
 
 

 

 

 

 
 منتدى التعلّم الذكي

 2015 ديسمبر 16-14االمارات العربية المتحدة،  –دبي 

 
  التقرير النهائي

 
 

 مقدمة:

 

مة العربية منظوال لالتحاد الدولي لالتصاالتلمكتب اإلقليمي العربي ا الذي ينظمه "منتدى التعلّم الذكي"عقد 
الى  14 نمالفترة خالل العربية المتحدة،  االماراتدولة  –دبي مدينة في  ،(للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو

بوزارة التربية والتعليم  ممثلةدولة االمارات العربية المتحدة ومن باستضافة كريمة ، 2015 ديسمبر 16
 منظمةشركة انتل ووبالتعاون مع  وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكياالتصاالت  قطاع تنظيمل العامة هيئةوال
(Millennium@EDU.) 

 
االتصاالت وتكنولوجيا التعليم و قطاعات أصحاب المصلحة من كل جمعان الهدف من هذا المنتدى هو 

المنتدى ذا هالمشاركون في . للتعلم الذكي في المنطقة العربية موحدةرؤية  لبلورة نفس الطاولة على المعلومات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وهيئات تنظيم االتصاالت في وزارات ووزارات التربية والتعليم  يمثلون

باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ذات الصلة بالتعلم الذكي تمثل شركات   المنطقة العربية،
 .إقليميا وعالميا القطاع الخاص والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات األكاديمية

 
)دبي،  1نفيذا لمبادرة المنطقة العربية المعتمدة في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتهذا المنتدى تم عقده ت

ألمم لف التنمية المستدامة أهداتنفيذ  في اطار المنتدىهذا ينظم حول التعلم الذكي. وعالوة على ذلك،  (2014
 انشيون واعالن رؤيةوأيضا  ،وخاصة الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم 2015المعتمدة سنة المتحدة 
 .2015بخصوص التعليم ما بعد   تشينغداو

 
المواضيع ت وكان .في المنطقة العربية في مختلف القضايا واآلفاق للتعلم الذكيعدة جلسات المنتدى تألف من 

 :ت تغطي المجاالت التاليةلجلساالمتعلقة با
 المصنعين في منظومة التعلم الذكيدور  -
  وطنية للتعلم الذكي في المنطقة العربيةالستراتيجيات اال -
 للتعلم الذكي الرقميالمحتوى  -

                                                           
1 http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/default.aspx 



 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورجال األعمال والمبتكرين في التعلم الذكي -
 دور المعلمين في منظومة التعلم الذكي -
 حمد بن راشد للتعلم الذكيبرنامج م -

 
 

ت.  عضوية االتحاد الدولي لالتصااللالشتراك في تشجيع المؤسسات األكاديمية  نتضمن المنتدى جلسة عكما 
االبتكارات في مجال حلول والصحاب المصلحة لعرض بعض ألوعالوة على ذلك، تضمن المنتدى معرض 

حلة ر تم تنظيمأخيرا، . باإلضافة الى منصة تحاكي نموذج الصف الذكي في دولة االمارات التعلم الذكي
ضمن برنامج محمد بن راشد  الذكي التعلم التى تطبقإلى إحدى المدارس  من قبل الدولة المضيفةميدانية 

 .التعلم الذكيمجال في  العربية المتحدة دولة اإلمارات الضطالع واالستفادة من تجربة للتعلم الذكي
 

عي واضمن قبل  عتبارين االعلوضعها في المشاركون التوصيات التالية  اقترحالمنتدى  خالل جلسات
 :في المنطقة العربية لتعزيز التعلم الذكي وكافة أصحاب المصلحة السياسات

 
بين أصحاب المصلحة  ما جامعة الدول العربيةعمل خارطة طريق في إطار رؤية إقليمية ووضع  -

 تعلم الذكيال الىللتحول  من أجل اعتماد خطة إقليمية لتحويل القطاعات التعليمية في المنطقة العربية
 مبادرة اإلقليمية العربيةالتحقيق األهداف والغايات التي حددتها أهداف التنمية المستدامة و بهدف

 .لتعلم الذكيلالتحاد الدولي لالتصاالت ل
الترحيب بدعوة منظمة االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة االلكسو لعقد مؤتمر عالي المستوى للتعلم  -

بهدف إقرار رؤية وخطة عمل إقليمية للتعلم الذكي بمشاركة كل  2017الثاني من الذكي خالل الربع 
أصحاب المصلحة المعنيين بما فيهم معالي وزراء التربية والتعليم ومعالي وزراء االتصاالت 

 وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية.
لمبادئ با ادااسترشالتعلم الذكي  فيعتماد استراتيجيات وطنية التشجيع البلدان في المنطقة العربية  -

اد الدولي والمعدة من قبل االتح لتعلم الذكيا في مجال صياغة استراتيجيات وطنيةبالتوجيهية المتعلقة 
 نشرتم التي و، Millennium@EDUلالتصاالت ومنظمة االلكسو وبالتعاون مع شركة انتل ومنظمة 

تمهيدا  2016 فبراير 15أصحاب المصلحة قبل يوم ت مسودتها على موقع المنتدى لتلقي مالحظا
  .  2016األول من  وترجمتها للغة العربية خالل النصفالعتمادها 

 يالتي يمكن استخدامها للتعلم الذك الحاسوبية واللوحيةجهزة األالمعنية ب الدراسة تم االخذ باالعتبار -
 .Millennium@EDUمة ومنظ وشركة انتلاالتحاد الدولي لالتصاالت  من قبل والمعدة

  ي اثراءفبناء وتنمية قدرات المدرس في المؤسسات التعليمية العربية  متخصصة حولإطالق دراسة  -
 .عبر التعلم الذكي العملية التعليمية

 يةلمنطقة العربلالتعليمية الموجهة  لألجهزة الذكيةتطوير تطبيقات  متخصصة حولإطالق دراسة  -
وتقديم الدعم لمبادرة منظمة االلكسو الخاصة بمنصة التطبيقات الجوالة العربية: 

www.alecsoapps.com 
الترحيب باالتفاق المبدئي بين هيئة تنظيم االتصاالت في دولة االمارات العربية المتحدة وبرنامج  -

هدف الى للتعلم الذكي يمحمد بن راشد للتعلم الذكي واالتحاد الدولي لالتصاالت لتدشين مركز إقليمي 
 نها بناء القدراتدعم مجهودات الدول العربية في التحول للتحول الذكي في العديد من المجاالت م

 في مجال التعلم الذكي في المنطقة العربية. وتبادل الخبرات
منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ال العمل من أجل عقد هذا المنتدى بصفة منظمة تحت قيادة -

 )ألكسو(.
 



 
نية للتعلم الذكي ات وطمسودة المبادئ التوجيهية لبلورة استراتيجيالتفاصيل المتعلقة بالمنتدى بما في ذلك  كل

 على االنترنت: لمنتدىاالمنتدى متاحة على موقع في العروض التي قدمها المتحدثون وأيضا 
 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/SL/default.aspx 

 


