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الجامعــــة
والتطبيقي

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت 
متمثال في قسم التوعية املجتمعية ندوة »العالج بالطاقة« 
والتي حتاضر فيها خالدة القريني � معاجلة واستش���ارية 
في الطاقة، وذلك يوم االثنني 9 اجلاري الساعة 6.30 مساء، 
في جامعة الكويت باخلالدية � قاعة املؤمترات 199 � بوابة 
البنك االهلي الكويتي.ومن اجلدير بالذكر انه سيكون هناك 
بث مباشر على اإلنترنت لهذه الندوات بالتعاون مع مركز 

www.dl-gcc.org/ التعليم عن بعد على املوقع االلكتروني
dlc.htm. لالستفسار قسم التوعية املجتمعية: 24987691 � 
24985860 � فاكس: 24987691 وعن طريق املوقع االلكتروني 

.www.kuniv.edu.kw/ccsc-ar.php :للمركز
كما ميكن االطالع على آخر أخبار املركز في صفحة املركز 
بجريدة »آفاق« اجلامعية عن طريق املوقع اإللكتروني آلفاق 

.afaq.kunlv.edu

»العالج بالطاقة« في جامعة الكويت

القنصل العام في دبي اجتمع مع أعضاء نادي طلبة الكويت الرفاعي أصدر قرارات ندب واعتماد تكليف بالهيئة

انطالقًا من سعيها المتواصل لخدمة الطلبة

خالل لقاء إرشادي للمستجدات في كلية البنات الجامعية

الحمد: االنخراط في العمل الطالبي
ُيكسب خبرة وتجارب وتواصاًل مع اآلخرين

»التطبيقي«: اإلسراع في تشكيل لجان االعتماد األكاديمي

النشمي: »المستقبل الطالبي« تخوض انتخابات
اتحاد الطلبة في أميركا تحت شعار »مستمرون«

 آالء خليفة
أعلنت قائمة املستقبل الطالبي 
)Q8SF( م���ن امي���ركا خوضها 
النتخابات تشكيل الهيئة االدارية 
الكويت  الوطني لطلبة  لالحتاد 
فرع الواليات املتحدة االميركية 
النقابي 2010/2009 حتت  للعام 

شعار »مستمرون«.
وأوضح املنسق العام عيسى 
القائم���ة تخوض  ان  النش���مي 
االنتخابات انطالقا من س���عيها 
املتواصل خلدمة الطلبة وتبني 
همومهم والدفاع عن قضاياهم مع 
االستقاللية الكاملة عن األحزاب 
السياسية اخلارجية حتت مظلة 
احملافظة على العادات والتقاليد 
الكويتي���ة املس���تمدة من ديننا 
االس���المي احلنيف، لذا، وبعد 
التوكل على اهلل عز وجل، قررنا 
انتخابات تش���كيل  ان نخوض 

الهيئة االدارية لالحتاد الوطني 
لهذا العام.

وتابع النش���مي قائال: ونعد 
طلبة اميركا بأننا وفي حال نيلنا 
لثقتهم الغالية وقيادتنا للهيئة 
االدارية لالحتاد، سنستمر بنفس 
الطاقة والهمة في سبيل حتسني 
اوضاع طلبة اميركا وتذليل جميع 
الصعوبات التي قد تواجههم، وان 
نستمر في االبداع وتقدمي االفضل 
للطلبة من مواقع وخدمات فريدة 
نتميز بها ع���ن غيرنا، ونعدهم 
بأن نفرض مبدأنا املستقل على 
االحتاد وان نستمر في نشر فكرنا 
احملافظ املستمد من ديننا االسالمي 
احلنيف، وفي البيان االنتخابي 
اوضح النشمي ان قائمة املستقبل 
ه���ي الرائدة في خدم���ة الطلبة 
والدفاع عن قضاياهم والتحرك 
حلل مشاكلهم، فمصلحة الطلبة 

هي الهدف األسمى، فهي اول قائمة 
تتحرك لتحسني اوضاع الطلبة 
املتزوجني من فئة الدراسات العليا، 
واول جه���ة طالبية تتحرك ضد 
قرار »ايقاف ضم حملة شهادات 
الدبلوم من الكويت لبعثات وزارة 

