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 مصادر ال المسؤولية  مؤشرات اآلداء  الطريقة  اآلداء  استراتيجيات كوجنيا معايير  األهداف  لمجاالت 
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 المستهدفة 

اإلطار 
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وضع  ال
الحالي  

 نجازلإل
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تطبيق برنامج تواصل  
إلكتروني يشمل كل من  

اإلدارة  -)اإلدارة األكاديمية
- معلمين  -طالب -المالية

 أولياء أمور( 

 

 Demo Sessionsحضور عدد من ال -1
اللجنة المختارة للدراسة على أحد موافقة  -2

 البرامج من ناحية اإلمكانيات
لقاءات زووم   طلب عروض أسعار  -3

 أونالين 

 اجتماعات 
+ 

مقارنة بين إمكانيات 
 البرامج

+ 
وجهة نظر  
 األكاديميين 

 +السعر المناسب 

 تامر الربيعي -1
 نوره معوض  -2
 نداء شلبي   -3

 منسوبي المدارس  اإلنترنت 

الفصل 
الدراسي  

 األول 

 
 اإلدارة العامة موافقة -4
 الرفع لقسم المالية  -5

 

  التطبيق   -6

  متابعة العمل  -7

ق 
بي
ط
لت
ا

 

تدريب منسوبي قسم تقنية 
 المعلومات والدعم الفني 

 التطبيق 

 

 استالم حسابات اإلدارة-1
 تجهيز ورفع بيانات المستخدمين -2
 شرح شاشات اإلدارة بشكل عام-3
 شرح إدارة المستخدمين-3
 المختلفةشرح أنظمة اإلعداد -4
 شرح الجداول -4
 شرح الصالحيات -5
 شرح أنظمة االختبارات-6
  –مواد  -إعداد بيانات النظام )اإلسناد -7

 مجموعات...الخ(  -فصول

 اجتماعات دورية 
 زووم أونالين 

 لينك البرنامج 
 د. تامر الربيعي 
 أ. نوره معوض 

شركة  
 اديونيشن 

منسوبي قسم 
 التقنية 
 

الفصل األول  
 للعام الدراسي  

 

 إعداد النظام 

 توزيع صالحيات منسوبي قسم التقنية 
 بيانات الفصول 
 بيانات المواد  

 بيانات الكورسات )أصلية + بديلة( 
 اإلسناد

 لينك البرنامج  برنامج اإلديونيشن 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 

 لطيفة سعد أ.

الدعم الفني 
 إديونيشن 

  برنامج إديونيشن 

 فيديو تسجيلي  زووم أونالين  تدريب مسؤولي الجداول  تدريب معدين النظام

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 
 أ.لطيفة سعد 

قسم تقنية  
 المعلومات 

 مسؤولي الجداول 
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  تدريب المعلمين 
تنسيق الدورات التدريبية مع الشركة وأقسام -

 المدرسة المختلفة
 فيديو تسجيلي  زووم أونالين 

 أ.نوره معوض 
 أ.رلى غندور 

 الربيعي د. تامر 
 د.أيسر العمري 

 

 قسم الدعم 
شركة  
 اديونيشن 

معلمين/رؤساء 
 أقسام 

الفصل  
الدراسي األول  

+الفصل  
 الدراسي الثاني 

 

تدريب طالبات المرحلة  
المتوسطة والمرحلة  

 الثانوية 
 

التنسيق مع اإلدارة األكاديمية لتفريغ  
 الحصص والمعلمات ووضع جدول التدريب 

 زووم أونالين 
 التدريب جدول 

 فيديو تسجيلي 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 

قسم تقنية  
 المعلومات 

طالبات المرحلة 
المتوسطة  
 والثانوية 

األسبوع األول  
الفصل  

 الدراسي الثاني 
 

التطبيق العملي مع طالبات 
المرحلة المتوسطة  

 والثانوية 
وتدريب المرحلة االبتدائية  

 العليا

 

األكاديمية للمرحلة  التنسيق مع اإلدارة -
االبتدائية لتفريغ الحصص والمعلمات ووضع 

 جدول التدريب 
متابعة التطبيق العملي في المرحلة الثانوية  -

 والمتوسطة وتقديم الدعم الالزم

 زووم أونالين 
 جدول التدريب 

 فيديوهات تسجيلية 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 

قسم تقنية  
 ت المعلوما

طالبات ومعلمات  
المرحلة المتوسطة  

والثانوية  
والمرحلة  
 االبتدائية 

 

