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الثالثاء  28ابريل 2015

د .وليد الكندري ود .طارق السويدان ود .موضي احلمود وعبدهلل الشرهان ود .عدنان شهاب الدين

بالتعاون مع «التقدم العلمي» وحتت رعاية الوزير العيسى

الكلية األسترالية أقامت ملتقى «حتقيق التميز»
لعرض التجارب التعليمية العاملية الناجحة

حت����ت رعاي����ة وزي����ر
التربي����ة ووزي����ر التعليم
العال����ي د.ب����در العيس����ى
أقامت الكلية األس����ترالية
في الكوي����ت ،بالتعاون مع
مؤسس����ة الكوي����ت للتقدم
العلم����ي ،ملتق����ى «حتقيق
التميز ف����ي التعليم العالي
اخلاص في الكويت» الذي
انعقد ف����ي مبنى الصندوق
العربي لإلمناء االقتصادي
واالجتماعي لتسليط الضوء
على املمارس����ات الناجحة
والتوصيات التي من شأنها
النهوض مبؤسسات التعليم
العالي اخلاص في الكويت
إلى مستويات عاملية وذلك
ع����ن طريق حتفي����ز قطاع
التعليم العالي وتذليل كل
العقبات الت����ي تعوقه عن
االرتق����اء والنمو وحتقيق
ج����ودة مخرجات����ه خلدمة
املجتمع.
بداي����ة ،حت����دث رئيس
مجل����س أمن����اء الكلي����ة
األس����ترالية ف����ي الكويت
عبدهلل الشرهان ،قائال :إن
العالم يش����هد منوا مطردا
في االقتص����ادات املتطورة

التي تعتمد بش����كل متزايد
على املعرفة (Knowledge-
 .)Based Economyويتطلب
ه����ذا النوع م����ن االقتصاد
طاقات بشرية لديها املعرفة
واملهارات العملية واملهنية
والش����خصية القادرة على
االستجابة الحتياجاته.
وم����ن املس����لم ب����ه أن
مخرجات التعليم العالي من
حيث الكم والنوع واجلودة
عنصر أساس����ي في إجناح
خطط التنمية .وأن االهتمام
بدور املؤسسات التعليمية
من األولوي����ات التي يجب
التأكيد عليها ،ويكون ذلك
بتحفيز االستثمارات الالزمة
لرف����ع مس����تويات التعليم
بشكل عام والتعليم العالي
بش����كل خاص ،فمخرجات
الرأس����مال البشري عملية
تراكمية حتتاج إلى اهتمام
متواصل.
وتابع :مم����ا ندعو إليه
هو دعم دور قطاع التعليم
العالي اخل����اص عن طريق
توفير البيئة املناس����بة من
تش����ريعات وبنى أساسية
كفيلة بالنهوض مبؤسساته
ومن ثم تذليل العقبات التي
تعرقل منو هذه املؤسسات
التعليمي����ة والتي تتطلب

د .أسامة جمالي ود.حامد العجالن وفاتن البدر

اس����تدامتها التوس����ع في
نطاق التخصصات ملواكبة
العصر .كما أنه من املهم أن
تعطى الفرصة ملؤسس����ات
التعليم العالي اخلاص أن
تكون شخصيتها املستقلة
وأن تنمي اخلبرات في مجال
فلسفاتها التعليمية.
ثم حت����دث األمني العام
املساعد لش����ؤون األبحاث
واملعلوم����ات ف����ي األمانة
العامة ملجل����س اجلامعات
اخلاص����ة د.وليد الكندري،
ومدير عام مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي د.عدنان شهاب
الدي����ن ،مرحبني باحلضور
وتأكيدهم على أهمية امللتقى
ملا لها مخرجات على القطاع
التعليمي.
وإذ تخلل اللقاء  3جلسات
محورها كيفية االستفادة من
التجارب العاملية ،اخلليجية
والكويتية في مجاالت تطوير
التعليم العالي اخلاص بقيادة
كل من د.مش����تاق العتبي،
عمي����د كلية الهندس����ة في
جامعة تايل����ورز ـ ماليزيا،
ود.أحمد العيسى ،مستشار
في الديوان امللكي السعودي
والرئيس الس����ابق جلامعة
اليمامة اخلاصة في اململكة
العربية السعودية ،ود.طارق
الدويسان ،العميد املساعد
للتخطيط والتطوير املهني
في كلية الهندسة والبترول
ـ جامعة الكويت.
وف����ي خت����ام امللتقى مت
اخل����روج بتوصيات كفيلة
لتحفي����ز قط����اع التعلي����م
وتوفير احتياجات س����وق
العمل احلالي واملس����تقبلي
وتذلي����ل أي عقبات ميكن
أن تعوق تطور مؤسسات
التعليم العالي اخلاص إلى
مستويات عاملية.

