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التعليــــم االلكــــرتوين انجــــازات وتحــــديــــات

نبذة تعريفية باإلدارة العامة 

للتعليم إلليكوني
الرؤية : توفري بيئة إلكرتونية تفاعلية متميزة.

ــي تفاعيل ممتع  ــم الكرتون ــول إىل تعلي ــالة : الوص الرس
ــز  ــكادر متمي ــة ب ــات الجمهوري ــوق يف محافظ ومش

ومحرتف وبتجهيزات مواكبة لتطورات تقنية 
العرص وصوًال إىل تجويد التعليم.

من األهداف التي نسعى لتحقيقها:
ــني واملوجهني واإلدارة  ــم من خالل تدريب املعلم ــىل دمج التقنية يف التعلي العمل ع

املدرسية. 
تدريب وتأهيل املعلمني يف الجمهورية عىل الكفايات األساسية يف الحاسوب  

تزويد مدارس الجمهورية بتقنيات التعلم االلكرتوني.
ــج إلكرتونية  ــية إىل مناه ــية كاملة ولجميع املراحل الدراس ــل املناهج الدراس تحوي

تفاعلية.
قيمنا :

الصدق، الشفافية  االتقان، االحرتام املتبادل، اإلبداع، الوفاء، االلتزام .

البوابة االلكونية للتعليم االلكوني
(E-Learning-moe.edu.ye)  

ــل بني التالميذ  ــي نقطة اتصال وتواص ــة االلكرتونية لالدراة ه ــد البواب تع
ــة إلكرتونية متكاملة  ــدم خدمات تعليمي ــية،  و تق ــني واإلدارة املدرس واملعلم
ــن متعلمني ومعلمني وأولياء أمور  ــد جميع أطراف العملية التعليمية م تفي
ــتوياتها، ويمكن الوصول إليها  إضافة إىل اإلدارة التعليمية بمختلف مس
ــوال يف  ــرب التج ــي (E-Learning-moe.edu.ye) وع ــوان اآلت ــرب العن ع

صفحات البوابة 
ــتاذ/ يحيى  ــة االوىل وزير الرتبية والتعليم االس ــن خالل الصفح وم
ــش العالم  ــذة ويقول : يعي ــن هذا الناف ــي  يتحدث ع ــدر الدين الحوث ب

ــدا ملواصلة التطوير  ــعى جاه ــعة يف مجال التعليم والتعلم، ويس اليوم ثورة تقنية واس
ــني مخرجات العلم، وزيادة املهارات املكتسبة لدى املتعلمني بمختلف  لترسيع وتحس
ــوزارة الرتبية والتعليم  ــن يف الجمهورية اليمنية ممثلة ب ــتوياتهم، ونح رشائحهم ومس
ــارع يف مجال التعليم، وهذا الجهد املتمثل بهذا املوقع  نحاول اللحاق بهذا الركب املتس
ــالب يف التعليم العام  ــات التعليم بصورة الكرتونية لجميع الط ــي لتقديم خدم التعليم
ــال وتواصل بني أبنائنا  ــي يمثل نقطة اتص ــن اإلدارة العامة للتعليم االلكرتون ــدم م املق
ــني ، كما انها طريقة لتقديم مقرتحات التطوير  ــالب واملعلمني وإدارة املوقع التعلمي الط

والتحسني للخدمات التعليمية االلكرتونية املقدمة خالل هذا املوقع التعليمي. 
ــن جانبه يتحدث  ــني النونو م ــتاذ/أحمد حس ــاع املناهج والتوجيه األس ــل قط وكي
ــاعد يف حل مشكلة  ــاليب التعليم الحديثة، فهو يس يعد التعليم اإللكرتوني من أهم أس
ــول يف التعليم،  ــيع فرص القب ــيل التعليم، وتوس ــريف، واإلقبال املتزايد ع ــار املع االنفج
ــهم يف رفع  ــني وتأهيلهم دون ترك أعمالهم، مما يس ــن تدريب وتعليم العامل ــن م والتمك
ــعة  ــك التعليم اإللكرتوني القدرة الواس ــيل األمية. ويمتل ــني، والقضاء ع ــبة املتعلم نس
ــال الحديثة  ــائل االتص ــار وس ــن خالل انتش ــادر واألفراد، م ــن املص ــكل م ــول ل للوص

