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الجامعــــة
والتطبيقي

احلضور في اللقاءخالد الهاجري متحدثا

بدر سليمانمنى الشمريد.مارسيل جنيب

منتدى »آفاق« استضاف جماعة الخط األخضر وناقش الوضع البيئي في البالد

الهاجري: أنصح الشباب بالزواج من غير كويتيات للحفاظ على البيئة
حذر الناشط البيئي رئيس جماعة اخلط 
االخضر البيئية خالد الهاجري من املخاطر 
الصحية الكبيرة التي سيتعرض لها املجتمع 
الكويتي نتيجة للسلوك والتصرفات البيئية 
الت���ي ينتهجها افراد املجتمع، جاء ذلك في 
الندوة التي نظمها منتدى الثقافي االجتماعي 
جلريدة »آفاق« بالتعاون مع مركز اللغات 

في جامعة الكويت.
واكد الهاجري أنه ال ميكن الي برملان او 
حكومة ان تهتم بالبيئة مادام االفراد االفراد 
ال يهتمون بها مشددا على اهمية قيام افراد 
املجتمع بدورهم الصحيح جتاه حماية البيئة 
احمليطة بهم الن حتركهم نحو حماية البيئة 
سيؤدي بجميع اجلهات املعنية الى ان تقوم 

بدورها جتاه املشاكل البيئية.
وعدد الهاجري خالل الندوة ابرز املشاكل 
والقضايا التي متس البيئة الكويتية امام 
مجموعة من الطلبة املقيدين غير الناطقني 
للغة العربية في جامعة الكويت، متطرقا الى 
خطورة الوضع البيئي في البالد نتيجة ملا 
تعرضت له املنطقة من حروب مختلفة اثرت 
تأثيرا كبيرا على البيئة مبختلف اشكالها 

وأدت الى تدهورها بشكل كبير.

البيئة. واضاف الهاجري: ان املرأة الكويتية 
رغم ثقافتها العالية وما حتصل عليه من 
تدريس وتعليم يفوق جميع دول الشرق 
االوسط باالضافة الى االفضلية اخلاصة التي 
حتظ���ى بها في اغلب القوانني ومتكنها من 
الناحية املادية وارتفاع نسبة دخلها جندها 
تدخل اليوم لتنافس الرجل في تدمير البيئة 
عبر ادارتها ملنزلها بشكل استهالكي شنيع 
وبإسراف تنتج عنه كميات كبيرة جدا من 
النفايات التي تلوث البيئة وتزيد من عدد 

مرادم النفايات.
واكد الهاجري ان سلوك املرأة الكويتية 
اخلاطئ بيئيا في منزلها تنتج عنه اضرار 
كبيرة وخطيرة لي���س فقط بزيادة حجم 
النفايات بل وبانعكاس ذلك السلوك على 

صحة افراد اسرتها.
وحذر الهاجري من خطورة الوعي السلبي 
لدى الرجل واملرأة الكويتيني واكد ان االسرة 
الكويتية بسلوكها االستهالكي الكبير تتسبب 
مبزيد من املشاكل البيئية، ممازحا الطلبة 
بأن على الشباب والشابات الكويتيني الزواج 
من غير الكويتيني لعل سلوكهم االستهالكي 

الضار بالبيئة يتغير.

واش���ار رئيس جماعة اخلط االخضر 
البيئي���ة امام الطلبة الى ان اخطر اجلرائم 
املرتكبة ضد البيئة هي قيام النظام العراقي 
الغاشم خالل غزوه للكويت بإحراق اكثر من 
سبعمائة بئر نفطية ادت الى خلق خلل كبير 
في البيئة الكويتية التزال تعاني منه رغم 

مرور اكثر من تسعة عشر عاما عليها.
واكد الهاجري ان العامل الرئيس املساعد 
في تدهور االوضاع البيئية في الكويت هو 
عدم وجود قانون بيئي متكامل يساعد في 
محاسبة من يقومون بتلويث البيئة وتدمير 
صحة املجتمع، مشيرا الى ان اخطر مشكلة 

بيئية تعاني منها الكويت هي تلوث الهواء 
واآلثار اخلطيرة حلرب التحرير.

وانتقل الهاجري الى احلديث عن السلوك 
االستهالكي لالس���رة الكويتية واصفا اياه 
بالسلوك االستهالكي  العبثي الذي ينتج عنه 

كمية كبيرة من النفايات غير املبررة.

