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الفرحان :ال مفر
من تطبيق مشاريع
التعليم اإللكتروني
ملواكبة التطور
التكنولوجي
الحسيني :نظام «املربع
اإللكتروني» مرجع
ملستوى الطلبة التعليمي
ويوثق ملفاتهم

أكدت مديرة عام منطقة االحمدي التعليمية منى الصالل اهتمام وزارة التربية في
تطوير البني التحتية للمدارس وادخ��ال التكنولوجيا الحديثة فيها ،مشيرة إلى
أن املنطقة بصدد تطبيق مشروع املربع االلكتروني في جميع مدارسها ،السيما
أن املشروع في النهاية يصب في مصلحة العملية التعليمية السيما أن له مزايا
عدة في تعزيز تواصل الطالب مع املعلم ورفع كفاءة املعلم في التعامل مع تقنيات
تكنولوجيا املعلومات باإلضافة إلى رفع مستوى املدرسة في املجال التكنولوجي
والتقني.
وقالت الصالل في حلقتها النقاشية مع مديري املدارس حول آلية تطبيق املشروع
وك�ي�ف�ي��ة االس �ت �ف��ادة م�ن��ه ف��ي ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ب � ��االدارات امل��درس �ي��ة ص�ب��اح أم ��س ،ان
وزي��ر التربية الدكتور نايف الحجرف ووكيل التعليم العام محمد الكندري على
قناعة بتطبيق مشاريع التعليم االلكترونية وتعميم مشروع املربع االلكتروني
في جميع م��دارس التعليم ،منوهة إل��ى أن أه��م مزايا امل�ش��روع هي توفير وسائل
ال�ت��واص��ل ب��ن امل��درس��ة واالس ��رة السيما أن ال��دول��ة مجتمعة على مواكبة التطور
التكنولوجي وتعيل خطط التنمية لتعزيز الطاقات البشرية واملساهمة في تقدم
البلد والنهوض به.
واضافت الصالل ان املشروع يصب في مصلحة محور العملية التعليمية أال وهو
الطالب ال��ذي نسعى جميعا للوصول ب��ه إل��ى ب��ر االم��ان م��ن خ��الل تقديم خدمات
تعليمية راق �ي��ة ت�س��اه��م ف��ي دخ��ول��ه م�ع�ت��رك ال�ح�ي��اة الجامعية دون أي��ة م�ع��وق��ات،
الفته إل��ى أن اه��م العوائق التي تواجه االدارات املدرسية هي عملية التواصل مع
الباسرة والتي استطاع مطوروا املشروع القضاء عليها من خالل وسائل االتصال
الحديثة.
وأش��ارت إلى أن مبادرة شركة مطور في تنفيذ مشروعها الرائد في مجال خدمة
ال�ط��ال��ب وال ��ذي يحمل اس��م امل��رب��ع االل�ك�ت��رون��ي ت��أت��ي ف��ي اط ��ار ت �ع��اون مؤسسات
املجتمع املدني لالرتقاء باملنظومة التعليمية بها يخدم أبناءنا الطلبة ،موضحة
أن امل�ش��روع ال��ذي طبق ف��ي م��دارس منطقة حولي التعليمية الق��ى نجاحا باهرا،
معلنة ع��ن ج��ائ��زة ستقدم للمدارس املفعلة لهذا امل�ش��روع م��ن خ��الل حفل سينظم
نهاية العام الدراسي الحالي.