والهواتف الذكية فقد أصبح متاح لألفراد العديد من الفرص التعليمية.
ــة والتعليم  ــات وزارة الرتبي ــه من خالل توجه ــاع املناهج والتوجي ــعى يف قط ونس
ــتاذ/ يحيى بدر الدين الحوثي وتوجيهاته  ــة بمعايل وزير الرتبية والتعليم األس ممثل

ــال الحديثة   ــائل االتص ــة بالتكنولوجيا ووس ــة التعليمي ــم العملي ــتمرة إىل دع املس
ــام التقليدي، مثل  ــن التحديات التي تواجه النظ ــاعد يف مواجهة العديد م التي تس
ازدحام القاعات الدراسية، ونقص اإلمكانيات، واألماكن، وعدم القدرة عيل توفري جو 
ــني املتعلمني . ومن  ــاة الفروق الفردية ب ــداع، وعدم القدرة عيل مراع ــاعد عيل اإلب يس
ــه بكوادرها املؤهلة  ــم االلكرتوني بقطاع املناهج والتوجي ــالل اإلدارة العامة للتعلي خ
وإداراتها ذات االرتباط الفعيل بالتكنولوجيا التفاعلية تأهيال وإدارة ما أسهم بشكل 
ــق املتطلبات والحاجات  ــنا  وف ــل يف دمج تطبيقات التعليم االلكرتوني يف مدارس فاع
ــل التعليم اإللكرتوني رضورة حتمية ال  ــي فرضها علينا العرص الحايل والتي تجع الت
ــتمر، والتعليم املرن، والحاجة إىل التواصل  بديل عنه، فنحن بحاجة إىل التعليم املس
ــك يف إطار  ــا الدينية . وذل ــيل قيمنا وأخالقن ــن مع الحفاظ ع ــىل اآلخري ــاح ع واالنفت
ــط باملكان والزمان،  ــم لجعل التعليم غري مرتب ــوزارة الرتبية والتعلي ــه الحايل  ل التوج
ــة يف عالم  ــم ذاتي، وتعلم قادر عىل املنافس ــىل الحاجة الحالية، وتعل ــم مبني ع وتعل

الحوسبة والتكنولوجيا .
وستقوم اإلدارة العامة للتعليم اإللكرتوني  من خالل خططها وبرامجها املستقبلية 
ــت واملكان الذي  ــة يف الوق ــمح للمتعلم بالدراس ــم تفاعلية،  وبما يس ــة تعل ــم بيئ لتقدي
ــات املبارشة واملتزامنة عرب شبكة اإلنرتنت، كما  يفضله، وإتاحة عمل املقابالت والنقاش
ــتعمل عىل توفري أحدث املعارف التي تتوافق مع احتياجات املتعلمني، باإلضافة إىل  س

