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  مقدمة 

المعممة والمشرفة وقائدة المدرسة أحد العناصر األساسية لتحسين عممية التعميم والتعمم ولتحقيق التكامل بين ىذه  تعد
العناصر بدأت فكرة مشروع ) اإلشراف الذكي ( باستخدام منصة أكاد وكس التعميمية حيث أصبحت التكنولوجيا جزًء ال يتجزأ 

 . من أنماط حياتنا اليومية
يارات الميدانية لممدارس والمكاتب ضمن منظومة قيادة األداء اإلشرافي والمدرسي لوحظ قصور في تكوين الز  خالل فمن

مجتمعات التعمم المينية وضعف موضوعاتيا ومخرجاتيا , وحسب خطط المشرفات تتمكن المشرفة من زيارة المدرسة مره 
مخرج , وحيث أن التعميم اإللكتروني يوفر مصادر أو مرتين خالل الفصل الدراسي مما يقمل المتابعة ويضعف جودة ال

سريعة وثرية لممعمومات تعمل عمى التحفيز الذاتي لممعمم والمتعمم ويسيل عممية تبادل األفكار والمعمومات واإلشراف بطريقة 
عد من خالل مباشرة وسريعة , ليذا رأينا تفعيل المنصة التعميمية ) أكادوكس( ودمج اإلشراف التشاركي واإلشراف عن ب

تستطيع المعممة تطبيق اختبارات  acadox مشروع أطمقنا عميو)اإلشراف الذكي (باإلضافة إلى الخدمات المتوفرة في 
, وبإذن اهلل من خالل لبات متنوعة وتدريب الطالبات عمى نماذج من االختبارات الدولية وتحسين المستوى التحصيمي لمطا

 .  ىذا المشروع نحقق األىداف المرجوة
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  0202التوافق مع برنامج التحول الوطني 

 
اليدف االستراتيجي 

 الثاني 
عدادىم وتأىيميم وتطويرىم   تحسين استقطاب المعممين وا 

االرتباط بأىداف الرؤية 
0202 

 ترسيخ القيم اإليجابية وبناء شخصية مستقمة ألبناء الوطن -
تزويد المواطنين بالمعارف والميارات الالزمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبمية -
 . 

   0202ويتوافق مشروع )اإلشراف الذكي( مع مبادرات وزارة التعميم في برنامج التحول الوطني 
 في المبادرات التالية : 

 لتعميمية.االطار الشامل لمتطوير الميني المستمر لممعممين والقيادات ا -1
 التحول نحو التعميم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعمم . -0
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: الهدف العام
  : 

إكساب المشرفات والمعلمات مهارات 
التعامل مع منصة أكاد وكس بكفاءة 

لتحقٌق مجتمعات تعلم مهنٌة فاعلة فً 
     . ضوء مفهوم اإلشراف التشاركً



 
 

 5الصفحة  
 

 األهداف التفصٌلٌة : 

 

 

 

 

 

 متابعة التطبٌق ورصد نتائج ومخرجات المجموعات 

اإلشراف والمتابعة والتقوٌم لجهود مجتمعات التعلم المهنٌة تحت مظلة 
 المشرفة من خالل المنصة التعلٌمٌة 

 (أكاد وكس)مساعدة المشرفات والمعلمات باستخدام منصة تعلٌمٌة 

نشر ثقافة تكوٌن  مجتمعات التعلم المهنٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة من 
 .أكاد وكس موقع خالل 
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 الهٌكل التنظٌمً لمشروع اإلشراف الذكً

 

 

 (جميع المراحل ) المعلمات في المدارس 

 (طبرجل –صوير –دومه  -سكاكا) مشرفات مكاتب التعليم

 رئيسات األقسام في إدارة اإلشراف التربوي

 منسقة المشروع
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 :وصف المشروع

ذو الجودة العالية , يسعى إلى تطوير عمميتي التعميم والتعمم, وتنمية الكفايات اإللكتروني التشاركي  اإلشرافىو نمط من 
ويعتمد  عمى إنشاء  منصة تعميمية بالقضايا التعميمية الفنية ,  اإلشرافالمينية لممشرفة والمعممة, ييتم ىذا النوع من 

