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الجامعــــة
والتطبيقي

 محمد هالل الخالدي
أعلنت األمانة العامة للجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة عن خطاب ادارة املوارد البشرية الصادر 
عن اليونسكو واملتضمن اإلعالن عن فتح باب الترشيح 
لعدة وظائف تابعة ملكتب اليونسكو في عدة دول حول 
العالم، منها وظيفة مستش���ار لالتصاالت واملعلومات 
في مكتب اليونس���كو بالقاهرة، مستش���ار لالتصاالت 

واملعلومات في مكتب طهران، اخصائي برامج واخصائي 
إحصاء، يذكر ان الشروط املطلوبة لشغل وظيفة مستشار 
لالتصاالت واملعلومات هي درجة جامعية عليا في االتصال 
اجلماهيري ووسائل اإلعالم والصحافة، وخبرة ال تقل 
عن 7 سنوات في العمل مبجال االتصاالت واملعلومات 
على املستوى الدولي ومهارات جيدة في ادارة املشاريع 

والقدرة على متثيل املنظمة.

اليونسكو تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مكاتب حول العالم

نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في الهيئة أكد أن ما تحقق من إنجازات في »التطبيقي« يستحق اإلشادة

تقي لـ »األنباء«: سنتسلم مبنيين جديدين لكليتين في »التطبيقي« نهاية العام 

تشكيل لجنة تصحيح األخطاء التدوينية في درجات االمتحانات في »اآلداب« بعد استضافة الشيخة حصة صباح السالم في الكلية

ذياب: بدء استقبال الطلبة الراغبين 
 في برنامج »التشغيل الطالبي«

»األساسية«: لجنة لدراسة استحداث تخصص علم اآلثار

اتحاد الطلبة في الجامعة
 شّكل الهيئة اإلدارية

خصم 15% على حمالت الحج قائمة »أبناء الكويت« نّظمت مهرجانًا خطابيًا: 
نطالب بإقامة سكن للطالبات في لندن 

آالء خليفة
أقامت قائمة »أبناء الكويت« التي تخوض 
االنتخابات النقابية لالحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع اململكة املتحدة وايرلندا للعام 
النقابي 2010/2009 في اململكة املتحدة وايرلندا 
مهرجانا خطابيا بجامعة ديربي بحضور كثيف 
من طلبة اجلامعة، وقد بدأ املهرجان مرش���ح 
القائمة م.وائل املطوع الذي عّبر عن س���روره 
بهذا احلضور وبهذه احلفاوة من قبل الطلبة 
كاشفا النقاب عن الشعار املرحلي لقائمة أبناء 

الكويت وهو »كونوا شركاء بالقرار«.
وأشاد املطوع باملهرجان السنوي الذي اقامه 
االحتاد وبرئيس اللجنة املنظمة ضيدان الشمري 
الذي سهر على راحة الطلبة وضيوف املهرجان 
داعيا الى اس���تغالل املهرجان خالل السنوات 
املقبلة بشكل أفضل، وطالب املطوع املسؤولني 
بالتعليم العالي بضرورة إقامة سكن للطالبات 
في لندن أسوة باخوانهن الطلبة الذين وفرت 
لهم احلكومة مشكورة سكنا يلجأون اليه حني 
يضطرون الى الذهاب الى العاصمة ألداء بعض 

التزاماتهم.
وبنّي املطوع ان ه���ذا املطلب من أولويات 
أهداف القائمة، إضافة الى ضرورة سن قانون 
جديد يسمح للطالبات غير املتزوجات بوجود 
مرافق لهن في مس���يرتهن العلمية يكون االخ 
أو االب مث���ال وبني ان ذلك م���ن تعاليم ديننا 
احلنيف الذي يدعو الى وجود محرم، وكذلك 
النظر بقانون حسن جوهر 2007 الذي سمح 
للزوجة أو الزوج باملرافقة بنصف راتب حيث 
ان تكاليف الدراس���ة أرهقت ميزانيات األسر 
وغالبية الطلبة يضط���رون الى اخذ قروض 
من البنوك للتغلب على صعوبات املعيشة في 

اململكة املتحدة.
من جهته، شكر مرشح القائم فاهم الشمري 
الطلبة على حضور املهرجان، مؤكدا ان قائمة 

