
التجربة االردنية في ادخال تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت إلى محتوى التعليم
(التعليم الذكي )



بقيادةاألردنفيالحكيمةالقيادةأدركت
أنالحسينبنالثانيعبداهللالملكجاللة
ورةثإحداثعلىتركزأنيجبالتنميةجهود
وسياساتخاللمنالتعليميالنظامفي

تكنولوجياتدخلمحكمةاستراتيجيات
العمليةقلبفياالتصاالتوالمعلومات
أداةوقاعدةمنهاتجعلوالتعليمية،
واإلبداعلحفزو بالتعليم،لإلرتقاء

الطالبلدىالتفكيرالتميزواثارة

:مقدمة



:البدايات

تفعلتر مدرستينفيالتجربةبدأتحيث1985عامالبدايةكانت
ومع،1987عاممدرسة30ثممدارسستةالى1986عام

بالمختبراتمدرسة200تجهيزتمفقدالشخصيالحاسوبانتشار
مدرسة30بمعدلالمدارسعددازدادوقد.1988عاموالحواسيب

البرمجياتبعضتوفيرالىاضافةهذا،التاليةاالعوامفيسنويا  
.الحاسوبمساعدةالتعليممبدأتعتمدالتي



عامترونيااللكالتعلممصطلحالستخدامالحقيقيةالبدايةكانت
المنتدىمن“األردنيةالتعليميةالمبادرةاطالقمع”،2003

لناميةاالدولفيالتعليمسويةلرفعكنموذجالعالمياالقتصادي
المعلوماتتكنولوجياوتوظيفاإلصالحبرامجتطبيقخاللمن

تطويرو واإلبداعااللكترونيالتعليمتطويرفيواالتصاالت
.المهنيةالكفاءة

:البدايات



: متطلبات التعلم اإللكتروني

منيدالعدعلىيؤثرومعقدوواسعمفهومهواإللكترونيالتعلم
األهدافقلتحقيمختلفةعناصرتضافريتطلبوالحياتيةالنواحي
وسطالمنالمعلوماتأوالمحتوىنقلعمليةمجردوليس،المعرفية

تعليمالوالتربيةوزارةسعتوقد.اإللكترونيالوسطإلىالورقي
اإللكترونيمالتعلتوفيرمتطلباتلتحقيقالالزمالدعمعلىللحصول

القطاعوالداعمةالجهاتوالمعنيةالوزاراتمعشراكةخاللمن
:يليفيماتتمثلالتيوالخاص،



البنية التحتية

National)اإللكترونيالربطشبكةالبنيةهذهتشمل

Educational Network)نمببعضهاالمدارسستصلالتي

فيماو.بكةالشعليهاستقومالتيالهيكليةوانترانت،شبكةخالل

الخطةسبحمواصفاتهاوالتحتيةالبنيةلعناصراستعراضيلي

:األردنيةالوطنية



يزيدمانبياتصالاًالشبكةهذهوتوفر:القدرةعاليةانترانتشبكة
لضمانذلكالمملكةمناطقكافةعلىموزعةمدرسة3500على
ويقاتالتطبوالمحوسبةالموادتنزيلسرعةتضمنعاليةنقلقدرة
التفاعليالتعلمحالتفيوالمعلوماتالبياناتتبادل

(Interactive Learning).

الجةالمعمركزيةنظامتعتمدالمدارسفيحاسوبمختبراتهيكلية
أجهزةوالسعةوالقدرةعاليةخوادمأجهزةتسخيرخاللمن

حديثةشخصيةحواسيب

رفالغلربطالمدرسةطوابقمنطابقكلفيلسلكيةوصلنقاط
منالمعلمليتمكنالستكشافيةالمدارسفيالرئيسبالخادمالصفية
للطالبشرحهفيالمتمازجالتعليماستخدام

البنية التحتية



 : LMSماهو

LMSهي اختصار لعبارة(Learning Management 

System)وهو عبارة عن برنامج .وتعني نظام إدارة التعلم

Softwareيمصمم للمساعدة في إدارة ومتابعة وتقيم التعل

.والتعليم المستمر وجميع أنشطة التعلم في المنشآت

منظومة التعلم االلكتروني

Learning Management System



Learning Management System



 :على أنها LMSويمكن النظر ألهم ميزات

دارة بيانات المتعلمين: التسجيل  تعني إدراج وا 

.، ووضع خطة التعليمتعني جدولة المقرر: الجدولة 

.وتعني إتاحة المحتوى للمتعلم: التوصيل

صدار تقارير بذلكوتعني: التتبع  .متابعة أداء المتعلم وا 

من خالل الدردشات ، ومنتديات النقاش ، والبريد، ومشاركة وتعني التواصل بين المتعلمين: االتصال 

