
 

 



 

 



 

 



 

 

المدرسة اإللكترونية هي 

قاعدة بيانات تفصيلية تضم 

جميع األعمال اإلدارية في 

المدرسة لميكنة وتحويل 

النظام اليدوي إلى النظام 

اآللي واستخراج إحصائيات 

تجميعية لخدمة متخذ القرار 

وتطبيق المعايير القومية 

على المدارس لتأهيلها 

للحصول على شهادة 

 االعتماد والجودة.

 



 

 



 

 

 



 

 

نعم تحولت إلى مجتمع 

معرفي ألنها أصبحت تقوم 

على إنتاج المعرفة ونشرها 

عم البحث العلمي من خالل د

ومصادر إنتاج المعرفة 

وأصبحت توظف كل ذلك في 

مجاالت المجتمع المتعددة 

بهدف الوصول للتنمية 

 المستدامة.

 

 



 

 

 



 

 



 

 

من أكبر األمثلة على التعامالت التجارية التي يظهر فيها أثر االقتصاد المعرفي على المجتمع, 

 التجارة اإللكترونية.

في إلكترونيا , وقد استحدثت وظائف جديدة كوظيفة المسوق حيث تحقق التبادل التجاري والمعر

اإللكتروني بدال من البائع التقليدي في المحال التجارية العادية, وقد دخل مصطلح التجارة 

اإللكترونية في أغلبية المؤسسات التجارية القديمة والتقليدية استجابة لتغيرات العصر 

 واحتياجات المستخدم.

 



 

 



 

 

 :الجنوبية كوريا – سونغدو

تعد أفضل وأقوى نموذج يتم تقديمه للمدن الذكية حول العالم, تقع جنوب العاصمة سيؤل, 

فدان, أي ما  1511كلم تقريب ا, وهي مدينة متكاملة تمتد على مساحة  64وعلى مسافة 

, لتكتمل في عام 2115ي عام يقارب ستة ماليين ونصف مليون متر مربع, بدأ تنفيذها ف

هذه المدينة على الطاقة البديلة وأجهزة االستشعار, وأجهزة الكمبيوتر  وتعتمد ,2112

التي وضعت على طول الطرق والمباني لتقييم وضبط استهالك الطاقة, وقد وصفها 

المختصين بأنها مدينة داخل علبة, فيها أجهزة استشعار وتحكم في كل مكان, حتى أّن 

. الستعمالها, كما أّن جميع المنازل لها الساللم الكهربائية ال تعمل إال إذا جاء شخ

حضور مرئي من بعيد مشيدة  ومرافقها داخلها, ويمكن لساكنيها التحكم بكل التفاصيل 

 .فيها بواسطة أزرار فقط

 :اإلماراتية -مصدر مدينة

مدينة مصدر اإلماراتية, والتي تقع في صحراء أبو ظبي صممت لتكون واحدة  من أهم 

والصديقة للبيئة والمستدامة, بها محطة للطاقة الشمسية تقبع في مدن العالم الذكية 

منتصف المدينة, والتيار الكهربائي يتم توليده بواسطة مزارع الرياح, مما يجعلها خالية 

من أي تلوث بيئي, كل شيء في المدينة حتى النفايات محسوبة ومراقبة, لتكون جزء  من 

تم فوق سطح األرض, ليتمكن السمكريون  منظومة معلوماتية متكاملة في المدينة,

ا,  الرقميون من مراقبتها وإصالح أي عطل في منظومتها هي مدينة صديقة للمشاة أيض 

ويمنع قيادة السيارات فيها, فهي تعتمد على نظام نقل كهربائي لعربات نقل تسير تحت 

 .األرض, ويسمى النظام نظام بي آر تي

 

 



 

 

لبار كود عليها وأجهزة استشعار الحرارة, ومن من الممكن إدخال جهاز قراءة ا

الممكن تزويدها بشاشة لمس متصلة بجهاز حاسب لوحي مع برنامج يحدد الحرارة 

المناسبة لكل نوع من األطعمة ويتم توصيل الجهاز بجهازي االستشعار وقارئ البار 

 كود واتصال إنترنت.

