
كلية إدارة األعمال تعتنق التعليم المتكامل 
والتدريس عن بعد لتعزيز النتائج وتحقيقها 

بشكل أسرع

المدرسة األوروبية للتجارة 
(ESMT) والتكنولوجيا

www.esmt.org
الموظفون: 200

ألمانيا
التعليم

تسعى المدرسة األوروبية للتجارة والتكنولوجيا (ESMT) لمنح طالبها أفضل تجربة تعلم. وبدأت 
المدرسة اختبار جهاز Microsoft Surface Hub، وهو عبارة عن جهاز تعاون لفريق العمل يتيح 
بسهولة عقد المحاضرات بواسطة خبراء بعيدين يعملون مًعا في مشاريع جماعية، ولرأب الفجوة بين 
التعليم والصناعة. ومن خالل استخدام Surface Hub، تعزز ESMT التعليم المتكامل وتوفر مقرًرا 

تشاركًيا، وتشجع الطالب على لعب دور نشط في بيئة فصل أكثر تعاونية. 

http://www.esmt.org


المدرسة األوروبية للتجارة والتكنولوجيا ومقرها في برلين بألمانيا هي مدرسة 
تجارة دولية تم تأسيسها في عام 2002 بواسطة 25 شركة ومؤسسة ألمانية من 

مختلف القطاعات.

قادة الغد
تركز المدرسة األوروبية للتجارة والتكنولوجيا على القيادة والمسؤولية االجتماعية، والتنافسية 

األوروبية، وإدارة التكنولوجيا لدرجة الماجستير في اإلدارة، ودرجة الماجستير الكاملة في إدارة األعمال 
(MBA) وبرامج MBA التنفيذية. كما يوفر تعليًما تنفيذًيا لتطوير القيادة. وفي كل عام، تقدم المدرسة 
خدماتها لمئات الطالب من أكثر من 40 دولة، وتضفي صبغة دولية حقيقية على حرمها الجامعي في 

برلين وكولونيا بألمانيا.

وتهدف المدرسة التي أسستها 25 شركة ومؤسسة ألمانية إلى تطوير قادة رواد يفكرون بأسلوب عالمي 
شامل ويتصرفون بمسؤولية ويحترمون الفرد. وتناضل المدرسة لتبقى في طليعة إدارة التكنولوجيا مع 

دعم بيئة تعاونية. تقول األستاذة كتالينا ستيفينسكيو-كانتز عميدة الكلية بالمدرسة "نفكر دائًما فيما سيؤول 
إليه التعليم وكيفي يمكننا المساعدة في دفعه إلى ذلك بشكل أسرع". "فعلى سبيل المثال، نرغب في قيام 
المزيد من أساتذتنا بدمج التكنولوجيا في بيئة الفصل، إال أن ذلك الدمج لن يحدث إال إذا كانت األدوات 

سهلة االستخدام." 

"لقد رأينا فيض من الحماسة 
 Surface Hub بشأن جهاز
من كل من الجامعة والطالب. 

وتملؤني اإلثارة بشأن ما 
يمكن إضافته إلى بيئة الفصل 

الدراسي."
—مارثا إیھلبروك، رئیسة قسم التسویق 
واالتصاالت، بالمدرسة األوروبیة للتجارة 
والتكنولوجیا



عالوًة على ذلك، تسعى المدرسة باستمرار بحًثا عن فرص ليتعلم الطالب 
من خبراء خارج المدرسة وفي الكلية، ومع ذلك؛ فإن اإلمدادات اللوجستية 

والتكاليف تحد من تعرض الطالب لهذه المعرفة الخارجية.

كما تعرف ESMT أن الطالب يقودون حياة كثيرة المشاغل. فبعض 
الطالب يعملون في وظائف بدوام كامل أثناء الدراسة، لذا، ترغب المدرسة 

في دعم الكفاءة والمرونة متى أمكن. يقول نيك بارنيفيل العميد المساعد 
لبرامج الدرجات في ESMT "مما ال شك فيه أن البحث عن طرق أفضل 

للطالب لتعويض الفصول الفائتة ومنحهم أدوات جديدة الستخدامها للتعاون 
سيحسن من تجربة الجميع".

