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 يفزداث انهقبء

 نورة سعد الغامدي.د ٕٗ/ٖٓ/9ٓ

 ممدمة

 ؟ لماذا منصة الكترونٌة لرعاٌة الطالبات الموهوبات 

 أهمٌة منصة رواء 

 وظائف منصة رواء

–آلٌات التنفٌذ  –المرتكزات  –األهداف  –المتطلبات :) منهجٌة العمل 

 (.النتائج المحتملة  –الخدمات والبرامج 

 اإلعالمٌةالخطة 

 الرؤى المستمبلٌة 

 التوصٌات



 يقذيت
 ٌَْرفَع    } :كتابه فً المائل هلل الحمد ٌعلم، لم ما اإلنسان علم الذي هلل الحمد بالملم، علم الذي هلل الحمد•

ٌنَ  ّللَاه  نكهمْ  آَمنهوا الَذ  ٌنَ  م  ْلمَ  أهوتهوا َوالَذ    [ ٔٔ  : المجادلة ]  { َدَرَجات   اْلع 
 التربٌة وضع لد الحٌاة مجاالت شتى فً المعاصر عالمنا ٌشهده الذي المتسارع التطور أن•

 إلى للتحول المأمول بدورهم للمٌام كبٌر تحد   أمام السعودٌة العربٌة بالمملكة شؤونها على والمائمٌن
 المالئمة التربوٌة السبل أنجح واتباع الراهنة التطورات دراسة علٌهم ٌحتم مما المعرفة، مجتمعات
   .التربوٌة اهتمامه ودائرة مجاله فً كل معها للتعاطً

 اآلن نعٌشه الذي المجتمعً والوالع المتسارعة الٌومٌة التكنولوجٌة التطورات فإن وبالتالً•
 الى تحوٌلها الى نسعى وان ، الموهوبٌن رعاٌة وآلٌات برامج تطوٌر علٌنا تفرض ، ومعطٌاته
 وفلسفة رسالة فً ، اإللكترونً التعلٌم بتمنٌات الرعاٌة برامج إثراء خالل من متكاملة منظومة
 التواصل وتسهٌل الموهوبٌن الطلبة تمٌز لدعم المتوافرة اإلمكانات كل تسخٌر وهً بسٌطة عمل
 ٌعزز بما الحدٌثة، والنظم واالتصاالت المعلومات لتمنٌات األمثل التوظٌف خالل من العلمً

 . التعلمٌة التعلٌمٌة األهداف وتحمٌك ، والتفاعل التواصل
 فمن بالتعلٌم، المرتبطة التكنولوجٌة المستحدثات فً كبٌرة طفرة األخٌرة السنوات شهدت وحٌث•

 التعلٌم إلى ومنها التعلٌمٌة العملٌة فً اإلنترنت استخدام إلى الكمبٌوتر، على المائم التعلٌم
 المهارات المتعلمٌن إكساب فً دورا   تلعب التً ، التعلٌمٌة بالمنصات ٌسمى ما ومنها اإللكترونً،
 فً تحكما   أكثر المتعلم وجعل اإلبداعً التفكٌر وتنمٌة الذاتً، التعلم أجل من الالزمة المعلوماتٌة

 .الولت وإدارة التعلٌمٌة العملٌة
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 نًارا يُصت نشػاَت انًىهىباث ؟ 

ال ٌوجد ملف بنائً للطالبة 
 الموهوبة    

تزاٌد عدد الطالبات 
 الموهوبات سنوٌا   

محدودٌة االرشاد الممدم 
 للطالبة الموهوبة 

واحد مركز موهوبات 
 لرعاٌة الطالبات الموهوبات

 اتساع محافظة جدة جغرافٌا



 نًارا يُصت نشػاَت انًىهىباث ؟ 

جائحة كورونا وتعلٌك 
 الدراسة

 نوعٌة برامج الموهوبٌن

تولف الملتمٌات الصٌفٌة 
 المركزٌة

طبٌعة المهارات المطلوبة 
 العملسوق فً 

 والمكانحواجز الولت 



 ببنًقببم
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كٌف ٌمكن لتكنولوجٌا المعلومات 

واالتصاالت أن ٌكون لها أثر كبٌر فً 

توسٌع فرص التعلّم لعدد أكبر من 

وتسهٌل  التعلّم،نواتج الموهوبٌن ،وتحسٌن 

، المعرفٌة واالدراكٌةتكوٌن المهارات 

ودٌمومة التعلّم مدى الحٌاة ، وتحسٌن 
 ؟رعاهم التً تمؤسسات الإدارة 
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 يُصت سواءأهًُت 
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إمكانٌة الوصول الى جمٌع البرامج 
 باختالف انواعها والحصول علٌها 