( هي الثالجة التي تمت الذكية باسم الثالجة المعروف أيضا  حيث أن ثالجة اإلنترنت )

برمجتها الستشعار ما أنواع المنتجات بداخلها ويتم تخزينها داخلها والحفاظ على 

وغالبا ما تجهز هذه األنواع من الثالجات , مسار السهم من خالل البار كود أو المسح

 .لتحديد نفسها كلما احتاجت مادة غذائية أن تتجدد

 



 

 

واإلصالح  كشف األعطال ة التقنيات التي تحّسن من إمكانيةتستغل الشبكة الذكي الثقة: -1

, وثوقية سيضمن هذا األمر تغذية  كهربائية أكثر ,الفنيين الذاتي للشبكة من غير تدخل

 وسيزيد من تماسك الشبكة في حال حدوث كوارث طبيعية أو عمليات تخريب.

مشاكل شبكة الطاقة الحالية: تكافح مدن  :نة في طوبولوجيا الشبكة الكهربائيةمرو -2

العالم من أجل التصدي لتحديات ندرة الطاقة, والمبادرات الخضراء, وضغوط 

 الميزانية وغالبا ما تفتقر للبصيرة فيما يتعلق في بنيتها التحتية القائمة.

ن على تشغيل الكهرباء في غير اإلدارة الجيدة لألحمال وذلك بتشجيع المستهلكي -3

 أوقات الذروة وتقليل االستهالك في أوقات الذروة.

إشراك األفراد كجزء أساسي من الشبكة كمستهلكين وأيضا موردين للكهرباء  -4

باإلضافة إلى تمكين المستهلك من اختيار المصدر الذي يود شراء الكهرباء منه 

 وعرض الثمن اللحظي للكيلو وات.

 يد من الطاقة الصديقة للبيئة.استخدام المز -5

 تقليل االعتماد على توليد الكهرباء من محطات توليد الطاقة الكهربية. -6

 (.blackouts) تقليل حوادث االنقطاع الكامل للكهرباء -2

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%AB%D8%B8%CB%86%D8%B8%E2%80%9A%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%CB%86%D8%B7%C2%AB%D8%B8%CB%86%D8%B8%E2%80%9A%D8%B8%D9%B9%D8%B7%C2%A9


 

 

 زيادة سعة الشبكة وقدرتها على إمداد الكهرباء. -8

 تقليل الوقت الالزم الستعادة الكهرباء عند حدوث األعطال. -9

منحنى األحمال وبالتالي التوفير في المولدات الكهربية واستغالل  تقليل قمة -11

 الموجود منها أقصى استغالل.

 



 

 



 

 

تحتوي السيارات الذكية على لوحة تحكم ترتبط بالهاتف المحمول الذكي الخاص 

بالسائق, والتي تمكن السائق من الخروج من سيارته وصفها في المكان المخص. 

وهي مزودة بنظام استشعار للمسافات بين  ,اص بهباستعمال الهاتف الذكي الخ

السيارة واألشياء من حولها وهذا النظام متصل بالفرامل حيث يعمل على إيقاف 

السيارة إجباريا بشكل أوتوماتيكي عند اقترابها لمسافة معينة من احد المارة في 

 الطريق أو من سيارة أخرى.

 



 

 

لذكاء الصناعي إلى كل ما هو حولنا, فبعد يعكف العلماء والباحثون على نقل تقنيات ا

أن كان الهاتف وحده ذكيا, أصبح هناك سوار ذكي ونظارة ذكية وساعة ذكية وكذلك 

 منزل ذكي, كما أصبحت السيارة اآلن توصف بالذكية.

فالسيارة الذكية هي تلك التي بمجرد ركوبها يختار مكيف الهواء درجة الحرارة 

المناسبة, ومع بدء التشغيل يبدأ النظام الصوتي في عمله ليطلق األغنية المفضلة لدى 

محذرة  -على سبيل المثال-قائد السيارة, وعند بدء السير تنطلق بيانات نظام المالحة 

ق العمل مع اقتراح طرق بديلة. إلى غير ذلك من من وجود مانع مروري على طري

 سيناريوهات ما زالت حتى اآلن محض رؤى من الباحثين.

وتعمل شركات السيارات العالمية جاهدة على تطوير السيارات الذكية التي تراقب جميع 

الركاب, لتدرس عاداتهم وما يحبونه حتى تستقر على ما يعرف لدى شركة دايملر 

من مركز التطوير  -" كال موسستخدم التنبؤية التي يقول عنها "باسم واجهة الم

إن هذا النظام يعتبر كالنادل النبيه الذي يقدم لك ما تتمناه حتى قبل أن  -بكاليفورنيا

 تطلبه.

