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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن رئيس جلنة املستجدين في رابطة طلبة 
الطب جراح األحمد ان الرابطة تتشرف بدعوة طلبة 
وطالبات دفعة 2008 ممن اجتازوا السنة التمهيدية 
ووفقوا في القبول بكلية الطب وأهاليهم الى حفل 

التكرمي الذي تقيمه الرابطة غدا على شرفهم.
وأضاف االحمد ان احلفل الذي س���يقام حتت 

رعاية بنك اخلليج مت التحضير له إميانا من الرابطة 
بأهمي���ة الثناء على جهود الطلبة املقبولني بكلية 
الط���ب بعد عام من اجلهد واملثابرة للظفر مبقاعد 
كلية الطب، مش���يرا الى ان الرابطة لم ولن تألو 
جهدا في تش���جيع الطلبة عل���ى جميع األصعدة، 
وهو تكرمي مستحق لهؤالء الذين أصبحوا جزءا 

من اكبر صرح علمي في الكويت.

رابطة الطب تقيم حفاًل للمقبولين غدًا

خولة يعقوب عميدة لكلية التمريض
حاضنة الشويخ الحرفية تختتم دوراتها الصيفية

د.يعقوب الرفاعي

د.علي الدمخي خالل لقائه د.منى البلوشي

)أنور الكندري(أوس الشاهني خالل املؤمتر الصحافي

)أنور الكندري(

وقال مدير حاضنة الشويخ احلرفية 
املهندس من����ذر ابراهيم املعتوق 
ان هذه الدورات تعقد سنويا في 
اطار حتقيق اهداف الهيئة لتنمية 
قدرات الش����باب في مجال العمل 
احلر واملشروعات الصغيرة من 
خالل التطبيقات العملية التي مت 
التدريبي  البرنام����ج  اعدادها في 
في ورش احلاضنة، باالضافة إلى 
االع����داد االداري واملالي في إدارة 
املش����روعات لتحقيق طموحاتهم 
الفنية والتجارية على املس����توى 
احمللي. واضاف املعتوق ان الدعم 
املتواصل من ادارة الهيئة البنائها 
خريجي وخريجات الكليات واملعاهد 
وتشجيعهم للعمل في هذا االجتاه 
يتم وفق����ا ملناهج علمية وعملية 
متطورة تسعى الهيئة من خاللها 
املتنامي  الدولي  ملواكبة االهتمام 
حلاضنات االعمال واملش����روعات 

الصغيرة.

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
د.يعقوب الرفاع����ي قرارا يقضي 
بتكلي����ف خولة يعق����وب طالب � 
مساعد العميد للشؤون االكادميية 
التمري����ض للقيام بأعمال  بكلية 
التمريض باإلضافة  عميدة كلية 
إلى عملها األصلي وذلك اعتبارا من 
بداية العام الدراسي وحلني اختيار 
العميدة  ان  عميد للكلية. يذك����ر 
الس����ابقة للكلية وه����ي د.فاطمة 
انتهت فترة تكليفها  الكندري قد 
الع����ام 2010/2009  بالعمادة هذا 
وجتري حاليا عملية اختيار عمداء 
اصلي����ني لكليات الهيئة من خالل 

اللجان املختصة.
الى ذلك في اطار اعداد وتأهيل 
الشباب الكويتي لالجتاه نحو العمل 
احلر واس����تثمار املهارات الفنية 
والتكنولوجية في تطبيق االفكار 

اخلاصة مبشروعات الشباب اختتم 
املبادرين بحاضنة  اع����داد  مركز 
التابعة للهيئة  الشويخ احلرفية 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
العديد من البرامج التدريبية في 
مجال ميكانيكا السيارات واملكائن 
البحرية خ����الل الفترة الصيفية، 

املنام����ة � كونا: أكدت امني عام 
مجلس التعليم العالي في البحرين 
البلوش����ي حرص االمانة  د.منى 
العام����ة ملجلس التعلي����م العالي 
على رفع مستوى التعليم اجلامعي 
اخلاص في البحرين والرقي بجودة 
اخلدمات االكادميية التي تقدمها، 
منوهة بحرص االمانة في املرحلة 
املقبلة عل����ى توثيق التعاون مع 
املكتب الثقافي الكويتي مبا يخدم 
مصلحة الطلبة الكويتيني الدارسني 
في اجلامعات البحرينية اخلاصة. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها 
رئيس املكتب الثقافي بسفارتنا في 
مملكة البحرين د.علي الدمخي الى 
الدكتورة منى البلوشي في مكتبها 

