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ملخص للبرنامج

يســعى هــذا الدليــل إلــى تســهيل عمليــة تنفيــذ برنامج مياســين بحيث يوضــح الخطوات 
واإلجــراءات الالزمــة للتنفيــذ. وتــم االعتمــاد فــي بنــاء الدليــل علــى المخرجــات التــي تــم 
التوصــل لهــا مــن وثيقــة تحليــل واقــع برنامــج مياســين باإلضافــة إلــى الوثيقــة األساســية 

للبرنامــج، والتــي يمكــن تلخيــص أبــرز مخرجاتهــا فــي النقــاط التاليــة:
برنامج مياسين هو برنامج قيمي بنائي افتراضي. 	
يقوم البرنامج على أربع قيم وأربع مهارات. 	
تم بناء منظومة القيم للبرنامج وفق منهجية التاءات األربعة. 	
يستهدف البرنامج الفتيات في المرحلة الثانوية أو الجامعية. 	
ــل  	 ــار منصــة تيمــز Teams إلقامــة البرنامــج بعــد دراســة عــدد مــن البدائ ــم اختي ت

األخــرى.
يتم تنفيذ البرنامج بواقع لقاءين في األسبوع الواحد. 	

مدخل تعريفي
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دليل منصة 
Teams
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التعريف بمنصة البرنامج

 Teams مميزات منصة تيمز
البيئــة التــي يقــام فيهــا البرنامــج التربــوي تعــد أحــد أهــم أركان العمليــة التربويــة، 
وانطالقــًا مــن هــذا المبــدأ تمــت دراســة العديــد مــن المنصــات والبدائــل التقنيــة لتحديــد 
البيئــة االفتراضيــة المناســبة إلقامــة البرنامــج مــن خــالل عــدد مــن المعاييــر التــي أوصــى 
بهــا الخبــراء التقنييــن، وكانــت منصــة مايكروســوفت تيمــز Microsoft Teams   هــي 
الوســيط األنســب إلقامــة البرنامــج وفيمــا يلــي أبــرز المميــزات التــي تتميــز بهــا هــذه 

المنصــة:
السالسة والسهولة. 	
االنتشار والشهرة. 	
الدعم الفني والتقني. 	
الواجبات والمهام. 	
مساحات للتفاعل والتواصل. 	
سهولة الربط مع التطبيقات  	

األخرى.

وجود تطبيق على الجوال. 	
التكلفة المادية المنخفضة. 	
الخصوصية العالية. 	
القدرة على التحكم والضبط. 	
سهولة رفع المحتوى والعودة إليه. 	
توفر اللغة العربية. 	

أنواع االشتراكات المتاحة والفروقات بينها
تقدم منصة مايكروســوفت تيمز Microsoft Teams العديد من الخطط واالشــتراكات 
المجانيــة والمدفوعــة، لتناســب جميــع االحتياجــات، وباإلضافــة لالشــتراك الشــخصي 
والمنظمــات  األكاديميــة  أو  التعليميــة  الرســمية  بالجهــات  الخاصــة  واالشــتراكات 
الربحيــة، يتوفــر اشــتراك مجانــي للمؤسســات يلبــي أغلــب االحتياجــات التــي ســيحتاجها 
واالشــتراك  للمؤسســات  المجاـنـي  االشــتراك  بيــن  مقارنــة  يلــي  وفيمــا  المحضــن، 

المدفــوع:
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 Microsoft Teams

)مجانًا(

 365 Microsoft

Business Basic

 Microsoft

 Business 365

Standard

)التزام سنوي()التزام سنوي(مجانًااالشتراك الشهري

سعة احتواء المشاركين في 

االجتماعات
300 مشارك300 مشارك100 مشارك*

24 ساعة24 ساعة60 دقيقة**أقصى مدة لالجتماعات

نعمنعمالتسجيالت االجتماعات

استضافة ندوات عبر اإلنترنت تتضمن 

صفحات لتسجيل الحضور وتأكيدات 

البريد اإللكتروني وميزة إعداد 

التقارير

نعمالال

تخزين الملفات الشخصية 

OneDrive ومشاركتها باستخدام
ال

1 تيرا بايت لكل 

مستخدم

1 تيرا بايت لكل 

مستخدم

خدمات Microsoft 365 اإلضافية 

التي تتضمن SharePoint Online و

Streamو Plannerو Yammer

نعمنعمال

 Outlook إصدارات سطح المكتب من

وWord وExcel وPowerPoint و

Publisher8و Access

نعمالال

*خالل جائحة فيروس كورونا COVID-19، تم تمديد هذا الحد إلى 300 مشارك.
**خالل جائحة فيروس كورونا COVID-19، تم تمديد هذا الحد إلى 24 ساعة.
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لمزيــد مــن المقارنــة بيــن الخطــط المدفوعــة والمجانيــة بإمكانــك زيارة الصفحــة التالية: 
https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-

teams-options?market=sa
وللمزيــد مــن المعلومــات حــول مميــزات الخطــة المجانيــة، الرجــاء التوجــه إلــى الصفحــة 

https://www.microsoft.com/ar-ww/microsoft-teams/free :التالية
االشــتراك  مــن  البــد  تعليميــة  كمنصــة  االشــتراك  ـفـي  الرغبــة  حــال  ـفـي  مالحظــة: 
باســتخدام المعــرف )الدوميــن( الخــاص بالمنشــأة التعليميــة بعــد تســجيل المنشــأة 
كمنشــأة تعليميــة عنــد مايكروســوفت، ومثــل ذلــك ـفـي المنظمــات غيــر الربحيــة.
 Microsoft Teams مــن الممكــن تجربــة الخيــار المجانــي لمنصــة مايكروســوفت تيمــز

ثــم الترقيــة فــي وقــت الحــق إلــى الحســاب المدفــوع.
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وتــم  مياســين،  برنامــج  لتنفيــذ  الالزمــة  واإلجــراءات  الخطــوات  مــن  العديــد  هنــاك 
مراحــل: ثالثــة  إـلـى  تقســيمها 

التقنــي ورفــع  	 باإلعــداد  المتعلقــة  الخطــوات  علــى  البرنامــج: وتحتــوي  قبــل 
المنصــة. علــى  المحتــوى 

األساســي  	 بالتنفيــذ  المتعلقــة  الخطــوات  علــى  وتحتــوي  البرنامــج:  أثنــاء 
الفقــرات. وتقديــم  واإلطــالق  كالتســجيل 

بعد البرنامج: وتحتوي على الخطوات المتعلقة بالتقويم وإغالق البرنامج. 	

