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 الدليل التفعيلي للمدرسة

  مقدمة
لتكاو  ماادةً وخارطاة « 2030»بهاا  تبنت المملكة العربية السعودية رؤية خاصة

وقاد رسامت الرؤياة التوجهاات  ،قتصادي والتنموي علا  مساتوى المملكاةمل االطريق للع

والسياسات العامّة للمملكة، واألهداف وااللتزامات الخاصّة بها، لتكو  المملكة نموذجًا رائدًا 

ة هيكلة بعض الوزارات فقد تمت إعاد« الرؤية»عل  كافّة المستويات. وانسجاماً مع تحقيق 

ئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفااءة واألجهزة والمؤسسات والهي

والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولاة لمهامهاا واختصاصااتها علا  أكمال وجات، ويرتقاي 

بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصوالً إل  مستقبل زاهار وتنمياة مساتدامة، وقاد 

نمية بوضع اآلليات والترتيبات الالزماة كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤو  االقتصادية والت

لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وبناءً عل  ذلك انطلقت مبادرة التحوّل الرقماي )بواباة 

الخاصة بالتحوّل الرقمي،  2020المستقبل( كأحد مبادرات وزارة التعليم للتحوّل الوطني 

للعملية التعليمياة( محاوراً  لمبادرة من الطالب والمعلم )وهما ركنا  أساسيا وقد اتخذت ا

أساسياً في سعيها إل  خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد عل  التقنية في إيصال المعرفاة إلا  

الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية لت، كماا أنهاا تادعم تطاوير قادرات ومهاارات المعلماين 

 وتحسين أدائهم.

ية لبوابة المساتقبل، ويكمان  التعلّم اإللكتروني من األنظمة الرئيس ام إدارةويعدّ نظ

التحدي األكبر في تطبيق أنظمة إدارة التعلّم في آلية تفعيل واستخدام هذه األنظمة بالشكل 

األمثل، ومن هنا تبرز أهمية بناء الدليل التفعيلي لكافة المستفيدين من بوابة المستقبل، حيث 

ارة التعلايم، وتفعيال الدليل من خالل تحديد مهام كل فارد مان منساوبي وزتظهر أهمية 

األدوار المنوطة بهم لتحقيق الغايات واألهداف، والمساعدة في توزيع قدراتهم، ورفع مستوى 

 أدائهم في سبيل تحقيق رؤية الوزارة ورسالتها.

 إلرشادي للتفعيلالدليل ا

ت سيؤثر عل  كل ماا يتعلّاق بالعملياة إ  تطبيق تقنيات التعليم في التدريس وطرق

فعند استخدام التقنية في التدريس، يالحظ وجود اختالفات كبيرة في  يسية من عوامل،التدر

أدوار كل من المعلم والطالب والعاملين بالقطااع التعليماي، وفاي أثار المكوناات األخارى 

 م التربوي التقليدي.لمنظومة التدريس، عمّا كا  األمر عليت في حالة التدريس في النظا

خطط لتوظيف عدد من الوسائل لنقال المعلوماات ففي نظام تقنيات التعليم، المعلم ي

إل  الطالب، أو لجذب الطالب وإثارتهم من أجل الحصول عل  تلاك المعلوماات، واساتخدام 

المعلم أكثر من وسيلة هو ضرورة يفرضها تخطيط الموقف التعليمي من أجل إتقا  التعلّم 

 بل الطالب.من ق
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دّ أمرًا مهمًا في إرشاده إل  كيفياة إ  وجود التهيئة السليمة للمجتمع المدرسي يع

التعامل مع التقنية بشكلها السليم والمطلوب علميا وعمليا، لذا كاا  مان الضاروري اتخااذ 

 العديد من اإلجراءات والخطوات من أجل تفعيل دور المعلم في عصر التقنيات لعل من أهمها: 

وظياف التقنياة فاي دورات تدريبية لمكونات المنظومة المدرسية في كيفية تير توف .1

 التعليم.

توفير دليل تفعيلي ليكو  خريطة طريق آللية استخدام التقنية والتشريعات المنظمة  .2

 لها.

 رشاديأهداف الدليل اإل

 تعزيز استخدام األدوات المتاحة في أنظمة التفعيل اإللكتروني. ▪

 فيدين.والصالحيات للمستبيا  المسؤوليات  ▪

 ة للتفعيل.بناء السياسات والمعايير الالزم ▪

 تحديد التقارير الالزمة.  ▪

 تحديد المسؤوليات والصالحيات والمهام المطلوبة عل  مستوى المشروع. ▪

 حدود الدليل

يحتوي الدليل التفعيلي عل  مجموعاة مان التعليماات والتوجيهاات والمهاام الخاصاة بكال 

 ة المستقبل وآلية تفعيل أدواتت بالشكل األمثل. مستفيد عل  بواب

 لمصطلحاتقائمة ا

هو المسؤول عن إدارة العملية التعليمية واإلدارية في المدرسة التي  قائد)ة( المدرسة: ▪

 يقودها

هو المسؤول عن نقل المعرفة للطالب ومسااعدتت علا  الاتعلّم والتعلايم  المعلم)ة(: ▪

 ورعاية النمو الشامل للطالب.

 اخل المدرسة. يتلق  العلم والمعرفة ويطور مهاراتت د هو كل شخص (:لب)ةالطا ▪

هو المسؤول عن تفعيل األنشاطة غيار المنهجياة والمشااركة فاي  رائد)ة(النشاط: ▪

 المسابقات الخارجية وإعداد المسابقات الداخلية

هو المسؤول عان متابعاة الطاالب علمياا وسالوكيا وحال  المرشد)ة( التربوي)ة(: ▪

 ت العامة والخاصة والتواصل مع ذوي االختصاص في ذلك.المشكال

 .جميع األفراد من العاملين والطالب داخل المدرسة :وبو المدرسةمنس ▪

هي الجداول الزمنية المنظّمة ألعمال المادة الدراسية )اليومية / األسبوعية /  الخطة: ▪

 دراسي.الشهرية / الفصلية / السنوية(، المقرر إنجازها في أثناء العام ال

 اسبوعا. 36 :العام الدراسي ▪
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هو نصف العام الدراسي، ويبدأ كل فصال دراساي مان ياوم  :الفصل)الترم( الدراسي ▪

 .عودة الطالب إل  نهاية اختبارات ذلك الفصل

هو تقسيم العام الدراسي إل  أربعة أقسام متساوية مدة  ربع الفصل الدراسي )الترم(: ▪

 كل منها سبعة أسابيع دراسية 

ساية التاي تهام تقويم شهري يستخدم لوضع كافة األحداث المدر مدرسي:يم الالتقو ▪

 كافة المستفيدين مثل األجندة المدرسية ومواعيد اإلجازات.

تدريسها  هي أسماء المواد المقررة لكل صف وعدد الحصص المقرر :الخطة الدراسية ▪

 .في كلّ منها أسبوعياً

هاي النشااطات والواجباات التعليمياة  ة:النشاطات والواجبات التعليمياة اإللكترونيا  ▪

طااة بالمااادة الدراسااية ويااتم تقااديمها عباار نظااام إدارة الااتعلم اإللكترونيااة المرتب

اإللكتروني وتصحيحها وإعطاء الدرجة المخصصة لهاا، وياتم رصادها تلقائياا بعاد 

 اعتمادها من المعلم.

