
العدد 21
نشرة التعلم الذكـي اإلخبـاريةفبرايــــر 2020

أين نحن
من التغيير 

 توظيف المشاريع
للوصول إلى

النضج اإللكتروني 



2العدد 21 |  فبراير 2020 نشرة التعلم الذكـي اإلخبـارية
2020

 LMS عبر STREAM استراحة لغوية وفق منهجية
)قصص مبرمجة وألعاب تفاعلية  من إعداد الطالبات( 

قامت مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بتوجيهات مديرة المدرسة األستاذة / ريم حارث وبإشراف 
األستاذة / انتصار إسماعيل عيسى بالمشاركة في منتدى التعلم الذكي الذي عقد في المدرسة 
اإلمارتية في أبوظبي يوم األربعاء الموافق 5/2/2020  حيث قدمت ست طالبات من الصف الثامن 

iMovie , kina master,  PowerPoint , plata�  عرضا حول توظيف البرامج التقنية المختلفة مثل
gon , funimate في برمجة قصص قامت الطالبات بتأليفها في مادة اللغة العربية  وترجمتها إلى 
اللغة الصينية واللغة اإلنجليزية وعرضها ضمن مشروع استراحة لغوية وفق منهجية Stream على 
بوابة التعلم الذكي lms كما عرضت الطالبات مجموعة من األلعاب التعليمية التفاعلية التي تشمل 

األلغاز النثرية والشعرية ومهارات النحو واإلمالء والمعلومات العامة وكذلك تم عرض نموذج لبوستر 
توعوي إلكتروني وعرض بعنوان هكذا أصبحوا عظماء 

ورشه تفعيل التعلم االفتراضي والواقع المعزز
مدرسة بالط الشهداء للتعليم االساسي

التعلم عن طريق الواقع االفتراضي AR Learning  تطبيق 
فكرة استخدام الواقع االفتراضي في المنهاج واكساب 
الطلبة مهارات استخدامه وتفعيله اثناء الحصه الدراسية 

وفي المنزل

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2

 LMS عبر Little innovators HBZ
قامت مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بتوجيهات مديرة المدرسة األستاذة / ريم حارث وبإشراف 

األستاذة / عائشة الزعابي واألستاذة / انتصار إسماعيل عيسى   بالمشاركة في منتدى التعلم الذكي 
الذي عقد في المدرسة اإلمارتية في أبوظبي يوم األربعاء الموافق 5/2/2020  حيث قدم طلبة 

وطالبات الصف  الرابع عروضا لمجموعة من التجارب العلمية  بطرق إبداعية وابتكارية حول وحدة ) 
الخليط ( في منهاج مادة العلوم من خالل مقاطع مرئية تم إعدادها من قبل الطلبة  وتحت إشراف 

 Little innovators األستاذة / عائشة الزعابي ونشرها عبر بوابة التعلم الذكي في مجموعة بعنوان
HBZ حيث يشارك المبتكرون الصغار أفكارهم مع باقي الطلبة في الصف ويتلقون التعليقات والتغذية 
الراجعة من قبل المعلمة والزمالء وكذلك أولياء األمور ونسعى إلطالق هذه المبادرة خارج المدرسة 

ليكون مجال اإلبداع  

االستبانة االلكترونيه اعدادها وتنفيذها 
واالستفادة منها

الورشه دارت حول مواصفات االستبانة العلميه بصفه 
عامه من ناحيه انواعها وكيفيه اعدادها وتطبيقها 

ومواصفات االسئله وتحليلها. كي نحصل على استبانه 
مطابقه مع االشتراطات للبحث العلمي. ثم انتقلنا الي 
كيفيه إعداد وتنفيذ االستبانة االلكترونيه جوجل درايف. 
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مبادرة بلوك تشين
يرة الحمراء للتعليم األساسي ح1( ،  قامت مدرسة )الجز

بتوجيهات األستاذة )شمسة حمد القحطاني(، وبإشرف 
)رئيس وحدة الشؤون األكاديمية:أ. فاطمةعلي الحمادي/

