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مركز اللغات يبدأ دورات 
التوفل 15 الجاري

في إطار اجلهود الداعمة ملس���يرة مكتب 
االستش���ارات وال���دورات التدريبية مبركز 
اللغات بجامعة الكوي���ت صرح مدير مركز 
اللغات بالوكالة إبراهي���م نصير بأن مكتب 
االستشارات والدورات التدريبية قد قرر عقد 
دورات توفل حيث سينتهي التسجيل بهذه 
الدورات يوم االثنني 12 اجلاري وذلك القبال 
الطلب���ة على هذه الدورة وس���تبدأ الدورات 
من تاريخ 15 اجلاري خالل الفترة املس���ائية 
وستكون الدورة األولى التوفل احمللي اخلاصة 
بطلبة املاجستير للطلبة املتقدمني للدارسة في 
الكويت ودورة التوفل الثانية التوفل الدولي 
لطلبة الثانوية وطلبة املاجستير الراغبني في 
احلصول على بعثة دراسية خارج الكويت وذلك 
حتى يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واستكمال 
ش���روط البعثات واستغالل الدورة الجتياز 
اختبار التوفل، واضاف نصير بأن املركز يقدم 
التوفل ملستوى واحد فقط وباستطاعة الطالب 
دخول االختبار في أي وقت خالل الدورة أو 
بعد انتهائها داخل الكويت أو خارجها، حيث 
تستخدم أساليب تدريسية متطورة حيث إن 
مدة الدورة 6 أسابيع بواقع 3 ساعات يوميا 
من 5 إلى 8 مس���اء والدراسة مستمرة طوال 
أيام االسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت 
حيث يقضي الطالب 90 ساعة دراسية ويقوم 
بالتدريس نخبة من مدرسي مركز اللغات في 
جامعة الكويت، كما اشار نصير الى ان االعداد 

محدودة في هذه الدورات.

د. موسى محسن خالل اللقاء املفتوح

مشاعل الشمري مشاركة في اللقاء د.اسماعيل تقي يلقي كلمته م.منار احلشاش متحدثة خالل اللقاء

مدير الجامعة المفتوحة ثمّن خالل لقاء مفتوح داخل المقر الرئيسي للجامعة جهود جميع منتسبيها

موسى محسن: وحدة االعتراف العربي بشهادات خريجي 
»الجامعة المفتوحة« وجودة المناهج والمخرجات من أولوياتي

ثمن مدير اجلامعة العربية املفتوحة د.موس���ى محسن جهود 
جميع منتسبي اجلامعة وما عملوا على حتقيقه واجنازه على مدى 
السنوات املاضية من تاريخ انطالقة مسيرة عمل اجلامعة عام 2002 
برئاسة صاحب فكرتها ومؤسسها رئيس مجلس األمناء صاحب 

السمو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز.
جاء ذلك في لقاء مفتوح مع قياديي وموظفي املقر الرئيس���ي 
للجامعة استهله بالتعبير عن سعادته بانضمامه للجامعة واختياره 

مديرا إلدارتها.
وقال د.محسن: ان األهداف النبيلة واملبادئ السامية للجامعة 
قريبة من قلبي وأش���عرتني منذ معرفتي بها ما قبل 3 أشهر ومن 
ثم مباش���رة عملي الفعلي بتولي مس���ؤولية إدارتها بداية الشهر 
اجلاري بأنني أصبحت وسط عائلة عربية تعمل على حتقيق وحدة 
التعليم العربي وتعزيز مساراته مبا يحقق للطلبة وملجتمعاتهم 

النمو والتطور.

