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(.  ٢٠١٦لوكين وآخرون، )التي نعتقد أنها قدرات بشرية للتفاعل مع العالم من خالل القدراتأنظمة حاسوبية صممت❖

المشكالت آالت قادرة على تقليد وظائف معينة للذكاء البشري بما في ذلك من ميزات مثل اإلدراك والتعلم والتفكير وحل❖
(.  ٢٠١٩، COMEST)والتفاعل اللغوي وحتى إنتاج عمل إبداعي 
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تقنيات الذكاء االصطناعي

(٢٠٢١اليونيسكو، )



تكنولوجيات الذكاء االصطناعي
معالجة اللغة الطبيعية ❖
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(.  ٢٠١٩، نارايانان)الذكاء االصطناعي ال زال في مراحله األولى ولم يصل للتطلعات المأمولة ❖

(.  ٢٠١٨، ليتارو)إحصائية ورياضية ولم تصل للذكاء واإلدراك المتوقع تجسيداتالزال الذكاء االصطناعي عبارة عن ❖

(.٢٠٢١و، اليونيسك)ال زال هناك حاجة للتعاون بين االنسان واآللة لالستفادة القصوى من الذكاء االصطناعي وتقنياته ❖



االصطناعيالذكاء
التعليمفي



الذكاء االصطناعي في التعليم 
دور الذكاء االصطناعي في التعليم❖
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التنبؤ بمستقبل الذكاء االصطناعي في التعليم ❖

ما هو مستقبل الذكاء االصطناعي واستخداماته في التعليم؟ ❖



دور الذكاء االصطناعي في التعليم 
الذكاء االصطناعي إلدارة التعليم .1

الذكاء االصطناعي إلدارة التعلم والتقييم .2

.  الذكاء االصطناعي لتمكين المعلمين وتحسين التدريس.3

.  الذكاء االصطناعي لدعم التعلم مدى الحياة.4



دور الذكاء االصطناعي في التعليم 
الذكاءًالصطناعيًإلدارةًالتعليمً: أولاً

عمليات القبول والتسجيل ❖

الحضور واالنصراف ❖

الواجبات المدرسية ❖

:  أمثلة على أنظمة الذكاء االصطناعي إلدارة التعليم

روبوتات المحادثات التعليمية-

.للتنبؤ بنتائج الطلبة وتحديد المعرضون للخطر( OU Analyse)نظام -

.لتحليل تفاعل المتعلم والتنبؤ بمسارات التعلم الصحيحة لكل طالب( SWIFT)نظام -

(. ٢٠٢١اليونيسكو، )لتحليل وتحديد تقدم كل متعلم والتنبؤ بمسارات التعلم لكل طالب ( ALP)نطام -



دور الذكاء االصطناعي في التعليم 
الذكاءًالصطناعيًإلدارةًالتعليمً: أولاً

من خالل البيانات الضخمة ( Learning Analytics)تحليل بيانات التعلم ❖

. القدرة على تحليل أداء المؤسسة التعليمية بشكل عام❖

.  إمكانية تمثيل بيانات ضخمة بشكل أسهل وبسيط ليسهل قراءة التحليالت❖

.  تنبؤ باستخدامها بشكل أوسع على المدى المتوسط والبعيد❖

.  توظيف تقنيات تحليل بيانات التعلم لدعم تعلم الطالب❖

(.Chen et al, 2020)دعم المؤسسات التعليمية وأصحاب القرار ❖



دور الذكاء االصطناعي في التعليم 
اً الذكاءًالصطناعيًإلدارةًالتعلمًوالتقييمً: ثانيا

.أغلب األنظمة التعليمية موجهة للمتعلمين❖

.تمكين المتعلمين من التعلم في أي وقت ومكان وبدون قيود❖

.تعليم مدى الحياة❖

. تقييم باستخدام األساليب الجديدة مثل التقييم التكيفي والتقييم المدعوم بتقنيات الذكاء االصطناعي❖

