
(بنات)مبادرة وحدة تطوير المدارس 

النادي الرقمي الطالبي

تحت شعار كيف نكون قدوة ؟ في العالم الرقمي
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تحت شعار كيف نكون قدوة ؟ في العالم الرقمي(بنات)مبادرة وحدة تطوير المدارس 



وصف المبادرة

عام؛ وتبادل 20حتى12من عمر ( تبنني، بنا)نادي تقين افرتاضي يهدف إىل تطوير األداء التقين لطلبة التعليم العام 

ل  ثورة معرفية ورقمية األفكار واملناقشات اهلادفة مبا يصقل شخصية املستفيدين حسب االحتياجات امللحة يف ظ

وفري بيئة تعليمية تدريبية بالشراكة مع خنبة من املدربني يف إعداد هذه الربامج باستخدام آليات تضمن ت، متجددة

ني املتدربني، واملدرب و إدارة تفاعلية توّظف تقنية الويب وأدواته؛ لتحقيق التفاعل بني احملتوى التدرييب الرقمي، وب

فات، وإجراء االختبارات العملية التدريبية بأسرع وقت، مع توفري مزايا نشر احملتوى الرقمي، واألنشطة، والتكلي

 .ةاإللكرتونية، ومتابعة أداء املتدربني، مما يساعد على حتقيق خمرجات تدريب ذات جودة عالي

رامج وأنشطة بتميز نوعي وكذلك توظيف الطاقات واملهارات، إلبراز مواهب املستفيدين يف مواضيع متنوعة وتقديم ب

 .الكتشاف املواهب املبدعة 

3
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أهداف المبادرة
4

الهدف األول

الهدف الثاني

الهدف الثالث

ة التعليم تقديم حمتوى إثرائي لطلب

جملتمع العام يف جماالت حيتاجها ا

 من خالل حمتوى رقمي

تعليم العام تعزيز الشراكة اجملتمعية بني ال

لتعلم والشركاء احملليني لدعم عمليات ا

 والنمو املعريف عن بعد

طلبة اكتشاف املواهب لدى ال

ية من خالل الربامج التدريب

 واملسابقات

. 



أهمية المبادرة

مواكبة تطلعات رؤية 

2030المملكة 

باالستفادة من التقنيات 

الرقمية

01

5

انشاء جيل رقمي 

متمكن

من التفاعل مع 

التغيرات الراهنة

02

ن تقوية قنوات التعلم ع

بعد وتوفير كل ما 

يسهم في صقل

شخصية الطالب

03

تطوير قدرات الطلبة 

واكتشاف مواهبهم 

.وقدراتهم

04
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األقسام الرئيسة للنادي الرقمي

برامج ودورات تدريبية رقمية -1

.تفاعلية مميزة

ت اختبارات قصيرة أو إنتاج مخرجا-2

.تدريب ذات جودة عالية

مناقشات ببن المدرب والمتدرب-3

.لطرح األسئلة أو االستفسارات

01التدريب الذاتي

برررررامج ودورات تدريبيررررة مجدولررررة -1

زمنيًّرررررررا عرررررررن بتعرررررررد عبرررررررر القاعرررررررات 

.االفتراضية

مكتبررة رقميرررة ثريرررة تضرررم  مراجرررع -2

وحقائب تدريبية متنوعة

نشررررر المحتررررو، الرقمرررري  واألنشررررطة  

.وإجراء االختبارات اإللكترونية

02التدريب أون الين

:يحتوي على األقسام التالية

المواطنة الرقمية-1

مستعدون للمستقبل-2

المواهب واالبداع-3

اآلفاق العلمية-4

المسابقات -5

03اإلثراء الرقمي

بيانات شخصية -1

سجل النمو المهني-2

المنجزات-3

ة بالمست-4 فيدالصالحيات الخاصَّ

04لوحتك الخاصة
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اإلثراء الرقمي

الً
َّ

أقسام المواطنة الرقمية-أو

كـلنـا وطـن

أنر فكرك

عقل بصير

كنوز فكرية

7

ادي هذا القسم من الن

علق يهتم بكل ما يت

بالرتبية الوطنية

 .الرقمية
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اإلثراء الرقمي

ا
ً
مستعدون للمستقبل-ثاني

الجلسات

أجندة العميل

رواد النادي

8

نادي يعين باكتشاف

اتهم الطلبة لذواتهم وقدر

واستثمارها لتحقيق 

ن أهدافهم املستقبلية م

خالل استخدام أوات 

 .اجللسات االفرتاضية
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اإلثراء الرقمي

