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اء القرارات لتحسير  نوعية الهواء والم

والبيئة بشكل عام
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حماية المواطنير  وممتلكاتهم من خالل 
مشاركة المنظمات العامة والمحلية وقوات 

ي جمع 
 
طة والمواطنير  أنفسهم ف الشر

المعلومات ورصدها لمنع الجريمة

جمعية تيبازة مدينة ذكية                                                                    توزي    ع 
هذا المستند مقيد

29



العيش 
الذكي 

وسائل 
فيه الير

الضيافة

ي 
التحكم ف 
التلوث

األمن العام

الرعاية 
الصحية

التماسك 
االجتماعي 
و الرفاه

الثقافة

إدارة 
الفضاءات 
العامة

طرق تحفير  السياحة وتوفير المعلومات حول الفعاليات
حات اشغال وقت الفراغ والحيات  فيهية ومقير يةالليلالير

قدرة المدينة عىل استيعاب الطالب االجانب 
هم من األشخاص غير المقيمير   والسياح وغير
من خالل تقديم الحلول المناسبة الحتياجاتهم

ير  مراقبة االنبعاثات والنفايات وتحف
اء القرارات لتحسير  نوعية الهواء والم

والبيئة بشكل عام

حماية المواطنير  وممتلكاتهم من خالل 
مشاركة المنظمات العامة والمحلية وقوات 

ي جمع 
 
طة والمواطنير  أنفسهم ف الشر

المعلومات ورصدها لمنع الجريمة
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ي نظام الرعاية الصحية, واالتصاالت 

 
وضمان كفاءة المرافق والخدمات ف
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ينةوالمشاركة مع الير
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تسهيل نشر المعلومات حول 
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المشاركة فيها
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األماكن الرئيسية للزيارة ف

جمعية تيبازة مدينة ذكية                                                                    توزي    ع 
هذا المستند مقيد

33



الدكتور خلدون ضياء الدين
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:الذكاء على الصعيد الحضري

الرصد المستمر لجوانب الحيات في المدينة

جمع البيانات و تقييمها و تحليلها

وضع التقديرات المستقبلية الضرورية

التعلم
اجترار الحلول للمشاكل بصورة جماعية تعاونية

Connectedمدينة متصلة
 Integratedمدينة متكاملة  

Personalizedشخصية     
Predictiveتنبؤية
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  مركز تجعل 
 
العمليةالمواطن ف

المنهجيات 
ي دعم انشاء 

 
ف

المدن الذكية

التصميم 
التشاركي

االبتكار 
المفتوح

ات  المختي 
المعيشية

التفكير 
التصميمي 

نهج للتصميم يحاول إشراك جميع أصحاب المصلحة هو 

عملية التصميم للمساعدة في ضمان أن في بشكل فعال 

احتياجاتهمالنتيجة تلبي 
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احتياجاتهمالنتيجة تلبي 

إنه نهج يمكن أن يظهر اإليثار أو على 

العكس من ذلك كوسيلة لتوزيع 

( الشراكة)أو المشاركة ( المنافسة)

المخاطر واالستثمار نحو خارج 

.المنظمة
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ن المختبر الحي عبارة عن منهجية حيث يُعتبر المواطنون والسكا

.والمستخدمون العبين أساسيين في عملية البحث واالبتكار
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ن المختبر الحي عبارة عن منهجية حيث يُعتبر المواطنون والسكا

.والمستخدمون العبين أساسيين في عملية البحث واالبتكار

أو في نهج التصميمالتصميمي، التفكير 

المفهوم اإلبداعي ، هو طريقة إلدارة 

االبتكار
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Source IMD-2019

ترتيب المدن الذكية
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•

•Zurich •PRIORITY AREAS 
•0% 20% 40% 60% 80% 100% 

•% of respondents who chose the Priority Area 

•SMART 

CITY 

RANKING 

•Out of 109 

•3 

•BACKGROUND INFORMATION 

City 

•Population 

•(UN World Cities Report) 

•1,246,000 

•From a list of 15 indicators, survey respondents

were asked to select 5 that they perceived as the

most urgent for their city. This is the total bar. The

higher the percentage of responses per area, the

greater the priority for the city.

