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فى مواجهة تأثيرات كورونا على األطفال

التحديات والفرص



مليار طالب بإغالق المدارس 1.5تأثر نحو 

2020خالل عام 

دولة191فى 



Online Learningالتعلم عن بعد 

.ميةكان هو المخرج الوحيد لتفديم الخدمة التعلي•

ن تتبنى معظم المدارس سياسة التعليم الهجي•

Hybrid Education بعد العودة فى خريف

2020.

مع االضطرار إلى التحول الرقمى السريع، من •

عن المتعذر تخيل المستقبل بدون مكون للتعلم

.حةبعد فى العملية التعليمية بعد انتهاء الجائ



Learning Management Systemsنظم إدارة التعلم  

يةالتعليمالموادوتداولبعدعنالدروستقديمفىالمعلممساعدة

.المدرسيةوالواجباتاالختباراتوتقييم

• Google Classroom

• MOOCs ( massive Open Online Courses)

2020مارس -فى االستخدام من فبراير% 425زيادة 



تطبيقات التعلم خارج المدرسة

ماناضالجائحةفترةخاللالمجانىللتعلممنصات

التعليميةالعمليةالستمرار

يمية خاصة تعليم الرياضيات والعلوم من خالل أفالم الفيديو القصيرة مع توفير بيئة تعلBYJU’Sالمنصة الهندية •

خالل الجائحة% 200لكل تلميذ وحققت زيادة بمقدار 

.2020مليون مستخدم فى مارس 15حققت زيادة بمقدار GSXالمنصة الصينية  •

.مليون مستخدم6تخدم أكثر من Noor Academyالمنصة السعودية •

لخدمة جميع مراحل التعليم قبل الجامعى Edmodoالمنصة المصرية •

قياسية  تقدم مواد تعليمية باستخدام تكنولوجيا الذكاء االصطناعى إلعداد الطالب لالمتحانات الRiiidمنصة شركة  •
SAT, GRE, GMAT



تداعيات التعلم عن بعد

:                  التشتت خالل الدرس أو االنشغال بأشاء أخرى •

(مكالمات–بريد –رسائل )

