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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان السنوي الذي يقيمه 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
ضيدان الشمري عن فتح باب التسجيل للمهرجان السنوي 

الذي ينظمه االحتاد بعنوان »الكويت أوال وأخيرا«.
وتوجه الشمري بالشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد لرعايته الكرمية لهذا املهرجان مشيرا الى 
ان املهرجان السنوي يهدف في هذا العام الى رفع لواء الوحدة 

الوطنية واهميتها وبيان االضرار املترتبة جراء االبتعاد عنها 
باالضافة الى استضافة نخبة من الضيوف الذين سيناقشون 
طرق الوصول بالكويت الى مرك����ز مالي وجتاري. واضاف 
الشمري انه في هذا املهرجان مت انشاء مسابقة جديدة تهدف 
الى دعم مختلف املواهب الطالبية حتت عنوان املسابقة الثقافية 
االبداعية التي تسمح للطلبة بطرح مواهبهم ومن ثم عرضها 

يوم املهرجان السنوي وتكرمي الفائزين باملسابقة.

»الكويت أواًل وأخيرًا« مهرجان اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا

اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا أقام حفل الخريجين السنوي تحت رعاية جابر المبارك وحضور محافظ األحمدي

الحمود للخريجين: كونوا عمادًا لوطنكم وسواعد لبنائه وازدهاره

محمد المجر
حتت رعاية النائب االول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك وحضور 
ممثله محافظ محافظة االحمدي الش����يخ د.ابراهيم الدعيج، اق����ام االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا حفل اخلريجني السنوي 2009/2008 في قاعة الهاشمي 

بفندق راديسون ساس.
ف����ي البداية هنأت وزي����رة التربية ووزيرة التعليم العال����ي د.موضي احلمود الطالب 

والطالبات اخلريجني متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية.
ودعت الطلبة احلاصلني على شهادة البكالوريوس الى عدم التوقف عند هذا احلد، بل 
الس����عي نحو التحصيل العلمي واحلصول على اعل����ى املراتب والدرجات العلمية، داعية 

اياهم ألن يكونوا عمادا لوطنهم وسواعد لبنائه ورقيه.
وتوجه ممثل راعي احلفل الش����يخ د.ابراهيم الدعيج بالتهاني الى اخلريجني، معتبرا 
حلظة التخرج تتويجا للجهد والتعب الذي بذله الطالب خالل مسيرته الدراسية، مضيفا 
ان احلصول على الدرج����ات العلمية املختلفة وصقلها بالتطبيق العملي بعد التخرج امر 
ضروري لتحقيق التنمية والتقدم في البلد، خصوصا ان العالم اليوم اصبح عاملا متطورا 
في شتى املجاالت وامليادين، حاثا الطلبة اخلريجني على اكمال املسيرة التعليمية ووضع 

خدمة الوطن نصب أعينهم.
وشكر أمني س����ر نقابة العاملني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.فنيس 
العجمي خريج ماجستير هندسة وادارة مشاريع من جامعة كوفنتري الشيخ جابر املبارك 
لرعاية احلفل، كما توجه بكلمة ش����كر لرئيس املكتب الثقافي في الس����فارة الكويتية في 
اململكة املتحدة د.فايز الظفيري على سعيه الدائم خلدمة الطلبة هناك وحل جميع املشكالت 

والعراقيل التي تعترضهم، مثمنا قيام االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا بتنظيم حفل للخريجني.

واكد اهمية التحاق الطلبة الكويتيني باجلامعات املتقدمة علميا لتحقيق مستوى علمي 
افضل، معلال بان وضع التعليم العالي في الكويت مير مبرحلة حرجة تتطلب تكاتف اجلهود 
لتجاوزها، مبينا ان اختيار شخصية اكادميية صاحبة جتربة ملنصب وكيل وزارة التعليم 
العالي امر ضروري للنهوض بالتعليم في الكويت، مبديا تعاون النقابات التعليمية مع أي 

