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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أكد مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب أنور الشرهان ان الهيئة لديها قناعة واميان 
كامل بأن تكرمي اصحاب القلم احلر والكلمة املسؤولة حق وواجب 
نظرا لدورهم الفاعل في تبني هموم وقضايا التعليم التطبيقي، 
لذا حترص كل عام وللعام التاسع على التوالي على اقامة حفال 
لتكرمي كوكبة من الكتاب واالعالميني وممثلي الصحف اليومية 

واجهزة االعالم املعنيني بالش����أن التعليمي في البالد، وذلك في 
يوم الثالثاء املوافق 9 اجلاري في فندق ومنتجع شاطئ النخيل. 
وأضاف الشرهان ان احلفل يأتي تأكيدا وتعميقا للقوائم املشتركة 
خللق نوع من االس����تمرارية ملزيد من العمل والعطاء والنجاح، 
والشك ان العصر الذي نعيش����ه هو عصر السموات املفتوحة، 
حي����ث أصبح لالعالم املتميز في الكويت دورا فاعال في التنمية 

والبناء فهو مبنزلة املرآة لهموم وشؤون الوطن واملواطن.

تكريم كوكبة من اإلعالميين بـ »التطبيقي« الثالثاء

د.عبداهلل الفهيد ود.فهد الثاقب و د.نيكول موري في مقدمة احلضور

د.عبدالعزيز النجار يلقي كلمته الشيخ أحمد العبداهلل متحدثا في املؤمتر

حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناص���ر احملمد،  الوزراء 
وبحضور وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ممثل راعي 
احلفل، أقيم حف���ل افتتاح مؤمتر 
الكويت االول للكيمياء حتت شعار 
 kcc2010 »الكيمياء والصناع���ة«
الكيميائية  الذي تنظمه اجلمعية 
الكويتية، بحضور ومشاركة االحتاد 
الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 
ورئيسته ونخبة من علماء ورواد 
علم الكيمياء م���ن مختلف انحاء 

العالم.
ف���ي البداية رحب وزير النفط 
ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
افتتاح  بالضيوف واملشاركني في 
الذي يقام  املؤمتر االول للكيمياء 
حتت شعار »الكيمياء والصناعة« 
وذلك خالل الفترة من 7 الى 9 مارس 
2010 على ارض الكويت العزيزة.

وقال الش���يخ احمد العبداهلل: 
يطيب ل���ي ان أش���ارككم افتتاح 
مؤمتركم هذا الذي يناقش العديد من 
احملاور املهمة التي تتعلق بالبيئة 
والصناعة البترولية واس���تخدام 
الكيمياء اخلضراء كتقنية حديثة في 
مجاالت البحث الكيميائي املختلف، 
وهو املؤمتر الذي يدل على حرص 
الكويت عل���ى متابعة كل االبحاث 
العلمية التي تتعلق بالبيئة، وذلك 
إلميانها العميق بان مفهوم البيئة 
يش���مل جميع الظروف والعوامل 
اخلارجية التي تعيش فيها الكائنات 
احلية وتؤثر ف���ي العمليات التي 

تقوم بها.
واكد الشيخ احمد العبداهلل ان 
اس���تضافة الكويت ألكثر من 150 
مش���اركا خارجيا، وألكثر من 150 
مشاركا من داخل الكويت دليل على 
االهتمام الكبير الذي توليه الدولة 
للعلم والعلماء الذين ال يألون جهدا 
في الدراسة والبحث للوصول الى 
احدث سبل التقنية التي تساعد في 
احلفاظ على حياة االنس���ان، وفي 
الوقت ذاته مبا ال يضر بالصناعات 
النفطية التي تعد عصب االقتصاد 

الكويتي.
وأردف قائ���ال: اننا نتطلع بكل 
اهتمام الى مشاركتكم املميزة في 
أعمال هذا املؤمتر ويحدونا االمل 
في ان تسفر اجلهود عن توصيات 
قيمة تسهم اسهاما فعاال في خدمة 

العلم والبش���رية، ونتطلع الى ان 
تأخذ هذه التوصيات طريقها الى 

التنفيذ والتطبيق.
وتوجه الشيخ احمد العبداهلل 
بالش���كر لكل املؤسسات العلمية 
في الكويت وف���ي مقدمتها كل من 
مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي 
تلك املؤسسة الرائدة في دعم العلم 
والعلماء وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
معهد الكويت لالبحاث العلمية وكل 
املؤسسات والشركات التي شاركت 
وس���اهمت مساهمة فعالة إلجناح 
هذا املؤمتر وأنشطته من منظمني 

