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جامعة الكويت توقع اتفاقية تعاون مع شركة إيكويت للبتروكيماويات

األنصاري: جامعة الكويت حريصة على الشراكة مع مختلف القطاعات
 وقعت جامعة الكويت مساء أمس 
األول األحــد على اتفاقية تــعــاون مع 
ــة إيــكــويــت لــلــبــتــروكــيــمــاويــات  ــرك ش
بهدف التعاون في مجال الدعم العلمي 
والــبــحــوث لتطوير وتنمية املــهــارات 

العلمية.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن جامعة 
الكويت مدير اجلامعة األستاذ الدكتور 
حسني األنصاري وعن شركة إيكويت 
للبتروكيماويات السيد محمد حسني 
الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت وذلك 
في مبنى مدير اجلامعة مبوقع اخلالدية 
- جامعة الكويت، وحضر مراسم توقيع 
املذكرة عدد من قياديي اجلامعة وعدد 

من القياديني واملسؤولني في الشركة.
وأكــد مدير جامعة الكويت األستاذ 
ــور حــســني االنـــصـــاري حــرص  ــت ــدك ال
اجلــامــعــة على الــشــراكــة مــع مختلف 
القطاعات من أجل رفع اسم اجلامعة، 
مشيرا إلــى قيام اجلامعة فــي الفترة 
املاضية بتفعيل أربــعــة توجهات من 
ـــودة مــن الناحية  ضمنها تعزيز اجل
األكــادميــيــة والتعليمية إضــافــة إلى 
الريادة في األعمال واالبتكار والريادة 
واالســتــدامــة وتعزيز مكانة وصــورة 

اجلامعة في احملافل احمللية والدولية.
وأشار أ.د.األنصاري إلى أن اجلامعة 
ــع شــركــة ايكويت  ــوم م ــي تستكمل ال
التعاون العلمي والبحثي، مشيرا إلى 
أن هــذا التعاون ينطلق لدعم الشباب 
الكويتي في إعدادهم وصقلهم وتزويدهم 
باخلبرات واملهارات امليدانية والعلمية 
والذي سيصب باملنفعة سواء كان على 

مستوى الشركة أو اجلامعة.
وذكر أن هذه االتفاقية تصب أيضا في 
الشراكة االستراتيجية لتجسيد الرؤى 
بني املؤسستني خصوصا وأن اجلامعة 
متلك أعضاء هيئة تدريس متمرسني في 
البحث العلمي واخلبرات العلمية، مؤكدا 

أنها ستعود بالنفع على اجلميع.
وأوضــح أن اإلدارة اجلامعية تطمح 
ــأن يــكــون هــنــاك تــعــاون بــني جامعة  ب

ــع  ــي ــواض ــت والـــشـــركـــة فـــي امل ــوي ــك ال
البحثية، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة 
والصناعات النفطية ومشتقاتها ودعم 
االقتصاد املعرفي، مشيرا إلــى وجود 
شركاء للجامعة محليني وعامليني وهم: 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والعديد 
من مؤسسات القطاع النفطي والبنوك 

إضافة إلى التعاون العلمي والبحثي ما 
بني جامعة الكويت واجلامعات احمللية 

أو العاملية.
وتوجه أ.د. األنصاري بالشكر إلى 
شركة إيكويت وعلى رأسها الرئيس 
التنفيذي السيد م.محمد حسني وإلى 
السيد م. طــارق الكندري، وإلــى باقي 
الفريق الذي كان لهم الــدور الفاعل في 
أن نرى هذه االتفاقية، وذلك بالتعاون 

مع فريق جامعة الكويت برئاسة نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط الدكتور عادل 
احلسينان والــفــريــق الـــذي يعمل في 

قطاعه.
ومــــن جــهــتــه أكــــد رئـــيـــس شــركــة 
إيكويت للبتروكيماويات محمد حسني 
أن عالقة الشركة مع جامعة الكويت 
قدمية ومتجددة، وذلــك لعراقة اسمها 
وتاريخها، مشيرا إلى اعتزاز الشركة 

والقائمني عليها بأن يكونوا شركاء معها 
في الكثير من املجاالت.

