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الجامعــــة
والتطبيقي

 محمد هالل الخالدي
ضمن أنشطة معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية ـ 
بناتـ  احدى معاهد الهيئات العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب نظم املعهد محاضرة بعنوان »اختبار حتليل 
الشخصية« قدمها يوسف العبيد وبإشراف من نورة 
النخيالن، تناولت احملاضرة أهمية الشخصية وعالقتها 
بالتطويــــر الذاتي للفرد، وشــــهدت احملاضرة تفاعل 

احلضور بطرح أفكارهم ومشاركة احملاضر باإلجابة 
عن االستبانة اخلاصة بتحليل الشخصية واحلصول 
على نتائج ذلك االختبار، ومن ثم قامت مديرة املعهد 
وداد املضف بتكرمي احملاضر شاكرة له تنظيم مثل هذه 
احملاضــــرات التي تعطي نقاط ضوء حول أهم صفات 
الشخصية لدى الفرد ليعمل على استغاللها في تطوير 

الذات البشرية.

اختبار تحليل الشخصية في معهد السكرتارية واإلدارة المكتبية

حصلت على 952 صوتًا في مقابل 871 لمنافستها

»المستقلة« فّككت »المتحدون« واعتلت عرش »الحقوق«

 آالء خليفة
فّجرت القائمة املستقلة بكلية 
احلقوق مفاجأة من العيار الثقيل 
وفــــازت على غرميتها الشرســــة 
»املتحــــدون« وألول مــــرة بعد 6 
ســــنوات متتاليــــة كانت جمعية 
القانون لـ »املتحدون« دون منازع. 
ولكن جميع املؤشرات أكدت فوز 
املستقلة بعد زيادة عدد انصارها 
بشكل الفت، وكذلك انضمام جتمع 
احلقوق الطالبية للقائمة املستقلة 
مبا جعلها تفوز بـ 952 صوتا مقابل 
871 صوتا لقائمة »املتحدون« بفارق 
من االصوات بلغ 114 صوتا. فقد 
حصلت املستقلة على 373 صوتا 
في صندوق الطلبة مقابل 301 لـ 
»املتحدون« بفارق اصوات بلغ 72 
صوتا، اما صندوق الطالبات فكان 
من نصيب املستقلة كذلك، حيث 
حصلت علــــى 579 صوتا مقابل 
570 صوتــــا بفارق أصوات بلغ 9 
أصوات. ويعتبر فوز املســــتقلة 
بانتخابات جمعية القانون للعام 
انتصارا بكل  النقابي 2010/2009 
املقاييس كونها استطاعت تسجيل 
هدف في مرمى »املتحدون« الذي ظل 
نظيفا ملدة 6 سنوات متتالية، لتعلن 
املســــتقلة بذلك الفوز عن جتديد 
عهدها ووعدها لطلبة وطالبات كلية 

احلقوق بجامعة الكويت.
وشهدت كلية احلقوق اجواء 
انتخابية حماسية صباح امس في 
تنافس قوي على انتخابات الهيئة 

قانون االنتخابات ستستمر حتى 
الساعة 2 ظهرا على ان يتم الفرز 

مباشرة متهيدا العالن النتائج.
وافاد الســــبتي بأن االقبال بدأ 
خفيفا من الساعة األولى من فتح 
الصندوق وتزايد من الساعة 9 حتى 
10 صباحا اما ساعة الذروة فكانت 
من الساعة 12 وحتى الواحدة ظهرا، 
موضحــــا ان اقبال الطالبات على 
التصويت اكثر من الطلبة بنحو 
70%. وشــــدد السبتي على انه لم 
يتم السماح الي طالب بأن يقترع 
في حال فقدانه للهوية اجلامعية، 
الفتا الــــى انه قد مت حرمان طلبة 
من التصويت بسبب عدم وجود 

اسمائهم في كشوف االقتراع.
ومــــن داخل جلنــــة الطالبات 
حتدثنا الى مسؤولة اللجنة ندى 
القبندي التي اوضحت انه قد مت 
فتح صناديــــق االقتراع في متام 
الساعة 8 صباحا وكان االقبال كبيرا 
منذ الساعات األولى من الصباح 
وتزايد االقبال في متام الســــاعة 
12 ظهرا حيث بلغ عدد الطالبات 
املقترعات 1026 طالبة من أصل 1311 
طالبة ممن يحق لهن التصويت.