بوزارة التربية والتعليم.
وبحث خ����الل االجتماع آخر  الطلبة موضحا ان الطالب ميثل 

دينه وبلده وثقافته فهو سفير 
لبلده فيج���ب ان يكون خير 
سفير للكويت، والبد للطالب 
ان يعم���ل ويجته���د لألفضل 
مش���ددا على ضرورة معرفة 
اللوائ���ح والقوان���ني املنظمة 
الوقت  ف���ي  للبل���د وااللتزام 
نفسه بالتعامل، حيث يعكس 
االلتزام احترامك لألشخاص، 
مؤكدا ان امللحق الثقافي يحرص 
على الطلبة، داعيا الطلبة الى 
تسجيل بياناتهم في امللحقية 
الثقافي���ة، كما يج���ب تدوين 
تاريخ حض���ور الطالب للبلد 
ومكان س���كنه في بريطانيا، 
وفتح احلساب وذلك يتم ايضا 
مبراسلة امللحقية، وفيما يخص 
اجراءات القبول لطلبة التعليم 
العالي اش���ار الى ان امللحقية 
تنتظر وصول بيانات الطلبة 
من التعليم العالي ومن ثم نبدأ 
مبراسلة اجلامعات للحصول 
على القبول، واوضح ان هناك 
خدمة جديدة للطلبة حيث اتفقنا 
مع اعرق البنوك في بريطانيا 
لويس بانك كي يستطيع الطالب 
فتح حساب بنكي له وهو هنا 
البريد  الكويت عن طريق  في 

االلكتروني.

ضيوف الشرف للمؤمتر وهم 
على املستوى احمللي االحتاد 
الهيئة  العام لطلبة ومتدربي 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب واحلكومة الطالبية 
من اجلامعة األميركية والهيئة 
التنفيذي���ة لالحت���اد الوطني 
الكوي���ت واجلمعيات  لطلبة 
والرواب���ط والنوادي بجامعة 
الطالبية  الكوي���ت واجلمعية 
املفتوحة  العربية  باجلامع���ة 
ورابطة طلبة جامعة اخلليج. 
وضيوف الشرف على املستوى 
الدولي: االحتاد اإلسالمي العاملي 
 )IIFSO( للمنظم���ات الطالبية
 � التجدي���د الطالبي  ومنظمة 
اململكة املغربية واالحتاد العام 
للطلبة اليمنيني من اجلمهورية 

اليمنية.
 وأكد الشاهني على أن الكيان 
اجلديد لن يلغي كيانات موجودة 
حاليا أو له توجه سياسي معني 
بل هو وليد املؤسسات الطالبية 
املشاركة في تأسيسه مؤكدا على 
أن كل الوفود أعدت مس���ودة 
البي���ان وكذلك االحتاد  حول 
وضع مسودته وحرصنا على 
أن تكون مسودة االحتاد مبنية 
على أس���س متينة ووضعنا 
لها خطوط���ا عامة ومن أهمها 
الوطني  عدم إغفال اجلان���ب 
واجلانب اإلسالمي واملصالح 
الطالبية مؤكدا أن االحتاد وضع 
بع���ني االعتبار أن اجللس���ات 
التحضيرية قد تقتضي امتداد 
وقت املؤمتر للخروج بصيغة 

نهائية مناسبة للجميع.

سعود المطيري
الوطني لطلبة  نظم االحتاد 
ف���رع اجلامعة مؤمترا  الكويت 
صحافيا ح���ول املؤمتر الطالبي 
اخلليجي ال���ذي ينظمه االحتاد 
برعاي���ة عمادة ش���ؤون الطلبة 
في جامعة الكويت حتت عنوان 
»احلركة الطالبي���ة في اخلليج 
العرب���ي.. نحو ش���راكة تخدم 
األوطان« وذلك في الفترة من 19 
وحتى 20 اجلاري وقال رئيس 
الكويت  الوطني لطلبة  االحتاد 
أوس الشاهني ان املؤمتر حادثة 
جديدة حتدث ألول مرة في تاريخ 
احلركة الطالبية الكويتية ونهدف 
من خاللها ال���ى اخلروج بكيان 
طالبي خليجي مشترك وهو أمر 
يحسب للحركة الطالبية الكويتية 
كلها وليس لالحتاد فقط، وأضاف 
انطالقا من حرص االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة على 
التواصل مع املؤسسات الطالبية 
خصوصا اخلليجية منها، وحرصا 
على التمسك بقيم اإلخاء والتعاون 
بني شباب اخلليج العربي، وسعيا 
لتطوير ودعم املؤسسات الطالبية 

