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»التربية« توّقع مع »مايكروسوفت« اتفاقية »شركاء في التعليم«

املدارس، واحلكومات، والشركاء، 
بامل���وارد، والتدريب واخلبرة 
وخطط التطوير والتكنولوجيا 
التي تس�������اعد على انش���اء 
م���دارس مهيأة إلع���داد طالب 
قادرين على مواكبة مستجدات 
العمل واحلياة في القرن الواحد 

والعشرين.
وثانيا، املعلمون املبدعون: 
تزويد املعلمني باالدوات واملوارد 
التي ترتقي  الن���دوات  واقامة 
التعليمية وتدعم  بالعملي���ة 
التعاون ب���ني املعلمني وتؤمن 
الوصول الى مواد تعليمية عالية 
اجلودة، باالضافة الى تشجيعهم 
عل���ى اس���تثمار تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتص���االت في 
التربية والتعليم بطريقة مفيدة. 
وثالثا: الطالب املبدعون: متكني 
الطالب من استخدام تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتصاالت عند 
املدرس���ية،  القيام بالواجبات 
واثناء التعلم، واستخدام البريد 

االلكتروني.

وأغتنم ه���ذه الفرصة ألحيي 
رؤية وزارة التربية الستخدام 
التكنولوجي���ا ف���ي االرتق���اء 
التعليمية وتنمية  بالعملي���ة 
التي ستعزز  التقنية  املهارات 
املنافس���ة  قدرة املجتمع على 
بجدارة في البيئة االقتصادية 
الراهنة. ونتطلع من  العاملية 
خالل التعاون مع الوزارة، الى 
تسخير تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في تطوير مهارات 
الطلبة واملعلم���ني، واالرتقاء 
الى اعلى  التعليمية  بالعملية 

املستويات.
وقال ايهاب مصطفى مدير 
الكوي���ت«:  »مايكروس���وفت 
القيمة  الفرصة  نرحب به���ذه 
التي تتيح لنا العمل مع الوزارة 
واملساهمة في متكني الطالب من 
استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في حياتهم اليومية، 
وتزويدهم بامله���ارات الالزمة 
لدخول معترك احلياة والعمل 
في القرن الواحد والعش���رين 

احلمود، التي حضرت التوقيع، 
للصحافيني اهمية التعاون بني 
القطاعني الع���ام واخلاص في 
نهض���ة التعلي���م والتقدم به 
نحو االمام. وثمنت احلمود ما 
ستقوم به شركة مايكروسوفت 
الكويت مبوجب االتفاقية  في 
القاضي���ة بتزويد املدارس من 
طلبة وهيئة تعليمية بأحدث 

تقنيات التعليم.
من جانبه، أشاد وكيل شركة 
مايكروسوفت بالكويت وائل 
الصقر بالوزيرة احلمود ومدير 
عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم���ات عل���ي الش���ريدة 
حلرصهما على توثيق التعاون 
بني القطاعني العام واخلاص من 
اجل مواكبة كل جديد في مجال 

املعلومات بالتربية.
ان  الصق���ر  واض���اف 
مايكروسوفت لديها استثمار 
واسع في التربية وفي القطاع 
احلكومي، وانه بعد االتفاق مع 
التربية ستوقع اتفاقية اخرى 

بجدارة واقت���دار. فالهدف هو 
مس���اعدة الشباب في مختلف 
انحاء البالد على تنمية مهاراتهم 
التقنية مبا يتيح لهم املنافسة 
في البيئة االقتصادية العاملية 

احلالية.
ويهدف برنامج »شركاء في 
التعليم« الى تعزيز قدرة املدارس 
على الوصول الى التكنولوجيا 
وحتسني مستوى استخدامها في 
التعليمية، وتشجيع  العملية 
تطبي���ق املناه���ج املبتك���رة، 
وبالتالي االرتقاء باملس���توى 
املهني للمعلمني وكفاءة اساليب 
التدريس، اضافة الى تزويد قادة 
التعليمية باالدوات  العملي���ة 
الالزمة لتخطيط وتنفيذ وادارة 

