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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 آالء خليفة
  اعلن رئيس اللجنة الثقافية في 
القائمة املستقلة بكلية العلوم االدارية 
محمد الرشود ان القائمة اصدرت العدد 
اخلامس لها من مجلة «الرايات» وذلك 
كما اعتاد الطلبة في الفصل الدراسي 
الصيفي، وقد احتـــوت املجلة على 

التي شارك  العديد من املوضوعات 
الطالب والطالبات في صياغتها وقد 
احتوت ايضا في طياتها على العديد 
من املقابالت ســـواء مع شخصيات 
عامة او مع طلبة الكلية انفسهم، كما 
تضمنت سجال البرز انشطة القائمة 

خالل العام النقابي احلالي. 

 «المستقلة» أصدرت العدد الخامس من «الرايات»

 حجرف احلجرف 

 محمد الرشود

 الحجرف: معهد االتصاالت والمالحة 
نموذج يحتذى في تطبيق الجودة الشاملة

ولم يأت هذا النجاح من فراغ بل 
جاء نتيجة خطط واستراتيجيات 
وأسس املتابعة والقيام بترجمة 
هذه السياسات الى الواقع. وقال 
احلجرف ان املعهد يعكف حاليا 
على االستمرار في نظام اجلودة 
الشـــاملة والذي استحق املعهد 
مبوجبه شهادة األيزو ملدة ثالث 
سنوات متواصلة تنتهي عام ٢٠١٠ 
حيث مت اطالق االصدار اجلديدفي 
نظام اجـــراءات اجلودة واعداد 
هيكل تنظيمـــي مقترح للمعهد 
بحيث اصبح مثاال يحتذى في 
هذا املجال حيـــث اطلعت كلية 

 محمد هالل الخالدي
العالي    صرح مدير املعهـــد 
لالتصاالت واملالحة م.حجرف 
احلجرف بان املعهد يسير عبر 
خطوات واضحـــة وثابتة نحو 
اهدافه وفتـــح االبواب  حتقيق 
واآلفاق اجلديدة للشـــباب عبر 
اتاحـــة الفرصة لهـــم باعدادهم 
ليكونوا مدربني ملباشـــرة املهام 
املختلفة من تشغيل وصيانة في 
جميع مجاالت االتصاالت السلكية 
والالســـلكية احلديثة وتطوير 
القاعدة التقنية في البالد من خالل 
التدريب املستمر لتنمية وتطوير 
املهـــارات واالرتقاء مبســـتوى 
االداء وفـــق احدث مســـتجدات 
التكنولوجيا احلديثة لاللتحاق 
بقطاعات العمل سواء احلكومية او 
اخلاصة، حيث بلغ عدد اخلريجني 
منذ تأسيس املعهد١٢٠٠٠ طالب 
وطالبة، واضاف انه مت قبول ٥٦٨ 
متدربا بالعام احلالي لاللتحاق 
في برامج املعهد في حني ان خطة 
القبـــول كانـــت ٣٥٠ متدربا أي 
بنسبة ٦٢٫٣٪ من عدد املقبولني 
وقد مت تخريج عدد ٣٠٠ متدرب، 
وهذا يأتي نتيجة حاجة سوق 
الشبابية،  الطاقات  العمل لهذه 

التكنولوجية عبر  الدراســـات 
ورشـــة عمل على جتربة املعهد 
فـــي مجال اجلودة لالســـتفادة 
وتطبيقها على الكلية، ويحرص 
املعهد علـــى احملافظة على هذه 
املكانة من خـــالل تنظيم ورش 
عمل للتعريف باجراءات العمل 
وتبسيط اجراءات تصميم البرامج 
واملناهج واملقررات وعقد لقاءات 
تعريفية لالصدار اجلديد لدليل 
اجلودة، وتشكيل جلنتي تطوير 
البرامج التدريبية وتطوير املوارد 
البشرية، واشار الى انه مت مؤخرا 
تدشني صفحة املعهد على الهيئة 
tni-edu.com بهدف مســـاعدة 
املدربـــني واملتدربني في االطالع 
على اخر مستجدات املعهد، كما 
يتيح لهم االطالع على درجات 
الغياب  االختبـــارات وحـــاالت 
واالنذارات وجداول االختبارات 
الفصليـــة مما يســـاعدهم على 
االنتظام في الدراسة والتدريب 
في املعهد، باالضافة الى تصميم 
وتطبيق نظام املكتب االلكتروني 
الذكي ملتابعة حضور وانصراف 
املزاوالت  العاملني واحتســـاب 
الشهرية الفعلية باستخدام شاشة 

