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ان التعلم الذكي منهجيات متكاملة لتوظيف التكنولوجيا المتطورة 
في احداث التغيير اإليجابي في منهجيات التعليم التقليدي وخلق 
والتواصل  والتشاركية  واالبتكار  االبداع  مهارات  لبناء  محفزة  بيئة 
إدارة ومعلمات وطالبات  التعليمية من  العملية  عناصر  بين  الفعال 
يعتبر  الرقمي حيث  العالم  لالندماج في  األمور والمجتمع  وأولياء 

أبرز مالمح العصر الحالي..

فكان مسبار شجرة األمل للتعلم الذكي في مدرسة مضب للتعليم 
مبتكر  جيل  لبناء  واعد  ذكي  )تعلم  برؤية  انطلق  حيث  بنات  الثانوي 
ابداعات،  انطالقاته  خالل  من  كون  تقنيا(،  رائدة  إماراتية  لمدرسة 
عليا  مراكز  فعالة،  مشاركات  إنجازات،  طموحات،  نتاجات،  ابتكارات، 

على جميع المستويات.

بدأنا بطموح االبداع فهو رافد التميز، فال تميز بدون ابداع وال يستمر 
االبداع بال طموح، ووصلنا الى كون فسيح من اإلنجازات تتألأل بنجوم 

حروف التعلم الذكي.

ارتكزنا على أسس قوية سعيت  بل  يكن صدفة  لم  لإلنجاز  وصولنا 
برنامج التعلم  اليها كقائدة للتغيير في المدرسة حيث يعتبر تفعيل 
الذكي في المدرسة العام األول بشكل رسمي من جميع الجوانب.

ومنها طمحنا لإلنجاز من خالل الكثير من المبادرات والممارسات التي 
تم طرحها في المدرسة للتطلع الى الجودة في العمل وإبراز أدوار 
جميع الهيئات من إدارة ومعلمات وطالبات وحيث أن الطالبات محور 
العملية التعليمية وثمرتها وغاية وجودها سعيت أن يكون المرتكز 

األول هو االهتمام بهن فلذلك توجهنا:

التعلم الذكي من . 1 الى تفعيل مشاركات الطالبات في عملية 
خالل اكتشاف القدرات الخاصة بالطالبات في استخدام التقنيات 
الى  استخدامها،  تجدن  التي  والبرامج  التقنيات  حصر  تم  حيث 
جانب حصر المشاركات المتميزة في تطبيق التقنيات في الحصة 
الدرسية ، ثم ارتقينا الى اعداد تقييم أداء الطالبات لقيادة حصة 
دراسية أو نشاط باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت من 
خالل استمارات مقننة خلقت جوا من التنافس بين الطالبات  في 
مشاركة  تعميق  و  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  استخدام 
الطالبات على  ، وحفزت  الحصص  المعلمات في  الطالبات مع 
المشاركة في المسابقات والجوائز الى جانب إظهار االبداعات 
الكامنة لدى الطالبات في مجال استخدام تقنية المعلومات 

واالتصاالت ..

التقدم لرفع سقف . 2 التعمق أكثر للمضي في  وكان البد من 
على  تحفز  مسابقات  مبادرات  تقديم  الى  فاتجهنا  التميز 
 – ارشادية   – )تعليمية  كانت  سواء  للفيديوهات  التصميم 
المبادرات  من  العديد  المدرسة  في  طرحت  مستقبلية(  نظرة 
المتخصصة في التصميم باستخدام تقنية المعلومات واالتصال 

فكانت:

في  الكترونية  عروض  إلعداد  للطالبات  مسابقة  عرض  مبادرة   •
يادة واالبتكار  كيفية توظيف رؤية التعلم الذكي للوصول الى الر

• مبادرة عرض مسابقة للطالبات بتصميم فيديوهات تعليمية 

لكيفية  فيديوهات  لتصميم  للطالبات  مسابقة  عرض  مبادرة   •
استخدام البوابة 

مسبار شجرة األمل للتعلم الذكي في 
مدرسة مضب للتعليم الثانوي للبنات

بقلم: مديرة مدرسة مضب للتعليم الثانوي بنات
الشيخة آمنة عبد اهلل حمد الشرقي
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هذه  طرح  إلى  التوجه  تم  لقد  ذكي(  لواجب  بيد  )يدا  مبادرة   •
بكيفية  الطالبات  تعريف  الطالبات وذلك من منطلق  المبادرة على 
حل الواجبات وتسليمها الكترونيا واستثمار الطاقات التقنية اإلبداعية 