•The left hand section of each bar shows the

Alignment - the proportion of those respondents

who also answered the corresponding survey

questions low. A strong Alignment implies that

these areas also demand priority attention.

•affordable 

housing road 

congestion air 

pollution security 

green spaces 

unemployment 

recycling fulfilling 

employment social 

mobility public 

transport 

corruption basic 

amenities citizen 

engagement 

health services 

school education 

•34.4% 

•32.0% 

31.6% 

•29.1% 

27.5% 

•25.0% 

•20.5% 

•17.6% 

•15.2% 

14.3% 

13.9% 

•12.1% 10.2% 

•63.5% 

•75.0% 

•▼
•% of respondents who agree or strongly agree with the statement 

•2 in 2019 •Map tiles by Stamen Design CC BY 3.0 Map Data © OpenStreetMap 

•ATTITUDES 
•0% 20% 40% 60% 80% 100% 

•SMART 

CITY 

RATING 

•Country 

•HDI 

•Life expectancy at Birth 

Expected years of schooling 

Mean years of schooling 

GNI per capita (PPP $) •58,723 

•2015 

•0 . 9 4 3  

8 3 . 1  

1 6 . 2  

1 3 . 4  

•58,138 

•2016 

•0.943 

•8 3 . 3  

•1 6 . 2  

•13.4 

•57,301 

•2017 2018 

•0.943 

•83.5 

•16.2 

•13.4 

•59,375 

•0.946 

•8 3 . 6  

•1 6 . 2  

•13.4 

•1 yr change 

• + 0 . 0 0 3  

+ 0 . 1  

+ 0 . 0  

+ 0 . 0  

•+2,074.0 

•You are willing to concede personal data in order to improve traffic congestion 

You are comfortable with face recognition technologies to lower crime 

•You feel the availability of online information has increased your trust in authorities 

•The proportion of your day-to-day payment transactions that are non-
cash (% of transactions) 

•LEGEND: •GROUP MEAN •C ITY 

•66.4% 

• 59.8% 

•65.2% 

•72.8% 

•AA 
•LEGEND: •M IN  •C ITY •ME A N •GROUP MAX 

•AAA in 2019 •STRUCTURES TECHNOLOGIES 

•Score •Score 

•Health & Safety 0 20 40 60 80 100 Health & Safety •0 20 40 60 80 100 

•FACTOR 
RATINGS 

•Basic sanitation meets the needs of the 

poorest areas Recycling services are 

satisfactory Public safety is not a problem Air 

pollution is not a problem 

•84.6 Online reporting of city maintenance problems provides a speedy solution 

•84.4 A website or App allows residents to easily give away unwanted items 

•77.1 Free public wifi has improved access to city services 

•61.0 CCTV cameras has made residents feel safer 51.2 

•60.8 

•57.6 

•54.7 

•Medical services provision is satisfactory •82.7 A website or App allows residents to effectively monitor air pollution 42.7 

•Finding housing with rent equal to 30% or less of a monthly salary is not a problem •34.7 Arranging medical appointments online has improved access •50.8 

•AAA •Mobility Mobility 

•STRUCTURES 

•A 

•Traffic congestion is not a problem Public

transport is satisfactory

•41.4 Car-sharing Apps have reduced congestion 

•77.3 Apps that direct you to an available parking space have reduced journey time 

•Bicycle hiring has reduced congestion 

•Online scheduling and ticket sales has made public transport easier to use

The city provides information on traffic congestion through mobile phones

•42.6 

•44.4 

•53.6 

•78.8 

•58.9 

•Activities Activities 

•TECHNOLOGIES •Green spaces are satisfactory 

•Cultural activities (shows, bars, and museums) are satisfactory 

•71.0 Online purchasing of tickets to shows and museums has made it easier to attend 

•80.5 

•78.9 

•Opportunities (Work & School) Opportunities (Work & School) 

