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  مةمقد  

م  تفعيل ذلك من خالل عملية التعل  ة التعليم لطالبها وسوف يتم  تلتزم المدرسة اللبنانية في قطر في حالة إغالقها بتوفير استمراري  

م عن بُعد توفير التعليم والدعم من قبل المعلمين، فضال عن التقييم والتعليقات من جانب  عن بعد )عبر اإلنترنت(. ويقصد بالتعل  

هذه    ا لوجه. ومع ذلك، فإن  وجه    العادية والتي تتم    ر تقديم الدروس المعتادة في غرفة الصف  المعلمين للطالب وذلك في حالة تعذ  

ة( أو غياب الطالب  ال تسري في حالة إغالق المدارس لفترات قصيرة )على سبيل المثال نتيجة لسوء األحوال الجوي    سياسةال

 ة.لفترة قصير

 :عن بعد إلى تحقيق ما يليسياسة التعل م تهدف 

 .م عن بعدق بالتعل  في نهج المدرسة فيما يتعل   التوافق واالنسجامضمان  ✓

 .م عن بعدق بالتعل  فيما يتعل   تمع المدرسي  عات لجميع أفراد المجوضع توق   ✓

 

 م عن بعد ة التعل  خط  

 :ة التعليم من خالل إعداد وتقديم ما يليفي حالة إغالق المدرسة لفترة طويلة، ستعكف المدرسة على توفير استمراري  

التشارك في هذه   . وسيتم  صفي    ىومستوة  ماد    م واألنشطة والمصادر لكل  د أهداف التعل  م عن بعد تحد  ة للتعل  خطة أسبوعي   •

 .التالي لألسبوعالخطة مع أولياء األمور والطالب في نهاية كل أسبوع، استعداد ا 

 .درس  مجموعة من المصادر لكل   •

وفق جدول زمني   • ومنتظمة  مباشرة  للطالب محد    عقد جلسات  الفرصة  الدروس، وستتاح  المعلمون محتوى  فيه  يشرح  د 

 .اعل مع معلميهم وزمالئهملطرح األسئلة والتف

وجه الخصوص للطالب من الدورة   ى، وعلْينتقديم جلسات مباشرة مسجلة لسهولة الوصول إليها في تاريخ ووقت الحق  •

 .األولى الذين ال يمكنهم حضور الدرس المباشر

 .تقديم التغذية الراجعة للطالب على العمل المكلفين به •

 .ت دراستهاة عبر اإلنترنت على المواد التي تم  والنهائي  ة عمل التقييمات التكويني   •

ر اإلنترنت في منازل الطالب والعاملين بالمدرسة. ومع ذلك، فإن افتراض فترض توف  م عن بعد يُ تعل  ال  أهدافتحقيق  لضمان      

 .ةعدم توفر التجهيزات للطباعة لن يعيق قدرتهم على تقديم أعمالهم كنسخة إلكترونية أو حتى كصور

تنطبق النقاط السابقة على المدرسة بأكملها. إال أن هناك بعض االختالفات في المنصات الرقمية والمصادر المستخدمة في كل  

 .حلقة
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 األولى  لحلقةمرحلة ما قبل المدرسة وا

دوجو  تعد   كالس   " واأل" Class Dojo منصة  المعلمين  بين  للتواصل  األساسية  الحالية  المنصة  ويمكن  تالميذوال  هلهي   .

يقد    تالميذلل أن  المنصة  المكل  على هذه  الفيديو  من نشرالمعلمون    كما يتمك نفين بها،  موا األعمال والواجبات  التحديثات ومقاطع 

 .للتالميذة والواجبات والتعليق عليها ة المناسبة للفئة العمري  التعليمي  

"زوو  عد  ويُ  يستخدم  تطبيق   Zoom م"تطبيق  آخر  الحي    لبث  ا  األالجلسات  مع  ويتم  طفالة  األمورموافاة    .  بروابط    أولياء 

 .ااالجتماعات للجلسات المجدولة سلف  

 

