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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

CONTEST تطبيق
قامت مدرسة )أم المؤمنين للتعليم الثانوي بالفجيرة( بتوجيهات من 

مديرة المدرسة األستاذة )مريم الحوسني( ، بتصميم  المعلمة )أسماء 
الحفيتي(، لملف يشرح خاصية العمل بتطبيق )CONTEST( المتوفر في 

)بوابة التعلم الذكي( ونشره للفائدة في قنوات التواصل المخصصة 
لتبادل أفضل الممارسات المطبقة في الحصص االفتراضية وبوابة التعلم 

الذكي وتطبيقاتها أثناء التعلم عن بعد.

وتقوم فكرته على:-

• توظيف بوابة التعلم الذكي من خالل استخدام هذا التطبيق كنشاط أو 
اختبار.

• تنويع أساليب التقييم للطالبات .

• ضمان تفاعل جميع الطالبات أثناء النشاط.

• يعود األمر للمعلم في تجهيز قالب النشاط خاص بكل شعبة أوعمل 
جميع الشعب ضمن نشاط واحد.

• إثارة روح التنافس بين الطالبات من خالل القوالب المختارة ونوعية األسئلة 
لتقييم الحصة الدرسية.

• باإلمكان استخدامه كاختبار قبلي أو نشاط أثناء الحصة أو نشاط ختامي.

وقد كان الستخدام هذا التطبيق األثر الكبير في تفعيل دور الطالبة في 
أداء النشاط ، وبث روح التنافس بين الطالبات بنسبة 100%

مشروع البرمجة عن بعد 
قامت مدرسة الريف للتعليم اإلعدادي ، بإشراف المعلمة خديجه أحمد 

بتطبيق مشروع البرمجة عن بعد على طلبة الصف السادس ويهدف 
Make-  المشروع إلى تعليم الطالبات أساسيات البرمجة باستخدام موقع

ين المشروع عن طريق نشره على بوابة التعلم  code  ومشاركة اآلخر
الذكي LMS مما كان له األثر الكبير في تحسين آداء الطالبات في البرمجة 

و المشاركة.
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أفضل الممارسات التربوية في الكشف
عن الموهوبين 

قامت مدرسة راشد بن سعيد بإشراف أ/ أحمد إسماعيل 
معلم اللغة العربية ومشرف نادي رعاية الموهوبين 

بتطبيق فكرة مشروع ) إجراء اختبارت وقياس الموهبة ( 
اون الين على بوابة التعلم الذكي   لطلبه الصف العاشر 
ونشر نتائجهم على البوابة بهدف اكتشاف مواهبهم 
وصقلها،وتشجيعهم أيضا على االنتساب إلى جمعية 

اإلمارات لرعاية الموهوبين لصقل مواهبهم مما كان له 
أثر في تحسين أداء الطالب بنسبة 75% 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

االيجابية والتفاؤل
قامت مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي 

للبنين بتوجيهات األستاذة مليحة هاشم 
مديرة المدرسة وبإشراف األستاذة أمل الصفار  

بتنفيذ فيديو إيجابي لطلبة المدرسة اإلماراتية 
يز الثقة  وللمجتمع لنشر اإليجابية والتفاؤل ولتعز

في نفوس طلبة المدرسة اإلماراتية ليكونوا 
 لحماية أسرهم ومجتمعهم وقام 

ً
عونا

بتقديم الفيديو اإليجابي الطالبان المتميزان عبد 
الرحمن حمد الطاهر وعبد اهلل ناصر البلوشي

https://bit.ly/2T4kdXQ

مسابقة ررياضي اماراتي وافتخر
ياضة  قامت مدرسه الهمه للتعليم األساسي ح2 بإشراف معلمه الر
األستاذة )علياء ثروت عويضة ( بطرح وتطبيق فكره مسابقه )إماراتي 

ياضي و أفتخر( علي طالبات مدرسه الهمه وتهدف المسابقة علي طرح  ر
ياضه  للفوز بوسام الكفو مقابل 100  سؤال يومي  مرتبط بالصحه و الر
نقطه علي بوابة التعلم الذكي مما كان له  أثر واضح في تحقيق هدف 

ياضية والصحية  البحث عن المعرف و التعلم الذاتيو  رفع مستوي الثقافة الر
وروح المنافسه للفوز بالقب المسابقة بين الطالبات بالنسبة 98%
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استراتيجية التعلم التعاوني اإلفتراضي
قامت المعلمة آمنة الحنطوبي من مدرسة صفية بنت حيي ح 2 

وبقيادة مديرة المدرسة االستاذة شيخه الرولي بتنفيذ استراتيجية 
التعلم التعاوني اإلفتراضي في فترة تطبيق التعلم عن بعد بإستخدام 

بوابة التعلم الذكي وتقوم فكرتها على: 

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.

ضمان عمل جميع الطالبات كل في مجموعته و تحمل المسؤولية• 

مسابقة أفضل فلم قصير يعبر عن التعلم عن بعد
يرة الحمراء للتعليم األساسي ح1( ، بتوجيهات  قامت مدرسة )الجز

األستاذة )شمسة حمد القحطاني(، وبإشرف )رئيس وحدة الشؤون 
األكاديمية:أ. فاطمةعلي الحمادي، بطرح  مسابقة أفضل فلم قصير 
يعبر عن التعلم عن بعد ، حيث إن الفلم يتناول ثالثة محاور أساسية : 

رؤية التعلم الذكي • 

ذكر النقاط اإليجابية التي اكتسبها الطالب خالل فترة التعلم عن بعد • 

توجيه رسالة تشجيعية للمجتمع عن أزمة كورونا ) كوفيد 19( • 

حيث سيتم عرض األفالم على موقع التواصل االجتماعي االنستقرام 
يد مدة العرض عن دقيقتين تهدف  الخاص بالمدرسة على أن ال يز

المسابقة إلى نشر رؤية التعلم الذكي بين الطلبة، وكذلك تبن 
ية التعليم  لكافة الطلبة في دولة االمارات العربية  ضمان استمرار

 يحتذى به من خالل استشرافها  للمستقبل 
ً
المتحدة  لتصبح مثال

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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رحلة إلى الحديقة المضيئة
ية للتعليم األساسي ح1 بإشراف  قامت مدرسة القر

المعلمة: مريم الخالوي بتطبيق الرحالت االفتراضية عبر 
التعلم عن بعد )رحلة إلى الحديقة المضيئة( في إمارة دبي  

على طلبة الصف الثالث األساسي البالغ عددهم )174(  
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تعلم استكشافية آمنه 

وإضفاء روح المتعة والتشويق مما له أثر واضح في تنمية  
مهارات البحث واالستكشاف لدى الطلبة والتعرف على 

المعالم السياحية في دولة اإلمارات بنسبة 100%

الممارسات التعليمية المميزة
قامت مدرسة النهيانية للتعليم الساسي ح 1 بتوجيهات 
األستاذة: آمنة السعدي ، و بإشراف األستاذة : فاطمة 

سعيد الفارسي )بتنفيذ ( ممارسة Wordwall  وهي عبارة 
عن ألعاب كثيرة منها لعبة البالون وضرب الخلد والقطار 

والمطاردة أيضا والتي تستهدف طالب الصف الرابع ومن 
أهداف الممارسة:

- التعلم باللعب.

- تحقيق الهدف المرجو من الدرس.

- توصيل المعلومة بطريقة جاذبة وسهلة للطالب.

وحققت أثر رائع على الطالب

بحيث ثبتت لديه المعلومة الرئيسية المراد فهمها للطالب. 
وجعلته بانتظار منافسة جديدة  مشوقة وجاذبة

 أمي - روضة الزايدية
ً
مبادرة شكرا

قامت روضة الزايدية, بتنفيذ مبادرة )شكرا امي( باشراف 
معلمات الروضه وهي عباره عن شهادات شكر  تم 

نشرها في المنصة الذكية وتهدف هذي المبادرة على 
تشجيع أولياء األمور على المشاركه والدخول للمنصات 

التعليمية الذكيه . مما أدى الى ارتفاع نسبة حضور األطفال 
ومشاركاتهم في البوابة الذكية وكذلك التيمز

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

مبادرة بسكويت العيد - روضة الزايدية
قامت روضة الزايدية, بأشراف رائدة التغيير عائشة سعيد 

النيادي بتنفيذ مبادرة )بسكوت العيد( مع أطفال الروضة  
تضامنا مع مبادرة الدولة ) خلك في البيت ( حيث قام 

األطفال بتنفيذ المبادرة وتصميم فيديوهات تم نشرها في 
المنصة الذكية و التيمز وتهدف هذي المبادرة على تشجيع 

األطفال على تنفيذ أوامر الدولة والمحافظة على سالمة 
االسرة . مما أدى الى ارتفاع نسبة التفاعل بين األطفال في 

البوابة الذكية وكذلك التيمز

نجم األسبوع - روضة الزايدية
قامت روضة الزايدية, بأشراف ملعمات الفصول بتنفيذ نجم 
األسبوع واالوسمة المتنوعه لالطفال الروضة  لتشجيعهم 

على الحضور في المنصة الذكي وأداء الوجبات وتم نشر 
هذه االوسمة ونجم االسبوع في المنصة الذكية و التيمز. 

مما أدى الى ارتفاع نسبة الحضور والتنافس بين األطفال في 
البوابة الذكية وكذلك التيمز

مبادرة شيك التمييز 
مبادرة شيك التمييز بمدرسة سعد بن معاذ للطالب األكثر 

تفاعال وحرصا على حضور جميع الحصص بالتعلم عن بعد قامت 
مدرسة سعد بن معاذ  ، بإشراف فريق القيادة المدرسية ، 
ونخبة من المعلمين األفاضل، بتطبيق فكرة مشروع " شيك 

التميز " حيث تم صرف جوائز الشيك للمستحقين وفق ضوابط 
ية تنم عن مدى وعي الجميع بأهمية الوقاية  وإجراءات احتراز

ويستهدف المشروع كافة الطلبة بالمدرسة والهدف منه 
التحفيز المستمر مما انعكس أثره على التفاعل في منصات 

التعلم الذكي ورفع كفاءة األداء والحضور بنسبة 95.83% 
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بتوجيهات من مديرة النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة  
مديرة المدرسة ،األستاذة/ ريم حارث وبإشراف األستاذة  :نادية الحوسني  معلمة التربية اإلسالمية، بتطبيق 

فكرة نشر الثقافة المرئية  مع  طالبات الصف السابع،  وتهدف هذه الفكرة إلى إبراز بلورة الثقافة المرئية لتكون 
يخ الفن  النافذة األولى كمادة أكاديمية في مجال دراسة تتضمن بوجه عام بعض تركيبات الدراسات الثقافية وتار

وعنوان التعارف والتعايش االجتماعي ، وذلك من خالل التركيز على جوانب الثقافة التي تعتمد على الصور المرئية.  

الثقافة المرئية # قيم تميزنا

فكرة المبادرة وأهدافها: 

تعتبر الثقافة المرئية نموذجا ساطعا للمجتمعات اإلنسانية حيث يتميز كل مجتمع من المجتمعات اإلنسانية بأبعاده 
وخلفياته الثقافية المختلفة، وبين أروقة مدرسة حمدان بن زايد تحظى جوانب الثقافة المختلفة كوكبا آخر يشع 

بالنتاج اإلنساني والمرئي للتعايش والتسامح بين الشعوب .

أهدافها:
•  اإليمان بمبدأ التعايش والتواصل الحضاري لما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الناس انا خلقناكم 

 وقبائل لتعارفوا"
ً
    من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

•  إبراز قوة التأثير المرئي والتي تؤثر على السلوك اإلنساني وبناء الشخصية اإلنسانية، والمواطنة الصالحة.

