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املقدمة:
تسعى وزارة التعليم ممثلة يف وكالة الوزارة للتعليم للرفع من مستوى التعليم وجودة املخرجات يف كافة مؤسساتها الرتبوية ومن
ضمنها املدارس السعودية يف اخلارج .وقد كثفت الوزارة جهودها باستهداف شاغلي الوظائف التعليمية من معلمني وقادة بتوفري بيئة تدريب
جاذبة هلم وورش عمل مفيدة تساعد يف تطوير العملية التعليمية ورفع مستوى األداء يف كافة اجملاالت الرتبوية واإلدارية والشخصية .كما
ساعدت ثورة املعلومات والتوسع يف استخدام التقنية للوصول إىل األهداف املرجوة بطرق حديثة تسهم يف نشر ثقافة التدريب واستدامته
واالستفادة من الكوادر التعليمية يف مجيع أحناء اململكة وخارجها.
ومن هذا املنطلق نشأت فكرة مركز التطوير املهين لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج وأطلقت مشروعاً للتدريب عن بعد
بالشراكة ما بني اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج واإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة "ممثلة بإدارة التدريب واالبتعاث"
الستهداف منسوبي األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج بالتدريب عن بعد واستمرار تطوير مستواهم العلمي والرتبوي وعدم
انقطاعهم عن برامج التدريب جبميع جماالتها.
كما وجهت اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج إدارات األكادمييات واملدارس لتنفيذ الربامج والورش التدريبية وذلك
باستقطاب املدربني من بلد املقر أو بتكليف منسوبي ومنسوبات املدرسة ممن يتمتعو باملؤهالت واخلربة املناسبة بتنفيذ هذه الربامج.
ويسلط هذا التقرير الضوء على املراحل التارخيية واملستقبلية ملركز التطوير املهين للمدارس السعودية يف اخلارج خالل الفرتة املاضية
وأهم أهدافه وطموحاته ،كما يستعرض اخلطة التشغيلية للتدريب بنوعيه (عن بعد واملباشر) خالل هذا العام وأهم اإلجنازات اليت مت
حتقيقها .ويف نهاية هذا التقرير يتم إبراز ومقارنة نتائج األعوام السابقة وأهم التوصيات للرفع من جودة العمل ونتائجه.
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مشروع التدريب عن بعد (1311/1311هـ)
انطالقاً من اهتمام اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج برفع الكفاءة املهنية والتطوير املستمر للهيئة التعليمية واإلدارية يف
األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج ،فقد قامت بالتعاو مع اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة ممثلة بإدارة التدريب
واالبتعاث وذلك بالتخطيط واإلعداد املسبق لتفعيل هذا اجلانب املهم.

التعريف باملشروع
يُعد مشروع التدريب عن بعد من املشاريع الطموحة اليت تسعى لدمج التقنية احلديثة يف التدريب من خالل تفعيل مسار التدريب عن
بعد كمسار جديد وحديث يتواكب مع متغريات ومتطلبات العصر احلديث ويسهم يف حتقيق أهداف التطوير املهين وإيصال خدمة
التدريب إىل املستفيدين يف األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج من خالل ناام إلدارة التدريب عن بعد يعتمد على عدة أمناط
(متزامن  /غري متزامن  /مدمج) .وبدأت اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج بتطبيق هذا املشروع بالشراكة مع اإلدارة العامة
للتعليم مبنطقة مكة املكرمة وذلك باستهداف األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج منذ العام الدراسي 1313/1311هـ من خالل حث
وتشجيع املستفيدين بااللتحاق بالربامج التدريبية حسب احتياجاتهم املهنية.
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النتائج واإلجنازات
حقق مشروع التدريب عن بعد وهلل احلمد خالل الفرتة املاضية من عام 1311هـ إىل عام 1311هـ نتائج مثمرة.
متثلت فيما يلي:
 إيصال خدمة التدريب إىل املعلمني واملعلمات يف مدارسهم يف خمتلف أحناء املعمورة ،ومبا يتوافق مع احتياجاتهم التدريبية.
 مت بفضل اهلل خالل تلك الفرتة تغطية  %14من املدارس واألكادمييات السعودية يف اخلارج.
 بلغ عدد املستفيدين من الربامج التدريبية أكثر من  5444متدرب.
 مت اعتماد آلية التقويم املعتمد على املشاريع مبا يضمن حتقيق جودة عالية ملخرجات التدريب عن بعد.