برامج املحاكاة والصور املتحركة وتمارين تفاعلية وتطبيقات عملية
ــتاذ محمد احمد رشف الدين املدير العام لإلدارة اإللكرتونية عن هذه  وتحدث األس
ــالم الله عليه ( يٌد  ــهيد صالح عىل الصماد س ــذة ويقول : عىل نهج الرئيس الش الناف
ــذا العرص يتميز بالتغريات  ــن منطلق البناء ، ندرك جيدا أن ه ــي ويد تحمي ) وم تبن
ــة الناتجة عن التقدم العلمي والتكنولوجي وكون العالم أصبح قرية صغرية،  الرسيع
ــكالت  ــرضوري مواكبة العملية الرتبوية لهذه التغريات ملواجهة املش ــذا أصبح من ال ل
ــافات يف  ــادة عدد الطلبة ونقص املعلمني وبعد املس ــة يف االنفجار املعريف وزي املتمثل
ــد مرتامي األطراف وغياب الكتاب املدريس وما تتعرض له البلد من عدوان خارجي  بل
ــم الحديثة، التي فرضته  ــكال التعلي ــكال من أش ظالم ، يعــــد التعليم االلكرتوني ش
ــــهدها العالم ، ولم تعـــــد الطــــرق واألساليب  ــارعة التي يش هذه التغريات املتس
ــعى اإلدارة العامة للتعليم  ــذا تس ــىل مواكبتها بمفردها، ل ــادرة ع ــة قــــــــ التقليدي
ــات تعليمية إلكرتونية  ــالل هذه النافذة اإللكرتونية إىل تقديم خدم اإللكرتوني من خ
ــني ومعلمني وأولياء أمور  ــراف العملية التعليمية من متعلم ــة تفيد جميع أط متكامل
إضافة إىل اإلدارة التعليمية بمختلف مستوياتها و نتمنى أن نلمس هذه الفائدة من 
خالل تفاعل املستفيدين عىل هذه النافذة وتقديم املقرتحات والتساؤالت لكى نرتقي 

جميعا بمستوى أبنائنا الطلبة علميا وأدبيا .
اِّـكتبة االلكونية:

ــإلدارة التعليم  ــة ل ــة االلكرتوني ــات يف البواب ــد األيقون ــي اح ــة ه ــة االلكرتوني  املكتب
ــات الجوال  ــىل تطبيق ــة الحصول ع ــذه املكتب ــالل ه ــن من خ ــث يمك ــي حي االلكرتون
ــة اإللكرتونية املناهج  ــهولة ، وتتوفر يف املكتب ــا من متجر (الجوجل بيل ) بس وتحميله
ــايس اىل  ــية وادلة املعلم من الصف األول األس ــة الكتب الدراس اليمني
ــف الثالث الثانوي بصيغة (البي دي  الص
ــل  وتنزي ــح  تصف اف)  
ــن  ــث يتمك ــارش ، حي مب
ــون  املعلم ــا  خالله ــن  م
واملتعلمون الحصول عىل 
كل ما يحتاجونه لتسهيل 
ــري بها  عملية التعليم والس
نحو الطريق الصحيح ، كما 
ــة اإللكرتونية   ــوي املكتب تحت
ــإلدارة  ــاة اليوتيوب  ل ــىل قن ع
ــي  االلكرتون ــم  للتعلي ــة  العام

كل  ــا  ــذ  من رشح به ــه التلمي ــا يحتاج م
ــني  ــية من قبل مدرس متخصصني  ، ويف املكتبة الرقمية املقررات الدراس

يوجد جديد التكنولوجيا يف التعليم وكل ما هو جديد يف عمليتي التعليم والتعلم حول 
ــارئ ملفات  ــغالت وق ــية التي تفيد الطالب من مش ــب الربامج األساس ــم  اىل جان العال
ــجيالت صوتية لبعض  ــمعيات والصوتيات مقاطع وتس ــم  الس ــا ، اىل جانب قس وغريه
ــة التعليمية  ــة الرقمية هناك املنص ــوف ، إىل جانب املكتب ــب الصف ــواد مصنفة حس امل
ــية    ــال الكامل باملقررات الدراس ــرتاك واالتص ــن خاللها االش ــي يمكن م ــوودل)  الت (م
ــرتاك فيها عرب الربيد االلكرتوني الذي من خالله يستطيع املشرتك اختيار املقرر  واالش

الدرايس الذي يريد االشرتاك فيه .
مشاريع اإلدارة. 

