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أحــدث التقــدم التقنــي ثــورة فــي العمليــة التعليميــة التربويــة نظرًا للكــم الهائل مــن المعلومات 

والمصــادر التعليميــة المتاحــة علــى شــبكة االنترنت والتي ســاعدت في تكويــن اتجاهات إيجابية 

نحــو توظيــف التقنيــة فــي التعليــم. وانطالقــًا مــن مبــادرة التحــول نحــو التعليم الرقمــي – إحدى 

ــة المســتقبل(  ــي )بواب ــم اإللكترون ــر نظــام إدارة التعل ــم توفي ــد ت ــم - فق ــادرات وزارة التعلي مب

فــي مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية للعمــل علــى إدارة المقــررات الدراســية اإللكترونيــة 

ــر  ــم كافــة التســهيالت للمســتخدمين وذلــك مــن خــالل توفي ــم وتقدي ــر أســاليب التعل وتطوي

االتصــال بيــن كافــة أفــراد المنظومــة التعليميــة والوصــول إلــى المحتــوى التعليمــي فــي أي 

وقــت ومــن أي مــكان.

ولمســؤول التحــول الرقمــي دورا مــن أهــم األدوار فــي بوابــة المســتقبل لضمــان تحقيــق 

أقصــى فعاليــة فــي اســتخدام جميــع أفــراد المنظومــة التعليميــة ألدوات البوابــة؛ فهــو المنــاط 

بــه اإلشــراف والمتابعــة لعمليــة التحــول الرقمــي داخــل مدرســته وتقديــم الحلــول والدعــم 

للمشــاكل التــي تواجــه هــذا التحــول. 

ويتيــح نظــام بوابــة المســتقبل لمســؤول التحــول الرقمــي مجموعــة مــن األدوات التــي تســاعده 

فــي إدارة نظــام بوابــة المســتقبل والمســاهمة فــي تطويــر العمليــة التعليميــة مــن خــالل 

تســهيل التواصــل بيــن المســتخدمين ونقــل المعرفــة وتبــادل الخبــرات والمعلومــات فــي وقــت 

قياســي وبأقــل جهــد ممكــن.

ــم إعــداد هــذا الدليــل ليكــون مرجعــًا شــاماًل لمســؤولي ومســؤوالت التحــول الرقمــي  وقــد ت

فــي مــدارس التعليــم العــام لتفعيــل نظــام إدارة التعلــم اإللكترونــي )بوابــة المســتقبل( بصفــة 

إجرائيــة، وذلــك بمــا يحتويــه مــن وصــف ألدواتهــم عبــر نظــام بوابــة المســتقبل.

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 لمسؤول التحول الرقمي 
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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. 

بالطالــب  الخــاص  الســلوك  تســجيل  للطــالب:  الســلوكيات  قائمــة  علــى  اإلضافــة   -

إلكترونيــًا.

- تحضيــر الــدروس: وهــي عبــارة عــن مســاحة مخصصــة لوضــع إعــدادات الــدروس وبنــاء 

الخطــة الفصليــة )توزيــع المــادة علــى األســابيع(

- 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.

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

آلــي.
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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 مســؤول التحــول الرقمــي دورا كبيــرا 

ــة مــن خــالل  ــة رقمي ــة لبيئ ــداد والتهيئ ــادة هــذا التحــول مــن خــالل اإلع فــي مســاعدة قي

جهــود المســؤول فــي تنميــة معارفــه الشــخصية وتوعيــة منســوبي المدرســة فيمــا يتعلــق 

بالتحــول الرقمــي، وكذلــك المســاعدة فــي رســم خطــة التحــول الرقمــي فــي مدرســته. 

1. تطوير المعرفة الشخصية لمسؤول التحول الرقمي، من خالل: 

أ . حضور برامج تطويرية حول التحول الرقمي:

يعــد تبنــي التحــول الرقمــي داخــل المدرســة مــن أهــم أدوار مســؤول التحــول الرقمــي، 

فعندمــا تبنــت الدولــة سياســة 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.

