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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
طالب رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب عبداهلل الزيد ادارة الهيئة 
ممثلة في نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث د.مش����عل املشعان بالتعميم على 
االقسام العلمية في الكليات ملنع قيام بعض 

االساتذة باحتكار املواد، معتبرا ان هذا االمر 
يسبب هاجسا للطلبة والطالبات ويضع الكثير 
من العقبات في مسيرتهم الدراسية.وقال الزيد 
ان عددا من الشكاوى وصلت لالحتاد عن قيام 
بعض اعضاء هيئة التدريس باحتكار املواد 
وتدريسها لس����نوات عدة وال يسمح للطلبة 

بالتسجيل في تلك املادة لدى دكتور آخر.

اتحاد التطبيقي لعدم احتكار المواد

تتقدم ب�صادق العزاء من

عائلتي املطريان وال�ساير الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

و�سحه حممد �سعود املطريان
اأرملة املرحوم/ عبدالعزيز م�ساعد عبداهلل ال�ساير

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة

خالل افتتاح المعرض الفني السنوي الخامس في الجامعة

تولماتشوفا: الجامعة األميركية حريصة على تشجيع 
الطلبة على التعبير عن أفكارهم ودعم مواهبهم

رندى مرعي
أكدت رئيسة اجلامعة االميركية مارينا توملاتشوفا 
ان كل االنش���طة الطالبية حتظى بالدعم والتشجيع من 
جميع مسؤولي اجلامعة، وان اقامة املعرض الفني الطالبي 
للسنة اخلامسة على التوالي تؤكد حرص اجلامعة على 
تشجيع الطالب للتعبير عن افكارهم، وخالل افتتاحها 
املعرض مساء امس االول في اجلامعة اكدت توملاتشوفا 
ان االعمال املقدمة ه���ذا العام على الرغم من تنوعها اال 

انها حتمل ابعادا واهدافا اجتماعية.
واضافت ان املعرض يتميز هذا العام بأن هناك تقدما 
وتنوعا وجودة في االعم���ال الفنية التي تبرز املهارات 
واملواهب احلقيقية لطلبة اجلامعة الذين ينتجون اعماال 

فنية جديرة باالحترام وتكون اضافة ألي مجتمع.
وتوجهت توملاتشوفا بالشكر لكل القائمني على تنظيم 
املعرض داعية الطالب الى مش���اهدة ما يضمه املعرض 

من اعمال فنية متميزة.

من جانبها قالت منظمة املعرض الطالبة رانية املستكي 
ان املعرض يشجع الطلبة على ابراز خبراتهم كما يساعدهم 
على صق���ل مواهبهم من خالل التع���رف على ابداعات 

اآلخرين ومشاركتهم افكارهم.
واوضحت املستكي ان املعرض مستمر حتى اخلميس 
املقبل وان عدد املش���اركني في املع���رض نحو 30 طالبا 
وطالبة في مختف املجاالت الفنية من مجاالت التصوير 

والتصميم »اجلرافيك« والنحت والرسومات الزيتية.

لوحتان لصاحب السمو األمير واألمير الراحل داخل املعرضد.مارينا توملاتشوفا تقوم بجولة داخل املعرض

جناح إعادة الهيكلة في معرض الكلية

بعد مشاركة إعادة الهيكلة في معرض كلية العلوم االجتماعية للفرص الوظيفية

القصار: التواصل مع المتوقع تخّرجهم لتوجيههم للعمل بـ »الخاص«

»التطبيقي«: »اإلنشائي« ينفذ برامج تدريبية لصالح القطاع الحكومي

أسامة دياب
العالقات  ادارة  اك���د مدي���ر 
العامة واالعالم في برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة عبدالعزيز 
القص���ار ان البرنام���ج ال يألو 
جهدا في التواصل مع الش���باب 
املتوقع تخرجهم من اجلامعات 
وكليات التعليم التطبيقي بهدف 
توجيههم للعمل في مؤسسات 
القطاع اخلاص وفق تخصصاتهم 
اجلامعية وهواياتهم الوظيفية.

جاء ذلك بعد مشاركة البرنامج 
في معرض الف���رص الوظيفية 
لطلبة جامعة الكويتل للس���نة 
الثانية على التوالي، والذي اقيم 
مؤخ���را برعاية وحضور عميد 
كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.عبدالرضا اس���يري، 
مبش���اركة عدد من الش���ركات 
اخلاصة وبالتعاون مع برنامج 
العاملة  الق���وى  اع���ادة هيكلة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.

