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

التوجهــات  الرؤيــة  للعمــل االقتصــادي والتنمــوي علــى مســتوى المملكــة، وقــد رســمت 

والسياســات العاّمــة للمملكــة، واألهــداف وااللتزامــات الخاّصــة بهــا، لتكــون المملكــة نموذًجــا 

رائــًدا علــى كاّفــة المســتويات. وانســجامًا مــع تحقيــق »الرؤيــة« فقــد تمــت إعــادة هيكلــة 

بعــض الــوزارات واألجهــزة والمؤسســات والهيئــات العامــة بمــا يتوافــق مــع متطلبــات هــذه 

المرحلــة، ويحقــق 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 

ــك انطلقــت  ــى ذل ــاًء عل ــك. وبن ــة ذل ــة ومتابع ــذ هــذه الرؤي ــة لتنفي ــات الالزم ــات والترتيب اآللي

مبــادرة التحــّول الرقمــي )بوابــة المســتقبل( كأحــد مبــادرات وزارة التعليــم للتحــّول الوطنــي 

2020 الخاصــة بالتحــّول الرقمــي، وقــد اتخــذت المبــادرة مــن الطالــب والمعلــم )وهمــا ركنــان 

ــدة  ــة جدي ــة تعليمي ــق بيئ ــى خل ــة( محــورًا أساســيًا فــي ســعيها إل ــة التعليمي أساســيان للعملي

تعتمــد علــى التقنيــة فــي إيصــال المعرفــة إلــى الطالــب، وزيــادة الحصيلــة العلميــة لــه، كمــا 

ــن وتحســين أدائهــم. ــر قــدرات ومهــارات المعلمي أنهــا تدعــم تطوي

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

ــة تفعيــل واســتخدام هــذه األنظمــة  ــم فــي آلي ــر فــي تطبيــق أنظمــة إدارة التعّل التحــدي األكب

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 اإلرشادي :

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 للمعلم
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- 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.

ــه بشــكل  ــاب لطالب ــم فــي رصــد الحضــور والغي ــاب: أداة تســاعد المعل -  الحضــور والغي

آلــي.
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أواًل: االستخدام الفعال للتقنيات المتاحة :

وفــرت التقنيــات للمجتمــع التعليمــي الكثيــر مــن األدوات التــي تمكنهــم مــن الوصــول 

للمعلومــات وتحقيــق اهــداف التعلــم بطريقــة تتفــق مــع الواقــع المعاصــر الــذي يعيشــه 

المتعلمــون، وينظــر الســتخدام التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليمّية بوصفها وســيلة لتعزيز 

ــم اســتخدامها  ــد مــن أن يت ــك ال ُب ــق ذل ــم الطــالب ورفــع مســتوى إنجازهــم، ولتحقي تعّل

لذلــك الهــدف بشــكل مناســب، وبصــورة تدعــم تطويــر كفــاءات الطــالب والمعلميــن علــى 

حــد ســواء. ويشــمل االســتخدام األمثــل للتقنيــات مــن قبــل المعلميــن مــا يلــي:

1-إدارة العمليــة التعليميــة، البــد أن يكــون المعلــم علــى وعــي بإمكانــات البوابــة المتعــددة 

التــي تدعــم الجانــب اإلداري للعمليــة التعليميــة وذلــك مــن خــالل:

البوابــة وأن تكــون شــاملة لكافــة  أ - تكامــل الصفحــة الشــخصية للمعلــم علــى 

التعليميــة. وفلســفته  وانجازاتــه  معلوماتــه 

ب - عرض جميع وسائل التواصل بالمعلم على البوابة.

ت - تفعيل أدوات التخطيط الفصلي واألسبوعي للمقررات التي يدرسها.

ث - تفعيل أدوات متابعة الحضور والغياب.

متطلبات التفعيل:
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٢-  تصميــم خبــرة تعليميــة متكاملــة، حيــث يعــد تصميــم وتنفيــذ المعلــم لخبــرة تعليميــة 

ــل  ــه مــن تحلي ــم العمــل علي ــا ت ــى م ــاء عل ــم النشــط والحقيقــي بن ــة وداعمــة للتعل متكامل

للمحتــوى واختيــار لالســتراتيجيات وتصميــم لألنشــطة المرتكــزة علــى األدوات التقنيــة أحــد 

أهــم العمليــات المطلوبــة مــن المعلــم ويدعــم ذلــك:

أ - التمكن من المحتوى المراد تدريسه.