داد األسئلة والتصاحي  نظام االختبارات اإللكتروني إلع وصف االختبارات اإللكترونية: ▪

 .ر نظام إدارة التعلمتلقائيا عب

هو مجموعاة مان المحتوياات الدراساية اإللكترونياة المطابقاة  لمحتوى التفاعلي:ا ▪

للمنهاج الدراسي التقليدي من حيث المحتوى، لكنها تختلف فاي آلياة تقاديمها عبار 

 –عاددة )صاورة أنظمة بوابة المستقبل والتي تعتمد في تصميمها عل  الوساائط المت

  فيديو( ويرمز لت بالمحتوى التفاعلي. –صوت 

هي عبارة عن مساحة مخصصاة لموضاوع معاين يمكان أ  يطرحات  حلقات النقاش: ▪

 المعلم ويتابع مناقشات الطالب حولت. 

 تسجيل السلوك الخاص بالطالب إلكترونيا. اإلضافة عل  قائمة السلوكيات للطالب: ▪

ضاع إعادادات الادروس وبنااء مساحة مخصصاة لووهي عبارة عن  تحضير الدروس: ▪

 توزيع المادة عل  األسابيع(الخطة الفصلية )

وهي األدوات التي تمكّن منسوبي المدرسة من البقاء عل  تواصل دائم  أدوات التواصل: ▪

مااع المنظومااة المدرسااية )طالب/معلمين/مرشااد طالبي/وكيل/قائااد مدرسااة/ولي 

 التواصل المباشر مع أولياء األمور. أمر/مدير نظام( باإلضافة ال  سهولة

 اة تساعد المعلم في رصد الحضور والغياب لطالبت بشكل آلي.أد الحضور والغياب: ▪

مجموعة من التقارير الخاصة بالعملية التعليمياة والتربوياة  التقارير واإلحصائيات: ▪

ة واإلحصائيات لكافة األنشطة التعليمية والتربوياة فاي المدرساة عبار أنظماة بوابا

 المستقبل.

لياات قيااس مادى الرضا  والتفاعال هي من األدوات التاي تساتخدم لعم االستبانات: ▪

 وتحديد االحتياج.
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 مهام المستفيدين 

 أوالً: الطالب

يوفر نظام إدارة التعلّم اإللكتروني  الكثير من األدوات التي تمكّان الطالاب مان أداء 

سر، باإلضافة ال  بقاء الطالاب علا  مهامت وواجباتت وعرض المحتوى الخاص بت بسهولة وي

ناصر المنظومة التعليمية واالطالع عل  آخار األحاداث التعليمياة و تواصل دائم مع كافة ع

التربوية عل  الصعيد المدرسي أو الصعيد العام بأي زما  و مكا  دو  التقييد بوقت الدراسة 

اتات علا  بواباة المساتقبل في المدرسة ، والرتباط الطالب بشكل مباشر مع المعلم فان  أدو

في البداية عل  أهم األدوات الرئيسية التي تفياد الطالاب   تتشابت مع المعلم وسيتم التركيز

  للبدء في استخدام أنظمة بوابة المستقبل فقط وهي:

 النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية. .1

 المحتوى التفاعلي.  .2

 التواصل عبر بوابة المستقبل.  .3

 اش.حلقات النق .4

 االختبارات اإللكترونية.  .5

 الفصول الذكية .6

وفر مع الطالب جهاز حاسب آلي أو جهاز لوحي/هاتف ذكي )في المنازل ويجب ا  يت

أو في المدرسة( ليستطيع التعامل مع األدوات المذكورة أعاله، حيث لن يتمكن الطالب الذي 

التجهيازات المتاوفرة فاي  من االستفادة منها. ويمكن للمعلم االستفادة مان ال يمتلك جهازا

العرض وغيرها من التجهيزات المتاحة لعرضها للطاالب  نت وأجهزةالفصل من تغطية لإلنتر

 التقليديين. 

 دور الطالب -

ويمكن تلخيص أدوار الطالب في التفاعل مع األدوات المتوفرة وتعليماات معلام الماادة 

 وإدارة المدرسة من خالل ما يلي:

 كترونية.ات التعليمية اإللالنشاطات والواجب ةإجاب ▪

 بار.استعراض درجات الواجب واالخت ▪

 االلتزام بأداء االختبارات اإللكترونية عل  بوابة المستقبل. ▪

 واالستفادة منها. اتاالطالع عل  التقارير اإللكترونية العامة لالختبار ▪

 استعراض ومتابعة درجات االختبارات اإللكترونية عل  بوابة المستقبل. ▪

 بوابة المستقبل.ة المحتوى التفاعلي الخاص بالمادة الدراسية عل  ومشاهد استعراض ▪

 التفاعل مع المحتوى التفاعلي عبر بوابة المستقبل.  ▪
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االطالع عل  التقارير اإللكترونية الخاصة بمشاركة الطالب وتفاعلهم مع المحتاوى  ▪

 التفاعلي عبر بوابة المستقبل. 

 ت.االطالع عل  تقارير السلوك الخاص ب ▪

 االطالع عل  الخطة األسبوعية عل  بوابة المستقبل. ▪

 مخصصة لمادة عل  بوابة المستقبل.النقاش الضافة والمشاركة في حلقات اإل ▪

 التفاعل مع المواضيع المطروحة في حلقات النقاش.  ▪

التفاعل مع الفصول الذكية)االفتراضاية( ووساائل التواصال المتنوعاة عبار بواباة  ▪

  سوبي المنظومة التعليمية )مدير/مرشد طالبي/معلم...الخ(.المستقبل مع كافة من

 االطالع عل  تقارير الحضور والغياب الخاص بالطالب عبر بوابة المستقبل.  ▪

 االطالع عل  التقويم الدراسي الخاص بت عل  بوابة المستقبل بشكل دوري. ▪

 بناء الملف الشخصي الخاص بت بالشكل السليم عل  بوابة المستقبل. ▪

  ريبالتد -

 تفاعل معها.  أ  يتقن الطالب مهارات استخدام بوابة المستقبل وال

 مؤشرات األداء  -

 التفاعل مع تعليمات المعلم وإدارة المدرسة. ▪

 التفاعل مع محتويات بوابة المستقبل المتنوعة. ▪

 مهارات التعامل مع بوابة المستقبل. ▪

 مهارات التواصل والعمل الجماعي.  ▪

 آلية التقييم -

 عليم اإللكتروني:التالية عند تقييم الطالب عل  تفعيل أداة الت اة النقاطسيتم مراع

 أدوات قياس األثر التعليمي لمستوى الطالب الدراسي. ▪

 تفاعل الطالب مع محتويات أدوات بوابة المستقبل التي تم نشرها من قبل المعلم.  ▪

 نمط التحفيز للطالب

 .قبلوابة المستفي تفعيل ب عينمبدالومتميزين ب التكريم الطال

 لتكريم المتميزين.  بوابة المستقبلقارير ل  تسي عأسا يتم االعتماد فقط وبشكلس
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 (للمستخدمين احتساب نسب التفعيلوآليات ي متطلبات العمل ملحق منفصل يحتو رابط)ثانيا: المعلم 

