أبرز عناوٌن الصحف الٌومٌة (وكالة األنباء ،الرأي ،الدستور ،السبٌل ،والمواقع اإللكترونٌة)
لٌومً الثالثاء واألربعاء 2016-5-11/10

وكالة األنباء األردنٌة (بترا):
 النسور ٌرعى اطالق مشروع نظام الربط والحماٌة اإللكترونٌة لوزارة التربٌةرعى رئٌس الوزراء الدكتور عبد هللا النسور ،امس االثنٌن ،حفل إطالق مشروع نظام الربط والحماٌة
اإللكترونٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم ،بالتعاون مع هٌئة تنظٌم االتصاالت الخاصة وبتنفٌذ من شركة
أمنٌة لالتصاالت.
وقال نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات ،ان هذا المشروع الوطنً
الكبٌرٌ ،عد خطوة جوهرٌة فً سبٌل تطوٌر أدوات التعلٌم فً األردن ،وٌأتً تنفٌذاًا لرؤى جاللة الملك
عبدهللا الثانً بتطوٌر التعلٌم وتعزٌز االعتماد على وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة فً النظام التربوي وففا ًا
لالستراتٌجٌة الوطنٌة لتطوٌر التعلٌم التً تبنتها الحكومة وتنفذها وزارة التربٌة والتعلٌم.
واكد أن المشروع ٌعتبر األول من نوعه فً توظٌف تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً العملٌة
التربوٌة فً المملكة والمنطفة العربٌة ،وأن مكوناته تشتمل على حلول حدٌثة ومتفدمة للعدٌد من
المشاكل السابفة التً عانى منها قطاع التعلٌم فً هذا المجال.
كما ٌأتً المشروع بحسب الوزٌر الذنٌبات ،تنفٌذاًا لما التزمت به وزارة التربٌة والتعلٌم فً خطة
إصالح التعلٌم وسعٌها لتوظٌف تكنولوجٌا المعلومات وففا لمبدأ التعلم المتمازج بٌن الموارد المختلفة
وتدرٌب المعلمٌن وتأهٌلهم.
وقال الذنٌبات ،إن تنفٌذ مشروع الربط والحماٌة اإللكترونٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم سٌعمل على تهٌئة
البنٌة التحتٌة الالزمة لربط ما ٌفرب من  3000مدرسة وموقع ،لتوفٌر خدمات االنترنت واالتصاالت
المتكاملة فً خطوة تهدف إلى توظٌف التكنولوجٌا الحدٌثة فً رفع كفاءة إدارة العملٌة التربوٌة من
خالل تب ّنً حلول التواصل وتكنولوجٌا المعلومات ،وزٌادة سرعة االنترنت التً تربط المدارس
بالمدٌرٌات من  1إلى  15مٌجابت ،وبٌن مركز الوزارة والمدٌرٌات بسرعة تصل إلى  50مٌجابت.
كما تم تصمٌم الشبكة الحاسوبٌة التً ستنفذ فً المشروع لربط المدارس بمدٌرٌات التربٌة والتعلٌم،
باإلضافة إلى ربط المدٌرٌات بمركز الوزارة ،وإنشاء مراكز بٌانات مصغرة فً كل مدٌرٌة تربٌة،
تمكن المركز الرئٌس فً الوزارة من محاكاة هذه المراكز بدالًا من محاكاته لجمٌع مدارس المملكة،

وٌمكن كذلك من ضبط السرعة والمحتوى بشبكة االنترنت من خالل مراكز التحكم فً الوزارة
والمدٌرٌات وتوفٌره للمدارس بما ٌلزم ففط وعدم فتح هذه الشبكة دون ضبط وتحفق.
كما ٌسهم المشروع فً نشر وتطبٌق األنظمة المحوسبة بسرعة ودقة أكثر ،بحٌث تصبح كل مدٌرٌة
تربٌة شبكة مستفلة تتحكم بتطبٌق جمٌع األنظمة بما ٌتناسب مع مدارسها وحاجاتها.