شخصية اكادميية يتم اختيارها لهذا املنصب بعيدا عن املصالح الشخصية.
من جهته، ألق����ى نائب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكوي����ت - فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا للعالقات اخلارجية والش����عب العويد العتيبي كلمة رحب فيها باحلضور وهنأ 
زم����الءه الطلبة والطالبات بالتخرج بعد اجلهد الذي بذل����وه ليعودوا ويصقلوا مهاراتهم 
العلمية التي نهلوها من اعرق اجلامع����ات البريطانية وااليرلندية ويترجموها الى واقع 
عمل����ي من خالل خدمة وطنهم في اماكن عملهم املختلفة، مضيفا: لقد جاء دوركم في بناء 
كويت املس����تقبل ورفعة ش����أنها ودعم نهضتها بعدما تغربت����م وعانيتم للنهل من منابع 
املعرف����ة والعلم مبا يكفل ويحقق رفعة وطننا وجعله ب����ني مصاف الدول املتقدمة. وفي 
ختام كلمته ثمن الهاجري دعم ورعاية وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ابناءه الطلبة في 

اململكة املتحدة وايرلندا.
واضاف العتيبي ان الوطن عزيز وحبه مغروس في النفوس وحمايته وخدمته واجب 
علينا واملواطن الصالح هو الذي يحرص على ذلك ويحقق املصلحة العليا للوطن واملواطنني. 
الفتا الى ان االمم والش����عوب حرصت منذ القدم على تعليم ابنائها وتثقيفهم ملا لهذا االمر 

من فائدة عظمى تتمثل في اعمار االرض وبناء االوطان.

م.فنيس العجمي مع بعض اخلريجني تهنئة بالتفوق جانب من اخلريجات

الشيخ د.إبراهيم الدعيج ود.موضي احلمود يكرمان أحد اخلريجني

محمد المجر
يبدو ان االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع اململك���ة املتحدة وايرلندا ومن خالل 
االداري���ة احلالية بقي���ادة ناصر  هيئته 
الهاجري ال يعرف���ون اصول التعامل مع 
رجال االعالم ومنهجهم عدم االلتزام باملواعيد 
 احملددة إلقامة احتفاالت التخرج وغيرها 
وكذلك عدم توفير اماكن مناسبة جللوس 
رجال االعالم مما دفع الكثير من الصحافيني 
التذمر   الى مغ���ادرة احلف���ل وعالم���ات 
واضحة عليهم وهذا ما لم نعتده في تعاملنا 
 مع جميع االحت���ادات األخرى وحتى مع 
احتاد بريطانيا السابق في هيئته االدارية 

بقيادة رئيس���ه الس���ابق بدر الش���مري 
الذي دائما ما كان يح���رص على متابعة 
 الصحافيني تقديرا للعمل الذي يقومون به 
ام���ا عدم االلت���زام بالوقت احمل���دد الذي 
تنتهجه الهيئة االدارية احلالية فهذه احلالة 
 تكررت كثيرا وآخرها حفل اخلريجني الذي 
 اقي���م ف���ي األول من ام���س حيث وجهت 
الدعوات إلين���ا متضمنة وقت بدء احلفل 
الذي كان في الس���اعة 5.30 ولكن احلفل 
 ل���م يبدأ حتى مغادرتن���ا للحفل في متام 
الساعة 7.45 دقيقة وهذا ما دعانا الى مغادرة 
احلفل وبدا ان الفوض���ى وعدم التنظيم 

واضح جدا.

فوضى في التنظيم

الشهادة العالمية للحاسوب واإلنترنت IC3 ألول مرة في الجامعة لمصلحة الطلبة الدراسية في الفترة المسائية

مكتب االستشارات والتطوير المهني بالهندسة 
يعقد دورات تدريبية لموظفي »األشغال«

تقي: تمديد عمل القبول والتسجيل والمالية 
بالجامعة المفتوحة حتى السادسة مساء

حلديث���ي التخرج واملجموعات، 
باالضافة الى 40 دينارا للمعلمني 
واملعلمات وكذلك 45 دينارا لألفراد 
كما ان رس���وم االختب���ارات ال 