.الشاشات

وتعني إجراء اختبارات للمتعلمين والتعامل مع تقييمهم :االختبارات

Learning Management System



أهداف منظومة إدارة التعلم

ماتبالمعلوالتعليميةاألنظمةومدراءوالمعلمينالمدارسطالبكافةتزويد
.حاجاتهمتلبيالتيوالمصادر

للحصولراالبتكامعالتكنولوجيابدمجالتعليميالقطاعفياإلنتاجيةتعزيز
.للطالبتعليميةفائدةأكبرعلى

ثمنوموالذاتيالتعليميتطورهملتحسينالالزمةبالوسائلالطالبتزويد
ألفكاراإيصالعلىتساعدهمالتيبالوسائلالمعلمينوتزويدأدائهممتابعة
.لطالبهم

دراسيالبالمنهاجودمجهاالحديثةالتكنولوجيابينالفجوةسدفيالمساعدة
.الجديدالقرنتحدياتلمواجهةالمطلوبةالمهاراتلتوليد

خارجهأوالصفداخلسواءالتعليمومستوىنوعيةتحسين

اوفيموطنياردنيانتاجذكرناكماوهياالديوويفمنظومةاعتمادتموقد
:المنظومةهذهعنشرحيلي



(®EduWave)منظومة التعلم االلكتروني •

طالب،الواإلداريينوالمعلمين،اديوويفالتعلممنظومةتمكن

حسبكلالنظامتطبيقاتإلىالدخولمنالموراولياءو

ياومزاوظائفأنإلموحد،المنظومةبوابةشكلو.احتياجاته

حساباتمواصفويتناسببماتعديلهايتمأنيمكنالتطبيقات

التعلمسبلتوفيرعلىالنظاممواصفاتتشتملو.المستخدم

لطالباوالمعلموالطالب،والطالببينالتعاونيوالتفاعلي

المورلولياءيمكنكذلك.مفتوحةحوارجلساتخاللمن

اللخمشاركتهموحضورهموألبنائهمالتطوراألكاديميمتابعة

علىللحصولالمعنيبالمعلمالتصالوالتعلم،عملية

األكاديميةالنشاطاتحولإيضاحاتوإضافيةمعلومات

.المختلفة



LCMSنظامًادارةًالمحتوىًاللكتروني

يمنحفهو.التعليممحتوىعلىيركزالمحتوىإدارةنظامان

إنشاءىعلالقدرةالموادومختصيالتعليميينوالمصممينالمؤلفين

ذلككونوي.فاعليةأكثربشكلالتعليميالمحتوىوتعديلوتطوير

التعليميةالعناصريحويRepositoryمستودعبوضع

Learning Objectكمالتحيسهلبحيث.الممكنالمحتوىلجميع

عمليةالعناصريناسببمااستخدامهاوإعادةوتوزيعهاوتجمعيهافيها

.مناهجوخبيرتعليميومصممومتعلممدربمنالتعليمية



أهمية المحتوى  اإللكتروني

العطالتوأياماألسبوعأياموطيلةساعة24مفتوح

أمنهارا  ،يشاءوقتأيفياستخدامهالطالبيستطيعإذ،مكانأوزماناستخدامهيعيقال
.العالمفيمكانأيوفي،ليال  

منمهاستخدايمكنإذ،المدرسةفيالحاسوبأجهزةوالتوفر،دراسيةصفوفإلىيحتاجال
.المنزل

والمحاضراتللمنهاجالعلميةالمادةعلىواالطالعمراتعدةاستخدامهالطالبيستطيع
.باستمرار

اإللكترونيالمحتوىفيوفاعال  إيجابيا  دورا  للطالب.

فيطالبكليسهمحيث،البعضبعضهموالطالبالمعلمبينوالتواصلالتفاعلعمليةمنيزيد
.الطالبمنغيرهقدمهماعلىويعلق،فيهارأيهويبديللمقررالعلميةالمادةإعداد

المعلوماتمنهائلبكملالتصالللطالبالفرصةيتيح.

