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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلنت القائمة العلمية في كلية الهندس���ة والبترول ناصر املنديل منسقا 
للقائمة للسنة الثانية على التوالي، خصوصا بعد الفوز الكبير للقائمة على 
غرميتها القائمة الهندسية مبجموع أصوات 1630 صوتا وبفارق 473 صوتا. 
وبهذا الصدد ش���كر املنديل اجلموع الطالبية على ثقتهم الغالية التي تعتبر 
وساما على صدورنا، وستتوج هذه الثقة بإجنازات لصالح جميع طلبة وطالبات 

الكلية، وهذا ما ستقوم به جمعية الهندسة والبترول من أجلكم ولكم.

تزكية ناصر المنديل منسقاً لـ »علمية الهندسة«

د.قاسم صالح د.ميمونة الصباح

د. راشد العجمي

د.عبدالرحمن األحمد

د.إبراهيم أبوالليل

د.عبدالرضا أسيري

د.بدر الصقعبي

د.أنور اليتامى

د.جواد بهبهاني

د.عبداهلل الفهيد

د. بدر اخلضري

الخضري يترشح النتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ »التطبيقي«

واملتطلعات التي تصبون إليها، 
وذلك من خالل: 

1( ضمان احملافظة على املكانة 
األكادميي����ة والعلمية ألعضاء 
هيئ����ة التدريس ف����ي املجتمع 
والعم����ل على رفعها وتدعيمها 

وحمايته. 
2( السعي املستمر الى إيجاد 
املنهج األكادمي����ي والتطبيقي 
ف����ي ضم����ان حرية  الس����ليم 
التعبير وإبداء الرأي األكادميي 

والعلمي. 
3( إبراز الدور النقابي للرابطة 
في املجتمع من خالل املشاركة 
الوطنية واالجتماعية والثقافية 

واألكادميية الفعالة في القضايا 
التي تهم املجتمع الكويتي خاصة 

واملجتمعات األخرى عامة. 
4( تبني قضايا أعضاء هيئة 

الرابطة والدفاع عنها مثل: 
إيجاد السبل املناسبة إلعادة 
النظ����ر ب����كادر أعض����اء هيئة 
التدري����س، والعودة إلى أصل 
املقترح الذي قدم عام 2004 من 
الهيئة اإلدارية الس����ابقة لعام 

.)2005-2003(
استمرار صرف بدل السكن 
التدريس  جلميع أعضاء هيئة 
حتى سن التقاعد، أسوة بالعاملني 
بالشركات واملؤسسات النفطية 

واملستش����ارين ف����ي الصح����ة 
والقضاء.  

الس����عي املتواص����ل إلقرار 
ب����دل احلافز جلمي����ع أعضاء 
هيئة التدريس أسوة بزمالئنا 

باجلامعة.
توفير الضمانة األكادميية 
الرابطة بعد تقاعدهم  ألعضاء 

من العمل وتكرميهم. 
الس����ريعة بزيادة  املطالبة 
املوارد املالية للبحوث العلمية 
والتطبيقية وتشجيعها من خالل 

الدعم املعنوي واملادي.
5( إن عضو هيئة التدريس 
الركائز األساس����ية في  اح����د 

التربوية والتعليمية،  العملية 
حيث سنس����عى إلى االستفادة 
من اخلبرات املبدعة واملخلصة 
في اللجان العلمية واألكادميية 
والتعامل معهم كخبراء كل في 

تخصصه.
6( اقتراح مبنع التحقيق مع 
عضو هيئة التدريس أو تفتيش 

مكتبه دون إذن النيابة.
7( معامل����ة طلبات التحاق 
التدريس  أبناء أعضاء هيئ����ة 
بالكليات التطبيقية بتخفيض 
نسبة القبول لهم بقدر 5% عن 
النسب املقررة للقبول في كافة 

التخصصات.