ورعاة وإعالم.
من جهته، اكد رئيس اجلمعية 
اللجنة  الكيميائية ونائب رئيس 
التنفيذية للمؤمت���ر د.عبدالعزيز 
النجار اهمي���ة علم الكيمياء الذي 
يعد بال منازع أهم ركائز احلضارة 
االنسانية احلديثة والتقدم العلمي 
خالل احلقبة االخيرة والذي من اجله 
يتم بحمد اهلل وتوفيقه العظيم هذا 

املؤمتر العلمي الرفيع.
وأش���ار د.النجار الى مشاركة 
نخبة من صفوة العلماء والباحثني 
في مج���ال الكيمياء م���ن مختلف 
أنحاء العالم ملناقشة أربعة محاور 
رئيسية، مما يعبر عن املدى الكبير 
من االهتم���ام الذي توليه الكويت 
لدور العلم وتطبيقاته في حياتنا 

تقلل التكلفة والتلوث وهدر الطاقة 
وحتافظ على البيئة.

الثالث: الصناعات البتروكيماوية: 
اذ ال نستطيع ان نتخيل عاملا متقدما 

بدون بترول.
الرابع: البح���ث والتطوير في 
الصناعات الكيميائية فأي صناعة 
ليس فيها بحث وتطوير هي صناعة 

ميتة.
واستعرض د.النجار أبرز مالمح 
برنامج اجلمعية الكيميائية للفترة 

املقبلة ومنها:

الى  الكيمياء ونش���ره، باالضافة 
متثيل الكويت في احملافل الدولية 
واإلقليمية، مبينا انه خالل الشهور 
القريب���ة املاضية نظمت اجلمعية 
أكث���ر م���ن 20 ن���دوة ومحاضرة 
وبرنامجا تدريبي���ا بالتعاون مع 
15 جمعية وهيئة وجهة حكومية 
أبرزها وزارة التربية ومؤسس���ة 
الكويت للتقدم العلمي، وقد متت 
استضافة مؤمترات وندوات تخص 
االحتاد اآلسيوي ومنظمة االيوباك 
في سابقة هي األولى على مستوى 

املعاصرة واعتماده أسلوبا ونهجا 
ملعاجلة قضايانا وحتقيق طموحاتنا 
نحو التنمية والتقدم، موضحا ان 
تنظيم املؤمتر بشكل دوري منتظم 
من شأنه أن يرسخ وجود الكويت 
على خارطة الدول التي ترعى العلم 
والعلماء وتدعم البحث العلمي ملا 

فيه خير اإلنسانية وصاحلها.
وأردف د.النج���ار قائ���ال: ان 
الكيميائي���ة قد جنحت  اجلمعية 
في القيام ب���دور محوري لرعاية 
شؤون أعضائها والتعريف بعلم 

املنطقة والعالم  العربي، مشيرا الى 
انه استكماال لذلك مت تنظيم مؤمتر 
الكويت للكيمياء KCC2010 � الكيمياء 
والصناعة بهدف حتقيق اجتماع بني 
الكفاءات العلمية والوطنية والعاملية 
لتبادل اخلب���رات وتداول املعرفة 
واملساهمة في التنمية والذي يركز 

على 4 محاور:
األول: البيئة والكيمياء الصناعية: 
مثل سبل احلفاظ على البيئة في 

الصناعة وخاصة الكيميائية.
الثاني: الكيمياء اخلضراء: التي 

كيمي���اء  عم���ل  ورش���ة   �  1
امليكروس���يكل بالتع���اون م���ع 
مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي 

واليونسكو.
2 � ش���بكة الش���اي الكيميائي 
 Kuwaiti chemtea( الكويت���ي 
Network( حتت رعاية وزيرة التربية 
العالي د.موضي  التعليم  ووزيرة 

احلمود.
3 � جلن���ة االحتفال بالس���نة 
الدولي���ة للكيمياء IYC2011 ونأمل 
من اجلهات املعنية املساهمة معنا 
ليخرج االحتفال بالشكل الذي يشرف 
الكويت، فهذا احلدث العاملي الكبير 
واملهم يجب ان تتضافر اجلهود مع 
املجتمع بأفراده ومؤسساته لرعايته، 
وقد صدر ق���رار من األمم املتحدة 
بأن يكون عام 2011 السنة الدولية 
للكيمياء لتشجيع النشء على تعلم 
وح���ب الكيمياء ومعرفة أهميتها. 
وتقدم د.النجار نيابة عن اجلمعية 
الكيميائية الكويتية واللجنة املنظمة 
بتوصية ان يكون مؤمتر الكويت 
للكيمياء من املؤمترات التي تتكرر 
كل سنتني مرة فنحن في الكويت 
بحاج���ة الى مثل ه���ذه املؤمترات 
ألهميتها وكذل���ك لوجود الكفاءة 

واالستعدادات إلقامتها.
وفي ختام كلمته توجه بالشكر 
الكبير الى الشيخ احمد العبداهلل 
حلضوره وتشريفه نائبا عن راعي 