وصول خدمات اإلدارة وبرامجها 
لجمٌع الطالبات الموهوبات 

 بالمحافظة والتملٌل من التسرب 

االسهام فً تحسٌن مستوى 
 الرعاٌة وكفاءة مراكز الموهوبٌن

االسهام فً زٌادة التواصل العلمً 
 والبحثً للطلبة الموهوبٌن

تطوٌر التفكٌر العلمً والمنطمً 
وحب التعلم واالتجاه الى األسالٌب 
العلمٌة المعرفٌة فً التفكٌر 
 .واإلنجاز و تطوٌر والذات 

 تنوع وإثراء المصادر
توفٌر الجو النفسً اآلمن للطالبة 

 الموهوبة

تمكٌن المعلمات مـن إنشـاء 
فصـول افتراضٌة غٌـر ممٌـدة 
 بالحـدود المكانٌـة أو الزمانٌة 

رفع مستوى البرامج والمحتوى 
غٌر  -متزامن ) المعرفً عن بعد 

 (  متزامن

تمدٌم الخدمات االرشادٌة والتوعٌة 
 ألولٌاء األمور والمجتمع المحلً 

توفٌر الخبرة إلدارات وألسام 
الموهوبٌن من خالل التعاون الفنً 
فً مجال الرعاٌة االلكترونٌة 

 للطلبة الموهوبٌن

تمدٌم نطاق عمل تخطٌطً وتنفٌذي 
ٌمكن أن ٌساهم فً تدعٌم الجهود 
االستشرافٌة لوكالة البرامج 

التعلٌمٌة وخططها االستراتٌجٌة 
 .   والتشغٌلٌة



 وظائف يُصت سواء
توفٌر تجربة تفاعلٌة للطالبات مع وسائط االتصال والتمنٌات 

الحدٌثة وتهٌئة السبل لٌتمتعن بأنشطة التعلم الجدٌدة، 
وزٌادة فرص التعلم ولذلن بسبب ما تتٌح لهن من المدرة 

 .على التعلم واالكتشاف 

إتاحة الوصول المباشر إلى المحتوى 
 .التدرٌبً

توفٌر الدعم والتوجٌه الالزمٌن من المعلمات 
للطالبات بعد إرسال وتموٌم الواجبات إلكترونٌاً 
من خالل التواصل معهن لتمدٌم التغذٌة الراجعة 

االنتمال إلى مهمة أو خبرة تعلٌمٌة  ٌتطلبهاالتً 
متمدمة بما ٌساعد على العمل من أجل تطوٌر 

 .لدراتهن ومهاراتهن

زٌادة فعالٌة التواصل بٌن الطالبات أنفسهن، 
وبٌنهن وبٌن معلماتهن ، وبٌن المعلمات 
واالدارة ، وبٌن المركز وأولٌاء األمور 

 .بطرٌمة سهلة ودورٌة

تمدٌم فرص للطالبات بهدف الحصول على تجربة 
تعلٌمٌة غٌر تملٌدٌة تعتمد على تطبٌك استراتٌجٌات 

حدٌثة مثل الصف المملوب وغٌرها والتً تشكل 
التمنٌة فٌها دورا مهما كوسٌلة إلشران الطالبات فً 

 .التخطٌط للتعلم

تسهٌل عملٌة استخدام واستعانة المعلمات 
بالتمنٌات المتطورة من أجل عرض دروسهن 

وتطوٌر عاللات مهنٌة مع غٌرهن من المعلمات 
 .تساعدهن فً االستفادة من خبرات مختلفة



 ػىايم َضاط يُصت سواء

 التوفر
االتصال 

الشبكً 
 المستمر

تشجٌع 

العمل 

 الخالق

االختٌارات 
 المرنة

توفر 

المنتجات 
 المساندة

طرٌمة االتصال عن طرٌك ساعدت 
المنصة أن ٌكون هذا االتصال سرٌعا 

ومتاحا طول الولت بٌن الطالبات 
الموهوبات والمعلمات والخبراء 
والمستشارٌن لإلرشاد والتوجٌه 

فً وتبادل الخبرات وحل المشكالت 
 .كل ولت

فهً منصة مجانٌة ومتاحة للطالبات  
الموهوبات والواعدات بالموهبة من 
 جمٌع مراحل التعلٌم فً محافظة جدة

التواصل بٌن الطالبة الموهوبة والمنصة لنجاح 
وخدماتها ،وألن هذا النمط فً الرعاٌة والتعلم جدٌد 

فالطالبة ال تعرف متى تحتاج المساعدة أو نوع 
األدوات والبرمجٌات أو متى ٌمكن أن تختبر 

مهاراتها المعلوماتٌة ، لذا كان من الجٌد توفٌر عدد 
من اإلرشادات والتعلٌمات والمنتجات التً تتالءم 

حساب ) مع مختلف التحدٌات المتولعة ومنها 
 ، مماطع فٌدٌو ، ادلة ارشادٌة  انفوجرافٌن،  توٌتر

