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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

مشاركة مدرسة الشفاء بنت عبداهلل 
في منتدى التعلم الذكي 

تتمحور  ورشة المواطنة الرقمية عن التوعية بمخاطر 
استغالل وسائل االتصال والتقنية الحديثة وآثارها السلبية 

مع التمرد على القواعد األخالقية والضوابط القانونية 
والمبادئ األساسية، التي تنظم شؤون الحياة اإلنسانية، 
حيث تم تسليط الضوء على بعض القضايا الرقمية، مثل: 
التنمر اإللكتروني، والجرائم اإللكترونية، التي أدت بدورها 

إلى البحث عن وجود سياسة أو قواعد لالستخدام 
األمثل لوسائل االتصال والتقنيات الحديثة أو بما يسمى 

)بالمواطنة الرقمية(. كما تم التطرق إلى كيفية 
نشر ثقافة أمن المعلومات من خالل تدريب الحضور 
على التسجيل في مساق CYBER 3 وكيفية نشر 

الثقافة األمن اإللكتروني في الحرم المدرسي وكيفية 
االستفادة من المواضيع و نشرها في الحرم المدرسي 

استراتيجية القرص الدوار في التعلم عن بعد
قامت مدرسة أم العالء للتعليم االساسي ح 2 بتوجيهات 

مديرة المدرسة األستاذة عائشة الظهوري وبإشراف المعلمة 
موزه محمد النقبي بتنفيذ استراتيجية  "القرص الدوار" في 

التعلم عن بعد. تهدف هذه االستراتيجية إلى تنمية مهارات 
االتصال بين المعلم والطالب في التعلم عن بعد من خالل 
إضافة أسماء الطلبة إلى القرص. تعتمد هذه االستراتيجية 

على جذب انتباه الطلبة طيلة وقت الحصة في التعلم عن بعد 
حتى يشعر كل طالب بأنه مرشح لالختيار في أي لحظة لإلجابة 

عن سؤال المعلم، تعتبر من االستراتيجيات الحديثة والنشطة 
 من الطريقة االعتيادية. تستخدم أيضا 

ً
في اختيار الطلبة بدال

كوسيلة تقويم ختامي أو مرحلي للدرس من خالل إضافة 
االسئلة إلى القرص. تبث هذه االستراتيجية للطلبة الحماس 

والرغية في التعلم. 
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

أفضل الممارسات التربوية في التعلم عن بعد - 
مدرسة خولة بنت ثعلبة

lms.moe.gov. أوال : إضافة موارد تعليمية على منصة
ae

وتندرج تحت هذه الممارسة إضافة محتويات تعليمية على 
بوابة التعلم الذكي لضمان تمكين الطالبات من إدراك المفاهيم 
والحقائق العلمية التي يتضمنها محتوى منهاج العلوم للصف 

الثالث وتشمل :
 	you tube إضافة أفالم تعليمية من موقع
إضافة موارد تعليمية تمت مشاركتها مع معلمي 	 

ومعلمات العلوم في المناطق التعليمية المختلفة
تفعيل منصة twig لمشاهدة األفالم التعليمية المدرجة 	 

من قبل وزارة التربية والتعليم على منصة بوابة التعلم 
الذكي

ثانيا : إضافة مسابقات تعليمية في العروض التقديمية 
في الفصول االفتراضية

وتشتمل  هذه الممارسة على إضافة مسابقات تعليمية ) 
تهيئة حافزة أو تقويم ختامي –أو أثناء عرض الدرس ( من 

 PowerPoint  خالل إدراج المسابقات في العرض التقديمي
وعرضها على منصة Microsoft teams وهذه المسابقات 
تغطي أكبر قدر من المشاركة الطالبية كما أنها تساهم في 

ضبط الفصل االفتراضي

ثالثا : تفعيل موقع إنشاء األنشطة التعليمية اإللكترونية

wordwall. وتندرج تحت هذه الممارسة االشتراك في موقع
net وإنشاء حساب خاص للتمكن من تصميم أنشطة تعليمية 

إلكترونية تدعم التعلم عن بعد 

تم إنشاء مجموعة من األنشطة التعليمية اإللكترونية ثم 	 
Micro� ومنصة lms.moe.gov.ae  إدراجها على منصة

soft teams
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

أفضل الممارسات التربوية في التعلم عن بعد - 
مدرسة خولة بنت ثعلبة

 Microsoft رابعا : تفعيل الدردشة الكتابية على منصة
teams

يساعد تفعيل الدردشة في منصة التعلم للفصول االفتراضية 
التحكم بقواعد النظام في الصف ، كما تساهم هذه 

