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استهدفت فئتين وتعتزم إضافة فئات جديدة خالل الدورة المقبلة

إعالن الفائزين بالدورة األولى لجائزة
برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي للتميز األدائي

للتعلم  راشد  بن  محمد  برنامج  جائزة  أعلنت 
ين  الفائز أسماء  عن  األدائي  للتميز  الذكي 
نظمته  حفل  خالل  منها  األولى  بالدورة 
والتعليم  التربية  وزارة  عام  ديوان  في 
الميدان  كوادر  من  وجمع  ين  الفائز بحضور 
الحالية  الجائزة بدورتها  التربوي، وتستهدف 
فاز  حيث  المدارس  ومدراء  المعلمين  فئة 
خمسة معلمين في فئة المعلمين وهم 
مدرسة  من  الغفلي  شيخة  األول  المركز 
النعيمي  أمل  الثاني  والمركز  المعال  فلج 
عائشة  الثالث  المركز  و  يادة  الر مدرسة  من 
والمركز  ية  القر مدرسة  من  المالحي 
المجد  مدرسة  من  ينل  ز السالم  عبد  الرابع 
حسين  ضرار  الخامس  والمركز  النموذجية 
بن  راشد  مدرسة  من  أبوقديري  عطية 
سعيد للتعليم األساسي والثانوي فيما فاز 
خمسة مدراء مدارس في الفئة المخصصة 
سلطان  يم  مر األول،  المركز  وهم  لهم 
آمنة  الشيخة  الثاني  والمركز  يرع  مز مدرسة 

عبد اهلل حمد الشرقي من مدرسة مضب 
من  عبداهلل  درويش  نادية  الثالث  والمركز 
ية والمركز الرابع صبيحه دلموك  مدرسة القر
مريم  الخامس  والمركز  النوف  مدرسة  من 

الحساني من مدرسة الرحيب

بغية تحفيزهم  على تبني أفضل الممارسات 
واألساليب التعليمية الحديثة ضمن المدرسة 
إلى  الرامية  تطلعاتها  يواكب  بما  اإلماراتية 
يمكن  حديث  تعليمي  لنظام  أسس  إرساء 
أعضاء الهيئات التدريسية من االستفادة من 
تقنيات التعلم الحديثة واستخدامها بالشكل 

األمثل  في عمليات التعليم والتعلم.

تهدف الجائزة إلى تحفيز المستهدفين على 
تبني أفضل الممارسات واألساليب التعليمية 
بما  اإلماراتية  المدرسة  ضمن  الحديثة 
إرساء أسس  إلى  الرامية  تطلعاتها  يواكب  
لنظام تعليمي حديث يمكن أعضاء الهيئات 
التدريسية من االستفادة من تقنيات التعلم 
بالشكل األمثل  في  الحديثة  واستخدامها 

إلى  والوصول  والتعلم  التعليم  عمليات 
أعلى مستويات النضج االلكتروني من خالل 
التعليمية  العملية  في  التكنولوجيا  دمج 
جميع  وبمشاركة  المستويات  كافة  على 
من  المدرسية  القيادات  قدرات  وتطوير 
المسابقة وخلق روح  خالل اشتراكهم في 
المدرسية  القيادات  بين  يفة  الشر المنافسة 
الناجحة  القيادات  تجارب  من  واالستفادة 
تطوير  في  المساهمة  إلى  تهدف  كما 
أداء  بمستوى  واالرتقاء  التعليمي  القطاع 
الذكي  التعلم  مفاهيم  نشر  و  المعلمين 
تطبيق  الممارسات وضمان  أفضل  وتعميم 
أكثر األساليب فاعليه في القطاع التعليمي 
االبداع  على  المعلمين  وتشجيع  تحفيز  و 
يز مبدأ التعاون  والتميز وتطوير الذات  و تعز

والمشاركة فيما بينهم.

