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بالتعاون مع اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم ومشروع تكنوسوفت

أكادميية املعلوماتية في جائزة سالم العلي أطلقت أولى 
برامجها التوعوية »دور أولياء األمور في التعليم عن بعد«

أطلقت أكادميية املعلوماتية في جائزة 
سمو الشيخ س��ال��م العلي للمعلوماتية 
أولى برامجها التوعوية، فقد عقدت ورشة 
تعليمية افتراضية بعنوان )دور أولياء 
األم��ور في التعليم عن بعد( ي��وم الثالثاء 
املاضي، بالتعاون مع اجلمعية الكويتية 
الختالفات التعلم ومشروع تكنوسوفت، 
قدمها األستاذ جراح محمد العتيبي املدرب 

في الفريق الرئيسي ملشروع تكنوسوفت.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح للمهندس بسام  
ال��ش��م��ري رئ��ي��س اللجنة املنظمة العليا 
للجائزة على هامش الورشة التي أدارها بكل 
حصافة واقتدار، وأض��اف أن هذه الورشة 
التي قدمت عن بعد، تعد باكورة النشاطات  
التوعوية في أكادميية املعلوماتية، وتضاف 
إل��ى رصيدها اجليد مما قدمت من تدريب 
وتعليم ألبناء الكويت الغالية، وقد  شارك 
ف��ي ه��ذه ال��ورش��ة املهمة  أكثر م��ن )350( 
ولي أمر كان لتفاعلهم املتميز عظيم األثر 
في حتقيق األه���داف امل��رج��وة منها ، وذلك 
بتوعية أول��ي��اء األم���ور بكيفية متابعة 
أبنائهم من خالل )تيمز( وكيفية التعامل 
مع التطبيقات التعليمية التي يتضمنها هذا 
البرنامج التقني املعتمد في وزارة التربية، 
إذ ميكن لولي األمر االطمئنان إلى أداء أوالده 
الواجبات التي تطلب من كل منهم، وكذلك 

متابعة درجاتهم  وحضورهم وغيابهم .
وب���دأت ال��ورش��ة بكلمة م��وج��زة قدمها 
األس��ت��اذ رج��ب العلوش منسق أكادميية 
املعلوماتية في اجلائزة قال فيها: إن التعليم 
بوابة التقدم والتطوير؛ فبه تتوسع مدارك 
األفراد، وتنمو مهاراتهم، وتكتشف مواهبهم.
وف���ي ظ���ل ذل���ك أط��ل��ق��ت ج���ائ���زة سمو 
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أكادميية 
املعلوماتية في عامها التاسع عشر لتعزيز 

مسارها التوعوي التعليمي.
وه��ي م��ب��ادرة وطنية تهتم بالتعليم 
والتدريب التقني لتعزيز الصناعة الرقمية 
واق��ت��ص��اد املعرفة ب��ه��دف تنمية م��ه��ارات 
االت��ص��ال ب��ن اإلن��س��ان واإلن���س���ان وب��ن 
اإلنسان واآلل��ة، وإذك��اء روح االستكشاف 

واالبتكار لدى اجليل 
وتأتي ورشتنا اليوم )دور أولياء األمور 
في التعليم عن بعد( بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتية الخ��ت��الف��ات التعلم وم��ش��روع 
تكنوسوفت مرتكزة على القناعة بأهمية 
التعاون مع قطاعات املجتمع املتعددة كّل في 
مجال تخصصه، عالوة على أهمية التعليم 
عن بعد في هذه الظروف االستثنائية التي 
منر بها نحن والعالم، وال��دور الكبير الذي 
ينهض به أولياء األم��ور في هذا النوع من 

التعليم ال��ذي يتجه العالم إل��ى تطويره 
ليكون م��ن أوس��ع القنوات التعليمية في 

العالم االفتراضي
وف��ي اخل��ت��ام يسرني أن أن��ق��ل ترحيب 
سعادة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح 
رئيس مجلس األمناء -حفظها الله- بكل 
املشاركن معنا في هذه الورشة متمنية لكم 