التدرٌب المتزامن وغٌر بتوفٌر 
المتزامن للطالبات الموهوبات ، 

معلمة )كذلن ٌمكن لكافة المستفٌدٌن 
من الحصول ( ولً أمر –طالبة  –

على المعلومات واإلجابة عن 
تساؤالتهم واستفساراتهم بغض 

 .النظر عن المكان والزمان 

الوسائط التكنولوجٌة المتعددة باستخدام 
والمتاحة التً تمكن الطالبة الموهوبة من 

التعلم الذاتً أو التعلم فً مجموعات تشاركٌة 
تثري التفاعالت الصفٌة وتشجع اإلبداع وتجود 

 العمل



 يُهضُت انؼًم فٍ انًُصت

للمنصةالوصف العام  متطلبات منصة رواء كٌف نبدأ ؟  

الهدف العامتحدٌد   تحدٌد األهداف التفصٌلٌة 



 يُهضُت انؼًم فٍ انًُصت

تحدٌد مرتكزات العمل فً 
 المنصة

التنفٌذمراحل  تعرٌف منصة رواء  

 النتائج المحتملة خدمات المنصة المتاحة



 كُف َبذأ ؟
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ٔ 
وضع الرؤٌة وتحدٌد األهداف للتغٌٌر الذي نطمح إلٌه من المنصة وتحدٌد ماهٌتها، واألطراف المعنٌة بالتنفٌذ من مشرفات ، •

 .ومعلمات، وحمائب تدرٌبٌة ، وأدوات تمٌٌم وغٌرها من العوامل الموضوعٌة الهامة التً ٌجب أخذها بعٌن االعتبار

ٕ 
 .توفٌر ورصد متطلبات المنصة المادٌة والبشرٌة من معلمٌن ومشرفٌن وفنٌٌن وبرامج تدرٌبٌة وتأهٌلٌة•

ٖ 

تحدٌد السٌاق التنفٌذي والتطوٌري بدءا من مراحل وآلٌة التنفٌذ والمدة الزمنٌة وموضوع االستدامة، والمٌزانٌة، والشراكات •
االستراتٌجٌة مع الجامعات والمؤسسات، مع التركٌز بالدرجة األولى على األطراف المعنٌة التً لها دور فً تحمٌك أهداف 

 .المنصة

ٗ 

.  أن ٌكون االنتمال تدرٌجٌا مع إضافة بعد جدٌد فً كل مرحلة، وذلن لضمان فهم واستٌعاب متبادل من لبل جمٌع األطراف•
ومع تمدم العمل فً المنصة ، تتواصل عملٌات تحدٌث جمٌع أدواتها وعناصرها، بما فٌها األجهزة والمنهجٌات التعلٌمٌة 

 .والمنصات الداعمة ، بحٌث تموم كل خطوة فٌها على دراسة علمٌة والعٌة نظرا لكونه جهدا مشتركا وتنسٌما بٌن عدة أطراف

٘ 
أن تتم عملٌة التمٌٌم بشكل صحٌح من خالل تركٌزها بشكل رئٌسً على التحدٌات التً تعترض أداء المنصة بشكل فعال •

 .وتحمٌك األهداف من خاللها 



 يخطهباث انؼًم فٍ يُصت سواء

تحدٌث البنٌة التحتٌة عبر تزوٌد المركز باألجهزة اللوحٌة والمحمولة 
والتمنٌات المتمّدمة لعرض المحتوى اإللكترونً المناسب وتوفٌر 

 .مصادر الطالة 

توفٌر الحمائب التدرٌبٌة مع العمل على حوسبتها مستمبال، مع وضع 
اعتبار خاص للمناهج ذات المحتوى العلمً التمنً، التً تتٌح للطالبات 

فرص التعلم المستمر واستٌعاب التمنٌات الجدٌدة مثل البرمجٌات 
 .وأنظمة التصنٌع الذكٌة وشبكات االتصال وغٌرها

توفٌر أدوات أكثر تمدماً لتمٌٌم سٌر العملٌات بالمنصة، ومراجعة 
الخطط والبرامج، والتحمك من مسارات التطوٌر، ومعدالت اإلنجاز 

 .وفك البرمجة الزمنٌة المحددة، استناداً لمعاٌٌر متفك علٌها

تدرٌب ودعم المعلمٌن باألدوات المناسبة لمساعدتهم على إضافة 
الحمائب التدرٌبٌة ووضع االختبارات والتكلٌفات، واستعراض أفضل 

مع الممارسات المتبعة وتبادل المعلومات ، ومعرفة سبل التواصل 
 .وأولٌاء األمورالطالب 

 :عند الشروع  فً تطبٌك منصة فٌجب العمل على•

 



 نهًُصتانىصف انؼاو 
 مع تمشٌا   الكترونٌا العملٌات وإدارة ، الرلمً التحول نحو الطموحة المبادرات احدى رواء منصة•

