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المواضيع:

بالفيديو ..الكلية األسترالية والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تعززان تعاونهما في

•

مجال التدريب
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا نظمت لقاء تنويرياً للمستجدين

•
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بالفيديو ..الكلية األسترالية والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا تعززان تعاونهما في مجال التدريب
آالء خليفة
وقعت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة لالستثمار اتفاقية تعاون استراتيجي مع الكلية
األسترالية في الكويت ،وذلك في اطار التعاون المشترك في مجال التدريب األكاديمي والتطبيقي لتلية احتياجات السوق
المحلي والعالمي في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة كفاءة وحفظ الطاقة ،البيئة والتنمية المستدامة.
ووقع االتفاقية كال من رئيس الكلية األسترالية في الكويت البروفيسور عصام الزعبالوي والرئيس التنفيذي لشركة انرتك
القابضة احدى شركات الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا م.عبداهلل المطيري ،وذلك بحضور ممثلين من الكلية
األسترالية ومن شركة انرتك القابضة.
من جانبه ،قال رئيس الكلية األسترالية في الكويت البروفيسور عصام الزعبالوي :نجتمع اليوم لنحتفل بتوقيع وثيقة
تفاهم بين الكلية األسترالية في الكويت والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ممثلة بالمهندس عبداهلل المطيري باإلنابة
عن الرئيس التنفيذي للشركة انس ميرزا ،والكلية األسترالية ممثلة برئيسها ا.د.عصام الزعبالوي.
وأفاد الزعبالوي بأن الغرض من مذكرة التفاهم هو ان تعكس التفاهم الحالي الناجم عن المناقشات التي عقدها الطرفان
من خالل التفاوض بشأن شروط واحكام التعاون المقترح من خالل دراسة ووضع المناهج التدريبية المشتركة وتبادل او

تكليف الموظفين لتحقيق التعاون في مجال التدريب والمشروعات او تبادل الخبرات وتطوير المشروعات المشركة
والدورات التدريبية الرامية الى توفير الدعم الفني المتقدم والخدمات للقطاعات االقتصادية المحلية واإلقليمية باإلضافة
الى نقل وتبادل المعلومات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وكذلك تبادل او تقاسم المرافق والتجهيزات والمعدات لعمليات
التدريب والبحوث المشتركة او المنفردة بناء على سياسات كال الطرفين والتنظيم او الرعاية المشتركة للندوات
والمؤتمرات والمنتديات والحلقات النقاشية وورش العمل والدورات التدريبية لتحقيق المصالح المشتركة وارسال الدعوات
لحضور االجتماعات األكاديمية والتقنية فضال عن المؤتمرات الوطنية والعالمية.

