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تقي: التكنولوجيا اإللكترونية ستفرض نفسها كأهم العناصر في تنفيذ خطة التنمية

جلذب الطاقات االكادميية إلينا وهذا يستدعي 
من اإلدارة العمل على خلق احملفزات الضرورية 

وعوامل اجلذب الكفيلة بذلك.

خطوات فعالة في التطوير

وأضاف د.تقي: بدأنا في اجلامعة العربية 
بالكويت خطوات فعالة في عملية التطوير هذه، 
بدأت بإنشاء وتفعيل جلان البحث العلمي التي 
تتبع األقسام العلمية لدعم وتشجيع املشاركة 
العلمية الرصينة، وإقامة الندوات العلمية الهادفة 
إلى رفع الوعي بآفاق التكنولوجيا في العملية 

التعليمية واالكادميية.
وأشار تقي الى انه مت إنشاء مكتب االستشارات 
والتدريــــب في اجلامعة العربيــــة املفتوحة ـ 
الكويت، يهدف إلــــى تطوير قدرات القطاعات 
الوظيفية املختلفة في الكويت، احلكومية منها 
واخلاصة، من خالل إقامة وتنظيم دورات مكثفة 
لتطوير املهارات الوظيفية واإلدارية والفنية 
في املجاالت املختلفة، ونقل خبراتنا العلمية 
والعملية إلى هذه القطاعات عن طريق تقدمي 
االستشارات في املجاالت املتعددة. إضافة إلى 
ذلك استحدثنا مكتبا خلدمة املجتمع والتعليم 
املستمر، إميانا منا باملسؤولية امللقاة على عاتقنا 
الثقافي واملعرفي  النهوض باملســــتوى  جتاه 

والتكنولوجي ألفراد املجتمع.
وأكــــد تقــــي أن املؤمتــــر العربــــي العاملي 
للتكنولوجيــــا اإللكترونية محفل عاملي دولي 
يلتقي فيه األكادمييون والعلماء واملهندسون 
والباحثون من أهل االختصاص ملناقشة آخر 
التطورات العلمية والهندسية والتكنولوجية 
وكل ما يتعلق مبفهوم )e-technology(، وهذا 
احملفل ما هو إال خطوة عملية أخرى نســــعى 
من خاللها لتحقيق األهداف املذكورة، حيث إن 
هذه النخبة من الباحثني القادمني من مختلف 
أرجاء العالم ستقوم بعرض نتائج آخر أبحاثها 
ومســــاهماتها العلمية احلديثــــة في املجاالت 

املختلفة.
وتابع بأن هذا املؤمتر ســــيناقش بأسلوب 
علمي متخصص العديد مــــن املجاالت، حيث 
سيغطي الكثير من املفاهيم اجلديدة واملتطورة 
في مجاالت احلكومــــة االلكترونية والتعليم 
االلكتروني والتجــــارة االلكترونية والصحة 
االلكترونيــــة واملصــــرف االلكتروني واألمن 
االلكتروني، وكذلك ســــيناقش املؤمتر بعض 
املفاهيم اجلديدة مثل املجتمع االلكتروني والبيئة 
االلكترونية والدميوقراطية االلكترونية، فكل 
هذه األفكار سيتم طرحها من قبل متخصصني 
ممن لديهم الرؤية واخلبرة واملمارسة العملية 

في مجاالتهم.
وعلى هامش املؤمتر يقام معرض يشارك فيه 
كل من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة في اجلهاز التنفيذي للدولة 
وشركة International Turnkey Systems واجلامعة 
العربيـــة املفتوحة، حيث عرضـــوا جتاربهم 
اإللكترونيـــة واخلدمـــات املطروحة. ويختتم 
املؤمتر جلساته اليوم )األربعاء( والتي تتناول 
مختلف األمور املتعلقة بالتكنولوجيا اإللكترونية 

ويحاضر فيها أكادمييون عرب وأجانب.