يوجد الكثير من األدوات الخاصة بالمعلم في أي من أدوات التعلّم اإللكتروني، وسيتم عارض 

الستخدام أنظمة بوابة المستقبل، ومن  أبرز   األدوات الرئيسية التي تفيد المعلم في االنطالق

 أبرزها: 

 لكترونية.الواجبات واألنشطة اإل .1

 االختبارات االلكترونية. .2

 المحتوى التفاعلي. .3

 غرف النقاش. .4

 تحضير الدروس والخطة التفصيلية.  .5

 الحضور واالنصراف )رصد الغياب(. .6

 الفصول الذكية. .7

 التواصل عبر بوابة المستقبل .8

 الخطة األسبوعية .9

 اب التعليميةاأللع .10

 الملف الشخصي. .11

 تقنية المتوفرة في الفصل والمدرسة.باإلضافة ال  االستفادة من التجهيزات ال 

 : الواجبات واألنشطة اإللكترونية 1

من أهم األدوات التي تيسر عمل المعلم والجهد الكبير في تصحي  دفاتر الطاالب، وال 

ة عن الواجب العادي من حيث المضمو ، بال تختلف النشاطات والواجبات التعليمية اإللكتروني

ا للطالب باستخدام تقنيات التعليم الحديثة عبار أنظماة تختلف في طريقة عرضها وتقديمه

 بوابة المستقبل.

تقدم النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية مفاهيم وأسااليب جديادة مان حياث 

فقط، بل يمكن تقديم عرض فيديو  المضمو  والمحتوى، فهي ال تقتصر عل  األسئلة النصية

ب إل  موقع تعليمي عل  اإلنترنت لالطالع ومان أو تسجيل صوتي أو صورة أو توجيت الطال

 ثم يتم حل السؤال.

../الأدلة%2028%20مارس%202018/دليل%20تفعيل%20المدرسة%20وملحق%20آلية%20احتساب%20نسب%20التفعيل/ملحق%20آلية%20احتساب%20نسب%20التفعيل%20للمستفيدين.pdf
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وحسب المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقاويم الطالاب الصاادرة سانة 

حلتين المتوساطة والثانوياة بعنوا  التقويم في المر 21ها، القاعدة الثالثة صفحة  1438

 والتي نصت عل :

 

 

 

 

 

 

 

 

إللكترونية تعتبر من ضمن درجات التقويم المتنوعة اجبات التعليمية افن  النشاطات والو

 للطالب. 

ويراعي المعلم إعطاء وقت كافٍ ألداء النشاطات التعليمية المتنوعاة مراعااة لظاروف 

 توفر األجهزة للطالب.

 ات والواجبات التعليمية اإللكترونيةدور المعلم في النشاط -

 بل.ية اإللكترونية عل  بوابة المستقبناء النشاطات والواجبات التعليم ▪

 االستفادة من بنوك األسئلة الجاهزة في بناء النشاطات المتنوعة. ▪

 تحفيز وتشجيع الطالب عل  أداء النشاطات المتنوعة. ▪

 تسجيل درجات الطالب عل  بوابة المستقبل. ▪

 متابعة التقارير الدورية الخاصة بأنشطة وواجبات ونتائج الطالب. إصدار و ▪

 درجات النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية في بوابة المستقبل: رصد آلية -

يتم رصد النشاطات والواجباات التعليمياة اإللكترونياة المطلوباة مان الطالاب علا  بواباة 

 المستقبل من ضمن درجات األعمال الفصلية.

  تدريبال -

كترونياة والتعامال معهاا أ  يتقن المعلم مهارة بناء النشاطات الواجبات التعليمياة اإلل 

 المستقبل.وإصدار التقارير الخاصة بها عل  بوابة 
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 مؤشرات األداء  -

أ  يقوم المعلم بنعداد وبناء الحد األدن  من النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية 

 دول المتطلبات ألدوات المعلم خالل الفصل الدراسي الواحد. المطلوبة والموضحة في ج

 يمآلية التقي -

سيتم مراعاة النقاط التالية عند تقييم المعلام علا  تفعيال أداة النشااطات والواجباات 

 التعليمية اإللكترونية:

 تفاعل الطالب مع النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية المقدمة من المعلم. ▪

 وسائط المتعددة، واالستفادة من مزايا بوابة المستقبل في تقاديم الواجاباستخدام ال ▪

 بطرق جديدة.

 رصد درجات كافة الطالب عل  بوابة المستقبل.متابعة  ▪

 : االختبارات اإللكترونية2

نظام االختبارات اإللكتروني ييسّر عمل المعلم الاذي كاا  يباذل جهادًا كبيارًا فاي 

ضافة ال  توفّر مزايا فاي أنظماة بواباة المساتقبل   تقادم تصحي  االختبارات للطالب، باإل

لالختبارات التي لن تقتصر عل  األسئلة النصاية فقاط، بال يمكان تقاديمها مفاهيم جديدة 

واسطة عرض فيديو أو مقطع صوتي أو صورة، أو توجيت الطالب إل  موقع معين لالطاالع ب

 ومن ثم يتم حل االختبار.

 1438القواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالاب إصادار وحسب المذكرة التفسيرية و

بعنوا  التقويم في المارحلتين المتوساطة والثانوياة والتاي  21ثة صفحة ها، القاعدة الثال

 ت عل : نص

 ( درجة ألعمال الفصل موزعة وفق التالي: 20تخصص في المرحلة المتوسطة)

شاركة واألنشطة والنشاطات ( درجات لتقويمت بأدوات التقويم المتنوعة مثل الم10) ▪

 والواجبات التعليمية اإللكترونية المنزلية

 ( درجات لعدد من االختبارات التحريرية القصيرة10) ▪

فاي دليال نظام وإجاراءات  37اعتمااد االختباارات اإللكترونياة، ص وبالرجوع ال  ضوابط

 نجد أنها  تنصّ عل : االختبارات
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اإللكترونياة فاي تقاديم االختباارات التحريرياة  ويمكن االستفادة من أداة االختباارات

ليااة، وسااوف يااتم التخطاايط لالسااتفادة ماان أداة االختبااارات القصاايرة فااي المرحلااة الحا

 .ظيم االختبارات النهائية في المراحل القادمةاإللكترونية لتن

 ويعتمد تقديم االختبارات اإللكترونية عل  توافر البيئة المناسبة بالمدرسة.

 لم في االختبارات اإللكترونيةدور المع -

 المستقبل. بناء االختبارات اإللكترونية عل  بوابة ▪

 تحفيز وتشجيع الطالب عل  أداء االختبار إلكترونيا. ▪

االستفادة من مزايا أنظمة بوابة المستقبل الذي يعتمد عل  تقديم االختبارات بمفهوم  ▪

 جديد.