محمد هالل الخالدي
أعلن رئيس قسم تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية األساسية 
د. بدر اخلضري ترشيح نفسه 
النتخابات رابطة أعضاء هيئة 
التدري����س، كما أص����در بيانا 
انتخابيا بهذا اخلصوص جاء 
في����ه: إميان����ا بال����دور الكبير 
واحليوي ال����ذي يلعبه عضو 
هيئة التدريس بكليات التعليم 
التطبيقي التابعة للهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب 
الفعالة في  من خالل املمارسة 
التربوية والتعليمية،  العملية 
وانطالقا م����ن الرغبة الصادقة 
واجلادة للتص����دي للتحديات 
والقضايا احمليطة بهذا الصرح 
االكادمي����ي والتي تس����توجب 
املبادرة إل����ى وضع املعاجلات 
املناسبة لها، وبناء على املشورة 
الصادقة من الزمالء والزميالت 
الذين طلبوا مني إعادة ترشيح 
نفسي خلوض انتخابات رابطة 
أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التربية  التطبيقية عن كلي����ة 
األساسية، وسعيا خلدمة الزمالء 
من االخ����وة واألخوات أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية خصوصا 
وعلى مستوى الهيئة عموما، من 
اجل حتقيق األهداف واملنطلقات 

أصدر بياناً حدد فيه أولوياته في المرحلة المقبلة

الرشيد: »الوحدة الطالبية« حققت 
70% من رؤيتها لخدمة الدارسين بأميركا

آالء خليفة
أكد منس���ق قائمة الوحدة 
الطالبية التي تخوض انتخابات 
احتاد اميركا فهد الرش���يد ان 
جتديد ثقة الطلب���ة بالقائمة 
للس���نة الثامنة على التوالي 
هو بس���بب مصداقية القائمة 
في حتقيق برنامجها االنتخابي، 
الفتا الى ان »الوحدة الطالبية« 
اس���تطاعت حتقيق 70% من 
رؤيتها خالل السنوات املاضية. 
وحول ما حدث في االنتخابات 
وحرم���ان 197 طالبا وطالبة، 
اننا نلنا  الرشيد: »رغم  أعلن 
ثقة 521 اال اننا نأسف على 197 
طالبا حرموا من هذا احلق رغم 

وقوفهم في مقر االقتراع متكبدين عناء القدوم من 
الواليات املتح���دة املختلفة في أميركا«، مضيفا: 
ويتحم���ل هذا االمر الهيئة التنفيذية التي أعطت 
القوائم صالحية ال متلكها وهي قرار اس���تكمال 
االوراق على الباب، واالمر الثاني هو القوائم االخرى 
في اول اختبار لها لتحقيق مصداقيتها في خدمة 
الطلبة وحرصها على العملية الدميوقراطية، انهم 
حرموا 197 طالبا من التصويت على الرغم من انه 
عرف متبع منذ 2005 ان يتم استكمال االوراق عند 
باب التصويت وهو قرار متلكه الهيئة التنفيذية، 
اال انها تعسفت في ذلك ومنحت القوائم االخرى 
الفرصة للتدخ���ل، اال ان قائمة الوحدة الطالبية 

رفضت حرمان الطلبة من هذا احلق. وقال الرشيد 
ان رقم االصوات الت���ي نحققها ليس الغاية امنا 
هو خدمة الطلبة الت���ي نحققها من خالل الفوز 
في هذا العرس الدميوقراط���ي ورقمنا في العام 
احلالي هو وس���ام على صدورنا، فنحن نحرص 
على اخلدمة ال على الرقم، مش���يرا الى ان زيادة 
اص���وات القوائم الثانية هو ف���ي مصلحة طلبة 
أميركا، متمنيا أال يك���ون جمع االرقام هو هدف 
بعض القوائم، مشيرا الى اننا ال نطعن في نزاهة 
االنتخابات، ولكننا سجلنا حتفظاتنا في محضر 
اعتماد النتائج النهائية، مبينا ان القائمة ال ترغب 

في الدخول في النوايا وغيرها.

أعرب عن أسفه لحرمان 197 طالباً وطالبة من االنتخابات

فهد الرشيد وأحد أعضاء قائمة الوحدة الطالبية عقب إعالن النتائج

قياديو وأساتذة الجامعة احتفلوا بمرور 43 عامًا على إنشائها:
صرح شامخ للعلم والمعرفة وتضاهي مثيالتها من أعرق جامعات المنطقة

مشيرا الى ان جامعة الكويت ستظل 
قلعة للمعرفة وحصنا راس����خا 
للفكر والعمل على تس����ليح ابناء 
هذا الوطن املعطاء بكل ما هو جديد 

في عالم العلم.