وأوضـــح أن الــتــعــاون فــي املجاالت 
كان حتديدا مع كلية الهندسة والبترول 
ونحن مستمرين معهم، مشيرا إلى أنهم 
يواجهون الكثير من التحديات باإلضافة 
إلى اإلبداع خصوصا، وأن أفضل موقع 
لإلبداع يكون عن طريق املجال األكادميي 
وحتديدا جامعة الكويت، مضيفا أننا 

نريد أن نواجه التحديات خالل العشر 
سنوات القادمة.

وذكـــر رغــبــة الشركة بالعمل على 
تطوير قدرات الطلبة قدر املستطاع من 
خالل صقل املهارات سواء كان عن طريق 
اجلــوانــب الفنية أو العملية وتهيئة 
البيئة الــدراســيــة واجلامعية كبيئة 

جاذبة لالبتكار.
وأكـــد حسني أن هــذا الــيــوم يعتبر 
ــازا حيث مت قطع شوطا كبيرا في  اجن
هذا املشروع ساعني لكي نرى االجناز 
واالبتكار على أرض الواقع خالل الفترة 
ــذي تقوم به  املقبلة، مشيدا بــالــدور ال

جامعة الكويت إلمتام هذه االتفاقية.

أطلقت كلية العمارة بجامعة الكويت 
مــؤمتــرهــا الــعــلــمــي الــثــانــي لــهــذا الــعــام 
حتت عنوان ” منذجة معلومات املباني 
)BIM(: خارطة طريق دولــة الكويت” 
مــن أجــل تطوير إدارة البناء ومشاريع 
البنية التحتية في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي في فندق ميلينيوم، 
ــك بحضور م.أحــمــد املنفوحي مدير  وذل
عــام بلدية الــكــويــت، ود. رنــا الــفــارس 
نائب رئيس متابعة األداء احلكومي في 
مجلس الوزراء، والعميد املساعد للشئون 
األكادميية بكلية العمارة د.عادل املؤمن، 
ونخبة من معماريي ومهندسي القطاع 

العام واخلاص.
 ومـــن جــانــبــه ذكـــر الــعــمــيــد املساعد 
للشئون األكادميية بكلية العمارة د.عادل 
املؤمن أن هذا املؤمتر يعتبر املؤمتر الثاني 
الذي ترعاه كلية العمارة خالل هذا العام 
الـــدراســـي 2017/2016 بــعــد املــؤمتــر 
العاملي األول الذي قامت برعايته الكلية 
في ديسمبر املاضي حتت عنوان »شرعنة 
التراث«، مؤكدا أن هذه الفعاليات هي جزء 
مهم من دور كلية العمارة والتي تتوافق 
مع منهج الكلية وجامعة الكويت في خدمة 
املجتمع وذلك بنشر أحدث ما توصلت إليه 
األبحاث من تقنيات ونظريات ومفاهيم 

تخدم مهنة العمارة والبناء.
ــال املــؤمــن أن الكلية حرصت على  وق
رعاية هذا املؤمتر إلميانها بأهمية منذجة 
معلومات املباني )BIM( والتي تعتبر 
باختصار دورة التصميم والبناء بأعلى 

جــودة وأقــل تكلفة، ولها تأثير كبير في 
تطوير تقنية وصناعة البناء مؤخرا 
فأصبحت جــزءا مهما من استراتيجيات 
ــرص على تطبيقها كالواليات  دول حت
املتحدة األمريكية وبريطانيا وسنغافورة 
وكوريا اجلنوبية والدول االسكندنافية، 
مؤكدا أن هــذه التقنية تنسجم متاما مع 
تــوجــه حكومة دولـــة الــكــويــت لتطبيق 
احلكومة االلكترونية، حيث تعود بالنفع 
على كافة األطـــراف املشاركة في عملية 
البناء من معماريني ومهندسني ومقاولني 