كمااا يمكاان االسااتفادة ماان  اسااتعراض وإصاادار التقااارير اإللكترونيااة لالختبااار، ▪

 االختبار والطالب. اإلحصاءات الموجودة في بوابة المستقبل لتقييم

 االستفادة من بنوك األسئلة الجاهزة في بناء االختبارات. ▪

 : المحتوى التفاعلي3

مادة تعليمية موضوعة بصورة إلكترونية، ياتم توظياف النصاوص والصاور والفياديو 

ت بشكل متداخل ومتشاعب، لتحقياق األهاداف التعليمياة بماا والخرائط التوضيحية والبيانا

فردية وحاجات المتعلمين بشكل جذاب، ويكو  للمتعلم دور أساسي في بنااء يراعي الفروق ال

 معرفتت.
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يمكن للمعلم االستفادة من المحتوى التفاعلي المعتمد والمتاح مان قبال الاوزارة علا  

ات النشر المتاحة عبر بوابة المساتقبل لتصاميم بوابة المستقبل، كما يمكنت أ  يستخدم أدو

  أ  يكو  تعليما مرتبطا بالمادة الدراساية وباساتخدام أدوات ونشر محتوى من تصميمت عل

 لتصميم التعليمي.  ومفاهيم ا

كما يمكن للمعلم االستفادة من المحتوى من خالل عرضت عل  طالبت في الصف، كماا 

 والواجبات التعليمية اإللكترونية واالختبارات اإللكترونية.يمكن االستفادة منها في النشاطات 

 توى التفاعليم في المحدور المعل -

 بناء واختيار المحتوى التفاعلي عل  بوابة المستقبل. ▪

 استعراض المحتوى التفاعلي عبر أجهزة العرض المتوفرة في الفصول.  ▪

 إتاحة المحتوى التفاعلي للطالب.  ▪

 االطالع عل  المحتوى التفاعلي عبر بوابة المستقبل. تحفيز وتشجيع الطالب عل   ▪

 حتوى التفاعلي المتاحة في بوابة المستقبل.ودعات ومخاز  الماالستفادة من مست ▪

االستفادة من مزايا أنظماة بواباة المساتقبل فاي طارق تقاديم وعارض المحتاوى  ▪

 التفاعلي.

 مع المحتوى التفاعلي.االطالع وإصدار التقارير اإللكترونية الخاصة بتفاعل الطالب  ▪

ل الوزارة في بنااء المحتاوى علا  مراعاة معايير المحتوى التفاعلي المعتمدة من قب ▪

 بوابة المستقبل.

 آلية اعتماد المحتوى المعد من قبل المعلم -

 .يمكن للمعلم نشر المحتوى الخاص بت لطالبت بشكل مباشر

  التدريب -

 فرة في الفصول.أ  يتقن المعلم التعامل مع أجهزة العرض المتو ▪

تعامل مع التقارير الخاصاة أ  يتقن المعلم مهارات بناء عرض المحتوى التفاعلي وال ▪

 بها عل  بوابة المستقبل.  

 أ  يتقن المعلم مهارات التعامل مع مستودعات ومخاز  المحتوى التفاعلي. ▪

فاات أ  يتقن المعلم اختيار المحتوى التفاعلي وفق معايير تعليمية والتعامل ماع مل ▪

 الوسائط المتعددة وآلية رفعها عل  بوابة المستقبل.
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 ء مؤشرات األدا -

أ  يقوم المعلم بنعداد وبناء الحد األدن  من المحتويات التفاعلية كما هو موضا  فاي 

 جدول الحد األدن  لمتطلبات استخدام أدوات بوابة المستقبل الموض  في الملحق.

 آلية التقييم -

 لية عند تقييم المعلم عل  تفعيل المحتوى التفاعلي:سيتم مراعاة النقاط التا

 المقدم من المعلم. لمحتوى اإللكترونيتفاعل الطالب مع ا ▪

 االستفادة من المحتوى خالل الحصة الصفية. ▪

 بناء وإثراء المحتوى اإللكتروني للمواد الدراسية. ▪

 : غرف النقاش4

بع مناقشاات الطاالب هي مساحة مخصصة لموضوع معين يمكن أ  يطرحت المعلم ويتا

 حولت.

ويمكن فت  غرف النقاش لفترة معينت ومن ثم يتم إغالقها ومناقشة النتائج في الفصل، 

النقاش يحدده المعلم حسب حاجتت ويمكن أ  يتعلق بدرس معين أو مفهاوم معاين  وموضوع

 أو يخدم المادة بشكل عام.

 دور المعلم في غرف النقاش -

 عل  بوابة المستقبل. إنشاء غرف نقاش مخصصة لمواده  ▪

 يد مواضيع كافة حلقات النقاش خالل الفصل الدراسي.تحد ▪

 إنشاء غرف نقاش مخصصة لمجموعات طالبية معينة. ▪

 إضافة درجة مشاركة عل  المشاركة بغرف النقاش. ▪

حث وتشجيع الطالب لإلضاافة والمشااركة بائرائهم فاي غارف النقااش ومتابعاة  ▪

 مشاركات الطالب.

في إثراء غرف النقااش باالمواد التعلمياة  ايا أنظمة بوابة المستقبلاالستفادة من مز ▪

 المناسبة.

  التدريب -

أ  يتقن المعلم التعامل مع مهارات بناء وعرض غرف النقااش والتعامال معهاا علا   ▪

 بوابة المستقبل والتعامل مع التقارير الخاصة بها عل  بوابة المستقبل. 

 أ  يتقن المعلّم طرق إنشاء مجموعات مخصصة من الطالب.  ▪

 األداء مؤشرات  -
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أ  يقوم المعلم بنعداد وبناء الحد األدن  من غرف النقاش كما هو موض  فاي جادول 

 استخدام أدوات بوابة المستقبل الموض  في الملحق.

 آلية التقييم -

 داة غرف النقاش:سيتم مراعاة النقاط التالية عند تقييم المعلم عل  تفعيل أ

 وجود قواعد وآليات النقاش.  ▪

 اش.وضوح عناوين النق ▪

 مشاركة المعلم في حلقات النقاش. ▪

 تفاعل الطالب مع حلقات النقاش. ▪

 : تحضير الدروس والخطة الفصلية 5

وهي عبارة عن مساحة مخصصة لوضع إعدادات الدروس وبناء الخطة الفصلية )توزياع 

 للفصل الدراسي كامال( الخاصة بالمعلم عبر نظام إدارة التعلّم المادة عل  األسابيع الدراسية

اإللكتروني، وهي مشابهة لدفتر التحضير وتساعد المعلم في تحديد أهدافت وطريقة عرضات 

للدرس وتنظم مواعيد وطرق عارض المحتاوى الرقماي والنشااطات والواجباات التعليمياة 

أنظمة بوابة المساتقبل فاي تحضاير الادروس اإللكترونية واالختبارات واالستفادة من مزايا 

 والخطة الفصلية.