•GROUP 

•1

•Employment finding services are readily available 

•Most children have access to a good school 

•Lifelong learning opportunities are provided by local institutions 

•Businesses are creating new jobs 

•Minorities feel welcome 

•74.7 Online access to job listings has made it easier to find work 

•82.9 IT skills are taught well in schools 

•75.7 Online services provided by the city has made it easier to start a new business 

•70.0 The current internet speed and reliability meet connectivity needs 

•65.4 

•73.8 

•56.8 

•53.8 

•77.2 

•Governance Governance 

•All ratings range 

from AAA to D 

•Information on local government decisions are easily 

accessible Corruption of city officials is not an issue of concern 

Residents contribute to decision making of local government 

•Residents provide feedback on local government projects 

•70.2 Online public access to city finances has reduced corruption 

•69.7 Online voting has increased participation 50.3 

•74.2 An online platform where residents can propose ideas has improved city life 48.6 

•73.7 Processing Identification Documents online has reduced waiting times 57.7 

•48.4 
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املدينة كمنصة-1
.”كمنصة-املدينة“ةمبثابالتجاريةواألعمالوالسكاناملدينةبنياملعلوماتلتبادلاجلديدةالشراكةاعتبارميكن
بدءومع...دياملاالبتكارخاللمناملشاركةمتكنيإىل”األشياءفعل“منالتحوليفاحلكومةدوريرتكزهنا

.االبتكارإلعادةالتقنيةاملناطقفيهاتستخدمللحوكمةجديدةطريقةاعتمادميكنهاالالمركزية،اخلربةبتعزيزاملدن
املؤسسات الناشئة

كومات، وعادة ما تلجأ توفر حركة املدينة الذكية فرصة للشركاء من املؤسسات الرحبية وغري الرحبية املشاركة مع احل
تايل ، يتعني على حكومات املدن اليت تعاي من ضائقة مالية إىل استكشاف فرص املشاركة مع القطاع اخلاص، وابل

.املؤسسات أن تكون سباقة يف إجياد الفرص ذات املنفعة املتبادلة
املواطنون كأدوات لإلستشعار

، ميكن للمواطنني املشاركة يفو املزودة ابلربامجفمع االنتشار املتزايد لألجهزة القابلة لالرتداء واملتصلة ابإلنرتنت
ط أن تساعد على إختاذ اليت يتم مجعها من خالل هذه األنواع من الربامج، حيث الميكنها فقتوليد البياانت نفسها،

.القرار يف املدن بل تسمح أيضا بتخصيص أفضل اخلربات يف تصمييم اخلدمات للسكان
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ماذا يجب 
أن نفعل؟

الحوكمة

الشركات، 
والمنظمات 

غير الربحية، 
والمؤسسات 
االجتماعية

المواطنون
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مة
وك

ح
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تقديم فكرة يمكن لسكان المدينة أن . البدء بنموذج أعمال جذاب
يفهموها والتعبير عنها بسهولة

فبدالً من مشروع واحد ضخم، قم بإنشاء . توظيف الجهود المتاحة
مجموعة من المشاريع، ولكل منها نموذجه الخاص

.”المكاسب الصغيرة“تبني أسلوب مرحلي يمكنه تحقيق سلسلة من 
يق عملية إثبات النجاح مبكراً أمر مهم ، لذا القيام بتنظيم الموارد لتحق

ذلك

–ال تقلل من شأن إدارة التغيير واالتصاالت . التواصل طوال الرحلة
 ً .تغيير الثقافة وكسب العقول يستغرق وقتا

عد اختر ثالثة أشياء إلعالنها كنجاحات تحققت ب. التركيز على النتائج
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وال

البحث عن مبادرات تطابق األهداف . البحث عن فرص للشراكة مع المدينة
التنظيمية؛ حيث يمكن للجهات المشاركة غير الحكومية أن تلعب دوراً مهماً في 