وأش���ار إلى ان منطلق عمل اجلامعة وسمو رسالتها وطبيعة 
النظام الذي تتبناه وجودة مناهجها ونوعية الشهادة التي يحصل 
عليها خريجوها توجب عل���ى اجلميع االعتزاز والفخر باحلديث 
عنها وتقدميها بقوة املنطق والعلم كحجج وبراهني، مشيرا بذلك 
إلى أن هذا اجلانب وإن كان لم يعط حقه في األوس���اط الرسمية 
واملجتمعية األهلية والتعليمية جراء اجلهود اجلبارة التي يقوم 
بها منتس���بوها والتي كثيرا ما تش���غلهم عن تفكر ما عملوا على 
حتقيقه إال أن واقع احلال وما يثار في بعض األحيان من انتقاد عن 
التعليم املفتوح والتعليم عن بعد بات يلزمنا احلديث عن جامعتنا 

بقوة وفي كل األوقات وعلى أعلى املستويات.
وأكد د.محسن ان من أهم املميزات التي تتمتع بها اجلامعة هو 
أنها متنح خريجيها باإلضافة إلى شهادتها شهادة ثانية من اجلامعة 
البريطاني���ة املفتوحة بحكم عقد الش���راكة املبرم بني اجلامعتني 
وال���ذي يلزم كال اجلامعتني منح طالب وطالبات اجلامعة العربية 

املفتوحة ممن استكملوا بنجاح ساعات الدراسة احملددة للتخرج 
في كل تخصص ش���هادة التخرج وهو األمر الذي يعني ان شهادة 
التخرج املس���تحق منحها لطلبة »العربية املفتوحة« من اجلامعة 
البريطانية املفتوحة س���يكون معترفا بها على املس���توى الدولي 
بحكم املوقع والترتيب املتميز الذي حتظى به اجلامعة البريطانية 

املفتوحة داخل وخارج بريطانيا.
وقال ان من األمور املهمة كذلك والتي لها عالقة مباشرة بالهدف 
األساسي للجامعة ورسالتها السامية ان جامعتنا باتت على وشك 
االقتراب من احلصول على وحدة االعتراف الرس���مي بش���هادات 
خريجي فروعها في 7 دول عربية كخطوة أولى نحو وحدة االعتراف 
بشهاداتها من قبل وزارات التربية والتعليم العالي في جميع دول 
عاملنا العربي، مشيرا إلى ما يوليه باخلصوص من جهد متواصل 
مستشار رئيس مجلس أمناء اجلامعة صاحب السمو امللكي األمير 
تركي بن طالل ورئيس اللجنة التنفيذية د.علي فخرو إضافة إلى 

عدد من قياديي اجلامعة في املقر الرئيسي والفروع التابعة لها.
وأوضح بقوله انه حال حتقيق هذا االجناز الذي باتت اجلامعة 
قريبة منه سيعد بكل تأكيد انتصارا ليس فقط للجامعة ومنتسبيها 
بل جلمي���ع دول عاملنا العربي ومبا يعن���ي بوضوح أكثر هو أن 
شهادة التخرج املستحق منحها للطلبة اخلريجني باجلامعة العربية 
املفتوحة في جميع فروعها س���تكون واحدة ومعترفا بها لدى كل 

وزارات التربية والتعليم العالي في الدول العربية.
وأشار إلى ان رؤيته املستقبلية للجامعة حتى عام 2020 تتلخص 
في أن تكون اجلامعة وحدة واحدة ومتكاملة بجميع االختصاصات 
باستثناء الطب البشري واألسنان وأن توفر التعليم العالي املتميز 
بنوعية وجودة مناهجه ومخرجاته ألسواق العمل العربية والعاملية، 
اضافة إلى تعزيز الشعور بأن اختيار الطلبة للدراسة في اجلامعة 
العربية املفتوحة ليس ألنه آخر اخليارات املتاحة أمامهم ملواصلة 

تعليمهم العالي بل ألنها األكثر قيمة ومتيزا ونوعية.

المطل�وب االلتزام والعم�ل بروح الفري�ق الواح�د لتحقيق اإلنج�از وخدمة الصال�ح العام لدولنا وش�عوبنا
ح�ان الوق�ت لنتح�دث بص�وت ع�ال ع�ن ممي�زات تعلي�م »الجامع�ة المفتوح�ة« وج�ودة مخرجاته�ا

خالل حفل تدشين مجلة »نبض« اإللكترونية بالجامعة العربية المفتوحة

منار الحشاش: نعاني من ندرة مصادر المعلومات اإللكترونية العربية
ومفهوم اإلنترنت يفسره البعض بشكل خاطئ رغم الثورة التكنولوجية

اجلامعة في تنمية دور الطالب ورفع كفاءته 
العلمية والفكرية والسلوكية.

