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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
قالت رئيسة اللجنة االجتماعية في 
الهيئة  العام لطلب���ة ومتدربي  االحتاد 
العام���ة للتعليم التطبيق���ي والتدريب 
إميان احلس���يني ان احلف���ل الذي كان 
مزمع���ا إقامت���ه اليوم )الس���بت( على 
مسرح التربية األساسية بنات بالشامية 

واملخصص لتكرمي طالبات كلية الدراسات 
التكنولوجية وكلي���ة العلوم الصحية 
الس���كرتارية  التمريض ومعهد  وكلية 
ومعهد السياحة والتجميل واألزياء قد 
مت تأجيله نظرا لظروف طرأت على املسرح 
وسيتم اإلعالن عن املوعد اجلديد للحفل 
في حينه بعد إجراء الترتيبات الالزمة.

تأجيل حفل تكريم طالبات »التطبيقي« لظروف طارئة بالمسرح

»التعليم العالي«: استمرار التسجيل 
في خطة البعثات حتى 21 الجاري 

دع������ت وزارة التعلي����م العال����ي امس 
بالطلب��ة الراغبني بالتس����جيل في بعثات 
ال��وزارة للع��ام الدراس��ي 2010/2009 تقدي��م 
نس����خة طبق األصل عن شهادة الثانوي��ة 
العام�ة على ان تكون مصدقة. وش����ددت 
الوزارة في بيان صحافي لها على ضرورة 
تواجد ولي األمر )األب( عند التس����جي��ل 

مبين����ة انه في حال ع����دم وجود األب ألي 
س����بب من األسباب »فيش����ترط حض��ور 
من لديه وكالة عامة رس����مية صادرة عن 
وزارة العدل أو حكم محكمة بالوصاية على 
الطالب«، وأش����ارت الى ان مدة التسجيل 
 خلط����ة البعثات بالوزارة س����تكون حتى

ال� 21 من شهر يوليو اجلاري.

شددت على ضرورة تقديم نسخة طبق األصل ومصدقة لشهادة الثانوية

الحربي: الجامعة األميركية في أثينا
تقدم 57 تخصصًا معترفًا بها في الكويت

جراح األحمد: جدول متكامل إلرشاد
الطلبة المقبولين في كلية الطب

العتيبي يدعو وزارة التربية للتدخل
لمنع تكرار االعتداءات على الطلبة بالخارج

محمد المجر
طال����ب رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت في اململكة االردنية 
الهاش����مية محمد العتيبي وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود بفتح ملف وتشكيل جلنة حتقيق بشأن الطالب الذي تعرض 

لالعتداء من قبل الهيئة التدريسية بإحدى اجلامعات املصرية.
وقال العتيبي: ان لم يكن هناك تصرف جاد من قبل وزارة التربية 
فان هذا السيناريو قد يتكرر في دول اخرى مبينا انه يشدد على احترام 
العلم وعضو هيئة التدريس من قبل الطلبة الدارسني كما ينبغي ان 
تكون هذه الهيئة  التدريسية على قدر من رحابة الصدر وتقدر الفارق 
السني واالكادميي بينها وبني الطلبة وال تسأل الطالب او الطالبة من 
اول تصرف الن هذا الطالب مازال على مقاعد الدراس����ة وهو في طور 

التعليم وكسب خبرات احلياة والتعامل مع الناس.

آالء خليفة
هنأ رئيس جلنة املستجدين في 
رابطة طلبة الطب جراح االحمد 
الطلب����ة والطالبات املقبولني في 
كلية الطب. واشار االحمد الى ان 
هؤالء الطلبة ثابروا ملدة عام كامل 
في جو تنافسي في السنة االولى 
في مركز العل����وم الطبية للظفر 
بأحد املقاعد الدراس����ية في ارقى 
صرح تعليمي في جامعة الكويت 
وهو كلية الطب. وأضاف االحمد 
ان الرابطة كانت تتابع عن كثب 
تطورات عملية قبول هؤالء الطلبة 
مع االدارة اجلامعية وبكل شفافية 