 و لإلبداع المحفزة التعلٌمٌة البٌئة تحسٌن " االستراتٌجً للهدف ،وتحمٌما ٖٕٓٓ المملكة رؤٌة
 اطلمتها ، الموهوبات الطالبات رعاٌة أسالٌب وتحسٌن الجودة عالٌة متطورة خدمات بتمدٌم  " االبتكار
 وكان ، هـٔٗٗٔ /8 /9 بتارٌخ ، بعد عن التعلٌم منظومة ضمن جدة تعلٌم بإدارة الموهوبات إدارة
 . ٔٗٗٔ / ٕ /٧ٔ بتارٌخ علٌها العمل بدء

  بالبرامج االلتحاق  خالل من (وشخصٌا ومهارٌا اكادٌمٌا) الموهوبة الطالبة واثراء لرعاٌة وذلن•
 – المعلمة – اإلدارة ) من كل خدماتها وتشمل ، متزامن وغٌر متزامن بشكل تمدم التً االثرائٌة
 التعلٌم مراحل جمٌع فً المصنفات للطالبات شاملة بٌانات لاعدة توفر كما ، (األمور أولٌاء – الطالبة

   . المنفذة للبرامج ومجدولة دلٌمة إحصاءات على الحصول فً وتساعد ،

 واالفكار العلمٌة للمشارٌع الدعم وتمدم ،  وأسرهن الطالبات مع التواصل تسهٌل على المنصة وتعمل•
  ومسٌرتها الطالبة لمعلومات شامل الكترونً ملف توفر وأٌضا ، االرشادٌة والخدمات ، اإلبداعٌة
 ومنسمات لمعلمات المساندة وتمدم ، التعلٌم مراحل خالل  علٌها حصلت التً والمراكز االثرائٌة

 تدعم التً الحدٌثة واالستراتٌجٌات للمهارات ومعتمدة محكمة تدرٌبٌة حمائب بتوفٌر الموهوبات
 الجامعات من واالكادٌمٌٌن  المختصٌن اعدادها فً ٌشارن و ، وتعززها الطالبات مواهب

   .التعلٌمٌة والمؤسسات
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اإلبذاع واالبتكبر وانًشبركت االجتًبعيت نتنًيت يهبراث يحفّزة تىفيز بيئت 

وبين انطبنببث األيىر وانًجتًع بين انًعهًبث وأونيبء انفعّبل وانتىاصم 

 في انعبنى انزقًيين االنذيبج بفعبنيت يًّكنهن بًب أنفسهن، 

 اهلدفًاؾعامً



ًإثراءًادلعرػةًؾدىًاؾطاؾلاتًادلوفوباتًبمقدقمًبراؿجًعلموةًوـوعوةًؿمىصصةًً-١

ًاؾيتًتنظمهاًاإلدارةًًًاالثرائوةتنظومًاؾمواقًاؾطاؾلاتًادلوفوباتًباؾرباؿجًً-٢

ًاعممادًؼاعدةًبواـاتًاؾطاؾلاتًادلوفوباتًادلصنفاتًوحتدقنهاًبشكلًؿيممرًً-٣

ًاـشاءًؿلفًاؾكرتوـيًؾكلًراؾلةًً-٤

ًإدارةًاؾرباؿجًاؾكرتوـواًوتفعولًاؾمدرقبًادلمزاؿنًوغريًادلمزاؿنًً-٥

ًتقدقمًخدؿاتًتطوقرًاألػكارًؾلطاؾلاتًودعمًادلشارقعًاؾعلموةًًً-٦

ًتقدقمًاخلدؿاتًاالرذادقةًؾلطاؾلاتًوأوؾواءًاألؿورًًً-٧

ًؿمابعةًتفعولًبرـاؿجًاؾرعاقةًاؾصلاحوةًيفًادلدارسًً-٨

ًتيهولًاؾمواصلًؿعًاؾطاؾلاتًادلوفوباتًوتقدقمًخدؿاتًاؾرعاقةًهلنًً-٩

 األفدافًاؾمفصولوةً



www.themegallery.com 

 يزتكزاث انعًم في ينصت رواء

احتٌاجات الطالبات 
 –خصائص  –الموهوبات 

معاٌٌر جودة المنصات 
رؤٌة وزارة  –التعلٌمٌة 

رؤٌة ورسالة  –التعلٌم 

سٌنارٌو  –ادارة تعلٌم جدة 

سٌاسة التواصل  –المنصة 

سٌاسة التسجٌل فً  –

الحمائب  –البرامج 

مصادر  –التدرٌبٌة 

 –فرٌك العمل  –التموٌل 
 –هٌكل االدارة والسامها 
 الدعاٌة واالعالن

 الراجعةالتغذٌة 

 التغذٌة الراجعة

 –تدشٌن ونشر مولع المنصة 
االرشاد النفسً  –االرشاد االكادٌمً 

لبول وتوزٌع الطالبات  –واالجتماعً
 –مستوٌات البرامج  –على البرامج 

استخدام أسالٌب  –تمدٌم البرامج 
وطرق التعلٌم والتدرٌب االلكترونً 

المكتبة  –الخطط التدرٌبٌة  –
التدرٌب العملً  –االفتراضٌة 
تنفٌذ أسالٌب المٌاس  –التطبٌمً 

