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الجامعــــة
والتطبيقي

اجتمع وكيل وزارة التعليم العالي 
النويهض مع سفير  باإلنابة راشد 
ماليزيا لدى الكويت داتو اش����عري 
ساني، وذلك ملناقشة األمور اخلاصة 
بالتعليم العالي ومذكرة التفاهم بني 

البلدين.

النويهض التقى 
سفير ماليزيا  محمد هالل الخالدي

تقيم عمادة خدم����ة املجتمع والتعليم 
املستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب برنامج »فن التعبير بالكتابة« 
للفصل التدريبي الش����توي في الفترة من 
2009/12/6 الى 2010/1/6 وسيحاضر فيها 
د.مصطف����ى بغدادي أي����ام األحد واالثنني 

والثالثاء من كل أسبوع من الساعة 5.30 الى 
7.30 مساء بكلية الدراسات التجارية، علما ان 
التسجيل للبرنامج سيكون في مبنى ديوان 
عام الهيئة بالعديلية في الفترة املسائية 
من الساعة اخلامسة وحتى الساعة الثامنة 
مس����اء وفي الفترة الصباحية من الساعة 

الثامنة وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

دورة فن التعبير بالكتابة بـ»التطبيقي«

برعاية وزيرة التربية والحفل يشمل تخريج أول دفعة من طلبة الماجستير

» الخليج« تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة  من طلبتها 17 الجاري

تعود لعضو في الهيئة التدريسية بالكلية عميد القبول والتسجيل بالهيئة أكد قبول عدد محدّد من الطلبة لتحقيق خطط التنمية

ضمن أنشطة الموسم الثقافي لكلية التربية األساسية ـ بنات

مقصيد: تسجيل الحالة السابعة
 إلنفلونزا الخنازير بالجامعة في طب األسنان

العجمي: اإلدارة هي القدرة على التعامل  مع اآلخرين 
لتحقيق هدف معين وتحفيزهم على تطوير العمل

 محمد هالل الخالدي
أكد عميد القبول والتسجيل 
ف���ي الهيئ���ة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب د.أحمد 
االنصاري ان الهيئة تعتبر اكبر 
مؤسسة تعليمية في الكويت من 
جهة اعداد املنتسبني لها واعداد 
املقبولني بها سنويا، فهي تضم 
التطبيقي  التعلي���م  اوال قطاع 
الذي يشتمل على خمس كليات، 
وثانيا قطاع التدريب الذي يشمل 
احد عش���ر معهدا باالضافة الى 
املهني���ة، حيث يتم  ال���دورات 
قبول اع���داد محددة من الطلبة 
والطالبات لتحقيق خطط التنمية 
العمل من  واحتياجات س���وق 
مختلف التخصصات التطبيقية 
والفنية واملهنية من خالل وضع 
خط���ة قبول لكل عام دراس���ي 
العليا للقبول  اللجنة  بواسطة 
برئاسة مدير عام الهيئة العامة 

 محمد هالل الخالدي
ضمن أنشطة املوسم الثقافي 
ال� 30 بكلية التربية األساسية � 
بنات أقيم���ت محاضرة بعنوان 
الشهادة واخلبرة«  »اإلدارة بني 
لعمي���د كلية العل���وم اإلدارية � 
جامعة الكويت د.راشد العجمي 
التربية  بحضور عميدة كلي���ة 
األساس���ية باإلناب���ة د.بهيجة 
بهبهاني ومساعد عميد شؤون 
العازمي ومساعد  الطلبة د.بدر 
العمي���د للش���ؤون األكادميية 
د.إميان شماس ومساعد العميد 
للنشاط والرعاية الطالبية د.فهاد 
العجمي وعدد من أعضاء هيئة 
التدريس وقد أدار الندوة د.فهد 
التدريس  الرويشد عضو هيئة 
بقسم األصول واإلدارة التربوية 

بالكلية.
ان  العجمي  وق����ال د.راش����د 
اإلدارة ه����ي القدرة على التعامل 
مع اآلخرين لتحقيق هدف معني 
وحتفيزه����م لإلنتاجية وتطوير 
العمل وان اإلدارة الناجحة تقوم 
على ع����دة عناصر ومنها حتديد 
الهدف في تس����يير العمل داخل 
املنظمات وحتديد األعمال املنفذة 
بدقة واحتياجات املوارد البشرية 
والتقنية للتنفيذ وتوجيه جهود 
األفراد إلى حتقيقها بفاعلية عن 
طريق التنسيق مع اآلخرين وتوفير 
مقومات اإلنتاج وتخصيص املوارد 
وتوزيعه����ا على اس����تخداماتها 
البديلة والشفافية في بيئة العمل 
والظروف احمليطة ودراستها دراسة 

