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ــاء والمرســلين ســيدنا محمــد  ــم األنبي ــى خات ــن والصــاة والســام عل ــه رب العالمي الحمــد لل

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل وعل

انطلقــت مبــادرة التعلــم اإللكترونــي )بوابــة المســتقبل( مــع بداية العام الدراســي 1438 -1439هـ 

لتنقــل الطــاب والمعلميــن مــن عالــم التعلــم التقليــدي إلى عالــم تعلم مليء بالمتعــة واإلثارة، 

ــة  ــة التعليمي ــن أطــراف العملي ــاون بي ــى التع ــم عل ــم قائ ــاق، عال ــارات واآلف ــم واســع الخي عال

بصفــة عامــة، وبيــن الطــاب والمعلميــن بصفــة خاصــة. 

ومــع بدايــة المرحلــة األولــى للمبــادرة حمــل منســقو المناطــق مســؤولية نشــر ثقافــة التحــول 

الرقمــي فــي التعليــم، إلــى جانــب عــبء حــل المشــكات الناتجــة عــن هــذا التحــول.

 وبتضافــر الجهــود بيــن جميــع عناصــر المنظومــة التعليميــة مــن إدارييــن وتربوييــن ومتعلميــن 

اســتطاع منســقو البوابــة فــي المناطــق إدارة التحــول وتحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات.

ويهــدف هــذا الدليــل إلــى توضيــح إرشــادات األعمــال التــي يقــوم بهــا منســقو البوابــة والتــي 

مــن شــأنها رفــع كفــاءة واســتخدام بوابــة المســتقبل.

هــو الشــخص المكلــف مــن قبــل لجنــة التحــول الرقمــي بــإدارة التعليــم فــي منطقتــه للعمــل 

علــى متابعــة األداء لكافــة المســتخدمين لبوابــة المســتقبل واإلشــراف علــى حــل المشــكات 

وتقديــم االقتراحــات. 

مقدمة :

أواًل: التعريف بمنسق البوابة :
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ثانيًا: مسؤوليات ومهام منسق البوابة :

اإلشــراف والمســاعدة فــي إعــداد الخطــة االســتراتيجية لتنفيــذ برنامــج بوابــة المســتقبل   -

مــن قبــل اإلدارات المعنيــة فــي إدارة التعليــم. 

التنســيق لعمــل االجتماعــات الدوريــة للجنــة ودعــوة أعضائهــا وتحديد اجنــدة االجتماعات   -

وتوثيقها.

تمثيل المنطقة في االجتماعات المتعلقة بشؤون بوابة المستقبل.  -

التنسيق مع مختلف اإلدارات واالقسام لتفعيل برنامج بوابة المستقبل.  -

إعــداد التقاريــر الدوريــة عــن أداء بوابــة المســتقبل والمســتفيدين ورفعهــا إلــى مديــر إدارة   -

التعليــم.

العمــل علــى معالجــة المعوقــات التــي تواجــه ســير العمــل فــي تفعيــل المبــادرة وحلهــا   -

بالتنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة بالتعــاون مــع اإلدارات المختلفــة.

إعداد التقرير الختامي لبرنامج بوابة المستقبل ويشمل:  -

الخطة االستراتيجية.  o

المعوقات التي واجهت تنفيذ البرنامج والحلول التي استخدمت لحلها.  o

الماحظات التطويرية.  o

قصص النجاح.  o

البرامج التدريبية.  o

الخطة اإلعامية.  o

التجهيزات.  o
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التعــاون مــع اإلدارات المعنيــة فــي معالجــة المعوقــات التــي تواجــه ســير العمــل فــي   -

تفعيــل برنامــج بوابــة المســتقبل والعمــل علــى حلهــا.

تبنــي المشــاريع والمبــادرات الخاصــة ببرنامــج بوابــة المســتقبل وكتابــة تقريــر مفصــل   -

عنهــا ورفعــه للجهــات المعنيــة وصــورة لشــركة تطويــر لتقنيــات التعليــم.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى من قبل اللجنة وشركة تطوير لتقنيات التعليم.  -

التواصل مع الدعم الفني بشركة تطوير لتقنيات التعليم لحل المشكات والمعوقات.  -

ثالثًا: أدوات مساعدة للمنسق عبر نظام بوابة المستقبل :

وفــر المســؤولون عــن بوابــة المســتقبل مجموعــة مــن األدوات التــي تســاعد منســق البوابــة 

علــى أداء كافــة مهامــه بكفــاءة وهــي:

1 – أداة التواصــل، حيــث يمكــن لمنســق المنطقــة أو المحافظــة التواصــل مــع كافــة أطــراف 

العمليــة التعليميــة عبــر بريــد بوابــة المســتقبل.

