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 العالمشاهدنا العديد من برامج تغيير النظام التعليمي حول 
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اختلفت طرق التنفيذ و لكن اتفقت جميعها على ضرورة التغيير الجذري في 

 مالتعليطريقة تقديم 
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التكنولوجيا الرئيسي في أهمية دور العديد من صناع القرار الى ذهب 

 عملية التغيير هذه

شهدت السنوات العشرين الماضية تقدما كبيرا في توفير االتصاالت و نظم 

 المعلومات في المدارس



7 

التعليم 
 التقليدي
التعليم 
 التقليدي

نموذج يعتمد على 

الكتاب و الصف 

المتمركز حول 
 المعلم فقط

ادخال االنظمة التقنية 

مثل الكمبيوتر و 
 أجهزة العرض

التقني التعليم التقني التعليم   

التعلم 

 االلكتروني
التعلم 

 االلكتروني

تدعيم التعليم 

بالمحتوى االلكتروني 

و لكن بشكل محدود 

في المختبرات و 

 المنزل

التعلم التفاعلي 

 أو الذكي
التعلم التفاعلي 

 أو الذكي

تغيير البيئة التعليمية 

لتصبح تفاعلية و 

باستخدام أجهزة 

ذكية و محتويات 

 ثرية

From The Boston Consulting Group (2012) 

 تطور أنماط التعليم



توجد حاليا فجوة رقمية 

بين معظم المنازل 

 .والمدارس

 
االلكترونية ابناؤنا االجهزة يستخدم 

والبيئة االفتراضية للعب واإلتصال 

 والتواصل

 



الفصول في  للتعلمالوقت لخلق تجربٍة مماثلة حان 

 المدرسية    

 



   

لتدعيم التعلم التكنولوجيا دمج 

وإبتكار المحتوى في بيئٍة تقنية 

 .حديثة تحّفز على التفكير الخالّق

 التعلم الذكي
 

 ما هو؟

ادخال التكنولوجيا في عملية 

الدراسية وفي في الفصول التعليم 

 المنزل



 يتماشى البرنامج مع رؤية دولة اإلمارات

وذويهم الطالب  جميعتسعى إلستيعاب التي 

 .للمستقبلفي عملية التحضير إلعداد قادة 

 التربيةالبرنامج مع رؤية وزارة يتواءم 

الهادفة العملية التربوية ويدعم والتعليم 

 .الدولة لتطوير النظام التعليمي في

يتواءم البرنامج مع رؤية الهيئة النشاء بيئة 

مثلى لقطاع االتصاالت و نظم المعلومات 

واالرتقاء بستوى التحول االلكتروني 

 للخدمات و االنظمة

االماراتالتعلم الذكي في   

 الاسرتاتيجية

 التنفيذ

ميية هداف التعل  حتقيق ال 

 بناء قادة املس تقبل

 حتقيق الرايدة يف القطاعات اخملتلفة



  يضمشامل برنامج 

المدارس 
 الحكومية
المدارس 
 الحكومية

 الطالب الطالب األهل األهل

 المدراء المدراء

 المعلمين المعلمين

مركز 
 البيانات

شبكات 
 الربط

 االنترنت
األجهزة و 

اللوحات 
المحتوى  الذكية

 التفاعلي

الدعم 
 التقني

 التدريب



 ..منوذج التعلميي عىل  الربانمج يقوم نظام

عادة تعريف النظام التعلميي  ا 

تحسين 
مخرجات 

 التعليم

تكامل 
 التقنيات

إثراء 
 الرقمنة
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Malaysia 
Malaysian Smart school 

United Kingdom 
Future School foundation 

Australia 
<Smart Classroom>  
Smart Educational strategies 

Singapore 
<Future School @ Singapore> 
In 2015  

New Zealand  
ICT strategic system  
for education 

Finland 
<InnoSchool> Innovative 
future school concept 

Korea 
A comprehensive development 
plan of educational Information  

Japan 
<Future  
School> 

China  
A national  
long-term 
educational 
program 

Turkey 
<Fatih Project> Vision2023 

13’ 

10’ 

07’ 

06’ 

05’ 

04’ 

Global 

National Agendas 

12’ 

Croatia 
Carnet Project  
(1,350 school) 

UAE  Smart Learning 
The first country to adopt Smart Education as 
National Agenda in the world.  