قافاتالثعليللتعرفالفرصةلهمتتاححيث،العالمأنحاءجميعمنطالبيستخدمهأنيمكن
.المختلفة



أهمية المحتوى  اإللكتروني

وبالحاسمهاراتتعلمإلىإضافةالعلميةالمادةلتعلمالفرصةللطالبيتيح

والمراجعةلإلثراءفرصا  ويقدمبالمرونةيتصف

تعلموال،المحاكاة:مثلمتعددةتدريسطرقاستخدامخاللهمنالمعلميستطيع
.الفرديوالعالج،الخبرةعليالمبنيوالتعلم،باالستكشاف

منسيتمكنفإنهجيدتصميمذاتواختباراتتدريباتالمعلماستخدمإذا
لهمويقدم،معينةلنقطةالطالبإتقاندونتحولالتيالصعوباتتشخيص
.النقطةتلكيتقنواأنإلىبديلةأوإضافيةوتدريباتشروح

ئياتإحصالهويقدم،والواجباتاالختباراتتصحيحعمليةالمعلمعلىيسهل
.وكمجموعةكأفرادالطالبوتقدمتحصيلمدىعن

حتوىالمفيالمقدمةالعلميةالمادةعلىيطلعواأنالطالبأمورأولياءيستطيع
.بأولأوال  أبنائهمنتائجوعلىاإللكتروني



مشروع حوسبة المواد التعليمية في األردن

:المحوسبةالرياضيات

المحوسبةالتعليميةالموادانتاجلخبراءالمضنيةالجهودان

التيياتالرياضمادةليستوعبااللكترونيالتعليمتطويعاستطاعت

المحوسبةالدروسمنالكثيروانتجتمانوعاجامدةمادةتعتبر

بالطالواستطاع.الرياضياتمنهاجمنكبيرةنسبةتغطيالتي

دروسفهملتعميقالالزمةااللكترونيةالمساعدةعلىالحصول

بادىءمفيهابمااالبتدائيللتعليمالموجهةتلكوخاصةالرياضيات

ياتالرياضمناهجبتطويرريبكونشرمةقامتوقد.الرياضياتعلم

التعلممنظومةعلىوضعهاوتمالصفوفلجميعالمحوسبة

لخالمناستخدامهاالجميعيستطيعحتىاديوويف،االلكتروني

.واالنترنتالداخليةالشبكتين



مشروع حوسبة المواد التعليمية في األردن

:المحوسبةالعلوم

الصفوفلكافةوهيايضاريبيكونشركةقبلمنالعلوممادةانتاجتم

لمساعدةادواتتهيئءبحيثبطريقةعملتوهي12-1والثانويةمناالساسية

التسليموقيدجاهزةوهيوالعدسات،الكترونيالمختبرمثلالطالب

:المحوسبةالعربيةاللغة

كانتمراحلشكلعلىتجهيزهاوتم12-1منللصفوفعملتايضاوهي

تمهيداوالمراجعةالدراسةقيداالنوهي12-7منللصفوقاالخيرةالمرحلة

ليواكباورانجشركةقبلمنالمنهاجاعداد،وتمالمنظومةعلىلنشرها

.المتمازجالتعليممتطلبات

:االنجليزيةاللغة

قبلمنوتعديلهاسيسكوشركةقبلمنانتاجهاوتم10-7للصفوفوهي

فيومةالمنظعلىتنشرانالمتوقعومنالتعلممنظومةلتناسبريبكونشركة

العامهذا



مشروع حوسبة المواد التعليمية في األردن

:الحاسوب

وتم نشره فعال على المنظومة وتم انتاجه 10-1وهو للصفوف من 

.من قبل شركة منهاج

:التربية الوطنية

وتم انتاجه من فبل شركة منهاج حيث يركز على 9-6للصفوف من 

.زيادة االنتماء الوطني لدى الطالب 

:االدارة المعلوماتية 
دا ويركز على مفهوم القصة وقد تم تجريبه تمهي12-11وهو للصفوف الثانوية 

.لنشره 

:رياض االطفال

kg1 ,kg2وهي مادة تفاعلية ل 



المبادرة التعليمية األردنية

ت من خالل فعاليات المؤتمر االقتصادي في البحر المي2003انطلقت هذه المبادرة عام 
.الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام في المملكة،على مبدأ الشراكةوقامت

