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الجامعــــة
والتطبيقي

 محمد هالل الخالدي
قام عميد كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.فيصل الشريفي 
بتك���رمي امللحق الثقافي بس���فارتنا في مملكة 
البحرين د.علي الدمخي، وذلك تقديرا جلهوده 
التي يبذلها في خدمة التعليم والختياره لهذا 
العمل، حيث انه عض���و هيئة تدريس بكلية 

العلوم الصحية قائال: ان اختياره يعتبر تقديرا 
للكلية ككل وهو من الش���خصيات التي بذلت 
جهودا جتعله قدوة لزمالئه في مجال التدريس 
والبحث العلمي، مما ساهم في زيادة االرتقاء 
باملستوى التعليمي بالكلية. حضر حفل التكرمي 
مساعدو العميد وعدد من رؤساء االقسام العلمية 

بالكلية وزمالؤه من القسم العلمي.

»العلوم الصحية« احتفت بالدمخي

خالل افتتاح المعرض الفني المشترك الـ 21 في »التطبيقي«

دعوة كليتي التربية األساسية والدراسات التجارية للمشاركة في مجلة الدراسات االجتماعية واإلنسانية

الرفاعي: كل الدعم لطالبنا الموهوبين ليستمروا في عطائهم

مجلس النشر العلمي يعتمد أبحاث أساتذة »التطبيقي«
محمد هالل الخالدي

صرح نائب املدير العام لشؤون 
التخطيط والتنمية ورئيس مجلة 
الدراسات االجتماعية واإلنسانية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب د.عبدالعزيز تقي أن 
الهيئ����ة وللمرة األولى س����تقوم 
بإصدار مجلتني علميتني وهي مجلة 
الدراسات االجتماعية واإلنسانية، 
ومجلة الدراسات الهندسية والطبية، 
حي����ث ته����دف مجلة الدراس����ات 
االجتماعية واإلنس����انية لنش����ر 
البحوث األصيلة في شتى فروع 
العلوم االجتماعية واإلنس����انية 
باللغت����ني االجنليزي����ة والعربية 
بغرض تلبية رغب����ة األكادمييني 
واملثقفني وإعط����اء الفرص ألبناء 
الهيئة لنشر أبحاثهم العلمية وتبادل 
البحوث مع املجالت العلمية األخرى 
واحلرص على التواجد الدائم في 
شتى املراكز التطبيقية واألكادميية 
في العالم. وق����ال ان املجلة بدأت 
فكرتها بناء على مطالبات من أعضاء 
هيئة التدريس بالهيئة حيث انهم 
وجدوا أن هناك معاناة منذ إنشاء 
الهيئة إلى اآلن وهي أنهم بعد االنتهاء 
من إعداد بحوثهم التطبيقية التي 
تكون معظمها بتمويل من مؤسسة 
الكويت للتق����دم العلمي أو قطاع 
البحوث بالهيئة يواجهون مشكلة 
نش����ر البحث العلمي في املجالت 
املتخصصة، على الرغم من وجود 
أع����داد كبيرة من املجالت العلمية 
احمللية والعربي����ة والعاملية التي 
ترحب بنشر البحوث بعد حتكيمها، 
لذا جاءت املطالبات بتأسيس مجلس 
للنشر يهتم بإصدار املجالت العلمية 
وعملية الترجمة والتأليف وغيرها. 
وأوضح د.تقي أن مشكلة عدم نشر 
البحوث العلمي����ة ألعضاء هيئة 
التدري����س بالهيئة على الرغم من 

وجود الع����دد الكبير من املجالت 
العلمية احمللية منها والعاملية، تتمثل 
في عدة مش����كالت ميكن حصرها 
في أن الكليات واملعاهد التطبيقية 
التي تتبع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وبالتالي تكون 
حتت مسمى هيئة وليس جامعة، 
كما هو معمول به في العالم، وعليه 
تختلف نظرتهم وتقييمهم لألبحاث 
التي تأتي من الهيئة كونها أقل من 
مستوى جامعة، كما أن التخصصات 
املوجودة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب مختلفة عن 
مثيلتها في جامعة الكويت والدول 
املجاورة مثل تخصص إدارة املواد 
واإلدارة املكتبية وغيرها، وأغلب 
أسماء املجالت العلمية تعبر عن 
تخصصات رئيسية فقط وغالبية 
احملكمني يحكمون البحوث في مجال 
اهتمامهم لذا فإن تقديرهم ألبحاث 
بأنها غير صاحلة للنشر على الرغم 
من اعترافهم املستمر بأنها أبحاث 
تتسم باملجاالت اجلديدة، موضحا 
أن الكلي����ات ومعاهد الهيئة تضم 
تخصصات عديدة معظمها عملية 
وليس����ت نظرية واعتمادها على 
دراسة سوق العمل ومدى حاجته 
للخريج����ني قبل ط����رح البرامج 