التعليم العالي«، وهي من اوائل 
التي طالبت  الطالبي���ة  اجلهات 
بالس���ماح للطلبة واملقيمني في 
اخلارج بالتصويت في االنتخابات 
التشريعية ملجلس األمة، وهي 
القائم���ة الطالبي���ة األولى التي 
اميركا  استنكرت عدم ش���مول 
لق���رار جلنة البعث���ات القاضي 
ب���� »زيادة املخصص���ات املالية 
ملبعوثي بعض الدول«، ومازالت 
هي القائمة الوحيدة التي تستنكر 
قرارات املكاتب الثقافية املستمرة 
»إلغالق اجلامعات ومعاهد اللغة 
االميركية« من دون وجود آلية 
واضحة ومحددة، كما شدد النشمي 
على ان القائمة ستستمر بنفس 
الهمة والعزمية في اقامة االنشطة 
وامللتقيات واملهرجانات الطالبية 
في حال نيله���ا لثقة الطلبة في 

االنتخابات املقبلة.

النش���مي عن اسماء  وأعلن 
مرشحي قائمة املستقبل الطالبي 
للهيئة االدارية كاآلتي: عيس���ى 
النشمي، سلطان شفاقه  نشمي 
العنزي، اميان س���الم الس���الم، 
محمد عثمان املوسى، عبدالرحمن 
طارق املطوع، بدر سعود العنزي، 
حسني نايف العجمي، خالد محمد 
اجلاراهلل، خالد الفهد احلمد، كما 
دعا النشمي طلبة وطالبات اميركا 
بزيارة املوقع االنتخابي لقائمة 
 )q8sf.com( املس���تقبل الطالبي
والتس���جيل للمؤمتر السنوي 
الكويت  الوطني لطلبة  لالحتاد 
فرع امي���ركا واملق���ام في لونغ 
بيتش كاليفورنيا وضرورة تقدمي 
االوراق املطلوبة للتسجيل رسميا 
في عضوية االحتاد للتصويت في 
االنتخابات التي ستجري ضمن 

انشطة املؤمتر.

 محمد هالل الخالدي
اص���در مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب د.يعقوب الرفاعي عددا م���ن القرارات منها 
ندب عبداهلل الشطي مراقب نظم املعلومات مبركز تقنية 
املعلومات واحلاسب اآللي وذلك ملدة سنة، وندب ابتسام 
شعبان رئيسا لقسم تطوير النظم مبركز تقنية املعلومات 
واحلاسب اآللي وذلك ملدة سنة، واعتماد تكليف د.كامل 
الصالح – استاذ مشارك – بكلية العلوم الصحية رئيسا 
لقسم السجالت الطبية باالضافة الى عمله االصلي الى 
ح���ني تكليف رئيس جديد للقس���م، واخيرا ندب نبيلة 
ابوربيع للعمل بوظيفة رئيس قسم القضايا والتحقيقات 

بادارة الشؤون القانونية ملدة سنة.
الى ذلك اصدر عميد كلية الدراسات التجارية باالنابة 
د.عبدالواحد اخللفان تعميما الى االقسام العلمية داخل 
الكلية بضرورة تشكيل جلان االعتماد االكادميي باسرع 
وقت، واوضح د.اخللفان ان اللجنة التنفيذية في الهيئة 
اجتمعت وحصرت مهام اللجان في عمل دراس���ة أولية 
لتقييم برامج القس���م من حيث االس���تحقاق لالعتماد 
االكادميي، والتحضير األولي لالعتماد االكادميي حسب 
متطلبات مؤسس���ة االعتماد االكادميي، ومتابعة تنفيذ 

واس���تكمال متطلبات االعتماد االكادميي، والعمل على 
حتسني وضبط جودة االداء للحفاظ على مكتسبات القسم 
فيما يخص االعتماد االكادمي���ي، ومتابعة زيارات فرق 
االعتماد االكادميي اخلارجية والتنسيق مع مكتب ضبط 
اجلودة واالعتماد االكادميي في االمور الفنية واملالية، واكد 
د.اخللفان انه سيتم تشكيل جلنة دائمة بالقسم العلمي 
حتت مسمى جلنة االعتماد االكادميي، جتدر االشارة الى 
ان هناك توصية داخل اللجنة التنفيذية بانشاء وحدة 
او مكتب لالعتماد االكادميي تنحصر مهمته االساس���ية 
في التنسيق بني االقسام العلمية داخل الكلية وبني ادارة 