وقتا مفيدا وممتعا
وش��ك��ره��ا املستحق ل��أس��ت��اذ الفاضل 
ج��راح العتيبي ال��ذي سيقدم هذه الورشة 
وه��و م��درب في الفريق الرئيسي ملشروع 
تكنوسوفت، والشكر موصول للجمعية 
الكويتية الخ��ت��الف��ات التعلم وم��ش��روع 
تكنوسوفت مع خالص األمنيات بالتوفيق 

والسداد.
ث��م تفضلت األس��ت��اذة ن��وري��ة العميري 

املدير التنفيذي للجمعية الكويتية الختالفات 
التعلم   بكلمة شكر للعاملن في أكادميية 
املعلوماتية وبجائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية وفي مقدمتهم 
سعادة الشيخة عايدة سالم العلي الصباح 
رئيس مجلس األمناء، كما شكرت األستاذ 
ج��راح العتيبي، وأش���ارت إل��ى أهمية هذا 
ال��ورش��ة لتوضيح دور أول��ي��اء األم��ور في 
التعلم عن بعد وتعرف كيفية متابعة أبنائهم 

يوميا.
وب��ع��د ذل���ك ب���دأ األس��ت��اذ ج���راح محمد 
العتيبي املدرب في الفريق الرئيسي ملشروع 
تكنوسوفت بتوضيح مفهوم التعلم عن بعد 
الذي يعني أن يكون املعلم في مكان واملتعلم 

في مكان آخر.
 وي��ت��م ال��ت��واص��ل بينهما ع��ب��ر العالم 

االفتراضي من خ��الل برنامج تيمز، وهذا 
النوع من التعليم شعرنا باحلاجة إليه أيام 
األمطار الغزيرة أو الغبار الكثير الذي يعيق 
حركة اإلن��س��ان، وق��د تأكدت احلاجة إليه 
في الظروف الصحية املستجدة في األشهر 
األخ��ي��رة، وه��ذا التعليم يتطلب من أولياء 
األم��ور تهيئة البيئة املناسبة للمتعلم من 
هدوء وإض��اءة وجهاز حاسوب )كمبيوتر( 
أو جهاز لوحي )آيباد( أو جهاز هاتف ذكي 
)أي��ف��ون أو نحوه( مع تنزيل )تيمز( على 

اجلهاز املختار
ث��م ب��ن طريقة التعامل م��ع التطبيقات 
التقنية املتوافرة على )تيمز( من مثل تطبيق 
ال��واج��ب��ات، وتطبيق ال��درج��ات وامللفات، 
وبن كيفية تعامل ولي األم��ر مع كل منها، 
وقدم حصة تطبيقية للصف الثاني عشر في 

م��ادة اجلغرافيا بالتعليم عن بعد رسخت 
املعلومات التي ذكرها في اجلانب النظري 

بطريقة حية.
ومما لفت األنظار التفاعل املنقطع النظير 
م��ن أول��ي��اء األم����ور؛ فقد اس��ت��غ��رق الوقت 
املخصص لأسئلة أكثر مما هو متوقع فقد 
ق��ارب الساعة والنصف، ه��ذا إض��اف��ة إلى 
مداخالت بعض األولياء املثرية للورشة، 
وق��د تركزت األسئلة ح��ول كيفية تسجيل 
الطلبة ف��ي امل���واد وال��رواب��ط املستخدمة 
ف��ي ذل��ك وكيفية إض��اف��ة حساب امل��درس��ة، 
ومشكالت انقطاع الشبكة وأث��ر ذل��ك في 
حضور الطالب، وكذلك طريقة التعليم عن 
بعد للصفوف األولى من املرحلة االبتدائية 
عن طريق التسجيالت املرئية، وعرضت 
بعض املشكالت التي تعترض طريق ولي 
األم���ر ال���ذي ل��دي��ه ع��دة ط��الب وه��و يتأخر 
بدوامه حتى اخلامسة، وغير ذلك من أسئلة، 
أج���اب عنها األس��ت��اذ ج���راح بكل وض��وح 