 الثانويةالمرحلة و ثالثةالثانية وال حلقتينال

الحي    يتم   الجلسات  والمهام  إجراء  منصة    ة  خالل  من  العاملين  مع  والتواصل  تيمز"والتقييمات   Microsoft "مايكروسوفت 

Teams.   ا أساسي ا تعاوني ا يسمح باالتصال المتزامن وفي الوقت الفعلي    وتعد ، كما يسمح بتشارك المصادر بين هذه المنصة نظام 

تم   وقد  كل    المعلمين وفصولهم.  اللبنان  تسجيل  المدرسة  في مجتمع  تم  عضو  فرق  في  لكل    ية  مسبق ا  من    دراسي    صف    تسجيلها 

 يقومون بتسليم المهام والواجبات المكلفين بها، فضال  ، كما  ة مباشرة مع معلميهم  . ويقوم الطالب بحضور جلسات حي  صفوفهم

التقد   وتلق  عن  لالختبارات  المتوق  م  ومن  المناسب.  الوقت  في  المالحظات  منصة ي  خالل  من  اإلنترنت  عبر  المعلمين  تواجد  ع 

 .صف  ص لدرسهم في هذا الفي الوقت المخص    Microsoft Teams  "مايكروسوفت تيمز"

ا، فقد اشتركت المدرسة في العديد من المصادر عبر اإلنترنت التي يمكن أن ات اإللكترونية المذكورة آنف  وباإلضافة إلى المنص  

 Reading A-Z  ،I Read Arabic    ،3000 Achieve  ،Khanالتعلم، نذكر منها على سبيل المثالة التدريس وز عملي  تعز  

Academy ،  Kahoot، Alefbata ،  WordWall ،Genially لكثير غيرهاوا.  

بالحق   لنفسها  المدرسة  الموض    وتحتفظ  األساليب  تغيير  وتتعلق  في  تنشأ  التي  المواقف  في ضوء  أعاله  أي حة  وراء  باألسباب 

 .إغالق

 التقييم 

ا  ي  د، وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا تحد  تقديم المالحظات في الوقت المناسب والمفيد حجر الزاوية في التدريس والتعلم الجي    يُعد  

الراجعة بشكل يزداد صعوبة في حالة التعلم عن بعد، فإن المعلمين سيحاولون جاهدين في العمل على تقديم المالحظات والتغذية  

ا منتظم للطالب فيما يتعلق باألعمال التي يطلب منهم تقديمها. وفي ظل الظروف العادية، ال يتم تقييم جميع أجزاء العمل شكلي  

 .المدرسة استخدام التعلم عن بعددت اعتم إذامن قبل المعلمين، وسيظل هذا هو الحال 

الل المدرسة  في  أننا  إلى  الخصوص  هذا  في  هنا  وخاصة خالل ونشير  التكويني  التقييم  على  كبير  بشكل  نعتمد  قطر  في  بنانية 

التقييم الذي نستخدمه على مدار األسبوع، من أجل الحصول   التعلم عن بعد، كما نعمل على التنوع في  إغالق المدرسة وفترة 

 .دةعلى صورة أكثر دقة لما فهمه الطالب من خالل وجهات نظر متعد  
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 التكوينية تقييماتال

 :تشمل األنواع الرئيسية للمهام التكوينية المستخدمة أثناء التعلم عن بعد ما يلي

والتأمالت:الملخ   ✓ ويفك  يتوق    صات  الطالب  ويستمد  ف  قرأوه،  أو  سمعوه  ما  ويفهمون  الشخصي  رون،  المعنى  من    ون 

ي أو   / و  التعليمية،  ويتطل  ضيفون  تجاربهم  المعرفية،  فوق  ما  مهاراتهم  خاصة  من  لغة  الطالب  يستخدم  أن  ذلك  ب 

 .بالمحتوى

 

يقوم الطالب بتنظيم المعلومات وإجراء االتصاالت ومالحظة العالقات من خالل   القوائم واللوحات والرسوم البيانية: ✓

 .استخدام مخططات المفاهيم المتنوعة

 

