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 أخبار وزارية



 عبدهللا العازمي

طالبت وزارة التعليم، مديري املدارس برفع بييياتياس اصيتيةيعيالييين عياةيلين عي   يالين 

 التجهيزاس املدرصين )األةهزة التةنين، وأةهزة الحاصب اآللي في املعامل(.

عيي يي  ”  امليييييدات الييتييعييلييييي يي “ ةيياذ كليي  فييي وييعييايييييم وةييهييم تييالييب وز يير الييتييعييليييييم،  عييلييت 

 نسخن منم، ملديري التعليم في املناطق واملحافظاس.

وتضا  التعايم، إشارة إل  قيرار وكيليييل اليايتينين اليتيرةي يلييين لي يشيرا  عي ي  تيني ييي  

هي واملتضا  وضع الترتيبياس املينياصيبين 2441خطن العردة للادارس للعام الدراس   

اقيع األةيهيزة اليتيةينييين 2441لالصتعداد للعام الدراس   الةادم  هي، ورغبن في معرفن و

وامليدارس ليتيي يديييد صيييياصياس الييعيردة ليلييدراصيين مييتيضيياينيين أةيهييزة الييحيياصيب اآلليي فييي 

 املعامل.

واختتم التعايم، بترةيم مديري املدارس بتعبئن امللف املرفق، ع   أت وعتاد هي   

 البياتاس م  مديري املكاتب لديلم، وتزو دتا بلا خالل خاسن أيام م  تار خم.

 

تستقصي واقع أجهزة الحاسب اآللي بالمدارس لتحديد سياسات العودة للدراسة” التعليم“  
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 مقال



 م اد  اد العريغ 

نجاح وأضح  بالباساٍع  ثيثن وإثر ةال ن فيروس كرروتا املستجد فةد تم اتخاك الخطراس العالبن بالتعليم ع  بعد في املاللن، وه   تجربن رالدة تكللت 

  يكال العالياس صر  اصتخدامها مستةبال م  البديلياس، وهي تجربن قادس للت لير التدي بالت رل الرق   في أركات النظام التعلي   باملاللن، وهر ت لير صديد

اقم التدريس إل  ةاتب إ ذ املنعاس الخاصن نكااإلدار ن بكل أقسامها، الصياا ما يتعلق منلا بأداذ املدارس واإل عالياس الخاصن بأعداد الطالب والطالباس وطر

ع   مخرةاس التعليم بي باملعادر التعلياين امل تر ن واملتنرعن، وقد عتلت التال ن كاا هر معرو  باتخاك ه   العالين الت رلين، الت  صيلرت لها أثرها اإليجا

 ع  بعد بعد التطبيق الكامل له   الخطرة وفةا ملختلف معايير التعليم ومةاييسم.

ة  سناتلا العديدة خطر وليس بخاٍ  أت ه ا الت رل ياثل خطرة إيجابين ومثارة ت اول املاللن بلا االصت ادة م  تجارب الدول املتةدمن في ه ا املتال، ولتل  ال

  بعد، وتةرم وزارة التعليم م عاملتاثلن في مروتن النظام التعلي   إكا أخ  في االعتبار أهدا  املراد الدراصين ومعرفن أدوار أولياذ األمرر للرفع م  فاعلين التعلي

لين م  شأنلا متابعن فع  اليا بإعداد الدراصاس املرضحن ألدوار األصرة لخلق بيئن وعلياين ةيدة م  خالل التراصل مع اآلباذ واملعلايت واملعلااس إليجاد شراكن

ألولر اس فياا لم ت االناشئن في ص ر  املرا ل االبتدالين وصرال إل  االلتزام الكامل بعالين التعليم واالصتخدام اآلم  ألةهزة الحاصرب لت ةيق مر لن تراز 

اقع األمر إطارا متكامال يختلف ع  الطر ةن الت دين الةديان، ةليعالقن بالتعليم وصحن األط ال البدتين والن سين واالةتااعين، فتجربن الت رل تاثل في و

 ووعتاد ع   طر ةن  ديثن ومتطررة م  صااتلا اصتخدام التةنين لعناعن وعلياين واعدة.
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