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تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة خاصــة بهــا »2030« لتكــون مــادًة وخارطــة طريــق 

الرؤيــة التوجهــات  للعمــل االقتصــادي والتنمــوي علــى مســتوى المملكــة، وقــد رســمت 

والسياســات العاّمــة للمملكــة، واألهــداف وااللتزامــات الخاّصــة بهــا، لتكــون المملكــة نموذًجــا 

رائــًدا علــى كاّفــة المســتويات. وانســجامًا مــع تحقيــق »الرؤيــة« فقــد تمــت إعــادة هيكلــة 

بعــض الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات والهيئــات العامــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات هــذه 

المرحلــة، ويحقــق الكفــاءة والفاعليــة فــي ممارســة أجهــزة الدولــة لمهامهــا واختصاصاتهــا علــى 

أكمــل وجــه، ويرتقــي بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمســتفيدين وصــواًل إلــى مســتقبل زاهــر 

وتنميــة مســتدامة، وقــد كّلــف مجلــس الــوزراء مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بوضــع 

ــك انطلقــت  ــى ذل ــاًء عل ــك. وبن ــة ذل ــة ومتابع ــذ هــذه الرؤي ــات الالزمــة لتنفي ــات والترتيب اآللي

مبــادرة التحــّول الرقمــي )بوابــة المســتقبل( كأحــد مبــادرات وزارة التعليــم للتحــّول الوطنــي 

2020 الخاصــة بالتحــّول الرقمــي، وقــد اتخــذت المبــادرة مــن الطالــب والمعلــم )وهمــا ركنــان 

ــدة  ــة جدي ــة تعليمي ــق بيئ ــى خل ــة( محــورًا أساســيًا فــي ســعيها إل ــة التعليمي أساســيان للعملي

تعتمــد علــى التقنيــة فــي إيصــال المعرفــة إلــى الطالــب، وزيــادة الحصيلــة العلميــة لــه، كمــا 

ــر قــدرات ومهــارات المعلميــن وتحســين أدائهــم. أنهــا تدعــم تطوي

ويعــّد نظــام إدارة التعّلــم اإللكترونــي مــن األنظمــة الرئيســية لبوابــة المســتقبل، ويكمــُن 

ــة تفعيــل واســتخدام هــذه األنظمــة  ــم فــي آلي ــر فــي تطبيــق أنظمــة إدارة التعّل التحــدي األكب

بالشــكل األمثــل، ومــن هنــا تبــرز أهميــة بنــاء الدليــل اإلرشــادي لكافــة المســتفيدين مــن بوابــة 

المســتقبل، حيــث تظهــر أهميــة الدليــل مــن خــالل تحديــد مهــام كل فــرد مــن منســوبي وزارة 

التعليــم، وتفعيــل األدوار المنوطــة بهــم لتحقيــق الغايــات واألهــداف، والمســاعدة فــي توزيــع 

قدراتهــم، ورفــع مســتوى أدائهــم فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة الــوزارة ورســالتها.

مقدمة 
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1. أهداف الدليل اإلرشادي :

- تعزيز استخدام األدوات المتاحة في أنظمة التعليم اإللكتروني.

- بيان المسؤوليات والصالحيات للمستفيدين.

- بناء السياسات والمعايير الالزمة للتفعيل.

- تحديد التقارير الالزمة. 

- تحديد المسؤوليات والصالحيات والمهام المطلوبة على مستوى المشروع.

٢. حدود الدليل :

يحتــوي الدليــل اإلرشــادي علــى مجموعــة مــن التعليمــات والتوجيهــات والمهــام الخاصــة بقائــد 

ووكيــل المدرســة علــى بوابــة المســتقبل وآليــة تفعيــل أدواتــه بالشــكل األمثــل. 

-قائمة المصطلحات

-  التعريف بالمصطلحات :

- مســؤول التحــول الرقمــي: هــو المعلــم أو المســؤول الــذي تــم ترشــيحه مــن قبــل قائــد 

المدرســة ليكــون مســؤوال عــن التحــول الرقمــي فــي مدرســته بحيــث يكــون مــن ضمــن 

مهامــه مســاعدة قائــد المدرســة فــي تنفيــذ خطــة التحــول الرقمــي، وتدريــب المعلميــن 

ومســاعدة الطــالب علــى اســتخدام أدوات بوابــة المســتقبل بفاعليــة.

