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العالم العربي. 
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م.نادر أبوالقاسم معرفي
2010

د.أنور خليفة اليتامى
2008 - 2006

أ.جنيبه أحمد دشتي
2009 - 2008

د.حمود برغش السعدون
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مدراء املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
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كلمة رئيس مجلس األمناء
 

يضطلع النظام التعليمي في دولة الكويت مبسئولية إعداد األفراد إعدادا ميكنهم من اإلسهام 
الفاعل في بناء املجتمع واالرتقاء به في كافة املجاالت، والقائمون على أمر التعليم يحرصون دائما 
على متابعة األخذ بكافة املستجدات واملستحدثات في عصر التكنولوجيا واملعلومات واالتصاالت، 

لكونها أدوات فاعلة ومحققة للتطوير املنشود.
مستجدات  أحــدث  الستخدام  جارية  واالســتــعــدادات  الثانية  األلفية  من  األخير  العقد  ومنذ 
املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  التربوي  املجتمع  وتهيئة  والتعليم  التربية  في  املعلومات  تكنولوجيا 
واالتصاالت في التعليم واالنطالق إلى آفاق التعليم االلكتروني الذي أصبح ضرورة أساسية لتطوير 
التعليم. وقد تبنت استراتيجية التعليم العام في دولة الكويت )2005 – 2025( قضايا رئيسية لعل 
من أهمها التفاعل مع العصر احلالي ومجابهة التحدي التكنولوجي لفتح مسارات االنفتاح على العالم 
مع احلاجة إلى تأكيد قيم احلوار وحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى سد الفجوة الرقمية بني واقع التعليم 

احلالي ومتطلبات التعامل مع التكنولوجيا املتقدمة. 
ومن هذا املنطلق جاء إنشاء مركز إقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية لينهض بهذه املهمة ويعمل 
على توفير برمجيات تفاعلية وتطبيقات تكنولوجية معاصرة تعني املعلم في تنفيذ املناهج الدراسية 
املناهج ومتكنه من اكتشاف  تنمية قدراته في فهم واستيعاب تلك  املعتمدة، وتساعد الطالب على 

قدراته وتنمية مهاراته في كافة اجلوانب، وبخاصة مهارات التعلم الذاتي .
اإلقليمي  للمركز  الكويت  دولــة  استضافة  مت   1996 لسنة   23 رقم  األميري  املرسوم  وبصدور 
لتطوير البرمجيات التعليمية وفقا لالتفاقية التي وقعت في نيويورك بني كل من حكومة دولة الكويت 
والبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة ) UNDP ( والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي.

وقد بدأ املركز عمله في الكويت مع مطلع عام 2002م، وأمكنه خالل السنوات العشر األولى 
من األلفية الثالثة إنتاج مجموعة من البرمجيات التعليمية التي تستهدف االرتقاء بالتعليم في دولة 

الكويت وفي عدد من الدول العربية األخرى.
نافعا  دليال  ليكون  أنتجها،  التي  التعليمية  بالبرمجيات  تعريفا  يقدم  الكتاب  هذا  في  واملركز 
للمعلمني وكافة العاملني في احلقل التربوي للتعرف على ما ميكن أن تقدمه التكنولوجيا التعليمية 

من مساعدة لهم في تطوير أساليب أدائهم. 
األهداف  لتحقيق  تتواصل مسيرته  أن  كبير في  واألمــل  بالثناء،  املركز جدير  وهذا اجلهد من 

املرجوة من إنشائه. وأن يكون صرحا مسهما في ارتياد آفاق التعليم اإللكتروني املنشود.
ومن الله التوفيق     

أ.د. موضى عبد العزيز احلمود          
وزير التربية ووزير التعليم العالي

رئيس مجلس أمناء املركز
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إنتاج  في  مسيرته  التعليمية  البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  بــدأ  م   2002 عــام  مطلع  مع 
البرمجيات التعليمية كمؤشر للبدء باستخدام تقنيتي املعلومات واالتصاالت في التعليم. ومنذ البداية 
قام املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية بوضع املعايير والضوابط والشروط التي حتكم إنتاج 

البرمجيات التعليمية لتكون خير معني للمعلم في مدارس وزارات التربية والتعليم باملنطقة العربية.
وانطالقا من كون املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية  ® ReDSOFT  منظمة إقليمية 
ال تهدف إلى الربح املادي ، فقد قام املركز بتطوير وإنتاج برمجيات ومواد تعليمية ذات نوعية متميزة 

تخضع ملعايير علمية وتربوية واجتماعية وأخالقية ودينية مقبولة من األنظمة التربوية العربية .
والبرمجيات املنتجة من قبل املركز اإلقليمي ميكن  استخدامها عن طريق  األقراص املدمجة على أجهزة 
تصميم  بأن  هنا  اإلشــارة  وجتــدر  التعليمية.  والبوابات  اإلنترنت  شبكة  من خالل  إليها  الوصول  أو  احلاسوب 
البرمجيات التعليمية املنتجة باملركز يعزز ويدعم مبدأ التعلم الذاتي  حيث يستطيع أن يتصفحها الطالب واملعلم 

وولي األمر بسهولة ويسر.
وقد حرص املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية  ® ReDSOFT على نقل تقنية إنتاج البرمجيات 
التعليمية إلى املنطقة العربية من خالل تدريب العاملني في املجال التربوي على استخدام البرمجيات، وكذلك 

من خالل تنظيم املؤمترات وورش العمل بالتعاون مع مؤسسات تعليمية في عدد من الدول العربية.   
كما قام املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية   ® ReDSOFT بتطوير وحتسني العملية 
االتصال  لتقنيتي  اجليد  التوظيف  خالل  من  العربية  باملنطقة  التعليمية  املؤسسات  في  التعليمية 

واملعلومات في  البرمجيات املنتجة .
 ReDSOFT ®   وقد ساهمت مشاريع ونشاطات املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية 
بصورة فاعلة في تطور صناعة البرمجيات التعليمية في املنطقة مما ساهم في إعداد أجيال من 
املتعلمني القادرين على التعامل اإليجابي مع معطيات عصر املعلومات مبا يؤهل املجتمع بأسره للحاق 

بركب الدول املتقدمة في هذا املجال واالستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية.
ويأتي هذا الكتيب ليلقي الضـوء على إجنـــــازات املركــز اإلقـــليمي لتطـويـر البرمجــيات التعليمية 
® ReDSOFT كي تعم الفائدة على الكادر التربوي والتعليمي وتساهم في تهيئتة لعصر استخدام 

تقنيتي املعلومات واالتصاالت .
وأنتهز هذه الفرصة ألعرب عن عظيم تقديري وشكري وامتناني لكل من ساهم في إجنازات 
الذين تفانوا في  التعليمية  البرمجيات  املركز ومشاريعه املتميزة من كوادر املركز اإلقليمي لتطوير 
التي  والتعليمية  التربوية  واملؤسسات  التكنولوجية  للتطورات  املواكبة  احللول  وأحدث  أفضل  تقدمي 
شاركت في مسيرة املركز، وكما نخص ممولي املشاريع بجزيل الشكر  وعظيم االمتنان لدورهم الفعال 

في دعم مسيرة التعليم والتعلم. 
كما نود التأكيد على أن املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية ® ReDSOFT على أمت االستعداد 

للتعاون مع وزارات التربية والتعليم في املنطقة العربية وكذلك مؤسسات التعليم اجلامعي واألهلي .

تقدمي

مدير عام املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية 
م.نـادر معـرفي
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الصندوق العربي 
لإلمناء اإلق�تصادي واإلجتماعي

املركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية 

البرنامج اإلمنائي
لألمم املتحدة

دولة الكويت

نبذة تاريخية 

تعود نشأة  »املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية  ®ReDSOFT« ومقره دولة الكويت 
إلى صدور املرسوم األميري بالقانون رقم 23 لسنة 1996 بشأن استضافته كثاني مركزين إقليميني  
لتقنية برامج احلاسوب يعمالن بشكل رئيسي على تقنية إنتاج البرمجيات للمنطقة العربية، وفقاً 
لالتفاقية املوقعة في مدينة نيويورك بتاريخ  1989/6/13م بني كل من حكومتي دولة الكويت و جمهورية 
مصر العربية ، والبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة )UNDP(  والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 
واالجتماعي )AFESD(، والتي مت مبقتضاها إنشاء أول هذين املركزين حتت اسم  »املركز اإلقليمي 
لتقنية املعلومات وهندسة البرمجيات )RITSEC( في العام 1990م مبدينة القاهرة، كما  تفضلت 
 »ReDSOFT® التعليمية   البرمجيات  »املركـز اإلقليمي لتطويـر  الكويت مشكورة باستضافة  دولة 
على أراضيها وفقاً للمرسوم األميري السابق اإلشارة إليه حيث مت االتفاق الحقا على حتديد موقع 
املقر الدائم للمركز داخل معهد الكويت لألبحاث العلمية في منطقة الشويخ وفق اتفاقية التعاون 
املبرمة بني »املركـز اإلقليمي لتطويـر البرمجيات التعليمية  ®ReDSOFT »ومعهد الكويت لألبحاث 

العلمية في إبريل 2002 م .

نبذة تعريفية 

تهدف  ال  إقليمية  منظمة   ReDSOFT® التعليمية  البرمجيات  لتطويـر  اإلقليمي  املركـز  يعتبر 
برمجيات  وإنتاج  وتطوير  بدراسة  يضطلع  العربية  املنطقة  في  رائــد  مركز  وهو  املــادي،  الربح  إلى 
املتعددة ونشرها على شبكة  الوسائط  املدمجة ذات  تعليمية مبنية على استخدام األقراص  ومواد 
العربية،  املنطقة  إلى  التعليمية  البرمجيات  إنتاج  تقنية  نقل  على  رئيسي  بشكل  ويعمل  اإلنترنت، 
التوظيف  خالل  من  العربية  باملنطقة  التعليمية  املؤسسات  في  التعليمية  العملية  وحتسني  وتطوير 
اجليد لتقنيتي االتصال واملعلومات، من أجل اإلسهام بصورة فاعلة في إعداد أجيال من املتعلمني 
قادرين على التعامل اإليجابي مع معطيات عصر املعلومات مبا يؤهل املجتمع بأسره للحاق بركب 

الدول املتقدمة في هذا املجال واالستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية.
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الصندوق العربي 
لإلمناء اإلق�تصادي واإلجتماعي

املركز اإلقليمي
لتطوير البرمجيات التعليمية 

البرنامج اإلمنائي
لألمم املتحدة

دولة الكويت

الرؤية

مركز رائد في املنطقة العربية يضطلع بدراسة وإنتاج البرمجيات التعليمية ، ويعمل بشكل رئيسي 
على نقل تقنية إنتاج البرمجيات للمنطقة العربية.

الرســـالة

العمل على تطوير وحتسني العملية التعليمية في املؤسسات التعليمية باملنطقة العربية من خالل 
استخدام تقنيتي االتصال واملعلومات وتوظيفها في مجال التعليم ، وذلك  بإنتاج البرمجيات التعليمية 

التي تخدم املواد التعليمية باستخدام األقراص املدمجة ذات الوسائط املتعددة وشبكة اإلنترنت

الغايات

تتمثل أهداف املركز فيما يلي :
•دراسة وتطوير وإنتاج برمجيات تعليمية خلدمة املنطقة العربية قابلة للتشغيل: 	

- على البوابات التعليمية ضمن منظومات التعلم اإللكتروني.
- باستخدام األقراص املدمجة ذات الوسائط املتعددة.

- على مواقع شبكة اإلنترنت.
باملنطقة  التعليمي  النظام  في  واملعلومات  االتصاالت  لتقنيتي  الفاعل  االستخدام  وتعزيز  •دعم  	

العربية.
•نقل تقنية إنتاج البرمجيات التعليمية إلى املنطقة العربية. 	

•تقدمي استشارات فنية، تقنية ومهنية للوكاالت واملعاهد والهيئات احلكومية في املنطقة العربية  	
وذلك  التعليم  وحوسبة  التربوي  املجال  في  واالتصاالت  املعلومات  تقنيتي  توظيف  على  للعمل 

بالتعاون مع العديد من املنظمات واجلامعات الدولية.
•متابعة آخر املستحدثات في تقنية االتصال واملعلومات وتوظيفها في االرتقاء مبجاالت التعليم  	

والتدريب ودعم مرافق التعليم والتدريب في هذا الشأن.
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أواًل: املشاريع
1

مشروع

برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اجلهة املستفيدة: وزارة التربية - دولة الكويت

اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

سنة اإلصدار:  2002

 فكرة املشروع:

يهدف املشروع إلى استخدام  التكنولوجيا لتدعيم أسس العملية التربوية والتي صممت لتحفيز 
طفل الروضة في املستويني األول والثاني على التعلم الذاتي من خالل إثارة دافعيته للتعلم بواسطة 

برمجيات ذات وسائط متعددة تعتمد أسلوب التعلم باللعب .
مت تطوير البرمجيات التعليمية ملرحلة رياض األطفال بوزارة التربية في دولة الكويت بالتعاون 
واملركز  التربية  وزارة  من  خبراء  إشــراف  وحتــت   ،)UNDP( املتحدة  لــألمم  اإلمنائي  البرنامج  مع 

اإلقليمي.
مت تطوير اثني عشر برنامجا تعليميا على أقراص مدمجة في املستوى األول، وكذلك اثنا عشر 
برنامجا تعليميا ألطفال املستوى الثاني مبعدل قرص واحد لكل خبرة من اخلبرات التربوية، وذلك 
في حزم برمجية حتتوي كل حزمة على 12 قرصا مدمجا و12 دليل استخدام داخل مغلف من الورق 

املقوى مت إخراجه بشكل أنيق وسهل االستخدام.
مت توفير البرمجيات في جميع فصول مدارس رياض األطفال احلكومية بدولة الكويت وعددها 
185 مدرسة الستخدامها في فعاليات التدريس، وتخدم البرمجيات حوالي 55000 طفل سنويا، كما 

يتم  توفيرها للراغبني من أولياء األمور بأسعار رمزية.

مخرجات املشروع :

املستوى األول:
روضتي - من أنا  - أسرتي وأقاربي وجيراني - صحتي وسالمتي - املاء والهواء-  حيوانات ونباتات 
-  أصوات وأشكال وألوان  -  اجلمعية التعاونية  -  بلدي الكويت -  املواصالت -  البر -  البحر.

املستوى الثاني:
احلاسوب في روضتي - أنا اإلنسان- الناس يعملون – غذائي - املاء والهواء - حيوانات ونباتات- 

الفصول األربعة - اإلسالم ديني - بلدي الكويت –االتصاالت - النفط – البحر .

1
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : روضتي - املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 054 - 4

1-1

يقدم هذا البرنامج خبرة )روضتي( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية التي 
تهدف إلى أن يتعرف الطفل )روضته(، واألعمال التي يقوم بها قبل الذهاب للروضة، 
أدوار العاملني فيها ومحتوياتها ومرافقها ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من املفاهيم 
)كبير  احلجم   – )طويل، قصير(  الطول   : واحــدة  وفق خاصية  كالتصنيف  الرياضية 
والزمانية  خلف(،   – –حتت-أمام  –خارج-فوق  ، والعالقات املكانية )داخل  –صغير( 

)صباحاً –مساءاً(.

21



اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : من أنا  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 060 - 4

التفاعلية  األنشطة  من  العديد  من خالل   ) ؟  أنا  )من  خبرة  البرنامج  هذا  يقدم 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل نفسه كإنسان ، ويقبل ذاته ، ويتعرف كذلك أعضاء 
اجلسم، وأهميتها ، وأداة تنظيف كل عضو ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من املفاهيم 
الطول   : واحدة  التصنيف وفق خاصية  وكذلك   ، ومدلوالً  رمزاً  كالعدد)1(  الرياضية 

)طويل ،قصير( – احلجم )كبير،صغير( – الوزن )ثقيل ، خفيف( . 

1-2
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : أسرتي وأقاربي وجيراني  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 059 - 4

1-3

من  العديد  خــالل  مــن   ) وجيراني  وأقــاربــي  )أســرتــي  خبرة  البرنامج  هــذا  يقدم 
األنشطة التفاعلية التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل مفهوم األسرة ، وادوار أفرادها، 
ومفهوم األقارب ، واجليران ، وبعض العادات االجتماعية ، باإلضافة إلى ما تقدمه 
للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )أسرة – 
أصدقاء –جيران( ، واملفاهيم الرياضية كالعدد )2( رمزاً ومدلوالً ، واألعداد  بيت – 
)1-2( والعد الترتيبي : األول ، الثاني ، وكذلك تكوين مجموعات ملعرفة األكثر واألقل 

)التصنيف( ، وأيضاً العالقات املكانية )بني-بجانب – داخل – خارج ( . 
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : صحتي وسالمتي  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 061 - 4

يقدم هذا البرنامج خبرة )صحتي وسالمتي( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل أعضاء اجلسم ،والغذاء املفيد لها ، وأدوات النظافة 
اخلاصة بكل عضو ، كما يتعرف أضرار األدوات اخلطرة ودور الطبيب ، وقواعد األمن 
والسالمة عند عبور الشارع باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل 
في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة)نظافة – مستوصف( واملفاهيم الرياضية 
كالعددين : )2،1( رمزاً ومدلوال ، والعد الترتيبي : األول والثاني ، وكذلك التصنيف 

وفق خاصية واحدة : اللون-الشكل –احلجم-النوع .

1-4
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25

اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : املاء والهواء  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 062 - 4

1-5

يقدم هذا البرنامج خبرة )املاء والهواء( للمستوى األول من خالل العديد من األنشطة 
التفاعلية التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل أهمية الهواء في احلياة ، واستخداماته 
 ، احلياة  في  واستخداماته   ، ومــصــادره   ، وصفاته   ، أهميته  املــاء  وكذلك   ، وملوثاته 
باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة 
مبوضوع اخلبرة )مطر واللون ( ، واملفاهيم الرياضية كالعدد )3( رمزاً ومدلوالً، واألعداد 
)1-3( والعد الترتيبي من األول إلى الثالث ، وكذلك التصنيف وفق خاصية واحدة : 

)اللون – الشكل –احلجم – النوع ( وأيضاً الكم )كثير –قليل-أكثر من – أقل من (. 
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : حيوانات ونباتات  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 055 - 4

العديد  خــالل  من  األول  املستوى  ونباتات(  )حيوانات  خبرة  البرنامج  هــذا  يقدم 
من األنشطة التفاعلية التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل احليوانات األليفة من حيث 
املعيشة ، واملأكل والتكاثر وأهميتها  في حياة اإلنسان ، وبعض املهن املرتبطة بتربية 
احليوانات ، وكذلك يتعرف النباتات املختلفة من حيث أنواعها وأشكالها وأجزاؤها ، 
وفوائدها لإلنسان ، وبعض املهن املرتبطة بالزراعة ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل 
من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )طيور – أرنب – 
قطة – نبات( واملفاهيم الرياضية كالعدد )4( رمزاً ومدلوالً ، والعد الترتيبي من األول 
إلى الثالث ، وكذلك التصنيف وفق خاصية واحدة : اللون – الشكل – احلجم – النوع 

وأيضاً السرعة )سريع – بطيء( . 

1-6
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : أصوات وأشكال وألوان  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 063 - 4

1-7

يقدم هذا البرنامج خبرة )أصوات وألوان وأشكال( من خالل العديد من األنشطة 
والبيئة  الطبيعة  في  واأللــوان  األصــوات  الطفل  يتعرف  أن  إلى  تهدف  التي  التفاعلية 
 ، احمليطة  البيئة  في  الرئيسة  الهندسية  واألشكال   ، بها  املرتبطة  واملهن   ، احمليطة 
باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة 
رمزاً   )4  ،3(  : كالعددين  الرياضية  واملفاهيم   ، )صوت-شكل-لون(  اخلبرة  مبوضوع 
، وكذلك األشكال  الــرابــع  إلــى  األول  مــن   الترتيبي  والعد   )4-1( واألعـــداد  ومــدلــوالً 

الهندسية )الدائرة-املربع – املثلث (.
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : اجلمعية التعاونية  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 058 - 4

األنشطة  من  العديد  خــالل  من  التعاونية(  )اجلمعية  خبرة  البرنامج  هــذا  يقدم 
 ، الرئيسة  وأقسامه   ، املركزي  السوق  الطفل  يتعرف  أن  إلــى  تهدف  التي  التفاعلية 
ومحتويات كل قسم ، ووظائف العاملني في السوق  ومرافقه اخلارجية باإلضافة إلى 
ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة 
)سوق –عربة-نقود( ، واملفاهيم الرياضية كالعدد )5( رمزاً ومدلوالً ، واألعداد )5-1( 
 – ، والوزن )ثقيل  –أمام - خلف(  وكذلك العالقات املكانية )فوق-حتت-ميني-يسار 

خفيف – أثقل من – أخف من (.