واوضح الدكتور الذنٌبات ،ان المشروع ،الذي سٌنفذ خالل عامٌ ،ستفٌد منه ما ٌفرب من ملٌون
ونصف الملٌون طالب ونحو  80ألف معلم ومعلمة وبكلفة ملٌون وتسعمائة ألف دٌنار سنوٌاًا ،مبٌنا ان
المشروع سٌوفر  300الف دٌنار سنوٌا من كلف االتصاالت التً تتحملها الوزارة.
وبٌن ان المشروع سٌعمل على توفٌر شبكة اتصاالت داخلٌة باستخدام تفنٌة ()Voice over Ip
للوزارة ومدٌرٌاتها ومدارسها ،وبما ٌمكن جمٌع مدارس المملكة ومدٌرٌاتها من التواصل داخل هذه
الشبكة دون أي تكالٌف مالٌة إضافٌة ،وتوفٌر وحدات محادثة مرئٌة ()Video Conference
بٌن الوزارة ومدٌرٌات التربٌة والتعلٌم والمدارس تساعد على عفد اجتماعات ولفاءات ومحاضرات
وحصص صفٌة.
وأشار إلى أن ربط المدارس بشبكة اتصاالت خاصة ( )Intranetآمنة وسرٌعة سٌوفر للمعلمٌن
والطالب بٌئة تعلٌم ممٌزة ،وللكوادر من اإلدارٌٌن قدرة على سرعة االتصال وتمرٌر المراسالت عبر
شبكة خاصة ،ما ٌسهل عملٌة التواصل وٌسرع فً اتخاذ الفرارات المتعلفة بالعملٌة التربوٌة.
وأوضح أن هذا المشروع ٌشكل نظاما ًا متكامالًا لضبط الدوام الرسمً فً الوزارة ومدارسها
ومدٌرٌاتها ،من خالل تركٌب األجهزة الخاصة بذلك ،وإنشاء نظام مراقبة وحماٌة الكترونٌة للوزارة
ومدٌرٌات التربٌة والتعلٌم والمدارس ومراففها باستخدام كامٌرات مراقبة ذات دقة عالٌة تغطً مداخل
ومخارج المدارس وساحاتها ،وكذلك مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ،وسٌتم ربط ذلك كله بنظام تحكم شامل
فً مركز الوزارة بأحدث التفنٌات التً تمكن من متابعة أوضاع المدٌرٌات والمدارس على مدار
الساعة.
وسٌوفر المشروع البنٌة التحتٌة الالزمة إلجراء االمتحانات إلكترونٌا ًا فً المستفبل ،وأي نظم تعلٌمٌة
وتربوٌة أخرى ،مع إمكانٌة إضافة أٌة تطبٌفات تكنولوجٌة لها عالقة بالمناهج وحوسبتها والعملٌة
التعلٌمٌة بكافة جوانبها وبدقة عالٌة.
وقال الذنٌبات إن الوزارة عملت على توفٌر بٌئة مناسبة ذات جودة تسهم فً دعم التعلم وإثرائه من
خالل إنشاء أبنٌة مدرسٌة جدٌدة ،وإضافات غرف صفٌة لمدارس قائمة ،وتجهٌزها بالمختبرات

العلمٌـة والحـاسوبٌة والمرافق الالزمة لممارسة األنشطة المتنوعة ،وإعادة توزٌع خرٌطة األبنٌة
المدرسٌة لتنسجم مع بنٌة السلم التعلٌمً الجدٌد ،ودمج المدارس الصغٌرة بمدارس أخرى مجمعة ،مع
تأمٌن وسائط نفل للطلبة وذلك للتوظٌف األمثل للموارد البشرٌة والمادٌة فً عملٌة التعلٌم.