من جانبه ،قال مدير شركة مطور عبدالعزيز الفرحان ان مديرة منطقة االحمدي
م�ن��ى ال �ص��الل ك��ان ل�ه��ا دور كبير ف��ي ن�ج��اح تطبيق امل �ش��روع ف��ي م ��دارس حولي
التعليمية واالن سنعمل ب��ال�ت�ع��اون م��ع ادارة منطقة االح �م��دي على تطبيقه في
م��دارس املنطقة ،منوها إل��ى أن مديرة املنطقة أك��دت خ��الل اللقاء معها على أنها
تدعم أي مشروع فيه مصلحة وفائدة للطلبة .وق��ال الفرحان ان العالم يتجه إلى
التكنولوجيا وتوظيفها في شتى امل�ج��االت ومنها التعليم ،الفتا إل��ى أن��ه ال مفر
من تطبيق مشاريع التعليم االلكتروني السيما مع اتجاه الدولة إلى هذا الجانب.
واش��ار إلى أن املشروع لن ينجح إال بتعاون العاملن في امل��دارس وتسهيل مهمة
عملية التنفيذ ال�ت��ي س�ي�ق��وم ب�ه��ا ف��ري��ق متخصص ودع ��م ج �ه��وده الي �ص��ال ه��ذه
الخدمة للمستفيدين من الخدمات التعليمية ،مشددا على امكانية تعديل البرنامج
وادخ��ال أي اضافات ترغب فيها امل��دارس وذل��ك للوصول إلى أفضل النتائج التي
نطمح إليها والتي تمكننا من املنافسة العاملية في هذا املجال الذي نأمل أن نرفع
أسم الكويت عاليا وخفاقا.

املشوار التعليمي
ب��دوره ،قدم رئيس قسم الحاسوب في ثانوية أحمد الربعي املعلم أحمد الحسيني
ش��رح��ا م�ف�ص��ال ع��ن ال�ب��رن��ام��ج ،م��وض�ح��ا أن��ه ي�ع�م��ل ع�ل��ى رب��ط ال�ع�ن��اص��ر االس��اس�ي��ة
للمنظومة التعليمية من معلم وطالب ول��ي أم��ر وادارات مدرسية حيث من خالله
يستطيع الطالب معرفة كل ما يتعلق باملادة الدراسية وأوق��ات االختبارات وتقديم
اختبارات تجريبية اضافة إلى التواصل مع معلمه وط��رح االسئلة عليه ،الفتا إلى
أنه يعمل على تخفيف الحقيبة املدرسية بشكل الفت .وأضاف أن من مزايا البرنامج
أنه يعمل على جميع ان��واع االجهزة كالحاسوب واجهزة االيباد والهواتف الذكية،
الفتا إلى أن ولي االمر يمكنه االطالع على ملف الطالب من حيث الغياب والواجبات
واملراسالت والتواصل مع معلمي الطالب واالدارة املدرسية ما يساهم في تخفيف
االعباء على ولي االمر .وذكر ان البرنامج يعمل على توثيق ملف الطالب وحفظ كل
املالحظات املتعلقة به في جميع الصفوف الدراسية التي درس فيها وبالتالي يعتبر
مرجعا ملستواه العلمي طوال مشواره التعليمي.

خالل حلقة نقاشية نظمتها «املعلمني» حول قرار فصل الطالب عن ولي أمره

الجنفاوي :على املعلم محاربة السلوكيات الخاطئة في املدارس
أكد وكيل املركز الثقافي اإلسالمي بوزارة االوقاف فهد الجنفاوي
أن التعليم مهنة عظيمة ورسالة سامية تسعى إلى تطوير األمة
البشرية واالرتقاء باملجتمعات بما فيها الخير واملصلحة العامة،
مشددا على أهمية أن يكون املعلم مخلصا في عمله وأمينا في أداء
رسالته للوصول إلى األهداف التربوية املنشودة.
وق��ال الجنفاوي في حلقة نقاشية ح��ول ق��رار فصل الطالب الذي
نظمتها إدارة املعلمات ف��ي جمعية املعلمن الكويتية ،أن هذه
رس��ال��ة امل�ع�ل��م ت�ع�ت�م��د ب��االس��اس ع�ل��ى م ��دى اخ��الص��ه ف��ي العمل
وتفانيه بما يعود بالنفع على ابنائنا الطلبة ،الفتا إلى ان بعض
املعلمن وبكل اسف يعتبر هذه املهنة مجرد رات��ب يحصل عليه
وال يهتم ببذل اي مجهود مقابله.
وأش��ار الجنفاوي إلى ان الكثير من السلوكيات الخاطئة تجدها
ال�ي��وم ف��ي م��دارس�ن��ا وال�ت��ي تقع املسؤولية االول��ى ف��ي محاربتها