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

 يعــد مســؤول التحــول الرقمــي هــو أحــد المســاهمين فــي العمــل علــى توطيــن 

مفهــوم المواطنــة الرقميــة لــدى المســتفيدين فــي مدرســته، وهــو المفهــوم الــذي 

يســاعد قــادة المــدارس والمعلميــن وأوليــاء األمــور علــى فهــم مــا يجــب علــى الطــالب 

مســتخدمي التكنولوجيــا أن يعرفــوه فــي كيفية اســتخدامها بشــكل مناســب، ومعالجة 

ســوء اســتعمالها واســتغاللها مــن قبلهــم. 

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

التعليميــة. حيــث توفــر البوابــة مجموعــة مــن األدوات للمســتفيدين ويعــد مســؤول 

التحــول الرقمــي مــن مســاعدي المســؤولين عــن التأكــد مــن تفعيلهــم لهــذه األدوات.

فــي  المســتقبل  بوابــة  أدوات  توظيــف  آليــة  توضــح  تطويريــة  برامــج  ث . حضــور 

العمليــة التعليميــة. حيــث يعــول علــى مســؤول التحــول الرقمــي العمــل على مســاعدة 

المعلميــن لتوظيــف أدوات البوابــة تعليميــا بشــكل يحقــق أهــداف التعلــم وأهــداف 

البوابــة.

المســاعدة فــي تقديــم برامــج تعريفيــة وتوعويــة عــن بوابــة المســتقبل مــن شــأنها   .٢

التعريــف وتفعيــل االســتفادة مــن أدواتهــا مــن قبــل منســوبي المدرســة والطــالب وأوليــاء 

األمــور، وكذلــك التعريــف بمفاهيــم المواطنــة الرقميــة.
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ثانيا: الدعم والتحفيز نحو التحول الرقمي 

يعــد الدعــم والتحفيــز نحــو التعلــم الرقمــي مــن أولويــات مســؤول التحــول الرقمــي، حيــث 

ــي: ــذ مــا يل ــد المدرســة فــي تنفي يســاعد قائ

أ . البرامــج التطويريــة، والتــي مــن شــأنها تقديــم مــا يســاهم فــي تطويــر أداء منســوبي 

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

علميــة للمعلميــن حــول توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل فــي العمليــة التعليميــة، 

وتقديــم دروس نموذجيــة للمعلميــن حــول توظيــف بوابــة المســتقبل فــي العمليــة 

التعليميــة، والمســاعدة فــي توفيــر مصــادر رقميــة تعليميــة للمســتفيدين، مثــل مقاطــع 

ــو وبنــوك األســئلة، واإلنفوجرافــك. الفيدي

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

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

وطــالب المدرســة فــي توظيــف أدوات بوابــة المســتقبل واقتــراح حلــول للرفــع مــن 

ــف  ــر وتوظي ــة محكمــة تســاهم فــي تطوي ــة دراســات علمي ــف، وكتاب مســتوى التوظي

أدوات بوابــة المســتقبل فــي العمليــة التعليميــة، والعمــل علــى تســهيل عمــل الباحثيــن 

ــة. ــة التعليمي ــة المســتقبل ودورهــا فــي العملي إلجــراء األبحــاث حــول بواب
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ت . نشــر المعرفة، المســاهمة في تكوين مجتمعات معرفية ونشــر المعرفة لمنســوبي 

الميــدان التربــوي مــن أجــل تطويــر العمليــة التعليميــة مــن خــالل بوابــة المســتقبل، 

مــن خــالل نشــر حقائــب تدريبيــة علميــة حــول توظيــف بوابــة المســتقبل فــي العمليــة 

التعليميــة، ونشــر األســاليب واإلجــراءات المبتكــرة حــول تفعيــل البوابــة، ونشــر مصــادر 

رقميــة تعليميــة )مقاطــع فيديــو، وبنــوك أســئلة ، وإنفوجرافــك(.

