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الجامعــــة
والتطبيقي

اقامت ادارة العالقات العامة واالعالم في جامعة الكويت بالتعاون 
مع كلية الدراسات العليا جناحا تعريفيا ببرامج الكلية وذلك مبجمع 

األڤنيوز على مدى يومني متتاليني.
واشتمل اجلناح على الكتيبات التعريفية ببرامج الكلية والتخصصات 
املطروحة وشروط االلتحاق وكذلك نظام الدراسة بها، وتولى القائمون 
على اجلناح الرد على جميع استفسارات اجلمهور حول كيفية االلتحاق 

بالكلية.

»الدراسات العليا« أقامت جناحًا تعريفيًا ببرامجها في »األڤنيوز«

كتاب مهارات الحياة
وما عليه من مآخذ

كتاب مه���ارات احلياة من امل���واد املقررة حديثا 
على طلبة املدارس وهي تهدف الى توصيل مفاهيم 
دينية وأخالقية وسلوكية للطالب لتصحيح وتعديل 
سلوكهم إن كان خاطئا مثال ذلك: تعليم الطفل أمور 
النظافة والتحاور مع اآلخرين واملناقشة. فمثل هذه 
السلوكيات ال يتم تعليمها بشكل نظري بل البد من 
تطبيقها عمليا كما ان عدد احلصص لهذا املقرر هي 
حصة واحدة في االسبوع فكيف ميكن للمعلمة أن 
تقيم الطالب وتقيس السلوكيات االيجابية والسلبية 
لديه وهي قد تدرس اربعة فصول واربع فترات على 
اربع مواد وذكرت إحدى املعلمات بأن املقرر يدرس من 
قبل أي معلمة من مختلف التخصصات كاملوسيقى 
والبدنية مع العلم ان حصص هذا املقرر محس���وبة 
من ضمن حصص اجلدول الدراسي ومجموع درجات 
املقرر كبي���ر 100 درجة داخلة في مجموع الدرجات 
الكلي. لذلك ميكن ان يوزع محتوى املقرر على باقي 
املواد الدراسية ألن محتواه ليس بجديد فهو مكرر 
في التربية االسالمية واللغة العربية وهو السلوك 
الذي ميارسه الناس في احلياة العادية تلقائيا وفطريا 
دون احلاجة لتعليمه وايضا هو يدرس في رياض 
االطفال. واضافت معلمة أخرى قائلة ان املادة ليس 
فيها كتاب معلم أو حتضير معني يعتمد على مهارة 
وخبرة بل أداء املعلمة يكون على هواها، لذلك فتعليمه 

مضيعة للوقت واجلهد واملال.
غوالي خالد الحشاش
مقرر: تربية حياتية

مشاركة طالبية

الفهيد: االستفادة من مجاالت البحث اإللكترونية 
لتطوير العملية التعليمية في الجامعة

بهلول: فرنسا من الدول الرائدة في استقبال الطلبة
وبها 3500 مؤسسة علمية و88 جامعة في مختلف الجامعات

النقاشية. يذكر  املؤمتر وحلقاته 
ان هذا املؤمتر يس����تضيف نخبة 
من املتخصصني في مجال االنظمة 
االلكترونية واخلدمات االلكترونية 
ت����دارس آخر املس����تجدات  ليتم 
العلمي����ة والعملية  والتطبيقات 
في مجال اخلدم����ات االلكترونية 
م����ن خالل تناول عدة محاور يتم 
تقسيمها على محاضرات وورش 
عمل، وحلقات نقاشية يديرها نخبة 
من املتخصص����ني في هذا املجال، 
باالضافة الى محاضرة رئيس����ية 
بعن����وان »املجتم����ع االلكتروني: 
س����د الفجوة بني العالم الواقعي 
واالفتراضي« يلقيها د.عبداملطلب 
الصديق � جامعة اوت����وا � كندا، 
ومحاضرة رئيسية اخرى بعنوان 
»تكنولوجيا املعلومات والتعليم 
البروفيسور  االلكتروني« يلقيها 
»شكيل أكتر« من الواليات املتحدة 
االميركية ومحاضرة رئيسية اخرى 
بعن����وان »التحديات التي تواجه 
التعليم  اعتماد برام����ج جامعات 

االلكتروني«.

