املؤمتراإلقليمي الثاني للتعلم اإللكرتوني
حتت شعار" التعلم اإللكرتوني  ..املستقبل احلاضر"
 52- 52مارس 5102

كلمة
املهندس  /نادر معريف
رئيس اللجنة التنظيمية
مدير املركز اإلقليمي للربجميات التعليمية

يف افتتاح أعمال املؤمتر
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﴿ بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾

ممثل راعي املؤمتر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر
الصباح
أمري البالد حفظه اهلل ورعاه


الصباح
معالي الشيخ سلمان احلمود
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب

أصحاب املعالي والسعادة

ضيوف الكويت الكرام
األخوات واألخوة

2

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،
الذي يَشرُف

حتية ،وأرحب حبضوركم هذا املؤمتر

أحييكم أطيب
الصباح ،أمري

برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األمحد اجلابر

بالغالسعادة أن أرفع إىل مقام مسوه
ليسعدني 

ورعاه،وإنه

البالد حفظه اهلل

السامية
آمسى آيات الشكر واالمتنان لتفضله بشمول هذا املؤمتر برعايته
يفسياق اهتمام مسوه ببناء اإلنسان ومتكينه من أدوات العصر
تأتي 
واليت 
 
الساميبدعم الشباب والناشئة وتعزيز أدواتهم التعليمية

وترمجة للنطق
املستقبل.

باعتبارهم نصف احلاضر وكل

الصباح،
معاليالشيخ سلمان احلمود

كما أتشرف بأن أرحب مبمثل مسوه
الشباب ،وأقدم له وافر الشكر

وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
املؤمتر .وأحيي جهوده املميزة يف جمالي اإلعالم

ملشاركته معنا أعمال هذا
ورعاية الشباب.

3

احلضور الكريم
اإللكرتونيداعماً رئيسياًللمنظومة التعليمية وهو جمال

يُعد التعلم
معهودة ،وإذا كنا

بسرعةغري

حيوي يتطور بشكل متواصل ويتحرك
ينتهيبه

أين
نعرف متى بدأ ركب هذا النوع من التعليم فإننا ال ندرك إىل 

تكتفي
العربيآال

يفإقليمنا
لذلكيتعني على املؤسسات املعنية 
املقام ،

يفحتدياته ودراسة
بتبينأحدث تطبيقات هذا النوع من التعليم بل البحث 
 

االلكرتونية،
اجتاهاته ورصد املوازنات الكافية لتمويل إنتاج املواد
ويشكل هذا األمر أحد أهداف مؤمترنا هذا ،إذ نسعى من خالله إىل
اإللكرتوني وقراءة التجارب

لتبين التعلُم والتدريب

حتفيز التحول الرائد
اليتوقعت فيها
بوعيلنأخذ أفضل ما لديها ونتجنب اإلشكاليات 

العاملية
والتجارب ،ومن ثم نقدم ملؤسساتنا الرتبوية إسهاما

ونتبادل معها الرؤى
مبا يفيد العملية
جديدا جيمع بني التجارب العاملية واخلربات الوطنية 

البشري ،والبنية التح 
تية،

هي :الكادر
يف ثالثة أركان 
التعليمية 
متنوعة.

واألدوات الرقمية من برجميات وخدمات إلكرتونية
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األخوة واألخوات
احلاضر)) ينطلق أعمال

اإللكرتوني  ..املستقبل

شعار ((التعلم

حتت
الذي أقيم هنا

ويأتي تنظيمه تنفيذا لتوصيات املؤمتر األول

مؤمترنا هذا
ي  ..تعلم للجميع))؛ إذ
شعار ((التعلم اإللكرتون 

والذي محل

قبل عامني
أوصى بضرورة املراجعة الدورية لتوصيف املصطلحات العربية لكل 
ما
يف طرق
التعليم،ومواكبة التطور 

اإللكرتوني وتقنيات

يتعلق بالتعلُم
اإللكرتوني.

واسرتاتيجيات تطبيق التعلم
منهايتناول
مخسة:األول 

وتنظم أعمال مؤمترنا هذا من خالل حماور
والثاني حيمل عنوان تصميم وتطوير

اإللكرتوني ،

بنية وأنظمة التعلم

اإللكرتوني،
والثالث يتطرق إىل تطبيقات التعُلم

اإللكرتونية ،

املناهج
اإللكرتوني،أما احملور

والرابعيتناول العوامل املؤثرة على منظومة التعلم


اإللكرتوني .