الشفوية: ✓ المخص    العروض  بالموضوع  معرفتهم  الطالب  فضال  يستخدم  لهم  للتعبير ص  وذلك  الفيديو  شريط  عن   

  .بأنفسهم عن تعلمهم ورؤاهم المتعلقة بالموضوع

 

تعيين الواجبات المنزلية للطالب عبر اإلنترنت في جميع المواد، ويمكن أن يكون الواجب المنزلي   يتم    بيق:مهام التط ✓

خان أكاديمية  في  والتمارين  القرائي،  الفهم  أسئلة  على  واإلجابة  اإلبداعية،  والكتابة  الرياضيات،  على  عادي ا   تدريب ا 

(Khan Academy)تب، واألعمال الفنية، وما إلى ذلك ، ومشروع علمي، وبعض تمارين من الك. 

 

 .تتاح للطالب فرصة التواصل مع اآلخرين أثناء تطويرهم وإظهار فهمهم للمفاهيم األنشطة التعاونية: ✓

 

 ي ة تلخيصتقييمات 

 :ة رئيسةباستخدام ثالث أدوات رقمي   ةتلخيصي   إجراء مهام   يتم  

 .الطالب على أسئلة التقييم في هذا التطبيقحيث يجيب  :(Microsoft Forms) نماذج مايكروسوفت ✓

  (Teams) اختبارات قصيرة مجدولة على تطبيق تيمز ✓

   (Kahoot) ت  تطبيق كاهو ✓
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 األدوار والمسؤوليات

 الموظفون 

نوا من  موظفو المدرسة اللبنانية في قطر عبر اإلنترنت خالل ساعات العمل الرسمية المدرسية. إذا لم يتمك    يتواجديجب أن  

ألي   عليهم   العمل  فيجب  ذويهم،  من  المرضى  أحد  رعاية  أو  المرض  بسبب  المثال  سبيل  على  الوقت،  هذا  خالل  سبب 

اتصال مباشر بين الطالب والموظفين    أي    أن يتم    يجب،  اإلبالغ عن ذلك باستخدام إجراء الغياب العادي. عالوة على ذلك 

 .من خالل القنوات المدرسية الرسمية فقط

 

 المعلمون

 :ا يليالمعلمون مسؤولون عم  

o إعداد الخطط األسبوعية. 

o  إعداد جميع مصادر التدريس بما في ذلك عروض باوربوينت مصحوبة بالتعليقات وتحميلها على المنصات                                                                            

        هة إليهم.التعليمات الموج   وفق                      

o   الطالبة مباشرة مع إجراء جلسات حي. 

o   عن الجلسات الخاصةصة لذلك فضال  ة مخص  تعليمي   تقديم الدعم لذوي اإلنجاز والتحصيل المنخفض بمواد . 

o التواصل مع الطالب من خالل القنوات المدرسية الرسمية فقط. 

o   اءة حول عمل الطالب في الوقت المناسبتقديم مالحظات وتغذية راجعة بن. 

o  السلوك لسياسة اإلبالغ عن مشكالت السلوك وفق ا. 

o   ر.على استفسارات وطلبات أولياء األمو الرد  

o   قين وأولياء األموروالمنس   مسؤول القسمة مع حضور اجتماعات افتراضي. 

o   الجلسات أو االجتماعات المباشرة عند بث   المدرسي   اتباع قواعد الزي. 

 

 المنسقون

 :ح أعاله، فإن المنسقين مسؤولون عما يليبالتدريس، كما هو موض   ة باإلضافة إلى مسؤولياتهم المتعلق

o   بات التعلم عن بعد جانب من جوانب المناهج الدراسية يحتاج إلى التغيير للتوافق مع متطل    النظر فيما إذا كان أي 

 .مع مراعاة أي متطلبات من وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص

o الئمة.العمل مناسبة وم ن أن مهام  العمل مع المعلمين للتأكد م 

o   ص عبر المواد الدراسية مناسب من حيث الكم  العمل مع المنسقين اآلخرين وكبار القادة للتأكد من أن العمل المخص  