لدى الطالبات وكانت أهدافها:

 تتعرف الطالبة على أنواع الواجبات في البوابة 	 

تتعرف الطالبة كيفية فتح واجب )قالب النشاط( وكيفية حفظ 	 
الملف وكتابة الحل ثم تسليم الواجب.

تتعرف الطالبة كيفية فتح واجب )قالب scorm ( وكيفية حله 	 
ثم تسليم الواجب 

بالمدرسة . 3 الخاصة  الذكي  التعلم  لبوابة  فاتجهنا  أكثر  طمحنا 
إدارة ومعلمات وطالبات بوابتنا أصبحت مجاال خصبا لإلنجاز حيث 
المبادرات والمشاركة  العديد من الشمولية من حيث  شملت 
المثمرة  والمناقشات  والمعلمات  الطالبات  قبل  من  فيها 
استبيانات  الكترونية،  واجبات  والمعلمات،  الطالبات  قبل  من 

الكترونية، اختبارات الكترونية، تفاعل في الحصص وخارجها ..

نهاية الرحلة طرحت استبانة حول أثر التعلم الذكي في العملية . 4
التعليمية وكان التوجه فيه أن نقيس مدى أثر التعلم الذكي 
التعليمية وأثمرت  العملية  تحسين  الطالبات ودوره في  على 
ساهم  الذكي  التعلم  أن  فيه  ركزن  الطالبات  بان  االستبانة 
الدروس.  واستيعاب  فهم  تسهيل  في  التعليمية  باألنشطة 
تجربة  على  للحصول  للطالبات  فرص  الذكي  التعلم  وقدم 
حديثة  استراتيجيات  تطبيق  على  تعتمد  تقليدية  غير  تعليمية 
والتوجيه  الدعم  وتوفير  العلمية،  المادة  فهم  من  تعزز 
الالزمين من معلمة المادة للطالبات من خالل التواصل معهن 
أجل  العمل من  ية يساعد على  الفور الراجعة  التغذية  لتقديم 
الواجبات  تطوير قدراتهن ومهاراتهن من خالل إرسال وتقويم 
على  للطالبات  المدرسة  مديرة  تحفيز  ساهم  كما   ،

ً
إلكترونيا

 
ً
استخدام التعلم الذكي من خالل طرح المسابقات كان له دورا

.
ً
 كبيرا

ً
إيجابيا

الشاملة . 5 التدريس  منظومة  فهن  مات 
ّ
الُمعل ركائزنا  ثاني 

والتعليم الناجح لن يتحقق إال بوجود معلمات يتمتعن بصفات 
ومهارات متميزة في قيادة عملية التعليم بإبداع وشمولية 
ومن ضمنها التعلم الذكي فكان البد لنا من وقفات معهن 

فكانت االنطالقة:

المعلمات . 6 تجيدها  التي  االلكترونية  والتقنيات  البرامج  حصر 
الذكي  التعلم  وتفعيل  استخدام  جودة  حصر  الى  وانطلقنا 
وهدفت منها الى التعرف الى مستوى المعلمة من التعلم 
الذكي وبوابة التعلم الذكي واالحتياجات من التدريب وكان لها 
دور في اثراء خطط التعلم الذكي في المدرسة من خالل اطار 

التحول للمدراس الذكية..