خطوات تنفيذ البرنامج
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قبل البرنامج

وتشمل هذه المرحلة الخطوات التالية:
التسجيل في المنصة 	
إدارة الحسابات وتوزيع الصالحيات 	
التعرف على الواجهة الرئيسية 	
إنشاء الفرق القنوات 	

رفع المحتوى على المنصة 	
اختيار وتأهيل فريق العمل 	
التنسيق للبرنامج 	
تجهيز التصاميم واإلعالنات 	

توضيح ألهم المصطلحات الواردة في المنصة:
المؤسســة: ويقصــد بهــا اســم الجهــة المنفــذة أو اســم البرنامــج مثالــه: مركــز  	

بنــات جــدة أو برنامــج مياســين
ــه: مياســين 4  	 ــة المحــددة مثال ــة التربوي ــق: ويقصــد بهــا المحضــن أو البيئ الفري

أو مياســين )الثانــوي(. )ومــن الممكــن إقامــة أكثــر مــن نســخة للبرنامــج لمراحــل 
مختلفــة فــي نفــس الوقــت وبنفــس الحســاب ممــا يســهل التحكــم(

القنــاة: ويقصــد بهــا مــكان تنفيــذ وإقامــة البرنامــج ســواء اللقــاءات أو التكاليــف  	
والمهــام مثالــه: قنــاة التحديــات أو قنــاة االســتضافات.

يمكــن تشــبيه المؤسســة بالمدرســة بحيــث تكــون المراحــل الدراســية هــي الفــرق 
وتكــون القنــوات هــي فصــول وقاعــات إقامــة البرامــج.

ــه التواصــل الصوتــي  	 ــذي يتــم مــن خالل ــه اللقــاء المباشــر وال االجتمــاع: ويقصــد ب
والمرئــي.
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1.  التسجيل في المنصة

للتســجيل المجاـنـي ـفـي منصــة مايكروســوفت تيمــز Microsoft Teams للشــركات، 
https://www.microsoft.com/ :الرجــاء التوجــه لصفحــة التســجيل عبــر الرابــط التالــي

ar-ww/microsoft-teams/free

اإللكتروـنــي  بريـــدك  أدخـــل 
التســـجيل  ـفــي  ترغـــب  الـــذي 
بريـــد  بـــه )ويفضـــل أن يكـــون 
من اســـتضافة مايكروســـوفت 
)Hotmail, outlook... الـــخ( ثم 

ــي«. »التاـل اضغـــط 

1
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اختـــر للعمل والمؤسســـات ثم 
»التالي«. اضغـــط 

مـــرور  كلمـــة  بتعييـــن  قـــم 
قـــد  تكـــن  لـــم  إذا  لحســـابك 
عينـــت كلمـــة مـــرور مـــن قبل، 
ثم اضغـــط »تســـجيل الدخول«

2

3
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قد تصلـــك رســـالة للتحقق من 
أمان الحســـاب، اضغـــط »تبدو 

رائعة!«

لمزيد من األمـــان قد يطلب منك 
ربـــط هاتفـــك الجـــوال بالحســـاب 
الـــذي أنشـــأته، يمكنـــك اإلكمال 
تجاهـــل  أو  التطبيـــق  وتحميـــل 

الخطوة هـــذه 

4

5
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أدخل اســـم الحســـاب المسؤول عن 
البرنامـــج، ثـــم أدخل اســـم البرنامج 
ـفــي الحقل الخاص باســـم الشـــركة، 
واختر البلد أو المنطقة الجغرافية، 

»Teams ثم اضغط »إعـــداد

يكتمـــل  حتـــى  قليـــاًل  انتظـــر 
لـــك  ســـتظهر  الحســـاب،  إعـــداد 
صفحـــة بعـــد ذلـــك تطلـــب منك 
مايكروســـوفت  برنامـــج  تحميـــل 
علـــى   Microsoft Teams تيمـــز 
نظام وينـــدوز، أو االســـتمرار على 
متصفـــح الويـــب، اختر االســـتمرار 

علـــى صفحـــة الويـــب

6

7
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انتظر قلياًل وســـتظهر لـــك صفحة 
الحســـاب  اختيـــار  منـــك  تطلـــب 
الذي ترغـــب بتســـجيل الدخول عن 
طريقـــه ـفــي حـــال كان لديـــك أكثر 

 Microsoft من حســـاب مشـــترك في منصة مايكروســـوفت تيمز
Teams، اختـــر الحســـاب الـــذي اســـتخدمته إلنشـــاء البرنامـــج

اختر اإلكمـــال عبر متصفح 
الويب

8

9
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الفريـــق  إنشـــاء  مـــن  انتهيـــت  لقـــد 
الخـــاص بـــك )والـــذي يمثـــل البيئـــة 
لـــك  ســـتظهر  للبرنامـــج(،  التقنيـــة 
نافذة تعرض رابـــط الدعوة لالنضمام 

الفريـــق. أو  للبرنامـــج 
ســـتظهر لك نافذة بعـــد ذلك تطلب منك تعييـــن الخيار االفتراضـــي لقبول طلبات 

االنضمـــام: إما القبـــول التلقائي لجميع الدعـــوات، أم قبولها يدويًا.

10

11

ســـتظهر لـــك صفحة تطلـــب منك 
اختيـــار تســـجيل الدخـــول مـــن أحد 
الشـــركات التي أنت مشترك فيها، 
اختـــر البرنامج الذي قمت بإنشـــائه 

قبـــل قليل
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ومـــن ضمن خيـــارات اللغة 
اللغـــة  اختـــر   Language
العربيـــة ثـــم اضغـــط على 
  ”Save and restart“ زر 
الصفحـــة إلعـــادة تحميـــل 

ـفــي حال ظهـــور واجهة البرنامـــج باللغة اإلنجليزيـــة، بإمكانك تغيير 
اللغـــة عـــن طريق الضغط علـــى الثالث نقـــاط في األعلى ثـــم الدخول 

Settings إلى صفحة اإلعـــدادات
12

13
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14

تحويـــل  تـــم  اآلن 
المنصـــة  واجهـــة 

العربيـــة للغـــة 
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2.  الحسابات وإدارتها

للتنقــل بيــن الحســابات المرتبطــة بنفــس البريــد اإللكترونــي اذهــب إلــى الثــالث نقــاط 
فــي األعلــى ثــم ادخــل علــى صفحــة اإلعــدادات

اختـــر تبويـــب الحســـابات 
ثم ستظهر لك ف الجهة 
المؤسســـات  المقابلـــة 
البريد  بنفـــس  المرتبطـــة 
اإللكتروـنــي للتنقل بينها 