وقال الهاجري في السابق كنا نعاني من 
التعديات التي يرتكبها الرجل الكويتي جتاه 
البيئة رغ���م ثقافته العالية بل ان اجلرائم 
البيئية التي ترتكب بحق املجتمع في الكويت 
يكون الرجل هو املتسبب فيها نتيجة سوء 
استغالله ملنصبه وعدم اكتراثه بأهمية حماية 

أكاديميون: نقص أعضاء هيئة التدريس وعزوف الشباب 
عن المهنة ال يحفز على فتح برامج جديدة في »التمريض«

محمد الخالدي
اكدت عميدة كلية التمريض 
خولة يعقوب ان الكلية حترص 
عل���ى التواص���ل املس���تمر مع 
العلمية واالكادميية  املؤسسات 
وان التع���اون قائ���م بينهم في 
عدة مجاالت، منها اس���تضافة 
خبراء واس���اتذة ومحاضرين 
وتقييم البرامج الدراسية وتقدمي 
االستش���ارات االكادميية، حيث 
انه في عام 2003 مت التعاون مع 
جامعة جورج واشنطن ومعهد 
رونالد ريغان في الواليات املتحدة 
االميركية، ومت عقد دورة مكثفة 
ف���ي مجال الط���وارئ والعناية 
احلرجة والتي شارك فيها عدد 
من اعضاء هيئة التدريس بالكلية 
وافراد من الهيئ���ة التمريضية 
في وزارة الصحة ومستش���فى 
االحمدي، باالضافة الى ان الكلية 
تعاونت مع اجلامعات البريطانية 
واالس���ترالية لتقيي���م برنامج 
دبلوم متريض العناية احلرجة 
قبل تنفيذه وذلك لتتماشى مع 
املعايير العاملية االكادميية ملثل 
هذه البرامج التخصصية، وتعتبر 
الكلية عضوة في اجلمعية العلمية 
لكليات التمريض العربية، وبينت 
يعق���وب ان هناك عالقة وطيدة 
جتمع الكلية مع س���وق العمل 
وان الكلي���ة تلب���ي احتياجات 
سوق العمل من كوادر متريضية 
وتستمد توجهاتها في طرح اي 
برنامج وفق احتياجات س���وق 
العم���ل في الكوي���ت، حيث انه 
عندما مت ط���رح الكلية برنامج 

فريق كندي كل س���نتني لتقييم 
املناه���ج وحتديثها واضافة كل 

ما هو جديد.
وبين���ت د.مارس���يل جنيب 
رئيسة قسم برنامج البكالوريوس 
ان هناك برنامجني للبكالوريوس، 
االول برنامج اساسي ويكون بعد 
الثانوية ومدته اربع س���نوات، 
والثاني البرنامج التكميلي الذي 
يس���مح للحاصلني على شهادة 
الدبلوم باس���تكمال دراس���تهم 
البرنامج خمس���ة  ويكون مدة 
فصول دراس���ية، واشارت الى 
ان برنامج البكالوريوس يؤهل 
اخلريجني لسوق العمل، واضافت 
ان العالق���ة التي جتم���ع ادارة 
العمادة مع الهيئة التدريس���ية 
هي عالقة االسرة الواحدة والتي 
ينتج عنه���ا تطوير اداء الفريق 
االداري واالكادمي���ي مبا يخدم 

العملية التعليمية.
وبني بدر سليمان ان الكويت 
تعاني م���ن نقص في املمرضني 
من فئة البنني رغ���م ان الكلية 
خصصت مكاف���أة مادية عالية 
للمقبولني باالضافة الى الفرص 
املتاح���ة املتعددة،  الوظيفي���ة 
سواء بوزارة الصحة او الدفاع 
او قطاع البترول، كما ان املناهج 
التي تدرس في الكلية متطورة 
ومواكبة للدراسات احلديثة بحيث 
يكتسب الطالب كل ما هو جديد 
بعالم التمريض والطب، ووضح 
التدريس  ان من اهداف هيئ���ة 
تخريج طلبة ذوي كفاءة وخبرة 

لتغطية سوق العمل.