 .دة قابلة للتحقيقوالنوع، وأن المواعيد النهائية المحد  

o   خاللها مناقشة الخطط التفصيلية والعمل على تحسينها مراقبة عمل المعلمين من خالل اجتماعات منتظمة يتم. 

o تعريف المعلمين بالمصادر التي يمكنهم استخدامها لتدريس المواد الدراسية الخاصة بهم. 
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 لجنة دعم الطالب 

إلى   يحتاجون  الذين  الطالب  دعم  أنه من مسؤوليتنا كمدرسة  نعتقد  فإننا  بعد،  أو عن  عادية،  بيئة صفية  في  كنا  التوجيه  سواء 

نة من المعلمين والمعلمين  هذا هو السبب في أن لجنة دعم الطالب لدينا والمكو    والمساعدة لتحقيق نتائج التعلم الخاصة بهم. ولعل  

 :المساعدين والمستشارين يقومون بتقديم الدعم لهؤالء الطالب بانتظام من خالل

 .رةهم المتأخ  متابعة مهام   -

 .أكاديمية قد تعترضهممساعدتهم بأي ثغرات  -

 .جدولة جلسات دعم أسبوعية لمجموعات صغيرة من الطالب المتعثرين الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم -

 

 ونالمستشار

هذا خالل أي فترة من فترات إغالق المدرسة أو التعلم   تلتزم المدرسة اللبنانية في قطر بتقديم الدعم العاطفي المثالي، وسيستمر  

 :مل مسؤوليات المستشارين المدرسيين أثناء التعلم عن بعد األمور التاليةتشوعن بعد. 

o  البريد أو  الهاتف  عبر  معهم  والعائالت  والطالب  الموظفين  تواصل  لكيفية  خطة  لوضع  األقسام  رؤساء  مع                                                         العمل 

 .اإللكتروني أو المنصات عبر اإلنترنت

o  االستمرار في دعم الطالب وأسرهم من خالل توفير المشورة واالستشارات األكاديمية والجامعية والوظيفية الالزمة

 .الفيديو  برالتشاور عأو  عبر البريد اإللكتروني و/

o مساعدة المعلمين في االتصال بالطالب / أولياء األمور عند الحاجة. 

o   المعمول بها في المدرسة والمساعدة في الوصول إلى الطالب الذين ال ينخرطون في  المساعدة في إجراءات الحضور

 .التعلم عن بعد

 

 رؤساء األقسام 

 :تشمل مسؤوليات رؤساء األقسام خالل فترة التعلم عن بعد ما يلي

o تنسيق خطة التعلم عن بعد في أقسامهم. 

o   معلمين والمنسقين، ومن خالل التواصل للحصول على  م عن بعد من خالل اجتماعات منتظمة مع الة التعل  رصد فعالي

 .مالحظات من جميع أصحاب المصلحة

o رصد ومتابعة حضور الطالب. 

o متابعة سلوك الطالب أثناء التعلم عبر اإلنترنت. 

o   فوا عن تقديم الواجباتمتابعة الطالب الذين تخل. 

o   على استفسارات واهتمامات الطالب وأولياء األمور الرد. 
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 التعليمي   اإلخصائي  

 :ما يلي التعليمي   ات األخصائي  تشمل مسؤولي  

o   وفريق دعم التعلم عن بعد لعمل مصادر وحلول التعليم الرقمية قيادة لجنة التطوير المهني. 

o   فعالي الفصول  رصد  حضور  خالل  من  بعد  عن  التعلم  المقد  االفتراضي  ة  المصادر  ومتابعة  األمورمة  ة،  ،  ألولياء 

 .واالجتماع مع فريق دعم التعلم عن بعد

o ضمان تجربة تعليمية عالية الجودة عند تقديمها لجميع الطالب. 

