
تقييم الجامعات 
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفالســي، وزير 

دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، 

أن الــوزارة أدرجت التعليم الذكــي أو اإللكتروني 

كأحــد معاييــر تقييــم الجامعــات داخــل الدولة 

وترخيصها، باإلضافة إلى أنه ســيراعي لدى اعتماد 

البرامــج والتخصصات الجديــدة أن يكون محتوى 

المساقات موائماً إلطار منظومة المؤهالت، بهدف 

االرتقاء بمســتوى التعليم، كما سيتم الوقوف على 

مــدى مطابقة جــودة معايير التعلــم اإللكتروني 

المعمــول بها في الجامعة داخــل الدولة لمعايير 

الجودة العالمية في المجاالت نفسها.

وأشار إلى أن ترخيص التعليم اإللكتروني بدأ منذ 

تأســيس جامعة حمدان بن محمــد الذكية، حيث 

تم وضع معايير معنية فقــط بالتعليم اإللكتروني 

بشــكل منفصل ال ينطبق على بقية الجامعات، أما 

حاليــاً فقد تــم دمج معيار التعليــم اإللكتروني أو 

الذكــي، ضمن المعايير العامــة للجامعات، بحيث 

يمكــن للجامعات األخرى طرح برامج ومســاقات 

إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضح معاليــه أن الســماح للجامعات بطرح 

مساقات إلكترونية ســيعتمد بالدرجة األولى على 

تقييمها، فالجامعات التي ســتحصل على تقييمات 

عالية ســيتم السماح لها بطرح مساقات أكثر، فيما 

ســيتم تقليصها للجامعات التي تحصل على تقييم 

أقــل، ألن هذا النوع مــن التعليم يحتاج لكفاءات 

متخصصــة، ليتمكن الطلبة من متابعة دراســتهم 

خارج إطار الحرم الجامعي.

وبين معاليه أنه تم وضع خيار التعلم المســتمر 

للجامعــات، ضمــن المعايير الجديدة التي ســيتم 

طرحها، بحيث تتمكن الجامعات الراغبة من طرح 

مساقات تعلم للخريجين عن طريق »األوالين«.

التعلم عن بعد 
مــن جهتها أكــدت معالــي جميلــة المهيري، 

وزيــرة الدولــة لشــؤون التعليم العــام، أن وزارة 

التربيــة والتعليم وضعت ضمــن رؤيتها التعليمية 

المســتقبلية تعزيز عمليــة التعلم عن بعد، باعتبار 

هــذا النوع مــن التعليم ســيأخذ أبعــاداً جديدة 

واهتمامــاً وتوســعاً كبيــراً وفرصاً أكبــر لالزدهار 

والمرونــة، مشــيرة إلى أن هذا النــوع من التعلم 

يتمثــل في التعليم المســتمر الــذي أقرته الوزارة 

ضمن خطة تطوير التعليم من خالل تعليم المنازل 

والكبار.ولفتــت إلى أن الــوزارة ماضية في تحقيق 

التوجهــات المســتقبلية التي تحقــق الريادة في 

التعليــم منها إدخال الــذكاء االصطناعي، وتعكف 

على إعــداد مناهــج خاصة به، مؤكــدة أن هذه 

الخاصيــة باتت حاجة ملحة تســاعدنا على تنويع 

مصادر ريادتنا.

وقالــت إن وزارة التربيــة والتعليــم تأخــذ في 

الحســبان تشــجيع كل طالب للوصول إلى أقصى 

إمكانياتــه، إذ إن كل فرد فــي مجتمعنا يجب أن 

يتســلح بالعلم ألن الخبــرات الفردية تمثل عمود 

اقتصاد الثــورة الصناعية الرابعة غير المعتمد على 

النفط.

وأضافــت: يتوجــب التأكــد من معرفــة أولياء 

األمور لجميع الخيارات التي توفرها الدولة ألبنائهم 

وبدورنــا ندعمهــم مــن خــالل خدمات اإلرشــاد 

األكاديمــي، ليتمكنوا مــن اختيــار البرنامج الذي 

يتناســب مع قــدرات وظروف ومهــارات أبنائهم، 

مشــددة علــى أن وعي أوليــاء األمــور بمميزات 

وحدود كل خيار تعليمي ضروري ال يقل أهمية عن 

توفير األدوات والمواد والبرامج وأدوات التقييم.