1-8
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : بلدي الكويت  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 057 - 4

1-9

من  العديد  خالل  من  األول  للمستوى  الكويت(  )بلدي  خبرة  البرنامج  هذا  يقدم 
األنشطة التفاعلية التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل الكويت كبلد خليجي عربي مسلم، 
يقع على اخلليج العربي ، وله أمير وولي عهد ، وعلم ميثله ، كما يتعرف الكويت قدمياً، 
وحديثاً من حيث املظاهر واملعالم والعادات االجتماعية ، واملهن باإلضافة إلى ما تقدمه 
للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )علم – 
بوم- ثوب( واملفاهيم الرياضية كالعددين )6،5( رمزاً ومدلوال،واألعداد )1-6( والعد 
احلجم-الشكل-  : وفق خاصيتني  التصنيف  وكذلك   ، الرابع  إلى  األول  من  الترتيبي 

29اللون-النوع وأيضاً األطول )طويل – قصير(.



اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : املواصالت   — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 052 - 4

يقدم هذا البرنامج خبرة )املواصالت( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية التي 
تهدف إلى أن يتعرف الطفل املواصالت البرية والبحرية واجلوية من حيث : أنواعها 
وأصواتها وأماكن سيرها وفوائدها وأجزاؤها ، وأهمية الوقود ، وإشارة املرور ، وابرز 
تتمثل  لغوية  للطفل من مفردات  تقدمه  ما  إلى  باإلضافة  باملواصالت  املرتبطة  املهن 
في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )سيارة-طائرة-سفينة-قطار(، واملفاهيم 
الرياضية كالعدد )6( رمزاً ومدلوالً ، والعد الترتيبي من األول إلى اخلامس، وكذلك 
التصنيف وفق خاصيتني : احلجم – الشكل – اللون – النوع وأيضاً السرعة )سريع – 

بطيء( واملسافة)بعيد-قريب(.

1-10
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : الـــــبــر  — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 056 - 4

1-11

التي  التفاعلية  األنشطة  من  العديد  خالل  من  )البر(  خبرة  البرنامج  هذا  بقدم 
تهدف إلى أن يتعرف الطفل البيئة البرية ، ومظاهرها واملهن املرتبطة بها والفرق بني 
حياة البادية واملدن من حيث : املساكن والشوارع واخلدمات العامة والعادات ، ويتعرف 
أيضاً حيوانات البر النافعة والضارة وفوائدها ، والفرق بني نباتات البر والنباتات التي 
بعض  في  تتمثل  لغوية  مفردات  من  للطفل  تقدمه  ما  إلى  باإلضافة  اإلنسان  يزرعها 
الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )خيام – بر – خروف – جمل ( ، واملفاهيم الرياضية 
كالعدد 7 رمزاً ومدلوالً ، واألعداد )1-7( وكذلك التصنيف وفق خاصيتني ، األحجام 
)كبير ، صغير ، أكبر من ، أصغر من ( . واألطوال )طويل ، قصير ، أطول من  – أقصر 
من( ، والسرعة )سريع ،بطيء ، أسرع من ، أبطأ من ( وأيضاً العالقات املكانية )أقرب 

من - أبعد من(.
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : البحر   — املستوى األول

رقم اإليداع : 2010 / 053 - 4

يقدم هذا البرنامج خبرة )البحر( للمستوى األول من خالل العديد من األنشطة 
النقل  ووسائل  وفوائدها  البحرية  البيئة  الطفل  يتعرف  أن  إلى  تهدف  التي  التفاعلية 
األسماك  يتعرف  وكذلك  البحرية  بالبيئة  املتعلقة  والهوايات  األنشطة  وأبرز  البحرية 
 ، بالبحر  املرتبطة  املهن  وبعض   ، بها  اخلاصة  الصيد  وأدوات  وفوائدها،  املختلفة 
باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة 
مبوضوع اخلبرة )مركب – بحر – سمك( واملفاهيم الرياضية كاألعداد )1-7( والعد 
الترتيبي من األول إلى اخلامس وكذلك التصنيف وفق خاصيتني ، األحجام )كبير ،صغير 

،أكبر من ، أصغر من ( وأيضاً العالقات املكانية )خارج –داخل – فوق-حتت(.

1-12
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : احلاسوب في روضتي  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 079 - 4

1-13

األنشطة  من  العديد  من خالل   ) روضتي  في  )احلاسوب  خبرة  البرنامج  هذا  يقدم 
التفاعلية التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل احلاسوب كآلة إلكترونية ،ويقدر أهميته في 
كل جوانب احلياة، ودوره في الروضة ، كما يتعرف إلى أجزائه الظاهرة ، وكيفية تشغيله، 
الكلمات  بعض  في  تتمثل  لغوية  مفردات  من  للطفل  تقدمه  ما  إلى  باإلضافة   ، وفوائده 
كالعددين  الرياضية   واملفاهيم   ، –قرص(  شاشة   – املرتبطة مبوضوع اخلبرة )حاسوب 
، وكذلك  الثالث  إلى  الترتيبي من األول  والعدد  ، واألعــداد )3-1(  ومدلوالُ  )2،1( رمــزاُ 
التصنيف وفق خاصيتني : النوع – الشكل – احلجم )كبير ،صغير( -اللون )ابيض – أسود 

33– رمادي(، وأيضاً العالقات املكانية ) قريب – بعيد – داخل – خارج – أمام – خلف( . 



اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : أنا اإلنسان  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 078 - 4

يقدم هذا البرنامج خبرة )أنا اإلنسان( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل إلى ذاته ، ويتقبل جنسه وأعضاء جسمه، وهيكله 
 ، والكبار  الصغار  بينه وبني اآلخرين من  والفرق  يتعرف مراحل منوه  ، كما  العظمي 
من  للطفل  تقدمه  ما  إلى  باإلضافة   ، املختلفة  الشعوب  وأشكال   ، اخلمس  وحواسه 
الرياضية  واملفاهيم   ، يد-إنسان(   – )رأس  اخلبرة  مبوضوع  مرتبطة  لغوية  مفردات 
كالعددين )4،3( رمزاً ومدلوالً واألعداد )1-4( ، واألعداد من األول إلى الرابع ، وكذلك 
احلجم )كبير،صغير ، أكبر من ،  اللون –  التصنيف وفق خاصيتني : النوع الشكل – 
قصير ، أطول من ، أقصر من(  اصغر من ( باإلضافة إلى مفاهيم الطول )طويل – 

والوزن )ثقيل ، خفيف ، أثقل من ، أخف من( . 

1-14
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : الناس يعملون  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 077 - 4

1-15

يقدم هذا البرنامج خبرة )الناس يعملون( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل املهن املختلفة ، وأماكن تواجدها ، واألعمال التي 
يقوم بها أصحابها ، ومخاطرها ، وأهميتها للمجتمع ، مع تعرف مالبس أصحاب هذه 
املهن وأدواتهم ، وضرورة احترامهم ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية 
تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )طبيب – جنار – معلم ( ، واملفاهيم 
الرياضية كالعددين : )4 ، 5( رمزاً ومدلوالً ، واألعداد )1-5( واألعداد من األول إلى 
اخلامس ، وكذلك التصنيف وفق خاصيتني : النوع – الشكل – اللون – احلجم )كبير 

35- صغير - أكبر من - أصغر من ( ، وأيضاً العالقات املكانية )فوق – حتت(. 



اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : غذائي  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 076 - 4

التي  التفاعلية  األنشطة  من  العديد  من خالل  )غذائي(  البرنامج خبرة  هذا  يقدم 
تهدف إلى أن يتعرف الطفل الغذاء : أنواعه ، ومصادره ، واملفيد منه ، وكيفية احملافظة 
عليه ، كما يتعرف إلى األطعمة التي تقوي األسنان وتضرها ، ووظيفة األسنان وأهميتها 
، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة 
مبوضوع اخلبرة )خضار ، فواكه ، ألبان ( ، واملفاهيم الرياضية اللون ، وأيضاً الكم )كثير 

– قليل – أكثر من – أقل من( ، والوزن ) ثقيل – خفيف – أثقل من – أخف من(.

1-16
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : املاء والهواء  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 082 - 4

1-17

من  العديد  من خالل  الثاني  للمستوى  والــهــواء(  )املــاء  خبرة  البرنامج  هذه  يقدم 
 ، احلية  للكائنات  املــاء  أهمية  الطفل  يتعرف  أن  إلى  تهدف  التي  التفاعلية  األنشطة 
ومصادره قدمياً ، وحديثاً ، وخواصه ، ووجوده في حاالت مختلفة ،وكذلك استخداماته 
 ، وامللوث   ، النقي  الهواء  أهمية  يتعرف  كما   ، به  املرتبطة  العلمية  التجارب  وبعض 
باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات  املرتبطة 
مبوضوع اخلبرة )هواء – ماء –ثلج ( واملفاهيم الرياضية كالعدد )8( رمزاً ومدلوالً ، 
واألعداد )1-8( ، وكذلك التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر : النوع – الشكل اللون – 
احلجم )كبير – صغير – أكبر من – أصغر من ( ، وأيضا الوزن )ثقيل – خفيف – أثقل 

من – أخف من ( والكم )كثير – قليل – أكثر من – أقل من ( 
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : حيوانات ونباتات  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 081 - 4

يقدم هذا البرنامج خبرة )حيوانات ونباتات( املستوى الثاني من خالل العديد من 
 ، أنواعها  الطفل احليوانات من حيث  يتعرف  إلى أن  التي تهدف  التفاعلية  األنشطة 
أشكالها، أصواتها، حركتها ،طرق تكاثرها ، فائدتها ، وصلة اإلنسان بها )األليف وغير 
وفائدتها   ، واحتياجاتها   ، وأجزاؤها  أنواعها  النباتات من حيث  يتعرف  كما  األليف(، 
لإلنسان، وأساليب الزراعة وأدواتها وخطواتها ، ومراحل منو النبات ، باإلضافة إلى 
ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة 
واألعداد   ، ومدلوال  رمــزاً   )9( كالعدد  الرياضية  واملفاهيم   ، حيوان(  شجر-   – )ورد 
)1-9( ، وكذلك التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر : النوع – الشكل – اللون – احلجم 
أطول  قصير –  أصغر من( ، وأيضا الطول )طويل –  أكبر من –  صغير –  )كبير – 
من – أقصر من (، والكم )كثير – قليل – أكثر من – أقل من( والسرعة )سريع-بطيء-

أسرع من ، أبطأ من(.

1-18
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : الفصول األربعة  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 080 - 4

1-19

يقدم هذا البرنامج خبرة )الفصول األربعة( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل الفصول األربعة ، ومظاهرها ، وحاالت اجلو فيها، 
ومييز بني كل منهما من حيث )املالبس – فوائدها – مضارها – وسائل الوقاية فيها 
من البرد واحلر وأثرها في حياة اإلنسان ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات 
ربيع   – شتاء   – )صيف  اخلبرة  مبوضوع  املرتبطة  الكلمات  بعض  في  تتمثل  لغوية 
 )10-1( من  واألعـــداد   ، مدلوالً  رمــزاً   )10( كالعدد  الرياضية  واملفاهيم   ، –خريف( 
واملجموعة اخلالية ، ومفهوم الصفر ، وكذلك التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر :النوع 
–الشكل –اللون – احلجم ) كبير ، صغير أكبر من ، أصغر من( وأيضاً الطول )طويل – 
قصير – أطول من – أقصر من( ، والوزن )ثقيل – خفيف – أثقل من – أخف من( .
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : اإلسالم ديني  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 083 - 4

يقدم هذا البرنامج خبرة ) اإلسالم ديني( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل أركان اإلسالم اخلمسة ، وبعض دالالت وعادات شهر 
الكعبة  بناء  وكيفية   ، املبارك  األضحى  وعيد  الفطر  عيد  ومظاهر   ، املبارك  رمضان 
الفيل ، وقصة بئر زمــزم، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من  املشرفة وأحــداث عام 
مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )الله – صالة – زكاة 
– حج ( واملفاهيم الرياضية كالعدد )11( رمزاً ومدلوالً ، واألعداد من )1-11(، وكذلك 
التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر : النوع – الشكل – اللون – احلجم  كبير ، صغير، 
اكبر من – أصغر من ( ، وأيضاً الطول )طويل – قصير – أطول من – أقصر من(. 

والزمن )صباحاً –ظهراً – مساء (. 

1-20
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : بلدي الكويت  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 084 - 4

1-21

من  العديد  خــالل  من  الثاني  املستوى  الكويت(  )بلدي  خبرة  البرنامج  هــذا  يقدم 
األنشطة التفاعلية التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل الكويت قدمياً وحديثاً من حيث 
العلم واملعالم والتعليم والزى والعادات االجتماعية كما يتعرف بعض األحداث التاريخية، 
املرتبطة  الكلمات  تتمثل في بعض  لغوية  للطفل من مفردات  تقدمه  إلى ما  باإلضافة 
أبراج ( ، واملفاهيم الرياضية كالعدد: )12(  سور –  كويت –  مبوضوع اخلبرة )علم – 
رمزاً ومدلوالً ، واألعداد من )1-12( ، وكذلك التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر : النوع 
– الشكل – احلجم ) كبير ، صغير ، أكبر من ، أصغر من ( – اللون )أسود – أخضر – 

41أبيض – احمر( ، وأيضاً لطول ) طويل – قصير – أطول من – أقصر من(. 



اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : االتصاالت  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 075 - 4

التفاعلية  األنشطة  العديد من  )االتصاالت( من خالل  البرنامج خبرة  يقدم هذا 
التي تهدف إلى أن يتعرف الطفل أنواع وسائل االتصاالت قدمياً وحديثاً، وأسماء بعض 
الصحف الكويتية واملهن املرتبطة بها ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية 
تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة )فاكس-هاتف-رسالة( ، واملفاهيم 
وفق  التصنيف  وكذلك   ،)13-1( واألعــداد   ، ومدلوالً  رمــزاً   )13(  : كالعدد  الرياضية 
خاصيتني أو أكثر : النوع – الشكل – اللون – احلجم )كبير ، صغير، أكبر من – أصغر 
من( ، وأيضاً العالقات املكانية )فوق – حتت – أعلى – أسفل – داخل –خارج – أمام 
– خلف ( واملسافة )بعيد – قريب – أبعد من  - أقرب من ( والطول )طويل – قصير 

– أطول من – أقصر من ( والسرعة ) سريع – بطيء – أسرع من – أبطأ من(.
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  دولة الكويت

اسم البرنامج : النفط  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 074 - 4

1-23

يقدم هذا البرنامج خبرة )النفط( من خالل العديد من األنشطة التفاعلية التي 
تهدف إلى أن يتعرف الطفل رحلة النفط من استخراجه إلى تصديره ، واهم املوانئ 
النفطية في الكويت وأهمية النفط كثروة قومية فيها ، باإلضافة إلى ما تقدمه للطفل 
من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة)حقل – ناقلة – 
نفط( ، واملفاهيم الرياضية كالعدد : )14( رمزاً ومدلوالً ، واألعداد )1-14(  وكذلك 
التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر : النوع – الشكل – اللون – احلجم ) كبير ،صغير،أكبر 
من ، أصغر من ( ، وأيضاً العالقات املكانية )قريب- بعيد – أقرب من – أبعد من ( ، 
والوزن )ثقيل –خفيف – أثقل من – أخف من ( والكم )كثير – قليل – أكثر من – أقل 

من (.
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—دولة الكويت

اسم البرنامج : البحر  — املستوى الثاني

رقم اإليداع : 2010 / 073 - 4

قدم هذا البرنامج خبرة )البحر( للمستوى الثاني من خالل العديد من األنشطة 
وخيراتها،   ، وأنشطتها  البحرية،  البيئة  الطفل  يتعرف  أن  إلى  تهدف  التي  التفاعلية 
ومصدر املاء في الكويت حديثاً وعملية تقطير مياه البحر ، ويتعرف السمك من حيث 
أنواعه وفوائده وأجزاؤه وطريقة تنظيفه وأدوات صيده وأماكن بيعه ، باإلضافة إلى 
ما تقدمه للطفل من مفردات لغوية تتمثل في بعض الكلمات املرتبطة مبوضوع اخلبرة 
)خليج-غوص-جزيرة( ، واملفاهيم الرياضية كالعدد : )15( رمزاً ومدلوالً ، واألعداد 
)1-15( ، وكذلك التصنيف وفق خاصيتني أو أكثر : النوع – الشكل – اللون – احلجم 
)كبير – صغير – أكبر من – أصغر من ( ، وأيضاً العالقات املكانية )فوق-حتت-داخل 
–خارج(، والطول )طويل-قصير-أطول من – أقصر من ( والوزن )ثقيل-خفيف-أثقل 

من – أخف من(.
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مشروع

برمجيات رياض األطفال
اململكة األردنية الهاشمية
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال -  اململكة األردنية الهاشمية

اجلهة املستفيدة: وزارة التربية والتعليم - اململكة األردنية الهاشمية

اجلهة املمولة: الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

سنة اإلصدار:  2009

 فكرة املشروع:

الهاشمية  مت تصميم وتنفيذ مشروع تطوير برمجيات مرحلة رياض األطفال للمملكة األردنية 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم األردنية، حيث يغطي املشروع جميع وحدات مرحلة رياض األطفال 

باململكة األردنية الهاشمية.
يهدف املشروع إلى استخدام التكنولوجيا لتدعيم أسس العملية التربوية والتي صممت لتحفيز 
الوسائط  ذات  البرمجيات  بواسطة  للتعلم  دافعيته  إثارة  خالل  من  التعلم  على  الروضة  طفل 

املتعددة.
مت تطوير البرمجيات التعليمية بالتعاون مع الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، 
وحتت إشراف خبراء من وزارة التربية والتعليم األردنية واملركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات 

التعليمية.
مت تطوير عدد ثمانية برامج تعليمية للعمل من خالل البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم في 
اململكة األردنية الهاشمية ومن خالل األقراص املدمجة مبعدل قرص مدمج واحد لكل وحدة تعليمية 
في مناهج رياض األطفال باململكة، وذلك في حزم برمجية حتتوي كل حزمة على 8 أقراص مدمجة 

ودليل استخدام وتشغيل متكامل داخل مغلف كارتوني أنيق وسهل االستخدام.
مت توفير البرمجيات في جميع فصول مدارس رياض األطفال احلكومية ، وبدأ العمل على تطبيق 

البرمجيات في مدارس رياض األطفال باململكة ابتداء من العام الدراسي )2009-2010م(.

مخرجات املشروع :

أنا وروضتي -  أسرتي -  حيواناتي -  وطني -  نباتاتي -  مائي – أرضي -  أناشيد روضتي 

2
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : أنا وروضتي

رقم اإليداع : 2010 / 046 - 4

يتعرف  حيث  الــروضــة  فــي  وسلمى  عمر  البرنامج  شخصيات  مــع  الطفل  يتنقل 
مرافقها وأنشطتها املختلفة، واستخدامات احلاسوب في البيت والروضة، ويتم التدريب 
في هذه الوحدة على احلــروف ) ا، ب، م، و، ر، ي، ت( واألرقــام )3،2،1( واحلروف 
املعرفية والرياضية مثل  املفاهيم  العديد من  ، ويستكشف   )A-L-C-P( االجنليزية
املربع واملستطيل والدائرة، ويشاهد القصص املفيدة )قصة نزول القرآن(،  وميارس 

األنشطة االجتماعية والدينية وينمي املفاهيم األخالقية.