 والتموٌم

 –تحمك أهداف الرعاٌة 
تموٌم  –تموٌم الطالبات 

تموٌم خدمات  –المعلم 

المشارٌع  –المنصة 

 –العلمٌة للطالبات 
 –براءات االختراع 

مشاركات الطالبات 
الجوائز  –محلٌا ودولٌا 

واالوسمة المحلٌة 
اعداد  –والدولٌة 

 –الملتحمات بالبرامج 
 اعداد البرامج المنفذة

 المدخالت

 العملٌات

 المخرجات



 دور المنصة فً رعاٌة الطالبات الموهوبات  
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سٌتم التدرٌب ؟ بواسطة كٌف  هل المعلّمات مدّربات ، هل ٌتوفر كادر للدعم الفنً ؟ : االلكترونٌة  الجاهزٌة

 ....البرمجٌات التعلٌمٌة، أو البرٌد االلكترونً ، وسائل التواصل االجتماعً ، أو

المفتوحة؛ والمختبرات /التعلٌم عن بهعد، الماعات االفتراضٌة:  الكثافة االلكترونٌة

 االفتراضٌة والمحاكاة المباشرة على الشبكة؛ والمكتبات الرلمٌة، وغٌرها

البث عبر اإلنترنت، والمحاضرة عن : األثر االلكترونً 
 بعد ، والمؤتمرات االلكترونٌة 

المهارات  –الطالب نتائج : أثر المنصة على 

 التمنٌة للطالبات 

  -إدارة طرق التدرٌس المبتكرة -تعزٌز تطوٌر المحتوى : لدرة المنصة على 

 التعلم الذاتً  -التعلم مدى الحٌاة -تطوٌر المهارات المهنٌة الجدٌدة 

 سهولة الوصول للمنصة واستخدامها 



 اإلنكتزونيينصبث يتًيزة نهتعهيى 

 نورة سعد الغامدي.د ٕٗ/ٖٓ/9ٓ

 يفهىو ينصت رواء
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 رواءيفهىو ينصت 

 نورة سعد الغامدي.د ٕٗ/ٖٓ/9ٓ

نظام تموم فٌه العملٌة التعلٌمٌة أو التدرٌبٌة على األجهزة 
اللوحٌة وأجهزة الكمبٌوتر واأللواح اإللكترونٌة كمساند 

 .لنظام التدرٌب ولٌس بدٌال  عنه

أو هو استخدام النظم اإللكترونٌة واالتصالٌة 
والتكنولوجٌة المتطورة والمستحدثة كل لحظة، واستخدام 

من كل ما ٌجعل المعلم لادرا  على متابعة أعداد أكبر 
من خالل منصات النماش، ووسائل التواصل الطالب 

 .المتنوعة كبرامج المحادثة والفصول االفتراضٌة

أو استخدام التكنولوجٌا، فً صفوف افتراضٌة ٌمكن 
االلتحاق بها من أي مكان ، وٌجعل المادة الدراسٌة 
متاحة طول الولت بمرونة وفعالٌة، فهو إذن تعلٌم 
 .مواكب ومتجدد ومنفتح على العالم االفتراضً

هو منهجٌة متكاملة لتوظٌف التكنولوجٌا المتطورة فً 
إحداث تغٌٌر إٌجابً فً منهجٌات التعلٌم والتدرٌب 
المباشر، وخلك بٌئة محفّزة لبناء مهارات اإلبداع 

واالبتكار والمشاركة االجتماعٌة وتنمٌة الثمافة الفكرٌة 
والتواصل الفعّال بٌن عناصر العملٌة التعلٌمٌة من 

المعلمٌن واإلدارة وأولٌاء األمور والمجتمع والتواصل 
الفعال بٌن الطلبة أنفسهم، بما ٌمّكنهم من االندماج بفعالٌة 
ضمن العالم الرلمً الذي ٌمثل أحد أبرز مالمح العصر 

 .الحالً



 َسواءيُصت 

 

يُصت سواء هٍ ًَىرس ػًم َسؼً نخىفُش يحخىي يؼشفٍ يخخصص نهطانباث 

حىصُه  –خبشاث  –يهاساث  –يحخىي  –لًُت ) انًىهىباث ويؼهًاحهٍ وأسشهٍ َضًغ 

، وَسهى فٍ اَخاس وحطىَش وابخكاس أبحاد ويشاسَغ ػهًُت راث سًت ( اسخشاساث  –

 حُافسُت ػانُت نبُاء يضخًغ يؼشفٍ وحًُُت وطُُت يسخذايت   

 



