
حتت رعاية مدير جامعة الكويت 
األستاذ الدكتور حسني األنصاري 
وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
ل��ل��خ��دم��ات األك��ادمي��ي��ة امل��س��ان��دة  
الدكتور جاسم رمضان الكندري عقد 
مركز التعليم اإللكتروني االجتماع 
السادس عشر ألمانة جلنة مسئولي 
التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني 
بجامعات ومؤسسات التعليم العالي 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج، 
وذلك يوم أمس في فندق موفينبيك 

البدع. 
وأشار نائب مدير جامعة الكويت 
للخدمات األكادميية املساندة الدكتور 
جاسم الكندري إلى أن اجلامعة تفخر 
بأن تكون رائدة في األخذ بالقنوات 
احلديثة في العملية التعليمية الفتا 
إلى أن جامعة الكويت تقف على أهبة 
االس��ت��ع��داد لرعاية ودع��م املفاهيم 
احلديثة في تقدم التعليم اجلامعي 
بطريقة مميزة، مبيناً أن العالم يشهد 
من��وا متزايدا ف��ي القنوات املتاحة 
للتعليم العالي ومنها التعليم عن 

بعد والتعليم اإللكتروني.
وأوض����ح أن اجل��ام��ع��ة تسعى 
دائما ملزيد من التطوير والتحديث 
ووضع اخلطط االستراتيجية التي 
تخدم العملية التعليمية واإلداري��ة 
ومنها اخلطط املتمثلة في االستعانة 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة جلعل 
العملية التعليمية أكثر تفاعلية بني 
عضو هيئة التدريس والطلبة مما 
يضفي املزيد من املتعة والتشويق 

باإلضافة لسهولة التحصيل العلمي.
وك��ش��ف د.ال��ك��ن��دري ع��ن سعي 
اجلامعة لوضع اخلطط وتنفيذها 
ل��ت��ك��ون ف���ي م���ص���اف اجل��ام��ع��ات 
املتقدمة الفتا إلى أنه مت اتخاذ عدد 
م��ن اخل��ط��وات منها ص��ي��اغ الئحة 
للتعليم اإللكترونيتحتوي اجلوانب 
الفنية واألكادميية للمقررات التي 
ميكن تدريسها بواسطة التعليم 

اإللكتروني.
وذك��ر أن��ه مت اس��ت��خ��دام تقنيات 
التعليم اإللكتروني حلل مشكالت 
ال��ش��ع��ب امل��غ��ل��ق��ة م��ش��ي��را إل���ى أن 

اجلامعة على اس��ت��ع��داد للتعاون 
لتطبيق توصيات اللجنة.

وب����دوره أوض���ح مم��ث��ل أع��ض��اء 
جلنة التعليم ع��ن بعد جلامعات 
ومؤسسات التعليم العالي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي د.حمود 
املقبالي من جامعة السلطان قابوس 
أن اللقاءات املتواصلة تعد رافدا مهما 
لتعزيز التنسيق والتعاون املشترك 
ومصدرا للعطاء  في مجال التعليم 
عن بعد والتعليم اإللكتروني الفتا 
إل���ىأن االج��ت��م��اع ص��ورة م��ن صور 
ال��ت��ع��اون ال��ذي يأمل استمراريته 

لتحقيق املزيد من النتائج الطيبة.
وم��ن جانبها ذك��رت مدير مركز 
ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل��ك��ت��رون��ي بجامعة 
الكويت أ.اعتماد الكندري أن التعليم 
اإللكتروني وسيلة من الوسائل التي 
تدعم العملية التعليمية وحتولها من 
التلقني إلى اإلبداع والتفاعل من خالل 
التنوع في أساليب تقدمي احملتوى 
التعليمي وتنمية املهارات وإيصال 
املفاهيم للمتعلم بالتقنيات املختلفة 
ووس��ائ��ل��ه��ا امل��ت��ع��ددة، ويجمع كل 

األساليب اإللكترونية للتعليم.
وأشارت أ.الكندري إلى التطورات 
السريعة ف��ي مجال التقنية التي 
أدت إلى ظهور أمناطجديدة للتعلم 
والتعليم، مما يزيد في ترسيخ مفهوم 
التعليم الفردي أو الذاتي موضحة أن 
التعليم اإللكتروني أحد هذه األمناط 
املتطورة ملا يسمى التعلم عن بعد 