•  مواكبة التطور التكنولوجي واالجتماعي في تشكيل ثقافة ووعي المتعلمين من خالل اطالعهم على جانب 

    كبير من الموروث الثقافي واالجتماعي للحضارات والدول األخرى، 

أثرها: 
كان لتفعيل الثقافة المرئية إقباال في نجاح عملية التعليم والتعلم، باعتبارها رؤية محفزة وداعمة لألداء، 

باستخدام الوسائل التعليمية المؤثرة ، وتوظيف مهارات القرن 21 في دراسة بيئات مرئية مختلفة تحقق مبدأ 
التعايش النامي ورقي الحضارة .

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
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أبدع وأنت في بيتك
بتوجيهات من مديرة  النطاق  ومديرة مشروع توسعة 

المدارس الصينية  األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة  
مديرة مدرسة حمدان بن زايد المشتركة ،األستاذة/ ريم 

حارث وبإشراف األستاذة: انتصار  إسماعيل عيسى رائد 
التغيير بالمدرسة  ، قامت األستاذة / أسماء عبدالموجود 

معلمة مادة الدراسات االجتماعية ،وحرصا على المحافظة 
على البيئة تحت أى ظروف .بتطبيق  مبادرة "أبدع وأنت 

بالبيت" خالل فترة التعلم عن بعد تحت شعار "ملتزمون يا 
وطن "حيث  قام طالب الصف األول بمدرسة حمدان بن زايد 

بعمل نماذج مختلفة إلعادة تدوير األشياء واستخدامها 
واالستفادة منها مرة أخرى معتمدين في ذلك على 
وسائل التكنولوجيا للحصول على أفكار مختلفة إلعادة 

التدوير، وكيفية تنفيذها  بالتعاون مع ولي األمر   ، وقد 
قام الطالب بمشاركة زمالئهم عبر منصة LMS مجموعة 

من الفيديوهات خالل تنفيذهم تلك األعمال  ، وتم 
استخدامها كتهيئة حافزة خالل الحصص االفتراضية في 

التعلم عن بعد   ، وتم نشر جميع مشاركات الطالب  على 
بوابة التعلم الذكي لتحفيز هم وخلق روح المنافسة بينهم 

يادة دافعيتهم نحو التعلم  وز

برمج فكرتك
بتوجيهات من مديرة  النطاق  ومديرة مشروع توسعة 

المدارس الصينية  األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة  
مديرة مدرسة حمدان بن زايد المشتركة ،األستاذة/ ريم 

حارث وبإشراف األستاذة  :انتصار إسماعيل عيسى رائد 
التغيير بالمدرسة قامت األستاذة / رهف شعشاعة  بتطبيق 
مبادرة برمج فكرتك والتي تهدف إلى  تشجيع الطلبة على 
اإلبداع واالبتكار أثناء الحصص الدرسية على أن تكون المادة 
العلمية المقدمة مشوقة ومحفزة وخاصة عندما تكون 

مدمجة بنتاج إبداعات الطلبة حيث تنافس الطلبة في العرض 
وكان لمبادرة  استخدام الطلبة لبرنامج "كون تاستيك " أثر 

كبير في  تعميق الفهم وتحفيز الطلبة للتفاعل مع المادة 
حيث استخدم الطالب حمد خليفة العبري هذا البرنامج في 

تأليف مشهد تمثيلي في مادة اللغة العربية أثناء عرض 
درس الخبز حول العالم "اصنع روابط "سجل صوته واختار 

شخصيات مناسبة وقام بتحريك الشرائح لتبدو كفلم كرتوني 
من إنتاج الطالب . 

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

أصحاب الهمم في وطن يعانق القمم "نحن قادرن"
بتوجيهات من مديرة  النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة  

مديرة مدرسة حمدان بن زايد المشتركة ،األستاذة/ ريم حارث وبإشراف األستاذة  :انتصار  إسماعيل عيسى رائد 
ياض، نهى  التغيير بالمدرسة قام  فريق دعم التعلم المدرسي معلمات أصحاب الهمم أمل النعيمي ، ليندا ر
عبد القادر  وإيمانا بمبدأ  أن التعلم حق للجميع  بتطبيق مبادرة " نحن قادرون " خالل فترة التعلم عن بعد تحت 

شعار "ملتزمون يا وطن " . حيث يتلقى طالب مدرسة حمدان بن زايد من أصحاب الهمم بمختلف الفئات خدمات 
دعم التعلم عن بعد والمتوافق مع دمجهم في الصفوف العادية ويتم تطبيق هذه المبادرة من خالل برامج 
وتطبيقات التعلم عن بعد التي وفرتها وزارة التربية والتعليم وقام  الفريق بالتعاون مع رائدة التغيير بالمدرسة 

األستاذة انتصار إسماعيل بإنشاء منصات لدعم التعلم عن بعد خاصة بكل صف دراسي  لهؤالء الطالب والتي 
تضمن خصوصية كل طالب  وسهولة تلقيهه التعليم الفردي المباشر والمتوافق مع شروط الدمج والخطط 

التربوية الفردية  الخاصة به والتي تضمن استمرار تعليم الطالب من أصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم التعليمية 
يبهم مع أولياء أمورهم على استخدام البرامج التعليمية والتقييمية وبيهمتهم  رغم التحديات الحالية وتم  تدر

ين على التعلم عن بعد وبجدارة بل وأثبتوا مقدرتهم على استخدام التطبيقات االلكترونية  اثبتوا أنهم قادر
 
ً
المتنوعة والتعلم والتفاعل اإليجابي عن بعد ولن نستطيع أن ننسى دور ولي األمر الفعال الذي كان سببا رئيسيا

في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق نتائج متميزة أشاد بها الجميع

رحلة مدرسية عبر العالم االفتراضي من مدرسة رفاعة 
إلى متحف اللوفر ابوظبي

رحلة بقيادة األستاذتين منى العماري وكنة الشامسي، لطالب الصف 
الثالث بمدرسة رفاعة الى متحف اللوفر ابوظبي حيث قمنا بجولة 

افتراضية لمعرض فن الفروسية بتقنية  ثالثية االبعاد، تعرف الطالب عن 
الفروسية في العصور الوسطى وتفاعل الطلبة في أنشطة المعرض 

بعمل الخوذة والحصان ، شاركوا الطالب اعمالهم من المنزل الى 
متحف اللوفر  ومنصة التعلم الذكي.حيث رافقونا في الرحلة ادارة 

مدرسة رفاعة االستاذة فاطمة الغيثي، واألستاذة مريم الظاهري، 
واألستاذة موزة السلمي
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بتوجيهات من مديرة النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة  
مديرة المدرسة ،األستاذة/ ريم حارث وبإشراف األستاذة  :نادية عبد الحي إبراهيم  معلمة اللغة العربية ، 

تم إنشاء مجموعة )) العربية تجمعنا (( من خالل بوابة  التعلم الذكي).LMS( التي تستهدف الطلبة الصنيين 
بالمدرسة وأولياء األمور . العربية بين يديك # العربية تجمعنا

فكرة المبادرة وأهدافها : 
يحظى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها باهتمام كبير في مدرستنا حمدان بن زايد كونها نموذج واعد لثالثية 
ية – الصينية (،لذا تهدف هذه المبادرة  إلى إتاحة  أيسر الطرق و الوسائل التي تخاطب  اللغة ) العربية – اإلنجليز

ية بوسائل وأدوات مختلفة مثل:  أفالم  حاستي السمع والبصر معا في استقبال الرموز الصوتية اللفظية، والبصر
السينما المتحركة، والفيديو والبرامج الحاسوبية والصور بكافة أشكالها والرسوم التوضيحية والمجّسمة التي 

 )LMS(تعرض من خالل بوابة التعلم الذكي
بما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم ومبادرة التعلم عن بعد  . 

أهدافها : 
ية التقنية •  يادة دافعية الطلبة  الغير ناطقين بالعربية والمعلم وولي األمر لالستخدام األمثل للمنصات الوزار ز
إتاحة الفرصة للطلبة الغير ناطقين بالعربية أن يستعملوا اللغة ويتحدثوا بها  خالل الدرس• 
واكتساب اللغة للطلبة الغير ناطقين بالعربية بشكل تطبيقي وتفاعلي.• 
إمتالك قاعدة واسعة من المفردات العربية التي تمكن الطلبة الغير ناطقين من الوصول إلى مستويات • 

متقدمة 

أثرها : 
كان لتفعيل مجموعة  العربية تجمعنا أهمية كبرى في نجاح عملية التعليم والتعلم، ولها أدوار محفزة وداعمة 

يد الدافعية، وتساعد  لألداء، تحفز الطلبة  وتثير تفاعلهم، وتصحح األداء وتقومه، وتثير الشعور بالمتعة، كما تز
على التغلب على الفروق الفردية وعوامل المكان والزمان، وتنمي لدى الطلبة الغير ناطقين بالعربية االعتماد 

على النفس، وتمنحهم الثقة بالنفس كذلك إتاحة الفرصة للطالب الغير ناطق بالعربية أن يستعمل اللغة ويتحدث 
بها ويوظفها خالل الدرس، فغالًبا ما يكون هؤالء الطلبة، في بيئات ليست عربية، وفرصة استعمالهم للغة في 

بيئاتهم الحقيقة أقل بكثير من غيرهم. 

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

بتوجيهات من مديرة  النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  
األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة  مديرة مدرسة حمدان بن زايد 
المشتركة ،األستاذة/ ريم حارث وبإشراف األستاذة  :انتصار  إسماعيل 

عيسى رائد التغيير بالمدرسة قامت األستاذة /  نورة الزيودي  بالتعاون 
ير رمضانية في  مع مجلس أولياء األمور بالمدرسة بتطبيق مبادرة فواز

الحصة االفتراضية في التعلم عن بعد لطلبة الصف األول  في مادة 
اللغة العربية ،حيث تم توزيع األدوار على الطلبة خالل حصص شهر رمضان 

المبارك بحيث  يقوم كل طالبين بإعداد مقطع فيديو يتضمن  أسئلة 
ياضية / تراثية( ويتم   متنوعة ) ثقافية / دينية / وطنية / اجتماعية / ر

عرضه عبر بوابة التعلم الذكي LMS وتهدف  هذه المبادرة إلى  توسيع 
يز الهوية الوطنية ومفهوم  إدراك الطفل وتنمية  قدراته االجتماعية وتعز

المواطنة اإليجابية وإكسابهم الثقة بالنفس .

ير رمضانية في الحصة االفتراضية  فواز

بتوجيهات من مديرة  النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  األستاذة / فاطمة 
البستكي ومتابعة  مديرة مدرسة حمدان بن زايد المشتركة ،األستاذة/ ريم حارث وبإشراف 

األستاذة  :انتصار  إسماعيل عيسى رائد التغيير بالمدرسة ، تم تطبيق  مبادرة " الوسام الذهبي في 
التعلم الذكي "   تحت شعار "ملتزمون يا وطن "

فكرة المبادرة : 

تقوم فكرة المبادرة على تكريم الطلبة والمعلمات وأولياء األمور األكثر تفعيل لبوابة التعلم 
الذكي LMS بمنحهم الوسام الذهبي في التعلم الذكي والذي تم تصميمه خصيصا ليحمل شعار 

lms برنامج محمد بن راشد في التعلم الذكي وإدراجه  على بوابة التعلم الذكي
أهدافها  : 

 •  LMSيادة دافعية الطالب والمعلم وولي األمر لالستخدام األمثل لبوابة التعلم الذكي  ز
 تقدير جهود أولياء األمو إلنجاح مبادرة التعلم عن بعد • 

 تحفيز المعلمات لتوظيف بوابة التعلم الذكي بكفاءة في الحصص االفتراضية • 

آلية التنفيذ : 

يتم تنفيذ ذلك على مرحلتين:  
 في المرحلة األولى  يتم اختيار 10 طالبات- 10 معلمات 10-أولياء أمور لتكريمهم ومنحهم  • 

ير استخدام  بوابة  شهادة شكر وتقدير كمرحلة أولى للفوز بالوسام الذهبي وفقا لتقار
التعلم الذكي LMS  في نهاية كل أسبوع  .