ومكاتب استشارية ودوائر حكومية عدة. 
وبني أن دولة الكويت تهتم بشكل خاص 
ــدى أهمية  بالهياكل اجلــديــدة وتـــدرك م
تطبيق الدولة لتقنية منذجة معلومات 
البناء )BIM( والتي جنحت خالل فترة 

ال تتجاوز عشر سنوات في إحــداث ثورة 
في تخطيط وبناء وصيانة الهياكل حول 
العالم، مؤكدا أن التكنولوجيا احلديثة 
ــاج في  ــت عنصر أســاســي فــي عملية اإلن
ــاء والــتــعــلــيــم واألعـــمـــال  ــن ــب صــنــاعــة ال

واحلكومة.
وتقدم املؤمن بالشكر اجلزيل لكم من 
ساهم في إعداد وتنظيم واملشاركة في هذا 
 SSH املؤمتر، كما تقدم بالشكر لشركة دار

لرعايتهم الكرمية لهذا املؤمتر.
ـــدوره ذكــر رئيس املــؤمتــر د.عــادل  وب
الصفار أن تطبيقات منذجة معلومات 
املباني )BIM( تعتبر عملية لتنفيذ وبناء 
النماذج الذكية بهدف التخطيط ملشاريع 
البناء والبنية التحتية وتساعد جميع 
أصــحــاب املصلحة على احلــصــول على 

املعلومات ذات الصلة إلدارة املشاريع 
بشكل أســـرع، وتكاليف أقــل واستدامة 
أفضل وضمان تسليم املشاريع الضخمة 
املتوقفة مبــا فــي ذلــك املـــدن الصناعية 
واملــيــتــرو وغــيــرهــا مــن مــشــاريــع البنى 

التحتية األخرى قيد التنفيذ.
وأوضـــح الصفار أن برنامج املؤمتر 
تضمن عدة حلقات نقاشية منها تطبيقات 
ــت )مــشــاكــل  ــوي ــك ــاء فــي ال ــن ــب ــة ال ــذج من
وعقبات(، وتطبيقات منذجة البناء في 
دول مجلس التعاون اخلليجي )عقبات 
وحلول(، وآخــر ما توصل إليه العلم في 
منــذجــة الــبــنــاء، وخــتــامــا حلقة نقاشية 
لتطوير خــارطــة الطريق للنمذجة في 
الكويت، مبينا أن املتحدثون في املؤمتر 
هم أكادمييون من داخل وخارج الكويت، 
ومهنيون من القطاع اخلــاص من داخل 

وخارج الكويت.
ــدف إلــى  ــه ـــى أن املــؤمتــر ي ــــار إل وأش
استعراض كافة السبل املتطورة لتحسني 
تصاميم البناء وتشييدها باستخدام 
منذجة معلومات البناء وفق منوذج ثالثي 
األبعاد يضم كافة البيانات املتعلقة باملبنى 
من مرحلة التصميم مرورا مبرحلة التشييد 
انتهاء مبرحلة التشغيل والصيانة، وكذلك 
وضــع خــارطــة الطريق لتطبيق املنهج 
بالتوافق مع قوانني الــدولــة، حيث تعد 
منذجة معلومات املباني نهج جديد إلجناز 
املشاريع اإلنشائية باعتبارها أكثر الطرق 
شفافية بالتصميم والبناء ومبدة زمنية 
أقصر من الطرق التقليدية، عالوة على أن 