األخري فهو عن كيفية قياس وتقييم جودة التعلم
خالل ثـمانِجلسات علمية منها مخس

وسوفيتم تناول هذه احملاور من


خالهلا مخس عشرة ورقة علمية خلرباء

رئيسية ،ويقدم

جلسات
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من مخس عشرة دولة دولة باإلضافة إىل ثالث
وباحثني ومتخصصني 
جلسات مفتوحة ،واخرياً جلسة التوصيات واخلتام  ،كما تقام على
هامش أعماله أربع ورش عمل إلعداد املختصني حول كيفية التعامل مع
يف عدد من اجملاالت ذات
اإللكرتوني وتزويدهم باملهارات الالزمة 

التعلم
العالقة.

تقديري ال 
بالغ

مقدمي البحوث عن

وأود هنا أن أعرب للخرباء واملختصني
يفذلك من مسؤولياتهم
لتشريفهم لنا اليوم وإثراء أعمال املؤمتر منطلقني 
واالمتنان.

املستقبل ..فلهم كل الشكر

النبيلة جتاه
األخوة واألخوات
اإلقليمي لتطوير الربجميات التعليمية اهتماما فائقا

يولي املركز
بدراسة وتطوير وإنتاج برجميات ومواد تعليمية متطورة ويهتم بنقل
العربية،وقد أجنز مؤخرا عدد من املشاريع اهلامة من

تقنياتها إىل املنطقة
اإللكرتوني لكافة صفوف مراحل

تطوير  تطبيقات الكتاب

بينها :


تطويرها
اليت مت
بلغ عدد الكتب اإللكرتونية 
العام  ،حيث 

التعليم
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أربعمائة كتاب تعمل على كافة أنظمة التشغيل لألجهزة اللوحية
واهلواتف الذكية ومن خالل اإلنرتنت ،كما بدأ يف تطوير الكتاب
التفاعلي ملادتي اللغة اإلجنليزية والرتبية اإلسالمية متهيداً لتعميم
الدراسية ،كما يعمل على مشروع تصميم

التجربة على كافة املواد
ملادتي العلوم والرياضيات باملرحلة

ي
وتطوير برجميات التعلم اإللكرتون 
العلمي .ويتضمن املشروع

املتوسطة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم
إنتاج برجميات تعليمية تفاعلية ملناهج العلوم والرياضيات جلميع
املواصفات ،كما يعمل على تطوير

صفوف املرحلة املتوسطة وفقاًألعلى
احملتوى اإللكرتوني ألدلة تدريس الكفايات األساسية يف اللغة العربية
والعلوم والرياضيات لتمكني املُعلم والطالب من استخدام األدلة
إلكرتونيا ،ويف إطار نشر احملتوى اإللكرتوني على شبكة اإلنرتنت فقد
طور املركز البوابة العربية للتعلم اإللكرتوني (أريج ) لتكون مصدراًًً
غنياً لكافة أنواع أنشطة التعلم اإللكرتوني وختدم كافة طالب
املنطقة العربية ،كما تأتي الشبكة العربية لإلعاقات وصعوبات التعلم
(شعاع) كمشروع رائد خيدم أبنائنا من ذوي االحتياجات اخلاصة ،كما
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يقوم املركز حاليا بتطوير البوابة الكويتية للتعلم اإللكرتوني (سراج)
حيث يطمح أن تصبح قِبلة الطالب واملعلمني لالستفادة من العديد من
اخلدمات اليت تقدمها يف التعلم االلكرتوني.

احلضور الكريم
لي أن أتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان
اخلتام ،امسحوا 

يف 

اليت تشاركنا 
يف
العلي الصباح للمعلوماتية 

جلائزة مسو الشيخ سامل
متر،كما أشيد
تنظيم هذا املؤ 

االقتصادي
العربي لإلمناء

باجلهات الراعية وأخص بالشكر الصندوق
للتنمية ،والبنك التجاري

اإلسالمي 

الرتبية ،والبنك

واالجتماعي ،ووزارة



العلمي
ومعهد الكويت لألحباث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم
ووزارة االعالم وشركة املستقبل.

يف اللجنتني التنظيمية
زمالئي  

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل
به،كما أوجه صادق
والعلمية وفرق العمل الذين بذلوا جهدا أقدره وأعتز 
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ومقرريها،وإىل وسائل اإلعالم مجيعا

االمتنان إىل األفاضل رؤساء اجللسات
واالمتنان.

كل التقدير
تنا ،متمنيا للمؤمتر النجاح
وأخريا الشكر لكم مجيعا لتلبية دعو 
يف ظل القيادة
أن حيفظ وطننا العزيز 
والتوفيق ،داعيا املوىل عز وجل 

ولي عهده
السمو أمري البالد املفدى ومسو 

احلكيمة حلضرة صاحب
ورعاهما.

األمني،حفظهما اهلل


وبركاته،،،.

والسالم عليكم ورمحة اهلل
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