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حاز هذا املوقع على اجلائزة اخلاصة املقررة ألساتذة اجلامعات واملعاهد يف 

 2004الرابعة لإلنترنت  مسابقة مسو الشيخ سامل العلي الصباحالكويت يف دولة 

الكلمة اليت ألقتـها   فيما يلي نص). أفضل املواقع الكويتية على شبكة االنترنت(

  .الدكتورة لطيفة الكندري يف هذه املناسبة السارة

  

  جتربيت مع االنترنت

  لطيفة حسني الكندري. د

مسابقة أفضل املواقع الكويتية على يف حفل تكرمي الفائزين كلمة ألقيت يف 

 مساءا السابعةيف متام الساعة  2004ديسمرب  27يوم االثنني املوافق  اإلنترنت

  يف منطقة اخلالدية عداد القادةإسرح مركز على م

  

يسعدين يف هذه األمسية الثقافية املتألقة أن أتقدم بالشكر اجلزيل والثنـاء  

حفظـه   الشيخ سامل العلي الصباحمسو سابقة السنوية لإلنترنت راعي املاجلميل ل

وتلـيب   ،العصرن هذا احلفل الكرمي سنة حسنة تساير مستجدات ال ريب أ. اهللا

وتعزز مسـرية الفنـون والثقافـة    ياجات الوطن، وختاطب تطلعات اتمع، احت

لقد أحسن املنظمون هلذه الـدورة عنـدما جعلـوا    . يف بلدنا احلبيبواملعارف 

لألطفال والشباب والكبار نصيبا من التنافس احملمود إلظهار املواهب، وحتقيـق  

  .  اإلبداع يف احلقل االجتماعي والصحي والتربوي والترفيهي

لسيادتكم حملة سريعة عـن مـوقعي   أيها احلفل الكرمي يشرفين أن أعرض 

بدأت حماوليت األوىل لتصميم أول موقع يل على لقد  . الشخصي على االنترنت

يف الواليات م عندما كنت أحضر رسالة الدكتوراه  1999شبكة االنترنت سنة 

احلايل باللغتني العربية  موقعيأنشأت  م 2003 عام يف فربايرمث املتحدة األمريكية 

. املشروعوحتسني وكانت ابنيت بدور والزالت نعم العون يف إكمال  ،واإلجنليزية
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من أكثر من ألف ومخسمائة صفحة وأكثر مـن مائـة صـورة    املوقع يتكون 

معظم احملتويات هي جهود حبثية قمت ـا  . باإلضافة إىل بعض أشرطة الفيديو

  . عميم الفائدةوقدمتها على شبكة االنترنت لت

مـن  كان اهلدف الرئيسي 

نشر أحبـاثي التربويـة   هو املوقع 

مساندة طالبايت يف كلية التربيـة  و

فوضعت هلن تواصـيف  األساسية 

 ،ونظام توزيع الدرجات ،املقررات

مث توسـع  واملادة العلمية املطلوبة 

اهلدف ليشمل خدمـة البـاحثني   

تربية األبناء وتطوير املهارات احلياتية لوالسائلني وتزويدهم باالستشارات التربوية 

الباحثني يف عـدة  لقد تفاعل مع موقعي عدد من . للجميع وتوفري املادة العلمية

دول مما أتاح يل فرصة التعرف والتحاور والتواصل مع مجـع مـن املفكـرين    

  . والعاملني يف احلقل التربوي واملهتمني بالتنشئة االجتماعية

  :منها اعدة أقسام سأذكر بعضيتكون املوقع من 

واملسرية العلمية والعملية السرية الذاتية وتشمل معلومات شخصية  .1

 .التدريبية وقائمة بأهم إصدارايت ودورايت

الكتب اليت قمت بتأليفها والدراسات العلمية احملكمـة بـاللغتني    .2

 .العربية واالجنليزية

طريقة إعـداد  نبذة عن مشروع التعليقة التعليمية وهي فكرة تم ب .3

املذكرة لكل من املعلم واملتعلم وهو مشروع أقـوم بتطبيقـه يف   

بصـمة   املشـروع  العديد من املؤسسات التربوية وآمل أن يكون

 . يف حياتنا التعليمية تساعد يف حتقيق األصالة واحلداثة كويتية عربية
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 .قصص لألطفال، وأوراق عمل لتعليم مهارات اللغة العربية .4

 .لوك لدى األطفال واملراهقنيسبل تعديل الس .5

فعاليات مركز الطفولة واألمومة حيث أنين أعمـل مستشـارة     .6

 .للمركز

إن املتخصصني يف أصول التربية يضعون األصول التكنولوجية من ضـمن  

ومصادر , ليماألصول احلديثة اليت تزداد أمهية يف تشكيل معامل التربية وطرائق التع

فيهـا   عدد الصفحات اليت يبحثلى سبيل املثال فإن ع. يف حياتنا اليوميةاملعرفة 

Google  مني من كل ملست مليار صفحة، ويوفر نتائج البحث 1.3يزيد علىخد

مليون  100أكثر من  Google واليوم، يليب. يف أقل من نصف ثانية أحناء العامل

ما يضاف من مواقع على شبكة االنترنـت حـوايل   يقدر  .عملية حبث يف اليوم

ينصح خرباء التربية باالستفادة منها لتطوير الكفـاءة  وآالف موقع يوميا عشرة 

، واكتساب مهارات جديدة ملزاولـة مهنـة التعلـيم    ،ولتبادل األفكار ،املهنية

  .ومهارات التثقيف، وفنون الترويح

يف نشر ثقافة احلاسوب ويف اخلتام فإنين ال أشك أبدا بفاعلية هذه املسابقة 

ثورة االتصاالت واملعلومات واالبتكارات، وأعتقد جازمة بأن  ملواكبةواالنترنت 

الذي آمل أن يزداد نفعه، وينتشر فضله، الكوييت من ينابيع اإلبداع  هذه املسابقة

يف كافة اجلهود املبذولة يف إجناح هـذه  اهللا عز وجل ن يبارك ويستمر عطاؤه وأ

دافها، ورسالتها النبيلة يف يف موضوعها، ومجهورها، وأهالرائدة املسابقة املتميزة 

  .  ، واستثمار األوقاتصقل املواهب، وحتفيز اهلمم، وإبراز الطاقات

كـي أشـارككم    الرائعـة الفرصة هذه أكرر الشكر والثناء على إتاحة 

   .جهودي املتواضعة يف هذه األمسية الثقافية املتألقة،،، والسالم عليكم
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  خة أوراد جابر األمحد الصباح الدكتورة لطيفة الكندري مع الشي

  