تطورًا للمواطن، إلى توفير التعليم بصــورة أكثر فاعلية و « المبادرة التعليمية األردنية»وتهدف 
يز وتطوير التعليـــم مــــن خالل بنــــاء نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص وتحف
بناء اإلبداع لدى الطلبة والمدرسين من خالل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و 

م وتصدير القدرات والكفاءات في ذلك القطاع، وخلق التزام وطني بعملية اإلصالح في التعلي
.النموذج األردني للدول النامية األخرى لالفادة منه

17مؤسسة محلية، و17ويشارك في المبادرة التعليمية األردنية الحكومة األردنية، 
مؤسسة حكومية وغير حكومية، وذلك بالتنسيق مع 11شركة عالمية، إلى جانب 

.المنتدى االقتصادي العالمي



المبادرة التعليمية األردنية 

العناصر

االساسية
الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص 

في تطوير 

المناهج اإللكترونية 

االستخدام الفاعل لـ

ICT

في التعليم والتعلم 

الشراكة مع صناعة 

ICT

المحلية 

نموذج تطويري 

قابل للتعميم  



المسار األول

المدارس االستكشافية 

التكنولوجيا داخل الصف 

مواد المناهج اإللكترونية 

تدريب المعلمين

المسار الثاني 

التعلم المستدام 

(مدى الحياة)

المسار الثالث 

ICTتطوير صناعة 

المبادرة التعليمية األردنية 



المدارس االستكشافية

أهدافها

يصال محتوىتزويد المعلمين بالتكنولوجيا الالزمة للغرفة الصفية إل

م، توفير جهاز حاسوب محمول وجهاز عرض لكل معل)التعلم للطلبة 
(.إضافة إلى مختبر الحاسوب

.  ليا  الووييةتوفير البنية التحتية الالزمة للشبكة اإللكترونية ذات األ

.تطوير المناهج والمواد التعلمية اإللكترونية

اليب توفير التدريب اإللكتروني للمعلمين واإلداريين على تغيير األس

.والمعتقدات، باعتبارهم ميسرين لتعلم الطالب

لكتروني بناء المحتوى اإلتوفير التدريب  للمعلمين واإلداريين على

.وإيصاله



وطني بالسعي مشروع شمولي تكاملي للتحول التربوي اعتبر دوليًا مثااًل على االلتزام ال
االلتزام و ،يااللتزام السياسنحو تحقيق أهداف التطوير النوعي للتعليم، حيث اتصف ب

.  محددةوفق مراحل زمنيةتحديد الغايات واألهداف الوطنية، و الوطني

:الهدف العام
يهدف مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة إلى إحداث التغيير والتحول في

رة الطفولة المبك: في المراحل التعليمية كافةبصورة شمولية تكاملية النظام التربوي 
، والتعليم األساسي، والتعليم الثانوي، لتهيئة خريجين مؤهلين (رياض األطفال)

.بالمعرفة والمهارات والكفايات المطلوبة من أجل اقتصاد المعرفة

ERfKE 1/مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة



4-4
المجتمعينشر الوعي

والفهم العام

4-3
ال التوسع في رياض األطف

المناطق االكثر لتشمل 
حاجة

4-2
لمعلماتالتنمية المهنية 

رياض األطفال

3-1
استبدال المباني 

المدرسية غير اآلمنة 
كل والمكتظة بالطلبة بش

كبير

4-1
ةرفع الكفاءة المؤسسي

(4)المكون 

م من تنمية االستعداد للتعل

خالل التربية ابتداء من

مرحلة الطفولة المبكرة

(3)المكون 

ات توفير الدعم لتجهيز بيئ

ودة تعلمية مادية تتميز بالج

(يةاألبنية والمرافق المدرس)

3-3
ية توفير المباني المدرس
يةلتواكب الزيادة السكان

2-3
توفير المصادر 

اللدعم التعلم الفع

1-5
اإلدارة الفاعلة وتنسيق 

االستثمار في مجال 
التطوير التربوي

3-2
االرتقاء بالمدارس 
القائمة لدعم التعلم 

وتحسينه

2-2
التنمية المهنية 

والتدريب

2-1
تطوير المناهج 

وقياس التعلم

1-4
البحث التربوي للرقابة 

ساتالسياوالتقويم وتطوير 

1-3
نظام متكامل لدعم القرار 

التربوي

1-2
تحديد آليات اإلدارة 

الحكومية وصنع القرارات

1-1
إعادة تحديد الرؤية 

واالستراتيجية المتكاملة

(2)المكون 

تغيير البرامج والممارسات 

التربوية لتحقيق مخرجات 

تعلمية تنسجم مع اقتصاد 

المعرفة

(1)المكون 

إعادة توجيه السياسة التربوية

ية واألهداف واالستراتيجية التربو

من خالل اإلصالح الحكومي 

واإلداري

 ERfKE  (2003-2008)1/ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ERfKE  (2003-2008)1/ مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة



يمتطوير سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعل

:تيةتشمل سياسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجاالت اآل

.مجال المتعلّم

.مجال المعلم

:، ويشمل(محتوى التعلم)مجال المنهاج 

.تكامل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المناهج

.تطوير محتوى التعلم

.موارد التعلم

.اإلدارة

.الرقابة والتقييم

.البنية التحتية



األدوار المأمولة لكل من المعلم والمتعلم والمنهج 

بالنسبة للمتعلم.  أوال

(متى وأين يتعلم؟)الذاتية االستقالليةزيادة هامش -

(ماذا يتعلم؟)القدرة على التحكم فيما يتعلم -

(كيف يتعلم؟)القدرة على التحكم بطريقة التعلم -

تطبيق مهارات التفكير العليا-

(ماذا تعلم؟)القدرة على متابعة اإلنجاز الفردي -



بالنسبة للمعلم.  ثانيا

ممارسة دور الميسر أو الموجه لعملية التعلم-

االهتمام بقياس جودة أداء المتعلمين-

األدوار المأمولة لكل من المعلم والمتعلم والمنهج 



األدوار المأمولة لكل من المعلم والمتعلم والمنهج 

بالنسبة للمنهج.  ثالثا

طة من ناحية المادة العلمية أو األنش“ بالمنهج ذو النهاية المفتوحة”يتسم -

التعليمية أو بيئة التعلم

التركيز على فلسفة التعلم الذاتي -

التركيز على مهارات التفكير العليا-

بالنسبة لبيئة التعلم“ مدارس بال جدران”ظهور مفهوم -



منبدفال.البشريالعنصرهوالتعلميةالتعليميةالعمليةفياألهمالعنصر

عةمتابعلىالقادرةوالمدربةالمؤهلةالبشريةالكوادرمنكافعددتوفر

عجميفيالمعلوماتانسيابضمانوصيانتهوالتعليميالنظامعمل

والمدرسةومديرالمعلميكونأنبدالبل.الشبكةداخلاالتجاهات

يخدملبشكوبوعيالتكنولوجيااستخدامعلىقادرينوالفنيوالمهندس

وعليمالتأساليبفياإلبداعدورفإنذلك،إلىإضافة.التعليميةالعملية

أيضالبحسب،والمعرفةعلىللحصولغايتهليسالتكنولوجيااستغالل

ايصبحبحيثتوليدها هذامثلنألنظرا  و.التعليمعمليةمنيتجزأالجزء 

وضعمنبدفالالطالبوالمعلمتفكيرنمطفيجذريا  تغييرا  يتطلبالنظام

إلدارةةأنظموأسسوضعوالنظامهذانحوالتحولوللتغييراستراتيجية

.الجهودتبعثروالتشتتوالفوضىلتجنبالتغييرهذا

التدريب االلكتروني



مساااار التااادريب علاااى المهاااارات األساساااية لتكنولوجياااا 

، مان خاالل  (ICT Literacy)المعلوماات واالتصااالت

دورات الحصول علاى الرخصاة الدولياة لقياادة الحاساوب

(ICDL )أو ما يعادلها.

مساااار توظياااف تكنولوجياااا المعلوماااات واالتصااااالت فاااي

مياااة واساااتخدامها كاااأداة تعليالعملياااة التعليمياااة التعلمياااة

.(Schools Online, Intel, World Links)

 ,+A):التخصصاااااااي/ مساااااااار التااااااادريب الفناااااااي

Network+, Cisco, MCSE, 

MCAD.NET…(

مسارات التدريب اإللكتروني



وياة تهيئاة البيئاة المناسابة والداعماة لنجااح تطبياق نظاام إدارة المعلوماات الترب

(EMIS-EduWave) وضاااامان مأسسااااة النظااااام واسااااتدامته، بغاااارض توظيفااااه ،

لماانّظم التخطاايط الموضااوعي المنهجااي ابفعاليااة فااي صاانع القاارار التربااوي الرشاايد، و