وإدارتها

1
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الســـابقة  الواجهة  من نفس 
اســـم  تغييـــر  بإمكانـــك 
المســـتخدم الظاهر والصورة 
علـــى  بالضغـــط  الشـــخصية 

الحســـاب صـــورة 

أن  ترغـــب  الـــذي  االســـم  أدخـــل 
ـفــي  المشـــاركين  لبقيـــة  يظهـــر 
الصـــورة  إـلــى  الفريـــق، باإلضافـــة 

لشـــخصية ا

2

3
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3.  شرح الواجهة العامة

يحتوي الشريط الرئيسي في الواجهة على مجموعة من األقسام: 

»نشاط«: وفيه ملخص آخر األحداث. 1
»دردشة«: وفيه المحادثات الخاصة بين أعضاء الفريق وغيرهم. 2
»الفــرق: وفيــه الفــرق والقنــوات التابعــة للفريــق والــذي ســيكون فيــه صلــب . 3

البرنامــج
»االجتماعات«: وعن طريقه يتم جدولة االجتماعات أو بدئها. 4
»المكالمــات«: وهــي خاصيــة لالتصــال الصوـتـي أو المرئــي عبــر االنترنــت بيــن . 	

البرنامــج أعضــاء 
»ملفــات«: ويمكــن فيهــا عــرض الملفــات التــي تمــت مشــاركتها ـفـي قنــوات . 6

الفريــق
يمكن إضافة . 	

التطبيقات األخرى 
عبر الضغط على 

الثالث نقاط، 
أو استعراض 

التطبيقات األخرى 
عبر الضغط على 

»التطبيقات«
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4. الفرق والقنوات

مــن الشــريط الرئيســي اضغــط علــى »الفــرق« بعــد ذلــك يمكنــك اســتعراض الفــرق التــي 
انضممــت إليهــا أو أنشــأتها، وأســفل كل فريــق يمكنــك إضافــة العديــد مــن القنــوات 
التــي تخــدم أهدافــًا محــددة ومتنوعــة، وداخــل كل قنــاة ســتجد عــدد مــن التبويبــات، 

والتبويبــات االفتراضيــة كالتالــي:
الــذي تظهــر فيــه المحادثــات علــى  	 الرئيســي  التبويــب  »المنشــورات«: وهــي 

شــكل منشــورات ويمكــن التعليــق علــى كل منشــور بشــكل مســتقل بشــكل 
يشــبه منشــورات فيســبوك

»ملفــات«: ويمكنــك فــي هــذا التبويــب اســتعراض الملفــات التــي تــم مشــاركتها  	
فــي القنــاة وفرزهــا وترتيبهــا لســهولة الوصــول إليهــا

“Wiki”: وهي صفحة للكتابة التشاركية اللحظية. 	
ويمكنك بالضغط  	

على عـــــالمة »+« 
إضافة التطبيقات 
التي تريد تثبيتها 
في التـــبويــــــــبات 

الخاصة بالقناة، مثل 
يوتيـــوب أو نـــماذج 
قوقل أو أي صفحة 

ويب أخرى
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إلنشـــاء الفرق وتعديلها بإمكانك الضغط على »الفرق« ضمن الشـــريط الرئيســـي، 
ثـــم الذهـــاب إـلــى أســـفل الصفحـــة واضغـــط علـــى »االنضمـــام أو إنشـــاء فريـــق«، 
ويمكنـــك من هناك إنشـــاء فـــرق جديـــدة أو تعديلها أو إضافة األعضـــاء، بالضغط 

علـــى الثـــالث نقـــاط الموجودة أمـــا كل فريق قمت بإنشـــائه

1
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وإضافـــة  الفـــرق  إلدارة 
القنوات أو إضافة األشخاص 
للفريـــق يإمكانـــك الذهـــاب 
إـلــى الشـــريط الرئيســـي ثـــم 
الضغـــط على  ثـــم  »الفـــرق« 
اســـم  أمـــام  نقـــاط  الثـــالث 
الفريـــق ثـــم اختيـــار »إضافـــة 
قنـــاة« إلضافة قنـــاة جديدة

بإمكانـــك بعـــد ذلـــك تعييـــن 
اســـم القناة ووصفها وتحديد 
أن  ـفــي  ترغـــب  كنـــت  إذا  مـــا 
لجميـــع  القنـــاة  هـــذه  تظهـــر 
أو  الفريـــق  ـفــي  األشـــخاص 
لمجموعـــة محـــددة فقط من 

أعضـــاء الفريـــق

2

3
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إلضافـــة األعضـــاء إـلــى الفريـــق يمكنـــك دعوتهم إـلــى المؤسســـة كاملـــة، أو إلى 
فريـــق معين، لدعوة شـــخص إلى المؤسســـة اضغـــط على »الفرق« ثم في األســـفل 
ســـتجد زر »دعوة أشـــخاص« اضغط عليه وســـتجد ثالث طرق لدعوة األشـــخاص إلى 

المؤسسة:
عبر رابط مباشر يوصله إلى المؤسسة. 1

أو عن طريق قائمة جهات االتصال في بريدك اإللكتروني. 2
أو عن طريق إضافة أسماء المدعوين وبريدهم اإللكتروني يدويًا. 3

4
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وبإمكانـــك من هذا المـــكان االطالع 
علـــى طلبات القبـــول المعلقة والتي 
إـلــى  النضمامهـــا  موافقتـــك  تنظـــر 

سسة لمؤ ا

وإلضافـــة أعضـــاء إـلــى الفـــرق مباشـــرة 
مـــن  »الفـــرق«  شـــريط  علـــى  اضغـــط 
علـــى  اضغـــط  ثـــم  الرئيســـي،  الشـــريط 
الثـــالث نقـــاط أمـــام اســـم الفريـــق، ثـــم 
اضغـــط علـــى إضافـــة عضـــو، ثـــم أدخـــل 
المدعـــو،  للشـــخص  اإللكتروـنــي  البريـــد 
االرتبـــاط  علـــى  الحصـــول  بإمكانـــك  أو 
أي  طريـــق  عـــن  لـــه  وإرســـاله  للفريـــق 

أخـــرى وســـيلة 

5

6
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5. رفع المحتوى على المنصة

المنشورات والرسائل العامة
هنـــاك أكثـــر مـــن تنســـيق مميـــز  	

للمنشـــورات داخل القنـــوات، بعد 
دخولـــك للقناة التي ترغب بالنشـــر 
فيها ســـتجد زر »محادثـــة جديدة« 
ســـيظهر  عليـــه  الضغـــط  بعـــد 
شـــريط الكتابـــة مع أدوات النشـــر 