 ذاتية سيارة" البريطانية "جاغوار الندروفروتسمى هذه السيارات لدى شركة "

 قائد السيارة, وتتعلم من العادات اليومية ل" يمكن برمجتها عبر الهاتف الذكي, التعلم

 



 

 

وتراقب حركة التدفق المرورية لترتب جدول األعمال والمواعيد بحسب وقت الوصول 

المتوقع, كما أنها تستطيع اختيار موضوع االستماع المالئم من اإلذاعة بحسب 

رة أطفاله الظرف, كأن تنتقل من الموسيقى إلى نشرات األخبار بعدما يوصل قائد السيا

 إلى المدرسة.

 



 

 



 

 

ويترجم مشروع الملك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام حرص خادم الحرمين 

على تطوير التعليم العام بكل أبعاده ومستوياته المختلفة, عبر بناء مجموعة من 

المبادرات وتطوير قائمة بالمشروعات والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسية 

العمل التطويري للتعليم العام, لتكون منطلقا  رئيسا  لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير ب

التعليم العام. وتتناول هذه المشروعات والبرامج جوانب علمية وتربوية مختلفة, سيكون 

لها تأثيرات ملحوظة على تطوير األداء التربوي وتجويده بصورة تتواكب مع طموحات 

رة مباشرة على أداء المتعلم والمدارس, فيما يعكف المشروع على القيادة, وتؤثر بصو

تنفيذ بعض هذه المشروعات والبرامج بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية, وفي 

الوقت ذاته يستعد إلطالق البعض اآلخر, ضممن إستراتيجية تتضمن برامج ومشروعات 

 تربوية حيوية متنوعة.

 تطوير المدارس:

التي ينفذها المشروع, برنامج تطوير المدارس, الذي أحد المشاريع ومن البرامج 

التطويرية الوطنية الطموحة, في سبيل االرتقاء بمدارس التعليم العام في المملكة؛ لتكون 

مالئمة لمتطلبات الحياة في القرن الحادي والعشرين, وقادرة على إعداد النشء والشباب 

امج على مساعدة المدارس ألداء دورها في تزويد لمستقبل متميز, إذ يعمل هذا البرن

األجيال بالمعارف والمهارات وإكسابهم االتجاهات اإليجابية بمهنية واحتراف, وصوال  إلى 

تحقيق المواطنة الصادقة لديهم, والرفع من فاعليتهم في القدرة على التعامل مع 

تسارع الذي تعيشه المملكة, المتغيرات المحلية والعالمية؛ بغرض اإلسهام في التطور الم

 وتحقيقا للمشاركة اإليجابية في معادلة التنمية على كل األصعدة.

أما مشروع اختبارات وأدوات تقويم المعلمين, فيعد أحد األدوات الرئيسة لضمان جودة 

التعليم, إذ يضمن رفع مستوى المعلمين تحسين جودة العملية التعليمية, لتبني اختبارات 

ع وأدواته معايير مهنية للمعلمين ويتضمن اختبارات لدخول المهنة, وإعداد هذا المشرو

االختبارات في نظام إلكتروني, وإعداد نظام تعليمي لكيفية عمل االختبارات وموقع 

إلكتروني تعريفي, وبناء أدلة لالختبارات موجهة للمتقدمين, ومواد دعائية ونظام لتعريف 

 لى وضع معايير مهنية للمعلمين في مختلف التخصصات المتقدمين لالختبارات, سعيا  إ

 



 

 

 االختبارات واألدواتتحدد الكفايات التخصصية المطلوبة, وتطوير أدوات التقويم )

 ( الختيار المرشحين للتدريس للقطاعين الخاص والعام.الالزمة

 مشروع العلوم والرياضيات:

تطوير مخرجات التعليم في ويهدف المشروع إلى تدريب معلمي العلوم والرياضيات ل

الحقلين, ورفع مستوى جودة التعلم من طريق تزويد المعلمين وإمدادهم بالمعارف 

والمهارات الالزمة, من خالل المشاريع المنبثقة يتم إعداد الحقائب التدريبية وبناء 

تحديد  ومن أهدافه:القدرات لدى المدربين, ومن ثم تنطلق عملية تدريب المعلمين, 

ات ومناطق الضعف لدى مشرفي ومعلمي العلوم والرياضيات في تدريب المناهج الفجو

الجديدة للعلوم والرياضيات, بناء القدرة لدى إدارات التربية والتعليم والمشرفين على 

تدريب المعلمين على المناهج, دعم المعلمين والمعلمات بأدوات ومواد تسهل التدريس 

اعد أولياء األمور على دعم تحصيل أبنائهم للرياضيات الفّعال للمنهج, توفير أدوات تس

والعلوم, إدارة التغيير بصورة تضمن الدعم وااللتزام بالتعليم المطور من المشرفين 

 والمعلمين وأولياء األمور.