تفريد وتخصيص التعليم ❖

توفير بيئة تعلم ذكية تتابع تقدم كل متعلم❖

إمكانية تحقيق االحتياجات واالهتمامات التعليمية لكل متعلم ❖



دور الذكاء االصطناعي في التعليم 
الذكاءًالصطناعيًإلدارةًالتعلمًوالتقييمً

❖Learner Profiling

تفاعل المتعلم خالل العملية التعليمية عند استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ❖

القدرة على تحديد نقاط الضعف والقوة لدى كل متعلم ❖

(Curriculum automatic creating)تأليف المناهج الدراسة آلياً ❖

❖Virtual Tutoring



الذكاء االصطناعي والمعلم
اً الذكاءًالصطناعيًلتمكينًالمعلمينًوتحسينًالتدريس: ثالثا

؟ (إيجابي أم سلبي)هل هناك تأثير للذكاء االصطناعي على أدوار المعلم؟ ❖

(. ٢٠٢١اليونيسكو، )استحالة استبدال دور المعلم بتقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي ❖

كيف يمكن أن تكون تقنيات الذكاء االصطناعي مساعدة للمعلم؟❖

.  الهدف الرئيسي لهذه التقنيات هي لمساعدة المعلم وتخفيف األعباء وليس ألخذ دور المعلم بالكامل❖

. تتابع تلك التقنيات تقدم المتعلم بشكل دوري، وتقدم المهام المناسبة لكل متعلم❖

.  مةلم يعد المعلم مسؤول عن نقل المعرفة للمتعلم، وإن هي مسؤولية المتعلم وبمساعدة المعلم وباستخدام التقنيات الالز❖

(.  مقالية/ موضوعية)تقييم المهمات والواجبات إلكترونيا ❖

. تركيز المستويات الدنيا للتعلم على تقنيات الذكاء االصطناعي❖

.  تفريغ المعلم إلدارة التعلم والتركيز على مستويات التعلم العليا❖



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
(LMS)أنظمةًإدارةًالتعلمًالكالسيكيةً-

❖BB

مدرستي❖

(Intelligent Tutoring Systems)أنظمةًالتدريسًالخصوصيةًالذكيةً-

❖Open edX

❖Moodle

❖Khan Academy

❖ALEKS

(.٢٠٢١اليونيسكو، )نظام تدريس ذكية على المستوى العالمي ٦٠وأكثر من ❖



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
أنظمةًالتعلمًالتكيفي-

❖McGraw Hill Education

❖D2L

❖Knewton

❖Realizeit

❖Adaptemy

❖Domoscio



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
نظمًالدروسًالخصوصيةًالمستندةًعلىًالحوارً-

❖Watson Tutor

❖AutoTutor

❖Pearson Education 

أنظمةًالدردشةًالمدعومةًبتقنياتًالذكاءًالصطناعيً-

❖Web-Based Chatbot 

. تعمل التقنية كمعلم مساعد❖

.اإلجابة استفسارات الطلبة❖

.تتبع تقدم المتعلم❖

. تقديم التوصيات الالزمة❖

.تقديم التغذية الراجعة لكل متعلم❖



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
بيئاتًالتعلمًالستكشافيةً-

. تعتبر بديل ألنظمة التدريس الخصوصية الذكية وأنظمة التدريس القائمة على الحوار❖

.  صممت أنظمة التعلم االستكشافية على نظرية التعلم البنائية❖

.  تعتمد بشكل كامل على فلسفة تفريد التعليم❖

.تخفيف العبء المعرفي وأعباء التعلم على الطالب❖

. رصد الفاقد التعليمي لدى المتعلم❖

.تقديم التوصيات الالزمة لكل متعلم حتى اإلتقان❖



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
(AR)والواقع المعزز ( VR)الواقع االفتراضي -

تستخدم بشكل أكثر في التعليم العام ❖

.توجه عالمي ومحلي لتطبيق أكثر في مواد اللغات والعلوم❖

.  على التحصيل الدراسي وأثبتت فعاليتهاARو VRتناولت األبحاث العلمية تأثير استخدام تقنيات ❖



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
أنظمةًالقراءةًواللغةً-

إمكانية تعلم أي لغة مع تقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي ❖