التطبيقي والتدريب  للتعلي���م 
وتطوير خطة القبول بناء على 
معطيات متكاملة تشترك فيها 
حاجات سوق العمل في الدولة 
الكلي���ات واملعاهد  ومتطلبات 
الهيئة  ل���دى  الدورات  وبرامج 
وذلك الستيعاب اكبر عدد ممكن 
من الطلبة والطالبات، واكد ان 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب قامت بجهود كبيرة 
حلل مشكلة تزايد اعداد الطلبة 
املقبولني، منها تطوير املنشآت 
لك���ي تواكب احلاج���ة الهائلة 
ملباني تعليمية وتدريبية عالية 
اجلودة كما هو قائم حاليا إلجناز 
مشروع كليتي التربية االساسية 
والدراسات التجارية في منطقة 
العارضية والذي سيتم االنتهاء 
منه قريبا. واضاف د.االنصاري ان 
عملية التسجيل حتظى باهتمام 
املسؤولني في الهيئة، االمر الذي 

جيدة فالتغي����رات التكنولوجية 
واالقتصادية واالجتماعية حتتاج 
إلى التخطيط والتنظيم والتنبؤ 

ملواجهتها والتأقلم معها.
الدور  وأكد د.العجمي أهمية 
ال���ذي تقوم ب���ه كلي���ة التربية 
األساسية، داعيا الهتمام املسؤولني 
بها باعتبارها تعد املعلم وتزوده 
العلمية  باملفاهي���م واحلقائ���ق 
املهارات  إلى إكس���ابه  باإلضافة 
التعليمية  األساس���ية للعملية 
الى ان  الالزمة له كمعلم.وأشار 
من أهم مبادئ اإلدارة هي تفويض 
الصالحي���ات ومراعاة الدقة في 
التفويض والقدرة على س���حب 

دعا الى تطوير برامج احلاسب 
اآللي املس���تخدم ف���ي عمليات 
القبول والتس���جيل مما يحقق 
الدقة وسرعة االجناز لكي تواكب 
احتياج���ات الطلب���ة واختالف 
حاالت التس���جيل بني الطلبة، 
ويرى د.االنصاري ان استخدام 

املناسب  الوقت  الصالحيات في 
فالتفويض يساعد على املشاركة 
في العمل م���ن ناحية ويقوض 
املركزي���ة من ناحي���ة أخرى مع 
حتمل املسؤولية في اتخاذ القرار 
واملهارات التي يحتاجها املدير هي 
مه���ارات إبداعية وفنية وإدارية 
وتطرق إلي حتديد مهام املدير وهي 

القيادة واإلشراف واملراقبة.
من جانب آخر، أعلنت عميدة 
كلية التربية األساسية بالتكليف 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.بهيجة بهبهاني عن 
الدليل اإلعالمي للطالب  اصدار 
والطالب���ة ف���ي كلي���ة التربية 

احلاسب اآللي في عملية القبول 
يسهل على الطالب التعرف على 
النظام والتعامل معه بسهولة 
كإدخال بيانات وتعديلها بنفسه 
وفيما يتعل���ق مبرحلة القبول 
الطالب من خالل  تتم مخاطبة 
االنترنت بخصوص اس���تكمال 
البيانات واملستندات في حالة 
وجود أي نقص بها. وأوضح ان 
سياسة القبول بالهيئة هي عملية 
متطورة تهدف لالس���تفادة من 
اخلطط السابقة واالخذ باالعتبار 
االحتياجات املتزايدة لتوفير ما 
يري���ده املجتمع من اخلريجني، 
العليا  اللجنة  وعلى ذلك تقوم 
للقبول برئاسة مدير عام الهيئة 
بدراس���ة مشروع القبول املقدم 
من عمادة القبول والتس���جيل 
الالزمة،  التعدي���الت  واج���راء 
وحول مش���كلة الُشعب املغلقة 
بنينّ د.االنصاري ان العمادة قامت 