وقالــت إن العديــد من اآلباء والطــالب يختار 

التعلم عن بعد بسبب الحرية التي يوفرها لهم في 

جدولهــم اليومي في حين أن المدارس العامة عبر 

اإلنترنت ال تزال تتبع الســنة الدراســية التقليدية، 

ويتوقع مــن الطالب إكمال المهــام في المواعيد 

المحددة، مشــيرة إلى أنــه يمكن للطالب تعديل 

روتين حياتهم اليومية لتتناســب مــع احتياجاتهم 

الفردية. 

وبينــت معاليها أن التعلم عــن بعد يوفر فرصاً 

جيدة لتقليل العديد من العقبات التي تحول دون 

التعلم، وعلى ســبيل المثال مع اســتمرار اكتظاظ 

الفصول الدراسية في المدارس التقليدية، فإن ذلك 

يؤدي أيًضا إلى تشتيت الطالب.

التدريب التخصصي
مــن جانبه أفاد المهندس عبــد الرحمن الحمادي 

وكيــل وزارة التربية والتعليــم للرقابة والخدمات 

المســاندة أن الوزارة تعمل جاهدًة على تخصيص 

مبادرات تستهدف تأهيل المعلمين بطرق مبتكرة 

ومناهــج مطورة وحديثة تمكنهــم من أن يكونوا 

مبدعين ومبتكرين ومســاهمين رئيســين فاعلين 

في استحداث البيئة المحفزة للطلبة على االبتكار 

والريادة في المدارس، األمر الذي سيمكن الطالب 

غرافيك: محمد أبوعبيدة
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الصف املقلوب، املقصود به هو قلب مهام عملية التعلم 
بـــ� الفصل واملنزل، وهو نظام تعليمي معكوس، و�وذج 
تربـــوي يرمي إىل اســـتخدام التقنيات الحديثة وشـــبكة 
اإلنرتنت، بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق 
مقاطـــع فيديو، ليطلع عليها الطالب يف منازلهم، أو يف أي 
مكان آخر، باستع²ل حواســـيبهم أو هواتفهم الذكية أو 

أجهزتهم اللوحية قبل حضور الدرس.

التقنيات  باســـتخدام  املعلم  يقوم 
الحديثة واإلنرتنـــت إلعداد الدرس 

عن طريق رشيط فيديو

ℇ₇ اₚₖل 2-1
يطلع الطالب عىل رشح 

املعلم يف املنزل
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ℇ₇ اₚₖل 2-2
يقوم بأداء األنشطة التي كان من املفرتض أداؤها 

يف الفصل، ما يعزز فهم املادة العلمية
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يأÃ الطالب إىل الفصل ولديهم 

االستعداد لتطبيق تلك املفاهيم، 
واملشاركة يف األنشطة الصفية، وحل 

املسائل التطبيقية
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يقّيم املعلم مستوى الطالب يف بداية الحصة، ثم يصمم األنشطة داخل الصف، 

من خالل الرتكيز عىل توضيح املفاهيم، وتثبيت املعارف واملهارات. ومن ثم 
يرشف عىل أنشطتهم، ويقدم الدعم املناسب لجميع املتعÌين منهم، وبالتايل، 

تكون مستويات الفهم والتحصيل العلمي عالية جداً، ألن املعلم راعى 
الفروقات الفردية ب� املتعلم�.
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الثورة الصناعية الرابعة تتطلب تعزيز التقنيات الحديثة في التعليم
قــال الدكتــور نورالدين عطاطــرة المدير 

للعلــوم  العيــن  لجامعــة  المفــوض 

والتكنولوجيا إن الثــورة الصناعية الرابعة 

تتطلــب تعزيــز التقنيــات الحديثــة في 

التعليم.

ولفــت إلــى أن التعليم أصبــح ملزماً 

لمواكبة الثــورة الصناعية الرابعة، والعصر 

الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

الدولة للذكاء  اســتراتيجية  وأضاف أن 

االصطناعي، تعد بوابة اإلمارات للمستقبل 

والتطور والتألق في شــتى المحافل، وهو 

ما ينطبق أيضاً على الجانب التعليمي في 

جامعــات القرن الحادي والعشــرين التي 

ستعتمد تدريجياً على الذكاء االصطناعي، 

بما يضمن تقليل كلفة التعليم وجعله في 

متناول الجميع.

وقال عطاطــرة: نحن بحاجة إلى بلورة 

النمــوذج التعليمــي مــن جديد إلنشــاء 

مؤسســات تعليميــة، تربويــة، اجتماعية 

واقتصادية تساهم في ردم الفجوة بين ما 

يدرســه الطلبة في المدارس والجامعات، 

والمهــارات التــي يحتــاج إليهــا العالــم 

الحقيقي على أرض الواقع.