يتبع...
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وتابع قائال :الجدير بالذكر ان توفير الفرص لطالب الكلية األسترالية في الكويت لتلقي التدريب الميداني والعملي في
الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا او شركاها الفرعية وذلك في اطار مشاريع تخرجهم .وافاد الزعبالوي بأن هدف
االتفاقية التعاون المشترك في مجال تطوير وتأهيل الكوادر وخريجي الكلية للعمل في سوق الطاقة والتنمية من خالل
مجموعة من البرامج التطبيقية العملية والدورات المعتمدة عالميا لفتح اآلفاق لخريجي الكلية وخلق فرص عمل جديدة
وفريدة من نوعها في السوق المحلي.
من جانبه ،توجه الرئيس التنفيذي لشركة انرتك القابضة احدى شركات الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا م.عبداهلل
المطيري بالشكر للكلية األسترالية في الكويت على هذا التعاون ،موضحا انها اول جهة في الكويت تبادر بهذه
المبادرة .وأوضح المطيري ان هذا التعاون من ضمن الخطة التشغيلية للشركة في المساهمة في تحقيق رؤية صاحب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد بتنويع مصادر الطاقة واستخدام بدائل الطاقة بما نسبته  %15في عام 2030
وتحقيق خطة التنمية «كويت الجديدة .»2035
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كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا نظمت لقاء تنويرياً للمستجدين
أقامت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في أول يوم من الفصل الدراسي األول للعام
الدراسي الجديد  2018/2019تحت إدارة رئيس الجامعة البروفيسور خالد البقاعين وبتنسيق من قسم العالقات العامة
والتسويق بإدارة إبراهيم بدر المطوع وذلك للقاء الطلبة المقبولين للدراسة وشرح بعض السياسات والقوانين التابعة لقسم
القبول والتسجيل في الجامعة وارشاد الطلبة وتوجيههم على مدار فترة دراستهم في الجامعة.
واستضافت الجامعة المذيع علي نجم عريفا للقاء التنويري الذي قدم جميع الفقرات والمتحدثين ووجه رسالته للطلبة
ببعض النصائح المفيدة عن الحياة الجامعية من بداية دخول الطلبة كمستجدين إلى تخرجهم.
ورحب رئيس الجامعة البروفيسور خالد البقاعين بالطلبة المستجدين ووجه لهم كلمته تعبي ار عن سعادته بقبولهم في
الجامعة داعيا إياهم لبذل الجهود والتركيز في جميع المواد الدراسية كونهم الجيل الجديد من المهندسين الذين سيكونون
يوما ما جزءا من الحياة العملية التي ستعمل يدا بيد لتطوير الكويت واالرتقاء بها بسواعد أبنائها.
وتوجهت األستاذة طيبة الزامل رئيسة قسم القبول والبعثات الداخلية للطلبة المستجدين بشرح بعض القوانين والسياسات
الجامعية والتي يتعين على الطالب اتباعها وطريقة تواصل قسم التسجيل مع جميع الطلبة فيما يخص األمور المتعلقة
بدراستهم وتسجيل المواد ،وأن قسم القبول والتسجيل يرحب بجميع الطلبة لطرح ومناقشة موضوع فتح الشعب اإلضافية

للمواد العلمية وقد سبق للجامعة أن لبت رغبات الطلبة السابقة حتى ال يتم تعطيل عملية تخرجهم .وأشارت إلى تكاتف
جميع الجهود من الطلبة واإلداريين والطاقم األكاديمي لخدمة مصلحة الطلبة.
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المواضيع:
•

«األسترالية» توقع اتفاقية مع «الوطنية لمشاريع التكنولوجيا»
رئيس «العلوم والتكنولوجيا» للمستجدين :تطوير الكويت بسواعد أبنائها
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عقدت الكلية األسترالية في الكويت مؤتم ار صحافيا إلعالن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشركة الوطنية
لمشاريع التكنولوجيا المملوكة للهيئة العامة لالستثمار ،في إطار التعاون المشترك في مجال التدريب األكاديمي
والتطبيقي لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة ،كفاءة وحفظ الطاقة ،البيئة
والتنمية المستدامة.
ووقع االتفاقية كل من رئيس الكلية االسترالية في الكويت البروفسور عصام الزعبالوي والرئيس التنفيذي لشركة انرتك
القابضة احدى شركات الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المهندس عبداهلل المطيري باإلنابة عن الرئيس التنفيذي
للشركة انس مير از.