ات أظهرت دراس) التأثير على الصحة النفسية والذهنية •

من األطفال ذهنيا وعاطفيا بحلول % 30معهد جالوب تأثر 

(.2020شهر يونيو 

.تأثر المهارات الحسية والتفاعلية لدى األطفال•

وجية معاناة األسر التى ال تتوافر لديها اإلمكانات التكنول•

.الستقبال المواد التعليمية



م؟هل تحقق اإلبداع فى أسلوب التعلي

واليوتيااوب وتقنيااة e-booksساااهمت تكنولوجيااا الكتااب اإللكترونيااة 

، فى وصول التعليم لعدد أكبار مان الدارساينMOOCsالتعليم عن بعد 

...عاما بدون إبداع حقيقى 50ولكن بنفس أسلوب التعليم المتبع منذ 



مية بث الحياة فى العملية التعلي

من خالل استخدام

ززالواقع االفتراضى والواقع المع



الواقع اإلفتراضى

خلق بيئة غامرة ثالثية األبعاد تمكن الطفل من استكشاف 

عوالم جديدة من خالل برمجيات خاصة



:إمكانيات هائلة
وىدروس تتميز باالنخراط الكامل فى المحت•

جسمتقديم المفاهيم ثالثية األبعاد بشكل م•

:نشاط فعال
دعم األداء فى عملية التعلم•

تحفيز نشاط العقل البشرى•
مساعدة حاالت التوحد واإلعاقة•





أنماط من
الواقع اإلفتراضى





أنواع من النظارات المحمولة للواقع اإلفتراضى













الواقع المعزز

مثلرقميةعناصرتركيب

علىوالنصوالصوتالصور

طفلبالالمحيطالحقيقىالعالم



أمثلة الستخدامات الواقع المعزز





يستدرفىالمعززالواقعيستخدم•

ةالذريالتركيباتمثلموضوعات

.الشمسيةوالمجموعة

ةالمطلوبالمعداتأسعارتنخفض•

الفرصةإتاحةلزيادةباستمرار

.األطفالمنأكبرلعدد



Google Expeditions 

رحلة900منبأكثرلألطفاليسمح

بعالسالعالمعجائبومنهامختلفةلعوالم

المعززللواقعرحلة100منأكثروتتيح

اريخوتالمغناطيسيةإلىشكسبيرأدبمن

.النباتوعلمالفنون







تحديات التطبيق

التمويل•

المعدات المطلوبة•

قاعات التصميم•

التكامل مع المنهج الدراسى•

التطورسرعة معدالت •



ل ماااان المتوفااااع أن تنتشاااار تكنولوجيااااا الجياااا
بشاكل كبيار خاالل 5Gالخامس مان الشابكات 

ونظاارا ألن هااذا الجياال ماان . األعااوام القادمااة

% 1000االتصااااالت يمثااال زياااادة مقااادارها 

أن بالمقارنة مع الجيال الراباع، فمان المتوقاع

ت تاازود هااذت التقنيااة جمااوع المعلمااين بإمكانااا

. غير مسبوقة داخل وخارج الفصل الدراسى

5Gتكنولوجيا 





Holographyتكنولوجيا الهولوجرام 

.تعليميةاستحضار الخبراء لتقديم موضوعات •

.جغرافياالتواصل مع فصول دراسية نائية •

.مختلفةتقديم الدروس فى أماكن متعددة وأزمنة •

.بعدحضور الدروس عن •

.بعدالتواجد ثالثى األبعاد عن •

.التعليمىإضفاء أبعاد جديدة للمحتوى •

.الثالثيةالعودة الزمنية فى األبعاد •



تكنولوجيا التعرف على الوجه

والقياسات الحيوية
Biometrics, 

Face Recognition Technology

المساااح اإللكتروناااى ألجااازاء الجسااام

مثاااااال مالماااااااح الوجاااااااه والعياااااااون 

.والبصمات للتعرف على الشخص



طفل يمكن استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه لمعرفة درجة انتبات ال•

.للمادة التعليمية خالل التعلم عن بعد

طفل اختبار عند إحساس البرنامج بفقد الطفل لإلنتبات، يتم التنبيه وإعطاء ال•

.للمادة التعليمية المفقودة pop questionفورى 

الملل هناك تطبيق صينى للتعرف على الوجه يستشعر إحساس الطفل ب•

.ويقاخالل الدرس ويتيح للمدرس فرصة تقديم الدرس بأسلوب أكثر تش

ممتحن تستخدم هذت التكنولوجيا خالل االمتحانات عن بعد لمطابقة صورة ال•

ProctoU, Proctorio, Examityمع الصورة الرسمية بالملفات مثل 

فى  Fever Scanning Camerasاستخدام كاميرات المسح الحرارى •

.مدخل المدرسة



تحديات التطبيق

عدم وجاود إطاار تنظيماى وقاوانين لضابط•

.استخدام هذت التكنولوجيا

ت قضااية الخصوصااية وتحديااد المالااك لهااذ•

المعلومااات وماادى ضاارورة موافقااة ولااى 

.األمر على ذلك

تغياار مالمااح الوجااه مااع نمااو الطفاال عباار •

.سنوات الدراسة



التلعيب



التعليمية يهدف لزيادة التحفيز والتفاعل بإدخال عناصر جديدة داخل البيئة•

.مثل الحكايات وحل المسائل والشارات والمستويات وحصد النقاط

م ماان ماان المتوقااع ارتفاااع قيمااة السااوق العااالمى للتلعيااب فااى مجااال التعلااي•

.2023مليار دوالر بحلول 1.8إلى 2018مليون دوالر عام 450

ياااق يتااايح التلعياااب للمعلااام تشاااجيع الطفااال علاااى مواجهاااة التحاااديات وتحق•

