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سهولة النفاذ الى المحتويات: تكنولوجيا الحوسبة السحابية •
والخدمات الرقمية

لرقمية أكثر من نصف المحتويات ا: االنتشار الكبير لألجهزة الجوالة •
تستهلك عبر األجهزة الجوالة

وتحول دور المستعمل من انتشار شبكات التواصل االجتماعي •
مستهلك محتوى رقمي الى منتج كذلك



أهم مالمح التحوالت الرقمية الكبرى

خاصة باألجهزة والتطبيقات الجوالةسوق عالمية جديدة •

معولمة

نماذج اقتصادية جديدة

اتاحة الفرص للجميع

لإلبداع واالبتكار والريادة



أهم مالمح التحوالت الرقمية الكبرى

:أنماط جديدة للتعلم االلكتروني•

،التعلم النقال

 التعلم االلكتروني المفتوح العالي االستقطاب(MOOCS)

،التعلم الذكي



التعلم الذكي 



المفهوم –التعلم الذكي 

لتحقيقالحديثةوالتكنولوجياتالذكيةاألجهزةتستخدمللتعلمكآلياتالذكيالتعلمُيعّرف-

.ومرونةبفعاليةتعليميةأهداف

توجيههوالمتعلمدعملتشخيصوفعاليةبالتعلمُتتيحتعلميةكعمليةالذكيالتعلمُيفهمكما-

.والخاصياتوالوتيرةواألهدافالسياقحسب



المفهوم –التعلم الذكي 

رنةموفعالةومشخصةوفعليةتكونتعلميةعمليةككلالذكيالتعلمتعريفيمكن-

والطالبالسياقعنالنظربصرفالوصولسهلةومتاحةوومدروسةخالقةومجددةو

باستخداموالزمان،والمكان(والمستوياتوالخاصياتوالعمرالفئة)المستهدفون

.21رنالقلمهاراتوتثمينالتعلمفيأساسيةكركيزةواالتصالالمعلوماتتكنولوجيا



المزايا –التعلم الذكي 

يصالتشخالتفاعلية،للسياق،المالئمةالمرونة،الوصول،سهولةاإلتاحة،-

العالية،والجدوىالفعاليةالمتعلم،ونسقوخاصياتاختياراتحسب

جيعالتشالتحفيز،والدراسة،البرمجةحسنواإلبداع،التجديدالمردودية،

سرعةمستدامة،بصفةالقدراتتنميةعلىالمساعدةالمبادرة،على

التعلم،الرسميوالغيرالرسميالتعلمعلىالتشجيعالمعلومة،علىالحصول

.الخالمعرفة،مجتمعبلوغالمستدامة،التنميةالحياة،مدى



الذكي ركائز التعلم 



الركائز–التعلم الذكي 

استراتيجية-سياسة –رؤية  استراتيجية-سياسة –رؤية 

بنية تحتية

–شبكات ومعدات –اتصاالت 
حوسبة –تجهيزات حاسوبية 

خدمات اإلنترنت–سحابية

بنية تحتية

–شبكات ومعدات –اتصاالت 
حوسبة –تجهيزات حاسوبية 

خدمات اإلنترنت–سحابية

نشر الوعينشر الوعي

بناء وتنمية القدراتبناء وتنمية القدرات

تحديث المناهج وطرائق 

التدريس

تحديث المناهج وطرائق 

التدريس

المحتوى التعليميالمحتوى التعليمي

وسائل وأدوات التعلم 

برمجيات وتطبيقات )

...(وأجهزة ذكية ومعدات

وسائل وأدوات التعلم 

برمجيات وتطبيقات )

...(وأجهزة ذكية ومعدات

التعلم اإللكتروني

...(المكمل، الممزوج، الخالص)

التعلم اإللكتروني

...(المكمل، الممزوج، الخالص)

التعلم الجوالالتعلم الجوال

بيئات التعلم الذكيبيئات التعلم الذكي

التعلم المفتوح

التعلم –الموارد التعليمية المفتوحة 

اإللكتروني المفتوح عالي 

االستقطاب

التعلم المفتوح

التعلم –الموارد التعليمية المفتوحة 

اإللكتروني المفتوح عالي 

االستقطاب

ركيزة   أساســــــيــةركيزة   أساســــــيــة

جدد تعلم فعلي ومشخص وفعال ومرن وملتزم وم
وخالق ومدروس ومتاح وسهل الوصول 

استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال

(الرسمي والغير الرسمي)في التعلّم 

استخدام 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال

(الرسمي والغير الرسمي)في التعلّم 

التعلم الذكيالتعلم الذكي



االتحاد الدولي –األلكسومساهمة 
لالتصاالت



استراتيجية-سياسة –رؤية 
فييالذكللتعلمالمستقبليةوالخططالحاليالوضعحولودراسةاستبيان-