 يشاحم انخُفُز
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 االتفاق ووضع الخطة لتنفٌذ المنصة •

 اختٌار المولع وتحدٌد األذونات إلنشاء المنصة •

 تحدٌد الخدمات المراد تفعٌلها والتخطٌط إلنشادها •

 المرحلة األولى

 االعداد والتخطٌط 

 تصمٌم المولع •

 رفع الخطابات العتماد المنصة •

 اطالق المنصة افتراضٌا  تحت اشراف مدٌر التعلٌم وحضور المساعدة للشؤون التعلٌمٌة •

 تحدٌث بٌانات الطالبات المصنفات•

 Microsoft Teamsاطالق البرامج التدرٌبٌة واالستفادة من الفصول االفتراضٌة  فً برنامج  •

 اصدار الشهادات المعتمدة للبرامج المنفذة •

 تفعٌل الملفات الكترونٌات للطالبات المحدثات للبٌانات فً المنصة •

 تفعٌل حساب معلمة الموهوبات والخدمات الممدمة لها لدعم رعاٌة الموهوبات عن بعد •

 التواصل المستمر مع المستفٌدٌن لتذلٌل الصعوبات أمامهم وتلمً استفساراتهم والرد علٌها •

 استمرارٌة العمل فً تطوٌر خدمات المنصة •

 المرحلة الثانٌة

 التنفٌذ 

 التموٌم المرحلً لكل خطوة من خطوات العمل•

 حصر رضا المستفٌدٌن والتطوٌر المستمر لألداء •

  تمدٌم التغذٌة لراجعة لإلجراءات المنفذة والعمل على التحسٌن والتطوٌر•

 المرحلة الثالثة

 التموٌم المستمر 



ًادلنــصـةخــــدؿـــاتً

 .عن بهعد االثرائٌةإلامة الدورات التدرٌبة والبرامج •
 .عن بهعد واالستمصاءاتإلامة االختبارات •
 .تسلٌم المهمات والتكلٌفات عن بهعد•
 .االختبارات والواجبات الكترونٌا  تمٌٌم الطالبات وتصحٌح •
 .إلامة فصول افتراضٌة صوتٌة أو مرئٌة•
 .والمعلمةبٌن الطالبات التراسل الفوري •
 .إنشاء منتدٌات للنماش حول المادة•
 .بٌن الطالبات توزٌع المهام •
 .تحضٌر الطالبات إلكترونٌا  •
 .إنشاء مكتبة علمٌة للطالبات•
 .ودرجات الطالبات تحلٌل بٌانات •
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ً

ًصالحوةًحتدقثًبواـاتًاؾطاؾلاتًادلوفوباتً-1

ًاعممادًبواـاتًاؾطاؾلاتًادلوفوباتً-2

ًحتمولًؼاعدةًاؾلواـاتًاؾيتًمتًحتدقنهاً-3
ً

ً

ً

ًخــــدؿـــاتًادلنــصـة

 تــوـدقثًاؾــلـواـات



 

(غريًؿمزاؿنً،ًؿمزاؿنً)ًإرالقًجدوؾةًاؾرباؿجًاؾمدرقلوةًً-1  

إضاػةًاؾرباؿجًخاللًاؾعامًوػقًاالحمواجاتًاؾمدرقلوةًؾلمودانً-2  

ػمحًاؾميهولًيفًاؾرباؿجًاؾمدرقلوةًؾلفكةًادليمهدػةً-3  

اؾموضريًواؾميهولًاالؾكرتوـيًؾلطاؾلاتًً-4  

 

 

 إدارةًاؾـلـراؿجًاؾكمـروــوًا

ًخــــدؿـــاتًادلنــصـة



اؾمعلومؿنًؿكاتبًؿكمبًاحلصولًعلىًإحصائواتًدؼوقةًحلضورًاؾطاؾلاتًيفًؽلًً-1  

.ًاحلصولًعلىًإحصائواتًحلضورًاؾطاؾلاتًؾكلًبرـاؿجًتدرقيبً-2  

 اإلحــصــائـوــاتً
ًخــــدؿـــاتًادلنــصـة



.ؿلفًاؾكرتوـيًؾكلًراؾلةًقشملًبواـاتهاً-1  

.حتدقثًاؾلواـاتًاحملددةً-2ً  

.اؾميهولًاؾكرتوـوًاًوحضورًاؾرباؿجًعربًادلقراتًادلعممدةً-3  

.احلصولًعلىًذهادةًاؾربـاؿجًادلمزاؿنًاؾكرتوـوًاً-4  
ًًً  

 

ً 

 