ا األهداف مما يدعم المشااركة وتحقياق مساتوى أعلاى مان االساتيعاب، كما

.يمكن الطفل من رؤية المواد الصعبة والمملة بصورة أكثر مرحا

اناات يحصل الطفل على تغذية راجعة فورية مان خاالل النقااط ولوحاات البي•

ساة وتمكنه من معرفة مستوات بالمقارنة بزمالئه مما يخلق جوا مان المناف

.الصحية والتحفيز ألداء التكليفات بأقصى استطاعة



تطبيقات للتلعيب

•Microsoft Ribbon Hero Game

بماانح نقاااط Microsoft Officeعلااى إتقااان  يساااعد

ويتاااايح ( نااااص أو عاااارض تقااااديمى)عنااااد إتمااااام التكليفااااات 

.المشاركة والدعوة للتنافس مع الزمالء

•Dulingo

ة لمهاارة لعبة لتعلم اللغات لتحقياق مساتويات مختلفا

.إتقان اللغة باستخدام النقاط والدود الزمنية



سلبيات التلعيب

ؤدى إدماج التسلية مع التعلايم يمكان أن يا•

.إلى نوع من التشتت

اقى يتوقع الطفل وجاود نفاس الانمط فاى با•

.المواد التعليمية

م األثااار الطويااال دال توجاااد أدلاااة كافياااة لعااا•

.ليمالمدى على استخدام التلعيب فى التع

الحاجاااة إلاااى مزياااد مااان الدراساااات عااان •

اركة العالقة بين سيكولوجية الطفل والمش

.المزايدة فى هذا النوع من التعليم



استخدام الذكاء االصطناعى

Personalized Learningالتعلم الشخصى الموجه •

Memory Retentionتحسين عملية التذكر•

.تعليم اللغات•

.دعم الوصول إلى الدروس المطلوبة•



طناعىتطبيقات تعليمية للذكاء االص

 Squirrel AI Learningالبرنامج الصينى  •

خدام برنااامج يتاايح تفصاايل الاادروس لألطفااال باساات

Adaptive AIالذكاء االصطناعى التكييفى 

•Microsoft Presentation Translator

برناااامج يساااتخدم الاااذكاء االصاااطناعى فاااى وضاااع 

الاب ترجمة للعروض التقديمية والادروس تمكان للط

.رؤيتها أو سماعها بلغته األصلية

ELSAالبرنامج األمريكى  •

يسااااااااااتخدم الااااااااااذكاء االصااااااااااطناعى للمحادثااااااااااة  

Conversational AI لخلاااق محادثاااات ماااع

.بةمتعلمى اللغة اإلنجليزية إلتقان اللغة المكتو



أجهزة الدردشة بالذكاء االصطناعى
AI Enabled Chabot's

مياة مان تستخدم الذكاء االصطناعى وتعلم اآللة لتاوفير الماادة التعلي•

من خالل خالل رسائل نصية أو وسائط متعددة يتبعها تقييم المعرفة

.ثم يتم تقديم النتائج للمدرس Pop Quizzesأسئلة مفاجئة 

ر يمكاان ألجهاازة الدردشااة تقااديم المساااعدة االفتراضااية للماادرس عباا•

صااية اإلجابااة علااى األساائلة المتكااررة وتقااديم التغذيااة الراجعااة الشخ

.والمادة العلمية اإلضافية لكل طفل على حدة

روس توفير وقات المادرس بأتمتاة بعاض العملياات مثال تحضاير الاد•

. والمهام اإلدارية والتقييم وعمليات الرد



التحليل الكاشف
Perspective Analytics

مان شاركة Learn Sproutيساتخدم برناامج 

Apple البيانااااات اللحظيااااة الااااواردة ماااان منظومااااة

المدرساة معلومات المنطقة التعليمية لتقييم التلميذ و

.من خالل نتائج اإلمتحانات ونسب الحضور



التحديات

وادم البيئة التحتية المطلوبة من أجهزة الخا•

.والشبكات السحابية واألجهزة

المااوارد البشاارية الالزمااة للتعاماال مااع هااذت •

.التكنولوجيا المتقدمة

. القلق من إساءة استخدام المعلومات•



بعد انتهاء الجائحة

ل تسااااتمر الشااااراكة بااااين التكنولوجيااااا والفصاااا

التقليااادم لمااانح الطفااال مسااااحة اكبااار ومروناااة

.عليميةلإلختيار بين أساليب استقبال المواد الت



أسئلة ومناقشات 