 معلمدور ال -

 الخطة الفصلية عل  بوابة المستقبل.بناء و لكل حصة دراسية تحضير الدروس

  التدريب -

أ  يتقن المعلم مهارات بناء وعرض إعدادات تحضير الادروس والتعامال معهاا، وبنااء 

 بها عل  بوابة المستقبل.   الخطة الفصلية والتعامل مع التقارير الخاصة

 مؤشرات األداء  -

 عل  بوابة المستقبل بداية الفصل الدراسي. وضع الخطة الفصلية ▪

عدد مرات تحضير الدروس كما هاو موضا  فاي جادول الحاد األدنا  لمتطلباات  ▪

 استخدام أدوات بوابة المستقبل الموض  في الملحق.

 آلية التقييم -

ييم المعلم عل  تفعيل أداة تحضاير الادروس وبنااء سيتم مراعاة النقاط التالية عند تق

 الخطة الفصلية
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وبناء الخطة الفصلية عل  بوابة المستقبل بشاكل  لكل حصة دراسية تحضير الدروس ▪

 أسبوعي 

 التوافق بين تحضير الدروس والخطة مع ما يقدم في الفصل ▪

 تحديد التواريخ واإليام بالشكل الصحي  ▪

 : الحضور واالنصراف6

م فاي رصاد ألدوات المتوفر في أنظمة التعليم اإللكتروني التي تساعد المعلاوهي من ا

الحضور والغياب لطالبت داخل الصف بشكل آلي عل  مستوى اليوم الدراسي والحصة الدراسية 

 وبالتالي سهولة استخراج تقارير الحضور والغياب. 

 دور المعلم -

 رصد الحضور والغياب للطالب عبر بوابة المستقبل.  ▪

 ل.تعراض وإصدار التقارير اإللكترونية الدورية عبر بوابة المستقباس ▪

االستفادة من مزايا أنظمة بوابة المستقبل في آليات رصد الحضور والغياب بمفهاوم  ▪

 جديد. 

  التدريب -

أ  يتقن المعلم مهارات رصد الحضور والغياب لطالبت والتعامل مع التقارير الخاصة بها 

 عل  بوابة المستقبل.

 رات األداء مؤش -

الحد األدن  لمتطلباات  كما هو موض  في جدول كل حصةالقيام بتحضير الطالب  ▪

 استخدام أدوات بوابة المستقبل الموض  في الملحق.

 إصدار كشف أسبوعي للحضور والغياب.  ▪

 آلية التقييم -

سيتم مراعاة النقاط التالياة عناد تقيايم المعلام علا  تفعيال أداة تساجيل الحضاور 

 :واالنصراف

 تحضير كافة الطالب عل  بوابة المستقبل. ▪

 الب )يوم/حصة(.تفصيل حالة غياب الط ▪
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 : الفصول الذكية7

أو ما يطلق عليت الفصول أو الفصول التخيلية، وهي عبارة عن بيئة  الفصول الذكية

للتعليم المباشر أو غير المباشر، تماما كما في الفصل التقليادي باساتخدام تقنياات تعلايم 

 لم.كن للطالب في الفصول الذكية التفاعل والتواصل المباشر مع المعحديثة يم

 مميزات الفصول الذكية

 تتميز الفصول الذكية بمميزات عديدة نذكر منها:

 سهولة االستخدام. ▪

 التعليم في أي زما  ومكا . ▪

 دعم مفهوم التعليم الفردي والجماعي. ▪

 وفي أوقات مختلفة.تغطية عدد كبير من الطالب في مناطق جغرافية مختلفة  ▪

 تشجيع الطالب عل  المشاركة دو  خوف أو قلق. ▪

المساهمة في دعام المعلام فاي تقاديم دروس المراجعاة أو التقوياة خاارج نطااق  ▪

 المدرسة.

 دعم التعليم التفاعلي. ▪

 إمكانية تسجيل الدروس إلعادة مشاهدتها. ▪

 دور المعلم في الفصول الذكية -

 ي يسع  لتحقيقها.تحديد أهداف الدروس والمقررات الت ▪

 تحقق هذه األهداف.اختيار أو اعداد أساليب التقييم لتقدير مدى  ▪

 متابعة حضور الطالب وتقدمهم الدراسي. ▪

 تنظيم بيئة التعلم وجعلها مريحة وتعاونية. ▪

 حث الطالب عل  التعلم وتشجيعهم عل  االنخراط والمشاركة في األنشطة الصفية. ▪

 ت واألنشطة والمشروعات.تكليف الطالب بالقيام بالتدريبا ▪

 وتقبل اإلجابات مهما كانت خاطئة. طرح األسئلة التي تنمي الفهم والتفكير ▪

 تنظيم التفاعل والنقاشات الصفية بينت وبين طالبت وبين الطالب مع بعضهم البعض. ▪

 تقديم العو  واإلرشاد األكاديمي للطالب وحل مشاكلهم الدراسية. ▪

 ضافية عل  الشبكة.إرشاد الطالب لمصادر التعلم اإل ▪

 التدريب -

 صول الذكية عل  بوابة المستقبلأ  يتقن المعلم مهارة استخدام الف

 مؤشرات األداء -
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أ  يقوم المعلم بنعداد الحد األدن  من الفصول الذكية المطلوبة كما هو موضا  فاي 

 جدول استخدام أدوات بوابة المستقبل الموض  في الملحق.

  آلية التقييم -

 :النقاط التالية عند تقيم المعلم عل  تفعيل أداة الفصول الذكيةسيتم مراعاة 

 ارتباط الفصل االفتراضي بأهداف الدروس والمقررات الت  يسع  لتحقيقها. ▪

 مشاركة الطالب ومتابعتهم الفصول. ▪

 االلتزام بقواعد السلوك المحددة أثناء التطبيق. ▪

 نشطة.استخدام الفصول الذكية في القيام بحل التدريبات واأل ▪

 مشاركة المتعلمين في النقاشات والحوار. ▪

 وابة المستقبلالتواصل عبر ب:7

توفر أنظمة بوابة المستقبل مجموعة من أدوات التواصل التي تمكّن المعلم مان البقااء 

علاا  تواصاال دائاام مااع المنظومااة المدرسااية )طالب/معلمين/مرشااد طالبي/وكيل/قائااد 

( باإلضافة إل  سهولة التواصل المباشار ماع أوليااء مدرسة/ولي األمر/مدير بوابة المستقبل

لحاجة لتواجدهم الشخصي، مما يساعد المعلم في زياد كفاءة العملية التربوياة األمور دو  ا

 والتعليمية وسهولة معالجة أي إجراء بسهولة ويسر.

  دور المعلم -

نظوماة استخدام وسائل التواصل المتنوعة عبر بوابة المستقبل مع كافة عناصار الم ▪

 التعليمية. 

المستقبل لإلعال  عن أي حدث تعليماي استخدام وسائل التواصل المتنوعة عبر بوابة  ▪

 )محتوى/واجب/اختبار...الخ(. 

