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انســجامًا مــع رؤيــة المملكــة ٢0٣0 تمــت إعــادة هيكلــة بعــض الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات 

ــة فــي  ــاءة والفاعلي ــة، ويحقــق الكف ــات هــذه المرحل ــا يتوافــق مــع متطلب ــة بم ــات العام والهيئ

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 لتنفيــذ هــذه 

الرؤيــة ومتابعــة ذلــك.

ــم  ــادرات وزارة التعلي ــة المســتقبل( وهــي إحــدى مب ــادرة )بواب ــاًء علــى مــا ســبق انطلقــت مب وبن

للتحــول الوطنــي ٢0٢0 الخاصــة بـــ »التحــّول الرقمــي«، وقــد اتخــذت المبادرة مــن الطالب والمعلم 

)وهمــا ركنــان أساســيان للعمليــة التعليميــة( محــوران أساســيان فــي ســعيها إلــى خلــق بيئــة 

تعليميــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا فــي دعــم عمليــة التعلــم للطالــب وتطويــر الطرائــق المؤديــة 

إلــى زيــادة التحصــي العلمــي لــه، كمــا تدعــم تطويــر قــدرات ومهــارات المعلميــن وتحســين أدائهــم 

بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات الحديثــة فــي التعليــم.

ــة المســتقبل، ويكمــُن أحــد  ــي مــن األنظمــة الرئيســية لبواب ــم اإللكترون ــّد نظــام إدارة التعل ويع

ــل،  ــل واســتخدام هــذه األنظمــة بالشــكل األمث ــة تفعي ــم فــي آلي ــات ألنظمــة إدارة التعّل التحدي

ــر  ــة المســتقبل، وتظه ــة المســتفيدين لبواب ــة اإلرشــادية لكاف ــاء األدل ــة بن ــرز أهمي ــا تب ومــن هن

أهميــة هــذه األدلــة مــن خــالل تحديــد المهــام األساســية لــكل فــرد مــن منســوبي وزارة التعليــم، 

وتوضيــح أدوار التفعيــل المنوطــة بهــم لتحقيــق الغايــات واألهــداف للمبــادرة، والمســاعدة فــي 

ــوزارة ورســالتها )١( . ــة ال تنظيــم قدراتهــم، ورفــع مســتوى أدائهــم فــي ســبيل تحقيــق رؤي

مقدمة 

)١( يوجد دليل مرفق بآلية احتساب تفعيل المشرف ألدوات بوابة المستقبل
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1. أهداف الدليل :

- تعزيز استخدام األدوات المتاحة في أنظمة التعلم اإللكتروني.

- توضيح المسؤوليات والصالحيات للمستفيدين وهم المشرفون التربويون.

- بنــاء السياســات والمعاييــر الالزمــة والتــي يســتطيع مــن خاللهــا المشــرف أن يتابــع عمليــة 

التفعيــل.

- تحديــد التقاريــر التــي ســيقوم المشــرف التربــوي بتصديرهــا من نظام إدارة التعلــم اإللكتروني 

مثــل: تقاريــر تفعيــل المعلميــن ألدوات التعلم اإللكترونــي على النظام. 

- تحديد المسؤوليات والصالحيات والمهام المطلوبة من المشرف التربوي.

2. حدود الدليل :

يحتــوي الدليــل اإلرشــادي علــى مجموعــة مــن التعليمــات والتوجيهــات والمهــام الخاصــة 

بالمشــرف التربــوي علــى بوابــة المســتقبل وآليــة تفعيــل أدواتــه بالشــكل األمثــل. 

- 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 

ــن ومســاعدة  ــب المعلمي ــذ خطــة التحــول الرقمــي، وتدري ــد المدرســة فــي تنفي مســاعدة قائ

ــة. ــة المســتقبل بفاعلي ــى اســتخدام أدوات بواب الطــالب عل

أهداف وحدود الدليل اإلرشادي للمشرف التربوي 

التعريف بالمصطلحات
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التعليميــة  والواجبــات  النشــاطات  هــي  اإللكترونيــة:  التعليميــة  والواجبــات  النشــاطات   -

اإللكترونيــة المرتبطــة بالمــادة الدراســية ويتــم تقديمهــا عبــر نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي

وتصحيحها وإعطاء الدرجة المخصصة لها، ويتم رصدها تلقائيًا بعد اعتمادها من المعلم.