والمعلمتان :عائشة سلطان الزعابي،علياء سلطان 
الكتبي( ، بتنفيذ :مبادرة بلوك تشين وعرضها في منصة 

التعلم في منتدى التعلم الذكي، والتي تهدف إلى 
دمج المعلومات وعرضها للمتعلم بقالب الكتروني 

 على التعلم بذاته ضمن فكرة رباعية 
ً
بحيث يكون قادرا

 على التعلم وقياس أثر هذا 
ً
4×4  فيكون الطالب قادرا

التعلم الذاتي عن طريق االختبار الختامي في الوقت ذاته، 
 على الطلبة فقد 

ً
 واضحا

ً
وقد حققت هذه المبادرة أثرا

 
ً
 شغوفا

ً
عززت ثقة الطالب بنفسه وجعلت منه متعلما

 على نشر العلم في 
ً
للتعلم والمعرفة بذاته، ليصبح قادرا

 إلى جنب مع المعلم وفي حال 
ً
الموقف التعليمي جنبا

غياب المعلم تستمر عملية التعلم ضمن هذه الرباعية

ممارسات صنعت الفرق - مدرسة الظيت
قامت مدرسة الظيت للتعليم االساسي ح2 براس الخيمة 

تحت اشراف مديرة المدرسة أ. مريم الزعابي   و االستاذة:  
ياضيات بعرض افضل  والء مصطفى سليمان  معلمة الر
الممارسات فى منتدى التعلم الذكى 2  )من الميدان 
و الى الميدان(  تحت عنوان )ممارسات صنعت الفرق( 
باستخدام بوابة التعلم الذكى التى تهدف نشر افضل 

الممارسات بالمدرسة و التى كان لها االثر فى فوز 
المدرسة بمراكز متقدمة على مستوى الدولة  و تم 

عرضها على نخبة من المعلمين و المعلمات لتبادل الخبرات

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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قامت مدرسة أم العالء للتعليم االساسي ح 2 بتوجيهات مديرة 
المدرسة األستاذة عائشة الظهوري وبإشراف المعلمة موزه 
محمد النقبي بتنفيذ وسيلة تعليمية مبتكرة لجدول الضرب "قد 

التحدي". تعد لعبة قد التحدي لعبة تعليمية ممتعة للطالب 
هدفها ممارسة وحفظ جدول الضرب. صممت بطريقة جاذبة 

تجعل الطالب يتفاعلون معها. وبالتالي تبلورت لدي فكرة تطويرها 
وتطبيقها على أرض الواقع، باستخدام جدول الضرب، وتتكون اللعبة 

من 100 مربع مقسمة إلى مهمات، أسئلة و جدول الضرب. تم 
ربط اللعبة بالتطبيقات التقنية باستخدام برنامج Spin The Wheel و 

.Plickers

طريقة اللعب:-
يتراوح عدد الالعبين من 0 إلى 4	 

تبدأ اللعبة من نقطة البداية وتنتهي عند الوصول لنقطة النهاية	 

استخدام برنامج "  Spin The Wheel " لمعرفة الرقم الذي 	 
يجب عليك التحرك

عند الوقوف على الباركود، قم بتصويره وأجب على السؤال 	 
الظاهر لك. في حال اإلجابة خاطئة فإن الطالب يبقى في آخر 

نقطة وصل إليها

حال الوقوف على المهمة يجب تنفيذها وذلك حسب األلوان	 

الساللم في لوحة اللعبة تسمح لك بالتحرك لألعلى و التقدم 	 
أسرع

عند الوقوف في خانة بها رأس الثعبان فحرك قطعة اللعب 	 
الخاصة  بك إلى نهاية الثعبان

التوصيات والقترحات:-
تحويل اللعبة إلى تطبيق محمول يمكن اللعب به في أي وقت

وفي أي مكان

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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ورشة أين نحن من التغيير - مدرسة دبا الفجيرة 
ية  تعد القدرة على قيادة التغيير جوهر عملية التنمية اإلدار

