
 برنامج محمد بن راشد
 للتعلم الذكي

 ولـيـد آل عـلـي 
التطوير المؤسسي –مستشار   

 برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي



 تم اطالق البرنامج في

 2012ابريل 

 التطلعات بأن يحمل 

 كل طالب جهازه 

 الخاص للتعلم

 التحدي

 تحقيق التوقعات 

 في جميع مدارس الدولة                

 و في جميع الفصول                 

 و على جميع الطلبة                  



 تأسيس البرنامج



 الرؤية
جيل إماراتي متماسك و مبتكر يثمن موروثه الثقافي حيث يشارك الجميع بمهارة وإبداع في بناء مستقبل 

 .دولة االمارات العربية المتحدة

 الرسالة
توفير الحلول التعليمية التقنية الرائدة عالميًا لمجتمع اإلمارات العربية المتحدة من أجل رفع اإلنجازات 

 .التعليمية والتميز واإلبداع بين طالبنا



 تطوير استراتيجية البرنامج



 دراسة المشهد التعليمي

اجتماعات ونقاشات مع وزارة 

التربية والتعليم، مكتب رئاسة 

مجلس الوزراء، تربويين، و 

 القطاع الخاص

 التطبيقات العالميةمراجعة أفضل 

 األبحاث العالمية

 سياق دولة االمارات

 زيارات ميدانية للمدارس



 السمات المميزة للبرنامج

سمات رئيسية  5تم تحديد 

 للبرنامج ترسم طريقه للنجاح

برنامج موجه 

 تعليميا

مبني على البحث 

 والبراهين

برنامج وطني 

 شامل

يدعم وزارة التربية 

والتعليم والتطلعات 

 الوطنية

التنفيذ تدريجي 

 وعلى مراحل



 Education Reform -التعليم عملية التغيير في 

Vision and 

Strategy + Leadership + 
Curriculum & 

Assessment + 
Staff 

Development + ICT Resources = Change 

Adapted from Knoster, T. (1991) Presentation at TASH Conference. Washington DC (Adapted by Knoster from Enterprise Group Ltd.) 

Leadership + 
Curriculum & 

Assessment + 
Staff 

Development + ICT Resources = Confusion 

Vision and 

Strategy + 
Curriculum & 

Assessment + 
Staff 

Development + ICT Resources = Conflict 

Vision and 

Strategy + Leadership + 
Staff 

Development + ICT Resources = Resistance 

Vision and 

Strategy + Leadership + 
Curriculum & 

Assessment + ICT Resources = Anxiety 

Vision and 

Strategy + Leadership + 
Curriculum & 

Assessment + 
Staff 

Development + = Frustration 



تمكين الطالب من خالل تحسين جودة ونطاق 

 .فرصهم التعليمية

تمكين مدراء المدارس من تحسين الكفاءة التعليمية 

 .لمدارسهم

تمكين المعلمين من التدريس بشكل أفضل من خالل 

رفع قدرات التخطيط والمتابعة بشكل شخصي 

 .للطالب

تمكين أولياء األمور من المشاركة في 

مسيرة تعلُّم أوالدهم ودعمهم بشكل أكثر 

 .فعالية

تمكين وزارة التربية والتعليم وزارة التربية 

والتعليم من تحقيق أهدافها من خالل توفير 

بيئة تعليمية متطورة تقنيا في مدارس 

 .الدولة

 

