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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعرب عدد كبير من طلبة وطالبات كلية طب االسنان 
في جامعة الكويت عن استيائهم الشديد لتأخير صرف 
مكافآتهم االكلينيكية )350 دينارا( خالل الش����هرين 
املاضيني، والتي رجحت املصادر ان االسباب تعود الى 
قرار من عميد الكلية دون توضيح املبررات، وشدد 
البعض عل����ى ان تأخير صرف املكافأة يربك الطلبة 

بشكل كبير وال يوجد اي مبرر لكائن من كان ان مينع 
الطلبة من حقهم وذلك لشهرين وان يتسبب في ارباك 
وإحلاق الضرر ببعض الطلبة خصوصا ان هناك عددا 
من املتزوجني من نفس الكلية ويعتمدون اعتمادا كليا 
على هذه املكافأة، مطالبني االدارة اجلامعية بصرف 
حقوقهم بشكل سريع ومستعجل دفعة واحدة باعتبار 

انه ال يوجد مبرر لتأخير صرفها.

تأخر صرف المكافأة اإلكلينيكية يلحق الضرر بطلبة »األسنان«

احملاضرون في الندوة

صباح البحر

اإلعالمي عبداهلل بوفتني خالد العدوة علي الراشد

اتحاد »التطبيقي« يدعو لتوفير لوكرات بكليات ومعاهد الطالبات
محمد المجر

طالبت نائبة رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون 
الطالبات ضحى احلم���ادي ادارة الهيئة بتوفير 
لوكرات بكليات ومعاهد الطالبات على ان تكون 
تلك اللوكرات ش���فافة، موضح���ة ان توفير تلك 
اللوكرات سيوفر الكثير من العناء على الطالبات 
الالتي يحملن أغراضهن ذهابا وإيابا ويكلفهن ذلك 

عناء كبيرا في حمل كتبهم وأدواتهم الدراسية.
الى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الدينية واالجتماعية 
في االحت���اد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدري���ب زيد العيناتي ان 
االحتاد نظم لطلبة املعه���د العالي للطاقة ندوة 
دينية حاضر فيها الداعية سالم القحطاني وحتدث 
خاللها عن الفضيلة وضرورة التمسك بها للفوز 
مبرضاة اهلل عز وج���ل، وأعقب الندوة مهرجان 
إنشادي شارك فيه كل من املنشد أحمد رافع العنزي، 

واملنشد محمد العودة.
وقال العينات���ي ان حضور الطلبة كان كثيفا 
وشهدت الندوة واملهرجان اإلنشادي تفاعال ملحوظا 
من الطلب���ة الذين أعربوا عن ش���كرهم لالحتاد 
وطالبوا بتكرار مثل هذه األنش���طة الدينية التي 
تعزز الفضيلة واألخالق لدى الطلبة، مشيرا الى 
انه قد مت توزيع هدايا على الطلبة احلضور في 

نهاية النشاط.

نظم ندوة دينية في المعهد العالي للطاقة

ورشة عمل في الجامعة لتطوير أساليب التدريس 
وتطبيق الطرق الحديثة في تصميم المقررات

اختت����م مكتب نائ����ب مدير 
العلمية في  اجلامعة للش����ؤون 
جامعة الكويت ورشة عمل حملت 
الفعال  التدريس  عنوان: »آلي����ة 
في الكليات � املبادئ االساس����ية 
والتطبيقات« شارك فيها اعضاء 
هيئة التدريس في كليات اجلامعة 
املختلفة وباالخص الكليات العلمية 
وذلك في اطار جهود مكتب نائب 
املدير للشؤون العلمية في سبيل 
تطوير وحتقيق اجلودة العالية 
للعملية التعليمية، وفي س����عي 
جامعة الكويت حلصول اقس����ام 

كلياتها على االعتماد االكادميي.

وحاضر في ورشة العمل التي 
رعتها مؤسس����ة الكويت للتقدم 
الكويت كل من  العلمي وجامعة 
د.داريل يونغ االس����تاذ املساعد 
ف����ي الرياضيات � كلي����ة هارفي 
م����د االميركية وعضو في الهيئة 
االستش����ارية لتطوي����ر تعليم 
الرياضيات ورئيس حترير مجلة 
بحوث الطلبة في الكلية، ود.نانسي 
اليب االستاذ املساعد في الهندسة 
الكيميائية في نفس الكلية ومدير 
منحة بات����ون وكلير لويس في 
التدريبات الهندسية التي انشئت 
حديثا. هدفت الورشة الى تعميق 

مفاهيم االحتياجات االساس����ية 
للتدريس الفعال بالكليات، بحيث 
ميتلك املشارك القدرة على تنفيذ 
استراتيجيات ومعلومات التدريس 
املتميز وتطبيق الطرق احلديثة 
املقررات، ويكون قادرا  لتصميم 
على تنفيذ الطرق احلديثة لقياس 
تعلم الطلبة. واس����تمرت ورشة 
العمل يومني، تناول اليوم االول 
منها نتائج اح����دث االبحاث في 
تعلي����م الطلب����ة، واالحتياجات 
الت����ي  النوعي����ة والتحدي����ات 
يواجهها املشاركون في التدريس 

والتعلم.

