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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي قرارين يقضي األول بتجديد تعيني علي عبداهلل اخلميس مديرا 
ملعهد التدريب االنش���ائي وملدة سنتني اعتبارا من بداية العام التدريبي 
2010/2009 ،اما القرار الثاني فيقضي بندب فهد يوس���ف اجلمعة للقيام 
باعمال مدير ادارة الشؤون القانونية باالضافة الى عمله االصلي اعتبارا 

من 2009/9/13 وحلني عودتها.

الخميس مديرًا للمعهد اإلنشائي بـ »التطبيقي«

لجنة مكافحة المرض التقت ممثلي الوزارة

غلوم: »الصحة« ستوّفر الطرق الوقائية من إنفلونزا الخنازير في الكليات والمعاهد
الفيلكاوي: تشكيل لجنة في »التطبيقي« للتوعية والوقاية وتوفير العالج للطلبة

محمد هالل الخالدي
هنأت د.بهيجة بهبهاني العميد 
املساعد للشؤون الطالبية في كلية 
التربية األساسية بالهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
الطالبات املس����تجدات بقبولهن 
في الكلية، وأشارت الى ان الكلية 
ستستقبل الطالبات املستجدات في 
بداية العام الدراس����ي 2010/2009 
واملوافق يوم االحد 27 س����بتمبر 
2009 وس����يعقد اختبار مستوى 
اللغ����ة االجنليزي����ة للطالب����ات 
املس����تجدات يوم االثنني املوافق 
2009/9/28 ويتبعه عقد املقابالت 
الشخصية في األقسام العلمية في 
األيام التالي����ة، وذكرت د.بهيجة 
البهبهاني ان عمادة الكلية قامت 
بتشكيل جلان املقابالت الشخصية 
للطالبات املستجدات في األقسام 
العلمية والالتي مت قبولهن فيها، 
حيث تضم كل جلنة اعضاء هيئة 

محمد المجر
نظ����م االحت����اد الع����ام لطلبة 
ومتدرب����ي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب لقاء ارشاديا 
الدراسي  للمس����تجدين بالفصل 
األول 2010/2009 مس����اء السبت 
املاضي وحاضر باللقاء مجموعة 
م����ن قيادات الهيئ����ة بينهم عميد 
التس����جيل والقبول باإلنابة علي 
املطاوعة، والعميد املساعد للتوجيه 
العجمي، ومحمد  الطالبي د.فهاد 
الرشيدي ممثال عن عمادة النشاط 
الطالبية حيث شرحوا  والرعاية 
الت����ي تهم  االم����ور  الكثي����ر من 
املس����تجدين بالكلي����ات واملعاهد 
ومن ثم مت توزي����ع جوائز قيمة 
على املستجدين عن طريق السحب 
عبارة ع����ن هواتف نقالة حديثة، 
واختتم احلفل بالعشاء الذي اعد 
على شرف الطلبة املستجدين. هذا 
وألقى رئيس جلنة املستجدين في 
االحتاد حزام الدوسري كلمة قال 
فيها، باألمل والتفاؤل نستقبلكم في 
كليات ومعاهد الهيئة هذا الصرح 
التعليمي الكبير الذي خّرج الكثير 
والكثير من ابناء وبنات الكويت 
األوفياء، الذين شاركوا في نهضة 
وبناء كويتنا احلبيبة، نستقبلكم 
بكل املن����ى ان يوفقك����م اهلل في 
دراستكم ويسرني ويطيب لي نيابة 
عن زمالئي اعضاء االحتاد أن أتوجه 

ودعا الطلبة للبدء بداية صحيحة 
الدراس����ي  للحفاظ على معدلهم 
لتالشي اي مصاعب تواجههم فيما 
بعد، كما طالبهم بعالقة طيبة مع 
مدرس����يهم وزمالئهم في القاعات 
العميد  الدراسية. من جانبه قال 
املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد 
العجمي إن الكورس األول يعتبر 
بالنسبة للطالب املستجد قاعدة 
اساسية، حيث إن وضع الدراسة 
بالتطبيق����ي يختلف ع����ن نظام 
الدراسة بالثانوية ألن نظام املعدل 
يتم حسابه بجمع إجمالي النقاط 
على عدد املواد املسجلة، فإذا حصل 
الطالب عل����ى تقدير امتياز خالل 
الكورس األول سيستمر في دراسته 
بكل سهولة، مشيرا الى ان عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية حترص 
على تكرمي الطلبة املتميزين سواء 
بالفصل األول او الثاني الذين تبلغ 
معدالتهم 4 من 4 نقاط حتت رعاية 
وزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح كما ان احلفل يقام حتت 
رعاية صاحب السمو األمير يتم 
خالله تكرمي اخلريجني من طلبة 
الكلي����ات احلاصل����ني على معدل 
3.8 بحد ادنى ع����دا كلية التربية 
األساسية، حيث يشترط حصول 
الطالب على معدل 3.9. وفي ختام 
كلمته طالب العجمي بالتفاعل مع 