عامة، والتعليم املعتمد. 
ول��ف��ت��ت أن���ه ف��ي ظ��ل التغيرات 
التي واك��ب��ت التقدم التكنولوجي 
قامت اإلدارة اجلامعية في جامعة 
الكويت متمثلة بنائب مدير اجلامعة 
للخدمات األكادميية املساندة بتقدمي 
م��ش��روع اخل��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
اجلديدة في مجال تقنية املعلومات 
م��ن خ��الل م��رك��زي��ة العمل املتمثل 
باإلدارات التابعة لتقنية املعلومات 
ومنها مركز التعليم اإللكتروني 
ملا له من أهمية كبيرة في تطوير 
العملية التعليمية وحتقيق األهداف 

االستراتيجية جلامعة الكويت.  

حتت رعاية مدير جامعة الكويت 
أ.د. حسني األنصاري وبحضور نائب 
مدير اجلامعة لألبحاث أ.د. جاسم 
الكندري افتتحت كلية اآلدامبؤمتر 
”الثقافة والهوية في العالم العربي 
من الوحدة إلى التنوع“ ، وذلك اليوم 
الثالثاء على مسرح كلية التربية 
مدينة ص��ب��اح ال��س��ال��م اجلامعية- 
الشدادية، وذلك بحضورعميدة كلية 
اآلداب أ.د. سعاد عبدالوهاب، ورئيس 
جامعة اليرموك- األردن أ.د. زيدان 
عبدالكافي الكفافي، وعميد كلية 
التربية أ.د. بدر عمر العمر ومجموعة 

من أساتذة وطلبة الكلية 
وهنأ نائب مدير اجلامعة لألبحاث 
أ.د. ج��اس��م ال��ك��ن��دري كلية اآلداب 
الختيارها قضية الثقافة والهوية 
بالتحديد ملا لها من ظالل على واقع 
الوطن العربي وجتليات على املستقبل 
ال��ذي تنشده األم��ة العربية، مضيفا 
أن للتعليم ال���دور احمل���وري األكبر 
ف��ي احل��ف��اظ على الثقافة والهوية 
وترسيخها وم��ن ثم نقلها لألجيال 
امل��ت��ع��اق��ب��ة ف��ال مي��ك��ن ألي مؤسسة 
باملجتمع أن تستبدل دور التعليم 

اجلوهري. 
وأردف ال��ك��ن��دري أن ال��وح��دة 
الوطنية في املجتمعات قائمة على 

أس���اس ال����والء امل��ش��ت��رك للمبادئ 
السياسية ف��ي ظ��ل نظام اجتماعي 
مستقر وراس��خ رغ��م وج��ود تعددية 
ثقافية وع��رق��ي��ة ودي��ن��ي��ة ومذهبة 
في وف��اق اجتماعي ووح��دة وطنية، 
يشترك فيها أبناء املجتمع الواحد 
مب��ش��اع��ر االن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن ال��واح��د 

املوحد. 
وم��ن جانبها رحبت عميدة كلية 
اآلداب أ.د. سعاد عبدالوهاب بأساتذة 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت وأب��ن��ائ��ه��ا طلبة 
وطالبات كلية اآلداب، كما رحبت 
بضيف شرف املؤمتر رئيس جامعة 
اليرموك- األردن  أ.د. زيدان الكفافي 
ال��ذي لطاملا سعى عبر تخصصه في 
اآلثار والتاريخ القدمي حلماية الهوية 
الثقافية، مشيرة إلى أن أ.د كفافي قد 
تخرج من اجلامعة األردنية بدرجة 
املاجستير  بتخصص التاريخ واآلثار 
وحصل على ال��دك��ت��وراه من جامعة 

برلني.
وأش���ادت أ.د عبدالوهاب بجهود 
أ.د الكفافي العلمية وكشوفه البحثية 
ومؤلفاته، مبينًة أن استضافته في 
كلية اآلداب هو احتفاء بالنابغني من 
علماء ال��ع��رب وواج��ب��ا قوميا جتاه 

احملافظة على الهوية العربية.
وب�����دوره أع���رب رئ��ي��س جامعة 

اليرموك- األردن أ.د. زيدان عبدالكافي 
الكفافي ع��ن سعادته باستضافته 
من قبل جامعة الكويت حلضور هذا 
املؤمتر املتعلق بالثقافة والهوية في 
العالم العربي، مؤكدا على أهمية مثل 
هذه املؤمترات ملعاجلة التراث الثقافي 
في العالم العربي، ومناقشة الهوية 
العربية ومكوناتها والتحديات التي 
تواجهها، خصوصا ف��ي ظ��ل تعلق 
الشباب العربي بالثقافة الغربية 