احلفل، كما شكر اجلهات املشاركة 
في التنظيم: مؤسسة الكويت للتقدم 
العلم���ي، االحتاد الدولي للكيمياء 
البحتة والتطبيقية، جامعة الكويت، 
معهد الكوي���ت لألبحاث العلمية، 
الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، واجلهات الراعية: وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، األمانة 
العامة لألوقاف، ش���ركة ايكويت، 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، وكل 

.KNPC, PIC, KOC من شركة
وفي كلمة لها بهذه املناس���بة 
العاملي  توجهت رئيس���ة االحتاد 
البحت���ة والتطبيقية  للكيمي���اء 
د.نيكول موري بالشكر للجمعية 
الكيميائية الكويتية على تنظيمها 
للمؤمتر، كما تقدمت بالشكر جلميع 
اللجان التنظيمية للمؤمتر إلقامة 
هذا املؤمتر. وأعربت د.نيكول موري 
عن سعادتها بهذا املؤمتر الذي يسلط 
الضوء عل���ى الكيمياء وهو مجال 
الفت���رة احلالية وعن  حيوي في 
فخرها بدور املرأة الكويتية البارز 
في هذا املجال احليوي وانها فرصة 
مميزة اللتقاء العلماء والباحثني في 
مجال الكيمياء والصناعة، مشيرة 
الى انه ليس بالغريب على الكويت 
مبادرتها إلقامة هذا احلدث العلمي 

مؤمتر الكيمياء والصناعة.
وبينت موري ان مهمة االحتاد 
العاملي هي التقدم في علم الكيمياء 
والقيم العلمية وتعزيز مقدار احلرية 
في الدخول في العلوم الكيميائية، 
مضيفة ان االحت���اد العاملي يعمل 
م���ن خالل 1450 عاملا من عدة دول 
وفي عدة أقسام، حيث متثل اللجنة 
اخلاصة بالصناعة في االحتاد خالدة 
الدالمة من معهد الكويت لألبحاث 

العلمية.
وذكرت ان ايوباك اعتنت بالنظر 
في عدة مؤمترات مثل مؤمتر الوزن 
النوعي وان االحتاد العاملي يعطي 
تدريبا مجانيا بالدول النامية وله 
إصدارات ف���ي اإلنترنت في مجال 

الكيمياء.
وأش���ارت الى ان اليونس���كو 
أصدرت بيانا بأن عام 2011 هو عام 
الكيمياء الذي يهدف الى رفع الوعي 
لدى العامة والصغار في الكيمياء 
الى رفع درجة احلماسة  وتسعى 
واالحتمالية في هذا املجال وان لدور 

املرأة األثر البارز في هذا املجال.

العبداهلل: الكويت حريصة على متابعة األبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة
خالل افتتاح مؤتمر الكويت األول للكيمياء برعاية رئيس الوزراء

النجار: علم الكيمياء يعد بال منازع من أهم ركائز الحضارة اإلنسانية الحديثة والتقدم العلمي خالل الحقبة األخيرة

 عمر: »طيبة« حريص على متابعة الفحوصات
الدورية للطلبة بمختلف فئاتهم وأعمارهم

م استشارات لما يقارب الـ 100 طالبة ومدرسيهن المستشفى زار كلية بوكسهل وقدَّ

طالبات يستمعن ملنال عمر جانب من املعرض

الطالبات خالل عملية الفحص منال عمر تتفقد املعرض

متاشيا مع مبادئ املسؤولية املجتمعية 
التي يضعها مستشفى طيبة ضمن أولويات 
استراتيجيته، قام فريق من مستشفى طيبة 
بزيارة كلية بوكسهل في منطقة أبوحليفة، 
حيث قاموا بتقدمي استشارات وفحوصات 
مجانية ملا يقارب ال� 100 طالبة ومدرسيهن 

لالطمئنان على صحتهم.
وقالت مديرة قسم التسويق والعالقات 
العامة منال عمر ان مستشفى طيبة يحرص 
الدورية للطلبة  الفحوص���ات  على متابعة 
والطالب���ات مبختلف فئاته���م وأعمارهم، 
خصوصا وان الطلبة يشكلون شريحة أساسية 
في املجتمع ويجب رعايتهم واالهتمام بهم بكل 
الوسائل املتاحة لتوفير الصحة اجليدة لهم 
وهذا من شأنه ان يساعدهم في رفع ادائهم 
وزيادة مستوى حتصيلهم العلمي، كما انها 
صرحت بأن مستشفى طيبة سيقوم بزيارة 

دورية جلميع مدارس وجامعات الكويت.

