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الجامعــــة
والتطبيقي

يعاود البرنامج الثقافي اجلامعي بانوراما جامعية الذي تعده إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في جامعة الكويت بثه من جديد على القناة األولى والفضائية الكويتية وذلك 

في متام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم السبت 3 اجلاري.
وتناقش أولى حلقات البرنامج للدورة التلفزيونية اجلديدة اهم االحداث اجلامعية 
التي تطرح على الس���احة األكادميية باالضافة الى دراسة عن التنوع األحيائي للقباقب 
والكائنات البحرية الدقيقة في البيئة البحرية الكويتية يطرحها د.مناف بهبهاني عضو 

هيئة التدريس في كلية العلوم، البرنامج من اخراج سليمان اخلراز.

البيئة البحرية في »بانوراما جامعية«

الحفل تضمن شرحًا تفصيليًا عن »رموز« الجامعة وانتهى بإضاءة الشموع

»األميركية« احتفلت ببدء العام الجديد تحت شعار »علم وفكر وارتقاء«

اقام مكت���ب احلي���اة الطالبية في 
اجلامعة األميركية في الكويت احتفاال 
ببدء العام الدراسي اجلديد للترحيب 
بالطلبة املستجدين وانضمامهم ملجتمع 
اجلامعة االميركية في الكويت، ويعد 
هذا االحتفال جزءا من االحتفاالت التي 
تقام س���نويا في احلرم اجلامعي على 
مستوى اس���بوع كامل للترحيب بكل 

من املستجدين والعائدين.
وتضمن االحتفال العديد من اخلطب 
التي تدور حول شعار اجلامعة »علم.. 
فكر.. ارتقاء« ألقاها كل من رئيس���ة 
اجلامعة االميركية في الكويت د.مارينا 
توملاشيفا وعميد كلية اآلداب والعلوم 
د.نزار حمزة وعميدة الشؤون الطالبية 
د.كارول روس، كما شارك كل من اعضاء 
التدريس���ية  العميد والهيئة  مجلس 
الطالبية في تقدمي  ورئيس احلكومة 
املكونات الرئيسية والرموز التي متثل 
اجلامعة االميركية في الكويت كختم 
وشعار ومتيمة والوان اجلامعة، وقدموا 
شرحا تفصيليا خالل احلفل عن ختم 

اجلامع���ة ومكوناته االربعة )الكتاب، 
القارب، الصقر، والش���علة( ألهميته 
البالغة كرمز ه���ام للجامعة، وانتهى 
الش���علة واضاءة  احلف����ل بتق���دمي 
الش���موع التي متثل احل���رية ومرور 
ضوء املعرف���ة واحلكمة من جيل الى 

جيل.
وباالضافة الى هذا االحتفال الكبير 
الذي كان مخصصا للطلبة املستجدين 
نظمت انشطة كثيرة ملساعدتهم على 
التعرف على مجتمعهم اجلديد، منها 
حف���ل تعارف الطلبة على املدرس���ن 
والصورة اجلماعية للمستجدين والعديد 
من االنشطة التي اقيمت خارج احلرم 
اجلامعي، وقد اقيمت العديد من االنشطة 
للترحيب بجمي���ع الطلبة منها حفل 
شواء ومهرجان لتشجيع الطلبة على 
املشاركة في اندية ومنظمات اجلامعة، 
ويشجع هذا البرنامج على خلق روح 
الوحدة في مجتمع اجلامعة االميركية 
في الكويت كما يساعد الطالب في مرحلة 

انتقالهم الى احلياة اجلامعية. عدد من اعضاء مجلس العميد ورؤساء أقسام الهيئة التدريسية

د.مارينا توملاشيفا متحدثة في احلفلمراسم إضاءة الشموع د.شومامنشي رئيسة قسم العلوم االجتماعية تلقي كلمتها

جانب من الطالبات اجلدد الالئي حضرن احلفل

أعلن أمن عام جامعة الكويت 
اليتامى عن اس����تعداد  د.أن����ور 
جامعة الكويت الستقبال الطلبة 
املستجدين والعام اجلامعي اجلديد 
2010/2009، متمنيا ان يكون عاما 
دراس����يا مميزا باجلد واالجتهاد 
واملثابرة خدم����ة لوطننا العزيز 
والذي ما بخل علينا يوما وفتح 
أبواب العل����م واملعرفة للجميع، 
مؤكدا ف����ي الوق����ت ذاته حرص 
اجلامعة على صحة ابنائها وبناتها 
الطالب والطالبات فيما يخص وباء 
انفلونزا اخلنازي����ر من خالل ما 
اتخذته اللجنة العليا للوباء من 