هذا املنهج من التشييد يقلل من املخاطر 
واألخطاء التنفيذية ويحسن طرق إدارة 

وتشغيل املباني. 
وذكــر الصفار أن نظام )BIM( هو 
 Building Information اختصار ل
Modeling، مؤكدا أنــه ليس برمجية 
عادية تضاف إلى قائمة البرمجيات التي 
يستخدمها املعماري بل هي بيئة معمارية 
جديدة متكاملة تستدعي تغييرات هيكلية 
على طرائق العمل في الصناعة اإلنشائية، 
مــشــيــرا أن التطبيق السليم لتقنيات 
)BIM( يعمل على تغيير جـــذري في 
عالقات فريق العمل ببعضهم، ويخفض 
من نسبة األخطاء املرتكبة في املشاريع 
من حيث التصميم والتنفيذ. ولفت إلى أن 
املشاركني في املؤمتر هم نخبة من اخلبراء 
واملتخصصني وشركات ومؤسسات عاملية 
وإقليمية ومحلية، ملناقشة كل ما يتعلق 
بنمذجة معلومات البناء بشكل معمق 
وتبادل اخلبرات واملعلومات والتقنيات 
واملتطلبات العاملية، مبينا أهمية املؤمتر 
مــن خــالل التواصل مــع كبار املسؤولني 
والزمالء وفهم متطلبات منذجة معلومات 
املــبــانــي )BIM( املتعلقة باملشاريع 
احلالية والقادمة في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي والكشف عــن فرص 
جديدة وكيفية استخدام وتطبيق اخلدمات 
واحللول واملعدات اخلاصة بها واالّطالع 
على أحدث التطورات واكتشاف التوّجهات 
احلالية املتعلقة مبجال البناء في الكويت 

واخلليج.

تنظمه كلية العمارة في جامعة الكويت
انطالق مؤمتر »منذجة معلومات املباني« مبشاركة عربية ودولية 

املؤمن يتقدم احلضور

الرويشد: جلنة الشؤون العلمية 
في كلية التربية األساسية أقرت 

توحيد البرامج العلمية املطورة
أكد عميد كلية التربية األساسية ا.د فهد الرويشد حرص الكلية 
على تطوير وحتديث البرامج املقدمة ومواكبة التطور التربوي 

والتقني والتكنولوجي مبا يخدم سوق العمل.
ــى اعتماد جلنة الــشــؤون العلمية  وأشـــار د.فــهــد الــرويــشــد ال
في الكلية توحيد البرامج العلمية املطورة بنظام 3 وحــدات من 
خالل استحداث مقررات جديدة ضمن صحائف التخرج املطورة 
للبرامج والتخصصات العلمية في الكلية وهي اللغة االجنليزية، 
وتكنولوجيا التعليم، واللغة الفرنسية، اللغة العربية، التصميم 
الداخلي، والتربية املوسيقية، التربية اإلسالمية، واالقتصاد املنزلي، 
احلاسوب، التربية البدنية والرياضة، والرياضيات، والعلوم وقسم 

التربية اخلاصة )اللغة العربية والرياضيات والتربية االسالمية(.
وأكــد الرويشد أن توحيد البرامج العلمية في الكلية تعتبر 
خطوة مهمه من ضمن اجـــراءات اإلعتماد األكــادميــي التي تسعى 
الكلية للحصول عليه الذي يأتي ضمن التميز واجلــودة بالبرامج 
التعليمية املقدمة في الكلية اضافة إلى اتباع منظومة فعالة ومواكبة 
كافة التطورات العلمية والتكنولوجية على مستوى اجلامعات 

ومؤسسات االعتماد األكادميي.
وأضــاف د.فهد الرويشد بان الكلية أخــذت في االعتبار حتقيق 
ــداف برنامج عمل احلكومة  التوجهات العامة خلطة التنمية وأه
لتلبية متطلبات ســوق العمل، ومــا يحمله مــن متغيرات حتكم 

احتياجاته من خريجي الكلية.
كذلك مت إقــرار برنامج اللغة االجنليزية للمرحلتني املتوسطة 
والثانوية للبنني والـــذي يأتي متاشيا مــع سعي كلية التربية 
األساسية احلثيث في تقدمي برامج تأهيلية متميزة، واحلــرص 
املستمر على تعزيز قــدرات خريجينا لاللتحاق في سوق العمل.
ــداد التواصيف  وكشف الرويشد أنــه جــاري حاليا العمل على إع
للمقررات الدراسية في األقسام العلمية حسب النموذج املعتمد 
من مركز املناهج والبرامج بالهيئة وستكون جاهزه خالل الفترة 