الدردشة في إعطاء فرصة ألكبر عدد من الطلبة للمشاركة 
في المناقشات بعد عرض فيديو تعليمي أو محتوي تعليمي 

كالصور مثال أو بعد طرح سؤال من قبل المعلم

خامسا : تفعيل شهادات الشكر و التقدير واألوسمة على 
lms.moe.gov.ae –Microsoft teams 

تساهم شهادات الشكر والتقدير واألوسمة المقدمة من 
المعلم لطالبه أو إلى أولياء األمور في بث السرور في 

نفوسهم وتشجيعهم على المبادرة دائما في التقدم والتميز 
في العطاء كما أنها تساهم في تشجيع الطالب في تنمية 

روح التنافس الشريف في التعلم الذاتي

يتم إدراج هذه الشهادات على المنصات التعليمية :

 	Lms.moe.gov.ae
 	 Microsoft teams

مدرسة ام عمار للتعليم األساسي ح1 .
نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، حفل اختتام مبادرة 

الشجرة المستدامة، التي جاءت تحت شعار "في مدرستنا غافة"، 
وشاركت فيها 300 مدرسة حكومية وخاصة، من مختلف مدن ومناطق 

الدولة، بهدف نشر ثقافة الوعي لدى طلبة المدارس بأهمية شجر 
الغاف والمحافظة عليها في البيئة المحلية. واستهدفت المبادرة طلبة 

مرحلة التعليم األساسي، والحلقة األولى، والحلقة الثانية، والتعليم 
ثانوي في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. كما تم 

تكريم المدارس المتميزة في تطبيق برنامج مبادرة شجرة االستدامة 
"الغاف". وجاءت المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة 

الشارقة للتعليم الخاص. 
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)استراتيجة التعلم التعاوني االفتراضي(
قامت مدرسة )أم المؤمنين للتعليم الثانوي بالفجيرة( 

بتوجيهات من مديرة المدرسة األستاذة مريم الحوسني 
، وبإشراف األستاذة )أسماء الحفيتي(، بتنفيذ )استراتيجة 

التعلم التعاوني االفتراضي( في فترة تطبيق التعلم عن بعد 
 LMS باستخدام بوابة التعلم الذكي

وتقوم فكرتها على:�

توظيف بوابة التعلم الذكي في استراتيجيات مختلفة 	 

يز العمل الجماعي بشكل افتراضي بين الطالبات 	  تعز

تقسيم الطالبات إلى مجموعات حسب المستوى 	 
التحصيلي

تطبيق أوراق العمل المتمايزة من خالل إدراج النشاط عن 	 
طريق البوابة والحصول على نقاط 

 في مجموعته وتحمل 	 
ٌ

 ضمان عمل جميع الطالبات كل
المسؤولية

وقد كان لتطبيق هذه االستراتيجية األثر الكبير في تفعيل 
دور كل طالبة في مجموعتها ، وبث روح التنافس بين 
المجموعات، والتعاون المستمر بين أعضاء المجموعة

 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

التفاعل مع بوابة التعلم الذكي - مدرسة أنيسة األنصاري للتعليم األساسي
 من التعلم الذكي يوم اإلثنين الموافق 24/2/2020 في قاعة التصميم والتكنولوجيا 

ً
يقا استضافت المدرسة فر

 من طالبات الصف 
ً
وذلك للوقوف على مدى تفاعل الطلبة مع بوابة التعلم الذكي حيث شاهد الفريق عددا

الثالث والرابع وهن يتشاركن العمل ويتبادلن األنشطة والممارسات عبر البوابة االلكترونية
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توظيف الساعة المكتبية 
ية للتعليم األساسي ح1 ، بإشراف  قامت مدرسة القر

األستاذة مريم حارب اليماحي بتطبيق الساعة المكتبية  
باستخدام التعلم عن بعد على طلبة الصف الرابع األساسي   

وكان الهدف من الساعة المكتبية هو شرح آلية تطبيق 
المهمات القرائية لوحدة القراءة الذاتية التي أضافتها 

المعلمة لبوابة المادة وتهدف الوحدة إلى تشجيع الطلبة 
على توظيف القراءة باستمرارومتابعة المعلمة لمدى 