المنيس: القائد عملة نادرة يجب إعدادها لخدمة الوطن
اقامت جمعية املعلمني لقاء 
تنويري����ا للدفع����ة الثانية من 
منتسبي برنامج اكادميية اعداد 
القادة للعام الدراس����ي 2009 � 
2010 وذلك بحضور نائب مدير 
اجلامعة للخدم����ات االكادميية 
املساندة د.احمد املنيس ورئيس 
جمعية املعلمني عايض السهلي 
والقائم بأعمال مدير مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر فوزية 
معرفي وعدد من اعضاء مجلس 
ادارة جمعية املعلمني ومنتسبي 
االكادميية والقائمني عليها من 

فريق العمل اجلديد والسابق.
وألقى د.املنيس، خالل اللقاء، 

كلمة حتدث فيها عن دور مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر في دعم اكادميية اعداد القادة، مشيدا بالتعاون 
البناء بني جامعة الكويت وجمعية املعلمني الكويتية، 
كما تطرق الهمية اعداد الكوادر الوطنية بالشكل الذي 
يناسب قدراتهم في اجلوانب االدارية والقيادية، واشار 
ال����ى ان العالم اجمع يتج����ه اآلن لهذا اجلانب حيث 
يعتبر القائد عملة نادرة في هذا الزمن. واضاف ان 

جامعة الكويت ال تدخر جهدا في دعم هذه املشاريع 
الناجحة التي تهدف الى خدمة الوطن ورفع اسمه في 
جميع امليادين. وفي اخلتام، قدم د.احمد املنيس شكره 
لرئيس جمعية املعلمني عايض السهلي وعضو مجلس 
ادارة اجلمعية عبدالرحمن اجلاسر ومدير اكادميية 
اعداد القادة وجمع من العاملني في االكادميية على 

جهودهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

أكاديمية إعداد القادة تستأنف موسمها للعام الدراسي الحالي

د.أحمد املنيس يقدم درعا تذكارية إلى عايض السهلي

الخضري: تدريب كوادر وطنية بالسياحة لتلبية احتياجات سوق العمل
رغبة صاحب السمو االمير، حفظه اهلل، 
وذلك من خالل تأهيل شباب كويتي مؤهل 

الن يكون جزءا مهما من هذا التوجه.
واشار الى ان هناك اكثر من 50 نوعا 
من انواع الس���ياحة اما عن الس���ياحة 
الداخلية فاالحصائيات املقدمة تقدر مبا 
يقارب املليون زائر س���نويا، والكويت 
دولة متلك املقومات الس���ياحية ولكن 

ينقصها الترويج السياحي بقوة.
واكمل ان قسم السياحة باملعهد لديه 
هدف يسعى له منذ مدة وهو احلصول 
على اعتراف عاملي بجميع التخصصات 
املطروحة بالقس���م عن طريق منظمة 
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة، 
التي متت  املقاب���الت  مش���يدا ببعض 
بينه وبني عدد من االساتذة في بعض 
البريطانية والسويس���رية  اجلامعات 
حول هذا املوضوع اثناء حضوره مؤمتر 
السياحة الذي انعقد في لوزون بسويسرا 

الفصل السابق.

واضاف ان الفتاة 
الكويتي���ة طموحة 
وب���دأت بالعمل في 
هذا املجال منذ زمن 
فلدينا اسماء سيدات 
كويتي���ات فاضالت 
عملن فع���ال في هذا 
املجال قبل انش���اء 
املعهد بسنوات مثل 
سميرة البنا ونبيلة 
العنج���ري وه���دى 
وغيرهن  الصال���ح 
فالعمل قد بدأ فعليا 
ولكن ترسيخ الفكرة 
وتعميمها يحتاجان الى وقت وهذا شيء 

طبيعي ألي تغيير.
وعن السياحة بالكويت قال اخلضري: 
هناك رغبة اميرية بتحويل الكويت ملركز 
مالي وجت����اري فمن الطبيعي ان تكون 
رغبة الهيئة وديوان اخلدمة املدنية تواكب 

التواصل  دائما على 
العمل  م���ع س���وق 
وتعريفهم مبخرجاتنا 
وتخصصاتن���ا وال 
نواجه مش���كلة مع 
سوق العمل من ناحية 
ايجاد فرص وظيفية 
ولكن املشكلة تكمن 
باملفهوم االجتماعي 
السائد لدى املجتمع 
حول الوظيفة بشكل 
ع���ام فمازالت فكرة 
بالفن���ادق  العم���ل 
تعتبر مرفوضة لدى 

بعض اولياء االمور ولكن، احلمد هلل، 
نحن باملعهد قدرن���ا وفي وقت قصير 
ان نغي���ر هذه الفكرة ل���دى العديد من 
أولياء االمور وبدأت فعال الفتاة الكويتية 
تنخرط بالعمل ف���ي الفنادق ومكاتب 

السفريات.