أهمية كبيرة لمجال القيادة التربوية ويستهدفها من خالل « تطوير»ويولي مشروع 

فكر قيادي تربوي يكون مرتكزا  ومنطلقا  لكل  مبادرات ومشاريع تسهم في تأسيس

المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية, ويسهم في خلق رؤية مشتركة تقود ممارسات 

وأنشطة القيادات التربوية لتحقيق متطلبات المجتمع المعرفي, وقيادة التغيير الثقافي 

أسيس العلمي المهني المجتمعي للتفاعل معه, وتحقيق أهدافه, ويهتم المشروع بالت

لمجال القيادة التربوية والتي تشمل فئات مختلفة كالقيادات العليا, والقيادات اإلشرافية 

والتدريبية, والقيادات المدرسية, والقيادات المساعدة وغيرها, بهدف تطوير قدرات 

التربوية  القيادات التربوية في وزارة التربية والتعليم, وبناء أول منظومة متكاملة للقيادة

في المملكة تشمل: معايير القيادة التربوية, منظومة استقطاب وترشيح القيادات, نظام 

متكامل لعملية التقويم, وأدوات وأوعية للتنمية المهنية المستدامة, ومن أهم برامجه: 

(, واختيار القيادات النسائية SOPELبرنامج السعودية أكسفورد للقيادات التربوية )

 .1434-1433ي وكالة تعليم البنات للعام الدراسي التربوية ف

 

 



 

 

 :مشروع تأهيل المعلم

وتقوم فكرته على أن إعداد المعلم في مؤسسات اإلعداد التربوي مبني على برامج 

نظرية, ما يخلق فجوة بين النظرية والتطبيق, ومن هنا برزت الحاجة إلى تهيئة 

إعداد معلمين  ومن أهم أهدافه:ة والتعليم, المعلمين الجدد للعمل في مدارس وزارة التربي

مؤهلين بالمعارف والمهارات التدريسية وفق معايير علمية وموضوعية, إعداد منظومة 

 وتتضمن:تأهيل للمعلم الجديد متكاملة األركان, توطن في األكاديمية المزمع تأسيسها, 

اء مهني فاعلة, أوعية تطوير مهني مستمر مع محتواها التدريبي, منظومة تقويم أد

 منظومة حوافز فاعلة, وإعداد مدربين محترفين للتدريب على منتجات البرنامج.

ولم يغفل مشروع تطوير التعليم الرياضة المدرسية, فتبنى اإلستراتيجية الوطنية 

للرياضة المدرسية, التي ترمي إلعداد رؤية وخطط عمل وتخصي. موارد لتحقيق 

اضة المدرسية؛ للوصول إلى أعلى مستوى من النجاح أهداف التربية البدنية والري

واإلنجاز في حدود ما تؤهل إليه اإلمكانات الحالية, بهدف زيادة الوعي وتعزيز النشاط 

البدني لدى الطالب في سن المدرسة والمجتمع ككل لدمج الصحة والترفيه والبيئات 

أداة ليس فقط للمساعدة التنافسية, ودمج الرياضة بشكل فعال ضمن المناهج الدراسية ك

مثل العمل الجماعي والقيادة في النمو البدني للطالب, بل أيضا فرصة لتعلم المهارات )

(, تطوير الرياضة المدرسية لتعزيز المشاركة والنتائج على الساحة والتعاون والمنافسة

لمدرسي اإلقليمية والدولية, تطوير الطالب الرياضيين وإرشادهم إلى التفوق في النظام ا

وخارجه, تطوير مهارات وفعالية وأداء المعلمين والمشرفين والعاملين في المدارس 

والوزارة, تطوير البنية التحتية المادية في المدارس وضع إطار ومبادئ توجيهية, ربط 

الرياضة المدرسية مع اإلستراتيجية الوطنية للصحة وإستراتيجية الرياضة المهنية, 

 (.ماديا  ومعنويا  ن القطاع الخاص )وتعزيز وحشد الدعم م

 المراكز العلمية:

مبادرة االستشاري اإلستراتيجي للمراكز العلمية الهادف إلى « تطوير»تبنى مشروع 

تقديم االستشارة والدعم الفني حول إنشاء وتجهيز وتشغيل وتقويم وتطوير المراكز 

 العلمي الحديث, من خالل العلمية وفق أعلى معايير الجودة, وبما يتوافق مع االتجاه 

 



 

 

الدراسات واالستشارات, استقطاب الخبراء والمختصين, تصميم  المجاالت التالية:

المراكز العلمية, المحتوى العلمي والبرامج واألنشطة, التجهيزات, التدريب, التشغيل, 

 التسويق, التقويم, التطوير, وخدمات الدعم للمشروع.

مشروع تطوير تصميم مبنى مدرسة المستقبل, إليجاد  أيضا ,« تطوير»ويقع تحت جناح 

بيئة مدرسية تحقق الحاجات التعليمية والتربوية القادرة على مواكبة التغييرات 

ويسعى إلى توفير تصميم نموذجي  ,المستجدة في اتجاهات التعليم وحاجاته المتجددة

م مختلفة, مع ضمان ( لمراحل التعليم المختلفة, وبأحجابنين وبناتلمدارس المستقبل )

جودة المشروع ومطابقته للمعايير والمواصفات العالمية واألهداف اإلستراتيجية في 

تطوير التعليم العام, والتحقق من الجوانب البيئية واالقتصادية للبدائل المختلفة, وتحقيق 

 متطلبات وتطلعات المستخدمين للبيئة المدرسية من بنين وبنات.

 رياض األطفال:

المشروع أيضا , برنامجا  شامال  لتطوير مرحلة رياض األطفال, العتماد مناهج  وتبنى

لمرحلة الطفولة المبكرة محورها الطفل وبناء القدرات لدى المعلمات والمشرفات 

والمديرات على مرحلة الطفولة المبكرة وإشراك القطاع الخاص في بناء قطاع الطفولة 

التعليمية, لتنفيذ هذا المشروع, إلى بناء شراكات المبكرة, وسعت شركة تطوير للخدمات 

إستراتيجية مع مؤسسات وشركات تعليمية لديها مناهج متكاملة مبنية على معايير 

تربوية عالمية لمرحلة رياض األطفال, مدعمة بالوسائل واألدوات التعليمية المناسبة, 

يب المعلمات والمشرفات وتمتلك القدرة لدعم عملية التطبيق ونقل المعرفة من خالل تدر

وضمان جودة التطبيق, ما يصب في أهم مجاالت تحقيق الرؤية اإلستراتيجية لتطوير 

التعليم العام التي تعد تطوير التعليم ال يتوقف على النظام التعليمي, إنما يتطلب أيضا  

مشاركة حقيقية من قطاعات المجتمع أفراده ومؤسساته كافة, بهدف توفير منهج متطور 

لرياض األطفال وتطبيقه, وبناء القدرات ونقل المعرفة في المدارس وإدارات التربية 

 والتعليم.

 



 

 

 أندية الحي:

أما برنامج أندية الحي لألنشطة التعليمية والترويحية, فيهدف إلى شغل وقت فراغ 

النشء واستثماره في أنشطة نافعة تبني شخصياتهم وتعدهم للحياة, ولتفاعل مع 

لمحيط واإلسهام في تقديم الخدمات لسكانه واستثمار المباني المدرسية المجتمع ا

وتحويلها إلى مراكز إشعاع مجتمعي, من خالل استغالل مدارس داخل األحياء يتم 

 –بشكل خاص  –تجهيزها لممارسة األنشطة التعليمية والترويحية, وتستهدف الطلبة 

مرافق مستقلة في شكل أندية نموذجية إضافة إلى أفراد المجتمع. ويمكن أيضا  أن تكون 

تنشأُ وتجهّز لتكون أكثر شموال  واستعدادا  لتلبية رغبات المستهدفين كافة وميولهم, 

وتقدم أندية الحّي خدماتها خالل وقت الدوام الرسمي و خارجه, حيث يلتقي رواد 

ة المدرسة بمجموعات لها االهتمامات والميول نفسها؛ لتنمية المهارات وممارس

الهوايات, واستثمار الوقت, وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة, وتسهم 

في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع توافقا  اجتماعيا , واستقرارا  نفسيا  في بيئة تربوية 

 مشوقة وآمنة.

