
                                   
 

 

 ألف للتعليم من خدمات ألف طالب يستفيدون 40ومدرسة  196

 في الدولةالحكومية  المدارس جميع ق "منصة ألف" فيي تطب  عن تعلن  "التربية"

 

منصة  " ستقوم بتطبيق    هاأن  أعلنت وزارة التربية والتعليم   :2020  اكتوبر   17السبت    –، أبوظبي  اإلمارات العربية املتحدة

رقمية  في تطوير منظومة تعليمية    األهداف املشتركةمما يساهم في تحقيق    املدارس الحكومية في الدولةفي جميع    " ألف

إماراتية قادرة على استيعاب كافة املتغيرات والتأثيرات التي خلفتها جائحة كورونا، وتحويل جميع التحديات التي تواجه ُنظم 

 التعليم عن ُبعد إلى فرص واعدة. 

تتت ي الحالي في   بإطالقللتعليم  ستتتتتقوم  تتتتركة ألف   تتتة ألف" للعام الدرالت تتتتها التعليمية املبت"رة "منصت تتتة في كل من    196منصت مدرست

تتتتتتتتتياق زم ي يمتد على عدة مرا ل،   تتتتتتتتتمن ست تتتتتتتتتارقة والماو وأم القيوين ورأس الييمة والفييرة مت تتتتتتتتت ر  تإمارة دبي والشت نتهي في  ت

 ديسمبر املقبل.

تتتتتتتتتتتتركتتة ألف للتعليم  وتهتتدف   تتتتتتتتتتتتتتل اليتته التعلإلى رفتتد املنظومتتة التعل  الوزارة و ت م الرقمي وتوظيف التتاكتتا   ييميتتة بتتأ تتدو متتا توات

 .  في تحقيق الريادة التعليمية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ةلتحقيق األجند  ،والبيانات الضتتتتيمة  االاتتتتطنا ي
 
  خدمة

تتتتتتتتتتتتتقبليتتتة وتع ي    جوالبرنتتتامطط  ليل  املست
 
للطالب تلبي   مرموقتتتةت القتتتائم على ختتتدمتتتات تعليميتتتة فتتتاق التعليم التتتاكي في اإلمتتتارال   ا

 ا تياجاتهم الفردية من ج ة، ومن ج ة أخرى تغرس في نفوس م االلتزام تياه ميتمع م الاي يعيشوو فيه.  

تتتتتتتتيات والعلوم والتربية   تتتتتتتتيةا اللغة العربية والريامت تتتتتتتتتة مواد دراست تتتتتتتتة ألف للتعليم لتدر؛  ست تتتتتتتتت دام منصت ومن املقرر أو يتم است

ألف    40ليستتتتتتفيد من هاا التوستتتتتع   مية والتربية االجتماعية واللغة اإلنيليزية من الصتتتتتف اليام  إلى الصتتتتتف التاستتتتتعاإلستتتتتال 

  طالب
 
التعلم    استتتتراتيييةتحقيق   في. وستتتيتم كالو توفير برامج أكاديمية ستتتتستتتاعد املدرستتتيو والطالب على  د  ستتتوا   إمتتتافيا

تتتتتتتتمرار إلى   تتتتتتتة باست تتتتتتت رية لتغطية كافة امل ايا اللديدة التي توفرها املنصت تتتتتتتية  ت تتتتتتتركة ألف بعقد ندوات افترامت تتتتتتتتقوم  ت الااتي. وست

 للعملية التعليميةجانب تسليط الضو  على أفضل املمارسات التي تعطي زخ
 
 إمافيا

 
 .ما

 على
 
تتتتتتتتتتتتة ألف في جميع املدارس الحكومية في الدولةإعالو   وتعقيبا تتتتتتتتتتتتعادةأكد ، تطبيق منصت امل ندس عبد الر من الحمادي،    ست

تتتت ها وكيل وزارة التربية والتعليم تتتتي  مكاست تتتتىى إلى ترست وتع ي  تطلعاتها للمستتتتتتقبل من خال  ومتتتتتع  التربوية ، أو دولة اإلمارات تست

تتتتتمتها الدولة   تتتتتية مرنة وفاعلة في حات الوقت، تحقق األهداف التنموية الطمو ة التي رست تتتتت  ملنظومة تعليمية افترامت ركائ  وأست



                                   
 

 إلى أو هنالو خطوات عملية ييري ات احها في  
 
تتتتقبل، الفتا تتتتشتتتتراف املست تتتتراتيدي مدروس  مدىالست   يرا ي ا تياجات ،زم ي واست

 ومتطلبات كل مر لة في مسيرة التعليم في الدولة.  