تطورهم في المهارة من خالل تسجيل القراءات الخاصة 
بهم بملفات إلكترونية وإرسالها على بوابة التعلم الذكي  

 تنمية مهارة التلخيص من خالل توظيف المناقشات 
ً
وأيضا

للنصوص المقروءة مما كان له كبير األثر في تحسن مستوى 
األداء القرائي للطلبة وتطور مستوى التفكير الناقد لديهم  

بنسبة 88% 

 
التعلم الذكي حق للجميع - مدرسة رماح

قامت مدرسة رماح للتعليم األساسي والثانوي بتوجيهات 
األستاذ/ طالل النقبي مدير المدرسة وبإشراف األستاذ/ 

محمد عبد السالم رائد التغيير في المدرسة بتنفيذ مبادرة 
)التعلم االلكتروني حق للجميع( والتي نفذها الطالب محمد 

غندور بالصف الحادي عشر متقدم حيث بين الطالب أثر 
 من الناحيتين األكاديمية 

ً
بوابة التعلم الذكي عليه شخصيا

واالجتماعية وتضمنت الفعالية بعض الميزات التي يمكن 
للطالب من خاللها االستفادة القصوى من بوابة التعلم 

الذكي وكيف أنها يمكن أن تحل محل برامج التواصل 
االجتماعي.

قراءة نصوص بيرلز - مدرسة القرية
ية للتعليم األساسي ح1 بإشراف  قامت مدرسة القر

المعلمة  مريم  الخالوي بتطبيق  قراءة  نصوص  بيرلز في 
التعلم عن بعد على طلبة الصف الثالث األساسي  ويهدف 

المشروع إلى تطوير مهارة القراءة لدى الطلبة وفهم 
الطالب للنصوص القرائية والتركيز على مهارات واستراتيجيات 

أسئلة مما له أثر واضح في تحسين مستوى الطلبة في 
مهارة  القراءة والتركيز على مهارة فهم النص المقروء 

بنسبة  85%   

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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لبرنامج الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي في منتدى 
التعلم الذكي2 توظيف المشاريع في التعلم عن بعد 

قامت روضة أطفال التقوى بتوجيهات من مديرة الروضة 
/ أ . عفراء الشامسي  والمشرفة األكاديمية / أ. فاطمة 

أحمد بتنفيذ استراتيجية التعلم بالمشاريع على منصة 
التعلم الذكي والتي تهدف إلى إكساب الطلبة مهارة 

حل المشكالت والتفكير اإلبداعي والتفكير االبتكاري 
وتحقيق النضج اإللكتروني لدى الطلبة وتحقيق المنهاج 

التكاملي وفق منهجية STREAM من خالل إتاحة الفرصة 
أمام الطلبة للتحدي وربط التعلم بالحياة مما كان له أثر 

واضح  في تعلم األطفال  بنسبة 70% خالل هذا الشهر.

التعلم بالمشاريع على منصة التعلم الذكي

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

ية بنت الحارث للتعليم األساسي  قامت مدرسة جوير
ح1  بإشراف رئيسة وحدة الشؤون األكاديمية  األستاذة: 
عائشة المالحي بتنفيذ  ورشة بوابة التعلم الذكي لولي 
األمر وتطبيق MBRSLP parentkit في منتدى التعلم 

الذكي والتي تهدف الى توعية أولياء األمور بأهمية 
بوابة التعلم الذكي وما تقدمه هذه البوابة من أدوات 

وخدمات تعليمية للطالب وولي األمر ، كما تم استعراض 
وتطبيق عملي لبرنامج parents kit  من قبل أولياء 

األمور لبيان أهمية التطبيق في متابعة األبناء مما يكن له 
 وسلوكيا

ً
كبير األثر في تطور أداء الطالب أكاديميا

ورشة بوابة التعلم الذكي لولي األمر وتطبيق 
 MBRSLP parentkit

مبادرة بالعلم نبني العقول )مدرسة 
ية( من خالل تطبيق نماذج من  أنيسة االنصار

االستراتجيات في االسبوع الخامس لتعلم 
الذكي عن بعد باستخدام التقنيات العلمية 

في بوابة التعلم الذكي

مبادرة بالعلم نبني العقول
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
روضة اطفال الهالل والتعلم الذكي 