التمري���ض التخصصي  دبلوم 
ف���ي مج���ال العناي���ة احلرجة 
جاء تلبية للنقص الش���ديد في 
الكوادر الكويتية املؤهلة في هذا 
املجال. واشارت الى ان من اهم 
العقبات التي تواجه الكلية هي 
النقص الشديد في اعداد اعضاء 
هيئة التدريس والتدريب، وهو 
نقص عامل���ي تعاني منه جميع 
املؤسسات التعليمية التمريضية، 
اما العقب���ة الثانية فهي عزوف 
الكويتيني،  الطلبة والطالب���ات 
مؤكدة ان عمادة الكلية تس���عى 
الطلب���ة  جاه���دة الس���تقطاب 
والطالبات الكويتيني سواء من 
الذكور واالناث، حيث تقوم الكلية 
بالتنس���يق م���ع وزارة التربية 
بعق���د الن���دوات التعريفية في 
مدارس الثانوية للبنني والبنات 
وذلك لتعريفه���م بأهمية مهنة 

التمريض.
من جانب آخر، اعرب عدد من 

اعضاء هيئة التدريس عن تأييدهم 
لرأي عميدة الكلية، حيث قالت 
السابقة  التمريض  عميدة كلية 
وعضو هيئة التدريس د.فاطمة 
الكندري ان خط���وط التواصل 
الكلية  والتع���اون ممتدة ب���ني 
العربي���ة، فالكلية  واجلامعات 
عضوة باحتاد اجلامعات العربية 
التابعة جلامعة الدول العربية مما 
فتح لها قنوات تعاون بشكل كبير 
مع اجلامعات التي تعتبر عضوات 
باحت���اد اجلامعات والتي يفوق 
عددها خمسة وثالثني جامعة منها 
جمهورية مصر العربية ولبنان 
وفلسطني وسورية، وايضا هناك 
تعاون يجمع الكلية مع الكليات 
التمريضية بدول  التخصصية 
التع���اون، حيث قامت  مجلس 
الكلية بتوقيع اتفاقية مع مديرية 
التعليم العام بسلطنة عمان حول 
التدريس  تبادل اعضاء هيئ���ة 
وتدريب الطلبة وتبادل اخلبرات 

بني الدولتني، وهناك تعاون عاملي 
التمريض االميركي  مع مجلس 
ومجلس التمريض الكندي، حيث 
مت اس���تدعاء فريق متخصص 
لتقييم الكلي���ة وتقييم معايير 
الكفاءة املعتمدة املتعلقة باملناهج 
وبرام���ج اخلريجني، واوضحت 
د.الكن���دري ان هن���اك اتصاال 
يجمع بني الكلية وسوق العمل 
س���واء بالقطاع اخلاص املمثل 
باملستشفيات اخلاصة او القطاع 
احلكومي املمثل بوزارة الصحة 
وذلك لتدري���ب الطلبة ميدانيا 
التخرج،  والس���تقطابهم بع���د 
وذكرت د.الكندري ان قلة اقبال 
الطلبة م���ن فئة البنني ال يحفز 
الكلية على فتح برامج جديدة، 
حيث ان عدد الطلبة الكويتيني 
املتقدمني للفصل الدراسي احلالي 
هم طالبان كويتيان فقط، اضافة 
الى ان الكلية تعمل جاهدة على 
تطوير املناهج حيث يتم استدعاء 

استمرار التسجيل في برامج خدمة 
المجتمع بالهيئة للفصل الشتوي النجادة: اعتماد أسماء طلبة المنح 

الطالبية بـ »التطبيقي«

من الحاصلين على معدل امتياز 3.60 فما فوق
»األسترالية« تحتفل بتخريج طالبها األحد

»المستقبل الطالبي« في أميركا هنأت
السعد لتعيينه وكياًل لـ »التعليم العالي«

محمد هالل الخالدي
أعلنت مديرة ادارة البعثات 
والعالق���ات الثقافية بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعلي���م 
والتدريب حصة النجادة ان 
االدارة اعتمدت اسماء الطلبة 
الكويتيني املتفوقني املرشحني 
للمنح الطالبية من احلاصلني 
على مع���دل امتياز 3.60 فما 
فوق للعام الدراسي 2010/2009 

على النحو التالي: 
التخصص���ات  جمي���ع 
العلمية من كلية الدراس���ات 
العلوم  التكنولوجية وكلية 

العالي لالتصاالت واملالحة  الصحية واملعهد 
واملعهد العالي للطاقة.

ال���ى تخصص احلاس���ب اآللي  باالضافة 
والقان���ون من كلي���ة الدراس���ات التجارية، 
وذلك متهي���دا إليفادهم للحصول على درجة 
البكالوريوس من اجلامعات املعتمدة لدى وزارة 

التعليم العالي.
وذلك بواقع 125 مقعدا للكليات التطبيقية 
و30 مقع���دا للمعاه���د التدريبي���ة، وذكرت 

النجادة انه مت خفض املعدل 
املطلوب للترشيح للمنحة في 
التي لم يحقق  التخصصات 
فيها الطلب���ة معدل االمتياز 
شريطة اال يقل املعدل العام 
والتخصص عن 3.00 نقاط.