أبناء الكويت فكرها ينبع من البيت الكويتي 
داعيا الطلبة الى التكاتف والتعاون لبدء عهد 
جديد ونهج أفض���ل للحركة الطالبية وصنع 
التغيير وحترير احلركة الطالبية من التبعية 
السياسية واملشاركة الفعالة باالنتخابات اليوم 
وبنّي الشمري ان من أهداف القائمة السعي الى 
اجن���از التأمني الصحي ال���ذي اقر من مجلس 
الوزراء منذ وقت كبير ولم ينفذ الى اآلن أسوة 

بطلبة ومبتعثي الدول األخرى.
وكذلك تفعيل تسجيل الطلبة في سجالت 
االحت���اد من خالل االنترنت وليس عن طريق 
البريد وإلغاء رسوم التسجيل واالكتفاء بصورة 
اجلواز والبطاقة اجلامعية وذلك لتسهيل عملية 
املشاركة باالنتخابات والسماح جلميع الطلبة 
باملش���اركة بهذا العرس الدميوقراطي، حيث 
تتكفل عادة القوائم بتس���ديد رسوم تسجيل 
الطلبة وهو ما يثقل كاهل الطلبة املرش���حني 

ويضطرهم الى اللجوء لطلب الدعم.
من جهته، أشاد مرشح القائمة محمد البعيجان 
بالطلبة احلضور وقال ان الفوز بهذه االنتخابات 
بفضل مشاركتكم الفعالة التي ستؤتي ثمارها 
مبش���يئة اهلل بصنع التغيي���ر، مبينا ان من 
اهداف املرحلة املقبلة النظر مبوضوع التذاكر 
احلكومية واستبدالها ببدل نقدي حتى يتسنى 
للطالب احلجز بأي طيران يشاء حسب املنطقة 
التي يس���كن بها دون احلاجة الى تكبد عناء 
قطع املسافات الطويلة للسفر من خالل مطار 
هيثرو وطالب البعيجان بضرورة حتديد يوم 
لالنتخابات يسمح فيه جلميع الطلبة باحلضور، 
فلألسف لم يوفق االحتاد في حتديد يوم االحد 
)اليوم( لالنتخابات ألنه حرمنا من مش���اركة 
اخوتنا في ايرلندا حيث ال يستطيعون السفر في 
اليوم نفسه لبعد املسافة وانه كان من األجدى 
حتديد يوم الس���بت لهذه االنتخابات مطالبا 

بتفعيل دور الطلبة باملشاركة في القرار.

 آالء خليفة
أعلن رئي����س الهيئة االدارية 
الكويت  الوطني لطلبة  باالحتاد 
– فرع اجلامعة عمار الكندري عن 
تشكيل الهيئة االدارية للعام النقابي 
2009/ 2010 وذلك بعد االجتماع 
األول والتصدي����ق عليه من قبل 
الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلب����ة الكويت، والذي جاء على 
النحو التالي: عمار الكندري رئيس 
الهيئة االداري����ة، ناصر العازمي 
نائب الرئيس، محمد العجمي نائب 
الرئيس للشؤون الطالبية، يوسف 
الديحاني نائب الرئيس للشؤون 
الدوس����ري  العلمية، عبدالعزيز 
الشباك أمني  السر، عبداهلل  أمني 
الصندوق، محمد املطر مس����ؤول 
الثقافي،  التخطي����ط والنش����اط 
اللجنة  عل����ي الضاحي رئي����س 
الطالبية، بن����در القمالس رئيس 
جلنة التوعية االجتماعية، حمود 
املطيري نائب رئيس جلنة التوعية 
االجتماعية، سارة الرجيب نائبة 
الرئيس لشؤون جلان الطالبات، 
اللجنة  املندي����ل مس����ؤولة  هند 
الطالبية، عروب الدعيج مسؤولة 
جلنة البرامج واألنشطة، شيخة 
السلطان مسؤولة جلنة التطوير 
والتدريب، مرمي الراشد مسؤولة 
اللجنة اإلعالمية والعالقات العامة. 
وقد وج����ه الكندري كل الش����كر 
الطالبية على  والتقدير للجموع 
هذه الثق����ة الغالية التي منحوها 
ملمثليهم، متمنيا في الوقت ذاته 

أن يكون جميع األعضاء ورؤساء 
اللجان على قدر تلك  ومسؤولي 
املسؤولية وتلك الثقة.من جانب 
آخر أعرب رئيس جلنة التوعية 
الوطني  االجتماعي����ة باالحت����اد 
لطلبة الكويت – ف����رع اجلامعة 
بن����در القمالس عن توفير خصم 
بقيمة 15% مقدم من شركة مواسم 
خلدمات احلج على جميع حمالتها 
)الشايجي – الكندري – اجليران(، 
وذلك بالتعاون مع جمعية الشريعة 

باجلامعة.
القم����الس: ان تلك  واض����اف 
احلملة تعد باكورة أنشطة جلنة 
العام  التوعية االجتماعي����ة لهذا 
النقابي ونتمنى فيه حتقيق جميع 
طموحات زمالئنا الطلبة والطالبات 
باجلامعة بتوفير جميع األنشطة 
التي تخدم تلك الشريحة الطالبية 

الهامة في وطننا احلبيب.