وابتعادهم عن الثقافة الشرقية.
  ون��وه أن تعلق الشباب العربي 
مبا هو غربي طغى على مجتمعاتنا 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وض��وح 
خ��ط��وط ثقافة ال��ع��رب، م��ؤك��دا على 
أصالة الثقافة العربية، آمال أن تكون 
توصيات املؤمتر تؤكد على أصالة 
احلضارة العربية والتي تعد جزء 
من احلضارة اإلسالمية والشرقية، 
وكيفية احملافظة على هذه احلضارة 

واملوروث الثقافي العربي الثري. 
وفي ختام افتتاح املؤمتر كرم كل 
من نائب مدير اجلامعة لألبحاث أ.د. 
جاسم الكندري، وعميدة كلية اآلداب 
أ.د. سعاد عبدالوهاب ضيف املؤمتر 
أ.د زيدان الكفافي وتقدمي درع تذكاري 
بهذه املناسبة وأخذ جولة في املعرض 

اخلاص باملؤمتر في بهو الكلية.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الدكتور حامد العازمي أن الكويت تولي 
م��وض��وع الطاقة اهتماما متجددا كونها 
أب��رز ال���دول املنتجة للنفط بالعالم ولها 
م��ص��اف وم��ع��ام��ل ك��ب��ي��رة ف��ي الصناعات 

البتروكيماوية.
جاء ذلك في كلمة القاها العازمي نيابة 
عن سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
خالل افتتاح قسم الهندسة امليكانيكية في 
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
أمس الثالثاء أعمال املؤمتر الدولي السابع 
ألبحاث وتطوير الطاقة املقام برعاية سموه 
ف��ي ق��اع��ة امل��ؤمت��رات مب��رك��ز الشيخ جابر 
األحمد الثقافي. ويعقد هذا املؤمتر مبشاركة 
دائ��م��ة م��ن اجلمعية األم��ري��ك��ي��ة ملهندسي 
ال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ب��ري��د والتكييف )اش���ري( 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية وجمعية املهندسني 
الكويتية ووزارة الكهرباء واملاء ومؤسسة 

البترول الكويتية وشركة الغامن العاملية. 
 ونقل العازمي حتيات راعي املؤمتر سمو 
ولي العهد لكل املشاركني من داخل الكويت 
وخارجها إلسهاماتهم البحثية اجل��ادة في 
فعاليات املؤمتر مبا يحقق غاياته وأهدافه 

السامية.
وأوضح أن من صميم اهتمام القائمني على 
الصناعات النفطية السعي نحو التطورات 
املتسارعة، مشيرا إلى أن املؤمتر ميثل حلقة 
م��ن حلقات تطلعات الكويت املستقبلية 

وخطط مشروعاتها الطموحة إلى تطوير 
استغالل هذا املصدر الثري الذي يعتمد عليه 

اقتصاد البالد بصورة جوهرية.
وبني أن منو الطلب على الطاقة في تزايد 
مستمر، إذ تقدر توقعات منظمة )اوب��ك( 
ب��ش��أن��ه بنسبة 23 ف��ي امل��ئ��ة ب��ني عامي 
2040/2020 متوقعة أن يشكل النفط 
والغاز أكثر من 50 في املئة من احتياجات 
الطاقة العاملية وسيزيد الطلب بنحو 14 

مليون برميل بحلول عام 2040.
وأف�����اد ال���ع���ازم���ي ب����أن ه����ذه ال���زي���ادة 
االستهالكية ليست وليدة احلاجة الشرهة 
إل��ى توفير مصادر ال��وق��ود لوسائل النقل 
وم��ح��ط��ات توليد الكهرباء ب��ل أن تنامي 
صناعة البتروكيماويات يسهم بشكل كبير 

في زيادة معدالت الطلب.
وذك���ر ب��أن��ه ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق العلماء 
والباحثني مهمة عظيمة تتمثل بالتغلب على 
آث��ار ه��ذا الطلب املتزايد مبا يحقق معادلة 
مريحة للمنتج واملستهلك مشيرا ال��ى أن 
االستهالك املتنامي للوقود ينتج مشكالت 
بيئية عظيمة منها تعاظم ظاهرة االحتباس 
احل����راري مم��ا يقتضي البحث ع��ن وق��ود 
مبواصفات آمنة قدر اإلمكان وهو ما ينبغي 
أن ي��ك��ون على راس أول��وي��ات امل��ؤمت��رات 