االساسية وهو من اشراف وتقدمي 
مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
ومن اعداد واصدار مدير مكتب 
العالقات العامة واالعالم بالهيئة 
أنور الشرهان، باالضافة الى هيئة 
التي تض���م مجموعة  التحرير 
متميزة من اإلداريني العاملني في 
التطوير اإلداري ومكتب  مكتب 
العالقات العامة واإلعالم وإدارة 
احلاس���ب اآلل���ي وه���ذا الدليل 
يتك���ون من جزءي���ن ويحتوي 
على معلومات اساسية للطالب 
والطالبات عن الفرص الوظيفية 
بالقطاع اخلاص وتعريف بالكلية 
العلمي���ة وأهدافها  وأقس���امها 

بالتخطيط املسبق لدراسة هذه 
املش���كلة وذل���ك للتوصل الى 
حلول عملية وفعالة بالتنسيق 
والتعاون م���ع كل اجلهات ذات 
الصلة بعمليات التسجيل، حيث 
قام بزيارات ميدانية لتس���عة 
م���ن مكات���ب تس���جيل كليات 
الزيارات  الهيئة، وكان موع���د 
يتزامن م���ع مواعيد الذروة في 
فترة االضافة ملش���اهدة عملية 
التسجيل، مما لزم متديد فترة 
االضافة ليومني، وتكون االولوية 
للخريجني الستكمال جداولهم، 
مت عقد اجتماع موسع ضم عمداء 
الكليات للشؤون الطالبية في 
الهيئة مع عمادة  جميع كليات 
القبول والتس���جيل ومن خالل 
هذا االجتم���اع مت التعرف على 
آراء عمادة الكليات ومقترحاتهم 
عب  الشُّ بخصوص حل مشكلة 

املغلقة.

وصحائف التخرج بها وبرامجها 
الدراسية، وذكرت د.بهبهاني ان 
األقسام العلمية بالكلية قد قامت 
مبراجعة محتوى الدليل كل في 

مجال تخصصه.
وأش���ادت د.بهيجة بهبهاني 
بالدلي���ل اإلعالمي املميز لطالب 
وطالبات كلية التربية األساسية 
والذي يهدف الى توجيه ابنائنا 
وبناتنا الطلبة الى احلرص على 
التميز والتفوق واجلودة في األداء 
ليكونوا قادرين على العمل اجلاد 
واإلجناز املبدع بعد التخرج سواء 
القطاع  او  القطاع احلكومي  في 

اخلاص.

أكدوا أن الشايجي األكفأ وأنهم يثقون في قراراته

طلبة »العلوم السياسية«: من حقنا المشاركة 
في اختيار رئيس القسم خلفًا ألسيري

الديحاني إللغاء احتكار المواد في »اآلداب«
 سعود المطيري

التقى نائب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع اجلامعة يوسف الديحاني رئيس قسم التاريخ 
في كلية اآلداب د.عبداملالك التميمي وذلك ملناقشة 
قضية احتكار امل���واد واملقررات الدراس���ية التي 
يتم طرحها في القس���م لدى بعض اعضاء الهيئة 

التدريسية.
وفي هذا الصدد قال الديحاني انه مت تسليط الضوء 
خالل املقابلة على مقرر تاريخ الدولة العباس���ية، 

حيث ان هذا املقرر محتكر منذ فترة طويلة من قبل 
احد اساتذة القسم، األمر الذي ادى الى استياء الكثير 
من طلبة القسم السيما ان املقرر يعتبر الزاميا في 

صحائف تخرج طلبة قسم التاريخ.
وق���ال الديحاني: نرفض ف���ي االحتاد الوطني 
كممثلني ش���رعيني لطلبة جامع���ة الكويت قضية 
احتكار املواد الدراس���ية خصوص���ا في ظل وفرة 
االساتذة الذين يوافقون على طرح املقرر في اكثر 

من شعبة خالل الفصل الدراسي.