واضافت: يسرنا أن نقدم لكم اليوم )امس( 
العدد األول من مجلة نبض االلكترونية التي 
تصدر من طالب وطالبات اجلامعة العربية 
املفتوحة � الكويت والتي تضمنت العديد من 
املواضيع منها األكادميية، والثقافية، والدينية، 
واالجتماعية والترفيهية، وانه لشرف عظيم 
لنا أن نكون في هذه االفتتاح برعاية كرمية من 
د.إسماعيل علي تقي الذي تعودنا منه أن يكون 
سندا للطلبة ونصيرهم في بناء شخصياتهم 
وصقل مواهبهم وترسيخ ثقافاتهم مثمنة الدور 
الذي قام به فريق العمل واملشاركني في املجلة 
الذين بذلوا قصار جهدهم في دعم مس���يرة 
املجلة التنظيمية الطالبية ووضعوا خدماتهم 

لتسهيل العمل الطالبي وإجناح انشطته.
أما مدير عام ملتقى طلبة اجلامعة العربية 
املفتوحة ومدير النشر االلكتروني في مجلة 
نبض االلكترونية وس���ام الزعبي فقال: انه 
في مطلع هذا الع���ام اجلديد، أرحب بطالب 
وطالبات اجلامعة العربية املفتوحة، وأخص 
بالترحيب املس���تجدين منهم، الذين يقفون 
اليوم على عتبة مرحلة جديدة ونظام تعليمي 
مغير ملا ألفوه، نظام يستلزم منهم مضاعفة 
اجلهد والبحث الذاتي عن املعرفة، واملشاركة 
في بنائها وتكوينها، منتقلني بذلك من مفهوم 
التعليم املعتمد على التلقني إلى مفهوم التعلم 
القائم على االكتساب، ساعني للعمل على ذلك 
ابتداء من األسبوع األول لهذا الفصل الدراسي 
الذي انطلقت فيه الدراسة بشكل جاد ومكتمل، 
األمر الذي يس���توجب عل���ى طالب اجلامعة 
وطالباته���ا التنبه له���ذا، وأخذه على محمل 
اجلد، وعدم التراخي فيه ظنا بعدم أهميته، 
فهو أسبوع تتساوى أهميته أو تزيد على ما 

يليه من األسابيع.

التكنولوجية حيث يتجه اكثر مستخدميه إلى 
الشات واحملادثة بالوقت الذي نفتقر فيه الى 
املعلومات االلكترونية داعية الى العمل على 
تقليل الفجوة الرقمية فكم كبير لدينا من الناس 
لديه معرفة في الكمبيوتر واساس���ياته لكن 
باملقابل لدينا كم يضاهيه في امية الكمبيوتر 
مما يحتم علينا نش���ر هذه الثقافة وتوفير 
الكم املعلوماتي ال���ذي يتوافر في االنترنت 
ويستطيع االستفادة منها في مختلف املجاالت 
بدورها قالت مشرفة االنشطة الرياضية في 
مكتب شؤون الطلبة تهاني العجمي ان احلياة 
اجلامعية مليئة بالتجارب واألنشطة الكفيلة 
بتنمية ش���خصية الطالب اجلامعي، وتأتي 
هذه املجلة اإللكترونية بفكرتها الطالبية من 
حيث التنظيم واالعداد واالنشاء مكمال لدور 

ل���دي وذلك لتقاربنا في املج���ال االلكتروني 
الفتة: انني اس���عى دائم���ا لتطوير احملتوى 
االلكتروني فاملشكلة الرئيسية لدينا ليست 
في توافر أجه���زة الكمبيوتر أو االنترنت أو 
االشتراكات اخلاصة به بل املشكلة لدينا تقع 
في مصادر املعلوم���ات االلكترونية العربية 
احمللية الش���حيحة والنادرة لألسف هذا ما 
يتضح خالل البحث عن معلومات متثل دولة 
الكويت جند العديد من املواقع االلكترونية 
وهي محاوالت جيدة من اصحابها والقائمني 
عليها لكن التزال بس���يطة مشيرة اننا نريد 
اجنازا خاصا في الكويت يعتبر ثروة محلية 