للروضة تجارب عديدة مع التعلم الذكي قبل انتشار وباء 
كوفيد 19 

تقدم الروضة عدة برامج لممارسة التعلم الذكي خالل 
الحصة الدراسية 

التدريب و صقل المهارات 
ية و  ية و العملية للهيئة االدار يبات النظر تم تقديم التدر

التدريسية و الفنية في كيفية استخدام منصات التعلم عن 
بعد 
تم تقديم مقاطع صوتية و مرئية لتسهيل التطبيق 	 

العملي للموظفين 
متابعة الهيئة االدارية الخر مستجدات من قبل 	 

المسؤولين 
 حل المشكالت و الصعوبات التي تواجه الموظفين 	 

باسرع وقت ممكن 
متابعة المعلم المشكالت التي قد تواجه ولي االمر 	 

في الدخول للمنصات المختلفة 
تزويد اولياء االمور بنشرات ارشادية الكترونية لحل 	 

المشكالت التي قد تواجههم 
افضل الممارسات المنفذه من خالل التعلم عن بعد 

استخدام منصة التعلم الذكي لشرح الدروس ووضع 	 
الخطة الدرسية

     وجدول الحصص و متابعة الحضور اليومي 
تنفيذ االلعاب التعليمية التي تم تدريب المعلمين على 	 

كيفية تنفيذها من البرامج
استخدام منصة نهلة وناهل لقياس مدى تقدم 	 

الطفل في القراءة  استخدام تطبيق Teams للتفاعل 
المباشر بين المعلمة و الطفل وولي امره

 وضع روابط مفيدة لولي االمر للدخول اليها و 	 
االستفادة من كل ما هو جديد 

وضع قصص الكترونية كمصار داعمة لشرح المعلمة 	 
مرتبطة بالوحدات الدراسية 
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حصص افتراضية عن بعد متزج بها اإلبداع والتحفيز لدعم التعليم  
يستطيع قادة المدارس والمعلمون تحقيق أقصى استفادة من 

م عن ُبعد من خالل تنفيذ حصص افتراضية عن بعد بأجواء 
ُّ
التعل

تقنية عالية و رقمية بارعة من خالل إعداد الفرق )Teams( في 
المدرسة. وتعتبر هذه الحصص عامل جذب للطلبة مما أدى إلى 

ارتفاع مستوى حضور الطلبة إلى %96 بعد مرور شهر على 
www.example.com تنفيذ التعليم عن بعد

حصص افتراضية عن بعد - مدرسة القراين مدرسة 
القراين للتعليم األساسي ح2 

تعد األنشطة التعليمية من المالمح العامة والمميزة لمواد 
التعلم عن بعد والتي ُتساعد على التعلم النشط وتشجع الطالب 

على البحث والتفاعل أثناء عملية التعلم، فمهما كان طبيعة 
المحتوى فإنها ستكون أكثر فاعلية إذا جعلنا الطالب ودفعناه 
 ال مجرد مستقبل. وتلعب األنشطة 

ً
 إيجابيا

ً
 نشطا

ً
ليكون متعلما

 في تحديد نواتج التعلم، فهي ُتحدد كيف سيقوم 
ً
يا  جوهر

ً
دورا

الطالب باالندماج مع المحتوى التعليمي، وبناء المعرفة.

ية للتعليم األساسي ح1 بإشراف المعلمة   قامت مدرسة القر
خلود   إبراهيم  بتنفيذ  دورة بعنوان إثارة دافعية التعلم 

لدى المتعلمين  في التعلم عن بعد يوم السبت الموافق 
18\4\2020 ألولياء أمور الصف الثاني وتهدف الدورة  إلى 

توعيتهم بالحرص على خلق دافعية أبناءهم نحو التعليم  وبيان 
أسباب انخفاض دافعيتهم والوصول إليجاد حل لهذه المشكلة    

مما له أثر واضح في مشاركة 40  ولي أمر ومناقشتهم 
اإليجابية المثمرة بنسبة 90%   

براعة وابتكار في عرض المعلمين لألنشطة التعليمية 
عن بعد - مدرسة القراين للتعليم األساسي ح2 

إثارة دافعية التعلم لدى المتعلمين في التعلم عن 
بعد - مدرسة القرية

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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قامت مدرسة الظيت للتعليم االساسي ح2 بتوجيهات من مديرة 
المدرسة االستاذة مريم الزعابي وبإشراف المعلمة نعمة الحبسي معلم 
علوم بعرض افضل الممارسات التكنولوجية في التعلم عن بعد ) الحصص 