العربيةالدول

التعلمبللنهوضالوطنيةالسياساتلصياغةالتوجيهيةالمبادئحولدراسة-

تالمعلوماوتكنولوجياتالعاليوالتعليمالتربيةوزاراتلفائدةالذكي

العربيالوطنفيواالتصال

يفالذكيبالتعلمللنهوضموحدةعامةرؤيةنحوعملومنهجيةإطارتقديم-

العربيالوطن

نيةالوطالخاصياتاالعتباربعيناألخذمعالدولحسبالرؤيةهذهتنزيل-

الموجودوتثمين

هوضللنالعملوخططواالستراتيجياتالوطنيةالسياساتصياغةكيفية-

العربيةالدولفيالذكيبالتعلم



حوسبة سحابية 

المعلوماتتكنولوجياتالستخدامالحاليالوضعحولودراسةاستبيان-

علىّتعّرفلواالعربيةالدولفيوالبحثيةالتعليميةالمؤسساتفيواالتصال

.السحابيةالحوسبةاعتمادمدى

وسبةالحتكنولوجيااعتمادفيالراغبةالتعليميةللمؤسساترؤيةتحديد-

المحتملةوالصعوباتالمنتظرةوالفوائدالسحابية

فيالسحابيةالحوسبةالعتمادالتوجيهيةالمبادئحولدراسةإعداد-

العربيةوالبحثيةالتعليميةالمؤسسات

لحةالمصأصحابلكلالسحابيةالحوسبةالعتمادعملومنهجيةإطارتقديم-

اليالعوالتعليمالتربيةووزاراتالدولمستوىعلىسياساتواضعيمن

ميةالتعليالمؤسساتومديريوالعمداءواالتصالالمعلوماتوتكنولوجيات

.العربيالوطنفيوالطلبةوالباحثينوالمدرسينوالبحثية





األلكسومشروعات 
مقومات التعلم الذكي 



باأللكسوإدارة تكنولوجيا المعلومات واالتّصال 

وىبالمحتالمتعلقةالمشروعاتمنجملةالمنظمةأطلقت•
:2016-2015الدورةخاللالعربيالرقمي

العربّيةالمفتوحةالّتعليمّيةبالمواردالنهوض1.

االستقطابالعاليالمفتوحااللكترونيالتعليم2.

(MOOCs)

الّتعليمخدمةفيالّسحابّيةالحوسبة3.

وىوالمحتالويبالىاإلعاقةذوياألشخاصنفاذتيسير4.
الرقمي

الجّوالةاألجهزةلتطبيقاتاأللكسومشروع5.



التعلّمفي واالتصال المعلومات تكنولوجيا استخدام 

العربينالوطفيالمفتوحةالتعليميةبالمواردللنهوضاأللكسومشروع-

قطابستاالعاليالمفتوحاإللكترونيالتعلملدروساأللكسومشروع-

لوماتالمعتكنولوجياباستخدامللنهوضاليونسكومنظمةمعالتعاون-

اعمةالدالوطنيةالسياساتدعمخاللمنخاصةالتعليمفيواالتصال

يبيةالتدروالدوراتوالملتقياتالعملورشاتوتنظيمالخصوصبهذا

.القدراتوتنميةوبناءالوعيلنشرالعربيةالدولمختلففي

التعلم المفتوح
التعلم –الموارد التعليمية المفتوحة 

اإللكتروني المفتوح عالي االستقطاب



للنهوض بالتطبيقاتاأللكسومشروع 
الجوالة العربية



بعض االحصائيات

العدد طبيقات الجوالةتلمحة عن استعماالت ال

بليون102.062 (2009منذ )للتطبيقات الجوالةعدد التنزيالت

بليون268.692 2017نة المتوقعة للتطبيقات الجوالة سعدد التنزيالت

بليون92.88 المجانيةللتطبيقات الجوالةعدد التنزيالت

بليون9.19 الغير مجانيةللتطبيقات الجوالةعدد التنزيالت

دوالربليون34.99 التطبيقات الجوالةمجموع مداخيل

2015شهر جوان 

http://www.statista.com/



بعض االحصائيات

http://www.statista.com/
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بعض قصص النجاح
الملهمة



النجاح الملهمةبعض قصص 

.التطبيقةهذه أمريكية شركة طّورت •

مليون 50عدد التحميالت أكثر من بلغ •
24المستخدمين اليومي أكثر من وعدد 
.  مليون

جتماعي تمّكن هذه التطبيقة من نشر الرسومات على مواقع التواصل اال•
.بليون رسم إلى غاية اليوم6حيث تّم نشر أكثر من كفيسبوك

الشهيرة في عالم األلعاب Zyngaإلى شركة التطبيقةبلغت صفقة بيع •
.2012مارس 21مليون دوالر يوم 180