تعمل باللمس. 

 أكد أنه ُيخرج كوادر مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل

 التنيب: زيادة المخصصات المالية ومدة البعثة للدارسين بأميركا

  ترقية عدد من أساتذة الجامعة  في الكليات العلمية واألدبية
 آالء خليفة

  أعلن األمني العام جلامعة الكويت وأمني 
سر مجلس اجلامعة د.أنور اليتامى أن مجلس 
اجلامعة استكمل اجتماعه مساء أمس برئاسة 
الرئيس وزيــــرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وأن املجلس أقر 
الصياغة النهائية لالئحة تنظيم اإليفاد في 
بعثات معيدي اجلامعة، ووافق املجلس على 
طلب كلية العلوم اإلدارية بندب د.سليمان 
اجلســــار ندبا كليا ملدة فصلني دراســــيني 
بغرض التعيني بدرجة مدرس في قســــم 
العلوم  املالية بكلية  التمويل واملنشــــآت 
اإلدارية. وتابع اليتامى: وافق املجلس على 
ترقية ١٢ أســــتاذا في الكليات العلمية و١٠ 
أســــاتذة في الكليات األدبية واإلنسانية، 
وبذلك استكمل املجلس دراسة حالة أعضاء 
هيئة التدريس املتقدمني للترقية وجدول 
أعماله، مؤكدا أن هناك جلانا شكلت للنظر 
في تلك الترقيات. من جهتها ردت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمــــود على ســــؤال للصحافيني عما إذا 
كان األشخاص الذين رفضت ترقياتهم ال 
تنطبق عليهم الشــــروط، قائلة: «ال ولكن 
البــــد أن نحترم رأي اللجــــان الفنية التي 
شــــكلت لهذا الغرض». وفيما يلي أسماء 
األساتذة التي متت املوافقة على ترقيتهم 

في الكليات العلمية:
  د. اوليودوتون فيلبس – أستاذ في قسم 

الكيمياء والصيدلة بكلية الصيدلة.
  د.اميان مقدس – أســــتاذ في قسم علم 

اجلراثيم بكلية الطب.
  د. صاموئيــــل كومبيان – أســــتاذ علم 

األدوية التطبيقية بكلية الصيدلة.
  د. محمد عبدالرحمن الصرعاوي – أستاذ 

علوم األرض والبيئة بكلية العلوم.
  د. اشرف عبداحلميد زاهر – أستاذ مساعد 

في قسم الفيزياء – بكلية العلوم.
  د.حامد محمد العازمي – أستاذ مساعد 
بقسم هندســــة الكمبيوتر بكلية الهندسة 

والبترول.

  د.خالد أحمد الهزاع – أستاذ مساعد في 
قسم الهندسة امليكانيكية بكلية الهندسة 

والبترول.
  د. سالم الشــــمري – أستاذ مساعد في 

قسم األمراض الباطنية بكلية الطب.
  د. ســــناء املطيري – أستاذ مساعد في 

قسم األمراض الباطنية بكلية الطب.
  د. عادل العصفور – أستاذ مساعد في 

قسم علوم اجلراحة في طب األسنان.
  د. كمال مطر – أستاذ مساعد في قسم 

علم األدوية التطبيقية بكلية الصيدلة.
  د. محمد العجمي – أســــتاذ مساعد في 
قسم الهندسة امليكانيكية بكلية الهندسة 