التوصيات
 إنشاء وتفعيل مركز التطوير املهين باإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج.
 تهيئة قاعات للتدريب عن بعد يف مجيع األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 التوسع يف تطبيق التدريب عن بعد لالستفادة منه يف التطوير املهين للمعلمني واملعلمات يف املدارس واألكادمييات السعودية
يف اخلارج.
 ضرورة حتقق (املعايري واألدوار واملتطلبات) لكل مكو من مكونات مناومة التدريب عن بعد لضما جودة خمرجات التدريب
عن بعد.
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التطوير املهين ومنصة التدريب 1311 – 1311هـ
اوالً :مركز التطوير املهين لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج – منصة التدريب (7341-7341هـ):
بعد حتقيق مشروع التدريب عن بعد لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج إلجنازات مشرفة جتسدت يف تدريب  5444متدرب
وتغطية معام األكادمييات واملدارس واالستفادة من الوسائل التقنية يف نقل بعض األنشطة والفعاليات املقامة يف هذه املدارس ،تطور
العمل بإنشاء منصة تقنية للتدريب واعتبارها مركزاً للتطوير املهين عن بعد خلدمة األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج باستمرار
الشراكة والدعم املتكامل مع اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة.
ومت تطوير آلية تقديم اخلدمات باتباع خطوات ممنهجة لتوفري مستوى أعلى من اجلودة واالستفادة من اإلمكانات التقنية خلدمة
مجيع املستفيدين.
أهداف املركز
 تفعيل مسار التدريب عن بعد مبا يتوافق مع االنتشار اجلغرايف لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 حل بعض مشكالت التطوير املهين.
 استدامة التطوير املهين للموفدين واملتعاقدين يف األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 توفري اجلهد والوقت وختفيض تكاليف التدريب.
 حتقيق املرونة يف املكا والزما عند تلقي التدريب.
 مراعاة الفروق الفردية وظروف املتدربني واملتدربات.
 تفعيل الوسائل التقنية واالستفادة منها يف جمال التدريب.
 زيادة الثقافة التقنية لدى املتدربني واملتدربات وتعاملهم مع مصادر املعلومات وتطبيقات الويب.
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مراحل إنشاء املركز
• دراسة نتائج مشروع التدريب عن بعد.

• استجابة املستفيدين والتغذية الراجعة.
• دراسة املعلومات اإلحصائية.
• حتديد االحتياجات التدريبية.
• إعداد خطة لالرتقاء بالتطوير املهين لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.

مرحلة
التخطيط

• حتليل الناام يف ضوء معطيات اخلطة املعدة.
• برجمة وتصميم الناام sso
• حجز اخلوادم الالزمة.
• استضافة الناام.
• حجز اشرتاك يف تقنية الفصول االفرتاضية.

• تدشني مركز التطوير املهين للمدارس واألكادمييات السعودية يف اخلارج sso

مرحلة
التنفيذ

• اإلشراف العام على مركز التطوير املهين لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
• الربجمة والتطوير املستمر ملنصة املركز.
• إدارة البث املباشر وتقديم الدعم الفين جلميع املستهدفني.
• إدارة احملتوى اإللكرتوني يف املنصة اخلاصة باملركز.
• تنفيذ التدريب لبعض الربامج التدريبية.
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مرحلة اإلدارة
والتطوير