الدراسية.
 كم����ا أن اختالف أعضاء هيئة 
التدريس والتدريب باملس����تويات 
العلمية فبعضهم يحمل ش����هادة 
البكالوريوس في التدريب والبعض 
املاجس����تير والدكتوراه مع تزايد 
أعضاء هيئة التدريس خاصة من 
حملة الدكتوراه خالل الس����نوات 
القليلة املاضية وخاصة من حملة 
درجة األستاذية ولهم مساهمات 
علمية في الدول املتقدمة، لذا فإن 
عدم وجود مجلة متثلهم يس����بب 
لهم اإلحراج في احملافل الدولية في 

العالم. وأضاف د.تقي نحن نعمل 
على إصدار املجلة بالسرعة املمكنة 
وعمل إجراءات التأسيس والبحث 
عن أفضل العلماء في مجال التحرير 
والهيئة االستشارية، لذا نوجه من 
خالل هذا التصريح دعوة مفتوحة 
جلميع األساتذة واألساتذة املشاركني 
من حملة الدكتوراه ممن يرغبون 
في املشاركة في هيئة التحرير أو 
الهيئة االستشارية بإرسال السيرة 
الذاتية بشروط تتسم بالشفافية 
لتزكية بعض األسماء للمساهمة 
في العمل باملجلة، فبطبيعة احلال 
تهمنا في هذا املجال اخلبرة السابقة 
في املجالت العلمية وعدد البحوث 
املنشورة واجلوائز العملية وهي 
األساس، ويضم التشكيل أعضاء من 
هيئة التدريس من الكليات الرئيسية 
فقط باإلضافة إلى أش����خاص من 
مؤسسات تعليمية مناظرة داخل 
وخارج الكويت لدعم مكانة املجلة 
وزي����ادة الثقة به����ا وخاصة في 
املراحل التأسيسية األولى، ونحن 
بدورنا قد وجهنا أكثر من 100 دعوة 
لألساتذة واألساتذة املشاركني من 
حملة الدكت����وراه باعتمادنا على 
قاع����دة البيان����ات املوج����ودة في 

الهيئة حملدودي����ة اإلمكانيات من 
جهة ورغبتنا في س����رعة اإلجناز 
من جهة أخ����رى، وأبلغنا الدعوة 
للمشاركة لكليتي التربية األساسية 
والدراسات التجارية من فترة عن 
طريق العمداء ورؤس����اء األقسام، 
وقد حصرنا املشاركة على األساتذة 
واألس����اتذة املش����اركني من حملة 
الدكتوراه كونهم قد نشروا أبحاثا 
كافية للترقية فبالتالي من الطبيعي 
أن تكون خبرتهم في مجال األبحاث 
ومكانتهم العلمية تزيد على اآلخرين، 
إضافة إلى أن املجلة تعتمد كثيرا 
على مكانة ونوعية أعضاء هيئة 
التحرير والهيئة االستشارية كونها 
تهدف إلى نشر الفكر املعاصر في 
مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية 
وتب����ني املكانة العلمي����ة واملهنية 
والعاملني فيها وهذا بال شك يصب 
في رفع اسم الكويت ومكانتها في 
العالم. وأوضح د.عبدالعزيز تقي 
إن حديثي ينطلق من كوني رئيسا 
لهيئة التحرير ملجلة الدراس����ات 
االنس����انية واالجتماعية حيث ان 
املجالت العلمية عادة ما تكون اما 
للعلوم االجتماعية أو اإلنسانية 
ولكننا جمعن����ا االثنتني معا ألن 
القضية هنا ليس����ت زيادة قاعدة 
املشاركني بل ان النوعية املطلوبة 
هي األساس ويأتي جمع املجالني 
ألسباب عديدة منها عدم وجود مبان 
مخصصة ملجلس النشر العلمي 
حتى اآلن، وإعطاء الفرصة ألكبر 
عدد من التخصصات املتش����عبة 
واحملدودة في الكليات التطبيقية 
بالهيئة، كما أن عدد املشاركني قد 
يكون محدودا كونها جتربة جديدة، 
باالضافة إلى عدم توافر امليزانية 
واملتخصصني بالهيئة إلصدار أكثر 
من مجلتني خاصة أنها كما سبق 

ان ذكر جتربة ناشئة.

