
 

 

 

 

 

 للتعلـــم اإللكرتونـــي  الثانــــــي يـــر اإلقليمـــاملؤمت

 .. المستقبل الحاضر".تحت شعار "التعلم اإللكتروني 

 5023مارس  52 – 52 دولــة الكويــت
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 وصيات املقرتحةالت

 

اح األحمد الجابر الصباح "حفظه ـحضرة صاحب السمو الشيخ صببرعاية سامية من 
اهلل ورعاه" أمير دولة الكويت عقد المؤتمر اإلقليمي الثاني للتعلم اإللكتروني تحت شعار )التعلم 

بمبنى الصندوق  5102مارس  52- 52اإللكتروني ..  المستقبل الحاضر( في الفترة من 
والذي أناب عنه وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون  عيواالجتما االقتصاديالعربي لإلنماء 

 ختتم المؤتمر أعماله بإصدار التوصيات اآلتية:االصباح و  الشباب معالي الشيخ سلمان الحمود
 

أوصى المشاركون إرسال برقية شكر لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر  أواًل:
 .لهذا المؤتمر على رعايته الساميةرعاه الصباح أمير دولة الكويت حفظه اهلل و 

مارس  52-52التأكيد على توصيات المؤتمر اإلقليمي للتعلم اإللكتروني والذي عقد في  ثانيًا:
 ومتابعة تنفيذها. "التعلم اإللكتروني ...  تعلم للجميع"تحت شعار  5100
من التعامل مع إعداد الشهادة العربية للتعلم اإللكتروني لتكون معيارًا لتمكين المعلمين  ثالثًا:

 .علم اإللكترونيأدوات وتطبيقات الت
ها ودعم المبادرات الفردية من المعلمين والطالب ودمج الستقطابتهيئة البيئة المناسبة  رابعًا:

 في منظومة التعلم اإللكتروني.
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ا األكاديمي له االعتمادواإللكترونية والتشجيع على  االفتراضيةثقافة الجامعات نشر  خامسًا:
 ضمن معايير منظمة وجودة مقننة.

التشجيع على بناء المحتوى العلمي بما يتواءم مع متطلبات تطوير المحتوى اإللكتروني  سادسًا:
 فايات والمهارات الفكرية العليا.وبنائه وفق الك

راتيجيات التعلم اإللكتروني مع التطورات والمستجدات التقنية والتربوية مواءمة إست سابعًا:
 ات ذات الصلة بالعملية التربوية.الحديثة بمشاركة جميع الجه

يق الجودة في دعم إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس في التعليم العام والجامعي لتحق ثامنًا:
 التعلم اإللكتروني.

 ربية للتعلم اإللكتروني لتكون مرجعًا للمحتوى اإللكتروني العربي فيتطوير البوابة الع تاسعًا:
 مجاالت التعلم اإللكتروني كافة.

 إعداد بنوك للمحتوى اإللكتروني التفاعلي في المجاالت العلمية المختلفة. عاشرًا:
وضع برامج إعالمية متنوعة لنشر التوعية بأهمية التعلم اإللكتروني ودوره في  حادي عشر:

 ناء الشخصية الحديثة.ب
إعداد السياسات والتشريعات المنظمة لألمن المعلوماتي المتعلق بالتعلم  عشر:ثاني 

 اإللكتروني.
 تروني وتأثيراتها وعوامل نجاحها.تشجيع البحث العلمي في مجاالت التعلم اإللك ثالث عشر:
العمل على إقامة ورش عمل ودورات تدريبية تخصصية يشارك في  استمرارية رابع عشر:
 من الخبرات اإلقليمية والدولية. إدارتها نخبه

تكرار عقد المؤتمر بشكل دوري بمشاركة الجهات ذات العالقة في الدول العربية  خامس عشر:
 بمتابعة من المركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.