ب - التمكن من اختيار االستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهداف المحتوى.

أداة  مثــل:  التعليمــي  بالجانــب  والخاصــة  المســتقبل  بوابــة  أدوات  تفعيــل  ت - 

المناقشــات، وأداة الفصــول الذكيــة، وأدوات التلعيــب، واداة بنــاء األســئلة، وأدوات 

التواصــل االجتماعــي؛ وذلــك بهــدف تصميــم أنشــطة تفاعليــة تتناســب مــع أهــداف 

المحتــوى الدراســي واســتراتيجيات التدريــس المســتخدمة.

ث - اختيــار وتصميــم مصــادر تعلــم وأدوات تقييــم مناســبة ألهــداف الــدرس وتتفــق 

مــع اســتراتيجيات التدريــس التــي ســيتم اســتخدامها.

ج - تنفيــذ الــدرس النموذجــي المصمــم للمعلميــن علــى ان يتــم توضيــح االرتبــاط بيــن 

ــق أهــداف  ــي يمكــن اســتخدامها لتحقي ــة واالســتراتيجيات الت ــل األدوات التقني تفعي

التعلــم.
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3- حــل المشــكالت، حيــث يعــد إيجــاد الحلــول للمشــكالت التــي تعيــق العمليــة التعليميــة مــن 

ــة  ــه قــادرا أن يقــدم أســاليب إبداعي ــرات التــي يجــب ان تتوفــر لــدى المعلــم، وتجعل أهــم الخب

يوظــف فيهــا أدوات بوابــة المســتقبل لحــل هــذه المشــكالت التــي تعيــق تحقيــق أهــداف 

التعلــم للمتعلميــن، ويمكــن أن يظهــر ذلــك مــن خــالل التغلــب علــى مشــكلة تؤثــر علــى ســير 

العمليــة التعليميــة مثــل: ظــروف التعلــم فــي مــدارس الحــد الجنوبــي، وتعليــق الدراســة بســبب 

ظــروف الطقــس، إلــى جانــب مراعــة صعوبــات التعلــم الناتجــة عــن وجــود فــروق فرديــة لــدى 

بعــض المتعلميــن، وأيضــا المراجعــة الختاميــة للطــالب اثنــاء فتــرات االختبــارات، أو غيرهــا مــن 

الظــروف.

ثانيًا: دعم وتشجيع التحول الرقمي

عّبــر مفهــوم تكنولوجيــا التعليــم عــن مجموعــة مــن األســس، والطــرق، والوســائل، واألدوات 

التــي تعمــل كنظــام متكامــل لتســهيل وتبســيط العملّيــة التعليميــة وتنميتها. ومــع نمو االتجاه 

نحــو التحــول الرقمــي وتفعيــل االســتفادة مــن التقنيــات فــي العمليــة التعليميــة بصــورة أكثــر 

تأثيــرا مــن مجــرد عــرض فيديــو أو تشــغيل بــور بوينــت داخــل الفصــل تظهــر الحاجــة إلــى قيــام 

المعلــم بــدور هــام فــي دعــم وتشــجيع التحــول الرقمــي وذلــك مــن خــالل:
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1- تطويــر المعرفــة الشــخصية: ولتحقيــق ذلــك فالمعلــم بحاجــة إلــى أن ينمــي معرفتــه 

حــول وســائل التقنيــة المتاحــة مــن اجــل تحقيــق توظيفهــا األمثــل فــي العمليــة التعليميــة 

ويشــمل ذلــك:

أ - حضــور برامــج تطويريــة حــول التحــول الرقمــي: عندمــا تبنــت الدولــة التحــول الرقمــي 

ضمــن رؤيــة 2030 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 المعلــم فــي المدرســة.

ب - حضــور برامــج تطويريــة حــول المواطنــة الرقميــة: يعــد مســؤول المعلــم مــن 

لــدى  الرقميــة  األشــخاص المنــاط بهــم العمــل علــى توطيــن مفهــوم المواطنــة 

المســتفيدين، وهــو المفهــوم الــذي يســاعد الطــالب وقــادة التكنولوجيــا وأوليــاء 

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

اســتخدامها بشــكل مناســب، ومعالجــة ســوء اســتعمالها واســتغاللها مــن قبلهــم.

