نف إطار التعاون ن
بي ألف للتعليم ووزارة الشؤون الدينية سيتم استخدام منصة ألف من قبل
ي
ن
نصف مليون طالب يف إندونيسيا

ن
ن
خطوة رائدة ر
لشكة ألف للتعليم يف قطاع التعليم يف أندونسيا
أبوظب األربعاء  25نوفمب  :2020أعلنت ألف للتعليم اليوم عن توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة الشؤون
اإلمارات –
ي
الدينية اإلندونيسية ،تمنح بموجبها مدارسها حق استخدام "منصة ألف" الرقمية الحائزة عىل جوائز عالمية .حيث
ن
ن
من المتوقع أن يستفيد نصف مليون طالب يف عدة مدارس تتوزع يف مختلف المناطق األندونيسية من استخدام
المنصة ،عىل أن يبدأ تطبيق بنود هذه االتفاقية مع بداية السنة األكاديمية 2021ن يف إندونيسيا.
ن
ً
حد بعيد يف مضمونه ما
هذا وستوفر منصة ألف محتوى رقميا لمادة الرياضيات للصف السابع والذي يشبه إىل ٍ
ن
ن
ن
للصفي الثامن والتاسع خالل
تقدمه المناهج التعليمية يف إندونيسا،؛ ومن المخططالتوسع يف تقديم مواد الرياضيات
ن
ن
المقبلي .سيتضمن المحتوى الذي توفره منصة ألف عدة وسائل تعليمية رقمية حديثة مثل مقاطع الفيديو
العامي
ن
القصبة واأللعاب التعليمية والوظائف المدرسية وال يب تضمن يف مجملها خلق حالة من التفاعل واالنخراط الكبب
ن
ن
المستخدمي لها.
بي صفوف الطلبة
ن
وف معرض تعليقه عىل هذه ال رشاكة ،قال جيفري ألفونسو ،الرئيس التنفيذي ر
لشكة ألف للتعليم" :حظيت رشكتنا
ي
ن
كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات
بفرصة غب مسبوقة للتأثب
اإليجاب عىل مخرجات التعليم يف ٍ
ي
ن
الب حرصنا أن تجمع آخر االبتكارات التكنولوجية الحديثة يف قطاع التعليم .واليوم،
المتحدة األمريكية عب منصتنا ي
ن
الب تديرها وزارة الشؤون الدينية،
نتطلع بنفس الحماس واألمل إلحداث األثر ذاته يف إندونيسا والبداية مع المدارس ي
إذ تعد هذه االتفاقية ً
ن
ماليي الطالب حول العالم خالل
جزءا من رؤية طويلة األمد نطمح من خاللها إىل االرتقاء بحياة
السنوات القليلة القادمة".
ومن جهته أضاف مدير العمليات التشغيلية نف ر
الشكة ،السيد نادر ظفر" :ممتنون بالفعل لهذا الدعم القوي من
ي
ن
جانب وزارة الشؤون الدينية األندونيسية ،ونأمل من خالل هذا التعاون أن نسخر خبتنا يف قطاع تكنولوجيا التعليم
ن
ن
وف عموم قارة آسيا الب ن
يبايد الطلب فيها عىل منتجات تكنولوجيات التعليم".
ونقوم بتوسيع تجربتنا يف هذا البلد ي
ي

ن
من جانبه ،تطرق السيد أحمد عمر ،مدير المناهج والبنية التحتية والمعاهد وشؤون الطلبة للمدارس يف وزارة الشؤون
ن
ن
الدينية يف أندونيسيا ،إىل ركائز هذا التعاون وآفاقه المستقبلية يف تعزيز المعارف الرقمية للطالب ودعم تأسيس
ً
عالم رفيع .قائال " :نستهدف من خالل منصة ألف الرقمية إىل تحقيق مزيد من
مدارس رقمية متطورة ذات مستوى
ي
االنخراط لطالبنا وجعل دراسة المواد التعليمية كالرياضيات ر
أكب متعة بما تحتويه من وسائط تعليمية متعددة،
األمر الذي نأمل أن نلمس نتائجه عىل جودة التعليم ن يف مدارسنا".