األساســـية

التنسيقات العامة للنص والرسائل 
األساســـية  	 النشـــر  ادوات  ضمـــن 

المنشـــور،  لتنســـيق  خيـــار  ســـتجد 
والوجـــوه  الملفـــات  وإرفـــاق 
والمــلــصـــقــــــــــــــات  التــعبــــــــيرية 
اضغـــط  اإلضافيـــة،  والتطبيقـــات 
للدخـــول  التنســـيق  شـــريط  علـــى 

المتقدمـــة للتنســـيقات 
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ضمن التنسيقات المتقدمة يمكنك عمل التالي:
تغيير نوع المنشور ليكون إما محادثة اعتيادية أو إعالن عام 	
تخصيص تنسيقات الخط والفقرات ومحاذاة النصوص وغيرها 	
إدراج اقتباس أو ارتباط تشعبي أو تسطير أو جدول 	
وضع عالمة على الرسالة كمهمة 	
التراجع عن الكتابة 	
وضع عنوان للمنشور 	
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جدولة االجتماعات
لبــدء اجتمــاع أو جدولتــه بإمكانــك الضغــط علــى »االجتماعــات« فــي الشــريط الرئيســي، 
ثــم اختيــار »االجتمــاع اآلن« أو »جدولــة اجتمــاع« لتحديــد موعــد الحــق لالجتمــاع مــع 

بقيــة التفاصيــل
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ســيظهر بعــد ذلك فــي »االجتماعات« 
مــع  المجدولــة،  االجتماعــات  جميــع 
الخيــار باالنضمــام لالجتمــاع عنــد بــدء 
موعــده أو مشــاركة دعــوة االنضمــام 

لالجتمــاع

ــاة  ــدء اجتمــاع داخــل قن ــك ب بإمكان
إـلـى  الذهــاب  عبــر  القنــوات  مــن 
ترغــب  التــي  القنــاة  ثــم  »الفــرق« 
بإنشــاء اجتمــاع فيهــا ثــم الضغــط 
ـفـي  الموجــود  زر »االجتمــاع«  علــى 

اليســرى  العلويــة  الزاويــة 

منــك  تطلــب  نافــذة  لــك  ســتظهر 
وحالــة  االجتمــاع  تفاصيــل  توضيــح 
بــدء  عنــد  والمايكروفــون  الكاميــرا 
زر  علــى  الضغــط  االجتمــاع، ويمكنــك 
»إعــداد مخصــص« الختيــار الســماعة أو 
المايكروفــون الــذي ترغــب باســتخدامه 
فــي حــال وجــود أكثــر مــن مايكروفــون 

ســماعة أو 
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في نافذة االجتماع يمكنك التحكم عبر األزرار الظاهرة على الشاشة بـ:
تشغيل الكاميرا والمايكروفون الخاصة بك. 1

مشاركة الشاشة أو ملف معين. 2
تغيير طريقة عرض األعضاء المشاركين في االجتماع، وإنهاء االجتماع. 3
رفع اليد لإلجابة أو المشاركة. 4
إظهار المحادثة الخاصة باالجتماع أو إخفائها. 	
غيرهــم، . 6 ودعــوة  االجتمــاع  ـفـي  المشــاركين  قائمــة  إـلـى  الوصــول  ويمكنــك 

ــى  ــال عل ــك االتص ــور، ويمكن ــة الحض ــى قائم ــاع عل ــة االجتم ــول فــي نهاي والحص
ـفـي االجتمــاع  المتواجديــن  األعضــاء غيــر 
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التطبيقات المدمجة مع المنصة
يمكنــك إضافــة تطبيقــات متنوعــة لتتكامــل مــع المنصــة وتتضمــن داخــل المحادثــات 
أو ـفـي التبويبــات الرئيســية للقنــوات، وتســتطيع اســتدعاءها إمــا بمناداتهــا داخــل 

ــة ــدء المحادث ــة رمــز »@« أو مــن الشــريط الموجــود بجانــب شــريط ب ــة بكتاب المحادث
ــق الذهــاب إلــى  ــة مــع المنصــة عــن طري ــى التطبيقــات المتكامل ــك التعــرف عل يمكن
ــة أو  ــم استكشــاف التطبيقــات المتضمن قســم التطبيقــات ضمــن الشــريط الرئيســي ث

البحــث عــن تطبيــق معيــن
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المدمجــة  التطبيقــات  أهــم  مــن 
تطبيــق يوتيــوب والــذي يمّكنــك 
مــن تضميــن مقاطــع الفيديــو عبــر 
اســم  عــن  المنصــة  داخــل  البحــث 
معيــن  مقطــع  وتثبيــت  المقطــع، 
قنــاة.  أي  داخــل  التبويبــات  ـفـي 
اضغــط  يوتيــوب  تطبيــق  إلضافــة 
األســفل  ـفـي  نقــاط  الثــالث  علــى 
بجانــب شــريط بــدء المحادثــة، ثــم 

يوتيــوب تطبيــق  عــن  ابحــث 

ـفـي حــال لــم تقــم بإضافــة تطبيــق 
فســتظهر  الفريــق  إـلـى  يوتيــوب 
إضافــة  منــك  تطلــب  نافــذة  لــك 
علــى  اضغــط  للفريــق،  التطبيــق 

»إضافــة«
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ســيظهر لــك بعــد ذلــك التطبيــق بجانــب شــريط بــدء المحادثــة، يمكنك تضميــن مقطع 
مــن يوتيــوب بأكثــر مــن طريقة:

يمكنــك كتابــة الرابــط داخــل شــريط بــدء المحادثــة وســيتضمن المقطــع داخــل  	
المحادثــة بشــكل تلقائــي

ــن  	 ــث ع ــم ابح ــة، ث ــدء المحادث ــريط ب ــب ش ــوب بجان ــة يوتي ــى أيقون ــط عل أو اضغ
اســم المقطــع، ثــم اضغــط عليــه لتضمينــه داخــل المحادثــة

أو اكتــب داخــل شــريط المحادثــة @YouTube ثــم ابحــث عــن اســم المقطــع ثــم  	
اضغــط عليــه لتضمينــه داخــل المحادثــة

ومثل ذلك في التطبيقات األخرى المشابهة
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تســجيل  إمكانيــة  المجانيــة هــي  النســخة  ـفـي  الموجــودة  غيــر  المميــزات  مــن 
االجتماعــات أو اللقــاءات، ولحــل هــذه المشــكلة يمكنــك االســتعانة بتطبيــق 
ــوب،  ــق يوتي ــك إضافــة زوم بنفــس الطريقــة الســابقة لتطبي زووم Zoom، ويمكن

