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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
حتت رعاية وحضور عميد النشاط والرعاية 
الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.أحمد الفيلكاوي افتتح مكتب النشاط والرعاية 
الطالبية بكلية التربية االساسية بنات معرض 
مستلزمات الطالبة، وذلك بحضور مساعد عميد 
النشاط الطالبي خالد العريفان ورئيسة مكتب 

النشاط والرعاية الطالبية خالدة الفضالة. تضمن 
املعرض الذي اشرف على تنظيمه مكتب النشاط 
والرعاية الطالبية بالكلية مشاركة عدد من الشركات 
واحملالت املتخصصة التي تخدم الطالبة في توفير 
جميع املس���تلزمات التي حتتاجها خالل اليوم 
الدراسي، حيث يسهل على الطالبة احلصول على 

ما حتتاجه في وقت أقل وتكلفة رمزية.

معرض مستلزمات الطالبة في »التربية األساسية«

»االتحاد والنهج الطالبي« تشكر
الجموع الطالبية على ثقتها للمرة الـ 26

الخميس: المعهد اإلنشائي يسعى
لالستغناء عن النظام الورقي التقليدي نهائياً

البحر: المكافأة االجتماعية لطالب الهيئة 
لشهر نوفمبر تصرف قبل منتصف الجاري

القريني: 7 مراكز للطاقة في جسم اإلنسان

»األساسية«: بدء عمل لجنة التوافق والتسامح

خالل ندوة »العالج بالطاقة« بمركز خدمة المجتمع

قائمة االحتاد والنهج الطالبي التي 
استطاعت في فترة اقل من ستة 
اشهر اخفاء نشاطات جميع القوائم، 
حيث ال وجود فعلي ألي قائمة منذ 
اجلمعية العمومية لالحتاد والنهج 
وهذا دليل جناح كبير ان تستطيع 
قائمة اخفاء واجبار القوائم االخرى 
على االختفاء لع���دم القدرة على 

املنافسة.
اضافة ال���ى ان قائمة االحتاد 
والنهج الطالبي ق���د طبقت مبدأ 
الدميوقراطي في احترام  االلتزام 
مبدأ ال���رأي والرأي اآلخر وجعل 
عملية التصويت هي الفيصل بني 
أي اختالف وجعل مبدأ االستقاللية 
دون أي تدخل خارجي مبدأ أساسيا 
ال غنى عنه في ق���رارات القائمة 
واختيار مرشحي الهيئة اإلدارية 

لهذا العام.
باالضافة إلى ان من اساسيات 
العم���ل النقابي ان اس���م القائمة 
للجميع وال يحق ملن اراد  االنشقاق 
ان يأخذ اس���م القائمة ومما يزيد 
انه���اء االندماج  ان  االس���تغراب 
يحتاج الى الدعوة جلمعية عمومية 
استثنائية معلن عنها بوقت كاف 
وهذا الش���يء الذي لم يكن حيث 
انه ال وجود  ألي اعالن عبر املوقع 
االلكتروني او الصحف احمللية عن 
مثل تلك اجلمعية العمومية هذا اذا 
كانت هناك اصال جمعية عمومية 
شرعية، ويعتبر من ابجديات العمل 
النقابي الراقي الدعوة لالعالن عن 
اجلمعية العمومية ملشاركة اجلميع 
فيها وابداء الرأي ال ان يتم التستر 

عليها مبكان مجهول.

مستمر، كما يوفر النظام اجلديد 
تقارير للمدرب بحيث يستطيع 
متابعة حالة الغياب والدرجات 
للمتدربني، وتطرق م.اخلميس الى 
البرنامج اجلديد قائال: يستطيع 
رئيس القس���م متابع���ة احوال 
املتدربني من مكتبه واالطالع على 
درجاتهم ونسب الغياب اخلاصة 
به���م وحاالت االن���ذار والفصل 
النهائي، كما يستطيع ولي االمر 
في القريب العاجل متابعة وضع 
ابنه التدريبي من ناحية الغياب 
والدرجات عن طريق السماح له 
بالدخول الى النظام مما يسهل 
تواصل اولياء االمور مع املعهد 
االمر الذي ينعكس ايجابا على اداء 
الطالب املتدرب، واختتم بالقول 
ان البرنام���ج ميتاز بالس���المة 
والعدالة والس���رعة بتس���جيل 
الغياب واستخراج النتائج، وذلك 
لسهولة استخدامه في احملاضرات 
املدرب���ني، والتاحته  من قب���ل 

النتيجة السريعة لالدارة.