عربية وهذا ما نسعى إليه.
وأشارت احلش���اش لألس���ف ان مفهوم 
االنترنت يفسر بشكل خاطئ رغم هذه الثروة 

حتى يحقق أهدافه، والذي نتج عنه هذا التجمع 
املميز من طالب وطالبات يحملون منار العلم 

واملعرفة.
بدورها قالت م.منار احلش���اش ش���عور 
جميل ان نرى هذه االبداعات على أرض الواقع 
ونالمسها ونشارككم اليوم فرحتكم بافتتاح 
مجلتكم االلكترونية )نبض( الس���يما انني 
كنت طالب���ة منذ فترة قصيرة فهناك العديد 
من املش���اريع بدأت من اجلامعة حيث كانت 
افكارا صغيرة بطموح وحتدي اصحابها من 
الطلبة نراها اليوم اجنازا واقعيا لذا انا دائما 
حريصة على تلقي دعوات الطلبة واملشاركة 

في انشطتهم.
وأضافت م.احلشاش ان اجلامعة العربية 
املفتوحة لها مكانة خاصة في قلبي وخصوصية 

وقدراته���م الفتا الى أن توجهنا احلالي يؤكد 
دوما على االهتمام بتوفير مقومات الرعاية 
الطالبية ملمارسة األنشطة املختلفة التي تهدف 
الى بلوغ أهداف اجلامعة والتفوق ونيل الشهادة 

اجلامعية وبناء أساس متني.
ووجه حديثه إلى فريق عمل مجلة نبض 
االلكترونية الطالبية قائال كم يسعدني أن أملس 
هذا اجلهد الطالبي اجلاد وتلك العقول التي 
تعمل وتفكر وجتتهد ملصلحة ورفعة جامعتها 
من خالل تقدمي نتاج فكركم ومقاالتكم فإنكم 
تؤكدون مبا ال يدع مجاال للشك طموح الطالب 
اجلامع���ي وقدرته على دف���ع عجلة التنمية 
والتقدم في بالده، مع التمس���ك بخصائصه 
االخالقية االصيلة متمنيا لفريق العمل الذين 
عملوا بصمت للتحضير والترتيب لهذا االفتتاح 

محمد المجر
دشنت أمني عام جائزة الكويت االلكترونية 
والقيادية االلكترونية لألمم املتحدة م.منار 
احلشاش املجلة االلكترونية )نبض( والتي 
اصدرها ملتقى طلبة اجلامعة العربية املفتوحة 
حتت رعاية مدير اجلامعة د.إس���ماعيل تقي 
وبحضور م.خالد الزنكي ومدير مخازن اخلدمات 
اللوجستية لشركة التقدم التكنولوجي د.محمد 
رواب واعضاء الهيئ���ة االكادميية وعدد من 

الطلبة.
ب���دأت عريفة احلفل مش���اعل الش���مري 
كلمتها قائلة م���ا اجمل ان تكون لدينا نافذة 
نطل بواسطتها على عقول اآلخرين ونطلب 
صفحاتها، في حاضرها وماضيها وفي قوتها 
وضعفها وفي فرحها وحزنها ألوان من املعارف 
تشكل بستانا بديع االشكال وااللوان، سماؤه 
صافية وارضه خضراء عنوانه االنس���انية 

ومحتواه التجارب الناجحة.
بدوره قال مدير اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت د.إسماعيل تقي يسعدني أن أرحب 
بأبنائي وبناتي طالب وطالبات اجلامعة العربية 
املفتوحة في افتتاح مجلتهم هذه، وان أشير 
ال���ى أن مهمتنا في اجلامعات ال تقتصر على 
احلياة األكادميية والتدريس���ية فحسب، بل 
تتخطى ذلك لتشمل اجلوانب العلمية والثقافية 
واملهنية والروحية فحري بنا أن نسعى الى 
النجاح في جميع مجاالت احلياة التي تعود 
بالنفع على جامعتن���ا ومجتمعاتنا وحتقق 

مزيدا من الرخاء واالستقرار.
وذكر د.تقي من منطلق تفعيل دور الطالب 
اجلامعي حرص اجلامعة على دعم مس���يرة 
الطال���ب اجلامعي من خالل دعم االنش���طة 
الطالبية واملؤمترات واملشاركات الهادفة التي 
من شانها أن تقيم جسر التواصل بني الطلبة من 
أجل صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراتهم 

