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

ــة التوجهــات والسياســات  ــة، وقــد رســمت الرؤي ــى مســتوى المملك االقتصــادي والتنمــوي عل

العاّمــة للمملكــة، واألهــداف وااللتزامــات الخاّصــة بهــا، لتكــون المملكــة نموذًجــا رائــًدا علــى 

ــوزارات  ــة بعــض ال ــة« فقــد تمــت إعــادة هيكل ــة المســتويات. وانســجامًا مــع تحقيــق »الرؤي كاّف

ــة، ويحقــق  ــات هــذه المرحل ــات العامــة بمــا يتوافــق مــع متطلب واألجهــزة والمؤسســات والهيئ

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 اآلليــات والترتيبــات الالزمــة 

ــة  ــادرة التحــّول الرقمــي )بواب ــى ذلــك انطلقــت مب ــاًء عل ــة ومتابعــة ذلــك. وبن ــذ هــذه الرؤي لتنفي

المســتقبل( كأحــد مبــادرات وزارة التعليــم للتحــّول الوطنــي 2020 الخاصــة بالتحــّول الرقمــي، 

وقــد اتخــذت المبــادرة مــن الطالــب والمعلــم )وهمــا ركنــان أساســيان للعمليــة التعليميــة( محــورًا 

أساســيًا فــي ســعيها إلــى خلــق بيئــة تعليميــة جديــدة تعتمــد علــى التقنيــة فــي إيصــال المعرفــة 

إلــى الطالــب، وزيــادة الحصيلــة العلميــة لــه، كمــا أنهــا تدعــم تطويــر قــدرات ومهــارات المعلميــن 

وتحســين أدائهــم.

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

األكبــر فــي تطبيــق أنظمــة إدارة التعّلــم فــي آليــة تفعيــل واســتخدام هــذه األنظمــة 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. 

-  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  -

اإللكترونيــة المرتبطــة بالمــادة الدراســية ويتــم تقديمهــا عبــر نظــام إدارة التعلــم اإللكتروني 

ــًا بعــد اعتمادهــا مــن  ــم رصدهــا تلقائي وتصحيحهــا وإعطــاء الدرجــة المخصصــة لهــا، ويت

المعلــم.

- أهداف وحدود الدليل اإلرشادي للقائد ووكيل المدرسة
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-  التعريف بالمصطلحات :

- 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.

ــر الخاصــة بالعمليــة التعليميــة والتربويــة  ــر واإلحصائيــات: مجموعــة مــن التقاري - التقاري

واإلحصائيــات لكافــة األنشــطة التعليميــة والتربويــة فــي المدرســة عبــر أنظمــة بوابــة 

المســتقبل.
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أوال: اإلعداد والتهيئة لبيئة رقمية :

ُيعــد التحــول الرقمــي أحــد أهــداف رؤيــة 2030 والتــي تبــدأ من المدرســة حين تهيئ المدرســة 

ــي الغــد لالنخــراط فــي مســيرة التحــول الرقمــي الســتكمال عناصــر  ــوم مواطن طــالب الي

التحــول فــي باقــي مؤسســات المملكــة؛ ويعــول علــى قائــد المدرســة ووكيلهــا دورا كبيــرا 

فــي قيــادة هــذا التحــول مــن خــالل اإلعــداد والتهيئــة لبيئــة رقميــة مــن خــالل جهــود القائــد 

فــي تنميــة معارفــه الشــخصية وتوعيــة منســوبي المدرســة فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي، 

وكذلــك رســم خطــة التحــول الرقمــي فــي مدرســته. ويشــمل اإلعــداد والتهيئــة لبيئــة رقميــة 

مــا يلــي:

 1. تطوير المعرفة الشخصية لقائد المدرسة، من خالل:

أ .حضور برامج تطويرية حول التحول الرقمي:

عندمــا تبنــت الدولــة التحــول الرقمــي ضمــن رؤيــة 2030 لــم يكــن الهــدف بيئــة معينــة 

فــي  العمــل  طريقــة  يشــمل  الرقمــي  فالتحــول  الدولــة؛  مؤسســات  جميــع  وإنمــا 

المؤسســات بحيــث يقــل العمــل الرتيــب ويزيــد وقــت التفكيــر بالتطويــر، وهــو تســخير 

ــد المدرســة. ــا لعمــل اإلنســان وهــذا مــن أهــم أدوار قائ التكنولوجي

متطلبات التفعيل:
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ب . حضور برامج تطويرية حول المواطنة الرقمية:

 يعــد قائــد المدرســة هــو المنــاط بــه العمــل علــى توطيــن مفهــوم المواطنــة الرقميــة 

لــدى المســتفيدين، وهــو المفهــوم الــذي يســاعد المعلميــن وقــادة التكنولوجيــا وأوليــاء 

األمــور لفهــم مــا يجــب علــى الطــالب مســتخدمي التكنولوجيــا أن يعرفــوه فــي كيفيــة 

اســتخدامها بشــكل مناســب، ومعالجــة ســوء اســتعمالها واســتغاللها مــن قبلهــم. 

