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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 وافق مجلس جامعة الكويت في اجتماعه 
الذي عقد فـــي ١٥ و٢٠٠٩/٧/٢٠ على اقتراح 
كلية العلوم بشأن اطالق اسم املغفور له باذن 
اهللا تعالى د.عدنان السيد هاشم العقيل على 
الرياضيات  التابع لقسم  مختبر احلاسوب 

وعلم احلاسوب بكلية العلوم. 

 محمد هالل الخالدي
  تقيم ادارة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب برنامج «التحليل الفني لالسهم» 
للفصل اخلريفـــي في الفترة مـــن ٢٠٠٩/١٠/٤ حتى ٢٠٠٩/١١/٤، 
وسيحاضر في البرنامج عبدالعزيز الرشيدي من ديوان احملاسبة 
ايام االحد واالثنني والثالثاء من الساعة ٥٫٣٠ حتى ٧٫٣٠ مساء 

بكلية الدراسات التجارية. 

 إطالق اسم عدنان العقيل 
  على مختبر الحاسوب في «العلوم»

 دورة «التحليل الفني لألسهم» بالتطبيقي

 د.مصطفى عبدالبر 

 العميد المساعد للشؤون األكاديمية للكلية أعلن عن تعديل برنامجين في الكلية

 عبدالبر: كلية البنات مستمرة في مواءمة برامجها 
األكاديمية مع مستجدات متطلبات االعتماد األكاديمي

 حصلت كلية البنات اجلامعية مؤخرا 
على موافقة جلنة الشؤون العلمية بجامعة 
الكويت بتعديل برنامــــج علم التغذية 
العلوم  وبرنامج علوم األغذية بقســــم 
األسرية بالكلية وذلك حسب متطلبات 

االعتماد األكادميي العاملي.
  وحول هذا املوضوع مت إجراء احلوار مع 
العميد املساعد للشؤون األكادميية لكلية 

البنات اجلامعية د.مصطفى عبدالبر.
  في البداية، كيف مت العمل على تطوير 

البرامج األكادميية في الكلية؟
  ســــعت كلية البنــــات اجلامعية منذ 
البدايــــة إلى تقييم وتطويــــر ومواءمة 
برامجها األكادميية مع مستجدات متطلبات 

االعتماد األكادميي لبرامجها املختلفة.
ــم العلوم األسرية    وماذا عن برامج قس

في الكلية؟
الكلية بتقدمي مقترح بتعديل    قامت 
برنامــــج علم التغذيــــة وبرنامج علوم 
األغذية بقسم العلوم األسرية في الكلية 
وذلك وفقا ملتطلبات االعتماد األكادميي 
جلمعية التغذية األميركية لبرنامج علم 
التغذيــــة ومتطلبات االعتماد األكادميي 
جلمعية الغذاء األميركية لبرنامج علوم 

األغذية.
ــتغرقت عملية تعديل    كم من الوقت اس

هذين البرنامجني؟
  استغرقت عملية التعديل واحلصول 
على موافقة جلنة الشؤون العلمية بجامعة 
الكويت أكثر من عامني دراسيني وذلك من 
خالل جلنة الشؤون العلمية بقسم العلوم 
األســــرية ومبتابعة من جلنة الشؤون 
العلمية بكلية البنات اجلامعية. وأيضا 
من خالل دعوة عدد من املتخصصني في 
مجال االعتماد األكادميي مثل البروفيسور 
«فاطمة هوفمان» والبروفيسور «ماكانو 

كاروي» والبروفيسور «جو مارسي».
ــام بها بعد  ــيتم القي   ما األمور التي س

ــؤون  ــى موافقة جلنة الش ــول عل احلص
العلمية على مقترح الكلية؟

  بحصول كلية البنات اجلامعية على 
موافقة جلنة الشؤون العلمية باجلامعة 
يتبقى أن تقوم الكلية بالتأكد من مطابقة 
متطلبات االعتماد األكادميي مبا يخص 
املعامل واملختبرات بقسم العلوم األسرية، 
وكذلك التأكد من تخريج العدد املطلوب 
من الدفعات وعند ذلك سيتم طلب حضور 
جلنة متخصصة في االعتماد األكادميي 
من جمعية التغذية األميركية وجمعية 
الغــــذاء األميركية لتقييــــم البرنامجني 
املذكورين بغرض احلصول على االعتماد 

األكادميي.
  هل هناك خطط العتماد برامج أكادميية 

أخرى في الكلية؟
  نعم، حيث تقتضي خطة كلية البنات 
اجلامعية لالعتماد األكادميي االنتهاء من 
مواءمة برنامج علــــوم املعلومات طبقا 
ملتطلبات االعتمــــاد األكادميي جلمعية 
 Accreditation Board for Engineering
Technology (ABET &)، وكذلك برنامج 
التصميم الداخلــــي وتصميم اجلرافيك 
طبقا ملتطلبات االعتماد األكادميي جلمعية 
 National Association of Schools of Art
and Design (NASAD) وذلك خالل العام 

اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩. وقد قامت اللجان 
األكادمييــــة املختصة في كل من قســــم 
علوم املعلومات وقسم الفنون والتصميم 
بتعديــــل برامجها مبــــا يوائم متطلبات 
 (ABET) االعتمــــاد األكادميي في كل من
و(NASAD) وذلك مبتابعة جلنة الشؤون 

العلمية بالكلية.
البرامج املعدلة على    وسيتم عرض 
جلنة الشؤون العلمية باجلامعة بغرض 
احلصول علــــى موافقتها خــــالل العام 

اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
التواصــــل    وبالنســــبة لبرنامــــج 
واللغات تقوم جلنة الشــــؤون العلمية 
بقسم التواصل واللغات حاليا مبواءمة 
 New برنامجها األكادميي حسب متطلبات
 Zealand Speech-Language Therapists
Association (NZSTA)، وقــــد مت دعــــوة 
عدد من املتخصصني في مجال االعتماد 
األكادميي من أمثال بروفيسور (روب) 

وبروفيسور (رايتنر).
  كلمة أخيرة.

  ان كلية البنات اجلامعية تعمل دائما 
على تطوير برامجها األكادميية، كما أن 
لديها خطة متمشية مع سياسة جامعة 
الكويت لتطويع البرامج األكادميية وفقا 

ملتطلبات االعتماد األكادميي. 

 «الظفير» زّكت 
العماوي مرشحًا لها 

النتخابات اتحاد 
التطبيقي المقبلة

 محمد المجر
  اعلنـــت جلنـــة قبيلة 
الظفير فـــي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
عن تزكيتها خلالد العماوي 
الظفيري مرشـــحا لها في 
انتخابات االحتـــاد املقبلة 
املتوقعة اقامتها في اكتوبر 

املقبل.
  وقالت اللجنة ان تزكية 
الظفيري  العمـــاوي  خالد 
جـــاءت بعـــد عقـــد عدة 
مشاورات ولقاءات وشروط 
وضعت ملن يرغب في خوض 
انتخابـــات االحتـــاد العام 
لطلبـــة ومتدربـــي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب ممثال عن قبيلة 

الظفير.
  واكدت اللجنة ان مرشحها 
خالد العماوي الظفيري ميثل 
قبيلة الظفير في االنتخابات 
املقبلـــة وجاء هذا االســـم 
القبيلة  ابنـــاء  بعد اجماع 
بالهيئة والى اآلن لم تعلن 
القبيلة عن انضمام مرشحها 
الى اي قائمـــة من القوائم 
التي تخـــوض االنتخابات 

املقبلة.
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