والبترول.
  األساتذة الذين متت ترقيتهم في الكليات 

االدبية واإلنسانية واالجتماعية
  د. غامن حمد عبدالرحمن النجار: أستاذ 
بقســــم العلوم السياســــية بكلية العلوم 

االجتماعية.
  د. محمد تيسير الرجبي – أستاذ بقسم 

احملاسبة بكلية العلوم اإلدارية.
  د. احمد سلمان الصقعبي – أستاذ مساعد 
في قسم التفسير واحلديث بكلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية.
  د. حسني السعيدي – أستاذ مساعد في 

قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة.
  د. سالم حسن محمد الكندري – أستاذ 
مساعد في قســــم العقيدة والدعوة بكلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية.
  د. شــــارلني القالف – أستاذ مساعد في 
قسم علوم املكتبات واملعلومات بكلية العلوم 

االجتماعية.
  د. علي جاسم شهاب- أستاذ في قسم 

أصول التربية بكلية التربية.
  د. خالد الرميضي – أستاذ مساعد في 

قسم أصول التربية بكلية التربية.
  د. عيسى البلهان – أستاذ مساعد في قسم 

علم النفس التربوي بكلية التربية.
  د. وفاء الياسني – أستاذ مساعد في قسم 

املناهج وطرق التدريس بكلية التربية. 

 آالء خليفة
  قام االحتاد الوطني للطلبة - فرع الواليات 
املتحدة االميركية بزيارة الى ادارة جامعة 
الكويت وذلك لشكرهم على جهودهم املبذولة 
في ســــبيل خدمة الطلبة وخصوصا طلبة 
الدراسات العليا املبتعثني، حيث وافق املجلس 
االعلى للجامعة مشكورا على اقرار بعض 
املطالبات االكادميية التي عرضها االحتاد على 
االدرة اجلامعية، والتقى وفد االحتاد املكون 
من رئيس االحتاد صالح التنيب وعبدالرحمن 
البحر امني الصندوق وعادل الصفار رئيس 
جلنة الدراســــات العليا في االحتاد االدارة 
اجلامعية ممثلة في مدير اجلامعة د.عبداهللا 
الفهيد واالمني العام للجامعة د.أنور اليتامى 
ونائب املدير للشؤون العلمية د.ناجم الناجم 
ومدير العالقات الثقافية عبداحلميد حمادة 
ورئيس قسم البعثات محمد العنزي، وفي 
اللقاء شــــكر االحتاد االدارة اجلامعية على 
تعاونهم واقرارهم هــــذه املطالب الطالبية 

املهمة.
   ومن اهم املطالبــــات التي اقرت زيادة 
املخصصات الشهرية للمبتعث وزيادة مدة 
البعثة واعتمــــاد صرف بدل طبيعة العمل 
ملبتعثي جامعة الكويت وطلب املشــــاركة 
في ابداء الرأي ما يختص بالئحة مبتعثي 
جامعة الكويت ومراجعة وحتسني اوضاع 
مرافق وابناء املبتعث وبدل نقدي لتذاكر سفر 
مبتعثي جامعة الكويت واملؤمترات العلمية 

والتأمني الصحي اخلاص باالسنان.
  واوضح صالــــح التنيب رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويــــت - فرع اميركا ان 
االحتاد قد بادر ومنذ ثالث سنوات بالسعي 
القرار هذه املطالب الضرورية، حيث قامت 
الهيئات االدارية الســــابقة لالحتاد الوطني 
لطلبــــة الكويت - فــــرع الواليات املتحدة 
االميركية ومن خالل جلنة الدراسات العليا 
مبخاطبة االدارة اجلامعية واللجنة التعليمية 
في مجلس االمة ووزيرة التربية، سعيا القرار 