فقيادة التغيير تعني قيادة الجهد المخطط والمنظم 
للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة للتغيير من خالل 

التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية واإلمكانات 
المادية والفنية المتاحة للمؤسسة التعليمية." ستركز 

الورشة على تعريف التغيير والتعرف على سماته األربعة 
وأنواعة وكيف يكون التغيير وكيفية اإلعداد للتغيير وبعض 

األمثلة من الممارسات واإلبداعات لدعم الطلبة والمعلمين 
 على بوابة التعلم الذكي 

ً
أكاديميا

ورشة النضج اإللكتروني 
قامت االستاذة /شادية حسين خليفة من مدرسة الحيرة 

للتعليم الثانوي بنات /الشارقة، بتقديم ورشة التمكين في 
النضج االلكتروني لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم 
وكان الهدف هو نشر ثقافة الوصول لمرحلة التمكين في 

النضج االلكتروني حيث يمارس المعلم دور المرشد فقط 
ويستخدم جميع الطالب بوابة التعلم الذكى بأشكال 
وآليات مختلفة للوصول للهدف وكان لذلك األثر الكبير

في رفع  المستوي التحصيلي للطالبات

تطبيقات ذكية لزوار منتدى
التعلم الذكي 

قدمت األستاذة نورة أحمد و عدد 6 من 
طالب الصف الثاني مجموعة تطبيقات ذكية 
لزوار منتدى التعلم الذكي و من خالل هذه 

التطبيقات الذكية سيتمكن الطالب من تصميم 
األلعاب التعليمية و مقاطع الفيديو و بذلك 

سيصل إلى أعلى مستويات النضج االلكتروني 
وهو التمكين 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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قامت مدرسة السلمة للتعليم األساسي والثانوي 
بنات بتوجيهات األستاذة فرح مصبح الغربي وبإشراف 
األستاذة: منال محمدعبد النبي باعداد وتنفيذ ورشة 

عمل بمنتدى التعلم الذكي الثاني بعنوان التعلم الذكي 
والتعليم المرتكز على فئات الطلبة والتي تم تقديمها 

لمعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم ولقد ناقشت 
الورشة طرق توظيف أدوات وبرامج التعلم الذكي 

بما يناسب تعلم فئات الطلبة المختلفة من متفوقين 
وموهبين ومتوسطي المستوى وأصحاب الهمم مما 

يساعد كل فئة من الطالب في عملية تعلمهم بما 
يد  يناسب قدراتهم وخصائصهم وبالتالي تتم عملية تفر

التعليم بطريقة مناسبة لكل فئة والذى يسهم في رفع 
المستوى التحصيلي للطالب وتنمية مهارات القرن 21 

لديهم 

وذلك من خالل تحديد أهداف الدرس وتحديد معايير 
النجاح مع الطالبات على بوابة التعلم الذكي ثم إرسال 

اختبار قبلي ثم نشاط تمهيدي ثم مهام متدرجة 
للوصول ألهداف الدرس ، تعمل الطالبات على البحث 

عن المعلومة وغربلة األفكار واصطياد األفكار الهامة 
واستبعاد األفكار غير المرغوبة، ثم االتفاق على المنتج 
على شكل مجموعات عمل على بوابة التعلم الذكي 

، ثم ترسل المعلمة التقييم الختامي واالختبار البعدي، 
أما في الحصة فيتم استعراض نتائج البحث والمهام 

ومناقشتها ، والتقييم الذاتي وتقييم زميل 

ورشة عمل التعلم الذكي والتعليم 
المرتكز على فئات الطالب

تطبيق استراتيجية الصف المقلوب
على بوابة التعلم الذكي:

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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مبادرة "يوم جديد " مبادرة تؤجج روح الحماس عند طالبنا وتجعل 
كل يوم بالنسبة لهم يوم جديد ، تقوم المبادرة على نشر عبارات 