ي ) أكادوكس ( وىو مدعوم بالمغة العربية عالية الجودة وبمواصفات عالمية منافسة في تخصص تقنيات التعميم اإللكترون
ومجاني , يتميز بتنوع الخدمات المعروضة فيو حيث تستطيع كاًل من المشرفة والمعممة إدراج مادة عممية بكافة الصيغ 

ويتضمن أيقونة لممناقشة والمصادر وغرفة افتراضية وتستطيع المشرفة والمعممة تكوين عدد المحدود من مجتمعات التعمم 
جراء نماذج من االختبارات الدولية وتدريب الطالبات عمييا  مينية ال  .وا 

وبدورىن يتم تدريب المشرفات بالمكاتب ومنيا لممعممات بحيث تنتقل الخبرة تدريجيًا , ومن  نبدأ بتدريب رئيسات األقسام 
 (  يتم تكوين مجتمعات تعمم مينية ومجموعات بحث الدرس.  أكاد وكسخالل الخدمات المتوفرة في ) 

 



 
 

 8الصفحة  
 

 

 
 
 
 
 
 

 :  الجهة المسئولة عن تنفٌذ المشروع 

 رئٌسة قسم الصفوف األولٌة / إدارة االشراف التربوي •

 :  الشرٌحة المستهدفة من المشروع 

المشرفات التربوٌات فً , رئٌسات األقسام فً إدارة اإلشراف •
 الطالبات, المعلمات , مكاتب التعلٌم 
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 منيجية التنفيذ وآلياتو
 رؤية المشروع : 

 إحداث نقمة نوعية في مستوى األداء اإلشرافي الفني لممشرفات التربويات في منطقة الجوف 
 مراحل العمل في المشروع : 

  مرحمة اإلعداد 
ويتم فييا تحديد المتطمبات وحصر الجيات المنفذة لمخطة والمساندة ليا وتحديد األدوار التي تقوم بيا الجيات 

 واألفراد المشاركة واالحتياجات المادية والبشرية لتنفيذ المشروع والعمل عمى بناء الخطة  
  مرحمة التنفيذ 

والتدريب عميو والمتابعة اإللكترونية لتكوين   acadoxيتم فييا تنفيذ خطة المشروع المتضمنة نشر ثقافة برنامج 
 مجتمعات التعمم المينية تحت مظمة المشرفة 

  مرحمة التقويم 
ويتم فييا متابعة وتقويم البرنامج من خالل الوقوف عمى مدى تحقق أىدافو بإتباع أحد نماذج التقويم التربوي نموذج 

metfessel andmichael1967  وىو أحد أنواع نماذج التحقق من األىداف التي تقوم عمى اعتبار أن التقويم
 ىو عبارة عن تقرير مدى التوافق بين األىداف والنواتج . 
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 : acadoxالمنصة التعلٌمٌة 

 

أكاد وكس موقع مساعد على تنظٌم الحٌاة األكادٌمٌة واالجتماعٌة واألنشطة التعلٌمٌة بتقنٌة حدٌثة 

, ومنصة جعلت من أهدافها الكبرى ملء الفراغ الموجود فً األدوات الرقمٌة  وبأسلوب عصري

والمساهمة فً جعل طرق التعلم أكثر حداثة وفعالٌة , وٌعتمد على مبدأ المجتمعات األكادٌمٌة 

 وتفاعلها وتواصلها , وتسهٌل مهمة العاملٌن فً المٌدان التعلٌمً . 

 باستعمال أكاد وكس ٌمكنكم تخطٌط مسٌرتكم اإلشرافٌة ومتابعة أدائكم بكل ٌسر وسهولة  

 أكاد وكس هو الجٌل الجدٌد من منصات إدارة التعلم وإعادة صٌاغة طرٌقة التعلٌم .  •

ٌساعد أكاد وكس فً إدارة المواد والدورات والتفاعل مع الزمالء والمعلمٌن وتوثٌق انجازاتك  •

 ومشوارك التعلٌمً والتدرٌبً . 
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 ممٌزات موقع أكادوكس

 

