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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن مدير مركز اللغات بالوكالة ابراهيم نصير 
ان مكتب االستشارات والدورات التدريبية قد قرر 
عقد دورات توفل لهذا الفصل الدراسي حيث ستعقد 
هذه الدورات يوم اخلميس باختيار لتحديد املستوى 
2009/12/10 وذلك لتعريف الطلبة على نقاط الضعف 
لديهم ومن ثم التركيز على هذه النقاط، كما اش����ار 
نصير الى ان الدورات ستبدأ من تاريخ 2009/12/13 

خالل الفترة املسائية وستكون الدورة األولى التوفل 
احمللي اخلاصة لطلبة املاجستير للطلبة املتقدمني 
للدراسة في الكويت ودورة التوفل الثانية التوفل 
الدولي لطلبة الثانوية وطلبة املاجستير الراغبني 
في احلصول على بعثة دراسية خارج الكويت وذلك 
حتى يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واستكمال شروط 
البعثات واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل.

مركز اللغات يبدأ تسجيل دورات التوفل المحلي والدولي

جناح برنامج إعادة الهيكلة في اجلامعة

أعضاء قائمة االحتاد خالل حفل العشاء

وليد الكندري

فتح باب التسجيل بـ »التطبيقي«
للفصل الثاني عن طريق اإلنترنت بال رسوم

إعادة فتح باب القبول في تخصص التربية البدنية

اتحاد التطبيقي لتشكيل لجنة تظلمات للطلبة

محمد هالل الخالدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان التسجيل 
للفصل الدراس����ي في كليات ومعاهد الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب س����يبدأ 14 من الشهر 
اجلاري، وسيكون التسجيل الول مرة عن طريق موقع 

الهيئة على االنترنت بال رسوم. كما ستستمر عملية 
التس����جيل في مكتب القبول والتسجيل عن طريق 
مغلف القبول برسم 5 دنانير. من جهة اخرى اعادت 
الهيئة فتح باب القبول في تخصص التربية البدنية 

من جديد بالنسبة للمستجدين او للتحويل.

محمد المجر
اعلن رئيس االحت���اد العام لطلبة ومتدربي الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ولي���د الكندري ان وفدا من االحتاد التقى مدير عام 
الهيئ���ة د.يعقوب الرفاعي وبحث معه عددا م���ن القضايا الطالبية التي 
جاء على رأسها ضرورة تشكيل جلنة تظلمات للطلبة. وقال الكندري ان 
تشكيل تلك اللجنة خيار ضروري وال ميكن التنازل عنه، لذا فقد حرص 
االحت���اد على تقدمي مقترح جلنة التظلمات للطلبة نظرا لتعرض الكثير 
، فكان البد من تشكيل جلنة تضم ممثلني عن االحتاد وعددا  منهم لظلم بنينّ
من قيادات الهيئة للنظر في اي شكوى يتقدم بها الطالب، ومن ثم تقوم 
اللجنة برفع تقرير ملدير عام الهيئة عن شكوى الطالب ومدى الظلم الذي 
تعرض له التخاذ ما يل���زم وانصاف الطالب بقرار من مدير عام الهيئة. 
واش���ار الكندري الى ان وفد االحتاد حصل على موافقة مبدئية من مدير 
عام الهيئة لتش���كيل تلك اللجنة قريبا، مشيرا الى ان تشكيلها سيترتب 

عليه ايجابيات متعددة واعطاء كل ذي حق حقه.

بهبهاني: بدء دورة لإلسعافات األولية
في »التربية األساسية« األسبوع الجاري

محمد هالل الخالدي
صرحت عميد كلية التربية 
االساس���ية ورئيس���ة جلنة 
الطوارئ وادارة االزمات بالهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب د.بهيجة بهبهاني بأن 
اللجنة اتفقت مع مدير ادارة 
التدريب ف���ي ادارة الطوارئ 
الطبية بوزارة الصحة منذر 
اجلالهمة على عق���د دورات 
تدريبية عن مبادئ االسعافات 
االولية في االسبوع االول من 
شهر ديسمبر 2009 ألعضاء 
جلنة الطوارئ وادارة االزمات 