وســيظهر بعــد ذلــك رمــز زووم بجانــب شــريط المحادثــة داخــل القنــوات

استخدام التبويبات لتثبيت الروابط والخدمات الخارجية
لتثبيــت صفحــة معينــة أو خدمــة مــن الخدمــات فــي فريــق معيــن، اذهــب إلــى »الفــرق« 

ثــم القنــاة المطلوبــة ثــم اضغــط علــى عالمــة »+« فــي األعلــى
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اختر »موقع الويب«

المناســب  االســم  أدخــل  ثــم   
لعالمــة التبويــب وأضــف الرابــط 

»حفــظ« علــى  اضغــط  ثــم 
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6. اختيار وتأهيل فريق العمل

البد لتنفيذ برنامج مياسين من توفر فريق عمل مؤهل إلنجاز مهام البرنامج

خطة التأهيلالمهامفريق العمل

إدارة فريق العمل والتأكد من إنجاز المهام مديرة البرنامج
المطلوبة في الوقت المحدد

دورة في إدارة المشاريع
دورة في إدارة فرق العمل

المشرفات

اإلشراف المباشر على تنفيذ البرنامج مع 
المشاركات

تقديم بعض الفقرات المتعلقة بالمحتوى 
القيمي والمهاري 

دورة في غرس القيم
دورة في مهارات الحوار

دورة في اإللقاء

المسؤولة التقنية

اإلعداد التقني للمنصة
رفع المحتوى على المنصة

متابعة التسجيل والدخول للمنصة
الدعم الفني خالل التنفيذ

دورة في مهارات التواصل تنسيق االستضافات واللقاءاتالعالقات العامة
وبناء العالقات

7. التنسيق للبرامج

ويتــم فيهــا توزيــع الجــدول العــام للبرنامــج مــع اختيــار األيــام والمواعيــد المناســبة 
إلقامــة البرنامــج اســتنادا لمــا جــاء فــي وثيقــة التحليــل والوثيقــة األساســية باإلضافــة 
ــذي يمثــل  إلــى دليــل األنشــطة والبرامــج، ويمكــن االســتفادة مــن النمــوذج رقــم 1 وال

نمــوذج للجــدول التفصيلــي للبرنامــج.
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بعــد االنتهــاء مــن الجــدول التفصيلــي يتــم البــدء فــي إعــداد وتنســيق الفقــرات والبرامــج 
بحيــث يتــم تكليــف المشــرفات بالفقــرات المطلوبــة منهــن والتنســيق المبكــر مــع 

المســتضافات.

8. تجهيز التصاميم

قبــل البــدء ـفـي البرنامــج البــد مــن تجهيــز التصاميــم الالزمــة أثنــاء البرنامــج والتــي 
تشــمل:

شعار البرنامج 	
هوية البرنامج 	
اإلعالن الترويجي والتسويقي  	

للبرنامج
تصميم ترحيبي بالمشاركات 	

قالب إعالن الفقرات 	
جدول البرنامج التفصيلي 	
بطاقات الشكر 	
شهادات الحضور 	

أثناء البرنامج
وتشمل هذه المرحلة الخطوات التالية:

اإلعالن 
والتسجيل

1

إطالق 
 البرنامج

2

المتابعة

3
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1. اإلعالن والتسجيل
إرسال المنشور التسويقي باإلضافة إلى رسالة نصية دعائية 	
إرســال نمــوذج التســجيل عــن طريــق نمــاذج قوقــل أو مايكروســوفت )يمكــن  	

االســتفادة مــن النمــوذج 2(
تحليل النتائج وتصفيتها حسب الفئة المستهدفة 	
إجــراء المقابــالت الشــخصية للتأكــد مــن الوصــول للفئــة المســتهدفة )عنــد الحاجة  	

ويمكــن االســتفادة مــن النموذج 3(
إعداد قائمة بالمستفيدات 	
إضافة المستفيدات إلى الفريق 	
إرسال رسالة القبول مع كامل المعلومات الالزمة للتسجيل لكل المستفيدات 	
لقاء تعريفي لشرح خطوات تحميل التطبيق والتسجيل في الفري 	
متابعة مشكالت المستفيدين ومعوقات وصولهم للمنصة 	

2. إطالق البرنامج
إجراء المقياس القبلي بداية كل قيمة )يراجع في دليل األنشطة والبرامج( 	
إرسال الجدول التفصيلي وتوزيع المجموعات 	
إقامة اللقاءات والبرامج 	
إرسال التكاليف وشروحاتها 	

3. المتابعة
متابعة الحضور والتردد اليومي )يمكن االستفادة من النموذج 4( 	
متابعة رصد التكاليف والمهام )يمكن االستفادة من النموذج 	( 	
التقييم األسبوعي لفقرات البرنامج )يمكن االستفادة من النموذج 6( 	
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بعد البرنامج

1. التقويم والقياس البعدي
التقييم النهائي للبرنامج )يمكن االستفادة من النموذج 	( 	
التأكد من إجراء المقياس البعدي )يراجع في دليل األنشطة والبرامج ( 	

2. إغالق البرنامج
الحفل الختامي وتكريم المشاركات 	
ورشة عمل لمناقشة البرنامج وكتابة التوصيات 	
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 دليل عمل 
منصة خاصة
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1/ مقارنة بين استخدام المنصات الموجودة وإنشاء منصة جديدة
يعــد تصميــم منصــات خاصــة إلقامــة البرنامــج بشــكل عــام أمــرا متقدمــا واحترافيــا أكثــر 
مــن اســتعمال المنصــات الموجــودة، وينعكــس هــذا علــى طــول المــدة الالزمــة لتصميم 
المنصــة والتكلفــة المرتفعــة والحاجــة إلــى شــيء مــن الخبــرة التقنيــة مقارنــة باســتخدام 

المنصــات الحاليــة المتاحــة في الســوق.
ـفـي منصــة  البرنامــج  إقامــة  اختيــار  بيــن  الفروقــات  وهــذه مقارنــة مختصــرة ألهــم 