 

 لمساعدالمدير العام ا/  المدير العام

 :ا يليالمساعد أثناء التعلم عن بعد م والمدير العام المدير العامتشمل مسؤوليات 

o   التربية والتعليم القطرية واللبنانية بات وزارتيْ متابعة جميع قرارات ومتطل. 

o ة لمجموعات أصحاب المصلحةر  توفير تحديثات مستم. 

o الوصول إلى قرارات بشأن الجوانب الرئيسية للتعلم عن بعد. 

o تنسيق خطة التعلم عن بعد عبر المدرسة. 

o  التعليمي   اجتماعات دورية مع رؤساء األقسام واألخصائي  رصد فاعلية التعلم عن بعد من خالل. 

 

 الطالب 

 :يتوقع فريق العمل بالمدرسة من الطالب ما يلي

o عمل روتين يومي للتعلم. 

o إمكانية االتصال بهم خالل األوقات المطلوبة. 

o   ده المعلمونإكمال المهام والواجبات بنزاهة وصدق مع احترام الموعد النهائي الذي حد. 

o المساعدة من المعلمين أو المستشارين في حالة االحتياج إليها  طلب. 

o إبالغ المعلمين إذا لم يتمكنوا من إكمال العمل. 

o ي  في تعاملهم الرقم ينصالح ينأن يكونوا مواطن. 

o   نة سلوك المدرسةا بمدو  االلتزام دائم. 
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 أولياء األمور

 :ما يلي  أولياء األمورع فريق العمل بالمدرسة من يتوق  

o   عات روتينية إنشاء إجراءات وتوق. 

o  ولدهم.تحديد المساحة المخصصة لدراسة  

o مراقبة االتصاالت من المدرسة. 

o  نه أو قدرته على إكمال العملأو عدم تمك   ابنهمإبالغ المدرسة في حالة مرض. 

o طلب المساعدة من المدرسة عند الحاجة. 

o بأفضل ما لديهم من قدرات بنائهمتعلم أ دعم. 

o   أو نسخ أي معلومات أو رسائل أو مشاركات لمشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي أو أي    تصويراالمتناع عن

 .ة أخرى خارج تطبيقات المدرسة الرسميةمنص  

o تشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة. 

 

 فريق دعم التعلم عن بعد 

جنب ا إلى جنب مع لجنة   التعليمي    المدرسة اللبنانية في قطر ببنية صلبة لدعم عملية التعلم عن بعد، حيث يعمل األخصائي  ع  تتمت  

التعلم عن بُعد بشكل تعاوني    التطوير المهني   التعليمية، وعمل مصادر تعلم جديدة، والعثور على   وفريق دعم  إلعداد الدروس 

 .ريق المدرسة أكاديمي ا وفني ايات، ودعم فحلول مبتكرة للتحد  

خص   فقد  ذلك،  على  إلكترونيعالوة  بريد  عنوان  المدرسة  العمل   مخص ص  support@lsq.sch.qaصت  فريق  لدعم 

 .ةالطالب وأولياء األمور الذين يعانون من تحديات فني   لكبالمدرسة وكذ

 

 ترتيبات المراقبة 

لمراقبة جودة التعلم عن بُعد، وفي هذا اإلطار تسعى المدرسة للحصول على مالحظات من يجتمع فريق القيادة العليا أسبوعي ا  

 .ساعة 24أمر في غضون  جميع أصحاب المصلحة وتستجيب ألي  

 

 روابط مع السياسات األخرى 

 :بما يليسياسة التعل م عن بُعد ترتبط 

 .السلوك سياسة ✓

 .الحضور سياسة ✓

 .التقييم سياسة ✓

 .وسالمتهحماية الطفل  سياسة ✓
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  عيوب التعلم عن بعد

 :م عن بعد منها ما يلية بعض العيوب للتعل  ثم  

المدرسة و ❖ قبل  أولياء األمور في مرحلة ما  التقنية مثل    تالميذ يجب على  المهام  الحلقة األولى مساعدة أطفالهم في 

أو االنضمام إلى جلسات مباشرة على زووم. يمكن أن  " Class Dojo إرسال المهام والواجبات في " كالس دوجو