والتي هي بإشراف عام عميدة الكلية ورئاسة 
د.مصطفى جوهر مببنى البنني بالعديلية ود.رنا 
العوضي في مبنى البنات بالشامية وعضوية 
عدد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما سيتم 
مشاركة اعضاء اللجان الفرعية باالقسام العلمية 
في الدورة، وذلك بهدف اكسابهم مهارات التعامل 
مع االزمات عند حدوثها وحتمل املسؤولية والثقة 
بالنفس عند مواجهة الطوارئ س���واء حدثت 
داخل الكلي���ة أو خارجها. واضافت د.بهبهاني 
ان عمادة الكلية قد تضطر إلخالء الكلية بسبب 
حدوث امر مفاجئ أو حادث طارئ وهذا االمر قد 
يتسبب في وقوع اصابات متعددة بني الطالب 
والطالبات خاصة ان الكلية تضم 2000 طالب 
و8000 طالبة، مما يتطلب عقد دورات تدريبية 

في مجال االسعافات االولية 
جلمي���ع العامل���ني بالكلي���ة 
إلكسابهم املقدرة على سرعة 
التصرف وقوة املالحظة إلنقاذ 

املصاب.
واشارت الى ان ادارة الكلية، 
وبالتنسيق مع ادارة الهيئة، 
قد قام���ت بتنفي���ذ خطوات 
األمن والسالمة بالكلية للحد 
من حدوث االصابات وحماية 
االرواح، وذلك من خالل حتديد 
مواقع لعمل ال���الزم )قاعات 
عالجية( وذلك لسرعة اجراء 
االسعافات االولية لالصابات، 
مما يقلل من حدوث املضاعفات املصاحبة لها. كما 
مت وضع العالمات االرشادية في ممرات الكلية 
لتوجيه الطلبة الى املخارج وأماكن التجمع عند 
حدوث طارئ ما. وذكرت د.بهبهاني ان احلوادث 
التي قد يتعرض لها اعضاء الهيئة التدريسية 
والطالبات تشمل ازمات الربو واالغماء واحلروق 
واالختناق، خاصة في املختبرات بقسم العلوم، 
حيث يتم اجراء التجارب العلمية باس���تخدام 
املواد الكيماوية املختلفة، وكذلك االمر بالنسبة 
للمقررات الدراسية بقسم التربية البدنية، حيث 
ان أداء احلركات الرياضية املختلفة في املقررات 
الدراس���ية يعرض الطلب���ة للوقوع واالصابة 
بالكسور واجلروح، باالضافة الى حدوث حاالت 

غرق في مقرر السباحة.

بالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية في »الصحة«

عبدالوهاب الكندري

 آالء خليفة
أعلن االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت  الكويت ف����رع جامعة 
عن تعيني عبدالوهاب الكندري 
رئيس����ا لرابطة الثقافة والفكر 

النقابي 2010/2009.
وف����ي ه����ذا الص����دد توجه 
الكندري بالشكر لالحتاد على 
ان  الطيب����ة، مؤكدا  الثقة  هذه 
الرابطة ستقوم بتقدمي أنشطة 
متميزة من عمل جماعي نشط 
الثقافية  املنازع����ات  بعيد عن 

والفكرية.
وأشار الى ان رابطة الثقافة 
والفكر ستسعى دائما للنهوض 
باجلامعة وطالبها من خالل اقامة 
الدروس والندوات واملسابقات 
التي ترفع من املستوى الثقافي 
والفك����ري لطال����ب اجلامعة، 
موضح����ا ان الهيئ����ة االدارية 
للرابطة ستشكل بأسرع وقت 

ممكن.

أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
قرارا بتمديد فترة السماح للطلبة 
احلاصلني على شهادة الثانوية 
الكويتي���ة نظام مقررات )نظام 
قدمي( في التش���عيبات التالية: 
»االجتماعيات، اللغة االجنليزية، 
الدراسات االسالمية، الرياضيات، 
العل���وم، التج���اري« مبواصلة 
تعليمهم اجلامعي في جمهورية 
مص���ر العربية خ���الل العامني 
2009/2008 و2010/2009 كعامني 
أخيرين، على أال يسري هذا القرار 
عل���ى الطلب���ة احلاصلني على 
الدبلومات التدريبية الصادرة عن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره وعلى جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

الكندري رئيسًا
لرابطة الثقافة والفكر 

في اتحاد الجامعة

»التعليم العالي«: 
تمديد فترة

السماح للحاصلين
على نظام المقررات

د. بهيجة بهبهاني

»االتحاد والنهج الطالبي« في بريطانيا أقامت عشاء في منطقة ليدز

العيادة: سنواصل عطاءنا لتحقيق المكتسبات الطالبية

محمد المجر
نظمت قائمة االحتاد والنهج الطالبي حفل 
عش����اء في منطقة ليدز بحض����ور 25 طالبا 
مبناسبة فوزها مبقاعد الهيئة اإلدارية لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت – فرع اململكة املتحدة 