كما اكــــدت القبندي ان جميع 
الطالبات ملتزمات باحضار الهوية 
اجلامعية ولم يتم منع اي طالبة 
من التصويت، موضحة انه سيتم 
غلق الصناديق الساعة 2 ظهرا على 
ان يتم الفرز بعد تسليم الصناديق 

مباشرة.

االدارية جلمعيــــة القانون للعام 
النقابــــي 2010/2009 بني قائمتي 
املتحدون واملستقلة، وعلى عكس 
مشهد العام املاضي الذي اكتسحت 
الشــــعارات  فيه قائمة املتحدون 
والالفتات االنتخابية في مقابل الفتة 
واحدة للمستقلة شهدت انتخابات 
2009 الفتات كثيرة ومتنوعة لكلتا 
القائمتني فكانت الفتات املتحدون 
مختصــــرة الكلمات وجــــاء فيها: 
املتحدون رواية االمجاد، للنصر 

ميعاد وللتحدي استعداد.
اما القائمة املســــتقلة فتفننت 
في شــــعاراتها التي كانت حتمل 
لغة الوعيد لقائمة املتحدون وكان 
منها: عليهم وعلى احزابهم سيشهد 
التاريخ، كيف لقوم عاشوا للظلم 

عبيد ان يعرفوا االصرار.
وتواجد في لوبي الكلية عميد 
شؤون الطلبة د.عبدالرحيم الذياب 

الذي اشاد في حديثه مع »األنباء« 
بســــير العملية االنتخابية بكلية 
احلقوق، واضاف قائال: ان الوضع 
االنتخابي ممتاز وتابعت حضور 
الطــــالب والطالبات من الســــاعة 
الســــابعة والنصف وهناك كثافة 
طالبية كبيرة، متمنيا الفوز للقائمة 
اجلديرة بذلك وان يكون الفائز هو 
املمثل الشــــرعي لطالب وطالبات 
الكلية، ولفت د.الذياب الى ان طالب 
وطالبات جامعة الكويت يتمتعون 
بوعي نقابي كبيــــر وبعد انتهاء 
االنتخابات يتفرغون لدراســــتهم 
اجلامعية جتمعهم االخوة والزمالة. 
واردف د.الذيــــاب قائال: امتنى اال 
او  تصل االمور الي مشــــاجرات 
عصبية زائدة وان كان الوضع حتى 
وقتنا هذا مبشرا باخلير فاالجواء 
العامة ممتازة، وفي رده على سؤالنا 
حول سبب االزدحام الشديد الذي 

شهدته كلية احلقوق ذكر د.الذياب 
ان هناك طالبا وطالبات من كليات 
اخــــرى تواجدوا لنصرة قوائمهم 
ما تسبب في االزدحام باالضافة 
الى مندوبي القوائم وكثافتهم امام 
صاالت االقتــــراع، وافاد د.الذياب 
بان فرز االصوات سيكون في متام 
الساعة 3 عصرا في قاعة مجلس 
آمــــال ان ينتهــــي العرس  الكلية 
االنتخابــــي الدميوقراطي بكليات 
جامعة الكويت بكل أمان وسالم.

كما اشار د.الذياب الى ان ادارة 
االمن والسالمة متواجدة لتنظيم 
سير الطالب والطالبات كما ان رجال 

االعالم متواجدون لنقل احلدث.
وحتدثت »األنباء« الى رئيس 
جلان االقتراع للطالب والطالبات 
د.عادل الســــبتي من داخل جلنة 
الطلبة واشــــار الى انــــه مت فتح 
الصناديق الساعة 8 صباحا وحسب 

اآلداب اختتمت برنامجًا تدريبيًا لـ »الصحة« الصحاف رعى اللقاء المفتوح بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة

سلمان: خريجو »هندسة الكمبيوتر«
عددهم في ازدياد ويحتاجهم سوق العمل

 سعود المطيري
نظم قسم هندسة الكمبيوتر 
الهندســـة والبترول  بكليـــة 
بجامعة الكويت لقاء مفتوحا 
بين اعضاء هيئـــة التدريس 
والطلبـــة حديثي التخصص 
تحت رعاية عميد الكلية د.طاهر 
العميد  الصحاف وحضـــور 
الطالبية  المساعد للشـــؤون 
د.منصـــور جـــراغ ورئيس 
قسم هندسة الكمبيوتر د.عايد 
سلمان ومدير مكتب التوجيه 
واالرشاد د.خالد الفاضل وعدد 
مـــن اعضاء هيئـــة التدريس 