عملية االنتخابات الطالبية.

إليكم بخالص التبريكات والتهنئة 
مبناسبة قبولكم بكليات ومعاهد 
الهيئة. وطالبهم بحب هذا الصرح 
الدوسري  إليه، ومتنى  واالنتماء 
للطلبة املستجدين مسيرة دراسية 
موفقة مشيرا الى ان االحتاد يسعد 
دائما بتقدمي خدماته للطلبة، وانه 
يعمل على حتقيق كل ما يصب في 
مصلحة الطلبة وكعادته السنوية 
يحرص االحتاد على إقامة هذا اللقاء 

التنويري.
وقال الدوس����ري لقد مت قبول 
8554 طالبا وطالبة من املستجدين 
واملس����تجدات فأهال ومرحبا بكم 
بعدد من مت قبولهم زمالء لنا في 
هذا الصرح التعليمي الكبير لنكون 

جنودا اوفياء لهذا الوطن احلبيب، 
ونتمنى م����ن كل طالب ان يكون 
متميزا في حتصيله الدراسي وان 
يضع نصب عينيه حاجة وطننا 

لسواعد ابنائه املخلصني.
ب����دوره هنأ عميد التس����جيل 
والقبول بالهيئ����ة علي املطاوعة 
للطلبة املستجدين قبولهم بكليات 
ومعاهد الهيئة هذا الصرح التعليمي 
الكبير الذي يقوم بإعداد األجيال 
خلدمة كويتنا احلبيبة، مشيرا الى 
ان القبول والتسجيل مهم جدا طيلة 
حياة الطالب الدراسية، وطالبهم 
بااللتزام في محاضراتهم والتأكد من 
تواريخ التسجيل، وقال إن مكتب 
التس����جيل هو العنصر األساسي 

ال����ذي يزود الطالب باملؤش����رات 
الالزمة لدراسته، وتوجه بالشكر 
الحتاد الطلبة وقال هو الس����اعد 
األمين لعمادة القبول والتسجيل 
ولهم دور كبير في مساعدة الطلبة 
في جميع النواحي وهم متواجدون 
الطلبة،  دائما ملس����اعدة زمالئهم 
الفتا ال����ى ان البداية الدراس����ية 
الصحيحة مهم����ة لكل طالب ألن 
املراحل الدراسية للطالب تبنى على 
الفصل األول له بالهيئة وسيكون 
األساس ليستطيع الطالب استكمال 
دراسته بس����هولة ويسر، مطالبا 
املستجدين ببذل اجلهد في الفصل 
الدراسي األول لتكون باقي الفصول 
الدراسية املقبلة سهلة وميسرة، 

علمي ق����ام بإعداد ملف للطالبات 
املس����تجدات يتضم����ن التعريف 
باملقررات الدراس����ية في صحيفة 
التخرج وبتوصيفها وبأعضاء هيئة 
التدريس واملرشد األكادميي واملرشد 
ال����ى توضيح  الع����ام، باإلضافة 
مواقع وأرقام القاعات الدراس����ية 

واملختبرات العلمية. 
انه  الى  وأش����ارت د.بهبهاني 
سيتم توجيه الطالبات املستجدات 
نحو أساليب الوقاية من اإلصابة 
مب����رض إنفلون����زا اخلنازير من 
خالل محاضرة يقدمها رئيس قسم 
مكافحة األوبئ����ة بوزارة الصحة 
د.مصعب الصالح. وكذلك سيتم 
توزي����ع كتيبات عل����ى الطالبات 
للتعريف بهذا املرض وخطورته 

وكيفية الوقاية منه.
وأكدت د. بهيجة بهبهاني أهمية 
االلتزام بهذه التوجيهات وخاصة 
ان عدد الطالب����ات في مجموعات 

