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المسابقة اإللكترونية )من سيربح الماراثون( 
أقيمت المسابقة اإللكترونية )من سيربح الماراثون( 2020 

ياضيات للصف الثالث األساسي  بنسختها الثامنة في مادة الر
من إعداد وتنفيذ المعلمتين سنية مصطفى وسهيلة مطر  
يوم الخميس الموافق: 2020/2/27 بمدرسة الثميد للحلقة 

األولى والثانية والتعليم الثانوي تحت إشراف مجلس 1 
نطاق 6 أ. صالحة خليفة ومديرة المدرسة أ. فاطمة دلموك 
وتكللت المسابقة بنجاح ملحوظ حيث شارك بالمسابقة 90 

طالب وطالبة من 45 مدرسة من مدارس الدولة وحظيت 
المسابقة برعاية كريمة من مجلس الشارقة للتعليم ومجلس 

أولياء أمور المنطقة الوسطى بالذيد وتغطية إعالمية 
من قناة الوسطى بالذيد وقام سعادة راشد عبداهلل 

المحيان رئيس مجلس أولياء أمور المنطقة الوسطى بالذيد 
ين  ين الحائز ياضيات  بتكريم الفائز واألستاذة رقية موجهة الر

على المراكز األولى بجوائز قيمة وشهادات تقدير للمشاركين 
ية وإنفراد مدرسة  وقد أشاد سعادته بالتنافسية االبتكار

الثميد بهذا اإلنجاز والجهود المبذولة في اإلعداد والتنسيق 
للمسابقة كل الشكر والتقدير للمدارس المشاركة وكل من 

ساهم في إنجاح المسابقة

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

قامت المعلمة مريم راشد في مدرسة الحالة 
للتعليم األساسي ح1  بتفعيل المسابقات 

في بوابة التعلم الذكي contest في حصة 
التصميم والتكنولوجيا درس ربوت للصف الرابع 1 

وذلك لتشجيع الطالب على حل األسئلة 

مسابقات في بوابة التعلم الذكي
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قامت المعلمة موزة محمد راشد الحفيتي معلمة التربية اإلسالمية 
مدرسة الحالة للتعليم األساسي ح١ بتنفيذ مسابقة رحلة إلى الكنز 

لتحفيز الطلبة على تفعيل بوابة التعلم الذكي بشكل يومي 

خطوات العمل 
- العمل على خريطة الحصول على الكنز للصفوف الثالث والرابع 

أداة التقييم
من شروط المسابقة تفعيل كل درس على بوابة التعلم الذكي من

حيث حل جميع أنشطة خطة الدروس في بوابة التعلم الذكي وليس 
فقط الواجبات بل أيضا : مشاهدة الفيديو المفعل وحل أسئلة 

المناقشة مثل : ما بعد الفيديو والمهمات البحثية وأسئلة التحدي 
وأخرى

الجوانب اإليجابية للمسابقة 
- تشجيع الطلبة على  التعلم اإللكتروني 

- تحفيز الطلبة على تفعيل بوابة التعلم الذكي بشكل يومي

مسابقة رحلة الكنز - مدرسة الحالة

ية للتعليم األساسي ح1  قامت مدرسة القر
بتوجيهات مديرة المدرسة نادية درويش ، 

وبإشراف األستاذة عائشة الزحمي، بتنفيذ حصة 
ياضياتي الممتعة وذلك بتطبيق ألعاب تقنية  ر

تعليمية في )wordwall( و التحدي الذكي  و 
educreations لطالب الصف الرابع لجعل حصة 

ياضيات أكثر متعة و تشجيع الطلبة على  الر
مشاركة ما تعلموه مع أصدقاؤهم.  بما لها 

أثر في تمكن الطالب من فهم و تطبيق المادة 
بشكل ممتاز و من خالل هذه المحطات الذكية 

تمكن عدد 84 طالب من تصميم فيديوهات 
تعليمية  و توظيفها في الحصص الدرسية وتحميل 

الفيديوهات على بوابة التعلم الذكي. 