 خـدؿـاتًاؾــطـاؾلـاتًًً
ًخــــدؿـــاتًادلنــصـة



 اؾـــلــراؿــج

 انبزايج انًنفذة أعذاد انًحذثين انبشايش أعذاد انًستهذفين

 بشَايش11 طانبت 295 االبخذائُت طانبت 452

 بشَايش 11 طانبت 348 انًخىسطت طانبت 854

 بشَايش 12 طانبت291 انزاَىَت طانبت 979

 انبزايج انًستقبهيت

 بشَايش 2

 بشايش 7

 بشايش 7



 بـراؿجًؿرؽزًادلوفوبات

 ػُىاٌ انًساق   انًسالاث انخؼهًُُت  

 يهاساث َحى االبذاع انخفكُش االبذاػٍ

 االبذاع فٍ حم انًشكالث انخفكُش االبذاػٍ

 خطىاث انباحذ انبحذ انؼهًٍ

 انباحذ انصغُش انبحذ انؼهًٍ

 بذاَت انخغُُش انمُادة

 انًششوع انؼهًٍ انبحذ انؼهًٍ

 ػُىاٌ انًساق   انًسالاث انخؼهًُُت  

 انطشَك إنً فكشة إبذاػُت انبحذ انؼهًٍ

 فُىٌ انمُادة انمُادة

 إداسة انمشاس انمُادة

 Green Screen حمُُت

 Keynote حمُُت

 يهاساث حمُُت حمُُت



 بـراؿجًـاديًاؾربجمة

 ػُىاٌ انًساق   انًسالاث انخؼهًُُت  

 بٍُ َذٌ انًاَكشوبج حمُُت

 يششوع انشاصبُشٌ حمُُت

 بشيضت االسدوَُى حمُُت

 3Dفكشحٍ أصبحج  حمُُت

 EV3انشوبىث  حمُُت

 ++Cنغت انبشيضت   حمُُت 



  بـراؿجًخارجًاؾدوام

 ػُىاٌ انًساق   انًسالاث انخؼهًُُت  

 األرهاٌ يخؼت انشَاضُاث

 صُاػت انؼمىل يخخبش انؼهىو

 اإلبذاع بىابت يهاساث انخفكُش

 انًسخمبم باحزاث انبحذ انؼهًٍ

 هُذست االبخكاس  االبخكاس

 يشاسَغ أفكاسٌ أَا سَادٌ 

 انمادة حًكٍُ واألنماء  انخطابت

  انزٌ بذاخهٍ انمائذ  انمُادة 

 ػُىاٌ انًساق   انًسالاث انخؼهًُُت  

 خطىاث َحى انخفكُش وسحش انخًكٍُ يهاساث انخفكُش

 انبحذ انؼهًٍ انبحذ انؼهًٍ

 صُاػت االبخكاس االبخكاس

 سَادة االػًال
سَادة األػًال يٍ َمطت االَطالق إنً 

 انمًت

 ػمىل سَاضُت انشَاضُاث

 يهًخٍ انفضائُت انؼهىو

 إداسة انزاث انًهاساث انحُاحُت

 لائذ انًسخمبم  انمُادة 



 ػُىاٌ انًساق   انًسالاث انخؼهًُُت  

 حكُىنىصٍ انُاَى انكًُُاء

 َحى انًسخمبم فُضَاء

 انًذاس اإلههُضٍ سَاضُاث

 انفاػم االحصال فٍ انًهاساث انحُاحُت

ٍ خاسطت انطشَك نالبخكاس انخفكُش االبخكاس  انخصًًُ

 اساسُاث ػهى انفُشوساث اساسُاث ػهى انًُاػت االحُاء

  TRIZَظشَت انحم اإلبخكاسٌ  نهًشكالث  يهاساث انخفكُش

 انًبادساث ولُادة فشَك انؼًم بُاء انمُادة

 انبحذ انؼهًٍ وصُاػت انًسخمبم بحذ ػهًٍ

 ػًال انًسخمبمأ سواد سَادة االػًال

  بـراؿجًخارجًاؾدوام



أػذاد 

 انبشايش انًُفزة أػذاد انًحذرٍُ انبشايش انًسخهذفٍُ

4263 
بشايش يشكض 

 انىهىباث

 وخاسس ادواو
 بشَايش34   طانبت 1064

انبشايش 

 انًسخمبهُت

 بشَايش 9

 اإلحـــصــائوــات



طانباث يىهىباث ػهً 

 يماػذ انذساست

يششفاث 

 ويؼهًاث
 أونُاء أيىس

 4000 990 انًسخهذفٍُأػذاد  4263

ػذد انضائشٍَ 

 نهًىلغ

22290 

 اإلحـــصــائوــات



 اننتبئج وانًخزجبث انًتىقعت

تمدٌم برامج علمٌة متخصصة 
تعنى بإثراء المعرفة العلمٌة 

والرٌاضٌة والهندسٌة 
والتمنٌة وتفعٌل استخدام  
تطبٌمات الذكاء االصطناعً 

 والروبوتات وانترنت االشٌاء  

تمدٌم برامج تعنى بتنمٌة 
السمات الشخصٌة والمهارات 
ولٌم النزاهة العلمٌة واالنتماء 