تدريس من القسم العلمي باإلضافة 
ال����ى عضوي هيئ����ة تدريس من 
األقسام التربوية )املناهج وطرق 
التدريس وعلم النفس(. وستعقد 
عمادة الكلية لقاء تنويريا للطالبات 
املستجدات في القاعة العليا مببنى 
الكافتيريا وذلك بناء على مواعيد 
الدراس����ي بالهيئة وذلك  التقومي 
بالتعاون والتنس����يق مع مكتب 
النشاط والرعاية الطالبية بالكلية، 
بحضورها ش����خصيا مع رؤساء 
األقسام العلمية ورؤساء املكاتب 
النوعية بالكلية وهي: مكتب النشاط 
والرعاية الطالبية، مكتب التربية 
العملية، مكتب اإلرشاد األكادميي 
ومكتب التسجيل، وذلك باإلضافة 
العامني باألقسام  الى املرش����دين 
العلمية. وس����يتم في هذه الندوة 
تعريف الطلبة املستجدين بنظام 
الدراسة والتسجيل ونظام التقومي 
واالمتحانات، وذلك باإلضافة إلى 

بعض املقررات الدراسية قد يصل 
ال����ى 70 طالبة ف����ي كل مجموعة 
للمق����ررات النظري����ة و40 طالبة 
في مجموع����ات املقررات العملية 
والتطبيقية. وس����يقوم األساتذة 
في بداي����ة كل محاضرة بتعريف 
الطالب����ات بالش����روط الصحية 
للمحافظة على الصحة والسالمة 
للوقاي����ة م����ن اإلصاب����ة مبرض 
إنفلونزا اخلنازير. وذكرت د.بهيجة 
بهبهاني أنه يجب على الطالبات 
املستمرات الالتي لديهن اختبارات 
مؤجلة من الفصل الدراسي الثاني 
والفصل الدراسي الصيفي االلتزام 
باحلض����ور ألداء هذه االختبارات 
في مواعيدها املسجلة في مناذج 
مكتب التسجيل واملوقعة من القسم 
العلمي وعمادة الكلية، حيث لن تتم 
إعادة االختبار للطالبة املتغيبة عن 
حضور االختبار املؤجل وستضطر 

إلعادة املقرر.

آالء خليفة
اجتمعت في جامعة الكويت اللجنة العليا ملتابعة 
التداعيات واالستعدادات ملرض انفلونزا اخلنازير 
)H1N1( وذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم: أس����تاذ 
علم اجلراثيم بكلية الطب د.وداد النقيب، وأس����تاذ 
األمراض الباطنية بكلية الطب د.ناصر حسن بهبهاني، 
ومساعد عميد شؤون الطلبة د.علي النامي، واألمني 
العام املساعد للشؤون اإلدارية غسان العصفور مقررا، 
ومساعد مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم منقذ 
الفريح ومدير إدارة األمن والسالمة خالد عبداحملسن 
الياقوت وممثل وزارة الصحة د.حميد غلوم، حيث 
قامت اللجنة مبناقشة استعدادات اجلامعة للتصدي 
لهذا املرض من خالل خطة توعوية وتثقيفية للوقاية 
من املرض واحلد من انتشاره في احلرم اجلامعي، 
مقدمة خطة طوارئ ملواجهة تداعيات انتشار املرض في 
احلرم اجلامعي، باإلضافة الى بحث اآلليات والسياسات 
واإلجراءات والتجهيزات الالزمة لعدم تأثر العملية 

التدريسية واألعمال اليومية في اجلامعة.
ومت التأكيد خالل اجتم����اع اللجنة على ان أهم 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي مرض انفلونزا 
اخلنازير بني األوس����اط اجلامعية تكمن في إيجاد 
توعية ارشادية واضحة تساهم في تثقيف الطالب 
واألستاذ اجلامعي واملوظفني بوسائل انتقال ڤيروس 

