
التعلم الذكي في جمهورية مصر العربية



مجتمع مبدع

قنوات 
الذكيالتعلم 

طرق التقييم

االلكترونية

محتوي تفاعلي

وديناميكي

التعلم بالمشاركة

تكنولوجيا

التعلم المتمركز 
الطالبحول 

نحو التعليم الذكي

تنمية المهارات 

االدراكية والتعليمية



التعلم 
المتمركز 

حول 
الطالب

المحتوى

إعادة هندسة 
المنصاتالعمليات

للتعلم الذكيالركائز االساسية 



إستراتيجية التعلم الذكي المبني علي الحوسبة السحابية

-:التعليمالسحابية في الحوسبة 
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االطار العام لتحسين التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات 
الطلبة املدرسين االداريين واولياء االمور : مستقبلي الخدمات
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ية مراحل تطور التعلم الذكي بجمهورية مصر العرب



المرحلة االولي

نظام مقدمي الخدمات التعليمية(Education service provider)

نظام شراكة القطاع العام والخاص(Public private partnership)

نظام مشاركة المجتمع المدني والجهات والهيئات المتخصصة



ت في نشر وعي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالمدرسة
وع المجتمع المحيط بالمدرسة واستتدامة المشتر 

.مركز التعلم المجتمعي من خالل 

محتوي تعليمي تفاعلي

الطالب والمدرسون 
واالداريون والمجتمع

تنمية القدرات البشرية 
للجميع عناصر المنظومة 

التحول نحو التعلم متعدد التعليمية
االتجاهات

حصتتتول الطتتتالب علتتتت مراكتتتز متقتتتدم فتتتي الشتتتهادات 
والحصتتتتول علتتتتت مراكتتتتز ( الثانويتتتتة العامتتتتة)المحليتتتتة

وشتتتتهادات دوليتتتتة فتتتتي مجتتتتال تكنولوجيتتتتا االتصتتتتاالت 
والمعلومات

تنمية مهارات القرن 
الحادي والعشرين 

للطالب

التدريس باستخدام الحاسب

تحول في عملية التعلم من 
التعلم القائم علت المعلم الت
التعلم المتمركز حول الطالب

المدارس الذكية
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اسبوعين
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على الحفظ
الحفظ والتلقين

يم التعلاستخدام وسائل 

السبورة)التقليدية  

(والطباشير

ام التدريس باستخد

الحاسب العالي 

مدرسة 91)

(بالمحافظات 

كل طالب يستخدم 

الحاسب اربع 

ي ساعات أسبوعيا ف

عملية التعليم 
والتعلم

لم نظم التعتطبيق 

النشط والتعلم 

اد التفاعلي واالعتم

على المحتويات 

االلكترونية 

التفاعلية

تحول المدرس الى 

علم ميسر وتطبيق الت
النشط

قبل التنفيذ

بعد التنفيذ

(مليون جنية.... مركز خدمة مجتمعي وعائد على االستثمار 91)مدرسة حكومية وتجريبية الى مدارس ذكية 91تحويل 

طالب التعليمية والصحية في صورة رقمية وتقديم خدمات إلجمالي ...... تحول النظام اإلداري الورقي الى نظام الكتروني وتسجيل بيانات 
فرصة عمل ....مواطن بالمناطق المحيط وتوفير ......

المشروعفي المدرسة خالل فترة تنفيذ ة  تربويوالعلوم التكنولوجيا المعلومات في توفير متخصص 

المدارس الذكية



المدارس الذكية

 علي استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى التعليم 7500تأهيل.

 يمية إداري الستخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى اإلدارة التعل850تأهيل.

 ى التعليم موجه لإلشراف التربوي علي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ف500تأهيل.