ــة  ــات التعليمي ــة: هــي النشــاطات والواجب ــة اإللكتروني ــات التعليمي النشــاطات والواجب  -

ــي ــم اإللكترون ــر نظــام إدارة التعل ــا عب ــم تقديمه ــة المرتبطــة بالمــادة الدراســية ويت اإللكتروني

- أهداف وحدود الدليل اإلرشادي للطالب المدرسة
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ــًا بعــد اعتمادهــا مــن  ــم رصدهــا تلقائي وتصحيحهــا وإعطــاء الدرجــة المخصصــة لهــا، ويت

ــم. المعل

- االختبــارات اإللكترونيــة: هــي طريقــة إلعــداد األســئلة ونشــرها وتصحيحهــا تلقائيــًا عبــر 

نظــام إدارة التعلــم.

- المحتــوى التفاعلــي: هــو مجموعــة مــن المحتويــات الدراســية اإللكترونيــة المطابقــة 

للمنهــاج الدراســي التقليــدي مــن حيــث المحتــوى، لكنهــا تختلــف فــي آليــة تقديمهــا عبــر 

أنظمــة بوابــة المســتقبل والتــي تعتمــد فــي تصميمهــا علــى الوســائط المتعــددة )صــورة 

– صــوت – فيديــو( ويرمــز لــه بالمحتــوى التفاعلــي. 

- حلقــات النقــاش: هــي عبــارة عــن مســاحة مخصصــة لموضــوع معيــن يمكــن أن يطرحــه 

المعلــم ويتابــع مناقشــات الطــالب حولــه. 

- أدوات التواصــل: هــي األدوات التــي تمّكــن منســوبي المدرســة مــن البقــاء علــى تواصــل 

دائــم مــع المنظومــة المدرســية )طالب/معلمين/مرشــد طالبي/وكيل/قائــد مدرســة/ولي 

أمر/مديــر نظــام( باإلضافــة الــى ســهولة التواصــل المباشــر مــع أوليــاء األمــور.

ــة  ــر الخاصــة بالعمليــة التعليميــة والتربوي ــر واإلحصائيــات: مجموعــة مــن التقاري - التقاري

واإلحصائيــات لكافــة األنشــطة التعليميــة والتربويــة فــي المدرســة عبــر أنظمــة بوابــة 

المســتقبل.

ــه بشــكل  ــاب لطالب ــم فــي رصــد الحضــور والغي ــاب: أداة تســاعد المعل -  الحضــور والغي

آلــي.
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أوال: االستخدام الفعال للبوابة :

تعــد بوابــات التعلــم واحــدة مــن أهــم التقنيــات التــي ظهــرت خــالل القــرن الماضــي حيــث 

انعكــس وجودهــا علــى أكثــر مــن محــور مــن محــاور التعلــم وخاصــة المحــور التعليمــي حيــث 

أتاحــت للمعلميــن والطلبــة الكثيــر مــن الوظائــف اإلضافيــة التــي لــم تكــن موجــودة فــي 

النظــام العــادي وكذلــك تطــورت كثيــر مــن أدوات التعلــم لتقــدم بطريقــة أكثــر تفاعــل بيــن 

ــة باســتخدام  ــة التعليمي ــل البواب ــم تفعي ــق المعل ــى عات ــم، وكمــا يقــع عل ــب والمعل الطال

ــة باســتخدام األدوات  ــل البواب ــى الطالــب تفعي ــه؛ يعــول عل ــة المتاحــة ل األدوات التعليمي

التــي تتيحهــا لــه أيضــا، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل:

1. التواصــل، هــو أحــد أهــم مهــارات القــرن 21 والتــي يجــب أن تتوافــر لــدى الطلبــة، لــذا 

فعلــى الطالــب أن يدخــل كافــة معلوماتــه فــي ملفــه الشــخصي علــى البوابــة والــذي مــن 

شــأنه أن يتيــح لألخريــن التواصــل معــه، ويشــمل التواصــل: 

متضمنــا  متكامــل  بشــكل  البوابــة  علــى  بــه  الخــاص  الشــخصي  الملــف  بنــاء  أ . 