ضبط اجلودة واالعتماد االكادميي بالهيئة.
من جانب آخر اختتم املعهد العالي لالتصاالت واملالحة 
دورة رئيس املدققني في نظام اجلودة برعاية وحضور 
مدير املعهد م.عباس السماك وبهذه املناسبة نظم مكتب 
ادارة اجلودة ف���ي املعهد حفل تكرمي العضاء املعهد من 

فريق التدقيق وفريق التحليل االحصائي.
واعرب م.عباس السماك عن حرصه الشديد وسعيه 
للحفاظ على اعلى مس���توى في تطبيق اجراءات نظام 
اجلودة في املعهد ليكون في مصاف املعاهد االكادميية 
دائما في تطبيق نظام اجلودة واجلدير بالذكر ان املعهد 

العالي لالتصاالت واملالحة هو اول مؤسسة تعليمية في 
الشرق االوسط حتوز شهادة االيزو لنظام اجلودة.

واكدت رئيس مكتب ادارة اجلودة رناء الهاجري بان 
املعهد سباق في اقامة دورات تخصصية في مجال اجلودة 
واشارت الى تكرمي اعضاء فريق التدقيق الداخلي ممن 
اجتازوا دورة رئيس املدققني في نظام اجلودة وحصولهم 
على هذه الشهادة العاملية والثناء على جهودهم املبذولة 
خ���الل كل عام تدريبي الفتة الى اب���رز االجنازات التي 
قام بها الفريق وال���ذي كان له الدور البارز في االرتقاء 
بنظام اجلودة في املعهد وذلك عن طريق عملية التدقيق 
الداخلي وعملية التحليل االحصائي والدور املتميز في 
رف���ع املقترحات والتوصيات الالزم���ة للجنة املراجعة 
االدارية في املعهد وذلك لتطوير وحتسني نظام اجلودة 
حيث مت اقرارها من قبل اللجن���ة، كما جرى العمل بها 

في املعهد.
وفي ختام احلفل قام مدير املعهد م.عباس الس���ماك 
ومساعد املدير م.يوس���ف املزروعي بتوزيع الشهادات 
التقديرية على االعضاء املكرمني وشكرا القائمني على الدورة 
واثنيا على االعضاء املشتركني بالدورة وجهودهم املبذولة 

لتطوير وحتسني نظام اجلودة والعمل باملعهد.

الس�ماك: الحفاظ على تطبيق إجراءات نظام الجودة على أعلى مستوى بمعهد االتصاالت والمالحة

الكندري للطالبات: طّورن شخصياتكن 
علميًا واكتسبن خبرات تثري حياتكن

دب����ي � كونا: وص����ف القنصل الع����ام للقنصلية 
العامة ف����ي دبي طارق احلم����د القنصلية بأنها مقر 

لكل كويتي.
جاء ذلك عقب استقباله مساء امس األول اعضاء 
نادي طلبة الكويت في االمارات الفائزين في انتخابات 

نادي طلبة الكويت التي أجريت أخيرا.
وقدم احلمد التهنئة للطلبة ودعاهم الى التواصل مع 
القنصلية واملشاركة في األنشطة التي تقيمها السيما 

في االحتفال بالعيدين الوطني والتحرير.
ودعا احلمد الطلبة الى االس����تفادة من االنخراط 
في العمل الطالبي واالنتخابي كونه يكس����ب الطلبة 
خبرة وجتارب وتواصال مع اآلخرين ويهيئهم للعمل 
البرملاني سواء العمالي او في مجلسي البلدي واألمة 

مستقبال.
من جانبه حث رئيس املكتب الثقافي في القنصلية 
العامة في دبي د.مس����عد ش����الش الطلبة على اجلد 
واالجتهاد والتحلي باألخالق احلميدة والسلوكيات 
الطيب����ة ليكونوا مبنزلة س����فراء لبالدهم دراس����يا 

وأخالقيا.
وقال ان الع����بء يقع على عاتق ه����ؤالء الطبلة 
الناجحني في تلك االنتخابات باعتبارهم مؤسس����ني 

لنادي طلبة الكويت في أعوامه األولى وبداياته.
من جانبه قال رئيس نادي طلبة الكويت عبداهلل 
الغيص انه يرجع اجراء انتخابات نادي طلبة الكويت 
لتعاون االشقاء في دولة االمارات وجهود املكتب الثقافي 

ممثلة بالدكتور مسعد شالش ود.مشاعل احلملي.
وقال ان جهود اعضاء النادي منصبة في الوقت 
احلالي على تشكيل الالئحة الداخلية للنادي وعلى 

توفير ميزانية وعمل نقابة.
وف����ي ختام اللق����اء قدم الطلبة دروع����ا تذكارية 
وتكرميية للقنصل العام ومسؤولي املكتب الثقافي 
في القنصيلة د.مسعد ش����الش ود.مشاعل احلملي 
جلهودهما في إج����راء انتخابات نادي طلبة الكويت 

في االمارات.
ويبلغ عدد الطلبة الكويتيني الدارس����ني في دولة 

االمارات حوالي 600 طالب وطالبة.