األسبوع الثاني  
من الفصل  
 الراسي الثاني

 

التطبيق العملي مع طالبات 
 6-5-4المرحلة 

وتدريب المرحلة االبتدائية  
 3-2الصفوف

 

التنسيق مع اإلدارة األكاديمية للمرحلة  -
والمعلمات ووضع االبتدائية لتفريغ الحصص 

 جدول التدريب 
 6-5-4متابعة التطبيق العملي في المرحلة -

 زووم أونالين 
 جدول التدريب 

 فيديوهات تسجيلية 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 

قسم تقنية  
 المعلومات 

طالبات ومعلمات  
المرحلة االبتدائية  

 6-2للصفوف 
 

األسبوع الثالث  
من الفصل  

 سي الثانيالرا
 

التطبيق العملي مع طالب 
2-3 

وتدريب أولياء أمور  
المرحلة االبتدائية الصف 

 ومرحلة التمهيدي  1

 
التنسيق مع اإلدارة لوضع أوقات وأيام  -

 التدريب 
 3-2متابعة التطبيق العملي في المرحلة -

 زووم أونالين 
 جدول التدريب 

 فيديوهات تسجيلية 

 أ.نوره معوض 
 شلبي أ.نداء

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 
 أ.لطيفة سعد 

قسم تقنية  
 المعلومات 

طالبات ومعلمات  
مرحلة  

االختصاص +  
 الكي جي 

 

األسبوع الرابع  
من الفصل  
 الدراسي الثني 

 

تدريب اإلدارة األكاديمية 
 الستخدام النظام

 
 توزيع الصالحيات-
تدريب رؤوساء األقسام + الوكيالت+  -

 المديرات
 فيديوهات تسجيلية  زووم أونالين 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

قسم تقنية  
 المعلومات 

 اإلدارة األكاديمية 
األسبوع الثاني  

من الفصل  
 الدراسي الثاني 

 

تدريب اإلرشاد الطالبي  
 +المراقبات 

 
 توزيع الصالحيات-
 تدريب المراقبات + اإلرشاد الطالبي-

 تسجيلية فيديوهات   زووم أونالين 
 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

قسم تقنية  
 المعلومات 

اإلرشاد الطالبي  
 والمراقبات

األسبوع الثالث  
من الفصل  

 الدراسي الثاني 
 

 مكتبة الفيديوهات التعريفية   مكتبة الفيديوهات 
ملفات مشتركة في  

 موقع المدارس 
 لينك الصفحة 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي
 أ.لطيفة سعد 

 نصر  أ.مرام

- التدريب
ملفات 
 التوضيح 

 منسوبي المدارس 
 + 

 طالب 
+ 

 أولياء امور 

خالل الفصل  
الدراسي  

 وأثناء التطبيق 
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تفعيل استخدام أولياء  
 6-1االمور 

 

 توزيع أسماء المستخدمين-
لوضع   األكاديميةالتنسيق مع اإلدارات -

 للتدريب إن لزم جداول 
 ارسال دليل االستخدام ألولياء األمور -

 فيديوهات تسجيلية  زووم أونالين 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 

قسم تقنية  
 المعلومات 

أولياء أمور  
 6-5-4المرحلة 

األسبوع  
من   الخامس 

الفصل  
 الدراسي الثاني 

 

تفعيل استخدام أولياء  
 12-7االمور 

 

 توزيع أسماء المستخدمين-
التنسيق مع اإلدارات األكاديمية لوضع  -

 جداول للتدريب إن لزم 
 ألولياء األمور ارسال دليل االستخدام  -

 فيديوهات تسجيلية  زووم أونالين 

 أ.نوره معوض 
 أ.نداء شلبي

 أ.صفية باجنيد 
 أ.ربا المالح 
 أ.لطيفة سعد 

قسم تقنية  
 المعلومات 

أولياء أمور  
 12-7المرحلة 

األسبوع  
الخامس من  

الفصل  
 الدراسي الثاني 

 

  التغذية الراجعة 
)معلمين + إداريين  استبيانات مدى الرضا 

 طالب + أولياء أمور + قسم التقنية( + 
ونتائج    تاستبيانا

 وتحليل 
 لينك االستبيان 

 أ.نوره معوض  أ
 أ.نداء شلبي

قسم تقنية  
 المعلومات 

 منسوبي المدارس 

األسبوع  
 العاشر

+ 
األسبوع السابع 

 عشر

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 


