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 كلمة راعي املؤمتر

 حضرة صاحب السمو  الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

 ))حفظه اهلل ورعاه((

 

 

 يلقيها

  املؤمترممثل راعي  

 الشيخ سلمان احلمود الصباح معالي 

 لشبابلشؤون اوزير اإلعالم ووزير الدولة 
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 )بسم اهلل الرمحن الرحيم( 

 احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه أمجعني

 احلضور الكريم

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

أرحب جبمعكم الكريم ، وأنقل لكم حتيات راعي املؤمتر حضرة صاحب السمو 

صباح األمحد اجلابر الصباح ، أمري البالد املفدى ، حفظه اهلل ورعاه ، وقد  الشيخ 

شرفين مسوه بإلقاء كلمة الرعاية يف هذا املؤمتر ، واإلعراب عن ترحيبه بضيوف 

، وللمؤمترين مجيعا بالتوفيق يف  الكويت، ومتنياته هلم بطيب اإلقامة دولة 

بة من ابخاراء واملتصصصني نقدر حتقيق أهدافهم من هذا التجمع الذي يضم خن

ــــ حفظه اهلل ورعاه ــــ  هدهم وعطاءهم الفكري.. ولقد كانت توجيهات مسوهج

ضرورة تبين ابخطط والارامج األكثر حداثة للنهوض بالنظام التعليمي  كد علىتؤ

ليكون قادرا  رفع من مستوى األداء واإلجنازوأن يقوم على أسس وبرامج ت ،يف البالد

على االستجابة بكفاءة لتحديات احلاضر وحتوالت املستقبل، وأن نولي نتائج هذه 

اليت تستحقها واالستفادة منها يف عملية اإلصالح الرتبوي  اللقاءات العلمية األهمية

 املطلوبة .
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 ، اإلخوة واألخوات

ة النامجة عن التقدم العلمي عهور التقنيات احلديثة والتغريات السريظ شكل  

والتكنولوجي وتقنية املعلومات أثرًا كبريًا يف تطوير أساليب وطرق جديدة 

ومل يعد اهلدف من  للتعليم ساهمت يف حل املشكالت اليت تواجهها النظم الرتبوية ،

ضرورة  اه إىلئق فقط، بل تعدالتعليم يف هذا العصرإكساب الطالب املعرفة واحلقا

ليكون قادرا على التفاعل مع  ؛والقدرات واالعتماد على الذات متكينه من املهارات

طوير متغريات العصر.وقد جاءت استضافة دولة الكويت للمركز اإلقليمي لت

هتمامها بتعزيز قدراتها يف هذا االجتاه، على ا كيداأالارجميات التعليمية ت

الرتبوية يف منطقتنا اإلقليمية للنهوض  التنسيق مع املؤسساتوحرصها على 

باملشاريع التقنية والفنية ذات العالقة بالارجميات التعليمية مبا يؤهل جمتمعاتنا 

ة القصوى من الثورة حاق بركب الدول املتقدمة يف هذا اجملال واالستفادلالعربية ل

 التكنولوجية.
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كثريًا من  قدماع ابخاص يف هذا االجتاه الذي كما تشجع دولة الكويت دور القط

 ،لشيخ سامل العلي الصباح للمعلوماتيةاجائزة مسو  اتمبادرومنها  ،املبادرات ابخالقة

دمها مؤسسة الكويت للتقدم ومبادرات جائزة الكويت اإللكرتونية اليت تق

 .العلمي

 ،احلضور الكريم 

الشكر وعظيم االمتنان لنصبة الباحثني  موفوريف ابختام، أود أن أسجل 

إىل املركز اإلقليمي لتطوير الارجميات وواملتصصصني املشاركني يف املؤمتر، 

وإىل مجيع اجلهات  ،وجائزة مسو الشيخ سامل العلي الصباح للمعلوماتية ،التعليمية

 . له واللجان والفرق املنظمةاملساهمة يف هذا املؤمتر 

أن يوفقنا مجيعا لتحقيق أهداف وطننا املتطلع إىل الرفعة وأخريا .. أسأل اهلل 

والتقدم، يف ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو أمري البالد املفدى ومسو 

 لس الوزراء، حفظهم اهلل ورعاهم.عهده األمني ومسو رئيس جم يول

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.