 آالء خليفة
حتت رعاية القائ���م بأعمال عميد كلية البنات 
اجلامعية د.قاس���م صالح، ينظم مكتب التوجيه 
واالرشاد في كلية البنات اجلامعية بجامعة الكويت 

لقاء تنويريا للطالبات املستجدات في الكلية.
بدأ اللقاء بحديث العميد املس���اعد للش���ؤون 
الطالبي���ة د.نورية الكندري التي رحبت بطالبات 
الكلية، وأكدت ضرورة استغالل سنوات التحاقهن 
باجلامعة لتطوير ش���خصياتهن علميا واكتساب 
مهارات وخبرات تثري حياتهن، واش���ارت الى ان 
التجرب���ة اجلامعية تتع���دى مجموعة املعلومات 
والكتب، لتشمل اخلبرات واملعارف العامة للتعامل 
مع االفراد، واكتساب اسلوب حياة في مجتمع ميثل 

منوذجا مصغرا للمجتمع من حولنا.
ثم قامت د.الكندري بتوضيح ماهية رسالة الكلية 
ورؤيتها املتمثلة في تزوي���د اخلريجات بقدرات 
ذهنية ومه���ارات مهنية تهيئنه���ن للقيام بأدوار 
قيادي���ة من خالل املمارس���ات الفكرية والروحية 

وفق املعايير االخالقية لقواعد املهنة في املجتمع 
لبناء مستقبل افضل للكويت. واضافت د.الكندري 
ان الكلية متيزت بنظام تعليمي جمع بني اجلانبني 
العملي والنظري لتحقيق التميز خلريجات الكلية، 
ويتمثل ذلك النظام باعتماد الكلية لنظام مخرجات 
للتعليم والذي ميثل طموح الكلية في خريجاتها 
على مستوى التعليم العام، مستوى الكلية، واخيرا 
مس���توى التخصص. وعرضت د.الكندري اهداف 
تلك املخرجات واملتمثلة مبجموعة من املهارات تعد 
مطلبا رئيسيا للتخرج، وهي: )املعرفة املعلوماتية 
واالتص���ال � تقنية املعلوم���ات � التفكير النقدي 
وحل املشكالت � القيادة والعمل اجلماعي � املعرفة 
العاملية. وتطرقت د.الكندري الى ش���رح طبيعة 
االقسام العلمية وتخصصاتها والشروط الواجبة 
لكل قسم وتخصص. كما قامت د.الكندري بالتعريف 
التخصص،  العلمية، وش���روط حتديد  باالقسام 
وطبيعة البرام���ج العلمية ومتطلبات التخصص 

وكيفية اعداد ملف االجنازات.

طارق احلمد ود.مسعد شالش مع الطلبة

مدير معهد االتصاالت واملالحة مع املوظفني املكرمني

جانب من املعرض املقام في كلية البنات

عيسى النشمي

العنزي: التسجيل لبرنامج إدارة األعمال
 في »كويت ماسترخت« مستمر حتى ديسمبر

 آالء خليفة
اعلن رئيس وحدة القبول في كلية كويت ماسترخت الدارة االعمال 
)KMBS( عبداهلل العنزي ان التسجيل في البرنامج التمهيدي لدراسة 
ماجس����تير ادارة االعمال )Pre-MBA( سيس����تمر حتى نهاية ديسمبر 
وستبدأ الدراسة به في 3 يناير 2010. واوضح العنزي ان هذا البرنامج 
التمهيدي برنامج تاهيلي في مواد االدارة )التمويل واحملاسبة واالقتصاد 
والتسويق واالحصاء االدارية( لذوي التخصصات االدبية وغيرها مثل 
العلوم السياسية واللغة العربية والقانون واالدب االجنليزي والطب 
املساعد وامليكروبيولوجي، وبني العنزي ان املدرسني واملدرسات من اكثر 
الفئات اقباال على التسجيل في هذا البرنامج التمهيدي لرغبة حقيقية 
في تغيير مسارهم املهني واالنخراط في عالم املال واالدارة واالستثمار، 
وخت����م العنزي تصريحه بدعوة الطلبة املهتم����ني بزيارة موقع الكلية 
االلكتروني )www.kmbs.edu.kw( لالطالع على شروط القبول بالكلية 

عبداهلل العنزياو االتصال برئيس وحدة القبول او منسق القبول.