دفع مبادرات المدينة الذكية

تحديد الفرص . النظر إلى ما هو أبعد من مجرد التمويل لمبادرات المدينة الذكية
التي يمكن أن تضيف قيمة إلى المدينة وإلى األعمال، إن الموازنة بين المخاطر 

والحوافز بين الكيانات العامة والخاصة ستكون أمراً ضرورياً للغاية
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ن
نو

ط
وا

لم
ا

القيام بدور استباقي كمبدعين مشاركين في تشكيل سياسات ومبادرات المدينة
الذكية

ن فهم أن تكون واعياً ومعبّراً عن التغيير الذي سيترتب على المدينة الذكية، تكوي
أفضل حول التقنيات الناشئة وتحديد آثارها على األمن والخصوصية

وم التقنيات يف عصر النمو املتسارع الذي نعيشه اآلن، ستق
دناملالناشئة بتشكيل الطريقة اليت تتغري هبا 

كزي يف وسيقوم السكان والشركات بشكل متزايد بدور مر 
شاركةاملتوجيه مستقبل مدننا، مع متكني احلكومات من 
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تحديات 
المدن 
الذكية 

الخصوصية 
واألمن

قضايا 
البيانات

الحوكمة 
والتمويل

تعتبر مشاريع المدن الذكية معقدة للغاية ، وتعاني من تحديات 

عديدة ، على مستوى التنفيذ ، وعلى مستوى الحوكمة واإلدارة ، 

الخاصةوعلى مستوى التعاون بين المواطنين والمنظمات 

.  الثقة هي مفتاح نجاح المدن الذكية

يتطلب بناء مدينة ذكية معايير عالية من

الشفافية والرقابة ، لضمان استخدام 

البيانات بشكل قانوني ومسؤول ولصالح

يمكن استخدام تدابير مثل . الجمهور

البيانات الالئحة العامة لحماية 

)GDPR)  لضمان الحفاظ على

اءة الخصوصية دون التضحية بفوائد الكف

أو السالمة العامة
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تحديات 
المدن 
الذكية 

الخصوصية 
واألمن

قضايا 
البيانات

الحوكمة 
والتمويل

تعتبر مشاريع المدن الذكية معقدة للغاية ، وتعاني من تحديات 

عديدة ، على مستوى التنفيذ ، وعلى مستوى الحوكمة واإلدارة ، 

الخاصةوعلى مستوى التعاون بين المواطنين والمنظمات 

.  الثقة هي مفتاح نجاح المدن الذكية

يتطلب بناء مدينة ذكية معايير عالية من

الشفافية والرقابة ، لضمان استخدام 

البيانات بشكل قانوني ومسؤول ولصالح

يمكن استخدام تدابير مثل . الجمهور

البيانات الالئحة العامة لحماية 

)GDPR)  لضمان الحفاظ على

اءة الخصوصية دون التضحية بفوائد الكف

أو السالمة العامة

الكم الهائل من البيانات التي يجب جمعها وتحليلها 

و الموارد المادية المطلوبة . ومشاركتها باستمرار 

ة لتخزين هذه البيانات ، وقوة المعالجة الالزمة لالستفاد

منها ، تستهلك قدًرا كبيًرا من الكهرباء والمساحة 

وتخلق انبعاثات كربونية كبيرة عند القيام بذلك
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تحديات 
المدن 
الذكية 