ت - متابعــة االهتمــام بمهنتــه مــن خــالل المشــاركة الفاعلــة فــي شــبكات التعلــم 

المحليــة والعالميــة حيــث تعــرف التنميــة المهنيــة علــى أنهــا »عمليــة تنمويــة بنائيــة 

تشــاركية مســتمرة تســتهدف المعلميــن وســائر العامليــن فــي الحقــل التربــوي لتغييــر 

وتطويــر أدائهــم، وممارســاتهم، ومهاراتهــم، وكفاياتهــم المعرفيــة والتربويــة والتقنيــة 

واإلداريــة واألخالقيــة«.
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ث - حضــور برامــج تطويريــة حــول تفعيــل بوابــة المســتقبل وتوظيفهــا فــي العمليــة 

التعليميــة حيــث يعــول علــى المعلــم العمــل علــى توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل 

تعليميــا بشــكل يحقــق أهــداف التعلــم وأهــداف البوابــة.

ــه فــي  ــم المســتقبل هــو قدرت ــز معل ــة: مــن أهــم مــا يمي ــات الفني ــى الصعوب ٢- التغلــب عل

التغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجهــه فــي تفعيــل واســتخدام التقنيــات الحديثــة ونقــل هــذه 

الخبــرات إلــى الميــدان مــن خــالل مشــاركتها مــع زمالئــه بتقديــم نمــاذج لحلــول مقترحــة لهــذه 

المشــكالت التــي واجهتــه.

3- إقامــة برامــج تطويريــة: يجــب أن يعمــل المعلــم علــى المشــاركة فــي تفعيــل اســتخدام 

التقنيــات داخــل مؤسســته التعليميــة مــن خــالل مبادرتــه فــي تدريــب المعلميــن أو الطــالب 

ــة المتاحــة فــي الوســط التعليمــي لهــدف  ــات الحديث ــى اســتخدام التقني ــكادر اإلداري عل او ال

تســهيل اســتخدامهم لهــا مــن خــالل تقديــم برامــج تدريبيــة حــول توظيــف التقنيــات الحديثــة 

ــة. ــة التعليمي فــي العملي

ــم أن يكــون مشــجعا  ــى  المعل ــة: عل ــات الحديث ــى اســتخدام التقني ــز عل 4- التشــجيع والتحفي

ــة  ــة مــن خــالل إجــراء المســابقات التحفيزي ــات الحديث ــى اســتخدام التقني ــه عل ــا لطالب ومحفزت

لزيــادة تفعيــل دور التقنيــات الحديثــة وبوابــة المســتقبل وتجويــد توظيفهــا فــي العمليــة 

التعليميــة.



1011

ثالثًا: بناء المحتوى الرقمي وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين 

إن االســتخدام الواســع لتقنيــات التعليــم علــى جميــع المســتويات وخاصــة فــي مجــال التعليــم؛ 

ــا  ــي يحتاجه ــات الت ــر مصــادر المعلوم ــي توفي ــرة ف ــم مســؤولية كبي ــق المعل ــى عات وضــع عل

المتعلمــون وخاصــة مــع االتجــاه إلــى تنميــة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين لــدى الطــالب 

وذلــك مــن خــالل:

1- انتــاج المحتــوى التعليمــي الرقمــي: حيــث يعــول علــى المعلــم ان يســتكمل دوره فــي 

منظومــة التعلــم اإللكترونــي مــن خــالل إثــراء المحتــوى العربــي بالمصــادر الرقميــة بأشــكالها 

ــم ذلــك مــن خــالل: ــز الفهــم. ويت ــاء المعرفــة وتعزي المختلفــة لهــدف بن

أ - انتاج مصادر رقمية خاصة بالمحتوى التعليمي الذي يدرسه.

ب - انتاج مصادر رقمية خاصة باستخدام التقنيات الحديثة.

ت - انتاج مصادر رقمية خاصة باستخدام أدوات بوابة المستقبل.

٢- مشــاركة المحتــوى التعليمــي الرقمــي: إن مشــاركة المحتــوى التعليمــي الرقمــي الــذي 

ينتجــه المعلــم مــع فئــات المجتمــع المختلفــة مــن خــالل نشــرة على مواقــع اإلنترنــت المختلفة 

ومواقــع شــبكات التواصــل االجتماعيــة. ويتــم ذلــك مــن خــالل:

أ - مشاركة مصادر رقمية خاصة بالمحتوى التعليمي الذي يدرسه.