مشرف
املركز
املتطلبات
التشغيلية

التنفيذ

مركز التطوير
املهين
فريق
العمل

االحتياجات
التدريبية

األنشطة
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مشرف املركز:
مشرف املركز أحد أهم العناصر الرئيسة يف املناومة التدريبية ملركز التطوير املهين لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج
وتتلخص مهامه فيما يلي:
 اإلشراف العام على املركز بتوفري املتطلبات التالية:
 oحتديد االحتياجات التدريبية.
 oالتنسيق مع املدربني.
 oبناء خطط التدريب.
 oتصميم وإعداد الربامج واحلقائب التدريبية.
 oمتابعة تنفيذ الربامج املقدمة.
 oتقييم املدربني والربامج املقدمة.
 oقياس أثر الربامج وقياس العائد والقيمة املضافة لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 oإعداد اإلحصاءات ودراسة التغذية الراجعة وإعداد التقارير اخلتامية.
 الربجمة والتطوير املستمر للمنصة التقنية ملركز التطوير املهين لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 إدارة حجوزات الفعاليات وإدارة البث املباشر وتقديم الدعم الفين للمدربني واملنسقني والقادة يف األكادمييات واملدارس السعودية
يف اخلارج.
 إدارة احملتوى اإللكرتوني ملنصة املركز.
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املتطلبات التشغيلية:
 التجهيزات التقنية:
 oاملنصة التدريبية :وهي بوابة إلكرتونية تساعد على إدارة املركز حسب متطلبات األكادمييات واملدارس السعودية يف
اخلارج ناراً لالنتشار اجلغرايف هلا والذي يسبب فوارق يف التوقيت بني الدول .وتعدّ الفصول االفرتاضية جبميع
أنواعها (تزامين  /غري تزامين  /مدمج) من أهم اخلدمات اليت تقدمها املنصة/ https://www.saudischools.online.
 oاملنتجات التدريبية من حقائب تدريبية ومواد اثرائية :ويتم ذلك من خالل املنصة لتسهيل وصول املستفيدين هلا.
 oناام الفصول االفرتاضية.
 املقر الرئيس للتدريب ويعدّ مركز بث للورش والدورات التدريبية.
 التجهيزات اخلاصة بالقاعات يف األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 الكوادر البشرية من مدربني ومنسقني وقادة مدارس.
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فريق العمل:

• التدريب.

•اإلشراف العام.

• إعداد احلقائب التدريبية.

•إدارة احملتوى واحلقائب التدريبية

املشرف
العام

املدربو
قادة
األكادمييات
واملدارس

•إدارة وتطوير املنصة اإللكرتونية
للتدريب.

منسقو
األكادمييات
واملدارس
• تنسيق املواعيد مع املشرف العام.

• إدارة املستفيدين
والتجهيزات الالزمة هلم.

• الدعم الفين يف األكادمييات
واملدارس.
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حتديد االحتياجات التدريبية:

اخلطة الزمنية
•إعداد اخلطة الزمنية حسب
إمكانية األطراف.
•إعداد احلقيبة التدريبة.

•رفع حمتوى منصة التدريب.
•إبالغ املنسقني يف املدارس
واألكادمييات.

حتديد الربامج

•نشر االستبانات
للمستفيدين.
•https://goo.gl/KJcFjM

•حتديد املهارات املكتسبة من
كل برنامج.

•حتديد االحتياجات
التدريبية.

•تنوع الربامج (تطوير ذات -
تعلمية  -تربوية -
اسرتاتيجيات  -تقنية -
طرق تدريس).

•دراسة النتائج.

االحتياج
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• االستفادة من الكوادر
املتميزة يف إدارة
التعليم مبنطقة مكة.

حتديد املدربني

املدربو والربامج التدريبية خلطة التدريب عن بعد للفصل الدراسي األول ()2411 – 2412
عدد برامج التدريب عن بعد = 9
عدد المدربين = 9

الزهراني
عليالزهراني
المدربعلي
المدرب
(خطوات مبتكرة نحو اإلتقان)

المدرب محمد العبدالكريم
(التعامل مع ضغوط العمل)

المدرب عبدالله آل عايض
(تدريب األقران)

عدد المستفيدين بالمدارس السعودية
في الخارج =  1711متدرب

المدرب عبدالعزيز البيشي
(الحوار الصفي)

المدرب ابراهيم الرحيلي
(هندسة النجاح)

المدرب عبدالله لبان
(التعلم النشط ) 2

المدرب بندر الحازمي
(التعلم بالمشاريع)

المدرب تركي نتو
(أمن المعلومات)
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المدرب فهد خياط
(التعلم النشط والتفكير الفعال)

األنشطة:
أوال :الدورات واألنشطة التدريبية
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األنشطة:
ثانيا :النقل املباشر للفعاليات يف األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
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ثانياً :لتدريب املباشر (:)7341 – 7341
يعدّ التدريب املباشر للمدارس السعودية يف اخلارج أحد الوسائل املهمة للتطوير املهين للقادة واملعلمني يف األكادمييات واملدارس
السعودية يف اخلارج.
وقد اهتمت اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج بتوجيه األكادمييات واملدارس بتنفيذ هذه الربامج وورش العمل من خالل
استقطاب املدربني من خارج املدرسة يف بلد املقر أو تكليف أحد منسوبي ومنسوبات املدرسة بتنفيذ بعض الربامج التدريبية .وفيما يلي
ملخص للربامج املنفذة:
إعداد الواجبات اإللكترونية