وال���ذي حضره���ا ع���دد كبير 
من الطلب���ة اخلريجني وكانت 
مني���رة العبي���دان قامت بعمل 
»بوربوينت« لشرح كيفية كتابة 
السيرة الذاتية عند التقدمي على 
العمل، واهم العناصر املفروض 
تواجدها بها، كما اش���ارت الى 
الش���خصية،  املقابلة  موضوع 
واب���رز االمور الت���ي يجب ان 
يتحلى به���ا الراغب في العمل 
من احلضور، والثقافة العالية، 
واخلبرات املكتسبة، باالضافة 
الى املهارات، والشكل الرسمي، 
والثقة بالنفس التي تعتبر جواز 

الراغب في العمل.
وقال د.اسيري في تصريح 
صحافي ان املع���رض هو جزء 
من رس���الة اجلامعة التعليمية 
واجلامعة ليست مهتمة بتعليم 
الطلبة فقط، ب���ل تتابعهم بعد 
التخرج للتع���رف على الفرص 
الوظيفية املوجودة في الدولة.

ولفت القصار إلى انه سيقام 
معرض مماثل للفرص الوظيفية 
للطلبة خالل عام دراسي جديد في 
كلية العلوم االدارية في السابع 

عشر من الشهر اجلاري إلعطاء 
فرص���ة للطلبة لالط���الع على 
متغيرات سوق العمل والتعرف 
عل���ى طبيعة العمل في اجلهات 

املختلفة بالدولة.
الهيكلة  اعادة  وقام برنامج 
بتنظيم ورشة عمل حتت عنوان 
»كيف تكتب سيرتك الذاتية؟« 

محمد هالل الخالدي
يقيم معهد التدريب اإلنشائي 
برامج تدريبي���ة خاصة لصالح 
القط���اع احلكوم���ي ف���ي ع���دة 
تخصصات متنوعة مساهما في 
تخريج ك���وادر وطنية في تلك 
املجاالت، وفي هذا السياق صرح 
التدريب اإلنش���ائي  مدير معهد 
م.علي اخلميس بأن املعهد يعكف 
حاليا على تنفيذ 3 برامج تدريب 
خاصة تنقسم الى برنامج »مساح 
أراضي« لصال���ح بلدية الكويت 
وأخرى لصالح وزارات مختلفة في 
نفس املجال، اما الثالثة في مجال 
آخر وهي دورة »رسم هندسي«.

وأض���اف ان مدخ���الت هذه 
الدورات ال� 3 من خريجي الثانوية 
العامة، ويدرب املتدرب في املعهد 4 
فصول تدريبية اضافة الى فصلني 
صيفيني يت���درب تدريبا ميدانيا 
داخل جهة عمل���ه، ومت الترتيب 
املس���بق لتلك الدورات من خالل 
وضع خطة تدريبية للمتدربني، 
املناهج  إعداد  حيث مت استكمال 
املناسبة للدورات بواقع 52 ملفا،  
وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت 
املدنية ومدير  وديوان اخلدم���ة 
إدارة تنس���يق الدورات اخلاصة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وزاد م.اخلميس بأنه 
الهيئة  يجري بالتنس���يق م���ع 
اس���تكمال األجه���زة املتط���ورة 
التي تتوافق مع نظم  واحلديثة 
العمل في سوق العمل الكويتي، 
ومت رص���د ميزانية إلمتام األمر، 
ومن ناحية أعضاء هيئة التدريب 
قال يستطيع املعهد تغطية %80 

م���ن البرام���ج التدريبي���ة لهذه 
التخصصات، وسيستعني مبنتدبني 
من بلدية الكويت للمشاركة في 
العملي���ة التدريبية ليضاف الى 
رصيد التدريب من جهات العمل 
للمشاركة في العملية التدريبية، 
كما وفرت إدارة املعهد مختبرات 
آلي ورسم هندسي على  حاسب 
أحدث مستوى، كما يبدي معهد 
التدريب اإلنش���ائي اس���تعداده 
الس���تقبال عدد اكبر من البرامج 
في نفس التخصصات احلالية، 
ويتطلع لفت���ح برامج أخرى في 
تخصص���ات جديدة بن���اء على 
استطالع احتياجات سوق العمل 
بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية 
وبرنام���ج إعادة هيكل���ة القوى 
العاملة، واختتم اخلميس قائال: 
أثبتت تلك التجربة ان التعامل مع 
العامة أجدر  الثانوية  مخرجات 
كفاءة في االستفادة والتطبيق لكل 
التدريبية والتخصصات  األمور 

التي يقدمها اإلنشائي.