.مدخالت وعمليات ومخرجات: للعملية التربوية

-EMIS)قيااااااادة التحااااااول المنشااااااود العتماااااااد منظومااااااة الااااااتعلم اإللكترونااااااي 

EduWave )إلدخاااال البياناااات اإلحصاااائية المتعلقاااة بالمااادارس والطلباااة والشاااعب

ا بصورة ومتابعته،والمعلمين، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتطبيق الفاعل للنظام

. دورية وحثيثة

ر تاااوفيلتحاااري الدقاااة والمصاااداقية والسااارعة فاااي إدخاااال البياناااات اإلحصاااائية، 

ويااة ، ممااا يسااهم فااي بناااء المؤشاارات التربالمعلومااة اإلحصااائية الدقيقااة والموثوقااة

.محليا  ودوليا  المختلفة ومقارنتها

ي، تحقيااق التكاماال والتناااغم بااين عناصاار منظومااة الااتعلم اإللكترونااالعماال علااى 

.بجهود تشاركيةللوصول إلى نظام إدارة معلومات تربوية متكامل

(EMIS-EduWave)تفعيل نظام 
األهداف الرئيسة



معوقات التجربة

األردنواجهتالتيالتحدياتأكثرمنإن:التكنولوجيةالتحديات:أوال  

الوزارةةقدرمحدوديةفيتمثلتالبدايةفياإللكترونيالتعلممجالفي

.عداتالمواألجهزةمنكبيرةأعدادااًوتوفير،واسعةشبكاتإنشاءعلى

قلتحقيالخاصوالحكوميالقطاعينبينالشراكةخاللمنلكنو

لتمكينمراحلإلىالعملتقسيموالتعاونوالتنسيقتمالوطنيةاألهداف

بةتجرإثراءإلىهذاأدىقدو.تنفيذهامنوالوزارةالمحليةالشركات

ائق،العهذاتجاوزتبحيثقدراتهاتطويروالمحليةوالشركاتالوزارة

.األطرافمتراميةكبيرةشبكاتمعالتعاملعلىقادرةاصبحتو



معوقات التجربة

اساليبغييروتالتعليمفيالتكنولوجيااستخدامان:التغييرمقاومة:ثانيا

لوبهاسمنالمعلميغيرانتتطلباالبداعمرحلةالىللوصولالتدريس

هوافيهالطالبيكونحديثةاساليبواتباعالتدريسفياالعتيادي

فيالتغييرحركةشكلت.نفسهالمعلمنوليسالتعليميةالعمليةمحور

إلعتيادي،الالنظامعلىتعودواالذينالمعلمينمنللكثيرتحديااًالبداية

نفيذتفيالوزارةأتخذتهاالتيالحزموالتحفيزوالتوعيةسياسةأن

الماتعبدأتوالجديد،للنظامتدريجيتقبلإلىأدتالتغييرخطوات

.المحيطةالبيئةوالمنطقةحسبتفاوتتلكنهاوتظهرالتغيير



التعليم االلكتروني في المدارس الخاصة

سالتدرياساليبفيبالتغييرمعنيةايضاهياالردنفيالخاصةالمدارس

لكترونياالالتعلممنظومةموقعاتاحةتموقدالتعليمفيالتكنولوجياواستخدام

وقد،االنترنتشبكةباستخدامالتعليميةالبوابةالىالخاصةالمدارسلدخول

بةالمناسالتحتيةالبنيةبتطويروقامتالمدارسهذهمنالكثيراستجابت

هاوفرتالتيالمحوسبةوالمناهجالتعلممنظومةالستخداممعلميهاوتدريب

المتمازجالتعلمباستخداممدارسعدةقامتكما،الغايةلهذهالتربيةوزارة

االنحتىتقملمالمدارسمنالكثيراناال،التدريسطرقفيحديثكاسلوب

اديةالماالمكاناتتوفرعدمالىذلكويعودااللكترونيالتعلمتجاهخطوةباية

هذهفيواالداريةالتعليميةالكوادرلدىالخبرةفينقصاوالمدارسلهذه

.المدارس



:التوصيات

وياتاستمرار توفير الدعم لضمان نجاح التحول إلى نظام التعليم اإللكتروني و وضعه على سلم األول.