االعتماد االكاديمي

وبدورها اعربت عميدة كلية 
اآلداب د.ميمونة الصباح عن فخرها 
واعتزازها بهذه املناسبة الكرمية 
التي ترتسخ كونها اعرق جامعة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
ولديها اميان راس����خ بأن املرحلة 
القاعدة االساسية  اجلامعية هي 
الي خطة تنموية وهذا ما يدعو 
العلمي  العطاء  التركيز على  الى 
والبحث اجلاد والعمل على تطويره 
وحتديثه للنهوض باجلامعة من 
اجل تخريج جيل مؤهل للمساهمة 
التنمي����ة االجتماعية  في عملية 
واالقتصادي����ة والصناعي����ة في 

البالد.
واضاف����ت ان جامعة الكويت 
على يقني بأن الطالب هو الركيزة 
االساسية التي قامت من اجله وله 
تعليما وتوجيها وارشادا وعناية 
بجميع األمور التي تلقى على عاتق 
اجلامعة م����ن ادارة عليا وعمداء 
الكليات ورؤساء اقسام واعضاء 
هيئ����ة تدريس ادراكا من اجلميع 
بأن املسؤوليات امانة كبيرة نحو 
القيام بواجباتهم كاملة بفاعلية، لذا 
حترص جامعة الكويت على كل ما 
من شأنه ان ينشئ بيئة تعليمية 
تتسم برحابة االفق املعرفي وحتفز 
عن����د الطالب التفكي����ر العقالني 
للمستقبل، وتعزز روح املواطنة 
املسؤولة وحب املعرفة والبحث 
واالستقصاء والفهم العميق للعالم 
الذي يعيش فيه وتغرس فيه روح 
املواطنة واملسؤولية واإلخالص 
للمهنة والرغبة في اداء دور فعال 
في مجتمعه، وتتوصل اجلامعة 
لتحقي����ق هذه الرؤي����ة باملناهج 

احلديثة والتقنيات املتطورة.
م����ن ناحيته ق����ال عميد كلية 
التربية د.عبدالرحمن االحمد لقد 
كانت جامع����ة الكويت ومازالت � 
عبر رحلتها االربعينية هذه � منارة 
للعلم، ومنصة للمعرفة وقاطرة 
فكرية وثقافية للتاريخ الكويتي 
احلدي����ث، نهل����ت منه����ا االجيال 
وترعرع في كنفها العلماء واملفكرون 
والسياسيون والفقهاء ورجال الدين 
واملعرفة م����ن كل حدب وصوب، 
وحقك علين����ا ياجامعة الكويت، 
يا من تدفقت بالعطاء، وتوهجت 
بالنور والضي����اء، ان نحتفي بك 
اليوم وان نقدر لك دورك العظيم 
في بناء وطننا الغالي وترس����يخ 
مسيرته االنسانية واحلضارية، 
حقك علينا يا جامعة الكويت ان 
نقف لك حب����ا وتقديرا وتعظيما 
للدور التاريخي الكبير الذي اديتيه 
ومازلت بأمان����ة وصدق من اجل 
الكوي����ت جيال بعد جيل ومرحلة 

بعد اخرى وزمن بعد زمن.

والكفاءات للمجتمع، وهذه السنون 
انش����اء اجلامعة  التي مرت على 
زخ����رت بالكثير والكثير من هذه 

اخلبرات املتميزة.
من جهته اك����د القائم بأعمال 
عميد كلية البنات اجلامعية د.قاسم 
صالح ان جامعة الكويت اعلى صرح 
اكادميي في الكويت، تخرج فيها 
نخبة متميزة من قياديي املجتمع 
اضافوا وساهموا في تنمية وطنهم، 
صرح ضم نخبة من االساتذة الذين 
يجمعهم هدف واحد، وهو تقدمي 