التعليم المترابط
الستكشاف التكنولوجيا المحسنة في الفصل ومواصلة دعم الطالب، 

قررت ESMT اختبار جهاز تعاون فريق العمل Surface Hub من 
Microsoft. وجهاز Surface Hub هو جهاز لمسي فائق الوضوح 

مزود بشاشة ضخمة يوفر إمكانيات مؤتمرات الفيديو المتكاملة عبر 
Skype for Business وكاميرات ثنائية بدقة 1080 بكسل فضًال 

عن لوحة معلومات رقمية وإمكانيات مشاركة المالحظات. يوفر جهاز 
Surface Hub المعتمد على نظام التشغيل Windows 10 تطبيقات 

 OneNoteو Excelو PowerPoint مثل Microsoft Office 365
وتشمل Skype for Business، حيث تستخدمها المدرسة حالًيا لدعم 

االتصال والتعاون.

أسست مدرسة ESMT "برنامج السفير" حيث تقوم مجموعات عمل مكونة 
من أفراد متعددين من الكلية ومديري برنامج التعليم التنفيذي والطالب 
باستخدام جهاز Surface Hub الكتشاف الطرق المتعددة التي يمكن 

للجهاز من خاللها تحسين تجربة التعليم.

 ESMT وكانت النتائج إيجابية. يقول بير أولسون أستاذ المحاسبة بمدرسة
 Microsoft Surface Hub يتميز التفاعل في الفصل باستخدام جهاز"

بإمكانية تنشيط التعلم من خالل القيمة المضافة التي تتيح إرسال الجلسة التي 
تم التعليق عليها إلى الطالب مباشرًة في نهاية الحصة".

ويقدر الطالب عرض جهاز Surface Hub لتجربة تعاون أكثر ترابًطا 
لعمل المجموعة. ويقول كاتيسو سيسو ليتسي أحد طالب ماجستير اإلدارة 

بمدرسة ESMT "يتميز جهاز Microsoft Surface Hub بسهولة 
متألقة. فاستخدامه بسيط وسهل وبه العديد من الميزات التي تدعم العمل 

الجماعي، وخاصًة إذا تعذر على بعض الطالب التواجد في الحرم الجامعي 
 ،Skype for Business في الوقت ذاته". ويضيف "بفضل استخدام

يستطيع زمالئي العمل مًعا في اجتماع جماعي وأينما كنت؛ يمكنني عرض 
سطح المكتب لهم وحتى يمكنني منحهم وصوًال لتعديل حساباتي على الفور، 

حيث يتميز جهاز Skype for Business بقدرة ال تقدر بثمن على 
الوصل بين األجهزة المتصلة والعرض عليها وتقديم العروض التقديمية من 

خاللها أو تشغيل التطبيقات منها. واألفضل من ذلك كله، ال يحتاج المرء 
إلى أن يكون خبيًرا في التكنولوجيا ليستخدم ميزاته." 



"وأؤمن أنه سيكون من 
األسهل تشجيع دمج 

التكنولوجيا التفاعلية في 
المنهج اآلن حيث تيقن 

أعضاء الكلية من اإلمكانيات 
التي يتيحها لهم جهاز 

".Surface Hub
—روبرت ویكي، رئیس قسم 
تكنولوجیا المعلومات، بالمدرسة 
األوروبیة للتجارة والتكنولوجیا

التعليم النشط
 Surface Hub أن الطالب يتعلمون بطرق مختلفة وأن بإمكانها استخدام جهاز ESMTتدرك مدرسة

لتوفير خيارات مميزة ومرنة تماًما للتعلم، سواء أكان من خالل عرض مقاطع الفيديو المضمنة أو إضافة 
تعليقات على العرض التقديمي من خالل اإلدخال بالحبر واللمسي سريع االستجابة أو إشراك خبراء من 

دول أخرى لعرض وشرح أساليب جديدة.