ا
ً
أقسام آفاق علمية-ثالث

االختراعات والمخترعون

العلوم والفضاء

المكتبة الرقمية

9

فزة نادي لتوفري بيئة حم

وداعمة ألصحاب 

االبتكارات والرتكيز 

على تطوير املهارات يف

ى العلوم الطبيعية ومد

تأثريها على حياتنا 

 .وتفاعلنا معها
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اإلثراء الرقمي

ا
ً

أقسام المسـابقات-رابع

المسابقات الدولية

المسابقات المحلية

مسابقات تطوير

10

درات نادي لتنمية الق

لى اإلبداعية املبنية ع

ت العلمية حتاملعرفة 

ر إشراف وحدة تطوي

املدارس بدعم من 

الشركاء احملليني

 .واملتطوعني
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اإلثراء الرقمي

ا
ً

أقسام المواهب واإلبداع-خامس

ركن الجمال       
(أزياء   مكياج   شعر)

ركن التصميم

ركن الرسم والتصوير

ركن الطبخ

11

ركن األدب والشعر

ة املبنية نادي لتنمية القدرات اإلبداعي

والثقافية على املعرفة العلمية واألدبية

فين لدى واالرتقاء مبستوى التذوق ال

لطلبة الطلبة ، واكتشاف مواهب ا

 .يهاودعمها بكل ما يثرورعليتها
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منهجية التنفيذ

العمل  و. خالل هذا العام 
حسنيمستمر للتطوير والت

مدة التنفيذ

 كادمييني  استشاريني تربويني أو أ-1
 وحدة اإلعالم الرتبوي-2
ات  مراكز التدريب واالستشار-3

 الرتبوية
مؤسسات حكومية-4

شركاؤنا

ات بن)طلبة املدارس 
20-12من سن ( وبنني

ضمن التعليم العام

الفئة املستهدفة

هـ1442/3/1

تأريخ انطالقة املبادرة
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خطة التنفيذ
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مؤشرات األداءمدة التنفيذاجلهة املساندةاجلهة املنفذةاإلجراءاتاملرحلة

ادرات الـوارد  بناء مبادرة النادي الرقمي وفق دليل املب.1 اإلعداد

.من إدارة تطوير املدارس

وحدة تطوير 

دليل املبادرة املدارس

 شهرين ونصف

 من

 هـ 1/3/1442

 حتى

 هـ15/5/1442

 

مبادرة النادي الرقمي

.تشكيل فريق عمل النادي وحتديد األدوار-2
-

لعملعضو يف فريق ا12عدد 

ات ذات ارسال اخلطابات واملكاتبات الرمسية للجه-3

-(.عليم جدةأمانة ت–مركز التميز –املدير العام )العالقة 
ات نسبة اخلطابات واملكاتب

الرمسية  

شأن تنفيذ عقد االجتماعات االفرتاضية لفريق العمل ب-4

-.املبادرة
ي اجتماع افرتاض( 16)عدد 

لفريق العمل

نوع احملتوى تصميم هيكلة عامة ملوقع النادي الرقمي و-5

-........(.-فيديو –نص ) للنادي يف بوابة متهني 
ي اهليكل العام ملوقع الناد

اديالرقمي ونوع احملتوى للن

حملتوى للنادي تصميم خريطة تدفقية لكل قسم ونوع ا-6

-......(..-فيديو –نص ) يف بوابة متهني 
7عدد اخلرائط التدفقية ل

أقسام

.اديإعداد احملتوى الرقمي لكل قسم يف الن-7
-

دي نسبة حمتوى أقسام النا

رب وسائل ومواقع اإلعالن عن إجنازات الوحدة يف مبادرة النادي ع-8

وحدة اإلعالم الرتبوي.التواصل االجتماعي
تاحة نسبة الوعي باخلدمات امل

يف النادي 

.استقطاب الشركاء الداعمني للمبادرة-9
يماملدير العام إلدارة التعل

جلهات عدد الشراكات املقامة مع ا

املختلفة لدعم املبادرة
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مؤشرات األداءمدة التنفيذاجلهة املساندةاجلهة املنفذةاإلجراءاتاملرحلة