خالل . 7 للمعلمات  ذاتي  تقييم  نماذج  وضع  مبادرة  طرحت 
الحصص تشارك المعلمة في عملية التقييم ألدائها وذلك ألن 
مشاركتها في هذه العملية تقوي دافعيتها للتعليم وتؤثر 

نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  طالباتها  تحصيل  مستوى  في 
التقويم  بعملية  يقمن  المعلمات  من  كبيرة  نسبة  هناك  هل 
الذاتي؟ فإذا كانت المعلمة مقتنعة بعملية التقويم الذاتي 
ستواكب  ألنه  أدائها  على  إيجابيا  ستنعكس  القناعة  فهذه 
الطرائق  من  باألفضل  وتأخذ  المستجدات  مستمر  بشكل 
واألساليب و سوف تلجأ إلى تصحيح جملة من المسارات في 
عملها سواء ما يتصل منها بطرائق التدريس أو أشكال التفاعل 
مع المحيط التعليمي أو ما يتصل منها بالعلوم و المعارف و 
الحقائق العلمية و هذا التصحيح المستمر سوف يبعدها كثيرا 
في  النجاح  من  كثيرا  ويقربها  اإلخفاق  و  التقصير  مواقع  عن 
عملها. لذلك سعيت جاهدة لوضع هذه االستمارات حتى يتم 

استخدامها من قبل المعلمات.

حصر . 8 الى  التوجه  تم  حيث  عاليا،  يحلق  األمل  مسبار  مازال 
الذكي  التعلم  في  المنفذة  واالستراتيجيات  الممارسات 
الدرسية ركزت من خاللها  الذكي خالل الحصص  التعلم  وبوابة 
ونتائجها  الممارسات واالستراتيجيات  أهمية  التعرف على  الى 
بالنسبة للطالبات وكان الكون واسعا شامال العديد من النتاجات 

والمعطيات.

التعليمية . 9 العملية  الذكي في  التعلم  أثر  استبانة حول  طرحت 
التعليمية  الممارسات  لتنوع  المعلمات  جميع  تسعى  حيث 
وتفعيل   ، للطالبات  المختلفة  التعلم  أنماط  مع  يتناسب  بما 
بيئة مثيرة  التعليم والتعلم ، وخلق  الطالبة في عمليتي  دور 
للتحدي وتنمية اتجاهات إيجابية نحو عملية التعلم ، وجاء ذلك 
 عند تفعيل بوابة التعلم الذكي ،فكان تداول اآلراء من 

ً
واضحا

في  والسعي  للمعلمة  الذكي  التعلم  أهمية  معرفة  أجل 
تطويره، فكانت النتيجة ان الهيئات التعليمية تركز على أن للتعلم 
الذكي أهمية كبيرة في رفع مستويات الطالبات , و دور في 
تقديم إبداعات وابتكارات جديدة في المادة العلمية .وهناك 
اثراء  التقنيات في  أثر واضح في مشاركة الطالبات الستخدام 
التمكين،  الى  للوصول  الحصص  المعلمات في  المشاركة مع 
المعلمين  تواصل  فاعلية  في  الذكي  التعلم  ساهم  وقد 
بالطلبة، كما البد من أن يكون للقيادة المدرسية دور في تحفيز 
المعلمين في التفاعل مع التعلم الذكي واثراء بوابة التعلم 

الذكي بالمشاركات.

رؤى وضعت وطموحات تحققت بأنامل وأفكار مبدعة، قد يكون 
إلى  يحتـاج  الصحيح  يـق  الطر لكن  يقظة  أحالم  مجرد  الجميل  الحلم 
خريطة والخريطة تأتي بالطموح والتخطيط لها، هي بذرة تنمو بماء 
الجذور  عميقة  األغصان  عظيمة  شجرة  لتصير  واإلخالص  االجتهاد 

تعمر مئات األعوام

فكانت شجرة التعلم الذكي لمدرسة مضب مزهرة بنتاجات تعلم، 
ابداعات تقنية، ممارسات واستراتيجيات مؤثرة، غرست في الكون 

الفسيح من خالل مسبار األمل ...

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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حصة مشتركة 
جمعت طالبات 

مدرسة ام سقيم 
في دبي و مدرسة 

في فنلندا  

للتعلم الذكي حصة مشتركة جمعت بين طالبات الصف السادس من مدرسة أم  التربية والتعليم وبرنامج محمد بن راشد  نفذت وزارة 
سقيم وزميالتهم من ذات الصف الدراسي في فلندا وذلك باستخدام تقنية التعلم عن بعد إذ ناقشت الطالبات في الجهتين مفاهيم 
ياضيات، وتأتي الحصة الدراسية المشتركة مقدمة لمشروع متكامل تشرع به وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع  علمية خاصة بمادة الر

برنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي لنقل الطلبة عبر التقنيات الحديثة إلى فضاءات أرحب وأوسع في التعليم والتعلم.  

