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احملامية فوزية الصباح

م.طارق العميري

احمد العروج

جانب من اجتماع وفد اجلامعة في »العلوم اإلدارية«

)محمد ماهر(د.اسماعيل تقي خالل املؤمتر الصحافي

فوزية الصباح تقاضي »التعليم العالي« 
عن الطلبة الدارسين في سلوڤاكيا

العميري: »الصناعي« يتعاون مع سوق العمل 
لالستفادة من الخبرات الموجودة لديها

طرح برنامجين جديدين في »العلوم اإلدارية«

آالء خليفة
زار وف���د من جامعة جون���ز هوبكنز كلية 
العلوم اإلدارية للمرة الثالثة خالل الش���هور 
اخلمسة االخيرة لالتفاق بشأن طرح برنامجي 
)Health EMBA وInternational EMBA(، حيث 
عقد العديد من االجتماعات املكثفة واملتخصصة 
مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وزمالئهم من 
مركز العلوم الصحية، وذلك بحضور عميد كلية 
العلوم اإلدارية د.راشد العجمي ومشاركة من 
د.عب���داهلل بهبهاني نائب مدير اجلامعة ملركز 
العلوم الصحية، ود.راشد العويش من وزارة 

الصحة العامة.
وقد أشار د.رضا بهبهاني مدير املركز العاملي 
للتبادل األكادميي وبرامج التنمية القيادية بكلية 
العل���وم االدارية بجامعة الكوي���ت، الى أن وفد 
اجلامعة أجرى مقابالت عديدة مع مديري االدارات 
ف���ي القطاع اخلاص مثل: ش���ركة املركز املالي، 
صناعات الغامن، ش���ركة األمان لالستثمار، بنك 
برقان، كيبكو وكامكو، وعدد من املستش���فيات 

اخلاصة مثل: امليدان، األمان واخلدمات الطبية 
املتحدة.

من جانب���ه، أك���د العجم���ي ان البرنامجني 
املقترحني يش���كالن فرصة ذهبية لبناء عالقات 
متينة مع جامعة مرموقة ويوفر أرضية خصبة 
للتعاون األكادميي مبا ينعكس ايجابا على الهيئة 
التدريسية في كلية العلوم اإلدارية ومركز العلوم 

الصحية.
ومن جانبه، أكد رئي���س وفد جامعة جونز 
هوبكنز تطلع���ه لبناء عالقات طويلة املدى مع 
جامع���ة الكويت ممثلة في كلية العلوم االدارية 
وبالتعاون مع مركز العل���وم الصحية، آخذين 
بعني االعتبار االتفاق املبدئي للمشروع في عرض 
البرنامجني ابتداء من مايو 2010 او اكتوبر 2010. 
وختاما تقدم د.رضا بهبهاني بالش���كر اجلزيل 
جلميع الش���ركات في القطاع اخلاص واجلهات 
احلكومية التي شاركت في تسهيل مهمة الوفد 
وساهمت في بلورة مكونات البرنامجني مبا يسهم 

في تطوير القدرات اإلدارية في الكويت.

وتسجيل الطلبة الكويتيني في 
البرامج الدراس���ية باجلامعات 
التي تدرس بغير  السلوڤاكية 
اللغة السلوڤاكية، وعدم اعتماد 
شهادات الطالب احلاصلني عليها، 
وعدم اعتماد البرامج املخصصة 
لالجان���ب بهذه اجلامعات التي 
تدرس باللغة االجنليزية، مبررة 
عدم اعتماد تلك الشهادات بسبب 

والندوات التخصصية والقيام 
بالعديد من الزيارات امليدانية، 
وذلك للوقوف على احدث ما 
توصلت اليه املعاهد التدريبية 
في مجال التدريب في منطقة 
اخلليج، ومتابعة اعمال املوظفني 
االداريني وترقياتهم مع االدارة 
العليا للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب. 