وبيان.
وانتهت ال��ورش��ة بتقدمي ش��ه��ادة شكر 
وتقدير لأستاذ جراح العتيبي تقديرا للجهد 

الطيب الذي بذله في اإلعداد واألداء.
اجلدير بالذكر أن أكادميية املعلوماتية 
التي قدمت هذه الورشة تعددت نشاطاتها 
وعطاءاتها التوعوية والتدريبية؛ فقد قدمت 
ث��الث دورات تدريبية للطالب م��ن ذوي 
األعمار )9( إلى )17( في أساسيات التصنيع 
الرقمي بالتعاون م��ع أك��ادمي��ي��ة الصناع 
املتخصصة في هذا املجال، وكانت األخيرة 
منها عن بعد عبر العالم االفتراضي، وقد 
اجتاز هذه ال��دورات أكثر من )250( طالباً، 
وكشفت تلك ال���دورات عما يتميز به أبناء 
الكويت من قدرات ومهارات أهلت املشاركن 

البتكار. كثير من املشروعات التقنية املهمة.

م. بسام الشمري

ال����ش����م����ري: ت��ف��اع��ل 
أول������������ي������������اء األم�������������ور 
امل�������ت�������م�������ي�������ز ي����ش����ي����ر 
إل��������������������������ى حت�������ق�������ي�������ق 
ال�����ورش�����ة أه���داف���ه���ا
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رجب العلوش

  العلوش: أكادميية 
مبادرة  املعلوماتية 
وط���������ن���������ي���������ة ت�����ه�����ت�����م 
بالتعليم والتدريب 
ال�����ت�����ق�����ن�����ي إلذك����������اء 
االس���ت���ك���ش���اف  روح 
واالب�������������������ت�������������������ك�������������������ار

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس 
اخلميس، تسجيل 552 إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد )كوفيد- 19( 
خالل ال24 ساعة قبل املاضية، ليرتفع 
ب��ذل��ك إجمالي ع��دد احل���االت املسجلة 
في البالد إلى 101851 حالة، في حن 
مت تسجيل حالتي وف��اة إثر اصابتهما 
باملرض ليصبح مجموع حاالت الوفاة 

املسجلة حتى أمس 592 حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
ال��دك��ت��ور عبدالله السند ل��� )ك��ون��ا(: 
إن اإلص��اب��ات ت��وزع��ت حسب املناطق 
الصحية بواقع 154 حالة في منطقة 
حولي الصحية، و128 حالة في منطقة 
األح��م��دي الصحية، و113 ح��ال��ة في 
منطقة العاصمة الصحية، و95 حالة في 
منطقة الفروانية الصحية، و62 حالة 

في منطقة اجلهراء الصحية.
وبّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة بلغ 101 حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع 
احل���االت التي ثبتت إصابتها مبرض 
)كوفيد19-( وما زالت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة 8298 حالة.

وأش���ار إل��ى أن ع��دد املسحات التي 
مت القيام بها خ��الل ال24 ساعة قبل 
املاضية بلغ 4516 مسحة ليبلغ مجموع 

الفحوصات 725025 فحصاً.
وج���دد ال��س��ن��د ال��دع��وة للمواطنن 
واملقيمن ملداومة األخذ بكل سبل الوقاية 

وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص على 
تطبيق إستراتيجية التباعد البدني، 
موصياً ب��زي��ارة احلسابات الرسمية 
ل����وزارة الصحة واجل��ه��ات الرسمية 
ف��ي ال��دول��ة ل��الط��الع على اإلرش���ادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة 

في احتواء انتشار الفيروس.
وك��ان��ت وزارة الصحة، ق��د أعلنت 
أم��س، شفاء 620 إص��اب��ة خ��الل ال24 
ساعة قبل املاضية، ليبلغ مجموع عدد 
حاالت الشفاء من مرض )كوفيد- 19( 

92961 حالة.