- 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. 

ــى تواصــل  ــاء عل ــن منســوبي المدرســة مــن البق ــي تمّك - أدوات التواصــل: هــي األدوات الت

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

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

والتربويــة  التعليميــة  بالعمليــة  الخاصــة  التقاريــر  مــن  واإلحصائيــات: مجموعــة  التقاريــر   -

واإلحصائيــات لكافــة األنشــطة التعليميــة والتربويــة فــي المدرســة عبــر أنظمــة بوابــة المســتقبل.
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أوال: اإلعداد والتهيئة لبيئة إشرافية رقمية

 ُيعــد التحــول الرقمــي أحــد أهــداف رؤيــة ٢0٣0 والتــي تبــدأ مــن اإلشــراف التربــوي حيــن يســاعد 

المعلميــن علــى االنخــراط فــي مســيرة التحــول الرقمــي والــذي ينعكــس بــدوره علــى طــالب اليــوم 

قــادة الغــد الســتكمال عناصــر التحــول فــي باقــي مؤسســات المملكــة؛ ويعــول علــى المشــرف 

التربــوي دورا كبيــرا فــي قيــادة هــذا التحــول مــن خــالل اإلعــداد والتهيئــة لبيئــة رقميــة مــن خــالل 

جهــوده فــي تطويــر معارفــه الشــخصية فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي، وكذلــك نشــر األدلــة 

التعريفيــة والتوعويــة، إلــى جانــب تفعيــل اإلرشــادات الرقميــة. ويشــمل اإلعــداد والتهيئــة لبيئــة 

رقميــة مــا يلــي:

١. تطوير المعرفة الشخصية للمشرف التربوي، من خالل: 

أ . حضور برامج تطويرية حول التحول الرقمي:

عندمــا تبنــت الدولــة التحــول الرقمــي ضمــن رؤيــة ٢0٣0 لــم يكــن الهــدف بيئــة معينــة وإنمــا 

جميــع مؤسســات الدولــة؛ فالتحــول الرقمــي يشــمل طريقــة العمــل فــي المؤسســات 

بحيــث يقــل العمــل الرتيــب ويزيــد وقــت التفكيــر بالتطويــر، وهــو تســخير التكنولوجيــا لعمــل 

اإلنســان وهــذا مــن أهــم أدوار المشــرف التربــوي.

ب . حضور برامج تطويرية حول المواطنة الرقمية:

 يعــد المشــرف التربــوي هــو المنــاط بــه العمــل علــى توطيــن مفهــوم المواطنــة الرقميــة 

لــدى المعلميــن، وهــو المفهــوم الــذي يســاعد المعلميــن لفهــم مــا يجــب علــى الطــالب 

ــة اســتخدامها بشــكل مناســب، ومعالجــة  ــا أن يعرفــوه فــي كيفي مســتخدمي التكنولوجي

ســوء اســتعمالها واســتغاللها مــن قبلهــم. 

متطلبات التفعيل:



67

ت . حضــور برامــج تطويريــة توضــح آليــة تفعيــل أدوات بوابــة المســتقبل فــي العمليــة 

التعليميــة. حيــث توفــر البوابــة مجموعــة مــن األدوات للمعلميــن ويعــد المشــرف التربــوي 

هــو المســؤول عــن التأكــد مــن تفعيلهــم لهــذه األدوات.