امام الطلبة، مشيرا الى ان الرابطة كانت مع الطلبة 
في كل خطوة لهم في اول عام جامعي للوقوف على 
جميع متطلباتهم وتذليل العقبات امامهم ومساندتهم 
في كل النواحي االكادميية وغيرها، تأكيدا منها على 
االهتمام بهذه الشريحة من الطلبة لتسهيل عملية 
االنتقال من مركز العلوم الطبية والى كلية الطب. 
وبهذا اخلصوص شكر االحمد الدفعة املقبولة على 
تعاونها مع الرابطة في العام االكادميي املنصرم، مؤكدا 

ان تواصل الطلبة مع الرابطة ال 
ينم اال عن وعي الطلبة واهتمامهم، 
مشيرا الى ان هذا التواصل نتج 
عنه تبني الرابطة عددا من القضايا 
التي يعني بها هؤالء الطلبة ومنها 
اقتراح اعادة هيكلة عدد الوحدات 
الدراسية ملقرري اللغة االجنليزية 
لطلبة السنة االولى، باالضافة الى 
التحرك نحو طرح مواد اختيارية 
ذات صلة طبي����ة اكثر. ومن هذا 
املنطلق أثنى االحمد على االدارة 
الرابطة  اجلامعية وتعاونها مع 
وجتاوبه����ا مع متثيله����ا لطلبة 
أثمر  الط����ب مما  وطالبات كلية 
تخصيص مقرر االسعافات االولية كمواد اختيارية 
لطلبة السنة االولى من دفعة في العام الدراسي املقبل 
2009. وم����ن هذا املنطلق، اكد االحمد ان الرابطة قد 
خصصت جدوال متكامال في املرحلة املقبلة إلرشاد 
الطلبة املقبولني في كلية الط����ب ومتهيد انتقالهم 
للسنة الثانية من السلم اجلامعي، مضيفا ان الرابطة 
ستفتتح هذا اجلدول بحفل تكرميي للطلبة والطالبات 

املقبولني في كلية الطب خالل الفترة املقبلة.

لميس بالل
عقدت اجلامعة األميركية في أثينا اللقاء التعريفي 
الس����نوي لها في الكويت بحضور رئيس اجلامعة، 
وشرح مستشار اجلامعة األميركية بالشرق األوسط 
د.ناصر احلربي قواعد القبول والتسجيل في اجلامعة 
لتخصصاتها ال� 57 في مجاالت ادارات األعمال والعلوم 
والهندسة والعلوم الطبيعية والرياضيات واآلداب 
والدراسات االنسانية واالتصال واإلعالم ودراسات 

الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية وغيرها.
كما دعا القطاع اخلاص الى التطلع لالستثمار في 
مجال التعليم اجلامعي والعالي مبنظار جديد يؤسس 
لدور استراتيجي له، ويربطه بأبعاد النمو االقتصادي 
للمجتمعات العربية، وقال: رغم وجود اكثر من 142 
جامعة، وخمس����ة ماليني طالب جامعي في الوطن 
العربي، اال ان املنطقة مازالت متعطشة الى مستويات 
نوعية م����ن التعليم، تت����الءم ومتطلبات النهوض 
باملجتمع الى آفاق جديدة، وأش����ار الى ان اجلامعة 
األميركية ف����ي أثينا تعد من اجلامعات العريقة في 