محمد هالل الخالدي
الس���ياحة مبعهد  قال رئيس قسم 
الس���ياحة والتجميل واالزي���اء نبيل 
اخلضري ان قس���م الس���ياحة يشمل 
ثالثة تخصصات هي سياحة وضيافة، 
سياحة ومناسبات، سياحة وسفر ولكل 
منها مجاله احملدد ومهارات مكتس���بة 
مح���ددة ولكنها تلتق���ي فيما بينها في 
بعض املقررات املشتركة واملهارات التي 

نسعى لصقلها لدى الطلبة.
واضاف ان احد اهداف القس���م هو 
الق���وى العامل���ة الوطنية في  تعزيز 
صناعة الس���ياحة بالقط���اع اخلاص، 
حيث مازال العديد من املواطنني واولياء 
االم���ور يرغبون ابناءه���م بالعمل في 
القط���اع احلكومي نظرا مل���ا يقدمه من 
أمن وظيفي خصوصا بعد االزمة املالية 
االخيرة وتسريح العديد من املواطنني 
من سوق العمل اخلاص، لكننا نحاول 
تغيير تلك املفاهيم ولذلك نسعى ونعمل 

نبيل اخلضري

البحر: صرف مكافأة خاصة للمدير اإلداري والمالي
بـ »التطبيقي« طوال  فترة تواجده في الوظيفة

محمد هالل الخالدي
أعلنت نائب املدير العام للشؤون اإلدارية 
واملالية صباح البحر عن االنتهاء من حتديد 
وتصنيف املهام الوظيفية لوظيفة املدير 
املالي واإلداري في كليات ومعاهد الهيئة 
وسيتم اعتمادها بعد عرضها على عمداء 

الكليات ومديري املعاهد.
وقال ان شاغل هذه الوظيفة من واجبه 
تنفيذ جميع االنشطة ذات الصلة بقطاع 
الش���ؤون اإلدارية واملالي���ة واملتمثلة في 
ادارة الشؤون االدارية، ادارة اعضاء هيئة 
التدريس والتدريب، إدارة الشؤون املالية، 
إدارة التوري���دات، إدارة املخازن، االدارة 

الهندسية والصيانة، ادارة اخلدمات العامة، 
مطبعة الهيئة ونادي العاملني، والهدف من 
ذلك كله س���هولة اجناز املعامالت وتذليل 
جميع الصعوبات التي يعاني منها العاملون 
بالهيئة، ويك���ون بذلك حلقة الوصل بني 
الكلية أو املعهد من جهة والقطاع من جهة 

أخرى.
وقال انه من منطلق اهتمام االدارة العليا 
بوظيف���ة املدير االداري واملالي والذين مت 
اختياره���م من خالل جلن���ة متخصصة 
على أس���س الكفاءة العالية واخلبرة في 
مجال التخص���ص واالقدمية من موظفي 
الكادر الع���ام، ونظرا لهذا اجلهد والعطاء 

املتواصل من قبلهم فقد مت منحهم زيادة 
خاصة كمكافآت مالية تصرف لهم بصفة 
مستمرة طوال فترة تواجدهم بالوظيفة 
إلمياننا بدورهم الفعال واملتواصل في هذا 
املجال مبا يخدم مصلح���ة العمل ويرقي 

مبستوى األداء.
وأكدت نائب املدير العام للشؤون االدارية 
واملالية انه مت االتف���اق مع االدارة العليا 
على أن تكون وظيفة املدير االداري واملالي 
قاصرة على موظفي الكادر العام لالرتقاء 
باملستوى الوظيفي لهم، فلدينا الكثير من 
الكفاءات القادرة على شغل هذه الوظيفة 

ومن اخلبرة الطويلة في هذا املجال.