 في المرحلة الثانية في   نهاية كل شهر يتم منح أي معلمة أو طالب أو ولي  األمر الذي • 
حقق أعلى نسبة في االستخدام الوسام الذهبي في التعلم الذكي من خالل تصفيات 

نهائية لكل الذين تأهلوا  للفورز  في المرحلة األولى .  

 الوسام الذهبي في التعلم الذكي
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

مبادرة برمج روايتك
 بتوجيهات من مديرة النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  
األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة   مديرة المدرسة ،األستاذة/ ريم 

حارث قامت األستاذة :انتصار  إسماعيل عيسى رائد التغيير بالمدرسة 
بتطبيق : مبادرة برمج روايتك #نقرأ... لنبتكر    

فكرة المبادرة 
تقوم فكرة المبادرة على توظيف شغف الطلبة باستخدام التقنيات 
الحديثة والمنصات التعليمية الوزارية في برمجة الرواية المقررة ضمن 

منهاج اللغة العربية ويتم ذلك بأشكال متعددة فمثال قامت بعض 
الطالبات بإعداد مقاطع فيديو تحت عنوان " اصنع روابط " " الرواية في 
ظل أزمة كورونا " من خالل صنع روابطهم الخاصة بالرواية من خالل تتبع 

أحداثها  والغوص في مكنون شخصياتها وربط ذلك بالواقع الذي نعيشه 
اليوم في ظل أزمة كورونا ، بينما أعدت بعض الطالبات مقاطع مرئية يتم 

من خالل مسرحة النص القرائي بشكل إلكتروني في عرض مرئي ألهم 
األحداث وكذلك إعداد معجم رقمي للمفردات الجديدة وغير ذلك من 

ية التي تنفذها الطالبة بعد قراءة وفهم الرواية ويتم نشر  األفكار االبتكار
إبداعات الطالبات عبر بوابة التعلم الذكيLMS   في الحصة  االفتراضية 

.LMS. وتقييمها من قبل األقران
أهداف المبادرة :

يز مهارات القراءة الناقدة لدى الطلبة ..•  تعز
 تناول الرواية بأسلوب مختلف يعزز لدى الطلبة  مهارات القرن 21 • 

يد ارتباطهم بالنص ويز
مسرحة الرواية من خالل تقمص شخصياتها المختلفة  • 
توظيف شغف الطلبة بالتقنيات الحديثة في تعميق فهمهم  للرواية• 

دورة سويفت أسس
يد  يزة علي سليمان من مدرسة عاتكة بنت ز قامت األستاذة عز

للتعليم األساسي ح1 بإشراف مديرة المدرسة أ.هند الشحي بتقديم 
يبية بعنوان كيفية  متابعة الطالب في االختبارات عبر منصة  ورشة تدر

ية والتدريسية عبر مايكروسوفت  SwiftAsess لكافة الهيئة اإلدار
تيمز وكان أثر التدريب تحقيق نسبة %100 في قيام جميع الطلبة بحل 

االختبارات.
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

مبادرة حائط القيم
بتوجيهات من مديرة النطاق ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  
األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة مديرة المدرسة ،األستاذة/ ريم 

حارث وبإشراف األستاذة: انتصار  إسماعيل عيسى رائد التغيير بالمدرسة ، تم 
تطبيق مبادرة  حائط القيم #بقيمي أسمو وأرتقي "تحت شعار "ملتزمون يا 

وطن"
فكرة المبادرة وأهدافها: 

تهدف تلك المبادرة إلى تأصيل القيم التي يتضمنها منهاج التربية األخالقية
في نفوس الطلبة والمعلمات وأولياء األمور وتحقيق متطلبات األجندة
الوطنية ورؤية وزارة التربية والتعلم وسمات خريجي المدرسة اإلمارتية 

حيث تتاح الفرصة للطلبة من خالل ذلك الحائط اإللكتروني التفاعلي بربط ما 
تعلموه من قيم بالواقع عن طريق البحث واالستكشاف  وتوظيف التقنيات 

الحديثة كذلك في عرض نتاجات الطلبة المختلفة ويشاركهم في ذلك كل 
من المعلم وولي األمر  تم نشر حائط القيم ومشاركته كافة العاملين في 

lms المدرسة عن طريق بوابة التعلم الذكي
ومن أبرز جوانب التميز في هذه المبادرة أنها تستهدف جميع المراحل 
ياض األطفال كما أنها تسهم في التحول للتعلم الدراسية بما فيهم ر

ية  الرقمي وتنمية مهارات القرن 21 لدى الطلبة. وتم تنفيذ الحائط باللغة العربية وجاري تنفيذه باللغتين اإلنجليز
والصينية 
أثرها : 

كان لتنفيذ تلك المبادرة أثر واضح وفعال على جميع فئات الطلبة بما فيهم أصحاب الهمم حيث أظهرت النتائج 
 في مستوى الطلبة ومهاراتهم الشخصية وثقتهم بأنفسهم وانعكس ذلك بشكل إيجابي على  

ً
تقدما ملحوظا

سلوكهم بشكل عام وانتمائهم لوطنهم وتمسكهم بالقيم واألخالقيات المنشودة من منهج التربية األخالقية 
كما أظهرت نتائج الطلبة تقدما في المستوى األكاديمي للمادة 

قرآني نبض حياتي
ية للتعليم األساسي ح1 بإشراف األستاذة فاطمة  قامت مدرسة القر

الزحمي بتطبيق مشروع قرآني نبض حياتي على طلبة الصف الثالث 
والرابع األساسي البالغ عددهم 348 ويهدف المشروع على تشجيع 
الطلبة على التالوة السليمة من خالل تفعيل بوابة التعلم الذكي مما 
كان له أثر واضح في تحسين مهارة التالوة لدى الطلبة بنسبة 80 %



14العدد 24 |  مايو 2020 نشرة التعلم الذكـي اإلخبـارية
2020

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

مبادرة نقطة تغيير نحو التعلم الرقمي
بتوجيهات من مديرة النطاق  ومديرة مشروع توسعة المدارس الصينية  
األستاذة / فاطمة البستكي ومتابعة   مديرة المدرسة ،األستاذة/ ريم 
حارث وبإشراف األستاذة  :انتصار  إسماعيل عيسى رائد التغيير بالمدرسة  

ية # نقطة تغيير نحو التعلم الرقمي  تحت  تم تطبيق  مبادرة النافذة اإلخبار
شعار "ملتزمون يا وطن "

فكرة المبادرة: 
ية باللغتين   ية إلكترونية شهر تقوم فكرة المبادرة على إصدار نشرة إخبار

يبا بإذن ااهلل ستترجم بالصينية   يتم من خاللها نشر أفضل الممارسات الخاصة بتوظيف  ية  وقر العربية واإلنجليز
ية  في دعم المنهاج الدراسي من قبل الطلبة والمعلمات وأولياء  التعلم الرقمي واستخدام المنصات  الوزار

األمور في الحصص االفتراضية ويتم مشاركتها لكافة المعلمات والطلبة وأولياء األمور عبر LMS  وجميع قنوات  
التواصل االجتماعي 

أهدافها: 
ية  التقنية •  يادة دافعية الطالب والمعلم وولي األمر لالستخدام األمثل للمنصات الوزار ز
تقدير جهود جميع الفئات إلنجاح مبادرة التعلم عن بعد وتسليط الضوء على  أفضل الممارسات والنتاجات • 

التعليمية ليس من قبل المعلمات فقط ولكن من قبل الطلبة وأولياء األمور باعتبارهم شركاء لنا إلنجاح مبادرة 
التعلم عن بعد  

آلية التقييم: 
ية استبيان للتقييم والوقوف على جوانب القوة وجوانب التحسين ويتم   يرفق مع كل إصدار من تلك النشرة اإلخبار

مشاركته لجميع الفئات من الطلبة وأولياء األمور والمعلمات 

االستثمار األمثل للجداول
يبية بعنوان  من منطلق تبادل الممارسات التعليمية تم عقد ورشة تدر
االستثمار األمثل للجداول عبر منصة التعلم الذكي  بقيادة المعلمتين 

سالي محمد روضة الياسات / سهير عبدالظاهر روضة المكتشف الصغير 
والتي كان اهم محاورها االستخدام األمثل للجداول في تصميم أسئلة 

بنك األسئلة / االستخدام األمثل للجداول في السبورة الذكية   حضرها 
ياض األطفال / مختلف الحلقات / المدارس الخاصة  العديد من المعلمين لر

التي نمت مهارات المعلمين في استخدام الجداول عبر األسئلة بطرق 
مختلفة مراعاه الفروق الفردية  ضمن االنشطة بالتعاون مع فريق التعلم 

الذكي 
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

مبادرة مسرحة النصوص في الحصة االفتراضية
ومتابعة  مديرة مدرسة حمدان بن زايد المشتركة ،األستاذة/ 

ريم حارث وبإشراف األستاذة  :انتصار  إسماعيل عيسى رائد التغيير 
بالمدرسة قامت األستاذة /  نبيهة خالد التميمي   بتطبيق مبادرة 
)مسرحة النصوص المعلوماتية والقصصية( في الحصة االفتراضية 

للتعلم  عن بعد لطلبة الصف األول في مادة التربية االسالمية. حيث 
هدفت هذه المبادرة لتنمية مهارات التعبير الشفهي واكتساب 
معلومات  تبقى  بذاكرة الطلبة  لفترات طويلة، وذلك من خالل  

تسجيل أصواتهم والتعبير عن رأيهم ليكونوا أبطاال  لقصص كرتونية 
متحركة وناطقة بأصواتهم وتعبيراتهم وقد تفاعل اولياء األمور 
بشدة مع تلك المبادرة  فقد كان من ضمن الحلقات أدوار لألب 

واألم في تقديم النصح والتوجيه وقدمت بشكل حلقات كرتونية 
متتالية في الحصص االفتراضية وتسعى هذه المبادرة لتحقق 

أهداف تدريسية بطريقة ممتعة ومشوقة  تترجم النصوص 
والمعلومات وتجسدها في شخصيات كرتونية تجذب الطلبة لتعلم  

وتنمية اإلبداع واالبتكار ومهارات التفكير العليا لدى طالب الصف 
األول. وقد تم إرفاق هذه الحلقات الكرتونية في )lms(  عبر روابط 

في اليوتيوب حققت مشاهدات في فترة زمنية بسيطة و لتكون 
مرجع للمجموعات المشاركة في برنامج التعلم الذكي.