وعن مشاريع االدارة يتحدث االستاذ محمد احمد رشف الدين بقوله:. 1
 نفذت اإلدارة العامة للتعليم االلكرتوني العديد من املشاريع منها: . 2
ــي التعليم والتعلم . 3 ــني وتجويد عمليت ــذي يهدف اىل تحس ــرشوع (انطلق ) وال م

ــتعمال املواد  ــني واإلداريني يف اس ــدرة املدرس ــات ، وبناء ق ــوم والرياضي ــي العل يف مادت
ــة – تعز –  ــة يف كل من ( االمان ــذه يف (20) مدرس ــم  وتم تنفي ــني التعل ــة لتحس واالنظم

عدن- حرضموت).  
ــن دمج التكنولوجيا . 4 ــس ) لتنمية مهارات املعلمني وتمكينهم م ــج (ورد لينك برنام

ــطة التعليم وتحسني مخرجاته  يف انش
ــة مو زعه عىل (3)مدن (  وإطالق قدرات الطالب وإبداعاتهم تم تنفيذه يف (30) مدرس

صنعاء – عدن – املكال) .
ــني . 5 ــم والتعلم. لتحس ــي التعلي ــويق يف عمليت ــدة والتش ــداع ) الفائ ــج ( إب برنام

ــيخ مهارات التعليم  ــرتاتيجيات تعليم حديثة وترس مخرجات التعليم اعتمادا عىل اس
االلكرتوني املمول من مؤسسة (MTN) الخريية

مرشوع (تطبيقات االندرويد ) مناهج اليمن للمرحلة األساسية والثانوية .. 6
ابرز اِّـشاريع 

ابرز مشاريع اإلدارة العامة للتعليم االلكرتوني برنامج مدارس التطوير
ــتاذ عبده نارص القدمي مدير ادارة التعليم  وحول هذا املرشوع كان لنا لقاء مع االس

عن بعد نائب مدير عام التعليم االلكرتوني (مختص الربنامج) حيث تحدث قائال :
ــص التعليم  ــن ما يخ ــنتحدث ع ــع وس ــو برنامج واس ــر ه ــدارس التطوي ــج م برنام
االلكرتوني حيث ينقسم املرشوع من حيث التنفيذ اىل مرحلني (مرحلة تجهيز املدارس 

بمعامل الحاسوب ومنظومة الطاقة الشمسية ومرحلة التدريب)
أوالً /مرحلة التجهيز:

تم اختيار املدارس بناًء عىل املوازنة املعتمدة ملعامل الحاسوب وبالتنسيق   
ــاع التعليم  ــدة الرشاكة العاملية وقط مع وح
حيث تم اختيار (350) مدرسة موزعة عىل 
ــع  ــن واق ــة م ــة و(49) مديري (13) محافظ
(420) مدرسة معتمدة يف برنامج التطوير، 
ــات املقدمة  ــاًء عىل البيان ــم اختيارها بن وت
ــمولية املرشوع  من قطاع التعليم ومراعاة ش
ــات بحيث ال تحرم مديرية عىل  لكل املديري

حساب املديريات األخرى 
ــذة  ــة املنف ــرب الرشك ــم التجهيزع ــد ت وق
ــب منظومة الطاقة  ــدة بتوريد وتركي املتعه
ــراء  ــوب وإج ــل الحاس ــية ومعام الشمس
ــليم األويل للمدارس  ــص الفني والتس الفح
ــات  ــدارس يف (7)محافظ ــدد (208) م لع
ــدة,  الحدي ــة,  حج ــران,  عم ــاء,  (صنع

البيضاء, ذمار).
ــية  ــة الطاقة الشمس ــم تركيب منظوم وت

لعدد (22) مدرسة وتعذر تجهيزها بمعامل الحاسوب ألسباب امنية يف مديريات تلك 
املدارس ( الدريهمي, الزاهر, كرش)

العمل قيد التنفيذ يف املدارس املتبقية وعددها (120) مدرسة تتوزع عىل املحافظات 
(مأرب – شبوة – الجوف – الضالع – أبني – عدن).
ثانيا التدريب :