 بعض الاقتباسات من الرشاكت الرائدة يف التكنولوجيا و حلول التعلمي احلديثة

 مقتبسة من سامسونج

“We have reached the tipping point for 

transformational change in Education where 

price points and telecommunication capability 

will empower the education revolution. We are 

excited to be joint stakeholders with Smart 

learning in realizing this vision in UAE” 

 

Mark East 

 

Worldwide General Manager at Microsoft 

Corporation - Education Industry Group 
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Tier 3 data centre 

18 infrastructure services 

High availability and security 

123 MDF  10 

GB Ethernet 

55 IDF  100 GB fibre 

Smart boards and access points 
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 فلنشاهد الآن بعض الصور اليت تبني حتول الصفوف ادلراس ية بعد تطبيق الربانمج
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28 October 2013 21 
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28 October 2013 23 
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الى مجموعة واسعة من الموارد الوصول •

 الجودةواألدوات عالية 

تخطيط وجدولة وتنفيذ خطة تدريس وتعليم أكثر •

 شخصية 

التواصل والتعاون بشكل أكثر فاعلية مع الطالب •

 وذويهم

 الطالبأكبر من البيانات لتحليل أداء مجموعة •

مهني أكبر في المدرسة نفسها وبين تعاون •

 الدوليالمدارس في الدولة وعلى الصعيد 
 

 التعلم الذكي من منظور المعلم



 التعلم الذكي من منظور المدراء

التعلم واسعة من البيانات حول مجموعة •

والتقييم لرصد فاعلية األداء والمساعدة 

 .على التحسن والتقدم في مدارسهم

على نطاق واسع إرتباط ومشاركة تعليمية •

 .في أنحاء اإلمارات وعلى الساحة الدولية

على نطاق واسع وفّعال تواصل وتعاون •

مع الموظفين وأولياء أمور الطالب 

ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية 

 .االخرى



األهل التعلم الذكي من منظور  

متابعة أداء أبنائهم بشكل أكثر فعالية و •

 سهولة

ادخالهم إلى عالم التقنية و المناهج •

 التفاعلية مما سيعكس منفعة على المجتمع

 تعزيز التواصل مع المدرسة•

 و تعزيز الثقة في مخرجات التعليم•



الطالبالتعلم الذكي من منظور   

توفير بيئة مدرسية خالقة و مبدعة و •

 ممتعة في نفس الوقت

تزويد الطالب بمهارات جديدة تساعده في •

 دخول سوق العمل و مواجهة التحديات

 تعزيز عالقة الطالب مع التقنيات الجديدة•

تشجيع الطالب و تحفيزهم على التحصيل •

 .العلمي



 المدارسالدعم تحت تصرف فرق  :المساعدة    

 :فرق المواءمة 

 المستجدات اليوميةمتواجدة في كل مدرسة لمدة شهرين للتعامل مع مساعدة تقنية 

 :تطبيقأخصائي 

 «ال ام اس»بزيارات دورية للمدارس لتقديم الدعم والتأكد من إعتماد نظام مختصون يقومون 

 :المساندونالمعلمون 

المدراء رواداً من المدرسة للقيام بمساعدة وإرشاد زمالئهم وتنسيق النشاط بين المدرسة يرشح 

 والبرنامج

 المشاركةالدعم المركزي لجميع المدارس يقدم  :للمعلوماتيةمركز االتصال 

 العملالمدارس بشكل دوري للتأكد من حسن سير يزورون  :  مهندسون ميدانيون

 



 المستقبل

 2010اثبتت الدراسات أن أفضل عشر وظائف تم زيادة الطلب عليها في عام  

 

 2004لم تكن موجودة في عام 

 

 إذا يتوجب علينا بناء جيل

 

 قادر على التكيف في وظائف لم تخلق بعد

 استخدام تكنولوجيا لم تخترع بعد

 إيجاد حلول لمشاكل مستقبلية نحن الزلنا في وقتنا النعرف أنها مشاكل
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 شكرا لكم