م���ن عمادة الكلي���ة في تفعيل 
دور املؤسس���ات األكادميية في 
التوافق والتسامح،  نشر وعي 
ل���ذا كان اس���تحداث جلن���ة 
بإشراف عام من عميدة الكلية 
ورئاسة األستاذ املساعد بقسم 
الدراس���ات اإلسالمية د.عيسى 
زكي وعضوية د.عبداحملس���ن 
اخلراف���ي، د.س���الم خ���دادة، 
د.حياة املجادي، د.وليد البذالي، 
د.عزيزة اليتيم، د.خالد املطيري، 
ود.عبداحملسن الصايغ، وأضافت 
د.بهبهاني ان اللجنة ناقشت في 
اجتماعها األول خطة العمل لنشر 
الوعي بأهمية الوحدة الوطنية 
والتص���دي لنزاعات العصبية 
الفئوية والطائفي���ة والقبلية 
وكيفي���ة اعتماد لغ���ة احلوار 
والتسامح والتوافق وترسيخ 
األس���س الديني���ة واألخالقية 
املعززة لترابط املجتمع بفئاته 
املختلفة، ومت اتفاق اللجنة على 
حتقيق أهدافها عن طريق إقامة 
الندوات واحملاضرات التثقيفية 
وعقد ملتقيات حوارية وذلك في 
الكلية للهيئة التدريسية وللطلبة 
وفي املجمعات التجارية ومراكز 
الشباب وإجراء دراسات ميدانية 
بهذا املوضوع للعمل على حتقيق 

أهداف اللجنة.

موضحة ان االنسان في حالة التعب 
واالرهاق عليه اخذ نفس من االنف 
ولصق اللسان في سقف احللق 
ومن ثم عن طري����ق الزفير يتم 
فتح الفم وانزال اللسان، فاخللل 
في الطاقة يعني ان هناك انقطاعا 
للكهرباء في اجلسم وبالتالي البد 
من اع����ادة وصلها بتلك الطريقة 
السالف ذكرها. اما املنشط الثاني 
فهو عمل حلقة بواسطة اصبعني 
االبهام والسبابة كتلك املستخدمة 
في اليوجا ملدة تتراوح بني 5 و 10 
دقائق، نظرا الهمية تلك احلركة 
في رفع الطاقة وتعزيز النشاط 
وس����حب االره����اق واالجهاد من 
اجلسم وهي عالج جيد للصداع 
والشقيقة. اما املنشط الثالث فعن 
طريق النقر على الغدة التيموسية 
باالضاف����ة الى اس����تخدام حركة 
اللس����ان مع التنفس وهي حركة 
مهمة في زيادة التركيز وتقوية 
املناعة كونها الغدة املسؤولة عن 
جهاز املناعة وتخرج كريات الدم 
البيضاء التي تعتبر مبثابة اجلنود 

املدافعة عن اجلسم.
اما املنشط الرابع واالهم فهو 
التفكير االيجابي فالبد من التفكير 
ف����ي عوامل النج����اح وليس في 
الفشل، نظرا ألن التفكير السلبي 
يؤثر على جهاز املناعة في اجلسم 
ويؤدي ال����ى املرض كونه يؤدي 
الى تقلي����ل فاعلية جهاز املناعة 
التفكير السلبي  واالستمرار في 

يقتل الطاقة لدى النسان.

كبيرة كانت كفيلة بإبعاد جميع 
الس���احة االنتخابية  القوائم عن 
بدلي���ل انه ال وج���ود الي قائمة 
على الساحة االنتخابية في الفترة 
احلالي���ة مؤكدين مل���روج البيان 
املجهول والعاري من الصحة ان 
نتائج االنتخاب���ات االخيرة اكبر 
رد باعتبارها صفعة قوية ملن اراد 

ايقاع الفتنة وملن روج لها.
ومم���ا يزيد الغراب���ة ان مريد 
الفتنة كما هي عادة مروجي الفنت 
يتخفون وراء االسم املجهول وذلك 
بعدما جاء البيان من دون اس���م 
كاتبه والذي حتدث باس���م قائمة 
النهج وهو االس���م الذي ال ميلك 
أي ش���خص ان يجيره ملصلحته 
الش���خصية بهدف انهاء االندماج 
مع قائمة االحتاد بعدما شعر مروج 
الفتنة بأن بريقه ق���د زال وولى 
بوج���ود العم���ل اجلماعي املتقن 
البرامج واالنشطة  اثبتته  والذي 
املتطورة وروح الفريق الواحد بني 