وذل���ك حرصا م���ن ادارة 
الهيئة على توفير اكبر عدد 
من الف���رص البنائها الطلبة 
الستكمال الدراسة وتعويض 
النقص في عدد من التخصصات 
التي لم يحق���ق فيها الطلبة 

املعدل املطلوب.
ابناءها  النج���ادة  وحثت 
الطلبة واملرشحني على احلرص على مراجعة 
وزارة التعلي���م العالي الس���تكمال اجراءات 
الترشيح واإليفاد، اما الطلبة املرشحون غير 
الراغبني باس���تكمال الدراسة فعليهم إخطار 
االدارة بذلك والتقدم بكتاب لالعتذار عن عدم 

الترشيح.
وذلك إلتاحة الفرصة ملن يليهم في الترشيح، 
متمنية دوام التوفيق والتميز جلميع منتسبي 

الهيئة.

آالء خليفة
تستعد الكلية األسترالية إلقامة حفل التخرج 
السادس خلريجي الدبلوم في تخصصي ادارة االعمال 
والهندسة ضمن دفعة العام الدراسي 2009/2008، 
كذلك تخريج الدفعة األولى من خريجي بكالوريوس 
ادارة االعمال الذي تقدمه الكلية بالتعاون مع جامعة 
تازمانيا األس���ترالية، وذلك في قاعة الراية بفندق 
كورت يارد واملزمع عقده مساء يوم االحد 22 اجلاري، 
وس���يقام هذا احلفل حتت رعاية وحضور وزيرة 

التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، 
ومش���اركة رئيس مجلس امناء الكلية االسترالية 
عبداهلل الشرهان واعضاء مجلس االمناء، وحضور 
األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة د.عماد العتيقي 

والعديد من الشخصيات وأسر الطلبة.
هذا ويبلغ عدد خريجي هذه الدفعة 336 خريجا 
ليصل اجمالي عدد خريجي الكلية االسترالية في 
الكويت خالل الس���نوات اخلم���س املاضية الى ما 

يفوق 1300 طالب وطالبة.

آالء خليفة
بارك املنس���ق العام لقائمة املستقبل الطالبي 
)Q8SF( من أميركا عيسى النشمي تعيني د.خالد 
السعد وكيال لوزارة التعليم العالي، آمال من اهلل 
عز وجل ان يوفقه في منصبه اجلديد وان يعينه 
عل���ى حمل هذه األمانة، وبنينّ النش���مي ان طلبة 
اميركا وباقي الدول استبشروا خبر تعيني د.خالد 
السعد لكونه من خيرة القياديني االكادمييني وهو 

مشهود له بإخالصه املتفاني في عمله.
وأوضح النش���مي ان د.خالد السعد وهو من 
قض���ى فترة كمدير تنفيذي في البنك الدولي في 
واشنطن هو أقدر املسؤولني على مراعاة ظروف 
الطلبة املغتربني، خصوص���ا في الدول البعيدة 

مثل اميركا، وناشد النشمي وكيل وزارة التعليم 
العالي بأن يتدخل بش���كل مباش���ر إلقرار زيادة 
رواتب طلبة اميركا، حي���ث اننا نعاني من آثار 
النكبة االقتصادية والتي ادت الرتفاع اسعار الشقق 
وانخفاض القيمة االستهالكية للدوالر، كما ناشد 
النشمي د.خالد الس���عد أن يتدخل بشكل فوري 
إليقاف عملية اغالق اجلامعات )BLOCK( والتي 
تتبعها املكاتب الثقافية بطريقة تدعو لالستغراب 
فمن غير املنطقي ان تغلق جامعة من العشر االوائل 
في بعض التخصصات الحتوائها على ما يقارب 
ال� 50 كويتي���ا، موضحا ضرورة حتديث عملية 
اإلغالق لتتناسب مع الزيادة الكبيرة التي شهدها 

عدد مقاعد البعثات في السنتني املاضيتني.