101 في »العناية املركزة« 620 حالة و  شفاء 

552 إصابة جديدة ب� »كورونا«   الصحة: 
وتسجيل حالتي وفاة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

ق���ال رئ��ي��س االحت����اد ال��ع��ام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
ض�����اري ط����الل ال���ش���م���ري أن 
تخفيض ميزانية هيئة التطبيقي 
سيكون له العديد من السلبيات 
على العملية التعليمية، إضافة 
إل��ى أن ه��ذا التخفيض سيكلف 
ال��دول��ة أم���وال إض��اف��ي��ة تفوق 
املبالغ التي مت تخفيضها من 
امل��ي��زان��ي��ة، حيث أن تخفيض 
امليزانية من شأنه إغالق العديد 
من املقررات الدراسية ومن ثم 
ت��أخ��ر تخريج الطلبة، وه��ذه 
األعداد التي سيتم تأخر تخرجها 
سوف يصرف لها أم��وال طائلة 
تتمثل ف��ي اإلع��ان��ة الشهرية 
وم��ك��اف��آت ال��ت��ف��وق وم��ك��اف��آت 
ال��ت��خ��ص��ص��ات ال���ن���ادرة، وإذا 
قمنا بحساب م��ا مت تخفيضه 
من امليزانية سنجد أنه أقل من 
الكلفة التي ستتحملها الدولة 
على إثر إغالق الشعب الدراسية 
وبقاء الطلبة في مقاعدهم دون 

تخرج.
وأوض��ح الشمري أن الفصل 
ال��ص��ي��ف��ي ب��ال��ن��س��ب��ة للطلبة 
ك��ط��وق جن��اة ملساعدتهم على 
إنهاء مسيرتهم الدراسية وبدأ 
حياتهم العملية، ومن املعلوم 
أن أع��ض��اء هيئتي ال��ت��دري��س 
والتدريب يقومون بالعمل خالل 
الفصل الصيفي بنظام املكافآت 
)أجر مقابل عمل( وفي ظل هذا 
التخفيض ال��ذي ط��ال ميزانية 
التطبيقي لن تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتها املالية جتاه حقوق 
األساتذة الذين سيقبلون بالعمل 
في الفصل الصيفي، وفي حال 
مت املساس بهذه املستحقات فإن 
األساتذة سيمتنعون عن العمل 
بالفصل الصيفي أو الساعات 

اإلضافية وهذا حق أصيل لهم ال 
نلومهم عليه فليس من املنطق 
أو العدل إجبارهم على العمل 
ب��دون مقابل، وف��ي ح��ال امتنع 
األس��ات��ذة ع��ن العمل ستكون 
كارثة تعليمية يتحمل وزرها كل 
من وافق على تخفيض امليزانية 
وضياع مستقبل الطلبة وحتميل 
الدولة أموال إضافية نتيجة بقاء 
الطلبة في مقاعدهم الدراسية 
ملدد أطول، كما أن تعطل تخريج 
الطلبة سيعرض الكثير منهم 
الستنفاذ مدة البقاء املقررة لكل 
منهم ومن ثم الفصل من الدراسة 

ألسباب ال ذنب لهم فيها.
 وأش��ار إل��ى أن بقاء الطلبة 
في مقاعدهم الدراسية وتعطيل 
تخرجهم سيحرم أع��داد كبيرة 
من املستجدين الذين يتطلعون 
لفرصة االلتحاق بإحدى كليات 
أو معاهد التطبيقي، والب��د من 
األخ���ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار النسب 
امل��رت��ف��ع��ة ب���أع���داد الناجحن 
بالثانوية وال��ن��س��ب العالية 

