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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
هنأ االحتـــاد الوطني لطلبة 
الكويـــت ـ فرع جمهورية مصر 
العربية امللحق الثقافي د.خيرية 
رمضان وذلك مبناسبة انضمامها 
للعمل مع زمالئها بسفارة الكويت 
في القاهرة، مرحبني بها باســـم 

الطلبة الكويتيني الدارسني مبصر 
متمنني لهـــا التوفيق في عملها 
اجلديد خلدمـــة بلدنا احلبيب، 
وإزالـــة كل ما يعـــوق اخواننا 
الطلبة الدارسني في مصر لزيادة 
حتصيلهم العلمي فهم االستثمار 

احلقيقي لبلدنا الكويت.

خيرية رمضان انضمت إلى سفارتنا في القاهرة

السفير المصري والملحق الثقافي استقبال جميع الراغبين .. والنتائج نهاية األسبوع

الباز لـ «األنباء»: ١٣٨ طالبًا مصريًا متفوقًا تقدموا 
للحصول على منح جامعة الكويت و«التطبيقي»

أسامة أبوالسعود
فتحت السفارة املصرية أبوابها في اخلامسة من 
مساء أمس األول الستقبال أوائل الثانوية العامة 
الراغبني في االستفادة من منح الكويت لاللتحاق 
بجامعتها وعددها ١٣ في مختلف كليات اجلامعة. 
وقال املستشار الثقافي املصري د.عمرو الباز في 
تصريح لــــ «األنباء» أمس ان عدد الطالب الذين 
تقدموا لنيل منحة الدراسة بجامعة الكويت ١٣٨ 
طالبا وطالبة من القسمني العلمي واألدبي، مشيرا 
الـــى ان عدد املنح هذا العام هو ١٣ منحة، موزعة 
كالتالي: ٢ هندســـة و١ علوم إدارية و٣ علوم و١ 

تربية و٣ آداب و١ شـــريعة و٢ علوم اجتماعية، 
اضافـــة الى ٨ منح بالتعليـــم التطبيقي، ٤ بنني 

و٤ بنات.
وأعلن د.الباز ان اسماء املقبولني باملنح الدراسية 
بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ستعلن نهاية األسبوع اجلاري، مشيرا الى انه قد 
مت تطبيق جميع معايير الشفافية أمام اجلميع.

وأوضح ان املعيار الوحيد لتوزيع املنح كان 
املجموع األعلى حيث مت ترتيب جميع املتقدمني 
ترتيبا تنازليا وكانت أولوية االختيار بحســـب 

املجموع األعلى.

وضع إستراتيجية جديدة ألماكن بيع الكتب للتسهيل على الطلبة

«التطبيقي»: خصومات على الكتب تصل إلى ٤٠٪
أعلـــن مدير مكتبـــة الطالب 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب محمد السربل ان الهيئة 
قررت منـــح خصومات تتراوح 
بنســـبة ٤٠٪ على جميع الكتب 
التي يجري  العربية واالجنبية 
توريدها حاليا للفصل االول للعام 

الدراسي املقبل.
وقال السربل أمس ان الهيئة 
وضعت استراتيجية جديدة ألماكن 
مبيعات الكتب بالتنسيق والتعاون 
مع االحتاد الوطني لطلبة الهيئة 
بهدف تســـهيل مهمة الطلبة في 

اقتنائها مبختلف التخصصات.
وقـــال ان الهيئة تعاقدت مع 
العديد من دور النشر واملكتبات 
لتوفير احدث االصدارات العلمية 
للطلبـــة والدارســـني، وســـيتم 
توزيعها على مراكز ونقاط للبيع 
ســـيتم وضعها بجميع الكليات 
واملعاهد التابعة للهيئة للتسهيل 
على الطلبة والطالبات، وخاصة 
الدارســـني في الكليات واملعاهد 
البعيدة وملنع االزدحام في املكتبة 

الرئيسية.
واشار الى االجتماع املشترك 

الذي عقده مع نائب املدير العام 
للتدريب بالهيئة حصة القاضي 
لتنفيـــذ آليـــة العمـــل اجلديدة 
واخلاصة بتوزيع الكتب في املراكز 
املدراء  املختلفة بالتنســـيق مع 
املاليني واالداريني بالكليات واملعاهد 

واملراكز التابعة للهيئة.
العامـــة  الهيئـــة  يذكـــر ان 
تضم كليات التربية االساســـية 
والدراسات التجارية والدراسات 
التكنولوجية والعلوم الصحية 
والتمريض واملعهـــد الصناعي 
واملعهد االنشائي واملعهد العالي 

للطاقة واملعهد العاملي لالتصاالت 
واملالحة ومعهد الدورات التدريبية 
الســـكرتارية  اخلاصـــة ومعهد 
ومعهد السياحة والتجميل ومعهد 

التمريض.
من جهة أخرى، اصدر املدير 
العـــام للهيئة العامـــة للتعليم 
التطبيقي د.يعقوب الرفاعي قرارا 
يقضي بإيفاد الســـربل حلضور 
دورة ادارة املعرفة وتكنولوجيا 
املكتبات التي ستقام في بيروت 
خالل الفترة من ١٩ الى ٢٣ اجلاري 

حصة القاضيمبشاركة عربية ودولية.

رابطة أعضاء هيئة التدريب ترفض التشكيك بمؤهالت مدير الهيئة
محمد الخالدي

اصدرت رابطة اعضاء هيئـــة التدريب بهيئة 
التطبيقي  بيانا امس جـــاء فيه: تابعنا باهتمام 
الســـجال الذي تناولته الصحف خالل االسبوع 
املاضي والذي صدر من احد االســـاتذة في احدى 
كلياتنـــا التطبيقية بحق مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث مت التشكيك 

في مؤهالته العلمية من خالل التســـاؤالت التي 
مت طرحها وتناقلتها صحفنـــا اليومية، وقال ان 
الرابطة ممثلة بهيئتهـــا االدارية وجميع اعضاء 
هيئة التدريب قد ســـاءها بشـــدة االسلوب الذي 
استخدم في طرح القضية، حيث مت اتباع اسلوب 
التشكيك والطعن بحق شخص يعتبر قمة رأس 

هرمنا االكادميي وسلمنا الوظيفي.

والرابطة بدورها تستنكر هذا االسلوب حيث انه 
ميثل طريقة ال تتناسب مع وضعنا االكادميي، خاصة 
اننا كأعضاء هيئة تدريس وتدريب منثل «النخبة 
االكادميية والعلمية» في مجتمعنا، ويفترض فينا 
الرقي في الطرح والتعامل مع قضايانا بتعقل مهما 
كانت درجة اخلالفات فيمـــا بيننا، والتثبت من 

االمور وعدم نشرها وذلك لتوخي عواقبها.

(أحمد باكير)السفير املصري طاهر فرحات واملستشار د.عمرو الباز مع طالبتني متقدمتني للمنح
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