االفتراضية ( حيث تم تفعيل العديد من البرامج والمواقع االلكترونية 
والمسابقات التفاعلية مع الطالبات ودمجها مع بوابة التعلم الذكي 

وعرضها على مستوى النطاق 5 باشراف االستاذة عائشة الشامسي 
مما كان له االثر الواضح في نشر ثقافة استخدام بوابة التعلم الذكي 
في منصة التعلم عن بعد الستداممة التعليم وعرضها على نخبة من 

المعلمين و المعلمات لتبادل الخبرات وجعلت من الطالبة متعلما شغوفا 
للتعلم والمعرفة بذاته وتحمل مسؤولية تعليمه

التعلم الذكي في بيئة التعلم عن بعد - مدرسة الظيت براس الخيمة 2

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

قامت مدرسة مصفوت للبنات حلقة ثانية بتوجيهات مديرة المدرسة:ا.
فاطمة عبد اهلل ورائد التغيير: ا. عزه الكعبي وبإشراف المعلمتان سونيا 
سامي وشيخة صالح بتطبيق درس مباشر من خالل بوابة التعلم الذكي 
وذلك من خالل إضافة درس مباشر بالخطة الدراسية على البوابة وقت 

الحصة الدراسية وإعطاء المادة التعليمية عن بعد ثم االستماع لتعليقات 
الطالبات ومالحظاتهن وعمل تصويت في نهاية الدرس حصة توضيحية 

تكاملية 
األهداف: 

تطبيق النضج االلكتروني 	 
تم استخدام اإلضافات التي وفرتها خاصية البث المباشر من العرض 

صوت وصورة وارفاق محتوى تعليمي باإلضافة لسرعة الحصول على 
نتائج التصويت مما سهل وسرع سير العملية التدريسية 

 	 LMS تفعيل بوابة التعلم الذكي 
 
ً
باستخدام خاصية البث المباشر الذي يحتاج إلى إضافة الدرس مسبقا

على البوابة وتسجيل دخول الطالبات لهذه الخاصية من خالل بوابة 
التعلم الذكي 

األثر:
شعور الطالبات باالستقاللية والمسؤولية أثناء الحصة الدراسية 	 
يادة الحماس لدى الطالبات 	  ز
تنمية الذات العلمية لدى الطالبات 	 
االستفادة من عدة مرافق مدرسية في نفس الوقت 	 

تطبيق درس مباشر من خالل بوابة التعلم الذكي - مدرسة مصفوت 
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

أفضل الممارسات لتحسين مشاركة الطلبة في التعلم الذكي 

قامت مدرسة مصفوت تعليم األساسي، بأشراف 
  kahoot  األستاذة علياء ماسي بتطبيق فكرة

على سابع ويهدف المشروع على مرجعة الطلبة 
على الدروس مما كان اثر واضح في  تحسين أداء 

الطالب الى درسه بنسبة 80%

تطبيق فكرة kahoot - مدرسة مصفوت
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

مشاركة من مدرسة جمانة في استخدام برامج التقنية

الفعالية:

تاريخ التنفيذ:

المستهدفون:

منفذ الفعالية: 

مكان التنفيذ: 

نبذة عن الفعالية 

 Using “class123” app /
“class 123” website

19/2/2020

 Teachers and Students in all
grades

English Teachers

 Jumanah Bint Abi Taleb
 School Cycle 2

 Class 123 is a website used for
different goals

	 To change classroom patterns.
	 To choose who will answer, there are 

five options to use.
	 Different types of “Timer”.
	 The Wheel for choosing their rewards.
	 Giving “wow” for different manners, 

and “No,no” for low manners.
	 Using this app can be shared with 

parents.
	 There are more options to use it in
         the class.

قامت مدرسة الشفاء بنت عبداهلل بتوجيهات األستاذة اميرة لهبش 
وبإشراف األستاذة خلود المنصوري بتصميم ألعاب مبتكرة في 

برنامج البوربوينت وعرضها على المعلمين وكان هدف الممارسة هو 
نقل الخبرات وصقلها في الميدان التربوي و تدريب المعلمين على 
البرامج التفاعلية التي من شأنها تكسر الروتين اليومي تثير دافعية 

الطلبة نحو التعلم.