أوروبا، ومنطقة حوض البحر املتوسط، حيث تعتمد 
النظام اجلامعي األميركي، منذ تأسيسها في العام 1982، 
بالتعاون مع املجلس األعلى للجامعات األميركية في 
والية ديلورة، جامعة بوسطن العريقة، وذلك بهدف 
مساعدة الطلبة اليونانيني، وطلبة منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، على دراسة أحدث االختصاصات 
العلمية، باللغة االجنليزية، وتأهيلهم ملس����تويات 
دولية، اضافة الى تشجيع الطالب، الذين يستعدون 
للعب دور قيادي في بلدانهم، على التفاعل الثقافي، 
وصياغة أفكارهم، مبا يتناسب مع التحديات التقنية 
واملشكالت، التي تواجه دول شرق البحر املتوسط 
وأفريقي����ا، وقال احلربي: ان اجلامعة تقدم لطلبتها 
حول العالم دراسات املاجستير والدكتوراه في العلوم 
الطبية، وفي علوم الكمبيوتر والهندسة، والعلوم 
التطبيقية وإدارة األعمال والعالقات الدولية والعلوم 
الديبلوماسية والسياسية والدراسات القانونية، وقال 
احلربي: ان اجلامعة حتظى باعتراف وزارة التعليم 

العالي في الكويت بقرار وزاري 2008/150.

خالل اللقاء التعريفي السنوي للجامعة

جراح األحمد

)أنور الكندري(د.ناصر احلربي رئيس اجلامعة اكليز كالنبولس

حال صالح

د.الشريف ود.تقي يتبادالن بروتوكول التعاوند.عبدالغفار الشريف ود.اسماعيل تقي خالل اللقاء

هنادي الصالحوضحة الروقي

ليلى العبدالكرمي مع املتدربات

محمد العتيبي

طالبات قسم األزياء: نعشق األلوان وروعة التصاميم
والعمل في القطاع الخاص ينمي الذات

محمد المجر
ان تقوم فتي����ات كويتيات 
بتعل����م اخلياط����ة، كان حلما 
وأصبح حقيقة في معهد السياحة 
والتجميل واألزياء، فقسم األزياء 
تق����ع عليه مس����ؤولية تأهيل 
وتدريب أنامل الفتاة الكويتية 
ومنحها الفرصة الثبات جدارتها 
في القطاع اخلاص س����واء في 
مصانع النسيج واملالبس او في 

مشاغل اخلياطة.
وكان الب����د لنا م����ن مقابلة 
رئيسة القسم وعدد من الطالبات 
للوقوف على حقيقة تعلم األزياء 

في املعهد.
في البداية قالت لنا رئيسة 
قس����م األزياء مبعهد السياحة 
والتجمي����ل واألزي����اء التاب����ع 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ليلى العبدالكرمي ان تخصصي 
تصميم وتنفيذ األزياء مهمان 
جدا للمجتمع، نظ����را ملا لهذه 
التخصصات من احتياج بالغ 
في س����وق العم����ل، والكويت 
حريصة على تدريب الكفاءات 
ف����ي مجالي تصميم  الوطنية 
وتنفيذ األزياء، وخلق فرص عمل 
وظيفية وإحالل الكوادر الوطنية 
املؤهلة بدال من العمالة اآلسيوية 
التي ال تتفهم طبيعة  وغيرها 
املس����تهلك الكويت����ي وثقافته 

وعاداته وتقاليده.
وقسم األزياء يحتوي على 
أحدث املعدات واألجهزة اخلاصة 
به����ذه الصناعة تت����درب فيه 
الطالبة حتت اش����راف مدربني 
متخصصني لتكون قادرة بعد 
التخرج على كيفية رسم وابراز 
جمال التصاميم وتفاصيلها ثم 
الباترون  املقاسات وعمل  اخذ 
وحتويره الى تصاميم مختلفة، 
وعلى كيفية اختيار األقمش����ة 
املناس����بة لهذه التصاميم بعد 
دراسة مقرر علوم األنسجة، ثم 
تقوم بتفصيلها تبعا للتصميم 
املختار، ويأتي بعد ذلك االنهاء 
وتشطيب القطع بالطريقة التي 
جتعلها صاحلة للعرض وبالتالي 
جاذب����ة للعميلة القتنائها. كما 
تت����درب عل����ى كيفي����ة عرض 

انتاجها عن طريق اقامة املعارض 
بأس����اليب التسويق الناجحة، 
حي����ث يقيم املعه����د من وقت 
آلخر املع����ارض إلبراز املواهب 
واإلبداعات اخلاصة مبتدربات 
املعه����د وعرض مش����اريعهن 
الصغيرة وذلك لتش����جيعهن 