ولفت إلى ضرورة فتح المجال لالبتكار 

والتطوير ورفع سقف اإلبداع سواء للطلبة 

أو ألعضاء الهيئة التدريســية والمؤسســة 

التعليميــة، وأيضــاً غــرس حــب االبتكار 

واإلبــداع فــي الجيل الجديــد وتوعيتهم 

بأهمية البحث العلمي وفوائده.

مــن جانبــه أفــاد علــي شــبدار مدير 

االبتــكارات في شــركة »زوهو«، الشــركة 

بتطبيقــات  المتخصصــة  التكنولوجيــة 

األعمال القائمة على السحابة، أن اإلمارات 

تراهن على الــذكاء االصطناعي في تطوير 

منظومة التعليم.

يغيــر  االصطناعــي  الــذكاء  أن  وبيــن 

الطريقة المتبعة فــي تعليم الطلبة، حيث 

يزداد اســتخدام النظم الذكية التي تجيب 

عن التساؤالت وتقدم اإلرشادات األساسية 

وتوجــه الطــالب لالطــالع علــى مصادر 

إضافية، كما يوفر الذكاء االصطناعي بشكل 

متواصل الدعم للطالب في مواد أساســية، 

مثــل الرياضيات واللغات، مــع التعّلم في 

ذات الوقــت من التفاعــالت مع مختلف 

الطالب وتحســين تجاربهم إلى مستويات 

غير مسبوقة.

وذكــر انه مع الزيادة في عدد الصفوف 

اإللكترونية، لم يعد الطالب بحاجة لحضور 

الصفوف التقليدية طوال الوقت، فالخطوة 

الصفــوف  إتاحــة  المقبلــة تتمثــل فــي 

اإللكترونيــة المدعومة بالذكاء االصطناعي 

للطــالب وهم في منازلهــم، في أي مكان 

حــول العالم، مع ضمان تفاعلهم في ذات 

الوقت مع زمالئهم في الصف ومعلميهم.

وأضــاف: »مــن خــالل الشــراكة مــع 

شــركات التكنولوجيا، شــرع قطاع التعليم 

في اإلمارات بتجربة آليات جديدة لتطوير 

عمليــة التعليــم لألجيال المســتقبلية في 

الدولــة، أثمــرت عــن قيــام العاملين في 

القطــاع التربــوي المحلــي بتحديد طرق 

ملهمــة لتوظيــف الــذكاء االصطناعي في 

األنشطة اليومية للطلبة داخل صفوفهم«.

Ⅶ أعد الملف:  رحاب حالوة ومرفت عبد الحميد
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قــال جيــف ماجيونكالــدا الرئيــس 

التنفيــذي لشــركة كورســيرا لحلول 

التعليم: إنه من المتوقع أن يتوســع 

ســوق التعليــم عبــر اإلنترنــت في 

الشرق األوسط بمعدل سنوي مركب 

يبلغ 9.8٪ خــالل الفترة بين 2017-

.2023

وذكر أنه مــن المرجح أن يكون نمو 

الحكومي  باالستثمار  مدفوعاً  السوق 

للتعليم  الســريع  والتبنــي  الضخــم 

عبــر اإلنترنــت والتعلــم اإللكتروني 

عــن طريــق المؤسســات التعليمية 

والتجارية.

وتابع: ينبغي على جميع العاملين في 

مختلف القطاعــات تطوير المهارات 

التي يمتلكونها بصورة مستمرة. 

عميد  نيكلــوس  ســولفيج  قالــت 

إن  الحكومية  أبوظبــي  أكاديميــة 

االستعانة بشــركات حلول التعليم 

بشــكل  الطلبة  مهــارات  لتطويــر 

عــام أو الدارســين ســوف يرفــع 

العمليــة ألن تلك  مــن مهارتهــم 

الشــركات تقــدم برامــج تعليمية 

تكنولوجيــة محفزة تنعكس إيجاباً 

على اســتيعابهم للمادة العلمية أو 

في  ودورها  المكتســبة،  المهارات 

تعزيز دور التعلم بالممارسة.

التدريبية وبناء  البرامج  وذكرت أن 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص يخلق نوعــاً من التكامل 

في ظل توجهات اإلمارات نحو بناء 

المعرفــة، كما أن التدريب والتعلم 

المستقبل  المستمرين يعدان قادة 

ويزودونهــم بالمهــارات المطلوبة 

عالمياً.