وحددت الجائزة شروطا ومعاييرا خاصة بكل 
فئة، إذ يشترط في فئة مدراء المدارس أن 
حكومية.    مدرسة  في  يعمل  المدير  يكون 
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في  وابتكار  إبداع  ذات  فكرة  يقدم  وأن 
العملية  في  الذكي  التعلم  أدوات  دمج 
التعليمية في مدرسته و أن يتقن باستخدام 
برامج التعلم الذكي في القيادة والعمليات 
يكون  أن  عن  فضال  اليومية،  المدرسية 
أعلى  أو  جيد  مستوى  على  حاصال  المدير 
التحول  إطار  معايير  من  القيادة  معيار  في 

كما يجب أن يقدم المدير حلوال مبتكرة لحل 

وأن  مدرسته  بيئة  في  التقنية  المشكالت 
يكون ملما في مستويات استخدام أدوات 
التعلم الذكي داخل الحصص المدرسية في 
الذكي  التعلم  تطبيقات  خالل  من  مدرسته 

وقياس مستويات النضج االلكتروني.

بفئة  خاصة  شروطا  الجائزة  حددت  كما 
في  المعلم  يعمل  أن  وهي  المعلمين 
اإلمارات  دولة  في  حكومية  مدرسة 
فكرة  يقدم  أن  و   التخصصات  ولجميع 
يتقن  الذكي وأن  التعلم  مبتكرة في مجال 
يضمن  بما  الذكي  التعلم  برامج  استخدام 
فضال  للطالب   المرجوة  االستفادة  تحقيق 
عن قدرته على مشاركة ممارساته المميزة 
المدرسة  وخارج  داخل  المعلمين  بقية  مع 
يصل  وأن  المهن  التعلم  مجتمعات  وفي 
المعلم إلى مستوى التمكين في نموذج 

النضج اإللكتروني في تقييمه لدروسه.

فئات جديدة

لها  فئات جديدة  إضافة  الجائزة  تعتزم  كما 
خالل الدورة المقبلة إذ أدخلت الجائزة فئات 
وفئة  األمور  أولياء  فئة  وهي  جديدة 
المناهج  إدارة  وفئة  المتميزة  المدرسة 
وفئة أخرى مخصصة لطالب وتنقسم إلى 
قسمين فئة الطالب المتميز وفئة المشروع 
التعاوني، وذلك بغية تفعيل أدوات التعلم 
المجتمع  مكونات  مختلف  في  الذكي 
المدرسي وتكثيف الجهود من أجل النهوض 
المدرسة  في  الذكي  التعلم  بواقع 

اإلماراتية.      
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 بسبب التنوع في شتى 
ً
يفضل أغلب الطالب التعلم باالستعانة بالتكنولوجيا لسهولتها ووفرة المعلومات في أي وقت ومكان  وأيضا

 
ً
يد من الجهد والوقت والتكلفة أيضا أشكال العلوم، وقد يفضل بعض الطالب الطرق التقليدية في التعليم، ولكنهم قد يحتاجون للمز
 االعتماد 

ّ
للحصول على المعلومات، وقد يعتمد الطالب على المعلم بشكل أكبر في حالة الطرق والوسائل التقليدية في التعليم بينما يقل

يد من الشعور باالستقاللية في التعلم  ية ويحقق له مز على المعلم في حالة استخدام التكنولوجيا. ويعطي الطالب مساحة من الحر
الذاتي، وتسهل للمعلم رفع جودة التعليم وتسهيل الحصول على العلم لكافة الطالب، كما أّن التكنولوجيا تسهل متابعة الواجبات من 
يد من الجهود لمواكبة التطور  قبل المعلم، وتساعده وتسهل عليه عملّية توجيه ومتابعة الطالب، لذلك نشكر كل معلم يقوم ببذل المز
السريع في أشكال التكنولوجيا المختلفة ليتمكن من تسخيرها في خدمة أنحاء التعليم المختلفة لتحقق القدر األكبر من الكفاءة والمعرفة، 
أكبر  للطالب وبالتالي االستفادة بشكل  المعلومات  بتسهيل وتبسيط وصول  المقروءة والمرئّية يسهم  التعليمية  الوسائل  فاستخدام 