 محمد هالل الخالدي
استضافت عميدة كلية التربية 
األساسية د.بهيجة بهبهاني في 
مجلس الكلية املشرف العام على 
دار اآلثار االسالمية الشيخة حصة 
الصباح، حيث قامت الش���يخة 
حصة بعرض ش���امل للتعريف 
بدار اآلثار االسالمية ونشاطاتها 
الثقافية وبينت ان الدار تواصل 
منذ افتتاحها ع���ام 1983 تقدمي 
انشطتها الثقافية داخل الكويت 
وفي العالم العربي واالس���المي 
وكذلك الدول االجنبية، وذكرت 
ان دار اآلثار االسالمية بدأت ومنذ 
افتتاحها حركة ثقافية واس���عة 
كإقامة مع���ارض داخل الكويت 
وخارجها، وتكوي���ن اول بعثة 
اآلثار االسالمية في  تنقيب عن 
منطقة البهنس���ا بصعيد مصر، 
باالضاف���ة ال���ى عق���د الندوات 
واحملاضرات وإصدار املطبوعات 

املتعدد.

الش���يخة حصة  وأش���ارت 
الصباح الى رغبتها في استحداث 
آلية للتع���اون مع كلية التربية 
االساس���ية من خالل استحداث 

تخصص او قس���م علمي حسب 
االحتياج���ات املتاح���ة بالكلية، 
إلع���داد خريج���ني وخريجات 
من الكلي���ة للعمل في دار اآلثار 

االس���المية � املتح���ف الوطني 
)املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب(، وأوضحت انها في حاجة 
الى خريجني م���ن كلية التربية 

االساسية بدرجة بكالوريوس في 
التخصصات املختلفة لتأهيلهم 
للعمل لدى دار اآلثار االسالمية 
)ترميم وصيانة اآلثار � توثيق 
� ادارة وتصميم متحف...(، وقد 
أبدى اعضاء املجلس ترحيبهم 
مبقترح الش���يخة حصة صباح 
السالم بخصوص هذا املوضوع، 
ومن جانبها أكدت عميدة الكلية 
د.بهيجة بهبهاني استجابة الكلية 
لهذا املقترح، حيث مت تشكيل جلنة 
برئاس���ة د.علي صالح النجادة 
عض���و هيئة التدريس بقس���م 
التصمي���م الداخلي وممثلني من 
األقسام العلمية التالية )الدراسات 
االسالمية � اللغة العربية � العلوم 
� الدراسات االجتماعية � االصول 
واالدارة التربوية � املناهج وطرق 
التدريس � التربية الفنية( إلعداد 
دراسة شاملة حول هذا املوضوع 
وللمتابعة مع ممثل الشيخة حصة 

الصباح.

 محمد هالل الخالدي
خاطب عميد ش����ؤون الطلبة 
بجامع����ة الكوي����ت د.عبدالرحيم 
ذياب عم����داء الكليات بخصوص 
بدء برنامج التشغيل الطالبي، حيث 
الرعاي����ة االجتماعية  ادارة  بدأت 
باستقبال الطلبة الراغبني في العمل 
بنظام الساعات مع بداية الفصل 
الدراس����ي احلالي، وطلب د.ذياب 
من عم����داء الكليات موافاة عمادة 
شؤون الطلبة بالفرص الوظيفية 
العلمية  املتوافرة لدى األقس����ام 
ومراكز العمل التابعة لها وكذلك 
قوائم بأسماء الطلبة الذين حتتاج 
اليه����م كل كلية على أال يزيد عدد 
الطلبة املراد تشغيلهم في كل مركز 
عمل على 3 طلبة للقسم العلمي، 
2 للقسم االداري، و2 للمكاتب مع 
ذكر املهام والواجبات املوكلة لكل 
وظيفة وحتديد اوقات العمل مع 