تتجاوز 35 دينارا.
ومن جهة اخ���رى وفي اطار 
التدريب���ي ملكتب  بدء املوس���م 
االستش���ارات والتطوير املهني 
واخلاص في البرامج التدريبية 
الهندسية املكثفة للعام اجلامعي 
التعاون  2010/2009 وبناء على 
الفعال واملستمر بني جامعة الكويت 
ممثلة مبكتب االستشارات بكلية 
الهندسة والبترول وبني وزارة 
االشغال العامة في مجال التدريب 
ذك���ر املعلم انه س���تعقد دورة 
مهندس مشرف مشاريع � متقدم 
خالل الفت���رة من 2009/10/8-4 
خالل الفترة الصباحية وموجه 
العامة،  ملوظفي وزارة األشغال 
كما ستعقد دورة تصميم وحتليل 
املنشآت اخلرس���انية احلديدية 
ملوظفي وزارة األش���غال العامة 
خ���الل 4-2009/10/8 في فندق 

كراون بالزا.

ستقوم باسترداد رسوم الكورس 
األول التي دفعت لهؤالء الطلبة 
الذين مت قبولهم في حساباتهم 
اخلاصة وهم مني����رة رجعان 
الرش����يدي تخص����ص اللغ����ة 
اإلجنليزية وحاصلة على معدل 
97.6 في الثانوية العامة وزينة 
اللغة  أحمد مكي من تخصص 
االجنليزية وحاصلة على معدل 
97.6 ومن تخصص ادارة األعمال 
النظ����م االدارية أس����ماء جابر 
عبداهلل اجلابر وحاصلة على 
نس����بة 99.9 في الثانوية ومن 
تخصص ادارة األعمال – محاسبة 
ملك عبدال����رؤوف عبدالرحمن 
أبوشنب وحاصلة على نسبة 
96.5 وم����ن تخص����ص تقنية 
املعلومات واحلوسبة نزار عزت 
ماهر عبداخلالق وحاصل على 
نسبة 99.9 ومن تخصص تقنية 
املعلومات واحلوس����بة باسمة 
عبدالرزاق املوسى وحاصلة على 
نسبة 99.6 على أال يقل معدل 
هؤالء الطلبة ف����ي كل كورس 

دراسي عن ثالث نقاط.

واضاف املعلم انه سيتم تقدمي 
دورات IC3 لثالث شرائح وهي: 
حديثو التخرج، ومعلمو ومعلمات 
التربية، وللعامة واألفراد خالل 
 2009/10/22-4 م���ن  الفت���رة 
والدورة الثاني���ة من 10/25 الى 
2009/11/22 والدورة الثالثة من 
11/15 الى 2009/12/12، باالضافة 
الى االختبارات والتي تعقد ملدة 
يوم واحد بعد انتهاء كل دورة، 
علما بأن رسوم الدورة 35 دينارا 

العامة،  الثانوية  املتفوقني في 
وبناء على قرار مجلس اجلامعة، 
اختيار ستة طلبة مستجدين 
من أعلى نسب الثانوية العامة 
لتتكفل اجلامعة بدراستهم على 
نفقته����ا اخلاصة وف����ق »منح 
داخلية كاملة« الى حني تخرجهم 
مبع����دل اثنني من كل تخصص 
وفقا لشروط وضعها مجلس 

اجلامعة.
وب����ني د.تق����ي ان اجلامعة 

أعلن املس���ؤول ف���ي مكتب 
االستش���ارات والتطوير املهني 
الهندس���ة والبترول في  بكلية 
املعلم  الكويت محس���ن  جامعة 
ان املكتب قد طرح مجموعة من 
ال���دورات والبرام���ج التدريبية 
املتميزة واملهمة في مجال مهارات 
احلاسب اآللي واالنترنت وذلك من 
خالل تقدمي دورات واختبارات 
معتمدة للحصول على الشهادة 
 IC3 العاملية للحاسوب واالنترنت
والت���ي تتميز باعتبارها معيارا 
حقيقيا يثب���ت حاملها بامتالكه 
املهارات األساس���ية للحاسوب 
واالنترنت. وحتتوي الدورة على: 
تطبيقات االنترنت )الش���بكات 
البريد االلكتروني،  واالنترنت، 
اس���تخدام االنترنت، احلاسوب 
التطبيقات  واملجتمع(، مفاتيح 
)وظائف برامج املكتب، معاجلة 
النصوص، معاجل���ة اجلداول، 
برام���ج الع���روض التقدميية(، 
أساس���يات احلوس���بة )معدات 
احلاسوب، برمجيات احلاسوب، 

استخدام نظام التشغيل(.