دشتي :تطبيق قرار «فصل الطالب»
يقضي على تجاوزات البعض
في امليدان التربوي

{
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على كاهل املعلم الذي يجب أن يسعى إلى زرع الفضيلة في نفوس
الطلبة والطالبات ،منوها إلى اننا ال نشكك في نزاهة املعلم ولكن
هناك بعض الحاالت التي يجب معالجتها.
ب��دروه��ا ،قالت مديرة ثانوية العدان بنات فاطمة دشتي ان قرار
ف�ص��ل ال�ط��ال��ب ج ��اء نتيجة ل��وج��ود م�ش��اك��ل ت�ع��ان��ي م�ن�ه��ا بعض
امل� ��دراس ب�س�ب��ب ال�ج�م��ع ب��ن أول �ي��اء االم ��ور وال�ط�ل�ب��ة ف��ي م��درس��ة
واحدة وهناك تجاوزات تحصل عند البعض ولهذا كان البد من
تطبيقه ،الف�ت��ة إل��ى ان ال �ق��رار ي�ح��وي الكثير م��ن االي�ج��اب�ي��ات مع
بعض السلبيات في تطبيقه.
واوض� �ح ��ت دش �ت��ي أن رد ال �ف �ع��ل ال �ع �ن �ي��ف ال� ��ذي ج ��اء م ��ن بعض
املعلمات على القرار لم يكن له أي داع السيما واننا يجب أن نتعلم
الحوار وطرح االفكار بعقالنية ،مشيرة إلى ان االدارات املدرسية
تتحمل املسؤولية في تخفيف رد الفعل وايضاح االمور للمعلمات
الالتي اندفعنا في التعبير عن رفضهم لهذا القرار دون التأكد من
سلبياته وايجابياته.
واض��اف��ت دش�ت��ي أن أه��ل امل �ي��دان يعلمون ج��دا اي�ج��اب�ي��ات ال�ق��رار
وسلبياته وال��ذي من اب��رزه��ا توصيل املعلمة إل��ى م��دراس اخرى
علما بان هذه املشكلة ستواجهها املعلمة عند انتقال ابنائها إلى
مرحلة دراسية متقدمة.
وذكرت ان من سلبيات قرار كان مناقضا مع بداية العام الدراسي
االمر الذي اربك االدارات املدرسية خاصة وأنها وضعت خططها
الدراسية مسبقا قبل صدور القرار أضافة إلى ان بعض املناطق
التعليمية ال يوجد منها مدراس وبالتالي ستكون هناك مشكلة

دشتي متحدثة للحضور

في نقل املعلم او الطالب.
وفي مداخلة ملديرة مدرسة ام عطية هيالء التنيب ان ق��رار فصل
الطالب جاء ملصلحة املعلم قبل ان يكون ملصلحة الي جهة اخرى،
مشيرة إلى ان هذه مشكلة نعاني منها كادارات مدرسية.