واوضح وزٌر التربٌة والتعلٌم ،أنه وبهدف مواءمة المناهج الدراسٌة الحتٌاجات الطلبة وقدراتهم بما
ٌمكنهم من اكتساب المعارف والمهارات والكفاٌات وبناء التفكٌر التحلٌلً لدٌهم ،ففد تم تطوٌر المناهج
والكتب المدرسٌة لجمٌع المباحث والصفوف وإعادة النظر بالتشرٌعات التربوٌة ،وبناء نظام للمساءلة
واستحداث وحدة تنظٌمٌة تعنى بضبط جودة النظام التعلٌمً ضمن الهٌكل التنظٌمً للوزارة.
وبٌن أن تنفٌذ هذا المشروع من قبل شركة أمنٌة ٌأتً تجسٌدا للشراكة بٌن الفطاعٌن العام والخاص،
موضحا أنه تم اختٌار هذه الشركة بناء على توافق العرض الذي قدمته مع كافة المعاٌٌر والشروط
التً حددتها الوزارة وهٌئة االتصاالت الخاصة فً العطاء الذي طرح من الفوات المسلحة وتتطلب
مستوى عالٌا من التفنٌة والدقة والحلول التكنولوجٌة المتطورة.
واعرب الذنٌبات عن تفدٌره للفوات المسلحة األردنٌة ممثلة بهٌئة االتصاالت الخاصة المشرفة على
المشروع لتعاونها مع الوزارة وتنفٌذها لكافة األعمال إلعداد وثٌفة العطاء الخاصة لهذا النظام.
من جهته ،قال مدٌر عام هٌئة االتصاالت الخاصة فً الفوات المسلّحة األردنٌّة – الجٌش العربً،
الجهة المشرفة على المشروع ،العمٌد المهندس علً العساف ،ان الهٌئة كرَّ َست كافة خبراتها وكفاءتها
لتفٌٌم هذا المشروع الوطنً الكبٌر ووضع أدق المعاٌٌر والشروط الفنٌّة واألمنٌة وبما ٌضمن
االستخدام الفعّال للتكنولوجٌا فً خدمة العملٌّة التعلٌمٌّة.
تبلو َر بمتابعة من الفٌادة العامة للفوات المسلحة وٌأتً انسجاما ًا مع توجٌهات جاللة
وبٌن ان المشروع َ
الفائد األعلى للفوات المسلحة االردنٌة الملك عبدهللا الثانً وتنفٌذاًا لرؤى جاللته بضرورة مواكبة
التطوّ ر التكنولوجً والتغٌٌرات المتتابعة والمتطوّ رة فً مجال االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
وبٌن العمٌد العساف أن هذا المشروع الوطنً الكبٌرَ ٌُ ،عد إضافة نوعٌة للمشروع الوطنً لشبكة
األلٌاف الضوئٌّة  )National Broadband Network (NBNالذي ّ
تنفذه وزارة
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
بدوره ،قال الرئٌس التنفٌذي لشركة أمنٌة ،الجهة المسؤولة عن تنفٌذ المشروع ،المهندس زٌاد شطارة،
ان هذا المشروع ٌعكس رؤٌة الشركة بالصورة المثلى ،التً تهدف بشكل رئٌس إلى اتخاذ دور اساسً
فً تنمٌة وتطوٌر الفطاع التعلٌمً فً المملكة.

واعرب عن امله بأن ٌشكل المشروع نفلة كبٌرة فً سبٌل تحسٌن كفاءة التعلٌم وتوفٌر أدوات غٌر
تفلٌدٌة فً العملٌّة التعلٌمٌّة واالستفادة من المصادر التعلٌمٌّة المتاحة عبر شبكة االنترنت ،نحو
الوصول إلى اقتصاد َمبنًّ على المعرفة الذي تسعى االستراتٌجٌات الوطنٌة المتعاقبة للمملكة إلى
تحفٌفه.