قالب أفضل الممارسات في التعلم الذكي

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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أفضل الممارسات لمدرسة أم العال
الممارسة التعليمية 1

قامت المعلمة انعام سليمان شكري بمدرسة أم العالء 
 Virtual MIDI Piano للتعليم األساسي ح2 بربط برنامج

ين  علي لوحة  Keboard بالتدوين الموسيقي وعزف التمار
المفاتيح

الممارسة التعليمية 2
قامت المعلمة انعام سليمان شكري بمدرسة أم 

Mus- 2  باستخدام برنامج حالعالء للتعليم األساسي 
eScore2 في التدوين الموسيقي واالستماع الي النوتة 

الموسيقية بعد تدوينها من خالل البرنامج

ثقافة رياضة الجوجيتسو - مدرسة أم عمار
نظرا الهتمام وزارة التربية والتعليم في المساهمة 

لبناء جيل قوي يستطيع الدفاع عن نفسه وتوفير بيئة 
تنافسية وتأهيل أبطال للمنافسة دوليا بناًء على أفضل 

ياضة الجوجيتسو و الثقافة  المعايير العالمية نشر ثقافة ر
ياضي من خالل  الصحية في مدارس الدولة لتحقيق التميز الر
. بكل فخر نبارك نحن 

ً
 ودوليا

ً
 واقليميا

ً
الشراكة الفعالة محليا

أسرة مدرسة أم عمار للتعليم األساسي حلقة أولى في 
عجمان للطالبة وديمة محمد إبراهيم الحمادي في الصف 

األول لحصولها على المركز الثاني في بطولة التحدي 
للجوجيستو 2020 المقامة في أبوظبي

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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اللقاء التعريفي بين الهيئة اإلدارية والتعليمية
وأولياء األمور - مدرسة أم عمار للتعليم األساسي

إن التعلم الذكي مفهوم علمي جديد يغير مسار العملية التعليمية 
 للمفاهيم التقليدية ونظم التعليم في اإلمارات 

ً
يا  جذر

ً
ويعد تحوال

 يهدف إلى تحقيق رؤية اإلمارات 2021 في توفير 
ً
يدا  فر

ً
ومشروعا

نظام تعليمي رفيع المستوى يرتقي بمدارسنا وتعليم أبنائنا لذلك 
قامت مدرسة أم عمار للتعليم األساسي حلقة أولى في عجمان 

ية والتعليمية وأولياء األمور  في اللقاء التعريفي بين الهيئة اإلدار
بإلقاء الضوء على مبادرة التعلم الذكي وذلك للنهوض بمفهوم 

التعليم وضمان التعليم المعرفي المتجدد وتقديم نقلة نوعية في 
يز التقنيات وأدوات  مسار العملية التعليمية وذلك ال يتحقق إال بتعز

التعلم الذكي

تفعيل اسبوع شجرة الغاف باستخدام بوابة
التعلم الذكي - مدرسة حراء للتعليم األساسي 

بتوجيهات من مديره المدرسه االستاذه عليا بن ناصر بإشراف ورائده 
يه الشحي  التغير االستاذه ربى عناب ومعلمه العلوم االستاذه بدر
بتفعيل اسبوع شجره الغاف ضمن االنديه الطالبيه باستخدام بوابه 

يه بطرح مناقشات على  التعلم الذكي حيث قامت االستاذه بدر
بوابه التعلم الذكي للطالبات عن اهميه شجره الغاف باالضافه الى 

زرع شجره الغاف داخل المدرسه واالستاذه ربى باستخدام برنامج 
الرسم الثالثي االبعاد لرسم نموذج شجره الغاف مع الطالبات 

ومشاركته على بوابة التعلم الذكي 

مدرسه حراء للتعليم االساسي حلقه 2 
بتوجيهات من مديره المدرسه االستاذه علياء بن ناصر 

قامت االستاذه ربى عناب بتدريب الطالبات واصحاب 
الهمم على كيفيه استخدام البوابه التعلم الذكي 

للدخول الى برنامج تمكين لمساعده الطالبات على اجتياز 
يبيه وتحقق من تقدم الطالب حيث برنامج  الساعات التدر

تمكين يعتبر عالجي واثرائي فهو لجميع المستويات 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي



6العدد 22 |  مارس 2020 نشرة التعلم الذكـي اإلخبـارية
2020

بصمتنا في نشر الوعي لدى أولياء األمور 
حول الكفايات الرقمية – مدرسة حمدان بن زايد 

المشتركة
قامت مدرسة حمدان بن زايد- المشتركة بتوجيهات من 

مديرة المدرسة األستاذة / ريم حارث وبإشراف األستاذة 
/ ياسمين حجاب أخصائي التعلم الذكي واألستاذة / انتصار 

يبية  إسماعيل عيسى رائد التغيير بالمدرسة بتنفيذ ورشة تدر
ألولياء أمور طلبة وطالبات الحلقة األولى على كيفية 