في الكويت واخلليج.
وبن���اء على عراق���ة وريادة 
احلركة الطالبية الكويتية، وعلى 
وجود ما يقارب 720.000 طالب 
وطالبة في املرحلة اجلامعية في 
دول اخلليج، وعلى كونهم عماد 

املستقبل وثروة الوطن.
وح���ول أه���داف املؤمتر قال 
الشاهني ان االحتاد وضع العديد 
من األهداف لنجاح املؤمتر فنحن 
نهدف ال���ى التواصل والتعارف 

محمد المجر
نظمت قائمة »االحتاد والنهج« 
انتخابات االحتاد  التي تخوض 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا لقاءها التنويري 
بالتعاون مع احتاد طلبة الكويت 
فرع بريطانيا � ايرلندا مساء امس 
األول في جامعة الكويت باخلالدية 
ومبش���اركة كل من مدير املكتب 
الثقافي في لندن املستشار د.بندر 
الرقاص، ود.صالح عبداجلادر 
واالمني العام للمركز اإلس���المي 

العاملي الشيخ فيصل الشطي.
وبني اعضاء االحتاد انهم في 
خدمة جميع الطلبة على اختالف 
تخصصاتهم وجامعاتهم مؤكدين 
على ضرورة تواصل الطلبة فيما 
بينهم لكسر حاجز الغربة وايجاد 
جو اجتماعي مؤكدين ان حصول 
الطالب على الشهادة ليس امرا 
مهما بل يج���ب ان يتمم الطالب 
ذلك في اكتسابه االخالق الطيبة 
موضحني ان اختيار الطالب لزميله 
من االمور املهمة التي يجب على 

وحرصا منا على أن نساهم في 
حتقيق أهدافه خصوصا في مجال 
الشباب حيث ان املجلس هو من 
أهم رموز وحدتنا كأبناء للخليج 

العربي.
 وعن اجلهات املش���اركة قال 
الش���اهني انها من مختلف دول 
اخلليج فيشارك االحتاد الوطني 
لطلبة اإلمارات من دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ونادي طلبة قطر 
من دولة قطر والشبكة الطالبية 
الوطنية القطرية من دولة قطر 
باإلضافة الى منتدى اجلامعيني من 
مملكة البحرين والندوة العاملية 
اململكة  للشباب اإلس���المي من 
العربية الس���عودية ومجموعة 
من الطلبة اجلامعيني من سلطنة 
عمان، وزاد أنه س���يكون هناك 

عمل مشتركة في مجال الشباب 
الكشفي من  والرياضة واملجال 
خالل وضع لوائح عمل مشتركة 
موحدة وتوحيد املسميات واألطر 
والهي���اكل واالختصاصات في 
اإلدارات واألجهزة واملؤسسات 
الش���بابية والرياضية من خالل 
حتقيق إستراتيجية موحدة للعمل 

املشترك.
وزاد الشاهني قائال ان بعض 
األهداف اس���توحيت من وثيقة 
حول العمل الش���بابي املشترك 
جاءت في كت���اب »التعاون من 
أج���ل التنمية والس���الم في 25 
عاما« ص���ادر عن األمانة العامة 
ملجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية في ديسمبر 2006 وذلك 
إميانا من االحتاد بأهمية املجلس 

التع���اون وبناء  وفتح مجاالت 
اجلسور بني املؤسسات الطالبية 
اخلليجية والتعرف على مسيرة 
العمل الطالبي في الدول اخلليجية 
مع دراسة السلبيات واإليجابيات 
من أجل تبادل اخلبرات وذلك من 