رفعت احملامية فوزية الصباح 
دعاوى ادارية جديدة ضد وزارة 
العالي وآخرين اللزام  التعليم 
اجله���ات احلكومية باالعتراف 
بالشهادات الصادرة من اجلامعات 
السلوڤاكية ومعادلتها وتعويض 
الطلبة عن جميع االضرار املادية 

واالدبية التي حلقت بهم.
واش���ارت احملامي���ة فوزية 
الصب���اح الى ان ق���رار وزارة 
العالي كان متس���رعا  التعليم 
وغير مدروس جيدا وال ميكن 
بأي حال من االحوال تطبيقه بأثر 
رجعي، حيث نص القرار على 
ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة 
الكويتيني في الدراسة في جميع 
املراحل اجلامعية والدراس���ات 
العليا باجلامعة الس���لوڤاكية، 
وكذلك ايقاف التحاق وتسجيل 
الطلب���ة الكويتي���ني في جميع 
اجلامعات السلوڤاكية ملرحلة 
 � العليا )املاجستير  الدراس���ة 
الدكتوراه( وكذلك وقف التحاق 

ضعف مس���توى التدريس بها 
وتدني محتواها العلمي، وعدم 
اعتماد معادلة شهادة البكالوريا 
للدرج���ة اجلامعي���ة االول���ى 
)البكالوريوس( في تخصص 
الطب البش���ري وطب االسنان 
والهندسة، وعلى الطالب اجتياز 
مرحلة املاجستير لتتحقق معادلة 

شهادته بالبكالوريوس.
واش���ارت احملامي���ة فوزية 
الصباح الى ان بعض الشخصيات 
املعروفة حصلت على شهادات 
جامعية وماجستير ودكتوراه 
من اجلامعات نفسها التي قررت 
العال���ي عدم  التعلي���م  وزارة 
االعتراف بها، سواء في آسيا او 
افريقيا او اوروبا او بعض الدول 
العربية، ومع ذلك مت االعتراف 
بش���هاداتهم، اال انه بعد تدفق 
الطلبة على تلك اجلامعات مؤخرا 
العالي  التعليم  ق���ررت وزارة 
اغالق الباب بع���د ان كانت قد 

فتحته على مصراعيه.

محمد هالل الخالدي
اكد مدير املعهد الصناعي 
� صب���اح الس���الم � م.طارق 
العمي���ري ان املعه���د حق���ق 
خالل الفت���رة املاضية الكثير 
من االجنازات التي ساهمت في 
تعزيز روح التعاون وبث روح 
التنافس بني االقسام العلمية 
وزرع ب���ذور العمل اجلماعي 
بني كل اقسام العهد مبا يخدم 
العملية التدريبية، كما سعت 
ادارة املعهد جاهدة في تعزيز 
روح االنتم���اء الوظيفي لدى 
املتدربني، وذلك باالس���تفادة 
من خبراتهم املختلفة بتطوير 
وصيانة املرافق، وكذلك تشجيع 
االقسام العلمية باملشاركة في 
املعارض اخلارجية املختلفة 
وب���ث روح التناف���س بينهم 
ورفع مس���توى كفاءة الكادر 
التدريب���ي، وذل���ك بإحلاقهم 
بالعديد من الدورات الداخلية 
واملؤمت���رات  واخلارجي���ة، 

الى  وأش���ار م.العمي���ري 
ان املعه���د ميد ي���د التعاون 
واالس���تفادة م���ن اخلب���رات 
املوجودة في سوق العمل والذي 
أثمر تقدم شركة نفط الكويت 
بطلب بيانات اخلريجني بكل 
التخصصات، وذلك لالستفادة 

منهم في القطاع النفطي.
وكذل���ك تقدمت العديد من 
الدولة  الوزارات وقطاع���ات 
املختلفة ومنها على س���بيل 
املث���ال وزارة الداخلية بطلب 
عمل دورات تخصصية لبعض 
منتسبيها لالرتقاء مبستواهم 
الوظيف���ي، مضيف���ا ان ادارة 
املعهد متضي قدما في البحث 
عن شركات جديدة الستقبال 
املتدربني خالل فترة التدريب 

امليداني.
التنوع في  وذلك لزي���ادة 
اخلبرات، وقد أثمر تولد تعاون 
ادارة  مش���ترك ومتبادل بني 

املعهد وهذه القطاعات.