عقــد  المحافظــة  أو  المنطقــة  لمنســق  يمكــن  حيــث  االفتراضيــة،  االجتماعــات  أداة   –  2

التعليميــة. العمليــة  أطــراف  كافــة  مــع  المســتقبل  بوابــة  عبــر  االفتراضيــة  االجتماعــات 
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رابعًا: تقارير برنامج بوابة المستقبل 

ــه مــن الحصــول  ــات تمكن ــة المســتقبل لمنســقي المناطــق لوحــة للبيان وفــر نظــام بواب

علــى بيانــات تفعيــل النظــام بــدءا مــن إدخــال الجــداول عبــر نظــام نــور للمــدارس، والدخــول 

علــى النظــام وحتــى التفعيــل لكافــة المســتفيدين.

ــدروس المســتفادة؛ والــذي يضــم حصــر ألغلــب  ــة المســتقبل كتيــب ال كمــا وفــرت بواب

المشــكات التــي واجههــا الميــدان خــال عمليــة الدخــول والحلــول المقترحــة لهــا والتــي 

تــم اســتخدامها ميدانيــًا وثبتــت فعاليتهــا؛ حيــث يمكــن ان يتبعهــا منســق البوابــة للتعامــل 

مــع مشــكات الدخــول.

1 - تقارير إدخال الجداول عبر نظام نور

يعــد ربــط الجــداول الدراســية فــي المدرســة مــع نظــام نــور عبــر نظــام بوابــة المســتقبل 

هــي أهــم خطــوة فــي تفعيــل النظــام حيــث تتيــح للمعلميــن مــن اســتخدام أدواتهــم التــي 

يتيحهــا لهــم النظــام.

يقــوم منســق المنطقــة بالتعــاون مــع إدارة اإلشــراف التربــوي بمتابعــة إدخــال قــادة 

المــدارس أو مــن يفوضهــم لجــدول المدرســة عبــر النظــام والعمــل علــى حــل المشــكات 

التــي قــد تواجههــم بالتواصــل مــع الدعــم الفنــي فــي شــركة تطويــر لتقنيــات التعليــم حتــى 

االنتهــاء مــن 100% مــن مــدارس إدارة التعليــم.
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2 - تقارير الدخول

1/2 استخراج تقرير الدخول 

يتــم االطــاع علــى نســب الدخــول نهايــة كل أســبوع )يــوم الخميــس(، مــن األســبوع األول 

الــى األســبوع الرابــع، وذلــك بهــدف التأكــد مــن تســجيل منســوبي المــدارس مــن المعلميــن 

ــة المســتقبل. ــى نظــام بواب والطــاب الدخــول عل

2/2آلية التعامل مع تقرير الدخول 

بالتعــاون مــع إدارة اإلشــراف التربــوي فــي إدارة التعليــم يمكــن حــل مشــكات المــدارس التــي 

تعانــي مــن انخفــاض نســبة دخــول المســتفيدين بهــا وذلــك مــن خــال:

ترتيب المدارس في التقرير حسب نسب الدخول.  -

حصر المدارس التي لم تدخل على النظام.  -

حصر المدارس ذات نسب الدخول المنخفض.  -

ترتيب المعلمين حسب نسب الدخول.  -

حصر المعلمين الذين لم يدخلوا على النظام.  -

ترتيب الطاب حسب نسب الدخول.  -

حصر الطاب الذين لم يدخلوا على النظام.  -
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1/2/2اإلجراءات المقترحة لمتابعة الدخول على نظام بوابة المستقبل 

ــم )المدرســة( بشــأن المــدارس  ــب التعلي ــة مكات ــوي لمخاطب - التعــاون مــع اإلشــراف الترب

ــول المقترحــة ومنهــا:  ــم الحل ــد األســباب وتقدي ــة لتحدي ــى البواب ــم تدخــل عل التــي ل

- أسباب تقنية، ويتم التعامل معها من خال:

- التأكــد مــن فتــح تذكــرة للدعــم الفنــي عبــر نظــام بوابــة المســتقبل مــن خــال أيقونــة 

الدعــم الفنــي.

- متابعة الباغ مع األسباب المتعلقة به وتعميم الحلول.