»األميركية« نّظمت سوقًا خيريًا لصالح ذوي االحتياجات الخاصة

 بيان عاكوم
به���دف خلق اجواء ممتعة لالطفال ذوي االحتياجات اخلاصة قام 
مجلس االنشطة الطالبي في اجلامعة االميركية بتنظيم املهرجان السنوي 

اخليري الثاني الذي سيعود ريعه للمراكز اخليرية في الكويت.
وبهذه املناس���بة قالت املسؤولة في مجلس االنشطة الطالبي وله 

الصباح ان الهدف من الس���وق هو زرع البس���مة على شفاه االطفال 
وخاصة ذوي االحتياج���ات اخلاصة الذين هم جزء مهم من مكونات 
املجتمع، وبينت الصباح ان هذا السوق سيعود ريعه للمراكز اخليرية 

في الكويت.
ولفتت الى انه مت دعوة بعض املراكز التي تعني بذوي االحتياجات 

اخلاصة حتى يتمتع االطفال في هذا السوق الذي يوفر لهم اللعب مع 
الشخصيات الكارتونية والرسم على الوجوه الى جانب بعض األنشطة 

الشيقة وقضاء اوقات ممتعة مع غيرهم من االطفال.
وعن املش���اركني في السوق قالت الصباح »يشارك بعض الطالب 
من خالل شراء الطاوالت التي سيعرضون عليها املنتوجات الى جانب 

شركات خاصة ورعاة السوق اخليري، كما شكرت الصباح اجلامعة 
واحلكومة التي دعمتهم في جناح هذا السوق.

ويذكر ان مجلس االنشطة الطالبية في اجلامعة يعني بتنظيم كل 
م���ا يهم املجتمع واخذ على عاتقه مهمة حتقيق التواصل بني الطالب 

واملجتمع بشكل عام.

»االئتالفية« تقيم احتفااًل تحت شعار 
»30 عاماً من العطاء « 24 الجاري

اتحاد التطبيقي يطلق
 »ترضاها ألهلك« و»جمالي لربي«

 آالء خليفة
اعلن رئيس املكتب التنفيذي 
للقائمة االئتالفية ورئيس اللجنة 
املنظمة ملؤمتر القائمة االئتالفية 
»فخر الوطن« عبدالرحمن اجلراح 
ان القائمة االئتالفية تصدرت احلركة 
الطالبية في عطائها واجنازاتها منذ 
قيادتها لالحتاد الوطني للطلبة منذ 
1979 لبناء وتنمية الوطن واضعني 
نصب أعيننا حجم االمانة التي اوالنا 
اياها طلبة وطالبات جامعة الكويت 
والذين ارتضوا الفكر االس����المي 
احملافظ منهجا وخيارا ل� 30 عاما. 
وقال اجلراح ان مدرسة االئتالفية 
العريقة خرجت اجياال من القادة 
واملبدعني الذين اثروا مسيرة الوطن 
والذين ورثنا عنه����م مبادئ هذه 
القائمة العظيمة التي تعتبر رائدة 
احلركة الطالبية الكويتية والتي 
قامت على االخذ بزمام املسؤولية 
واملبادرة، والي����وم نحن هنا بعد 
3 عقود في اكب����ر جتمع للقائمة، 
حيث تلتقي االجي����ال في مؤمتر 
»فخر الوطن« والذي سيقام مساء 
يوم اخلميس 24 اجلاري، والذي 
يتزامن مع تأس����يس اكبر منظمة 
طالبية »االحت����اد الوطني لطلبة 
الكويت« بقاعة س����لوى. واضاف 
اجلراح قائال: نحن اآلن بعد 30 عاما 
من العطاء جنددها بالوفاء، وفاء 
لكل عامل، وف����اء لكل مؤيد، وفاء 
لكل طالب، نقيم احتفاال مبرور 30 
عاما على قيادة القائمة االئتالفية 