مسيرة التطوير.
ويتضم���ن برنامج مبادرة 
الذي  التعليم«،  »ش���ركاء في 
يساعد الطالب واملعلمني على 
اخلروج م���ن االطر التعليمية 
التقليدية، ثالثة محاور رئيسية 
هي: اوال املدارس املبدعة: تزويد 

مع وزارة الصحة، مشددا على 
ان اجلهود املبذولة هي في سبيل 

مصلحة الكويت.
وبهذه املناسبة، قالت متاضر 
اتفاقية  الس���ديراوي: تندرج 
التعاون مع »مايكروسوفت« 
ضم���ن جهودن���ا الرامية الى 
االرتقاء مبعايير التعليم بشكل 
التدريب  متواصل من خ���الل 
واس���تخدام افضل الوس���ائل 
املتاحة، مما يساهم في ترسيخ 
دعائم مجتمع قائم على املعرفة 
ف���ي الكويت. وال ش���ك في ان 
تزويد افراد املجتمع في مختلف 
انحاء الب���الد، مبهارات تقنية 
املعلومات، سيساهم في تعزيز 
قوة اقتصادنا، وخلق املزيد من 
الشباب لتحقيق  امام  الفرص 
احالمهم وطموحاتهم. واغتنم 
هذه الفرصة ألعرب عن تقديرنا 
الكبير ل� »مايكروسوفت« على 
دعمها املتواصل ملسيرتنا نحو 

مجتمع رقمي متكامل.
وأوضحت الس���ديراوي ان 

اتفاقية التعاون هذه تهدف الى 
تزويد املجتمع املدرسي بأحدث 
التعليم مبا يتفق مع  تقنيات 

رؤى وتطلعات الكويت.
ق���ال مدير عام  من جهته، 
»مايكروسوفت اخلليج« شربل 

فاخوري: تفخر مايكروسوفت 
بتعاونها مع وزارة التربية في 
الكويت، وتؤكد مجددا التزامها 
بدعم مسيرة التنمية االجتماعية 
واالقتصادية، واملس���اهمة في 
بناء مجتمع املعرفة في الكويت. 

التربي���ة  وزارة  وقع���ت 
التعليم«  اتفاقية »شركاء في 
م���ع »مايكروس���وفت«، ف���ي 
الى ترس���يخ  خطوة ته���دف 
أسس بناء مجتمع املعرفة في 
الدولة، وتعكس ايضا حرص 
الوزارة املتواصل على االرتقاء 
بالبيئ���ة التعليمي���ة وتعزيز 
دور تكنولوجيا املعلومات في 

املدارس.
ومبوجب مذك���رة التفاهم، 
التي وقعها كل من وكيل وزارة 
التربية متاضر الس���ديراوي، 
ومدير »مايكروسوفت الكويت«، 
ايه���اب مصطفى، س���تحصل 
الوزارة عل���ى برامج التدريب 
التقن���ي الالزم���ة، واملناه���ج 
املطورة، فضال عن الوصول الى 
احدث التقنيات واالدوات التي 
تساهم في رفع مستوى املعرفة 
التقنية في مختلف املؤسسات 

التعليمية.
التربية  وأك���دت وزي���رة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ دعائم مجتمع المعرفة في الكويت

تبادل وثائق بني السديراوي ومصطفى لقطة تذكارية ملسؤولي »التربية« و»مايكروسوفت« د.موضي احلمود تتحدث خالل حفل التوقيع

تأسس���ت مايكروس���وفت في عام 1975، املدرجة في 
سوق ناسداك حتت مسمى »MSFT« وتعد رائدة التطوير 
البرمجي عامليا، وتوفر الش���ركة خدمات وحلول تسهم 
في مساعدة قطاع االعمال واالفراد على اطالق طاقاتهم 
الكامنة. وأسست مايكروسوفت اخلليج مقرها االقليمي 
في دبي في عام 1991. وتشرف الشركة من مكتبها في دبي 
على اسواق البحرين، الكويت، عمان، قطر، باالضافة الى 
االمارات. وميكن زيارة موقع مايكروسوفت العاملية على 
 www.microsoft.com :االنترنت من خالل العنوان التالي

.www.microsoft.com/gulf :من خالل العنوان

حول »مايكروسوفت الخليج«
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