 اد الدراسوووة للموووو ( ثنوووائي االبعووواد–دراموووا –فيوووديو )تطووووير ميتووووي الكترونوووي ت ووواعلي
.للمريلة اإلعدادية( إنجليزي–رياضيات –علوم )



مبادرة التعليم المصرية

  شتتتراكة متتتا بتتتين الملسستتتة التعليميتتتة والمجتمتتتع المحلتتتي المحتتتيط(Public Private 

Partnership )

يتذ مشتروعات شراكة بين الحكومة والشركات من خالل لجنة تنفيذية عليا وتمثل الحكومة فيهتا وحتدة تنف
تطوير الخدمات التعليمة



Class-Based ModelLab-Based Model

تكلفةالنماذج التكنولوجية قليلة ال

هايمكن تعميمتكنولوجية نماذج 



الخريطة التدريبية للعاملين بالمدارس

المستوى الرابعالمستوى الثال المستوى الثانىالمستوى االول

جميع العاملين

 ساسيات الحاسب    

الر صة الدولية لقيادة الحاسب 
   

المدرسين

التعليم من  ج  املستقب •

 ر  التدر   الحدي ة•
دمج تكنولوجيا  تصاالت •

واملعلومات    التدر  
بوابات املشاركة والعم     •

م موعات
 ستخدا   من لالنترنت•

التدريبات المهنية للمدرسين

تدريبات متقدمة    اعداد 
املحتو   لكترون 

المدرسين وأخصائى تكنولوجيا المعلومات

محتر   البرامج املكتبية•
اكاديمية اوراك •
اكاديمية س سكو•
املبرمج الصغير•

اعداد محتو  الكترون •
Helpdeskبرنامج •

المواد التخصصية

 علم نط  اللغة  ن لي ية•
ور  عم  العلو •
تكنولوجيا الجي  ال ان  لالنترنت•
تطبيقات  وتود سك•

اإلداريين

برنامج  دارة املدرسية

المتميزين

دورات القادة•

البوابات العاملية•

تقييم املؤسسات التعليمية •
ال ا  

علو  املوا نة•

الطلبة

املبرمج الصغير•

برنامج انت  لرن•
اكاديمية اوراك •
اكاديمية س سكو•
موق  العلو •
موق  اللغة  ن لي ية•
 ستخدا   من لالنترنت•
تكنولوجيا الجي  ال ان  لالنترنت•
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(التغييروقيادة 



 مدرسة علت مستوى الجمهورية 2000عدد تطوير.

 حاسب  73838الحاسبات المستخدمة عدد.

فصل مطور  6971عدد الفصول المطورة.

حاسبجهاز  88عدد األجهزة في مراحلة رياض األطفال.

داري  70000تنمية القدرات البشرية ألكثر من .معلم وا 

الجمهوريةمدرسة علت مستوى  2367تطبيق نظم اإلدارة المدرسية في عدد.

مبادرة التعليم المصرية



مدرسةشارك فت تطوير 

 األعمال مشاركة مجتمعية كاملة بين الجمعيات األهلية ورجال.

 المدارس في المناطق العشوائية والنائية.

 التكنولوجية تطوير البيئة المحيطة بالمدرسة ثم إعداد البنية.



تطوير مدرسةفي شارك 

 المناطق العشوائية والمدارس بدون تحمل الدولة لميزانية كبيرةتطوير.

تفعيل المشاركة المجتمعية



المرحلة الثانية

 األلفية مدارس:

 مشمممممروعات ضممممممن(MDG ) وبشمممممراكة بمممممين الشمممممركات العالميمممممة ووزارة البحممممم  العلممممممي

التربية والتعليم ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و وزارة 

 نظام التعلم القائم على(1:1 learning)

 نظام إدارة مدرسية توفير(LMS)ومحتوي رقمي تفاعلي ثنائي وثالثي األبعاد.

توفير ميسر داخل المدارس من الشركات المنفذة



المهني والفنيالتعليم الذكي في مجال مكونات التعلم 

تطوير 
يالتعليم الفن

التلمذة 
الصناعية 

البنية 
التكنولوجية

تنمية الكوادر 
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البرمجيات 
والتطبيقات 
مفتوحة 
المصدر

مركز البيانات 
والتعلم 
االلكتروني

القناة الرقمية 
على االنترنت

ميكنة االعمال 
االدارية



جوائز في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في التعليم

UNESCO ICT in Education 

Award 2008



كمال صديق / م 

وزارة األتصاالت و تكونولوجيا المعلومات 

مدير مشروعات بإدارة خدمات تطوير التعليم بوزارة األتصاالت و تكونولوجيا المعلومات 

01111117966(2+): تلفون 

ksedik@mcit.gov.eg: بريد إلكتروني 
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