املرحلة األوىل: (تدريب مدربي مختيص الحاسوب)
ــرتاك مع  ــوب باالش ــذ املرحلة االوىل من تدريب مدربي مختيص معامل الحاس تنفي

قطاع التدريب واملتمثلة يف:
إعداد وتأليف ومراجعة دليل (املدرب واملتدرب) للمهارات األساسية للحاسوب.• 
ــدرب واملتدرب) لدمج التقنية يف التعليم ألمناء •  إعداد وتأليف ومراجعة دليل (امل

معامل الحاسوب.
ــحني  ــيح مدربني محوريني بواقع (3) مرش ــلة املحافظات لرتش بعد ذلك تمت مراس
ــا واملفاضلة بني  ــيحات وفرزه ــتقبال الرتش ــة واس ــع املحافظ ــي يتب ــز تدريب ــكل مرك ل

املرشحني، حيث تم اختيار واحد فقط من الثالثة لكل مركز تدريبي.
ــزا تدريبيا  ــب (420) مختصا يف (17)مرك ــم (50) متدربا  لتدري ــون مجموعه ليك
ــة اثنني يف  ــة مركزا تدريبي ــوب اىل ثالث ــي مختيص الحاس ــيم مدرب ــم تقس ــدة و ت معتم
ــاء, عمران, الحديدة,  ــدن مراكز صنعاء يضمان محافظات (صنع صنعاء وواحد يف ع

البيضاء,ذمار,ريمة,حجة)
ــوف – الضالع – أبني  ــبوة – الج ــا مركز عدن يضم بقية املحافظات ( مأرب – ش بينم

– عدن).

تدريب مدربي مختصي الحاسوب
ــر وتوظيف  ــدراس التطوي ــوب بم ــيص معامل الحاس ــب مخت ــج تدري ــذ برنام تنفي
ــا يف التعليم بتمويل من الرشاكة العاملية للتعليم GPE   ، بالتعاون مع قطاع  تطبيقاتهم

التدريب والتأهيل .
ــوب (  ــية يف الحاس ــوب عىل املهارات األساس ــث تم تدريب أمناء معامل الحاس حي
ــف التقنيات يف التعليم  ــل – باوربوينت – انرتنت ) وبرنامج توظي ــدوز- وورد – اكس وين
ــة والوزارة  ــاالدراة العام ــق الخرباء ب ــا روادها من فري ــب التي قام به ــة التدري ــق أدل وف

وجامعة صنعاء  
ــي ( الجوف ،  ــتهدفة ه ــات املس ــن 15 /1 – 6/2/ 2019م  واملحافظ ــرتة م ــالل الف خ
ــة الثانية تدريب  ــاء ، حجة ، عمران )  واملرحل ــار ،ريمة ، الحديدة ، صنع ــاء ، ذم البيض
(16) متدربا ومتدربة لتدريب مختيص معامل الحاسوب  يف (5) محافظات مستهدفة 
ــدأ التنفيذ يف تاريخ 6/2/ 2019م وملدة  ــبوة ، الضالع ، عدن ، ابني ) وب ــي ( مارب ، ش وه
عرشين يوم ويف اختتام الربنامج الذي نظمه عىل مدى 20 يوما قطاعا املناهج والتدريب 
ــاع املناهج والتوجيه  ــد وكيل وزارة الرتبية لقط ــن وحدة الرشاكة العاملية اك وبتمويل م
االستاذ احمد النونو اهمية الربنامج التدريبي الذي ياتي ضمن جهود الوزارة الحثيثة 
لتحديث العملية التعليمية عرب توظيف التقنيات الحديثة وحث املشاركني عىل تطوير 
ــم وانتاج  ــر قدراتهم يف تصمي ــو جديد لتطوي ــج ومواكبة كل ماه ــذا الربنام ــذات يف ه ال