الجامعة المفتوحة أقامت لقاء تنويريًا لطلبتها الجدد

شرف الدين للطلبة: اعتمدوا على أنفسكم في التحصيل العلمي
االلتزام بالت���وازن امر حيوي حيث 
يوازن الطالب بأخذ املواد املطروحة 
حتى ال يقع ضحية انخفاض املعدل 
وذلك خ���الل طرح مواد كثيرة خالل 
الكورس وفي نهاي���ة املطاف تكون 
املفاجأة انخفاض املعدل وذلك بسبب 
الضغ���ط املتراكم من خ���الل املواد 
املطروح���ة التي اخذه���ا الطالب لذا 
يجب ان يكون تس���جيل املواد وفق 
اخلطة وباالش���راف االكادميي حتى 
يتسنى التخرج وفق اجناز تقسيمة 
ف���ي مجموع 128  اخلطة االكادميية 

وحدة دراسية.
وأضاف د.شرف الدين أنه يسعدني 
ان ازف البنائنا الطلبة انه بداية مع 
الكورس القادم س���وف نقوم بطرح 
مسار جديد وهو بكالوريوس االدب 
االجنلي���زي وادارة االعمال. بدورها 
هنأت مس���ؤولة القبول والتسجيل 
باالنابة نبيلة احلوت متمنية لهم اجلد 
واالجتهاد في االعوام اجلامعية املقبلة 
مشيرة الى أن قسم القبول والتسجيل 
هو القسم الذي يبدأ منه الطالب وبه 

ينتهي بعد تخرجه.

تش���كل متطلبات العمادة االجبارية 
6 وحدات اما م���واد التخصص فهي 
96 وحدة الفتا ال���ى أن الطالب إلى 
حني وصول���ه ملرحلة التخرج يجب 
ان ينجز ما يقارب 131 وحدة موزعة 

على الترتيب املذكور أعاله.
وأش���ار د.جرادي ال���ى أن جميع 
املسارات تش���ترك باملواد االجبارية 
االساسية ال� 18 وحدة دراسية واملواد 
االختياري���ة ال���� 11 وحدة دراس���ية 
ومتطلب���ات التخصص بينما تقييم 
 TMAS الطالب يعتمد على الواجبات
 QUIZ القصيرة 20% واالمتحان���ات 
 %50 FINAL 30% واالمتحان النهائي
ونستنثى مادة املشروع Project من 

هذا التوزيع.
بينما قال رئي���س برنامج األدب 
االجنليزي د.محمد ش���رف الدين ان 
الترشيد في استخدام اخلطة االكادميية 
في برامج اللغة االجنليزية وآدابها يعد 
من االمور املهمة جدا حتى يتس���نى 
للطالب التخرج مبعدل مرتفع مميز 
فاخلطة االكادميية يجب ان تكون مع 
الطالب طوال وقت دراسته الفتا ان 

وتوفير حاجياته من االيدي العاملة 
املؤهلة والتي حتمل كفاءة تتنافس 
مع مخرج���ات اجلامع���ات االخرى 
السيما ان برنامج تقنية املعلومات 
واحلوس���بة افتتح في هذا الكورس 
تخصص���ات جديدة كمس���ار تقنية 
املعلوم���ات واالتص���االت اخل���اص 
بالشبكات واالتصاالت الرقمية ومسار 
تقنية املعلومات احلوسبية اخلاص 
 ++C باستخدام لغات البرمجة املطورة
واجلاف���ا وتقنية املعلومات واإلدارة 
حيث يهدف لدمج برامج احلاسوب 
م���ع مواد إدارة االعمال الفتا الى اننا 
بداية من الفصل الدراسي القادم سوف 
نطرح ماجس���تير تقنية املعلومات 

واحلوسبة.
وتابع د.ج���رادي قائال ان اخلطة 
االكادميي���ة للطال���ب اجلامعي في 
تخصص تقني���ة املعلومات تعتبر 
آ عصب الرئيسي في اكمال دراسته وذلك 
خالل اجناز 18 وحدة دراسية اجبارية 
اساسية لدى التحاقه باجلامعة ومن 
ثم اختيار املواد االختيارية للتخصص 
والتي تشكل 11 وحدة دراسية بينما 