 سعود المطيري
اصدر عدد كبير من طلبة قسم العلوم السياسية 
بجامع���ة الكويت بيانا باس���م »جتمع نبيها كفاءة« 
اعربوا فيه عن رغبته���م احلقيقية في التعبير عن 
رأيهم في عملية اختيار رئيس القس���م اجلديد خلفا 
للعميد احلالي د.عبدالرضا اسيري، كونهم املتأثرين 
املباشرين بتبعيات قرار جلنة االختيار ومن منطلق 
حرصهم ورؤيتهم الصادقة حول من هو األكفأ للرئاسة 
والتي س���يكون لها االثر االكبر على مستقبلهم في 
التخص���ص ونظرتهم ملن االقدر على ادارة القس���م 
ومعاجلة مشاكله وتطويره لالفضل من بني املرشحني 
احلاليني، وناشد الطلبة اساتذة القسم قائلني ان الكلية 
متر مبرحلة حساسة ننتظر فيها االعتماد االكادميي 
الدولي لكلية العلوم االجتماعية والتي حتتم علينا 
ان نختار رؤس���اء اقس���امنا على مبدأ الكفاءة وهي 
الصفة التي ميتاز بها د.عبداهلل الش���ايجي اضافة 
الى اقدميته وخبرته املش���هودة ف���ي مجال البحث 
العلمي والنشاط السياس���ي واالعالمي على جميع 
االصعدة، وخبرته الطويلة في اعطاء محاضرات اغلب 

مقررات العلوم السياسية الى جانب تدريسه مقررات 
تخصصه الدقيق في العالقات الدولية والسياسية 
املقارنة، واضاف البيان ان الشايجي يقوم على مشروع 
علمي ضخم بإعداده ل� 4 مشاريع كتب ملقرراتنا في 
»السياسة اخلارجية الكويتية واألمن القومي والنظام 
السياسي االميركي وكتابه املهم عن احلرب االميركية 
في العراق« وهي خدمة كبيرة نشكره عليها، اضافة 
الى دوره املهم اآلخر في تدريس مقررات الدراسات 
العليا في القسم، وعلى صعيد االنشطة السياسية 
احمللية والعاملية فقد شارك في اكثر من 100 مؤمتر 
وندوة اما رئيس���ا او محاضرا، كما انه تولى العديد 
من املناصب اهمها رئيس وحدة الدراسات االميركية 
باجلامع���ة ورئيس املكتب االعالمي في لبنان وعمل 
مستشارا سياسيا في مجلس االمة 1992 � 1996، اضافة 
الى دوره الفعال في ادارة املكتب االعالمي بالواليات 
املتحدة ابان الغزو العراقي، والذي نرجو منه عندما 
يتسلم رئاسة القسم ان يسعى الضافة مقرر ميداني 
العلوم السياسية واعادة النظر في صحيفة التخرج 

الثقيلة لدفعة 2007.

آالء خليفة
اعلن املتحدث الرس����مي باسم 
اللجنة االعالمية حلملة التصدي 
 »H1N1« ملرض انفلونزا اخلنازير
مدير ادارة العالقات العامة واالعالم 
بجامعة الكويت فيصل مقصيد عن 
اكتشاف احلالة السابعة باجلامعة 
لالصابة مبرض انفلونزا اخلنازير، 
مش����يرا الى انها تعود لعضو في 
الهيئة التدريس����ية في كلية طب 

االسنان في موقع اجلابرية.
واكد مقصيد ان االدارة اجلامعية 
تعاملت مع هذا الوضع بشكل سليم 
من خالل تعقيم املكاتب واملمرات 
املوجودة في مرك����ز العمل الذي 
يعمل فيه عضو هيئة التدريس، 
موضحا ان سالمة العاملني والطلبة 
واالساتذة تعتبر من اهم اولويات 
االدارة اجلامعية، بل انها تكرس 
كل جهودها لتقليل انتش����ار هذا 

الوباء.
ومتنى مقصيد الصحة والسالمة 
للجميع وان يعود االستاذ لعمله 
باس����رع وقت ممكن بعد تعافيه 
باذن املولى ع����ز وجل لعمله مع 
زمالئه في الكلية، مؤكدا ان االدارة 

اجلامعية ستواصل عملها من خالل 
اخذ االحتياطات الوقائية الالزمة 

للتعامل مع هذا الوباء.
الى ذلك يعرض برنامج بانوراما 
جامعية الذي تعده ادارة العالقات 
العامة في جامعة الكويت في حلقة 
يوم غد السبت عددا من التقارير 
اجلامعية املختلف����ة، من ضمنها 
تصريح ملدير ادارة العالقات العامة 
واالعالم وعضو جلن����ة مكافحة 
عدوى انفلونزا اخلنازير بجامعة 
الكوي����ت فيصل مقصي����د حول 

اتخاذ اجلامعة جلميع االجراءات 
االحترازية النفلونزا اخلنازير.