احلكومية عام 1964 والتوجهات املستقبلية، 
قائال: نعتقد أنه يجب أن نعيد اختراع أساليب 
العامة وباألخص  وطرق منظومة املؤسسات 
مؤسســــات التعليم لزيادة اإلنتاجية واإلبداع 
واالبتكار مبعنى انه ســــيكون هناك جامعات 
وكليات ومؤسسات تعليمية تخيلية افتراضية 
في الفضاء السيبراني حيث تختلف فيها اساليب 
وطرق التعليم والتدريس كما ســــيكون هناك 
الدكتور التخيلي مبعنى أن يكون هذا املدرس 
في الكويــــت ويدرس مادة لطالب في مكان ما 
بالعالم كما أن املادة العلمية ستأخذ مدى أوسع 

وتتعدى األطر الزمنية واملكانية.
وختم الشريدة بالقول ان تقدم تكنولوجيا 
املعلومات في تطبيق الفضاء السيبراني يحد 
من تأثير احلواجز الزمنية واملكانية والتواجد 
املــــادي للمدرس واملــــادة العلميــــة حيث انه 
أصبح من الثابت أن شــــكل العالم اليوم وغدا 
سيكون من نتاج العلم وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. 
وفي كلمتــــه قال مدير اجلامعــــة العربية 
املفتوحة بالكويت د.إسماعيل تقي ان الكويت 
تدشن هذه األيام مرحلة جديدة في طريق التنمية 
والتطور بالتزامن مع انطالق اخلطة اإلمنائية 
اجلديدة للبالد والتي تأتي ضمن سياق الرؤية 
التي وضعها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــــد، وان تنفيذ خطة التنمية هذه يحتاج 
إلى اخلبراء واملتخصصني في املجاالت املختلفة، 
وإميانــــا منا بذلك جاء هــــذا ألن التكنولوجيا 
اإللكترونية ستفرض نفسها كأحد أهم العناصر 

في تنفيذ خطة التنمية هذه.

القطاع الخاص

وزاد بأن إقامة هذا املؤمتر من قبل اجلامعة 
العربية املفتوحــــة ـ الكويت تأتي اثباتا لدور 
القطاع األكادميي اخلاص في النهوض باملستوى 
العلمي في الكويت، ومدخالت التعليم في اجلامعة 
العربية املفتوحة تبشر مبجاميع طالبية متحفزة 
نحو التعليــــم املفتوح، لذا أصبح لزاما علينا 
أن نعد العدة لهذا املشروع احلضاري الكبير 
من خالل إرســــاء بنية حتتية قائمة على فهم 
دور العلوم والتكنولوجيا في تطوير التعليم 
والعمل على إيجاد قنوات لإلسهام في تسهيلها 
ووصولها إلى عضو هيئة التدريس والطالب 

على حد سواء.
وذكر د.تقي أن التطور الذي شهدته اجلامعة 
مؤخرا في نوعية امللتحقني باجلامعة العربية 
املفتوحة إمنا يعكس التطور الذي مت إجنازه 
في اآلونة األخيرة مقارنة باألعوام الســــابقة، 
فامللتحقون باجلامعة يتمتعون بنسب عالية 
في الثانوية العامة واألهم من ذلك استعدادهم 
الواضــــح وحتفزهم نحو التعليم التقني، مما 
يتطلب منا توجيههم التوجيه العلمي الصحيح. 
وهو أيضا دليل بارز على جناح التعليم املفتوح 
في جامعتنا. ولهذا صار لزاما علينا أن نكون 
مســــتعدين في هذا املجال مــــن خالل تطوير 
كفاءة أعضاء هيئة التدريس وقدراتهم البحثية 
والتكنولوجية، فعضو هيئة التدريس هو أساس 
العملية االكادميية ورأسمالها األول وسر بقائها 
وتطورهــــا، وعلينا أن نعمــــل بصورة مكثفة 