محمد هالل الخالدي
صرح عميد خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.محمد الدغيم بأن التسجيل 
في برامج عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم مستمر بالهيئة للفصل 
الشتوي للعام 2010/2009 في 
الفترة الصباحية من الساعة 
الثامنة وحتى الساعة الواحدة 
ظهرا في مقر ديوان عام الهيئة 
بالعديلية ق4 شارع سلطان 
الثالث  الدائري  الكليب مقابل 
� مبنى رقم 2 الدور األول في 
الفت����رة م����ن 2009/11/19 الى 
2009/12/3 وتتضمن العديد من 
البرامج التقنية مثل ميكانيكا 
السيارات، التمديدات الكهربائية، 
احل����دادة واللح����ام، صيانة 
احلاسوب، احملركات البحرية 
واجلت س����كي، ام����ا البرامج 
التجارية فتتمثل في العالقات 
العامة، ادارة وتسويق املشاريع 
الصغيرة، سكرتارية تنفيذية، 
محاسبة شركات واالستثمار 
ف����ي س����وق االوراق املالي����ة 
والتداول االلكتروني والتحليل 

الفني لألسهم وبرامج اللغات 
ف����ي االجنليزية والفرنس����ية 
واالسبانية والتركية والصينية 
والعديد من البرامج الصحية 
مثل السباحة واللياقة البدنية 
وبرامج االنسانيات والفنون 
مثل الرسم الزخرفي واخلياطة 
والتفصي����ل وبرام����ج لتنمية 
مهارات االطفال من اجلنسني، 
اما برامج احلاسب اآللي فمقدمة 
في احلاسب اآللي وحل مشاكل 
احلاسب الشخصي واألكسس 

والفوتوشوب واألوتوكاد.

د.محمد الدغيم

حصة النجادة

الحمد: طلبتنا يحملون مستقبل الكويت
على أعناقهم ونقدر البحث العلمي والباحثين

خالل مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير للطالبة نهلة الخريبط

د.رشيد احلمد مع الطالبة نهلة اخلريبط وجلنة مناقشة املاجستير

القاهرة ـ هناء السيد ـ ناصر عبدالسيد
أعرب سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد عن دعمه 
املس����تمر ألبنائنا الطالب الذين يحملون مستقبل 
الكوي����ت على أعناقهم، مؤكدا أهمية البحث العلمي 
وتقديره للباحثني جاء ذلك خالل مشاركته مناقشة 
رسالة املاجستير للطالبة نهلة اخلريبط التي حصلت 
على درجة املاجس����تير من جامع����ة حلوان مبصر 
وكان موضوع الرسالة األسس التشكيلية واجلمالية 
لتصميم الشعار املعاصر كمصدر لتصميم الشعار 
الكويتي. وقد حضر املناقشة وعدد من اعضاء السفارة 
والدارس����ون والباحثون الكويتيون ومدير مكتب 
»كونا« بالقاهرة س����لطان املطيري وتكونت جلنة 
املناقشة من د.حسيني علي محمد ود.محمد ياسني 
ابوالعينني. ومنحت جلنة املناقشة الباحثة درجة 
املاجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف االولى 

والتوصية بطباعة الرسالة ألهميتها.
وأشارت الباحثة الى ان البحث يستهدف التوصل 

ال����ى احملتوى البصري لتصميم الش����عار الكويتي 
املعاصر والتعريف بأهمية الش����عار وشرح معامله 
والتعريف به وحتليل مكونات الشعار والتعريف 

بعناصره ووحداته الزخرفية.
كما يهدف أيضا الى حتديد احلاجة الى التصميمات 
االبتكارية القادرة على مواكبة التطور التكنولوجي 
الس����ريع للعالم املتقدم واستلهام وتوظيف البيئة 
الكويتية القدمية بهدف احلفاظ عل ى عنصر االستمرار، 

حيث ان احلياة احلديثة تهدد املوروث اإلنساني.
ويؤكد البحث على الصلة الوثيقة للشكل واللون 
في التصميمات الكمبيوجرافي����ة وتأصيل املفردة 
الزخرفية وحتليلها وتركيبها ولتحقيق هدف البحث 
فقد اشتملت منهجية البحث عن 6 فصول متضمنة 
التعريف بالبحث والذي اشتمل على خلفية املشكلة 
ومشكلة البحث واألهداف والقروض وأهمية البحث 
وحدوده ومنهج البحث بشقيه النظري والتطبيقي 

ومصطلحات البحث والدراسات املرتبطة.

محمد هالل الخالدي
اقامت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حفل ختام برامجها للفصل اخلريفي 2010/2009 في ثانوية 
جاب���ر بن عبداهلل الصباح بنني في محافظة اجلهراء برعاية وبحضور نائب 
املدير العام لقطاع اخلدمات االكادميية املساندة د.عبداهلل الكندري وعميد خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر د.محمد الدغيم وعبداهلل اجلاسم مدير ثانوية جابر 

بن عبداهلل الصباح حيث مت تكرمي وتوزيع الشهادات على الدارسني.

»خدمة المجتمع« احتفلت بختام برنامج الفصل الخريفي