أن نشهد 5000 طالب يقدمون على 
الدراسة اجلامعية بينما ال يكملها 
إال مائة تقريبا مثال وباألخص في 
القان����ون، مردفة: »أما  تخصص 
املدارس العليا فهي انتقائية يجب 
على خريج الثانوية فيها أن يحضر 
لس����نتني من أجل دخولها بنظام 
النقاط التي تشترطها كل مدرسة، 
وبعدها يواصل 3 سنوات أخرى 
من أجل املاجس����تير فيها ويكون 
الطالب فيها مراقبا في حتصيله 

العلمي غالبية الوقت«.
القانون  وبالنسبة لتخصص 
ودراسته في فرنسا، قالت بهلول ان 
هناك ما يقارب ال� 45 كلية حقوق 
في فرنسا معترف بشهاداتها في 
الكويت مع تخصصاتها املميزة في 
املاستر والدكتوراه، مشيرة إلى أن 
النظام الدراس����ي القانوني هناك 
انتقائي حيث يصعب تعدي املرحلة 
الدراسية األولى إلى التالية نوعا ما، 
مستدركة أن هناك طلبة كويتيني 
على الرغم من ذلك قد فاقوا أقرانهم 
الفرنس����يني في دراس����ة القانون 
وحتصيله، مبينة أن بعد السنة 
الدراسية األولى يحتاج الطالب إلى 
االختيار بني التخصصات العامة 

للقانون.

نخبة منها لتغطي جوانب االنظمة 
واخلدمات االلكترونية، حيث تتم 
مناقش����ة االوراق املقدمة اخالقيا 
واستخدامات تلك االنظمة مبختلف 
البيئ����ات وتأثيراتها االقتصادية 
البلدان، متمنيا جلميع  مبختلف 
املشاركني االستفادة من موضوعات 

املؤمتر من خالل االوراق العلمية 
العمل املختلفة،  واالبحاث وفرق 
وعلى رأسهم جامعة الكويت وكلية 
البنات اجلامعية على اجناحها لهذا 
املؤمتر، مشيرا الى ان املؤمتر تلقى 
عددا كبيرا م����ن االوراق العلمية 
التي اعتم����دت اللجن����ة العلمية 

ابحاث  تبادل اخلب����رات وعرض 
الباحثني واوراقهم العلمية.

القائم  من جانب آخر، تق����دم 
بأعم����ال كلي����ة البن����ات بجامعة 
الكويت د.قاس����م صالح ورئيس 
اللجنة املنظمة للمؤمتر بخالص 
شكره وتقديره لكل من شارك في 

املدرسة العليا عن شهادة اجلامعة 
تقريبا، مش����يرة إلى أن هناك ما 
يقارب ال� 10 آالف رسالة دكتوراه 

تناقش كل عام في فرنسا.
وبينت أن دخول اجلامعة قد 
يكون س����هال ولكن اخلروج منها 
وإكمال الدراسة هو األمر الصعب 
نس����بيا إال عند أصح����اب اإلرادة 
القوية واملتفوقني، فمن الطبيعي 

بينما الدكت����وراه تخضع لعالقة 
الطالب حتديدا مع أستاذه املشرف 

عليه في رسالته.
وقالت بهلول ان هناك خاصية 
في فرنسا متكن الطالب من أن يبدأ 
دراس����ته مثال في املدرسة العليا 
ثم يكمل دراسته في اجلامعة أو 
العكس وذلك بش����كل متساو فال 
يفرق الدبلوم العالي الذي تقدمه 

مبينة أن الدراسة بشكل عام في 
فرنسا وخصوصا في اجلامعات 
تخضع ملخطط فرنسي، فمرحلة 
البكالوريوس تتم في 3 سنوات أي 
6 فصول دراسية، أما املاجستير 
فيتم في عامني أي 4 فصول دراسية، 
بينما تتم الدكتوراه في 3 سنوات 
أي 6 فصول دراسية، مشيرة إلى أن 
املاجستير يخضع للنقاط املجمعة 

حتت رعاية وحض����ور مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد، 
اقامت جامع����ة الكويت واملنظمة 
 ACMالعاملية للحوسبة وآلياتها و
ومؤسس����ة IEEE العاملية مؤمتر 
الكويت االول لالنظمة واخلدمات 
االلكترونية وذلك اميانا من اجلامعة 
بأهمية اقامة مثل هذه املؤمترات 
وللتعرف على آخر املس����تجدات 
والتط����ورات في ه����ذه املجاالت 
العلمية والتي تعد من الضروريات 
في وقتنا احلالي ولوضع بصمة 
للكويت في مجال تبني آخر االبحاث 