خاصــة: منصــة  وإنشــاء  تصميــم  وبيــن  موجــودة 

البندم
استخدام 

منصة 
موجودة

استخدام 
منصة 
خاصة

طويلقليلالوقت الالزم لتصميم المنصة وتجهيزها وتعديلها1

صعبسهلسهولة تصميم المنصة وتجهيزها ألول استخدام2

متوسطمنخفضتكلفة تصميم وتشغيل المنصة وصيانتها3

منخفضعاليالتكامل مع الخدمات األخرى4

عاليمتوسطالخصوصية وأمان البيانات	

منخفضمتوسطالحاجة إلى الخبرة التقنية6

عاليمتوسطالمناسبة الحتياجات البرنامج وتحقيق الطلبات الخاصة	

عاليمتوسطالتحكم بالخدمات والواجهات والتصاميم8

عاليضعيفالتخصيص وإضافة الشعارات والهوية الشخصية9
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2/ الجهات الخارجية التي تقدم خدمات تصميم المنصات الخاصة
مهنــة تصميــم وتطويــر التطبيقــات مــن الوظائــف التخصصيــة التــي تحتــاج إلــى دراســة 
وممارســة وخبــرة، وباإلمــكان البحــث عــن شــركة أو فريــق أو حتــى مصمميــن مســتقلين 
وعــرض  المخاطــرة(  نســبة  ارتفــاع  مــع  التكلفــة  ـفـي  أقــل  الخيــار  )وهــذا  متميزيــن 
المتطلبــات واالحتياجــات ثــم التفــاوض حــول الوقــت الــالزم إلتمــام العمــل وســعر 

الخدمــات المقدمــة وتفاصيلهــا.

يتواجــد عــدد كبيــر مــن المطوريــن )الشــركات أو األفــراد المســتقلين( ـفـي محــركات 
ـفـي  المتخصصــة  الخدمــات  عــن طريــق  أو  االجتماعــي،  التواصــل  أو مواقــع  البحــث 
التوظيــف مثــل: لينكــد إن أو بيت.كــوم أو تنقيــب أو مهنتــي وغيرهــا. ويمكــن البحــث 
عــن المطوريــن المســتقلين فــي منصــات مثــل: خمســات أو مســتقل أو المواقــع األجنبية 

.Freelancer أو فــري النســر  Fiverr ــر ــل فايف مث

قبــل اختيــار مطــور التطبيقــات هنــاك بعــض المعاييــر التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد 
التطبيقــات  المناســب ألداء العمــل المطلــوب: منهــا خبــرة مطــور  اختيــار المطــور 
الســابقة واألعمــال التــي قــام بهــا، باإلضافــة لرضــى العمــالء الســابقين عــن الخدمــات 
ــه. ومــن الممكــن ســؤال المطــور عــن المشــاريع التــي قــام  التــي قدمهــا وتقييمهــم ل
بهــا أو التــي يعمــل عليهــا حاليــًا. والبــد مــن التعــرف علــى خطتــه فــي العمــل والتصميم، 
ــك مــن  ــر ذل ــالت المتاحــة وغي ــم وعــدد التعدي ــاء التصمي ــي يقدمهــا أثن ــارات الت والخي
ــر عمقــًا  ــزات. وكلمــا كان التواصــل مــع الجهــة األخــرى أســهل وأكث العــروض والممي
ــة بيــن المطــور وصاحــب الفكــرة  كان الخــروج بنتائــج أجــود، فالتصميــم عمليــة متبادل

ــر العوائــق فــي نجــاح العمــل. وضعــف التواصــل أو صعوبتــه مــن أكب
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3/  االحتياجات الالزمة قبل تصميم المنصات الخاصة:

وجود كادر ملم بالتفاصيل التقنية: ⚪

ــد مــن وجــود مســؤول تقنــي ملــم بشــكل عــام باالحتياجــات المعرفيــة الالزمــة  الب
للتواصــل والتنســيق مــع الجهــات الخارجيــة التــي تقــدم خدمــات تصميــم المنصــات، 

حيــث ســيتولى مســؤولية إدارة المشــروع فــي هــذه المرحلــة.

المنصــات  ⚪ وتصميــم  تطويــر  خدمــات  تقــدم  التــي  الخارجيــة  الجهــات  عــن  البحــث 

: ت لتطبيقــا ا و

يلــزم قبــل تصميــم المنصــة الخاصــة معرفــة آليــة عمــل الجهــات الخارجيــة التــي تقوم 
بتصميــم المنصــات والتطبيقــات، ومــا هــي المعلومــات المطلوبــة من العمــالء، وما 
هــي طبيعــة األعمــال التــي يقومــون بهــا وخطــوات تنفيــذ تلــك األعمــال والمــدة 

الزمنيــة الالزمــة لذلــك وتكلفتهــا التقديريــة، والخدمــات اإلضافيــة المقدمــة. 

4/ خطوات العمل
يبــدأ المســؤول التقنــي مهمتــه بدراســة المســتفيدين والتعــرف علــى االحتياجات  	

التقنيــة الــالزم توفرهــا فــي المنصــة، باإلضافــة لدراســة خطــوات ومراحــل تصميــم 
المنصــة للمشــاركة فــي عمليــة إدارة المشــروع بشــكل صحيــح.

بعــد ذلــك يتــم التواصــل مــع شــركات تطويــر المنصــات والتطبيقــات )المطوريــن(  	
مــن قبــل المســؤول التقنــي، وتكــون مهمتــه هــي متابعــة عمليــة تصميــم تجربــة 

المســتخدم وواجهــة المســتخدم مــع الشــركة المطــورة للمنصــة أو التطبيــق.
مســبق،  	 بشــكل  والتنســيقات  والخطــوط  التصاميــم  وتنفيــذ  اختيــار  يفضــل 

ومحاولــة التقليــل مــن التعديــالت بعــد بدايــة التنفيــذ لتقليــل الوقــت الــالزم 
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التكاليــف. وخفــض  المنصــة  إلنهــاء 
اختبــار المنصــة بشــكل عملــي وتجربتهــا لفتــرة ال تقــل عــن أســبوع واختبــار جميــع  	

التصميــم  النهائــي لعمليــة  التقييــم  الخدمــات والمميــزات المطلوبــة وإجــراء 
وأيضــًا لمــدى مناســبة المنصــة للبرنامــج.

5/ خطوات عمل مصمم المنصة أو التطبيق:
الخطــوات التاليــة هــي الخطــوات العامــة التــي يســير عليهــا مطــورو المنصــات  	

والتطبيقــات، وينبغــي علــى المســؤول التقنــي أن يكــون ملمــًا بشــكل عــام 
بهــا، ويشــارك فــي عمليــة التصميــم والدراســة ومتابعــة الجهــات الخارجيــة أثنــاء 

ــذ. التنفي
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التشغيل 
والصيانة

خطوات التصميم العامة:

تتمثل الخطوات الالزمة لتصميم المنصة في مراحل أساسية وهي:

1 .)User Research( دراسة المستخدم
دراســة المســتفيد النهائــي وحصــر المتطلبــات والحاجــات التقنيــة الالزمــة لتســهيل 

عمليــة الوصــول للخدمــات التــي يقدمهــا التطبيــق

2 .:)Competitive research( دراسة المنافسين
مميزاتهــا  ومعرفــة  وتحليلهــا  حاليــًا  الموجــودة  والمنصــات  المنافســين  دراســة 
ــي تنقصهــا لتناســب حاجــات البرنامــج، ومــا هــي  ــوب أو األمــور الت وخصائصهــا والعي
اإلضافــات التــي ترغــب بإضافتهــا لتتميز المنصــة الخاصة عن بقية المنصــات الموجودة.