الخصوصية 
واألمن

قضايا 
البيانات

الحوكمة 
والتمويل

تعتبر مشاريع المدن الذكية معقدة للغاية ، وتعاني من تحديات 

عديدة ، على مستوى التنفيذ ، وعلى مستوى الحوكمة واإلدارة ، 

الخاصةوعلى مستوى التعاون بين المواطنين والمنظمات 

.  الثقة هي مفتاح نجاح المدن الذكية

يتطلب بناء مدينة ذكية معايير عالية من

الشفافية والرقابة ، لضمان استخدام 

البيانات بشكل قانوني ومسؤول ولصالح

يمكن استخدام تدابير مثل . الجمهور

البيانات الالئحة العامة لحماية 

)GDPR)  لضمان الحفاظ على

اءة الخصوصية دون التضحية بفوائد الكف

أو السالمة العامة

الكم الهائل من البيانات التي يجب جمعها وتحليلها 

و الموارد المادية المطلوبة . ومشاركتها باستمرار 

ة لتخزين هذه البيانات ، وقوة المعالجة الالزمة لالستفاد

منها ، تستهلك قدًرا كبيًرا من الكهرباء والمساحة 

وتخلق انبعاثات كربونية كبيرة عند القيام بذلك

ى لها تأثير علوديناميتاها الدورات السياسية 

األمر الذي قد . الذكيةالمدينة تطوير وإدارة 

تها يتسبب في تأخير المشاريع أو إعادة هيكل

الذكية بشكلالمدينة في النهوض بمشاريع 
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كية
الذ

سة 
ملدر

ا الذكاء يف اللغة

املدرسة الذكية

يةاملقصود ابملدرسة الذك

يز القدرة على التحليل و التركيب و التمي

أيضا القدرة على االختيار كما يعني و 

التكيف إزاء المواقف المختلفة
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كية
الذ

سة 
ملدر

ا الذكاء يف اللغة

املدرسة الذكية

يةاملقصود ابملدرسة الذك

يز القدرة على التحليل و التركيب و التمي

أيضا القدرة على االختيار كما يعني و 

التكيف إزاء المواقف المختلفة

هي المدرسة التي تستخدم التطبيقات 

ي التكنولوجية المتقدمة في الفصول و ف

اإلدارة المدرسية و بها مكتبة إلكترونية،

بعدو من بينها التدريس عن 
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كية
الذ

سة 
ملدر

ا الذكاء يف اللغة

املدرسة الذكية

يةاملقصود ابملدرسة الذك

يز القدرة على التحليل و التركيب و التمي

أيضا القدرة على االختيار كما يعني و 

التكيف إزاء المواقف المختلفة

هي المدرسة التي تستخدم التطبيقات 

ي التكنولوجية المتقدمة في الفصول و ف

اإلدارة المدرسية و بها مكتبة إلكترونية،

بعدو من بينها التدريس عن 

ة هي مدرسة نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بدرجة عالية في كاف

الجوانب العلمية و التعليمية، و أسلوب التعامل مع التالميذ و تتحدث 

المدارسدراسات اجنبية ان المدارس الذكية، نوعية جديدة من 
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المدرسة الذكية

أظهرت 
مصطلحات جديدة

القسم الدراسي 
االفتراضي 

الجامعة 
االفتراضية

الدراسة عن بعد

من كتاب األلكترونيالتعليم 
إلكتروني، كمرا رقمية، و 

صبورة ذكية

يالتعليم اإللكترون

التلميذ محور العملية 
التعليمية

يتعدى دورها األصوار المدرسية إلى 
المجتمع و المحيط 

محاولة تهذيب سلوكياتهم من خالل البرامج 
المقدمة في فترة ما بعد اليوم الدراسي

المكتبة في المدرسة و اصبحت مصادر للتعلم تجمع بين جوانبها الرحبة الصورةإتسعت
و الكتاب و الفيلم التعليمي و برنامج الفيديو و برامج الكمبيوتر و شبكة اإلنترنت
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عد
 ب
ن
ع
م 

علي
الت

مواد مطبوعة

وسائط سمعية بصرية

مكتوبة أو مسجلة ترسل إلى المعلم الذي يقومتماريناتيقاس تقويم المتعلم بواسطة 
بتصحيحها، و إعادتها و معها النقد و التوجيهات

يتم التعليم بطرق اتصال غير المواجهة إما عن طريق 
البريد اإللكتروني أو الهاتف أو وسائط أخرى كثيرة و 

متنوعة
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أرضية عمل لتحضير المسابقة

ابتدائي

ينصح ان تستفيد كل 

المؤسسات من هذا 

النشاط

ثانوي

مذكرة حول المدن الذكية 

و الذكاء االصطناعي

يوم دراسي حول المدن الذكية و الذكاء -

االصطناعي

تدخالت خبراء جزائريين من خارج و -

داخل الوطن  

يعلن عليها الحقا 

لكن األكيد أنها 

جوائز قيمة
متوسط

ختيار مؤسسات نموذجيةا

المعيار

ةتوزيع جغرافي في الوالي

نتائج دراسية مشرفة

دعم جمعية تيبازة مدينة ذكيةكيفية إجراء المسابقة

الجوائزالتكوين

رسومات1.