ب - مشاركة مصادر رقمية خاصة باستخدام التقنيات الحديثة.

ت - مشاركة مصادر رقمية خاصة بالدعم التقني ألدوات بوابة المستقبل.
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3- تنميــة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين: يتطلــب هــذا العصــر مــن المدرســة تعليــم 

الطــالب المهــارات التــي يحتاجونهــا فــي الحيــاة والعمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين حيــث 

يعــد عصرنــا الحالــي عصــر المعرفــة والمنافســة االقتصاديــة بيــن الــدول، والحاجــة إلــى عامليــن 

يمتلكــون مهــارات تمكنهــم مــن العمــل والحيــاة، واالعتمــاد فــي التواصــل مــع اآلخريــن علــى 

التقنيــات الحديثــة، وإلــى امتــالك مهــارات لحــل المشــكالت بطــرق إبداعيــة، كمــا، وهــذا مــا 

هــدف إليــه التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتحقيــق رؤيــة 2030 ، فجــاء فــي مقدمــة 

ــة واحتياجــات ســوق  ــن مخرجــات المنظومــة التعليمي ــم، ضــرورة المواءمــة بي أهــداف التعلي

العمــل، باإلضافــة إلــى تزويــد الطــالب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لوظائــف المســتقبل.

وللمعلــم دورا كبيــرا فــي ذلــك مــن خــالل التخطيــط والتصميــم ألنشــطة الصفيــة تهــدف 

إلــى تنميــة مهــارات القــرن الواحــد والعشــرين وبحيــث يوظــف فيهــا وســائل التقنيــة الحديثــة، 

ــة المســتقبل، ووســائل التواصــل االجتماعــي وذلــك مــن خــالل: وأدوات بواب

أ . تشــجيع المتعلميــن الكتشــاف واســتخدام المصــادر الرقميــة الجديــدة وإنتــاج المصــادر 

الرقميــة مــن خــالل أعمــال يكلفــون بهــا.

ب . تشجيع المتعلمين الستخدام أدوات ووسائل التواصل االجتماعي لتوسيع خبراتهم 

الحقيقــة باالندمــاج افتراضيــا مــع الخبــراء والمجموعــات والطــالب محليــا وعالميــا وذلــك 

مــن خــالل أنشــطة يقدمهــا لهم.

ت . خلــق فــرص تعلــم تتحــدى الطــالب لالبتــكار وحــل المشــكالت باســتخدام عمليــة 

التصميــم والتفكيــر الحاســوبي وذلــك مــن خــالل أنشــطة الصفيــة يقدمهــا لهــم.
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تفعيل أدوات بوابة المستقبل للمعلم 

يوجــد الكثيــر مــن األدوات الخاصــة بالمعلــم فــي أي مــن أدوات التعّلــم اإللكترونــي، 

وســيتم عــرض أبــرز   األدوات الرئيســية التــي تفيــد المعلــم فــي االنطــالق الســتخدام 

أنظمــة بوابــة المســتقبل، وهــي: 

أدوات 
المعلم

األنشطة
التعليمية

المحتوى 
اإللكتروني

تحضير 
الدروس

الفصول 
االفتراضية

االختبارات 
اإللكترونية

حلقات 
النقاش

رصد الحضور 
والغياب

الواجبات 
اإللكترونية
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وهناك أدوات أخرى عبر البوابة يمكن للمعلم االستفادة منها:

- التواصل عبر بوابة المستقبل

- الخطة األسبوعية

- ملف المعلم 

- إضافة سلوك

1- الواجبات اإللكترونية 

المســتقبل  بوابــة  الدراســية ويتــم تقديمهــا عبــر نظــام  بالمــادة  المرتبطــة  الواجبــات  هــي 

البوابــة. عبــر  لهــا  المخصصــة  الدرجــة  وإعطــاء  وتصحيحهــا 

٢- األنشطة التعليمية 

هي األنشطة التي يطلبها المعلم من الطالب )مثال مشاريع، أوراق عمل، بحث ... إلخ(

3- االختبارات اإللكترونية 

أداة إلعداد األسئلة وإنشاء االختبارات والتصحيح آليا عبر نظام بوابة المستقبل.

