teams األ ل  الثاني اجبتدائي فسااالساااتمر العمل  يق تطبي     رياض األطفال، أما بالنسااابة لصااافو   شااار

 .اآللية املطبقة
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 إطالق نظام قطر للتعليم مراحل 

 

سااااالتم إرساااااال إرشاااااادات لاماااااة ب ل مرحلة لظااااامان اإلطالق السااااالم للنظام    املداري  التفعيل األمثل ال   يل ي احتياجات   ▪

 العملية التعليمية. 

إلرشااااااادات  ا  يليه إرسااااااالو    ساااااا،   (للمعلمين)  اإلطالق املبدئيمرحلة يتنا ل ه ا الدليل اإلرشااااااادات ابتامااااااة بتفعيل النظام     ▪

 لنفم املرحلة. لطالب  أ ليا  األمور لابتامة 

 غير متوقعة.لتال   أية تحديات  يرجق اجلتزام التام باإلرشادات الواردع   دم تخطي ا بأ  حال مت األحوال ▪
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 آلية تنفي  مرحلة اإلطالق املبدئي 

 ( فئة املعلمين )

 .2022-1-27 تنتهي بتاريخ  2022-1-23بدأ ه ه املرحلة بتاريخ ت ▪

  يق النظام قبل التفعيل الرس ي للنظام.مرحلة إ داد للمعلمين للتمري تعتبر ه ه املرحلة  ▪

 .كما هو متبع املرحلة لالل ه ه البن املباشر للطالبدر ي    Teams تفعيليستمر  ▪

أ  مشااااااااااااركته  بين املعلمين فقط،  ج يتم بأ  شااااااااااا ل التنويه  ت الرابط    qeducation.edu.gov.qaاإل الن  ت رابط النظام  يتم   ▪

 للطالب  أ ليا  األمور.

 . يق النظام بش ل صحيح املعلمين املشاريع اإللكتر نية مت ظهور الصفو   الطالب  و تأكد منسقي ▪

يتم    حولها، للتأكد مت تمكن م من ا د ن اإلشاااااااااااااارع للطالب    دناهأ  يق النظاماملحددع  يقوم املعلمون بتطبي  مجمو ة مت املهام   ▪

 أية مهام ألرى.،  ج يتم تنفي  التوامل مع منسقي املشاريع لتوضيحها لهم  ند ابحاجة

 ه : مت املعلم املهام املطلوبة

 .الدر يبعض إ داد  ▪

 املساندع للطالب.املصادر بعض رفع  ▪

 بش ل صحيح. ظهورها ح فها بمجرد التأكد مت  للتجريبإنشا  جد لة البن املباشر  ▪

 .بما يتناسب مع طبيعة املادع بأنماط مختلفة تقييماتبعض إ داد  ▪

 

 .املطلوبةملعلمين  حل التحديات ال ي تواجههم أثنا  تطبي  املهام امتابعة املشاريع اإللكتر نية  و يتولق منسق ▪

 املسا دع. أيقونةستعانة بأدلة اجستخدام املتوفرع  يق النظام    يمكت للمعلمين اج  ▪
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 لتفعيل النظام   األد ار  املسؤ ليات 

 فئة املعلمين   –     مرحلة اإلطالق املبدئي 

عليم اإللكتر ني ا   للتنة الدائمة للت 

 إطالق النظام    املداري.متابعة  ▪

    املهام املرتبطة ب  ه املرحلة.متابعة أدا  منسقي املشاريع  ▪

 حل التحديات املرتبطة ب  ه املرحلة مع ابتهات املعنية. ▪

 إدارع التوجيه التربو  

 املعلمين  يق تفعيل النظام  ف  اإلرشادات ابتامة ب  ه املرحلة.حن  ▪

 البلئة املدرسية: 

 مدير املدرسة: 
 

 مرحلة اإلطالق املبدئي للنظام.تنفي  اإلشرا   يق  ▪

 تنفي  املعلمين للمهام املطلوبة    ه ه املرحلة. ضمان ▪

 . ف  اإلرشادات ابتامة ب  ه املرحلةالنظام تفعيل  بأهمية املعلمينتو ية  ▪

 النائب األ ادي ي: 
 

 مرحلة اإلطالق املبدئي للنظام.تنفي  املعلمين أثنا  متابعة  ▪

 املرحلة.    ه ه س  املشاريعمتابعة تنفي  مهام  أد ار من ▪

 .النظام  ف  اإلرشادات ابتامة ب  ه املرحلةتفعيل  بأهمية املعلمينتو ية  ▪

 منس  املشاريع اإللكتر نية:  
 

 .للمعلمين أثنا  تنفي هم للمهام املطلوبة  يق النظام    ه ه املرحلة ال املتوفير الد م  ▪

 بش ل صحيح.التأكد مت ظهور الصفو   الطالب للمعلمين  ▪

  .رفع  متابعة "ت اكر الد م الفني"  يق نظام قطر للتعليم ▪

 ه ه املرحلة.التوامل مع اللتنة الدائمة للتعليم اإللكتر ني حول  ▪

 حول النظام.تنفي  التوميات الواردع مت اللتنة الدائمة للتعليم اإللكتر ني  ▪
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 املعلم: 

 ظهور الصفو   الطالب. التأكد مت ▪

 .الدر ي بما يتواف  مع ابتطة الفصلية للمادعمت   دد إضافة ▪

  نوان الدري  تاريخه  ابحصة الدراسية، ليظهر    التقويم.  ند إضافة الدري يتم كتابة ▪

)فيديو،   محتوى مت نوع     ون تيمكت أن     ال ي  األقساااااام ابتاماااااة ب  ا الدري،إضاااااافة يبدأ املعلم ب بمجرد إضاااااافة دري، ▪

 تقييم أ  دري بن مباشر، بحين يحتو  الدري الواحد  يق األقسام التالية:أ   رابط  يب، لعبة تفا لية... (

 العرض التقدي ي ال   يتم استخدامه دالل ابحصة. -

 فيديو للدري مت "در ي التعلم  ت بعد" املوجودع    مكتبة املصادر    حال توفره. -

، مع ضاااااار رع اجلتزام باإلرشااااااادات العامة لتنفي  در ي   إضااااااافة  لمة )تجري ي(  ملباشاااااار"  ند ابحاجةقساااااام مت نوع "دري البن ا -

   البن املباشر باملداري
 
 ه ا القسم بمجرد التأكد مت إتمام املهمة.،  يتم ح   املرسلة سابقا

 أية مصادر تعليمية مفيدع للطالب    بعض الدر ي. -

 املتنو ة.  تقييماتال دد مت  إنشا  ▪

 .ع  التقييمات بنتاجات التعلمأربط الدر ي املنش ▪

 تنفي  املهام املطلوبة.أ  التوامل مع منس  املشاريع اإللكتر نية    حال  جود تحديات بظهور الصفو   الطالب  ▪

 منس   املادع: 

    مفوفه. ب ا املعلم متنفي  نفم املهام ال ي يقو  ▪

 .لوبةحن املعلمين  يق تنفي  املهام املط ▪