وايرلندا للعام النقابي 2010/2009.
الوطني  وش����كر أمني صندوق االحت����اد 
لطلبة الكويت – فرع اململكة املتحدة وايرلندا 

عبدالعزيز العيادة طلب����ة منطقة ليدز على 
دعمه����م لقائمة االحت����اد والنهج الطالبي في 
االنتخابات األخيرة حتى حازت ثقة الطلبة 
والطالبات للمرة ال� 26 في تاريخ احلياة النقابية 
ف����ي اململكة املتحدة وايرلن����دا. وأكد العيادة 
جلميع الطلب����ة ان القائمة من خالل قيادتها 
لدفة االحتاد ستس����تمر في عطائها وسعيها 
وراء املكتسبات الطالبية وستعمل جاهدة في 

حتقيق برنامجها االنتخابي وستكون ثابتة 
على مبادئها الطالبية الوطنية الدميوقراطية 
احملافظة املستقلة وستبقى قائمة االحتاد والنهج 
الطالبي كما عهدمتوها رائدة للعمل الطالبي 
في اململك����ة املتحدة وايرلندا، متمنيا جلميع 
الطلبة والطالبات في اململكة املتحدة وايرلندا 
التوفيق والنجاح في دراستهم حتى يعودوا 

مرفوعي الرأس الى كويتنا احلبيبة.

إدارة األبحاث بالجامعة أنجزت مشروعها المشترك 
مع منظمة اليونسكو حول كسب العقول

يمتد لثالث سنوات ويهدف إلى إنجاز شبكات عمل متداخلة وتدريب الموارد البشرية

قالت ادارة االبحاث بجامعة الكويت امس 
انها اجنزت مش���روعها املشترك االول مع 
منظمة التربية والعلوم والثقافة )يونسكو( 
حول شبكات الربط البيني الثابتة املعتمدة 

على تكنولوجيا النانو.
واضافت االدارة ف���ي بيان صحافي ان 
اجلامعة فازت مببادرة »كس���ب العقول« 
التي تشرف عليها اليونسكو مشيرة الى ان 
املشروع يعتبر متعدد الشراكات ويهدف الى 
انشاء شبكة عمل متداخلة للبنية التحتية 

االلكترونية العربية � االفريقية.
انه���ا حققت اجن���ازا مهما  وأوضحت 
متثل في دخول مجال الش���راكة البحثية 
مع »اليونسكو« بحصولها على مشروعها 
املشترك االول مع املنظمة حول شبكات الربط 
البيني الثابت���ة املعتمدة على تكنولوجيا 

النانو.

واشارت الى ان املشروع يعد بوابة دخول 
اجلامعة ملبادرة »كسب العقول« واعتبارها 
كمنافس قوي بني جامعات دول الش���رق 
االوسط لتطوير البنية التحتية االلكترونية 

في دول افريقيا والعالم العربي.
واف���ادت بأن املش���اريع املقدمة قيمتها 
املؤسسات املتنافسة ليتم بعد ذلك اعالن 

فوز مشروع جامعة الكويت.
وقالت انه يترتب على ذلك الفوز باملشروع 
استضافة مختلف الشركاء والتنسيق معهم 
محليا وخارجيا مما يجمع اخلبرات املتنوعة 
إلجناز الغاية الرئيسية املتمثلة في انشاء 
الشبكة التي ستعمل على تقوية التعاون 
العلمي االقليمي والعاملي وتعزيز االبحاث 
املش���تركة لدفع عجلة التنمية في افريقيا 

والعالم العربي.
واضاف���ت ان الدكتور في قس���م علوم 

املعلومات في كلية البنات اجلامعية محسن 
جيزاني قدم املشروع مشيرة الى ان امليزانية 

املخصصة له بلغت 25 الف دوالر.
يذكر ان املش���روع مرتبط مبش���اريع 
اخرى، اذ تش���ترك فيه���ا جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسات من قطر 
والسعودية واالمارات واملغرب ومصر وعمان 

ولبنان.
ويهدف املشروع الذي ميتد لثالثة سنوات 
الى اجناز شبكات عمل متداخلة وتدريب 
املوارد البشرية ويتوقع ان تكون نتائجه 
ذات تأثير عميق وقيمة كبيرة جلميع الدول 
املشاركة، كما انه سيفتح املزيد من اآلفاق 
ألبحاث متقدمة في منطقة الشرق االوسط 
بشكل عام والكويت بشكل خاص كنشاط 
تنموي طويل املدى في مجاالت تكنولوجيا 

وحوسبة النانو.