(Competency Based Learning)التقدم حسب اإلتقان ❖

❖Learner Profile

تقديم تغذية راجعة فردية ❖



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
أنظمةًتقييمًالكتابةً-



تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم
التعلمًالتعاونيًالمدعومًبالذكاءًالصطناعي-

(LNOs)منسقوًشبكاتًالتعلمً-



الذكاء االصطناعي: رابعا  
لدعم التعلم مدى الحياة

إتاحةًالفرصةًأمامًالجميعًللتعلم-

مجانيةًأوًانخفاضًتكلفةًالتعليمً-

إمكانيةًتعلمًأيًمهارةًجديدةًفيًأيًوقتًوأيًمكانً-

ارتفاعًمستوىًالجودةًلدىًالكثيرًمنًمقدميًخدماتً-
(.مثلًمنصاتًالموك)التعلميةً



عليمالتحديات التي تواجه الذكاء االصطناعي في الت
تحديات العملية التعليمية❖

تحديات المعلم❖

تحديات المؤسسة التعليمية ❖

تحديات أولياء األمور ❖

تحديات تقنية❖



عليمالتحديات التي تواجه الذكاء االصطناعي في الت
.التحديات التشغيلية ألنظمة وتقنيات الذكاء االصطناعي❖

.  تحديات اللغة المصممة بها تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي❖

.التكلفة المرتفعة الستخدام تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم❖

.الدعم المؤسسي ألبحاث الذكاء االصطناعي في التعليم❖

.  التأهيل والتدريب على إعداد واستخدام تلك األنظمة بفعالية في التعليم❖

❖ ً .  تحديات التعامل مع األنظمة تقنيا

.نقص الثقة لدى أصحاب القرار والمستخدمين حول تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم❖

.  ندرة المتخصصين في الذكاء االصطناعي❖



عليم  تقييم واقع استخدام الذكاء االصطناعي في الت
فض جدا منخ( الرسمي)علي الرغم من وجود أبحاث علمية في المجال، فإنه الزال استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم .1

(.٢٠٢١اليونيسكو، )حتى في الدول المتقدمة 

(.٢٠٢١ونيسكو، الي)ال زال التشكيك في قدرة الذكاء االصطناعي وتطبيقاته على إحداث الفرق الجوهري في التعليم قائما .2

ت الذكاء االصطناعي تظل قلة األبحاث التراكمية وتعذر تكرار األبحاث العلمية مشكلة قائمة لتأكيد فعالية تقنيات وتطبيقا.3
(.  ٢٠١٦دو بوالي، )في التعليم 

لجوهري البعض يرى أن الفعالية المزعومة قد تكون لحداثة تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي وليس لمضمونها ا.4
(.٢٠٢١اليونيسكو، )



Learning Technology Models that Support Personalization
within Blended Learning Environments in Higher Education





المشكلة واألسئلة البحثية 
Problem: Lack of research that identify models emerging technology models can support 
personalization in higher education. 

RQs: 

1. Which emerging technology models can support personalization in higher education? 

2. What are the potential benefits and challenges of integrating personalized learning 
technology models in higher education settings?



المنهجية
1. The reviewed literature that discussed learner-centered learning technology that support 

personalized learning implementation in higher education.

2. The reviewed literature that discussed technology model that provide:
a) Students' profiles and dashboards.

b) A learning analytics feature.

c) A pathway feature that tailors learning to the individual’s needs and preferences.



أبرز النتائج 
:نماذج تكنولوجية تستخدم في التعليم العالي لدعم تفريد التعليم٣تحديد .1

1.Digital Badges Technology 

2.Competency-Based Learning 

3.Adaptive Learning Technology

.إمكانية تقديم المناهج الرقمية مدعومة بتقنيات الذكاء االصطناعي.2

نت وقد االعتماد بشكل كبير على البيانات الضخمة من قبل الجامعات الرائدة حول العالم التخاذ القرار المناسب، وكا.3
.  ساعدت األنظمة المدعومة بتقنيات الذكاء االصطناعي في جمع وتحليل وعرض تلك البيانات لصناع القرار