بعد طلبة الفلبين والهند

العتيبي: قرار إيقاف الجامعات األردنية غير مدروس

الخالدي: اختبارات »الفاينل« من 15 إلى 17 أغسطس المقبل

محمد المجر
أم����ني صندوق  أك����د 
االحت����اد الوطني لطلبة 
الكويت في اململكة االردنية 
الهاشمية فايز العتيبي ان 
اجلامعات االردنية متميزة 
من خالل م����ا تقدمه من 

برامج حديثة.
وقال العتيبي انه بات 
من الضروري ان تسلط 
التربية والتعليم  وزارة 
العال����ي االض����واء على 
اجلامعات االردنية وتزيد 
من عدد اجلامعات املعترف 

بها حتى يستطيع ابناء الكويت االستفادة 
من اجلامعات االردنية العريقة التي حصدت 

مراكز متقدمة على مستوى دولي.
واض����اف العتيبي ان وزي����رة التربية 
السابقة قد اصدرت قرار ايقاف االعتراف 

بع����دد م����ن اجلامعات 
االردنية وهو قرار غير 
مدروس، حي����ث ان هذا 
الق����رار ظلم ع����ددا من 
التي  اجلامعات االردنية 
حص����دت مراكز متقدمة 
ف����ي العديد م����ن التقيم 
واملشاركات سواء احمللية 

او الدولية.
واوضح العتيبي ان من 
بني هذه اجلامعات جامعة 
فيالدلفيا بتخصصاتها 
املختلفة والتي حتصل 
دائما على مراكز متقدمة 
وهذا يشجع على االستمرار في االعتراف 
بامثال هذه اجلامعة بدال من ايقافها كاشفا 
ان هناك عددا م����ن نواب مجلس االمة قد 
وعدوا بالتحرك جتاه ه����ذا القرار الظالم 

بحق ابناء الكويت بشكل عام.

محمد المجر
توجه منسق قائمة 
املستقبل الطالبي في كلية 
الدراسات التجارية هيثم 
اخلالدي بالشكر للقائمني 
على مكتب التسجيل في 
الكلية، موضحا ان عملية 
التسجيل سارت بسهولة 
ويس���ر بفض���ل جهود 
التسجيل عادل  موظفي 
القالف، وماجد الشهاب، 
وعلي السمحان، وعدنان 
العلوي، وعبدالعال احمد، 
وعلي احلفناوي، وخص 

التسجيل االستاذ  بالشكر رئيس مكتب 
ناصر عبداهلل لتعاونه في تيسير امور 
الطلبة وتذليل جميع العقبات التي كانت 

تواجههم.
وقال اخلالدي نحاول 
جاهدين االرتقاء بالعمل 
النقابي الطالبي من خالل 
خدمة زمالئنا، الفتا الى ان 
الدوام بالفصل الصيفي 
ينتهي بتاريخ 2009/8/13، 
وتبدأ اختبارات »الفاينل« 

من 15 – 2009/8/17.
وق���ال اخلال���دي ان 
التنسيق  اعضاء مكتب 
بالقائم���ة متواج���دون 
بش���كل دائم في الكلية 
لتقدمي الدعم والتوجيه 
لزمالئهم ولالجابة عن استفساراتهم وتقدمي 
العون لهم في كل ما يخص مس���يرتهم 

الدراسية.