جديدة  على بوابة التعلم الذكي يومًيا ، شريطة أن تكون هذه 
العبارات عبارات حماسية إيجابية تحمل مغزى ومعاني جميلة 

تعزز مبادىء االنتماء واألصالة في النفوس ، تتسابق الطالبات 
في إرسالها قبل بدء الدرس ويتم اختيار خمس عبارات لقراءتها 

بشكل عشوائي ، تراعي المبادرة الفروق الفردية بين الطالبات إذ 
ترسل الطالبة الموهوبة والفائقة عبارات من كتب قرأتها الطالبة 
وتأثرت بها فعلقت في ذهنها ستشارك بها زميالتها ، ويكون 
ذلك تحفيًزا لهن لقراءة هذه الكتب، بينما الطالبة الطموحة من 

المستوى المتوسط تبدأ في إرسال جمل توظف بها المفردات 
المتعلمة من خالل الدروس مراعية األساليب البالغية المتعلمة 

أيضا ، كما ترسل الطالبة التي تحتاج إلى الدعم بعض العبارات 
البسيطة أو محكاة لعبارات درستها في مادة اللغة العربية،  أو

غيرها من المواد، تخصص للمبادرة خمس دقائق في بداية كل حصة بشكل روتيني يومًيا ويفتح أثناءها فرصة 
النقاش حول العبارات المرسلة مع التصحيح الذاتي لألخطاء أو االستعانة بتقييم الزمالء ، كما تم تخصيص وسام 
ا من الطالبات على 

ً
 ملحوظ

ً
خاص للمبادرة ترصد به للحاصالت على النقاط األعلى درجات إضافية مما حقق إقباال

يتها   المبادرة  مما أسهم في نجاحها واستمرار

ورشة توظيف المشاريع للوصول
للنضج اإللكتروني

قدمت دكتورة ياسمين محمد مغيب رائدة تغيير بمدرسة
أم اإلمارات للتعليم الثانوية ورشة عمل بعنوان: 

"توظيف المشاريع للوصول للنضج اإللكتروني"
وكانت أهداف الورشة كالتالي:

بوابة التعلم الذكي الطريق نحو تنمية شاملة مستدامة.	 
أهداف برنامج التعلم الذكي.	 
مفهوم النضج اإللكتروني.	 
مستويات النضج اإللكتروني.	 
أمثلة على مشاريع حقق النضج اإللكتروني.	 
مشروع قصة حرف.	 
مشروع المعجم البصري.	 

مبادرة يوم جديد

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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يد من الفهم القرائي والتفاعل مع  تأليف وتطبيق حقيبة قرائية تز
القراءة ومبنية على منحى STREAM ، ومترابطة مع االستراتيجيات.

آلية التنفيذ:
ية للمجموعات متجانسة	  تقسيم الكلمات البصر

عمل قصص تخدم هذه الكلمات	 

اختبار تشخيصي لقياس  مدى تقديمهم	 

ية.	  تلحين مجموعات الكلمات البصر

تصميم ألعاب إدراكية تفاعلية متجانسة مع استراتيجيات مختلفة 	 
منها استراتيجية سكمبر وكيجن وغيرها.

تقصير وقت تعلم الطفل للكلمات البصرية حيث يمكن ل 70% 	 
ية بــ 70 يوم فقط وهذا انجاز بحد ذاته. اتقان 55 كلمة بصر

اعادةراالختبار التشخيصي لقياس مدى تقدم الطلبة بالبرنامج 	 
بمعنى إجراء اختبار بعدي لقياس تقدمه.

عمل بورد لعرض بيانات التقدم.	 