معــه. التواصــل  معلومــات 

ــن واإلدارة مــن خــالل أدوات  ــران والمعلمي ــى مراســالت األق ــرد عل ب . يتواصــل وي

ــة. البواب

متطلبات التفعيل:
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٢. التفاعل من خالل أدوات البوابة وذلك من خالل:

أ . اإلجابة على النشاطات والواجبات الموضوعة على البوابة من قبل المعلمين.

ب . يشارك بشكل فعال مع المواضيع المطروحة في حلقات النقاش.

ت . يتفاعل من خالل الفصول االفتراضية التي ينشئها المعلمون.

ــة واســاهمه فيهــا  ــة التعليمي ــب فــي العملي ــوى الرقمــي، فمشــاركة الطال ــاج المحت 3. انت

هــو جــزء هــام مــن مهــارات القــرن 21، ويعــد انتــاج المحتــوى الرقمــي وســيلة فعالــة لتحقيــق 

هــذا الهــدف، ويتــم ذلــك مــن خــالل تقديــم الطالــب محتــوى رقمــي يدعــم الجانــب التعليمــي 

وينشــره علــى بوابــة المســتقبل ومشــاركته معلميــه وزمالئــه.

4. تحصيــل الجوائــز واألوســمة،  لــم يعــد تفعيــل أدوات بوابــة المســتقبل هــو فقــط الهــدف 

مــن اســتخدام الطالــب لهــذه األدوات؛ بــل إن الحصــول علــى جوائــز فــي المســابقات التــي 

يتــم أجراءهــا ســواء علــى مســتوى المدرســة أو المنطقــة التعليميــة والمتعلقــة باســتخدام 

وتفعيــل البوابــة، وكذلــك الحصــول علــى أوســمة مــن داخــل البوابــة؛ صــار مــن أهــداف 

التعلــم باســتخدام أدوات البوابــة للطــالب.

5. تطويــر المعرفــة الشــخصية، يعــد عمــل الطالــب علــى تنميــة واكتســاب المهــارات أو 

ــم أو الخبــرات جــزاء هامــا مــن  الســلوكيات والمهــارات، والحقائــق، والمعلومــات عبــر التعّل

تطويــر معرفتــه ومســايرته لمتطلبــات العصــر؛ فحضــور الــدورات التدريبيــة والتوعويــة التــي 

يمكنهــا أن تســاهم فــي اســتخدام أدوات بوابــة المســتقبل بفاعليــة أكثــر فــي حــال تطويــره 

للمهــارات الالزمــة لذلــك، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل:
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أ . يطــور المهــارات الالزمــة لالســتفادة مــن إمكانــات البوابــة بفاعليــة مثــل: مهــارات 

ــة، ومهــارات القــرن 21، مهــارات اإلتكيــت، وذلــك مــن خــالل حضــور  ــة الرقمي المواطن

الــدورات وورش العمــل وحلقــات النقــاش.

ب . ينمــي المعرفــة حــول وســائل التقنيــة المتاحــة علــى البوابــة مــن أجــل تحقيــق األداء 

ــدورات وورش العمــل  ــة مــن خــالل حضــور ال ــة التعليمي ــل لتوظيفهــا فــي العملي األمث

وحلقــات النقــاش التــي مــن شــأنها زيــادة تفعيــل الطالــب ألدواتــه عبــر بوابــة المســتقبل.

ثانيا: دعم التحول الرقمي :

ــي تتضمــن  ــة 2030 والت ــى خطــة طموحــة ضمــن رؤي ــة الســعودية عل ــة العربي تعمــل المملك

ــة  ــق مشــروع بواب ــذي أطل ــم وال ــك التعلي ــة المجــاالت ويشــمل ذل التحــول الرقمــي فــي كاف

المســتقبل لدعــم التحــول الرقمــي فــي التعليــم والــذي يشــمل المعلميــن والمتعلميــن، 

ــب دعــم هــذا التحــول مــن خــالل: ــى الطال ويعــول عل

ــم التحــول الرقمــي  ــوى يشــجع ويدع ــة محت ــه صناع ــث يمكن ــوى الرقمــي، حي ــاج المحت 1. انت

ــة، أو  ــة تدريبي ــة وأدواتهــا ويمكــن أن يكــون هــذا المحتــوى حقيب متمثــال فــي اســتخدام البواب