خالل تدعيم ثقافة احلوار.
وأضاف الشاهني أن املؤمتر 
يهدف إلى حتقيق التواصل بني 
أبناء دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية من خالل تنظيم 
اللقاءات املشتركة وتنسيق املواقف 
بني أبن���اء دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية في احملافل 
الدولية وحتقيق التطور املهني 
وتبادل اخلب���رات باإلضافة الى 
التعاون مع املنظمات واملجموعات 
اإلقليمية والدولية ووضع أطر 

ناصر الهاجري ود.بندر الرقاص ود.صالح عبداجلادر وفيصل الشطي خالل اللقاء

ومن جانبه ثمن مدير املكتب 
الثقافي في لندن املستشار د.بندر 
الرقاص بادرة االحتاد بتنظيم لقاء 
تنويري الفتا الى ان اجلمعيات 
دائم���ا تكمل القصور الرس���مي 
وأوض���ح ان املكتب الثقافي في 
لندن لم يوجد إال في خدمة ابنائنا 

اتخاذه الفتا ال���ى انه اذا ما اراد 
الطال���ب ان يكون عنصرا فعاال 
فيجب ان يكون صاحب شهادة 
وكف���اءة واخالق، مجددا تأكيده 
على ان االحتاد الذي تقوده قائمة 
االحتاد والنهج للطلبة وخدمتهم 

وهو دائما يسعى لذلك.

الطالب ان ينتبه اليها، ألن الطالب 
دائما يحتاج الى من يعاونه.

واشار رئيس االحتاد ناصر 
الهاجري الى ان اي طالب ينسب 
له سلوك غير سوي فإن االحتاد 
لن يستقبله ابدا، فاختيار اجلليس 
الطيب اهم شيء يجب على الطالب 

حيال اجلامعات البحرينية اخلاصة 
ومتابعة اوضاع الطلبة الكويتيني 

الدارسني بها.

التطورات والسياسات واجلهود 
التي تبذلها وتتبعها االمانة العامة 
ملجلس التعليم العالي في البحرين 

 رئيس مكتبنا الثقافي في البحرين
بحث أوضاع طلبتنا في الجامعات البحرينية

الميمني للطالبات: الجامعة ليست فقط 
للدراسة فاستغلي الفرص وطوري نفسك

آالء خليفة
أقامت رابطة املستجدين في جلان الطالبات باالحتاد 
الوطني لطلب����ة الكويت دورة تدريبي����ة للطالبات 
املستجدات حتت عنوان »جامعتي مصنع شخصيتي« 
وقدمتها االعالمية سمية امليمني في فندق موفنبيك 
البدع. بدأت الدورة بسؤال موجه للطالبات: كم واحدة 
منك����ن قبلت في الكلية التي تودها؟ وكم واحدة تود 
التحول الى كلية أخ����رى؟ تفاعلت الطالبات مع هذا 
السؤال املهم بالنس����بة لهن، ثم أوضحت امليمني ان 
الش����هادة اجلامعية مثل جواز السفر ال نحتاجه اال 
باملطار وه����ي كرخصة القيادة ولكنه����ا ال تدل على 
قدرتك على القيادة فعال، وله����ذا اجتيازك للمرحلة 
اجلامعية وحصولك على الش����هادة ليسا دليال على 
ثقافتك وعلمك وابداعك، وليسا دليال على قدرتك على 
العمل املبدع والعطاء املنجز، وبالتالي على الطالبة 
استغالل االوقات في اجلامعة ومحاولة تطوير ذاتها 
وصق����ل مهاراتها من خالل امور عديدة مت تلخيصها 

للمستجدة في »كوني مجموعة طالبات«.

أوضحت امليمني اخللطة الس����رية التي ميكن من 
خاللها ان تقطف الطالبة من كل بستان زهرة، وجتمع 
اجمل باقات املعرفة، فاجلامعة بحر واسع على الطالبة 
ان تغوص في اعماقه وتخرج أثمن كنوزه، واقترحت 
امليمني على املس����تجدات ان حتاول كل واحدة منهن 
ان تصب����ح مجموعة طالبات، اي ان����ه على الطالبة 
املتفوقة ان تبذل قصارى جهدها من خالل تنظيم وقتها 
وترتيب اولوياتها لتكون متفوقة في دراستها، وان 
تكون الطالبة الطموح التي تفكر باهدافها وترسمها 
امامها ان تسعى لتحقيقها، فالطموح ال حدود له، فكل 
إنسان بإمكانه حتقيق ما يحلم به ولكن بشرط العزم 
واالرادة والعمل الدؤوب لتحقيقه، والطالبة الثالثة 
هي املثقفة التي حتمل في جوفها مناهل العلم ومنابع 
املعرفة، فالثقافة هي املخزون احلي الذي يستوعبه 
العقل وينتجه ليخرجه في الوقت املناسب، والسبيل 
الرئيسي والوحيد لتحقيق الثقافة هو القراءة ثم القراءة 
فالقراءة، فأول أمر نزل في آخر الرساالت السماوية 