 محمد المجر
اعلن رئيس اللجنة الشرعية في االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب زي����د العيناتي عن انطالق حملة 
»ترضاها ألهلك« اليوم بكليات ومعاهد الهيئة للبنني، موضحا ان احلملة 
تشتمل على 8 محاضرات دينية موزعة على الكليات واملعاهد، وتنطلق 
احلملة اليوم من خالل 4 ندوات، االولى بقاعة السمينار في كلية الدراسات 
التكنولوجية بنني مب نى رقم 5 بعنوان »دقة بدقة« يلقيها الداعية نواف 
السالم، واحملاضرة الثانية يلقيها الشيخ فيصل الهاشمي مبسرح املعهد 
العالي للطاقة، ومحاضرة ثالثة بقاعة الس����مينار في كلية الدراس����ات 
التكنولوجية بنني يلقيها الداعية مشعل التركي، بينما تكون احملاضرة 
الرابعة واالخيرة ليوم االثنني في قاعة السمحان بكلية التربية االساسية 
بنني بالعديلية ويلقيها الداعية طالل فاخر.واضاف العيناتي ان اجلزء 
الثاني من احلملة ينطلق االربعاء 23 اجلاري ويشتمل على 4 محاضرات 
االولى للداعية مشعل التركي بكلية الدراسات التكنولوجية، ومحاضرة 
باملعهد العالي للطاقة يلقيها الداعية أنس الكندري، واحملاضرة الثالثة 
للداعية طالل فاخر تش����هدها قاعة السمينار بكلية الدراسات التجارية 
بنني، بينما تشهد كلية التربية االساسية محاضرة ختام احلملة والتي 
يلقيها الشيخ هاني الفصام، الفتا الى ان جميع محاضرات احلملة ستبدأ 

في متام الساعة ال� 10:30 صباحا.
 من جهتها قالت نائبة رئيس االحتاد لشؤون الطالبات ضحى احلمادي 
ان جلان الطالبات تدشن اليوم حملة دينية حتت عنوان »جمالي لربي« 
وتش����تمل على 6 محاض����رات دينية موزعة على كلي����ات الهيئة، منها 
محاضرت����ان تنطلقان اليوم االثنني 2009/12/21، بينما يش����هد يوم غد 
الثالثاء محاضرة للشيخ نواف الس����الم يلقيها في استراحة الطالبات 
بكلية التربية االساس����ية، ومحاضرة اخرى بكلية الدراسات التجارية 
يلقيها الشيخ فيصل الهاشمي.واشارت احلمادي الى ان بعد غد االربعاء 
تقام محاضرتان، االولى للداعية فيصل الهاش����مي و3 محاضرات دينية 

اخرى ايضا تنطلق بعد غد االربعاء 2009/12/23.

لالحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت/ 
فرع اجلامعة والتي كانت مسيرة 
حافلة باملواقف االسالمية الراسخة 
واملواقف الوطنية الثابتة واالجنازات 
الطالبي����ة الرائ����دة والتي خطتها 
السنوات الثالثون املاضية بلون 
الذهب على ايدي عاملي وعامالت 
القائمة االئتالفية الذين اخلصوا 
عملهم خلدم����ة الكويت واحلركة 
الطالبي����ة الكويتية. وبني اجلراح 
ان اللجنة املنظمة نظمت االحتفال 
وال����ذي يحتوي عل����ى العديد من 
الفقرات، حيث سيقام أوبريت »وطن 
العطاء« للمنشدين املبدعني خالد 
احلقان ويوسف دغيشم وسيعرض 
فيلم وثائقي عن احلركة الطالبية 
الكويتية يتناول احملطات الرئيسية 
واحلاس����مة في مس����يرة احلركة 

الطالبية والقائمة االئتالفية.

 محمد هالل الخالدي
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
وبحض����ور وكيلة وزارة التربية متاضر الس����ديراوي افتتح في كلية 
التربية االساس����ية بنات املعرض الفني املشترك الواحد والعشرون، 
وذلك مبش����اركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة 
الكويت واملعهد العالي للفنون املسرحية ووزارة التربية، حضر االفتتاح 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
وعميد النشاط والرعاية الطالبية د.احمد الفيلكاوي وعدد من اعضاء 
هيئة التدريس والتدريب واملهتمني بالفن. وبهذه املناسبة أثنت وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي على املواهب املشاركة في املعرض، 
وتقدمت بالشكر للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على اجلهود 

املبذولة التي تساهم في استمرار املعرض سنويا، كما أوصلت الشكر 
لكل من التعليم العام الهتمامه بالطلبة املش����اركني اصحاب املواهب، 
وكذلك املعهد العالي للفنون املس����رحية وجامعة الكويت، مشيرة الى 
ان اللوحات املش����ارك بها من قب����ل وزارة التربية هي من انتاج طلبة 
النظام املوحد، وان الوزارة حصلت على جوائز عديدة في املش����اركات 
السابقة، ومتنت ان يستمر التفوق والنجاح وحصد اجلوائز للمشاركني 
في املعرض احلالي، ومن جهته اش����اد مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي باملعرض وبالطالب والطالبات 
املشاركني وكذلك باللوحات املتميزة التي قدموها، مؤكدا ان املواهب لم 
تنحصر فقط في من لديه تخصص تربية فنية، امنا هناك من مختلف 
التخصصات من شاركوا بلوحات وتصاميم مميزة في املعرض، وأشار 