ــة. ــر البواب ــم بحــث؛ بحيــث يتــم نشــره عب ــاء موقــع إلكترونــي، أو تقدي ــو، أو بن فيدي

٢. تقديــم البرامــج التطويريــة، وذلــك مــن خــالل نشــاط ميدانــي يقــوم بــه الطالــب والــذي مــن 

شــأنه المســاهمة فــي تحفيــز اســتخدام بوابــة المســتقبل بيــن أقرانــه وبيــن المعلميــن مثــل: 

دورة تدريبيــة، أو ورشــة عمــل، أو نــدوة.
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3. اســتمرارية الدعــم للبوابــة، القيــام بجهــود مســتمرة لضمــان اســتمرارية تفعيــل البوابــة 

علــى المــدى البعيــد مثــل تنفيــذ عــدة أنشــطة تحفيزيــة علــى مــدار العــام الدراســي بطريقــة 

منظمــة بحيــث تســاهم تلــك النشــطة فــي التفعيــل المســتمر للبوابــة ويمكــن أن تشــمل: 

ــة عمــود  ــى تطبيقــات التواصــل االجتماعــي، أو كتاب ــي نشــط عل ــل حســاب إلكترون تفعي

دائــم فــي صحيفــة مدرســية، أو تكويــن نــادي طالبــي نشــط لدعــم البوابــة.

ــة  ــل الطــالب لبواب ــول الرقمــي مــن قب ــم التح ــرز مظاهــر دع ــز، مــن أب ــل الجوائ 4.تحصي

المســتقبل هــو حصــد جوائــز فــي مســابقات ســواء علــى مســتوى المدرســة او المنطقــة 

ــة. التعليمي

- مهام الطالب عبر بوابة المستقبل :

ــم اإللكترونــي  الكثيــر مــن األدوات التــي تمّكــن الطالــب مــن أداء  يوفــر نظــام إدارة التعّل

مهامــه وواجباتــه وعــرض المحتــوى الخــاص بــه بســهولة ويســر، باإلضافــة الــى بقــاء 

الطالــب علــى تواصــل دائــم مــع كافــة عناصــر المنظومــة التعليميــة واالطــالع علــى آخــر 

ــأي زمــان و  ــد العــام ب ــد المدرســي أو الصعي ــة علــى الصعي ــة و التربوي األحــداث التعليمي

مــكان دون التقييــد بوقــت الدراســة فــي المدرســة، والرتبــاط الطالــب بشــكل مباشــر 

مــع المعلــم فــإن أدواتــه علــى بوابــة المســتقبل تتشــابه مــع المعلــم وســيتم التركيــز فــي 

ــدء فــي اســتخدام أنظمــة  ــب  للب ــد الطال ــي تفي ــى أهــم األدوات الرئيســية الت ــة عل البداي

ــة المســتقبل فقــط وهــي: بواب
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ــم  ــات المرتبطــة بالمــادة الدراســية ويت ــة: هــي الواجب ــة اإللكتروني ــات التعليمي 1. الواجب

ــة المســتقبل.  ــر نظــام بواب ــب عب تقديمهــا للطال

الطالــب مثــال  المعلــم مــن  التــي يطلبهــا  هــي األنشــطة  التعليميــة:  النشــاطات   .٢

إلــخ( بحــث.....  عمــل،  أوراق  )مشــاريع، 

ــة  ــر بواب ــب عب ــم للطال ــي ينشــرها المعل ــارات الت ــة: هــي االختب ــارات اإللكتروني 3. االختب

المســتقبل

4. المحتــوى اإللكترونــي: هــي مجموعــة مــن المحتويــات الدراســية اإللكترونيــة المطابقــة 

للمنهــج الدراســي التقليــدي مــن حيــث المحتــوى، ولكنهــا تختلــف فــي آليــة تقديمهــا 

ــة المســتقبل والتــي تعتمــد فــي تصميمهــا علــى الوســائط المتعــددة )صــورة-  ــر بواب عب

صــوت- فيديــو-.. إلــخ( والتــي يقــوم المعلــم برفعهــا علــى بوابــة المســتقبل ويقــوم 

ــا. ــق عليه ــب باالطــالع والتعلي الطال

5.حلقــات النقــاش: هــب عبــارة عــن مســاحة مخصصــة لموضــوع معيــن يمكــن أن يطرحــه 

المعلــم ويقــوم الطــالب بمناقشــة هــذا الموضــوع فيمــا بينهــم وفيمــا بينهــم وبيــن 

المعلــم.