ــة  ــة المســتقبل فــي العملي ــل أدوات بواب ــة تفعي ــة توضــح آلي ت . حضــور برامــج تدريبي

التعليميــة. حيــث توفــر البوابــة مجموعــة مــن األدوات للمســتفيدين ويعد قائد المدرســة 

هــو المســؤول عــن التأكــد مــن تفعيلهــم لهــذه األدوات.

ث . حضــور برامــج تدريبيــة توضــح آليــة توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل فــي العمليــة 

التعليميــة. يعــول علــى قائــد المدرســة العمــل علــى التأكــد مــن توظيــف المعلميــن 

ــة. ــم وأهــداف البواب ــا بشــكل يحقــق أهــداف التعل ــة تعليمي ألدوات البواب

٢. إعداد وكتابة ونشر خطة التحول الرقمي:

وتشــمل خطــة التحــول الرقمــي األهــداف المرجــو تحقيقهــا، وجميــع الخطــوات التــي 

ســيتبعها القائــد لتطبيــق اســتخدام أدوات بوابــة المســتقبل تعليميــا، وكذلــك الــدورات 

التدريبيــة والبرامــج التحفيزيــة التــي ســيتم تنفيذهــا وتقديمهــا لمنســوبي المدرســة داخليــا 

ــل. ــى جانــب خطــة متابعــة التفعي ــا، إل وخارجي

ــل  ــة المســتقبل مــن شــأنها التعريــف وتفعي ــة عــن بواب ــة وتوعوي ــم برامــج تعريفي 3. تقدي

ــاء األمــور. ــل منســوبي المدرســة والطــالب وأولي االســتفادة مــن أدواتهــا مــن قب
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ثانيا: الدعم والتحفيز نحو التحول الرقمي :

ــث يشــرف  ــد المدرســة، حي ــات قائ ــم الرقمــي مــن أولوي ــو التعل ــز نح ــم والتحفي ــد الدع يع

علــى:

ــر أداء منســوبي  ــم مــا يســاهم فــي تطوي ــي مــن شــأنها تقدي ــة، والت أ . البرامــج التطويري

المدرســة لتوظيــف البوابــة فــي العمليــة التعليميــة، ومــن هــذه البرامــج؛ برامــج تدريبيــة 

علميــة للمعلميــن حــول توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل في العمليــة التعليمية، وتقديم 

ــة،  ــة التعليمي ــة المســتقبل فــي العملي ــف بواب ــن حــول توظي ــة للمعلمي دروس نموذجي

وتوفيــر مصــادر رقميــة تعليميــة للمســتفيدين، مثــل مقاطــع الفيديــو وبنــوك األســئلة، 

واإلنفوجرافــك.

ب . اســتضافة الخبراء من المعلمين المتميزين ليشــاركوا خبراتهم مع معلمي المدرســة، 

وكذلــك أعضــاء هيئــة تدريــس ومشــرفين تربوييــن مــن المختصيــن فــي توظيــف أدوات 

التعليــم اإللكترونــي فــي التعلــم.

ت . الدراســات التنمويــة، مــن خــالل إجــراء الدراســات أو مســاعدة الباحثيــن فــي إجــراء 

األبحــاث التــي مــن شــأنها تطويــر عمــل البوابــة واألداء التعليمــي لدراســة أداء منســوبي 

المدرســة فــي توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل واقتــراح حلــول للرفــع مــن مســتوى 

التوظيــف، وكتابــة دراســات علميــة محكمــة تســاهم فــي تطويــر وتوظيــف أدوات بوابــة 

المســتقبل فــي العمليــة التعليميــة، والعمــل علــى تســهيل عمــل الباحثيــن إلجــراء األبحــاث 

ــة. ــة التعليمي ــة المســتقبل ودورهــا فــي العملي حــول بواب
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ثالثا: تفعيل أدوات بوابة المستقبل لقائد ووكيل المدرسة :

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل العديــد مــن األدوات التــي تســاعد قائــد ووكيــل المدرســة علــى 

اإلشــراف علــى كافــة األمــور التــي تحصــل فــي المدرســة مــن الناحيــة التعليميــة وحتــى اإلدارية، 

مــا يســاعد فــي متابعــة المخرجــات وإدارة المدرســة بطريقــة أفضــل ولعــل مــن أبرزهــا:

ث . تشــجيع التحــول الرقمــي، مــن خــالل تقديــم مــا يســاهم فــي زيــادة دافعيــة المســتفيدين 

نحــو التحــول الرقمــي مــن خــالل إجــراء المســابقات التحفيزيــة وتكريــم المتميزيــن األكثــر 

تفعيــال لــأدوات مــن المســتفيدين، واألكثــر حصــوال علــى األوســمة مــن الطــالب وخاصــة 

أوســمة مهــارات القــرن 21، وكذلــك المعلميــن المتميزيــن فــي توظيــف أدوات البوابــة 