استخدام بوابة التعلم الذكي LMS  ومساعدة الطلبة 
على توظيفها بشكل فعال وحل األنشطة المطلوبة، وقد 
كان لذلك أثر واضح في رفع نسبة استخدام الطلبة لبوابة 

التعلم الذكي وقد أبدى أولياء األمور إعجابهم الشديد 
بالورشة ومدى  استفادتهم منها وذلك من خالل استبانات 

إلكترونية تم إعدادها لقياس رضا أولياء األمور حول البرنامج 
يبي المقدم لهم.    التدر

توظيف بوابة التعلم الذكي لزيادة دافعية طلبة 
أصحاب الهمم وتنمية مهارات القراءة والكتابة 

لديهم منصة تفاعلية تحت شعار )همة حتى 
القمة( – مدرسة حمدان بن زايد المشتركة

قامت مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بتوجيهات مديرة 
المدرسة األستاذة / ريم حارث بتنفيذ مبادرة  استراحة لغوية 

تفاعلية خاصة بأصحاب الهمم حيث قامت األستاذة / انتصار 
إسماعيل عيسى رائد التغيير بالمدرسة بإنشاء مجموعة 
على بوابة التعلم الذكي تحت عنوان همة حتى القمة 

يادة دافعية الطلبة نحو التعلم وتوظيف  والتي تهدف إلى ز
تقنيات التعلم الذكي لتنمية  مهارات الكتابة والقراءة 

واالستماع والمحادثة لدى أصحاب الهمم وتزويد أولياء 
األمور بمصادر تعليمية متنوعة وقد قامت األستاذة / انتصار 

إسماعيل عيسى بتنفيذ ورشة خاصة بالتعريف بالمبادرة 
ألولياء األمور وقد شاركت في تقديم الورشة األستاذة / 

أمل النعيمي واألستاذة / ليندا رياض واألستاذة / نهى عبد 
القادر من  فريق الدعم المدرسي وقد أبدى أولياء األمور 

وفرق الدعم المدرسي إعجابهم الشديد بفكرة المبادرة 
ودورها في توظيف التعلم الذكي بكفاءة لخدمة الطلبة 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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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 عنوان
STREAM     ومنصة الفائقين والموهوبين ومنصة 

القارئ المبدع ومنصة واحة النجاح  والتي تهدف إلى 
تحقيق النضج اإللكتروني لدى الطلبة وتحقيق المنهاج 

التكاملي  وإكساب الطلبة مهارة حل المشكالت والتفكير 
اإلبداعي وفق منهجية STREAM  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

 –STREAM استراحة لغوية وفق منهجية
مدرسة حمدان بن زايد المشتركة

يد للتعليم األساسي ح1  قامت مدرسة عاتكة بنت ز
بإشراف مديرة المدرسة أ.هند الشحي باضافة جميع 

طلبة المدرسة بمجموعة السنع على بوابة التعلم 
الذكي حيث تهدف هذه المجموعة إلى نشر ثقافة 

السنع اإلماراتي بين الطلبة وتبادل المعلومات عن 
ثقافة اإلمارات مما أدى إلى رفع نسبة بحث الطلبة 
واطالعهم عن السنع ومشاركة ذلك مع زمالئهم.

أفضل ممارسات - مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم األساسي

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

يد للتعليم األساسي ح1  قامت مدرسة عاتكة بنت ز
بإشراف مديرة المدرسة أ.هند الشحي بتطبيق حصص 

ذكية متكاملة  باستخدام الحاسوب والسبورة الذكية 
حيث تهدف هذه الحصص إلى رفع نسبة النضج 

االلكتروني لدى الطلبة

تطبيق حصص ذكية متكاملة - مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم األساسي 
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برنامج إكسبو للمدارس
مشاركة األستاذة ورائدة التغيير منى علي الميل بمدرسة 

الظيت للتعليم االساسي ح2  وبإشراف مديرة المدرسة مريم 
غانم الزعابي بدعم أكسبو 2020 وبرنامج اكسبو للمدارس 

حيث وجهت الطالبات على نشر البرامج والفعاليات واألنشطة 
المصاحبة لبرنامج اكسبو باستخدام ادوات التعلم الذكي 

يادة  يز دور الطالب في منظومة التعلم الذكي وز بهدف تعز
التواصل الفعال بين المدرسة والمستجدات الوزارية.