على خير البشر من رب االكوان أال وهو )اقرأ(.

 »التعليم العالي« أعلنت خطة
المنح الدراسية الثانية عشرة بالبحرين

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة املنح الدراس����ية الثانية 
عش����رة للعام الدراس����ي 2010/2009 واملقدمة من مملكة البحرين، 
حلملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بالقسم العلمي/األدبي، 
فعلى من يرغب في التس����جيل بهذه املن����ح مراجعة وزارة التعليم 
العالي � الش����ويخ � املنطقة التجارية احل����رة � مبنى رقم 1 � الدور 
الثاني � ادارة العالقات الثقافية � قسم املنح الدراسية، وذلك اعتبارا 
من غد االربعاء 19 اجلاري وحتى يوم اخلميس املوافق 20 اجلاري 
من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا مع حضور ولي األمر. 
لذا يرجى احضار األوراق املطلوبة للتسجيل )صورة طبق االصل 
لشهادة الثانوية املصدقة من اجلهات املختصة وصورة عنها � عدد 
10 صور ش����خصية � عدد 2 نسخة من شهادة امليالد � عدد 2 نسخة 
من جواز السفر � عدد 2 نس����خة من البطاقة املدنية للطالب وولي 
أمره � شهادة ملن يهمه األمر من مؤسسة التأمينات االجتماعية تفيد 
بأن الطالب غير موظف( بالنسبة إلى الطلبة احلاصلني على شهادة 
الثانوية البريطانية يجب عليه����م معادلتها من قبل إدارة التعليم 

اخلاص بوزارة التربية.
وتنص اخلطة على: جامع����ة البحرين في كلية احلقوق واللغة 
اجنليزية وكلية الهندسة: هندسة كهربائية، هندسة كيميائية، هندسة 

ميكانيكية، كذلك وان تكون الشهادة %70 � 2.50.
 )o-level, IGCSE,GCSE( أدبي الثانوية البريطانية: املستوى العادي
بتقدير ال يقل عن C في املواد التالية: لغة اجنليزية، لغة عربية، مادة 
من مواد االجتماعيات )التاريخ، اجلغرافيا، االجتماع، علم النفس...( 

أي مادتني أخريني.
املستوى املتقدم: )A-level, GCE( بتقدير ال يقل عن B في املواد 
التالية: أدب اجنليزي أو لغ����ة اجنليزية، أي مادة من مواد العلوم 

االنسانية )مثل: التاريخ، اجلغرافيا...(.
 o-level, IGCSE,( وعلمي الثانوية البريطانية: املستوى العادي
GCSE( بتقدي����ر ال يق����ل عن C في امل����واد التالية: لغ����ة إجنليزية، 
الرياضي����ات، مادتني من املواد التالية )الفيزياء، الكيمياء، األحياء( 

أي مادة أخرى.
املستوى املتقدم: )A-level, GCE( بتقدير ال يقل عن C في املواد التالية: 

الرياضيات، أي مادة علمية )الفيزياء، الكيمياء، األحياء...(.

خالل دورة تدريبية بعنوان »جامعتي مصنع شخصيتي«

الشاهين: فتح مجاالت التعاون بين المؤسسات الطالبية الخليجية

الرقاص: تسهيل فتح حساب بنكي للطالب في بريطانيا

اتحاد الطلبة ينظم مؤتمر »الحركة الطالبية في الخليج العربي.. نحو شراكة تخدم األوطان« 19 الجاري

»االتحاد والنهج« بالمملكة المتحدة وأيرلندا نظمت لقاءها التنويري بالتعاون مع اتحاد الطلبة

جلنة زكاة العثمان

{الراحمون يرحمهم اهلل}
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