أشغال2.

أناشيد3.

نصوص4.

أعمال مسرحية5.

رسومات1.

أشغال2.

أبحاث3.

نصوص4.

أعمال مسرحية5.

مقاالت1.

اشغال2.

مشاريع3.

أعمال مسرحية4.

مديرية التربية لوالية تيبازة:            اإلشـــــــــــــراف 

المدن الذكية و الذكاء االصطناعي:            المــــوضـــــــوع 

جمعية تيبازة مدينة ذكية:            مقترح من طرف 

مسابقة علمية تقنية:            طـبـيعـة الـنشـاط 

انـطـالق–شــعـلـة –نــبـض :            شـعـار المسابـقة 

( يا نشئ انت رجاؤنا و بك الصباح قد اقترب ) 

تحسيس التلميذ الذي هو مواطن المستقبل-:            الـــــــــهـــــــدف 

مدن الذكية التعريف بالمدن الذكية في الوسط التربوي من أجل  تحقيق المبادئ األساسية لل-

اتــصــال، انــدمــاج، تــعــاون:                        و هي 



مخطط و تفاصيل المشاريع الموجهة في إطار المسابقة و األهداف المرجوة من المبادرة

أرضية عمل لتحضير المسابقة

تيبازةلواليةالتربيةمديرية:اإلشــــــــــــــراف

اإلصطناعيالذكاءوالذكيةالمدن:المــــــوضـــــــوع

الذكيةالمدينةتيبازةجمعية:طرفمنمقـتـرح

تثقيفيةتقنيةعلميةمسابقة:الـنـشـاططـبــيـعـة

(نشئ)إنــطــالق–شـــــعــلــــة–نـــبــــض:الـمـسـابقةشــعــار

اقتربقدالصباحوبك***رجاؤناأنتنشئيا:المــقــتـــــبـــــــس

باديسبنالحميدعبداإلمامأنشأهالذيالنشيدمن

المستقبلمسؤولومواطنهوالذيالتلميذتحسيس-:األهــــــــــــــــداف

ولذكيةاللمدناألساسيةالمبادئنحقيقأجلمنالتعليميالتربويالوسطفيالذكيةبالمدنالنعريف-

:هي
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ياالبتدائ

رسومات

أشغال

نصوصأناشيد

أعمال 
مسرحية

رسومات على شكل قصة مصورة يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها 

الصك البريدي أو مكتب البريد بإستعمالمباشرة الذكي كمثال سحب األموال 

في األجهزة الخاصة بها و التسوق اإللكتروني، المواعيد في الممغنطة البطاقة 

الهاتف الذكي و تطبيقاته و بإستعمالالحافلة إنتظارقطاع الصحة، 

ذويالطاقة المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي إستخدامات

الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةاإلحتياجات
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أشغال

نصوصأناشيد

أعمال 
مسرحية

رسومات على شكل قصة مصورة يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها 

الصك البريدي أو مكتب البريد بإستعمالمباشرة الذكي كمثال سحب األموال 

في األجهزة الخاصة بها و التسوق اإللكتروني، المواعيد في الممغنطة البطاقة 

الهاتف الذكي و تطبيقاته و بإستعمالالحافلة إنتظارقطاع الصحة، 

الطاقة المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي إستخدامات

الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةذوياإلحتياجات

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها
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الهاتف الذكي و تطبيقاته و بإستعمالالحافلة إنتظارقطاع الصحة، 