2-1
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : أسرتي

رقم اإليداع : 2010 / 051 - 4

2-2

يتنقل الطفل مع شخصيات البرنامج عمر وسلمى في البيت ومع اجليران ليتعرف 
أفراد األسرة واألصدقاء ويتعرف دور األب و األم ووظيفتهما في األسرة، كما يستكشف 
مرافق البيت، واملالبس التي يلبسها وحاالت اجلو املختلفة، كما يتم التدريب في هذه 
واألرقام   )H-D( واالجنليزية  د(  )س،  العربية  اللغة  حــروف  من  عدد  على  الوحدة 
القصص  ويشاهد  الطول،  مثل  والرياضية  املعرفية  املفاهيم  من  والعديد   ،)6،5،4(
األخالقية  املفاهيم  وينمي  والدينية  االجتماعية  األنشطة  وميــارس  )اجلــار(،   املفيدة 

مثل األمانة. 
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

إسم البرنامج : حيواناتي

رقم اإليداع : 2010 / 050 - 4

حيواناتي  وحــدة  خالل  من  وسلمى  عمر  البرنامج  شخصيات  مع  الطفل  يتعرف 
العديد من احليوانات في البيئة وأنواعها، كما يتم التدريب في هذه الوحدة على عدد 
من حروف اللغة العربية )ح، ن، ل، ز( واالجنليزية )E-N-R-Z( واألرقام )9،8،7(، 
األنشطة  الهندسية، وميارس  األشكال  مثل  والرياضية  املعرفية  املفاهيم  من  والعديد 
االجتماعية والدينية ويتعّرف قصصاً من القرآن الكرمي )قصة أصحاب الفيل(، كما 

ينمي املفاهيم األخالقية مثل الرفق باحليوان.

2-3
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : وطـــني

رقم اإليداع : 2010 / 045 - 4

2-4

يتعرف الطفل مع شخصيات البرنامج عمر وسلمى وطنه األردن وعلمه والسالم 
التي تخدم  املهمة  املهن  الــدولــة   وبعض  بــه، ويستكشف مؤسسات  الوطني اخلــاص 
الوطن )الشرطي، اجلندي، رجل املطافئ، الطيار( واملالبس التي يلبسونها ، كما يتعرف 
النظافة وأهميتها، كما  إلى  البتراء(، ويتطرق   – عجلون   – آثار األردن )جرش  بعض 
)ع، ف، ص، ش(  العربية  اللغة  حــروف  من  على عدد  الوحدة  في هذه  التدريب  يتم 
املعرفية  املفاهيم  من  والعديد   ،)12،11،10( واألرقـــام   )F-K-Q-M( واالجنليزية 
مثل  والدينية  االجتماعية  األنشطة  وميــارس  املفيدة،   القصص  ويشاهد  والرياضية، 

حفظ سورة النصر، وينمي املفاهيم األخالقية مثل التعاون. 50



اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : نبــاتــاتي

رقم اإليداع : 2010 / 044 - 4

والثمار  وزراعتها  النباتات  وسلمى  عمر  البرنامج  شخصيات  مع  الطفل  يتعرف 
وأنواعها، ومييز بني األطعمة التي يتناولها، ويتطرق إلى النظافة وأهميتها قبل وبعد 
الوحدة على  التدريب في هذه  ويتم  املختلفة،  النقدية  العمالت  كما مييز بني  األكــل، 
عدد من حروف اللغة العربية )خ، ذ، ط، ق( واالجنليزية )G-T-O-S-Y( واألرقام 
)15،14،13(، والعديد من املفاهيم املعرفية والرياضية مثل الوزن، ويشاهد القصص 
املفيدة )قصة سيدنا موسى عليه السالم(،  وميارس األنشطة االجتماعية والدينية مثل 
التقرب إلى الله بالدعاء والشكر على نعمه ويحفظ سورة اإلخالص، وينمي املفاهيم 

األخالقية مثل الصدق. 
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : مـائي

رقم اإليداع : 2010 / 049 - 4

2-6

ومصادره،  أهميته  املـــاء،  وسلمى  عمر  البرنامج  شخصيات  مــع  الطفل  يتعرف 
الوضوء،   ، )السواك  النظافة  أهمية  إلى  ويتطرق  للشرب،  الصالح  املــاء  ومواصفات 
هذه  في  التدريب  ويتم  قياسها،  وطريقة  احلــرارة  مفهوم  يتعرف  كما   ،) االستحمام 
B-W-I-( واالجنليزية  غ(  هـ،  ج،  )ك،  العربية  اللغة  حــروف  من  على عدد  الوحدة 
السعة،  مثل  والرياضية  املعرفية  املفاهيم  من  والعديد   ،)18،17،16( واألرقــام   )U-J
سورة  حفظ  مثل  والدينية  االجتماعية  األنشطة  وميــارس  املفيدة،  القصص  ويشاهد 

الكوثر، وينمي املفاهيم األخالقية مثل تعلم النظام.
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : أرضــي

رقم اإليداع : 2010 / 048 - 4

ويستكشف  والتربة،  األرض  وسلمى  عمر  البرنامج  مع شخصيات  الطفل  يتعرف 
أصناف األغذية املفيدة والضارة للجسم وآداب تناول الطعام، كما يتعرف الظل والضوء 
ومصدره الرئيسي الشمس، ويتم التدريب في هذه الوحدة على عدد من حروف اللغة 
املفاهيم  والعديد من   ،)20،19( واألرقــام   )V-X( واالجنليزية  العربية )ظ، ث، ض( 
املعرفية والرياضية مثل السعة، ويشاهد القصص املفيدة )اإلسراء واملعراج(، وميارس 
الله احلسنى مثل )اخلالق،  يتعرف بعض أسماء  األنشطة االجتماعية والدينية حيث 
الشافي( كما يحفظ سورة الناس، وينمي املفاهيم األخالقية مثل احملافظة على البيئة 

وتعلم إماطة األذى عن الطريق.
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اسم املشروع: برمجيات رياض األطفال—اململكة األردنية الهاشمية

اسم البرنامج : أناشيد روضتي

رقم اإليداع : 2010 / 047 - 4

2-8

باململكة  األطفال  رياض  منهج  تعليمياً ضمن  نشيداً   )29( البرنامج عدد  يتضمن 
األردنية الهاشمية تخدم األهداف اخلاصة باملرحلة وتنقسم ما بني األهداف السلوكية 

واألخالقية والدينية واملعرفية واجلمالية وغيرها.
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برمجيات املرحلة االبتدائية
املرحلة األولى
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اجلهة املستفيدة: وزارة التربية — دولة الكويت

اجلهة املمولة: الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

سنة اإلصدار:  2005

 فكرة املشروع:

يتمثل هذا املشروع في العمل على تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية تخدم بشكل محدد ومباشر 
األهداف التربوية جلميع مواد الصفوف اخلمسة من املرحلة االبتدائية في دولة الكويت .

مخرجات املشروع :

. 1 القرآن الكرمي للصف األول االبتدائي.
. 2 القرآن الكرمي للصف الثاني االبتدائي.
القرآن الكرمي للصف الثالث االبتدائي. 3 .
القرآن الكرمي للصف الرابع االبتدائي. 4 .

القرآن الكرمي للصف اخلامس االبتدائي. 5 .
اللغة العربية  للصف األول االبتدائي. 6 .
اللغة العربية  للصف الثاني االبتدائي. 7 .
اللغة العربية  للصف الثالث االبتدائي. 8 .
اللغة العربية  للصف الرابع االبتدائي. 9 .
االجتماعيات للصف الثالث االبتدائي. 10 .

3
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : القرآن الكرمي للصف األول االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 072 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج القرآن الكرمي للصف األول االبتدائي ، حيث 
يحتوي على ستة اختيارات أساسية هي :

القراءة  الطالب  لتعليم  واضــح  بصوت   ) السور   ( اآليــات  لــقــراءة   : الــتــالوة  1 .
الصحيحة وحتفيظه اآليات املقررة على الصف األول االبتدائي.

على  املقررة  السور  نــزول  أسباب  توضح  قصة  عن  عبارة   : النزول  أسباب  2 .
الصف األول االبتدائي.

معاني اآليات : معاني املفردات واملعنى اإلجمالي لكلمات وآيات السور املقررة  3 .
على الصف األول االبتدائي.

تدريبات : تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناقصة ، اختيار من  4 .
متعدد وسحب وإفالت.

من سيربح الرسوم : تلوين بعض املشاهد التي مت سردها في أثناء الشرح أو  5 .
التدريب.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  6 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.

3-1
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : القرآن الكرمي للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 071 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج القرآن الكرمي للصف الثاني االبتدائي ، حيث 
يحتوي على ستة اختيارات أساسية هي :

القراءة  الطالب  لتعليم  واضــح  بصوت   ) السور   ( اآليــات  لــقــراءة   : الــتــالوة  1 .
الصحيحة وحتفيظه اآليات املقررة على الصف الثاني االبتدائي.

على  املقررة  السور  نــزول  أسباب  توضح  قصة  عن  عبارة   : النزول  أسباب  2 .
الصف الثاني االبتدائي.

معاني اآليات : معاني املفردات واملعنى اإلجمالي لكلمات وآيات  السور املقررة  3 .
على الصف الثاني االبتدائي.

تدريبات : تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناقصة ، اختيار من  4 .
متعدد وسحب وإفالت.

من سيربح الرسوم : تلوين بعض املشاهد التي مت سردها في أثناء الشرح أو  5 .
التدريب.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  6 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : القرآن الكرمي للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 070 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج القرآن الكرمي للصف الثالث االبتدائي ، حيث 
يحتوي على ستة اختيارات أساسية هي :

القراءة  الطالب  لتعليم  واضــح  بصوت   ) السور   ( اآليــات  لــقــراءة   : الــتــالوة  1 .
الصحيحة وحتفيظه اآليات املقررة على الصف الثالث االبتدائي.

على  املقررة  السور  نــزول  أسباب  توضح  قصة  عن  عبارة   : النزول  أسباب  2 .
الصف الثالث االبتدائي.

معاني اآليات : معاني املفردات واملعنى اإلجمالي لكلمات وآيات  السور املقررة  3 .
على الصف الثالث االبتدائي.

تدريبات : تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناقصة ، اختيار من  4 .
متعدد وسحب وإفالت.

من سيربح الرسوم : تلوين بعض املشاهد التي مت سردها في أثناء الشرح أو  5 .
التدريب.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  6 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : القرآن الكرمي للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 069 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج القرآن الكرمي للصف الرابع االبتدائي ، حيث 
يحتوي على ستة اختيارات أساسية هي :

القراءة  الطالب  لتعليم  واضــح  بصوت   ) السور   ( اآليــات  لــقــراءة   : الــتــالوة  1 .
الصحيحة وحتفيظه اآليات املقررة على الصف الرابع االبتدائي.

على  املقررة  السور  نــزول  أسباب  توضح  قصة  عن  عبارة   : النزول  أسباب  2 .
الصف الرابع االبتدائي.

معاني اآليات : معاني املفردات واملعنى اإلجمالي لكلمات وآيات  السور املقررة  3 .
على الصف الرابع االبتدائي.

تدريبات : تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناقصة ، اختيار من  4 .
متعدد وسحب وإفالت.

من سيربح الرسوم : تلوين بعض املشاهد التي مت سردها في أثناء الشرح أو  5 .
التدريب.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  6 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : القرآن الكرمي للصف اخلامس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 068 - 4

 ، الكرمي للصف اخلامس االبتدائي  القرآن  البرنامج وحــدات منهج  يغطي  هذا 
حيث يحتوي على ستة اختيارات أساسية هي :

القراءة  الطالب  لتعليم  واضــح  بصوت   ) السور   ( اآليــات  لــقــراءة   : الــتــالوة  1 .
الصحيحة وحتفيظه اآليات املقررة على الصف اخلامس االبتدائي.

على  املقررة  السور  نــزول  أسباب  توضح  قصة  عن  عبارة   : النزول  أسباب  2 .
الصف اخلامس االبتدائي.

معاني اآليات : معاني املفردات واملعنى اإلجمالي لكلمات وآيات  السور املقررة  3 .
على الصف اخلامس االبتدائي.

تدريبات : تدريبات متنوعة منها ما هو تكملة الكلمة الناقصة ، اختيار من  4 .
متعدد وسحب وإفالت.

من سيربح الرسوم : تلوين بعض املشاهد التي مت سردها في أثناء الشرح أو  5 .
التدريب.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  6 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : اللغة العربية للصف األول االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 067 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية للصف األول االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية 
لهذا الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ووحدات 

الصف األول هي:
أنا وأسرتي  1 .

عقيدتي  2 .
طعامي وشرابي  3 .

في اجلمعية التعاونية 4 .
في سوق السمك  5 .

مدرستي. 6 .

بناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على ست أيقونات للوحدات الست 
باإلضافة إلى ست أيقونات أخرى الختباراتهم باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم/ 
البرنامج مع وضع نسبة مئوية  تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة  التي  ولي األمر 

بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : اللغة العربية للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 066 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية للصف الثاني االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية 
لهذا الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ووحدات 

الصف الثاني هي:
عقيدتي   1 .
صحتي  2 .
الوطن  3 .

الناس والسفر . 4 .

بناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على أربع أيقونات للوحدات األربع 
باإلضافة إلى أربع أيقونات أخرى الختباراتهم باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم/ 
البرنامج مع وضع نسبة مئوية  تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة  التي  ولي األمر 

بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة األولى

اسم البرنامج : اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 064 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية 
لهذا الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ووحدات 

الصف الثالث هي:
للكون خالق عظيم  1 .

العلم في خدمة اإلنسان  2 .
الكويت والنفط  3 .

في البحر  4 .
وطني الكويت.  5 .

للوحدات  أيقونات  على خمس  للبرنامج  الرئيسة  القائمة  ذلك حتتوي  على  بناًء 
أيقونة  إلى  باإلضافة  الختباراتهم  أخرى  أيقونات  إلى خمس  باإلضافة  اخلمس 
لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع 

نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

اسم البرنامج : اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 065 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة العربية 
لهذا الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ووحدات 

الصف الرابع هي:
من أخالق الكويتيني   1 .

علماء نفعوا الناس  2 .
املال واحلياة  3 .

احلياة النيابية في دولة الكويت   4 .
اصنع بنفسك.   5 .

للوحدات  أيقونات  على خمس  للبرنامج  الرئيسة  القائمة  ذلك حتتوي  على  بناًء 
أيقونة  إلى  باإلضافة  الختباراتهم  أخرى  أيقونات  إلى خمس  باإلضافة  اخلمس 
لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع 

نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  األولى

إسم البرنامج : االجتماعيات للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 086 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج االجتماعيات للصف الثالث االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر االجتماعيات  لهذا 
الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف 
الثالث  على تسع وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على تسع 
أيقونات للوحدات باإلضافة إلى تسع أيقونات أخرى الختباراتهم باإلضافة إلى أيقونة 
لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة 

مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اجلهة املستفيدة: وزارة التربية — دولة الكويت

اجلهة املمولة: الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

سنة اإلصدار:  2009

 فكرة املشروع:

برمجيات  وإنتاج  تصميم  على  العمل  في  ويتمثل  األولــى  للمرحلة  استكماالً  املشروع  هذا  يأتي 
تعليمية تخدم بشكل محدد ومباشر األهداف التربوية لباقي مواد الصفوف اخلمسة نتيجة للتغيير 

في بعض مناهج املرحلة االبتدائية في دولة الكويت .

مخرجات املشروع :

4

التربية اإلسالمية للصف األول االبتدائي. 1 .
التربية اإلسالمية للصف الثاني االبتدائي. 2 .
التربية اإلسالمية للصف الثالث االبتدائي. 3 .
التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي. 4 .
التربية اإلسالمية للصف اخلامس االبتدائي. 5 .

اللغة اإلجنليزية للصف األول االبتدائي. 6 .
اللغة اإلجنليزية للصف الثاني االبتدائي. 7 .
اللغة اإلجنليزية للصف الثالث االبتدائي. 8 .
اللغة اإلجنليزية للصف الرابع االبتدائي. 9 .

اللغة اإلجنليزية للصف اخلامس االبتدائي. 10 .
االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي. 11 .

االجتماعيات للصف اخلامس االبتدائي 12 .
التربية الوطنية للصف األول االبتدائي. 13 .
التربية الوطنية للصف الثاني االبتدائي. 14 .
التربية الوطنية للصف الثالث االبتدائي. 15 .
التربية الوطنية للصف الرابع االبتدائي. 16 .

التربية الوطنية للصف اخلامس االبتدائي. 17 .
املهارات احلياتية للصف األول االبتدائي. 18 .
املهارات احلياتية للصف الثاني االبتدائي. 19 .
املهارات احلياتية للصف الثالث االبتدائي. 20 .
املهارات احلياتية للصف الرابع االبتدائي. 21 .
املهارات احلياتية للصف اخلامس االبتدائي. 22 .
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية اإلسالمية للصف األول االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 108  - 4

 ، التربية اإلسالمية للصف األول االبتدائي  البرنامج وحدات منهج  يغطي  هذا 
حيث يحتوي على سبعة اختيارات أساسية هي : 

علوم القرآن : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراســي (  1 .
ويحتوي كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

العقيدة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  2 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح. 

األحاديث : يحتوي على ستة أحاديث ) ثالثة أحاديث لكل فصل دراسي (  3 .
ويحتوي كل حديث على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

الفقه : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي كل  4 .
درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

السيرة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  5 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

التهذيب : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  6 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  7 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية اإلسالمية للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 107 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية اإلسالمية للصف الثاني االبتدائي ، 
حيث يحتوي على سبعة اختيارات أساسية هي : 

علوم القرآن : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراســي (  1 .
ويحتوي كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

العقيدة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  2 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح. 

األحاديث : يحتوي على ستة أحاديث ) ثالثة أحاديث لكل فصل دراسي (  3 .
ويحتوي كل حديث على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

الفقه : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي كل  4 .
درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

السيرة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  5 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

التهذيب : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  6 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  7 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية اإلسالمية للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 106 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية اإلسالمية للصف الثالث االبتدائي ، 
حيث يحتوي على سبعة اختيارات أساسية هي : 

علوم القرآن : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراســي (  1 .
ويحتوي كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

العقيدة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  2 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح. 

األحاديث : يحتوي على ستة أحاديث ) ثالثة أحاديث لكل فصل دراسي (  3 .
ويحتوي كل حديث على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

الفقه : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي كل  4 .
درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

السيرة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  5 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

التهذيب : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  6 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  7 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 105 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية اإلسالمية للصف الرابع االبتدائي ، 
حيث يحتوي على سبعة اختيارات أساسية هي : 

علوم القرآن : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراســي (  1 .
ويحتوي كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

العقيدة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  2 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح. 

األحاديث : يحتوي على ستة أحاديث ) ثالثة أحاديث لكل فصل دراسي (  3 .
ويحتوي كل حديث على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

الفقه : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي كل  4 .
درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

السيرة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  5 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

التهذيب : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  6 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  7 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية اإلسالمية للصف اخلامس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 104 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية اإلسالمية للصف اخلامس االبتدائي ، 
حيث يحتوي على سبعة اختيارات أساسية هي : 

علوم القرآن : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراســي (  1 .
ويحتوي كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

العقيدة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  2 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح. 

األحاديث : يحتوي على ستة أحاديث ) ثالثة أحاديث لكل فصل دراسي (  3 .
ويحتوي كل حديث على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

الفقه : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي كل  4 .
درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

السيرة : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  5 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

التهذيب : يحتوي على ستة دروس ) ثالثة دروس لكل فصل دراسي ( ويحتوي  6 .
كل درس على شرح وتدريب لقياس مدى استيعاب الطالب للشرح.

تقرير املستخدم :  فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب  7 .
كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : اللغة اإلجنليزية للصف األول االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 116 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة اإلجنليزية للصف األول االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة اإلجنليزية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف األول على عشر 
وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على عشر أيقونات للوحدات 
باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة 

البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : اللغة اإلجنليزية للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 091 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة اإلجنليزية للصف الثاني االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة اإلجنليزية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف الثاني على عشر 
وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على عشر أيقونات للوحدات 
باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة 

البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : اللغة اإلجنليزية للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 090 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة اإلجنليزية للصف الثالث االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة اإلجنليزية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف الثالث على ست 
عشرة وحدة وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على ست عشرة أيقونة 
للوحدات باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل 
أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.