 حث الطالب وتشجيعهم عل  التواصل معت عبر أدوات بوابة المستقبل. ▪

 التواصل مع أولياء األمور.   ▪

 واصل بمفهوم جديد. االستفادة من مزايا أنظمة بوابة المستقبل في الت ▪

   التدريب -

عبار بواباة المساتقبل باساتخدام وساائل التواصال أ  يتقن المعلم مهاارات التواصال 

 المتنوعة والتعامل مع التقارير الخاصة بها عل  بوابة المستقبل.

 مؤشرات األداء  -

 التواصل مع الطالب وتفعيل األداة بالشكل المطلوب. ▪

 وابة المستقبل.الرد عل  رسائل المستفيدين عبر ب ▪
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 آلية التقييم -

 متابعة تعزيز المعلم عل  تفعيل أداة التواصل:سيتم مراعاة النقاط التالية عند 

 عقد لقاءات عبر بوابة المستقبل للتواصل مع المستفيدين. ▪

 سرعة االستجابة مع تساؤالت المستفيدين. ▪

  الخطة األسبوعية:8

مساتقبل، بحياث ياتمكن الطالاب مان يمكن للمعلم وضع خطتت األسبوعية عل  بوابة ال

لخطة موضوع الدرس، وأوراق العمل المصاحبة للادرس، أو االطالع عليها، ويمكن أ  تشمل ا

 أي روابط أو ملفات يرغب المعلم في وضعها في الخطة.

وهذه األداة مفيدة جدا للطالب بحيث يمكنت االطالع عل  الخطاة، فضاالً عان تحميال 

العمل بشكل مباشر عبر بوابة المستقبل، وهي تغناي الطالاب عان المحتوى التفاعلي وأوراق 

ر النشاطات التعليمية اإللكتروني، حيث يقوم المعلم بحث وتحفيز الطالب لالطاالع علا  دفت

 الخطة واالستفادة من المرفقات عبر بوابة المستقبل.

 دور المعلم -

 بناء الخطة األسبوعية عل  بوابة المستقبل. ▪

 وعية للطالب عل  بوابة المستقبل.  إتاحة الخطة األسب ▪

 بوابة المستقبل في تقديم الخطة األسبوعية. االستفادة من مزايا أنظمة  ▪

  التدريب -

أ  يتقن المعلم مهارات بناء الخطة األسبوعية عل  بوابة المستقبل والتكامل مع البيانات 

ع التقاارير الخاصاة التي يمكن استخالصها عن النشاطات للطلبة من خالل بوابة المستقبل م

 بها عل  بوابة المستقبل  

 مؤشرات األداء  -

 ناء الخطة األسبوعية بشكل منتظم بمعدل خطة لكل أسبوع دراسي. ب

 الملف الشخصي:9

وهو المكا  المخصص للمعلم لعرض بياناتت وطرق التواصل الخاصاة بات ماع عناصار 

ابة المستقبل الخاصة بت عبر ملف المنظومة التعليمية باإلضافة لقدرتت عل  ضبط إعدادات بو

 الشخصي.

 دور المعلم -
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 ف الشخصي الخاص بت بشكل دقيق عل  بوابة المستقبل.بناء المل ▪

 إضافة ومشاركة طرق التواصل عبر حسابت الشخصي من خالل بوابة المستقبل.  ▪

االستفادة من مزايا أنظمة بوابة المستقبل فاي اساتخدام الملاف الشخصاي بمفهاوم  ▪

 جديد. 

  دريبالت -

 المستقبل.  أ  يتقن المعلم مهارات استخدام الملف الشخصي عل  بوابة 

 مؤشرات األداء  -

 القيام ببناء الملف الشخصي للمعلم عل  بوابة المستقبل.

 نمط التحفيز للمعلم

تكريم المعلمين المتميزين في تفعيل بوابة المستقبل والمبدعين في اساتحداث طارق تعلايم 

لنشاطات باستخدام أدوات بوابة المستقبل وفي إعداد المحتويات الرقمية )األنشطة الصفية / ا

 والواجبات التعليمية اإللكترونية المنزلية(.

 سيتم االعتماد فقط وبشكل أساسي عل  تقارير بوابة المستقبل لتكريم المتميزين.

 ثالثاً: مسؤول التحول الرقمي بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرسة(

تحاول الرقماي توفر أنظمة بوابة المستقبل العديد من األدوات التي تسااعد مساؤول ال

المستقبل بالمدرسة( عل  إدارة بواباة المساتقبل بالشاكل المطلاوب بالمدرسة )مدير بوابة 

والمناسب للبيئة التعليمية المدرسية حيث تمكّنت هذه األدوات مان ضابط كافاة صاالحيات 

وحسابات المساتخدمين وكاذلك ضابط ومتابعاة كافاة األدوات المساتخدمة فاي بواباة 

 مثل: المستقبل من قبلهم

 اإلحصائيات الخاصة بالمدرسة.االطالع واستخراج التقارير و .1

 إدارة بوابة المستقبل والصالحيات لمنسوبي وطالب المدرسة. .2

 التواصل عبر بوابة المستقبل. .3

 االجتماعات الذكية .4

 : االطالع واستخراج التقارير واإلحصائيات الخاصة بالمدرسة1

لتعليمياة وعة من التقارير الخاصاة بالعملياة ايوفر نظام إدارة التعلم اإللكتروني مجم

والتربوية والتقنية التي تمكّن مسؤول التحوّل الرقمي بالمدرسة )مادير بواباة المساتقبل 

بالمدرسة( من المتابعة الدورية لعمل بوابة المستقبل وكفاءتت ومساعدة عناصر المنظوماة 

ضاافة إلا  إصادار التقاارير التعليمية في تفعيال بواباة المساتقبل بالشاكل الصاحي ، باإل
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يات لكافة األنشطة التعليمية والتربوية في المدرسة، وبالتالي ضبط كافة األنشطة واإلحصائ

 داخل المدرسة.

 دور مسؤول التحول الرقمي بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرسة( -

مين استعراض وإصدار تقارير وإحصائيات كافة األنشطة التعليمية المارتبط باالمعل ▪

 والطالب.

ر دخول المستخدمين للنظام من األسبوع األول من بدء العام استعراض وإصدار تقاري ▪

 الدراسي.

 استعراض وإصدار تقارير وبيانات الطالب وأولياء األمور. ▪

  استعراض وإصدار تقارير الحضور والغيابات الخاصة بالطالب. ▪

 استعراض وإصدار تقارير تحضير الدروس. ▪

 تقارير الخطة الفصلية. استعراض وإصدار ▪

 صدار تقارير إحصائيات كشف الدرجات لكافة المراحل الدراسية. استعراض وإ ▪

 استعراض وإصدار تقارير السلوكيات اإليجابية والسلبية للطالب. ▪

 االستفادة من مزايا أنظمة بوابة المستقبل في استعراض وإصدار التقارير.  ▪

 مستخدمين بوابة المستقبل.استعراض وإصدار تقارير أنشطة وتفعيل ال ▪

   التدريب -

أ  يتقن مسؤول التحول الرقمي بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرساة( مهاارات 

 استخراج التقارير واإلحصائيات وآليت التعامل معها عل  بوابة المستقبل.  