تعكس تلك الخطوة المستوى المتقدم الذي باتت تتمتع به مختلف المدارس الحكومية من بنية تكنولوجية رفيعة المستوى تواكب 
ية وهو ما من شأنه رفع مستوى طلبتنا األكاديمي عبر  تطلعات المستقبل وتقدم لطلبتنا أجود الممارسات التعليمية الذكية بقوالب عصر
يد من تنافسية طلبتنا وتوسيع مداركهم  تشارك الخبرات وتبادل المعارف حول  مجمل المواضيع العلمية مع أقرانهم في دول أخرى ما يز

على مستوى عالمي.

يز هذا المفهوم، واستهدفت  ياضيات و تم استخدام المحتوى الرقمي لتعز  تناولت الحصة الدراسية المشتركة مفاهيم القياس في الر
التعلم من خارج حدود الغرفة الصفية و نقل الخبرات بين الطلبة  إتاحة  التكنولوجيا عبر  التواصل في عصر  الحصة الدراسية تنمية مهارات 
والتعرف على ثقافات الطلبة من شتى بقاع العالم، إذ قام طلبتنا بتعريف الطلبة الفنلدين بمعنى شهر رمضان المبارك والقيم السامية 
الفنلندية وتستهدف  المدرسة  و  اإلمارتية  المدرسة  بين  المستقبلي  للتعاون  األولى  الخطوة  تعتبر هذه هي  و  عليها،  ينضوي  التي 

ياضيات في واقع الحياة . ياضيات و كيفية ربط الر المبادرة تنمية مهارات الطالب في التواصل و التعلم التعاوني في مادة الر

ويوفر برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي جميع األدوات و التطبيقات التكنولوجية الالزمة للطلبة على مستوى الدولة لمواكبة الثورة 
التكنولوجية في األلفية الرقمية، كما يحرص البرنامج على تنمية مهارات اإلبداع و مهارات التفكير العليا و التعلم التعاوني خارج حدود 
المكان و الزمان، كما ويوفر البرنامج المحتوى الرقمي التفاعلي الذي يثري العملية التعليمية ليصل بالمدرسة اإلمارتية إلى أعلى مستويات 

النضج االلكتروني لتحتل مواقع متقدمة في سلم التنافسية العالمية.

تسجيل الدخـول يتم مـن خـالل البريد اإللكتروني والرقـم السـري الـخاص بك.

http://learningcurve.moe.gov.ae

يبية على كيفية استخدام ادوات برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي لجميع  تتوفر اآلن فيديوهات تدر
،Learning Curve المعلمين على منصة التدريب
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ا 
ً

في الوقت الذي يجب فيه إدارة التغيير بشكل جيد، فإنه يتطلب أيض
قيادة فعالة تعكس أبعاده المعرفية والسلوكية والقيم والتمكين 
والدافع واإللهام، وقد قام الرواد بمجهود فعال لتحقيق المراحل 
مستمرة  الرحلة  زالت  وما  الذكي  التعلم  نحو  التغيير  من  األولى 
فالنجاح مسيرة وليست نهاية، وتحقيقا لمعنى القيادة المؤثرة تم 
تشكيل مجلس رواد الرواد حيث يكونون نواة التأثير خارج مدارسهم 
المدارس  مع  التوأمة  يادة وهي  الر من  الثالثة  المرحلة  ويقودون 
التي تحتاج إلى الدعم، إن نموذج الرواد في القيادة هو النموذج 
القائم على جعل التنافسية عالمية فهدفنا أن نفوز معا، و عليه 
إمارة  الذي جمعهم من كل  األول  اللقاء  و  الرواد  رواد  تعيين  تم 
لبداية مرحلة جديدة في التغيير و دعم المدارس و نقل الخبرات و 

الممارسات الناجحة  في التعلم الذكي إلى جميع مدارسنا.