ــة  ــة المســتقبل فــي العملي ــة توظيــف أدوات بواب ــة توضــح آلي ث . حضــور برامــج تطويري

ــن  ــف المعلمي ــد مــن توظي ــى التأك ــوي العمــل عل ــى المشــرف الترب ــة. يعــول عل التعليمي

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

ج . متابعــة االهتمــام بالتعلــم الرقمــي مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فــي الجمعيــات 

العلميــة. والجمعيــات  والعالميــة  المحليــة  التعلــم  العلميــة وشــبكات ومنصــات 

٢. إعداد ونشر األدلة التعريفية والتوعوية، من خالل:

ــة والتــي تســاعد المعلميــن  ــة المطبوعــة أو المرئي ــم ونشــر األدل أ . المســاهمة فــي تقدي

علــى التعــرف علــى بوابــة المســتقبل وأدواتهــا وفوائدهــا فــي تحقيــق متطلبــات التحــول 

ــة التعليميــة. الرقمــي فــي العملي

ــة التــي مــن شــأنها تعريــف  ــة المطبوعــة والمرئي ب . المســاهمة فــي تقديــم ونشــر األدل

ــة المســتقبل. ــا باســتخدام أدوات بواب ــوب منهــم أدائه ــن بالمهــام المطل المعلمي

ــة التــي مــن شــأنها تعريــف  ــة المطبوعــة والمرئي ت . المســاهمة فــي تقديــم ونشــر األدل

ــة. ــة التعليمي ــة المســتقبل فــي العملي ــن بطــرق توظيــف أدوات بواب المعلمي
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ــة الخاصــة  ــك مــن خــالل مشــاركة المعلومــات التعريفي ــة، وذل ــل اإلرشــادات الرقمي ٣. تفعي

بالمشــرف التربــوي وجدولــه الزمنــي فــي اإلشــراف مــع معلميــه عبــر بوابــة المســتقبل علــى 

أن يراعــي تقديــم معلوماتــه التعريفيــة بشــكل متميــز عبــر صفحتــه الشــخصية فــي البوابــة، وأن 

يفعــل التقويــم الهجــري فــي بنــاء الفعاليــات التربويــة والزيــارات اإلشــرافية.

يعــد الدعــم والتحفيــز نحــو التعلــم الرقمــي مــن أولويــات قائــد المشــرف التربــوي، حيــث يعمــل 

علــى تنفيــذ مــا يلــي:

١. تنفيــذ البرامــج التطويريــة للخبــرات التعليميــة الرقميــة المتكاملــة والتــي مــن شــأنها تطويــر أداء 

المعلميــن المســندين لــه فــي التحــول الرقمــي. ومــن هــذه البرامــج:

أ . برامــج تدريبيــة حــول كيفيــة التخطيــط للمنهــج والــدروس الرقميــة وفقــًا لعناصــر خطــة 

التحضيــر المعتمــدة مــن الــوزارة.

ب . برامــج تدريبيــة حــول كيفيــة اختيــار اســتراتيجيات تعليميــة تســاعد فــي تحقيــق أهــداف 

المحتــوى

ت . برامــج تدريبيــة حــول كيفيــة تفعيــل أدوات البوابــة الخاصــة بالجانــب التعليمــي مثــل )أداة 

المناقشــة وأداة الفصــول االفتراضيــة وأدوات التلعيــب وأداة بنــاء األســئلة وأدوات التواصــل 

االجتماعــي( لتصميــم أنشــطة تفاعليــة تتناســب مــع أهــداف المحتــوى واالســتراتيجيات 

المســتخدمة.

ثانيا: الدعم والتحفيز نحو التحول الرقمي 
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برامــج تدريبيــة حــول كيفيــة اختيــار أو تصميــم مصــادر تعلــم متنوعــة تســاعد فــي تحقيــق  ث . 

أهــداف التعلــم.

برامــج تدريبيــة حــول كيفيــة تصميــم ادوات تقويــم باســتخدام أدوات البوابــة للحكــم علــى  ج . 

أداء المتعلميــن.

زيــارة ميدانيــة لتقييــم درس نموذجــي يوظــف أدوات بوابــة المســتقبل مصمــم مــن قبــل  ح . 

المعلميــن المســندين لــه.

٢. اثــراء خبــرات توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل، وتشــمل جهــود الخبــراء الذيــن مــن شــأنهم 

االرتقــاء بعمليــة توظيــف بوابــة المســتقبل فــي العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن خــالل:

أ . حــث المعلميــن المســندين لــه لزيــارة المعلميــن المتميزيــن فــي توظيــف أدوات بوابــة 

المســتقبل فــي العمليــة التعليميــة.

ــة  ــف أدوات بواب ــة حــول توظي ــه لحضــور البرامــج التطويري ــن المســندين ل حــث المعلمي ب . 