االفضل لشباب وطنهم.
واردف د.قاس����م صالح قائال: 
لعلنا ف����ي كلية البنات اجلامعية 
منثل منوذج����ا من مناذج ترجمة 
لذلك الهدف املنطلق من رؤية جامعة 
الكويت بتبنينا لرؤية ورس����الة 
نطرح من خاللها برامج اكادميية 
متطورة تتناسب وهدف التطوير 
في عالم التكنولوجيا واملعلومات، 
عالم سريع التغير، فرؤية الكلية 
تركز على جانبني اساسيني االول 
هو االهتمام بتنمية الش����خصية 
القيادية للطالبة والثاني يتمثل في 
حتقيق التميز االكادميي من خالل 
برامج اكادميية حديثة ومتطورة 
ملبية الحتياجات املجتمع وسوق 
العمل الكويتي، متبنية منوذجا غير 
تقليدي لنظام التعليم متفاعل مع 
ما حوله من املتغيرات، ويعرف هذا 
النموذج بنموذج نظام مخرجات 

التعليم.
ب����دوره قال عمي����د كلية طب 
ان  األس����نان د.ج����واد بهبهاني: 
جامع����ة الكويت ومن����ذ افتتحها 
االمير الراحل الشيخ صباح السالم، 
رحمه اهلل، تس����ير بخطى ثابتة 
نحو الريادة عربيا وعامليا الميان 
قيادتها املتعاقبة وحرصها الدائم 
على تزويده����ا بخبرات اكادميية 
مؤهل����ة وذلك لصق����ل خريجيها 
بكل ما ه����و جديد في عالم العلم 

والتكنولوجيا.
واك����د د.بهبهان����ي ان جامعة 
الكوي����ت حققت اجن����ازات هائلة 
خالل مسيرتها ومنت منوا مطردا 
واصبحنا نرى عاما بعد عام مواكب 
العلمية  اخلريجني تثري حياتنا 
وانتشر اآلالف منهم في مختلف 
قطاعات العمل وتبوأوا املناصب 
الرفيعة وشغلوا احلقائب الوزارية 
وحتملوا مسؤولية العمل الوطني، 

تخدم املجتمع وترسي دعائمه 
على نهج قانوني سليم وعادل 

وفق اسس قانونية راسخة.

كفاءات فنية

وفي كلمة له بهذه املناس����بة، 
تقدم عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا اسيري بخالص التهنئة 
جلميع العاملني بجامعة الكويت، 
مبناسبة مرور 43 عاما على انشاء 
هذا الصرح منارة العلم واملعرفة، 
مشيدا باجلهود التي أسهمت في 
بناء هذا الصرح االكادميي املميز، 
ومتوجها بوافر الشكر والتقدير 
والعرفان جله����ود الرواد االوائل 
للجامعة الذين أسسوها على بناء 
قوي وأساس متني وثابت، قائال: 
جنينا � وال زلن����ا جنني � ثماره 
خالل هذه االعوام القصيرة من عمر 

اجلامعة والكبيرة في اجنازاتها.
كما توجه د.أس����يري بخالص 
التقدي����ر واالعت����زاز للعامل����ني 
واملدراء واملوظفني وأعضاء الهيئة 
التدريسية الذين بنوا وأسسوا هذا 
الصرح الذي جعل من اجلامعة مكانا 
اكادمييا وعلمي����ا واداريا مرموقا 
املتقدمة،  في مصاف اجلامع����ات 
مضيفا ان هذه السنني من العمل 
والعطاء قد أثمرت تخريج كوكبة 
الى سوق العمل أصبحوا من قياديي 
هذا البلد، فهذا الصرح هو اساس 
بناء الكويت ملا قدمه من كفاءات 
وخبرات فنية وادارية متميزة، وملا 
قدمه ايضا من دراس����ات وأبحاث 
وتوصيات واستشارات تعد منهال 
تس����تفيد منه مؤسسات املجتمع 
بكل قطاعاته ومجاالته املختلفة، 
فقد كانت جامعة الكويت وال زالت 
املنبع الرئيسي لهذه االستشارات 

كونه يرسم لطريق التقدم معامله 
ويطور آفاقه، متمنيا ان يحقق 
وطننا ذاته ويرسخ كيانه على 
أسس علمية سليمة، مشيرا الى 
انه ال ميكن بلوغ تلك الغايات إال 
من خالل اإلسهام احلقيقي ألبنائه 
وإغنائهم بثورة العلم املعاصر 
التي تعد ديناميكية معقدة في 

مضامينها.
وأكد د.الصقعبي انه البد من 
الس���عي الدائم الى استثمار كل 
معطيات العلم مبختلف التقنيات 
املتجددة واملتط���ورة والتعامل 

معها بصورة فاعلة وايجابية.

