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بيئة التعلم الرقمي الجديدة على أساس بنية سوفتالير  SoftLayerتقوم بتخصيص تجربة التعلم على مستوى العالم

أعلنت شركة  EMLYON Business School (NYSE: IBM) IBMاليوم عن برنامج لتطوير بيئ ة تعل يم ع الي " كلي ة
إدارة األعم ال الذكي ة  "Smart Business Schoolوالت ي يمكنھ ا تق ديم التعل يم ف ي مج ال إدارة األعم ال بش كل مخص ص
وحس ب الطل ب عل ى مس توى الع الم م ن خ الل منص ة  .IBM Cloudوس وف تعم ل  EMLYONم ع ش ركة  IBMلوض ع
االبتكار التعليمي وريادة األعمال الرقمية في قلب استراتيجيتھا ،لخلق نتائج أفضل لطالبھا وبيئة أكثر جاذبية لمعلميھا.
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ى:

وتشكل التغيرات في عالم التعليم نظرا الرتفاع قوى العولم ة ،واالس تخدامات الجدي دة الت ي تتعل ق ب المحتوى الرقم ي والتوقع ات
الكبيرة من الطالب والمعلمين ضغطا على التعليم العالي .ونتيجة لذلك ،فقد اتجھت كلية  EMLYONإلى شركة  IBMلتغيي ر
الوس ائل الحالي ة الت ي يكتس ب بھ ا طالبھ ا المع ارف والمھ ارات الالزم ة ليكون وا أفض ل اس تعدادا للع الم خ ارج بيئ ة الفص ول
الدراسية.
ويقول برنار بيليتانت  ،Bernard Belletanteعميد كلية " EMLYONما نسعى إليه حقا في ھذه المبادرة ھو تقديم المحتوى
والتدريب بحسب احتياجات وتطلعات جميع المشاركين أينما كانوا في العالم وف ي ك ل خط وة ف ي مس ار حي اتھم المھني ة .وھك ذا،
وبطريقة مشابھة ف يمكن للمس تخدمين الي وم اختي ار وس ائل الترفي ه الت ي يرغب ون فيھ ا ،وس وف يك ون المجتم ع ل دينا ق ادرا عل ى
اختيار زمان ،ومكان ومقدار ما يريد تعلمه".
وس يخلق الم زيج م ن ق درات البيان ات والتحل يالت الكبي رة ل دى ش ركة  IBMوخب رات التعل يم المتعمق ة ل دى كلي ة آملي ون
 EMLYONنموذج التعليم "التعليم المتدفق" ،مما يوفر تطوير وتدريب شخصي يتعلق مباشرة بالظروف والمتطلبات الحالية.
وباستخدام التكنولوجي ا التفاعلي ة والمتنقل ة والتعاوني ة ،واس تنادا إل ى بني ة س وفتالير  SoftLayerم ن ابتك ار ش ركة  ،IBMف إن
"كلي ة إدارة األعم ال الذكي ة  "Smart Business Schoolس تكون ق ادرة عل ى التفاع ل باس تمرار وتخص يص نفس ھا للمطال ب
واالحتياجات المھنية المتغيرة لكل طالب.
والھ دف م ن "كلي ة إدارة األعم ال الذكي ة  "Smart Business Schoolھ ذه ھ و أن تك ون أساس ا للمعرف ة الت ي ت وفر التغذي ة
الراجعة المستمرة ،والفضاء التعاوني واالتصاالت اإلبداعية بين مجتمع الطالب والمعلمين حتى يتطوروا بشكل مت واز .وتش مل
الفوائد المحددة لھذا التعاون:




مجموعة واسعة من المواد التعليمية عبر اإلنترنت والمواد التعليمية الرقمي ة الجدي دة ،وبش كل خ اص ،دراس ات الحال ة
التفاعلية
األبحاث الفعالة والمتعمقة على أس اس التحل يالت المعرفي ة وعالق ة العم ل الوثيق ة ب ين خب راء  IBMواألك اديميين ف ي
EMLYON
تقييم الفعالية الحقيقية لدراسة إدارة األعمال ،وذلك باستخدام تحليالت البيانات لقياس أثر التعلم.

ويقول مايكل كينج  ،Michael Kingنائب رئيس قس م ص ناعة التعل يم العالمي ة بش ركة " IBMنح ن فخ ورون حق ا ب دعم كلي ة
 EMLYONفي طريقھا إلى التحول الرقمي وإنشاء "كلية إدارة األعمال الذكية  ،"Smart Business Schoolوالتي ستكون
بمثابة نموذج تقتدي به غيرھا من الكليات التعليمية .ويستخدم ھذا الجھد التحويلي تحليالت البيانات الكبيرة التي يتم تقديمھا عب ر
استراتيجية سحابية أولى إلشراك الطالب من خالل تخصيص بيئتھم التعليمية إلعدادھم بشكل أفضل لسوق العمل".
وسوف تتوفر المنصة الس حابية ھ ذه الخاص ة "بكلي ة إدارة األعم ال الذكي ة  "Smart Business Schoolف ي الح رم الج امعي
لكلية  EMLYONفي فرنسا والصين ،بما في ذل ك الح رم الج امعي ف ي ال دار البيض اء ب المغرب .وس وف تس مح ھ ذه الش راكة
أيضا بتوافر الحرم الجامعي حسب الطلب في نافذة منبثقة عبر اإلنترنت في األسواق الرئيسية الناشئة مثل غرب أفريقي ا والم دن
الصناعية في قلب الصين.
واعتم ادا عل ى منھجي ة التفكي ر التص ميمي  Design Thinkingم ن ابتك ار اي ب ي ام أس تديو  ،IBM Studioفس يتم ع رض
المواد والخدمات التعليمية الجديدة على االنترنت تدريجيا .ومن المتوقع أن يتم إطالق ھذا النم وذج الجدي د "لكلي ة إدارة األعم ال
الذكية  "Smart Business Schoolفي الربع الثاني من عام .2015
لمزيد من المعلومات حول نموذج التعليم بشركة  ،IBMفيرجى زيارة .ibm.com/education
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.http://www.em-lyon.com

معلوم ات االتص ال ،EMLYON Business School :ف اليري جوب ار  ،Valérie Jobardالھ اتف+33-6-07-81-70- :
 ،02البريد االلكتروني.valeriejobard@em-lyon.com :
شركة  ،IBMساندرين دوروبت  ،Sandrine Duruptالھ اتف ،+33-6-70-21-82-10 :البري د االلكترون يSandrine- :
durupt@fr.ibm.com

