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الجامعــــة
والتطبيقي

التعليم  استقبلت وكيلة وزارة 
العالي د.رشا الصباح، نائب رئيس 
البعثة بسفارة أوزبكستان بختيار 

ايريسوف.
وتنـــاول اللقـــاء بحـــث توثيق 
العالقـــات الثنائيـــة املتبادلة على 

الصعيدين العلمي والثقافي.

رشا الصباح استقبلت نائب رئيس البعثة بسفارة أوزبكستان

د.دالل الهدهود د.بهيجة بهبهاني د.يعقوب الرفاعي

الرفاعي أصدر قرارات ندب وتجديد تكليف بالتطبيقي

«التطبيقي»: تعيين السلطان عميدًا للقبول والتسجيل 
وتكليف بهبهاني لعمادة «التربية األساسية» خلفًا للهدهود

قد تقدمت بطلب تفرغ علمي بعد 
ان انتهت فترة تكليفها بعمادة 
كلية التربية األساسية، واشارت 
املصادر الى ان ادرة الهيئة ستصدر 
قرارا بتكليف د.بهيجة بهبهاني 
عميدة لكلية التربية االساسية 
باالنابة حلني انتهاء اللجان من 
اختيار عميد اصيل للكلية، يذكر 
ان د.بهيجة بهبهاني تشغل حاليا 
منصب العميد املساعد للشؤون 
الطالبية وتتمتع بسمعة طيبة 
كونها قيادية من الدرجة األولى 

ومتتلك قـــدرات وعالقات طيبة 
مـــع اجلميع. إلى ذلـــك، اصدر 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي عددا من قرارات الندب 
والتجديد في الهيئة، يقضي القرار 
األول بندب د.عبدالعزيز االحمد 
رئيسا ملكتب االرشاد االكادميي 
بكلية التربية األساسية اعتبارا 
من العام الدراســـي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
وملدة ســـنة، واما القرار الثاني 
فيقضي بنـــدب .دعبداهللا عيد 

الفني  الغصاب رئيسا للمكتب 
بكلية التربية األساسية اعتبارا 
من العام الدراســـي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
وملدة ســـنة، واما القرار الثالث 
فيقضي بتجديد تعيني د.صالح 
الثويني رئيسا لقسم  عيســـى 
معلم احلاســـوب بكلية التربية 
األساسية وملدة ســـنتني، واما 
الرابع فيقضـــي بندب  القـــرار 
ابراهيم االثري رئيســـا  بثينة 
لقســـم علوم االغذية والتغذية 
بكلية العلوم الصحية اعتبارا من 

محمد هالل الخالدي
علمت «األنباء» من مصادرها 
اخلاصة ان مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقـــي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي سيوقع خالل 
االيام املقبلة قرار تعيني د.وليد 
السلطان االســـتاذ املشارك في 
كلية الدراسات التجارية عميدا 
للقبول والتسجيل خلفا للدكتور 
محمود فخرا، وكان د.السلطان 
املتقدمني للترشـــيح لهذا  ابرز 
املنصب والذين جتاوز عددهم 
نحـــو ٢٠ اســـتاذا اال ان اللجنة 
اخلاصـــة باختيار العميد اقرت 
اختيار د.وليد السلطان يذكر ان 
جميع عمداء القبول والتسجيل 
في التطبيقي كانوا دائما من كلية 
التجارية، ويشغل  الدراســـات 
العمادة حاليا نائب العميد علي 
املطاوعـــة باالنابة منـــذ اعتذار 
د.محمـــود فخرا مع بداية العام 
الدراســـي احلالي ٢٠٠٩/٢٠٠٨. 
من جهة أخـــرى ابلغت مصادر 
مطلعة «األنباء» بأن عميدة كلية 
التربية األساسية د.دالل الهدهود 

بداية العام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
وملدة سنتني، واما القرار اخلامس 
فيقضي بتجديد تكليف فاطمة 
ناصر العازمي مدرب (أ) مبعهد 
الســـياحة والتجميـــل واألزياء 
اللغة االجنليزية  رئيسا لقسم 
وملدة عام، واما القرار السادس 
فيقضـــي بنـــدب فاطمـــة خالد 
اخلواري للعمل بوظيفة مراقب 
إدارة  التخطيط واملتابعـــة في 
التخطيط واملتابعة وملدة سنة، 
واما القرار السابع فيقضي بندب 
ضياء عبدالعزيز الراشد رئيس 
التعليم املســـتمر للقيام  قسم 
بأعمال السيد مدير ادارة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر حتى 
نهاية االسبوع املقبل. من جهة 
أخرى، مت االنتهاء من تشـــكيل 
جلنة الترقيات في كلية التربية 
األساســـية برئاســـة د.فوزية 
العبدالغفـــور وعضوية د.علي 
تقي، د.ســـالم عبـــاس، د.احمد 
الكندري، د.جاسم بن جمعة وذلك 
للنظر في ترقيات اعضاء هيئة 

التدريس بالكلية.