وتم التطبيق بمدرسة المبادئ بإشراف رئيسة الهيئة التدريسية

أ: روية الساعدي مديرة المدرسة أ / شادية الشرجي

حقية القراءة التفاعلية

بتوجيهات من مديره المدرسه االستاذه علياء بن ناصر حيث 
قامت المعلمه ربى عناب بتدريب الطالبات على تطبيق برنامج 

يهدف هذا البرنامج الى تحويل االختبارات والواجبات الممله الى 
العاب يستمتع بها الطالب وتستطيع المعلمه معرفه الوقت 

الذي يحتاجه الطالب لحل السؤال ويتمكن الطالب من تصحيح 
اجابته وتدريب ايضا اصحاب الهمم على استخدام تطبيق داخل  

بوابه التعلم الذكي  

تطبيق Contest - مدرسة حراء

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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 كل عمل مبدع  يبدأ بفكرة أو تحدي يواجه اإلنسان فتسمو به 
أفكاره نحو العال واإلبداع ومن هنا شرفت  بالمشاركة في منتدى 
التعلم الذكي القائم على تشجيع األفكار اإلبداعية وتبادل التجارب 

الناجحة واإلبداعية والعمل على نشرها وتطويرها وفي هذا 
الملتقى اإلبداعي شاركت المعلمة روضة خميس معلمة اللغة 

العربية  في مدرسة العزة الحلقة  مبادرة بعنوان مبادرة قدوتي 
نحو تعليم  ذكي جاءت فكرة المبادرة  عند البدء ببرنامج  التعلم 

الذكي في مدارس الحلقة األولى  وحضورها للملتقيات والمنتديات 
التي أقامتها الوزارة لتدريب المعلمين وقد كان للمرحلة الثالثة 

السبق في استخدام  البرنامج وتفعيله مع الطالب  وهنا جاءت 
مبادرة قدوتي في التعليم الذكي وليدة  التحدي واالستفادة 

من ذوي الخبرة  ) الطالب الخبير ( فاستعانت المعلمة بطالبات 
من المرحلة الثالثة في مدرسة سالمة بنت بطي وهي مدرسة 
تقدمت في استخدام التعلم الذكي في مرحلة سابقة للمرحلة 

األولى  فقامت المعلمة  بالتواصل مع المعلمة غادة امام 
لالستعانة بطالبات متطوعات متميزات من طالبات الصف  التاسع 

والثالث  الثانوي لتدريب وتعليم الطالب عمليا كيفية استخدام 
برنامج التعلم الذكي والبوابة االلكترونية من خالل تفعيل  درس  

)عالم الدمى تاريخ وأسرار (  في اللغة العربية للصف الرابع  وكانت 
تجربة مفيدة مبدعة  استمتع بها الطلبة وتفاعلوا بإيجابية ومرح 

كما احتوت  الحصة العديد من األنشطة واالستراتيجيات الجاذبة التي 
اختصرت الكثير من الوقت على الطلبة لتعلم البرنامج  وتفعيله من 

خالل طالبات يشكلن قدوة في التعلم الذكي كما وساعدت هذه  
التجربة  الطالبات المدربات ) الطالبة الخبير والقدوة ( فشكلت  هذه 

المبادرة لهن تطوع وخدمة مجتمعية مميزة نقشت  فيها الطالبات 
يجات  تجربتهم لجيل الطالئع في مدرسة العزة  مبشرة بجيل  الخر
يرنو نحو تعلم ذكي للمستقبل  وقد القت المبادرة االستحسان 

والتشجيع  من الحضور خاصة عند عرض الطالبات لتجربتهن وأثرها وتم 
طرح ومناقشة إيجابيات البرنامج  وبعض التحديات والحلول اإلبداعية 

البديلة وختاما أتقدم بخالص شكري وتقديري لكل جهد بذل وكل 
فكرة عملت على انشاء أو تطوير  هذا  الصرح التعليمي  والقائمين 

على هذا المنتدى وإتاحة الفرصة لإلبداع وإطالق الفكر 

قدوتي نحو تعلم ذكي

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2
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قامت مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بتوجيهات مديرة المدرسة 
األستاذة / ريم حارث بتنفيذ مشروع   استراحة لغوية ضمن منهجية 