تتتتتتتراتييية في وزارة التربية و   :قا و  تتتتتتتباقية"رؤيتنا االست تتتتتتب مع  ،  التعليم قائمة على رؤية است مفادها تطوير منظومة تعليمية تتناست

 داعاتهم".  ألبنائنا الطلبة، وتكوو قادرة على است"شاف قدراتهم وإب عصر التطور الت"نولوجي وامل ارات الف"رية

تتتتتتتاف  تتتتتتتعادتهوأمت تتتتتتتتراتييييو، أو املنظومة التعليمية في دولة اإلمارات، بالتعاوو مع    ست تتتتتتتركارها االست تتتتتتتركة ألف للتعليمومنها  ت ،   ت

استتتتراتييية التعلم عن بعد باستتتت دام  وتع ي    ،وتطبيق أفضتتتل املمارستتتات في امليداو التربوي  ،قادرة على مواج ة أي تحديات

 تنافسية وابتكارية.أساليب تعليم  

تتتتتتتتركة ألف للتعليم تتتتتتتتتراتييية للوزارة مع  ت تتتتتتتتراكة االست تتتتتتتتالي تقديم م رجات تعليمية وتوفير بي ة    ،ولفت إلى أو الشت تتتتتتتتب في ات تصت

قتة تيتتاب اهتمتتام الطالب
ّ
ا  وتيعتتل العمليتة    ،خال تتتتتتتتتتتتتاب العلم واملعرفتة واعتمتتاد التف"ير النقتتدي البنتتّ تتتتتتتتتتتتتاط م الكتست وتحف  نشت

 لنيا  ا في  ياتها العملية.  ،اه األجيا التعليمية أكثر متعة ل 
 
 وطريقا

تتتتتتراكة البّنا  تتتتتتركة ألف للتعليم: "نحرص على تفعيل قنوات الشت تتتتتتو، الرئي  التنفياي لشت مع وزارة   ةبدوره، قا  جيفري ألفونست

تتتتتتتتتتتتيرة التعليم الرقمي باعتبتاره من أهم محتاور التغيير في العم  في دعم مست
 
ليتة التعليميتة وأبرز  التربيتة والتعليم ونتطلع للعمتل معتا

 ركائ  النهضة اإلنسانية في القرو الوا د والعشرين." 

تتتتتتتتتتتتتتة ألف للتعليم هو توفير منظومتتة تعليميتتة رقميتتة متطورة متتدعومتتة بتتالتتاكتتا    تتتتتتتتتتتتو أو ال تتدف من خال  منصت تتتتتتتتتتتتي ألفونست وأوضت

تتتتتتتطنا ي تتتتتتتتقبل   االات تتتتتتتراف املست تتتتتتتتشت تتتتتتتتعداد واللاه ية الست تتتتتتتيمة ألبنائنا الطلبة ُتم"نهم من أو يكونوا على أتم االست والبيانات الضت

 بفراه وتحدياته.

تتتية   تتتاعد املعلميو من خال  خاات تتتتست تتتية وست تتتاقاتهم الدراست تتتتم"ن الطالب من متابعة مست تتتة ألف ست تتتو إلى أو منصت تتتار ألفونست وأ ت

في كل درس، مما يم"ن املعلم   املستتتغرق جمع البيانات في الوقت الفعلي على راتتد أدا  الطلبة ومدى ف م م للمحتوى والوقت 

  ف م نقاط الضعف اليااة بكل طالب.  من

تتتتتتتتتتتتتت تت  ستتتقوم مشتترف لدعم معارف م اإلدارية والفنية في التعامل    600مدرس و   4,000ركة ألف للتعليم بتوفير دورات تدريبية لتت

تتتتورة متكاملة عن الطالب   تتتت"يل ات تتتتو  على البيانات الفورية وتشت تتتتت دام ا بالطريقة األميل التي تتيو ل م الحصت تتتتة واست مع املنصت

 بما يقدم ل م الدعم واملساندة لتحسيو تحصيل م التعليمي.وقدراتهم، وومع تقييم  قيقي ودقيق ال تياجاتهم  



                                   
 

تتتتتتتة ألف"   تتتتتتتة الاكية "منصت تتتتتتتركة ألف للتعليم املنصت تتتتتتتتفاد منها ما يقارب من    2017في عام  هاا وقد أطلقت  ت   ألف  100 يث است

مدرستتة خااتتة في دولة اإلمارات العربية    77و أكثر من  مدرستتة  كومية في أبوظبي ومدرستتة  كومية في الفييرة،   150في   طالب

 في الواليات املتحدة األمري"يةاملتحدة. 
 
تتتتتتتتتغيلية خار  الدولة وتحديدا تتتتتتتتتافة إلى عملياتها التشت تتتتتتتتتة  7في   إمت   ،نداك في    مدارس ومدرست

القرو الوا د والعشتترين    وااتتل  تتركة ألف للتعليم دورها البنا  في دفع اللة التنمية فيلالرتقا  بمنظومة التعلم الاكي. وستتت

 .19-زمة كوفيدأوما بعد  

 -انتهى-

 

 