زارت مكتبنا الثقافي في لندن

الحمود بحثت مع الظفيري
 أوضاع طلبتنا الدارسين في بريطانيا

د.موضي احلمود خالل لقائها د.فايز الظفيري

 محمد المجر
قامــــت وزيرة التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمــــود بزيارة مكتبنــــا الثقافي بلندن 
التقت فيها بامللحق الثقافي باململكة املتحدة د.فايز 
الظفيري حيث وقفت من خاللها على نشاط املكتب 
كما تعرفت خالل جولة قامت بها مع امللحق الثقافي 
ملكاتب املوظفني على رؤســــاء االقسام وكذلك على 
املوظفني العاملني باملكتب في ظل سياسة الوزيرة 
اجلديدة في زيارة املكاتب الثقافية اخلارجية للتعرف 
على احتياجاتهم عن قرب والعمل على حل املشاكل 

العالقة.
وقامت الوزيرة باالجتماع باملوظفني وحدثتهم 
عن مدى ثقتها في املكتب ونشاطه كما بينت اهمية 
دور املكتب الثقافي في تذليل املصاعب التي تعترض 
الطالب الكويتيني وتســــهيل كل امورهم االكادميية 
واالجتماعية واحلياتية بشكل عام في اململكة املتحدة، 
مؤكدة على ان املكتب يلعب دور الرابط بني املبتعثني 
وجهات ابتعاثهم في الكويت ويقوم مبتابعة مصالح 

الطالب وتقدمي العون الالزم لهم.
ومن جهتــــه قال امللحق الثقافــــي بلندن د.فايز 
الظفيري اننا نشكر الوزيرة لزيارتها لنا واملوظفني 
العاملني باملكتب وتشجيعهم الباعث على بذل املزيد 

من اجلهد واملثابرة. من جانب آخر دعا رئيس جلنة 
املســــتجدين في قائمة االحتاد والنهج الطالبي في 
اململكة املتحــــدة وايرلندا فيصل عبدالرحمن العقل 
جميع الطلبة والطالبات مستجدي اململكة املتحدة 
وايرلندا حلضور ورشة العمل التي تقيمها القائمة في 
متام الساعة السابعة اخلميس ٢٠ اجلاري في فندق 

املوڤمبيك في املنطقة احلرة (قاعة اخليمة).
واكد العقل على ضرورة حضور هذا النوع من 
الورشــــات حيث انها تهدف لشرح مختلف النقاط 
واالمور التي تهم الطالب املستجد، حيث تعد القائمة 
العديد من املفاجآت للطلبة والطالبات املستجدين.

واعلن العقل عن ان شــــعار اللقاء سيكون «من 
االستفســــار الى االستقرار» كما سيتم توزيع دليل 
الطالب املســــتجد في اململكة املتحدة وايرلندا الذي 
تنفرد القائمة بتقدميه هذا العام العطاء نبذة كاملة 
وفرصة للتعرف على طبيعة الدراســــة واملعيشة 
في اململكة املتحدة وايرلندا متضمنا قوانني الهجرة 

هناك ونظام الدراسة.
واضاف العقل ان القائمة قد دعت العديد من الطلبة 
املستمرين ليقوموا بشرح كل التفاصيل وااليضاحات 
التي يحتاجها الطالب قبل وبعد السفر وللتعرف بني 

الطلبة لكي يكونوا حلمة واحدة في اخلارج.

أسيري بحث مع السفير الكوري دعم التعاون العلمي والثقافي
اســـتقبل عميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري ســـفير فوق العادة واملفوض جلمهورية كوريا 
الدميوقراطية الشعبية لدى الكويت ودول اخلليج العربية 

هو جونغ.
وهدفت الزيارة الى التعريف بكلية العلوم االجتماعية 
من جهة والكليات واملؤسسات التعليمية بكوريا الشمالية، 
كما مت ترتيب زيارة لوفد من الكلية الى كوريا الشمالية 

وكذلك دعوة طلبة ومحاضرين من كوريا الى الكويت، 
كما تباحث الطرفان حول امكانية عقد محاضرات يلقيها 
السفير الكوري على أساتذة الكلية وخاصة أساتذة العلوم 
السياسية ملناقشـــة موقف كوريا الشمالية من األزمات 
الدولية. ومن جهته، اشاد السفير الكوري بدور جامعة 
الكويت في تعزيز العلم واملعرفة في الكويت، مشـــيرا 
الى ان الكويت هي الدولة الوحيدة في اخلليج التي لها 

دور متوازن في انشاء العالقات الديبلوماسية مع كوريا 
الشمالية، كما شرح جونغ صمود مواطني كوريا الشمالية 
في الكويت اثناء الغزو العراقي. وتطلع جونغ الى تطوير 
العالقات بني كل من الدولتني وخاصة املؤسسات التعليمية 
والثقافية وان كلية العلوم االجتماعية خير منوذج لذلك، 
وفي ختام اللقاء قدم عميد كلية العلوم االجتماعية للسفير 

هدية تذكارية وبعض املعلومات عن الكلية.
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