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فكرة الربنامج

وانطالقتهااملبادرةنشأة

األمورأولياءمنوبتعاون1440ـ1439عاممنالربنامججتربةمناملبادرةنشأت

اآلمورألولياءمحاسأثارمماالربنامجيفالتفاعليبالصفواعجابهمبالربنامجوالتسجيل

.دراسيعامكلتطبيقهواستمرار



أهداف الربنامج

ويهدف هذا اللقاء الى 

لم والطالب توظيف البرامج التقنية في التعليم كأداة إلدارة عملية التعليم بين المع•

0من خالل االتصال والتفاعل الصفي التقني بكفاءة

ؤثرة إشراك األسرة والمجتمع المحيط في العملية التعليمية ألنهما من األطراف الم•

0في تطوير منظومة التعليم

.تساهم في تحسين وجودة العملية التعليمية وبناء أجيال متميزة ومتعلمة •



 
 

 األثر اإليجابي للبرنامج على المجتمع الحالي
 

 
0تحسين العملية التعليمية وتطويرها

0تحقيق مبدأ التنافس الشريف بين الطالب
0مشاركة أولياء األمور على االطالع على العملية التعليمية وجودتها

0تحقيق التواصل المجتمعي بفاعلية أكثر



 
متيز وتفرد الربنامج عن غريها من الربامج 

classdojoمميزات كالس دوجو: أوالا 

عدد غير محدود من الطالب•

عدد الصفوف غير محدود•

سجل متابعة الطالب•

مشاهدة الطالب وولي األمر لسجل متابعة الطالب•

مشاركة المعلمين للفصل والطالب•

إضافة خيارات اإليجابيات والسلبيات بعدد غير محدود•

مراسلة المعلم لولي األمر•

مشاركة محتوى الصف•



متيز وتفرد الربنامج عن غريها من الربامج 

ا  .تفرد البرنامج عن غيره من البرامج : ثانيا

.التطبيق مجاني/ 1

.يدعم اللغة العربية/ 2

.متابع ممتاز ومدير منظم لسلوك الطالب/ 3

.يحتوي على ايقونات للثواب والعقاب/ 4

.يعزز مبدأ الحسنات يذهبن السيئات/ 5

.يستخدم رموز كرتونية مرحة محببة للصغار والكبار على حد سواء/ 6



متيز وتفرد الربنامج عن غريها من الربامج 

ا  .تفرد البرنامج عن غيره من البرامج : ثانيا

ا للعمل الخاص / 7 يقدم البرنامج عرض بياني للعمل الكلي لكامل الصف وأيضا

.بكل طالب على حدة

التي يمكن طباعتها البوستراتيقدم مصادر تعليمية متنوعة ومجموعة من / 8

.وتعليقها في غرفة الصف

.يحتوي على شات للتواصل مع األهالي/ 9

والذي من خالله نستطيع عرض كل ما يجري( قصة الصف)يحتوي على جزء / 10

في داخل غرف الصف 

.ومشاركتها مع األهالي

.لمشاركة ما يجري من فعاليات داخل المدرسة مع األهالي( قصة المدرسة)يحتوي على جزء / 11



استدامة البرنامج واستمراريته

يات من  خالل تجربة البرنامج لثالث سنوات متتالية  ومن خالل اإليجاب

أشادوأستمر البرنامج وكذلك أحب أولياء األمور منصة كالس دوجو 

س بنجاحها من خالل رسائل التواصل االجتماعي للصف االفتراضي كال

.  دوجو



يةالتطلعات المستقبل

.عدم الرتكيز على السلبيات فأولياء املور حيبون معرفة ما جييد الطالب فعله داخل غرفة الصف/ 1

.االتصال الدائم بأولياء األمور يف اإلخفاقات والنجاحات للطالب/ 2

.إشراك الطالب يف عملية التواصل ملا له من انعكاسات إجيابية على عملية التعلم/ 3

.استطالع آرائهم يف األمور املهمة بداًل من جمادلتهم ومناقشتهم/ 4

.بناء شراكات جمتمعية مع أولياء األمور لتجاوز الصعوبات اليت تعيق عملية التعلم لدى الطالب/ 5



classdojoنماذج من كالس دوجو

قصص الصف تقرير الطالبة حجرة الدارسة



مراحل الربنامج

 التخطيط  

 واإلعداد

 التنفيذ

 التقويم

 إعداد التقرير

رالتحسني املستم

تحسين البرنامج من خالل إضافة المهارات

ى الجاذبة والتي تزيد من اقبال الطالبات عل

0الفصل االفتراضي

االطالع على تقارير الطالب الخاصة 

0وأنشطته في حجرة الدارسة 

من إضافة أفكار جديدة لجذب أنتباه الطالبات

0خالل رصد مهارات تنافسية

https://drive.google.com/file/d/1iAsdwhsyV7b18usD6-fAIcl3v0fDkPyv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iAsdwhsyV7b18usD6-fAIcl3v0fDkPyv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1hyJKrP50J8glUoUUoZXKpfYtzDYUm7uZ/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1hxLYzJ5fdUNhDuwxb4yJbEF2A1u2fmcf/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1i7OY8ay6Q1WAQfw4rscCqnZeI_zohywB/view?usp=drivesdk

