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قامت مدرسة الرحبة بتوجيهات مديرة المدرسة سلوى 
الجنيبي وبإشراف اخصائي النضج االلكتروني عائشة 

المنصوري / امل المرزوقي ومجلس األمهات للمدرسة 
بتنفيذ مبادرة في مهرجان السمحة التراثي وذلك 

يوم االثنين الموافق 18/11/2019 التي استهدفت 
طالب المدارس من خالل انشاء  وتطبيق حصة ذكية عبر 
المنصة التي تضمنت العديد من األنشطة االثرائية حول 
التراث وربطها بمادة السنع التي تعد وسيلة لسهولة 

التواصل بين الطالب والمعلمين من خالل المبادرة تم 
إعطاء الطالب حسابات للدخول بها عبر البوابة عن طريق 

استخدام االيباد التي احتوت على عدد من األنشطة 
التفاعلية للطلبة التي راعت مهارات القرن 21 وغرست 

فيهم روح الحماس والتنافس. القت المبادرة استحسان 
منظمي المهرجان ألنه تم تطبيق أنشطة اثرائية عن 

التراث لطلبة المدارس ألول مرة عبر منصة التعلم الذكي 
على مستوى المهرجان طوال 10 سنوات  

ربط مادة اللغة اإلنجليزية بمادة العلوم
قامت مدرسة الشهداء1 للتعليم األساسي ح/2 

بتوجيهات من نائبة المديرة األستاذة شيخة القايدي 
وباشراف المعلمتين مريم حمد هزيم )معلمة اللغة 
ية( و سهيلة خلفان الدهماني)معلمة مادة  االنجليز

العلوم( بتطبيق فكرة الربط بين المواد و يهدف الربط 
على تشجيع الطلبة على الكتابة و القراءة و التلخيص 
و المنافسة على بوابة التعلم الذكي مما ادى الى 
تحسين أداء الطالبات في القراءة و العمل التعاوني 

ية. في مادتي العلوم و اللغة االنجليز

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

مبادرة مهرجان السمحة التراثي 2019
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توظيف التعلم الذكي في المناقشات وتحقيق 
نواتج التعلم

قامت مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي \بنين ،بإشراف معلم 
الدراسات االجتماعية ) محمد البش ( بتطبيق مبادرة النضج 

اإللكتروني في التعلم على طالب الصف الثاني عشرمتقدم 
2 ،  وتهدف المبادرة إلى السعي لتوظيف التعلم الذكي 

في رفع كفاءة الطالب ومهاراته في المناقشة وطرح 
 
ً
اآلراء والقدرة على التحاور والنقد وتقبل الرأي اآلخر وصوال

لمستوًى عاٍل من مهارات التفكير العليا  ، مما كان له أثر 
واضح في تحقيق تعلم فاعل ونشط ومستوى من النضج 

اإللكتروني وصل إلى 45.8%

 توظيف التعلم الذكي في حل المشكالت
قامت مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي \بنين  ، بإشراف 

ياء ) عبدالمهيمن الشرايري( بتطبيق مبادرة النضج  معلم الفيز
اإللكتروني في التعلم على طالب الصف الثاني عشرمتقدم 

1 ،  وتهدف المبادرة إلى رفع نسبة دمج المتعلمين 
بالتقنيات من خالل توظيف بوابة التعلم الذكي في طرح 

المشاكل وتوجيه الطالب للبحث عن حلها من خالل محركات 
البحث التي تعزز مهارات التفكير العليا لدى المتعلم في 

البحث والتحليل والمقارنة وتصميم منتج على أحد التطبيقات 
ومشاركة الزمالء وتبادل اآلراء حول المشاركات ، مما كان 

له أثر واضح في تحقيق تعلم فاعل ونشط ومستوى من 
النضج اإللكتروني وصل إلى 70%.

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

مدرسة العذبة للتعليم األساسي
قامت مدرسة العذبة للتعليم األساسي بنشر اعالن عن 
طريقة منصة التعلم الذكي لتكريم المعلمات والطالبات 

األكثر تفاعال على البوابة .
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

توظيف التعلم الذكي في عملية التقييم 
وتنفيذ المشروعات

قامت مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي \بنين  ، بإشراف 
معلم الحاسوب ) ياسر فاروق( بتطبيق مبادرة النضج 

اإللكتروني في التعلم على طالب الصف العاشر 
متقدم 1 ،  وتهدف المبادرة إلى رفع نسبة دمج 

plick�  المتعلمين بالتقنيات من خالل تطبيق استراتيجية 
ersفي التعلم ، باإلضافة إلى توجيه الطالب إلى 

التعلم بالمشروع من خالل إعطاء المهام المتنوعة 
لكل مجموعة وتوجيههم إلى العمل بالتعلم 

التعاوني وتقسيم المهام بينهم ، األمر الذي يساعد 
يز مهارات التفكير العليا لدى المتعلمين في  على تعز

البحث والمشاركة والتنفيذ والعرض .