- أسباب متعلقة بالمدرسة، ويتم التعامل معها من خال:

- التوجيــه بزيــارة المدرســة مــن قبــل مشــرف المدرســة فــي مكتــب التعليــم لمعرفــة 

أســباب عــدم الدخــول.

- كتابــة تقريــر مــن قبــل مشــرف المدرســة فــي مكتــب التعليــم وارســاله الــى إدارة 

اإلشــراف التربــوي ونســخة لمنســق المنطقــة.

ــل  ــو مــن قب ــوي فــي تيتك ــل الترب ــى مســؤولي التفعي ــر ال - ارســال نســخة مــن التقري

منســق المنطقــة عنــد الحاجــة.

- التعــاون مــع إدارة اإلشــراف التربــوي لمخاطبــة قــادة المــدارس بشــأن المعلميــن 

والطــاب الذيــن لــم يدخلــوا علــى النظــام لتشــجيعهم وتحديــد األســباب والعمــل علــى 

حــل المشــكات.
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التركيــز علــى متابعــة المشــكلة بعــد اســبوع مــن تاريخــه والتأكــد مــن عــاج مشــاكل الدخــول 

ــر  ــة متابعــة تقاري ــوا ســابقا، مــع تكــرار عملي ــم يدخل ــن ل للمــدارس والمعلميــن والطــاب الذي

الدخــول أســبوعيًا حتــى حــل المشــكلة.

2/2/2 إجراءات عامة لتقارير الدخول:

يمكــن لمنســق المنطقــة بالتعــاون مــع اإلشــراف التربوي اتبــاع بعض اإلجراءات قبل اســتخراج 

تقريــر الدخــول، بهــدف التقويم المســتمر األســبوعي ألداء المدارس، وهي: 

تحديــد المــدارس الفعلــة للدخــول علــى نظــام بوابــة المســتقبل طبقــا للنســب التاليــة:   -

ــع المــدارس،  ــد األســبوع األول مــن 50% لجمي ــول بع ــم حســاب متوســط نســبة الدخ يت

واألســبوع الثانــي 70%، واالســبوع الثالــث 90%، وأكثــر، وتكــرر مــع رفــع نســبة الدخــول 

ــع. ــد األســبوع الراب لتصــل نســبة 100% عن

الحصــر النهائــي لجميــع مشــاكل الدخــول بعــد األســبوع الرابــع والعمــل علــى حلهــا   -

المقترحــة. الحلــول  باســتخدام 

ــد أســماء كافــة المــدارس والمعلميــن والطــاب  ــم تحدي ــع يت ــة األســبوع الراب فــي نهاي  -

الذيــن لــم يدخلــوا علــى النظــام مطلقــًا ورفعهــا وذلــك التخــاذ االجــراء الــازم، حيــث 

ــام  ــر فــي المتوســط الع ــا تأثي ــم تســجل الدخــول ســيكون له ــي ل أن نســب المــدارس الت

للمنطقــة.
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3- تقارير التفعيل

ــر  ــة واإلرشــادات المســاعدة وهــي منشــورة عب ــة المســتقبل مجموعــة مــن األدل وفــرت بواب

ــي يمكنهــا أن تســاعد منســق المنطقــة بالتعــاون مــع  ــة -وهــي تحــدث باســتمرار- والت البواب

ــى: ــه االعتمــاد عل ــث يمكن ــل؛ حي ــوي لمعالجــة ضعــف نســبة التفعي إدارة اإلشــراف الترب

مخرجات الميدان.  -

قصص النجاح.  -

دليل التفعيل.  -

آلية التقييم.  -

الدعم الفني.  -

فريق التفعيل التربوي.  -

تقارير التفعيل للمدارس

مواعيــد االســتخراج: يتــم اســتخراج تقاريــر التفعيــل مــن األســبوع الخامــس إلــى نهايــة الفصــل 

الدراسي. 

آلية التعامل مع تقارير التفعيل 

ترتب المدارس في التقرير حسب متوسط نسبة التفعيل.  -

حصــر المــدارس ذات نســب التفعيــل المنخفــض إدارات التعليــم ونســخة لشــركة تطويــر   -

ــات التعليــم. لتقني



1011

اإلجراءات المقترحة للتعامل مع مخرجات تقارير التفعيل 

مخاطبــة مكاتــب التعليــم بشــأن المــدارس األقــل تفعيــًا علــى النظــام لتحديــد األســباب، وهــي 

إما:

أ - أسباب تقنية، ويتم التعامل معها من خالل:

- التأكــد مــن فتــح تذكــرة للدعــم الفنــي عبــر بوابــة المســتقبل مــن خــال أيقونــة الدعــم 

الفنــي.