د.منصور بطاينة فق���ال: اننا اليوم 
نحق���ق حلمنا االكادمي���ي مبواصلة 
تعليمنا وق���د وق���ع اختيارنا على 
تخص���ص إدارة االعم���ال مبختلف 
مساراته بداية من تخصص االقتصاد 
الذي يعتبر أبا العلوم اإلدارية فهو 
أول علم ب���االدارة ويعتني باألزمات 
االقتصادي���ة على املس���توى احمللي 
والعاملي كما أن هناك قرارات فردية 
واقليمية تعتم���د على االقتصاد في 
اتخاذها ام���ا التخصص الثاني فهو 
التس���ويق وهو العلم املتطور الذي 
يبحث عن قنوات تس���ويق وتوزيع 
إلى املستهلك  الش���ركات  السلع من 
وهو قس���م حيوي ومهم أما الثالث 
فهو تخصص احملاسبة الذي يعتبر 
رأسمال كل مؤسسة وهو التخصص 
الرئيسي في ادارة االعمال وهو اكبر 
التخصصات طلبا في القطاعني اخلاص 

والعام ألهميته القصوى.
أما رئيس برامج تقنية املعلومات 
واحلوس���بة د.فريد جرادي فقال: ان 
تخصص تقنية املعلومات واحلوسبة 
اجته إلى التطور ملواكبة سوق العمل 

املميزة والتي  البريطانية  ببرامجها 
تؤهل خريجيها للعمل في الس���وق 
فاختيار اجلامع���ة املفتوحة اعتمد 
على مناهج متط���ورة حديثة حيث 
اننا نعمل بنظامي التعليم سواء كان 
التقليدي ال���ذي نطبقه وفق قوانني 
مجلس اجلامعات اخلاصة والتعليم 
العالي الكويتي من حيث احلضور %25 
والشرح للطالب أو من خالل التعليم 
عن بعد املعتمد في اجلامعة البريطانية 
حيث يتخرج الطالب بشهادتني واحدة 
يحصل عليه���ا من اجلامعة العربية 
املفتوح���ة واخرى يحصل عليها من 

اجلامعة البريطانية املفتوحة.
ودع���ا د.ش���رف الدي���ن الطلبة 
املستجدين الى االلتزام في احملاضرات 
واالعتماد على النفس في التحصيل 
العلمي الفتا الى ان الطالب اجلامعي 
اآلن لديه املراجع واحملاضرات وأقراص 
الليزر ومنتديات اجلامعة واملكتبة 
االلكترونية واشرطة الڤيديو وكلها 
مس���خرة من اجل زي���ادة حتصيله 

العلمي.
إدارة األعمال  واكد رئيس برامج 

محمد المجر
عقد قسم شؤون الطلبة باجلامعة 
املفتوح���ة بالكويت لقاء  العربي���ة 
تنويري���ا للطلبة املس���تجدين في 
كافيتيريا اجلامعة بحضور مساعد 
املدير للش���ؤون االكادميية ورؤساء 
القبول  البرامج األكادميي���ة وادارة 
والتسجيل وقسم تقنية املعلومات 
ومنيرة العبيدان وحصة الزامل من 
العاملة  القوى  إعادة هيكلة  برنامج 
واجلهاز التنفي���ذي للدولة واعضاء 
هيئ���ة التدريس والطلب���ة واولياء 

امورهم صباح امس.
في البداية رحب مس���اعد املدير 
للش���ؤون االكادميية د.حسن شرف 
الدين بالطلبة املستجدين في اجلامعة 
في هذا الصرح التعليمي الكبير الذي 
تتنامى فروعه سنة بعد أخرى والذي 
نأمل ان ميتد ويش���مل باقي األقطار 
العربية الفتا الى أن التعليم املفتوح 
يتميز باملرونة وسهولة التعليم التي 

توفرها املصادر املتعددة له.
وقال د.شرف الدين إن اجلامعة هي 
الوحيدة التي تشمل التعليم املفتوح 