هيثم اخلالدي

فايز العتيبي

تقي: إعالن المقبولين في الجامعة المفتوحة 30 الجاري

محمد المجر
اعلن مدي����ر اجلامعة العربية 
املفتوحة د.اسماعيل تقي ان نتائج 
ف����ي اجلامعة  املقبولني  الطلب����ة 
العربية املفتوحة س����يتم اعالنها 
في 30 اجلاري، مشيرا الى انه من 
خالل موقع اجلامعة االلكتروني 
يس����تطيع الطلبة وض����ع رقمهم 
املدني للطلبة الكويتيني او الرقم 
االمني لغير الكويتيني، الفتا الى ان 
املقبولني سيظهر لهم انهم مقبولون 
في اجلامعة باالضافة الى حتديد 

موعد امتحان القدرات لهم.
واض����اف د.تقي خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده صباح امس 
في اجلامع����ة ان جميع املتقدمني 
للجامع����ة كان����وا حريصون كل 
احلرص على ان تكون معلومات 
املتقدمني صحيحة، الفتا الى ان من 
تقدم مبعلومات غير صحيحة يتم 

رفض طلبه.
واش����ار الى انه في اول االيام 
شهدت اجلامعة ازدحاما وذلك لكثرة 

من غير محددي اجلنسية و%32 
من محددي اجلنسية.

واوض����ح ان غي����ر مح����ددي 
اجلنس����ية امكاني����ة قبولهم في 
اجلامعات اخلاصة ضعيفة وذلك 
يرج����ع لعدة امور منه����ا التكلفة 
له����ذه اجلامعة ولبعض  العالية 
الشروط التي تعوق  تسجيل غير 
محددي اجلنس����ية بها، الفتا الى 
ان اجلامعة العربية هي اجلامعة 
الوحيدة التي لديها صندوق للطالب 
يستطيع الطالب التقدم له في حال 

تعثره عن السداد.
واش����ار الى ان جميع الطلبة 
املتقدمني لبرنامج احلاس����وب مت 
قبولهم في اجلامعة، الفتا الى ان 
مجلس اجلامعات اخلاصة حدد لكل 
جامعة طاقة استيعابية، مؤكدا ان 
املفتوحة لديها  العربية  اجلامعة 
طاقة اس����تيعابية لقب����ول العدد 
املخصص له����ا ولكننا ملتزمون 
مبا مت تخصيصه لنا مع العلم ان 
اجلامعة سيتم تخرج 900 طالب 

اعداد الطلبة املسجلني، مؤكدا اننا 
بحمد اهلل ق����د جنحنا في عملية 
استقبال الطلبة وكما اننا استقبلنا 
جميع من تقدم لنا وتنطبق عليه 

الشروط العامة.
وبني اننا بحمد اهلل اقتصرنا 
على وضع فترتي امتحان القدرات 
من 4 ساعات وتقليصها الى ساعتني 
بحي����ث يكون كل اختبار س����اعة 
واحدة فقط، موضحا ان من تقدموا 
الى اجلامعة 2712 طالبا منهم 250 
متقدما شهاداتهم قدمية بشرط ان 
تكون لديه خبرة 4 س����نوات في 
مجال عمله. وبني ال� 250 متقدما 
القدمية  الش����هادات  من اصحاب 
سيتم قبول 100 متقدم، الفتا الى 
زيادة بعض االعداد في حال تخلف 
احد من املتقدمني في التخصصات 
االخرى. واشار الى ان وزارة التعليم 
العالي اتاحت لنا التسجيل في 3 
برامج بش����رط ان يكون 50% من 
املتقدمني من الكويتيني و50% من 
غير الكويتيني ش����املة بذلك %18 

منها مما يتيح لنا املجال الستقبال 
طلبة اكثر.

الطلبة  ان  وأض����اف د.تق����ي 
الراغبني في االلتح����اق ببرنامج 
ادارة االعم����ال ولم يت����م قبولهم 
فلهم االختيار في القبول ببرنامج 
احلاسوب والبالغ عددهم 40 طالبا 
وطالبة، الفتا الى ان برنامج التربية 
مت ارس����اله الى مجلس اجلامعة 
العربية املفتوح����ة العتماده ومت 
اعتماده من قبلهم ومت ارساله الى 
مجلس اجلامعات اخلاصة العتماده 
الفتا الى انه في شهر يناير املقبل 
سيتم السماح للطلبة بالتسجيل 
ف����ي برنامجي املاجس����تير اللغة 