»العلوم االجتماعية«: اختيار بحث القشعان
  في منتدى األمن العالمي في أميركا ممثاًل عن دول الخليج

أعلنت كلي���ة العلوم االجتماعية في 
جامعة الكويت امس ان منتدى األمن العاملي 
املنعقد حاليا في لوس اجنيليس اختار 
بحث د.حمود القشعان الذي سيشارك 

ممثال عن دول اخلليج العربي.
ف���ي بيان صحافي  الكلية  وأضافت 
ان العميد املس���اعد للشؤون األكادميية 
والدراس���ات العليا في جامعة الكويت 
د.حمود القشعان قدم بحثا أمام منتدى 
األمن العاملي لق���ادة األمن بدول أميركا 
الشمالية واالحتاد األوروبي ودول مجلس 
التعاون اخلليجي املنعقد في مدينة لوس 
اجنيليس األميركية في مقاطعة بيفرلي 

هيلز.
وأش���ار بيان الكلية الى ان مشاركة 
القش���عان ممثال لدول اخلليج العربية 
جاءت عبر البحث واملناقشة العلمية حول 
املفاهيم املغلوطة لدى الغرب عن اإلسالم 

واملسلمني وخصوصا العرب منهم.

وأوضح ان دراسة 
د.القش���عان تعرضت 
أله���م الط���رق الت���ي 
ميكنه���ا ان توض���ح 
وتعدل صورة املسلمني 
ل���دى املواطن الغربي 
األميركي  وخصوصا 
واألوروب���ي متضمنة 
مناقشة للتقرير الدولي 
ملرك���ز بي���و لألبحاث 
والرأي العام والذي قام 
بقياس احلالة احلياتية 
اليومية واالجتماعية 

إضافة الى التوزيع اجلغرافي والعرقي 
للمسلمني حول العالم.

واضاف البيان ان دراس���ة القشعان 
تضمنت ع���دة طرق لتحس���ني صورة 
املس���لمني في ال���دول الغربي���ة اهمها 
التواصل التعليمي والثقافي الذي يتمثل 

بالسلوك اإليجابي من 
الطالب املسلمني داخل 
جامعاتهم خصوصا اذا 
كانوا ملتزمني مبمارسة 
والتعالي���م  القي���م 

اإلسالمية الوسطية.
الدراسة  ان  وذكر 
الى  اش���ارت ايض���ا 
إحص���اءات معتمدة 
لعام 2009 تبني ان عدد 
املسلمني في العالم بلغ 
1.57 مليار نسمة أي 
أن هناك نحو مس���لم 
واحد بني كل أربعة أشخاص في العالم 
وأن عدد املس���لمني في أملانيا أكثر من 
عددهم في لبن���ان وعددهم في الصني 
أكثر من سورية وأن عددهم في روسيا 
يفوق عددهم ف���ي األردن وليبيا وأن 
عدد املسلمني في اثيوبيا مياثل تقريبا 

عددهم في أفغانستان.
وأشارت دراس���ة د.القشعان الى ان 
املسلمني في الدول الغربية يعانون من 
متييز ومضايقات خالل حياتهم أو في 
املطارات واحلدود أثناء سفرهم، مؤكدة 
أن ثلثي غير املسلمني في الدول الغربية 
يعتقدون أن اإلسالم دين غير سماوي وأنه 
يختلف عن أصول املسيحية واليهودية 
وأن هناك نسبة تشكل فقط 17% قد تعرفت 
على حقيقة اإلسالم كدين سماوي يؤمن 

أتباعه باألديان السماوية األخرى.
وأوضحت الدراسة مدى العالقة بني 
وجود مسلمني في مناطق سكن الغرب 
وبني تغيير النظرة السلبية عن اإلسالم 
واملسلمني حيث أشار تقرير بيو الى ان 
الذين سبق لهم السفر للدول اإلسالمية 
أو الذين سبق لهم العمل أو الدراسة مع 
أحد من املسلمني قد أظهروا موقفا ايجابيا 

او غير عدائي لإلسالم واملسلمني.

د.حمود القشعان