4-8

76



اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : اللغة اإلجنليزية للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 089 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة اإلجنليزية للصف الرابع االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة اإلجنليزية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف الرابع على تسع 
عشرة وحدة وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على تسع عشرة أيقونة 
للوحدات باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل 
أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : اللغة اإلجنليزية للصف اخلامس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 088 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج اللغة اإلجنليزية للصف اخلامس االبتدائي، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر اللغة اإلجنليزية 
على  الصف اخلامس  ويحتوي  األمــر  ولي   / املعلم  قائمة  إلى  باإلضافة  الصف  لهذا 
خمس عشرة وحدة وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على خمس عشرة 
مبثابة  تعتبر  التي  األمــر  ولي   / املعلم  لقائمة  أيقونة  إلى  باإلضافة  للوحدات  أيقونة 
نسبة  لتوضيح  نشاط  كل  بجانب  مئوية  نسبة  مع وضع  البرنامج  أنشطة  لكل  فهرس 

إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 087  - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج االجتماعيات للصف الرابع االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر االجتماعيات  لهذا 
الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف 
الرابع على تسع وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على تسع 
أيقونات للوحدات باإلضافة إلى تسع أيقونات أخرى الختباراتهم باإلضافة إلى أيقونة 
لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة 

مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : االجتماعيات للصف اخلامس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 085 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج االجتماعيات للصف اخلامس االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر االجتماعيات  لهذا 
الصف باإلضافة إلى اختبارات الوحدات وقائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف 
اخلامس على سبع وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على سبع 
أيقونات للوحدات باإلضافة إلى سبع أيقونات أخرى الختباراتهم باإلضافة إلى أيقونة 
لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع نسبة 

مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية الوطنية للصف األول االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 117 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية للصف األول االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف األول على أربع 
وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على أربع أيقونات للوحدات 
باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة 

البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية الوطنية للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 102 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية للصف الثاني االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف الثاني على أربع 
وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على أربع أيقونات للوحدات 
باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة 

البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية الوطنية للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 109 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية للصف الثالث االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف الثالث على أربع 
وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على أربع أيقونات للوحدات 
باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة 

البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية الوطنية للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 110 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج التربية الوطنية للصف الرابع االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد وحدات مقرر التربية الوطنية 
لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف الرابع على أربع 
وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على أربع أيقونات للوحدات 
باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر  التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة 

البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : التربية الوطنية للصف اخلامس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 101 - 4

االبتدائي،  للصف اخلامس  الوطنية  التربية  منهج  وحــدات  البرنامج  يغطي  هذا 
التربية  مقرر  وحــدات  عدد  تساوي  الرئيسة  االختيارات  من  عدد  على  يحتوي  حيث 
الوطنية لهذا الصف باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر ويحتوي الصف اخلامس 
على أربع وحدات وبناًء على ذلك حتتوي القائمة الرئيسة للبرنامج على أربع أيقونات 
للوحدات باإلضافة إلى أيقونة لقائمة املعلم / ولي األمر التي تعتبر مبثابة فهرس لكل 
أنشطة البرنامج مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : املهارات احلياتية   للصف األول االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 100 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج املهارات احلياتية للصف األول االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد املهارات احلياتية املقررة لهذا 
الصف حيث مت معاجلة املفاهيم بالعديد من التدريبات واألنشطة التفاعلية باإلضافة 
إلى قائمة املعلم / ولي األمر التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع 

نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : املهارات احلياتية   للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 098 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج املهارات احلياتية للصف الثاني االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد املهارات احلياتية املقررة لهذا 
الصف حيث مت معاجلة املفاهيم بالعديد من التدريبات واألنشطة التفاعلية باإلضافة 
إلى قائمة املعلم / ولي األمر التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع 

نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : املهارات احلياتية   للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 097 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج املهارات احلياتية للصف الثالث االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد املهارات احلياتية املقررة لهذا 
الصف حيث مت معاجلة املفاهيم بالعديد من التدريبات واألنشطة التفاعلية باإلضافة 
إلى قائمة املعلم / ولي األمر التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع 

نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : املهارات احلياتية  للصف الرابع االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 096 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج املهارات احلياتية للصف الرابع االبتدائي ، حيث 
يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد املهارات احلياتية املقررة لهذا 
الصف حيث مت معاجلة املفاهيم بالعديد من التدريبات واألنشطة التفاعلية باإلضافة 
إلى قائمة املعلم / ولي األمر التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج مع وضع 

نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات املرحلة االبتدائية—املرحلة  الثانية

اسم البرنامج : املهارات احلياتية للصف اخلامس  االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 095 - 4

يغطي  هذا البرنامج وحدات منهج املهارات احلياتية للصف اخلامس االبتدائي ، 
حيث يحتوي على عدد من االختيارات الرئيسة تساوي عدد املهارات احلياتية املقررة 
التفاعلية  واألنشطة  التدريبات  من  بالعديد  املفاهيم  معاجلة  مت  حيث  الصف  لهذا 
باإلضافة إلى قائمة املعلم / ولي األمر التي تعتبر مبثابة فهرس لكل أنشطة البرنامج 

مع وضع نسبة مئوية بجانب كل نشاط لتوضيح نسبة إجناز الطالب.
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اسم املشروع: برمجيات مهارات العلوم والرياضيات
          )احللقة األولى 3-1(

اجلهة املستفيدة: املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج
اجلهة املمولة: املركز العربي للبحوث التربوية لدول اخلليج

سنة اإلصدار:  2005

 فكرة املشروع:

تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية حاسوبية ملهارات العلوم والرياضيات للصفوف الثالثة األولى 
من املرحلة االبتدائية والواردة حتت البرنامج رقم )ب/2/ ك( ضمن برامج  املركز العربي للبحوث 
التربية العربي لدول اخلليج الذي يضم دولة اإلمارات العربية  التابع ملكتب  التربوية لدول اخلليج 
العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر  ، اململكة  املتحدة ، ومملكة البحرين ، دولة الكويت 

واجلمهورية  اليمنية. 

وقد مت إنتاج برنامجني تعليميني بواقع برنامج تعليمي ملهارات مادة العلوم للصفوف الثالثة األولى 
من املرحلة االبتدائية وبرنامج تعليمي ملهارات مادة الرياضيات للصفوف الثالثة األولى من املرحلة 
االبتدائية في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج. وتوفير البرامج التعليمية املنتجة 

على أقراص ليزر مدمجة مع توفير كتيب تشغيل وتعليمات لكـل قرص 
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اسم املشروع: برمجيات مهارات العلوم والرياضيات
          )احللقة األولى 3-1(

اسم البرنامج : مهارات العلوم

رقم اإليداع : 2010 / 038 - 4

املرحلة  من  األولــى  الثالثة  للصفوف  العلوم  مهارات  من  بعضاً  البرنامج  هــذا  يعالج 
االبتدائية وهي كما يلي:

واملــعــلــومــات عــن األشــيــاء واحلــــوادث والظواهر  الــبــيــانــات  يجمع  املشاهدة:  
باستخدام احلواس اخلمس.

التعريف والتحديد: يسمي األجسام واحلوادث واألماكن بأسمائها الصحيحة وفقا ملا 
تعلمه، ويعرف بعض املصطلحات والظواهر العلمية.

يبني ويصوغ التشابه واالختالف بني األجسام واألحداث واألماكن. املقارنة:  
التصنيف:  يكون مجموعات مبنية على واحدة أو أكثر من اخلصائص املشتركة 

أثناء مشاهداته.
يفسر تفسيرا علميا صحيحا جدوال أو مجموعة بيانات أو بعض  التفسير:  

الظواهر.
يحدد املشكلة ويصوغها بعبارات واضحة. التجريب:  

والفحص  التجارب  فــي  يشاهده  عما  سليما  لغويا  تعبيرا  يعبر  التعبير:  
والنتائج املستخلصة.

استخدام املراجع: يستخلص املعلومات من مصادر التعلم املتاحة له.
يتعاون مع أقرانه في إجراء التجارب والفحوص العملية. التعاون:  
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الثالثة األولى من املرحلة االبتدائية وهي  الرياضيات للصفوف  من مهارات  البرنامج بعضاً  يعالج هذا 
كما يلي: 

1- مهارات األعداد الطبيعية والعد حتى 9999.
1-2 يعني العدد السابق مباشرة والعدد التالي مباشرة.

1-3 يحدد القيمة املنزلية لرقم ) في نطاق اآلحاد و العشرات واملئات واآلالف( .
2- اجلمع والطرح و الضرب والقسمة على األعداد الطبيعية

2-1 يستخدم خوارزميات اجلمع على األعداد الطبيعية جلمع عددين أو أكثر كل منها بحدود 4 أرقام 
بناجت ال يزيد عن 9999 .

2-2  يستخدم خوارزميات الطرح على األعداد الطبيعية لطرح عدد من آخر كل منهما في حدود 
4 أرقام .

2-3  يستخدم حقائق الضرب األساسية حتى x 9 9 إليجاد نتائج الضرب .
.9 x 9 2-4  يوجد ناجت قسمة عدد على آخر موظفا حقائق الضرب األساسية حتى

3- مهارات العالقات واالقترانات
3-1 يكمل سالسل أعداد بأمناط مختلفة .

3-2  يصدر حكماً على صحة عبارة حتوي إحدى العالقات )< ، > ،= ( بني عددين كل منهما في 
حدود 4 أرقام .

4- العالقات واالقترانات على الكسور
4-1  يقارن بني كسرين لهما املقام نفسه وكل منهما ≥ 10/9 .

4-2  يحول الواحد الصحيح إلى كسر مقامه معلوم .
5- مهارات العمليات احلسابية )اجلمع والطرح ( على الكسور

5-1  يجمع كسرين متحدي املقام )كل منهما ≥ 10/9 وبناجت أصغر من أو يساوي الواحد الصحيح(.
5-2  يطرح كسراً من آخر )متحدي املقام( وكل منهما ≥ 10/9 .

يطرح كسراً ≥ 10/9 من الواحد الصحيح .
6- مهارات الهندسة

6-1  مييز بني القطعة املستقيمة و املستقيم و اخلط املنحني.
6-2  مييز بني النقاط املستوية واملنحنيات و املجسمات املرسومة في حدود ما درس.

7- مهارات القياس.
7-1  يقيس طول قطعة مستقيمة بالسنتيمتر مستخدما املسطرة ويكتب القياس  و وحدة القياس

7-2 مهارات اجلمل الرياضية.
7-3  يختار نوع العملية املناسبة )+،-، ×، ÷ ( التي جتعل جملة مفتوحة عبارة صحيحة. 

5-2

اسم املشروع: برمجيات مهارات العلوم والرياضيات
          )احللقة األولى 3-1(

اسم البرنامج : مهارات الرياضيات

رقم اإليداع : 2010 / 041 - 4
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 فكرة املشروع:

األلعاب  مشروع  من  األولــى  احللقة  التعليمية بتنفيذ  البرمجيات  لتطويـر  اإلقليمي  املركـز  قام 
التربوية والتي تخدم طالب املرحلة االبتدائية، حيث يحتوي البرنامج على العديد من األلعاب التي 
جتمع بني الترفيه وبني اكتساب املعلومات واملهارات العلمية، حيث أشارت العديد من الدراسات إلى 

أن أسلوب التعلم باللعب من أفضل الطرق الكتساب املهارات.

حتوي البرمجيات عدد )15( لعبة تربوية تفاعلية هادفة للمرحلة االبتدائية، تتضمن معلومات 
مفيدة وتدعم احتياجات األطفال في هذه املرحلة.

اسم املشروع: األلعاب التربوية للمرحلة اإلبتدائية
اجلهة املستفيدة: تالميذ املرحلة اإلبتدائية

اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
سنة اإلصدار:  2005  

رقم اإليداع : 2010 / 042 - 4

6
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اسم املشروع: أناشيد تعليمية للمرحلة اإلبتدائية
اجلهة املستفيدة: تالميذ املرحلة اإلبتدائية

اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
سنة اإلصدار:  2005  

رقم اإليداع : 2010 / 039 - 4

 فكرة املشروع:

تتكون األناشيد التعليمية للمرحلة االبتدائية من مجموعة مختارة من األناشيد التعليمية املرتبطة 
من رسومات  املتعددة  الوسائط  استخدمت  وقد  واالجنليزية،  العربية  باللغتني  الدراسية  باملناهج 

وصوت وحركة إلخراج عمل مدمج ضمن معايير محددة.

حتوي البرمجيات عدد )30( من األناشيد التعليمية الهادفة باللغتني العربية واالجنليزية للمرحلة 
االبتدائية، تتضمن معلومات مفيدة وتدعم احتياجات األطفال في هذه املرحلة.

مت تطوير هذا املنتج ملا ملسه املركز اإلقليمي من اهتمام الطفل في هذه املرحلة باألناشيد حيث 
تعتبر وسيلة جاذبة الستقبال املعلومات عند األطفال.
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )I( للصفوف 3-2-1 
اجلهة املستفيدة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج

اجلهة املمولة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج
سنة اإلصدار:  2002  

 فكرة املشروع:

تتمثل فكرة املشروع في تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية حاسوبية في العلوم للصفوف الثالثة 
األولى من املرحلة االبتدائية بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج الذي يضم دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، مملكة البحرين ، دولة الكويت ، اململكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر 

و اجلمهورية اليمنية. 

الثالثة  العلوم لكل صف من الصفوف  إنتاج ثالثة برامج تعليمية بواقع برنامج تعليمي في  مت 
األولى من املرحلة االبتدائية في الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج. وتوفير البرامج 

التعليمية املنتجة على أقراص ليزر مدمجة مع توفير كتيب تشغيل وتعليمات لكـل قرص.

مت تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء مبكتب التربية 
العربي لدول اخلليج على استخدام البرمجيات املنتجة 
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )I( للصفوف 3-2-1

اسم البرنامج : العلوم للصف األول االبتدائي

رقم اإليداع : 2010 / 032 - 4

ضمن سلسلة علوم اخلليج يستمتع املتعلم في برنامج العلوم للصف األول االبتدائي 
من خالل رحلة بالبالون بالكثير من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن مواقف 
تعليمية وقصصاً علمية وأناشيد هادفة وألعاباً تربوية والعديد من أفالم الفيديو، كما 
يتمكن ولي األمر أو املعلم من متابعة أداء املتعلم من خالل قائمة خاصة تتضمن تقارير 

األداء.  

املوضوعات اخلاصة بالعلوم للصف األول االبتدائي :
•بيتنا . 	

•مدرستنا . 	
•أعضاء جسم اإلنسان ووظائفها . 	

•كيف نتعرف األشياء حولنا . 	
•األرض والسماء . 	

•فوائد الشمس لنا . 	
•احليوانات. 	

•النباتات. 	
•احليوانات والنباتات . 	

•اإلنسان واحليوانات والنباتات . 	
•املاء والهواء ضروريان حلياة اإلنسان . 	
•التشابه واالختالف بني املاء و الهواء. 	

•حركة املاء والهواء. 	
•األدوات تساعدنا. 	

•األدوات التي تساعدنا متنوعة. 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )I( للصفوف 3-2-1

اسم البرنامج : العلوم للصف الثاني االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 033 - 4

ضمن سلسلة علوم اخلليج يستمتع املتعلم في برنامج العلوم للصف الثاني االبتدائي 
التي  التفاعلية  التعليمية  األنشطة  من  بالكثير  احليوان  حديقة  إلى  رحلة  خالل  من 
من  والعديد  تربوية  وألعاباً  هادفة  وأناشيد  علمية  وقصصاً  تعليمية  مواقف  تتضمن 
أفالم الفيديو، كما يتمكن ولي األمر أو املعلم من متابعة أداء املتعلم من خالل قائمة 

خاصة تتضمن تقارير األداء. 

املوضوعات اخلاصة بالعلوم للصف الثاني االبتدائي :
•األشياء احلية وغير احلية. 	

•احليوانات والنباتات. 	
•اإلنسان. 	

•األصوات مختلفة. 	

•فوائد الصوت لنا. 	
•انتقال الصوت. 	

•ماذا نحتاج كي نرى األشياء حولنا؟ 	
•مرور الضوء خالل األشياء. 	

•الضوء والظالل. 	
•الضوء واأللوان. 	
•فوائد احلرارة. 	
•قياس احلرارة. 	
•انتقال احلرارة. 	

•املطر. 	
•الغاز. 	

•القوة واحلركة. 	

•كيف تنتقل األشياء من مكان آلخر؟ 	
•كيف جنعل حركة األشياء من مكان  	

آلخر أسهل؟
•األرض. 	

•الليل والنهار. 	
•اجلهات األصلية. 	

•القمر والنجوم. 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )I( للصفوف 3-2-1

اسم البرنامج : العلوم للصف الثالث االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 034 - 4

ضمن سلسلة علوم اخلليج يستمتع املتعلم في برنامج العلوم للصف الثالث االبتدائي 
من خالل رحلة مدرسية بالكثير من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن مواقف 
تعليمية وقصصاً علمية وأناشيد هادفة وألعاباً تربوية والعديد من أفالم الفيديو، كما 
يتمكن ولي األمر أو املعلم من متابعة أداء املتعلم من خالل قائمة خاصة تتضمن تقارير 

األداء.

املوضوعات اخلاصة بالعلوم للصف الثالث االبتدائي :

8-3

•ماذا تأكل الكائنات احلية؟ 	
•كــيــف حتــصــل الـــكـــائـــنـــات على  	

طعامها؟
•احليوانات املفترسة. 	

•أين تعيش احليوانات والنباتات؟ 	
•احليوانات والنباتات التي تعيش  	

على اليابسة.
•احليوانات التي تعيش في املاء. 	

كي  احلية  الكائنات  •مــاذا حتتاج  	
تعيش؟

•سالمتي. 	
•صحتي. 	

•حاالت املاء. 	
•املاء حولنا. 	

•ذوبان األشياء في املاء. 	
•اإلنسان واملاء. 	

•فوائد الكهرباء ومصادرها. 	
•الدائرة الكهربائية. 	

•املغناطيس الكهربائي. 	
•فوائد البحر والنهر. 	

البحر  مــن  اإلنــســان  يستفيد  •كيف  	
والنهر؟

•فصول السنة. 	
•الظواهر اجلوية حولنا. 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )II( للصفوف 6-5-4
اجلهة املستفيدة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج

اجلهة املمولة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج
سنة اإلصدار:  2007  

 فكرة املشروع:

تتمثل فكرة املشروع في تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية حاسوبية ملنهج العلوم )احللقة الثانية( 
التربية  مكتب  مع  بالتعاون  االبتدائية  املرحلة  من  والسادس  واخلامس  الرابع  الصفوف  تضم  التي 
العربي لدول اخلليج ضمن برامج اخلطة املشتركة لتطوير املناهج في الدول األعضاء مبكتب التربية 
اململكة  الكويت،  دولة  البحرين،  املتحدة، مملكة  العربية  اإلمــارات  دولة  وهي  اخلليج  لدول  العربي 

العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر وجمهورية اليمن. قابلة للعرض على شبكة االنترنت.

الرابع  الصفوف  لكل صف من  العلوم  في  تعليمي  برنامج  بواقع  تعليمية  برامج  ثالثة  إنتاج  مت 
اخلليج.  لدول  العربي  التربية  مبكتب  األعضاء  للدول  االبتدائية  املرحلة  في  والسادس  واخلامس 
وتوفير البرامج التعليمية املنتجة على أقراص ليزر مدمجة مع توفير كتيب تشغيل وتعليمات لكـل 

قرص.