التعلم النشط

برنامج اإلسعافات األولية

التحسين المستمر (كايزن)

الدورة التدريبية لبرامج األوفيس

معالجة األخطاء اإلمالئية

األرشفة اإللكترونية

مهارات التفكير اإلبداعي

شرح برنامج smart notebook

برنامج نور

إستراتيجية الفصل المقلوب

ورشة معايير جائزة السفير للتميز

إستراتيجيات التغير

أسس النشاطات التعليمية

وسائل التواصل االجتماعي في التعليم

ملف اإلنجاز اإللكتروني

فنون البالغة العربية

مهارات اإلدارة الصفية
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تابع :التدريب املباشر (:)7341 – 7341

جودة اإلدارة الصفية

رعاية الموفدين
إستراتيجية التدريس الحديث
الحاسبة البيانية TI-inspire
التعريف بالمناهج السعودية
النظام الفصلي للتعليم الثانوي

إدارة الجودة الشاملة في التعليم

التعلم بالقيم
االختبار الجيد
خدمات قوقل في التعليم
تطبيقات اآليباد في التعليم
إستراتيجية العروض
العلميةالصف
إدارة

Jonny Phonics method
أنماط المتعلمين واإلدارة الصفية

أنواع الذكاء
التخطيط االستراتيجي
التخطيط للتدريس
كيف أعد دفتر التحضير
متطلبات المرحلة االبتدائية

التقويم المستمر
شرح الجدول الدوري

استمتع بحصتك
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مهارات اإلعراب
Sign language

طرق تدريس القران الكريم

احصائيات التدريب عن بعد
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إحصائيات التدريب عن بعد

18

إحصائيات التدريب املباشر
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حممد سليمان اجلنيح
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

فخر الدين غالب أمحد

عدد الربامج 9 :برامج تدريبية

منسق التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 439 :متدرباً ومتدربة

التدريب املباشر
عدد الربامج 70 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 713 :متدرباً ومتدربة

21

يوسف بن عبداهلل العمران
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 9 :برامج تدريبية

هيفاء بنت عيضة العتييب

عدد املستفيدين 439 :متدرباً ومتدربة

منسقة التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج 5 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 15 :متدرباً ومتدربة

21

عبداهلل بن ناصر الشوكاني
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

حممد بن ظافر الشهراني

عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

منسق التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 206 :متدربني ومتدربات

التدريب املباشر
عدد الربامج 5 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 91 :متدرباً ومتدربة

22

عبدالرمحن بن عتيق
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج  9 :برامج تدريبية

مساح حممد جودة

عدد املستفيدين 741:متدرباً ومتدربة

منسقة التدريب عن بعد

23

إبراهيم صاحل العبدي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

غوات فاطمة الزهراء

عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

منسقة التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 722 :متدرباً ومتدربة

التدريب املباشر
عدد الربامج 77 :برناجماً تدريبياً
عدد املستفيدين 266 :متدرباً ومتدربة

24

حممد بن عبدالرمحن الفريدي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 9 :برامج تدريبية

عدنان بن عبداحلميد ساعاتي

عدد املستفيدين 90:متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج  1:برامج تدريبية
عدد املستفيدين 12 :متدرباً ومتدربة

25

صاحل بن حممد الشمراني
قائد املدرسة

تدريب عن بعد
عدد الربامج 6 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 63 :متدرباً ومتدربة

حممد سعيد القحطاني
منسق التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج :برناجمان تدريبيان
عدد املستفيدين 70 :متدريبني ومتدربات

26

عبدالعزيز بن حممد املهداوي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

خالد بن مسلم القرشي

عدد املستفيدين 10:متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

27

يوسف بن رده احلمياني
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

حممد حافظ خطاب

عدد الربامج 9 :برامج تدريبية

منسق التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 39 :متدرباً ومتدربة

التدريب املباشر
عدد الربامج 5 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 91 :متدرباً ومتدربة

28

حممد بن امساعيل البلوي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 6 :برامج تدريبية

زبن عتيق احلربي

عدد املستفيدين 50:متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج  5:برامج تدريبية
عدد املستفيدين 17 :متدرباً ومتدربة

29

مبارك عبداهلل العنزي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

حممد العلياني

عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

منسق التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 35 :متدرباً ومتدربة

التدريب املباشر
عدد الربامج 5 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 65 :متدرباً ومتدربة