تصميم ألعاب مبتكرة - مدرسة الشفاء بنت عبداهلل
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

بدأت فكرة التغيير بقيام النطاق التعليمي )2.1(  بعمل منتدى 
ألفضل الممارسات الناجحة من مدارس الحلقة األولى وبدأت 

االفتتاحية بكلمة من مديرة النطاق األستاذة شيخة حزام و تالها 
عرض تقديمي لمدارس الحلقة األولى ألفضل الممارسات في 

التعلم الذكي، تلى العرض التقديمي جلسة عصف ذهني شارك 
فيها الطلبة والمعلمين ورؤساء مجالس أولياء األمور، وتم 

مناقشة التحديات التي تستعرض االستعمال األمثل لبوابة التعلم 
الذكي سواء على مستوى المعلم او الطالب او ولي االمر 

وتقديم اقتراحات للتطوير من قبل الحضور مما كان له تأثير إيجابي 

أسماء المدارس المشتركة بالمنتدى واألفكار المقدمة من 
قبلهم : 

مدرسة المزهر للتعليم األساسي ومقترحها؛ توظيف البرامج 	 
مثل chatterpix�my story  من خالل البوابة � أفكار في 

استخدام الQR Code � استعمال الفورم في تصميم 
االختبار القبلي و البعدي �توظيف الفيديو في البوابة .

مدرسة سارة للتعليم األساسي ومقترحها؛ الصف المقلوب 	 
� تنفيذ مهمات األداء �المسابقات و األلعاب االلكترونية . 

مدرسة العذبة للتعليم األساسي ومقترحها؛ كفو لكل 	 
إماراتي.

مدرسة محمد بن راشد للتعليم األساسي ومقترحها؛ 	 
الواجب المنزلي � تصميم األوسمة – المكافآت �المناقشة 

الصفية �االختبارات االلكترونية .

مدرسة االحمدية للتعليم األساسي ومقترحها؛ ساعة 	 
تقوية الكترونية .

مدرسة العوير للتعليم األساسي.	 

“التغيير يبدأ بفكرة و رؤية و إيمان يتبعه تنفيذ
وإخالص و تفان”
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المشاركة في هذه الجلسة على النحو التالي :   نتائج جلسة العصف الذهني في مجاالت التطوير والتحديات للفئات 
ضعف شبكة االنترنت 	 
عدم وعي ولي االمر بأهمية دخول البوابة وما يولده من قلة 	 

الدافعية والتقبل.
عدم توفر أجهزة لكل طالب.	 
عدم قدرة الطالب على العمل بدون مساعدة وباألخص في المنزل 	 
عدم توفر األجهزة او النت في المنزل بشكل دائم 	 
عدم سالسة استخدام البوابة مثال:  عمل الQuiz او االوسمة 	 
المشاكل اللغوية و عدم القدرة على الكتابة الصحيحة 	 
حذف ميزة ال chat واالقتصار بوضع المحادثة على ال wall مما أسفر 	 

عنه عدم وجود الخصوصية وعزوف الطلبة عن السؤال.
مشاكل وصعوبة استعمال ال key board عند طلبة الحلقة األولى	 
عدم وجود خاصية الحفظ في حالة حل الواجب و إعادة الحل في كل 	 

مرة ينقطع فيه النت
صعوبة حفظ اسم المستخدم و كلمة السر 	 

 الحلول المقترحة في جلسة العصف الذهني على النحو التالي : 
توفير أجهزة لكل صف او طالب ..	 
تقوية شبكة االنترنت .	 
استغالل حصص االحتياط للدخول على البوابة.	 
استعمال خاصية الصوت و الفيديو بدل الكتابة .	 
 	keyboardالتدرب على الطباعة على ال
تفعيل ال class online   للطلبة الغائبين 	 
ارسال تنبيهات للطلبة في حال عدم االستخدام لمدة اسبوع	 
قدرة الطالب على تصميم شكل صفحته على البوابة	 
دمج الهوايات والرحالت على البوابة	 
استعمال الصور وااليقونات بدل اسم المستخدم لسهولة حفظها 	 
تدريب أولياء األمور على استخدام البوابة 	 
تدريب الطلبة في بداية العام وبشكل دوري	 

تخصيص حصة من نصاب التصميم والتكنولوجيا الستخدام البوابة الذكية	 

وفي الختام تم شكر جميع الجهات المشاركة من المعلمين والطلبة. 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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بعض األعمال المترجمة من قبل مديرة المدرسة األستاذة أميرة 
لهبش وصممت من قبل األستاذة خلود يوسف المنصوري تمحورت 
النصوص المترجمة حول عدة مواضيع أهمها )خطوات عملية للنجاح 