الحمد: تنمية المهارات واكتشاف الطاقات الدفينة لدى الطلبة
منذ مارس 2008، وذكر الصباح 
ان اجلمعية تعم���ل على تبادل 
اخلبرات والتعاون بني اجلانبني 
املصري والكويتي في مختلف 
التعليمية والطالبية،  اجلوانب 
مشيرا الى انها جمعية تطوعية 
غير ربحية، وثمن الصباح دور 
سفير مصر في الكويت السفير 
طاهر فرحات ال���ذي اعرب عن 

تقديره لدور اجلمعية .
وذكر رئي���س اجلمعية انها 
انش���اء رابطة خلريجي  بصدد 
اجلامع���ات املصرية من الطلبة 
الكويتيني خالل استقبال فرحات 
للصباح تقديرا لدور اجلمعية 
في التعليم، كما تقدم اجلمعية 
استش���ارات مجاني���ة للطالب 
من اجلانبني.واشادت امللحقية 
الثقافية د.خيرية رمضان بأنشطة 
اجلمعية وال���دورة التي منحت 
الفرصة  الدولت���ني  ط���الب كال 
لتحقيق النجاح والتفوق الدراسي 
التكرمي  ومنحت اجلمعية درع 
للدكتورة خيرية رمضان لدعمها 

املستمر للطلبة.

الذين  ش���هادات تقدير للطالب 
ال���دورة، وتوجه  اجتازوا تلك 
الش���يخ خالد الصباح  الطالب 
رئيس اجلمعية بالشكر والتقدير 
الذي ساند  لس���فيرنا د.احلمد 
اجلمعية منذ االعالن عن انشائها 

وحول اهداف اجلمعية والدور 
الذي تقوم به، اشاد د.الصريخ 
بدور اجلمعية التي تعد فريدة في 
اهدافها وتدل على رغبة حقيقية 
ملزيد من التع���اون بني الطالب 
املصريني والكويتيني ومت منح 

من جانبه، اكد د.عبداللطيف 
الصري���خ ان مرك���ز جناحات 
لالستشارات النفسية واالجتماعية 
انش���ئ منذ 9 س���نوات بهدف 
تقدمي االستشارات االجتماعية 
والنفسية وطرق عالج االدمان 

القاهرة ـ هناء السيد
ثمن سفيرنا بالقاهرة د.رشيد 
احلم���د دور وأهمي���ة جمعية 
 � الكويتية  الطالبي���ة  الصداقة 
الكامل  املصرية، مؤك���دا دعمه 
الهدافها، واش���ار الى استقباله 
الش���يخ خالد  رئيس اجلمعية 
الصب���اح واعض���اء اجلمعي���ة 
للترحيب بهم مبناس���بة انتهاء 
وختام دورة »عبقرية النجاح التي 
اعدها عبداللطيف الصريخ مدرب 

ومستشار التنمية البشرية«.
واشاد احلمد بأنشطة اجلمعية، 
واصفا اهدافها باالهداف السامية 
التي تركز على اسس التعاون بني 
البلدين، خاصة في مجال التعليم، 
مشيرا الى انه الول مرة يتم انشاء 
جمعية بني الطالب الدارسني من 
كال البلدين، وأملح احلمد الى اهمية 
تنمية املهارات لدى الطالب من 
خالل الدورات التدريبية، مشيدا 
بدورة عبقرية النجاح التي قدمها 
د.الصريخ ليفس���ح املجال امام 
الطالب الكتشاف الطاقات الدفينة 

لديهم وحتفيزها.

التقى أعضاء جمعية الصداقة الطالبية الكويتية ـ المصرية وأشاد بجهودها

)ناصر عبدالسيد(د.رشيد احلمد متوسطا أعضاء اجلمعية

مناظرة إسقاط فوائد القروض
بين الراشد والعدوة في »اإلدارية« اليوم

آالء خليفة
يقيم مكتب العالقات العامة في كلية العلوم 
االدارية جامعة الكويت مناظرة بعنوان »اسقاط 
فوائد قروض املواطنني« بني النائبني علي الراشد 
وخالد العدوة ويدير املناظرة االعالمي عبداهلل 
بوفتني، وذلك اليوم الساعة 12:30 ظهرا في قاعة 

A2 في مبنى الكلية � احلرم اجلامعي الشويخ.
وفي هذا السياق، بني سعد الهدية رئيس مكتب 
العالقات العامة في الكلية ان هذه املناظرة جاءت 
للتفاعل مع القضايا الساخنة التي متثل حديث 

الس����اعة، ولالجابة على جميع التساؤالت التي 
تؤرق شريحة كبيرة من الشارع الكويتي حول 
اس����قاط فوائد القروض ما بني مؤيد ومعارض، 
حيث س����يتم طرح العديد من احملاور املهمة في 
املناظرة مثل القوانني املطروحة للتعامل مع هذه 
القضية ومدى دستوريتها ودور البنوك في تنامي 
هذه املشكلة والسياسة احلكومية جتاه القضية 
ومدى ارتباطها في دفع عجلة التنمية في البالد 
وم����دى فعالية صندوق املعس����رين في معاجلة 

القضية.