مشروع "وسامي"
قامت مدرسة عاصم بن ثابت للتعليم األساسي بالفجيرة، باشراف 

أستاذ التربية البدنية رمزي بن سليمان بابتكار وتطبيق برنامج  لأللعاب 
واألسئلة "وسامي" على طلبة صفوف السابع والثامن العام 

والنخبة أثناء حصص التعلم الذكي المباشر ويهدف المشروع الى 
استخدام بيداغوجيا التعلم باللعب في ايصال المعلومة الى الطالب 
بطريقة سلسة ومرحة. ويمكن استخدام هذه الفكرة أثناء الدرس، 

كتهيئة حافزة أو كتغذية راجعة. مما كان له أثر ايجابي في مشاركة 
يز  عدد أكبر من الطلبة أثناء الحصة الدرسية ومزيد شد انتباههم وتعز

روح الحماس والتنافس االيجابي بينهم.ويقوم هذا المشروع على 
طرح أسئلة على الطالب مع اختيار من متعدد ثم تدوير الدوالب 

لتحديد اسم الطالب الذي يجيب على السؤال. عندها نقوم 
بتشغيل المؤقت العطاء الطالب 10 ثواني للتفكير. اذا كانت االجابة 

صحيحة يحصل الطالب على وسام من أوسمة مهارات القرن الواحد 
والعشرون.
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تحدي القراءة عن ُبعد
تهدف القراءة عن ُبعج إلى جعل القراءة عادة لصيقة بالطفل 

مهما كانت الظروف المحيطة بالطفل وهي مهارة تعمل على 
تطوير مهارة القراءة والتهجئة لدى الطفل مما يخلق حب التحدي 

وروح المنافسة لدى االقران في الفصل الواحد. والفكرة تقوم 
على عرض الحرف والكلمات تبين مواضع الحرف، ثم تتسلسل إلى 

مجموعة من الكلمات يقرأها الطفل بطريقة هرمية حتى يصل 
إلى قراءة جملة الحرف. وحتى تصل الفكرة إلى النجاح تم ربطها 

بمنهاج وزارة التربية والتعليم القائم على حقيبة ألف باء االمارات. 
ومما يحسب لهذه الفكرة أنخا تهيئ الطفل للقراءة بشكل 

صحيح للصف األول حيث تتكون للطفل كمية وافرة من المصلحات 
الجديدة ومهارات القراءة. وال يمكن ألي مبادرة أن تنجح دون 
 بإرسال مقطع فيديو 

ً
متابعة وتحفيز لذلك يقوم الطفل يوميا

للمعلمة لتقييم قراءته وتقوم المعلمة بدورها بتقييم الطفل 
من خالل إرسال رسالة صوتية له تبين فيها مواضع الصح والخطأ. 

كل تجربة البد لها من تقييم ولقد الحظت مستوى التقدم 
في القراءة عن األطفال، وتم إعطاء األطفال أوسمة القراءة 
بشكل يومي في بوابة التعلم الذكي مع وضع صورهم مما 

 كبير للطفل واالم، مع مالحظة أنه في ختام البرنامج 
ً
شكل حافزا

القرائي يحصل الطفل على بطاقة شكر ويتم عرض صورته مع 
البطاقة في صفحة انستغرام المعلمة و على المجموعات في 

بوابة التعلم الذكي. تجربة القراءة عن ُبعد تجربة جديرة بالتطبيق 
ولها متابعين تجاوز عددهم 4800 من االمارات وغيرها من 

البلدان. وبدأت بعض المعلمات بتطبيقها على األطفال مما شكل 
أضافة رائعة الستغالل جلوس األطفال في المنزل بتنمية مهارة 

جديدة. المعلمة مريم العوضي روضة الزوراء )االماني( في 
إمارة عجمان. خبرة 10 سنوات.. تخصص طفولة مبكرة.. حاصلة 

على شهادة الماجستير في القيادة التربوية..  ألفت حقيبة 
الحروف ألطفال الروضة حيث تعتبر منهج متكامل ألطفال الروضة. 

كما أعددت منهج للهوية الوطنية االمارتية صممت العديد من 
الدروس التفاعلية واالنشطة المدرسية. أحب اعرض يومياتي 

مع اطفالي في الروضة على حسابي على اإلنستغرام وقناتي 
على التليغرام تحتوي على مطبوعات وأنشطة تعليمة هادفة 

وجاذبة.  
المعلمة مريم العوضي 

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

مبادرة موروث الخير
قامت روضة األوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس .4.6 ا.صالح 

الجحوشي ومدير اول ا.شيخة الشامسي ومديرة روضة األوائل 
أ. نادية الصيعري وبإشراف وتنفيذ منسقة األنشطة والفعاليات 

والجوائز هبة اهلل محمد عبد الفتاح وجميع أفراد الهيئة التدريسية 
بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي من خالل نادي إنجازات 

مركز الدعم االبتكاري بتنفيذ مبادرة موروث الخير انطالقا من توجيهات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه اهلل ورعاه بحفظ 

النعمة وترشيد االستهالك وعدم اإلسراف والحفاظ على المصادر 
كجزء أساسي من إستراتيجية األمن الغذائي  ودعم ثقافة موروث 

الخير والعادات اإلسالمية واإلجتماعية األصيلة شارك معنا في مبادرة 
موروث الخير في طرح أفكار وممارسات مبتكرة للترشيد وتقليل 

االستهالك وأفكار لنشر الخير والدعم النفسي واإلجتماعي للمجتمع
األهداف:

تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي نحو تكوين ثقافات وعادات موروث الخير في ممارسات عملية نحو تقليل 
اإلستهالك والحفاظ على الموارد وابتكار حلول لنشر الخير والمساعدة  والدعم النفسي واإلجتماعي المادي أو 

المعنوي
شارك معنا بفيديو ال يتعدى دقيقة واحدة تبث من خالله فكرة توعوية لترشيد االستهالك أو فكرة مبتكرة 

للدعم النفسي واالجتماعي أو أفكار مبتكرة لتقديم المساعدات والعمل التطوعي
برعاية نادي سنع التابع  األندية الذكية للتنمية المستدامة المعتمدة من اإلتحاد الدولي للتنمية المستدامة

يادة التغيير بوابة األوائل الذكية مًعا نحو ر
تحصل المشاركات المتميزة على شهادة تحمل وسام موروث الخير

ضمن برنامج  أوسمة المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بنادي سنع
رئيس األندية الذكية للتنمية المستدامة

يز هبة اهلل محمد عبد الفتاح عبد العز

الصف الذكي 
قامت مدرسة عين جالوت للتعليم األساسي 

حلقة أولى  ، بإشراف المعلمة منى درويش ، 
بتفعيل الصف الذكي أثناء الحصة الدرسية للطالبات 

الصف الخامس والذي يهدف إلى تطبيق تكنولوجيا 
تفاعلية للتواصل بين الطالبات والمعلمة في أي 

مكان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية 
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برنامج نجوم التعلم عن بعد
قامت روضة األوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس 4.6 أ.صالح 
الجحوشي ومدير أول أ.شيخة الشامسي ومديرة روضة األوائل 
أ. نادية الصيعري وبإشراف وتنفيذ منسقة األنشطة والفعاليات 

والجوائز هبة اهلل محمد عبد الفتاح وجميع أفراد الهيئة 
التدريسية بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي من خالل 

نادي إنجازات مركز الدعم االبتكاري بتنفيذ برنامج #نجوم_التعلم 
_عن_بعد، #متفوق_في_دراستي_وآمنا_في_بيتي، #عطاء_

في_عملي_وسالمه_في_بيتي
البرنامج يتضمن مجموعة من األنشطة والمسابقات التحفيزية 
التي تهدف إلى تحفيز جميع أفراد العملية التعليمية ودعم 

التعلم عن بعد. استهدف البرنامج الطالب في جميع المراحل 

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

ياض األطفال وحتى الحلقة الثالثة حيث اشتمل البرنامج على مسابقات وأنشطة تهدف إلى دعم التعلم  من ر
عن بعد وتحفيز الطالب نحو االستخدام األمثل للتكنولوجيا تنمية الطالقة الرقمية لديهم وحثهم على تفعيل 

المنصات اإلثرائية التي تدعمها وزارة التربية والتعليم ضمن التطبيقات المدرجة على منصة التعلم الذكي وحصل 
الطالب عبد اهلل الظاهري على وسام البراعة واإلبداع في إنتاج القصص وتحويل الكتب إلى أفالم كرتونية عن 
مشاركته في تحدي القراءة على منصة نهلة وناهل وكان للبرنامج أثر ملموس في تحفيز ودعم التعلم عن 

بعد وشارك فيه عدد كبير من أفراد الميدان التربوي على مستوى الدولة وقد حقق نتائج رائعة في إبراز أعمال 
الطالب ونشر أفضل ممارساتهم ومشاركتهم في العملية التعليمية عن بعد وإنتاج مواد ذكية مبتكرة حيث 

تضمن البرنامج على عدة مسابقات متنوعة منها
مسابقة وسام نجوم التعلم الذكي• 
مسابقة وسام المبتكر الرقمي• 
مسابقة التحديات الخمسة• 
مسابقة تحدي القراءة على منصة ناهل • 

ونهلة 

مسابقة وسام البراعة في التخطيط الذكي• 
مسابقة وسام أجمل دفتر• 
برنامج أوسمة التفرد في اإلبداع الخاصة• 
) وسام نبوغ - وسام البراعة-  طموح - إلهام• 

      والعديد من األوسمة الخاصة المميزة(

استخدام بوابة التعلم الذكي 
قامت مدرسة عين جالوت للتعليم األساسي ، بإشراف المعلمة 
فاطمة الظاهري،بتدريب طالبات الصف الرابع على طريقة الدخول 

برنامج lms بوابة التعلم الذكي وكيفية استخدامه ، ويهدف 
المشروع على تمكين الطالبات بالدخول للبرنامج بإنفسهم .
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

برنامج الورش الذكية #ورشة ×5 دقائق  
 قامت روضة االوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس .4.6 أ.صالح 

الجحوشي ومدير أول أ.شيخة الشامسي ومديرة روضة األوائل 
أ. نادية الصيعري  وبإشراف وتنفيذ منسقة األنشطة والفعاليات 
والجوائز هبة اهلل محمد عبد الفتاح  بالتعاون مع منسقة التعلم 

الذكي شيخة الحبسي نطاق 4.6  ومخيم المنار التقني وجميع أفراد 
الهيئة التدريسية بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي من خالل 
 teams نادي إنجازات مركز الدعم االبتكاري وبوابة األوائل الذكية عبر

بتنفيذ # برنامج_الورشة_الذكية_في_عصر_السرعة_الرقمية
# متعة_التعلم_الذكي_مكتبتي_الرقمية، # ورشة_×_5_دقائق 

يادة  برنامج ذكي يسعى إلى نشر ثقافة عصر السرعة الرقمية ور
التغيير والتطوير المستمر لمنهجيات التدريب والتعليم التقليدي 
والتحول اإليجابي نحو التعلم الذكي والتدريب والتعلم عن بعد 

ويسهم في وضع بصمة مستدامة في مجال التطوير المهني واألكاديمي وتبادل الخبرات وتحقيق مبدأ 
استدامة التعليم والتعلم وتحفيز وتنمية مهارات الطالقة الرقمية وابتكار الحلول ونشر ثقافة الفكر المتجدد 

والتواصل الذكي بين جميع فئات المجتمع  وتمكين جميع فئات المجتمع نحو اإلجادة التقنية ورفع كفاءة 
التواصل االفتراضي الفعال  وكان البرنامج تحدي جديد لالنفتاح على تعلم مهارات المستقبل من اجل طالقة 
رقمية استثنائية  الجميع يجيد استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة بكفاءة عالية الجميع يتبادل الخبرات 

 
ً
الجميع لدية وعي بأهمية المرجعية الموثوقة الجميع يبحث ويحاول ويشارك وقد القا البرنامج استحساًنا وإقباال

يين ...  كبيًرا من قبل جميع فئات المجتمع حيث شارك فيه العديد من الطالب والمعلمين واولياء االمور واإلدار
يبة مبتكرة  بورش تدر

رابط نماذج من مشاركات ورشة ×5 دقائق
https://drive.google.com/folderview

id=1Lj52sYA96AdyA7_9clbBKHwB8RRjLzAr?