احلاصلن عليها، فهناك ما يقرب 
من 38 الف طالب يبحثون عن 
مقعد دراسي الستكمال تعليمهم 
وه����ذه األع�����داد ال��ك��ب��ي��رة غير 
املسبوقة لن تستطيع اجلامعة 
في  استيعابهم  والتطبيقي 
ظ��ل التخفيض ال��ذي ط��رأ على 
امليزانية، فاملؤسسات التعليمية 
ف��ي ال��س��ن��وات السابقة وقبل 
التخفيض كانت تعاني من أعداد 
املستجدين الذين كانت تتراوح 
أع��داده��م ما بن 20 و 25 الف 
مستجد، فكيف سيكون الوضع 
م��ع تخفيض امل��ي��زان��ي��ة وع��دد 
خريجي الثانوية 2020 قد بلغ 

نحو 38 الف طالب.
وناشد الشمري سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء الشيخ صباح 
اخلالد ، وكذلك  وزي��ر التربية 
ووزير التعليم العالي د. سعود 
احلربي بسرعة التدخل وإيجاد 
ح��ل ل��ه��ذه املشكلة قبل وق��وع 
ال��ك��ارث��ة التي تضر بالعملية 
التعليمية وتضر بأبناء الكويت.

ناشد رئيس الوزراء ووزير التربية بسرعة التدخل

الشمري: تخفيض ميزانية »التطبيقي« 
سيكلف الدولة أموال إضافية

طالل الشمري د. عبد الله السند

جمعية إحياء التراث اإلسالمي

»إحياء التراث« تنظم دروس في التفسير 
والعقيدة واحلديث عبر البث املباشر ب� »اجلهراء«

تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي من خالل 
ف��رع اجلهراء التابع لها سلسلة من ال��دروس 
اليومية ف��ي التفسير وال��ع��ق��ي��دة واحل��دي��ث 
والعبادات ، وذلك ابتداء من يوم السبت القادم، 
الذي سيتم فيه تنظيم درس في: ) تفسير سورة 

البقرة ( في متام الساعة )5( فجراً .
وف��ي ي��وم األح��د سيتم تنظيم درس في 
)منهج السالكن – ال��ع��ب��ادات ( ف��ي متام 
الساعة )45ر7( مساًء ، كما سيكون هناك 
لقاء حول ) الرقى والرؤى ( كل يوم اثنن 

وجمعة الساعة )45ر7( مساًء .
أما يوم الثالثاء وفي الساعة )45ر7( مساًء 
فسيتم تنظيم درس في ) العقيدة (، ومن هذه 
ال���دروس أي��ض��اً درس ب��ع��ن��وان: ) ق���راءة من 
صحيح البخاري ( في الساعة )4( مساًء كل 

يوم خميس.
علماً ب��أن جميع ال��دروس سيلقيها الشيخ 
د. فرحان عبي�د الشمري من خ���الل حس��اب 

. dr-farhan-obaid@ االنستغ��رام
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن إدارة ب��ن��اء املساجد 

واملشاريع اإلسالمية في منطقة اجلهراء تهتم 
بنشر الوعي الديني في املجتمع ، وترسيخ 
العقيدة اإلسالمية ف��ي قلوب أبنائه، ورب��ط 
جيل ال��ش��ب��اب ب��ال��ق��رآن ال��ك��رمي، وب��اإلض��اف��ة 
مل��ا ت��ق��وم ب��ه م��ن أنشطة ثقافية واجتماعية 
وت��وع��ي��ة، فإنها اهتمت باملشاريع اإلغاثية 
والدعوية لكافة دول العالم، باإلضافة إلقامة 
املشاريع اإلسالمية كاملساج�د واآلبار واملراكز 
اإلسالمي�ة، ومالجيء األيتام، واستقب�ال الزكاة 

وتوصيلها ملستحقيه�ا.