اجراءات توعوية واحترازية.
وذكر اليتامى ان ادارة اجلامعة 
العليا  اللجن����ة  قامت بتش����كيل 
النفلونزا اخلنازير بالتعاون مع 
وزارة الصحة واجلهات املعنية، 
وقامت في س����بيل احملافظة على 
الطلبة والطالبات  ابنائنا  صحة 
واملوظفن واعضاء هيئة التدريس 
العملية  واحلرص على استمرار 
العلمي  التعليمي����ة والتحصيل 
ألبنائن����ا الطلبة باتخ����اذ العديد 
من اإلجراءات الوقائية في كليات 
اجلامع����ة ف����ي مختل����ف املواقع 
اجلامعية واملراكز املختلفة للوقاية 
من وباء انفلون����زا اخلنازير من 
اهمها جتهيز العيادات اجلامعية 
وتوزي����ع الس����وائل املطهرة في 
املمرات ومختلف املواقع بالتعاون 
االدارات املعنية في اجلامعة  مع 
النش����رات  الى توزيع  باالضافة 

التوعوية واالرشادات الصحية.
من جانب آخر، اكد اليتامى على 
دور اعضاء هيئة التدريس املهم مع 
بداية هذا العام الدراسي فيما يتعلق 
بصحة الطلبة من الوباء الذي بات 
يهدد صحة املالين من البشر على 
مستوى العالم، حيث ناشدهم في 
رسالة خاصة وجهها لهم بريديا 
والكترونيا ضرورة تخصيص جزء 
من احملاضرة األولى لتوعية الطلبة 
بهذا املرض، وكيفية جتنب وقوعه، 
واالرشادات اخلاصة بالتعامل مع 
هذا املرض في حال وقوعه ال قدر 
اهلل، كما مت توزيع مجموعة من 
التوعوية  املطبوعات والنشرات 
باالضافة الى سوائل التعقيم والتي 
من شأنها اإلسهام في حتقيق هذا 
الهدف والتعريف باملرض وأعراضه 
وكيفية الوقاية منه على كل عضو 

هيئة تدريس في اجلامعة.

وذك����ر اليتام����ى ان م����ن أهم 
التي اتخذتها اجلامعة  اخلطوات 
في شأن مرض انفلونزا اخلنازير 
تخصيص خط ساخن وهو »5569« 
و»2498« لإلب����الغ عن أي حاالت 
والرد على أي استفسارات خاصة 
بهذا املوضوع او االتصال باخلط 
الساخن بوزارة الصحة 123، متمنيا 
في الوقت ذاته الصحة والسالمة 
انه سيتم نشر  للجميع.وأوضح 
كل املعلومات املتعلقة باملرض، وما 
تقوم به جامعة الكويت من اجراءات 
توعوية وتعريفية للمرض وذلك 
أوال بأول، عن طريق صفحة خاصة 
على املوقع االلكتروني للجامعة 

www.ku.edu.kw
ومن جهته، قال الناطق الرسمي 
باسم جلنة انفلونزا اخلنازير مدير 
العامة واإلعالم  العالق����ات  ادارة 
فيصل مقصيد ان اللجنة باشرت 
فعليا التحرك وتطبيق ما أوصت 
به خ����الل اجتماعاتها على ارض 
الواقع، مشيرا الى انه سيتم ارسال 
الرسائل القصيرة »SMS« من أجل 
التوعية اإلعالمية لهذا الوباء، فضال 
عن توزيع املنشورات داخل احلرم 
اجلامعي والبدء في حملة اعالمية 
مكثفة في جريدة آفاق اجلامعية 

مع بداية الدراسة.

وأكد مقصيد ان مختلف االدارات 
باجلامعة تعمل كخلية نحل من 
التنسيق احلاصلة  خالل عملية 
ملواجه����ة هذا الوب����اء، فضال عن 
التأكد من نظافة وس����المة أروقة 
اجلامعة ومرافقها املختلفة، حيث 
اكدت االدارة اجلامعية في اكثر من 
مناسبة ان سالمة وصحة الطلبة 
واألساتذة واملوظفن هي مسؤولية 

اجلميع واألمر مشترك.
وذك����ر مقصي����د ان العيادات 
الطبية سيتم جتهيزها بالكامل في 

غضون الفترة القليلة املقبلة وذلك 
بالتعاون مع وزارة الصحة، كما 
كان مخططا لها مع توافر املشرفن 
لهذه العيادات في مختلف املواقع 
اجلامعية، مضيفا: ومت اعتماد خطة 
للطوارئ ملواجهة تداعيات انتشار 
املرض في احلرم اجلامعي، وتكثيف 
جهود االدارات املختلفة من اجل 
الوصول ال����ى التوعية االعالمية 
آملن في  الوب����اء،  املطلوبة لهذا 
الوقت نفس����ه السالمة والصحة 

جلميع مرتادي احلرم اجلامعي.