رندى مرعي 
املركــــزي لتكنولوجيا  أكد مدير اجلهــــاز 
املعلومات م.علي الشريدة أن اجلهاز املركزي 
يدرك الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات 
التعليم العام واخلاص كشــــريك أساسي في 
بنــــاء مجتمع معلومات جامع وأمل أن تتكامل 
األدوار وتتناغم في دعم القضايا واملعلومات 
ذات الصلة في موضوع احلكومة االلكترونية 
معتبرا أنه بفضل تقدم التكنولوجيا أصبح العالم 
قرية صغيرة مترابطة متفاعلة ومتناغمة غير 
متنافرة بل متجانسة وغير متجانسة وتعددت 
مجاالت تأثيرها وتشكلت آفاق جديدة في األعمال 
واتفاقات وعالقات بني األفراد واملؤسسات بني 

املستويني احمللي والعاملي.
كالم الشريدة جاء خالل افتتاح املؤمتر العربي 
الدولي للتكنولوجيا االلكترونية الذي تنظمه 
اجلامعة العربية املفتوحة برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشــــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد وحضور حشد من األكادمييني وذلك في 

فندق JW Marriott ـ قاعة الثريا.
 وحتدث الشــــريدة فــــي كلمته عن متثيله 
الكويت كنائب للفريق العربي املكلف ببلورة 
وثيقة اإلســــتراتيجية العربية في االتصاالت 
واملعلومــــات )2012/2008( التي اقرها مجلس 
اجلامعــــة العربيــــة على مســــتوى القمة في 
دمشــــق عام 2008 والتي جــــاءت متناغمة مع 
إعالن مبادئ جنيڤ 2003 للقمة العاملية حول 
مجتمع املعلومــــات وخطة عمل تونس 2005 
للقمــــة العاملية حول مجتمع املعلومات والتي 
يتناول هدفها اإلستراتيجي الثاني في محاوره 
معظــــم املواضيع املدرجة علــــى جدول أعمال 

هذا املؤمتر.
وقال ان اجلهاز املركزي يدرك الدور الهام الذي 
تضطلع به مؤسسات التعليم العام واخلاص 
كشــــريك أساســــي في بناء مجتمع معلومات 
جامع ويأمل أن تتكامــــل األدوار وتتناغم في 
دعم القضايا واملعلومات ذات الصلة مبوضوع 
احلكومة االلكترونية فعلى سبيل املثال دعم 
ومساندة اجلهود البحثية في مجال البرمجيات 
مفتوحة املصدر في الوصول لتنفيذ تطبيقات 
آلية معتدلة في التكلفة وقابلة للعمل في بيئات 
تشكيلية مختلفة وإلثراء احملتوى الرقمي على 

شبكة االنترنت. 
 وذكر الشــــريدة أنه ينبغي التركيز على 
حتسني املهارات األساسية للكوادر الوطنية في 
تكنولوجيا املعلومات وتطوير وبناء قدراتها 
اإلبداعية واالبتكارية في العديد من مجاالتها 
لدور تلك الكوادر التنموي. ومن الضروري أن 
تركز على املنظومة القيمية للمجتمع مثل احترام 
حقوق امللكية وأخالقيات العمل وقيمة العمل 
املنتج واجلاد واالنضباطية واإلتقان واملبادرة 
واالجناز والتي تشكل جميعها هاجسا محوريا 
في تطبيقات الفضاء السيبراني وعامال مؤثرا 

في تطبيقات احلكومة االلكترونية.
وأكد الشــــريدة ضرورة تطويــــر املناهج 
ومســــارات وبرامج التعليــــم اإللكتروني مبا 
يتناسب مع حاجات سوق العمل ويحفز االجتاه 
نحو التخصصات العلمية والتطبيقية للمساهمة 
في تســــريع تطبيقات احلكومة اإللكترونية 
التي يشارك في تطويرها وصيانتها الكوادر 

الوطنية.
ومن أجل سد الفجوة الرقمية وزيادة الوعي 
قال انه البد من تشــــجيع ودعم سبل التعاون 
والشــــراكة املنصفة بني مؤسســــات التعليم 
األهلي واخلاص والقطاع اخلاص ومؤسسات 
املجتمع املدني لتوســــيع نطاق اســــتخدامات 
تكنولوجيــــا املعلومات بالســــماح للمواطنني 
واملقيمني باالســــتفادة من قدرات املؤسســــات 
التعليمية في التدريب على استخدام تكنولوجيا 
املعلومات وتسريع انتشارها لدى شرائح املجتمع 