 الوطنً

تسهٌل التواصل مع االسر 
وتمدٌم الخدمات التوعوٌة 

 واالرشادٌة 

زٌادة التمثٌل المحلً والدولً 
لطالبات تعلٌم جدة بمشارٌع 
 وابتكارات أصٌلة ومتمٌزة 



 انخطت اإلػاليُت
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 انخطت اإلػاليُت

0C4cutt.us/mlhttps:// 
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 انخطت اإلػاليُت

youtu.be/do_YWOoiYwshttps:// 
 

https://youtu.be/do_YWOoiYws
https://youtu.be/do_YWOoiYws


 انخطت اإلػاليُت



 ....دنعملًجافدقنًعلىً

  ( متعددة خٌارات ٌتٌح ) مرن وتمنً معرفً محتوى توفٌر فً االستمرار•
  المنصة من المستفٌدٌن لجمٌع والتمنً الفنً الدعم توفٌر•
 متمٌزة خدمات لتمدٌم مستدامة تموٌل مصادر عن البحث•

  بها خاصة افتراضٌة لاعات وادراج المنصة خدمات تطوٌر•

   الموهبة رعاٌة مجال فً العامالت كفاءة ورفع التدرٌب لتسهٌل الموهوبات لمعلمات بٌانات لاعدة انشاء•

 . االلكترونٌة المنصات استخدام فً مهاراتهم لتنمٌـة المعلمـٌن تستهدف تدرٌبٌة دورات عمد•

   معهم التواصل وتسهٌل االرشادٌة الخدمات لتمدٌم األمور ألولٌاء خاصة حسابات انشاء•

  المنصة طرٌك عن والمجتمع لألسرة توعوٌة خدمات تطوٌر•

   العلمٌة والمشارٌع لألفكار الدعم لتمدٌم والمختصٌن باألكادٌمٌٌن المنصة ربط•

 والمحلٌة منها الوزارٌة اإلدارة وبرامج مشارٌع بجمٌع المنصة ربط•

 . جدة بمحافظة والبنات البنٌن لتشمل المنصة فً الرعاٌة مجال توسٌع•

 .الذاتً التعلم مهارات لتنمً االلكترونٌة المنصــات اســتخدام علــى الطالبــات تشــجٌع فً االستمرار•

 المنصة أمان زٌادة على العمل•

 أللرانهن التدرٌب فً المشاركة من الموهوبات الطالبات وتمكٌن  االتاحة مساحة زٌادة•

 الموهوبٌن الطلبة لرعاٌة إلكترونٌة منصات إنشاء فً الراغبة للجهات والتخصصٌة النوعٌة االستشارات تمدٌم•

 استدامة األثر لضمان 



 انتىصيبث

 للموهوبٌن اإللكترونٌة المنصات تبنً•
 ، عملها وآلٌة خدماتها تطوٌر من للموهوبٌن اإللكترونٌة المنصات لتمكٌن المالً الدعم•

 .وغٌرها ، البحوث وإجراء الصٌانة، وخدمات ، وتطوٌرها البرمجٌات وشراء
 الحصول أو وتطوٌر، ، المنصة فً التدرٌب وعملٌة ٌتناسب بما التدرٌبٌة الحمائب تكٌٌف•

 .الجودة ومضمونة معٌارٌة تعلٌمٌة وبرمجٌات رلمً تعلٌمً محتوى على
 إلى الوصول من والطلبة المعلّمٌن تمّكن ومرنة علٌها متفك ومدرسٌة إدارٌة سٌاسات إعداد•

 .الرعاٌة إٌصال عملٌة لدعم جٌدا ، له مخطط بأسلوب المنصة مصادر
 المكتسبة، والكفاءات للنتائج منتظمة تمٌٌمات إجراء تتٌح مناسبة وتمٌٌم مرالبة أنظمة تصمٌم•

 .فعالٌة أكثر السٌاسات تطبٌك ٌجعل مّما مبّكرا   المحتملة العٌوب وكشف
 رعاٌة وفً عام بشكل التعلٌم فً اإللكترونٌة للمنصات جدٌدة مؤشرات الئحة بناء•

 . ونشرها واعتمادها خاص بشكل الموهوبٌن
 التعاون ومذكرات اتفالٌات وعمد االختصاص ذات الدولٌة والمنظمات الجهات مع التعاون•

 .والتفاهم

 نورة سعد الغامدي.د ٕٗ/ٖٓ/9ٓ



 االسخًاع واالَصاثشكشا نحسٍ 

وصحبه  آنهوصهً هللا وسهى ػهً َبُُا دمحم وػهً 

 أصًؼٍُ

 نورة سعد الغامدي.د ٕٗ/ٖٓ/9ٓ
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