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  : تجربة رائدة للمؤسسات الحكومية وشركات تكنولوجيا المعلومات في نشر الثقافة الرقمية في الخليج
  

   آالف طالب خالل الصيف للحصول على شهادة الرخصة لقيادة الكمبيوتر10تدريب 
  2010أكتوبر 

، الجهة المعنية باإلدارة "يلمجلس التعاون الخليج رالرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتمؤسسة  "دعت
 "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر"واإلشراف على عمليات توفير التدريب واالختبار للحصول على شهادة 

إلى تكثيف الجهود ومواصلة تعزيز الشراكات بين الجهات في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، 
وجاء ذلك .  في دول الخليجالمعلوماتيةالثقافة الحكومية وشركات القطاع الخاص لدعم مبادرات نشر 

في فندق موفنبيك ) 2010أكتوبر / تشرين األول11اإلثنين (اليوم خالل إفطار تكريمي نظمته المؤسسة 
كبرى شركات تكنولوجيا  و الجهات الحكومية والمؤسسات األكاديميةتقديراً لجهوددبي بجميرا بيتش 

 2010 للعام  للشباب المخيمات الصيفيةودعمالتكنولوجيا الرقمية نشر لالمعلومات في منطقة الخليج  
  . آالف طالب وطالبة10مشاركة أكثر من ب  نجاحاً كبيراًوالتي شهدت

  



 لقيادة الكمبيوتر لمجلس    مؤسسة الرخصة الدولية  " مدير عام    ،جميل عزو خالل اإلفطار التكريمي، أوضح     و
 مـن   ت المؤسسة أتي إستكماالً للتجارب الرائدة التي تمكن     ت يفية، أن مبادرة المخيمات الص    "التعاون الخليجي 

وبناء جيل شاب قـادر  المعلوماتية  إلى نشر الثقافة    اإلستراتيجية الرامية تحقيقها في منطقة الخليج في إطار       
 مسيرة التحول اإللكتروني للوصول إلى مجتمع معرفي متكامل وتعزيز مكانـة دول مجلـس    مواصلةعلى  

تصاالت والجاهزية المعلوماتية، مؤكّداً المساهمات الفاعلـة       طليعة الدول المتقدمة في مجال اإل     التعاون في   
صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الـشارقة علـى          م  منهو حكوميةالالجهات  وللوزارات  

 إمارة الـشارقة  ي   هذا العام ف   في رفع مستوى الوعي المعلوماتي في المجتمع الخليجي       تنا   لمهم الكبيردعمه  
 ومركز أبو ظبـي لألنظمـة       أبظبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومجلس تعليم        التعليموزارة التربية و  و

ـ  وأبـو ، وجميع  المناطق التعليمية خاصة مناطق الـشارقة          اإللكترونية والمعلومات لدورهم المميز     يظب
.  لدعمهم المعنوي للمخيمات الـصيفية  يظبأبو   وغرفة تجارة وصناعة     ظبيو  أبشرطة  والعين والغربية، و  

مركـز  " وكليات التقنية العليـا      جامعة اإلمارات العربية المتحدة     باإلمارات ا منه  المؤسسات األكاديمية  ومن
، وفي الكويت بالتعـاون مـع       و جامعة الشارقة     بو ظبي أجـامعة   و "التفوق للالبحاث التطبيقية والتدريب   

 خاصـة    مراكـز  المجلس األعلى للتعليم و    ، وفي قطر بالتعاون مع    اصة خ جامعة الكويت ومراكز معتمدة   
  .معتمدة ومدارس مستقلة متعددة

 ITP" (آي تـي بـي بابليـشينغ غـروب      اإلقليمـي بصفة الراعي اإلعالميف ، أما عن القطاع الخاص
Publishing Group (ـ مقدمة  قيمةهدايا الطلبة المميزين ب في ختام المخيمات لقد تم تكريمو  ن قبـل م

 أتالنتس  ،)Canon ("كانون" و )Brother(" ذرابر"ة  شركو) HP (" بي .إتش" و )ACER ("إيسر" ةشرك
تعزيـز  ، وذلك دعما من الجميـع ل  Aqua Park، أكوا بارك بأم القيوين Atlantis the Palmالنخلة

  .النشء الجديد ولجعل هذه المخيمات الصيفية أكثر مرحاالثقافة المعلوماتية بين أوساط 
  

 داعياً إلى إعتمادها قتصاديلتقدم اإلركائز ا بإعتبارها من أهمتكنولوجيا المعلومات وأشار عزو إلى أهمية 
بدأنا منذ سنوات عدة العمل إلى جانب : "قائالً ية في المنطقة التعليمعلى نطاق واسع ضمن المنظومة