المســتقبل بشــكل خــاص أو التعلــم االلكترونــي بشــكل عــام ســواء كانــت معــدة مــن جهــات 

ــا أو مــن قبــل العامليــن فــي الميــدان التربــوي. تعليميــة علي

تلبيــة دعــوات االســتضافة حــول توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل فــي العمليــة التعليميــة  ت . 

والمرفوعــة مــن قبــل المــدارس وقادتهــا.
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٣. إجــراء الدراســات العلميــة أو دراســات األداء والتــي مــن شــأنها تطويــر عمــل البوابــة واألداء 

التعليمــي، مثــل:

أ . دراســة أداء المعلميــن المســندين لــه فــي توظيــف وتفعيــل البوابــة واقتــراح حلــول للرفــع 

مــن مســتواهم.

ب .  كتابــة دراســات علميــة محكمــة تســاهم فــي تطويــر وتوظيــف بوابــة المســتقبل فــي 

تحســين العمليــة التعليميــة.

٤. تشــجيع التحــول الرقمــي فــي إطــار بوابــة المســتقبل لتقديــم مــا يســاهم فــي زيــادة دافعيــة 

المعلميــن المســندين إليــه نحــو التحــول الرقمــي مثــل إجــراء المســابقات التحفيزيــة لزيــادة تفعيــل 

البوابــة، وتجويــد توظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن خــالل:

أ . تحفيز المعلمين المسندين له المفعلين لحسابات بوابة المستقبل.

تحفيــز المعلميــن المســندين إليــه األكثــر تفعيــل ألدوات بوابــة المســتقبل فــي العمليــة  ب . 

ــة. التعليمي

تحفيــز المعلميــن المســندين إليــه األفضــل توظيــف ألدوات بوابة المســتقبل في العملية  ت . 

التعليمية.

ــو،  ــة )مقاطــع فيدي ــة تعليمي ــن لمصــادر رقمي ــه المنتجي ــن المســندين إلي ــز المعلمي تحفي ث . 

ــك(. ــوك أســئلة، انفوجرافي بن

تحفيــز المعلميــن المســندين إليــه المســاهمين فــي تحفيــز مهــارات القــرن ٢١ للطــالب عبــر  ج . 

أدوات بوابــة المســتقبل.
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ثالثا: أدوات المشرف التربوي على بوابة المستقبل

أدوات
المشرف 

التربوي

محتوى
أدوات المعلم

الواجبات

أداة غرف
النقاش

أداة الفصول 
االفتراضية

تحضير
الدروس

أداة المحتوى 
التفاعلي

أداة االختبارات 
اإللكترونية

االجتماعات 
اإللكترونية

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل أدوات للمشــرف التربــوي لمتابعــة المعلميــن دون الحاجــة دائمــا 

الــى الزيــارات المباشــرة، فيمكــن مــن خــالل النظــام متابعــة عمــل المعلــم وتفاعلــه مــع الطــالب 

واالطــالع علــى االختبــارات والواجبــات اإللكترونيــة وحلقــات النقــاش التــي يقدمهــا المعلــم 

وبالتالــي تقديــم صــورة كبيــرة عــن أداء المعلــم قبــل زيارتــه فــي الحصــة الدراســية؛ إن لــزم. 



12

ولعل من أبرز األدوات التي تساعد المشرف التربوي ألداء واجباته هي:

1/1 الواجبات اإللكترونية :

يقــوم المعلمــون خــالل الفصــل الدراســي برفــع عــدد مــن المصــادر المعرفيــة اإللكترونيــة والتــي 

تثــري العمليــة التعليميــة وتســاعد علــى تســهيل االســتيعاب مــن قبــل الطــالب، ومنهــا األنشــطة 

والواجبــات التفاعليــة:

ــة،  ــات التفاعلي ــم األنشــطة والواجب ــع المعل ــد أن يرف ــم: بع ــوى أنشــطة المعل ــة اعتمــاد محت آلي

فبإمــكان المشــرف التربــوي باالطــالع عليهــا واعتمادهــا مــن خــالل الضغــط علــى مربــع االعتمــاد.