رأت الخبيــرة التربوية نورة ســيف 

المهيــري، أن المنصــات التعليمية 

المفتوحة ســتقيم قــدرات الطلبة، 

مكان  المهــارات  تقييــم  وســتحل 

االختبارات التقليدية التي تشمل ما 

المنهاج وســيصبح مفهوم  يتضمنه 

التعليم  تماماً خالل  التقييم مختلفاً 

المســتقبلي، ما يمكــن من قياس 

المعرفــة الحقيقيــة للطلبــة أثناء 

عملية التعلم )تطبيق المعرفة بدل 

الحفظ(.

وذكــرت أن التعليــم المســتقبلي 

ســوف يكــون الطالــب فيــه أكثر 

مناهجهم  تشــكيل  فــي  مشــاركة 

والتعلم،  التعليم  وعملية  الدراسية، 

وسيرسمون مستقبل تعليم يتماشى 

مع توجهاتهــم التكنولوجية وعصر 

الرقمنة.

%9.8

 %100

مهارات 

تقييم

ₗₙـــــــــــــــــ₉

� علي شبدار� نور الدين عطاطرة 

تعتبــر جميع المــدارس األمريكية 

ذكية بنسبة 100٪، وتطبق أمريكا 

منهجية التعليم عن بعد وتوظفها 

في مدارســها، كما اهتمت بعملية 

لمســاعدة  المعلميــن  تدريــب 

زمالئهم ومســاعدة الطالب أيضاً، 

الخاصة  التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر 

بالعمليــة من أجهزة حاســب آلي 

وشــبكات تربــط المــدارس مــع 

بعضهــا، إضافــة إلــى برمجيــات 

تعليمية فعالة كي تصبح جزءاً من 

المنهج الدراسي. 

كما تعــد اليابان مــن الدول التي 

اإللكتروني  التعليم  أساليب  تطبق 

الحديث بشــكل رسمي في معظم 

المــدارس، وقــد بــدأت بإطــالق 

وبعد  مدرســة«  المائة  »مشــروع 

ذلك وفرت نظاماً معلوماتياً إقليمياً 

لخدمة تعليم مدى الحياة في كل 

مقاطعــة يابانيــة، وكذلــك توفير 

مركز للبرمجيات التعليمية.

تحمل التغيرات التكنولوجية المتسارعة 

تطورات كبيرة وقفزات نوعية في 

القطاعات الحيوية، ونال قطاع التعليم 

نصيباً كبيراً من هذا التطور، إذ بدأت 

التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الذكاء 

االصطناعي تدخل في العديد من 

جوانبه. وفي هذا اإلطار أكد مسؤولون 

وأكاديميون في اإلمارات أن الثورة 

التكنولوجية ينبغي أن تقابلها ثورة 

شاملة في التعليم، من أجل بناء أجيال 

تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلي 

الذي رسمت مالمحه تلك الثورة، وهنا 

تأتي أهمية استحداث برامج ومناهج 

تستهدف صناعة أجيال الغد. وقالوا 

إن هناك ٨ مرتكزات ترسم مستقبل 

التعليم في اإلمارات يجب على واضعي 

السياسات التعليمية وضعها بعين االعتبار 

وإدراجها ضمن أجندتهم وخططتهم 

المستقبلية، تتضمن الذكاء االصطناعي، 

والصف المقلوب، والتعلم عن بعد، 

والتعلم الذكي، وتطوير المعلم لمواكبة 

المستجدات التكنولوجية، والتعلم القائم 

على المشاريع، وتغيير منظومة االختبارات 

لتكون مبنية على مهارات الطلبة، إلى 

جانب تفريد التعليم للتأكد من حصول 

كل طالب على مستوى الدعم والرعاية 

التي تالئم احتياجاته الفردية، مؤكدين 

أهمية تطويع التشريعات والقوانين لتوفير 

أشكال متعددة من الخدمات التعليمية 

التي تساهم في تحقيق هذا التفرد.

� أحمد الفالسي

� عبد الرحمن الحمادي

� عيسى البستكي

� جميلة المهيري 

مرتكزات ترســـــم مسـتقبل
التـعــــــــليم فـــــي اإلمـــارات   

� عبد اللطيف الشامسي

� رياض المهيدب

أبرزها الذكاء 
االصطناعي 

والتعلم الذكي 
والصـــــف 

المقلوب
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منصور العور: نسعى لتحويل التعلم 

إلى رحلة ممتعة

محمد الظاهري: تكنولوجيا التعليم 

أداة لتحفيز اإلبداع

جمال المهيري: ضرورة تأهيل المعلم 

لمواكبة تطورات أساليب التدريس

قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة 

حمدان بن محمد الذكية، إن الجامعة 

حملت لواء الريادة في التعليم الذكي، 

في ظل المتابعة المستمرة والتوجيهات 

السديدة من ســمو الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد 

دبي، الرئيس األعلى للجامعة، لتواصل 

مســيرة التميز في إعادة رســم مالمح 

مستقبل التعليم في العالم العربي عبر 

التكنولوجيا واالبتكار والبحث العلمي.