– Learner Profiling)وجود ملف اإلنجاز الرقمي .4 Dashboard ) في جميع األنظمة التي تندرج تحت تلك النماذج
.  لدعم تفريد التعليم في التعليم العالي

.وجود شواهد على فعالية النماذج المحددة واألنظمة المستخدمة لدعم تفاعل المتعلم في العملية التعليمية.5



أبرز النتائج 
.  تحديد الفاقد والفجوة التعليمية لكل طالب من خالل النماذج واألنظمة.6

.  التنبؤ بالطلبة الذين قد ينسحبون أو يواجهون تحديات تعليمية.7

.  متابعة تقدم كل طالب بسهولة ودقة عالية.8

.  تحسن ملحوظ لدى الطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خالل النماذج واألنظمة التابعة لها.9





(Alamri, Lowell, Watson & Watson, 2020)





أبرز النتائج 
 ,Deci & Ryan, 1985( )الكفاءة، االستقاللية، واالنتماء)إمكانية توظيف مبادئ تفريد التعليم لتحقيق الرضاء التعليمي ❖

2000; Ryan & Deci, 2000  .)

.  الدراسي الجيدتشير النتائج إلى أن توظيف مبادئ تفريد التعليم قد تحفز الطلبة داخلياً وتزيد من فرص التحصيل❖

تعليم قادر على إمكانية تقديم فرص تعليمية ذات جودة عالية من خالل تفريد التعليم، وقد أشرت النتائج إلى أن تفريد ال❖
.  تحقيق رغبات واهتمامات المتعلمين

.  تفريد التعليم بمساعدة تقنيات الذكاء االصطناعي يعالج الفاقد التعليمي لدى كل طالب❖

اعي دور فعال ومهم عند إال باستخدام تقنيات التعليم المتقدمة، وللذكاء االصطن( العام/العالي)ال يمكن تفريد وتخصيص التعليم ❖
.  تفريد التعليم

(Alamri, Lowell, Watson & Watson, 2020)



التوقعات المستقبلية 
(.  محليا وعالميا)توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي بشكل أوسع في التعليم العالي والتعليم العام .1

.  مقتوفر الفرص البحثية بشكل أفضل للباحثين التربويين لدراسة األثر والفرص والتحديات بشكل أع.2

را للحكم على هناك الكثير من الفرص لتطوير التعليم من خالل تقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي، ولكن الزال الوقت مبك.3
.  فعالية تلك التقنيات

يعد أحد أهم أنواع أنظمة التعلم القائمة على تقنيات الذكاء االصطناعي والتي( Adaptive Learning)التعلم التكيفي .4
.  تطبق حاليا في التعليم العام

 يمكن تفريد هناك توجه نحو تفريد التعليم نظرا إلمكانية تحقيق االحتياجات واالهتمامات التعليمية لكل طالب، ولكن ال.5
.  التعليم إال من خالل استخدام تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي

وسوف يكون تبذل المملكة العربية السعودية جهود جبارة في االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي في مجاالت عديدة،.6
.  التعليم أحد تلك المجاالت



االحتياج البحثي في الذكاء االصطناعي في التعليم
.احتياج لألبحاث الكمية التراكمية لدراسة فعالية تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في التعليم.1

.  تعليماحتياج لدراسة السياسات التعليمية والضوابط الخاصة بتوظيف تقنيات وأنظمة الذكاء االصطناعي في ال.2

ها لتوظيف تلك احتياج بحثي لتحديد الممكنات والتحديات والفجوات في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وجاهزيت.3
.التقنيات

.احتياج ألبحاث علمية لدراسة التأهيل والتدريب على توظيف الذكاء االصطناعي وتقنياته في التعليم.4

.  الحاجة ألبحاث علمية الختبار وتجريب التقنيات قبل االستخدام الفعلي.5

.  بحث سلوك وأنماط المتعلمين خالل تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي.6

.بحث كفاءة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتوجهاتهم وإمكانياتهم لتوظيف تلك التقنيات.7

.  الزال هناك الحاجة ألطر نظرية وعملية لتوظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم.8
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