31

عبدالعزيز حسن آل حسن
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

عبدالصمد حممد لقيحجي

عدد املستفيدين 33 :متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج :برنامج واحد
عدد املستفيدين 34 :متدرباً ومتدربة

31

امحد علي الزهراني
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

سامي عثمان احلارثي

عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

منسق التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 43 :متدرباً ومتدربة

32

امحد بن عبدالرمحن الراجح
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

نور وليد مال

عدد املستفيدين 37 :متدرباً ومتدربة

منسقة التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج 4 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 54 :متدرباً ومتدربة

33

صاحل بن هادي احلبابي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد

عبداهلل ابراهيم الصواط

عدد الربامج :برنامج واحد

منسق التدريب عن بعد

عدد املستفيدين 26 :متدربا ومتدربة

التدريب املباشر
عدد الربامج :برناجمان تدريبيان
عدد املستفيدين 60 :متدرباً ومتدربة

34

سعيد بن صاحل الغامدي
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 3 :برامج تدريبية

أمني عبدامللك مندورة

عدد املستفيدين 25 :متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

35

صاحل بن عبداهلل اخلليفة
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج 1 :برامج تدريبية

طه غامن حممد

عدد املستفيدين 23 :متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج 3 :برامج تدريبية
عدد املستفيدين 10 :متدرباً ومتدربة

36

علي بن حممد الشهري
قائد املدرسة
تدريب عن بعد
عدد الربامج :برناجمان تدريبيان

غازي حممد احلمادي

عدد املستفيدين 71 :متدرباً ومتدربة

منسق التدريب عن بعد

التدريب املباشر
عدد الربامج :برناجمان تدريبيان
عدد املستفيدين 53 :متدرباً ومتدربة
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تقييم اخلدمات املقدمة من خالل منصة املركز
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سهولة الوصول للخدمات

سرعة استجابة المنصة اإللكترونية

توفر المعلومات بطريقة وافية ودقيقة

وضوح األنظمة وأدلة االستخدام

الخصوصية واألمان

تلبية احتياجات المستفيدين

مدى االستفادة والفاعلية
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مستوى الرضى بشكل عام

عالية جدا

عالية

متوسطة

منخفضة

مقرتحات املستفيدين
التعليق
•

االقرتاحات

خالص الشكر والتقدير للجندي اخلفي والعمود الفقري للتدريب
مبكة املكرمة األستاذ  /بندر احلازمي -وفقه اهلل -ولزمالئه الكرام

•

نشكر جهودكم الطيبة وحبذا لو يتم دراسة توقيت البث مبا يتالءم

•

وتوقيت الدول األوربية

مت حل إشكالية فرق الوقت حبل التدريب غري املتزامن
ليتناسب مع املدارس اليت ال يتفق معها توقيت التدريب
التزامين

•

بارك اهلل فيكم على جهودكم الرائعة لدي اقرتاح حبذا لو كانت

•

هناك دورات خاصة لإلداريني فقط وكذلك نأمل منكم مراعاة

يوجد برنامج تدرييب خمصص لإلداريني وهو برنامج مهارات
التعامل مع ضغوط العمل
مت حل إشكالية فرق الوقت حبل التدريب غري املتزامن ليتناسب مع

فرق الوقت بني البلدا وجزاكم اهلل خري

•

•

املشكلة الكبرية يف الربامج هي جودة النت

•

جودة النت عند املستقبل من مسؤولية مستقبل البث

•

كثرة عدد الدورات أدى اىل امللل ونقرتح أ يكو يف الفصل الدراسي

•

االلتحاق بالربامج التدريبية اختياري وباإلمكا حتديد عدد

املدارس اليت ال يتفق معها توقيت التدريب التزامين

أربع دورات فقط
•

أ يُطلب من كل أكادميية أو مدرسة يف اخلارج ،ماهي الدورات

الربامج التدريبية اليت يرغبها املتدرب
•

ال أ أقول حنتاج دورة تدريبية يف
اليت حيتاجونها يف امليدا  .مث ً

مت حتديد االحتياجات التدريبية والربامج التدريبية املقدمة
مبنية على احتياجات املتدربني

(إدارة الصف) حتى تكو الدورات حسب االحتياج ما أمكن .لكم منا
كل الشكر والتقدير.
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مقارنة اخلدمات املقدمة قبل وبعد تفعيل املنصة اإللكرتونية