 مؤشرات األداء  -

 استخراج التقارير واإلحصاءات بشكل دوري.

 آلية التقييم -

 قارير واإلحصاءات.سالمة الت ▪

درسة بكافة معوّقات تفعيل بوابة المستقبل من خالل دراسة التقارير الرفع لقائد الم ▪

 واإلحصاءات.

المتابعة والتواصل مع المعنيين والمسؤولين عن بوابة المستقبل من خارج المدرساة  ▪

 لحل كافة مشاكل التقارير واإلحصاءات.

 نسوبي وطالب المدرسة: إدارة بوابة المستقبل والصالحيات لم2

ول التحاول الرقماي ؤابة المستقبل مجموعة من األدوات التي تساعد مستوفر أنظمة بو

بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرسة( عل  إدارة بوابة المستقبل وتحدياد الصاالحيات 
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 الخاصة بكل مستخدم، باإلضافة إل  ضبط إعدادات بوابة المستقبل بماا يتناساب ماع البيئاة

 التعليمية ومتطلباتها وأهدافها.

 ثل: م

 تقارير الدخول  -1

 تقارير التفعيل  -2

 إحصائيات استخدام األدوات.  -3

 دور مسؤول التحول الرقمي بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرسة( -

إدارة بوابة المستقبل وتحديد الصالحيات الخاصة بكل مستخدم، باإلضاافة إلا  ضابط 

 متطلباتها وأهدافها.بما يتناسب مع البيئة التعليمية و إعدادات بوابة المستقبل

 التدريب -

أ  يتقن مسؤول التحول الرقمي بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرساة( تحدياد 

الصالحيات الخاصة بكل مستخدم، باإلضافة إل  ضبط إعدادات بوابة المستقبل بما يتناسب مع 

 البيئة التعليمية ومتطلباتها وأهدافها.

 مؤشرات األداء -

من البوابة أدواتهم بشكل صحي  حسب الصالحيات الممنوحة لهام استخدام المستفيدين 

من قبل مسؤول التحول الرقماي بالمدرساة )مادير بواباة المساتقبل بالمدرساة(، وتوافاق 

 إعدادات البوابة بما يتناسب مع البيئة التعليمية ومتطلباتها وأهدافها.

 آلية التقييم -

 المستفيدين من النظاماوى أو تذاكر مفتوحة بشأ  صالحيات عدم وجود شك ▪

عدم وجود شكوى بشأ  توافق إعدادات البواباة بماا يتناساب ماع البيئاة التعليمياة   ▪

 ومتطلباتها وأهدافها.

 : التواصل عبر بوابة المستقبل3

توفر أنظمة بوابة المستقبل مجموعة من أدوات التواصل التي تمكّان مساؤول التحاول 

المدرساية )طالب/معلمين/مرشاد طالبي/قائاد لبقاء عل  تواصل دائام ماع المنظوماة من ا

مدرسة/ولي األمر/مدير بوابة المستقبل( باإلضافة ال  سهولة التواصل المباشار ماع أوليااء 

األمور لمتابعة أبنائهم دو  الحاجة لتواجدهم الشخصي، مما يساعد قائد ووكيال المدرساة 

 ومة الوزارة التربوية داخل مدرستت.عل  ضبط آليات تطبيق منظ

 دور مسؤول التحول الرقمي بالمدرسة )مدير بوابة المستقبل بالمدرسة( -
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إدارة أدوات التواصل التي تمكّن مسؤول التحاول مان البقااء علا  تواصال دائام ماع 

المنظومااة المدرسااية )طالب/معلمين/مرشااد طالبي/قائااد مدرسااة/ولي األمر/ماادير بوابااة 

ماع أوليااء األماور لمتابعاة أبناائهم دو  إلضافة ال  سهولة التواصل المباشر المستقبل( با

الحاجة لتواجدهم الشخصي، مما يساعد قائد ووكيل المدرساة علا  ضابط آلياات تطبياق 

 منظومة الوزارة التربوية داخل مدرستت.

 التدريب -

 أ  يتقن مسؤول التحول الرقمي إدارة أدوات التواصل في مدرستت

 داءمؤشرات األ -

مسؤول التحول للبقاء عل  تواصل دائم مع المنظوماة استخدام أدوات التواصل من قبل 

المدرسية )طالب/معلمين/مرشاد طالبي/قائاد مدرساة/ولي األمر/مادير بواباة المساتقبل( 

باإلضافة ال  سهولة التواصال المباشار ماع أوليااء األماور لمتابعاة أبناائهم دو  الحاجاة 

لياات تطبياق منظوماة ساعد قائد ووكيل المدرسة علا  ضابط آلتواجدهم الشخصي، مما ي

 الوزارة التربوية داخل مدرستت.

 آلية التقييم -

 تسجيل النظام لعدد من الرسائل المتبادلة بين المستفيدين 

 : اللقاءات المرئية 4

توفر أنظمة بوابة المستقبل أداة تساعد مسؤول التحول الرقمي عل  التواصل المباشر 

ئية التاي تتاي  لات التواصال ونقال وتباادل لوقت مع الميدا  عبر اللقاءات المروفي نفس ا

 المعلومات دو  الحاجة إل  التواجد في نفس المكا  .

 دور مسؤول التحول الرقمي -

 بناء جدول اللقاءات المرئية ▪

 تحديد آلية وأهداف اللقاء المرئي ▪

 التواصل اإللكتروني مع المعنيين باللقاء المرئي ▪

 التدريب -

 مل مع اللقاءات المرئيةأ  يتقن مسؤول التحول الرقمي التعا ▪

 مؤشرات األداء -

 تنفيذ اللقاءات المرئية عبر بوابة المستقبل ▪

 آلية التقييم -
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 سيتم مراعاة النقاط التالية:

 عدد اللقاءات المرئية التي تم تنفيذها ▪

 رابعاً: قائد ووكيل المدرسة

دوات التي تساعد قائد ووكيل المدرسة علا  توفر أنظمة بوابة المستقبل العديد من األ

اإلشراف عل  كافة األمور التي تحصل في المدرسة من الناحياة التعليمياة واإلدارياة، مماا 

  في متابعة المخرجات وإدارة المدرسة بطريقة أفضل ولعل من أبرزها: يساعد

 استعراض تقرير تحضير الدروس .1

 استعراض تقرير الخطة األسبوعية .2

 حضور واالنصرافاستعراض ال .3

 اللقاءات المرئية .4

 التواصل مع المستفيدين  .5

 : تحضير الدروس 1

تساعد عل  الطالب علا  يقوم المعلمو  خالل الفصل الدراسي بتحضير الدروس والتي 

 تتبع سير المقرر الدراسي. 

 دور قائد المدرسة: -

 االطالع واعتماد تحضير الدروس للمعلمين عل  النظام. ▪

 التدريب -

 قائد المدرسة مهارة االطالع واعتماد تحضير الدروس للمعلمين. أ  يتقن  -

 مؤشرات األداء -

 مراجعة تحضير الدروس للمعلمين عل  النظام بصفة دورية. ▪

 آلية التقييم -

 االطالع واعتماد تحضير الدروس للمعلمين عل  النظام. ▪

 : الخطة االسبوعية2

بوعية للمادة عل  النظام مماا يقوم المعلمو  خالل الفصل الدراسي ببناء الخطة االس

 يساعد عل  ضبط العملية التعليمية إداريا وتربويا.