املتدربني ونظام توزيع املتدربني 
على املجموع���ات ونظام ادخال 
الرغبات والتنس���يق اآللي لها 
فضال عن نظم الترميز وصحائف 
التخرج والنظام الرئيسي لالمان 
وصالحيات املس���تخدمني، كما 
يستطيع مكتب شؤون املتدربني 
ومكتب القبول بالهيئة املتابعة 
الدؤوبة الحوال املتدربني بشكل 

والتدريب د.بهيجة بهبهاني عن 
بدء عمل جلنة التوافق والتسامح 
والتي مت تش���كيلها اس���تجابة 
للدعوة السامية لصاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد  األمير 
الوطنية  الوحدة  للحفاظ على 
ونبذ العصبية القبلية والطائفية 
حيث انها من القيم الراس���خة 
في مجتمعن���ا الكويتي خاصة 
ان الكلي���ة تض���م آالف الطلبة 
والطالبات، واشارت د.بهبهاني 
الى ان كلية التربية األساسية 
تؤمن بأن أحد أهم استراتيجيات 
التعليم هي احملافظة على هذه 
القيم وتأكيده���ا والعمل على 
تثبيتها وترس���يخها، ورغبة 

من جانب آخر، افادت القريني 
بأن قلة احلركة وعدم ممارس����ة 
الرياض����ة يؤثران عل����ى الطاقة 
ومساراتها وتوزيعها في اجلسم، 
وكذلك عدم االنصات الش����ارات 
اجلس����د بس����بب عدم التواصل 
مع اجسامنا، مؤكدة على اهمية 

االنصات الشارات اجلسم.
وأشارت الى ان الريجيم يعتبر 
أقصى عقاب للجسم »جلد الذات« 
واتب����اع الريجيم لفترات طويلة 
يصيب االنسان بالكآبة واالحباط 
فقلة االكل ليست االصل في خفض 
الوزن وامنا هناك ضرورة لتناول 
الغذاء الصحي املناسب بالكميات 
املناسبة، الفتة الى انه في بعض 
االحيان تترجم اشارات العطش 
الى جوع وبالتالي يتناول االنسان 
الطعام بشراهة وهو في االصل 
بحاجة لشرب املاء وليس لتناول 

الطعام في تلك اللحظة.
الطاقة  الى ان خل����ل  ولفتت 
بسبب الطعام ينقسم الى نوعني 
خلل كمي واخر نوعي، مش����يرة 
الى ان جس����م االنس����ان ينقسم 
الى ذك����وري وانثوي ليس فقط 
في الهرمونات امنا في كل شيء 
حتى في شطر املخ.  وحول كيفية 
القريني:  الطاقة قالت  تنش����يط 
يوجد في جسم االنسان 7 مراكز 
للطاقة، والغدد ما وراء املسارات 
تأخذ من الطاقة وتوزعها وبالتالي 
فان حدوث خلل في الغدد يؤثر 
على املسار وعلى عجلة الطاقة، 

محمد المجر
تقدم نائب املنس���ق لشؤون 
ايرلندا في قائمة االحتاد والنهج 
الطالبي باململكة املتحدة وايرلندا 
محمد  الهنيدي بالشكر اجلزيل الى 
اجلموع الطالبية على الثقة الكبيرة 
التي منحها طالب وطالبات اململكة 
املتحدة وايرلندا، حيث استطاعت 
القائم���ة أن تكتس���ح صن���دوق 
بريطاني���ا ب� 247 صوتا مقابل 81 
صوتا لقائمة أبناء الكويت. وأكد 
الهنيدي ان هذا االنتصار رد عملي 
على كل من يشكك في وطنية قائمة 
االحتاد والنهج الطالبي ويطعن في 
استقالليتها، فهي كانت ومازالت 
رائدة احلركة النقابية في اململكة 
املتحدة وايرلندا، معتبرا هذا الرقم 
لم يأت إال من ثقة الطلبة بقائمتنا 
العريق  النقاب���ي  التاري���خ  ذات 
والعطاء الطالبي املس���تمر حتى 
تكتمل مسيرة االجنازات وحتقيق 
املزيد من املكتسبات الطالبية بقيادة 
دفة االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