اخلليج  لدول  العربي  التربية  ملكتب  التعليمية  البوابة  على  للعمل  معدلة  نسخة  كما مت حتميل 
.SCORM متوافقة مع املعايير الدولية

مت تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء مبكتب التربية 
العربي لدول اخلليج على استخدام البرمجيات املنتجة 

9

106



اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )II( للصفوف 6-5-4

اسم البرنامج : العلوم للصف الرابع االبتدائي

رقم اإليداع : 2010 / 035 - 4

ضمن سلسلة علوم اخلليج  يستمتع املتعلم في برنامج العلوم للصف الرابع االبتدائي 
من خالل رحلته مع عالم إلى جزيرة العلوم بالكثير من األنشطة التعليمية التفاعلية 
تربوية والعديد  التي تتضمن مواقف تعليمية وقصصاً علمية وأناشيد هادفة وألعاباً 
من أفالم الفيديو، وميكنه قياس مستواه من خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة 
تعليمية، كما يتمكن ولي األمر أو املعلم من متابعة أداء املتعلم من خالل قائمة خاصة 

تتضمن تقارير األداء. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بالعلوم للصف الرابع االبتدائي :

9-1

•مرافق البيت 	
•بناء البيت 	

•املاء و احلياة 	
•الهواء و احلياة 	

•ماذا نأكل ؟ 	
•هضم الطعام 	

•هل عدد الناس حولنا يزيد ؟ 	
•هل عدد احليوانات حولنا يزيد ؟ 	
•هل عدد النباتات حولنا يزيد ؟ 	

•كيف يصنع النبات غذاءه ؟ 	
•حفظ األغذية 	
•فوائد الكهرباء 	

•مصادر الكهرباء 	
•  مالبسنا  	

•صناعة املالبس 	
•فوائد النفط 	

•مصادر النفط 	
•تصدير النفط 	

•املواصالت البرية 	
•املواصالت البحرية 	
•املواصالت اجلوية 	

•اإلنسان واألرض 	
•اإلنسان والقمر 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )II( للصفوف 6-5-4

اسم البرنامج : العلوم للصف اخلامس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 036 - 4

9-2

اخلامس  للصف  العلوم  برنامج  فــي  املتعلم  يستمتع  اخلليج  علوم  سلسلة  ضمن 
االبتدائي من خالل رحلته مع عالم في غرفة االختراعات بالكثير من األنشطة التعليمية 
تربوية  التفاعلية التي تتضمن مواقف تعليمية وقصصاً علمية وأناشيد هادفة وألعاباً 
والعديد من أفالم الفيديو، وميكنه قياس مستواه من خالل اختبارات قياس مستوى لكل 
وحدة تعليمية، كما يتمكن ولي األمر أو املعلم من متابعة أداء املتعلم من خالل قائمة 

خاصة تتضمن تقارير األداء. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بالعلوم للصف اخلامس االبتدائي :

•احليوانات الفقارية 	
•احليوانات الالفقارية 	

•املادة وحاالتها 	
•أثر احلرارة على املادة 	

•قياس احلرارة 	
•انتقال احلرارة 	

•األرض 	
•التربة 	

•الزراعة 	

•خواص الضوء 	
•الضوء واأللوان 	

•املجال املغناطيسي 	
•الكهرباء 	

•أجهزة اجلسم 	
•اإلسعافات األولية 	

•اإلنسان كائن حي متميز 	
•الفضاء 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )II( للصفوف 6-5-4

اسم البرنامج : العلوم للصف السادس االبتدائي.

رقم اإليداع : 2010 / 037 - 4

9-3

السادس  للصف  العلوم  برنامج  في  املتعلم  اخلليج  يستمتع  علوم  سلسلة  ضمن 
االبتدائي من خالل رحلته مع عالم في غرفة االختراعات بالكثير من األنشطة التعليمية 
التفاعلية التي تتضمن مواقف تعليمية وقصصاً علمية وأناشيد هادفة وألعاباً تربوية 
والعديد من أفالم الفيديو، وميكنه قياس مستواه من خالل اختبارات قياس مستوى 
لكل وحدة تعليمية، كما يتمكن ولي األمر أو املعلم من متابعة أداء املتعلم من خالل قائمة 

خاصة تتضمن تقارير األداء. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بالعلوم للصف السادس االبتدائي :

•البيئة ومكوناتها 	
•العالقة بني مكونات البيئة 	

•موارد البيئة 	
•تلوث البيئة 	

•أجزاء النبات ووظائفه 	
•كيف يصنع النبات غذائه؟ 	

•تكاثر النبات 	
•الطحالب و الفطريات و البكتريا 	

•اإلنسان و امليكروبات 	
•املادة وخواصها، املادة وحاالتها 	
•التغيرات التي تطرأ علي املادة 	

•العناصر واملركبات 	

•املخاليط واحملاليل 	
•الكشف عن املواد 	

•الهواء اجلوي حولنا 	
•ضغط الهواء اجلوي 	

•الهواء اجلوي والطقس 	
•الرصد اجلوي 	

•الشمس واألرض والنجوم 	
•القمر 	

•فصول السنة 	
•املجموعة الشمسية 	
•استكشاف الفضاء 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )III( للصفوف 9-8-7
اجلهة املستفيدة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج

اجلهة املمولة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج
سنة اإلصدار:  2008  

 فكرة املشروع:

من  والتاسع  والثامن  السابع  للصفوف  العلوم  في  حاسوبية  تعليمية  برمجيات  وإنتاج  تصميم 
املرحلة املتوسطة بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج الذي يضم دولة اإلمارات العربية 
قطر  دولــة   ، عمان  ، سلطنة  السعودية  العربية  اململكة   ، الكويت  دولــة   ، البحرين  املتحدة، مملكة 

واجلمهورية  اليمنية. 

مت إنتاج العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية في كل من املجاالت العلمية التالية:
العلوم الفيزيائية
العلوم احلياتية

علوم األرض

على شكل  اخلليج  لدول  العربي  التربية  ملكتب  التعليمية  البوابة  على  البرمجيات  رفع  مت  وقد 
SCORM أنشطة تعليمية متوافقة مع املعايير الدولية

كما مت توفير البرامج التعليمية املنتجة من خالل  أقراص ليزر مدمجة مع توفير كتيب تشغيل 
وتعليمات لكـل قرص.

مت تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء مبكتب التربية 
العربي لدول اخلليج على استخدام البرمجيات املنتجة.

10
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )III( للصفوف 9-8-7

إسم البرنامج : العلوم الفيزيائية.

رقم اإليداع : 2010 / 043 - 4

10-1

تأتي البرمجيات التعليمية في العلوم الفيزيائية للمرحلة املتوسطة ضمن سلسلة علوم 
اخلليج بدول مجلس التعاون اخلليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج .

وتتضمن البرمجيات العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن التدريبات 
والتجارب العلمية واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم قياس مستواه من 
خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بالعلوم الفيزيائية الرئيسية :

•خواص املادة 	
•الطاقة احلرارية 	

•تغيرات املادة 	
•األحماض والقواعد واألمالح 	

•احلركة 	
•املركبات 	

•الشغل واآلالت 	
•القوة واحلركة 	
•طبيعة الصوت 	

•أمثلة على القوى 	

•القوة في املوائع  	
•مكونات املادة 	

•حتوالت الطاقة 	
•التكنولوجيا 	

•طبيعة الضوء 	
•الشغل والطاقة 	

•الكهرباء 	
•اجلدول الدوري 	

•التفاعالت الكيميائية 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )III( للصفوف 9-8-7

اسم البرنامج : العلوم احلياتية.

رقم اإليداع : 2010 / 043 - 4

10-2

سلسلة  املتوسطة ضمن  للمرحلة  احلياتية  العلوم  في  التعليمية  البرمجيات  تأتي 
علوم اخلليج بدول مجلس التعاون اخلليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول 

اخلليج .

وتتضمن البرمجيات العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن التدريبات 
والتجارب العلمية واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم قياس مستواه 
من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة 

تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بعلوم احلياة الرئيسية :
•الوحدة في املخلوقات احلية 	

•اخللية وحدة بناء األحياء 	
•التصنيف 	

•الوراثة 	
•أجهزة جسم اإلنسان 	

•مقدمة النبات 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )III( للصفوف 9-8-7

اسم البرنامج : علوم األرض والفضاء.

رقم اإليداع : 2010 / 043 - 4

10-3

ضمن  املتوسطة  للمرحلة  والفضاء  األرض  علوم  في  التعليمية  البرمجيات  تأتي 
سلسلة علوم اخلليج بدول مجلس التعاون اخلليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي 

لدول اخلليج .

وتتضمن البرمجيات العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن التدريبات 
والتجارب العلمية واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم قياس مستواه 
من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة 

تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بعلوم األرض والفضاء الرئيسية :
•طبقات األرض 	

•الكرة األرضية وعالقتها بالكون 	
•الفضاء والزمن 	

•البيئات الطبيعية 	
•األنظمة البيئية 	
•البيئة ومكوناتها 	
•اإلنسان والبيئة 	
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )IV( للصفوف 12-11-10

اجلهة املستفيدة: مكتب التربية العربي لدول اخلليج

اجلهة املمولة: الصندوق العربي لإلمناء اإلقتصادي واإلجتماعي

سنة اإلصدار:  2010  

 فكرة املشروع:

التربية  وزارات  الثانوية لصالح  للمرحلة  العلوم  تعليمية حاسوبية في  برمجيات  وإنتاج  تصميم 
اإلمارات  دولة  يضم  الذي  اخلليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  مع  بالتعاون  اخلليج  يدول  والتعليم 
العربية املتحدة، مملكة البحرين ، دولة الكويت ، اململكة العربية السعودية ، سلطنة عمان ، دولة قطر 

و اجلمهورية اليمنية. 

مت إنتاج العديد من األنشطة التعليمية في كل من املجاالت العلمية التالية:
•الفيزياء 	
•الكيمياء 	
•األحياء 	

•اجليولوجيا 	

شكل  على  اخلليج  لدول  العربي  التربية  ملكتب  التعليمية  البوابة  على  البرمجيات  رفع  مت  وقد 
SCORM أنشطة تعليمية متوافقة مع املعايير الدولية

كما مت توفير البرامج التعليمية املنتجة من خالل أقراص ليزر مدمجة مع توفير كتيب تشغيل 
وتعليمات لكـل قرص.

مت تدريب عدد من الكوادر العاملة في وزارات التربية والتعليم في الدول األعضاء مبكتب التربية 
العربي لدول اخلليج على استخدام البرمجيات املنتجة 

11
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )IV( للصفوف 12-11-10

اسم البرنامج : الفيزياء للمرحلة الثانوية.

رقم اإليداع : 2010 / 118 - 4

11-1

تأتي البرمجيات التعليمية في الفيزياء للمرحلة الثانوية ضمن سلسلة علوم اخلليج 
بدول مجلس التعاون اخلليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

وتتضمن البرمجيات العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن التدريبات 
والتجارب العلمية واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم قياس مستواه 
من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة 

تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بالفيزياء للمرحلة الثانوية :
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )IV( للصفوف 12-11-10

اسم البرنامج : الكيمياء للمرحلة الثانوية.

رقم اإليداع : 2010 / 118 - 4

11-2

تأتي البرمجيات التعليمية في الكيمياء للمرحلة الثانوية ضمن سلسلة علوم اخلليج 
بدول مجلس التعاون اخلليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج .

وتتضمن البرمجيات العديد من األنشطة التعليمية التفاعلية التي تتضمن التدريبات 
والتجارب العلمية  واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم قياس مستواه 
من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة 

تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة بالكيمياء للمرحلة الثانوية :
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )IV( للصفوف 12-11-10

اسم البرنامج : األحياء للمرحلة الثانوية.

رقم اإليداع : 2010 / 118 - 4

11-3

علوم  سلسلة  الثانوية ضمن  للمرحلة  األحياء  في  التعليمية  البرمجيات  تأتي 
لدول  العربي  التربية  مكتب  مع  بالتعاون  اخلليجي  التعاون  مجلس  بــدول  اخلليج 

اخلليج.

تتضمن  التي  التفاعلية  التعليمية  األنشطة  من  العديد  البرمجيات  وتتضمن 
التدريبات والتجارب العلمية واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم 
قياس مستواه من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس 

مستوى لكل وحدة تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة األحياء للمرحلة الثانوية :
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اسم املشروع: برمجيات علوم اخلليج )IV( للصفوف 12-11-10

اسم البرنامج : اجليولوجيا للمرحلة الثانوية.

رقم اإليداع : 2010 / 118 - 4

11-4

تأتي البرمجيات التعليمية في اجليولوجيا للمرحلة الثانوية ضمن سلسلة علوم اخلليج بدول 
مجلس التعاون اخلليجي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول اخلليج.

التدريبات  تتضمن  التي  التفاعلية  التعليمية  األنشطة  من  العديد  البرمجيات  وتتضمن 
والتجارب العلمية واملواقف التعليمية وأفالم الفيديو، وميكن للمستخدم قياس مستواه من خالل 

نظام إدارة التعلم اإللكتروني ومن خالل اختبارات قياس مستوى لكل وحدة تعليمية. 

ويتضمن البرنامج املوضوعات اخلاصة اجليولوجيا للمرحلة الثانوية : 122
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مشروع

نظام بنك األسئلة
للمرحلتني املتوسطة والثانوية
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اسم املشروع: نظام بنك األسئلة للمرحلتني املتوسطة والثانوية

اجلهة املستفيدة: وزارة التربية  - دولة الكويت

اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

سنة اإلصدار:  2004  

 فكرة املشروع:

إلى مساعدة  األسئلة  بنك  الدراسية.ويهدف  املجاالت  في جميع  األسئلة  بنك  نظام  تطوير  مت 
ألف سؤال مدقق  مائتي  يقرب من )200000(  ما  أدائهم من خالل  الطالب على حتسني مستوى 
املرحلتني  األسئلة  بنك  نظام  يغطي  الكويت،حيث  بدولة  التربية  وزارة  موجهي  قبل  من  ومراجع 

املتوسطة والثانوية، وفقا للمناهج واملقررات الدراسية املعتمدة في دولة الكويت. 

مت تدشني املشروع ونشره على شبكة اإلنترنت بدءاً من العام 2004م مجانا للطالب على املوقع 
)q8testbank.redsoft.org(:اإللكتروني

يتيح النظام للمستخدم حل امتحان متكامل في املجال الدراسي احملدد للصف احملدد يتم توليده 
النسبية للموضوعات وشروط إعداد االختبار اجليد في أحد  لــألوزان  عشوائيا في كل مرة وفقاً 

التقوميات األساسية التالية :
- الفترات ) األولى / الثانية / املتبقية (

- نهاية الفصل الدراسي ) األول / الثاني( 
والتي يتم حتديد الوحدات التدريسية واملوضوعات لكل منها في كل مجال لكل صف من قبل 
املختصني باملجال الدراسي ووفقاً للخطة التدريسية املعتمدة، ويقوم املستخدم باإلجابة عن أسئلة 
االمتحان، ومن ثم يقدم النظام تقريراً للمستخدم يحتوي على عدد األسئلة التي قام بحلها وعدد 
األسئلة التي أجاب عنها بشكل صحيح وعدد األسئلة التي أجاب عنها بصورة غير صحيحة والدرجة 
التي حصل عليها من إجمالي درجات االمتحان حيث يحصل املستخدم على الدرجة كاملة في حالة 
اإلجابة الصحيحة وصفراً إذا كانت إجابته غير صحيحة مع إمكانية استصدار تقرير للمستخدم بعد 
انتهاء االمتحان يتضمن  إعادة استعراض األسئلة التي أخطأ في اإلجابة عنها وإحالته إلى الشرح 
والتعليق املبسط للمفهوم السابق اإلشارة إليه وفقا لهدفها احملدد وتوضيح اإلجابة الصحيحة لها. 

12
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مشروع

البرنامج التدريبي التفاعلي
للرخصة الدولية لقيادة احلاسوب

ICDL on Line
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للرخصة  التفاعلي  التدريبي  البرنامج  املــشــروع:  اســم 
 ICDL on Line الدولية لقيادة احلاسوب                                              

اجلهة املستفيدة: املنطقة العربية
اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

سنة اإلصدار:  2005  
رقم اإليداع : 2010 / 040 - 4

 فكرة املشروع:

الوحدات السبع  ICDL جلميع  الرابع من مفردات  التفاعلي لإلصدار  التدريبي  املنهج  إعداد 
متضمنة املادة العلمية لكل وحدة والتمرينات واألسئلة باللغة اإلجنليزية لعرضها على أقراص مدمجة 

وعلى شبكة االنترنت.

تعريب املنهج التدريبي التفاعلي لإلصدار الرابع بعد استكمال إنتاجه باللغة اإلجنليزية بالتعاون 
 ICDL على  للتدريب  مدمجة  أقــراص  شكل  على  وإنتاجها  كاليفورنيا  بجامعة    CDI مركز  مع 

باللغتني العربية واإلجنليزية .

13
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مشروع

املنهاج التعليمي
لشهادة  الرخصة الدولية
ICDL لقيادة احلاسوب
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اسم املشروع: املنهاج التعليمي لشهادة  الرخصة الدولية
ICDL لقيادة احلاسوب             

اجلهة املستفيدة: املنطقة العربية
اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

سنة اإلصدار:  2005  
رقم اإليداع : 2010 / 031 - 4

 فكرة املشروع:

جلمـــيع  واف  شــرح  على  احلاسوب  لقيادة  الدولية  الرخصة  لبرنامج  التدريبي  املنهاج  يحتوي 
املهارات واملفاهيم للوحدات الســبعة للرخصة اعتمد في سردها على بناء وتخطيط واضح وسهل 
على  املتدرب  مساعدة  بهدف  متدرجة  مستويات  أربعة  وفــق  بالكتاب  واملــفــردات  املفاهيم  لعرض 

استيعاب املهارات واملفاهيم 

 مت إصدار املنهاج في مجموعة مغلفة  تضم عدد )7( كتب يحتوي كل منها على أحدى مهارات 
الرخصة الدولية السبعة وقرص مدمج واحد يتضمن مجموعة من ملفات العروض التقدميية، تعني 

املدرب في إدارة لقاءات جلسة التدريب 

14
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مشروع

كتاب املدرب
)الدليل التربوي للمدرب املتميز(
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اسم املشروع: كتاب املدرب ) الدليل التربوي للمدرب املتميز( 

اجلهة املستفيدة: مراكز التدريب باملنطقة العربية

اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

سنة اإلصدار:  2005  

 فكرة املشروع:

نظراً حلاجة املدربني باملعاهد ومراكز التدريب إلى تعزيز مهاراتهم التدريبية من رؤية تربوية فقد 
مت إعداد هذا الدليل مبا ينعكس إيجابياً على إداراتهم جللسات التدريب.

15
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مشروع:

الشهادات الدولية
iQsystem
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iQsystem اسم املشروع: الشهادات الدولية

اجلهة املستفيدة: دولة الكويت

اجلهة املمولة: املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

 فكرة املشروع:

الكويت  دولــة  في  احلصري  الوكيل  التعليمية  البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  اعتماد  مت 
للشهادات الدولية iQsystem من قبل شركة سيرتيبورت العاملية - شريك ميكروسوفت احلصري 
عليه مت  بناًء    Microsoft IT Academy أكادميي تي  أي  ميكروسوفت  برنامج  لتسيير  عامليا 
اعتماد العديد من املعاهد واملراكز املعتمدة واملوزعة في جميع أنحاء دولة الكويت وحتت إشراف 

.ReDSOFT

16

132



iQsystem اسم املشروع: الشهادات الدولية

.IC³ اسم البرنامج : الشهادة العاملية للحاسوب واإلنترنت

16-1

 Microsoft IT العاملية )الوكيل احلصري لبرامج Certiport برنامج تعليمي من شركة
Academy ( ( ومت تقييم الشهادة من قبل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات CAIT في 
التدريب  مجال  في  عاملياً  األول  وهو  الكويت.  جامعة  في  والترقي  للتوظيف  وكشرط  الكويت 
احلاسوب  بأساسيات  املستخدمني  ملعرفة  القياسية  املهنية  املعايير  إلــى  املستند  واالعتماد 
واإلنترنت، والوحيد املعتمد عاملياً حملو أمية احلاسوب والذي يعطي خطوطاً عريضة وتوجيهات 
للحاسب واإلنترنت  فعاالً ومنتجاً  محددة للمهارات واملعرفة املطلوبة، ليصبح الفرد مستخدماً 
وميتلك املعرفة الكافية للتعامل مع معدات الكمبيوتر وبرمجياته والشبكات ومبا في ذلك االنترنت 
إنتاجيتهم في  عاليتني، مما سينعكس على  ومهارة  بكفاءة  التجارية  املشاريع  إدارة  ليتمكن من 

مواقع عملهم وفي زيادة الطلب عليهم في سوق العمل.

بأن  العالم، علماً  دولة حول   19 موزعني على  270 خبيراً  أكثر من  الشهادة  بتصميم  قام 
الشهادة معتمدة عاملياً ألكثر من 130 دولة يتوزع فيها أكثر من 12000 مركز فحص وتدريب، 
االمتحانات متوفرة ب 23 لغة من ضمنها اللغة العربية ويتم عقد االختبارات بإشراف مراقبي 

اجلودة في املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.