في تجربة التعليم عن بعد( )إيجابية التعلم عن بعد( )دور المعلم 
في البيئة االفتراضية(

ايجابيات التعلم عن بعد والتي تتمحور بعدة نقاط اال وهي:

االختبار: وهو يتيح التعلم عن بعد استخدام العديد من األنشطة 
والوسائل التعليمية التي تثري المادة التعليمية 

المرونة والتواصل: يمكن للمتعلم في بيئة التعلم عن بعد من 
التعلم من أي مكان و زمان وفي بيئات مفتوحة و غير مقيدة 

جغرافيا 

السرعة: والتي تتميز بسهولة وسرعة التواصل بين المتعلم 
والمعلم مهمها بعدت المسافات 

المقدرة: يتميز هذا النوع من التعليم بانه ال يكلف مبالغ كبيرة من 
المال 

التعلم: وهي تساعد المتعلم على االعتماد على نفسه كليا 
وذلك من خالل اختيار المصادر التي يستوحي منها معلوماته بذاته 

ين . دون تأثير من االخر

خطوات عملية للنجاح في تجربة التعليم عن بعد وأهمها : 
تنظيم الوقت .	 
أن تكون عضوا فعاال في بيئات التعلم االفتراضي .	 
البحث عن كل ماهو جديد و مفيد ويتناسب مع الموقف 	 

االفتراضي .
ين واالستفادة من خبراتهم في هذا 	  مشاركة تجربتك مع االخر

المجال .
تدون المالحظات بأسلوبك الخاص .	 
أن تنجز المهام المطلوبة منك دون تأجيلها .	 
أن تربط خبراتك السابقة بالخبرات الجديدة . 	 
أن تستثمر فرصة التعلم عن بعد لتحقيق اهدافك .	 

أن تكتشف قدراتك وتقون بتطوير مهاراتك التقنية .	 

 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

التعلم عن بعد
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دور المعلم في البيئة االفتراضية واهمها: 
شجيع المتعلمين على المشاركة الفاعلة باستخدام أدوات 	 

تحفيز مختلفة .
 تقديم تغذية راجعة أثناء وبعد االنتهاء من المهام 	 
 توجيه المتعلمين الى مصادر تعليمية تخدم في فهم المادة 	 

التعليمية . 
 تقديم تعليمات واضحة للمتعلمين .	 
 السعي لتطوير المهارات التقنية .	 
 التفكير بإيجابية بدال من التفكير بالتحديات المختلفة .	 
 استخدام ادوان تقييم مختلفة للتحقق من تحقيق نواتج التعلم 	 

بفعالية .
 المرونة وقت تسليم المهام المطلوبة من التمتعلمين .	 
 تخصيص وقت لمتابعة اعمال المتعلمين 	 
 تشجيع المتعلمين على التعلم الذاتي .	 
 توظيف مصادر ووسائل تعليمية تفاعلية .	 
 التحضير والتجهيز الجيد للموقف االفتراضي .	 

كيف تدعم أبناءك أثناء رحلتهم مع التعليم عن بعد؟؟
ر البيئة المنزلية الجيدة التي تدعم التعلم عن ُبعد.	 

ّ
وف

ر طفلك بقواعد و ارشادات استخدام المحتوى الرقمي.	 
ّ
ذك

ز عليها. 	 
ّ
  تعّرف على المهارات المفقودة لدى طفلك و رك

عّزز ثقة طفلك بنفسه و اجعل يتحدى نفسة لتذليل كل ما يعيق 	 
دراسته. 

  تابع مع معلمي طفلك للتعرف على تحصيل تحصيله و سلوكه 	 
و أدائه في تجربة التعليم عن بعد. 

دّرب طفلك على كيفية حل المشكالت و اتخاذ القرار في 	 
المواقف الصعبة. 

شارك طفلك بأنشطة حياتية مثل الطبخ و الزراعة و التصميم و 	 
غيرها . 

ا لطالما أردت القيام به أو تعليمه أو اللعب به مع 	 
ً
م شيئ

ّ
  تعل

أطفالك.
يد أن يعرفها أطفالك.	    شارك قصًصا من طفولتك تر

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

التعلم عن بعد
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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 