ال����ى ان الدولة ممثلة بوزارة التربية تقدم كل الدعم لهذه املواهب لكي 
يس����تمروا بالتطور والعطاء املتميز، وفي ختام كلمته تقدم د.الرفاعي 
بالش����كر اجلزيل لكل من شارك في تنظيم املعرض، مؤكدا على وجود 
تطور ملحوظ للمعرض عاما بعد عام، موضحا ان اجلوائز س����يكون 
بعضها على مستوى الهيئة، وايضا هناك جوائز ستكون على مستوى 
املعرض ككل، وان هناك جلنة متخصصة ستكون مسؤولة عن اختيار 
افضل اللوحات التي تس����تحق اجلوائز، مش����يرا الى ان هذه اجلوائز 
تعتبر تشجيعا للمشاركني الستمرار النجاح والتفوق، يذكر ان املعرض 
سيكون مفتوحا يوميا حتى 2009/12/21 وان مواعيد الزيارة في الفترة 
الصباحية ستكون من الساعة التاسعة وإلى الثانية عشرة ظهرا وفي 

الفترة املسائية من الساعة اخلامسة وحتى الثامنة مساء.

جولة على أعمال الطلبة

)كرم دياب( جانب من املعرض   من املشاركات جانب من املشاركني في السوق اخليري

د.يعقوب الرفاعي ومتاضر السديراوي خالل افتتاح املعرض

عبدالرحمن اجلراح

ضحى احلمادي زيد العيناتي

د.عبدالعزيز تقي

دورات لمنتسبي البلدية
 في المعهد اإلنشائي

أول جمعية علمية
 لذوي اإلعاقة بـ »األساسية«

 محمد هالل الخالدي
في اطار التعاون املشترك بني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وبلدية الكويت التحق عدد من منتسبي البلدية بدورات 
خاصة في تخصصات عديدة في معهد التدريب االنشائي املختص 
بهذا الشأن، وفي هذا االطار صرح مدير معهد التدريب االنشائي 
م.علي اخلميس بأن التعاون املشترك بني قطاعات الدولة حتمي 
والبد منه لتعزيز كثير من اجلهود واخلبرات املتنوعة في البالد، 
فان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كرس���ت جهدها 
لتوفير هذا الكادر الك���فء لتدريب موظفي البلدية على اجهزة 
حديثة وكذلك جهزت مختبرات احلاسب اآللي والرسم الهندسي 
على احدث مستوى لتدريب موظفي البلدية، واضاف م.اخلميس 
ان الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستش���هد حفل 
تدشني لطلبة البلدية وبالتحديد مبقر تدريبهم مبعهد التدريب 

االنشائي وذلك يوم االثنني املقبل.

 محمد هالل الخالدي
عقدت عمي����دة كلية التربية االساس����ية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.بهيجة بهبهاني اجتماعا مع الطالب والطالبات 
من ذوي االحتياجات اخلاصة في مبنى البنني بالعديلية حيث انتقلت 
عميدة الكلية من مكتب العمادة الى قاعة الدرس ملقابلة الطالب ابراهيم 
اخلالدي وذلك اثناء احملاضرة وفي حوارها مع الطالب سألته العميدة 
عن مستواه الدراسي وطموحاته ومدى تعاون الكلية واعضاء هيئة 
التدري����س معه وعن مدى توافر اخلدمات التي يحتاجها، وقد اجاب 
الطالب موضحا مستواه التحصيلي وطموحه في استكمال الدراسات 
العلي����ا واكد على ما يحظى به من رعاي����ة واهتمام من قبل العمادة 
واالدارة من ذوي االحتياجات اخلاصة في مكتب العمادة بالش����امية 
وتبادلت معهن احلوار حول مسارهن التحصيلي بالكلية، ووعدت 
الطالب والطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة باستحداث جمعية 
علمية للطالب والطالبات تتيح لهم املجال ملمارسة االنشطة الثقافية 
واالجتماعية والرياضية وبناء على ذلك اصدرت د.بهيجة البهبهاني 
قرارا باستحداث جمعية علمية بالكلية لذوي االحتياجات اخلاصة 
باشراف عام من التربية اخلاصة، في حني يكون د.عبدالناصر السعيد 
االستاذ املساعد بقس����م اللغة العربية وآدابها وعضو املكتب الفني 

لعمادة الكلية رائدها في مبنى البنني بالعديلية.