االجنليزية واحلاسوب.
واوضح د.تقي ان ما مييز شهادة 
املفتوحة عن  العربي����ة  اجلامعة 
غيرها ان الطالب فيها يحصل على 
شهادتني احداهما من فرع الكويت 
واالخرى م����ن اجلامعة املفتوحة 
البريطانية، مؤك����دا انه ال توجد 
جامعة خاصة في الكويت تعطي 

الطلبة شهادتني، الفتا الى اننا جزء 
ال يتجزأ من اجلامعة البريطانية 
املفتوحة. واس����تغرب د.تقي من 
مجل����س اجلامعات اخلاصة الذي 
يتيح املجال للبعث����ات اخلاصة 
للجامعات األخ����رى وال يتيحها 
للمتقدمني من طلب����ة اجلامعات 
العربية املفتوحة. واش����ار د.تقي 
الى اننا جامعة غير ربحية وقمنا 
هذا العام بإعطاء 6 بعثات مجانية 
لطلبتنا من املتفوقني بش����رط اال 
يقل معدلهم عن 3 نقاط، مبينا انه 
سيتم توزيع هذه البعثات الست 
على 2 من برنامج احلاسوب و2 من 
برنامج ادارة االعمال و2 من برنامج 
اللغة االجنليزية. واوضح اننا قمنا 
ألول مرة بتوقيع عقد بروتوكول 
مع االمان����ة العامة لألوقاف لدعم 
الطلبة  الطالب ملساعدة  صندوق 
املتعثرين عن دفع الرسوم الدراسية 
مببلغ 50 الف دين����ار مؤكدا اننا 
اجلامعة اخلاص����ة الوحيدة التي 

تقوم بهذا التوقيع.

أكد أن المتقدمين للجامعة بلغوا 2712 طالبًا وطالبة

 GUST د.موضي احلمود خالل لقائها أعضاء رابطة

رابطة GUST بحثت مع الحمود تأخر صرف المكافأة
محمد المجر

التقت رابطة طلبة جامعة اخلليج بعدة جهات رس���مية وقامت 
بزيارة رسمية الى وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي احلمود 
بقيادة رئيس الرابطة يوس���ف املض���ف ورئيس اللجنة االكادميية 

محمد الصانع.
وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة االكادميية برابطة طلبة جامعة 
اخلليج محمد الصانع ان الرابطة ناقش���ت م���ع الوزيرة د.احلمود 
تسهيل عملية تغيير التخصص لطلبة البعثات وشمل دعم الكتب 
الدراس���ية جلميع الطلبة ودعم الطلبة املتفوقني ماديا ومناقش���ة 
املكافأة االجتماعية وتأخير صرفها وطالبت الرابطة بتحديد موعد 
محدد لصرف املكافأة االجتماعية وموعد محدد لدعم الكتب الدراسية 
وقد وعدتنا الوزيرة بأنها ستجتمع مع اجلهات املختصة بهذا الشأن 

حلل هذه املشكلة.
وشكر الصانع وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي احلمود 
على سعيها اجلاد في حل مشاكل الطلبة ووعد الطلبة ببذل املزيد من 
اجلهد من أجل توفير بيئة تعليمية مناس���بة لطلبة جامعة اخلليج 

على وجه اخلصوص وطلبة املؤسسات التعليمية بشكل عام.

ناقشت دعم الكتب الدراسية ودعم المتفوقين مادياً

العروج: »األكاديمية« نظمت
 برنامجًا متكاماًل للمقبولين في »الطب«

آالء خليفة
هنأ أمني سر القائمة األكادميية 
في كلية الطب بجامعة الكويت 
أحمد العروج طلبة وطالبات دفعة 
2008 الذين وفقوا للقبول وهلل 
احلمد في كلي���ة الطب، متمنيا 
التوفيق لكل من لم يحالفهم احلظ 

في القبول في هذه الكلية.
الع���روج أن هؤالء  وأضاف 
الطلبة قد ثابروا ليظفروا باملقاعد 
املتاح���ة في كلية الطب، وبذلوا 
جهدا جبارا يس���تحقون الثناء 