للطالب، لذلك نعرض لكم أفضل قائمة معلمين في استخدام أدوات التعلم الذكي  خالل الفصل الدراسي 2017 – 2018 كالتالي: 

 معلمي.. 
ً
شكرا

أدوات التعلم الذكياسم المدرسةاسم المعلم

وضع الخطط االثرائية والعالجيةمدرسة الرؤية للتعليم األساسي والثانوي للبناتمنى محمد التاجر

بنك األسئلةمدرسة الهمهام للتعليم الثانوي للبناتعائشة علي النقبي

الواجبات االلكترونيةمدرسة أبو تمام للتعليم األساسي والثانوي للبنينرمزي احمد سالمة

االمتحانات االلكترونيةعائشة بنت عثمان للتعليم األساسي والثانويوعد عبداهلل الكندي

التواصل مع أولياء األمورمدرسة مضب للتعليم الثانوي بناتامنه محمد عبداهلل محمد محمد الشاعر

التواصل مع الطلبة بشكل خاصمدرسة مضب للتعليم الثانوي بناتامنه محمد عبداهلل محمد محمد الشاعر

نشر الخطط الدراسية للطالبمدرسة خديجة للتعليم األساسي للبنات-عجمانفاتن سعيد سمور

تسجيل الحضور والغيابمدرسة الغب للتعليم األساسي للبنات /حلقة ثانيةجميلة راشد الشحي

ية للتعليم األساسي للبنات ح1نادية درويش عبداهلل الرئيسي المشاركة في موقع المادةمدرسة القر

المشاركة في موقع الفصلمدرسة جميرا النموذجية للتعليم أساسي للبناتفاطمة محمد عبداهلل محمد

تسجيل سلوك الطالبمدرسة مضب للتعليم الثانوي بناتليلى محمد عبداهلل محمد محمد
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أثر استخدام برامج التعلم الذكي على الطلبة 

إعطاء الطالب فرصة الفهم والتطبيق  العملي من خالل استخدام استراتيجيات متنوعه .. 1
دفع الطالب للتطور العلمي والتقدم ومواكبة األمور المستجدة ويأتي ذلك عن طريق اثراء الخبرات المادية والمعنوية لديه.. 2
إحياء روح المنافسة التي تسهم في تطور تفكير الطلبة ودفعه إلى  اإلبداع واإلبتكار وتقديم الجديد والمفيد في خدمة . 3

الوطن.
ين.. 4 تعطي الطالبة ثقة في النفس عند تبادل الخبرات مع اآلخر
تدفع بالطالب إلى عقد الحوار والمناقشة في الجلسات النقاشية . 5
تشجع الطالب في المشاركة بالمسابقات العلمية المتنوعه على المستوى المحلي والخليجي والعالمي . 6
 ورغبة في طلب العلم ومواصلة مسيرته العلمية دون تردد أو خوف .. 7

ً
تضفي على حياة الطالب حبا

تخلق بيئة علمية تحفز على العمل التعاوني واحياء روح المنافسة الودية بين الطلبة .. 8
يشعر الطالب بأنه محور العملية التعليمية وأن تقدمه يعتبر ضرورة لتقدم المجتمع وازدهاره.. 9

يخ إذا تمكن من توظيف مهاراته بالشكل الصحيح والمناسب.. 10 يترسخ في ذهن الطالب بأن قادر على الوصول إلى المر

إن موضوع  الممارسات التعليمية  مرتبط ارتباط كبير بتطور المستوى التحصيلي واألكاديمي عند الطالب فالبد من إعطاء كل ذي 
حق حقه ،لكي يستطيع الطالب مسايرة التقدم والحضارة بخطى واثقة.