ي��واص��ل ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي��ت ب��ث ال�ب��رن��ام��ج الثقافي
«ب��ان��ورام��ا ج��ام�ع�ي��ة» ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة الخامسة
وال ��رب ��ع ع �ص��ر ك��ل ي ��وم س �ب��ت ع �ل��ى ال �ق �ن��اة االول ��ى
والفضائية الكويتية.
حيث سيعرض حلقة ي��وم غ��د  13الحالي لقاء مع
د .ناصر املنيع بمناسبة اختياره سفيرًا للطفولة
العربية ،للحديث عن مشكلة النسيان في الدراسة
التي يعاني منها الطلبة واهم الحلول التي توصل
اليها خالل دراساته».
ك�م��ا تتضمن ال�ح�ل�ق��ة اي �ض��ًا تغطية مل��ؤت�م��ر القمة
االول ل � �ح� ��وار ال � �ت � �ع� ��اون االس� � �ي � ��وي «آس � �ي� ��ا رؤى
مستقبلية» ،وتقرير عميد القبول والتسجيل في
الجامعة د .مثنى الرفاعي حول القبول والتسجيل
واخ � ��ر امل �س �ت �ج��دات ال �ت��ي ت��وص �ل��ت ال �ي �ه��ا ج��ام�ع��ة
صباح السالم.

قبول  28طالبًا كويتيًا
في الجامعات املصرية
القاهرة -هايدي فاروق

أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي ب� �س� �ف ��ارة ال �ك��وي��ت
بالقاهرة د .فريح العنزي عن أسماء دفعة جديدة
م� ��ن ال �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي��ن امل �ق �ب ��ول ��ن ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
ال�ج��ام�ع��ات امل�ص��ري��ة ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي 2013/2012
وال� �ب ��ال ��غ ع ��دده ��م  28ط��ال �ب��ا م �ق �ب��وال وه � ��م :أح �م��د
عكاش سعد العبدلي ،بدر عواد صحن عساف ،بدر
ف��ارس محدم البناق ،حسن ناصر حسن العجمي،
ح�س��ن م�ح�م��د م�خ�ت��ار خ �ل��ف ،ح�م��د م� ��رداس ظاهر
السعيدي ،خالد بندر عبدالله خالد العجمي ،خالد
حمود جبر كاظم عفات الشمري ،خالد زيد خليف
غنيم فهد ال�ع�ن��زي ،خ��ال��د علي خلف وق�ي��ت ،طالل
غ ��ازي ح�ب�ي��ب ال �ع �ن��زي ،ع ��ادل م�ح�م��د ف ��الح دخ�ي��ل،
عبدالرحمن مساعد عبدالرحمن ،عبدالله جمعان
عمر رحيل العازمي ،عبداهلل ساير صياد اخلالدي،
علي دعيج علي راشد علي العجمي ،فهد فرحان
رجاء هليل احلربي ،فيصل مدعث سعد العجمي،
مبارك حربي بخيت ثقل ،محمد جازع محمد بداح
الصهيبي ،محمد جاسم رجعان العازمي ،محمد
حمد نافع م��رزوق الشتيلي ،محمد غازي مرزوق
عسير ،محمد فهد محمد حنيان ،منيرة بدر مجبل
اجلدعي ،نواف حمود حجي فالح الداهوم ،يوسف
جابر جعيثن جزاع فليفل الشمري ويوسف مبارك
محمد سالم محمد.

وفد «الثقافي البريطاني»
زار الهندسة والبترول
استقبل عميد كلية الهندسة وال�ب�ت��رول ف��ي جامعة
ال� �ك ��وي ��ت أ .د .ح �س��ن ع �ل��ي ال� �خ� �ي ��اط ف ��ي م �ك �ت �ب��ه د.
توني سكينر مدير املشروع العاملي للتعليم العالي
ف��ي امل ��رك ��ز ال �ث �ق��اف��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت ،وذل ��ك
بهدف التعرف على م��دى اق�ب��ال امل��رأة الكويتية علي
دراس� ��ة ال�ه�ن��دس��ة وال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،واذا ما
كانت الطالبة الكويتية طرقت بالفعل جميع أب��واب
الدراسة الهندسية أم أنها حاصرت نفسها في بعض
التخصصات دون غيرها.
وأوض ��ح د.س�ك�ي�ن��ر ان بريطانيا ك�ي��ف اس�ت�ط��اع��ت أن
تعمل خ��الل الخمس س�ن��وات امل��اض�ي��ة على تشجيع
امل � ��رأة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ع �ل��ى االق� �ب ��ال ل ��دراس ��ة ال�ه�ن��دس��ة
والعلوم والتكنولوجيا.
من جانبه ،أكد د.الخياط إقبال الطالبة الكويتية على
دراسة الهندسة بتخصصاتها املختلفة بشكل كبير،
م��وض�ح��ًا األس �ب��اب ال�ت��ي ق��د ت��دف��ع ال�ط��ال�ب��ة الكويتية
لدراسة تخصصات بعينها دون غيرها.
وفي نهاية اللقاء شكر عميد الكلية د .توني سكينر
على زي��ارت��ه ،م��ؤك�دًا اس�ت�ع��داد ع�م��ادة الكلية لتقديم
املساعدة واالستشارة في جميع املجاالت التي تخدم
العلم وفي أي وقت.