أخبار الرواد

ما هو أثر استخدام 
المحتوى التفاعلي الرقمي 

على تحصيل الطلبة؟

معلومة من لبيبة:

قامت لبيبة مؤخرا برحلة داخل الفضاء الرقمي حيث زارت العديد من مصادر التعليم المفتوحة 
ومكتبة هارفرد وعدد من مكتبات فنلندا وكندا بحثا عن إجابة لهذا السؤال، واستمرت الرحلة 
ما يقارب الشهر غاصت فيها لبيبة في أعماق الكتب والبحوث والدراسات، وأخيرا توصلت لبيبة 
إلى أن المحتوى الرقمي التفاعلي ذو أثر إيجابي على تحصيل الطلبة حيث يتراوح ما بين 3% 
إلى %20 ويعتمد على فعالية تخطيط المعلم الستخدامه في الحصة والوقت المحدد 

للطالب أن يستخدمه. 

إذا أردت أن تعرف أكثر عن هذه البحوث أو تحتاج نسخة عنها ال تنسى التواصل مع لبيبة على 
.SLP@moe.gov.ae العنوان
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.ParentLive&hl=en_GB
https://lms.moe.gov.ae/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=6
https://itunes.apple.com/us/app/parentlive/id717831763?mt=8
https://edushare.moe.gov.ae/
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

تفعيل برنامج Smart Author في 
إعداد المراجعات واالختبارات

المشاركة في تقييم الفيديوهات في 
مشروع تحدي الترجمة

EduShare تفعيل موقع

قام األستاذ علي عايد من مدرسة سمية بنت خياط للتعليم األساسي 
والثانوي بإعداد مراجعات واختبارات إلكترونية لطالبات الصف الثامن والتاسع 

نخبة باستخدام برنامج Smart Author  و Scorm وذلك في إطار حرص 
يبات  الوزارة على تدريب الطالبات على االختبارات اإللكترونية حث تقوم هذه التدر

على مبدأ توظيف المحتوى التفاعلي للمادة مما يسمح للطالبة بمراجعة 
اإلجابة والمحاولة من جديد حتى اإلتقان وهي طريقة تعلم ممتعة ومحفزة 

للطالبات.

شاركت مدرسة سمية بنت خياط للتعليم األساسي والثانوي بإشراف 
األستاذة عزه الكعبي في تقييم الفيديوهات في مشروع تحدي 

الترجمة للشيخ محمد بن راشد حفظه اهلل ، حيث قامت الطالبات بالدخول 
للموقع ومشاهدة الفيديوهات وتقييمها على حسب المرحلة 

الدراسية وقد أجمعت الطالبات على أن محتوى الفيديوهات ذو جودة 
عالية وأن الشرح ٌيغني الطالبات عن االستعانة بالمدرسيين الخصوصيين 

 في فهم المادة بشكل أعمق.
ً
وسيساعدهم كثيرا

قامت مدرسة سمية بنت خياط للتعليم األساسي والثانوي بإشراف 
األستاذة سواهر عزت بتفعيل موقع EduShare  في حصص العلوم، حيث 
تفاعلت الطالبات مع األفالم التعليمية والمحتويات التفاعلية وحل االختبارات 

القصيرة مما كان له األثر الواضح في تحويل الحصص الدراسية إلى حصص 
تفاعلية وممتعة ومحفزة للطالبات.
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تفعيل دور التقنية كمسهل وداعم لعملية التدريس للطالب والمعلم للقيام 
بدورهما التعليمي، وعلى الميزات التي يوفرها استخدام التقنية والمتمثل فى 

تسهيل عملية التعليم والتعلم

ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

 Project Learning تم تنفيذ مبادرة التعلم بالمشاريع
لطالب الثاني عشر لمواجهة مشكلة األعداد الكبيرة 

من المتعلمين ولتهيئتهم للمرحلة الجامعية ، وقد 
جاءت هذه المبادرة  متفقة مع بداية إدماج تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال في مجال التعليم ولتحقيق أفضل 

نتاجات التعلم من خالل إشراك المتعلمين وتحفيزهم, 
يز  التوافق مع المستويات الفردية لقدرات الطالب وتعز

فهم الطالب لتحسين النتائج التعليمية للوصول إلى مرحلة 
التمكين وتم قياس ذلك من خالل:

معظم الطالب يقومون بالتصميم والبناء والتخطيط 	 
والتقييم بشكل مستقل، باستخدام التكنولوجيا.