محمد المجر
صرح مدير اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.اسماعيل 
تق����ي بأن اجلامع����ة قررت مع 
بداية العام احلالي متديد فترة 
العمل في قسم القبول والتسجيل 
وقس����م املالية لغاية الس����اعة 
السادسة مساء وذلك ليتسنى 
للطلبة في أوقات محاضراتهم 
بالفترة املسائية طرح تساؤالتهم 
واستفساراتهم واصدار شهادات 
استمرارية دراسة وشهادات ملن 
يهمه األمر وكشوف الدرجات.

وتابع قائ����ال ان هذا القرار 
صدر نظ����را لظ����روف بعض 
الطلبة الذين يصعب تواجدهم 
في الفترة الصباحية الرتباطهم 
بأعمالهم اخلاصة مش����يرا الى 
ان املوظفني تواجدوا منذ بداية 
العام الدراسي في مكتب القبول 
والتسجيل وفي مكتب املالية في 
الفترة املسائية لتسهيل اجراءات 

وخدمة الطلبة.
انه يسعدنا  واضاف د.تقي 
ان نزف لطلبتنا املس����تجدين 

محسن املعلم د.إسماعيل تقي

مركز دراسات الخليج يتبنى 
نشر رسائل الماجستير والدكتوراه

محمد هالل الخالدي
اعلن مدير مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية )جامعة 
الكويت( د.فهد الناصر عن استعداد املركز لتبني نشر ملخصات 
الرسائ ل اجلامعية )املاجستير والدكتوراه( حلديثي التخرج، 
وقال انه نظرا ألهمية رسائل املاجستير والدكتوراه التي تقدم الى 
اجلامعات العربية والغربية من قبل مبتعثي جامعة الكويت فإن 
مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية يهتم بنشر »ملخصات« 
تلك الرسائل التي تتناول موضوعاتها الكويت أو دول اخلليج 
العربي في جميع املجاالت لتعميم الفائدة وذلك حسب اللوائح 

والشروط التالية:
1 - أن يكون موضوع الرسالة معنيا بشؤون منطقة اخلليج 
واجلزيرة العربية )دول مجلس التعاون اخلليجي واجلمهورية 

اليمنية(.
2 - ان ميث����ل موضوع الرس����الة اضافة جدي����دة الى حقل 
التخص����ص، وأال يكون قد مضى على احلصول على الرس����الة 

اكثر من 3 سنوات.
3 - تسليم املركز نسخة من الرسالة االصلية.

4 - ان يكون ملخص الرسالة في حدود 50 صفحة.
5 - ان يك����ون امللخص باللغة العربية الفصحى مع مراعاة 

جميع القواعد االمالئية والنحوية.
6 - ان يذكر الباحث اس����م اجلهة املانحة لدرجة املاجستير 
أو الدكتوراه والس����نة التي مت فيها اعتماد الدرجة العلمية في 

اسفل الصفحة االولى من امللخص.
7 - ان توضع اخلرائط واجلداول والهوامش واملصادر العلمية 

واملراجع وفق املعايير البحثية املعتمدة في االبحاث العلمية.
8 - ان يق����دم الباحث اقرارا مرفقا مبلخص الرس����الة بأنه 
لم يسبق طباعتها ونش����رها، وغير مقدمة للنشر الى أي جهة 

اخرى.
9 - يقدم املركز مكافأة مالية رمزية عن كل ملخص.

)أحمد باكير(الشيخ د.إبراهيم الدعيج ود.علي العمير وسعدون حماد في مقدمة احلضور