ومن جانبه ،ذكر الزعبالوي ،أن الغرض من مذكرة التفاهم هو ان تعكس التفاهم الحالي الناجم عن المناقشات التي
عقدها الطرفان من خالل التفاوض بشأن شروط واحكام التعاون المقترح ،من خالل دراسة ووضع المناهج التدريبية
المشتركة وتبادل او تكليف الموظفين لتحقيق التعاون في مجال التدريب والمشروعات أو تبادل الخبرات وتطوير
المشروعات المشتركة والدورات التدريبية الرامية الى توفير الدعم الفني المتقدم والخدمات للقطاعات االقتصادية
المحلية واالقليمية.
وأفاد الزعبالوي بأن هدف االتفاقية التعاون المشترك في مجال تطوير وتأهيل الكوادر وخريجي الكلية للعمل في سوق
الطاقة والتنمية ،من خالل مجموعة من البرامج التطبيقية العملية والدورات المعتمدة عالميا ،لفتح اآلفاق لخريجي
الكلية وخلق فرص عمل جديدة وفريدة من نوعها في السوق المحلي الكويتي.
وذكر أن الطاقة المتجددة مختلفة عن االنواع االخرى من الطاقة ،فهي صديقة للبيئة ،الفتا الى ان العالم اآلن يتجه
نحو تنويع مصادر الطاقة ،فلم تعد محصورة فقط على الطاقة األحفورية ،بل تعدت ذلك.
ومن جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لشركة انرتك القابضة ،احدى شركات الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا م .عبداهلل
المطيري ،إن هذا التعاون من ضمن الخطة التشغيلية للشركة للمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد ،بتنويع مصادر الطاقة ،واستخدام بدائل الطاقة بما نسبته  %15في عام  ،2030وتحقيق خطة
التنمية «كويت جديدة  ،»2035متابعا« :نحن نتحدث اذن عن  4000وظيفة من االن الى .»2030
ومن ناحية اخرى ،قال المطيري« :هناك تحد آخر أن ديوان الخدمة المدنية يعتمد تلك التخصصات مثل تخصص
فني طاقة بديلة او طاقة شمسية ،والكويت تحتاج الى مهندسين وفنيين في تلك التخصصات المهمة ،السيما من
الكوادر الوطنية الكويتية».
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دعا رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين ،الطلبة المستجدين إلى بذل الجهود والتركيز في
جميع المواد الدراسية ،ألنهم هم الجيل الجديد من المهندسين الذين سيكونون يوما ما جزءا من الحياة العملية ،والذين
سيعملون يدا بيد لتطوير الكويت واالرتقاء بها بسواعد أبنائها.
جاء ذلك خالل تنظيم كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في أول يوم من الفصل
الدراسي األول للعام الدراسي الجديد  ،2018/2019تحت إدارة البقاعين ،وبتنسيق من قسم العالقات العامة
والتسويق بإدارة إبراهيم المطوع ،وذلك للقاء الطلبة المقبولين للدراسة وشرح بعض السياسات والقوانين التابعة لقسم
القبول والتسجيل في الجامعة وارشاد الطلبة وتوجيههم على مدار فترة دراستهم في الجامعة.

واستضافت الجامعة المذيع علي نجم عريفا للقاء التنويري ،الذي قدم جميع الفقرات والمتحدثين ،ووجه رسالته للطلبة
ببعض النصائح المفيدة عن الحياة الجامعية ،من بداية دخول الطلبة كمستجدين إلى تخرجهم.
وأضاف أن جميع الطلبة يستحقون التواجد في الجامعة ،وأنهم فئة الشباب القادمة بقوة ،شارحا لهم تميز وتفرد كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا في تخصصات الهندسة ،مما يعطي الطاقم اإلداري واألكاديمي المسؤولية لتطوير الجامعة
واستخدام أساليب التدريس الصحيحة إلعطاء الجودة التعليمية العالية المطلوبة في الكويت ،وأن اإلدارة على أتم
االستعداد لالستماع لجميع الطلبة وحل مشكالتهم وتقديم األفضل.
من جهتها ،تطرقت رئيسة قسم القبول والبعثات الداخلية طيبة الزامل إلى شرح بعض القوانين والسياسات الجامعية،
والتي يتعين على الطالب اتباعها ،وطريقة تواصل قسم التسجيل مع جميع الطلبة فيما يخص األمور المتعلقة
بدراستهم وتسجيل المواد ،وأن قسم القبول والتسجيل يرحب بجميع الطلبة لطرح ومناقشة موضوع فتح الشعب
اإلضافية للمواد العلمية.
وبين محاضر اللغة اإلنكليزية في قسم اللغات والعلوم االجتماعية في الجامعة فارس الشمري ،أن مرحلة الجامعة
ّ
تعتبر أساسية لصقل الشخصيات والتعرف على الذات لتحديد األهداف التي يرغب كل طالب في الوصول إليها بعد

التخرج ،مشي ار إلى أن الطاقم األكاديمي يتفهم المرحلة العمرية الحساسة التي يمر بها جميع الطلبة ،ويسعون دائما
لألخذ بأيديهم وتوسيع مداركهم واضفاء خبراتهم القيمة.
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