 ويهدف برنامج أندية الحي, إلى التأكيد على المبادئ والقيم الوطنية واالجتماعية ألفراد

المجتمع, واستثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويحية 

تلبي الحاجات النفسية, وتنمي شخصياتهم في الجوانب االجتماعية والعقلية, وإيجاد بيئة 

جاذبة وآمنة داخل األحياء لجذب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وسكان الحي, وجذب 

(, واستثمار المرافق الشراكة المجتمعيةالستثمار في أندية الحي )القطاع العام والخاص ل

والمنشآت المدرسية داخل األحياء وإقامة أندية في الفترة المسائية, وتستهدف أفراد 

المجتمع كافة بالدرجة األولى وفي مقدمهم طلبة التعليم العام من الجنسين, وأسرهم 

فئة رياض األطفال وذوي االحتياجات  وسكان الحي, كما يقدم البرنامج خدماته إلى

 الخاصة.

 



 

 

 :التربية الخاصة

ومن أهم البرامج في مشروع الملك عبد هللا لتطوير التعليم برنامج تطوير التربية 

الخاصة, إذ يسعى مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة في منطقة الرياض إلى أن 

م الخدمات المساندة للتربية الخاصة, بهدف يكون مركزا  أنموذجيا  رائدا  متميزا  في تقدي

تقديم الخدمات المساندة للتربية الخاصة, لتسير على نهجه مراكز الخدمات المساندة 

األخرى المشابهة في مختلف أنحاء المملكة, وتقديم خدمات مساندة متميزة للتربية 

مدارس  ( التي ال يمكن تقديمها من طريقاالكتشاف والتشخي. والتأهيلالخاصة )

التعليم العام ومراكز ومعاهد التربية الخاصة, وتحقيق التكامل مع الوحدات الصحية 

التابعة لوزارة التربية والتعليم وغيرها من القطاعات الصحية األخرى في تقديم الخدمات 

الطبية والتأهيلية, وتنمية وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في مجاالت عمله, 

عية للمعلمين وأولياء األمور وعم األسري والخدمات االستشارية والتوتقديم خدمات الد

 والمجتمع بشكل عام.

 



 

 

 .التوسع في إنشاء الجامعات والكليات في جميع مناطق المملكة 

 .إطالق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام 

 بتعاث الخارجي.مشروع خادم الحرمين الشريفين لإل إطالق 

  في تطبيق برامج الحكومة اإللكترونية.التوسع 

 .إنشاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

 

 التركيز على مرحلة الطفولة في التعليم.

 دعم المستقبل للمجتمعات المعرفية.

 

يوفر االقتصاد والمعرفة في كل محل 

 تجاري ومكتب وإدارة ومدرسة.

يغير الوظائف القديمة ويستحدث 

 يدة.وظائف جد

الحصول على مخرجات تعليمية 

 .مرغوبة

يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات 

 أوسع في المنتجات.

يرغم المؤسسات كافة على التجديد 

واإلبداع واالستجابة الحتياجات 

 المستهلك.

 سرعة االستجابة للمتغيرات

 نفجار المعرفياال

 المنازل الذكية.

 السيارات الذكية.

 .األجهزة الذكية

شبكات الطاقة واالتصاالت 

 الذكية.

 سمات المجتمع المعرفي

 

هو ذلك المجتمع الذي 

يقوم على إنتاج المعرفة 

ونشرها من خالل دعمه 

للبحث العلمي ومصادر 

إنتاج المعرفة وتوظيف كل 

ذلك في مجاالت المجتمع 

المتعددة بما يكفل له تنمية 

 مستدامة.

 

 



 

 



 

 

   في الوقت المحدد لها, أو عند انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة. تشغيل أجهزة التكييف تلقائيا 

 .التحكم في أجهزة العرض المرئية والسمعية عن بعد 

  التحكم في النوافذ والستائر عن بعد أو تلقائيا  سواء  عند تشغيل أجهزة التكييف, أو عند ارتفاع

 درجات الحرارة.

  بمجرد الدخول إلى المنزل وإغالقها تلقائيا  عند التحكم في اإلضاءة عن بعد أو تشغيل اإلضاءة

 الخروج من المنزل.

  النظام األمني واإلنذار حيث يقوم المنزل بتنبيهك تلقائيا  عن طريق الهاتف عند حدوث حالة

 سرقة أو حريق أو تسرب مياه.
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