� فرع اململكة املتحدة وايرلندا.
وشدد الهنيدي على أن القائمة 
واعضاء االحتاد احلاليني لن ولم 
ينسوا دعم الطلبة لهم وسيكونون 
على أمت االستعداد لتلبية مطالبهم، 
متمنيا للهيئ���ة اإلدارية اجلديدة 
التوفي���ق خالل الس���نة النقابية 
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ومن جهة أخرى، اس���تنكرت 
قائم���ة االحتاد والنه���ج الطالبي 
البيان العاري من الصحة والذي 
هدف اليقاع الفتنة بني ابناء القائمة 
الواحدة بعدما اظهر االندماج نتائج 

محمد هالل الخالدي
صرح مدي���ر معهد التدريب 
االنش���ائي م.علي اخلميس بأن 
معهد التدريب االنشائي يخطو 
خط���وة جي���دة لالم���ام، وذلك 
النظام  لالس���تغناء نهائيا عن 
الورقي التقليدي في حصر الغياب 
واحلضور والتقييم والدرجات 
والتقارير للطالب، وذلك بتطبيق 
النظام االلكتروني املطور، حيث 
متكن اعضاء هيئة التدريب اآلن 
والول م���رة بالهيئة من ادخال 
غياب املتدرب���ني ودرجاتهم من 
الفصل او الورش���ة او املختبر 
عن طريق اس���تخدام البرنامج 
بالشبكة الداخلية باملعهد فضال 

عن ادخالها من املكتب.
واضاف اخلميس ان لنظام 
التسجيل اجلديد مميزات عديدة، 
وم���ن اهمه���ا توحيد اس���لوب 
وطريقة ادخال الغياب والدرجات 
جلميع املقررات واالساتذة، هذا 
باالضافة الى نظام قبول وتعريف 

محمد هالل الخالدي
صرحت نائ���ب املدير العام 
للشؤون اإلدارية واملالية بالهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدريب صب���اح البحر بأنها 
حترص دائما على صرف املكافأة 
االجتماعية لط���الب ومتدربي 
الهيئ���ة ف���ي موعده���ا احملدد 
وذل���ك نظرا ملا له���ا من أهمية 
قصوى ف���ي توفير احتياجات 
الدراس���ية  ومتطلبات الطالب 
التعليمية  ملواصلة دراس���تهم 
والتدريبية في كليات ومعاهد 
الهيئة املنتش���رة ف���ي مناطق 
الكويت املختلفة، كما انها تبذل 
قص���ارى جهودها ف���ي تذليل 
العقبات وتس���هيل اإلجراءات 
حتى يتم الصرف بأس���رع ما 
ميكن من التع���اون الكامل مع 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
التي تقوم بإعداد الكشوف حتى 
تصل املكافأة لطالبنا في موعدها 
احملدد، كما قالت ان املكافأة قد مت 
صرفها حتى نهاية شهر اكتوبر 
وس���يتم الصرف لهذا الش���هر 
)نوفمبر( خالل هذا األس���بوع 

وقبل منتصف الشهر.
من جانب آخر، أعلنت عميدة 
كلية التربية األساسية بالهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 

آالء خليفة
التنف����س الس����ليم وش����رب 
املهمة  املاء بانتظام م����ن االمور 
والضرورية للحفاظ على طاقة 
االنس����ان، هذا ما أكدته معاجلة 
واستشارية الطاقة خالدة القريني، 
في ندوة »العالج بالطاقة« التي 
اقامه����ا قس����م التوعية بقس����م 
التوعية املجتمعية مبركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة 

الكويت.
ولفتت القرين����ي الى ان قلة 
الهواء تزي����د حالة الغضب عند 
االنس����ان، مش����ددة على اهمية 
التنفس السليم في حلظات الغضب 
النفسية، مشددة  لضبط احلالة 
على ضرورة التنفس بشكل سليم 
وشرب املاء بانتظام حتى ال يحدث 
خلل في الطاقة. ومن االمور االخرى 
التي تؤثر على الطاقة الصدمات 
اجلسدية فالعنف اجلسدي يؤثر 
على مس����ارات الطاقة والبد من 
االبتعاد عن العنف اجلسدي ومن 