العلمية في حقل الطاقة.
وبدوره تقدم نائب مدير جامعة الكويت 
وعميد كلية الدراسات العليا الدكتور بدر 
البديوي بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 

لسمو ول��ي العهد لرعايته الكرمية لهذا 
املؤمتر، مبينا أن التئام هذا املؤمتر الدولي 
في دورت��ه السابعة في الكويت يعد مظهرا 
من مظاهر تقدير الدولة قيادة وحكومة للعلم 

ولرعاية العلماء ولتشجيع البحث العلمي.
وأض��اف أن أهمية ه��ذا املؤمتر تأتي من 
التقاء العلماء واملتخصصني للتباحث في 
شتى م��ج��االت الطاقة وحتويلها وأنظمة 
توليدها واستهالكها باإلضافة إلى أنظمة 
التكييف والتبريد وتأثيرها على استهالك 
الطاقة وجودة الهواء الداخلي واخلارجي في 
املباني وغيرها كما تتيح الفرصة للباحثني 
لتبادل املعلومات واألفكار حول التقنيات 
احل��دي��ث��ة واط��الع��ه��م على أب��ح��اث الطاقة 
اجل��اري��ة بالكويت وم��ا طبق من توصيات 

املؤمترات السابقة.
ومن جانبه ذكر رئيس جمعية املهندسني 
املهندس فيصل العتل في كلمة له أن جمعية 

املهندسني الكويتية تواصل جهود املتطوعني 
واملتطوعات لتحقيق ما تصبو إليه الكويت 
في إط��ار خططها التنموية )كويت 2035( 
في مجالي الطاقة والطاقة املتجددة والتنمية 
البشرية في كل مجاالتها، مشيرا إل��ى أن 
رعاية سمو ولي العهد تؤكد اهتمام دولة 
الكويت بالبحث العلمي وتطلعها إل��ى أن 

يكون العلم مالذا حقيقيا.
وأضاف العتل أن املساهمة في هذه األعمال 
العلمية واجب ميليه علينا حب الوطن وأن 
املهندس الكويتي سيبقى رقما صعبا في كل 
امل��ع��ادالت التي يجب حتقيقها على طريق 
التنمية في الكويت س��واء من خ��الل عمله 
الرسمي أو م��ن خ��الل عمله التطوعي في 

أروقة جمعية املهندسني الكويتية.
وبني أن هذا املؤمتر هو السابع في سلسلة 
مؤمترات الطاقة التي انطلقت منذ عام 1998 
برعاية سمو ول��ي العهد وه��و األول الذي 

أتيحت الفرصة ملشاركة املجتمع املدني فيه 
بالشراكة مع )اشري( واملؤسسات العلمية 
العمالقة في الكويت وممثلي املؤسسات 

العلمية اخلارجية.
وذكر أن فعاليات املؤمتر انطلقت قبل أن 
ينعقد رسميا ففي اليومني املاضيني كانت 
هناك دورت��ان تدريبيتان شارك فيهما أكثر 
من 60 مهندسا ومهندسة وفي اليوم األخير 
سيكون هناك برنامج تدريبي ثالث، مشيرا 
إلى مساعي اجلمعية وعملها ال��دؤوب حتى 
يتم تدريب جيل قادر على مواجهة حتديات 
الطاقة وأن العنصر البشري يبقى هو الثروة 

احلقيقية واحملرك الرئيس لهذه الطاقة.
ومن جهته ذكر رئيس اجلمعية األمريكية 
ملهندسي ال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ب��ري��د والتكييف 
)اشري( بيان اونسن أن اجلمعية األمريكية 
هي مجتمع عاملي تضم 75 ألف مهندس حول 
العالم مؤكدا أهمية التعاون مع احلكومات 
واملجتمعات احمللية حيث اعتبر الكويت 
املثال األفضل بالتعاون وان )اشري( تعمل 

بالقرب من مجتمع املهندسني الكويتيني.
وأضاف أن )اشري( وقعت مذكرة تفاهم 
مع معهد الكويت لألبحاث العلمية مع عرض 
بعض املشاريع عليه مشيرا إلى أن )اشري( 
ت��ع��اون��ت م��ع جامعة ال��ك��وي��ت إلق��ام��ة هذا 