قبل تفعيل املنصة اإللكرتونية
•

بعد تفعيل املنصة اإللكرتونية
• خالل الفصـ ـ ـ ـ ــل الدراسـ ـ ـ ـ ــي احلالي مت تغطية  %34من عدد املدارس

خالل الس ـ ـ ـ ـ ــنوات األربع املاض ـ ـ ـ ـ ــية مت تغطية  %14من عدد املدارس
واألكادمييات السعودية يف اخلارج

•

إمجالي عدد املستفيدين يف الفصل الدراسي السابق  1414متدربًا

•

الربط فقط بني مركز الت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب عن بع ـ ـ ــد وبني امل ـ ـ ــدارس

واألكادمييات السعودية يف اخلارج (نسبة الزيادة )%24
• إمجالي عدد املس ــتفيدين يف الفص ــل الدراس ــي احلالي  1144متدرب
(مقدار الزيادة  224متدربًا)
• الربط بني مركز التــدريــب عن بعــد وبني املــدارس واألكــادمييــات
السعودية يف اخلارج
• والربط بني املدارس واألكادمييات الس ــعودية يف اخلارج مع بعض ــها

واألكادمييات السعودية يف اخلارج

البعض
•

ال يتوفر نقل مباشر للفعاليات

• يتوفر نقل مباشر للفعاليات ومت تفعيلها

•

(حفل مدرسـ ــي – درس منوذجي – برنامج تدرييب  )...اليت تنفذ يف

• مت نقل مباشر حلفل مدرسي يف كراتشي

املدارس واألكادمييات

• مت نقل مباشر لدرس منوذجي يف برلني
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بعد تفعيل املنصة اإللكرتونية

قبل تفعيل املنصة اإللكرتونية
•

مت تفعيل منط التدريب التزامين

•

مت تفعيل منط التدريب غري التزامين

•

مت تفعيل منط التدريب املدمج (املختلط)

•

املدرسة متثل نقطة االتصال من خالل املنسق
واملتدرب ميثل نقطة اتصــال مباشــرة دو احلاجة اىل االتصــال من

•

مت تفعيل منط التدريب التزامين

•

املدرسة متثل نقطة االتصال من خالل املنسق

•

•

عدد نقاط االتصال ( 24نقطة اتصال)

•

عدد نقاط االتصال ( 2444نقطة اتصال)

•

مشاركة املتدربني يف احملتوى التدرييب

•

مشاركة املتدربني يف احملتوى التدرييب

•

من خالل املنسقني فقط

•

من خالل املنصة اإللكرتونية مباشرة

•

يف أي وقت ومن أي مكا

خالل املنسق
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التوصيات
 تفعيل مركز التطوير املهين للتدريب عن بعد لربامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها والذي يستهدف
اجملتمع احمللي يف دول املقر لألكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج.
 إعداد خطة تدريب عن بعد مستقلة لكل قارة )آسيا ،أفريقيا ،أوروبا) حبيث تستهدف خطة التدريب جمموعة
األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج اليت تقع يف قارة واحدة وذات فارق زمين متقارب.
 توسيع قاعدة املدربني من خالل التعاو مع مدربني من إدارات التعليم املختلفة داخل اململكة.
 تنفيذ برامج ختصصية يف التطوير املهين.
 تقييم كافة برامج املركز وتعزيز اإلجيابيات وتاليف السلبيات مستقبال.
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اخلامتة
تتطلع اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج لتحقيق االستفادة القصوى من برامج التعلّم عن بعد والتدريب على
رأس العمل من خالل املنصة اإللكرتونية واستثمار هذه القدرات التقنية.
وليكو هلذه الربامج أثر كبري يف امليدا  ،جيب االعتناء بإعداد الربامج حسب احتياج املستفيدين وأ يتم تقدميها من
قبل املختصني يف كل جمال ،وأ تشمل هذه الربامج إضافة إىل الدورات الرتبوية واألنشطة املدرسية كذلك برامج تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها وتفعيل املناسبات الوطنية والربامج املومسية واللقاءات واالجتماعات املباشرة.
وتتقدم اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج بوزارة التعليم خبالص الشكر والتقدير لإلدارة العامة للتعليم
مبنطقة مكة املكرمة وختص بالشكر األستاذ بندر احلازمي مشرف التدريب باإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة،
والشكر موصول جلميع منسوبي ومنسوبات األكادمييات واملدارس السعودية يف اخلارج على تفاعلهم واهتمامهم
باالستفادة من هذه الربامج.
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