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 تفعيل الحصص األسبوعي عن بعد مسرد

 لغتي الجميلة

 
 .............الصف: 

 ................معلم/ة: 

 .................مدير/ة المدرسة: 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  

 ................اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 
 ة ............................االبتدائيالمدرسة 

 مسرد تفعيل الحصص األسبوعي ) عن بعد ( 
 أسبوًعا  13 عدد األسابيع الدراسية  لغتي الجميلة المادة  اسم المعلمة 

   عدد الطالبات الكلي  هـ 1443 العام الدراسي   الصف 
 

 الحصة  الموضوع الصف التاريخ  اليوم
 المستخدمة في تفعيل التعلم عن بعد األدوات  عدد الطالبات 

فصول   غياب  حضور 
 افتراضية

لقاءات  
 افتراضية

واجبات  
 الكترونية 

اختبارات  
 الكترونية 

ساحات  
 بدائل أخرى  اإلثراءات  النقاش 

              األحد
              األحد
              اإلثنين 
              اإلثنين 
              الثالثاء 
              الثالثاء 
              األربعاء 
              األربعاء 

          المجموع: 
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              اإلثنين 
              اإلثنين 
              الثالثاء 
              الثالثاء 
              األربعاء 
              األربعاء 

          المجموع: 



 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم  

 ................اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة 
 المدرسة االبتدائية ............................
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