والطلبة.
وفـــي هذا الســـياق رحب 
د.منصور جراغ بالطلبة حديثي 
التخصص متمنيا لهم ان يكون 
انه  اختيارهم موفقا، مضيفا 
يجب علـــى الطلبة ان ينتموا 
الى الجمعيات المهنية العالمية 
والمحلية لالستفادة منها اثناء 
دراســـتهم وما بعد تخرجهم، 
خصوصـــا انهـــا تضيف لهم 
فـــي مصلحتهم  امورا تصب 

المهنية.
واضـــاف ان هنـــاك 4000 
طالب وطالبة في الكلية منهم 
1000 فقط لم يتخصصوا حتى 
اآلن في اي قســـم من اقسام 
الهندسة والبترول وهذا األمر 
ليس بســـهل، قائال انه يجب 
على طالـــب الكلية ان يتحلى 
بالجهد والمثابرة وكذلك الجدية 
في التعامل في بعض االمور 
وهذا ما يجـــب ان يتوافر في 

المهندس الناجح.
ابـــدى رئيس  ومن جهته 

قسم هندســـة الكمبيوتر في 
كلية الهندسة والبترول د.عايد 
سلمان سعادته ببداية الفصل 
الدراسي بوجود نوعية متميزة 
التي  من االنشطة االكاديمية 
تعود بالنفع على الطلبة، قائال 
نفخر باقامـــة اليوم المفتوح 
الثاني بتاريخ القسم للمساهمة 
في توعية طلبة القسم وخاصة 
حديثي التخصص وتوجيههم 
نحـــو متطلبـــات البرنامـــج 
االكاديمي، مضيفا ان القســـم 
سينظم المجلس االستشاري 
الطالبي للقسم ويتكون من 15 
طالبا وطالبة وسيوزع على 
النحو التالي 11 طالبا وطالبة 
ال يقـــل معدلهم العام عن 3.0 
و3 منهم على االقل لديهم اقل 
من او يساوي 50 وحدة وكذلك 
3 منهم على االقل بين 100-50 
وحدة و3 منهم على االقل اكثر 
من 100 وحدة و2 منهم ممثالن 
عن الجمعيات الطالبية وكذلك 
2 من طلبة الدراسات العليا، 

موضحا انه يجتمع المجلس 
مرتين في العام الدراسي.

العمل  واضاف ان ســـوق 
بحاجة الى خريجي هندســـة 
الكمبيوتـــر وعـــدد الطلبـــة 
في ازدياد مســـتمر ففي عام 
2007/2006 كان عدد طلبتنا 221 
اما في العام الحالي 2010/2009 
فهو 322 وان دل هذا فيدل على 

ان القسم مرغوب جدا.
ومن جهته قــــال مدير مكتب 
التوجيه واالرشاد بالكلية د.خالد 
الفاضل ان قائمة العميد الشرفية 
هي قائمــــة فصلية في نهاية كل 
فصل دراسي ويتم تكريم م الطالب 
الذي ينهي 15 وحدة دراسية على 
االقــــل ومعدل فصلــــي 3.5 على 
االقل، مشيرا الى ان قائمة الطلبة 
المميزين وتضــــم الطلبة الذين 
يتجاوزون 60 وحدة دراسية واكثر 
حصلوا علــــى معدل عام ومعدل 
تخصص ال يقل عن 3 نقاط بعد 
نهاية كل فصل دراسي ثان من كل 

عام جامعي.

طلبة »األميركية« استنكروا 
AUK Black List ما أثير حول

 محمد المجر
اثــــار املوضوع الــــذي طرحته احــــدى القنوات 
الفضائية والذي حتدث عــــن AUK Black List التي 
ظهــــرت باجلامعة االميركيــــة بالكويت واملتضمنة 
ألسماء طلبة مت التشهير بهم من خالل الورقة التي 
وزعت عن طريق االمييل ردود فعل كبيرة من جانب 
الطلبة، حيث تطرقت هذه القائمة ألسماء طلبة مت 
املساس بهم وبعائالتهم وتعليقات مسيئة وكاذبة في 

حقهم. واستنكر عدد من الطلبة واولياء االمور تلك 
االكاذيب وهذه الفعلة التي ال صحة لها من االساس 
وقال الطالب عيســــى البلوشــــي: أستنكر مثل هذه 
الشائعات، ال يصح ان تذاع على الهواء ألنها تعطي 
اهمية للشــــخص الذي قام مبثل هذه الفعلة وايضا 
مثــــل هذا املوضوع ميس ســــمعة طالبات اجلامعة 
فكيف تذاع مثل هذه الشائعات على الهواء مباشرة 

والتشهير بسمعة طالبات اجلامعة.