STREAM  حيث قامت األستاذة / انتصار إسماعيل عيسى رائد 
التغيير بالمدرسة بإنشاء منصات تفاعلية على بوابة التعلم الذكي 

تحت عنوانSTREAM     ومنصة الفائقين والموهوبين ومنصة 
القارئ المبدع ومنصة واحة النجاح  والتي تهدف إلى تحقيق النضج 
اإللكتروني لدى الطلبة وتحقيق المنهاج التكاملي  وإكساب الطلبة 
  STREAM مهارة حل المشكالت والتفكير اإلبداعي وفق منهجية
من خالل إتاحة الفرصة أمام الطلبة لمشاركة زمالئهم ما يقومون 

به من نتاجات ومشاريع في مادة اللغة العربية مثل: القصص 
المبرمجة وأسئلة التحدي وربط التعليم بالحياة، كما يتم تزويد الطلبة 
من خالل تلك المنصات بمصادر تعليمية متنوعة لتنمية مهارات اللغة 
العربية ومشاركة ذلك مع أولياء األمور وقد قامت األستاذة/ انتصار 

بتقديم ورشة عمل حول تلك المبادرة في منتدي التعلم الذكي 
الذي عقد بمركز تدريب المعلمين في عجمان وكذلك في المدرسة 

اإلمارتية في أبوظبي

STREAM استراحة لغوية وفق منهجية

قامت األستاذة شيخة الرميثي باستخدام االوسمة الخاصة بالبوابة 
الذكية والتي يمكن استخدامها في اللعبة

فكرة اللعبة
يقين	  يع الطلبة والطالبات الى فر توز

كل فريق تمثله شخصيه كرتونيه وسيم ووسام طالب 	 
     المدرسة اإلماراتية

يجاوب الطلبة على األسئلة المطروحة على البوابة الذكية	 

الطالب األسرع يحصل على الوسام	 

اكثر فريق يجمع األوسمة ويصل الى الكنز هو الفريق الفائز	 

خريطة الكنز وجامع األوسمة

ممارسات تعليمية
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى التعلم الذكي 2

 Penelope Carstens Smart learning
  in Science - Al Manar Model School
	 How to plan and use Smart learning in Sci�

ence lessons. 
	 Teachers will be shown a Smart learning 

lesson used in Term 1
	 Teachers will discuss how to use Blooms 

Taxonomy in Smart learning lessons
	 Teachers will then have to plan their own 

Smart learning lesson that can be used in 
Term 2 

 Ehdaa Maaita Smart Observation
Lesson - Al Manar Model School
Planning and preparation, teaching and learning, 
students’ learning and assessment, resources 
and materials, classroom management, UAE 
culture and heritage and reference to UAE 
national heritage and culture made where 
appropriate.

نحو جيل تقني مثقف 
قامت األستاذة موزه محمد عبداهلل النقبي من مدرسة أم 
العالء للتعليم األساسي ح2  بتقديم ورشة بعنوان نحو جيل 

تقني مثقف وكيفية توظيف بوابة التعلم الذكي في التعليم
كيفية توظيف بوابة التعلم الذكي في التعليم 

تفعيل دروس الخطة بجميع األنشطة المختلفة.	 
 تفعيل المناسبات السنوية في البوابة من خالل مسابقات 	 

متنوعة والتحفيز من خالل األوسمة  والتكريم بشهادة تقدير.

تفعيل اإلختبارات التدريبية إلختبارات التقويم وإلختبارات نهاية الفصل 	 
الدراسي من خالل البوابة باإلضافة إلى وسام بنقاط محددة 

لتحفيز الطلبة على إنجاز التدريبات.
تحفيز الطالب لتفعيل البوابة بشكل يومي من خالل إحصاء أكبر عدد 	 

نقاط في لوحة الشرف للمقرر في كل نهاية فصل دراسي.
آراء الطلبة وأولياء األمور على بوابة التعلم الذكي  	 
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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 