تدريب عملي في كيفية التعامل مع احلاالت املصابة

أجهزة تعقيم في موقع اجلابرية

علي املتروكعباس السماك

أحمد العازمي

د. عطية الشمري

محمد الياسني

د.بهيجة بهبهاني

محمد السربل

جامعة الكويت أعلنت استعدادها الستقبال الطلبة األحد

اس���ماعيل علي حسن لشغل 
وظيفة مدير ادارة الش���ؤون 
املالية ملدة عام، وندب د.احمد 
دغيم العازم���ي، مديرا إلدارة 
التطوير االداري ومل���دة ست����ة 
أش���هر، وندب محم���د احمد 
الياسن مديرا إلدارة الش����ؤون 
الهندسية والصي�����انة ملدة عام، 
وندب علي عبدالعزيز املتروك 
العامة  مديرا إلدارة اخلدمات 
ملدة عام، ومحم���د زياد السربل 
مديرا إلدارة املخازن وذلك ملدة 
عام، وندب د.عطية الشمري 
مديرا إلدارة شؤون اعضاء هيئة 
التدريس والت���دريب ملدة عام، 
وندب اديب����ة عبداهلل اليماني 
مديرا إلدارة الشؤون االدارية 
ملدة ع����ام، وندب فريد حسن 
ب���إدارة  العوضي م����راق���ب 
الشؤون الهندسية والص�����يانة 

ملدة عام.

التجارية عميدا للمكتبات، وذلك 
ملدة سنة.

كما أصدر مدير عام الهيئة 
قرار يقضي بتعين عباس حمزة 
السماك مدرب متخصص )ب( 
مديرا للمعهد العالي لالتصاالت 

واملالحة وذلك ملدة سنتن.
وقرارات بشأن ندب كل من 

عميدا للقبول والتس���جي���ل، 
وذلك ملدة سنة.

وتعين د.محمد دغيم الدغيم 
استاذ مش���ارك بكلية التربية 
االساسية عميدا خلدمة املجتمع 
والتعليم املستمر وملدة سنة.

وتعين د.حسان عبداجلادر 
استاذ مشارك بكلية الدراسات 

محمد الخالدي
أص���در مدير ع���ام الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
الرفاعي  والتدريب د.يعقوب 
عددا من قرارات تقضي بتكليف 
د.عبدالعزيز عبداحملسن تقي 
التجارية  الدراسات  من كلية 
للقيام بأعمال نائب املدير العام 
للتخطيط والتنمية وذلك حتى 
نهاية الفصل الدراس���ي االول 

.2010/2009
د.عب���داهلل  وتكلي���ف 
عبدالرحمن الكندري من كلية 
التربية االساسية للقيام بأعمال 
الع���ام للخدمات  املدير  نائب 
االكادميية املساندة، وذلك حتى 
نهاية الفصل الدراس���ي االول 

.2010/2009
وتعي���ن د.احمد االنصاري 
اس���تاذ مس���اعد بكل����ي���ة 
التكنولوجي���ة  الدراس������ات 

اليتامى: تخصيص جزء من المحاضرة للتوعية بإنفلونزا الخنازير 
وخط جامعي لالستفسارات والتبليغ عن الحاالت المصابة

الرفاعي أصدر قرارات تعيينات وندب في »التطبيقي« :
السماك لالتصاالت والدغيم لـ »المجتمع« وعبدالجادر للمكتبات

بهبهاني أصدرت قرارات تكليف لعدد 
من رؤساء األقسام العلمية في »التربية األساسية«

محمد هالل الخالدي
اصدرت عميدة كلية التربية 
االساس���ية باالناب���ة د.بهيجة 
بهبهان���ي عدة ق���رارات جتديد 
تكليف لعدد من رؤساء االقسام 
العلمية ومنها قرار يقضي بتجديد 
تكليف د.ناصر املويزري للقيام 
بعمل رئيس قس���م علم النفس، 
جتديد تكليف د.هيفاء العنجري 
املنزلي،  برئاسة قسم االقتصاد 
جتديد تكليف د.محمود ريحان 
للقيام بعمل رئيس قسم التصميم 

الداخلي، جتديد تكليف د.سليمان 
الفيل���كاوي للقيام بعمل رئيس 
الدراس���ات االجتماعية،  قس���م 
جتديد تكليف د.عبدالغني البزاز 
اللغة  للقيام بعمل رئيس قسم 
االجنليزية، جتديد تكليف د.عيسى 
احلداد للقيام بعمل رئيس قسم 
التربية الفنية، تكليف د.ابراهيم 
محمود للقيام بعمل رئيس قسم 
الرياضيات، واعتماد جتديد تعين 
الثويني رئيسا لقسم  د.صالح 
معلم احلاسوب ملدة عامن، كما 

اصدرت د.بهيجة بهبهاني قرارا 
آخ���ر يقضي بن���دب د.عبداهلل 
الغصاب االستاذ املشارك بقسم 
البدني���ة والرياضيات  التربية 
الفن���ي لكلية  رئيس���ا للمكتب 
التربية االساسية اعتبارا من العام 
الدراسي 2010/2009 وملدة سنة، 
وكذلك ندب د.عبدالرحمن االحمد 
االس���تاذ املساعد بقسم االصول 
واالدارة التربوية رئيسا ملكتب 
االرشاد االكادميي ملدة سنة ابتداء 

من العام الدراسي احلالي.


