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 نشأة املبادرة

 اجليداملعريفللمجالوجيههاتأهميةوبهاحمليطةالوسائلكلمنمتمكنمثقفواعيجيلإنتاجبأهميةإمياننامن

 هـ1440/1441الدراسيالعامدايةبمنانطلقالذيو(تقنيًامتمكنمعرفيًامثقفجيل)برناجمناانطالقهفكانت

 فائدتهنفيهملاهتماماتهناتوجيهوالدراسيةاملوادخيدممباالطالباتأيدييفاملتداولةالتقنيةبرامجاستخدام

padletبرنامجتفعيلمت منطالباتناقبلمنذهاتنفييتماليتاألدائيةاملهماتعرضيف"االلكرتونياحلائط"

املواديفمعلوماتهنتلخيصيةإمكانوالطالباتمعرفةتقيسالكرتونيةبطاقاتوفديوهاتصناعةوذهنيةخرائط

 هلنمسليةوسهلةبطريقةيدرسنهااليت

 



أهداف الربنامج

 الفائدةوفعبالنعليهنيعودمبااملستخدمةللتقنياتالطالباتاستخدامتوجيه-1

 الطالباتقبلمناسرتجاعهاوحفظهاوعمليةاملعلوماتتسهيل-2

 البعضلبعضهنصغرياتمعلماتبصفةطالباتانتاج-3

 الطالباتلدىالدراسيالتحصيلعمليةحتسني-4

 انتاجهنمنللطالباتنافعةعلميةمرجعيةتكوين-5



 
 

 األثر اإلجيابي للربنامج على اجملتمع احلالي 

 حتسن مستوى الطالبات دراسيًا و تقنيًا -1

 وجود منافسة شريفة بينهن -2

 تفاعل متميز و انتاج مميز من قبل الطالبات -3

 ائما تقنني استخدام الطالبات للربامج و توجيههن لألفضل د-4



 
متيز وتفرد الربنامج عن غريها من الربامج 

 سهولة االستخدام من قبل الطالبات و األمهات.1

 املتابعة من قبل املعلمة و ولي األمرإمكانية .2

 تنوع استخدام التقنيات .3

 سهولة االنتشار و سهولة العمل علية.4

 تنوع احلوائط املستخدمة مبا خيدم العملية التعليمية.5



استدامة البرنامج واستمراريته

ن بداية العام الدراسي بدأنا يف تنفيذ العمل على احلائط االلكرتوني جلمع املهمات األدائية م

 و حتى اآلن حيث أن عملية التعلم و نشر هذه الوسيلة هـ 1441/1440

سهل جدا للجميع 



اهم أنواع  الحوائط االلكترونية المستخدمة 

 احلوائط اخلاصة بالعرض للمهمات األدائية .1

 احلوائط التنافسية بني الطالبات.2

 احلوائط اخلاصة باملناقشات .3

احلوائط اخلاصة بالتسلسل التعليمي .4



نماذج من األعمال على الحوائط االلكترونية

 حوائط جلمع 

 املهمات األدائية



نماذج من األعمال على الحوائط االلكترونية



نماذج من األعمال على الحوائط االلكترونية



التطلعات المستقبلية

املشاركة يف العملية التعليمية بني األسرة و الطالب من خالل مشاريع مزدوجة-1  

(ملقلوب الفصل ا)استخدام انتاج الطالب التقين لتقديم مشاريع حبث ينفذها الطالب من خالل -2  

ب التعلم النشطلربط الطالب باملادة بطريقة سهلة و مميزة و هيا من أسالياخلرائط الذهنية استخدام -3  

التدريب املستمر و احملدث للربامج التقنية للطالب و املعلم -4  

العمل على دعم الطالب املاهرين تقنيا و توجيههم خلدمة العلم النافع-5  

 

https://padlet.com/eshraq1395/rz0etm2tqhw3uku


مراحل الربنامج

 التخطيط  

 واإلعداد

 التنفيذ

 التقويم

 إعداد التقرير

 تمرالتحسني املس

رمست خريطة بدأ العمل على تنفيذ املهمات األدائية بطرق متنوعة ومنها

البات  العمل من إعداد احلوائط و الربامج السهل استخدامها من الط

 لعمل عليه عرفنا الطالبات على احلائط االلكرتوني و طريقة ا

املهام األدائيةو من ثم ارسال احلوائط للطالبات لتسهيل ارسال

كريم  مت حصر اعمال الطالبات و عرضها هلن و ت

الطالبات املشاركات

الربنامجمت كتابة التقرير ب

https://viewer.edrawsoft.com/public/s/7fff2109424568
https://padlet.com/eshraq1395/gjc7o9b87gmv