نبراس العلوم

من جهته، اكد القائم بأعمال 
عميد كلية احلق���وق د.ابراهيم 
أبوالليل س���عي كلية احلقوق 
الدائم لتقوي���ة دعائم واهداف 
جامعة الكويت من خالل السير 
في النهج العلمي املرسوم ومن 
خالل املنظومة املتكاملة مع جميع 
الكليات إلرساء مبادئ وطموحات 
اجلامعة املستقبلية والتي تسعى 
دائما لتطوير البحث العلمي وفتح 
آفاق جديدة للباحثني ومساعدتهم 
في تذليل جميع العقبات إلخراج 
ابحاث علمية قانونية تنفع العلم 

وتفيد املجتمع.
وأردف د.أبواللي���ل قائال: ان 
نت���اج كلية احلق���وق بجامعة 
الكويت ليس في حاجة الى بيان، 
فخريجو كلية احلقوق جميعهم 
أثقلوا بالدراسة القانونية الالزمة 
التي متكنهم من النجاح في احلياة 
العملي���ة واملهني���ة والتي نرى 
نتاجها دوما في تبوئهم للمناصب 
واملراك���ز الوظيفية املهمة التي 

ان كلية العلوم اإلدارية تنهض 
في املرحلة احلالية مبواصلة أداء 
املهام والواجبات الالزمة لصيانة 
االعتماد االكادميي، والذي حصلت 
عليه من قبل اجلمعية الدولية 
لتطوي���ر كلي���ات ادارة األعمال 
AACSB حتى حتقق بذلك أعلى 
معايير التعليم اإلداري وتنضم 
العاملية،  الكلي���ات  الى مصاف 
مؤكدا ان الكلية حققت إجنازات 
عاملية جديدة باختيارها ضمن 
افضل 300 كلية ادارة اعمال على 
مستوى العالم، حيث جاءت في 

املرتبة 240.
وأض���اف د.العجمي ان كلية 
العلوم اإلدارية حصلت على تقدير 
منظم���ة EDUNIVERSAL وذلك 
باختيارها ضمن أفضل 1000 كلية 
علوم إدارية على مستوى العالم، 
املاجس���تير  فضال عن برنامج 
في ادارة االعمال MBA والدبلوم 
العالي في اإلدارة العامة، وبدأت 
الكلية بتقدمي برامج دراسات عليا 
املاجستير في  جديدة كبرنامج 
احملاسبة، واالقتصاد، والدبلوم 

العالي في التمويل االسالمي.
وبدوره قال عميد كلية العلوم 
د.بدر الصقعبي ان اجلامعة تعتبر 
املنبع الرئيسي للطاقات البشرية 
الت���ي لن تتوانى  املتخصصة، 
في اداء وظيفتها األساسية التي 
تتمثل في إعداد األجيال املتعاقبة 
من الشباب، وذلك انسجاما مع 
االس���تراتيجية الشاملة للدولة 
التي تعطي الثروة البشرية القيمة 

االساسية في التنمية الشاملة.
واشار د.الصقعبي الى ان العلم 
ميثل الصناعة األولى في س���لم 
أولويات النظام العلمي املعاصر، 

فضال عما قامت به الدولة، حيث 
لم تتوان عن تقدمي الدعم الالزم 
في كل الظ���روف لتهيئة املناخ 

املناسب لبيئة علمية مثالية.
الى تطور  وأش���ار د.الفهيد 
ومنو جامع���ة الكويت في عدة 
مجاالت من ناحية عدد الكليات 
واألقس���ام العلمية وتزايد عدد 
الطلب���ة واملبان���ي واملنش���آت 
اجلامعية واخلدمات التي تقدمها 

للمجتمع.

