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بوابة المستقبل

» في مجال التعلیم فقد وّجهنا بتطویر التعلیم من خالل التکامل بین 
التعلیم بشقیه العام والعالي وتعزیز البنیة األساسیة السلیمة له بما

 یکفل أن تکون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمیة وسوق العمل «



بوابة المستقبل
رؤیة 2030

ســـنواصل االســـتثمار في التعلیـــم والتدریـــب وتزویـــد أبنائنـــا
بالمعـــارف والمهـــارات الالزمـــة لوظائـــف المســـتقبل. وســـیکون
هدفنا أن یحصل کل طفل سعودي - أینما کان - علی فرص
التعلیم الجید وفق خیارات متنوعة وسیکون ترکیزنا أکبر علی
مراحـــل التعلیـــم المبکـــر وعلـــی تأهیـــل المدرســـین والقیـــادات

التربویة وتدریبهم وتطویر المناهج الدراسیة..



الرؤیة

التحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز استراتيجيات تربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي.

الرسالة

دعم تقدم المتعلم والمعلم من خالل تغيير النمط التقليدي للتعليم والتحول نحو بيئة تعليمية 
رقمية تفاعلية يكون محورها المتعلم، وتطبيق أساليب تربوية متنوعة توجه البيئة المدرسية نحو 
االستخدام اإليجابي للتقنية، والتوسع في عمليات التعلم إلى خارج نطاق البيئة المدرسية، وبناء 

منظومة متكاملة تربط جميع أطراف العملية التعليمة بالتعلم الذاتي.

تغيير النمط التقليدي للتعليم
إیجاد بیئة تعلیمیة ممتعة مع التفاعل اإلیجابي بین الطالب والمعلمین

االستفادة من إقبال الطالب علی التقنیات الحدیثة وتوجیههم لالستخدام اإلیجابي لمنتجات التقنیة
التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية

توسیع عملیات التعلیم والتعلم إلی خارج نطاق الفصل الدراسي والبیئة المدرسیة
تمکین الطالب من المهارات الشخصیة التي تجعله أکثر جاهزیة للدراسات الجامعیة وسوق العمل

األهداف



مراحل التطبیق للبرنامج

كمرحلــة أولــى لهــذا البرنامــج تــم اختيــار 310 مدرســة فــي 7 مناطــق تعليميــة للفصــل 
الدراســي األول والثانــي مــن العــام الدراســي.

تــم إضافــة 1583 مدرســة فــي 9 مناطــق تعليميــة جديــدة خــالل العــام )1439-1440ه( 
وبالتالــي يصبــح اإلجمالــي 1893 مدرســة فــي 16 منطقــة تعليميــة.

سوف یتم التطبیق علی المتبقي من المدارس )1440-1441ه(

المرحلة األولی

1438-1439ه310 مدرسة

1439-1440ه

1440-1441ه

المرحلة الثانیة

المرحلة الثالثة

1583 مدرسة

باقي المدراس
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إحصاءات ونتائج المرحلة األولى 



إحصاءات عدد المدارس
للمرحلة األولى والثانية 
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متطلبات
تنفیذ البرنامج

األنظمة

التفعيل البنية التحتية

الدعم الفنيالتدريب

-تطوير البوابة اإللكترونية لبوابة المستقبل
-الربط مع منصة عين

-الربط مع نظام نور
Dashboard BI- 

-تفعيل دور أولياء األمور
-األدلة

-تفعيل منظومة التقارير
-نقل المعرفة

-توريد وتركيب أجهزة عرض ضوئية
االتصــال  وتوفيــر  باإلنترنــت  المــدارس  -ربــط 

ســلكي لال ا
-توزيع أجهزة حاسب محمول للمعلمين

-التدريب على استخدام أدوات النظام
-التدريب  على توظيف التقنية في التعليم
-التدريب على استخدام أدوات البوابة تربويا

-توفير مركز متكامل للدعم الفني
-الربط بين أنظمة التعلم االلكتروني ونظام التذاكر الموحد

إدارة التغيير
 تدريب: للمعلمين، والطواقم اإلدارية في المدرسة، وإدارات

التعليم، والوزارة
 توعية وتثقيف: الطالب، وأولياء األمور، والمعلمين، والطواقم

اإلدارية في المدرسة، وإدارات التعليم
 مسابقات: للطالب، والفصول، والمدارس، وإدارات التعليم

األدلة وخطة التطبيق

-

-

-
-



أدوات بوابة المستقبل للمستفيدين

األنشطة والواجبات اإللكترونية 

االختبارات اإللكترونية 

المحتوى التفاعلي

إستعراض قائمة 
السلوكيات للطالب

إستعراض الخطة األسبوعية 

حلقات النقاش

الملف الشخصي

التقويم الدراسي

الطالب

استعراض تقارير درجات الطالب

التواصل مع المعلم وإدارة المدرسة

استعراض تقارير  الحضور واالنصراف

الخطة األسبوعية

االطالع على  التقويم الدراسي

ولي األمر

األنشطة والواجبات اإللكترونية 

االختبارات اإللكترونية 

المحتوى التفاعلي

اإلضافة على قائمة السلوكيات 
للطالب

الخطة األسبوعية 

الحضور واإلنصراف

حلقات النقاش

تحضير الدروس و وبناء الخطة 
الفصلية 

الملف الشخصي

التقويم الدراسي و اضافة حدث

التواصل مع المستفيدين

المعلم

التواصل مع المعلم وإدارة 
المدرسة و مدير النظام

المستفيدون 



شکرًا لکم