السبورة الذكية
قامت مدرسة عين جالوت للتعليم 

األساسي حلقة أولى  ، بإشراف المعلمة 
فاطمة الظاهري بتدريب الطالبات على 

استخدام السبورة الذكية في عملية 
التدريس ، ويهدف إلى تشجيع الطالبات 

إلى استخدام التكنلوجيا الحديثة . 
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برنامج اإليجابية والسعادة 
قامت روضة األوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس .4.6 أ.صالح 

الجحوشي ومدير أول أ.شيخة الشامسي ومديرة روضة األوائل 
أ.نادية الصيعري  وبإشراف وتنفيذ منسقة األنشطة والفعاليات 

والجوائز هبة اهلل محمد عبد الفتاح وجميع أفراد الهيئة 
التدريسية بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي من خالل 

نادي إنجازات مركز الدعم االبتكاري بتنفيذ مبادرة إيجابي لتسليط 
الضوء على أهم إيجابيات التعلم عن بعد  واستهدفت المبادرة 

جميع أفراد المجتمع  حيث شاركوا بالعشرات من المقاالت 
اإليجابية استعرضوا من خاللها تجربتهم ورؤيتهم اإليجابية في 

تجربة التعلم عن بعد وكان لها أثر فائق التميز في نشر إيجابيات 
التعلم عن بعد حيث ساهمت في بث روح اإليجابية

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

 وااللتزام وشارك فيها عدد كبيًرا من جميع فئات أفراد الميدان التربوي على مستوى الدولة وخارج الدولة من 
يين...إلخ، كما ساهمت روضة األوائل في نشر اإليجابية والسعادة  طالب ومعلمين وأولياء أمور وقادة وإدار

جميع فئات المجتمع من خالل مبادرة # رمضانكم_مبارك_السعادة_واإليجابية مبادرة تهدف إلى نشر السعادة 
واإليجابية في ظل أزمة الوباء العالمي كورونا شارك فيها الطالب بفيديوهات بثوا من خالله رسالة سعادة 

وتفاؤل وتهنئة بالشهر المبارك واستعرضوا فيه ممارساتهم اإليجابية الستقبال شهر رمضان واالحتفاء به 
يين المنازل تجهيز برنامج العبادة وقراءة القرآن والصالة وتوزيع مير رمضان وأفكار إبداعية إلدخال البهجة  مثل تز

والسرور واستثمار الوقت في الشهر الفضيل  رمضان خير وسعادة وبركة في البيت

مبادرة وسام المسؤولية المجتمعية 
قامت روضة االوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس .4.6 أ.صالح 

الجحوشي ومدير أول أ.شيخة الشامسي ومديرة روضة األوائل 
أ. نادية الصيعري  وبإشراف وتنفيذ منسقة االنشطة والفعاليات 

والجوائزهبة اهلل محمد عبد الفتاح وجميع أفراد الهيئة التدريسية 
بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي من خالل نادي إنجازات

مركز الدعم االبتكاري بالتعاون مع  مدرسة السارية ومدرسة النشء 
الصالح #وسام_المسؤولية_المجتمعية_في_أزمة_كورونا، #ال_

تشلون_هم #ملتزمون_ياوطن، #خلك_في_البيت
استهدفت المبادرة جميع فئات المجتمع شارك فيها نماذج رائعة 

ومتنوعة من فئات المجتمع بفيديوهات تحفيزية وتوعوية اجتماعية 
وإنسانية وتربوية استعرضوا فيها  موضوعات مواجهة أزمة كورونا  
وواجب البقاء في البيت ورسائل الدعم النفسي وااللتزام ملتزمون 

يا وطن و ساهمت المبادرة بشكل مباشر في دعم الحمالت الوطنية حيث شارك فيها نماذج رائدة جميع افراد 
الميدان التربوي على مستوى الدولة  وقد أثمرت عن مشاركات فائقة الروعة وحصل فيها على المركز األول 

ية  تحكيم الطالب عبد اهلل محمد الظاهري بالصف السادس عن فيديو فائق التميز بث من خالله رسالة تحفيز
يخ ألقاها طالب إماراتي من قلبه الصغير إلى العام أجمع توعوية تحمل في طياتها كلمات يخلدها التار
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

جائزة تحدي الموهبة برنامج مهارات
قامت روضة األوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس .4.6 أ.صالح 

الجحوشي ومدير أول أ.شيخة الشامسي ومديرة روضة األوائل 
أ.نادية الصيعري  وبإشراف وتنفيذ األمين العام والمدير التنفيذي 
يز وجميع أفراد الهيئة  للجائزة هبة اهلل محمد عبد الفتاح عبد العز

التدريسية بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي من خالل مركز 
الدعم االبتكاري وبرعاية سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن 

خالد آل نهيان ومركز الشيخ  محمد بن خالد آل نهيان  واتحاد المبدعين 
العرب عضو األمم المتحدة  حيث جاء إطالق الجائزة مع بداية تطبيق 

التعليم عن بعد  واستهدفت الجائزة المعلمين وأولياء األمور والطلبة  
في جميع المراحل الدراسية وفق المهارات األربعة التي حددتها 
منظومة التعليم في المدرسة اإلماراتية بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة لمرحلة الطفولة المبكرة متضمنة ) المهارات الشخصية 

ية ) لمركز الدعم االبتكاري( روضة األوائل والذي  ية واللغوية والبدنية ( وتأتي الجائزة ضمن البرامج التحفيز واالبتكار
ية ، ودعم تفاعل  يهدف إلى تشجيع وتحفيز المعلمين وأولياء األمور المتميزين في رعاية موهبة الطلبة االبتكار
الطلبة مع التكنولوجيا ، والتواصل عن بعد من أجل التعلم بجدية وكفاءة، كما تسعى الجائزة إلى  تنمية مهارات 
الطلبة وإبراز مواهبهم بطرق عملية تنمي التطور الشخصي لديهم عبر مهارات التواصل والتحدث والعرض أمام 

الجمهور ، وتحفيز الطلبة لعرض مواهبهم ؛ ليكونوا مصدر إلهام وتحفيز لبعضهم البعض ، وصوال الكتشاف 
المواهب الواعدة من الطلبة والعمل على رعايتها  ما أمكن من خالل توجيه جهود المعنيين برعاية الطفل من 

المعلمين وأولياء األمور في العمل على إبراز مواهب أطفالهم وتمكينهم فيها بطرق حافزة، وقد جاء إطالق 
الجائزة عن بعد تزامنا مع فعاليات شهر مارس 2020م  ) شهر القراءة ( ، كما ساهمت الجائزة في تشجيع تفاعل 

الطالب وأولياء االمور مع معلميهم في التعلم عن بعد ودعم مواهب الطلبة وثقل خبراتهم ومهاراتهم 
وتفاعلهم مع المناهج الدراسية بطرق إبداعية ومبتكرة وغير معتادة كما تضمنت فئات الجائزة  الطالب في 

جميع المراحل الدراسية  وأصحاب الهمم ، والمعلمين وأولياء األمور والمدارس والمؤسسات التعليمية ، في 
المجاالت التالية : ) فئة المعلم ، فئة المدارس والمؤسسات ، فئة أصحاب الهمم ، فئة الطلبة ( من خالل 

ية ، مسابقة مهاراتي اللغوية ،  المسابقات التالية : ) مسابقة مهاراتي الشخصية ، مسابقة مهاراتي االبتكار
مسابقة مهاراتي البدنية ( ، هذا وقد تم تحديد شهر مارس كبداية لتلقي المشاركات  على أن تتم  التصفيات 
النهائية وعمليات التحكيم في منتصف اغسطس ، ويعلن عن الفائزين خالل شهر سبتمبر 2020م وقد حققت 

نتائج فائقة في تطوير ودعم مواهب الطلبة حيث لوحظ ذلك من خالل تطور جودة مشاركات الطلبة مؤخًرا 
مقارنة  ببداية استقبال المشاركات و شارك في الجائزة عدد يفوق 500 مشارك على مستوى الدولة باإلضافة 

إلى المشاركات من خارج الدولة . 
قناة جائزة تحدي الموهبة برنامج مهارات ونجوم التعلم عن بعد عبر اليوتيوب

  https://www.youtube.com/channel/UCan_gJjsS49Cv9oVo5Q8q1A
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بوابة األوائل الذكية
قامت روضة األوائل بتوجيهات من مدير نطاق مجلس .4.6 

أ.صالح الجحوشي ومدير أول أ.شيخة الشامسي ومديرة روضة 
األوائل أ. نادية الصيعري وبإشراف وتنفيذ منسقة األنشطة 

والفعاليات والجوائز هبة اهلل محمد عبد الفتاح وجميع أفراد 
الهيئة التدريسية بقيادة رئيس هيئة تدريس حمدة المصعبي 

ومنسقة التعلم الذكي شيخة الحبسي وبالتعاون مع مدرسة 
ية  بإنشاء بوابة األوائل الذكية منصة ذكية  من أجل تواصل  السار

افتراضي فعال و بيئة محفزة لتنمية مهارات الطالقة الرقمية 
وابتكار الحلول ونشر ثقافة الفكر المتجدد واإلدراك المستقبلي 

يادي والتواصل الذكي بين جميع فئات المجتمع وقد  والوعي الر
تم فتح العديد من القنوات االفتراضية للتفاعل والتواصل

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

 الفعال بين جميع أفراد المجتمع حيث تم إنشاء قناة خاصة 
ين الدين وقناة شركاء  بمجلس أولياء األمور وقناة روائع أصحاب الهمم في التعلم عن بعد بإشراف رحاب ز

في التميز لنشر أفضل الممارسات وقناة ملتقى صناع التميز بإشراف د.فاطمة الظاهري وقناة رتل وارتق 
مي مصطفى وقناة مهرجان بيئتنا مستدامة مشروع التكنولوجيا الخضراء  والعديد من قنوات برامج التحفيز 

والمسابقات والجوائز وكان للبرنامج أثر ملموس في تحفيز ودعم الميدان للتفاعل والتواصل الفعال واللقاءات 
المثمرة. يمكنكم متابعتنا من خالل قناتنا على منصة اليوتيوب

  https://www.youtube.com/channel/UCfRR15_ro5xWY4YisE2Yf6A

مبادرة ضع كل شيء واقرأ
قام مركز مصادر التعلم بمدرسة الظبيانية وبدعم 

من مديرة المدرسة جميلة المنصوري و بإشراف 
األستاذة فاطمة الجنيبي، بإنشاء قناة الظبيانية 

تقرأ والتي تدعم التعليم عن بعد  لتطوير مهارة 
القراءة و الكتابة واالستماع و إتاحة المصادر 

التعليمية المتنوعة للطالب سواء المكتوبة أو 
الصوتية وتم انشاء قناة في برنامج التيلجرام في 
أبريل 2020دعما للتعليم عن بعد والتي تستهدف 

الطالب، أولياء األمور والمعلمين. 
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

طّبق 
ُ
ممارسة : أقرأ .. أتعلم ... أ

يز  السويدي ، وبإشراف  قامت مدرسة ) أبو حنيفة للتعليم األساسي ( بتوجيهات األستاذة : مريم عبدالعز
األستاذة : مريم الخوري ، بتنفيذ ) مسابقة تعليمية على wordwall(  وباستخدام استراتيجية )الخرائط الذهنية(

لطالب الصف الرابع اإلبتدائي : 
ألية التنفيذ: 

خالل االسبوع تختار المعلمة مجموعة من القصص على حسب المستويات ) مبتدئ / متوسط / متقدم ( 
وُيطلب من الطالب الدخول على المنصة )نهله وناهل ( والبحث عن القصة وقراءتها بتأني ومن ثم الدخول على 

الرابط الموجود على البوابة وحل األسئلة على شكل ألعاب تعليمية 
أثر الممارسة على المستهدفين:

أثرت هذه الممارسة بشكل إيجابي على جميع  الطالب وخلق جو تنافسي فيما بينهم  كما إنها محفز قوي 
ين باإلضافة إلى تصميم مخطط ذهني ) استراتجية الخرائط المفاهيمية ( من قبل  ين للحاق بركب المتميز للمقصر

الطالب وعرضها مباشرة ) على التيميز ( ومن ثم إدراجها على البوابة ) المشاركات ( 
المرفقات : 

https://wordwall.net/play/1484/051/328 ) رابط المسابقة (

وسام التميز
قامت مدرسة ) أبو حنيفة للتعليم األساسي( بتوجيهات األستاذة : مريم 

يز السويدي ، وبإشراف األستاذة : مريم الخوري ، بتنفيذ عبدالعز
)وسام  التميز ( لطالب الصف الرابع اإلبتدائي : والتي ُتمنح كل نهاية 

ين  أسبوع  نهاية الحصة الدرسية من خالل منصة التيميز  للطالب للمتميز
ولهم مشاركات فّعالة على التيميز والبوابة الذكية ونهلة وناهل ومد يد 
العون للزمالء بعد انتهاء  اليوم الدراسي من خالل تبادل المعلومات على 

البوابة الذكية والتزامهم بالحضور وتمتعهم بالسلوك اإليجابي 
أثر الممارسة على المستهدفين :

أثرت هذه الممارسة بشكل إيجابي على بقية الطالب وخلق جو تنافسي 
ين ين للحاق بركب المتميز فيما بينهم  كما إنها محفز قوي للمقصر
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مبادرة ملتزمون يا وطن
قامت مدرسة البطين للتعليم االساسي بتوجيهات االستاذة حمدة 

المزروعي  وبإشراف االستاذة ايناس قطب  معلمة التربية الموسيقية 
بتفعيل ) مبادرة ملتزمون يا وطن ( وذلك  لتشجيع الطالب على االلتزام 

بإجراءات الدولة الوقائية لحد من انتشار فيروس كورونا في اإلمارات.حيث 
يجسدوا  طالبنا  أسمى معاني الوالء والمحبة لوطننا الغالي من خالل   

فعاليات وأنشطة عن بعد  . حيث  يتم تسجيل مقطع فيديو ينشدون فية  
النشيد الوطني اإلماراتي ونفديك باالرواح يا وطن  

رسالة لمن تحب
قامت مدرسة البطين للتعليم االساسي بتوجيهات من االستاذة حمدة 
المزروعي  وبإشراف االستاذة ايناس محمد  معلمة التربية الموسيقية 

فعالية »رسالة لمن ُتحب«حيث يقوم الطالب بتسجيل مقطع فيديو قصير 
يحتوي علي عبارات    التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للقيادة 

 المولى عز وجل أن 
ً
الرشيدة ولشعب اإلمارات واألمة اإلسالمية سائال

 وبركة وأن يصرف فيه الوباء عن اإلنسانية جمعاء 
ً
يجعل رمضان خيرا

البطين تقرأ
قامت مدرسة البطين الحلقة االولى بتوجيهات من االستاذة  حمدة 

المزروعي  وبإشراف   كاملة المهيري بمبادرة قرائية الهدف منها 
التواصل مع المجتمع المدرسي من طالب و معلمين وكذلك اولياء 

االمور، ويتم ذلك من خالل انشاء قناة في التلغرام.)البطين تقرأ( ونشر 
الرابط  للمجتمع المدرسي واولياء االمور عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

و تفعيل القناة ومتابعتها من خالل طرح قصص الكترونية، ولوحات 
ارشادية و مسابقات.

مسابقة دقيقة إيجابية مع البطين
قامت مدرسة البطين للتعليم االساسي بتوجيهات  االستاذة حمدة 

المزروعي  وبإشراف كل من االستاذة مريم الزعابي  تماضر ايناس قطب   
بإطالق مسابقة  دقيقة إيجابية مع البطين  حيث يقوم الطالب  بتصوير 

فيديو قصير مدتة دقيقتين يعبر فيها الطالب عن رسالة إيجابية عن التعلم 
عن بعد

مسابقة تحدي مدرسة البطين للياقة البدنية
قامت مدرسة  للتعليم االساسي بتوجيهات  االستاذة حمدة المزروعي  
وبإشراف كل من االستاذة انتصار  حيث تؤدي الطالبة التمرين خالل دقيقة 

واحدة  
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مسابقة موهبتى سر تميزي 
قامت مدرسة البطين للتعليم االساسي بتوجيهات االستاذة حمدة 

المزروعي  وبإشراف االستاذة ايناس قطب معلمة التربية الموسيقية 
أطلقت مسابقة للطالب خالل تواجدهم فى منازلهم بعنوان " موهبتى 
سر تميزى" يشارك فيها الطالب بمواهبهم الموسيقية المختلفة وذلك  

لتنميتها وأيضا فى إطار دعم المواهب وتفعيل األنشطة الطالبية خارج 
المدرسة وذلك بتصوير فيديو يقوم الطالب من خالله بعرض موهبتهم  

مشروع الخبز حول العالم
قامت مدرسة البطين للتعليم االساسي بتوجيهات  االستاذة حمدة 

المزروعي  وبإشراف كل من االستاذة امينة بأطالق مشروع الخبز حول 
العالم مشاركة طالبات الصف الثالث في إنجاز مشروع الخبز حول العالم 

الذي يدعم درس اللغة العربية حيث قامت طالبات الصف الثالث بصنع الخبز 
داخل المنزل وعمل فيديو بطريقة االعداد  وكم كان اإلبداع في هذا 

العمل الجميل

كتاب عن بعد 
قامت مدرسة التميز للتعليم ح2 بتوجيهات من 

األستاذ/عادل العبيدلي مدير المدرسة وبإشراف  
قسم اللغة  العربية بالتعاون مع مركز مصادر التعلم 

ببعث  القناة الثقافية " كتاب عن ُبعد " عبر منصة 
التيمز و التي نفذها  أعضاء نادي القراءة بالمدرسة 

، تسعى القناة إلى إذكاء شغف المطالعة لدى 
الطالب و ترغيبهم في القراءة ، و تتمثل المبادرة 

في لقاء ثقافي أسبوعي ينعقد مساء كل أربعاء 
على الساعة التاسعة والنصف ، يتناقش خالله الطالب 

مقطعا من كتاب أو  رواية يكون محورها قصص 
النجاح اإلنساني ، أما المغزى األسمى للقناة فهو 

ترغيب الطالب في العودة إلى الكتاب أو الرواية 
األصلية وقراءتها كاملة . لقد لقيت القناة الثقافية 
" كتاب عن بعد "نجاحا في أوساط طالبنا حيث وصل 
عدد الطالب المشاركين إلى نسبة %5 من مجموع 

طالب المدرسة 
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مسابقة موهبتى سر تميزي 
قامت مدرسة الرماقية للتعليم االساسي ح2 بنات بمتابعة قناة التعليم 

الدامج داخل برنامج teams للطالبات من أصحاب الهمم ضمن مبادرة 
ية الحمادي مديرة  التعليم عن بعد  وذلك بتوجيهات األستاذة / حور

المدرسة ، وبإشراف المعلمة :أميمة محمد علي ملش ،
الهدف من إنشاء القناة:

رعاية الطالبات من أصحاب الهمم وتخصيص حصص ليتم تعليمهم • 
بشكل فردي أو جماعي حسب مستويات الفئات المختلفة .

التواصل مع أولياء األمور لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطالبات • 
من أصحاب الهمم .

اإلرتقاء بمستوى الطالبات اإلكاديمي من خالل تقديم أفضل الخدمات • 
التعليمية لهن بشكل مشوق واستخدام أحدث األساليب التعليمية .

اآلثار اإليجابية للمبادرة
يادة إقبال الطالبات على التعليم وإثارة الدافعية نحو العملية •  ز

التعليمية بشكل يفوق التوقعات .
توطيد العالقة بين المعلمة والطالبات بصورة أكبر .• 
يادة ثقة أولياء األمور في المعلمة لما لمسوه من جهود مبذولة •  ز

لالرتقاء بالمستوى التحصيلي لبناتهن .

نلعب ونتعلم 
قامت مدرسة الزايدية للتعليم الثانوي في مدينة العين بإشراف مديرة 
المدرسة مريم محمد اليبهوني الظاهري  ، بإعداد وتقديم  األستاذة 

خولة  محمد علي جديد الشحي بتطبيق فكرة مشروع المسابقات تحت 
استراتيجية نلعب ونتعلم على طلبة الصف الثاني عشر ويهدف المشروع 

على تشجيع الطالبات على حب التعلم والمعرفة ونشر المنافسة 
اإليجابية مما كان له أثر واضح في تحسين أداء الطلبة في فروع المادة 

يادة الثقة في النفس والعمل  المختلفة وارتفاع المستوى التحصيلي وز
التعاوني بنسبة ممتازة 100/100

حصة رياضيات افتراضية 
ية للتعليم األساسي  قامت المعلمة أسماء بركات حسن  من مدرسة القر

ح1 ، باشراف مديرة نطاق 3 : االستاذه : مريم الزعابي  ، بتقديم حصة 
ياضيات لطالب الصف  افتراضية باستخدام Microsoft Teamsفي مادة الر

األول األساسي 4 . وكان عدد الحضور 73 معلم وطالب من مختلف 
الحلقات على مستوى مجلس 3 نوعت المعلمة في طرحها للحصة 

بالوسائل واالساليب الحديثة  والبرامج  وكيفية توظيفيها في العملية 
التعليمية اإللكترونية مما كان له اثر على مشاركة الطالب وتفاعلهم في 

الحصة بنسبة 100%
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الحصص االفتراضية
منصة التعلم عن بعد الستدامة التعليم  - مدرسة الظيت براس الخيمة 

2 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

درس توضيحي في التعلم اآلمن
ية للتعليم األساسي بإشراف المعلمة : عائشة  قامت مدرسة القر

الشحي بتطبيق درس توضيحي في التعلم اآلمن عن بعد لطلبة الصف 
الثاني 5 بعدد 31 طالب ،   وتم توظيف الوسائل والبرامج و األنشطة 
والتقويم خالل  الحصة الدرسية : منصة نهلة وناهل ، وبرنامج الباركود 

في سؤال التحدي. وتطبيق مستويات التعليم المتمايز ، عن طريق  برنامج 
word wall وتوظيف بوابة التعلم الذكي في األنشطة الصفية  ويهدف 

إلى تمكين الطلبة من درس أسلوب النهي وتحسين أداء الطالب في 
العمل الجماعي  و تبادل الخبرات بين المعلمات   وكان عدد االزوار في 

الحصة عشر معلمات  من المدرسة  وقد حقق الدرس نسبة تفاعل الطلبة 
وحضورهم 100%

مشروع المعلم الصغير
ية للتعليم األساسي ، بإشراف األستاذة فاطمة  قامت مدرسة القر

مفتاح  بتطبيق فكرة مشروع المعلم الصغير لتقديم الرحالت االفتراضية 
الذكية  على طلبة الصف الثالث ويهدف المشروع على تشجيع الطلبة  

على البحث واالستطالع واالستكشاف لألماكن السياحية واألثرية في 
الدولة مما كان له أثر واضح في خلق بيئة تعليمية افتراضية حافزة وجاذبة 
وخلق أجواء من المرح والترفيه بينهم  وإثارة دافعية روح التنافس والرغبة 

في التجربة الذاتية بنسبة 95% 
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التعلم للجميع لطلبة ذوي الهمم
قامت مدرسة القلعة للتعليم األساسي و الثانوي بنات بتوجيهات 

يما  األستاذة فاطمة عبد الرحمن مديرة المدرسة، و بإشراف األستاذة ر
الشناوي ، بتنفيذ مهمات )التعليم للجميع( للطلبة ذوي الهمم و ذلك 

للتأكيد على قدرة الطلبة ذوي الهمم في اكتساب المهارات سواء 
في التعليم المباشر أو التعليم عن بعد و ذلك باستخدام منصات وزارة 

twig ،edu-  التربية التعليمية ) بوابة التعلم الذكي ، نهلة و ناهل ،
share،مدرسة ( Microsoft Teams ، Microsoft Forms و العديد 

PowToon، alefbata، khan Acade- )من المواقع التعليمية مثل 
my،wordwall،YouTube،twinkl، Microsoft whiteboard )و العديد 
غيرها . مما كان له األثر الواضح على اكتساب الطلبة العديد من المهارات 

ياضيات والعديد من مهارات القرن 21  األساسية كالقراءة والكتابة والر
كالتعاون والتواصل االجتماعي مع المعلم والزمالء واستخدام العديد 

من التقنيات الحديثة والوصول إلى مستوى مرتفع من العمل باستقاللية.