4- المحتوى اإللكتروني 

هــو مجموعــة مــن المحتويــات الدراســية اإللكترونيــة المطابقــة للمنهــاج الدراســي التقليــدي 

مــن حيــث المحتــوى، لكنهــا تختلــف فــي آليــة تقييمهــا عبــر بوابــة المســتقبل والتــي تعتمــد فــي 

تصميمهــا علــى الوســائط المتعــددة )صــورة – صــوت – فيديــو ... إلــخ(



1415

5- حلقات النقاش 

هــي عبــارة عــن مســاحة مخصصــة لموضــوع معيــن يمكــن ان يطرحــه المعلــم ويتابــع 

مناقشــات الطــالب حولــه.

6- تحضير الدروس

وهــي عبــارة عــن مســاحة مخصصــة لوضــع اعــدادات الــدروس وبنــاء الخطــة الفصليــة 

)توزيــع المــادة علــى األســابيع(

7- رصد الحضور والغياب

أداة تساعد المعلم في رصد الحضور والغياب لطالبه بشكل آلي.

8- الفصول االفتراضية 

هــي أداة تســاعد المعلــم بلقــاء الطــالب مــن خــالل تقديــم حصــة دراســية بشــكل مباشــر 

ولحظــي بمحــاكاة واقعيــة للحصــة الدراســية التقليديــة.

- آلية تفعيل المعلم لألدوات المطلوبة منه

1- الواجبات واألنشطة ) 1 ( اإللكترونية 

مــن أهــم األدوات التــي تيســر عمــل المعلــم والجهــد الكبيــر فــي تصحيــح دفاتــر الطالب، 

وال تختلــف النشــاطات والواجبــات التعليميــة اإللكترونيــة عــن الواجــب العــادي مــن 

حيــث المضمــون، بــل تختلــف فــي طريقــة عرضهــا وتقديمهــا للطــالب باســتخدام 

ــر أنظمــة بوابــة المســتقبل. تقنيــات التعليــم الحديثــة عب

)١(  - مشاريع – أوراق عمل بحث ....
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حيــث  مــن  جديــدة  وأســاليب  مفاهيــم  اإللكترونيــة  التعليميــة  والواجبــات  النشــاطات  تقــدم 

المضمــون والمحتــوى، فهــي ال تقتصــر علــى األســئلة النصيــة فقــط، بــل يمكــن تقديــم عــرض 

فيديــو أو تســجيل صوتــي أو صــورة أو توجيــه الطالــب إلــى موقــع تعليمــي علــى اإلنترنــت لالطالع 

ومــن ثــم يتــم حــل الســؤال.

فــإن النشــاطات والواجبــات التعليميــة اإللكترونيــة تعتبــر مــن ضمــن درجــات التقويــم المتنوعــة 

للطالــب. 

ويراعــي المعلــم إعطــاء وقــت كاٍف ألداء النشــاطات التعليميــة المتنوعــة مراعــاة لظــروف توفــر 

األجهــزة للطــالب.

- دور المعلم في النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية

بناء النشاطات والواجبات التعليمية اإللكترونية على بوابة المستقبل.  -

االستفادة من بنوك األسئلة الجاهزة في بناء النشاطات المتنوعة.  -

تحفيز وتشجيع الطالب على أداء النشاطات المتنوعة.  -

تسجيل درجات الطالب على بوابة المستقبل.  -

إصدار ومتابعة التقارير الدورية الخاصة بأنشطة وواجبات ونتائج الطالب.   -

٢- االختبارات اإللكترونية

نظــام االختبــارات اإللكترونــي ييّســر عمــل المعلــم الــذي كان يبــذل جهــًدا كبيــًرا فــي تصحيــح 

االختبــارات للطــالب، باإلضافــة الــى توّفــر مزايــا فــي أنظمــة بوابــة المســتقبل   تقــدم 

مفاهيــم جديــدة لالختبــارات التــي لــن تقتصــر علــى األســئلة النصيــة فقــط، بــل يمكــن 

تقديمهــا بواســطة عــرض فيديــو أو مقطــع صوتــي أو صــورة، أو توجيــه الطالــب إلــى موقــع 

معيــن لالطــالع ومــن ثــم يتــم حــل االختبــار.
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التحريريــة  االختبــارات  تقديــم  فــي  اإللكترونيــة  االختبــارات  أداة  مــن  االســتفادة  ويمكــن 

القصيــرة فــي المرحلــة الحاليــة، وســوف يتــم التخطيــط لالســتفادة مــن أداة االختبــارات 

اإللكترونيــة لتنظيــم االختبــارات النهائيــة فــي المراحــل القادمــة.