الطاقة المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي إستخدامات

الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةذوياإلحتياجات

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها

تأليف أنشودة عنوانها مدينتي الذكية
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ياالبتدائ

رسومات

أشغال

نصوصأناشيد

أعمال 
مسرحية

رسومات على شكل قصة مصورة يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها 

الصك البريدي أو مكتب البريد بإستعمالمباشرة الذكي كمثال سحب األموال 

في األجهزة الخاصة بها و التسوق اإللكتروني، المواعيد في الممغنطة البطاقة 

الهاتف الذكي و تطبيقاته و بإستعمالالحافلة إنتظارقطاع الصحة، 

ذويالطاقة المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي إستخدامات

الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةاإلحتياجات

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها

تأليف أنشودة عنوانها مدينتي الذكية

انت نصوص تعبيرية يقوم بعرضها التلميذ سواء ك

المشاركة بتعبير كتابي أو شفوي
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تأليف أنشودة عنوانها مدينتي الذكية

انت نصوص تعبيرية يقوم بعرضها التلميذ سواء ك

المشاركة بتعبير كتابي أو شفوي

عرض مسرحيات موضوعها يهدف إلى 

دية و توضيح الفرق بين المعيشة في مدينة تقلي

عمل مجموعة أو فردي,,, مدينة ذكية
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المتوسط

رسومات

أشغال

نصوصأبحاث

أعمال 
مسرحية
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الصك البريدي أو مكتب البريد مباشرة باستعمال الذكي كمثال سحب األموال 

في األجهزة الخاصة بها و التسوق اإللكتروني، المواعيد في الممغنطة البطاقة 

الهاتف الذكي و تطبيقاته و باستعمال الحافلة انتظار قطاع الصحة، 

ذوي الطاقة المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي استخدامات 

الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةاالحتياجات 

جمعية تيبازة مدينة ذكية                                                                    

توزيع هذا المستند مقيد
71



المتوسط

رسومات

أشغال

نصوصأبحاث

أعمال 
مسرحية

رسومات على شكل قصة مصورة يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها 

الصك البريدي أو مكتب البريد مباشرة باستعمال الذكي كمثال سحب األموال 
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ذوي الطاقة المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي استخدامات 

الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةاالحتياجات 

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها
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أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها

بحوث حول تطبيقات المدن الذكية و اهميتها
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الخاصة مزودة بالطاقة النظيفةاالحتياجات 

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها

بحوث حول تطبيقات المدن الذكية و اهميتها

انت نصوص تعبيرية يقوم بعرضها التلميذ سواء ك

المشاركة بتعبير كتابي أو شفوي

عرض مسرحيات موضوعها يهدف إلى 

دية و توضيح الفرق بين المعيشة في مدينة تقلي
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الثانوي

مقاالت

أشغال

مشاريع

أعمال 
مسرحية

و بالنسبة للتخصصات األدبية كتابة مقاالت فلسفية جدلية حول المدن الذكية

يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها الذكي كمثال سحب األموال . أبعادها

في الممغنطة الصك البريدي أو مكتب البريد البطاقة باستعمال من مباشرة 

األجهزة الخاصة بها و التسوق اإللكتروني، المواعيد في قطاع الصحة، 

الطاقة استخدامات الهاتف الذكي و تطبيقاته و باستعمال الحافلة انتظار 

الخاصة اإلحتياجاتذوي المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي 

مزودة بالطاقة النظيفة
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الثانوي

مقاالت

أشغال

مشاريع

أعمال 
مسرحية

و بالنسبة للتخصصات األدبية كتابة مقاالت فلسفية جدلية حول المدن الذكية

يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها الذكي كمثال سحب األموال . أبعادها

في الممغنطة الصك البريدي أو مكتب البريد البطاقة باستعمال من مباشرة 

األجهزة الخاصة بها و التسوق اإللكتروني، المواعيد في قطاع الصحة، 

الطاقة استخدامات الهاتف الذكي و تطبيقاته و باستعمال الحافلة انتظار 

الخاصة ذوي االحتياجات المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي 

مزودة بالطاقة النظيفة

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها
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الثانوي
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أشغال