المحاكاة اإلفتراضية – مدرسة القوع 
قامت مدرسة القوع بإشراف االستاذ محمد محسن و توجيهات األستاذ 

/ أحمد الدرعي مدير المدرسة بتنفيذ حصص عملية عن ُبعد فى مادة 
ياء من خالل بوابة التعلم الذكى LMS باستخدام برامج المحاكاة   الفيز
ConnectED Mc Graw- المتوفرة على منصة Virtual Simulation
Hill التى يستطيع من خاللها الطالب القيام بالتجارب العملية من خالل 
الواقع االفتراضى ، حيث يمكنه تغيير القياسات و أخذ قراءات جديدة و 

تسجيلها .
و من أهداف هذه الممارسة : 

خلق جو تفاعلى فى حصص التعلم عن بعد . • 
يائية فى ذهن الطالب .  •  ترسيخ المفاهيم الفيز

أثر الممارسة : 
يادة دافعية الطالب نحو التعلم الذاتى و التعلم عن بعد . •  ز
يادة استيعاب الطالب للدروس •  ز
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حفل تخرج طالبات 12 عن طريق التعلم عن بعد بعد
قامت مدرسة )المبادئ للتعليم األساسي والثانوي( بتوجيهات 

األستاذة )شاديه حمود(مديرة المدرسة  وبإشراف األستاذة أفراح 
الحاشدي بتنفيذ ) حفل تخرج طالبات 12 بقسميه المتقدم والعام. احبت 
المدرسة ان تدخل السرور على الطالبات وأهاليهن وإشعارهم اننا معهم 

دائما . دعم التعلم عن بعد واننا نستطيع ان نحقق مانريدة فال يمنعنا 
حاجز المكان او الزمان . ماقدمناه هو شكر لقيادتنا الرشيدة الذين هم رمز 

لتحدي الصعوبات والتغلب عليها بهم نقتدي . كان لهذا العمل أثر كبير 
جدا في نفوس الطالبات وأولياء األمور خالجة السعادة دموع الفرح . 

 ورشة برنامج بادلت
رؤية مدرسة المروة: 

تخريج طالبا مبتكرا إلكترونيا ذو قدرات فذة تواكب الرؤية العالمية في 
صناعة المستقبل 

رسالة مدرسة المروة:
إدارة ومتابعة التعلم الذكي اإللكتروني وتدريب الطالب على أفضل 

ًالممارسات العالمية المبتكرة وتطبيق أحدث البرامج والمنصات التعليمية 
يادة عالميا للوصول إلى التنافسية بين الدول ذات الر

قامت مدرسة المروة للبنات ح 2 بتوجيهات مديرة المدرسة األستاذة: 
فاطمة الحوسني، بإشراف األستاذة: )صالحة الهاجري( بتنفيذ مبادرة 
)ورشة برنامج بادلت( المستهدفون )معلمون ومعلمات من مدارس 

مختلفة( الهدف من المبادرة تعريف الكادر التعليمي بطرق الكترونية تجذب وتدمج الطالب وتجعله محور العملية 
يز مهارات تربوية وشخصية وأكاديمية عدة، ومهارات القرن  التعليمية التعلمية في بيئة التعلم الذكي ولتعز
ين حيث يعزز العمل التعاوني والتواصل والمشاركة والمبادرة واحترام اآلخر وتقدير عمله والنقد البناء  العشر

والثقة بالنفس ومهارة الكتابة واأللقاء )حيث يستطيع مثال التدرب ثم تسجيل صوته وارساله وهو يعلم أن كل 
زمالئه سيستمعون لمشاركته لذلك االحترام متبادل( ويدفعه للمبادرة والبحث واالكتشاف وغيرها.

إنجازات مدرسة الوليد بن عبد الملك - طالبنا من
ذوي الهمم ... يبتكرون 

قام الطالب / سالم ناصر بالصف الثامن C بالمشاركة في معرض 
مؤسسة زايد العليا ألصحاب الهمم البتكارات المستقبل بروبوت اكتشاف 
البحار بإشراف معلم التصميم و التكنولوجيا بالمدرسة األستاذ محمد رجب 
، و معلمي التربية الخاصة األستاذ هاني صبحي و األستاذ أسامة محمد  

وقد تم تكريم الطالب و المشرف بشهادة شكر و تقدير ، الجدير بالذكر 
االعجاب الشديد للحضور من الشرح العملي للطالب سالم و زميله الطالب 

عبدالرحمن 
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تجربة االنكسار
قام الطالب / حمد الحربي بالصف الخامس A ، بعمل تجربة بسيطة عن 

"االنكسار" اثناء حصة التعلم عن بعد لمادة العلوم بإشراف معلمة 
المادة بالمدرسة األستاذة فاطمة  وتم عمل فيديو مبسط من قبل 

Teams و برنامج LMS الطالب وتم عرضه في موقع

 عداد قادة )المعلم الصغير(
رؤية مدرسة المروة:

 تخريج طالبا مبتكرا إلكترونيا ذو قدرات فذة تواكب الرؤية العالمية في 
صناعة المستقبل                                                                             

رسالة المدرسة المروة:
 إدارة ومتابعة التعلم الذكي اإللكتروني وتدريب الطالب على أفضل 

ًالممارسات العالمية المبتكرة وتطبيق أحدث البرامج والمنصات التعليمية 
يادة عالميا للوصول إلى التنافسية بين الدول ذات الر

قامت مدرسة المروة للبنات ح 2 بتوجيهات مديرة المدرسة األستاذة: 
فاطمة الحوسني، بإشراف األستاذة: )هيفاء الزعابي( بتنفيذ )مشروع 

إعداد المعلمة الصغيرة(
)الفئة المستهدفة: الطالبات( 

الهدف: تفعيل مشاركة الطالبات في العملية التعليمية عن طريق اإللقاء والقيادة في مادة اللغة العربية من 
.Microsoft teams( خالل استخدام استراتيجية التعلم باألقران وباستخدام برنامج

كان لهذه المبادرة أثرها على شخصية الطالبات فقد زادت من ثقتهن بأنفسهن. زادت الترابط والتعاون بين طالبات 
الصف الواحد. انعكس ذلك على مستوى الطالبات عن طريق التعلم بين األقران

أمسية رمضانية
قامت مدرسة أم الفضل بنت الحرث ح 2 بتوجيهات األستاذه نوره العزاني 

يه الشيخ بتنفيذ  و بإشراف األستاذه ابتسام الكثيري و األستاذه فوز
أمسيه رمضانيه بعنوان دراهم خالده عبر برنامج التيمز للهيئة التدريسية 

ين الذي  و أولياء أمور الطلبه مما كان لها األثر الطيب على نفوس الحاضر
بلغ عددهم مايقارب 85 شخص .
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 مبادرة رحلة إلى متحف الشارقة االفتراضي
 رؤية مدرسة المروة:

 تخريج طالبا مبتكرا إلكترونيا ذو قدرات فذة تواكب الرؤية العالمية في 
صناعة المستقبل 

رسالة مدرسة المروة:
 إدارة ومتابعة التعلم الذكي اإللكتروني وتدريب الطالب على أفضل 

الممارسات العالمية المبتكرة وتطبيق أحدث البرامج والمنصات التعليمية 
 
ً
يادة عالميا للوصول إلى التنافسية بين الدول ذات الر

قامت مدرسة المروة بتوجيهات األستاذة فاطمة الحوسني وبإشراف 
األستاذة شيخه الظاهري بتنفيذ رحلة الى متحف الشارقة االفتراضي مع 

طالبات الصف السابع وذلك بهدف ربط المناهج الدراسية بالمتاحف الفنية 
وتنمية مهارات البحث واالستكشاف عند الطالب من خالل التعرف على 
الحرف اليدوية والفنية لكثير من الفنانين المشهورين في الوطن العربي.

وكان له أثر في تمكن الطالب من فهم المادة وانشاء فيديوهات 
ير تخص المتحف وغرس روح القيادة من خالل تكليف الطالب كمرشد  وتقار
يارته  سياحي يقود الطالب لرحلة غامرة وثالثية األبعاد ومبهرة من خالل ز

للموقع اإللكتروني.

ملتقى الممارسات الناجحة في التعلم االفتراضي
قامت األستاذة منى سالم العماري رائد التغيير في مدرسة رفاعة 
للتعليم األساس ح1، بتنظيم ملتقى الممارسات الناجحة في برامج 

وتطبيقات التعلم االفتراضي، مع نخبة من معلمين مدرسة رفاعة على 
برنامج التيمز، الذي يهدف الى تبادل الخبرات التعليمية وعرض المبادرات 
الحديثة من قبل المعلمين، التي تؤدي الى تحسين عملية اثراء الطلبة 
ورفع مستوى التعليم في العملية التعليمية االلكترونية، في نهاية 

الملتقى تم تكريم المشاركين، أشرف على ذلك قائم بأعمال مدير 
المدرسة االستاذة فاطمة الغيثي 

ورشة مهندسة المريجب
"أن رصيد أي أمة متقدمة أبناؤها المتعلمون ..وإن تقدم الشعوب 

يقاس بمستوى التعليم وإنتشاره" وانطالقنا من هذه المبادره والرؤيه  
الثاقبة لقادتنا قامت مدرسة مريجب للتعليم األساسي ح٢ بتوجيهات 

من األستاذة فاطمة المنصوري مديرة المدرسة وبإشراف األستاذة أمل 
المعمري والتنفيذ من قبل معلمات التصميم والتكنولوجيا بعمل ورشة 

ين  مهندسة مريجب لتفعيل دور الطالبة في مساعدة نفسها واالخر
سواء زميالتها او أهلها  ليمتد ذلك الى مساعدة المدارس االخرى لحل 

أي مشاكل تقنية أو فنية تصادفها في جهاز الحاسوب أثناء تعلمها عن 
بعد 
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االجتماع األول ألولياء األمور في الفصل الدراسي الثالث
في إطار سعينا كمدرسة مريجب للتعليم األساسي ح2 لتقديم أفضل 
الخدمات لتحقيق الرضا التام من قبل عميلنا األول )ولي االمر والطالب( 

يكنا األول ولي األمر قامت  وذلك بتبسيط وتسهيل طرق التواصل مع شر
مدرسة مريجب للتعليم األساسي ح2 بتوجيهات من األستاذة فاطمة 

المنصوري و بإشراف األخصائية االجتماعية علياء سالم الشامسي بعمل 
لقاء تعريفي اول ألولياء األمور  في الفصل الدراسي الثالث للتعلم عن 

بعد من خالل رابط  في برنامج التيمز، وذلك يوم الثالثاء 21/4/2020  
لتوضيح وشرح ما هو التعلم عن بعد وكيفية ادارته من قبلنا نحن وهم 