6. أداة الفصــول االفتراضيــة: هــي أداة تســاعد الطــالب بلقــاء المعلــم خــارج إطــار الحصــة 

الدراســية بشــكل مباشــر ولحظــي بمحــاكاة واقعيــة للحصــة الدراســية. 
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-دور الطالب :

ــم  ــرة وتعليمــات معل ــل مــع األدوات المتوف ــص أدوار الطــالب فــي التفاع ــن تلخي ويمك

المــادة وإدارة المدرســة مــن خــالل مــا يلــي:

- متابعة وإجابات النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية.

- تفاعل ردود الطالب مع محتويات الواجب. 

- استعراض درجات الواجب.

- االلتزام بأداء االختبارات اإللكترونية على بوابة المستقبل.

- االطالع على التقارير اإللكترونية العامة لالختبار واالستفادة منها.

- استعراض ومتابعة درجات االختبارات اإللكترونية على بوابة المستقبل.

بوابــة  علــى  الدراســية  بالمــادة  الخــاص  التفاعلــي  المحتــوى  اســتعراض ومشــاهدة   -

المســتقبل.

- التفاعل مع المحتوى التفاعلي عبر بوابة المستقبل. 

- االطــالع علــى التقاريــر اإللكترونيــة الخاصــة بمشــاركة الطــالب وتفاعلهــم مــع المحتــوى 

التفاعلــي عبــر بوابــة المســتقبل. 

- االطالع على تقارير السلوك الخاص به.

- االطالع على الخطة األسبوعية على بوابة المستقبل.

- اإلضافة والمشاركة في حلقات نقاش مخصصة لمادة على بوابة المستقبل.

- التفاعل مع المواضيع المطروحة في حلقات النقاش. 
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كافــة منســوبي  مــع  المســتقبل  بوابــة  عبــر  المتنوعــة  التواصــل  اســتخدام وســائل   -

طالبي/معلم...الــخ(.  )مدير/مرشــد  التعليميــة  المنظومــة 

- االطالع على تقارير الحضور والغياب الخاص بالطالب عبر بوابة المستقبل. 

- االطالع على التقويم الدراسي الخاص به على بوابة المستقبل بشكل دوري.

- بناء الملف الشخصي الخاص به بالشكل السليم على بوابة المستقبل.
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الدعم الفني في شركة تطوير لتقنيات التعليم :
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الخاتمة :

ــة  إن التطــور التقنــي الهائــل والمتواتــر فــي مجــال تقنيــات التعليــم ســاهم فــي جعــل عملّي

الّتعليــم والتعّلــم أكَثــر فاعلّيــًة وإنتاجّيــًة، حيــُث ظهــرت أســاليُب وطــرق حديثــة جعلــت التعليــم 

والتعلــم أكثــر متعــة وســهولة، وبوابــة المســتقبل توفــر لكافــة المســتفيدين األدوات التــي 

ــة الوطــن نحــو التحــول  ــق رؤي ــات للمســاهمة فــي تحقي ــر اإلمكان ــك وتوف تســاهم فــي ذل

الرقمــي.

إن نجــاح بوابــة المســتقبل يكمــن فــي تبنــي كافــة المســتفيدين لهــا ومســاهمتهم فــي بنــاء 

مجتمــع تعليمــي مزدهــر يســاهم فــي بنــاء الوطــن.

ــى  ــة األول ــن قــادة ووكالء المرحل ــاء مــا بي ــاج التعــاون المثمــر والبن ــل نت لقــد كان هــذا الدلي

وفريــق التفعيــل التربــوي فــي شــركة تطويــر لتقنيــات التعليــم وكل مــا جــاء فيــه يمكــن 

تعديلــه أو تغيــره بنــاء علــى مــا ســيقدمه األخــوة القــادة والــوكالء مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا 

ــل التربــوي التالــي: ــد اإللكترونــي لفريــق التفعي ــر البري ورد فــي الدليــل عب

AT-TETCO@tetco.sa 
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