وقال شطارة ،ان مهمة شركة أمنٌة تكمن فً تمكٌن قطاع التعلٌم األساسً فً المملكة من مواكبة
أحدث التطورات التكنولوجٌة فً مجال أسالٌب التدرٌس والمعرفة ،حٌث ستربط "أمنٌة" المدارس
والمدٌرٌات التعلٌمٌة فً المملكة بشبكة تؤهّل هذه المؤسسات للحصول على سرعات عالٌة لنفل المواد
التعلٌمٌّة والفٌدٌوهات المرتبطة بها ما ٌحفق الفائدة الفصوى للطالب فً مختلف مواقعهم ،بحٌث
ستتٌح للهٌئة التدرٌسٌّة المجال فً تبادل الخبرات والمعرفة من خالل وسائل التواصل المرئٌة.
وقال شطارة ،ان شركة أمنٌة ستباشر بتنفٌذ المشروع وعلى مراحل ،حٌث ستسعى الشركة لالستفادة
من كافة االستثمارات والموارد المتاحة المتعلفة بتنفٌذ المشروع ،بما فٌها العمل مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجٌا المعلومات والجهات المعنٌّة األخرى لتنفٌذه.
واشتمل حفل االطالق الذي حضره وزٌرة االتصاالت ووزٌر النفل ،عرضا ًا توضٌحٌا ًا حول آلٌة ربط
ضم َّن عرضا ًا مباشراًا للربّط ما بٌن مدرسة األمٌرة
المدارس والمدٌرٌات التعلٌمٌة قدمته شركة امنٌةَ ،ت َ
رحمة فً عمّان ومفر الحفل وشركة أمنٌة تم خاللَه االتصال بٌن المواقع الثالثة إلظهار مزاٌا
المشروع.
وتحدث رئٌس الوزراء بشكل مرئً ومباشر مع مدٌرة المدرسة واستفسر منها عن مٌزات المشروع
وانعكاساته على تطوٌر وتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة ،وأطمان منها على سٌر العملٌة التدرٌسٌة فً
المدرسة ،فٌما اكدت مدٌرة المدرسة اهمٌة المشروع وامكانٌة مساهمته فً تحسٌن العملٌة التربوٌة
وتبادل الخبرات والمحاضرات بٌن أعضاء الهٌئات التدرٌسٌة فً مختلف المدارس.
جرٌدة الدســـتور:
 التربٌة تعلن الدفعة الثامنة للمستفٌدٌن من الشفق السكنٌةاعلنت وزارة التربٌة والتعلٌم اسماء الدفعة الثامنة للمستفٌدٌن من الشفق السكنٌة لمنطفة ضاحٌة
االمٌرة اٌمان .ودعا مدٌر ادارة الشؤون المالٌة فً الوزارة عطا ابو نصٌر المستفٌدٌن من الشفق
السكنٌة المنشورة اسماؤهم ادناه  ،مراجعة ادارة الشؤون المالٌة فً الوزارة  ،الستالم كتب التخصٌص
ومفاتٌح الشفق لكل منهم ابتدا ًاء من ٌوم االثنٌن الموافق  2016/5/9ولغاٌة ٌوم الخمٌس الموافق
 ، 2016/5/12وكل من ٌتخلف عن هذا التارٌخ ٌعتبر مستنكفا ًا .وبٌن ابو نصٌر ان الوزارة ستفوم
باالعالن عن دفعات اخرى من المستفٌدٌن من الشفق السكنٌة فً وقت الحق .

 ذنٌبات :التحفٌق بمالبسات تعرض طالبة لحروقاكد نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد ذنٌبات ان الطالبة التً ذكرتها وسائل
اعالم والتً اصٌبت بحروق نتٌجة طلب احدى المدرسات منها الذهاب الى حاوٌة الفمامة الموجودة
فً الشارع والتً كانت تشتعل بها النٌران لٌست من مدارس وزارة التربٌة والتعلٌم وان الطالبة فً
احدى المدارس التابعة لمنظمة دولٌة .