مراعاة عدم تشغيل اي طالب قبل 
احلصول على املوافقة من قبل قسم 
الرعاية  بادارة  الطالبي  التشغيل 
االجتماعية التابع لعمادة شؤون 
الطلبة، وان يقتصر التشغيل على 
الطلبة املس����جلني باجلامعة وأال 

يسمح للطلبة ملن هم على قائمة 
اإلنذار بالتسجيل وأال تزيد ساعات 
العمل لكل طالب على 3 س����اعات 

يوميا.
من جهة ثانية، أصدرت عميدة 
كلية اآلداب د.ميمونة الصباح قرارا 
بتشكيل جلنة تصحيح األخطاء 
التدوينية في درجات االمتحانات 
النهائية في الكلية برئاسة مساعد 
العميد للشؤون الطالبية د.عبداهلل 
الهاجري وعضوية د.نسيمة الغيث 
ورئيس مكتب التوجيه واإلرشاد 
محمد العنزي، وحدد القرار مهام 
اللجنة بأن تتولى النظر في طلبات 
تصحيح األخط����اء التدوينية في 
ف����ي االمتحانات  الطلبة  درجات 
النهائية بنهاية كل فصل دراسي 
على ضوء اللوائ����ح املعمول بها 
في اجلامعة، وان تعرض اللجنة 

توصياتها على عميد الكلية .

 محمد هالل الخالدي
اوض����ح نائب املدي����ر العام 
الهيئة  للتخطيط والتنمية في 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدري����ب د.عبدالعزي����ز تقي 
أن الهيئة ستتس����لم في نهاية 
ه����ذا الع����ام مبني����ني جديدين 
مخصصني الثنت����ني من كليات 
الهيئة الرئيسية، واكد أن الهيئة 
تعمل باكبر من طاقتها من اجل 
اس����تيعاب االعداد املتزايدة من 
ابنائنا الطلبة وتوفير مستوى 
تعليمي جي����د يؤهلهم لدخول 
سوق العمل وهم مسلحون بالعلم 
واملهارة، كما اشار الى ان قياديي 
الهيئة لديهم آراء متقاربة حول 
موضوع فصل التعليم التطبيقي 
عن قطاع التدريب الختيار افضل 
القرارات التي تصب في مصلحة 
العملية التعليمية، جاء ذلك خالل 
لقاء مع »األنب����اء« على هامش 
اللقاء املفتوح الذي عقده مدير 
عام الهيئ����ة د.يعقوب الرفاعي 
في جمعي����ة الصحافيني وفيما 

يلي اللقاء:
حجم العمل في الهيئة هل هو 
كبير لدرجة حتتاج��ون فيها الى 

تعيني 3 نواب للمدير العام؟
الهي����كل الفعل����ي للهيئة مت 
اعداده بواس����طة مستش����ارين 
خارجي����ني وداخلي����ني، وبعد 

دولية، فقد كن���ت خبيرا لالمم 
املتحدة لعدة سنوات، وغيرها من 
االنشطة، كما حصلت على جائزة 
الكويت لالنتاج العلمي في العلوم 
االدارية واالقتصادية واترك كل 
ذلك للمساهمة في بناء التعليم 
التطبيقي كما طلبوا مني، وانتظر 
اكثر من سنتني لقرار ميكن اتخاذه 
في يوم واحد، وعليك حس���اب 
االرباح واخلسائر ولو ان كله في 

سبيل الكويت يهون، ولكن.
اخيرا ما نظرتك الش��خصية 

للتعليم التطبيقي والتدريب؟
ان ش����اء اهلل نظرة امل ففي 
نهاية العام نتسلم املباني احلديثة 
لكليتني رئيستني واكثرها اقباال 
من الطلبة ولدينا كليات ومعاهد 
تس����لمناها وفي طور البدء في 
االنشاء، فالهيئة تعمل باكثر من 
طاقاتها، ولكن كأي مؤسسة لديها 
بعض املشكالت وتوجد بعض 
العراقيل، واالخبار الطيبة التي 
ينتظرها معظم الطلبة واخلريجني 
اننا سنقوم بتقدمي تخصصات 
جديدة باستمرار وتقدمي مؤهالت 
اعلى من الدبلوم وحتى املاجستير 
ولكن بعد تسلم املباني احلديثة 
والواسعة في نهاية العام املقبل، 
بصراحة يجب تكاتف اجلهود 
والعمل على رفعة سمعة الهيئة 

فوق كل االعتبارات.