ثالثا: تفعيل أدوات بوابة المستقبل لمسؤول التحول الرقمي في المدرسة

يقــوم مســؤول التحــول الرقمــي بــدور هــام وفعــال لمســاعدة المســتفيدين فــي المدرســة فــي 

اســتخدام األدوات التــي تتيحهــا لهــم بوابــة المســتقبل بشــكل فعــال ومثمــر ويشــمل اإلعــداد 

والتهيئــة لبيئــة رقميــة مــا يلــي:

- عــرض الملــف الشــخصي لمســؤول التحــول الرقمــي عبــر بوابــة المســتقبل بحيــث 

ــا. ــي يمتلكه ــارات الت ــه وبالمؤهــالت والمه ــرف ب ــه ُتع ــة عن ــات متكامل يشــمل بيان

- مساعدة قائد ووكيل المدرسة في تفعيل البوابة

- االجتماعات االفتراضية

- التواصل مع المستفيدين 

1- مساعدة قائد ووكيل المدرسة في تفعيل بوابة المستقبل

- مســاعدة قائــد ووكيــل المدرســة فــي كل مــا يتعلــق باســتخدام أدوات بوابــة المســتقبل 

فــي إدارة العمليــة التعليميــة مثــل التأكــد مــن رفــع الجــدول، وحــل مشــكالت حســابات 

المستفيدين.
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- متابعــة تفعيــل المعلميــن والطــالب فــي المدرســة ورصــد التميــز والعمــل علــى حــل 

مشــكالت التفعيــل.

- مساعدة معلمي المدرسة في مجال استخدام التقنية في التعليم من أجل التعلم.

- دعــم مهــارات الثقافــة المعلوماتيــة للمعلميــن وتنميتهــا وتوفيــر فــرص التدريــب 

لتشــجيع دمــج التقنيــة فــي التعليــم.

- دعم وتشجيع إنتاج المواد التعليمية المتنوعة.

- دعــم عمليــة نشــر االبتــكارات التعليميــة وتبنيهــا ودمجهــا فــي التعلــم المدرســي مــن 

خــالل توفــر وســائط مبتكــرة لنقــل تجــارب متميــزة للمعلميــن والطــالب فــي مجــال دمــج 

التقنيــة فــي التعليــم.

- مهام تخص البنية التحتية، وتشمل:

- العمل على اصالح توصيالت اإلنترنت وفق التعليمات.

- العمــل علــى متابعــة أعطــال أجهــزة العــرض )البروجكتــور( ورفــع البالغــات الالزمــة 

مــع إدارة الدعــم الفنــي.

)WiFi( رفع ومتابعة البالغات للنقاط الشبكية الواي فاي -

- العمــل علــى تكويــن مجلــس وهيــكل تنظيمــي فــي المدرســة يهــدف إلــى قيــادة التحول 

الرقمــي فــي المدرســة حيــث يوضــح هــذا المجلــس مهــام كل شــخص وتسلســل الترابــط 

بينهــم ويشــمل هــؤالء األعضاء:

- قائد المدرسة.
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- مسؤول التحول الرقمي.

- المعلمين ذوي الخبرات التقنية.

- مجموعة من أولياء األمور.

٢- أدوات مسؤول التحول الرقمي في بوابة المستقبل 

التواصل مع المستفيدين  :  1.٢

توفــر أنظمــة بوابــة المســتقبل مجموعــة مــن أدوات التواصــل التــي تمّكــن مســؤول التحــول 

الرقمــي فــي المدرســة مــن البقــاء علــى تواصــل دائــم مــع المنظومــة المدرســية )قائــد ووكيــل 

المدرسة/طالب/معلمين/مرشــد طالبي/ولــي األمر/مديــر بوابــة المســتقبل( 

ويمكن ان يكون التواصل من أجل:

- الشكر والتقدير للمستفيدين المتميزين.

- المتابعة من خالل تقارير التفعيل.

- اإلعالن عن الفعاليات واألنشطة داخليا وخارجيا.

٢.٢ اللقاءات االفتراضية  :

يوفــر نظــام بوابــة المســتقبل لمســؤول التحــول الرقمــي أداة الفصــول االفتراضيــة وهــي بيئــة 

افتراضيــة يلتقــي خاللهــا مســؤول التحــول الرقمــي مــع أفــراد المنظومــة المدرســية لهــدف 

معيــن.

ويمكن لمسؤول التحول الرقمي من خالل أداة الفصول االفتراضية عمل ما يلي:

- عقد االجتماعات االفتراضية أو اللقاءات المرئية مع أفراد المنظومة المدرسية.