التورة« :مايكروسوفت» حريصة على دعم رؤية الحكومة لتطوير التعليم

{

شاركت شركة «مايكروسوفت» ب�«مؤتمر ومعرض الكويت الثالث
ً
لتكنولوجيا التعليم» بوصفها ال��راع��ي املاسي للحدث ،فضال عن
كونها «شريك التعليم» حيث تواجدت الشركة مع احد شركاء العمل
لتقديم حلول التكنولوجيا لقطاع التعليم  .K12NETأقيم الحدث
ت�ح��ت رع��اي��ة ال��دك�ت��ور ن��اي��ف ال�ح�ج��رف ،وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر التربية
وزي��ر التعليم ال�ع��ال��ي ب��ال��وك��ال��ة ،وب��رئ��اس��ة ال��دك�ت��ور خ��ال��د الرشيد،
وك�ي��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة امل�س��اع��د للتخطيط وامل �ع �ل��وم��ات ،وق��د مثلت
االس�ت��اذة مريم الوتيد وكيل وزارة التريبة وزي��ر التربية بافتتاح
املؤتمر واملعرض والقت كلمة االفتتاح وسلطت خاللها الضوء على
توجهات الوزارة وسياساتها فيما يتعلق بأحدث ابتكارات التقنية
التعليمية الهادفة لالرتقاء بتجربة التعلم وادخ��ال تطور ج��ذري
على قطاع التعليم في الدولة.
وق ��ام م��دي��ر ت�ط��وي��ر األع �م��ال ل��دى «م��اي�ك��روس��وف��ت ال�ك��وي��ت» محمد
ال� �ت ��ورة ،خ ��الل واح� ��دة م��ن ال�ج�ل�س��ات ال��رئ�ي�س��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر بتسليط
الضوء على اتفاقية برنامج «شركاء التعليم» الخاص الذي أطلقته
«مايكروسوفت» بالتعاون مع وزارة التربية ،والتي تم توقيعها في
العام  ،2010واالن�ج��ازات التي تم تحقيقها في اط��ار البرنامج على
مدى سنتن.
وتأتي رعاية «مايكروسوفت الكويت» للحدث ،للسنة الثالثة على
ال�ت��وال��ي ،ت��أك�ي�دًا على عمق ال�ت��زام�ه��ا بالتعليم ،ون�ج��اح مقاربتها
الهادفة للمساعدة في تزويد جميع أطفال دول��ة الكويت بمستوى
متميز من التعليم باالستفادة من األدوات التقنية كعامل رئيس في
تحقيق التميز.
وقال التورة ،مخاطبًا حشدًا من كبار التنفيذين والوكالء والوكالء
املساعدين من مختلف املؤسسات التعليمية الكويتية أثناء الجلسة:

من اليسار محمد زايد أخصائي حلول التقنية ومريم الوتيد واملهندس الصايغ وكريم عبدالعزيز مدير قطاع التعليم  -مايكروسوفت الكويت