ولفت إلــى أنه على صعيد توظيف 

االبتــكارات التكنولوجيــة فــي خدمة 

ناجحة  للجامعة محطة  التعليم، كانت 

فــي تطبيق نظرية األلعــاب في تقييم 

الدارســين، حيث نســعى إلى تحويل 

التعلم إلى رحلة ممتعة، اســتناداً إلى 

3 ركائــز أساســية تتمثــل فــي المتعة 

والتحدي والتفــرد، وذلك تحت مظلة 

الجامعــة التي تعتبــر أول جامعة في 

العالم تبادر إلى تطبيق نظرية األلعاب 

في التعلم.

وتابع: خطــت الجامعة في العامين 

الماضييــن خطوات متقدمة على درب 

تطوير منظومة تعليمية مبتكرة تتماشى 

مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، 

وواصلــت تطويــر إحدى أرقــى بيئات 

التعلم االفتراضية والقائمة على وسائط 

التعليم التفاعليــة، مدعومًة بمبادرات 

سّباقة تحولت إلى قصص نجاح ُتضاف 

إلــى تاريخ حافــل بالتميز فــي إعادة 

إثراء مخزون المعرفــة وتحفيز البحث 

العلمي ودفــع عجلة التقدم في قطاع 

التعليم.

وأضــاف أن الجامعة كانت ســّباقة 

فــي أن تكــون أول جهــة فــي دبــي 

تطبــق الـــX10، حيــث تطبــق اليوم 

العالــم بعد  مــا ســتطبقه جامعــات 

أدوات  علــى  باالعتمــاد  10 ســنوات 

تعليميــة جديــدة تحاكي المســتقبل، 

وأرســت الجامعة دعائم متينة لتسهيل 

الوصول المباشــر إلى أفضل مستويات 

التعليم المرن بجــودة عالية وتكاليف 

مناسبة، استناداً إلى تقنيات ثورية مثل 

»الذكاء االصطناعي« و»الواقع المعّزز« 

و»إنترنــت  الســحابية«  و»الحوســبة 

األشياء«.

وقــال العــور إن الجامعــة أولــت، 

خالل العامين الماضيين، اهتماماً الفتاً 

بتوطيد جســور التواصل مع الدارسين، 

إيماناً منها بأّن الدارس مســاهم رئيس 

في صنع المعرفــة، كما تقود الجامعة 

جهود بناء شــراكة حقيقية مع الشباب 

وتفعيــل دورهم في عملية صنع القرار 

ودفــع عجلة الريادة في التعلم الذكي، 

بمــا يضمن تقديم مخرجــات تعليمية 

تلبي احتياجات العصر المعرفي.

أكــد محمــد الظاهــري مستشــار رئيس 

دائــرة التعليــم والمعرفة فــي أبوظبي، 

أن التكنولوجيــا فــي التعليــم تعزز من 

دور التعلــم بالممارســة، فضــاًل عن أن 

الدراسية يعزز  الفصول  استخدامها داخل 

من مسارات اإلبداع. 

وذكر أن دولة اإلمارات أرســت معايير 

التميــز والجــودة فــي شــتى قطاعاتها 

ويتصــدر التعليم محــور اهتمامها بفضل 

الدعــم المتواصل من القيادة لالســتثمار 

في شــباب الوطــن لتحقيــق مخرجات 

تعليمية بجودة عالية وتوظيف اإلمكانات 

لجعــل الدولة منصة عالمية رائدة إلنتاج 

المعرفة من خالل تعليم متطور.

وأفاد أن التعليم النوعي يتصدر قائمة 

اهتمامات دولة اإلمارات فنوعية التعليم 

ودرجة جودتــه التي نبحث عنها تتمثل 

في مســتوى اعتمــاده على األســاليب 

الحديثــة والتكنولوجيــا وكل ذلك بات 

يمثل ليس مطلباً لنا فحســب بل مطلباً 

عالمياً للتقدم شــريطة أن يكون متضمناً 

لمعاييــر تربوية وتقييمات بكفاءة عالية 

لمســارات النظــم التعليميــة وكفاءتها 

وبالتالــي إمكانيــة الحكــم علــى مدى 

اســتجابتها لمتطلبات التنمية البشــرية 

واحتياجات سوق العمل.