توظيف التعلم الذكي في تفريد التعلم
قامت مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي \بنين، بإشراف 

ياء ) محمود الناطور ( بتطبيق مبادرة  معلم الفيز
النضج اإللكتروني في التعلم على طالب الصف 

الثاني عشر عام ،  وتهدف المبادرة إلى السعي 
يد التعلم من خالل  لتوظيف التعلم الذكي في تفر

تنويع المهام المعطاة من خالل البوابة وأيضا تشجيع 
الطالب على ممارسة التعلم الذكي في المواقف 

الصفية المتنوعة لتنمية مهارات التفكير العليا لديهم 
مثل القدرة على البحث والتحليل واالستناج والتصميم 
واالبتكار، مما كان له أثر واضح في تحقيق تعلم فاعل 

ونشط ومستوى من النضج اإللكتروني وصل إلى 
43,5%

أفضل الممارسات - مدرسة الفجيرة للتعليم الثانوي بنين
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

قامت مدرسة مريشيد للتعليم االساسي /ح1  بتوجيهات االستاذة: فاطمة محمد سهيل، وباشراف االستاذة 
:حياة اسماعيل ناصر،بتنفيذ استراتيجية التعلم بالمقلوب )الكترونيا( لطالبات الصف الرابع /4   ، وذلك لرفع كفاءة 
الطالبات في استخدام البوابة اذ قامت الطالبات باعداد فيديوهات تعليمية مساندة لنتاج الدرس وتم ترشيح 

افضلها للنشر على البوابة  ,لوحظ تنافس ايجابي لدى الطالبات لفهم مضمون الدرس والشرح كمعلم صغير كما 
لوحظ افكار  جميله في عر ض الدروس الكترونيا وارتفاع نسبة دخول الطالبات للبوابة لتصل الى %85 السيما انه 

يتم نشر استطالع لتقييم اعمال الطالبات لبعضهن

قامت مدرسة مريشيد للتعليم األساسي ح 1 بتوجيهات االستاذة فاطمة محمد سهيل 
)مديرة المدرسة( و باشراف االستاذة عائشة حسين حسن )معلمة اللغة اإلنجليزية( بتنفيذ 
رابع 3 بهدف ايصال عملية التعلم و التعليم الى  حصة نضج الكتروني مع طالبات الصف ال

يز و تمكين الطلبات من استخدام بوابة التعلم الذكي بنسبة %85 من خالل  مرحلة التعز
برنامج Paint لعمل  انشطة الدرس المتنوعة. و ركزت المعلمة على استخدام الطالبات ل

مخطط مقارنة )Venn Diagram( بين دولة االمارات و دول اخرى في اوجه التشابه و االختالف 
في عادات االحتفال بعيد الفطر ومن ثم ارفاقه في بوابة التعلم الذكي. قامت المجموعة 

تائج البحث و جمع المعلومات لباقي  الفائزة في انجاز مهمة النشاط الصفي بعرض ن
المجموعات ومناقشته امام الصف. 

مدرسة مريشيد للتعليم االساسي ح-1حصة نضج الكتروني
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المشاركة بأفضل الممارسات في التعلم الذكي في مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات
قامت مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات بتوجيهات مديرة المدرسة األستاذة / الشيخة آمنة عبد اهلل حمد الشرقي 

بتنفيذ مبادرة األمن اإللكتروني   تاريخ 13/11/2019 وذلك ضمن خطة وزارة التربية نحو توعية طلبة المدارس بتحديات 
العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام اإلنترنت بشكل إيجابي وآمن بما يحقق السالمة الرقمية 

   أهداف المبادرة: 
توفير بيئة إلكترونية آمنة للطلبة.	 
تحديد مجموعة من الضوابط أثناء استخدام تقنيات المعلومات و االتصاالت لفئات الطلبة و المعلمين	 
رفع مستوى الوعي بين الطلبة بأهمية اتباع اإلرشادات لتحقيق تبادل آمن للمعلومات في الفضاء اإللكتروني.	 
رفع مستوى اإلدراك و الدراية الكاملة لدى الطلبة بالمخاطر التي من الممكن أن تواجههم أثناء	 

      استخدام الفضاء اإللكتروني.