- استخدام الفصول االفتراضية في التدريب عن بعد.
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- طرح األسئلة والنقاشات والتواصل المباشر مع أفراد المنظومة المدرسية.

- التفاعل بالصوت والصورة من خالل عرض المحتوى التعليمي عبر الفصل االفتراضي. 

- إمكانيــة ربــط الفصــول االفتراضيــة للدمــج مــع مــدارس أخــرى فــي ظــروف ومناســبات معينة 

 .

3.٢ االستبانات  :

يتيــح نظــام بوابــة المســتقبل لمســؤول التحــول الرقمــي إمكانيــة إعــداد االســتبانات التــي 

تســاعد فــي إدارة العمليــة التعليميــة، ومنهــا اســتبانات قيــاس الرضــى وجمــع اآلراء مــن كافــة 

أفــراد المنظومــة المدرســية )معلم/طالــب/ قائــد ووكيــل المدرسة/مشــرف تربوي/رائــد نشــاط/

مرشــد طالبــي/ ولــي أمــر(.

3- أدوار إضافية لمسؤول التحول الرقمي:

1.3 اإلضافة على نموذج تجربتي الرقمية :

ــى نمــوذج »  ــة اإلضافــة عل ــة المســتقبل لمســؤول التحــول الرقمــي إمكاني ــح نظــام بواب يتي

تجربتــي الرقميــة » لعــرض وتوثيــق المنجــزات والمبــادرات التربويــة والتجــارب التي تــم تطبيقها 

فــي تفعيــل بوابــة المســتقبل.

٢.3 التقارير واالحصائيات : 

يتيــح نظــام بوابــة المســتقبل لمســؤول التحــول الرقمــي إمكانيــة االطالع علــى التقارير الخاصة 

بالمدرســة والتــي تمكنــه مــن متابعــة تفعيــل النظــام، ويمكــن لمســؤول التحــول الرقمــي مــن 

خاللهــا مــا يلــي:

- استعراض تقرير واحصائيات المدرسة.
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- استعراض تقرير دخول المعلمين والطالب في المدرسة.

- استعراض تقرير تفعيل الطالب.

- استعراض تقرير تفعيل المعلمين. 

- استعراض تقارير الرسائل.

- استعراض تقارير الفصول االفتراضية.

- استعراض تقارير االستبانات.

- استعراض تقارير األوسمة .

3.3 تفعيل المدرسة :

ــة متابعــة ســير العمــل فــي  ــة المســتقبل لمســؤول التحــول الرقمــي إمكاني ــح نظــام بواب يتي

بوابــة المســتقبل مــن خــالل متابعــة تفعيــل الطــالب وحصــر الطــالب األقــل تفعيــاًل ورفعهــا 

لمديــر المدرســة وتقديــم الدعــم الــالزم، والعمــل علــى تحفيــز الطــالب لرفــع نســبة التفعيــل 

مــن خــالل منــح األوســمة للطــالب األكثــر تفعيــاًل عبــر النظــام. 

4.  التدريب والدعم الفني

يعــد التدريــب أهــم عامــل مــن عوامــل اإلدارة لرفــع الكفايــة اإلنتاجيــة وتغيــر الســلوك وتطويــر 

أســاليب اإلنتــاج وتحقيــق األهــداف فــي أقــل وقــت وبأقــل جهــد وتكلفــة. ويبــرز دور مســؤول 

ــب لمنســوبي  ــات التدري ــم خدم ــي تقدي ــول الرقمــي ضمــن برنامــج بوابــة المســتقبل ف التح

ــًا  ــة المســتقبل تربوي ــل أدوات بواب ــى اســتخدام النظــام، ومتابعــة تفعي وطــالب المدرســة عل

ــي وتوظيــف  ــم اإللكترون ــة بالتعلي ــة والتثقيفي ــورش التوعوي ــم ال ــى تقدي ــًا، باإلضافــة إل وفني

التقنيــة فــي التعليــم،
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 ومســاندة منســوبي وطــالب المدرســة مــن خــالل تقديــم الدعــم الفنــي. ويمكــن لمســؤول 

التحــول الرقمــي تنفيــذ األعمــال التاليــة:

- معالجة طلبات الدعم الفني للمستخدمين  .