ُ
ن
ن
ن
ن
وف تقرير ر
الماض تحت عنوان" :تكنولوجيا التعليم يف
نشه مؤخرا وتحديدا يف شهر مايو
يشار إىل أن البنك
ي
الدوىل ي
ي
ٍ
ن
الب تجعل منها أحد األسواق العالمية يف قطاع
أندونيسا :جاهزة لإلنطالق" ،أكد أن إندونيسا تمتلك كافة المقومات ي
تكنولوجيا المعلومات.
ن
وف هذا السياق ،يؤكد المراقبون أن دخول رشكة "ألف للتعليم" إىل إندونيسيا ينطوي عىل فوائد ومزايا عدة ،فاآلثار
ي
ن
ن
اإليجابية لن تتوقف عند تعزيز مخرجات التعليم لدى الطلبة يف أندونيسيا ،بل سيساهم كذلك يف تكريس الجهود
الرقم المطلوبة إلنشاء منصات تعليمية رقمية من شأنها تحقيق رؤية هذه الدولة الطموحة
باتجاه مرحلة التحول
ي
ن يف دفع وتبة التنمية.
ن
ن
الرقم يف قطاع
من الجدير بالذكر أن رشكة ألف للتعليم كانت وما تزال يف الصفوف األمامية خالل مرحلة التحول
ي
التعليم  ،حيث يستفيد من منصتها الرقمية ر
أكب من  120ألف طالب وطالبة يتوزعون عىل  400مدرسة حكومية
ن
ن
وخاصة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إضافة إىل عدد من المدارس يف الواليات المتحدة األمريكية تستفيد من
االصطناع ال يب توفرها المنصة.
تقنيات الذكاء
ي
هذا وستعمل ٌ
كل من رشكة ألف للتعليم ووزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية معا عن كثب خالل فبة الـ  18شهرا
ن
ن
الفعىل لالتفاقية.
الوع بمنصة ألف للتعليم يف جميع أنحاء إندونيسيا يف انتظار مرحلة التطبيق
المقبلة لزيادة
ي
ي
 انتىه –نبذة عن شركة "ألف للتعليم"
"ألف للتعليم" شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والذي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها .تتمثل رؤيتنا في تصميم تجارب تعليمية
رائدة .تنصب جهودنا على االرتقاء بأنظمة الفصول الدراسية ،وتُمكي ن الطالب من التفاعل أكثر وتزويدهم بمهارات القرن الواحد والعشرين .اليوم،
أكثر من  120ألف طالب في اإلمارات العربية المتحدة ،الواليات المتحدة األمريكية وكندا يستخدمون منصة ألف في أكثر  400مدرسة .نوفر فرصا ً
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نبذة عن وزارة الشؤون الدينية األندونيسية
تتولى وزارة الشؤون الدينية األندونيسية مسؤولية تطبيق الشؤون والشعائر الدينية بهدف مساعدة الرئيس في تنظيم أمور الدولة .وتتلخص مهام
ومسؤوليات الوزارة باآلتي :صياغة التشريعات الدينية واشتراطات تطبيقها وتنفيذها؛ إدارة ممتلكات وثروات الدولة التي تقع ضمن دائرة اختصاص
الوزارة؛ اإلشراف على تنفيذ المهام داخل الوزارة؛ تنفيذ التوجيه التقني واإلشراف على تنفيذ توجيهات الوزارة في المنطقة ؛ تنفيذ األنشطة التقنية
على مستوى الدولة ،وتنفيذ األنشطة الفنية في جميع أرجاء الدولة .لمعرفة المزيد ،يرجى زيارةhttps://kemenag.go.id/ :