املختلفة.
 واستعرض الشريدة في كلمته املستجدات 
واملتغيرات في قطــــاع تكنولوجيا املعلومات 
منذ أن بدأت الكويت في استخدامها في األعمال 

»المؤتمر العربي الدولي للتكنولوجيا اإللكترونية« انطلق برعاية الفهد

الش�ريدة: تكام�ل األدوار وتناغمها بي�ن الجهاز المركزي وقط�اع التعليم يدعم الحكوم�ة اإللكترونية

د.إسماعيل تقي ملقيا كلمته

)كرم دياب(د.إسماعيل تقي وم.علي الشريدة خالل جولة في املعرض املصاحب للمؤمتر

د.إسماعيل تقي وم.علي الشريدة في مقدمة احلضور

وفد التعليم العالي أشاد بالتجربة التقنية لنظم المعلومات في بيت الزكاة
استقبل بيت الزكاة وفدا من وزارة التعليم العالي برئاسة مدير مركز نظم املعلومات طارق 

املرزوق لالطالع على جتربة البيت في استخدام البريد االلكتروني في املؤسسة.
وكان في اســــتقبال الوفــــد مدير مركز نظم املعلومات في بيــــت الزكاة عبدالرحمن 
بوبشيت  والذي رحب بوفد وزارة التعليم العالي وبني اهمية ونظرة بيت الزكاة ممثلة 
بــــاالدارة العليا على اهمية تطبيق نظرية »Paperlees«، وقدم عرضا عمليا وحيا حول 

استخدامات البريد االلكتروني من الناحية االدارية والفنية.
وخالل شرحه لعرض كيفية استخدام البريد االلكتروني في بيت الزكاة استعرض 
بوبشــــيت بدايات اســــتخدام البريد االلكتروني للمراســــالت االلكترونية العادية بني 
املوظفني واملسؤولني في مرحلة التجارب، وكذلك املراسالت اخلارجية )Email( الى ان 

صدر القرار االداري باعتماد البريد االلكتروني في املراسالت االدارية بني االدارات ومت 
االستغناء متاما عن املراســــالت الورقية التي تخص القرارات االدارية مثل )التعاميم، 
االجازات، االســــتئذان، اعالنات التهنئة والعزاء، مواعيــــد االجتماعات، متابعة الكتب 

الصادرة والواردة، متابعة الفاكستان( وغيرها من املراسالت.
كما استعرض بوبشــــيت  ارتباط النظام باالنظمة اآللية االخرى في املؤسسة مثل 
نظــــام ادارة االجتماعات »اآللي« ونظام ضبط الــــدوام، وبعض االنظمة اآللية االخرى 
والتأكيد على ســــهولة تعامل املوظفني مع الرســــائل الواردة والرد على االستفسارات 
االدارية التي تصلهم وسرعة تداول الوثائق وحفظها وارشفتها بالنظام لالطالع عليها 

عند احلاجة.

واكد انه توجد امكانية لدخول املوظفني الى البريد االلكتروني اخلاص بهم من خارج 
بيت الزكاة واثناء قيامهم باالجازات او املهمات الرسمية، من خالل نظام »ستركس« بعد 
منحهم الصالحيات اخلاصة بذلك، مما يتيح للجميع التواصل الدائم مع املؤسسة، عالوة 
على الرد على اي استفسارات عاجلة اضافة الى اتاحة فرصة التعامل مع االنظمة اآللية 

املستخدمة في بيت الزكاة للموظفني الذين لديهم الصالحيات اخلاصة بكل نظام.
وفــــي نهاية الزيارة اشــــاد احلضور بتجربة بيت الــــزكاة، ومت االتفاق على ان يتم 
بحث ســــبل التعاون والتنسيق في املستقبل لتطبيق التجربة واالستفادة مما تتيحه 
من ســــرعة في التعامل مع القرارات والتوصيات او التعليمات التي تصدر للموظفني 

واجلهات االدارية املختلفة داخل املؤسسة.

م.علي الشريدة