الحوطي لطلبة الجامعة: ال تستهينوا
بالمشاريع الصغيرة فالقليل يؤدي إلى الكثير

في اثراء االقتصاد بدول الغرب ويتم االعتماد 
عليها بنسبة كبيرة في اي مشروع.

وتطرق احلوطي الى انواع املشاريع وكيفية 
اختيار املشروع وكيفية اختيار شركاء النجاح 
للمشروع وفن البداية والتدرب على كيفية 
التسويق وتقييم كل خطوة يخطوها املسوق 
او صاحب املشروع، حيث ان تقييم التجربة 
يقود صاحبها الى الوصول الى الطرق السليمة 
بالتعرف على اخطائ���ه وادراك نقاط القوة 

التي يحملها معه.

رندى مرعي
اكد احملاض���ر في مجال التس���ويق عمر 
احلوط���ي انه يتعني على الش���باب الراغبني 
في البدء باملشاريع الصغيرة ادراك املفاهيم 
االساسية املتعلقة في مجال التسويق، مبينا 
ان التسويق للمنتج او اخلدمة التي يقدمها 
املشروع يركز في العصر احلديث على تسويق 

القيمة نفسها.
وفي البرنامج التدريبي الذي قدمه لطلبة 
اجلامعات احمللية والذي اقيم في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ضمن انشطة مشروع 
»اجناز � شباب«،، اوضح احلوطي ان اجلمعية 
االميركية للتسويق تعرف العملية التسويقية 
بأنه���ا تتكون من اداء انش���طة االعمال التي 
توجه انس���ياب السلع واخلدمات من املنتج 
الى املستهلك او املستعمل، وتتضمن العملية 
حتديد حاجات ورغبات املستهلكني وتفهمها 
على ضوء طاقات املنش���أة كما يعرفها ايضا 
هاوارد احد علماء التسويق، مشيرا الى اهمية 
أال يستهني الشباب باملشاريع الصغيرة فهي 
البداية احلقيقية والقليل يؤدي الى الكثير.

واضاف احلوطي ان املسوق الناجح يجب 
علي���ه امتالك قاعدة بيان���ات لعمالء، يعرف 
جنسهم واعمارهم وكل ما يستطيع احلصول 
عليه من معلومات ليستطيع ان يحدد ميولهم 
واهتماماتهم التي متكنه من خاللها الى اقناعهم 
بالسلعة او اخلدمة التي يقدمها، مشيرا الى 
ان العملية التسويقية ساهمت بشكل مباشر 

في دورة تسويقية ضمن أنشطة برنامج »إنجاز ـ شباب«

عمر احلوطي

»إعادة الهيكلة« شارك في المعرض الوظيفي لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

الحارس: تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل
من الخريجين في مختلف المراحل الدراسية

أسامة دياب
ش���ارك برنامج إعادة هيكلة القوى 
التنفي���ذي للدولة  العامل���ة واجلهاز 
في املعرض الوظيفي الس���نوي الذي 
يقيمه مركز التأهيل الوظيفي للطلبة 
ومتابعة اخلريج���ني بجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا في احلرم اجلامعي 

مبنطقة مشرف.
وقد أش����اد د.اس����امة احلارس مدير 
مرك����ز التأهيل والتوظي����ف باجلامعة 
وزوار املعرض بجن����اح برنامج إعادة 
الهيكلة والدور الذي يقوم به البرنامج 
في تدريب وتأهيل الباحثني عن عمل من 
خريجي اجلامعات واملعاهد والثانوية 

ومن املتوقع تخرجهم في مختلف املراحل 
الدراسية.

وقد قام فريق املعارض بتقدمي شرح 
واف خلدمات البرنامج من العاملني في 
القطاع اخل����اص من عالوات اجتماعية 
وعالوة ابناء ودورات تدريبية مختلفة، 
كما قام الفريق بتوزيع البروش����ورات 

ادارات  واملطبوعات اخلاصة مبختلف 
البرنامج.

وقد تابع عملية االشراف على جناح 
البرنامج عبدالعزيز القصار، مدير ادارة 
العالقات العامة واالعالم وسناء مطير 
مسؤولة املعارض واملؤمترات، وميساء 

العثمان � من اإلدارة.