- متابعة الباغ مع األسباب المتعلقة وتعميم الحلول.

أسباب ترجع الى المدرسة: ويتم التعامل معها من خال: ب - 

- التوجيــه بزيــارة المدرســة إن لــزم األمــر مــن قبــل منســق المكتــب لمعرفــة أســباب عــدم 

التفعيــل.

- كتابــة تقريــر مــن قبــل منســق المكتــب متضمنــًا الحلــول المقترحــة، وإرســاله الــى مديــر 

المكتــب ومــن ثــم إلــى منســق المنطقــة أو المحافظــة.

- ارســال نســخة مــن التقريــر الــى مســؤولي التفعيــل التربــوي فــي شــركة تيتكــو مــن قبــل 

منســق المنطقــة أو المحافظــة.

إعادة استخراج تقارير التفعيل

ــه  ــر الســابق مــع التأكــد أن ــخ إصــدار التقري ــر بعــد أســبوع مــن تاري ــم إعــادة اســتخراج التقاري يت

ــد المدرســة أو مســؤول التحــول الرقمــي ومــن ثــم مراجعــة نســب  قــد تــم التواصــل مــع قائ

التفعيــل.
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إجراءات عامة لتقارير التفعيل

1/4/6 حساب متوسط نسب التفعيل

يتــم حســاب متوســط نســبة التفعيــل لكافــة المــدارس اعتبــارًا مــن األســبوع الخامــس ومتابعــة 

ــة  ــل لكاف ــم حســاب متوســط التفعي ــى أن يت ــل، بمعن المــدارس االقــل مــن متوســط التفعي

المــدارس ويتــم وضــع المتوســط العــام المســتخرج مــن التقاريــر كحــد أدنــى لجميــع المــدارس، 

وهكــذا حتــى نهايــة الفصــل الدراســي.

2/4/6 يتــم حصــر جميــع مشــاكل التفعيــل بعــد األســبوع الثامــن والعمــل علــى حلهــا بالتنســيق 

مــا بيــن:

- منسق البوابة.

- إدارة اإلشراف التربوي

- قادة المدارس.

- مسؤولي التحول الرقمي في المدارس.

3/4/6 يعتمــد فــي نهايــة األســبوع الحــادي عشــر أســماء كافــة المــدارس والمعلميــن والطــاب 

الذيــن لــم يفعلــوا النظــام مطلقــًا ورفعهــا الــى الجهــات المســؤولة باتخــاذ االجــراء الــازم حيــث 

أنهــم يســببون ضعفــًا فــي نســب التفعيــل.

ــة  ــي بأهمي ــادة الوع ــاء األمــور والطــاب لزي ــات خاصــة بأولي ــع ملصقــات ومطوي 4/4/6 توزي

ــة المســتقبل. بواب

ــي-  ــب التقن ــة )التدري ــن منســقي المكاتــب والجهــات المعني ــة بي 5/4/6 عقــد اجتماعــات دوري

ــم. ــة المســتقبل فــي إدارة التعلي ــزات -اإلعــام( بإشــراف منســق بواب التجهي
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ــرات  ــادل الخب ــًا مــن أجــل تب ــر تفعي ــن قــادة المــدارس األقــل واألكث ــارات بي ــادل الزي 6/4/6 تب

ــن المــدارس. ونقــل المعرفــة بي

7/4/6 فــي حــال تكــرار االنخفــاض ولــم يســتطع منســق المنطقــة أو المحافظــة وال اإلشــراف 

التربــوي حــل المشــكلة يتــم الرفــع لمديــر إدارة التعليــم لإلحاطــة وإمكانيــة وضــع حلــول 

ــه المدرســة. ــي تواج ــات الت للمعوق
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الدعم الفني في شركة تطوير لتقنيات التعليم :
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الخاتمة :

لقــد كان هــذا الدليــل نتــاج التعــاون المثمــر والبنــاء مــا بيــن منســقي مناطــق المرحلــة األولــى 

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

أو تغيــره بنــاء علــى مــا ســيقدمه األخــوة منســقي المناطــق مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا ورد 

فــي الدليــل عبــر التواصــل مــع فريــق التفعيــل التربــوي بالبريــد اإللكترونــي التالــي:

AT-TETCO@tetco.sa 




