وحدة التعليم المستمر وخدمة المجتمع تعتمد الهيكلية الجديدة ل ICDL

شراكة بين "فرع الجامعة العربية المفتوحة بالكويت" و" ICDL
 " Arabiaلتطبيق "المواطن اإللكتروني" و"التواصل االجتماعي
للجميع"
المهندس محمد هاشم :الجامعة المفتوحة بالكويت أول شريك استراتيجي تعليمي لنا في
القطاع الخاص
[االمارات 1،أكتوبر  - ]4112عقدت "الجامعة العربية المفتوحة -فرع الكويت" ،المؤسسة األكاديمية
الحاصلة على اعتماد محلي وعالمي ،مؤخرا ً شراكة استراتيجية مع "أي سي دي إل أرابيا" (ICDL
 ،)Arabiaوهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن
لإلنترنت للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصر ،ليتم بموجبها اعتماد وحدة التعليم
المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة كمركز رسمي معتمد للتدريب واالختبار على "شهادة الـرخصة الدولية
لقيادة الحاسب اآللي" ( )ICDLحيث يأتي اختيار "فرع الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت" لتكون
شريكا ً استراتيجيا ً لـ "أي سي دي إل أرابيا" انطالقا ً من دورها الفاعل في نشر الثقافة الرقمية والمعرفة

المعلوماتية بين أوساط الطلبة والمجتمع الكويتي على السواء عبر إدماج أحدث التقنيات المتطورة وأفضل
االبتكارات التكنولوجية ضمن العملية التعليمية.
ووفقا ً ألحكام اتفاقية الشراكة االستراتيجية ،اعتمدت وحدة التعليم المستمر وخدمة المجتمع الهيكلية
والمقررات الجديدة لـ "برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي" ( ،)ICDLباإلضافة لبرنامجي
"المواطن اإللكتروني" ( )e-Citizenو "وسائل التواصل االجتماعي للجميع" ( Social Media for
 ،) Allفي خطوة تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى االرتقاء بالثقافة المعلوماتية والمهارات اإللكترونية لدى
كافة فئات المجتمع الكويتي من الطلبة والنساء والموظفين والباحثين عن عمل والمتقاعدين وكبار السن
والمعاقين .ووقع االتفاقية المشتركة كل من د .نايف ابجاد المطيري ،مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة
بدولة الكويت ،والمهندس محمد هاشم مدير العمليات في دولة الكويت لدى مؤسسة "أي سي دي إل أرابيا"،
بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

من جهته قال مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت د .نايف إبجاد المطيري بأن اعتماد وحدة
التعليم المستمر وخدمة المجتمع من قبل "أي سي دي إل أرابيا" يمثل دفعة قوية لنشر المعرفة الرقمية على
نطاق واسع بين كافة األوساط االجتماعية في دولة الكويت وتأهليهم بالشكل األمثل لمواكبة التحول نحو
نموذج الحكومة اإللكترونية تمهيدا ً للوصول إلى اقتصاد المعرفة.
وثمن د .نايف المطيري جهود مؤسسة "أي سي دي أل أرابيا" في تطوير وتنفيذ برامج عالمية المستوى
لتعزيز قدرات األفراد على التعامل بفعالية مع التقنيات المتقدمة ،بما فيها شبكة اإلنترنت وقنوات التواصل
االجتماعي التي باتت اليوم في متناول الجميع ،منوها ً إلى أن وحدة التعليم المستمر وخدمة المجتمع على أتم
االستعداد لتوفير برنامجي "المواطن اإللكتروني" و"وسائل التواصل االجتماعي للجميع" وكافة المقررات
الجديدة لـ "برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي" بإشراف نخبة من المدربين المعتمدين التابعين لها
والمدَربين وفق أعلى المعايير العالمية من قبل "أي سي دي إل أرابيا".
بدوره ،قال مدير العمليات في دولة الكويت بمؤسسة "أي سي دي إل أرابيا" المهندس محمد هاشم بأن
الشراكة االستراتيجية مع وحدة التعليم المستمر وخدمة المجتمع في "الجامعة العربية المفتوحة" في الكويت
تكتسب أهمية خاصة كونها خطوة نوعية لتوفير المقررات الجديدة أمام شريحة واسعة من المجتمع الكويتي،
مؤكدا ً ثقته بأن التعاون الجديد سيكون له دور إيجابي في دعم مسيرة التحول اإللكتروني في دولة الكويت،
وذلك عبر تطبيق برنامج "المواطن اإللكتروني" الذي يلعب دورا ً محوريا ً في رفع مؤشر الجاهزية
اإللكترونية ودفع عجلة التحول إلى مجتمع رقمي نموذجي.
وأضاف هاشم" :يعتبر برنامج "وسائل التواصل االجتماعي للجميع" أحد أبرز البرامج الدولية المعتمدة التي
من شأنها دعم التطلعات المشتركة في تعزيز االستخدام اآلمن والمسؤول لشبكات اإلعالم االجتماعي التي

تحظى بإقبال واسع ال سيما من فئة الشباب الفتا ان البرنامج يساعد على توظيف منصات التواصل
االجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل بلس" و"لينكد إن" ،ألغراض إجتماعية ومعرفية وتعليمية
ومهنية ،مع الحفاظ على أعلى مستويات األمان والخصوصية الفتا الى ان فرع الجامعة العربية المفتوحة
بدولة الكويت هي أول شريك استراتيجي تعليمي في القطاع الخاص بالكويت بعد أن قامت "أي سي دي إل
أرابيا" بتوقيع اتفاقية مع القطاع الحكومي ممثال بجامعة الكويت والحرس الوطني.
واختتم هاشم" :يسعدنا التعاون مع " فرع الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت" التي تقوم بدور حيوي في
تمكين الطلبة من مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة عبر خدماتها التعليمية عالية المستوى ومرافقها
الحيوية التي تشمل المكتبة االلكترونية والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث وسائل التقنية والمعدات المتطورة
التي تشمل أجهزة الكمبيوتر والشاشات الذكية والمنصات اإللكترونية وخدمات اإلنترنت السريع وغيرها".
ويضم "برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي" ( )ICDLبهيكليته الجديدة مجموعة من المقررات
الجديدة التي تشمل مقرر "التعاون عبر اإلنترنت" الذي يتناول األساليب التكنولوجية المتغيرة التي تؤثر على
المنطقة وخاصة بعد أن أصبحت تكنولوجيا الهواتف المحمولة واإلنترنت وسيلة لتوفير االستراتيجيات
المبتكرة للحكومة الذكية وتمكين الخريجين والباحثين عن فرص عمل من الحصول على وظائف أفضل.
وبالمقابل ،يعتبر مقرر "أمن تكنولوجيا المعلومات" أحد أبرز المقررات الجديدة ،حيث يمثل برنامجا ً متكامال ً
وأساسيا ً لمساعدة مستخدمي الكمبيوتر على مواجهة مخاطر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ودعم الجهود
الحكومية لتثقيف األفراد حول أفضل ممارسات السالمة اإللكترونية.

-انتهى-