رأى الدكتــور جمــال المهيري، األمين 

العام لمؤسســة حمدان بن راشــد آل 

مكتــوم لألداء التعليمــي المتميز، أن 

المعلميــن هم الركيزة األساســية في 

المنظومــة التعليميــة التي ســتخرج 

بمدرسة المســتقبل، ومن ثم فعليهم 

الجديــدة  التطــورات  يواكبــوا  أن 

والمتالحقــة فــي أســاليب التدريس 

أدائهــم  تطويــر  لضمــان  وأدواتــه 

والعمــل علــى تمكــن الطلبــة مــن 

تطويــر إمكانياتهم العلمية، والوصول 

بمستويات أدائهم إلى مرحلة اإلبداع 

واالبتــكار وتقديم مشــروعات علمية 

جديــدة تعكــس مــدى اســتيعابهم 

لجميع المواد العلمية.

ولفــت إلى أهميــة تنفيذ شــراكات 

علمية مع مؤسســات تعليميــة عالمية 

تطبــق تجارب تعليميــة متطورة، وذلك 

لتحقيــق الهدف األســمى وهــو تخريج 

كفــاءات وطنيــة تملك مهــارات القرن 

الحادي والعشــرين، وقادرة على تحقيق 

طموحات الوطن والقيادة الرشيدة.

المــدارس  إدارات  المهيــري  ودعــا 

باالطالع على أنجــح التجارب التعليمية 

التــي تســاعد في الوصول إلى مدرســة 

متطلبــات  تحاكــي  التــي  المســتقبل 

القــرن، مؤكداً على أهميــة التركيز على 

النظم  تغير  التكنولوجيا ومساهمتها في 

التعليمية للمدرســة وجعل التعليم أكثر 

متعة وجاذبية.

والمعلــم معاً من تولي دور رئيس 

وفاعل في بناء مستقبل التعليم. 

وأكد على أهمية إعطاء التعليم الزخم المطلوب 

مــن ناحيــة تعزيــز مســارات التقدم علــى صعيد 

االبتكار، وجعل المدرسة اإلماراتية نموذجاً يعتد به 

في هذا المجال.

ولفت إلى أن الدولة لديها طموحات للوصول إلى 

أعلــى المراتب والتصنيفــات العالمية لذلك ال بد أن 

نواكب هذا الطموح من خالل تســخير وزارة التربية 

والتعليــم كل اإلمكانيات وذلك إلحداث نقلة نوعية 

فــي العملية التعليمية  لمواكبــة االتجاهات العلمية 

الحديثة ولضمان مستقبل أفضل أبنائنا الطلبة.

ولفــت إلى أن دور المعلمين والقيــادات التربوية 

ســيظل في دائــرة االهتمــام، لذا تم إيــالء التدريب 

التخصصي المستمر عناية كبيرة، لدعم التطور المهني 

لمعلمينــا وقياداتنــا، بجانب اعتماد رخصــة المعلم 

لضمان اإلجــادة الكاملــة للمعاييــر المتعلقة بمهنة 

التدريــس والتعاون الحثيث مــع الجامعات والتأهيل 

األمثل للخريجين الذين سيلتحقون بسلك التعليم.

وقال: نعــي تماماً أن التكنولوجيــا لم تعد ترفاً 

ضمــن اإلطــار التعليمي بل تشــكل بعداً أساســياً 

لتيسير العمل وفتح آفاق بال حدود لإلنجاز واإلدارة 

والتعــاون والتواصــل والتعلــم، ولهــذا نحن نفخر 

بحجــم اإلنجــاز الذي تصــب جهوده نحــو انتقال 

الــوزارة الذكية عبر منظومة تتســارع فــي التطور 

لتقديم خدمات إلكترونية مميزة وفعالة.

تقنيات حديثة 
من جهتــه أوضح الدكتور عبد اللطيف الشامســي 

مديــر مجمــع كليــات التقنيــة العليــا أن التعليم 

الذكــي أصبح ضرورة ال خالف عليها ضمن منظومة 

مــن  التعليــم، 

اســتغالل  خــالل 

التكنولوجيا 

كجــزء مــن العملية 

وطــرق  التعليميــة 

التدريس الحديثة، مشــيراً إلى 

أن الكتــب التقليدية أصبحت 

بالنســبة لطلبة الجيــل الجديد 

مثــل المخطوطــات، فيمــا تعتبر 

لوحــة التعليــم وأداة الكتابة عليها 

غير مالئمة ألدوات العصر الحديث.

