
 
                               
 
 

 للقطاع التعليمي في دولة اإلمارات نا ن جديداإنجاز 

 لألرقام القياسية  غينيس  ين عامليين فيتحقق لقب" للتعليم  شركة "ألف

  ساعة 24نترنت خالل عدد من املستفيدين من درس حول السيطرة على األوبئة عبر اإل أكبر 

 و

 ساعة  24نترنت خالل عبر اإل  جائحةال أكبر عدد من املستفيدين من درس توعوي حول 

ضيفا    ناجديد  نا نجاز إ  أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة:  -   2020  نوفمبر    8األحد
ُ
، الشركة ألف للتعليم  شركة   إلى سجل أ

التعليم تكنولوجيا  مجال  في  استطاعت  ،  الرائدة  للتعليم  حيث  لألرقام   في  ين عاملي  ينقياسي  ينرقم   تسجيل ألف  "غينيس 

نترنت عدد من املستفيدين من درس حول السيطرة على األوبئة عبر اإل   أكبرفي  مستخدم    1011  مشاركةبعد    ،القياسية" 

عبر  جائحةدرس توعوي حول العدد من املستفيدين من أكبر مستخدم في  37,545، باإلضافة إلى مشاركة ساعة 24خالل 

جزئية جوهرية في سياسة الشركة والتي ليعكسا    األرقام القياسيةرمزية    نااإلنجاز ن  اهذ  يتخطى. و ساعة  24نترنت خالل  اإل 

عملي وتشجيع الطالب على املشاركة في تدريب  ،  19-ل فترة كوفيداملهارات الحياتية خاصة خالتزويد جيل الشباب بتتمثل ب

 .الحد من انتشار الفيروسلتوعية و ل

يومين منفصلين    خالل  ينالدرسقد أكملوا    ،العربية املتحدة من مختلف الجنسيات    داخل دولة اإلمارات  ين منستخدمآالف امل

 بين    في خلق الجائحةأثر    ن االبرنامج  تناول و ،  في شهري أغسطس وأكتوبر
ً
هذا الجيل والحاجة امللحة أبناء  أسلوب حياة أكثر وعيا

الوعي حول هذه اإلنجازان  .العدوى   لزيادة  في  أخرى محطة    يمثل هذان  الدوام  املتجددة على  الشركة  توفير حلول   في رحلة 

 عن تعزيز مكانة ألف للتعليم على خارطة التعليم  ، ئات تدعم تطبيق الذكاء االصطناعيفي بيتعليمية إبداعية ومبتكرة 
ً
فضال

 األرقام القياسية العاملية. الرقمي من خالل تحطيم  

   الدرسين  أقيموقد  
ً
الصيفي "مدخل إلى   البرنامجضمن    كان من  " السيطرة على األوبئة. الدرس األول " منصة ألف  بر ع  مباشرة

الصحية وزيادة األزمات لتعامل مع على ا القادرمن الشباب  الهادف إلى إعداد جيل واعي وموهوب "العلوم الطبية والتمريض

. وإعطائها االهتمام املناسب الذي تستحقه بما ُيسهم في دعم القطاع الصحي بشكل عامالوعي بمهن الرعاية الصحية املختلفة  



 
                               
 
 

 والتدابير االحترازية  19-كوفيد  حول فيروسنشر الوعي  إلى  ، فيهدف  "   19-كوفيد  جائحةحول ا  ة توعي"   وهو درس  الثانيالدرس  ما  أ

 . من الفيروس  للوقاية  التي يجب اتخاذها 

 على هذا اإلنجاز،  
ً
" للتعليم في "ألف  ماننظر إليه إنجازين  " ، مستشارة مجلس إدارة ألف للتعليم:  قالت عائشة اليماحيتعقيبا

في تحويل    لدولتنا الحبيبةالقيادة الحكيمة  املتسقة مع رؤية  توجهاتنا    انيعكس   مالنا الكثير ال سيما أنه   انيعني  مافه  ،بكل الفخر

إلى فرص   إلى محطات نجاح!  التحديات   أعداد  تالتي استقطبت البرامج  جاءوالصعاب 
ً
   ا

ً
التزاما  في دعم أركان بدورنا    كبيرة، 

 مجتمع أكثر أمان
ً
تابعنا عن كثب   وقد  .حالة الوعي العميق التي تسود األوساط املجتمعية املختلفة في دولة اإلمارات  ولتؤكد،  ا

 . " 19-وزيادة الوعي تجاه القضايا الصحية امللحة في مجتمعنا في ظل أزمة كوفيد  في نقل املعرفة    إسهامات هذا البرنامج

   للتعليم  الرئيس التنفيذي لشركة ألف  جيفري ألفونسو،  من جانبه علق
ً
على تجسيد قيم شركة ألف للتعليم    إصرارإن  : " قائال

 في    في اإلبداع واالبتكار من خالل تحويل العقبات إلى قصص نجاح ُتروى  ية املتحدةبالعر   دولة اإلمارات
ً
رقمين   تسجيل كان سببا

 لهنا في أبوظبي لألرقام القياسية  في غينيس قياسيين  
ً
وال شك أن  . ستقبلامل  الشباب الذين هم أساستشجيع وتحفيز وهدفا

 ت  خالل وقت محدودلتحقيق هذا الهدف    الواحد  الفريق   روح
ً
 واضحا

ً
رفع الوعي بدورها في    ألف للتعليمالتزام  على    مثل دليال

 ". املجتمع فراد  أالصحي لدى  

 

 لتوفير حلول تفاعلية مصممة خصيص  تعمل على عدة محاور   ألف للتعليموأضاف ألفونسو أن "شركة  
ً
الطالب على   إلبقاء  ا

للمجتمع التكنولوجية والعلمية  باالحتياجات  دائم  أن اطالع  الصيفي  فياملشاركة    . ومع  الطبية  إ"مدخل    البرنامج  العلوم  لى 

 مستخدمألف  40 منكثر كانت أل توعوي ال درس الو والتمريض"  
ً
بل فقط عليهم  تقتصر االستفادة من مخرجاتها لن  أن إال،  ا

 اآلالف غيرهم" ستمتد لتشمل  

 

تطوير املستمر للمعلم ليتمكن من أدواته التعليمية على  في الي الجديد، تستمر شركة ألف للتعليم س ومع انطالق العام الدرا

املستجدات   مع  مختلفة  توفير    وفي   ،التكنولوجيةالدوام ومواءمتها  تعليمية  تعليمية   لطالبناتجربة  إيجاد حلول  ترتكز على 

 مع املواد الدراسية.    من تحقيق أكبر قدر من التفاعل   م ُتمكنه  ةتكنولوجي

 

 -انتهى-

  

 