خطوات سريعة

ومن جهته، أكد د.أنور اليتامى 
ان جامعة الكويت، هذا الصرح 
االكادميي الشامخ، هي األساس 
في بناء الكويت احلديثة ملا قدمته 
وتقدم���ه من كف���اءات وخبرات 
فنية وإدارية متميزة، وملا متد 
به املجتمع من دراسات وأبحاث 

وتوصيات واستشارات.
وأشار د.اليتامى الى اجلهود 
اجلبارة واحلثيث���ة التي كانت 
وراء بقاء جامعة الكويت منارة 
للعلم واملعرفة، حيث ساهم الرواد 
األوائل الذين أسسوا اجلامعة على 
بناء وأساس قوي ومتني وثابت 
استطعنا قطف ثماره على مدى 
43 عاما من عمر اجلامعة، مشيرا 
الى ان اجلامعة تخطو خطوات 
سريعة تسابق الزمن في تأكيد 
وجودها كونها صرحا اكادمييا 
ووجها مش���رقا للعلم واملعرفة 
في هذا البلد املعطاء منذ إنشائها 

عام 1966.

إنجازات عالمية

ومن جانبه، قال عميد كلية 
العلوم اإلدارية د.راشد العجمي 

والتطور واملزيد من اإلجنازات في 
ظل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 

األمني الشيخ نواف األحمد.
بداية هنأ مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد األسرة اجلامعية 
مبناسبة مرور 43 عاما على إنشاء 
الشامخ،  هذا الصرح األكادميي 
قائال إن اجلامعة حتتفل كل عام 
بذك���رى افتتاحها في ال� 27 من 
نوفمب���ر، حيث صدر مرس���وم 
أمي���ري لتنظيم التعليم العالي 
في الكوي���ت وأثر ذلك افتتحت 
جامعة الكويت رسميا في العام 
1966 في احتفال كبير حتت رعاية 
وحضور املغفور له األمير الشيخ 
صباح السالم والذي تقديرا ملآثره 
وجهوده ودعمه للعلم والعلماء، 
وفي بادرة حملت كل معاني الوفاء 
والعرفان، أمر صاحب الس���مو 
األمير الش���يخ صب���اح األحمد 
بإطالق اسم سمو األمير الراحل 
املغفور له الشيخ صباح السالم 
على املدينة اجلامعية في الشدادية 
لتكون تسميتها )مدينة صباح 

السالم اجلامعية(. 
وأكد د.الفهي���د على اهتمام 
وحرص القيادة السياسية ممثلة 
بأصحاب السمو الذين تعاقبوا 
على حكم البالد وعلى رأس���هم 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح االحمد على رعاية العلم 
والعلماء وعلى دعم املس���يرة 
العلمية جلامعة الكويت لتبقى 
صرح���ا حضاريا ش���امخا من 
صروح العطاء ف���ي بلد اخلير 

والعطاء. 
اننا  وأضاف د.الفهيد قائال: 
في هذه املناسبة نستذكر ما مرت 
به اجلامع���ة من تطور ونهضة 
ف���ي كل املجاالت الت���ي تواكب 
التط���ور والنهضة اللذين حدثا 
في املجتمع الكويتي خالل تلك 
األع���وام، حيث غ���دت اجلامعة 
صرحا ش���امخا للعلم واملعرفة 
يفخر به أبناء الوطن وتضاهي 
مثيالته���ا من أع���رق جامعات 
املنطقة، مشيرا الى أن ذلك كله 
أبناء  الكوكب���ة من  يعود لتلك 
اجلامع���ة الذين عاصروها على 
مر تاريخها وحملوا بسواعدهم 
مش���اعل النور ليصلوا بها الى 
ما وصلت اليه من تقدم ورقي، 

 احتفلت جامعة الكوي�ت في 
ال� 27 من نوفمبر بذكرى مرور 43 
عاما على نشأتها، ففي مثل هذا 
اليوم تفضل سمو األمير الراحل 
املغفور له الشيخ صباح السالم 
بافتتاح اجلامعة ف���ي مهرجان 
رسمي وش���عبي ضخم مما يدل 
على عظم هذا احلدث العلمي في 