ومن ناحية اخرى يؤكد عضو 
هيئ����ة التدريس ف����ي كلية الطب 
وعضو جلن����ة مكافح����ة عدوى 
انفلونزا اخلنازير د.وداد النقيب 
في لقاء معه ان االصابات باملرض 
في اجلامعة مح����دودة واجلامعة 

قادرة على السيطرة عليها.
ف����ي  البرنام����ج  ويع����رض 
فقرة ابحاث ودراس����ات لقاء مع 
د.عبداملطلب بهبهاني ود.س����عاد 
الفضلي اعض����اء هيئة التدريس 
بكلية الطب حول املاء االبيض في 

العيون وحتديدا لدى االطفال.
وف����ي لقاء م����ع رئيس مكتب 
العالقات العام����ة واالعالم بكلية 
العل����وم االداري����ة س����عد الهدية 
يستعرض الهدية االستعدادات التي 
الكلية للبطولة األولى  قامت بها 

لكرة القدم التي تقيمها الكلية.
يذك����ر ان برنام����ج بانوراما 
جامعية يعرض على القناة األولى 
والفضائي����ة الكويتي����ة في متام 
الثالثة والنصف عصر  الس����اعة 

كل سبت.

اعلن عميد ش���ؤون الطلبة 
والقبول والتس���جيل ونائب 
الجامع���ة للخدمات  رئي���س 
الخليج  االكاديمية في جامعة 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
القدومي ان الجامعة  د.صباح 
س���تقيم حفل تخريج الدفعة 
الرابعة من طلبة الجامعةالثالثاء 
ف���ي تمام  الج���اري وذلك   17
الساعة 6 مساء على المسرح 
الروماني داخل الحرم الجامعي 

في مشرف.
واوضح القدومي في تصريح 
صحافي ان حفل التخرج سيشمل 
برعاية وحضور وزيرة التربية 
والتعليم العالي د.موضي الحمود 
باالضافة الى حضور امين عام 
مجلس الجامعات الخاصة د.عماد 
العتيقي، عالوة على حضور عدد 
من المسؤولين ورجاالت الدولة 
الداعمين للجامعة ورسالتها، 
الفت����ا ال����ى ان ع����دد الطلب����ة 

الخريجي����ن الذين س����تكرمهم 
التخرج هو  الجامعة في حفل 

254 طالبا وطالبة.
حي����ث تعتبر ه����ذه الدفعة 
الرابعة على مدى تاريخ الجامعة، 
اذ وصل ع����دد الخريجين منذ 
نشأة الجامعة الى اآلن ما يقارب 

822 طالبا وطالبة.
وعن سبب تأخر حفل التخرج 
الذي كان من المقرر اقامته في 
اكتوب����ر الماضي قال القدومي: 
»كانت هناك بعض التجهيزات 
الخارجة عن ارادتنا التي اخرت 
اقامة حفل التخرج مثل  موعد 

رعاي����ة الحف����ل، وايضا ارفاق 
خريجي الفصل الصيفي االول 
الفصل  والثاني م����ع خريجي 
االول والثاني من العام الماضي 
وبالتالي س����بب ذلك نوعا من 

التأخير«.
وفيما يخ����ص تخرج طلبة 
القدومي  الماجس����تير اوضح 
ان اول دفعة ستتخرج في هذا 
البرنامج س����تكون خالل العام 

المقبل.
 وفي ختام حديثه هنأ عميد 
شؤون الطلبة والقبول والتسجيل 
ونائب رئيس الجامعة للخدمات 
الخليج   االكاديمية في جامعة 
الطلبة الخريجين على قطفهم 
ثمار جهدهم، داعيا المولى جل 
ش����أنه بأن يوفقهم لكل ما فيه 
الخير لخدمة هذا الوطن، متمنيا 
منهم ان يقدموا ويعطوا جل ما 
لديهم للمحافظة على المجتمع 

مبنى جامعة اخلليجوالرقي به.

د.صباح القدومي د.موضي الحمود

فيصل مقصيد

د.أحمد األنصاري

د.بهيجة بهبهاني تقدم درعا تكرميية إلى د.راشد العجمي بحضور د.فهاد العجمي ود.بدر العازمي ود.إميان شماس

عب المغلقة األنصاري: »التطبيقي« يسعى لحل مشكلة الشُّ
وبرنامج التسجيل اآللي حقق السرعة والدقة في األداء