ويعتمد تقديم االختبارات اإللكترونية على توافر البيئة المناسبة بالمدرسة.

دور المعلم في االختبارات اإللكترونية  -

- بناء االختبارات اإللكترونية على بوابة المستقبل.

- تحفيز وتشجيع الطالب على أداء االختبار إلكترونيا.

- االســتفادة مــن مزايــا أنظمــة بوابــة المســتقبل الــذي يعتمــد علــى تقديــم االختبــارات 

بمفهــوم جديــد.

- اســتعراض وإصــدار التقاريــر اإللكترونيــة لالختبــار، كمــا يمكــن االســتفادة مــن اإلحصــاءات 

الموجــودة فــي بوابــة المســتقبل لتقييــم االختبــار والطــالب.

- التأكد من رصد درجات الطالب على بوابة المستقبل.

- االستفادة من بنوك األسئلة الجاهزة في بناء االختبارات.

3- المحتوى اإللكتروني

ــو  ــف النصــوص والصــور والفيدي ــم توظي ــة، يت ــة بصــورة إلكتروني ــة موضوع ــادة تعليمي م

والخرائــط التوضيحيــة والبيانــات بشــكل متداخــل ومتشــعب، لتحقيــق األهــداف التعليميــة 

بمــا يراعــي الفــروق الفرديــة وحاجــات المتعلميــن بشــكل جــذاب، ويكــون للمتعلــم دور 

ــه. ــاء معرفت أساســي فــي بن

ــوزارة  ــاح مــن قبــل ال يمكــن للمعلــم االســتفادة مــن المحتــوى اإللكترونــي المعتمــد والمت

علــى بوابــة المســتقبل
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 كمــا يمكنــه أن يســتخدم أدوات النشــر المتاحــة عبــر بوابــة المســتقبل لتصميــم ونشــر 

محتــوى مــن تصميمــه علــى أن يكــون تعليمــا مرتبطــا بالمــادة الدراســية وباســتخدام أدوات 

ومفاهيــم التصميــم التعليمــي.  

كمــا يمكــن للمعلــم االســتفادة مــن المحتــوى مــن خــالل عرضــه علــى طالبــه فــي الصــف، 

كمــا يمكــن االســتفادة منهــا فــي النشــاطات والواجبــات التعليميــة اإللكترونيــة واالختبــارات 

اإللكترونيــة.

دور المعلم في المحتوى التفاعلي  -

- بناء واختيار المحتوى اإللكتروني على بوابة المستقبل.

- استعراض المحتوى اإللكتروني عبر أجهزة العرض المتوفرة في الفصول. 

- إتاحة المحتوى اإللكتروني للطالب. 

- تحفيز وتشجيع الطالب على االطالع على المحتوى اإللكتروني عبر بوابة المستقبل. 

- االستفادة من مستودعات ومخازن المحتوى اإللكتروني المتاحة في بوابة المستقبل.

- االســتفادة مــن مزايــا أنظمــة بوابــة المســتقبل فــي طــرق تقديــم وعــرض المحتــوى 

التفاعلــي.

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

- مراعــاة معاييــر المحتــوى اإللكترونــي المعتمــدة مــن قبــل الــوزارة فــي بنــاء المحتــوى علــى 

بوابــة المســتقبل.

4- حلقات النقاش

هــي مســاحة مخصصــة لموضــوع معيــن يمكــن أن يطرحــه المعلــم ويتابــع مناقشــات 

الطــالب حولــه.
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ويمكــن فتــح حلقــات النقــاش لفتــرة معينــه ومــن ثــم يتــم إغالقهــا ومناقشــة النتائــج فــي 

الفصــل، وموضــوع النقــاش يحــدده المعلــم حســب حاجتــه ويمكــن أن يتعلــق بــدرس معيــن 

أو مفهــوم معيــن أو يخــدم المــادة بشــكل عــام.

- دور المعلم في حلقات النقاش

- إنشاء غرف نقاش مخصصة لمواده على بوابة المستقبل. 

- تحديد مواضيع كافة حلقات النقاش خالل الفصل الدراسي.

- إنشاء غرف نقاش مخصصة لمجموعات طالبية معينة.