لديهم مهارات عالية للتواصل داخل وخارج المدرسة 	 
وإدارة الحوارات والنقاشات، وإيجاد

الحلول، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية وإيجاد الحلول 
باستشراف المستقبل عبر استخدام التكنولوجيا .

قامت مدرسة الفجيرة للتعليم 
األساسي ح2 بإشراف المعلمتين 

عائشة السويدي ومريم أحمد 
بتقديم ورشة بعنوان ) تطبيقات 
في النضج االلكتروني ( لمعلمات 
النطاق مما كان له أثر واضح في 

توظيف وسائل التكنولوجيا والتعرف 
على أليات التحفيز االلكتروني عن 

طريق برامج ومواقع الكترونية 
بنسبة 90%.

قامت مدرسة المعهد الديني للتعليم الثانوي واألساسي، بإشراف األستاذ 
عبداهلل إسحق السويطي بتطبيق و نشر برنامج األهداف العالمي للتنمية 

المستدامة على مجموعة من طالب المدرسة ويهدف المشروع إلى توعية 
المجتمع المدرسي والمحلي باألهداف العالمية ونشر أعمال ومبادرات 

الشيخ زايد رحمه اهلل عبر مواقع التواصل االجتماعي ومنظومة التعلم الذكي 
والتواصل مع طالب من خلفيات ثقافية مختلفة ومناقشة كيفية تحقيق هذه 

األهداف وتعريفهم بدولة اإلمارات ودورها في تحقيق هذه األهداف، مما 
كان له األثر الواضح في في تطوير مهارات التواصل والمواطنة الرقمية  وحل 

يز دور العمل الجماعي والتطوعي في نفوسهم  المشكالت لدى الطالب وتعز
ية كأداة تواصل بنسبة جيدة.  ورفع مستواهم في استخدام اللغة االنجليز

تنفيذ المعلم / ياسر فارق أمين جمعة
CST معلم علوم الكمبيوتر

مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي 
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ممارسات تعليمية
لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في المدارس

قامت مدرسة الظهرة للتعليم األساسي والثانوي بإشراف المعلمة جميلة نايم 
الكعبي بتطبيق مشروع ترجمة منشورات علمية على طلبة الصف الحادي عشر 

العلمي ويهدف المشروع على تشجيع الطالبات على القراءة والترجمة والتواصل 
واالبتكار في تحويل النصوص العلمية البحتة والمجردة إلى اللغة العربية مما كان 
له أثر واضح في تحسين أداء الطالبات في جعلها وسيلة سهلة التناول لمراجعة 

المادة العلمية بطريقة شيقة ومبتكرة بنسبة 90% .

قامت مدرسة القدوة للتعليم األساسي ح2 , باشراف األستاذ محمد األباصيري 
بتطبيق فكرة تدريب الطالب علي كيفية تنسييق بروفايلهم علي بوابة التعلم الذكي 

علي طلبة الصف السادس وتهدف الورشة علي تدريب الطالب علي تفعيل حساباتهم 
وتنسيقها وكيفية التعامل مع ادواتها علي بوابة التعلم الذكي ,مما كان له األثر  

االيجابي في ازالة الصعوبات امام الطالب في التعامل مع بوابة التعلم الذكي 
وتشجيعهم علي استخدامها بشكل واضح وسهل وتحسين أداء الطالب بنسبة 90%.