العلمية املعاصرة.
وّرحب مدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد بالضيوف، واكد اهمية عقد 
مثل هذه التظاه����رات العلمية ملا 
لها من اثر عل����ى تطوير العملية 
التعليمية من خالل االس����تفادة 
من آخر ما توصلت اليه مجاالت 
البحث االلكترونية، واكد د.الفهيد 
ان اجلامعة حترص على استضافة 
مثل هذه التظاهرات العلمية بهدف 
تطوير العملية التعليمية عن طريق 

آالء خليفة
نظم قسم اللغة الفرنسية بكلية 
الكويت لقاء  احلقوق في جامعة 
للمس����ؤولة اإلقليمية في الشرق 
األوس����ط لوكالة تطوير التعليم 
العالي الفرنسي في اخلارج عزيزة 
بهلول مع طلبة اجلامعة وباألخص 
طلبة احلقوق بهدف تقدمي عروض 
اجلامعات الفرنسية لطلبة الكويت 
ودورات التعليم العالي التدريبية 
في فرنسا، وذلك ظهر أمس األربعاء 
في مسرح عثمان عبدامللك في حرم 

اجلامعة بالشويخ.
وقالت بهلول ان هناك في فرنسا 
ما يقارب املليوني طالب جامعي من 
بينهم ما يقارب ال� 60 ألف طالب 
وطالبة من األجانب غير الفرنسيني 
موضح����ة أن الطلبة األجانب في 
فرنسا لهم نفس طريقة التعامل 
الت����ي تتم مع الطلب����ة الوطنيني 
الفرنسيني فيما عدا األمور املتعلقة 
باللغة مثال، مشيرة إلى أن فرنسا 
تعد من الدول الرائدة في استقبال 

الطلبة األجانب.
 وأضافت أن هن����اك ما يقارب

ال� 3500 مؤسسة تعليمية حكومية 
وما يقارب ال� 88 جامعة فرنسية 
للتعلي����م في مختل����ف املجاالت، 

جامعة الكويت أقامت مؤتمر الكويت األول لألنظمة والخدمات اإللكترونية

خالل لقاء مع طلبة الحقوق

)أسامة البطراوي(د. عبداهلل الفهيد يتسلم شهادة تقدير من د. قاسم صالح

)أسامة البطراوي(عزيزة بهلول مع احلضور في الندوة

العنزي: انتهاء فترة تسجيل الطلبة الجدد
للعام الدراسي الحالي في جامعات مصر

الملحقة الثقافية بسفارتنا في مصر: 
ال إصابات للطالب بإنفلونزا الخنازير

اتحاد »التطبيقي« إلنشاء صالة جديدة
لتسجيل المستجدين في المجمع التكنولوجي

اتصال وتنس���يق مس���تمر 
م���ع ادارة الوافدين املصرية، 
الطلبة  الس���يما فيما يخص 

الكويتيني.
ابن���اءه  العن���زي  ودع���ا 
االلتزام باملواعيد  الى  الطلبة 
الدراس���ية احمل���ددة من قبل 
اجلامعات املصرية وااللتزام 
باللوائ���ح والنظم املتبعة في 
تلك اجلامعات لضمان س���ير 

العملية التعليمية.
املبذولة  واش���اد باجلهود 
من قبل ادارة الوافدين التابعة 
لوزارة التعليم العالي املصرية 
الطلبة  فيما يتعلق بتسجيل 
الوقت  الكويتيني، مشيرا في 
ذاته الى التع���اون القائم بني 
املكتب الثقاف���ي الكويتي مع 
التعليم  املسؤولني في وزارة 

العالي واجلامعات املصرية.

او  الالزمة لاللتحاق باجلامعات 
التسجيل لنيل درجة املاجستير 
والدكتوراه ويعمل املكتب الثقافي 
التعليم  وفقا لتعليم����ات وزارة 
العالي بالكويت حيث تعلن عن 
اجلامعات املصرية التي يس����مح 
للطالب التسجيل وااللتحاق بها 
ويراعى شروط اجلامعات املصرية 
التعليم  وفقا ملا حت����دده وزارة 
العالي في مصر من الش����هادات 
التي تقبل في اجلامعات واملعاهد، 
واكدت رمضان على ضرورة التزام 
الطالب بتوفير املستندات املطلوبة 
ومنها اصول الشهادات مثل شهادة 
الثانوية وشهادة امليالد وجواز 
الس����فر والبطاقة املدنية ويقوم 
املكتب الثقافي بالقاهرة بارسال 
االسماء الراغبة في التعليم مبصر 
وفي حال����ة املوافقة يقوم املكتب 
الثقافي بارسال االسماء التي مت 
قبولها الى وزارة التعليم العالي 

بالكويت.