وأضاف أن اســتقطاب »ما يســمى 

بجيل اآليباد« يأتي من خالل اســتخدام 

هــذه التقنيــات الحديثــة المتوفرة بين 

يديه اآلن، مشيراً إلى أن مختلف األدوات 

التكنولوجيــة فــي تغير وتحديث مســتمر، 

لذا أصبح مواكبة قطــاع التعليم لهذا التغير 

المستمر ضرورة حتمية، فيما يكمن التحدي 

األكبر في تهيئة الكوادر التعليمية سواء على 

مســتوى المدارس أو الجامعــات ليكونوا 

ملمين بهذه التقنية، ألن الجامعات مهما 

بذلت من جهود لتدريب وتأهيل وتطوير 

مهارات كوادرها ســتظل هنــاك فجوة بين 

األجيال، خاصة وأن الطلبة في الفئات العمرية 

األولى أصبحت التقنيات جزءاً من تعليمهم اليومي.

وقال الشامســي إن التعليم الذكي أصبح أساسياً 

للمؤسسات التعليمية بشكل عام سواء في التعليم 

العــام أو الجامعي، ولم يعد عمليــة اختيارية، ألن 

عدم اعتماده يؤدي إلــى تأخر هذا الجيل وبالتالي 

لن يكون مهيئاً لمهارات ســوق العمل المستقبلية، 

خاصــة في التخصصات التي تعتبر الدولة في أمس 

الحاجة لها والتي تدعم توجهاتها.

وأضاف أن التخصصات التي ســيحتاجها ســوق 

العمل الحالي والمستقبلي مثل الذكاء االصطناعي 

والبلوك تشين، تعتمد بشكل أساسي على استخدام 

التقنيات الحديثة، مشــيرا إلى أن تأهيل الخريجين 

في هذه التخصصات يعتبر عصب االقتصاد الوطني 

وطرفاً في التنمية االقتصادية الشاملة.

وأفاد بأن اســتخدام التكنولوجيا الحديثة يجب 

أن تكــون عملية متأصلة في كافة المناهج، مؤكداً 

أن اســتخدامها ســيفتح اآلفاق للطلبة نحو اإلبداع 

والتميز.

تطورات 
وقــال الدكتور عيســى البســتكي رئيس جامعة 

دبــي إن الثورة الصناعيــة الرابعة بدأت مع دخول 

عصر »اإلنترنت«، وفي الخمســينيات والســتينيات 

ظهرت األقمار الصناعية ومن ثم األلياف الزجاجية، 

إلــى أن جرى إطالق »اإلنترنت« الداخلي مع نهاية 

العــام 1969، وتمثــل هــذا بوجود بدايــة للثورة 

الصناعيــة الرابعة، التي قادت إلــى حدوث طفرة 

تعليميــة، األمر الــذي دفع الجامعــات إلى إعادة 

النظــر في أدواتها لعمــل نقلة نوعية فــي التعلم 

نســميها اليــوم التعلم الذكي.وأضــاف أن صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 

رعاه اللــه، أطلق التعلم الذكي في عام 2012، 

وكانت الجهتان المســؤولتان عن التعلم الذكي 

هما الهيئــة العامة لتنظيم قطــاع االتصاالت، 

ووزارة التربية والتعليم، وتم إطالق العديد من 

المبــادرات لتطوير التعلم فــي اإلمارات، لكن 

من المهم الوقوف على التحديات، ومخرجات 

التعلم، مع ضرورة اســتخدام األدوات الالزمة 

التي يمكن للطالب التعامل معها.

التعليم الذاتي 
من جهته أكد الدكتور رياض المهيدب مدير 

جامعة زايد، أن الجامعة توفر منصة للتعليم 

الذاتــي والذكــي والتعليــم عبــر التطبيق 

الهاتفــي، أو عن طريــق المنصة التعليمية 

الذكية التي توفرها عبر الموقع اإللكتروني 
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والذي يضم بعض المســاقات الدراسية في 

مجــاالت التربية واللغــة االنجليزية، وإدارة 

المشــاريع ومواضيع أخــرى، بحيث يتمكن 

الطالــب من التعلم بذاته مــن دون الرجوع 

إلى األكاديمي، ويقوم بتأهيل وتدريب نفسه 

وتطوير مهاراته من خالل هذه المساقات.