ــو – إنفوجرافــك –  ــم الرقمي)فيدي ــن لمصــادر التعل ــن المنتجي ــب المعلمي ــى جان ــا، إل تربوي

بنــوك أســئلة(، والمعلميــن المتميزيــن فــي نشــر مهــارات القــرن 21، والمســاهمين فــي 

ــا. ــا ومعنوي التحــول الرقمــي مــن خــارج المدرســة، والداعميــن للمدرســة مادي

ــة الرســمية  ــوات اإلعالمي ــد باالســتفادة مــن القن ــة، حيــث يقــوم القائ ج . الجهــود اإلعالمي

للمدرســة لنشــر أحــداث المدرســة بهــدف تحفيــز المســتفيدين لزيــادة تفعيــل أدوات البوابــة 

كنشــر أخبــار المدرســة المتعلقــة بالبوابــة علــى موقــع المدرســة، وأخبــار المدرســة المتعلقــة 

بالبوابــة فــي لوحــة إعالنــات المدرســة، وأخبــار المدرســة المتعلقــة بالبوابــة عبــر وســائل 

التواصــل االجتماعــي.



10

ــات  ــة المســتقبل بحيــث يشــمل بيان ــر بواب ــد المدرســة عب - عــرض الملــف الشــخصي لقائ

ــي يمتلكهــا. ــه وبالمؤهــالت والمهــارات الت ــه ُتعــرف ب ــة عن متكامل

- اعتماد أعمال المعلم )تحضير الدروس والحضور والغياب( 

- تقيم أداء المعلم

- االجتماعات االفتراضية

- التواصل مع المستفيدين 

1- اعتماد أعمال المعلم عبر بوابة المستقبل

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل مجموعــة مــن األدوات التــي تســاعد قائد المدرســة علــى متابعة 

ــدروس  ــر ال ــة ولعــل مــن أبرزهــا أداة )تحضي ــة واألســبوعية والفصلي ــن اليومي أعمــال المعلمي

ورصــد الغيــاب( مــن خــالل التأشــير علــى نمــوذج يومــي يظهــر فيــه المعلمــون تحضيــر الــدروس 

ورصــد الغيــاب الخــاص بهــم، حيــث يقــوم قائــد المدرســة باالطــالع عليهــا ووضــع إشــارة داخــل 

مربــع االطــالع فــي اســتمارة المتابعــة. ومــن هــذه األنشــطة:

٢- تقيم أداء المعلم في تفعيل أدوات بوابة المستقبل

 من خالل التأشير على نموذج أسبوعي يظهر فيه المعلمون واألنشطة الخاصة بهم.

3- االجتماعات االفتراضية

حيــث يقــوم قائــد المدرســة ببنــاء جــدول اللقــاءات المرئيــة، وتحديــد آليــة وأهــداف اللقــاء 

المرئــي، والتواصــل اإللكترونــي مــع المعنييــن باللقــاء المرئــي، وتنفيذهــا.
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4 - التواصل مع المستفيدين

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل مجموعــة مــن أدوات التواصــل التــي تمّكــن قائــد ووكيــل 

ــم مــع المنظومــة المدرســية )طالب/معلمين/مرشــد  المدرســة مــن البقــاء علــى تواصــل دائ

طالبي/ولــي األمر/مديــر بوابــة المســتقبل( باإلضافــة الــى ســهولة التواصــل المباشــر مــع 

أوليــاء األمــور لمتابعــة أبنائهــم دون الحاجــة لتواجدهــم الشــخصي، ممــا يســاعد قائــد ووكيــل 

ــة داخــل مدرســته. ــوزارة التربوي ــق منظومــة ال ــات تطبي ــط آلي ــى ضب المدرســة عل

ويمكن ان يكون التواصل من أجل:

- الشكر والتقدير للمستفيدين المتميزين.

- المتابعة من خالل تقارير التفعيل.

- اإلعالن عن الفعاليات واألنشطة داخليا وخارجيا.
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الدعم الفني في شركة تطوير لتقنيات التعليم :
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الخاتمة :

إن التطــور التقنــي الهائــل والمتواتــر فــي مجــال تقنيات التعليم ســاهم في جعــل عملّية الّتعليم 

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

أكثــر متعــة وســهولة، وبوابــة المســتقبل توفــر لكافــة المســتفيدين األدوات التــي تســاهم فــي 

ذلــك وتوفــر اإلمكانــات للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة الوطــن نحــو التحــول الرقمــي.

ــاء  إن نجــاح بوابــة المســتقبل يكمــن فــي تبنــي كافــة المســتفيدين لهــا ومســاهمتهم فــي بن

مجتمــع تعليمــي مزدهــر يســاهم فــي بنــاء الوطــن.

لقــد كان هــذا الدليــل نتــاج التعــاون المثمــر والبنــاء مــا بيــن قــادة ووكالء المرحلــة األولــى وفريق 

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 ورد فــي الدليــل 

عبــر البريــد اإللكترونــي لفريــق التفعيــل التربــوي التالــي:

AT-TETCO@tetco.sa 