   المشاركين في إنجاز المبادرة:

جميع معلمات المدرسة والهيئة اإلدارية من خالل األندية الطالبية.	 

   المستهدفون:

جميع طالبات مدرسة مضب للتعليم الثانوي	 

   اإلجراءات:

بتوجيه من مديرة المدرسة تم تفعيل منصة أقدر لتوعية الناشئة من خالل بوابة التعلم الذكي حيث تم إنشاء وحدة 	 
باسم أقدر وتم إضافة فيها فيديوهات توعوية للطلبة.

تم عرض فيديوهات حول األمان في العالم الرقمي خالل األندية الطالبية ومناقشة الطالبات كيفية التعامل مع 	 
الفضاء اإللكتروني بشكل آمن بعيد عن المخاطر.

إعطاء الطالبات فرصة التعبير عن أفكارهم من خالل تصميم ملصقات وخرائط ذهنية عن األمن اإللكتروني وأهميته.	 

توجيه الطالبات نحو االطالع بشكل دائم على الفيديوهات التوعوية الجديدة التي سيتم إرفاقها بشكل دوري.	 

توجيه الطالبات نحو االطالع على نشرات سياسة األمن اإللكتروني المعلقة في جميع الفصول واتباع اإلرشادات 	 
المرفقة بها.

   األثر:
تفاعلت الطالبات بشكل كبير مع أهمية األمن اإللكتروني وضرورة الوعي الكامل لمخاطر اإلنترنت.	 
تم تصميم ملصقات هادفة حول األمان في العالم الرقمي وخرائط ذهنية معبرة من قبل الطالبات.	 

مشاركة 28 طالبة في مسابقة أقدر لتوعية الناشئة ب بوسترات وفيديوهات هادفة.	 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

حصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي للمعلمة وداد 
الريسي - مدرسة ابن تيمية

خطوات العمل: 
العمل على تقديم حصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي فيها شرح 

واٍف وفيديو توضيحي للطلبة واختبار لتقييم التعلم. إجراءات التخطيط 
لدرس أو موقف )يتضمن توظيف التعليم والتعلم على بوابة التعلم 

الذكي(
من أجل توظيف التعلم اإللكتروني التفاعلي الذي ُيتيح للمعلم تطبيق 

األساليب التربوية والتعليمية الحديثة.

	 عنوان الدرس: الجمع بالعد التصاعدي بمقدار 1 أو 2 أو 3

	 الصف: األول 1, 2

	 أداة التقييم: يتم عرض أهداف الحصة الدراسية ثم عرض الفيديو الذي 
تم إضافتة من قبل المعلمة في البوابة الذكية ثم مناقشتة مع الطالب ، 
بعد ذلك ادراج برنامج plickers نوع من التقييم الختامي لدرس ، ومن ثم 

إدراج واجب يتم حلة في المنزل

يع الطلبة في  دور المعلم هو مالحظة المجموعة أثناء العمل ثم توز
مجموعات وتكليف كل طالب بدور في العمل الجماعي وتوضيح ألية 

يز المجموعة واالفراد المتميزون عن طريق  التقيم للمجموعة وتعز
االوسمة في بوابة التعلم الذكي.
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

حصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي للمعلمة آمنة صالح معلمة مجال2  - 
مدرسة ابن تيمية
خطوات العمل: 

العمل على تقديم حصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي فيها شرح واٍف وفيديو توضيحي للطلبة 
واختبار لتقييم التعلم.

ياضيات تم تقديم حصة مشاهدة لمادة الر

يخ: � الخميس 19 � 9 � 2019 	 اليوم و التار

	 الصف الثاني 4

أداة التقييم : يتم عرض أهداف الحصة الدراسية ثم عرض الفيديو الذي تم إضافته من قبل المعلمة 
في البوابة الذكية ثم مناقشته مع الطالب ،بعد ذلك استخدام برنامج ثم إدراج ورقة عمل ثم واجب 
يع الطلبة في مجموعات  يتم حله في المنزل دور المعلم هو مالحظة المجموعة أثناء العمل ثم توز

يز المجموعة  وتكليف كل طالب بدور ه في العمل الجماعي وتوضيح ألية التقييم للمجموعة وتعز
واالفراد المتميزون عن طريق االوسمة في بوابة التعلم الذكي.

الجوانب اإليجابية في الحصة:

	 استمتاع الطلبة واالستفادة من بوابة التعلم الذكي في تشجيع الطلبة
   على التعلم االلكتروني

 	 توفير محتوى تعليمي جذاب .