املؤمتر العاملي.
وب����دوره ق���ال رئ��ي��س اللجنة املنظمة 
ورئيس قسم الهندسة امليكانيكية الدكتور 
سرور العتيبي أن فعاليات املؤمتر احلالي 

ت��ض��م ت��ق��ري��ب��ا 40 ورق���ة علمية محكمة 
سيساهم بطرحها باحثون ميثلون 17 دولة 
متخصصة من مختلف دول العالم بإإلضافة 
إلى ست محاضرات رئيسية ستتناول آخر 
املستجدات والتطورات في مجاالت الطاقة 

وتخدم أهداف املؤمتر.
وأضاف العتيبي أن اليوم األول من املؤمتر 
سيتناول دور التكنولوجيا منخفضة انبعاث 
الكربون في عملية حت��ول الطاقة وتبريد 
العالم بدون انبعاثات حرارية بينما يتطرق 
اليوم الثاني إلى متطلبات وتداخالت عناصر 
جودة البيئة الداخلية واجلمع بني الطاقة 
املنخفضة واألج��ه��زة ذات الكفاءة العالية 
لتوفير تبريد ص��دي��ق للبيئة م��ع قوانني 
جديدة. وأوضح أن اليوم األخير من املؤمتر 
سيناقش في جلساته الفرص والتحديات في 
مجال الطاقة الشمسية املركزة وحتلية املياه 
وجتربة معامل )اش��ري( لطاقة املباني إلى 
جانب ث��الث ورش متخصصة في مجاالت 

التكييف وجودة الهواء.
وم��ن جانبه ذك��ر املدير التنفيذي ملركز 
أبحاث املياه التابع ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية الدكتور محمد الراشد أن هذا املؤمتر 
أصبح منصة مهمة لتحقيق التكامل بني 
العلم والبحث العلمي واألكادميي من جانبه 
التطبيقي كما أنه يوفر فرصة فريدة للتعاون 
العلمي ب��ني الباحثني ف��ي دول���ة الكويت 
ون��ظ��رائ��ه��م ف��ي ج��ام��ع��ات وم��راك��ز بحثية 

إقليمية ودولية.

خالل كلمة ألقاها نيابة عن سمو ولي العهد في افتتاح »مؤمتر أبحاث الطاقة« 

العازمي: الكويت تولي »الطاقة« اهتمامًا متجددًا 

العازمي في لقطة مع بعض املشاركني
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تكرمي العازميد. حامد العازمي متحدثاً

ال�����ب�����دي�����وي: امل�����ؤمت�����ر ي���ت���ي���ح ال����ف����رص����ة ل���ت���ب���ادل 
امل��ع��ل��وم��ات واألف����ك����ار ح����ول ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة 

س����ي����ب����ق����ى  ال�������ك�������وي�������ت�������ي  امل��������ه��������ن��������دس  ال��������ع��������ت��������ل:   
رق���������������م���������������ًا ص����������ع����������ب����������ًا ف���������������ي ك���������������ل امل���������������ع���������������ادالت 

خليجي  اجتماع  خالل 

جامعة الكويت: رعاية ودعم املفاهيم 
احلديثة لتطوير التعليم اجلامعي 

د. جاسم الكندري ود. سعد الزغيبي

»اآلداب« نظمت مؤمتر  »الثقافة والهوية 
في العالم العربي من الوحدة إلى التنوع«

جانب من احلضور خالل املؤمتر
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جانب من االجتماع خالد الظفيري

احتاد التطبيقي: إعانة الطلبة احملولني 
تصرف بأثر رجعي مع إعانة »نوفمبر«

قال رئيس اللجنة الطالبية وجلنة املستجدين في االحت��اد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد الظفيري إن مكافأة 
الطلبة عن شهر أكتوبر للطلبة احملولني واملتأخر صرفها جاري العمل على 

إعداد الكشوف اخلاصة بها.
وأوضح الوقيت أن االحتاد تواصل مع اجلهات املعنية بالهيئة لالستفسار 
عن سبب عدم صرفها، فتبني أن مكافأة شهر أكتوبر 2019 كانت محجوبة عن 
كافة الطلبة احملولني وجاري العمل على االنتهاء من الكشوف اخلاصة بهم 

وسوف يتم ايداعها بحساباتهم بأثر رجعي مع إعانة شهر نوفمبر اجلاري.