«تحرص «مايكروسوفت الكويت» على دعم رؤية الحكومة الكويتية
ووزارة التعليم عبر الشراكة االستراتيجية التي تجمعها معهم،
وتسعى دوم��ًا للمساعدة ف��ي تحقيق أه ��داف الحكومة ف��ي تنمية
وتطوير قطاع التعليم بالدولة».
وتطرق للحديث عن ال��دور االيجابي ال��ذي يلعبه برنامج «شركاء
التعليم» بالتعاون مع وزارة التربية ،وذل��ك باالستفادة من خبرة

 500م��درس ه��م م��درب��ون اح�ت��راف�ي��ون ي�ق��دم��ون ال�ت��دري��ب والتوجيه
ألكثر من  5آالف م��درس ،ويقدمون التعليم عالي الجودة ألكثر من
 12طالبًا حتى اليوم.
وأوض��ح ال�ت��ورة ان برنامج «ش��رك��اء التعليم» يقدم منصة مثالية
ت�ت�ي��ح ل�ل�م��درس��ن االس �ت �ف��ادة م��ن األدوات امل�ج��ان�ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ره��ا
لهم «مايكروسوفت» في االرتقاء ببيئة التعليم والتعلم ،وتشارك

امل �ع��ارف وأف �ض��ل امل �م��ارس��ات م��ع امل��درس��ن وامل�ع�ل�م��ن ف��ي مختلف
أنحاء العالم ،وفي مساعدة الطالب على االستفادة من امكانياتهم
جمعيات
بالكامل ،وفي تأسيس هيكلية تجمع قادة املدارس ضمن
ٍ
تقوم على التعاون.
وأش��ار ال��ى ان��ه انطالقًا م��ن دعمها امل�ت��واص��ل لجهود الحكومة في
ت�ن�م�ي��ة وت �ط��وي��ر أن�ظ�م��ة وم �ن��اه��ج ال�ت�ع�ل�ي��م ،ق ��ام ش��ري��ك م��ن ش��رك��اء
مايكروسوفت لتقديم الحلول التي تخدم القطاع التعليمي شركة
 ،K12NETع ��رض ن �ظ��ام الدارة ب �ي��ان��ات ال �ط ��الب ي �ه��دف لتسهيل
االت�ص��ال ب��ن مختلف املعنين باملؤسسات التعليمية .ويتضمن
ه��ذا تمكن ال�ت��واص��ل ب��ن االداري ��ن والهيئات التعليمية وأع�ض��اء
الهيئات التدريسية للمدارس واملدرسن والطالب واألهالي .وتقدم
هذه املنصة الرقمية امكانية تنفيذ عمليات البيانات بشكل مباشر
ً
وف ��وري ،ف�ض��ال ع��ن اتاحتها لسهولة تفاعل املعنين بالقطاع مع
ت�ق��اري��ر م�ع�ل��وم��ات األع �م��ال واالح �ص��ائ �ي��ات ،وب��ال�ت��ال��ي دع��م عملية
صناعة القرار.
ويعتبر  K12NETحال الكترونيًا متعدد اللغات عبر شبكة االنترنت،
ويتم استخدامه حاليًا ف��ي  1400م��درس��ة ،وم��ن قبل وزارة التربية
بدولة االم��ارات العربية املتحدة ،ومجموعة واسعة من املؤسسات
التعليمية في تركيا.
يذكر ان «مايكروسوفت» تقدم دعمها لقطاع التعليم عبر مقاربة
ش��ام�ل��ة وب�ع�ي��دة امل� ��دى ،وه��ي ت�ع�م��ل ب�ش�ك��ل وث �ي��ق م��ع ال�ح�ك��وم��ات
وامل�ع�ل�م��ن واأله ��ال ��ي وال �ط ��الب وال�ج�م�ع�ي��ات غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة في
الكويت لوضع التقنية الحديثة في متناول الجميع ،بما يضمن
االرتقاء بجودة التعليم وتجربة التعلم لصالح الطالب من مختلف
األعمار.