وقــال إن هــذه المســاقات والمناهــج تم 

تطويرهــا خــالل ما يقــارب العــام، من قبل 

فريق من األســاتذة في التربية والتعليم ومركز 

االبتــكار فــي الجامعــة، وهــي مخصصــة للطلبة 

الجامعيين الجدد وطلبــة الثانوية العامة الراغبين 

في تطوير مهاراتهم اللغوية، مشيراً إلى أن المئات 

مــن الطلبــة مســجلين في هــذه المســاقات األمر 

الذي يشــير إلى جدواهــا وفائدتها عوضاً عن الطرق 

التقليدية للتدريب والتأهيل.

وذكر أن المنصة ســتقوم بطرح مســاقات إضافية 

وإضافــة مواضيــع غيــر تقليديــة مثــل الســعادة 

والتســامح، والتي تتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة 

خالل الفترة القريبة القادمة، مشــيراً إلى أن الجامعة 

تضم مركزا لالبتكار في التعليم الجامعي، يعمل على 

تدريب أعضاء هيئة التدريس على مختلف الوســائل 

والمهــارات التقنيــة الحديثــة التي يحتاجهــا الكادر 

األكاديمــي لتعزيز وتطوير مهــارات الطلبة واالرتقاء 

بمخرجات التعليم العالي في الدولة.

وأضــاف أن هــذا المركــز يؤهــل أعضــاء هيئة 

التدريــس األكاديمي للحصول على شــهادة »الزمالة 

فــي التدريس«، وهــي معتمدة من معهــد التعليم 

العالي في بريطانيا.

مدرسة المستقبل 
بــدوره قال الدكتور عيســى الحمادي مديــر المركز 

التربــوي للغــة العربية لــدول الخليج، إن مدرســة 

المســتقبل ال بد أن يتوفر فيها عدة معايير ومبادرات 

ترتكز عليها تواكب التوجهات الحالية.

وذكــر أن الســاحة التعليمية تشــير فــي الوقت 

الحالــي إلى مبادرة »الصف المقلوب« وكل ما يالئم 

توجهــات المتعلمين، الفتاً إلــى أن الصف المقلوب 

هو نظام تعليمي معكوس وهو نموذج تربوي يرمي 

إلى اســتخدام التقنيــات الحديثة وشــبكة اإلنترنت 

بطريقة تســمح للمعلــم بإعداد الــدرس عن طريق 

مقاطــع فيديو، ليطلع عليهــا الطالب في منازلهم أو 

في أي مكان آخر باســتعمال حواسيبهم أو هواتفهم 

الذكيــة أو أجهزتهم اللوحية قبل حضور الدرس.وذكر 

أن وجود فيديو يشــرح الدرس يســاعد الطالب على 

إعادة تشــغيله واالطالع عليه في الوقت المتاح لهم 

ويتم اســتخدامه عبر شــبكات التواصــل االجتماعي 

وتبادله مع الطالب.وأضاف أن هذا النظام التعليمي 

مطبق في الغرب منذ عام 2011 ودخل إلى المنطقة 

العربيــة مؤخراً، مشــيراً إلى انه يمنــح الطالب كل 

المفاهيــم ويأتــي الطالــب إلى الصــف ولديه كل 

المعلومات ويقومون بتطبيقها، ويشــرح الطالب ما 

تلقاه من فهم لمعلمه وأصدقائه.

من جانبها قالت الخبيرة التربوية محاسن يوسف، 

إن التعليم المســتقبلي يرتكز على ما يحتاجه سوق 

العمل فالطلبة اليوم ســيتكيفون مــع التعلم القائم 

على المشــاريع، وهذا يعنــي أن عليهم تعلم كيفية 

اســتخدام مهاراتهــم فــي فتــرات قصيــرة وظروف 

متنوعــة، فالطلبة يجب أن يكــون لديهم إلمام كاٍف 

بالتعلم القائم على المشــاريع منذ المرحلة الثانوية، 

فضاًل عن توجههم نحو التكنولوجيا التي تعزز الكفاءة 

في بعض المجاالت، ما سيفســح للمنهاج الدراســي 

المجــال للمهــارات التي تتطلب المعرفة اإلنســانية 

والتفاعل وجهاً لوجه.

ولفتت إلى أن المؤسســات التعليميــة عليها أن 

توفــر المزيد مــن الفرص للطلبة الكتســاب مهارات 

العالم الحقيقي والتي ستؤهلهم لوظائفهم.
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