
الخميس 26 اغسطس 2010   15محليات
معرض الكويت لبناء وتجهيز المدارس والكليات 27 سبتمبر

ينطلق مؤمتر ومعرض الكويت 
األول لبن���اء وجتهي���ز امل���دارس 
والكلي���ات برعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود خ���ال الفترة من 27 � 29 
سبتمبر 2010 في مركز املؤمترات 

بفندق موڤنبيك املنطقة احلرة. 
وقال رئيس املؤمت���ر الوكيل 
التربي���ة  ف���ي وزارة  املس���اعد 
للتخطي���ط واملعلوم���ات خال���د 
الرش���يد في تصريح صحافي، ان 
هذا املؤمتر يهدف الى التعرف على 

البناء  احدث االجتاهات وأساليب 
والتجهيزات التعليمية، واالستفادة 
من جتارب الدول املتقدمة في بناء 
امل���دارس والكليات وف���ق أحدث 
األنظمة الهندسية والتكنولوجية، 
واستخدام تكنولوجيا التعليم في 

املدارس والكليات احلديثة. وأضاف 
الرش���يد ان املؤمت���ر يعتبر أكبر 
جتمع للمقاولني املتخصصني في 
مجاالت الفصول الذكية وتطبيقات 
التعلي���م في فصول  تكنولوجيا 
املس���تقبل، وللشركات التعليمية 
واملستثمرين في القطاع التعليمي 
اخلاص، والش���ركات االنش���ائية 
واملكاتب الهندسية املتخصصة في 
تصميم وبناء وجتهيز وتشغيل 
وإدارة املراف���ق التعليمية، اضافة 
للشركات املتخصصة في التقنيات 
التربوي���ة واملاع���ب الرياضية 
واملختبرات العلمي���ة واملكتبات 
الرقمي���ة وجتهيز م���دارس ذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة. وأوضح 
الرشيد ان املعرض املصاحب للمؤمتر 
يعد فرصة مناسبة جلميع الشركات 
املتخصص���ة لع���رض منتجاتها 
وخدماته���ا في قطاع التعليم، كما 
يتيح لهم فرصة االلتقاء املباش���ر 
مع املس���تخدمني وأصحاب القرار 
ف���ي القطاع التعليم���ي احلكومي 
التربي���ة وجامعة  ممث���ا وزارة 
الكويت والهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيق���ي، اضافة ال���ى املدارس 
والكليات واجلامعات اخلاصة، مبينا 
ان املعرض س���يوفر كذلك فرصة 
ثمينة للراغبني في التبرع إلنشاء 
مرافق تعليمية خيرية، يس���اعد 
في التع���رف على اجلهات احمللية 
املتخصصة في انشاء وجتهيز املراكز 
التعليمية املتميزة. واعتبر الرشيد 
ان املعرض سيكمل الرؤية احلكومية 
في اكتشاف أحدث التطورات في 
انش���اء مبان تعليمية على أعلى 
مس���توى من خال املرور بجميع 
املراحل التخطيطي���ة والتنفيذية 
باالضافة الى كيفية دعم السياسات 
التش���ريعية واملالية لعملية بناء 
التعليمي���ة وتوفير بيئة  املرافق 
تعليمي���ة تغط���ي االحتياج���ات 
التربوي���ة والقضاي���ا املجتمعية 
بشكل عام. وبني انه ستقام العديد 
من األنش���طة واحملاضرات خال 
هذا املؤمتر أبرزها، محاضرة عن 
املدارس والكليات في املس���تقبل، 
وهي رؤية مقدمة من شركة سيسكو 
ومايكروسوفت العاملية، كما ستقام 
جلسة نقاشية مع صانعي القرار 
والهيئات التعليمية حول »مشاريع 
الكوي���ت التعليمي���ة، مش���اريع 
املس���تقبل«، ومحاضرة »مشروع 
الفصول الذكية«، فضا عن طرح 
دراسات حاالت ناجحة في تصميم 
املدارس والكليات، مع عرض تصاميم 
هندسية مميزة، وتكامل املساحات 

مع الوظائف املعمارية.