الربمجيات وتوظيف الوسائط املتعددة وبرامج انتاجها يف العملية التعليمية.
ــتاذ احمد عباس  ــاع التدريب والتاهيل االس ــاعد لقط ــار الوكيل املس من جانبه اش
ــر البالغ عددها 350  ــوب بمدارس التطوي ــرص الوزارة عىل تفعيل معامل الحاس اىل ح

مدرسة موزعة عل 13 محافظة.
ونوه بجهود املشاركني يف الربنامج وحرصهم عىل استيعاب مفردات االدلة التدريبية 
ــق يف تادية الدور املعول عليهم يف  ــتفادة من مكوناته .متمنيا لهم النجاح والتوفي والس

تدريب مختيص معامل الحاسوب يف امليدان الرتبوي.
ــكر والتقدير لكل من  ــم عن الش ــاركني التي القاها صغري قاس فيما اعربت كلمة املش
اسهم يف انجاح هذا الربنامج مؤكدا سعي كل املشاركني لتطبيق املعارف واملهارات التي 

اكتسبوها عل الواقع العميل من خالل تدريب مختيص معامل الحاسوب.
عقب ذلك كرم الوكيالن النونو وعباس ومعهما مدير وحدة الرشاكة العاملية للتعليم 

عامر االغربي ومدير عام التعليم االلكرتوني محمد رشف الدين املشاركني يف الربنامج.
 كان لصحيفة الثورة رشف الحضور واجرت بعض اللقاءات مع املدربني واملتدربني.

مدربون  محفون 
ــىل  ــوا ع ــون عمل ــون محرتف  مدرب
ــب مدربي  ــا يف تدري ــدرا عرشين يوم م
ــوب بمدراس  ــل الحاس مختيص معام
ــية  األساس ــارات  امله ــىل  ع ــر  التطوي
ــف  وتوظي ــت  واالنرتن ــوب  للحاس
ــدث  ــث تتح ــم حي ــات يف التعلي التقني
األستاذة نجوى حسن يحيى العلفي 
ــب  لتدري ــي  الوطن ــق  الفري ــس  رئي
ــتوى الجمهورية   ــوب عىل مس الحاس
وتقول : هذا املرشوع مهم جدا من حيث 
ــتهدفة  ــن حيث الفئة املس محتواه  وم
ــتهدفني هم كبار املدربني  حيث ان املس
ــيكون  ــات وس ــتوى املحافظ ــىل مس ع
ــتهداف  ــزول اىل امليدان واس عملهم الن
ــلوب التعليم  ــاء املعامل لتطوير أس أمن
ــني واالستفادة من التكنولوجيا يف إعداد الدروس الخاصة بالتالميذ داخل  عند املدرس
الصف الدرايس ، وتتمثل أهمية الربنامج يف انه يهدف اىل تنمية معارف ومهارات وخربات 
ــائط املتعددة  ــتخدام وتوظيف الوس ــني يف مجال اس ــوب واملعلم ــاء معامل الحاس أمن

وعنارصها وبرامج إنتاجها يف العملية التعليمية بشكل فعال .
ــة قسم  ــمان  كبرية مدربني ورئيس ــتاذة : زينب محمود الس من جهتها تتحدث األس
ــائط املتعددة باإلدارة العامة للتعليم اإللكرتوني  وتقول : هذا املرشوع  الجرافيك والوس
ــة مهارات وخربات مختيص  ــوب كونه يهدف اىل تنمي ــم جدا ملختيص معامل الحاس مه
ــتويات  ــات يف التعليم وفق مس ــف التقني ــل يف مجال توظي ــوب واملعام ــل الحاس معام
ــات العملية التعليمية  ــم من تجويد مخرج ــكل فعال لتمكينه ــم اإللكرتوني بش التعلي
ــة والتعليم .و  ــداف وزارة الرتبي ــات وأه ــا يتوافق مع تطلع ــا بم ــاء به ــة واالرتق والرتبوي
ــىل ثالث مراحل  ــات يف التعليم فقد هيئ ع ــب توظيف التقني ــل التدري ــبة للدلي بالنس
ــالث وحدات الوحدة األوىل مدخل اىل توظيف  ــمل فيها الدليل عىل ث املرحلة األوىل وش
ــذا املجال ثم انتقلنا  ــب املتدربني عىل املفاهيم املهمة يف ه ــة يف التعليم وتم تدري التقني
ــتخدامها وتحريرها  ــددة وكيفية اس ــائط املتع ــملت الوس ــدة الثانية التي ش اىل الوح
وإنتاجها والتعديل عليها  ومن ثم انتقلنا يف الوحدة الثالثة والتي استمر التدريب فيها 
ــة ايام  وهي وحدة الربمجيات التعليمية وكيفية إنتاجها بواسطة برنامجي  ملدة خمس