حتى نحقق النتائج المرجوه من هذه المبادرة الوطنية وتم استعراض 
عدة نقاط: 

كلمة مديرة المدرسة• 
سياسة الغياب وتحديث البيانات قدمتها  استاذة عائشة البلوشي• 
كيفية الدخول على منصة التعلم الذكي ومتابعة ابنتها قدمتها رائدة التغير استاذة امل المعمري• 
كيفية تقييم المواد العربية والعلمية خالل التعلم عن بعد قدمتها استاذة نورة البلوشي و سالمة الكعبي• 
شرح الئحة السلوك اإليجابية في المدرسة االفتراضية  قدمتها استاذة علياء الشامسي• 
فتح باب النقاش والحوار• 

السلوكيات االيجابية في المجتمع المدرسي االفتراضي
في ضوء المتغيرات الحيوية المتسارعة التي تمر بها الدولة ودول العالم كان البد من نشر ثقافة السلوك 

اإليجابي والوعي بها وفهما جيدا حتى نستطيع  بناء شخصية قيادية ذات نظره إيجابية نحو المستقبل ومعرفة 
كيفية اإلستفاده من معطيات التطور التكنولوجي الهائل ويكون مواطن إيجابي في هذا المجتمع  قامت 
مدرسة مريجب للتعليم األساسي ح2 بتوجيهات من األستاذة فاطمة المنصوري و بإشراف االستاذة أمل 

المعمري بعمل فيديو يشرح السلوكيات االيجابية في المجتمع المدرسي االفتراضي ونشره في مؤسسات 
المجتمع المحلي لنشر ثقافة االيجابية وااللتزام 

ممكن مشاهدة فيديو الئحة السلوك في للتعلم بعد من خالل الرابط
https://youtu.be/pkhody2w69o
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Class 123
مشاركة من مدرسة صفية بنت حيي للتعليم األساسي ح 2 بقيادة 

مديرة المدرسة االستاذة شيخة الرولي وبإشراف المعلمة آمنة 
الحنطوبي في فترة تطبيق التعلم عن بعد.

يتم الدخول للبرنامج من خالل كود خاص بالطالبة وولي االمر وتقوم 
فكرته على: Class123إستخدام برنامج   

يادة تفاعل وتحدي الطالبات و تنمية مهارة التفكير لديهم من خالل •  ز
الحصول على أوسمة "واو"

تفعيل دور ولي االمر في االستفسار والمناقشة و حضور الحصص • 
االفتراضية والمشاركة فيها.

متابعة الحضور والغياب وإرسال رسائل خاصة للطالبات.• 
إختيار الطالبات عشوائيا للمشاركة من خالل خمس إختيارات.• 
تقييم نهائي للحصة االفترضية و التحقق من إنجاز االهداف في كل • 

حصة درسية.
يوجد مختلف المؤقتات لحساب الوقت• 
إستخدام السبورة لعرض نتاجاتهم. • 
 رصد سلوك الطالبات االيجابي والسلبي أثناء الحصة.• 

حصص دعم اكاديمية
قامت مدرسة موزة بنت بطي بتوجيهات االستاذة فاطمة سلطان 

ية امل علي )مرشحة مساعد  المرزوقي وبإشراف معلمة اللغة االنجليز
مدير أكاديمي( بتنفيذ حصص دعم أكاديمي للطالبات المتدني مستواهن 
ياضيات في  أكاديميا بعد فترة الدوام المدرسي في مادتي العلوم والر
شهر رمضان المبارك وذلك لرفع االداء لديهن وعرض المادة لهن بطريقة 

مبسطة أكثر وتم سابقا تقديم حصص دعم اكاديمية لمواد مختلفة مثل 
ياضيات والحاسوب بعد انتهاء الدوام المدرسي  التربية االسالمية والر

ية الجنيبي وعائشة الدهماني وموزة الشامسي  قدمتها المعلمات )بدر
ياد( بعد االتفاق على الموعد مع الطالبات بعد فترة الدوام  وشهد ز

المدرسي

توحيد الصورة الرمزية
قامت مدرسة موزة بنت بطي بتوجيهات االستاذة فاطمة سلطان 

المرزوقي وبإشراف مسؤوالت متابعة السلوك بتوحيد الصورة الرمزية 
يادة الوعي والحس  لجميع طالبات المدرسة على منصة التيمز وذلك لز

بالمسؤولية الجماعية خالل فترة التعلم عن بعد
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مبادرة فرسان التعلم الذكي 
أقامت مدرسة حمدان بن زايد – ذكور، برعاية مدير المدرسة باإلنابة 

األستاذ عبداهلل محمد، مسابقة "فرسان التعلم الذكي" حيث تكرم بين 
الحين واآلخر الطلبة الذين يحصلون على أعلى النقاط في بوابة التعلم 
الذكي، وفق فئات التصنيف المختلفة على البوابة، وقد القت هذه 

المنافسة بين الطلبة وأولياء األمور، تشجيعا كبيرا، وأبرزت دور الطلبة في 
التقدم في تطوير مهاراتهم في استخدام بوابة التعلم الذكي. ُمنح 
ية تقديرا على  الفائزون شهادات تقدير لهم، كما منحوا ميداليات تحفيز

مواظبتهم في استخدام البوابة

حصص دعم اكاديمية
فّعلت مدرسة حمدان بن زايد – قسم الذكور، مبادرة "نحن نبني أجياال" 

تحت رعاية مديرة مشروع توسعة المدارس الصينية األستاذة فاطمة 
البستكي، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الطلبة على تخطي 

التحديات والنهوض بأخالقهم ورفع كفاءة الطلبة في الحوار والمخاطبة، 
وتحقيق احتياجاتهم النفسية واالجتماعية.

وتقوم فكرة المبادرة على رعاية الطلبة واالهتمام بهم وفق 
ية التدريسية، حيث يتم تقسيم  مجموعات مصغرة لكل أعضاء الهيئة اإلدار

ية والتدريسية، ليكون  طلبة المدرسة جميعهم على أعضاء الهيئة اإلدار
لكل موظف عدد من الطلبة من 4 إلى ست طالب، يهتم بهم ويرعاهم، 

ويتيح لهم الفرصة إلبداء آرائهم، في بيئة آمنة يسودها االحترام 
والتقدير، حيث تتركز جوانب االهتمام في:

السلوك اإليجابي• 
الحضور • 
ين•  يز قيم التسامح والتعايش واحترام اآلخر تعز
المستوى الدراسي والظروف االجتماعية • 
يد من الجهد. •  تحفيز الطلبة على بذل المز

وقد قامت المدرسة بفتح مجموعات على بوابة التعلم الذكي، ليتم 
تفعيل المبادرة بها، بشكل احترافي، وذلك لتطوير مهارات الطلبة أيضا 

في النقاش والمشاركة واستخدام البوابة.  
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استراتيجية الخيال العلمي
قامت مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات بتوجيهات مديرة المدرسة الشيخة\ آمنة عبد اهلل حمد الشرقي 

تفعيل استراتيجية ))الخيال العلمي(( تنفيذ: معلمة اللغة العربية ليلى البلغوني 
،  إشراف: مديرة المدرسة الشيخة امنة عبداهلل حمد الشرقي.

الهدف من الممارسة:
تعمل االستراتيجية على تنمية التفكير اإلبداعي وقدرات التخيل المتعدد • 

األبعاد، و على توضيح المفاهيم، للعمليات الهامة والدقيقة التي تكون 
سهلة الفهم. 

إن الصور الذهنية تعمل على إثراء المتعلم حيث تعتبر أساس توليد • 

يد من التركيز          األفكار واإلبداع، وتساعد  في تنمية المعرفة وتز

يادة المخزون للصور على حسب قدرة كل •  تساعد في الكشف على ز
متعلم وتختلف على حسب الفروق الفردية بين األشخاص.

يد من المهارات اإلبداعية للمتعلم وكذلك تنمية مهارات التصميم •  تز
يادة وتنمية الذكاء سواء اللغوي أو الفراغي أو  والرسم كما تعمل على ز

الذكاء االجتماعي.

كيفية العمل بها: 
يو للتخيل وتطرحه على الطالبات حيث تقوم الطالبة باستدعاء التخيل في عمل التقويم أو  تقوم المعلمة بإعداد سينار

األنشطة والواجبات المدرسية.

الناتج لها:
 تحفيز المتعلمين لتكوين صورة ذهنية في الذاكرة تخص موضوع الدرس.• 

 إن تقنية التخيل هي أمر مفيد وممتع ويجذب الطالب، حيث يكون الطالب أكثر تهيئة لالستيعاب وتعلم الدرس.• 

 يكون الطالب صورة معينة في ذهنهم تختص بأفكار ومفاهيم الدرس تساعدهم في استدعاء المعلومات • 
وتذكرها بسهولة.

يين الذين يعتمدون على النظر مع التخيل وتجعلهم يحصلون المعلومات ويستفيدون بشكل أكبر.•   تهتم بالطالب البصر

يز التعليم واالبتكار لدى الطلبة تعز
جانب من الممارسات التعليمية باستخدام التعلم الذكي في  

مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي للبنين من خالل تشجيع 
الطالب على التفكير باستخدام األدوات الرقمية والمشاركة في 

المعرفة التعاونية في البيئات الحقيقية والتعاونية بحيث يتم تمكين 
يز ابتكاراتهم وتعميق فهمهم للمواضيع العلمية  الطلبة من تعز
والتواصل مع الطلبة والتعاون معهم باستخدام برنامج التعلم 

الذكي لتحسين مستواهم العلمي
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يوم التمريض العالمي 
قامت مدرسة حمدان بن زايد المشتركة بإشراف األستاذة نادية 

الحوسني وطالبات الصف السادس بتوجيه رسالة شكر وتقدير 
لكادر التمريض بالمدرسة خط الدفاع األول بمناسبة يوم التمريض 

العالمي والذي يصادف يوم الثالثاء 13 مايو 2020 ونص الرسالة 
 اختصهم بحوائـج الناس،يفزع 

ً
:قـال الرسـول الگريم: إن هلل ِعـبادا

الناس إليهم في حوائجهم أولئگ هم اآلمنون من عذاب اهلل . 
اللهم اجعلنا ِمنهم دمـتم بخير أيها الجيش األبيض في هذه الظروف 

اإلستثنائية

حصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي 
قامت مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم األساسي ح1 بتوجيهات 

من األستاذة مديرة المدرسة نجالء الشامسي وبإشراف المعلمة 
خديجة الهندي بتنفيذ حصة متكاملة على بوابة التعلم الذكي 
لمادة الدراسات االجتماعية للصف الرابع ، حيث تم تقديم درس 

)االزدحام المروري ( من خالل: 
عرض نواتج التعلم وتنفيذها.• 
إجراء استطالع والمناقشة عبر بوابة التعلم الذكي.• 
تقديم التغذية الراجعة في نهاية الحصة عن طريقة طرح • 

مسابقة في تطبيق مسابقاتي ) contest( عبر بوابة التعلم 
الذكي.

يادة الدافعية للتعلم وبث روح التنافس  مما كان له األثر الكبير في ز
بين الطلبة .

سنع الضيافة اإلماراتية على بوابة التعلم الذكي 
قامت مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم األساسي ح1 بتوجيهات 

من األستاذة مديرة المدرسة نجالء الشامسي وبإشراف المعلمة 
خديجة الهندي حيث تم إعداد وحدة خاصة عن السنع ووضع درس 

بعنوان سنع الضيافة اإلماراتية للصف الرابع .
وتم تقديم الدرس عن طريق المناقشة وعرض الصور عبر البوابة 

HP Re-  وكما تم تفعيل الدرس باستخدام تطبيق الواقع المعزز )
يز سنع صب القهوة . veal  (   لتعز
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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 