H1N1 املسبب للمرض، والذي ينتقل عبر التعرض 
لرذاذ العطاس وكذلك عبر املصافحة، وضرورة أن 
يعي اجلميع ضرورة غسل اليدين وعدم ملس العني 
واألنف أو الفم بعد مالمسة اآلخرين، وكذلك ضرورة 
استخدام اجلميع للمعقمات املطهرة لليدين بشكل 
متكرر، وان تقتنع الفئات املجتمعية خالل هذه الفترة 
اخلاصة بحتمية التقليل من املظاهر اخلاصة بالتحية 
والسالم كالتقبيل والعناق وجتنب التجمعات املكتظة 
واالحتكاك املباشر. وناقشت اللجنة أهمية توعية 
املسعفني ودورهم في العيادات الصحية في اجلامعة، 
مشيرة الى ضرورة اس����تعداد العيادات الستقبال 
العام الدراس����ي املقبل في ظل املخاوف من تفش����ي 
الوباء العاملي من خ����الل مراقبتها للوضع الصحي 
جلميع عناصر اجلس����د اجلامعي بدقة، وجتهيزها 
لتقدمي اإلجراءات العالجية واإلسعافية األولية عند 
ظهور أول حال����ة إصابة بالوباء متهيدا لنقلها على 
وجه السرعة الى أقرب مركز للصحة الوقائية إلجراء 

عملية التشخيص والشروع في تقدمي العالج.
من جانبها، قامت إدارة األمن والسالمة بتوزيع 
بروشورات توعوية صادرة عن وزارة الصحة حول 
ارش����ادات التعامل مع امل����رض، وذلك في العيادات 
الصحية والكليات ومراكز العمل املختلفة في جميع 

املواقع اجلامعية.

تعريفهم ببنود الالئحة الطالبية 
املتضمنة لشروط اإلضافة والسحب 
وإنذارات املعدل والغياب وتغيير 
الداخلي  التخصص والتحوي����ل 
وغيرها من البنود املهمة لهم في 
مسارهم التحصيلي بالكلية ملدة 

ثمانية فصول دراسية. 
وأضافت د.بهبهاني ان كل قسم 

هنأت الطالبات المستجدات وأكدت أنه سيتم إرشادهن لمواجهة إنفلونزا الخنازير

بهبهاني: لن تتم إعادة االختبار للطالبة المتغيبة 
عن حضور االختبار المؤجل في »األساسية«

اتحاد التطبيقي نّظم لقاء تنويريًا لمستجدي الفصل األول

المطاوعة للطلبة: التزموا بالمحاضرات وحافظوا على معدلكم الدراسي

خالل اجتماع اللجنة العليا لالستعدادات للمرض بالجامعة

زيادة التوعية اإلرشادية بإنفلونزا الخنازير
وتجنب التجمعات داخل الحرم الجامعي

الذايدي: اتحاد بريطانيا وإيرلندا ينظم معرض 
الفرص الوظيفية على هامش مؤتمره السنوي

البشرية واحملاسبة. ودعا الذايدي 
جميع الش����ركات االس����تثمارية 
والبنوك للمشاركة في املعرض، 
مش����يرا الى ان املعرض سيشمل 
الطبية مبختلف  التخصص����ات 
انواعه����ا ومنها الطب البش����ري 
وطب االس����نان وعلم اجلينات، 
مؤكدا ان اململكة املتحدة وايرلندا 
تعد الواجهة األولى في االبتعاث 
للتخصص����ات الطبية. واش����ار 
الذايدي ال����ى ان معرض الفرص 
الوظيفية يعتب����ر فرصة جيدة 
للمستشفيات اخلاصة وشركات 
الصيدلة للتعرف على النخبة من 

ابناء الشعب الكويتي.

في مختلف التخصصات، حيث 
يوج����د تخصصات متعددة منها 
اإلدارة واالقتصاد وإدارة املوارد 

الهيئة  أعل����ن نائب رئي����س 
الطالبية في  اإلدارية للش����ؤون 
االحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
ف����رع اململكة املتح����دة وإيرلندا 
الذايدي: ان االحتاد بصدد  احمد 
تنظيم معرض الفرص الوظيفية 
وذلك على هامش املؤمتر السنوي 
لالحتاد الذي س����يقام في مدينة 
س����كنجنس وس����يكون بعنوان 
الكويت أوال واخيرا. واكد الذايدي 
في تصريح صحافي ان املعرض 
س����يكون على مستوى كبير من 
املش����اركة حيث تعتب����ر اململكة 
املتحدة وايرلندا في مقدمة الدول 
وابرزها في خطة البعثات للدولة 

د.بهيجة بهبهاني
اجتماع مسؤولي اجلامعة للتعرف على الطرق الوقائية ملكافحة انفلونزا اخلنازير

