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في حفل استقبال أعضاء هيئة التدريس الكويتيين رئيس مجلس الوزراء  سمو آلمة
  ومعهد الكويت لألبحاث العلميةالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 

  
   2010نوفمبر  30

  
 

الرحمن الرحيم بسم اهللا  

  

  .الحضور الكرام  األخوات واإلخوة

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،

  

الذين يحملون  األعزاءالكويت  أبناءلتقي بهذه النخبة المتميزة من صفوة األمسية الطيبة أن أيسعدني في هذه  

من حملة الدآتوراه في  أبناء الكويتمن أعضاء هيئة التدريس  ،مشاعل العلم والمعرفة والنور لوطننا الحبيب 

دورهم ب مؤمنا ،والذين يضعهم الوطن في طليعة ثروته البشرية ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

أن قالع منظومة التعليم العالي في الكويت ، ويسرني  أهمالعلمي والتثقيفي والتنويري الرائد في واحدة من 

 االرتقاءفي آبيرًا  جهدًا يبذلونالذين العلمية و لألبحاثفي معهد الكويت  ألساتذةالتقي آذلك بزمالئكم من أ

  .بالبحوث العلمية والتطبيقية 

وبدورآم الطليعي  ، النبيلة  والتربوية  رسالتكم العلمية ب الكبيرة وقناعتنا ،بكم  تقديرنا واعتزازنا وانطالقا من 

وتعزيز مسيرته نحو التقدم ، وتنمية قدراته ،  ،في  دعم جهود التنمية والتطوير والتحديث لوطننا الغالي 

يضع عليكم آماًال آبيرة  أفراده وهيئاته ومؤسساتهفإن وطنكم بكل  ،العلمية والفكرية والثقافية  تحقيق نهضتهو

  . ق نحو مستقبل واعد وغد مشرق بإذن اهللا الطري لتنيرواآقادة تحملون مشاعل العلم 

   

الشيخ البالد المفدى  أميرصاحب السمو حضرة  أآده وفي هذا المجال يجب علينا جميعا أن نضع نصب أعيننا ما

دور االنعقاد العادي الثالث للفصل  سامي في افتتاحال نطقهفي ، حفظه اهللا ورعاه الجابر الصباح  األحمدصباح 

قادر على القيام بمسؤولياته  شباب إعدادآبر آمالنا يتمثل في أ" أن  التشريعي الثالث عشر لمجلس األمة من

المستقبل جيال بعد جيل ، فال جدال  أمانةجيب لموجبات العصر ، معزز الوالء واالنتماء لوطنه ، وهو يحمل مست

  " . الحق الذي ال ينازع في العلم والمعرفة المتقدمة أصحابتكمن في شبابنا ، فهم روتنا الحقيقية أن ثفي 

  

  األخوات واإلخوة الكرام

على  التأآيدفي ، البالد حفظه اهللا ورعاه  أميرالسمو  صاحبفي هذا المجال حكمة حضرة  أيضاآما نستلهم  

 – 2009( لخطة التنمية الخمسية في الكويت  اإلستراتيجية األهدافالتعليم والبحث العلمي في تحقيق  أهمية

وفي هذا الخصوص تبرز أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها " سموه بقوله  أوضحهاالتي )  2014
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ساهم في يفي تنمية اإلنسان الكويتي وتوفير احتياجات سوق العمل ، آما تبرز أهمية البحث العلمي الذي 

  " .  تطوير جميع قطاعات التنمية

  

 أنكموالتي نثق ، ورعاه  حفظه اهللا األميرصاحب السمو حضرة آما طرحها  األساسيةتلك هي مسئوليتكم 

في  اهللا على تحملها والوفاء بها بكل جدارة من خالل جهودآم العلمية المتميزة  بإذنبمنهجكم العلمي قادرون 

الفاعل في حرآة التطوير التكنولوجي والعلمي ، والمشارآة بدرجات  واإلسهام، مجاالت التعليم والبحث العلمي 

في مختلف فروع البحث واالبتكار وإعداد  جازاتكمـنمستقبل الكويت من خالل إ متصاعدة في بناء وتشكيل

  .الكفاءات من أبناء وطنكم لحمل المشاعل التي تنير المستقبل المنشود 

  

 األساليبن تبتكروا من التنفيذ ، وأموضع  واألهداف التطلعاتع هذه ن تبادروا بوضأطالبكم جميعا بأ إنني

على  وإننيقع على عاتقها مسئولية التطوير ، نتم الطليعة التي تتنفيذها ، فأ يحقق سرعةما  العملية واآلليات

  .بفضل جهودآم البناءة وتعاونكم الصادق  أنشطتكممتميزة في  بأن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية ثقة

  

  األخوات واإلخوة 

في الدولة  المسئولينالوزراء وآبار  إخوانيحرصي الشخصي وحرص آافة  أود في هذه المناسبة أن أؤآد لكم 

والمشورة في آل ما يسهم في  بالرأيعلى فتح المزيد من قنوات الحوار والتواصل معكم وترحيبهم بمشارآتكم 

  .لمسيرة التنموية لوطننا العزيز ، ومواجهة مشكالته وقضاياه مواجهة علمية موضوعية دعم ا

  .على طريق الخير خطاآم أن يوفقكم ويسدد   اهللا أسأل

  
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،