- إضافة درجة مشاركة على المشاركة بحلقات النقاش.

- حــث وتشــجيع الطــالب لإلضافــة والمشــاركة بآرائهــم فــي حلقــات النقــاش ومتابعــة 

الطــالب. مشــاركات 

- االســتفادة مــن مزايــا أنظمــة بوابــة المســتقبل فــي إثــراء حلقــات النقــاش بالمــواد التعلمية 

المناسبة.

5- تحضير الدروس والخطة الفصلية 

وهــي عبــارة عــن مســاحة مخصصــة لوضــع إعــدادات الــدروس وبنــاء الخطــة الفصليــة )توزيــع 

المــادة علــى األســابيع الدراســية للفصــل الدراســي كامــال( الخاصــة بالمعلــم عبــر نظــام إدارة 

ــد أهدافــه  ــر وتســاعد المعلــم فــي تحدي ــر التحضي ــم اإللكترونــي، وهــي مشــابهة لدفت التعّل

وطريقــة عرضــه للــدرس وتنظــم مواعيــد وطــرق عــرض المحتــوى الرقمــي والنشــاطات 

بوابــة  أنظمــة  مزايــا  مــن  واالســتفادة  واالختبــارات  اإللكترونيــة  التعليميــة  والواجبــات 

ــة. ــدروس والخطــة الفصلي ــر ال المســتقبل فــي تحضي
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- دور المعلم

- تحضير الدروس والخطة الفصلية على بوابة المستقبل.

6- رصد الحضور والغياب

وهــي مــن األدوات المتوفــر فــي أنظمــة التعليــم اإللكترونــي التــي تســاعد المعلــم فــي رصــد 

الحضــور والغيــاب لطالبــه داخــل الصــف بشــكل آلــي علــى مســتوى اليــوم الدراســي والحصــة 

الدراســية وبالتالــي ســهولة اســتخراج تقاريــر الحضــور والغياب. 

- دور المعلم

- رصد الحضور والغياب للطالب عبر بوابة المستقبل. 

- استعراض وإصدار التقارير اإللكترونية الدورية عبر بوابة المستقبل.

- االســتفادة مــن مزايــا أنظمــة بوابــة المســتقبل فــي آليــات رصــد الحضور والغيــاب بمفهوم 

جديد. 

7- الفصول االفتراضية

الفصــول االفتراضيــة أو مــا يطلــق عليــه الفصــول اإللكترونيــة أو الفصــول الذكيــة أو فصول 

الشــبكة العالميــة للمعلومــات أو الفصــول التخيليــة، وهــي عبــارة عــن بيئــة للتعليــم المباشــر 

أو غيــر المباشــر، تمامــا كمــا فــي الفصــل التقليــدي باســتخدام تقنيــات تعليــم حديثــة يمكــن 

للطالــب فــي الفصــول االفتراضيــة التفاعــل والتواصــل المباشــر مــع المعلــم.

- مميزات الفصول االفتراضية:

تتميز الفصول االفتراضية بمميزات عديدة نذكر منها:

- سهولة االستخدام.
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- التعليم في أي زمان ومكان.

- دعم مفهوم التعليم الفردي والجماعي.

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

- تشجيع الطالب على المشاركة دون خوف أو قلق.

- المســاهمة فــي دعــم المعلــم فــي تقديــم دروس المراجعــة أو التقويــة خــارج نطــاق 

المدرســة.

- دعم التعليم التفاعلي.

- إمكانية تسجيل الدروس إلعادة مشاهدتها.

- دور المعلم في الفصول االفتراضية

- تحديد أهداف الدروس والمقررات التي يسعى لتحقيقها.

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

- متابعة حضور الطالب وتقدمهم الدراسي.

- تنظيم بيئة التعلم وجعلها مريحة وتعاونية.

- حث الطالب على التعلم وتشجيعهم على االنخراط والمشاركة في األنشطة الصفية.

- تكليف الطالب بالقيام بالتدريبات واألنشطة والمشروعات.

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

- تنظيــم التفاعــل والنقاشــات الصفيــة بينــه وبيــن طالبــه وبيــن الطــالب مــع بعضهــم 

البعــض.

- تقديم العون واإلرشاد األكاديمي للطالب وحل مشاكلهم الدراسية.