فاطمة محمد سعيد الحمدي اليماحي
مدرسة مضب للتعليم الثانوي
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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 هي
المواطنة الرقمية؟

معلومة من لبيبة:

المواطنة الرقمية هي مسؤوليتنا اتجاه طالبنا وأبناءنا لذلك قامت لبيبة بالسفر عبر الزمن لتبحث عن 
التعليم وضعت  للتكنولوجيا في  الرقمية عالميا ووجدت أن الجمعية الدولية  مفهوم المواطنة 
وتنميتها  الرقمية  المواطنة  نشر مفهوم  التربويين في  لمساعدة  الرقمية  للمواطنة  عاما  إطارا 

يعتمد اإلطار على ثالثة محاور: 

• تنمية مهارات الطالب من أجل استخدام التكنولوجيا في تعلمهم

• تعريف الطالب السلوك الرقمي الجيد والهوية الرقمية في عصر التكنولوجيا 

• تعريف الطالب األمن الرقمي من أجل سالمتهم 

إطار  على  أكثر  تتعرف  أن  أردت  وإذا  األركان  هذه  على  بني  الذكي  التعلم  برنامج  أن  لبيبة  أكدت 
الكفاءات الرقمية في برنامج التعلم الذكي أو إطار المواطنة الرقمية للجمعية الدولية فال تتردد 

 @SLP بالتواصل مع لبيبة على

المواطنة الرقمية من أجل جيل يقود مستقبله في ظل األلفية الرقمية 
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https://elib.moe.gov.ae/App
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ما هي سرعتك في حل هذه األحجية؟

عزيزي التربوي

هل تعلم عزيزي التربوي ما هي براءة االختراع 	 

أن براءة االختراع هو حق استئثاري يمنح نظير اختراع في شكل منتج أو عملية تتيح طريقة جديدة 
إلنجاز عمل ما أو تقدم حال تقنيا جديدا لمشكلة ما.

هل تعلم عزيزي التربوي ما هي الحقوق التي تكفلها براءة االختراع ؟	 

لمالك البراءة الحق في أن يقرر من الذي يجوز له – أو ال يجوز له – االنتفاع باالختراع المشمول 
بالبراءة خالل مدة الحماية، والمراد بالحماية بموجب البراءة أن االختراع ال يمكن صنعه أو االنتفاع به 

أو توزيعه أو بيعه ألغراض تجارية دون موافقة مالك البراءة 

وتكفل البراءة لمالكها حماية اختراعه وتمنح لفترة محدودة تدوم وجه العموم 20 سنة.

للبراءات دور حافز لألفراد حيث تعترف لهم بإبداعهم وتكافئهم ماليا على اختراعاتهم التي يمكن 
ية. تسويقها. وتشجع تلك الحوافز على االبتكار الذي يضمن بدوره تحسن نوعية الحياة البشر

ية  إذا أردت أن تعرف أكثر فراجع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكر

http://www.wipo.int/patents/ar/faq_patents.html

هل تعلم عزيزي التربوي ما هي جائزة الملكية الفكرية؟ 	 

ية للمدارس والجامعات ضمن خطة إدارة حماية حقوق  أطلقت جمارك دبي جائزة الملكية الفكر
ية بجمارك دبي الساعية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المساهمات المجتمعية  الملكية الفكر
ية،  ية، وتشجيع شريحة الطلبة على معرفة حقوقهم الفكر بمجال حماية حقوق الملكية الفكر

وكيفية المحافظة عليها بحكم وضعهم كأهم شرائح المستهلكين. كما تهدف الجائزة إلى قياس 
درجة التوعية والتثقيف، وأثر الحمالت التي قامت بها الدائرة واستهدفت من خاللها األجيال 

يادة الوعي العام بمخاطر التقليد على الصحة واالقتصاد، ال  القادمة، باإلضافة إلى التركيز على ز
سيما وأن حماية تلك الحقوق تساهم بشكٍل فعال في تنمية االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات 
يع المقدمة للجائزة في إنشاء قاعدة  العربية المتحدة. وسيتم االستفادة من البحوث والمشار

معرفية بناءة
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