مشاريع

أعمال 
مسرحية

و بالنسبة للتخصصات األدبية كتابة مقاالت فلسفية جدلية حول المدن الذكية

يقارن فيها بين وضعية تقليدية و حلها الذكي كمثال سحب األموال . أبعادها
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الخاصة اإلحتياجاتذوي المتجددة و النظيفة لمحافظة على البيئة، و كراسي 

مزودة بالطاقة النظيفة

أشغال يدوية إلنجاز مجسمات معمارية 

للمدن الذكية بمختلف تطبيقاتها

مشاريع حلول تكنولوجية ذكية خاصة 

التخصصات التقنية و العلمية
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إداريين الموضفينمشاركة كل المسؤولين و 
أساتذة و مستشارين في رفع المستوى المعرفي

لدى التالميذ اإلصطناعيبالمدن الذكية و الذكاء 
الذين هم شعلة المستقبل للوطن فما سنزرعه 

.اليوم يكون ثمرة الغد

ةاإلجتماعيإحياء المنافسة نحو تحقيق الرفاهية 
تحت سقف إنجاز مدن ذكية و الذي يتبع البنية 

التحتية للوطن و الذي نمثلها نحن كلنا 
كمواطنين من تلميذ إلى طالب بالجامعة و من 

.إلى مسؤولموضف

تحضير التالميذ للمهمة الوطنية األولى و التي 
هي المساهمة في تطوير البلد و السهر في 
البحث عن حلول تجعلنا نكون في المراتب 

األولى وسط األمم من حيث التطور العلمي و 
اإلقتصاديةالتكنولوجي الذي هو أساس الهيمنة 

التحدباتو دخول السباق العالمي في ظل 
.الراهنة

مشاركة كل المنخرطين و المساعدين من قريب 
أو من بعيد في رفع المستوى المعرفي بالمدن 

لدى التالميذ كبنية اإلصطناعيالذكية و الذكاء 
أساسية للمستقبل القريب و البعيد و كذلك 

تحسيس كل شرائح المجتمع الجزائري الذي 
ع يمثل اليد التي تساهم في تحقيق منحى المشرو

.اإلصطناعيللمدينة الذكية و الذكاء 

فتح مجال للتكوينات في أطار المدن الذكية و توفير -
الوسائل االزمة و المسموح بها من أجل اإللمام بالمعارف 

اإلنتقالالالزمة و الخبرات العالية من أجل تسريع وثيرة 
و التحول التكنولوجي الذي هو مسعى كل دول الطاقوي

الذاتي فياإلكتفاءو تحقيق إقتصاديالعالم من أجل نمو 
الذي اإلجتماعيةالفردية و األسرية و اإلحتياجاتشتى 

تسعى سياسة البلد لتحقيقها وسط األهداف األخرى التي 
,بهااإلختصاصلديها أهل 

األهداف
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اخلامتة
لتقنيات، فاألمر ال أدرك القادة واملعماريون احملليون أن اسرتاتيجيات املدن الذكية تبدأ من السكان وليس ا

كن يف األساس األمر يتعلق يتعلق مبجرد تثبيت واجهات رقمية يف البنية التحتية واملرافق التقليدية، ول
.وحتسني جودة احلياةابستخدام التكنولوجيا والبياانت بشكل هادف واحرتايف بغرض اختاذ قرارات أفضل
لوسط الرتبوي عن طريق من هذا املنطلق إرأتت مجعيتنا أن تطرح فكرة منوذجية للتعريف ابملدن الذكية يف ا

والية تيبازة و إطالق مسابقة حول املدن الذكية و الذكاء اإلصطناعي و ذلك حتت إشراف مديرية الرتبية  ل
.دمة إن شاء هللاالقايف السنوات سوف متس يف مرحلة أوىل مدارس منوذجية على ان يتم تعميم الفكرة 
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