يتكون البرنامج من ثالثة اختبارات :
•أساسيات احلاسوب. 	
•التطبيقات األساسية. 	
•التعامل مع اإلنترنت. 	
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iQsystem اسم املشروع: الشهادات الدولية

اسم البرنامج : برنامج أخصائي تطبيقات ميكروسوفت املكتبية 2003
Microsoft Office Specialist 2003           

16-2

برنامج تعليمي يعمل على تطوير املهارات على مستوى عاٍل من التقدم في استخدام برامج 
ميكروسوفت املكتبية ويهدف لزيادة اإلنتاجية في العمل وإعطاء األولويات في التوظيف، وتعتبر 
هذه الشهادة من الشهادات املميزة جًدا فى شركة مايكروسوفت Microsoft ولكافة شركات 
 تكنولوجيا املعلومات العاملة فى مجال التدريب والدعم التقنى ومتوفر باللغة اإلجنليزية فقط.
 ،2003 Microsoft Office  لقد أثبتت إحصائيات عديدٍة أن شركات كبرى رأت أن أخصائي
 Microsoft أخصائي  إدخــال  في  كثيره  أخــرى  شركات  بــدأت  في حني  إنتاجها  لتفعيل  أداه 
Office 2003 كعنصر مهم في خططهم التطويرية والتي متتلك قطاًعا عريًضا من مستخدمى 
Microsoft Office يتعاملون مع األمر بشكل أكثر حرفية ، كما سمحت هذه الشهاده آلالف 
ميكروسوفت  لتطبيقات  الكامل  االستعمال  في  بالكفاءة  رسمية  شهاده  على  احلصول  األفــراد 
املكتبية مانحاً إياهم القدرة على حتسني مهاراتهم العملية واالندماج بسوق العمل بسهوله ويسر.

 

باإلمكان احلصول على ماستر في التطبيقات املكتبية Master – MOS 2003 عند التقدم 
ألربعة اختبارات من بينهم برنامج الوورد واإلكسل كبرنامجني أساسيني باملستوى املتقدم.

ويتكون البرنامج من االختبارات التالية وبشهادة منفردة لكل اختبار:
1 .MOS 2003 – Word
2 .MOS 2003 – Excel
3 .MOS 2003 – Powerpoint
4 .MOS 2003 – Access
5 .MOS 2003 – Outlook
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iQsystem اسم املشروع: الشهادات الدولية

اسم البرنامج : برنامج أخصائي تطبيقات ميكروسوفت املكتبية 2007
Microsoft Office Specialist 2007           

16-3

من البرامج املعروفة واملميزة عاملياً  فى شركة مايكروسوفت Microsoft ولكافة شركات 
 تكنولوجيا املعلومات العاملة فى مجال التدريب والدعم التقنى. ومتوفر باللغتني العربية واإلجنليزية.
والتي   )Microsoft Office 2007( بإستخدام  املوظف  واجتياز  مهارة  الشهادة  هذه  تثبت 
 متكنك من احلصول على أفضل الوظائف وإجناز املشاريع واألعمال واملتطلبات بسرعة وفعالية. 

باإلمكان احلصول على ماستر في التطبيقات املكتبية Master – MOS 2007 عند التقدم 
ألربعة اختبارات من بينهم برنامج الوورد واإلكسل كبرنامجني أساسيني باملستوى العادي.

ويتكون البرنامج من االختبارات التالية وبشهادة منفردة لكل اختبار:

1 .MOS 2007 – Word
2 .MOS 2007 – Excel
3 .MOS 2007 – Powerpoint
4 .MOS 2007 – Access
5 .MOS 2007 – Outlook
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اسم البرنامج : برنامج أخصائي تطبيقات ميكروسوفت املكتبية 2010
Microsoft Office Specialist 2010           

16-4

يعتبر أحدث برامج ميكروسوفت للتطبيقات املكتبية  2010  حيث مت تطويرها بتقنية عالية 
في  األولويات  وإعطاء  اإلنتاجية  زيــادة  لهدف  املكتبية  البرامج  استخدام  في  املهارات  لتطوير 
التطويري  التدريب والدعم  العاملة في مجال  التوظيف ولكافة مؤسسات تكنولوجيا املعلومات 

التقني.

عند   2010  Master – MOS املكتبية  التطبيقات  في  ماستر  على  احلصول  باإلمكان 
التقدم ألربعة اختبارات من بينهم برنامج الوورد واإلكسل كبرنامجني أساسيني باملستوى املتقدم 

و البوربويت باملستوى العادي إضافة إلى اختيار اختبار آخر باملستوى العادي.

ويتكون البرنامج من االختبارات التالية وبشهادة منفردة لكل اختبار:

1 .MOS 2010 – Word
2 .MOS 2010 – Excel
3 .MOS 2010 – Powerpoint
4 .MOS 2010 – Access
5 .MOS 2010 – Outlook
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ACA إسم البرنامج : أخصائي معتمد أدوبي
Adobe Certified Associate           
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ــى دعــم احــتــيــاجــات الــســوق احمللية بــأفــراد ذوي مــهــارات عالية  يــهــدف هــذا الــبــرنــامــج ال
فــي بــرامــج الــتــصــمــيــم اجلــرافــيــكــي، حــيــث متنحهم الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل فــي بــيــئــة مختصة 
بــالــتــصــمــيــم، ممـــا يـــقـــدم الـــدعـــم لــلــمــؤســســات والـــشـــركـــات فـــي هــــذا املـــجـــال وذلـــــك بعدم 
اإلنتاج. مــعــدل  مــن  ويــزيــد  التكاليف  مــن  يقلل  ممــا  للتصميم  خــارجــيــة  جــهــات  الـــى   الــلــجــوء 

التصميم  برمجيات  مجال  في  املتخصصة  العاملية  الشركة  أدوبــي  شركة  تعتبر  و   :  Adobe
 اجلرافيكي، و التي يسعى كل شخص في مجال التصميم أن يحصل على مثل هذه الشهادات.

 إن برنامج ACA متوفر بثالث شهادات المتحانات عاملية وهي:

1 .Dreamweaver CS3 & CS4 الويب باستخدا
. 2 .CS4  Flash CS3 & امللتيميديا باستخدام

 3 .Photoshop CS3 & CS4 & CS5 االتصاالت املرئية – الفوتوشوب من خالل
. Extended
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اسم البرنامج : أخصائي البيئة التقنية
CompTIA Strata IT Fundamentals  

16-6

اسم CompTIA هو أحد األسماء املعروفة في عالم املختصني بالتقنية، فهذه املنظمة تقوم 
بتوفير اختبارات وشهادات مثل +A او+Network للمختصني بالتقنية ومع األفكار اجلديدة 
باحلفاظ على البيئة قامت الشركة بتقدمي شهادةFundamentals  Strata IT. وهي تعتبر 

الشهادة التحضيرية الختبارات +A . ومتوفرة باللغة العربية.
من أجل احلصول على هذه الشهادة اجلديدة سيتوجب عليك اجتياز اختبار واحد مع نسبة 
جناح 70%، وتنصح CompTIA بأن ميتلك املتقدم خبرة تزيد عن 18 شهرا في التقنية وهو 
يختبرك في العديد من األمور من معرفة كيفية تقليل استهالك الطاقة إلى كيفية تركيب األنظمة 

االفتراضية على األجهزة من أجل تقليل عدد املزودات.
كما أن العديد من الشركات قد تستفيد من أصحاب هذه الشهادات في احلفاظ على البيئة 
تكاليف  وتقليل  الشركة  قــادرا على احملافظة على مصاريف  أنك ستكون  األهم هو  ولكن  أوالً 

الطاقة قدر اإلمكان وهو أمر آخر قد يجذب الشركات نحو من ميلكون مثل هذه الشهادات.

تتكون شهادة CompTIA Strata  من اختبار واحد فقط يتضمن التالي:
1 .Technology and Comuter Hardware Basics
2 .Compatibility Issues and Common Errors
3 .Software Installation and Functions
4 .Security
5 .Green IT and Preventative Maintenance
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إسم البرنامج : برنامج ميكروسوفت للتقنية املتخصصة
Microsoft Technology Associate  

16-7

أقوى وأحدث برنامج تعليمي تقني بترخيص من شركة ميكروسوفت وقد مت تطويره من قبل 
خبراء التعليم األوروبي وصانعي التكنولوجيا التعليمية للتطوير في مجال ابتكارات طلبة املدارس 

واجلامعات والكليات بصفة خاصة.

منفردة  اختبارات  سبعة  من     Microsoft Technology Associate برنامج  يتكون 
كالتالي:

1 .Web Development Fundamentals
2 .Database Administration Fundamentals
3 .Security Fundamentals
4 .Networking Fundamentals
5 .Windows Server Administration Fundamentals
6 .Software Development Fundamentals
7 .Windows Development Fundamentals

اختبار   1000 يتضمن   Campus License التعليمية ترخيص خاص  ويتم منح اجلهات 
معني  نظام  لتحميل  البرنامج  يحتاج  ال  حيث  املتطورة  امليزات  من  وبالعديد  منافسة  بأسعار 

باستثناء توفر شبكة إنترنت.
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أفضلية احلوار املقروء في برامج التعلم 
اإللكتروني لألطفال العرب 

تأثير  لتقييم  التجربة  من هذه  الهدف  كان 
إضــافــة احلــــوار املـــقـــروء عــلــى بــرنــامــج التعلم 
ــي يــســتــنــد إلـــى نـــص مــكــتــوب أثناء  ــرون ــكــت اإلل
في  دروس  تــقــيــيــم  مت  ــــــدروس.  ال اســتــكــشــاف 
تقييم  مت  وقــد  مضغوط.  قــرص  على  الكيمياء 

الصفوف  وفي   ، 14 حتى 16 عاما  و15بنات( في سن من  بنني   20( قبل 35 طالبا  البرنامج من 
التاسع والعاشر في مدرسة ثانوية خاصة. وكان جميع الطالب على دراية باستخدام الكمبيوتر. أحب 
معظم الطالب البرنامج واعتقدوا أنه كان مفيدا للغاية ولم يواجه الطالب صعوبات أثناء استخدام 
البرنامج. فضل الطالب ميزة احلوار املقروء في برنامج التعلم اإللكتروني، العتقادهم بأنه سيجعل 
دراستهم أسهل. وأظهرت هذه التجربة أهمية إشراك الصوت في برامج التعلم اإللكتروني لطالب 

املدارس الثانوية.

برنامج  فــي  املستخدم  واجــهــة  متطلبات 
لألطفال  املــصــمــمــة  اإللــكــتــرونــي  الــتــعــلــم 

الصم

يواجه األطفال الصم العديد من الصعوبات 
عند التعامل مع الواجهات التي ليست مصممة 
 ، اإللكتروني  التعلم  واجــهــات  وبخاصة   ، لهم 
ولــذلــك فــإن الــهــدف مــن هــذه الــورقــة هــو بناء 

مجموعة من املبادئ التوجيهية لتصميم برامج التعلم اإللكتروني لألطفال الصم. ويستخدم النموذج 
األولي برنامج التعلم اإللكتروني للحصول على ردود فعل األطفال فيما يتعلق بتصميم واجهة تطبيق 
مبنية على مبادئ توجيهية من التغذية املرتدة من األطفال الصم أنفسهم ومن معلميهم. هذه املبادئ 
التوجيهية مناسبة لتصميم برامج التعلم اإللكتروني لألطفال الصم الذين تتراوح أعمارهم بني سبع 

إلى تسع سنوات.
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التعلم  لبرمجيات  االســتــخــدام  تقييم 
اإللـــكـــتـــرونـــي ملــرحــلــة ريـــــاض األطـــفـــال 

باململكة األردنية الهاشمية

إلى أي مدى ميكن استخدام املنتج من قبل 
كفاءة  مع  محددة  أهــداف  لتحقيق  املستفيدين 
وفعالية وارتياح في سياق معني من االستخدام. 
االستخدام  سهولة  تقييم  أساليب  وتستخدم 

لقياس خمس سمات : القدرة على التعلم ، الكفاءة ، القدرة على التذكر، وجود األخطاء والرضا. 
إصالح  تكاليف  من  أوفــر  التصميم  مرحلة  في  لالستخدام  قابلة  واجهة  تصميم  تكلفة  ارتفاع  إن 
اللغة  استخدام  يفضلون  العرب  الطالب  أن  إلى  النتائج  أشــارت  التطوير.  مرحلة  في  التصميمات 
14 نقطة لسهولة وسرعة القراءة. متكن املشاركون من  Arial  مع حجم اخلط  العربية املبسطة 
قراءة أسرع مع طول السطر الذي يأخذ ثلثي طول الشاشة. وعالوة على ذلك ، فقد وجد أن نوعية 
الصوت املستخدم في التعلم اإللكتروني ميثل عامال حاسما في قبول املتعلم للتعلم اإللكتروني حيث 
أشارت النتائج إلى أن معظم الطالب املشاركني يفضلون االستماع إلى صوت األنثى البالغة عن باقي 

األصوات.

لتقييم  امليداني  املسح  تقنيات  استخدام 
التعلم  بــرامــج  الطفل  اســتــخــدام  فعالية 

اإللكتروني

من  التحقق  الدراسة  هذه  من  الهدف  كان 
في  تقييم  املسح خلمسة مناذج  تقنيات  فعالية 
استخدام برامج التعلم اإللكتروني لألطفال في 
العمر من خمسة إلى ستة أعوام. أشارت النتائج 

إلى أن بعض تقنيات املسح امليداني أكثر موثوقية من غيرها، وأرفقت توصيات ألفضل الطرق لتحوير 
تقنيات املسح النموذجي لتناسب املرحلة السنية املوجه لها البحث.
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املبادئ التوجيهية لتصميم برامج التعلم 
اإللكتروني للطفل العربي

تبحث هذه الدراسة في تأثر البرامج بعدد 
من املتغيرات املطبعية مثل نوع وحجم النص ، 
وغيرها...    ، البيضاء  واملساحة  السطر،  طول 
واالرتياح  الــقــراءة  كفاءة  حتسني  في  وتأثيرها 

الذي يعد أمرا ضروريا . وميكن باتباع مبادئ إرشادية بسيطة في التصميم حتسني أداء الطالب 
إال  إنشاؤها  التي مت  اإلرشادية  املبادئ  تتوفر  ذلك ال  ومع  النصوص.  لقراءة  واالرتياح  القراءة  في 
للنصوص اإلجنليزية والتي ال ميكن تطبيقها في النصوص العربية بسبب االختالفات في طبيعة شكل 
احلروف واجتاه الكتابة. وكان الهدف من هذه الورقة بناء مجموعة من املبادئ التوجيهية التي ميكن 
استخدامها في نصوص اللغة العربية من خالل برمجيات التعلم اإللكتروني لطالب الفئة العمرية 
7-9 سنوات. وقد مت تصميم قصة إلكترونية لفحص أفضل أنواع اخلطوط وأحجامها وطول السطر 
املناسب على الشاشة. أشارت النتائج إلى أن الطالب العرب يفضلون استخدام اللغة العربية املبسطة 
Arial  مع حجم اخلط 14 نقطة لسهولة وسرعة القراءة. متكن املشاركون من قراءة أسرع مع طول 
السطر الذي يأخذ ثلثي طول الشاشة. وعالوة على ذلك ، فقد وجد أن نوعية الصوت املستخدم في 
التعلم اإللكتروني ميثل عامال حاسما في قبول املتعلم للتعلم اإللكتروني حيث أشارت النتائج إلى أن 

معظم الطالب املشاركني يفضلزن االستماع إلى صوت األنثى البالغة عن باقي األصوات.
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145ثالثًا: املؤمترات



 - املعلومات  ملجتمع  العاملي  القمة  مؤمتر 
تونس 2005

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
مؤمتر  أعــمــال  فــي   ReDSOFT التعليمية  
عقد  والـــذي  املعلومات  ملجتمع  العاملي  القمة 
املركز  العام 2005 حيث شارك  تونس في  في 

بالعديد من الورش والندوات، كما مت تبادل اخلبرات واألفكار مع العديد من اجلهات العاملية ذات 
العالقة بالبرمجيات التعليمية والتعلم اإللكتروني، وعقدت العديد من االجتماعات مع اجلهات ذات 

العالقة بتطوير احملتوى اإللكتروني مبنطقة املغرب العربي والعالم.
الثورة  إمكانات  بتسخير  امللتزمني  العالم  لزعماء  قمة  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة  وتعتبر 
تعددية حقيقية  عملية  وهي متثل  البشرية.  واالتصاالت خلدمة  املعلومات  تكنولوجيا  في  الرقمية 
ألصحاب املصلحة الذين يشملون احلكومات واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غير احلكومية 
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني. وهدف القمة هو “بناء مجتمع معلومات جامع هدفه اإلنسان  ويتجه 
نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها 
وتقاسمها، ويتمكن فيه األفراد واملجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم للنهوض بتنميتهم 

املستدامة ولتحسني نوعية حياتهم«.
العاملية من مرحلتني  القمة  تنظيم  املتحدة مت  العامة لألمم  للجمعية  للقرار 56 / 183  ووفقاً 
- جنيف، 12-10 ديسمبر 2003 وتونس 18-16 نوفمبر 2005. وُكلّف االحتاد الدولي لالتصاالت 
بوالية أداء الدور الرائد في األعمال التحضيرية بالتعاون مع اجلهات املهتمة األخرى من املنظمات 

والشركاء.
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الدولي للتكنولوجيا واالتصاالت  املؤمتر 
– دولــة   2008 أبــريــل   9-7   - والــتــعــلــيــم  

الكويت

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املــركــز  نظم 
جامعة  مع  بالتعاون   ReDSOFT التعليمية  
الكويت ) كلية الهندسة قسم الكمبيوتر ( وجامعة 

للتكنولوجيا  األول  الدولي  املؤمتر   2008 أبريل   9-7 من  الفترة  والتكنولوجيا خالل  للعلوم  اخلليج 
واالتصاالت والتعليم بهدف خلق روابط فاعلة بني خبراء التكنولوجيا والتعليم واالتصاالت ، وكذلك 
الباحثون في جميع أنحاء العالم لتبادل األفكار واالبتكارات والبحوث املرتبطة باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في التعليم. .وفي مجال أنشطة وفعاليات املؤمتر تقدم متخصصون  من نحو 
إلى املؤمتر، وبعد حتكيمها بصورة علمية عالية  بــأوراق عمل  العالم  300 جامعة من مختلف دول 
اجلودة مبساعدة أساتذة جامعات من دول متقدمة وفرز األفضل ؛ فقد مت اختيار أفضل 70 ورقة 
علمية للتقدمي بجلسات املؤمتر . كما مت اختيار مجموعة من املتحدثني الرئيسيني إللقاء محاضرات 
مطولة تلخص ما توصلت إليه عقول مجتمع العلماء الدوليني في مجال تكنولوجيا التعليم.كما مت 
تنظيم عدد من ورش العمل ملتخذي القرار و ملدرسي وزارة التربية، للمساعدة في بيان الطرق املثلى 
الستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وكذلك في إعداد وتقدمي مناذج الدروس اإللكترونية ، 
وشارك في هذه الورش أكثر من 100 معلم ومعلمة من كافة محافظات دولة الكويت باإلضافة إلى 
عدد كبير من املشاركني من خارج دولة الكويت. وتضمن املؤمتر معرضا يتزامن مع الفعاليات العلمية 
واألكادميية للمؤمتر، وتشارك فيه صفوة الشركات املتخصصة في مجال التكنولوجيا واالتصاالت 
والتعليم والشركات الداعمة للمؤمتر.عقد املؤمتر حتت رعاية وزارة التربية بدولة الكويت ومؤسسة 
بتبني إدخال  التربية الستراتيجياتها  . وتزامن عقد املؤمتر مع وضع وزارة  العلمي  للتقدم  الكويت 
مستويات  جميع  على  االتصاالت  تكنولوجيا  وإدخــال  الدراسية  الفصول  في  املعلومات  تكنولوجيا 
التعليم عن طريق  إلى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  نقل  يساهم في  ذلك  ولعل   ، فيها  اإلدارة 

عرض التجارب العاملية في هذا املجال بحضور خبراء عامليني في تكنولوجيا التعليم. 
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املنتدى الثاني للخدمات االلكترونية في 
مارس   - اخلليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 

الكويت – دولة   2010

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
الثاني  بــاملــنــتــدى   ReDSOFT الــتــعــلــيــمــيــة   
التعاون  مجلس  دول  في  االلكترونية  للخدمات 
اخلليجي حتت شعار )التكنولوجيا االلكترونية.. 
الكويت  والــذي ينظمه معهد  خبرات وجتــارب( 