قائمة رعاة الكأس تضم بنك برقان وشركة الديار

اجلامعة األمريكية وجامعة اخلليج فازتا

في نهائيات كأس التخيل من «مايكروسوفت»

جانب من توزيع اجلوائز

أعلنت «مايكروسوفت» ،وبالتعاون مع
بنك برقان وش����ركة الديار املتحدة ومركز
العلوم واألبحاث املعلوماتية والهندسية في
اجلامعة األمريكية في الكويت ،عن أسماء
الفائزين مبس����ابقة كأس التخيل بالكويت
 ،2015والتي تعتبر أش����هر مسابقة تقنية
خاصة بالطالب في العالم .وشهد احلدث ،الذي
أقيم في اجلامعة األمريكية في الكويت يوم
 22أبريل اجلاري ،منافسة قوية بني الطالب
املشاركني من مختلف اجلامعات .وفاز كل
من فرق اجلامعة األمريكية وجامعة اخلليج
باجلائزة على مش����اريعهم  LinkGoوHover
 Knightو .PostFixوستشارك الفرق الفائزة
في نصف نهائي كأس التخيل للدول العربية
والذي سيقام بالبحرين من  31مايو الى 3
يونيو  .2015وسيشارك الفريق الفائز بدور
نصف النهائي في النهائيات العاملية لكأس
التخيل والتي ستقام بسياتل في الواليات
املتحدة في شهر يوليو املقبل.
وفي معرض تعليقه على رعاية مؤسسته
لهذا احلدث الرائد ،قال بشير جابر رئيس إدارة
عالقات املستثمرين واالتصاالت التسويقية
للمجموعة لدى بن����ك برقان «بداية أتوجه
بالتهنئة لكل الفرق فمجرد مشاركتهم في
حدث مماثل هو خطوة عظيمة نحو رحلة
مفعمة باالكتشافات طيلة حياتهم .كما أنها
تفتح أمامهم بابا واس����عا من الفرص تضع
األساس ملستقبل مشرق».
وأضاف «قررنا رعاية مسابقة كأس التخيل
من مايكروسوفت كونها تشكل منصة مهمة
تتيح للطالب استعراض ابتكاراتهم التقنية
ليبرزوا بصفتهم اجلي����ل املقبل من القادة
التقنيني في الكويت .ان لالبتكار أثرا عظيما

ضمن مختلف قطاعات األعمال في العالم،
ونحن س����عداء جدا بالتعرف على األفكار
املبتكرة التي طرحها هؤالء الطالب».
من جهته ،قال بش����ار عطعوط الرئيس
التنفيذي لشركة الديار املتحدة «يسرنا أن
نرعى في أنشطة كأس التخيل لهذا العام،
وتأتي هذه الرعاية انطالقا من سياس����تنا
الهادفة إل����ى تغذية روح املبادرة واالبتكار
بني الشباب ،وحتفيزهم في الوقت ذاته على
مواكبة أحدث التطورات التقنية في العالم.
كما يسرنا أن نش����جع الشباب على إدراك
مهاراتهم التقني����ة وقدراتهم اإلبداعية عبر
منحهم فرصة الستعراضها في املستقبل.
إن الشباب املتنافس��ي�ن هنا اليوم ميلكون
القدرة لصنع تغيير كبير نحو األفضل في
بلدنا .ونود أن نشيد بكل الفرق املشاركة،
ونتطلع إلى وصول الفريق الفائز من الكويت
إلى النهائيات العاملية».
بدوره ،قال د.أمير زيد مدير مركز العلوم
واألبحاث املعلوماتية والهندسية في اجلامعة
األمريكية في الكويت «نعتقد أن مسابقة كأس
التخيل تشكل منصة هامة لتعريف الطالب
باهتماماتهم التقنية وأفكارهم اخلالقة خارج
الصفوف الدراسية .ان هذه هي املرة اخلامسة
التي تش����ارك فيها اجلامعة األمريكية في
الكويت في كأس التخيل .وقد تأهلنا من قبل
للنهائيات العاملية في ثالثة أعوام متتالية».
وحتفز كأس التخيل من «مايكروسوفت»،
أشهر مس����ابقة تقنية خاصة بالطالب في
العالم ،الش����باب على اس����تخدام مخيلتهم
ومهاراتهم اإلبداعية لتطوير ابتكارات تقنية
من شأنها أن تصنع فرقا وجتد حلوال لقضايا
متنوعة تهم عاملنا.