 العجمي: »البترول الوطنية«
تشارك بورقة عمل في المؤتمر

قال مدير العالقات العامة واالعالم في شركة البترول الوطنية محمد العجمي 
ان الشركة تشارك في مؤمتر الكويت األول للكيمياء املنعقد حاليا في الكويت 

برعاية من سمو الشيخ ناصر احملمد  رئيس مجلس الوزراء.
واضاف العجمي ان مشاركة الشركة تأتي كونها احد رعاة املؤمتر وتشمل 
تقدمي ورقة عملية عن طريق أحد كوادر »البترول الوطنية« باالضافة الى املشاركة 
بفاعلية من قبل مهندسي الش��ركة في ورش العمل واملناقشات واجللسات 
املختلفة. وذكر ان هذه املشاركة تأتي اميانا من شركة البترول الوطنية الكويتية 
باهمية التع��اون مع اجلمعية الكويتية للكيمياء وهي اجلهة املنظمة للمؤمتر 
ومختلف املؤسس��ات في الدولة ملا فيه مصلحة القطاع النفطي. واوضح ان 
املؤمتر يهتم بالكيمياء واس��تخداماتها الصناعية والتطورات احلادثة في هذا 
املج��ال متمنيا ان يخرج بتوصيات حتظ��ى بالقبول وجتد طريقها للتطبيق 

اجلدي من قبل مختلف املؤسسات املعنية بالصناعة النفطية في البالد.

الفضلي: بحث تطوير االعتماد 
األكاديمي والمهني في »التطبيقي«

ضمن لقاء مع المجلس الثقافي البريطاني

د.منصور الفضلي

عليه���ا حتى أصب���ح التعليم 
ف���ي المملك���ة المتحدة افضل 
المؤسسات التعليمية المعتمدة 
اكاديميا ومهنيا على مستوى 
ان  العالم. وأوضح د.الفضلي 
مكتب ضمان الجودة واالعتماد 
االكاديمي أكمل المرحلة االولى 
من اعداد السياس���ات والنظم 
الهيئة الخمس  ألقسام كليات 
وهي كلية الدراسات التجارية 
وكلية الدراسات التكنولوجية 
وكلية العلوم الصحية وكلية 
التمريض، باالضافة الى المعاهد 
التدريبية بالهيئة. مشيرا الى 
ان���ه في ه���ذه المرحلة قد تم 
التعريف من خ���الل الزيارات 
وتقدي���م ع���روض تنويرية 
لمفاهيم ضمان الجودة واالعتماد 
االكاديمي، وتوضيح متطلبات 
تطبيقها بمساعدة عمداء الكليات 
السابقين والحاليين، وكذلك 
التابعة  الفنية  المعاهد  مدراء 

لقطاع التدريب.
المكتب  ان  واكد د.الفضلي 
بصدد االنتقال للمرحلة الثانية 
التي ستبدأ خالل االشهر المقبلة 
إلعطاء فرصة لالقسام العلمية 
التمام مهامها وتجهيز المتطلبات 
سواء في الجانب االكاديمي أو 

المهني.

محمد هالل الخالدي
ص���رح مدي���ر مكت���ب 
ضم���ان الج���ودة واالعتماد 
االكاديم���ي بالهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.منص���ور الفضلي بأنه تم 
بحث تطوير عملية الجودة 
واالعتماد االكاديمي والمهني 
العامة للتعليم  الهيئ���ة  في 
التطبيقي والتدريب، وذلك 
اثن���اء اللقاء م���ع المجلس 
الثقاف���ي البريطاني، والذي 
عقد بحضور مراقب االعتماد 
االكاديمي د.مها عقيل، ومراقب 
ضمان الجودة بالمكتب سابقا 

هادي الحربي.
انه تم  واكد د.الفضل���ي 
النقاش ح���ول اهم المراحل 
التي قام مكتب ضمان الجودة 
واالعتماد االكاديمي بعملها 
خالل الفترة الس���ابقة، وتم 
النظ���ر ايضا في مش���اركة 
الهيئة من 21 الى 26 مارس 
فيما يتعلق بتطوير المهارات 
التعليمي���ة والمؤسس���ية، 
خاص���ة في عملي���ة ضبط 
جودة التعليم في المؤسسات 
والتطبيقي���ة  االكاديمي���ة 
والحكومية ومدى مساهمة 
المؤسس���ات للوصول  هذه 
الى االعتم���ادات االكاديمية 
والمهنية الت���ي تتطابق مع 
العالمية  المعايير  متطلبات 
لالعتماد االكاديمي والمهني، 
وذلك ضمان���ا للوصول الى 
المهارات  اعلى مس���تويات 
التي تس���اهم في  والفرص 
عملي���ات تطوي���ر التدريب 
المهني واالكاديمي للتوصل الى 
مستويات التعليم الموجودة 
في المملكة المتحدة ومعرفة 
التي واجهت نظام  المشاكل 
البريطاني وكيفية  التعليم 
معالجة هذه المشاكل والتغلب 