جانب من اجتماع جلنة مكافحة إنفلونزا اخلنازير مع ممثلي »الصحة«

جانب من اللقاء اإلرشادي

أحمد الذايدي

توزيـع نموذج اسـتمارة علـى الطلبـة والطالبـات لحصـر الذين 
يعانـون من أمـراض خطيرة تجعـل إصابتهم بڤيـروس H1N1 خطرة

اقامت جلنة مكافحة انفلون����زا اخلنازير في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اجتماعها الثاني برئاسة رئيس اللجنة عميد النشاط 
والرعاية الطالبية د.احمد الفيلكاوي وبحضور اعضاء اللجنة، وممثل 
ع����ن وزارة الصحة د.حميد غلوم. ومت خالل االجتماع مناقش����ة كيفية 
التعامل مع مرض انفلونز اخلنازير في بداية الفصل الدراس����ي املقبل، 
واالجراءات الوقائية والتوعوية التي ستستخدمها الهيئة للحد من انتشار 
امل����رض بني الطلبة والطالبات. وأكد ممثل وزارة الصحة د.حميد غلوم 
خالل االجتماع ان الوزارة س����توفر للهيئة جميع االرشادات التوعوية 
اإلعالمية وكل الط����رق الوقائية املمكنة في جمي����ع الكليات واملعاهد، 
وان وزارة الصحة قيد االس����تعداد الستقبال جميع احلاالت املصابة او 
يش����ك في أنها مصابة بڤيروس ،H1N1 وانها ستقدم محاضرات للطلبة 
والعاملني في الهيئة حول كيفية التعامل مع املصابني باملرض وكيفية 
جتنب االصابة باملرض.ومن جهته، صرح د.احمد الفيلكاوي بأن مدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي كان 
حريصا على تشكيل هذه اللجنة وذلك ألهمية هذا احلدث في جميع انحاء 
العالم. وقد مت تشكيل هذه اللجنة بناء على التخصصات املوجودة في 
الهيئة، وس����تضم اللجنة اعضاء من عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
وكلية العلوم الصحية وكلية التمريض ومكتب شؤون املتدربني ومعهد 
التمريض والعالقات العام����ة وادارة التوريدات وادارة قبول املتدربني، 
وان اجلهود ستبذل من اجلميع لتحقيق الهدف املرجو من هذه اللجنة، 

موضحا انه مت وضع البرنامج الزمني لألس����س والنقاط التي ستسير 
عليها اللجنة وهي التوعية والوقاية والعالج.

وأكد الفيل����كاوي انه مت خالل االجتماع التركي����ز على التعاون مع 
وزارة الصحة والتي قامت مشكورة بتقدمي جميع االمكانيات التوعوية 
والوقائية املتاحة، مشيرا الى ان االرشادات التوعوية ستقدم في جميع 
وس����ائل اإلعالم مثل النشرات وشاش����ات العرض والرسائل القصيرة 
واإلعالنات في الصحف، وأما عن الوقاية فانه س����يتم توزيع املطهرات 
والكمامات على جميع الطلبة، وكذلك سيتم التركيز على احملافظة على 
النظافة الدائمة ملرافق الهيئة، وس����توفر غرفة للمالحظة في كل كلية 

ومعهد للذين يشتبه في أنهم مصابون باملرض.
وافاد د.الفيلكاوي بأن اللجنة تنتظر توصيات اجتماع منظمة الصحة 
العاملية الذي س����يعقد بالقاهرة، لكي تقوم بتطبيق هذه التوصيات في 
الكليات واملعاهد واتخاذ االجراءات املناسبة، مؤكدا انه سيعقد اجتماعا مع 
املدريني اإلداريني في الكليات واملعاهد لتعريفهم باإلجراءات الوقائية.

ومتنى د.الفيلكاوي من جميع الطلبة والطالبات االهتمام بهذا املوضوع 
واتباع االرش����ادات التوعوية والوقائي����ة، والتقليل من التجمعات بني 
الطلبة خالل فترة التس����جيل والفترة الدراسية، مشيرا الى ان اللجنة 
ستوزع منوذج اس����تمارة على جميع الطلبة والطالبات وذلك حلصر 
اعداد الطلبة الذين يعانون من أمراض خطيرة جتعل اصابتهم بڤيروس 

H1N1 خطيرة.