3 .:)User Flow( مسار التطبيق للمستخدم
مــع  المســتخدم  فيهــا  ســيتفاعل  التــي  الحــاالت  لجميــع  افتراضيــة  خريطــة  وهــو 
الصفحــات والوجهــات للتنقــل مــن صفحــة إلــى أخــرى ومــن خدمــة ألخــرى، مــن بدايــة 

تشــغيل التطبيــق أو المنصــة إـلـى الوصــول إـلـى الهــدف مــن الدخــول إليهــا.

التصميم 
النهائي

االختبار 
والتجريب

التصميم 
التجريبي

التخطيط 
والسيناريو

الدراسات
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4 .:)Site Map( خريطة التطبيق
ــق للمســتخدم، وفيهــا  ــًا بعــد خطــوة مســار التطبي ــي تأتــي منطقي وهــي الخطــوة الت
ــم تمثيــل الصفحــات الخاصــة بالتطبيــق بشــكل واضــح. وفــي هــذه الخطــوة تكــون  يت
عــدد الصفحــات المطلوبــة والخيــارات التــي ينبغــي وضعهــا فــي التطبيــق والصفحــات 

واضحــة بعــد هــذه المرحلــة.

5 .:)Low Fid Wireframes( ورقة هيكلة أولية
وتبــدأ ـفـي هــذه المرحلــة تصميــم واجهــات التطبيــق وصفحاتــه علــى شــكل رســم 

المســتخدم وواجهــة  التطبيــق  واجهــة  يتصــور  ورـقـي  تخطيــط 

6 .)Usability Testing( اختبار سهولة االستخدام
بعــد تجهيــز الورقــة الهيكليــة يعــرض التصميــم الورقــي علــى عــدد مــن المســتخدمين 
بعــدة حــاالت مختلفــة لمعرفــة مــدى ســهولة اســتخدام التطبيــق، وإذا كانــت هنــاك 

تعديــالت عليهــا.

7 .:)High Fid Wireframe( ورقة هيكلية متقدمة
وهــي الورقــة الهيكليــة األوليــة بعــد تحويلهــا مــن تصميــم ورقــي إلــى تصميــم رقمــي، 

وتظــل بــال ألــوان أو أي صــور فعليــة.

8 .:)User Interface Design( تصميم الصفحات
وتظهــر ـفـي هــذه المرحلــة هويــة التطبيــق بشــكل واضــح، وتكــون النتيجــة عبــارة 
عــن صفحــات مصممــة باأللــوان المطلوبــة مــع صــور وعناصــر توضــح الشــكل النهائــي 

لتصميــم الصفحــات.



48

	 .:)Prototype( نموذج أولي تفاعلي
وهــذا النمــوذج يكــون عبــارة عــن محــاكاة لمرحلــة البرمجــة، فيمكــن ظاهريــًا اســتخدام 
الشــكل  بيــن الصفحــات الســتيعاب  الواجهــات والنقــر عليهــا والتفاعــل واالنتقــال 

ــه بعــد البرمجــة. ــذي ســيكون علي ــق ال ــي للتطبي النهائ

التصميم الكامل للمنصة. 	1
علــى  العمــل  يتــم  إضافيــة  أو مواصفــات  عــدم وجــود مالحظــات  مــن  التأكــد  بعــد 
التصميــم والبرمجــة الكاملــة للمنصــة مــع رفــع التطبيــق علــى الســيرفرات النهائيــة 

المســتفيدين. لعــدد  االســتيعابية  الطاقــة  وزيــادة 

التشغيل والصيانة. 11
ــة اإلطــالق للتطبيــق والبــد فيهــا مــن وضــوح دور الجهــة  ــة األخيــرة هــي مرحل المرحل
الخارجيــة وعالقتهــا بالتطبيــق خصوصــا فيمــا يتعلــق بالســيرفرات والصيانــة الدوريــة 

للمنصــة واالتفــاق علــى التكاليــف الســنوية لعمليــة التشــغيل.
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المالحق
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نموذج الجدول التفصيلي للبرنامج ⚪

البرنامجاليومالقيمة أو المهارةاألسبوع

1

محبة هللا

النشاط األولاألول

النشاط الثانيالثاني

2
النشاط الثالثاألول

النشاط الرابعالثاني

3
النشاط الخامساألول

النشاط السادسالثاني

4
النشاط السابعاألول

النشاط الثامنالثاني

5

اكتشاف الذات

النشاط األولاألول

النشاط الثانيالثاني

6
النشاط الثالثاألول

النشاط الرابعالثاني

منوذج )1(
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البرنامجاليومالقيمة أو المهارةاألسبوع

7

تقدير األسرة

النشاط األولاألول

النشاط الثانيالثاني

8
النشاط الثالثاألول

النشاط الرابعالثاني

9
النشاط الخامساألول

النشاط السادسالثاني

10
النشاط السابعاألول

النشاط الثامنالثاني

11
بناء العادات 

اإليجابية

النشاط األولاألول

12
النشاط الثانيالثاني

النشاط الثالثاألول
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البرنامجاليومالقيمة أو المهارةاألسبوع

13

المسؤولية

النشاط الرابعالثاني

النشاط األولاألول

14
النشاط الثانيالثاني

النشاط الثالثاألول

15
النشاط الرابعالثاني

النشاط الخامساألول

16
النشاط السادسالثاني

النشاط السابعاألول

17

بناء الصداقات

النشاط الثامنالثاني

النشاط األولاألول

18
النشاط الثانيالثاني

النشاط الثالثاألول
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البرنامجاليومالقيمة أو المهارةاألسبوع

19

االعتزاز باألنوثة

النشاط الرابعالثاني

النشاط األولاألول

20
النشاط الثانيالثاني

النشاط الثالثاألول

21
النشاط الرابعالثاني

النشاط الخامساألول

22
النشاط السادسالثاني

النشاط السابعاألول

23

التعامل مع وسائل 

التواصل االجتماعي

النشاط الثامنالثاني

النشاط األولاألول

24
النشاط الثانيالثاني

النشاط الثالثاألول

النشاط الرابعالثاني
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الوصفالسؤالم
طريقة 