حياة الكويت املعاصرة. 
وقد أنشئت اجلامعة في أكتوبر 
1966 مبوج���ب القانون رقم 29 
لسنة 1966، بشأن تنظيم التعليم 
العالي والقوانني احملمولة له، ومت 
افتتاحها رسميا في 27 نوفمبر 
1966، وكان���ت اجلامع���ة عن���د 
تأسيسها تضم كلية العلوم واآلداب 
والتربية وكلية البنات اجلامعية، 
وفي ابريل سنة 1967 صدر مرسوم 
أميري بإنشاء كليتني أخريني هما 
كلية احلقوق والشريعة وكلية 
التج���ارة واالقتص���اد والعلوم 
السياسية، وفي أغسطس سنة 
1995 صدر مرسوم أميري بإنشاء 
كلي���ة العل���وم اإلدارية بجامعة 
الكويت وإلغاء كلية التجارة، وفي 
أكتوبر سنة 1971 صدر مرسوم 
أميري بفص���ل كلية العلوم عن 
كلية اآلداب والتربية. وفي يوليو 
سنة 1973 صدر مرسوم أميري 
بإنشاء كلية الطب. وفي ديسمبر 
1974 صدر مرسوم أميري بإنشاء 
كلية الهندس���ة والبترول، وفي 
أميري  1977/8/16 صدر مرسوم 
بإنشاء كلية الدراسات العليا. وفي 
مايو 1980 فصلت كلية التربية عن 
كلية اآلداب وصدر بذلك املرسوم 
األميري في 1980/5/17 بإنش���اء 
كلية التربية. وسنة 1998 صدر 
مرسوم أميري بإنشاء كلية العلوم 
االجتماعية، في حني صدر مرسوم 
أميري في أكتوبر 1981 بإنشاء كلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
فصال عن كلية احلقوق والشريعة، 
وفي 1982/1/13 صدر قرار وزير 
التربية الرئيس األعلى للجامعة 
بإنشاء مركز العلوم الطبية، وفي 
1982/6/22 صدر املرسوم األميري 
بشأن إنشاء كلية العلوم الطبية 
املس���اعدة والتمري���ض، وبذلك 
فصل���ت برامج العل���وم الطبية 
املساعدة عن برامج كلية الطب، 
وفي 2004/5/16 صدر املرس���وم 
األميري رقم 2004/150 بتعديل 
مسمى الكلية إلى )كلية العلوم 
الطبية املس���اعدة فق���ط(. وفي 
1996/2/3 صدر املرسوم األميري 
رقم 28 لسنة 1996 بإنشاء كلية 
للصيدلة بجامعة الكويت، وفي 
1996/5/28 صدر املرسوم األميري 
رقم 105 لسنة 1996 بإنشاء كلية 

طب األسنان بجامعة الكويت.
وبهذه املناسبة العزيزة على 
قلوب أعضاء األس���رة اجلامعية 
تق���دم قياديو جامع���ة الكويت 
بالتهان���ي  كلياته���ا  وعم���داء 
والتبري���كات متمنني جلامعتهم 
العريق���ة كل التق���دم واالزدهار 

معرض فني مشترك ينطلق بـ »التطبيقي« 17 الجاري
محمد هالل الخالدي

تعتزم عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
تنظيم املعرض الفني املشترك ال� 21، والذي 
يشارك فيه طلبة من جامعة الكويت ووزارة 
التربية واملعهد العالي للفنون املس���رحية، 
اضافة الى طلبة كليات ومعاهد الهيئة، وذلك 

في الفترة بني 17 و21 اجلاري في قاعة اللقاءات 
بكلية التربية األساسية )املبنى الرئيسي(.

يذكر ان املعرض الفني املشترك يقام سنويا 
برعاية وحضور مدير ع���ام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لتشجيع الطلبة 
على إبراز مواهبهم الفنية واستثمار طاقاتهم 

مبا يخدم العملية التعليمية.