ضمنه الرياضات العنيفة.
الى تأثير احلالة  كما اشارت 
النفس����ية على الطاقة، فاملشاعر 
السلبية ومنها الغضب واخلوف 
والتوتر والقلق تؤدي الى تأثيرات 
عضوية، واالمور السلبية سواء 
له����ا تأثير  الش����عور  او  الفكرة 
على الطاقة، الفتة الى ان احلالة 
النفس����ية تختلف عن الصدمات 
النفس����ية فاألخيرة ت����ؤدي الى 
ح����دوث انقباضات وتش����نجات 
في اجلس����م. وأوضحت القريني 
ان التل����وث له تأثير على الطاقة 
السيما التلوث السمعي، فاالستماع 
الى املوسيقى الصاخبة والعالية 
يجعل تلك املوج����ات الصوتية 
تخترق اجلسم، كما ان الكهرباء 
التي نتعرض لها من خالل اجهزة 
التلفون����ات احملمول����ة وأجهزة 
الكمبيوتر والس����تاليت واألقمار 
الصناعية لها تأثير على اخلاليا 
واجلينات مح����ذرة من خطورة 
استخدام سماعة البلوتوث بشكل 
كبير وحذرت أيضا من وضع جهاز 
التلفون احملمول حتت الرأس اثناء 

النوم.

د. عبداهلل الفهيد ود.عبدالرحيم ذياب خالل لقائهما وفد احتاد الطلبة

د.عبدالرضا أسيري ود.ناجم الناجم خالل االجتماع

محمد الهنيدي

م.علي اخلميس

صباح البحر

د.موضي احلمود خالل لقائها وفد الرابطة

)محمد ماهر(خالدة القريني خالل اللقاء

أسيري: »العلوم االجتماعية« طورت 
برامجها للحصول على االعتماد األكاديمي

فريق أميركي زار الكلية

قام فريق االعتماد األكادميي املكون من أكادمييني من مؤسسات علمية 
أميركية مرموقة بزي����ارة الى جامعة الكويت لالطالع على برامج كلية 
العلوم االجتماعية وتقييمها، بهدف تقدمي املالحظات النهائية في سبيل 

حصول الكلية على شهادة االعتماد األكادميي لتخصصاتها املختلفة.
والتقى الفريق كال من نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية د.ناجم 
الناجم ومستشار نائب اجلامعة للشؤون العلمية د.عادل علي وعميد 
كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا أسيري والعميد املساعد للشؤون 
األكادميية والدراسات العليا بالكلية د.حمود القشعان ومنسقة برنامج 
االعتماد األكادميي في الكلية د.ملك الرشيد، خالل لقاء استفسر اعضاء 
الفريق خالله عن جميع األمور املتعلقة بجامعة الكويت وبكلية العلوم 
االجتماعية. وفي هذا الصدد أش����اد د.عبدالرضا أسيري بدعوة جامعة 
الكويت ملؤسس����ات عاملية مرموقة ملراجع����ة وتقييم البرامج العلمية 
في الكليات املختلفة، مش����يرا الى ان زيارة الفريق احلالي املكون من 
اعضاء املؤسس����ة األميركية للتعليم في أمي����ركا، أتت بهدف مراجعة 
وتقييم برامج الدراس����ة في كلية العل����وم االجتماعية والتعرف على 
أهم اإليجابيات والسلبيات بها، وكذلك االستفسار عن سياسة القبول 
والسياسات املالية واإلدارية في جامعة الكويت، ومخرجات كلية العلوم 
االجتماعية وسوق العمل خلريجيها. وأكد د.أسيري ان الكلية سعدت 
بتوضيح جميع األمور التي استفسر حولها الفريق الذي سيقوم على 
مدى يومني بزيارة الكلية والوحدات البحثية بها ومختبراتها، وسيقوم 
أيض����ا مبراجعة برامجها وكل ما تقدمه من خدم����ات، مضيفا ان كلية 
العلوم االجتماعية تتطلع الى تقرير فريق االعتماد النهائي، وبناء عليه 
ستقوم الكلية بتطوير ادائها وخدماتها والعملية التدريسية والبحثية. 
ومن جانبه، قال العميد املساعد للشؤون األكادميية والدراسات العليا 
في الكلية د.حمود القش����عان ان الفريق الزائر قام بزيارة حتضيرية 
س����ابقة، مضيفا انه عل����ى ضوء ما قدمه الفريق م����ن مالحظات حول 
برامج الكلية، مت تطوير اداء الكلية واس����تيفاء كل متطلبات االعتماد 
األكادميي. وأكد د.القشعان استعداد الكلية التام للحصول على االعتماد 
األكادميي، مش����يرا الى ان الفريق سيقدم خالل هذه الزيارة املالحظات 
النهائية للكلية، مبديا تفاؤله بحصول الكلية على االعتماد األكادميي 

قريبا الستيفائها كل متطلباته.
وقال د.القشعان ان القائمني على الكلية أعدوا تقريرا كامال وعرضا 
تقدمييا شامال لكل اإليجابيات والسلبيات ونقاط القوة ونقاط الضعف 

في برامج الكلية بكل شفافية.