ات العالقة ال يمكن إنجاز نظام للتعلم اإللكتروني دون وجود شراكة حقيقية بين قطاعات التعليم و الجهات ذ
مثل وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات ، ومعاهد األبحاث، و القطاع الخاص، و المؤسسات 

....الداعمة، و غيرها

ا  في ظل ال بد من تبني رؤية بعيدة المدى تضمن استمرارية النظام و عدم تضخم تكلفة التشغيل خصوص
.التطورات و التغيرات المستمرة و السريعة في التكنولوجيا الحديثة

ى يجب وضع استراتيجية محكمة و خطة تنفيذ واقعية و مرحلية بعد ضمان التمويل مع االعتماد عل
.الطاقات البشرية المحلية و تدريبها 

أن من الضروري وضع نقاط مراجعة و تمحيص لإلستفادة من التجارب السابقة و تعديل المسار، حيث
رة، و ديناميكية التعلم اإللكتروني يعتمد على تكنولوجيا سريعة التطور و التغير، و تحتاج إلى متابعة مستم

.في التفكير و العمل

تطلبات يجب االنتباه إلى أهمية العناية بالموارد البشرية و ضمان تنمية قدراتها ووعيها بما يتناسب و م
ة التحتية، و ضرورة تنمية الموارد البشرية في هذا المجال بخط متواز مع تأسيس البني. التعلم اإللكتروني

وازي تطور بحيث يتزامن االستخدام مع توفرالوسائل و التكنولوجيا اإللكترونية؛ مما يساعد على ضمان ت
.القدرات البشرية مع تطور التكنولوجيا التعليمية و مواكبتها

تبادل الخبرات و التجارب مع دول الجوار واالطالع على تجارب هذه الدول في مجال التعلم االلكتروني
.واالستفادة منها



:التوصيات

التوعية بأهمية الحاسوب في العملية التعليمية.

شبك المدارس جميعها باالنترنت لالستفادة في مجال نقل المعرفة. .

إجراء دراسات حول تقبل المعلمين لفكرة استخدام الحاسوب في التعليم.

يمعقد الدورات التدريبية للمعلمين في مجال استخدام اإلنترنت في التعل.

يل إجراء دراسات احصائية لقياس أثر استخدام المناهج المحوسبة على تحص
.الطالب     واكتسابهم للمهارات وعلى اتجاهاتهم تجاه المواد الدراسية

ل إجراء دراسات في قياس اتجاهات الطالب والمعلمين وأولياء أمور الطالب حو
.استخدام منظومة التعلم االلكتروني واإلنترنت في التعليم



أبرز إنجازات الوزارة في مجال الحوسبة

(7/11/2014لغاية)

بغض النظر عن نوع الحاسوب والغرض منه

all schools only in schools with PCs all with Pcs only

TTL PCS TTL students TTL students طالب/ حاسوب )فقط في المدارس التي تمتلك حاسوب(طالب/ حاسوب

القطاع الحكومي 71,885   1,023,977                      1,018,368                          14.2                         14.2               

القطاع الخاص 20,001   242,986                         238,889                             12.1                         11.9               

وكالة الغوث 3,864     111,346                          111,346                             28.8                         28.8               

اجمالي لمدارس 95,750   1,378,309                      1,368,603                          14.4                         14.3               

1368603
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القطاعًالحكومي القطاعًالخاص وكالةًالغوث اجماليًلمدارس

14.2 

12.1 

28.8 

14.4 
14.2 

11.9 

28.8 

14.3 

حاسوب/ طالب (فقطًفيًالمدارسًالتيًتمتلكًحاسوب)حاسوبً/ طالب



98.0%

98.2%

98.4%

98.6%

98.8%

99.0%

99.2%

99.4%

99.6%

القطاعًالحكومي القطاعًالخاص وكالةًالغوث اجماليًلمدارس

98.5%

98.7%

99.4%

98.6%

(بغض النظر عن نوع الحاسوب والغرض منه)المدارس التي تمتلك حاسوب واحد او اكثر 



إنجازات الوزارة

10/2014حتى شهر التدريب اإللكترونيفي مجال 

مالحظاتعدد الذين تدربواالدورة

الرخصةًالدوليةًلقيادةًالحاسوبً

(ICDL )أوًماًيعادلها

معظمهمًاجتازواًمتحان70000

Intel34500

لمدمجًفيًالبنيةًالجديدةًإلنت1155أدواتًالتفكير

World links2570

Schools on line12

Cisco465

A+434

MCSE31هندسةًنظمًالتشغيلًً

البرمجياتًومطور MCAD 29