البناء 

 والتصميم

إللكرتونية تصميم واجهة منصة النادي يف البوابة ا-1

.متهني
وحدة تطوير 

- املدارس
 شهر من

 هـ حتى16/5/1442

 هـ16/6/1442

 

يف نسبة جاهزية موقع النادي

%100متهني 

.إنشاء األقسام احملددة يف مبادرة النادي-2
-

أقسام املتاحة يف( 7)عدد 

النادي

ق هدف القسم تغذية موقع النادي باحملتوى املناسب وف-3

.وتضمني الصور والفيديوهات وروابط املوضوعات

لتقنيةطالب مبدعني يف ا-

أو استشاريني تربويني-
أكادمييني 

مؤسسات حكومية-

نسبة تغذية موقع النادي

%70باحملتوى املناسب 

قنية يفمشرفة الت-.التجريب على تشغيل موقع النادي الرقمي-1 اإلطالق

 الوحدة

 .وحدةمشرفات ال-

 

-
 شهر ونصف

هـ حتى 17/6/1442من 

 هـ29/7/1442

 

غيل نسبة التجريب على تش

%100موقع النادي 

ني عدد املشاركني يف تدشوحدة اإلعالم الرتبويالتدشني-2

موقع النادي

عارف واملهارات تسجيل املشرتكني يف النادي لزيادة امل-3

من األقسام لديهم

صة مدارس تطوير من خالل من

مدرسيت

 يف نسبة تسجيل املشرتكني

%30النادي الرقمي 

شارات مراكز التدريب واالست-التدريب عن ُبعدتقديم دورات أو برامج تدريبية من خالل-4
الرتبوية

أو استشاريني تربويني-
أكادمييني 

مؤسسات حكومية-

جلهات عدد الشراكات املقامة مع ا

املختلفة لدعم املبادرة

.اإلشراف العام والتخصصي للموقع-5
-

جزة عدد املهام واإلجراءات املن

ملوقع النادي 

.رفع التقارير الدورية للمسؤولني-6
-

سلة عدد التقارير املعدة واملر

للجهات املعنية

تحت شعار كيف نكون قدوة ؟ في العالم الرقمي(بنات)مبادرة وحدة تطوير المدارس 



الخطة اإلعالمية
15

التصميمعدد املنشوراتنوع احملتوىم

انفوجرافيك3تعليمي1

منصة النادي20 تفاعلي2

فيديو1 حتفيزي3

منشور10تعليمي4

موشن جرافيك10اقناعي5
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األثر المتوقع

اكتساب مهارات التواصل 

االجتماعي والثقافي على 

مختلف المستويات المحلية 

.والعالمية

اكتشاف المواهب والقدرات 

وتعزيزها ودعمها عبر القنوات 

.والوسائط الرقمية المناسبة

ارتفاع دافعية الطالب 

لالستفادة من فرص التعلم 

والنمو المعرفي عن بعد

تعزيز الهوية الوطنية 

والشخصية لإلنسان السعودي 

.محليا وعالميًا

المشاركة في المسابقات 

.المحلية والدولية

إنتاجية الطلبة لمخرجات أو 

.مشروعات بعد التعلم عن بتعد
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فرق عمل المبادرة

قسم مستعدون للمستقبل-2 قسم التدريب الرقمي -1
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تحت إشراف

فوزية باروم. أ

أماني رهبيني. أ

تحت إشراف

صالحة الغامدي. أ

خنكاروفاء . د

قسم المواطنة الرقمية-3

قسم اآلفاق العلمية-5

تحت إشراف 

ليلى الشمري . د

هد، أهيف. أ

تحت إشراف 

موريهنجالء . أ

شريفة الشمري. أ

قسم المواهب واالبداع-4

تحت إشراف 

إيمان فرحان. أ

زهراء الدوسري. أ

قسم المسابقات -6

تحت إشراف

موريهنجالء . أ

شريفة الشمري. أ



اإلشراف 
على 

المنصة

عليم مشرفة تقنيات الت

 ومساعدة مديرة الوحدة

فوزية باروم. أ

تصميم 
منصة 
النادي
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 دارسمديرة وحدة تطوير امل

نورة النفيعي. أ

اإلشراف
العام

عليم مشرفة تقنيات الت

 ومساعدة مديرة الوحدة

فوزية باروم. أ

تحت شعار كيف نكون قدوة ؟ في العالم الرقمي(بنات)مبادرة وحدة تطوير المدارس 