تمكين وزارة التربية والتعليم من تحقيق 

أهدافها من خالل توفير أنظمة تساهم في 

تحسين جودة المعلومات وتطوير آليات 

 .اتخاذ القرار

 األهداف االستراتيجية 



 منهجية البرنامج



تعزيز المشاركة وتحقيق األهداف والتقدم -لكل متعلم تمكين القدرات العمل على   

 البنية التحتية

 والدعم والمحتوى

 المدرسة
 مدير المدرسة

 المعلم

 المنزل
 أولياء األمور

 المتعلم
 تجربة تعلم

مدرسة قادرة على استخدام 

مشاركين أبناء وأسر  التكنولوجيا وبشكل فعال

 وممكنين

 بنية قوية، مرنة، ومستدامة



تعزيز المشاركة وتحقيق األهداف  -العمل على تمكين القدرات لكل متعلم 

 والتقدم

 البنية التحتية

 والدعم والمحتوى

 المدرسة
 مدير المدرسة

 المعلم

 المنزل

 أولياء األمور

 المتعلم
 تجربة تعلم

 مسار التقنيات التعليمية 

 البنية التحتية والشبكات أنظمة إدارة المعلومات البرمجيات



تعزيز المشاركة وتحقيق األهداف  -العمل على تمكين القدرات لكل متعلم 

 والتقدم

 البنية التحتية

 والدعم والمحتوى

 المدرسة
 مدير المدرسة

 المعلم

 المنزل

 أولياء األمور

 المتعلم
 تجربة تعلم

 مسار دعم عملية التغيير التعليمي

 النضج االلكتروني

 المحتوى التفاعلي

 التطوير المهني

 التقييم

 إشراك أولياء األمور



مراحل تنفيذ البرنامج حسب االستراتيجية و منهجية 

 التنفيذ



 2018 2017 2016 2015 2014 2012/2013 االنجازات الرئيسية

 التغيير

 التمكين

 االستدامة

 سبورات ذكية

 14 أجهزة طلبة و معلمين
 1املرحلة التجريبية 

 مدرسة

 انترنت

 بنية تحتية



 2018 2017 2016 2015 2012/2013 2014 االنجازات الرئيسية

 التغيير

 التمكين

 االستدامة

تدعيم املحتوى و التدريب  

 للمعلمين  التطوير املنهي

 مركز اتصال للمستخدمين

توفير الدعم الفني للمدارس من 
 خالل فرق املوائمة

 
البوابة االلكترونية و تطوير 

 منصة التفاعل

 سبورات ذكية

 أجهزة طلبة و معلمين

 انترنت

 بنية تحتية

 :تزويد الصف السابع بـــــــ   

123 
 إجمالي
 عدد املدارس



 2018 2017 2016 2014 2015 االنجازات الرئيسية

 التغيير

 التمكين

 االستدامة

 سبورات ذكية

 أجهزة طلبة و معلمين
 أجهزة الطلبة للصف الثامن فقط

 انترنت

 145 بنية تحتية

 :تزويد الصف الثامن والتاسع   بـــــ  

 إجمالي
 عدد املدارس

 نموذج النضج االلكتروني 

 التفاعلي نموذج تطوير املحتوى 

 توحيد الشبكات و البنى التحتية

 والربط مع وزارة التربية والتعليم

2012/2013 

 للمعلمين  التطوير املنهي



2016 2014 2015 2017 2018 

 التغيير

 التمكين

 االستدامة

 منصة التفاعل

 BYODمختلف األنظمة واألجهزة بأنواعها تمكين البنى التحتية للتعامل 

 سبورات ذكية

 أجهزة طلبة و معلمين

 انترنت

 بنية تحتية

 :تزويد الصف العاشر   بـــــ  

208 
 إجمالي
 عدد املدارس

 تفعيل بوابة الخدمة الذاتية

 خطط االستدامة

 االنجازات الرئيسية 2012/2013

 نموذج النضج االلكتروني 

 التفاعلي نموذج تطوير املحتوى 

 للمعلمين  التطوير املنهي



 مــبــادرات

 رئيسية
 نسعرض هنا بعض المبادرات و المشاريع الرئيسية للبرنامج 

 جهزة بجانب المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية و التقنيات و األ



 مبادرات رئيسية

  (Content Quality Framework)اطار جودة المحتويات التعليمية 

، لهذا التربوي في الدولة الصحيحه ألي محتوى الكتروني يتم توفيره للميدان املعايير ضع انه يويعتبر ايضا حقوق ملكية خاصة بالبرنامج، حيث 

 وقد قامت بعض، بعرض أي محتوى الكترونيكإحدى املعايير التي يحب أن يتجاوزوها قبل أن يقوموا  املختصة باملحتوى الشركات تعتبره 

 .كدليل ارشادي لهم حتى عامليا باستخدامهالشركات 



A model for digital content curation 

Evaluate Manage Share Find 

Web research 

Supplier 

engagement 

Market evaluation 

Teacher generated 

Quality assurance: 
Learning outcomes 

Accessibility 

Safeguarding 

Context 

Organise collections 

Annotate and tag 

Translation & context 

Licensing 

White listing 

Publish 

Disseminate 

Train 

Promote 

Collection

s 

  (Content Quality Framework)   اطار جودة المحتويات التعليمية



 مبادرات رئيسية

 (eMaturity)النضج اإللكتروني 

في ظل التحول الرقمي والذي إطارا للتحول نحو املدارس الذكية  و يعد النموذج نموذج تم استحداثه و تطويره داخليا من قبل البرنامج، وهو 

 .و مرورا بالطالب و املعلمين إلى أولياء األمور من القيادة و األطراف املعنية بدءا يقوم بتغطية  جميع عمليات املدرسة 



 (eMaturity)النضج اإللكتروني 



Thank you   شـــكـــــرا 