- معالجة األعطال التقنية في النظام داخل المدرسة.

- الرفع بمشاكل الدعم الفني ومتابعتها عبر النظام.

- الرفع بتقارير التدريب والدعم الفني للمسؤولين عبر النظام.

5.  مهام ومسؤوليات مسؤول التحول الرقمي

دور مسؤول التحول الرقمي المهمة

- إرســال  الرســائل عبــر النظــام لألفــراد والمجموعــات بمعــدل ) 1( رســالة 
أســبوعيًا .

- اإلعالن عن حدث تربوي بمعدل )1(  كل )5( أسابيع .

التواصل

- بناء جدول التدريب / االجتماعات االفتراضية .
- إعداد محتوى التدريب / االجتماع االفتراضي ونشره عبر النظام.

- التواصــل اإللكترونــي مــع المعنييــن بالتدريــب / االجتمــاع االفتراضــي عبــر 
النظــام.) فــي حــال دعــوة أحــد األشــخاص لحضــور اجتمــاع افتراضــي يقــوم 

النظــام بارســال رســالة مباشــرة لهــذا الشــخص تفيــد بضمــه لالجتمــاع(
- عقــد البرنامــج التدريبــي / االجتمــاع االفتراضــي بمعــدل )3( خــالل الفصــل 

الدراســي .

اللقاءات االفتراضية
 » التدريب واالجتماعات 

االفتراضية »

- إضافــة الملفــات والنمــاذج لعــرض المنجــزات والتجــارب بمعــدل ) 2 ( خــالل 
الفصل الدراســي.

نموذج تجربتي الرقمية

ومنهــا  التعليميــة  العمليــة  إدارة  فــي  تســاعد  التــي  االســتبانات  إعــداد   -
اســتبانات قيــاس الرضــى وجمــع اآلراء مــن كافــة أفــراد المنظومــة المدرســية 

بمعــدل )1( كحــد أدنــى خــالل الفصــل الدراســي.

االستبانات
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دور مسؤول التحول الرقمي المهمة

- استعراض تقرير واحصائيات المدرسة.
- استعراض تقرير دخول المعلمين والطالب في المدرسة.

- استعراض تقرير تفعيل الطالب.
- استعراض تقرير تفعيل المعلمين. 

- استعراض تقارير الرسائل.
- استعراض تقارير االجتماعات االفتراضية.

- استعراض تقارير االستبانات.
- استعراض تقارير األوسمة .

- استعراض تقرير تجربتي الرقمية.

التقارير واالحصائيات

- متابعة تفعيل طالب المدرسة.
- استعراض تقارير تفعيل الطالب أسبوعيًا .

- حصر الطالب األكثر تفعياًل .
- حصر الطالب األقل تفعياًل.

- منح األوسمة للطالب األكثر تفعياًل عبر النظام.
- رفع نسبة تفعيل الطالب.

- تفعيل المدرسة يعتمد على متوسط نسبة تفعيل الطالب.

تفعيل المدرسة
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6.  األهداف المتوقعة من مسؤول التحول الرقمي 

- تفعيل جميع أدوات بوابة المستقبل لتحقيق االستخدام األمثل للتعلم الرقمي. 

ــة - كمــا هــي  ــام المطلوب ــذ المه ــل أدوات مســؤول التحــول الرقمــي مــن خــالل تنفي - تفعي

ــل )%100(. ــى نســبة تفعي ــدول - والوصــول إل ــي الج ــة ف موضح

- تحفيز المعلمين و الطالب لتفعيل أدوات بوابة المستقبل بما يخدم العملية التعليمية.

- إيجــاد الحلــول المناســبة لمعالجــة المشــكالت التــي تواجــه منســوبي وطــالب المدرســة فــي 

أســرع وقــت ممكــن.

- المســاهمة فــي رفــع نســبة تفعيــل المدرســة والــذي يعتمــد كذلــك علــى نســبة تفعيــل 

الطــالب.
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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 
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