واكسابهن الثقة.
ولذلك نطالب بفتح مجاالت 
جدي����دة م����ن ف����رص العم����ل 
ملتخصصات تصمي����م األزياء 
وخياطته����ا، فضم����ن أهداف 
املعهد، اعطاء املتدربات القدرة 
ادارة مشاغلهن اخلاصة،  على 
وحتويل اجتاهات االس����تهالك 
املبالغ فيها في املجتمع الكويتي 

الى اجتاهات انتاجية مثمرة.
اثناء  واملتدرب����ة حتص����ل 
الدراسة على مكافأة التخصص 
النادر وهي 250 دينارا هذا غير 
املكافأة االجتماعية، ما يعطي 
حاف����زا للمتدرب����ات بأهمي����ة 
تخصصهن، وتخصص تصميم 
األزياء هو خلريجات الثانوي، 
أما تنفيذ األزياء فهو خلريجات 

التاسع.
وكان لنا لقاءات مع طالبات 

فتيات يقمن بالتطريز وتصميم 
األزياء، وعلمت منهن ان الكويت 
بها معهد لألزياء، فصممت على 
االلتحاق به ووجدت نفسي أحب 
الدراسة جدا، ومتيزت وحصلت 
على درجات عالية، وأنوي بعد 
التخرج ان افتح أتيليها خاصا، 
وأمتنى ان أصل للمكانة العاملية 

في تصميم األزياء.
من جانبها قال����ت خديجة 
الكندري: أحبب����ت األزياء منذ 
كنت في املرحلة املتوس����طة، 
وأغراني عال����م األزياء بألوانه 
وتصاميمه، وقررت ان أكون أحد 
العاملني بهذا املجال الرائع، لكن 
بعد ذلك التحقت مبعهد لدراسة 
الكمبيوتر ألنني لم أكن أعرف 
ان الكويت بها معهد متخصص 
باألزياء، وعندما س����معت عن 
معهد األزياء التحقت به وتركت 
دراسة الكمبيوتر، وكنت أقوم 
بتصميم كل ما ألبس����ه، ورمبا 
جناحي في تصميم األزياء بسبب 
حبي للرس����م، لكني أمتنى من 
املس����ؤولني زيادة عدد سنوات 
الدراسة وحتول مسمى الدراسة 
الى بكالوريوس، لكن نظرا لعدم 

في قس����م األزياء، ف����ي البداية 
قالت رئيس����ة جمعية احلرف 
اليدوية بقس����م االزياء هنادي 
الصالح: أحببت دراسة األزياء 
وتنفيذها ألنني أعشق األلوان 
وروعة التصاميم، وأجد متعة 
كبي����رة في حض����ور عروض 
األزياء، وال يهدأ لي بال اال عندما 
أقوم بتصمي����م ثوب أعجبني، 
وس����عيدة جدا بهذا التخصص 
النادر، وأحب العمل في القطاع 
اخلاص، فنحن الشباب نفضل 
االجتاه للقط����اع اخلاص ألنه 
أكثر تطويرا للذات، وفيه ابتكار 
ومتيز، ومجال األزياء واس����ع 
ويناسب املرأة الكويتية أكثر، 
وأجده مناس����با لي جدا ألنني 
الفنية،  أمارس فيه هوايات����ي 
حي����ث أقوم برس����م وتصميم 
األزياء، وجتربت����ي مع األزياء 
جترب����ة غريبة الى حد ما، فقد 
كنت في اخلارج وعشت فترة 
هناك، وكنت أقوم برمي القميص 
اذا قط����ع أحد أزراره، ألنني لم 
أكن أعرف كيف أمس����ك االبرة، 
وعندما ع����دت للكويت، وأثناء 
املع����ارض، وجدت  زيارة أحد 