- إرشاد الطالب لمصادر التعلم اإلضافية على الشبكة.
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أدوات أخرى للمعلم

1 - التواصل عبر بوابة المستقبل

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل مجموعــة مــن أدوات التواصــل التــي تمّكــن المعلــم مــن 

البقــاء علــى تواصــل دائــم مــع المنظومــة المدرســية )طالب/معلمين/مرشــد طالبي/وكيــل/

قائــد مدرســة/ولي األمر/مديــر بوابــة المســتقبل( باإلضافــة إلــى ســهولة التواصــل المباشــر 

مــع أوليــاء األمــور دون الحاجــة لتواجدهــم الشــخصي، ممــا يســاعد المعلــم فــي زيــاد كفــاءة 

العمليــة التربويــة والتعليميــة وســهولة معالجــة أي إجــراء بســهولة ويســر.

- دور المعلم 

- اســتخدام وســائل التواصــل المتنوعــة عبــر بوابــة المســتقبل مــع كافــة عناصــر المنظومــة 

التعليميــة. 

- اســتخدام وســائل التواصــل المتنوعــة عبــر بوابــة المســتقبل لإلعــالن عــن أي حــدث تعليمي 

)محتوى/واجب/اختبار...الخ(. 

- حث الطالب وتشجيعهم على التواصل معه عبر أدوات بوابة المستقبل.

- التواصل مع أولياء األمور.  

- االستفادة من مزايا أنظمة بوابة المستقبل في التواصل بمفهوم جديد. 

٢- الخطة األسبوعية 

ــب  ــث يتمكــن الطال ــة المســتقبل، بحي ــى بواب ــه األســبوعية عل ــم وضــع خطت يمكــن للمعل

مــن االطــالع عليهــا، ويمكــن أن تشــمل الخطــة موضــوع الــدرس، وأوراق العمــل المصاحبــة 

للــدرس، أو أي روابــط أو ملفــات يرغــب المعلــم فــي وضعهــا فــي الخطــة.
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وهــذه األداة مفيــدة جــدا للطالــب بحيــث يمكنــه االطــالع علــى الخطــة، فضــاًل تحميــل 

المحتــوى اإللكترونــي وأوراق العمــل بشــكل مباشــر عبــر بوابــة المســتقبل، وهــي تغنــي 

ــز  ــم بحــث وتحفي ــي، حيــث يقــوم المعل ــة اإللكترون ــر النشــاطات التعليمي ــب عــن دفت الطال

الطــالب لالطــالع علــى الخطــة واالســتفادة مــن المرفقــات عبــر بوابــة المســتقبل.

- دور المعلم

- بناء الخطة األسبوعية على بوابة المستقبل.

- إتاحة الخطة األسبوعية للطالب على بوابة المستقبل.  

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

3- الملف الشخصي

وهــو المــكان المخصــص للمعلــم لعــرض بياناتــه وطــرق التواصــل الخاصــة بــه مــع عناصــر 

المنظومــة التعليميــة باإلضافــة لقدرتــه علــى ضبــط إعــدادات بوابــة المســتقبل الخاصــة بــه 

عبــر ملــف الشــخصي.

- دور المعلم

- بناء الملف الشخصي الخاص به بشكل دقيق على بوابة المستقبل.

- إضافة ومشاركة طرق التواصل عبر حسابه الشخصي من خالل بوابة المستقبل. 

- االســتفادة مــن مزايــا أنظمــة بوابــة المســتقبل فــي اســتخدام الملــف الشــخصي بمفهــوم 

جديد. 
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4- إضافة سلوك

وفــرت بوابــة المســتقبل للمعلــم أداة تمكنــه مــن إضافــة ســلوك إلــى الطالــب بحيــث تحفــظ 

فــي ملفــه الشــخصي ويمكــن أن ترســل لولــي األمــر مــن خــالل نظــام التواصــل عبــر البوابــة.

- دور المعلم

- إضافة ومشاركة سلوكيات الطالب عبر بوابة المستقبل.



2425

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 وإنتاجّيــًة، حيــُث 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.

ــى  ــة األول ــن قــادة ووكالء المرحل ــاء مــا بي ــاج التعــاون المثمــر والبن ــل نت لقــد كان هــذا الدلي

وفريــق 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 

ــل التربــوي التالــي: ــد اإللكترونــي لفريــق التفعي ــر البري ورد فــي الدليــل عب

AT-TETCO@tetco.sa 
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