أيام.  الكويتية واستمر ثالثة  العلمي وجمعية املهندسني  للتقدم  الكويت  العلمية ومؤسسة  لألبحاث 
أن  االفتتاح  في  كلمتها  في  الصباح  السعود  فيصل  أنــوار  الدكتورة  الشيخة  املنتدى  راعية  وقالت 
واألثر  إلكترونيا  احلكومية  اخلدمات  تقدمي  في  واملعلومات  االتصاالت  تقنيات  يستعرض  املنتدى 
التعاون. دول  في  األعمال  وقطاعات  واملستثمرين  املواطنني  ومصالح  أعمال  تسهيل  في   االيجابي 
واملستثمرين  املختلفة  القطاعات احلكومية  بني  مثالية  قناة  إيجاد  إلى  يهدف  املنتدى  أن  وأضافت 
في أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واملساهمة في تطوير نظم االتصاالت وتقنية املعلومات 
اخلاصة باستخدام اخلدمات االلكترونية احلكومية. وذكرت أن الدول املتقدمة أصبحت تهتم اهتماما 
كبيرا بتطبيق مفهوم احلكومة االلكترونية وحتديث قطاعاتها وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه في 

تقنيات االتصاالت واملعلومات لتقدمي اخلدمات احلكومية الكترونيا.
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3-4

مؤمتر الكويت األول لبناء وجتهيز املدارس 
سبتمبر 2010 – دولة الكويت

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املــركــز  شــارك 
األول  الــكــويــت  مبــؤمتــر   ReDSOFT التعليمية 
سبتمبر   27 في  والكليات  املــدارس  وجتهيز  لبناء 
التعليم  ــرة  ووزي التربية  وزيــرة  رعاية  2010 حتت 

العالي الدكتورة موضي احلمود وذلك في مركز املؤمترات بفندق موفنبيك باملنطقة احلرة. يهدف 
املؤمتر إلى تعرف االجتاهات احلديثة في تصميم وبناء املدارس والكليات واالستفادة من التجارب 
العاملية في تصميم وجتهيز املرافق التعليمية بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لتطوير البيئة 
التعليمية ومساعدة القائمني على تخطيط وتنفيذ وجتهيز املشاريع التعليمية الضخمة والتي تعتزم 
املساعد  الوكيل  برئاسة  املؤمتر  املستقبل. عقد  تنفيذها في  الكويت  التربية وجامعة  وزارة  كل من 
للتخطيط واملعلومات بوزارة التربية الدكتور خالد الرشيد الذي أشار إلى أهمية مشاركة الشركات 
الفصول  مثل  املختلفة  التعليمية  املرافق  وجتهيز  وبناء  تصميم  في  املتخصصة  والعاملية  احمللية 
والكليات  واملــدارس  الرياضية  والصاالت  واملالعب  العلمية  واملختبرات  الرقمية  واملكتبات  الذكية 
تدعيما  يأتي  املؤمتر  هذا  أن  وأكد  واملستثمرين.  القرار  أصحاب  أمام  وخدماتها  لعرض جتربتها 
التي  التوجهات احلكومية  لتنفيذ  الدكتورة موضي احلمود  الوزيرة  بها  تقوم  التي  املخلصة  للجهود 
وردت في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنوات )2011/2010 - 2014/2013( وأقرها 
مجلس األمة لتحسني جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية وتطوير البنية التحتية للمرافق التعليمية 
املختلفة. وشارك في فعاليات املؤمتر كل من مدير البرنامج اإلنشائي في جامعة الكويت الدكتورة 
رنا الفارس والوكيل املساعد للمنشآت التربوية بوزارة التربية املهندس محمد الصايغ ونائب املدير 
مجلس  عام  وأمــني  املطوع  الرحمن  عبد  املهندس  التطبيقي  هيئة  في  الهندسية  لإلنشاءات  العام 
اجلامعات اخلاصة الدكتور عماد العتيقي. وتضمن برنامج املؤمتر عرضا ملشروع الفصول الذكية 
في جامعة الكويت قدمه الدكتور على حبيب الكندري ، ومحاضرة عن مشاريع تكنولوجيا التعليم في 
الكليات التطبيقية ألقاها الدكتور جابر املنيفي ، كما قامت شركة مايكروسوفت العاملية بعرض رؤيتها 

التعليمية ملدارس املستقبل وآخر ما توصلت إليه أبحاث تكنولوجيا التعليم.
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املؤمتر اإلقليمي للتعلم اإللكتروني 2011

االلكتروني  للتعلم  اإلقليمي  املــؤمتــر  يعد 
السامية حلضرة  الــرعــايــة  حتــت  عقد  ـــذي  وال
في  وذلــك  الكويت  دولــة  أمير  السمو  صاحب 
الفترة من 28 إلى 30 مارس 2011 حتت شعار 
أهم  من  للجميع«  تعليم   ... اإللكتروني  »التعلم 
دولة  فــي  املــجــال  هـــذا  فــي  العلمية  األنــشــطــة 
الكويت واملنطقة، حيث استضاف املؤمتر عددا 

كبير من املختصني واملهتمني في مجال التعليم االلكتروني من املنطقة العربية والعالم.
وقد تطرق املؤمتر للمحاور التالية:

•تصميم وتطوير املناهج اإللكترونية. 	
•أنظمة وأدوات التعلم اإللكتروني. 	

•التعلم اإللكتروني لذوي االحتياجات اخلاصة. 	
•مجاالت التعلم اإللكتروني والتجارب العاملية. 	

•إدارة عملية التعلم اإللكتروني وتأثيراتها االجتماعية والتقنية. 	
كما نظمت العديد من ورش العمل على هامش املؤمتر بهدف إعداد املختصني واملهتمني للتعامل 

مع أنظمة وأدوات التعلم اإللكتروني وتزويدهم باملهارات الالزمة.

مؤمتر برلني للتعلم اإللكتروني – نوفمبر 
أملانيا  -  2010

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
الدولي  املــؤمتــر  فــي   ReDSOFT التعليمية 
 ONLINE EDUCA( اإللــكــتــرونــي  للتعلم 
العاصمة  في  عقد  والــذي   )2010  BERLIN
األملانية برلني في نوفمبر 2010. وعقد املؤمتر 
في  العاملية  املــؤمتــرات  أضخم  من  يعتبر  الــذي 

مجال التعلم اإللكتروني في فندق انتركونتنينتال برلني. 
وقد شارك املركز بالعديد من الورش والندوات، كما مت تبادل اخلبرات واألفكار مع العديد من اجلهات 
العاملية ذات العالقة بالبرمجيات التعليمية والتعلم اإللكتروني، وعقدت العديد من االجتماعات مع اجلهات 
العالم  ذات العالقة بتطوير احملتوى اإللكتروني عامليا. وقد شارك في املؤمتر حضوراً من مختلف أنحاء 
يتجاوز عددهم أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 90 بلداً من مختلف أنحاء العالم من أجل مناقشة آخر 
التطورات في مجال التعلم اإللكتروني. وميّثل املشاركون كبار متخذي القرار من قطاعات التعليم واألعمال 
والقطاعات احلكومية وهي القطاعات الثالثة التي تعمل في مجال تطوير وتطبيق التعلم اإللكتروني. وقد 
حتدث في املؤمتر أكثر من400 متحدث من مختلف أنحاء العالم عن مجاالت وتقنيات التعلم اإللكتروني 
ومعرضاً  املتخصصة  العمل  ورش  العديد من  املؤمتر  أنه عقد على هامش هذا  بالذكر  املختلفة. اجلدير 
والتوريد  التصنيع  تعمل في مجال  التي  الرائدة  الدولية  للجهات  يتيح  اإللكتروني  التعلم  لتقنيات  متطوراً  

وتقدمي اخلدمات ذات العالقة بتقنيات التعلم اإللكتروني عرض آخر منتجاتها وخدماتها وأفكارها
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151رابعًا: الورش التدريبية



اخلليج  علوم   ملشروع  التدريبي  البرنامج 
احللقة األولى من املرحلة االبتدائية   

مت تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية حاسوبية 
ملادة العلوم للصفوف الثالثة األولي من املرحلة 
التربية  مبكتب  األعضاء  الــدول  في  االبتدائية 
العربي لدول اخلليج ، واستكماال لهذا املشروع 

مت تدريب كوادر تدريسية من هذه الدول على استخدام وتوظيف تلك البرمجيات في تدريس مادة 
العلوم في الصفوف الثالثة األولى من املرحلة االبتدائية بدولهم .وعقدت هذه الورشة التدريبية في 
اإلمــارات العربية املتحدة  خالل الفترة  6-10 مارس 2004 . حضر الــدورة وفود من  الشارقة – 
الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج حيث مت توزيعهم في مجموعتني إحداهما للعلوم 
واألخرى للرياضيات . ونظرا ألن هذا املشروع يعتبر من املشاريع الريادية باملنطقة فقد مت مناقشة 

املوضوعات التالية في الدورة التدريبية: 
•تعريف املتدربني بأهمية إدخال التكنولوجيا في التعليم . 	

•مفهوم الوسائط املتعددة كإحدى التقنيات التربوية في املدارس. 	
•محتوى برمجيات العلوم للصفوف : األول ، والثاني ، والثالث . 	

•كيفية استخدام البرمجيات في التدريس . 	
مقدمو الدورة : د/حمود السعدون ،  م/مجدي احلسيني و أ/عبد الرؤوف قبالوي
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الــــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــتــأهــيــل مـــدربـــي 
ICDL ومدربات

مت عرض مفهوم التدريب وأهميته وشروطه 
والتعريف مبراحل التدريب: 

حتليل االحتياجات التدريبية
 ICDL ملنهج  الشاملة  /اخلطة  التخطيط 

وموضوعات  املنهج  موضوعات  بني  والفرق   ICDL منهج  لتوضيح   CBT على  االطــالع  مت  حيث 
الوحدة وجلسة التدريب .

•التخطيط /اخلطة الشاملة للوحدة التدريسية حيث مت التدريب على إعداد جدول زمني  	
للدورة التدريبية.

مهارات االتصال ( . • مرحلة تنفيذ التدريب ) صفات املدرب الفعال – 	

•اخلطة الشاملة للوحدة التعليمية + اخلطة الشاملة جللسة التدريب . 	
•التجهيز للبدء في التدريب . 	

•إعداد قاعة التدريب وشرح مفصل / التأكد من التقنيات / التأكد من مناسبة املرافق . 	
•إعداد قائمة مبتطلبات قاعة التدريب . 	

•مهارة تنفيذ جلسة التدريب + طرق التدريس .  	
•مهارة إدارة اللقاء األول . 	

•مهارة إدارة جلسة التدريب ) التعامل مع أمناط املتدربني كبار السن ،  السلوك الصعب  	
،أمناط املناقشني(

•الوسائل التعليمية ونصائح حول استخدامها . 	
•مستويات تقومي برامج التدريب . 	

•التعرف على إجناز كل متدرب باالستعانة مبميزات القرص التعليمي . 	
•  ( كمشرف نظام لتسجيل املتدربني و للتعرف على أداء  	Network Version ( استخدام

مركز التدريب 
•حفظ السجالت والغرض منه . 	

•جلسة تدريب متكاملة تطرح من قبل املدرب . 	
مقدما الدورة : د/حمود السعدون ،  و م/مجدي احلسيني

4-2

153



العلوم  لــبــرمــجــيــات  الــتــدريــبــيــة  الـــــدورة 
)4-9(  ، 18-21 مارس 2007  - الكويت

العلوم  برمجيات  مــشــروع  تنفيذ  إطــار  فــي 
للمرحلة االبتدائية ) 4 – 6 ( واملرحلة املتوسطة 
9 ( وفــي ضــوء العقد املبرم بني مكتب   – 7 (
التربية العربي لدول اخلليج و املركز اإلقليمي 

الفترة من  العلوم خالل  برمجيات  لتطوير  التدريبية  الدورة  ، عقدت  التعليمية  البرمجيات  لتطوير 
للصفوف  التعليمية  البرمجيات  واستخدام  تشغيل  على  التعرف  بهدف   ،2007 مــارس   21  –  18
)4 –9(،وكذلك طريقة توظيف البرمجيات في إعداد الدروس .ومت توزيع احلقيبة التدريبية على 

احلضور والتي تضمنت :
. ) • املادة العلمية للتدريب للصفوف ) 4 – 6	
. ) • املادة العلمية للتدريب للصفوف ) 7 – 9	

. ) • قرص مضغوط ) CD ( لبرمجيات العلوم للصفوف )4 – 6	
• ( يحتوي على ملفات :  	CD ( قرص مضغوط

•املادة العلمية . 	
التدريبية  الــدورات  عقد  عند  يستخدمه  أن  للمدرب  • ميكن  	Power point على  عرض 

احمللية 
•البرنامج اليومي للدورة . 	

•مواقع علمية تفيد كمراجع ملعلم العلوم . 	
• صفحة ( . كتاب أحياء باللغة االجنليزية ) 972	

وفي نهاية الدورة حتقق ما يلي : 
أ- تصفح برمجيات العلوم للصفوف ) 4 – 9 ( .

ب- التعرف على كيفية استخدام البرمجيات في إعداد دروس العلوم . وقد قام املتدربون في كل 
دولة بإعداد منوذج درس تستخدم فيه البرمجيات كتقنية تربوية مساعدة .

ج- عرضت كل دولة منوذج درس استخدمت فيه برمجيات العلوم .
د- مت تنفيذ حلقات نقاش حول البرمجيات .

ه- وزع على احلضور منوذج » تسجيل رأي « و جمعت املالحظات من الدول املختلفة .
و- مت استعراض خطة ما بعد الدورة و أهمية إجراء دورات تدريبية محلية .

مقدمو الدورة : أ/ عبد الرؤوف قبالوي ،  أ/محمد الشيخ،  أ/ محمد درغام وم/عصام الشيخ
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العلوم  ورشة عمل للمختصني في مناهج 
بـــالـــدول    7،8،9 املــتــوســطــة  لــلــمــرحــلــة 
لدول  العربي  التربية  مبكتب  األعــضــاء 

اخلليج

عقد املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات 
التعليمية ReDSOFT بالتعاون مع مكتب 

التربية العربي لدول اخلليج ورشة عمل للمختصني في مناهج العلوم للمرحلة املتوسطة 
-17 الفترة  خــالل  الكويت  في  اخلليج  لــدول  العربي  التربية  مبكتب  األعضاء  بالدول 
2006/12/19 م ، وذلك  لدراسة  حتليل  مناهـــــــج  العلوم باملرحلة املتوسطة  للصفوف  
7-8-9 في الدول األعضاء مبـكـتـب التربية العربي لدول اخلليج، و تقدمي املالحظـــات 
اخلاصة بالتحليل ووضعه بصورته النهائية. ونظرا الختالف كتب ومناهج العلوم في هذه 
املرحلة وتباينها بني الدول األعضاء فقد بني التحليل على املفاهيم العلمية العاملية مع 
األخذ بعني االعتبار مناهج وكتب العلوم للمرحلة املتوسطة بالدول األعضاء باملكتب . 

وتضمن التحليل العلمي النقاط التالية :
•املوضوعات الرئيسية للمحتوى . 	

•املوضوعات الفرعية . 	
.  ) • 	Learning Objects LO(  الوحدات التعلمية

•األهداف .  	
وكنتيجة للمناقشات واملالحظات مت اعتماد التحليل من كافة الدول األعضاء مبكتب 

التربية العربي لدول اخلليج .
مقدما الورشة : أ/عبد الرؤوف قبالوي، و أ/محمد الشيخ
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ــــاض األطـــفـــال بني  ــــة بــرمــجــيــات ري ورش
التجربة والرؤية – الكويت 2008

البرمجيات  لتطوير  املركز  سعي  إطــار  في 
التعليمية ReDSOFT ملرحلة رياض األطفال 
للتكنولوجيا  الــدولــي  املــؤمتــر  فعاليات  وضمن 
دولة  فــي  عقد  والـــذي  والتعليم   واالتــصــاالت 

بني  األطفال  ريــاض  برمجيات  بعنوان  ورشــة عمل  اإلقليمي  املركز  قدم   ، العام 2008  في  الكويت 
التجربة والرؤية ، حيث مت استعراض جتارب املركز اإلقليمي في تطوير برمجيات تفاعلية مدعومة 
بالوسائط املتعددة ملرحلة رياض األطفال  في كل من دولة الكويت واململكة األردنية الهاشمية كما 
تناولت الورشة رؤية املركز اإلقليمي للبرمجيات التعليمية في املستقبل من حيث ربطها بنظم التعلم 

اإللكتروني ورفعها ضمن البوابات التعليمية على الشبكة العنكبوتية.

وقد تضمن برنامج الورشة ما يلي:
•نظرة على مرحلة رياض األطفال. 	

•دور البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات طفل الروضة. 	
•استعراض أحدث األنشطة التعليمية في رياض األطفال. 	

•آليات توظيف البرمجيات في العملية التعليمية. 	

مقدم الورشة :  أ/ محمد درغام
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الـــــدورة الــتــدريــبــيــة لــبــرمــجــيــات ريـــاض 
الهاشمية    األردنــيــة  اململكة   – األطــفــال 

2008
بدولة  الــتــربــيــة  وزارة   : مــع  بــالــتــعــاون 
باململكة  والتعليم  التربية  وزارة   - الكويت 

األردنية الهاشمية

تضمنت الدورة النقاط التالية :
•التعريف مبشروع برمجيات رياض األطفال للمملكة األردنية الهاشمية.  	

•نظرة على مرحلة رياض األطفال وأساليب تعليم أطفال ما قبل املدرسة.  	
•دور البرمجيات التعليمية في تنمية مهارات طفل الروضة.  	

•استعراض البرمجية التعليمية األولى )وحدة مائي( عن طريق املدرب.  	
•استعراض البرمجية التعليمية األولى )وحدة مائي( عن طريق املتدربني. 	

الصفي  الــنــطــاق  )فـــي  التعليمية  الــعــمــلــيــة  فـــي  الــبــرمــجــيــات  تــوظــيــف  •كــيــفــيــة  	
والالصفي(.

•تقسيم املتدربني إلى مجموعات لتحضير دروس باستخدام البرمجيات. 	
•استعراض مناذج دروس باستخدام البرمجيات التعليمية. 	

مقدمو الورشة:
محمد درغام – املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية

وداد املكيمي - وزارة التربية بدولة الكويت
أميمة عمور - وزارة التربية والتعليم باململكة األردنية الهاشمية  
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ورشة عمل للمختصني في مناهج العلوم 
لــلــمــرحــلــة الــثــانــويــة بـــالـــدول األعــضــاء 

مبكتب التربية العربي

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  عقد 
مكتب  مــع  بــالــتــعــاون   ReDSOFT التعليمية 
ــــدول اخلــلــيــج ورشــــة عمل  ــعــربــي ل الــتــربــيــة ال

للمختصني في مناهج العلوم للمرحلة الثانوية بالدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج 
في الكويت خالل الفترة 14 – 16 /1429/5 هـ املوافق 19-2008/5/21 م ، وذلك  لدراسة  حتليل  
اجليولوجيـــــــا (  للصفوف   األحيــــاء –  الكيمياء –  الثانوية )الفيزيــاء –  العلوم باملرحلة  مناهـــــــج  
10-11-12 في الدول األعضاء مبـكـتـب التربية العربي لدول اخلليج، و تقدمي املالحظـــات اخلاصة 
بالتحليل ووضعه بصورته النهائية . والتحليل بني على مناهج العلوم باملرحلة الثانوية والصادرة عن 
مركز البحوث التربوية لدول اخلليج العربي ، وعينات من كتب العلوم باملرحلة الثانوية في الدول 
 National Science األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج ،وبعض املصادر األجنبية مثل
 ، )Education Standards Holt  Rinehart and Winston ) Harcourt company

 .McGraw Hill  و
      وتضمن التحليل العلمي النقاط التالية :

•املوضوعات الرئيسية للمحتوى . 	
•املوضوعات الفرعية . 	

. • 	)Learning Objects LO(  الوحدات التعليمية
•األهداف .  	

التربية  األعضاء مبكتب  الــدول  كافة  من  التحليل  اعتماد  واملالحظات مت  للمناقشات  وكنتيجة 
العربي لدول اخلليج .

مقدما الورشة : أ/عبد الرؤوف قبالوي، و أ/محمد اخلصاونة
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ورشـــــــة بـــرمـــجـــيـــات الــــعــــلــــوم بــاملــرحــلــة 
 – – أحياء  – كيمياء  فيزياء   ) الثانوية  

جيولوجيا( 

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املــركــز  قــام 
مكتب  مــع  بــالــتــعــاون   ReDSOFT التعليمية 
الــتــربــيــة الــعــربــي لــــدول اخلــلــيــج بــعــقــد ورشة 

برمجيات العلوم باملرحلة الثانوية ( فيزياء – كيمياء – أحياء – جيولوجيا ( خالل الفترة  من22-21 
جمادى األولى 1431 هـ  املوافق 5-6 مايو 2010  بدولة الكويت ، وحضرها املختصون في مناهج 
اإلمارات  دولة  لدول اخلليج وهي  العربي  التربية  األعضاء مبكتب  بالدول  الثانوية  للمرحلة  العلوم 
العربية املتحدة، مملكة البحرين، اجلمهورية اليمنية، دولة الكويت، اململكة العربية السعودية، سلطنة 

عمان ، ودولة قطر ، وقد مت في الورشة  إجناز ما يلي :
•تعريف املتدربني ببرمجيات العلوم باملرحلة الثانوية . 	