ا ليكون هذا تحد    .الذين لديهم أكثر من طفل لألهلالعاملين و ألهلي ا كبير 

 .أو أكثر نية، خاصة العائالت التي لديها طفالبعض العائالت أجهزة كاف ىر لدال تتوف   ❖

 .ةال يدعمون فكرة التعلم عن بعد بالكلي   أولياء األموربعض  ❖

خالل جلسة عبر اإلنترنت وهو أمر بالغ األهمية   ر للطالب فرصة كافية للعمل التعاوني  في التعلم عن بعد، ال تتوف   ❖

 .الللتعلم الفع  

 .م عن بعدبعض المواد واألنشطة ال تصلح للتعل ❖

 .ة بما في ذلك مشكالت االتصاالتقد تنشأ مشكالت فني   ❖

 

 السياسة مراجعة 

مراجعتها    وفعاليتها، كما سيتم  ها  . وسيراقب كبار موظفي المدرسة اللبنانية في قطر تطبيق2020في مايو السياسة إنشاء هذه  تم  

 .وتحديثها حسب الضرورة على أساس سنوي  
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 أ ملحق 

 

 ة المباشرة الطالب خالل الجلسات الحي  من  عالمتوق  

 

 :الة للتعلم عن بعد، فإن المتوقع من كل طالب أن يقوم بما يليللحصول على تجربة مثمرة وفع  

 .تخصيص مساحة عمل هادئة ومريحة بأقل عدد ممكن من عوامل التشتيت -1

 .واسم العائلةاالنضمام إلى الجلسة المباشرة في الوقت المحدد باستخدام االسم   -2

 .القيام بشحن الجهاز الستخدامه وإعداد أي مواد أو كتب أو دفاتر نسخ مطلوبة قبل الجلسة -3

 . لجلسةامع المعلم خالل  الحفاظ على االهتمام والتعاون المستمر   -4

ا أثناء التأك  ال -5  .جلسةد من تشغيل الصوت والفيديو دائم 

 .لطرح سؤال أو اإلجابة على سؤالم أيقونة "رفع اليد" ارفع اليد أو استخد -6

 .جهاز غير الجهاز المستخدم لحضور الجلسة االمتناع عن استخدام أي   -7

 .االمتناع عن األكل أو الشرب أو مضغ العلكة أثناء الجلسة -8

 .التوجيه بذلك من قبل المعلم ة الدردشة ما لم يتم  االمتناع عن الرسائل النصية على منص   -9

 .التوجيه بذلك من قبل المعلم و أصوات الغير ما لم يتم  االمتناع عن كتم الصوت أ -10

 .التوجيه بذلك من قبل المعلم االمتناع عن إرسال الصور أو الفيديو أو الصوت ما لم يتم   -11

 .االمتناع عن استخدام لغة مبتذلة أو إيماءات غير الئقة -12

ا في حالة وجود مشكلة فنية -13  .إبالغ المعلم فور 

 .ة قبل أن ينهي المعلم االجتماعالحي  عدم مغادرة الجلسة  -14

 .دة في خطة التعلم عن بعدإرسال الواجبات في تواريخ االستحقاق األسبوعية المحد   -15
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بملحق   

 

 إرشادات بشأن االستفسارات 

 

 لالستفسار عن...  الشخص الذي يمكن االتصال به عبر 

منصة   Class Dojo  "كالس دوجو "

 أو  مايكروسوفت تيمز

 Microsoft Teams 

ابنك معلم  ة أو واجب منزلي  مهم     

support@lsq.sch.qa فريق الدعم بالمدرسة اللبنانية في قطر 
مشكلة أو مسألة تتعلق  

 بالتكنولوجيا 

مستشار لل البريد اإللكتروني    مستشار القسم 
مشكلة شخصية أو أكاديمية أو 

 عاطفية اجتماعية

القسم البريد اإللكتروني  لرئيس  بابنك رئيس القسم الخاص    
القضايا األخرى المتعلقة بالتعلم 

 عن بعد

 

 

 

 