وقد تم اختيار أفضل ثالث عروض 
فائزة إلرسالها لكم للطالبات :

أوال: مشاركة فردية : 
أصول عمر السويدي. 1
انجود ناصر اليماحي. 2

ثانيا: مشاركة جماعية:
شما علي. 1
أمل أحمد. 2
شيخة خالد. 3
يزة يوسف. 4 عز
روضة سعيد. 5

فكرة واعداد وتنفيذ مديرة المدرسة الشيخة 
آمنة عبداهلل حمد الشرقي

مشاهدة الفيديوهات الفائزة

قامت مدرسة 
الوحيدة للتعليم الثانوي بنين   

بإشراف المعلم مصطفى جمعه بعمل 
اختبارات الكترونية لصفوف التاسع و الحادي 

عشر  والتي تهدف إلى تدريب الطالب على أداء 
االختبارات اإللكترونية بسهولة وتفعيل دور برنامج 
محمد بن راشد للتعلم الذكي على الوجه األمثل  
مما كان له أثر واضح على التدريب والتشجيع على 

التعلم الذكي واالختبارات اإللكترونية وكسر 
حاجز الخوف والمضي قدما نحو مستقبل 

أفضل بنسبة تصل ألكثر من 98%.

مشروع ترجمة المنشورات العلمية

مبادرة مسابقة إعداد 
عرض إلكتروني للطالبات 
في كيفية توظيف رؤية 

التعلم الذكي في الدراسة 
من خالل تقنية المعلومات 

واالتصاالت - والوصول الى 
الريادة واالبتكار في مدرسة 
مضب للتعليم الثانوي بنات.

حيث هدفت المبادرة إلى قياس 
مستوى النضج اإللكتروني لدى 
الطالبات، وتحفيز الطالبات للتميز 

باستخدام التقنيات، ودعم التعلم 
الذكي في مجاالت اإلبداع واالبتكار

https://www.dropbox.com/s/2d5nfraormxwnjf/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%2011%D9%852%20%281%29%20%281%29.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y6bs1ekjotdedlo/2018-05-23-VIDEO-00000444%20%281%29.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/noaaw3nuv05j6hg/smart%20learning%20%281%29%20%281%29.mov?dl=0
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ما هي سرعتك في حل هذه األحجية؟

عزيزي التربوي

يزي التربوي أن الملكية الفكرية هي نتاج فكر اإلنسان من إبداعات 	  هل تعلم عز
ية والقصائد والكتب والرموز  مثل االختراعات والنماذج الصناعية والعالمات التجار

واألسماء، وال تختلف حقوق الملكية الفكرية عن حقوق أي ملكية أخرى. فهي 
تمكن مالك الحق من االستفادة من عمله الذي كان مجرد فكرة ثم تبلور إلى أن 

خرين من التعامل في ملكه دون 
َ
أصبح في صورة منتج.  ويحق للمالك منع اال

الحصول على إذن مسبق منه. كما يحق له مقاضاتهم في حالة التعدي على 
حقوقه والمطالبة بوقف التعدي أو وقف استمراره والتعويض عما أصابه من ضرر

ية تكفل للمبدعين أو 	  يزي التربوي: أن حماية حقوق الملكية الفكر هل تعلم عز
ية أو المصنفات المحمية للمؤلفين حق  مالكي براءات االختراع أو العالمات التجار

االستفادة مما وظفوه من جهد أو مال في اإلعالن عن إبداعهم. وقد أوردت 
المادة 27 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هذه الحقوق حيث تنص على 

أحقية االستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على تأليف أي 
مصنف علمي أو أدبي أو فني. ُوقد أقر بأهمية الملكية الفكرية ألول مرة في 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883واتفاقية برن لحماية المصنفات الفنية 
ية )الويبو( على إدارة هاتين  واألدبية1886  وتعمل المنظمة العالمية للملكية الفكر

االتفاقيتين

يزي التربوي : أن تقدم البشرية ورفاهيتها يعتمدان على حماية حقوق 	  هل تعلم عز
ية حيث أن حماية هذه الحقوق يشجع على اإلبداع واالختراع في  الملكية الفكر

مجاالت التكنولوجيا والثقافة كما تشجع على إنفاق موارد إضافية من أجل إنجاز 
يد من االبتكارات، حيث أن النهوض بالملكية الفكرية وحمايتها يعمالن على تحفيز  المز

النمو االقتصادي وإحداث فرص العمل والصناعات وتحسين جودة العيش والتمتع 
ية وآليات اإلنفاذ التي تحبط  به ، لوال الحماية الدولية المكفولة للعالمات التجار

همة المقلدين والقراصنة، لما كان للمستهلك من سبيل يثق فيه لشراء المنتجات 
والخدمات.
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