الفهيد هنأ اتحاد الطلبة بفوزه في االنتخابات:
مستعدون للتعاون لخدمة المصالح الطالبية في جميع الميادين

 آالء خليفة
هنأ مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد أعضاء االحتاد 
الوطني لطلبة جامع���ة الكويت على فوزهم ونيلهم ثقة 
طلبة اجلامعة ف���ي االنتخابات الطالبي���ة للعام النقابي 

.2010-2009
جاء هذا خالل الزيارة التي قام بها أعضاء الهيئة اإلدارية 
لالحت���اد الوطني لطلبة الكويت ملدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد الذي أعرب عن س���عادته بهذه الزيارة التي كانت 
مبنزلة لقاء ودي وتعريفي، مبديا استعداد اإلدارة اجلامعية 
في التعاون مع االحتاد الوطني خلدمة املصالح الطالبية 
في جميع امليادين. من جانبه، أثنى عميد شؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذياب على جهود االحتاد الوطني في سبيل 
تيس���ير املصالح الطالبية، من خالل التعاون بني اإلدارة 
اجلامعية واالحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت. من جهته، 
أعرب رئيس االحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت عمار 
الكندري عن خالص ش���كره لإلدارة اجلامعية متمثلة في 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد على هذا االستقبال، 
وطيب العالقة املميزة التي جتمع بني الطالب واإلدارة، امال 
أن يحقق االحتاد الوطن���ي األهداف املرجوة حتت رعاية 

اإلدارة اجلامعية الكرمية.

وفد من الرابطة التقى وزيرة التربية

الرومي إلقرار »التخصص المزدوج« في العلوم اإلدارية
الرابطة وذلك تطبيقا للبرنامج االنتخابي 
الذي تعمل الرابطة على تنفيذه بشكل 
كامل، كما اضاف الرومي ان التخصص 
املزدوج يشكل أهمية في سوق العمل 
في الوقت احلالي حيث س���يضاف الى 
الرصيد االكادميي لطالب وطالبات كلية 
العلوم االدارية وذلك بحمل تخصصني 
مما س���يثري الساحة وس���وق العمل 
باملخرجات التعليمية التي ستس���اهم 
في حتقيق رؤية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بتحويل الكويت 
الى مركز جتاري ومالي عن طريق خلق 
مخرجات بكف���اءة أعلى بحيث يخرج 
الطلب���ة ولديه���م ادراك أكبر ألكثر من 

تخصص.
وذكر الرومي ان هذا النظام معمول 
به في أعرق اجلامعات على مس���توى 
كلي���ات ادارة األعمال وك���ون ان كلية 
العلوم االدارية حتمل االعتراف االكادميي 
فيؤسفنا تأخر االدارة في مواكبة ركب 
التطور في مخرجات التعليم التي من 

شأنها تعزيز سوق العمل.

الطلبة ثماره في القريب العاجل.
وأملح الرومي الى ان الرابطة لن تدخر 
جهدا في سبيل اقرار التخصص املزدوج 
الذي يش���كل أولوية على سلم أعمال 

طلبة كلية العلوم االدارية ناصر الرومي 
بالش���كر اجلزيل الى وزي���رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
على هذا اللقاء املثمر الذي توقع ان يحصد 

آالء خليفة
التق���ت رابطة طلبة كلي���ة العلوم 
االدارية وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود لبحث موضوع 
»التخصص امل���زدوج« وقامت احلمود 
مش���كورة بااللتقاء بالرابطة والسماع 
بص���در رح���ب ألبعاد ه���ذا املوضوع 
والترتيب���ات املتعلق���ة  واالمور التي 
جرت عليه في السنوات االخيرة وأعمال 
الروابط السابقة والتحرك الذي حدث 
بشكل مكثف للعمل على اقرار التخصص 
املزدوج كمكس���ب اكادميي، وقد قامت 
الرابطة بعرض التحرك التفصيلي لعمل 
الرابطة ووع���دت د. احلمود مبتابعة 
املوضوع والسعي وراء اقرار التخصص 
املزدوج كما طالبت الرابطة بأن يتم بحث 
ه���ذا املوضوع على جدول اعمال أقرب 
اجتماع للمجلس األعلى للجامعة بحيث 
يتم اق���راره على جدول أعمال املجلس 
وبدء العمل فيه بع���د ان كانت هنالك 

موافقات من أكثر من جهة.
وعلى هذا الصعيد تقدم رئيس رابطة 