الباور بويينت  واالستوالين .
 بالنسبة الختيار املتدربني فقد حرص القائمون عىل الربنامج عىل اختيار املتدربني من القيادات 

الرتبوية ممن يمتلكون مهارات التدريب ولديهم الرخصة الدولية يف الحاسوب او ما يوازيها.

ــكالت املتمثلة يف يتميز     ــة العملية الرتبوية لهذه التغريات ملواجهة املش ــي والتكنولوجي، لذا أصبح من الرضوري مواكب ــة الناتجة عن التقدم العلم ــرص بالتغريات الرسيع ــذا الع ه
ــائل التعليمية الحديثة لتوفري بيئة تعليمية  ــتمرار عن أفضل الطرائق والوس ــافات، ولذا يبحث الرتبويون باس كرثة املعلومات وزيادة عدد الطالب ونقص املعلمني وبعد املس
ــائل لتوفري  ــائط متعددة من أنجح الوس ــوب واالنرتنت وما يلحق بهما من وس تفاعلية لجذب اهتمام املتعلمني وحثهم عىل تبادل اآلراء والخربات، وتعد تقنية املعلومات ممثلة يف الحاس
ــات والظروف الصعبة التي تمر بها البالد إال أن وزارة الرتبية والتعليم ممثلة باإلدارة  ــة التعليمية الرثية. والجمهورية اليمنية كغريها من الدول واكبت هذا التطور رغم التحدي ــذه البيئ ه
ــتى مجاالت التعليم ( اإلدارة التعليمية – املعلم –  ــتخدام التكنولوجيا الحديثة يف ش ــعى مع رشكاء التعليم يف الجمهورية اليمنية  اىل مواكبة العرص يف اس العامة للتعليم االلكرتوني تس

الطالب) وياتي توجه وزارة الرتبية والتعليم ( باالهتمام بتكنولوجيا التعليم وتنقية االتصاالت وجعلها   إحدى وسائل التعليم والتعلم األساسية) يف اطار:
الرؤية اإلسرتاتيجية لليمن 2025م يف مجال العلم والتنقية بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الرتبية والتعليم والبحث العلمي • 

والتطوير واالبتكارية ، ونقل املعرفة وتوطني التقنية ، وتعزيز مصادر التعليم وتطوير وسائله ، وإنشاء مدارس ذكية للطالب والطالبات لتعلم تقنية 
املعلومات واإلنرتنت والتعلم باستخدامها ، وإدخال مناهج الحاسب اآليل يف التعليم .

القمة  العاملية ملجتمع املعلومات ( جنيف 2003م - تونس 2005م)• 
االسرتاتيجية العربية لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وبناء مجتمع املعلومات • 
االسرتاتيجية  الوطنية للتخفيف من الفقر والحد من البطالة وخطتها الخمسية الرابعة 2011م – 2015م• 
قرار مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2002م بشان تعزيز إمكانية الجامعات وبعض املدارس الثانوية يف تعليم علوم الحاسوب .• 

نجوى العلفي محمد أحمد  شرف الدين

أحمد عبدالقادر عباس أحمد حسني النونو 
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