واشخاصا لهم مكانتهم العلمية 
واالدبية باعتبار انهم يرشحون 
لوظائ���ف قيادي���ة ف���ي الهيئة 
بالتال���ي فان ق���رارات التكليف 
تعتبر نوعا من كس���ب الوقت 
انتظار املرس���وم االميري،  في 
اما بالنسبة لالحراج فحدث وال 
حرج، تخيل كلما كانت الصحف 
اليومية تكتب عن الترشيحات 
منذ اكثر من سنتني والناس من 
جميع اجلهات واملناصب يبعثون 
التهنئة، س���واء اعضاء مجلس 
االمة او قيادات تربوية وغيرهم 
لدرجة ان اح���د اعضاء مجلس 
االمة وجه سؤاال لوزير التربية 
السابق حول ترشيحات النواب 
وعندما س���ألته شخصيا كيف 
تسأل عن السؤال وانت تعرف 
مستوى االشخاص وانا منهم، قال 
بصراحة اعتقدت ان موضوعكم 
منته من زمان وهذه شغلة اخرى، 
يعني تخيل انا مثال كانت لدي 
عدة مهام في الدولة تركتها بناء 
عل���ى التعهد بخدم���ة التعليم 
التطبيق���ي والتدريب فقد كنت 
رئيس خبراء التنظيم في الدولة 
واستشاريا للعديد من الوزارات 
واملؤسسات وقمت بتدريب الكثير 
الدولة وحتى  القياديني في  من 
وظائف استشارية على مستوى 
دول اخللي���ج، بل حتى وظائف 

اجلامعة او وزارة التربية او معهد 
االبحاث، هذا كله نقال عن وكالة 
يقولون، اما احلقيقة فأنا عملت 
مع د.موضي احلمود نحو عشر 
سنوات تقريبا عندما كانت عميدة 
كلية التجارة واالقتصاد باجلامعة 
وامتنى ان يك����ون لها اجنازات 
التطبيقي  التعليم  رئيسية في 
ايضا، س����واء بالنسبة لفصل 
التعليم التطبيقي والتدريب او 
حل املش����كالت التي حتتاج الى 

اتخاذ القرار.
بصراحة تأخر املراسيم األميرية 
في التعيني هل سببت لكم نوعا من 

االحراج ومن أي نوع؟
جلان االختي���ار كانت تضم 
مس���ؤولني كب���ارا ف���ي الدولة 

دراسة ش����املة ملشكالت الهيئة 
احلالية واملسارات املستقبلية 
التنظيمي على  الهي����كل  وحاز 
املدنية بعد  موافق����ة اخلدم����ة 
دراسة مس����تفيضة، تخيل اآلن 
انا اش����رف على خمس ادارات 
اساس����ية ه����ي: صن����ع القرار، 
وضع وتطوير املناهج، متابعة 
اخلريجني وسوق العمل والتطوير 
االداري )للسياسات واالجراءات 
وتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة 
مبا فيها م����ن الكليات واملعاهد 
واالداريني(، باالضافة الى ادارة 
التخطيط واملتابعة التي تتابع 
حتى اخلطة اخلمس����ية للدولة 

واملوازنات العامة.
هل س��يكون هناك تدوير في 
املناصب القيادية بالهيئة وما رأيك 

في تدوير نواب املدير العام؟
واهلل لكل حادث حديث، كما 
ان هذا األمر من اختصاص املدير 
العام ويجب اال ننس����ى ان هذه 
الوظائف تخصصية لذلك ال ارى 
في االفق شيئا جديدا، اال اذا كان 
القصد من ذلك تبادل اخلبرات 

او حل مشكالت مؤقتة.
املراس��يم  هل س��بب تأخير 

الوزيرة ام مجلس الوزراء؟
هن����اك من يق����ول ان تدخل 
الواس����طة والضغوط موجودة 
اكث����ر بكثير من  الهيئ����ة  على 

د. عبدالرحيم ذياب
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عمار الكندري

جمانة الشطي

عيادة امليدان ستشارك في املعرض السنوي للجامعة األميركية

»األميركية« تستضيف عيادة الميدان  في معرضها السنوي

في اطار مبادرتها للتوعية 
العام����ة، وحرصها على دعم 
املستوى التعليمي والصحي 
الكويت،  ف����ي  واالجتماع����ي 
قامت عي����ادة امليدان املتنقلة 
ادارة اجلامعة  بالتنسيق مع 
االميركية في الكويت لتنظيم 
الى معرضها السنوي  زيارة 
في موقع اجلامعة. وحلرص 
امليدان على تفعيل هذه اخلدمة 
غير املسبوقة في الكويت من 
منطل����ق حرصها على صحة 
وسالمة اسنان اجلميع السيما 
الشباب، ورغبتها في توفير 
النصائح واالرشادات السليمة 
لالفراد، فقد قامت العيادة خالل 
زيارتها للجامعة بتقدمي خدمة 