ويشمل محتوى أداوت المعلم:

1. اعتماد األنشطة التعليمية للمعلم

1/1/1 دور المشرف التربوي، يكمن دور المشرف التربوي في الواجبات فيما يلي:

- االطالع واعتماد األنشطة والواجبات التفاعلية للمعلمين على النظام.

- اســتعراض وإصــدار التقاريــر اإللكترونيــة عــن تفاعــل الطــالب مــع األنشــطة والواجبــات 

للمعلميــن. التفاعليــة 

ــر المعتمــدة   - مراعــاة معاييــر محتــوى األنشــطة والواجبــات التفاعليــة للمعلــم مــع المعايي

مــن قبــل الــوزارة.
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1/4/1دور المشرف التربوي:

- االطالع واعتماد المحتوى التفاعلي للمعلمين على النظام.

- اســتعراض وإصــدار التقاريــر اإللكترونيــة عــن تفاعــل الطــالب مع المحتــوى التفاعلي للمعلم 

والتــي توضــح مــدى اســتجابة الطــالب لطريقة المعلم التدريســية.

يقــوم المعلمــون خــالل الفصــل الدراســي بإعــداد الخطــط الدراســية التــي تنظــم عملهــم 

وتســاعد الطــالب تتبــع مراحــل التعلــم خــالل الفصــل الدراســي.

يقــوم المعلــم خــالل الفصــل الدراســي بإعــداد عــدد مــن غــرف النقــاش التــي تثــري العمليــة 

ــل الطــالب وتحقيــق أهــداف المقــرر. ــة وتســاعد علــى تســهيل االســتيعاب مــن قب التعليمي

2/1 تحضير الدروس )1( :

3/1 أداة غرف النقاش  :

4/1 أداة المحتوى التفاعلي  :

 *1 - هو عملية تحضير ذهني وكتابي يضعه المعلم قبل الدرس بفترة كافية ويشتمل على عناصر مختلفة لتحقيق أهداف محددة.
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1/5/1دور المشرف التربوي:

- االطالع واعتماد موضوعات الفصول االفتراضية للمعلمين على النظام.

- اســتعراض وإصــدار التقاريــر اإللكترونيــة عــن تفاعــل الطــالب مــع الفصــول االفتراضيــة 

للمعلــم.

1/6/1دور المشرف التربوي:

- االطالع واعتماد االختبارات اإللكترونية للمعلمين على النظام.

- اســتعراض وإصــدار التقاريــر اإللكترونيــة عــن تفاعــل الطــالب مــع االختبــارات اإللكترونيــة 

للمعلــم.

5/1 أداة الفصول االفتراضية :

6/1 أداة االختبارات اإللكترونية :

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل أداة تســاعد المشــرف التربــوي علــى التواصــل المباشــر وفــي نفس 

الوقــت مــع المعلــم أو مجموعــة مــن المعلميــن بنفــس الوقــت أو قائــد المدرســة أو قــادة بعــض 

المــدارس، وذلــك عبــر االجتماعــات االفتراضيــة التــي تتيــح التواصــل ونقــل وتبــادل المعلومــات 

. Virtual Meeting دون الحاجــة إلــى التواجــد فــي نفــس المــكان وتســمى

2 – االجتماعات االفتراضية :

- بناء جدول االجتماعات االفتراضية

- تحديد آلية وأهداف اللقاء المرئي

- التواصل اإللكتروني مع المعنيين باالجتماعات االفتراضية

1/3دور المشرف التربوي :
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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 وإنتاجيــة حيــث 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.   

ــق  ــن وفري ــن المشــرفين التربويي ــاء مــا بي ــاج التعــاون المثمــر والبن ــل نت لقــد كان هــذا الدلي

ــر لتقنيــات التعليــم وكل مــا جــاء فيــه يمكــن تعديلــه أو  التفعيــل التربــوي فــي شــركة تطوي

تغيــره بنــاء علــى مــا ســيقدمه األخــوة المشــرفين مــن تغذيــة راجعــة بشــأن مــا ورد فــي الدليل.

كما يمكنكم التواصل مع فريق التفعيل عبر البريد اإللكتروني التالي:

AT-TETCO@tetco.sa
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