 والعمرية في االجتماعية لفئاتبين كافة ا الجهات المعنية في الخليج إلطالق برامج محو األمية الرقمية
 القوي في  اإلجتماعي واالقتصاديخطوة لدعم مسيرة التحول اإللكتروني التي إنطلقت بالتزامن مع النمو

دول الخليج  وإنطالقاً من دور التعليم في بناء جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية، تبنت .المنطقة
حول إدراج وسائل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات وير قطاع التعليم تتمحور خطة إستراتيجية لتط مؤخّراً

الكمبيوتر في مختلف المراحل التعليمية واألكاديمية من خالل تطبيق برامج الرخصة الدولية لقيادة 
الكمبيوتر على نطاق واسع كونها وسيلة هامة لتوسيع معارف الطالب واإلرتقاء بمستوى التميز واإلبتكار 

نحن على ثقة بأن الدعم و. مطلباً أساسياً لدمج الخريجين الجدد ضمن أسواق العمل المحلية واإلقليميةو
الحكومي المتمثل في زيادة معدالت اإلنفاق على هذا القطاع الحيوي ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية على 

  ."المدى الطويل
  

تطوير نظم التعليم في الدول المتقدمة مجال ية في  التجارب العالماإلستفادة من أكّد عزو على ضرورةكما 
إستراتيجيات  التركيز على  أهميةمشدداً علىلتحقيق التحول المعرفي التكنولوجي المتكامل في الخليج 

 إلتاحة المجال أمام الطالبتكنولوجية البيئات المعرفية والدوات  التي باتت تعتمد بشكل كبير على األالتعلم
 والتفكير اإلبداعي واالستكشاف والتعلم الذاتي والتوصل إلى مستوى أعلى من لتحليلامهارات لتطوير 

 صناع القرار والمعنيين في دعومضيفاً ن.  بما يتماشى مع التغيرات العالمية على مختلف المستوياتالتعلم
بمختلف ليم  إلى تكثيف اإلستثمار في مجال دمج تكنولوجيا المعلومات ضمن قطاع التعمختلف دول الخليج

لتطوير المناهج التدريسية وتحويلها من اإلطار النظري إلى العلمي من حيث إستخدام تطبيقات مراحله 



محو األمية  وباألخص وأن التكنولوجيا التي باتت معياراً للتوظيف وأداة حيوية للحد من معدالت البطالة
طلع إلى توسيع نطاق إنتشار برنامج  وفي هذا اإلطار، نت.حاجةمجرد  أكثر من  اليومالرقمية باتت

  .الرخصة الدولية لقيادة تحول رقمي حقيقي بما ينسجم مع رؤية قادة دول الخليج
  

تعزيز الثقافة المؤسسات األكاديمية والتعليمية على  مع الهيئات ونسيقوتعمل مؤسسة الرخصة الدولية بالت
 النجاح وعقب. ليمي في المدارس والجامعاتالمعلوماتية وذلك في إطار التطبيق السليم لإلصالح التع

 تستهدف في المستقبل القريب مماثلة إلى تطوير مبادرات للمخيمات الصيفية، تسعى المؤسسة ناميالمت
يشمل طلبة المدارس والجامعات والمعلمين بما  المجتمع فئات  مختلفالوعي المعلوماتي بين تعزيز

اإلحتياجات   فضالً عن النساء والمتقاعدين والمسنين وذويلحكومي والباحثين عن عملع اوموظفي القطا
  . ونزالء السجون والمتعسرين اقتصادياالخاصة

  
أكثـر النـشاطات   مـن  " الرخصة الدولية لقيادة الكمبيـوتر " مخيمات التدريب للحصول على شهادة     وتمثل

رعاية لما تلقاه من دعم حكومي و      نظراً   الخليج على مستوى منطقة  واسعاً  الصيفية السنوية التي تلقى إقباالً      
 أنها أنجح فعالية صيفية تجمع اآلالف مـن     لمبادرةأثبتت هذه ا  و . تكنولوجيا المعلومات  شركاتمن  مستمرة  

إلسـتفادة مـن     وا أوقات الفراغ خالل عطلة الـصيف     توظيف   ل المنطقةالشباب والشابات من مختلف دول      
   .خصة الدوليةبرامج التدريب واإلختبار للحصول على شهادة الر
 _إنتهى_