 دور قائد المدرسة  -
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 علم عل  النظام.االطالع عل  الخطة االسبوعية للم ▪

 التدريب -

 أ  يتقن قائد المدرسة مهارة االطالع عل  الخطة االسبوعية عل  النظام  ▪

 مؤشرات األداء -

 لمين كافة عل  النظاممراجعة الخطة االسبوعية للع ▪

 آلية التقييم -

 االطالع عل  كافة الخطط االسبوعية لمعلمي المدرسة  ▪

 : الحضور والغياب3

الدراسي برصد حضور وغياب الطالب عل  النظاام مماا  يقوم المعلمو  خالل الفصل

 يساعد عل  ضبط العملية التعليمية إداريا وتربويا.

 دور قائد المدرسة  -

 معلمين لحضور وغياب الطالب عل  النظام.االطالع عل  رصد ال ▪

 التدريب -

أ  يتقن قائد المدرسة مهارة االطالع عل  رصد المعلمين لحضور وغياب الطالب عل   ▪

 ام النظ

 مؤشرات األداء -

 مراجعة رصد المعلمين للحضور والغياب ▪

 آلية التقييم -

 االطالع رصد المعلمين للحضور والغياب ▪

 : اللقاءات المرئية 4

مة بوابة المساتقبل أداة تسااعد قائاد المرساة أو الوكيال علا  التواصال توفر أنظ

  التواصل ونقل وتباادل المباشر وفي نفس الوقت مع الميدا  عبر اللقاءات المرئية التي تتي

المعلومات دو  الحاجة إل  التواجد في نفس المكا  في نفس الوقت وهي اللقااءات المرئياة 

Virtual Meeting. 

 وكيل المدرسة دور قائد او -
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 بناء جدول اللقاءات المرئية ▪

 تحديد آلية وأهداف اللقاء المرئي ▪

 التواصل اإللكتروني مع المعنيين باللقاء المرئي ▪

 بالتدري -

 أ  يتقن مسؤول التحول الرقمي التعامل مع اللقاءات المرئية ▪

 مؤشرات األداء -

 تنفيذ اللقاءات المرئية عبر بوابة المستقبل ▪

 آلية التقييم -

 مراعاة النقاط التالية: سيتم

 عدد اللقاءات المرئية التي تم تنفيذها ▪

 عبر بوابة المستقبل : التواصل5

ن أدوات التواصال التاي تمكّان قائاد ووكيال توفر أنظمة بوابة المستقبل مجموعة م

المدرسة مان البقااء علا  تواصال دائام ماع المنظوماة المدرساية )طالب/معلمين/مرشاد 

بوابة المستقبل( باإلضافة ال  سهولة التواصل المباشار ماع أوليااء طالبي/ولي األمر/مدير 

د ووكيال المدرساة األمور لمتابعة أبنائهم دو  الحاجة لتواجدهم الشخصي، مما يساعد قائ

 عل  ضبط آليات تطبيق منظومة الوزارة التربوية داخل مدرستت.

 دور قائد ووكيل المدرسة -

بوابة المستقبل مع كافة عناصار المنظوماة استخدام وسائل التواصل المتنوعة عبر  ▪

 التعليمية. 

استخدام وسائل التواصل المتنوعة عبر بوابة المستقبل لإلعال  عن أي حادث ترباوي  ▪

 و نشاط مدرسي. أ

 حث الطالب وتشجيعهم عل  التواصل معت عبر أدوات بوابة المستقبل. ▪

 التواصل مع أولياء األمور. ▪

  التدريب -

لمدرسة مهارات التواصل عبر بوابة المستقبل باساتخدام وساائل أ  يتقن قائد ووكيل ا

 التواصل المتنوعة مع كافة عناصر المنظومة التعليمية.

 مؤشرات األداء  -

 واصل مع المستفيدين وتفعيل األداة بالشكل المطلوب.الت ▪
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 الرد عل  رسائل المستفيدين عبر بوابة المستقبل. ▪

 آلية التقييم -

 لية عند تقييم قائد ووكيل المدرسة عل  تفعيل أداة التواصل:سيتم مراعاة النقاط التا

 الرد عل  استفسارات الطالب والمستفيدين الدورية. ▪

 ت المستفيدين.سرعة التجاوب مع تساؤال ▪

 نمط التحفيز لقائد المدرسة

عين في متابعة تحسين مستوى إعاداد والمبد متميزينووكالئها التكريم قادة المدارس 

ن خصاائص االساتفادة ماول، في تفعيل بوابة المستقب ن قِبل المعلمينمية مرقالمحتويات ال

 بواباة المساتقبليتم االعتماد فقط وبشكل أساسي عل  تقارير سو .بوابة المستقبلوخدمات 

   زين. لتكريم المتمي
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 الدعم الفني
ة تطوير لتقنيات التعليم )تيتكو( فريق متخصص للدعم الفني عل  مدار وفرت شرك

يتم استقبال الشكاوى أو االستفسارات في أي جانب من جوانب البوابة اعة حيث الس

 ثالثة مستويات. عل  سواء التقنية أو تلك التي تتعلق بالتفعيل وذلك 

 920033988الرقم المجاني : -

 وابةنموذج الدعم عبر الب -

 ادثة الفورية عبر النظام المح -

 

 وني التالي:لبريد اإللكترفريق التفعيل عبر ا مع كما يمكنكم التواصل

 TETCO@tetco.sa-AT 

mailto:AT-TETCO@tetco.sa
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 الخاتمة
لمتواتر في مجال تقنيات التعلايم سااهم فاي جعال عمليّاة ل واي الهائإ  التطور التقن

 التعليم تحديثة جعلرت أساليب  وطرق ظه وإنتاجيّةً، حيث كثَر فاعليّةً م أالتعلّالتّعليم و

بوابة المستقبل توفر لكافة المستفيدين األدوات التاي تسااهم سهولة، ومتعة و أكثروالتعلم 

 حقيق رؤية الوطن نحو التحول الرقمي.في تللمساهمة في ذلك وتوفر اإلمكانات 

فاي بنااء  تهملها ومسااهم المستفيديني كافة تبن في منالمستقبل يكإ  نجاح بوابة 

 بناء الوطن.    يساهم في مجتمع تعليمي مزدهر

المرحلة األول   مستفيديلقد كا  هذا الدليل نتاج التعاو  المثمر والبناء ما بين 

لتقنيات التعليم وكل ما جاء فيت يمكن شركة تطوير  ي فيوفريق التفعيل التربو

من تغذية راجعة بشأ  ما ورد في  سيتم جمعت ميدانياًعل  ما ناء يره بتعديلت أو تغ

 التالي:التربوي فريق التفعيل لوني ريد اإللكترعبر الب ليلالد

 TETCO@tetco.sa-AT 
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