
 توقع عقداً لتطوير المحتوى الرقمي للمناهج الدراسية السعودية( روبيكون جروب)

 

 

 (الرأي)مبنى شركة روبيكون في مجمع أعمال في دابوق 

الشركة العالمية المتخصصة في تطوير المحتوى الرقمي عبر ، » RGHشركة روبيكون جروب هولدنج»وقعت  -الرأي -عمان

وسائل اإلعالم المتعددة، بالتعاون مع شركة اتصال لالتصاالت، عقداً مع وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 

  .ليم في المملكةللمناهج الدراسية لوزارة التربية والتع« e-content»لتصميم وتطوير وإنتاج المحتوى الرقمي 

ويمّثل ذلك مشروعاً متكامالً للمناهج التعليمية التي تشمل المقررات الدراسية لمواد العلوم الشرعية، واللغة العربية، والدراسات 

 .االجتماعية، والحاسوب، والتربية الفنية، والتربية األسرية، والمهارات

في المملكة، بهدف إنتاج « نظام المقررات»ج ومشروع التعليم الثانوي يأتي هذا التعاون ضمن المشروع الشامل لتطوير المناه

وتشتمل هذه الكتب . كتب تفاعلية مزّودة بالوسائط اإللكترونية الداعمة، والُمصممة وفق المواصفات التقنية التعليمية الحديثة

على شبكة اإلنترنت أو من خالل وسائط التخزين على التقويم الحديث، بحيث تكون قابلة للنشر من خالل بوابة التعليم اإللكتروني 

 .، وأن تتم مواءمتها للعمل على أجهزة الهواتف الكفية الذكيةDVDالمختلفة كاألقراص الصلبة أو المدمجة 

ووفًقا لبنود هذا العقد فسوف يتم تنفيذ المشروع على مدى سنتين، إذ سيستفيد منه في الميدان التربوي في قطاعي البنين 

 .ات مجموعة كبيرة من الطلبة والمشرفين والمشرفات ومراكز مصادر التعلّم والمكتبات المدرسية ومعامل الحاسب اآلليوالبن

سة والمديرة التنفيذية في  يعكس هذا التعاون مع شركة »  RGHشركة روبيكون جروب هولدنج»وقالت رندا األيوبي، المؤسِّ

تعليم السعودية رؤيتنا الرامية إلى االرتقاء بالعملية التعليمية في مختلف األسواق االبتكارات اإللكترونية ووزارة التربية وال

  وخاصة في السوق السعودية

وأضافت سيوفر منهاجاً تفاعلياً شامالً على شبكة اإلنترنت، مدعماً بالوسائط المتعددة الغنية، حيث يستهدف هذا المنهاج الطلبة 

ويستند المحتوى الرقمي للمناهج الدراسية إلى أفضل . ر، وسيتم إعداده باللغة العربيةمن الصف األول وحتى الصف الثاني عش

  . المعايير العالمية التعليمية، وسيتم استخدام أحدث األساليب التربوية والتعليمية في تصميمه

ول كيفية توظيف المنتج بتصميم حقيبة تدريبية متكاملة ح« RGHشركة روبيكون جروب هولدنج »وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم 



 .في العملية التعليمية التعلُّمية، بهدف تعظيم الفائدة المتوخاة منه

هي من أهم المنتجين العالميين ألحدث أشكال المحتوى الرقمي »  RGHشركة روبيكون جروب هولدنج»وتجدر اإلشارة إلى أن 

قة ومبتكرة يتم نشرها عبر منصات تلفزيونية وسينمائية وعلى كما أنها تنتج مواد تعليمية وترفيهية خاّل . ثنائي وثالثي األبعاد

  . «آي بود«و« آي فون«و« آي باد»الهواتف المحمولة وعبر اإلنترنت، فضالً عن األجهزة المحمولة مثل 

ريكية، موظف يعملون في فروعها المختلفة في العاصمة األردنية عّمان، ومدينة لوس آنجيليس األم 044تضم الشركة أكثر من 

 .والعاصمة الفلّبينية مانيال، ومدينة دبيفي دولة اإلمارات العربية المتحدة
 


