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حتت رعاية وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي د.حمــد العدوانــي، 
انطلقــت، أمــس االثنــني في 
مركز جامعة الشرق األوسط 
األمريكية (AUM) للمؤمترات، 
فعاليات قمة تطوير التعليم 
نحو مستقبل مستدام ٢٠٢٢، 
كأول حــدث مــن نوعــه في 
الكويــت، وذلــك بحضــور 
رؤساء وأكادمييني من جامعات 
ومؤسسات تعليمية إقليمية 

وعاملية.
يهــدف املؤمتــر بشــكل 
رئيســي الى تبادل اخلبرات 
حــول بنــاء وتطويــر رؤية 
شاملة بشــأن قطاع التعليم 
العالــي فــي املنطقة من أجل 
مستقبل أكثر استدامة، فضال 
عن مناقشــة كيفيــة تعاون 
اجلامعات بشــكل أفضل مع 
مختلف الشركات واملؤسسات 

على املعرفة واالستدامة يكون 
محفزا من خالل تبني مناذج 
تعليمية جديدة وتضمينها، 
micro- مثل التعليم املصغر
التعلم  credentialing وثقافة 
.Lifelong Learning مدى احلياة

وكانت أعمــال املؤمتر قد 

القمة. وفي كلمته باملناسبة، 
أّكد فهد العثمان، رئيس مجلس 
األمناء في جامعة AUM على 
أن تنظيم هذه القمة واملشاركة 
الواسعة دليل على أن الكويت 
تســير بخطوات واثقة نحو 
النهــوض والتطــور في كل 

التعليم ملستقبل أكثر استدامة. 
وثّمن العثمان احلضور الكبير 
في فعاليات هذه القمة حيث 
ان حضــور نخبــة مرموقــة 
مــن رؤســاء وأكادمييني من 
أعرق اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية اإلقليمية والعاملية، 

بدأت بافتتاحية رسمية عّبر 
فيها فيل باتي عن أهمية هذه 
القمة في رســم السياســات 
املستقبلية للتعليم العالي من 
أجل جعل العالــم أفضل في 
املستقبل. وأشاد بجهود جامعة 
AUM التــي اســتضافت هذه 

املجاالت حيث يعتبر التعليم 
البدايــة الفعلية ألي نهضة، 
مؤكدا أن قمة تطوير التعليم 
نحو مستقبل مستدام هدفها 
األساسي هو قياس األثر الذي 
تلعبه اجلامعات ومؤسسات 
التعليــم العالي فــي نهضة 

يؤكد قوة وأهمية هذه القمة 
في رسم السياسات التعليمية 
واالستدامة، وأهمية االبتكار 
الذي تعمل اجلامعات على أن 
يكون األداة األساســية حلل 

املشكالت املستقبلية.
وقبيل االنطالق بافتتاحية 
القمة، جال الزوار في املعرض 
الذي نظمته AUM في مركزها 
الثقافي، ومت فيه عرض بعض 
مشاريع طالبها في مجال الفن 
إلى  والروبوتــات، باإلضافة 
إقامة جناح خاص ملؤسســة 
تاميــز وأجنحة أخرى تابعة 
ملجموعة من الشركات الرائدة 
التي شاركت في القمة، وهي: 
دار نشــر Elsevier، وشــركة 
 ،Clarivate وشركة ،Anthology
وشــركة Graide. وقد اختتم 
اليــوم األول بأمســية فنيــة 
مقدمة من أوركسترا مجموعة 

األحمدي للموسيقى.

التعليمية األخــرى لتطوير 
الفجوات  العالقات ومعاجلة 
في املهــارات، وتأمني املوارد 
البشــرية ألهــداف التطــور 
والتنميــة املســتقبلية فــي 
املنطقــة، واستكشــاف كيف 
أن التحــّول إلى اقتصاد قائم 

فهد العثمان متحدثاً لدى افتتاح قمة تطوير التعليم

٣ أيام من اجللسات احلوارية وورش 
العمل وتبادل اخلبرات

ستستمر القمة ملدة ثالثة أيام، وستتضمن جلسات حوارية، وجلسات 
تبادل اخلبرات بني القيادات األكادميية واملؤسســات، باإلضافة إلى ورش 
عمل خاصة Masterclasses، ونشــاطات اجتماعية للمشــاركني. ومن أبرز 
املتحدثني: األميرة مها السعود، نائب الرئيس للعالقات اخلارجية والتطور 
في جامعة الفيصل باململكة العربية السعودية، ومارييت ويسترمان، نائب 
رئيس جامعة نيويروك في أبوظبي، وفرانشيســكو مارموليجو، رئيس 
التعليــم العالي في مؤسســة قطــر Qatar Foundation، وفيليب بورنيل، 
رئيــس البحوث املؤسســية واملعاييــر في جامعة محمد بــن زايد للذكاء 
االصطناعي، وناصر النعيمي، نائب رئيس مشــارك للبحوث والدراسات 
العليــا في جامعة قطر؛ ومن الكويت، شــارك كل من مالك حمود، رئيس 
مجموعة االستثمار واملسؤول الرقمي في شركة زين لالتصاالت، وفجحان 

املطيري،Completions Domain Champion في شلمبرجير.
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