قامت مدرسة أم العالء للتعليم األساسي ح2 بتوجيهات 
األستاذة: عائشة الظهوري وبإشراف األستاذة مريم سالم 

الزحمي ، يتنفيذ  تطبيق Comics Heads كتقويم مرحلي 
باستخدام بوابة التعلم الذكي لطالبات الصف الخامس. تقوم 
ماهية البرنامج على تصميم قصة من ابداع الطالب بما تحويه 

من إمكانات متاحة في التطبيق من حيث اختيار الشخصيات 
المكان والزمان واألحداث و تبدأ بوضع الحوار و تسلسل األحداث 

المترابط منتهيه إلى وضع النهاية للقصة . 
ومن أهداف هذه الممارسة: 

خلق جو تفاعلي في الحصة الدرسية.	 
ترسيخ المعلومات في ذهن الطالبات.	 
إضفاء جو المرح والمتعة في التعليم.	 

األثر: تقدم مستوى الطالبة التحصيلي في القراءة و الكتابة 
إثراء الطالبة بحصيلة لغوية ومفردات جديدة ، كسر جمود حصة 

الكتابة والعمل بروح الفريق الواحد .

تطبيق أفضل الممارسات للتعلم الذكي

قالب أفضل الممارسات في التعلم الذكي
قامت مدرسة أم العالء للتعليم األساسي ح2 بتوجيهات األستاذة: 

عائشة الظهوري وبإشراف األستاذة مريم سالم الزحمي ، بتفعيل 
خاصية المسابقات على بوابة التعلم الذكي كتقويم ختامي 

لطالبات الصف السادس. وذلك من خالل إضافة أسئلة في خاصية 
مسابقاتي على بوابة التعلم الذكي بمسمى " سباق التحدي "

ومن أهداف هذه الممارسة: 
يادة دافعية الطالبات للتعلم.	  ز
تقييم فهم الطالبات للدرس.	 
إضفاء روح التنافس والتحدي للطالبات.	 

األثر: ترشيخ المعلومات في ذهن الطالبات والتنوع في استخدام 
التقييم.

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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حيث قامت األستاذة انتصار عبد الحميد بتقديم حصو للصف 
التاسع متقدم استخدمت من خاللها التعليم المتمايز للطالبات 
تقسيمهن وفق الفروق الفردية عبر البوابة بتقسيم الطالبات 

الي مجموعات وفق مستواهن بناء علي تحليل درجاتهن للفصل 
الدراسي األول وذلك بحضور نائب المدير االكاديمي ونخبة من 
معلمات مواد مختلفة كما قامت باستخدام التقييم القبلي 

والتكويني والختامي للطالبات عبر البوابة لجميع الدروس

تم تطبيق أفضل االستراتيجيات على البوابة التعلم 
الذكي بمدرسة الواحة للتعليم األساسي والثانوية

 قامت مدرسة عبد القادر الجزائري للتعليم الثانوي – أبو ظبي 
بتوجيهات من مدير المدرسة أ. حسن العبيدلي وبإشراف األستاذ 

إسماعيل الكيالني بتقديم حّصة متكاملة على بوابة التعلم 
ياء لطلبة الصف الحادي عشر/ عام. والتي  الذكي لمادة الفيز

احتوت على شرح واف لموضوع )الدفع والزخم( من خالل: 
عرض نواتج التعلم وأهداف الحصة ثم فيديو توضيحي	 

      مع الشرح.
إدراج نشاط في الصف وحله في مجموعات.	 
وتقديم المناقشة والتغذية الراجعة في ختام الحّصة.	 

مما كان له األثر الكبير بتشجيع الطلبة على التعلم والمناقشة 
على البوابة واستمتاعهم بتوفير محتوى تعليمي جذاب يرسخ 

أسس التعلم الذاتي.

حّصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي

قامت مدرسة ) خولة بنت ثعلبة للتعليم األساسي حلقة أولي 
مختلط ( بتوجيهات األستاذة )أمينة أحمد علي( ، وبإشراف 

األستاذة)مزنه الريسي( بتنفيذ الواقع المعزز والواقع االفتراضي، ) 
للطالب الصف األول 5 في مادة العلوم (، و تهدف تنفيذ ممارسة 

الواقع المعزز والواقع االفتراضي إلى توظيف التعلم اإللكتروني 
التفاعلي الذي يتيح للمعلم تطبيق أساليب تعليمية حديثة في 

التدريس وذلك من خالل إدراج فيديو على البوابة الذكية ثم تقوم 
مجموعة من الطلبة باستخدام برنامج  animal  4D+  ) الواقع 
المعزز والواقع االفتراضي( في تصنيف الموطن البيئي للحيوان، 

فهى توفر تعليم نوعي مرح يتخطى الشاشة فهى الخط الفاصل 
بين العالمين االفتراضي والحقيقي الغير موجود وهي طريقة جديدة 

الستخدام التكنولوجيا في تغّير من طريقة تعلم الطلبة.