الموقع متوفر بالنسخة •
 العربٌة واإلنجلٌزٌة

1 

ٌمكن جمٌع المستخدمٌن •
من االشتراك مجانا 

واالستفادة من خدمات 
 الموقع 

تسهٌل الوصول إلى • 2
 األهداف التعلٌمٌة 

3 
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تم بناؤه باستخدام •
أحدث تقنٌات الوٌب 
 والتقنٌة السحابٌة  

4 

صمم بمعاٌٌر •
عالمٌة لضمان 

 األمان والحماٌة 

5 
 قلٌل التكالٌف  •

6 
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ٌوفر مزٌج متكامل من •
الخدمات وأدوات تقنٌة 

أكثر فاعلٌة وإنتاجٌة 
وغٌر تقلٌدٌة تساعد فً 

 عملٌة التعلم 

7 

تنظٌم المواد •

 والمجموعات 

8 
توفٌر مصادر •

 دراسٌة مختلفة 

9 
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سهولة التواصل مع •

 المعلمٌن 

10 

 توثٌق المسٌرة الدراسٌة •

11 
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تكوٌن 
مجتمعات 
تعلم مهنٌة 
 فاعلة 

إجراء بحث 
الدرس 
وتقوٌمه 
بصورة 
مستمرة تحت 
مظلة 
 المشرفة 

تحسٌن عملٌة 
 التعلٌم والتعلم 

تطبٌق نماذج 
من االختبارات 
 الدولٌة 

تحسٌن 
مستوى 
التحصٌل 
الدراسً 
 للطالبات 
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 النتائج :

o وتعزٌز الثقة بأنفسهن  تحسٌن أداء المعلمات وتطوٌر قدراتهن العلمٌة والمهنٌة 

o  تحسٌن فات لالمعلمات والمشر والمدرسة  قائدةتحقٌق  التعاون بٌن كافة األطراف المعنٌة

 وتحقٌق التكامل بٌن هذه العناصر  التعلمالتعلٌم ومخرجات عملٌة 

o  تطوٌر العمل اإلشرافً من خالل تطبٌق اإلشراف التشاركً واإلشراف عن بعد  بطرٌقة مقننه
 وقابلة للقٌاس .

o  والتركٌز على التطوٌر و التقوٌم  اإلشرافًالبعد عن النظرة التقوٌمٌة أثناء العمل 
o  مقن خقالل منصقة فهقم الوتعمٌقق بٌن المعلمات والمشرفات تطوٌر مهارات التواصل والتشاور

acadox. 
o  .تولٌد شعور إٌجابً نحو دعم اآلخرٌن 
o  االستفادة من األقران فً حل المشكالت 
o   تكثٌف نشاطات اإلشراف التربوي المتعلقة بها 
o  إثارة دافعٌة المعلمات نحو النمو المهنً وخلق جو تعاونً بٌنهن 
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 وصٌات :الت

 فً ضوء النتائج التً تم الوصول إلٌها ٌمكن عرض التوصٌات التالٌة :  

 مشروع ونشر أهدافه ومحتواه إعالمٌا .تخصٌص مٌزانٌة لل 
  فً المراحل المختلفة مدارس البنٌن والبنات توسٌع دائرة التطبٌق لتشمل 
  تشتمل على خبرات تربوٌة متنوعة  تنوع األنشطة والخبرات المكتسبة فً المرحلة القادمة بحٌث 
 ارستحت مظلة المشرفة فً الخطة التشغٌلٌة للمد الذكً اإلشرافمشروع  إدراج 
 ت إلعداد أدوات تقوٌم ومحكات واقعٌة للخبرات التربوٌة اشتراك عدد من المشرفات التربوٌا. 
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 المراجع 

 د.  رٌم بارجاش   acadoxالحقٌبة التدرٌبٌة لدورة المنصة التعلٌمٌة  -
 (  د. حنان محمد حسٌن مكً  اإلشرافتطوٌر القٌادات التربوٌة )تمهٌن  -
 فً التربٌة المعاصرة مفاهٌم وأسالٌب وتطبٌقات األستاذ الدكتور محمد زٌاد حمدان  اإلشراف -

 

 

 

 

 

 

 

 