م. علي اخلميس

بهبهاني: استحداث صفحة
»التربية األساسية« على اإلنترنت

محمد هالل الخالدي
أشادت عميدة كلية التربية األساسية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بهيجة بهبهاني بالدعم الكبير الذي تتواصل 
به إدارة احلاس����ب اآللي بالهيئة برئاس����ة 
سالم الدالل الستحداث صفحة لكلية التربية 
األساسية ضمن صفحة الهيئة العامة للتعليم 
http://www.paaet. التطبيقي والتدري����ب

edu.kw على شبكة املعلومات، وذكرت ان 
الهدف من هذه الصفح����ة إعالم وتعريف 
الطلبة بجميع البيانات واملعلومات األساسية 
لألقسام العلمية، حيث حتتوي على أسماء 
أعضاء هيئة التدريس بها وسيرهم الذاتية 
وأسماء املقررات الدراسية بصحائف التخرج 
وتوصيف املقررات الدراسية. كما حتتوي 
الصفحة على تعري����ف باملكاتب النوعية 
واختصاصاته����ا ومناذج للمه����ام العلمية 
واجراء البحوث والتفرغ العلمي. وأشارت 
د.بهبهاني الى انه بدءا مت تشكيل جلنة بهذا 
الشأن بإشراف عميدة الكلية وعضوية كل 
من د.شافي احملبوب رئيس قسم املناهج 
وطرق التدري����س ود.محمد بهزاد ود.فؤاد 
ش����عبان وهما من أعضاء هيئة التدريس 
بقس����م العلوم ورئيس����ة مكتب التسجيل 
مببنى الكلية/بنات خولة احملارب ورئيسة 
مكتب النش����اط والرعاية الطالبية خالدة 
الفضالة، حيث مت اعداد تصور الستحداث 
صفحة طالبية اليكترونية تضم االرشادات 

العامة وبنود الالئحة الطالبية، باالضافة 
إلى بنك أسئلة للطلبة ومن ثم مت تشكيل 
جلنة ثانية برئاسة د.علي النجادة من قسم 
التصميم الداخلي تقوم حاليا بالتنسيق مع 
رؤساء األقسام العلمية واملكاتب النوعية 
وإدارة احلاسب اآللي إلعداد محتوى صفحة 
الكلية على ش����بكة املعلوم����ات باللغتني 
العربية واإلجنليزي����ة. وأكدت د.بهبهاني 
أن الكلية تتابع بصورة مستمرة التقنيات 
احلديثة في مجال املعلومات واالتصاالت، 
كما أن الهيئة التدريسية تستخدم التقنيات 
احلديثة في شرح احملاضرات والتواصل مع 
نظائرهم في اجلامعات العربية والعاملية وفي 
مجال اعداد البحوث العلمية واملشاركة في 
املؤمترات العلمية، باالضافة الى تواصلهم 
مع الطلبة في مس����ارهم االكادميي، وكذلك 
تتطلع الكلية الى اكس����اب الطلبة املهارات 
االساسية في التواصل مع اجلديد في مجال 
التقنية احلديثة، حيث ان عملية التسجيل 
في املقررات الدراسية والسحب واالضافة 
والتحويل تتم باستخدام الكمبيوتر. وكذلك 
يقوم الطالب والطالبات في معظم املقررات 
الدراس����ية بعمل عرض للبحوث العلمية 
التي قاموا بها باستخدام احلاسوب. وكل 
هذه االمور تهدف إلى اكساب الطالبة القدرة 
على التعل����م الذاتي واالعتماد على النفس 
والتواصل مع التقنيات احلديثة للحصول  

على العلوم اجلديدة.

)كرم دياب(

د.أنور اليتامىفيصل مقصيد

الرس���مي  ذك���ر املتح���دث 
الكويت ومدير  باس���م جامعة 
ادارة العالقات العامة واالعالم 
فيصل مقصيد أن جلنة العمداء 
ستستكمل اليوم اجتماعها الذي 
عقدت���ه في الثالث من الش���هر 
اجلاري برئاس���ة مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد ملناقشة 
باقي األعمال املدرجة على جدول 

االجتماع.
وقال مقصي���د في تصريح 
صحافي امس ان جلنة العمداء 
ناقش���ت خالل اجلزء األول من 
اجتماعها بحضور نواب مدير 
اجلامع���ة واألمني ع���ام د.أنور 
اليتامى وعم���داء الكليات عددا 
من القرارات أهمها منع التدخني 
داخل املباني اجلامعية بناء على 
الوطني لطلبة  طلب االحت���اد 