وقال ذنٌبات انه فور ورود المعلومة واصابة الطالبة بحروق تم تكلٌف عدد من الزمالء فً المٌدان
بالتفصً عن الحادث وابالغً فورا بالنتٌجة مشٌرا ورغم ان الطالبة لٌست تحت لواء وزارة التربٌة
اال اننا سنتابع وضع الطالبة ونفوم باجراء تحفٌق كامل حول ما حصل وكافة االجراءات الواجب
اتخاذها فً مثل هذه الحاالت.
 تركٌـب  12ألـف كامٌـرا للرقابة والتحكم فً المدارسقال نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد ذنٌبات ان مشروع نظام الربط والحماٌة
االلكترونٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم سٌوفر  300الف دٌنار ضمن مفارنة بسٌطة بٌن صرف قطاع
االتصاالت وما تم االلتزام به فً هذا المشروع والذي ٌنفذ بواقع ملٌون و 900الف دٌنار سنوٌا.
واشار ذنٌبات انه تم تركٌب  12الف كامٌرا داخلٌة وخارجٌة فً ساحات المدارس اي ان هذا النظام
ٌمثل امكانٌة للرقابة والتحكم الدائم لمواقع وزارة التربٌة والتعلٌم وان هذا المشروع سٌمنح الوزارة
مستفبال حوسبة المناهج إلى ذلك ،أطلفت وزارة التربٌة والتعلٌم ومنصة ادراك للتعلٌم المجانً
للمساقات المفتوحة باللغة العربٌة التابعة لمؤسسة الملكة رانٌا للتعلٌم والتنمٌة امس ،مساقا جدٌدا لطلبة
المرحلة الثانوٌة العامّة (التوجٌهً) لمادة الرٌاضٌات /الفرع العلمً على شبكة اإلنترنت على الرابط
(.)www.edraak.org

جرٌدة الـــغد:
 طلبة أردنٌون ٌعرضون ثالثة مشارٌع علمٌة إبداعٌةجسدت المشارٌع الجامعٌة المشاركة فً معرض سوفكس  2016واقع الشباب األردنً المبدع
والمتمٌز من الجامعات األردنٌة ،حٌث تم اعداد برنامج بهذا الخصوص بالتوأمة الحفٌفٌة بٌن صندوق
الملك عبدهللا الثانً للتنمٌة ومركز الملك عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر والجامعات.

وعرض طلبة من الجامعات األردنٌة االلمانٌة ،والعلوم والتكنولوجٌا ،واألردنٌة ثالثة مشارٌع ابداعٌة
فً معرض سوفكس ،هً عبارة عن سٌارة فورموال ومرقاب وروبوت آلً ذي جاهزٌة للتعامل مع
المواد واألماكن الخطرة.
وقال الطلبة المشاركون :إن المشارٌع المشاركة هً من صنع الطلبة وابداعاتهم ،مشٌرٌن إلى أنها
تولدت على شكل فكرة علمٌة متخصصة وممٌزة عرضت على اساتذة الكلٌة فً الجامعة ،وتم تبنٌها
بعد تفدٌم الطلبات الالزمة بهذا الخصوص الى صندوق الملك عبدهللا الثانً للتنمٌة ومركز الملك
عبدهللا الثانً للتصمٌم والتطوٌر.
وبٌنوا ان العدٌد من الخبراء االجانب والوفود زاروا موقع عرض المشارٌع الطالبٌة ،وابدوا اعجابا
شدٌد بما شاهدوه من المشارٌع الطالبٌة بالكامل والتً صممت وتم اخراجها إلى ارض الواقع بكلفة
تكاد تكون رمزٌة ،كما ابدت وفود اخرى خاصة الدول الخلٌجٌة الشفٌفة رغبتها فً تبادل الخبرات مع
المراكز البحثٌة حٌث ٌحاكً هذه التصمٌم ما هو مطبق عالمٌا وبجودة افضل.