.  ألف دوالر يومّيا250علما أّن إيرادات التطبيقة تناهز •



بعض قصص النجاح الملهمة

ق تهدف هذه التطبيقة إلى تصميم وتزوي•
.منزل إفتراضي

ث في غضون خمس سنوات، تصدّرت التطبيقة المراتب األولى من حي•
.  اإليرادات في كندا

.     ألف مستخدم في اليوم300بلغ عدد المستخدمين أكثر من •

مليون دوالر شهرّيا من خالل بيع منتوجات 1وتبلغ إيرادات التطبيقة •
.  افتراضية لتزويق المنزل االفتراضي

3ألف دوالر وصّممها 50علما أّن تكاليف تطوير هذه التطبيقة لم تتجاوز •
.  مطّورين شّبان



إيرادات بعض تطبيقات األلعاب المشهورة

حجم اإليرادات 
اليومّية

7/11/2015بالدوالر األمريكّي إلى غاية 



الجوالةمشروع األلكسو للتطبيقات لماذا 

المحمولللهاتفالعربيةاألسواقتزالال•
يثحمن)مطلوبهوممابكثيرأقلوالتطبيقات

التربيةمجاالتفيوخاصة،(والنوعالكم
لكبيرااإلنتشارمنالرغمعلى)والعلوموالثقافة
؛(المحمولةلألجهزة



الجّوالةمشروع األلكسو لتطبيقات األجهزة 

وخاّصة،الجّوالةاألجهزةلتطبيقاتالعربّيةالّصناعةدعم•
.والعلوموالّثقافةالّتربيةمجاالتفي

عملإطارمنوتمكينهمللمطّورين،الفّنيالّدعمتقديم•
.ومالئممبّسط

بها،يفوالّتعرإنتاجاتهمنشرمنالعربالمطّورينتمكين•
.حالّياهمتعترضالتيواإلجرائّيةالماّدّيةالعوائقوتجاوز



مشروع األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة

مكونات المشروع الثالث

www.alecsoapps.com



الجّوالةمنصة األلكسو للتطبيقات 



الجّوالةمنصة األلكسو للتطبيقات 
الصفحة الرئيسية



الجّوالةمنصة األلكسو للتطبيقات 

واجهة الويب
تطبيقة المنصة على نظام أندرويد



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة

عدد حسابات المستعملين

792
عدد التنزيالت

عدد المالحظات

75254

504

(2015)عدد المستخدمين الجدد شهريا 



منظومة األلكسو إلنتاج
الجّوالةالتطبيقات 



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 

:  المرحلة األولى 
التصميم



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 

اختيار األلوان: المرحلة الثانية



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 

ادخال المحتوى: المرحلة الثالثة



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 

القاختيار أيقونة التطبيقة وواجهة اإلنط: المرحلة الرابعة



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 

ةتنزيل التطبيق: المرحلة الخامسة



عدد حسابات المستعملين

1360
معدل الوقت الالزم إلنتاج 

APK

عدد التطبيقات المنتجةالمنتجةالتطبيقاتمعدل

2411

43min

78.05 %

(2015)عدد التطبيقات المنتجة شهريا 



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 



التطبيقات الجّوالةإلنتاج منظومة األلكسو 



جائزة األلكسو لتطبيقات 
الجوالةاألجهزة 



الجّوالةجائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة 

  َنُد إلى أفضل جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة جائزة سنوّية ُتس
:الّتطبيقات المنجزة عربّيا في مجاالت

الّتربية،1.

الّثقافة،2.

العلوم،3.

.الّتعليمّيةاأللعاب4.

لى تندرج الجائزة في إطار مشروع أشمل تنّفذه األلكسو، ويهدف إ
وتنمية المساهمة في بروز صناعة عربّية لتطبيقات األجهزة الجّوالة

.الموارد البشرّية العربّية المتخّصصة في هذا المجال



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة

عدد حسابات المستخدمين

1174
عدد الدول المشاركة

التطبيقات المقبولةعدد الفائزين بالمرحلة األولى

370

19

41

تونس

المملكة العربية السعودية

مصر

المملكة المغربية

فلسطين

الجزائر

المملكة األردنية الهاشمية

اإلمارات المتحدة العربية

قطر

عمان

العشر دول األكثر مشاركة



الجّوالةجائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة 



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة

تطبيقة دروسي



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة

تطبيقة

استكشف اإلمارات



جائزة األلكسو لتطبيقات األجهزة الجّوالة

باهتمام يحظى مشروع األلكسو للتطبيقات الجوالة العربية•
.كبير من جميع الدول العربية

( ية بما في ذلك المدارس اإلبتدائ)عدة مؤسسات تعليمية •
قات تستعمل وبشكل مستمر المحرر من أجل إنشاء تطبي

.تعليمية

والةتم إعداد برنامج تدريبي حول إنتاج التطبيقات الج•

مطور إلنشاء ومشاركة 1000شبكة تضم أكثر من •
المحتويات التعليمية العربية الجوالة



شكرا على االهتمام
mohamed.jemni@alecso.org.tn