الواقع المعزز و الواقع االفتراضي - مدرسة خولة

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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قامت مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات بتوجيهات مديرة 
المدرسة الشيخة\ آمنة عبد اهلل حمد الشرقي بتنفيذ التقييم 

الذاتي للطلبة للتعلم باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت 
اليوم األربعاء الموافق : 2020\2\12 ضمن خطة مدرسة مضب 

للتعليم الثانوي بنات في مجال التعلم الذكي للعام الدراسي 
2019\2020م وجهود دولة االمارات العربية المتحدة لدمج 

التقنيات الذكية باألنظمة التعليمية ليكون استخدام تقنيات 
المعلومات واالتصاالت هدفا للتقدم المعرفي والبحث العلمي 

لذلك كان ال بد لنا من اتاحة الفرصة لطلبتنا األعزاء للتعبير عن آراءهم 
والتواصل معهم وتمكينهم من وضع تقييم ذاتي لقدراتهم 

ومهاراتهم في مجال المعلومات واالتصاالت الحديثة

الهدف من الممارسة: 

تتعرف الطالبة على  رؤية برنامج محمد بن راشد للتعلم 	 
الذكي وجهود دولة االمارات العربية المتحدة لتطوير التعلم 

التكنولوجي

تتعرف الطالبة على آلية التعلم في البلدان المتقدمة باستخدام 	 
تقنيات المعلومات واالتصاالت

تقارن الطالبة مستوى استخدام التقنيات في دولة االمارات مع 	 
دول أخرى من العالم 

طرح تفكير ناقد )ماذا كنت ستفعلي عند مشاهدتك لبيئة تعلم 	 
ذكية في دول أخرى و لم تكن متوفرة لديك (

تقييم الطالبة ألدائها في استخدام أدوات التعلم الذكي في 	 
دراستها اليومية 

تقدم الطالبة مقترحا لتحسين التفاعل االلكتروني خالل عملية 	 
التعلم 

استكشاف المدرسة من خالل االستبانة االلكترونية تقييم 	 
يز عملية التعلم االلكتروني  طالباتها ووضع خطط بنائية لتعز

للطالبات

المشاركة بأفضل الممارسات في التعلم الذكي 
في مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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االجراءات: 
التعريف ببرنامج سمو الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي 	 

ورؤية مدرسة مضب للتعلم الذكي 

عرض فيديو عن إنجازات دولة االمارات العربية المتحدة في مجال 	 
تطوير التعليم وربطه باألنظمة الذكية لتصبح في مقدمة الدول 

في هذا المجال

عرض تجارب التعلم التكنولوجي في بعض الدول المتقدمة 	 

عرض فيديو رؤية للتعلم التكنولوجي في المستقبل 	 

ورقة نشاط حول أهمية التعلم الذاتي وهل يمكن استخدامه 	 
بدون منصة إلكترونية 

التعريف بالمنصات االلكترونية التعليمية التي قامت بتفعيلها 	 
وزارة التربية والتعليم للطلبة في دولة االمارات وأهمية 

استخدامها

ورقة نشاط : ما هي أدوات التعلم الذكي التي تتفاعل معها 	 
بشكل يومي من خالل بوابة التعلم الذكي 

استبانة إلكترونية )تم ارفاقها من خالل رابط (	 

األثــــــــــــــــــر :
يادة ادراك الطلبة ألهمية التعلم التكنولوجي في التقدم 	  ز

المعرفي والبحث العلمي 

ادراك الطلبة ألهمية التعاون والتواصل االلكتروني إلنجاز المهام 	 

تفاعل الطلبة اإليجابي في تقييم استخدامهم ألدوات التعلم 	 
الذكي 

الشعور بالمسؤولية تجاه جهود الدولة في توفير احدث أنظمة 	 
التعلم والمنصات االلكترونية وضرورة تفعيلها بالشكل األمثل 

المشاركة بأفضل الممارسات في التعلم الذكي 
في مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات

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

قالب أفضل الممارسات في التعلم الذكي
ية للتعليم األساسي ح1 بتوجيهات مديرة  قامت مدرسة القر

المدرسة نادية درويش، وبإشراف المعلمة نورة أحمد ، 
بتنفيذ محطات ذكية بالتطبيقات الذكية لطالب الصف الثاني 

لتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالب بما لها أثر في 
تمكن الطالب من فهم و تطبيق المادة بشكل ممتاز و من 

خالل هذه المحطات الذكية تمكن عدد 88 طالب من تصميم 
األلعاب التعليمية و توظيفها في الحصص الدرسية. ومن أمثل 
 Charades , jigsaw , stop motion, التطبيقات المستخدمة

word sala

بوستر بمناسبة اليوم الوطني الكويتي
قامت مدرسة الشفاء بنت عبداهلل للتعليم الثانوي /ح3  

بإشراف رائدة التغيير خلود يوسف المنصوري  بتنفيذ حصة  
 مع دولة الكويت الشقيقة  حيث قامت الطالبات 

ً
تضامنا

بتصميم بوستر بمناسبة اليوم الوطني الكويتي و مشاركته 
في البوابة الذكية و تم ترشيح أفضلها للنشر في البوابة 

وتكريم الفائزات في المراكز الخمسة األولى ، ولوحظ تنافس 
إيجابي للطالبات و ارتفاع نسبة التفاعل في البوابة الذكية .

ربط الموارد التعليمية بالتعلم الذكي
قامت مدرسة الشفاء بنت عبداهلل للتعليم الثانوي /ح٣  

بإشراف رائدة التغيير خلود يوسف المنصوري  بربط الموارد 
التعليمية ) األلعاب التعليمية (بالتعلم الذكي  في جميع حصص 

مادة اللغة العربية من خالل استخراج عنوان الدرس أو مراجعة 
الدرس عن طريق حل االسئلة و لوحظ أن استخدام األلعاب 
يد من  تفاعل الطالبات و التنافس بينهم و ذلك  التعليمية يز

لرصد أعلى النقاط 

مسابقة تحدي المبتكرين
قامت مدرسة الشفاء بنت عبداهلل للتعليم الثانوي /ح٣  

بإشراف مديرة المدرسة  أميرة لهبش، ومشاركة المعلمات 
خلود المنصوري ، عبير علي و خديجة إبراهيم . بالمشاركة في 

ين التي تعنى بأفضل االبتكارات للبيئة  مسابقة تحدي المبتكر
المدرسية و قد تم تم إحراز المركز األول على مستوى الدولة 
حيث كانت المشاركة عن التحول الرقمي لمدرسة الشفاء بنت 

عبداهلل و جهودهم المبذولة في التقدم و حصول المدرسة 
ا على المراكز األولى في استخدام التعلم الذكي على 

ً
أيض

مستوى الدولة .
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

 المؤشر 1: التعليم والتعلم والتقييم.  

 الهدف 1:  الطالب  قادرون على التقييم الذاتي و يمكنهم عرض وتفسير وتتبع تقدمهم واختيار  	 
      االستراتيجيات ذات الصلة لتحسين عملهم  

 الهدف 2: سيقوم جميع المعلمين بالتخطيط وتوفير فرص محددة للتمايز بين جميع مستويات الطلبة. 	 

يبية المخططة من خالل مبادرة	  يز تعلم الطلبة من خالل فرص التعلم الرقمية والتجر  الهدف 3: يتم تعز
      ستريم، برنامج ألف للتعليم وبرنامج التعلم الذكي. 

 المؤشر 2: سالمة ونمو وتطور الطلبة من خالل القيادة واإلدارة 

 الهدف 1: الطالب هم من المتعلمين الواثقين والمبدعين الذين يسعون جاهدين لتحقيق األهداف الطموحة	 
      في جميع مجاالت الحياة المدرسية 

 الهدف 2: يضمن جميع الموظفين حصول جميع الطالب على بيئة صحية وآمنة، مما يعزز التعلم 	 

 الهدف 3: سوف يسعى فريق القيادة العليا بالمدرسة إلى أن يكونوا قادة تعليميين يستخدمون الممارسة         	 

       القائمة على البحث في توجيه التعليم وتوجيه القادة الشباب.  

خطة تطوير مدرسة حمدان بن زايد - مشتركة  
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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
األستاذة منار الحمادي
األستاذة رهام محمود

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
 Manar282321@moe.ae

نتلقى مشاركاتكم حتى يوم 10 من كل شهر 