	 ترسيخ أسس التعلم الذاتي.
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

قام األستاذ علي خميس المهيري رائد التغيير والفريق 
المساعد له والمكون من إبراهيم محمد طرخان 

ومحمد ماجد المصري باإلضافة الى األستاذ يوسف 
يبية للمعلمين  عبدالرحمن المشاعلة , بعمل ورش تدر

بتاريخ 4/2/2019 , و تدريب الطالب على كيفية 
الدخول للبوابة , باإلضافة الى  تطبيق حصص ذكية 

وعمل اختبارات الكترونية من خالل بوابة التعلم الذكي

مدرسة أحمد بن راشد للتعليم األساسي 

قامت مدرسة  األقصى للتعليم األساسي ح1 
بتوجيهات األستاذة / دالل محمد السويدي ، و 
بإشراف األستاذة/ امنه عباس علي  رائدة التغيير 

حيث قامت األستاذة امنه بإنشاء وسام صديق بوابة 
التعلم الذكي وقامت بمنحه للطالب الذين يقومون 
بمهاهم في مساعدة الطالب االخرين على كيفية 

استخدام البوابة , حيث قامت إدارة المدرسة بتكريم 
الطالب األكثر تفاعال في طابور الصباح .

بصمتنا في نشر الوعي بين الطالب حول 
الكفايات الرقمية - مدرسة األقصى 

قامت مدرسة عتبة بن عزوان بتوجيهات األستاذة عائشة 
الشامسي بعمل دورة عن التعلم الذكي ألولياء االمور 

وتعريفهم بكيفية متابعة المقررات حيث قامت األستاذة 
ين فاروق  أميرة الشلبي وهند الكتبي وبثينة علي وشير

يبية يوم السبت الموافق 2019�3�9  بتقديم الورشة التدر
قامت مديرة المدرسة ومنسقات االختبارات الدولية 

ين  Timss ومعلمات مدرسة عتبة بن عزوان بتكريم المتميز
في التعلم الذكي وTIMSS يوم الخميس الموافق  �28
2019�4 باإلضافة الى عمل مبادرة التعلم الذكي باألقران 
تحت اشراف األستاذة أميرة الشلبي لطالب الصف الرابع 1 

حيث التعاون في الدرس من خالل الدخول والمشاركة في 
بوابة التعلم تم إنجازهذه المبادرة بتاريخ 2019�5�15 

دقيقة تيمز - مدرسة عتبة بن عزوان
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مسابقات برنامــج خليفــة للتمكيــن "أقــدر"
تعمل على تفعيـل القـدرات واإلمكانيات والمهـارات اإلبداعية 

للناشئة والشباب بشكل عام واألسرة في المجتمع, باإلضافة 
يــز مشــاركتهم اإليجابية والفعالــة فــي تنفيــذ محاور  الى تعز

الوثيقــة الوطنيــة للتوعيــة مــن خــالل إبداعاتهــم وابتكاراتهــم 
في ذات المجال، وتنقسم مسـابقات أقـدر للتمكيـن إلى ثالث 

فئات وهي:

ة 	 
َ
ئ

َ
مسابقة "أقدر لتوعية الناش

 	"
ً
مسابقة "أقدر لألسرة اآلمنة رقميا

 	
ً
مسابقة "أقدر لتمكين الشباب رقميا

للمشاركة بالمسابقة يرجى الدخول

 www.aqder.com :على الرابط

اخر موعد إلرفاق المشاركات تاريخ  15-1-2020 
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روابط مهمة

في حال واجهت صعوبة في استخدام المنصة 
اإللكترونية بإمكانك طلب المساعدة من خالل:

 مسؤول التعلم الذكي أو الدعم
التقني التابع لمدرستك

يد اإللكتروني البر
SD@MOE.GOV.AE

االتصال بالدعم الفني
06- 7017000

برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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اإلشراف العام: 
إدارة برنامج محمد بن
 راشد للتعلم الذكي

ير:  أسرة التحر
إيمان الغفلي 
رهام محمود

ايمن نعماني محمد

تصميم وإنتاج:
المركز اإلعالمي التربوي

 

انتظرونا  في العدد القادم لقاءات ميدانية 
وممارسات إبداعية وتطبيقات ذكية تدعم 

الميدان.
ننتظر إبداعاتكم لنبقى نافذتكم على الميدان
للتواصل مع فريق العمل عبر البريد اإللكتروني

 reham.yousef@moe.gov.ae
نتلقى مشاركاتكم حتى يوم 10 من كل شهر 