من اكتوبر املاضي.
واكد ان املكتب الثقافي لن 
يس���تقبل اي طلبات من قبل 
الطلب���ة الكويتيني لاللتحاق 
مبختلف اجلامعات املصرية، 
مشيرا الى ان »الثقافي« على 

الثقاف���ي  امللح���ق  أعل���ن 
بسفارتنا لدى القاهرة د.عوض 
العنزي امس عن انتهاء فترة 
تس���جيل الطلب���ة الكويتيني 
اجلدد للعام الدراسي احلالي في 

مختلف اجلامعات املصرية.
وأوضح العنزي في تصريح 
ل���� »كونا« أن س���فارتنا لدى 
املكتب  ف���ي  القاه���رة ممثلة 
ادارة  الثقافي تلقت كتابا من 
الوافدين التابعة لوزارة التعليم 
العالي املصرية يفيد بانتهاء 
فترة تس���جيل الطلبة اجلدد 
في اجلامعات املصرية للعام 

الدراسي احلالي.
وقال في هذا السياق انه »ال 
تسجيل في اجلامعات املصرية 
للعام الدراسي احلالي«، مضيفا 
ان موعد التس���جيل في تلك 
اجلامعات قد انتهى في ال� 15 

القاهرة ـ هناء السيد
الثقافي����ة  امللحق����ة  أعلن����ت 
بسفارتنا بالقاهرة خيرية رمضان 
عن عدم اصابة اي طالب من الطالب 
 H1N1 انفلونزا اخلنازير مبرض 
مشيدة بدور سفيرنا د.رشيد احلمد 
وتوجيهاته املس����تمرة من اجل 
حماية ابنائنا الطالب واشارت الى 
تكوين جلنة من اعضاء السفارة 
برئاس����ة رئيس مكتبنا الصحي 
بالقاهرة د.منصور صرخوه حيث 
تقوم اللجنة بعقد دورات ولقاءات 
توعوية مع الطلبة مبقر االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت وكذلك قمت 
بعقد لقاء مع الطالبات وقدمت عددا 
من االرشادات الالزمة التي اقرتها 
العاملية ووزارة  منظمة الصحة 
الصحة بالكويت وأحملت د.خيرية 
رمضان الى انه مت توزيع عدد من 
الوسائل الوقائية للطلبة ارسلتها 
وزارة الصحة بالكويت وذكرت 
ان املكتب الصح����ي يقدم جميع 

دعا الطلبة إلى االلتزام بالمواعيد الدراسية المحددة

د.عوض العنزي

خيرية رمضان

التسهيالت من اجل ابنائنا الطالب 
لالطمئن����ان دائما عل����ى حالتهم 
الصحية، مش����يرة ال����ى توزيع 
املكتب الثقافي عددا من التعليمات 
الوقائية. وحول الدور الذي يقوم 
ب����ه املكتب الثقاف����ي، واوضحت 
رمضان ان املكتب الثقافي يفتح 
ابواب����ه من اج����ل ابنائنا الطلبة 
خلدمتهم وتقدمي جميع التسهيالت 

محمد المجر
طالب رئي���س االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد 
مل���ك الكندري إدارة الهيئ���ة بضرورة االهتمام 
باملقترح الذي قدمه االحتاد إلنشاء صالة جديدة 
للتس���جيل في املجمع التكنولوجي بالش���ويخ 
نظرا لضيق صالة التس���جيل احلالية مببنى 7 
بالعديلية والتي ال تس���توعب االعداد الكبيرة 

في  فترة التسجيل، مما يؤثر سلبا على الطالب 
والطالبات املستجدين املتقدمني للتسجيل، فضال 
عن التوتر الذي تشهده صالة التسجيل نتيجة 
للتزاحم املتزايد مما يس���بب مش���كالت كثيرة، 
ويعكس انطباعا سيئا عن الهيئة ومكانتها العلمية 
واألكادميية ب���ني الهيئات املماثلة، وعجزها عن 
توفير مكان يتسع لهذه األعداد وتقدمي اخلدمة 

في يسر وسهولة.