وبٌن المهندس فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا مالك ابو سلطانة ان مشروع سٌارة الفورموال المشارك
فً معرض سوفكس أثبت كفاءة علمٌة وعملٌة؛ اذ ٌمتاز بفوة  90حصانا وقوة ماتور  600سً سً،
وبسرعة  150كٌلو مترا فً الساعة وبوزن  200كٌلو غرام  ،مشٌرا الى ان المشروع القى اقباال
ملحوظا من قبل العدٌد من الخبراء والمتخصصٌن والوفود الزائرة والذي ابدوا اعجابهم الشدٌد
بالمشروع وتصمٌمه.
وحول مشروع الروبوت الذكً اآللً ،أوضح الطالب فً الجامعة االردنٌة االلمانٌة محمد عٌاش أن
الروبوت فً جمٌع مراحله من الفكرة الى التصمٌم واالنتاج من صنع طلبة كلٌة الهندسة فً الجامعة،
مبٌنا أن المشاركة بعرض هذا المشروع فً جناح كادبً ٌشكل فرصة ممٌزة ألظهار ما ٌتمٌز به طلبة
الجامعات االردنٌة فً كلٌات الهندسة من الفدرات االبتكارٌة واالبداعٌة وتجسٌدها واقعٌا بما ٌخدم
مسٌرة التطور العلمٌة األردنٌة.
أما المشروع الثالث ،فٌجسد قدرات طالب قسم الفٌزٌاء فً الجامعة األردنٌة الذٌن تمكنوا بجهود
وقدرات ذاتٌة بإشراف من اعضاء هٌئة التدرٌس فً الفسم من صناعة آلة لنحت وتشكٌل العدسات
والتً ٌمكن استخدامها فً المراكب الفضائٌة والعدسات المكبرة فً الفضاء.
وقال المهندس فً كادبً والمشرف العام على المشارٌع احمد غراٌبة أن المركز ٌفدم الدعم المادي
واالستشارات الطبٌة والهندسٌة للطالب المشاركٌن لٌفدم ابتكارات الطلبة للسوق المحلً والعالمً
بموجب اتفاقٌات بٌن كادبً وصندوق الملك عبدهللا للتنمٌة والجامعات.

موقع خبرنً:
 مساق رٌاضٌات جدٌد لطلبة التوجٌهً العلمًاطلفت وزارة التربٌة والتعلٌم ومنصة ادراك للتعلٌم المجانً للمساقات المفتوحة باللغة العربٌة التابعة
لمؤسسة الملكة رانٌا للتعلٌم والتنمٌة الثالثاء ،مساقا جدٌدا لطلبة المرحلة الثانوٌة العامّة (التوجٌهً)
لمادة الرٌاضٌات /الفرع العلمً.
وٌفدم المساق الذي اصبح متاحا للطلبة على شبكة اإلنترنت على الرابط (
 ،)www.edraak.orgعرضا للمفاهٌم االساسٌة وشرحا مبسّطا وسلسا للمادة بشكل عام.
وطرح المساق وتطوٌره بالتعاون مع األستاذ محمود دروٌش من مدرسً وزارة التربٌة والتعلٌم ،وٌعد
مصدراًا اضاف ٌّا ًا ٌساعد الطلبة على فهم المادة وتفوٌة نفاط الضعف لدٌهم ،من خالل عرض المفاهٌم
االساسٌة للما ّدة وشرحها بطرٌفة سلسة وبسٌطة موثفة بأمثلة واسئلة على كل قسم لتغطٌة المادة العلمٌة
بجمٌع مواضٌعها.