القادمة.

anwar

لقطة جماعية للمشاركني في حفل توقيع االتفاقية األنصاري يتبادل االتفاقية مع حسني

ح������س������ن: ع������الق������ة »إي�������ك�������وي�������ت« م�������ع ج�����ام�����ع�����ة ال������ك������وي������ت ق������دمي������ة وم�����ت�����ج�����ددة

51 فريقا من اجلامعات احمللية واخلليجية شارك فيها 

اجلامعة العربية املفتوحة حتقق املركز الثاني  في مسابقة اخلليج العربي السابعة للبرمجة
 حقق فريق اجلامعة العربية املفتوحة 
في الكويت للبرمجة JavaMatics املركز 
الثاني ملسابقة اخلليج للبرمجة السابعة 
والتي استضافتها جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا مبشاركة 51 فريقا من 
اجلامعات احمللية وجامعات دول مجلس 
التعاون اخلليجي وذلــك بحضور االمني 
العام املساعد لشؤون االبحاث واملعلومات 
ــة الــعــامــة ملجلس اجلــامــعــات  ــان ــي االم ف
اخلــاصــة الدكتور وليد الكندري ومدير 
اجلامعة االســتــاذ الــدكــتــور نايف إبجاد 
املطيري ونــائــب رئيس جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا للشؤون االكاديبمية 
الدكتور صالح الشرهان وعدد من اخلبراء 
واملهتمني في البرمجة ومجال احلاسب 

اآللي.
 وقال مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
في الكويت األستاذ الدكتور نايف إبجاد 

املطيري أن فريق اجلامعة للبرمجة يستمر 
في التميز والريادة بتحقيقه املركز الثاني 

في مسابقة اخلليج للبرمجة السابعة بعد 
سلسلة طويلة من االجنــازات السيما في 

العام املاضي حيث حقق املركز االول في 
بطولة البمرجة للجامعات على مستوى 
ــة الكويت إضــافــة إلــى حصوله على  دول
املركز االول مبسابقة البرمجة في اجلامعة 
االمريكية في دبي بدورتها اخلامسة والتي 
تعد إضــافــة جــديــدة على مــا حصل عليه 
الفريق سابقا متمثله فــي حصوله على 
درع أبطال اخلليج للبرمجة كأفضل فريق 
خليجي مشارك في بطولة مسابقة البرمجة 
للجامعات العربية في دورتها السابعة 
عشر مبدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر 
العربية للمبرمجني العرب مستذكرين 
حصول الفريق أيضا على املــركــز األول 
خالل مشاركته في مسابقة عمان البرمجية 
لطالب اجلامعات العام املاضي 2013، 
وكــذلــك حتقيق املــركــز األول فــي مسابقة 
الكويت الثانية البرمجية لطالب اجلامعات 

عام 2014.

 د. نايف إبجاد املطيري مع فريق اجلامعة املفتوحة

ـــام املــعــهــد الــصــنــاعــي – الشويخ  أق
التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والــتــدريــب محاضرة بعنوان » إدارة 
الغضب » حاضر فيها من إدارة مكتب 
اإلمنـــاء اإلجتماعي أ.حــســن أبــل،خــالل 
ــدث عــن مفهوم الغضب  احملــاضــرة حت
وماهي اسباب الغضب من زحمة طريق 
ـــرض، ومـــا هي  أو جـــوع وعــطــش أو م

أعــراض الغضب كارتفاع ضغط الدم 
وزيــادة عدد ضربات القلب واالرتعاش 
واألرق وغيرها، موضحا كيفية التحكم 
ــره النفسي  بالغضب للتخفيف مــن أث
على االنسان وعالج الغضب السلوكي 
ــى سلوك  وتغيير السلوك السلبي أل
إيــجــابــي عــن طــريــق اســتــبــدال االفــكــار 

الالعقالنية باخرى إيجابية.

املعهد الصناعي نظم محاضرة 
عن »إدارة الغضب«

 تقدمي شهادة تقدير للمحاضر حسن أبل