كما تمتد فوائد وميزات جهاز Surface Hub إلى أبعد من الطالب. يقول روبرت ويكي رئيس قسم 
تكنولوجيا المعلومات بمدرسة ESMT "حالًيا، قد يحضر خبير خارجي مكالمة فيديو حيث يراه الطالب، 

لكن يصعب عليه معرفة تأثير ما يقوله". "وباستخدام جهاز Surface Hub، يمكن للمحاضرين عن 
بعد رؤية المشاركين والتفاعل معهم والتعليق المباشر من خالل تعبيرات الطالب وإيماءاتهم مما يؤدي 

إلى تجربة تعليم وتدريس أكثر تأثيًرا ومثمرة. إضافًة إلى ذلك، من المالئم واألكثر توفيًرا بالنسبة لنا 
إشراك خبراء من الخارج ال يتعين عليهم السفر إلى أحد مبانينا الجامعية."

كما يشير ويكي إلى أنه سيتم تشجيع الكالب على انتهاج دور أكثر نشاًطا عبر التواصالت غير 
االحتكاكية بين األجهزة الشخصية، من الهواتف الذكية إلى األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر 

الشخصية. ويضيف ويكي "إذا كان لدى أحد الطالب اليوم جزء من المعلومات أو تحليل لعرضه على 
جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، فهناك معوقات كثيرة دائًما لتوصيل جميع الوصالت بحيث 

يرى باقي الفصل هذا العرض". "لكن بفضل جهاز Surface Hub، يمكن للطالب بسهولة عرض 
المعلومات ذات الصلة على أجهزتهم وعرضها السلكًيا من خالل تقنية Miracast، حيث تعزز 

 Microsoft المشاركة األوسع. ومع قدرة الجميع على مشاركة آرائهم، وإمكانية حفظ العمل على
OneDrive for Business للوصول إليه فيما بعد، فهناك تحسن ضخم في طريقة عمل الكلية 

والطالب مًعا.

التبني السلس
من خالل استخدام جهاز Surface Hubتسهل مدرسة ESMT على أعضاء الكلية دمج المقرر 

التشاركي في الفصل وإنشاء مركز اتصال تكنولوجي. تقول إيهلبروك "إننا نؤكد على دور "التكنولوجيا 
في "المدرسة األوروبية للتجارة والتكنولوجيا"". "فهناك الكثير من التكنولوجيا التي لم يتم تبنيها بعد 
حيث تعد مزعجة، لكننا شهدنا فيًضا من الحماسة بشأن جهاز Surface Hub من الكلية والطالب. 

وتملؤني اإلثارة بشأن ما يمكن إضافته إلى بيئة الفصل الدراسي."



 "باستخدام جهاز 
Surface Hub، يمكن 

للمحاضرين عن بعد رؤية 
المشاركين والتفاعل معهم 

والتعليق المباشر [من 
الطالب] مما يؤدي إلى 

تجربة تعليم وتدريس أكثر 
تأثيًرا ومثمرة."

—روبرت ویكي، رئیس قسم تكنولوجیا 
المعلومات، بالمدرسة األوروبیة للتجارة 
والتكنولوجیا

وبفضل توفير جهاز تعاون يوفر فرًصا عديدة للتعلم دون إضافة أي تعقيد، فإن مدرسة ESMT تبتعد 
عن أية منافسة باعتبارها مؤسسة ذات تفكير مستقبلي مع مراعاة احتياجات طالبها. ويقول ويكي "إنه 
سهل االستخدام وبديهي ويعزز االبتكار ويعظم الكفاءة". "وأؤمن أنه سيكون من األسهل تشجيع دمج 

التكنولوجيا التفاعلية في المنهج اآلن حيث تيقن أعضاء الكلية من اإلمكانيات التي يتيحها لهم جهاز 
".Surface Hub

Microsoft Surface Hub
Surface Hub عبارة عن جهاز تعاون مصمم ليطلق العنان لقوة العمل الجماعي، 

ويعمل من خالل برامج وخدمات Microsoft مثل Windows 10 وOneNote و
.Skype for Business

للحصول على مزيد من المعلومات حول Microsoft Surface Hub، انتقل إلى:
www.microsoft.com/surfacehub

 دراسة الحالة هذه ألغراض إخبارية فقط. ال تقدم شركة MICROSOFT أية ضمانات صريحة أو ضمنية في هذا الملخص. 
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