وكان نائب رئٌس الوزراء وزٌر التربٌة والتعلٌم الدكتور محمد الذنٌبات ،اكد اهمٌة الشراكة الفائمة
بٌن الوزارة ومؤسسة الملكة رانٌا للتعلٌم والتنمٌة ومنصة ادراك ،واهمٌة هذه المبادرة فً مساعدة
طلبة الثانوٌة العامة على فهم مادة الرٌاضٌات واثراء معلوماتهم وتفوٌة إلمامهم بالمادة مع اقتراب
امتحانات الثانوٌة العامة التً ستبدأ فً الثالث عشر من شهر حزٌران المفبل.
واشاد الدكتور الذنٌبات بجهود المنصة لخدمة ومساعدة طلبة الثانوٌة العامة ،وما تفوم به من مبادرات
مهمة فً هذا الجانب.
كما اكد استعداد الوزارة للتعاون مع منصة ادراك فً اطالق مساقات أخرى لمواد الثانوٌة العامة،
لتعزٌز الفائدة وبما ٌرفع مستوى الفهم لدٌهم وٌدعم الجهود الوطنٌة فً تجوٌد العملٌة التعلٌمٌة وتحسٌن
مخرجاتها.
من جانبه ،اكد الرئٌس التنفٌذي لمنصة ادراك نافذ الدقاق ،ان المساق اصبح متوفرا على شبكة
اإلنترنت وبدأ ٌشهد اقباال من الطلبة الراغبٌن باالستفادة منه.
وقال الدقاق ان المنصة تعمل حالٌا على إعداد خطة عمل شاملة ومفصلة تشمل اطالق مساقات جدٌدة
لعدة مواد مثل الفٌزٌاء وغٌرها مبنٌة على المناهج الرسمٌة لوزارة التربٌة والتعلٌم وتفدم بطرٌفة
مبتكرة وسلسة.

واكد ان المنصة تهدف الى االرتفاء بنوعٌة التعلٌم سواء العالً او الثانوي وفق رؤٌة جاللة الملكة
رانٌا العبد هللا وتسخٌر التكنولوجٌا والحلول المبتكرة للوصول الى اكبر شرٌحة ممكنة من الطلبة،
وتوظٌف التكنولوجٌا فً توفٌر تعلٌم نوعً ٌحاكً حاجات المتعلمٌن وٌستغل معرفة وطاقات
المعلمٌن.
وقسمت مادة الرٌاضٌات فً المساق الجدٌد بحسب الدقائق الى  100فٌدٌو ،بهدف التسهٌل على
الطالب فً اختٌار الدرس الذي ٌرغبون بمراجعته ،فٌما ٌتضمن استخدام رسوم تعلٌمٌة متحركة
(انٌمٌشن) فً وحدة تطبٌفات التفاضل لتبسٌط المفهوم الفٌزٌائً والهندسً وخاصة المعدالت المرتبطة
بالزمن وتطبٌفات الفٌم الفصوى.
كما ٌحتوي المساق عددا من الممٌزات والخصائص أبرزها وجود أسئلة إضافٌة (اثرائٌة) مع اجاباتها،
باإلضافة إلى توفٌر مراجعة عامة للمفاهٌم االساسٌة التً تسبق المرحلة الثانوٌة.
وٌحتوي المساق اٌضا بعض التنوٌهات عن األخطاء الشائعة التً عادة ما ٌفع فٌها الطالب ،وٌوفر
كذلك اختبارا مماثال لالختبار الوزاري لكل مستوى (الثالث والرابع) ٌشتمل على االجابات النموذجٌّة
وطرق توزٌع العالمات ،ونصائح عامة للطالب عند التفدم المتحان الثانوٌة.
واعتبر مدٌر المساقات اإللكترونٌة فً إدراك اٌهاب أبودٌة ،ان هذا المساق ٌعد بدٌال فعّاال عن
الدروس الخصوصٌة للطالب ،ومصدرا اضافٌا لهم للتفوٌة فً مادة الرٌاضٌات ،كما ٌعتبر مساهما
رئٌسا فً تحسٌن التحصٌل التعلٌمً فً امتحان الثانوٌة.