•املراجعة النهائية للبرمجيات . 	
•تقدمي التغذية الراجعة من قبل احلضور . 	

•تنفيذ حلقة نقاش حول برمجيات العلوم باملرحلة الثانوية. 	
وبعد استكمال  املراجعة النهائية للبرمجيات ) بعد انتهاء الورشة( تسلم املركز اإلقليمي لتطوير 
من  النهائية  النسخة  في  تنفيذها  ومت  اخلليج  لدول  العربي  التربية  مكتب  مالحظات  البرمجيات 
البرمجيات سواء كان ذلك بالنسبة لنسخة القرص املدمج أو النسخة التي مت حتميلها على بوابة 

مكتب التربية العربي لدول اخلليج . 
مقدمو الورشة : م/ نادر معرفي، أ/ عبد الرؤوف قبالوي،  أ/ محمد درغام و م/عصام الشيخ
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ـــا قبل  ـــن الــتــعــلــيــم م ــني ع ــول ــئ ــس لـــقـــاء امل
االبتدائي لدول اخلليج 

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املــركــز  قــام 
مكتب  مــع  بــالــتــعــاون   ReDSOFT التعليمية 
التربية العربي لدول اخلليج ووزارة التربية بدولة 
الكويت بتنظيم لقاء املسئولني عن التعليم ما قبل 
االبتدائي لدول اخلليج خالل الفترة  من 25 – 

26 / 6 / 1431 هـ املوافق  8 – 9 / 6 / 2010 م  بدولة الكويت ، وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من 
وزارة التربية تلتها كلمة ملكتب التربية العربي لدول اخلليج ، ثم مت عرض ومناقشة ورقة عمل »جتارب 
متقدمة في التعليم ما قبل االبتدائي« ثم استعرض املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية جتربته 
في مجال التعليم ما قبل االبتدائي وبدأ اليوم الثاني من اللقاء بزيارة ميدانية لروضة النضال مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية ومن ثم مت عرض ومناقشة جتارب الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول 
اخلليج ) دولة اإلمارات العربية املتحدة – مملكة البحرين – اململكة العربية السعودية – سلطنة عمان 

– دولة قطر – اجلمهورية اليمنية – دولة الكويت (، حيث تال ذلك اجللسة اخلتامية للقاء.

ورشـــــــة الــتــصــمــيــم الــتــعــلــيــمــي ملـــشـــروع 
برمجيات مرحلة رياض األطفال املطورة 

- دولة الكويت 8 يوليو 2010

التعليمي  الــتــصــمــيــم  ورشـــــة  تــنــظــيــم  مت 
للمصممني التعليميني في مشروع تصميم وإنتاج 
برمجيات مرحلة رياض األطفال املطورة بدولة 

الكويت حيث تضمنت الورشة البرنامج التالي:
•كلمة مدير عام املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية. 	

•التعريف باإلطار العام والتصميم العام لبرمجيات رياض األطفال. 	
•آلية التحليل وبناء البرمجيات.  	

•آليات التصميم التعليمي لألنشطة: 	
•مناذج التصميم التعليمي.  	

•نظام تسمية امللفات واألنشطة. 	
•مالحظات على توزيع األنشطة.  	

•التعريف باملراحل الالحقة بعد  االنتهاء من التصميم التعليمي.  	
مقدمو الورشة : نادر معرفي ، عبد الرؤوف قبالوي  و محمد درغام
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161خامسًا: املعارض



معرض الطفل 2003

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
الطفل  مــعــرض  ReDSOFTفي  التعليمية  
عام  الكويت  بدولة  املعارض  بأرض  أقيم  الذي 
من  إنتاجه  بــاكــورة  املركز  عــرض  حيث   ،2003
بــرمــجــيــات خــبــرات ريـــاض األطــفــال كــمــا قدم 
والهدايا  الكارتونية  العروض  العديد من  املركز 

لألطفال ، وشاركت مدارس عديدة بإرسال أطفال الروضة مع معلماتهم.

معرض جايتكس 2003

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شــارك 
التعليمية  ReDSOFTفي معرض جايتكس في 
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 2003 
حيث أرسل مجموعة من موظفيه لتبادل اخلبرات 
مع العديد من اجلهات ذات العالقة بالبرمجيات 

التعليمية والتعلم اإللكتروني.
جناحاً   19 مبــشــاركــة   2003 جايتكس  ملــعــرض  والعشرين  الثالثة  الــــدورة  فعاليات  بـــدأت  حيث 
يؤكد  ما  وهــو  مربعاً  قدماً   22.754 حجمها  يبلغ  ومبساحة  شركة،   1703 و  774عــارضــاً،  و  وطنياً، 
العام بكونه  الكبير الذي حتقق في حجم املعرض وانتشاره وسمعته. ومتيز جايتكس هذا  النمو  على 
معظم  ليشمل  العام  هــذا  مــرة  وألول  جايتكس  امتد  وقــت مضى، حيث  أي  من  وحجماً  مساحة  أكبر 
اجلديدة. راشــد  الشيخ  قاعة  إلى  باإلضافة  قاعات  ثماني  ليضم  التجاري  دبي  مركز  مجمع   قاعات 
ويشهد معرض جايتكس هذا العام عرض طيف كامال من املنتجات واخلدمات التقنية، مع التركيز على 
حلول األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، جنباً إلى جنب مع منتجات عديدة مثل حلول األرشفة 
والنسخ االحتياطي، والناشر املكتبي، والتصوير الرقمي، وإدارة املعلومات، واحللول الشبكية، وحوسبة 
الكمبيوتر  وأجهزة  املكاتب،  وأمتتة  واألعمال  الشبكات،  واتصاالت  الــواب،  وتقنية  املتنقلة،  الهواتف 
وغيرها من املنتجات واخلدمات املعنية بقطاع التقنية وجنح املعرض كذلك في خلق اهتمام كبير بني 
الشركات الرائدة في قطاع تقنية املعلومات والتي تشارك بشكل فّعال في احلدث ومنها، آي، بي، إم، 
إل، جي  إيسر،  إي. سي،  إن.  كانون،  توشيبا،  بي، سامسوجن،  اتش،  أوراكــل،  مايكروسوفت، سيسكو، 
الثريا،  املنطقة احلرة ملطار دبي،  باناسونيك، سوني، فوجيتسو، سانيو، اتصاالت سلطة  الكترونكس، 

إبسون، ... وغيرها من الشركات احلريصة على املشاركة في املعرض.
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معرض الكتاب 2004

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
الكتاب  معرض  فــي   ReDSOFT التعليمية  
الــــذي أقــيــم بــــأرض املـــعـــارض بــدولــة الكويت 
من  منتجاته  املــركــز  عــرض  حيث   ،2004 عــام 
برمجيات خبرات رياض األطفال وعلوم اخلليج 
من  األولــى  الثالثة  للصفوف  األولـــى(  )احللقة 

املرحلة االبتدائية كما قدم املركز العديد من الهدايا للزوار.

معرض جايتكس 2004

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
جايتكس  معرض  ReDSOFTفي  التعليمية  
املتحدة  العربية  إمارة دبي بدولة اإلمــارات  في 
2004 حيث أرسل مجموعة من موظفيه لتبادل 
العالقة  ذات  اجلهات  من  العديد  مع  اخلبرات 

بالبرمجيات التعليمية والتعلم اإللكتروني.
معرض جيتكس هو احلدث األكبر واألكثر جناحاً من نوعه في أسواق الشرق األوسط. ومتكن 
املعرض على مدى السنوات املاضية ومنذ دورته األولى في 1981 من ترسيخ سمعته كأهم معرض 
متخصص في مجال خدمات ومنتجات قطاع تكنولوجيا املعلومات وأجهزة االتصاالت والتطبيقات 
اخلاصة بصناعة تكنولوجيا املعلومات ومختلف قطاعات األعمال. وعادة ما يشهد املعرض على مدى 
أيامه اخلمسة طرح أحدث املنتجات التقنية واإلعالن عن مبادرات ومشاريع تقنية جديدة من شأنها 
الشرق  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  والتطور  النمو  وتيرة  تسريع  في  املساهمة 
األوسط. ويحظى املعرض باهتمام محلي وإقليمي كبير في كل دورة من دوراته، إذ عادة ما يستقطب 
نخبة من كبار املسئولني وصناع القرار في الهيئات واملؤسسات والشركات املختلفة. األمر الذي يشكل 
نقطة انطالق محورية للشركات الراغبة في تقوية حضورها في سوق الشرق األوسط التي تعد من 

أسرع أسواق تكنولوجيا املعلومات منواً في العالم.
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معرض الكتاب 2005

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
الكتاب  معرض  في   ReDSOFT التعليمية  
الــــذي أقــيــم بــــأرض املـــعـــارض بــدولــة الكويت 
من  منتجاته  املــركــز  عــرض  حيث   ،2005 عــام 
برمجيات خبرات رياض األطفال وعلوم اخلليج 
من  ــى  األول الثالثة  للصفوف  األولـــى(  )احللقة 

االبتدائية  املرحلة  من  األخيرة  لثالثة  للصفوف  الثانية(  )احللقة  اخلليج  وعلوم  االبتدائية  املرحلة 
ICDL لقيادة احلاسوب    الدولية  الرخصة  للتدريب على موضوعات  التفاعلي  البرنامج  وكذلك 

باللغتني العربية واإلجنليزية كما قدم املركز العديد من الهدايا للزوار.

معرض جايتكس 2005

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شــارك 
التعليمية  ReDSOFTفي معرض جايتكس في 
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 2005 
حيث أرسل مجموعة من موظفيه لتبادل اخلبرات 
مع العديد من اجلهات ذات العالقة بالبرمجيات 

التعليمية والتعلم اإللكتروني.
يــعــد املـــعـــرض مـــن أهـــم مـــعـــارض الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي املــنــطــقــة وأبـــرزهـــا عــاملــيــا ؛ حــيــث شارك 
ــهــدف إلـــى اســتــقــطــاب أكــبــر شــركــات االتصاالت  ــــة. وي أكــثــر مــن 3000 شــركــة جــــاءوا مــن 60 دول
ــك إحــــدى الفعاليات  ــذل ــعــالــم وأكــثــرهــا ابـــتـــكـــاراً فـــي قــطــاع تــقــنــيــات االتـــصـــاالت لــيــصــبــح ب فـــي ال
العاملية.  التكنولوجيا  أســـواق  فــي  ــورة  ث تشكل  التي  املنتجات  أهــم  تطرح  والــتــي  للمعرض   املصاحبة 
ــــي إمــــــــداد املنطقة  ــــرض ف ــــع وأوضــــــــح مــــديــــر عــــــام مــــركــــز دبــــــي الــــتــــجــــاري الـــعـــاملـــي جنــــــاح امل
ــيــة بـــاعـــتـــبـــاره املـــنـــصـــة الـــعـــاملـــيـــة اللـــتـــقـــاء رجــــــال األعــــمــــال ومحبي  ــقــن ــت بــــأحــــدث الــــتــــطــــورات ال
 الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــارضـــني إلبـــــرام أهــــم الــصــفــقــات وتـــبـــادل األفـــكـــار وعـــقـــد حتــالــفــات جديدة.
وجنح معرض جيتكس الذي بيعت كافة مساحاته في استقطاب أكبر األسماء في عالم التكنولوجيا أمثال 
مايكروسوفت، أوراكل، سوني، إتش بي، مدينة دبي لإلنترنت باإلضافة إلى 25 دولة عارضة تشارك 

للمرة األولى من البرتغال واملجر والواليات املتحدة األمريكية.
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معرض تونس 2005

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
مؤمتر  مــعــرض  فــي   ReDSOFT التعليمية  
القمة العاملية ملجتمع املعلومات في تونس 2005 
البرمجيات  مــن  بالعديد  املــركــز  شـــارك  حيث 
واإلصدارات كما مت تبادل اخلبرات مع العديد 
بالبرمجيات  العالقة  ذات  العاملية  اجلهات  من 

التعليمية والتعلم اإللكتروني.

معرض ICDL بريطانيا 2006

التعليمية   البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
ReDSOFT في معرض ICDL الذي أقيم في بريطانيا 
عام 2006، حيث عرض املركز البرنامج التفاعلي للتدريب 
عــلــى مــوضــوعــات الــرخــصــة الــدولــيــة لــقــيــادة احلاسوب   
من  الــعــديــد  على  اطــلــع  كما   ، اإلجنــلــيــزيــة  ICDLباللغة 
البرامج املطورة وأنظمة االختبارات املختلفة لتلك الشهادة 

العاملية.
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معرض ICDL تركيا 2006

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
 ICDL معرض  في   ReDSOFT التعليمية  
تركيا عام 2006، حيث عرض  أقيم في  الــذي 
ــتــدريــب على  ــل ــامــج الــتــفــاعــلــي ل ــرن ــب املـــركـــز ال
احلاسوب    لقيادة  الدولية  الرخصة  موضوعات 
ICDLباللغتني العربية واإلجنليزية ، كما اطلع 

على العديد من البرامج املطورة وأنظمة االختبارات املختلفة لتلك الشهادة العاملية.

معرض جمعية املعلمني الكويتية  2007

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شــارك 
جمعية  مــعــرض  فــي   ReDSOFT التعليمية  
املعلمني الكويتية والذي أقيم في فندق موفينبيك 
املركز  عــرض  عــام 2007م  حيث  مــارس  بشهر 
بالبرمجيات  يــتــعــلــق  فــيــمــا  إصــــداراتــــه  أحــــدث 
الكويت  بــدولــة  الــعــام  التعليم  ملــراحــل  التعليمية 

وخصص بعضا منها للتوزيع على جمهور املعرض .
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التعليم   لتطوير  الوطني  املؤمتر  معرض 
-  دولة الكويت 2008

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
املؤمتر  معرض  فــي   ReDSOFT التعليمية  
هذا  فــي  شـــارك  كما  التعليم  لتطوير  الوطني 
في  املتخصصة  الشركات  مــن  صفوة  املــعــرض 

ووزارة  الكويت  إضافة جلامعة  للمؤمتر،  الداعمة  والشركات  والتعليم  االتصاالت  تكنولوجيا  مجال 
التربية . وقدم املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية  ReDSOFTفي هذا املعرض مجموعة 

من منتجاته وخصص بعضا منها للتوزيع على جمهور املعرض .ومتثلت هذه املنتجات باآلتي :
الكويت . • برمجيات رياض األطفال – 	

•برمجيات العلوم للحلقة األولى . 	

•برمجيات العلوم للحلقة الثانية . 	
•مهارات العلوم للحلقة األولى . 	

•مهارات الرياضيات للحلقة األولى . 	
•أناشيد تربوية . 	
•ألعاب تربوية .  	

عقد املؤمتر حتت رعاية وزارة التربية بدولة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي . 
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للتكنولوجيا  الـــدولـــي  املـــؤمتـــر  ــرض  ــع م
واالتصاالت والتعليم  -  7-9 أبريل 2008 

الكويت – دولة 

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  نظم 
جامعة  مع  بالتعاون   ReDSOFT التعليمية  
الكويت ) كلية الهندسة قسم الكمبيوتر ( وجامعة 

للتكنولوجيا  األول  الدولي  املؤمتر   2008 أبريل   9-7 من  الفترة  والتكنولوجيا خالل  للعلوم  اخلليج 
واالتصاالت والتعليم بهدف خلق روابط فاعلة بني خبراء التكنولوجيا والتعليم واالتصاالت وكذلك 
الباحثون في جميع أنحاء العالم لتبادل األفكار واالبتكارات والبحوث املرتبطة باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت في التعليم . وفي مجال أنشطة وفعاليات املؤمتر تقدم متخصصون  من نحو 
إلى املؤمتر، وبعد حتكيمها بصورة علمية عالية  بــأوراق عمل  العالم  300 جامعة من مختلف دول 
اجلودة مبساعدة أساتذة جامعات من دول متقدمة وفرز األفضل فقد مت اختيار أفضل 70 ورقة 
علمية للتقدمي بجلسات املؤمتر . كما مت اختيار مجموعة من املتحدثني الرئيسيني إللقاء محاضرات 
مطولة تلخص ما توصلت إليه عقول مجتمع العلماء الدوليني في مجال تكنولوجيا التعليم. كما مت 
تنظيم عدد من ورش العمل ملتخذي القرار و ملدرسي وزارة التربية، للمساعدة في بيان الطرق املثلى 
الستخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وكذلك في إعداد وتقدمي مناذج الدروس االلكترونية ، 
وشارك في هذه الورش أكثر من 100 معلم ومعلمة من كافة محافظات دولة الكويت باإلضافة إلى 
عدد كبير من املشاركني من خارج دولة الكويت. وتضمن املؤمتر معرضا يتزامن مع الفعاليات العلمية 
واألكادميية للمؤمتر، وتشارك فيه صفوة الشركات املتخصصة في مجال التكنولوجيا واالتصاالت 

والتعليم والشركات الداعمة للمؤمتر. 

عقد املؤمتر حتت رعاية وزارة التربية بدولة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي . وتزامن 
عقد املؤمتر مع وضع وزارة التربية الستراتيجياتها بتبني إدخال تكنولوجيا املعلومات في الفصول 
تكنولوجيا االتصاالت على جميع مستويات اإلدارة فيها، ولعل ذلك يساهم في  الدراسية وإدخــال 
نقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلى التعليم عن طريق عرض التجارب العاملية في هذا املجال 

بحضور خبراء عامليني في تكنولوجيا التعليم. 
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مــــعــــرض املــــنــــتــــدى الــــثــــانــــي لـــلـــخـــدمـــات 
التعاون  مــجــلــس  دول  فـــي  االلــكــتــرونــيــة 
– دولة   2010 15-17 مــارس  اخلليجي  -  

الكويت

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شــارك 
الثاني  املنتدى  مبعرض   RedSoft التعليمية   
التعاون  مجلس  دول  في  االلكترونية  للخدمات 

الكويت  معهد  نظمه  والـــذي  وجتـــارب(  خــبــرات  االلكترونية..  )التكنولوجيا  شعار  حتــت  اخلليجي 
أيام. ثالثة  واستمر  الكويتية  املهندسني  وجمعية  العلمي  للتقدم  الكويت  ومؤسسة  العلمية   لألبحاث 
ومت عرض كل منتجات املركز من برمجيات تعليمية لكل املراحل الدراسية كما مت توزيع مناذج من بعض 

تلك البرمجيات هدايا لزوار املعرض.

معرض مؤمتر الكويت األول لبناء وجتهيز 
املدارس سبتمبر 2010 – دولة الكويت

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
التعليمية  ReDSOFT مبعرض مؤمتر الكويت 
 27 في  والكليات  املــدارس  وجتهيز  لبناء  األول 
سبتمبر 2010 حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي الدكتورة موضي احلمود ، وذلك 

في مركز املؤمترات بفندق موفنبيك باملنطقة احلرة. ومت عرض كل إصدارات املركز من برمجيات 
تعليمية لكل املراحل الدراسية ، كما مت توزيع مناذج من بعض تلك البرمجيات هدايا لزوار املعرض.
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مــــعــــرض مـــــدرســـــة عــــاتــــكــــة بــــنــــت زيــــد 
االبتدائية 2010 - دولة الكويت

البرمجيات  لتطوير  اإلقليمي  املركز  شارك 
الذي  املــعــرض  فــي   ReDSOFT التعليمية 
أقامته مدرسة عاتكة بنت زيد االبتدائية منطقة 
) حقوق  عنـــــوان  وذلك حتت  التعليمية،  حولي 
األمني  برعاية   ) التكنولوجيا  ظل  في  اإلنسان 

العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو السيد عبد اللطيف البعيجان وحضور 
مدير عام منطقة حولي التعليمية السيدة منى الصالل. وقد مت عرض جلميع اإلصدارات والبرامج 

التي أنتجها املركز اإلقليمي ، كما مت استعراض للمشاريع املنجزة والقائمة واملستقبلية.
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