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زيادة نسبة استخدام األجهزة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تسعى 
 7102عام ال% بحلول 011إلى  الدراسية الذكية في الفصول

 

  مليون دوالر 606يصل إلى الخليجي إجمالي استثمارات تكنولوجيا المعلومات في قطاع التعليم 
 

  مليون درهم خالل العام الجاري لدمج التعليم الذكي في مدارسها  752دولة اإلمارات تعتزم إنفاق
 الحكومية

 
 

من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم في  إلى أنه دراسة أجريت مؤخرا  أشارت  –[ 1025، ارسم]االمارات، 

عام ال بحلول% 011رغرا  التدري  والتعلم بنسبة ألدول الخليج العربي زيادة في استخدام األجهزة الذكية 

الجهة المسؤولة عن نشر مهارات  (،ICDL Arabia) "العربية-أي سي دي أل". ورحبت 7102

 ،مجل  التعاون الخليجي والعراقو مصرتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت في 

بهذه الخطوة مؤكدة أن زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سيساعد في  تحسين جودة التعليم 

 ا إلى المعايير الدولية.رتقاء بهواإل

 

في مجال مليون دوالر أمريكي  606بقيمة وشهد قطاع التعليم في دول مجل  التعاون الخليجي استثمارات 

هذه  ، ومن المتوقع أن تنمومالي االستثماراتمن إج 7.2تصل إلى حوالي بنسبة و تكنولوجيا المعلومات

بذلك تواكب ل، 7102و 7102لخليج في الفترة بين % سنويا  في دول ا01.1 نسبةب االستثمارات

% أو بما 7.5قطاع التعليم التي وصلت نسبتها  ضمنتكنولوجيا المعلومات  العالمية في مجال ستثماراتالا

% من المؤسسات التعليمية في المنطقة أجهزة الكمبيوتر 01 أكثر من ستخدمتمليار دوالر. و 50يعادل 

 قائمة علىالالمتعلم  يةنهجمالمعلم إلى  قائمة علىالالتعلم  يةمنهج لإلنتقال إلىالمحمول واألجهزة اللوحية 

 .المتعلم
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شيد بالجهود المبذولة في قطاع التعليم في ن" ":العربية-أي سي دي أل"قال جميل عزو، مدير عام مؤسسة و

من و. المعرفةقل نمن حيث  كثر فائدةوأتفاعلية  تعلم لضمان وسيلة "الذكية" الثقافةنحو  لالنتقالدول الخليج 

استخدام  يعزز من أن في المدار  والمؤسسات التعليميةاستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  شأن

وضع برامج من خالل دعم هذه الخطوة  نبغيوياألجهزة الذكية في نقل المعرفة من المعلمين إلى الطالب. 

تدريبية مناسبة للمعلمين من أجل النجاح في هذا التحول على نحو يسرع من تأقلم المعلمين مع هذه 

 التغييرات الجديدة في المناهج والبيئة التعليمية".

 

البرامج المتعلقة  اإلمارات التوسع فيدولة والتعليم في  المحلي، بدأت وزارة التربيةوعلى المستوى 

حوالي بتزويد  قامت، حيث 7105-7101لسنة الدراسية لباستخدام أساليب التعلم الذكي في الفصول 

مدرسة  072هناك حوالي و. الستخدامها في العملية التعليمية أجهزة لوحيةوطالبة ب طالبألف  75111

مليون درهم إماراتي،  752ثالث سنوات وبميزانية تصل إلى  على مدىبرنامج هذا الضمن دمجها  سيتم

. كما تعتزم الحكومة دمج التكنولوجيا الذكية في جميع المقبل /أيلولعلى أن يتم االنتهاء منه في سبتمبر

من ناحية أخرى، خصصت دولة قطر و. 7171مدرسة بحلول عام  111 عددهاالمدار  العامة البالغ 

لسنوات على مدى ا% 011وبزيادة تصل إلى  الماضي،عام الفي  يالتعليم هامليار دوالر لقطاع 2.7

 مليار 8.2التعليم إلى قطاع الكويت على  ق دولةنفاإالخم  المقبلة. وأخيرا ، من المتوقع أن يصل حجم 

 .المقبلعام الدوالر بحلول 

 

حول العالم، وقامت بتصميم برنامج  المهنيةمع عدد  من الهيئات التعليمية و "العربية-أي سي دي أل"وتعمل 

وتقدم المؤسسة . رغرفة الصفالذكية في استخدام واالستفادة من األجهزة  من تمكينهملللمعلمين  مخصص

وأجهزة العر   ذكيةالتي تتناول كيفية استخدام األجهزة الذكية مثل السبورات ال المهاراتمجموعة من 

 جديدال ICDL مهارات برنامج فإن ذلك، إلى وباإلضافة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية واألجهزة اللوحية.

تمكين المعلمين من  والتي تهدف إلى االنترنت عبر والتعاون المعلومات تكنولوجيا أمن مهارات بين يجمع

 .كيفية االستخدام اآلمن لألجهزة الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي حول ةالطلب توجيه

 

 -انتهى-
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