الكويت.
واضاف ان اللجنة وافقت على 
تعديل املادة 32 ب1/ من الئحة 

التدريس  شؤون أعضاء هيئة 
بش���أن حتمل اجلامعة رواتب 
وب���دالت ومخصص���ات عضو 
هيئة التدريس املنتدب بالعمل 
في املكاتب الثقافية بس���فارات 
الكوي���ت في اخل���ارج عدا بدل 

السكن واحلوافز.
واشار الى ان اللجنة وافقت 

على زيادة املخصص املالي الذي 
يصرف لطالب املنحة الدراسية 
إلى 100 دينار شهريا بدال من 60 
دينارا وزيادة املبلغ املخصص 
لتغطية بدل املالبس والكتب، 
وغير ذلك من النثريات إلى 100 
دينار بدال من 50 دينارا في بداية 

الفصلني األول والثاني.

مقصيد: لجنة العمداء تستكمل اجتماعها اليوم
لبحث القضايا المدرجة على جدول األعمال

بدر نشمي

آالء خليفة
الهيئة  اعلن نائب رئيس 
اللجنة  التنفيذية ورئي���س 
الثاني  التحضيرية للمؤمتر 
والعشرين الحتاد الطلبة بدر 
نشمي العنزي عن رعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
املؤمتر املقرر عقده في منتجع 
صح���ارى الكويت في الفترة 
ب���ني 28 و30 اجل���اري حتت 
شعار »مستقبلنا.. مستقبلها« 
وبحض���ور وزي���رة التربية 
العال���ي د.موضي  والتعليم 
احلمود والعديد من الشخصيات 
القيادية والسياسية والنقابية 
والتعليمية والديبلوماسية 

والثقافية واالقتصادية.
وأضاف أن رعاية س���مو 
الثاني  العه���د للمؤمتر  ولي 
والعشرين تأتي في توقيت 
دقيق تتع���رض فيه احلركة 
الطالبي���ة الكويتي���ة ممثلة 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
لهجمة شرسة يتم استخدام 
كل الوسائل بهدف الطعن في 
مشروعيته ووسطيته وانتمائه 
لهذه االرض الطيبة في الوقت 
الذي حتتفل هذه املؤسس���ة 
خالل املؤمتر مبناسبة مرور 
45 عاما على انطالقتها في عام 

املشاركني بصورة خاصة الذين 
قطعوا مئات األميال من الدول 
الت���ي مت انتخابهم فيها وكل 
اجلموع الطالبية بشكل عام.

وقال ان الطلبة ومن ورائهم 
ممثلهم الشرعي وهو االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت محل 
ثقة القيادة السياسية وقادرون 
حمل أمانة هذا الوطن مبينا أن 
احلركة الطالبية تضع رعاية 
سمو ولي العهد نصب عينيها 
ولن تتأخ���ر عن أداء واجبها 

الوطني.
وأوضح العنزي أن املؤمتر 
املرتقب سيش���هد العديد من 
الن���دوات الهادف���ة باإلضافة 
التي  اجللس���ات اإلجرائي���ة 
سيتم خاللها انتخابات هيئة 
املؤمتر ومناقشة والتصويت 
التقرير االداري واملالي  على 
التنفيذي���ة ومجلة  للهيئ���ة 
االحتاد للفترة بني يوليو 2007 
وديسمبر 2009 من قبل أعضاء 
وف���د املؤمت���ر باالضافة إلى 
طرح قانون االشهار للنقاش 
والتصويت وبعض التعديالت 
الدس���تورية باالضاف���ة إلى 
اختي���ار مجلس اداري جديد 
وهيئة تنفيذية جديدة للدورة 

النقابية 2011/2009؟

1964 في القاهرة قدمت خاللها 
احلركة الطالبية خيرة أبنائها 
للكويت والتضحيات والشهداء 

واجلهود واالجنازات.
 وأش���ار إل���ى أن الرعاية 
األبوية لس���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد ليست 
الغريب واجلديد على  باألمر 
س���موه الذي كان وال زال من 
أوائل الداعمني للحركة الطالبية 
واملش���جعني للبحث العلمي 
واالبداعات الشبابية والطالبية 

الكويتية.
موضحا أن رعاية سموه 
وس���ام فخر واعت���زاز على 
صدر كل اعضاء وفد املؤمتر 

سيشهد العديد من الندوات والجلسات اإلجرائية

وافقت في اجتماعها السابق على منع التدخين وزيادة المخصصات المالية

نشمي: المؤتمر الـ 22 التحاد الطلبة
28 الجاري تحت شعار »مستقبلنا... مستقبلها«

عبداهلل الزيد