الكشف املجاني لطلبة وطالبات 
اجلامع����ة، باالضافة الى فتح 
ملف مجاني له����م، كما قامت 
عيادة امليدان باملش����اركة في 
الذي  افتتاح معرض الصحة 
اقيم في اجلامعة. وتوافد عدد 

الطلبة والطالبات،  كبير من 
املرافق  الطبي  الطاق����م  وقام 
للعيادة املجهزة بأحدث االجهزة 
والتقنيات بتقدمي االستشارات 
الطبية املناسبة للمراجعني مع 
تقدمي النصح واالرشاد حول 
كيفية احملافظة على صحة الفم 
واالسنان. واكدت مديرة قسم 
التسويق والعالقات العامة في 
ش����ركة عيادة امليدان جمانة 
الشطي على اهمية املشاركة 
في هذه االنشطة وذلك حرصا 
م����ن العيادة على املس����اهمة 
في خدم����ة املجتمع وتوطيد 
العالق����ات بني العيادة وافراد 
املجتم����ع والعمل على تقدمي 

ارقى وافضل اخلدمات.

د.عبدالعزيز تقي

األمير طالل بن عبدالعزيز

القاهرة � أ.ش.أ: أك���د رئيس مجلس أمناء 
اجلامع���ة العربية املفتوح���ة األمير طالل بن 
عبدالعزيز، أن االس���تثمار في التعليم اجليد 
استثمار للبشر، مشيرا إلى أن اجلامعة العربية 
املفتوحة خطوة مهمة في مش���روع حضاري 
يواكب العصر ويستجيب ملتطلباته خاصة أنها 
ال تنشد الربح أو التربح وأن عوائدها خلدمة 

برامج التنمية في العالم العربي.
جاء ذلك امس خالل االجتماع ال� 12 ملجلس 
أمناء اجلامعة العربية املفتوحة الذي عقد مبقرها 
بالقاهرة برئاسة األمير طالل ملناقشة عدد من 
املتواصل  النهوض  إل���ى  الرامية  املوضوعات 
مبستوى أداء اجلامعة وحتديث منشآتها مبختلف 
فروعها السبعة التي مت إنشاؤها بالدول العربية 
في السعودية، ومصر، والكويت، والبحرين، 

واألردن، ولبنان، وسلطنة عمان.
وناق���ش االجتماع التقرير املقدم من األمير 
تركي بن طالل مستشار رئيس مجلس األمناء 
ورئيس الهيئة االستشارية العليا ملباني اجلامعة 

حول مباني اجلامعة ومنشآتها.
واستعرض االجتماع التوصيات الصادرة من 
اللجنة التنفيذية ال� 29 التي عقدت برئاسة د.علي 

فخرو وزير التعليم األسبق بالبحرين.
وشدد األمير طالل على أن اجلامعة لن تكون 
بديال عن اجلامعات القائمة وإمنا هي مساندة لها 
وتعمل وفق رؤى وسياسات ومناهج ووسائل 
متعددة إليصال العلم احلديث إلى طالبه أينما 

كانوا.
وأوضح أن املرأة الت���ي فاتها حظ التعليم 
العالي بسبب العمل أو الزواج لديها النصيب 
األوفر من خدمات اجلامعة العربية املفتوحة، 

كم���ا أنها تقدم املنح للط���الب املتفوقني وغير 
القادرين.

وأشار إلى أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة 
التي بإمكانها أن ترفع من شأن األوطان وحتمي 
وجودها وعزة شعوبها وأن اجلامعة خالل 
السنوات القليلة املاضية متكنت من توفير 
فرص متزايدة ومتنامية للتعليم العالي لعدد 
كبير من احملرومني في الدول العربية نتيجة 
لرمزية رسوم املصاريف الدراسية في مختلف 
برامجها وبذلك س���اهمت بالتالي في تلبية 
نسبة من احتياجات سوق العمل ومتطلبات 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

طالل بن عبدالعزيز: نسعى لتطوير
منشآت الجامعة العربية المفتوحة

أشار إلى أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لرفع شأن األوطان