هذه املطالب، ملا في ذلك من اثر ايجابي كبير 
على طلبة الدراسات العليا املبتعثني، وقد 
استمرت هذه اجلهود على مدى ثالث سنوات 
وكان آخرها االجتماعات التي عقدها االحتاد 
هذا العام مع وزيرة التربية واالدارة اجلامعية 
واللجنة التعليمية في مجلس االمة، وميكن 
االطالع على هذه الزيارات والكتب الرسمية 

.www.nuks.org على موقع االحتاد
  وشكر وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود على تفهمها الهمية 
هذه املطالب وموافقتها عليها، والى املكاتب 
الثقافيــــة في واشــــنطن دي ســــي ولوس 
اجنيليس، حيث تضافرت اجلهود في سبيل 
تذليل العقبات واقرار ما فيه مصلحة طلبة 
الدراسات العليا املبتعثني عن طريق جامعة 
الكويت. واكد التنيب ان مســــيرة والعمل 
والعطاء مستمرة في سبيل اقرار املزيد من 
املطالب االكادميية. كما استقبل مدير جامعة 
الكويت د.عبداهللا الفهيد الفائزين بجوائز 

مشاريع طلبة الدراسات العليا عن ابحاثهم 
املقدمة كل في مجال دراسته، وذلك بحضور 
نائب مدير اجلامعة لالبحاث د.فهد الثاقب، 
حيث متنح ادارة االبحاث ســــنويا جوائز 
تقديرية لطلبة الدراسات العليا في العلوم 
واالنسانيات بهدف متييزهم ومكافأتهم على 
جهودهم العلمية والبحثية املتميزة، يخصص 
منها اربع جوائز لدرجة املاجستير وجائزتان 
لدرجة الدكتوراه. ومت هذا العام منح اجلوائز 
خلمســــة طالب دراسات عليا مت اختيارهم 
بناء على معاييــــر تقييم محددة ومعتمدة 
مــــن جلنة العمداء، وهم: نــــدا محمد غلوم 
مدى ـ درجــــة الدكتوراه في علم اجلراثيم، 
سلطان ماجد السالم ـ درجة املاجستير في 
الهندســــة الكيميائية، محمد اسد اهللا اسد 
زيادة ـ درجة املاجستير في علم اجلراثيم، 
عبداملنعم زكريا القاضيـ  درجة املاجستير 
في اللغة العربية، محمد مبارك الرشيدي ـ 

درجة املاجستير في القانون اخلاص. 

 وفد من اتحاد الطلبة زار مدير الجامعة

 مجلس الجامعة أقّر الصياغة النهائية لالئحة تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي الجامعة
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 فريق «شباب دبلن» بطًال لدورة قائمة 
االتحاد والنهج الطالبي في بريطانيا

 محمد المجر
  نظمـــت قائمة االحتاد والنهـــج الطالبي التي 
تخوض انتخابات فرع احتاد طلبة اململكة املتحدة 
وايرلندا دورة كرة قدم ملالعب الصابون في اجلزيرة 
اخلضراء استكماال لسلسلة البرامج الترويحية 
بحضور عدد من طلبة اململكة املتحدة وايرلندا.

  واكد نائب املنسق مبارك العسعوسي في هذا 
االطار ان استمرار مثل هذه االنشطة الترويحية 
في فصل الصيف تزيد من أواصر األلفة والتعارف 

بني الطلبة مبينا ان الدورة اشتملت على ٤ فرق 
وكل فريق مكون من ٥ العبني تنافسوا على كأس 
وميداليات الدورة والتي توج فيها فريق شباب 
دبلن على قمة بطولتها، واضاف العسعوسي ان 
لـــدى قائمة االحتاد والنهـــج الطالبي الكثير من 
البرامج املنوعة باعتبارها هي الرائدة في خدمة 
طلبـــة وطالبات اململكة املتحـــدة وايرلندا واعدا 
الطلبة باملزيد من النشـــاطات التي سيعلن عنها 

في الوقت املناسب. 