 سعود المطيري
اقــــام مكتب مســــاعد العميد 
لالستشــــارات والتدريــــب فــــي 
كليــــة اآلداب برنامجه التدريبي 
القيادة  »االجتاهات احلديثة في 
واالشراف« لصالح وزارة الصحة 
حيث درب خالل البرنامج التدريبي 
د.مطلق العنزي من قسم االدارة 
والتخطيط من كلية التربية الذي 
اشاد مبســــتوى تفاعل املتدربني 

خالل البرنامج واهتمامهم بطرح 
خبراتهم، وطرح د.مطلق العنزي 
القيادة  التدريبي  البرنامــــج  في 
واالشراف في التنظيمات االدارية 
احلديثــــة وانواعها واســــاليبها 
ومهامها في جناح العمل. من جانبه 
العميد لالستشارات  اكد مساعد 
فــــي كليــــة اآلداب  والتدريــــب 
د.عبدالهادي العجمي الذي رعى 
حفل اخلتام ان مكتب االستشارات 

والتدريب في اآلداب ال يدخر جهدا 
في دعــــم كــــوادر وزارة الصحة 
تدريبيا، السيما وان احلقل الصحي 
في الكويت البد ان يشهد تطورا 
متتابعا ليتمكن من مالحقة التطور 
العلمي والصحي في دول العالم 
لذا فهو يعمل جاهدا على تطويع 
خبرات موظفي الصحة بشكل عام 
لتلبي احلاجات التدريبية جلميع 

مؤسسات العمل احلكومية.

مؤيدات املستقلة يحتفلن بالفوز

)سعود سالم(انصار املستقلة يحتفلون بالفوز في حني تنسحب عضوات املتحدون

د.عبدالهادي العجمي مع املشاركني في البرنامج التدريبي

د.منصور جراغد.طاهر الصحاف

هيا هيا مستقلة هزت ارجاء احلقوق

طالبة تدلي بصوتها

الرفاعي أصدر قرارات ترقيات 
وتمديد ندب في »التطبيقي«

 محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي قرارا بترقية بعض أعضاء الهيئة التدريبية مبعاهد التدريب 

بالهيئة وهم التالية أسماؤهم:
1 ـ املعهد الصناعي:

رشا عبدالرحيم حسنيـ  مدرب، نبيل أحمد حسن محمدـ  مساعد 
مدرب »أ«.

2 ـ معهد االتصاالت واملالحة:
سامي عاشور محمد ـ مدرب »أ«.

3ـ  معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية )بنني(: نبيل محمد جاسم 
أبل ـ مدرب »أ«.

كما أصدر مدير عام الهيئة قرارا بتمديد ندب حصة صالح النجادة 
رئيس قســـم البعثات للقيام بأعمال مدير إدارة البعثات والعالقات 

الثقافية وذلك ملدة سنة.

اتحاد التطبيقي لفتح ديوانية وصالة 
تسالي بـ »الدراسات التكنولوجية«

 محمد المجر
اعلن رئيـــس االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وليد الكندري ان 
االحتاد بصدد املطالبة بفتح 
ديوانيات بكليات ومعاهد 
الهيئة وسيتم البدء بكلية 
التكنولوجية  الدراســـات 
بنني والتي مت وضع تصور 
لها على ان جتهز بأحدث 
الوسائل واألجهزة واالدوات 
اخلدمية والتي تخدم جميع 
الطلبة من منتسبي كلية 
التكنولوجية  الدراســـات 
بكافة االقسام العلمية وهذه 
املطالبة ذات اهمية ملا يعود 

الطالـــب بالنفع من  على 
حيث قضاء اوقات الفراغ 
والتي تتخلل احملاضرات 
مما يعتبر متنفسا ومكانا 
بـــني زمالئهم  آمنا  وجوا 

واخوانهم بالكلية.

وليد الكندري

نتائج انتخابات جمعية القانون للعام الجامعي 2010/2009
املستقلةاملتحدوناملتفرقةامللغاةاملقترعوناملقيدون

812697914301373الطلبة
85.84%83.25%نسبة الطلبة

131111801614570579الطالبات
90%61.75%نسبة الطالبات

2123املجموع
18772528871952

%88.41%1.22%1.43%46.40%80.78