عليه.
وأشار العروج الى أن القائمة 
األكادميية ترحب بدفعة جديدة 
من أطب���اء املس���تقبل وزمالء 
املهنة، مؤك���دا أن القائمة كانت 
الطلبة  تتابع احتياجات هؤالء 
عن كثب وتشيد بجهود رابطة 
الكويتية مبساندة  الطب  طلبة 
الطلبة املستجدين والعمل على 
تذليل العقبات في عامهم الدراسي 

األول.
ومن جهت���ه أضاف العروج 
أن القائم���ة األكادميية قد أعدت 
برنامجا صيفيا متكامال للطلبة 
املقبولني في كلية الطب من أنشطة 
ترفيهي���ة وتعليمية وتثقيفية، 
داعيا املقبولني لإلقبال واملشاركة 

الفعالة في هذه األنشطة.

وأض���اف العروج أن القائمة 
تعق���د دورات تثقيفي���ة دورية 
للجموع الطالبية والتي من شأنها 
التعريف بالقائمة والتوسع في 
الثقافة النقابية والفكرية لطلبة 
الكلية، داعيا الطلبة املستجدين 
للتفاعل مع ه���ذه الدورات مما 
سيعود عليهم بالفائدة الثقافية 
خصوصا خالل فترة االستجمام 
الصيفية التي تلي عاما دراسيا 
حافال. وفي ختام تصريحه أكد 
الع���روج أن القائمة األكادميية 
أبوابها مفتوحة للتفاعل مع جميع 
الطلبة، مشيدا بتفاني أبنائها في 
نشر فكر ومبادئ القائمة والسير 

على نهجها النبيل.

تعقد دورات تثقيفية دورية

تعامل غير الئق
تتبع اجلامعة العربية املفتوحة � فرع الكويت أسلوبا غريبا في التعامل مع 
وسائل اإلعالم السيما ممثلي الصحف احمللية بعد رفضها الفترة األخيرة عقد 
لقاءات عن فترة التسجيل ورفضها احلضور الى مبنى اجلريدة لعمل لقاءات 
على الهاتف مع الطلبة وأولياء أمورهم، وآخر التصرفات الغريبة هو التعامل 
الس����يئ الذي القاه احملررون واملصورون صباح امس عند ذهابهم الى مبنى 
اجلامعة بخيطان لتغطية مؤمتر صحافي مت االبالغ عنه بانه سيتم فيه اعالن 
اسماء املقبولني وموعده الساعة 10 صباحا ومرت ساعة كاملة ولم يبدأ املؤمتر 
وعندما توجهت وسائل اإلعالم ملمثل العالقات العامة لسؤاله متى سيبدأ املؤمتر 
الرتباطهم بأمور أخرى رد عليهم قائال: »هذا مدير اجلامعة والزم ننتظره واللي 
عاجب����ه عاجبه واللي مو عاجبه اهلل معه«، ليس هكذا يعامل ممثلو الصحف 
احمللية يا ادارة اجلامعة ومنا الى االذاعة بالفرع الرئيسي خاصة وان لم يتم 

اإلعالن عن األسماء التي ستعلن في نهاية الشهر اجلاري.

استضافت جمعية الدس���مة مجموعة من 
الطالب والطالبات في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب و»كلية الدراسات التجارية« 
للحصول على التدريب امليداني ضمن الفصل 
الدراسي الصيفي 2009، وقد مت توزيع الطلبة 
عل���ى ادارات اجلمعي���ة املختلفة كل حس���ب 
تخصصه، وقد اوضحت ادارة اجلمعية الدور 

املهم في تدريب ابناء الكويت وتعريفهم بقطاع 
اجلمعيات التعاونية، السيما ان اجلمعية تعتبر 
إحدى املؤسسات املهمة ذات الطابع االقتصادي 

التي تهدف الى تنمية البلد.
وقد ابدى الطلبة سعادتهم حيث انها جتربة 
ثرية تضيف اليهم العديد من االمور املهمة التي 

من شأنها توعية الطلبة، وصقل خبراتهم.

تعاونية الدسمة استضافت طلبة »التطبيقي«