اإلجابة
خيار 3خيار 2خيار 1

إجابة االسم الثالثي1
قصيرة

اختيار من العمر2
22-25 سنة19-21 سنة16-18 سنةمتعدد

رقم اجلوال3
أدخلي الرقم مسبوقاً 
مبفتاح الدولة بدون 

عالمة +  مثال: 
 )966567891234(

إجابة 
قصيرة

البريد اإللكتروني4
تأكدي من صحة البريد، 
وإمكان استالم الرسائل 

عليه
إجابة 
قصيرة

الوضع الدراسي 5
احلالي

وضحي ما إذا كنت حالياً 
تدرسني، أو تبحثني عن 

فرصة دراسة 
اختيار من 

أبحث عن طالبةمتعدد
فرصة دراسية

ال أدرس حالياً، 
وال أبحث عن 
فرصة دراسية

الوضع الوظيفي 6
احلالي

وضحي ما إذا كنت حالياً 
تعملني، أو تبحثني عن 

فرصة عمل 
اختيار من 

متعدد
أبحث عن أعمل حالياً

فرصة عمل
ال أعمل حالياً، 
وال أبحث عن 

فرصة عمل

وضحي ما إذا كنت الوضع االجتماعي7
متزوجة أو لديك أطفال

اختيار من 
متزوجة وليس غير متزوجةمتعدد

لدي أطفال
متزوجة ولدي 

أطفال

هل تعيشني حالياً في املدينة8
مدينة جدة؟

إجابة 
قصيرة

نعم أعيش في 
مدينة جدة

ال، ولكني 
أعيش في 

اململكة العربية 
السعودية

ال، بل أعيش 
خارج اململكة 

العربية 
السعودية

منوذج )2(
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الفقرةم

ترحيب1

تعريف باملتحدث2

التعرف على الضيفة )حدثيني عن نفسك(3

السؤال عن مكان السكن4

السؤال عن العمر والوضع الدراسي واحلالة االجتماعية5

السؤال عن التجارب السابقة في البرامج التربوية وغيرها6

كيف تعرفتي على البرنامج7

السؤال عن ماذا تتوقعني من البرنامج8

السؤال عن أنسب املواعيد إلقامة البرنامج9

العوائق التي قد تصعب من إقامة البرنامج10

منوذج )3(
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االسمم
شهر 1 )__________________(

عدد أيام 
البرنامج

نسبة 
الحضور

  األسبوع 4 )    /   (  األسبوع 3 )    /   (  األسبوع 2 )    /   (  األسبوع 1 )    /   (
اخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

متابعة الحضور والتردد اليومي ⚪منوذج )4(
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االسمم
شهر 2 )__________________(

عدد أيام 
البرنامج

نسبة 
الحضور

  األسبوع 4 )    /   (  األسبوع 3 )    /   (  األسبوع 2 )    /   (  األسبوع 1 )    /   (
اخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

متابعة الحضور والتردد اليومي ⚪منوذج )4(
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االسمم
الفترة كاملة

عدد أيام 
البرنامج

نسبة 
الحضور

  األسبوع 4 )    /   (  األسبوع 3 )    /   (  األسبوع 2 )    /   (  األسبوع 1 )    /   (
اخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاءاخلميسالثالثاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

متابعة الحضور والتردد اليومي ⚪منوذج )4(
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االسمم

التكليف 
1

التكليف 
2

التكليف 
3

التكليف 
4

التكليف 
5

التكليف 
6

التكليف 
7

التكليف 
8

عدد 
النسبةالتكليفات

اليوماليوماليوماليوماليوماليوماليوماليوم
 /    /  /    /  /    /  /    /  /    /  /    /  /    /  /    / 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

رصد التكاليف والمهام ⚪منوذج )5(
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خيار 5خيار 4خيار 3خيار 2خيار 1طريقة اإلجابةالسؤالم

مدى االستفادة من احملتوى العلمي 1
12345املقياس اخلطيواملعرفي 

عند املقارنة بني املادة العلمية التي مت 2
اختيار من متعددتقدميه وبني ما كنت تتوقعه جتد أن:

املادة العلمية 
أعلى من 
توقعاتي

املادة العلمية 
ساوي 
توقعاتي

املادة العلمية 
أقل من 
توقعاتي

12345املقياس اخلطينسبة اإلضافة التي حصلت عليها:3

12345املقياس اخلطيسهولة التواصل مع املسؤولني4

12345املقياس اخلطيمتكن املقدمني والتمّيز في األسلوب5

12345املقياس اخلطيجودة صوت امللقي ووضوحه6

جودة الصورة والفيديو )في حال وجود 7
12345املقياس اخلطيبث أو عرض مقاطع(

مناسباختيار متعدد مناسبة املدة الزمنية للبرنامج8
الوقت قصير 

بالنسبة 
للمادة

الوقت طويل 
بالنسبة 

للمادة

12345املقياس اخلطيوجود مساحة لالستفسار والنقاش9

إجابة قصيرةمالحظات ومقترحات10

التقييم األسبوعي ⚪منوذج )6(
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خيار 5خيار 4خيار 3خيار 2خيار 1طريقة اإلجابةالسؤالم

مدى االستفادة من احملتوى العلمي 1
12345املقياس اخلطيواملعرفي 

عند املقارنة بني املادة العلمية التي مت 2
اختيار من متعددتقدميه وبني ما كنت تتوقعه جتد أن:

املادة العلمية 
أعلى من 
توقعاتي

املادة العلمية 
ساوي 
توقعاتي

املادة العلمية 
أقل من 
توقعاتي

12345املقياس اخلطينسبة اإلضافة التي حصلت عليها:3

12345املقياس اخلطيسهولة التواصل مع املسؤولني4

12345املقياس اخلطيمتكن املقدمني والتمّيز في األسلوب5

12345املقياس اخلطيوضوح املواعيد مسبقا6

12345املقياس اخلطيمواعيد البرنامج كانت مناسبة لي7

12345املقياس اخلطيجودة صوت امللقي ووضوحه8

جودة الصورة والفيديو )في حال وجود 9
12345املقياس اخلطيبث أو عرض مقاطع(

مناسباختيار متعدد مناسبة املدة الزمنية للبرنامج10
الوقت قصير 

بالنسبة 
للمادة

الوقت طويل 
بالنسبة 

للمادة

12345املقياس اخلطيوجود مساحة لالستفسار والنقاش11

إجابة قصيرةأبرز إيجابيات البرنامج12

إجابة قصيرةأبرز سلبيات البرنامج13

إجابة قصيرةمالحظات ومقترحات14

التقييم النهائي ⚪منوذج )7(