توافر هذا التخصص بالكويت 
أنوي اكمال دراستي باخلارج، 
وحلم حياتي ان افتح مشروعي 

اخلاص في مجال األزياء.
اما وضحة الروقي فقالت: كنت 
أقوم بتصميم االكسسوارات منذ 
كنت صغيرة وكبرت ومنت معي 
هوايتي، وسمعت عن تخصص 
األزياء فالتحقت به ألنه يناسب 
هوايات���ي، واآلن اجه���ز لفتح 
مش���روعي اخلاص، وأمتنى ان 
يكون أتيليها كبيرا، وقدوتي في 
مجال األزياء مصممة األزياء نوال 
العنزي، ومن الطريف ان الصدفة 
وحدها لعب���ت دورا في تعلقي 
بهواية تصميم االكسسوارات، 
حيث اهدتني اح���دى قريباتي 
مجموعة كبيرة من اخلرز بعد 
عودتها من لبنان، وكنت طفلة 
ساعتها، وبدأت ألعب باخلرزات، 
وأشكل منها سوارا وعقدا، ففرحت 
جدا وصممت العديد منها، وما 
أسعدني وجعلني شديدة التعلق 
بهذه الهواية هو مدح صديقاتي 
مل���ا صممته من اكسس���وارات، 
ونصحنن���ي بالعمل ف���ي هذا 
املجال ومن يومها وأنا أش���ارك 

في املعارض.
اما حال صال���ح فقالت: كنت 
أحب األزياء وأقوم بتنفيذ بعض 
األزياء البسيطة، ولذلك احببت 
ان امني هوايتي فالتحقت باملعهد، 
وكان���ت رغبتي قوي���ة في دعم 
موهبتي بالدراسة، ولذلك متيزت 
ألني أحب هذه الدراسة جدا فقد 
عشقتها من خالل تعلقي بابنة 
خالي وقدوتي في مجال األزياء، 
الكويتية هيا  مصممة األزي���اء 
أتيليهي  احلوطي، وأنوي فتح 

اخلاص بعد تخرجي.
اما ياسمني عبدالهادي فقالت: 
درس���ت هذا املج���ال ألن اختي 
الكبرى تعمل في تطريز األزياء 
وأردت ان نتكامل ونفتح مشروعا 
خاصا بنا، عالم األزياء عالم جميل 
وباهر وتصميم األزياء وتنفيذها 
مهنة تعتمد على الرقي في الذوق 
وقدرة العني على انتقاء األفضل، 
وقدوتي في مجال األزياء مصممة 
األزياء الكويتية أنسام اخللف.

الشريف: بروتوكول تعاون بين »األوقاف« والجامعة المفتوحة 
لتقديم مساعدات ودعم الطلبة المحتاجين

صرح امني عام االمانة العامة لالوقاف د.محمد عبدالغفار 
الشريف بانه مت توقيع بروتوكول التعاون بني االمانة العامة 
لالوقاف مش����روع رعاية طالب العل����م واجلامعة العربية 
املفتوحة ويأتي هذا التعاون اتس����اقا مع رسالة االمانة في 
تفعيل دور الوقف في تنمية املجتمع وتخفيف العبء على 

احملتاجني كصيغة تس����عى الى ايجاد نظام متويل لتقدمي 
مس����اعدات للطلبة احملتاجني في الكويت وبحث الوسائل 

املناسبة لتوفير ما يلزم لدعمهم.
واكد ان املشروع يهدف الى توفير الرعاية املناسبة جلميع 
الطلبة الكويتيني واملقيم����ني في الكويت احملتاجني للدعم 

والدارسني في املرحلة اجلامعية وما في مستواها وذلك من 
خالل متكني الطلبة احملتاجني واس����رهم من تغطية نفقات 
التعليم او جزء منها، ومحاولة الحتضان املتميزين من الطلبة 
وذلك من خالل توجيه تلك املساعدات للمجتهدين منهم في 

حتصيلهم العلمي كشرط لالستفادة من املشروع.

في محاولة الحتضان الطلبة المتميزين


