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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
عقد مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورشة عمل حول 
»مش���روع متابعة ش���ؤون املتدربني« وذلك في مركز 
اب���ن الهيثم للتدريب أثناء اخلدمة بديوان عام الهيئة 
بالعديلية. وقال مدير مركز تقنية املعلومات واحلاسب 
اآللي سالم الدالل ان هذه الورشة تأتي تطبيقا ألنظمة 

تكنولوجيا املعلوم���ات وعنصرا مهما إلدارة العملية 
التعليمي���ة ودعما ملكاتب قبول وتس���جيل املتدربني 
واملختصني ف���ي املعاهد والدورات التدريبية اخلاصة 
بالهيئة، حيث مت شرح األنظمة القائمة ضمن املشروع 
كنظام التس���جيل ورصد الدرجات والغياب وأنظمة 
خدمة أخرى ملتابعة مسيرة املتدرب وحالته الدراسية 

منذ قبوله حتى تخرجه من الهيئة.

ورش عمل لتدريب العاملين بمكاتب شؤون المتدربين في التطبيقي

بدء اختبارات الفصل الدراسي األول بمعهد المدينة بمصر 12 يناير المقبل
آالء خليفة

تنفرد »األنباء« بنش���ر جداول اختبارات الفصل الدراسي 
االول 2010/2009 مبعهد املدينة العالي لالدارة والتكنولوجيا 

بجمهورية مصر العربي���ة، للفرقتني الثالثة والرابعة، والذي 
تبدأ فيه االختبارات يوم الثالثاء 12 يناير املقبل وتستمر حتى 

االربعاء 27 يناير.

اك���د عض���و مجل���س ادارة 
الكويتي���ة ملكافحة  اجلمعي���ة 
التدخني والسرطان نايف شرار 
ان اجلمعية ومنذ ربع قرن تدق 
ناقوس اخلطر من آفة التدخني 
القاتلة، مشيرا الى انها من اوائل 
العالم  املماثل���ة في  اجلمعيات 
العرب���ي، وان املؤسس���ني لهذه 
اجلمعية يهدف���ون إا ى مكافحة 
التدخني بكل اشكاله والتوعية 

من امراض السرطان.
وأوضح شرار في ملتقى آفاق 
ان للتدخني  الثقافي االجتماعي 
اض���رارا صحي���ة واجتماعية 
واقتصادية من اهمها تدمير البنية 
البش���رية التحتية للمجتمعات 
البشرية، لهذا أصبحت مشكلة 
التدخني مشكلة عاملية، مفيدا بأن 
اجلمعية اتخذت عدة اساليب في 
عملية مكافحة التدخني من حيث 
التوعية بالندوات واحملاضرات 
الكتيب���ات واقام���ة  وتوزي���ع 
املع���ارض. واضاف ش���رار انه 
بعد مرور فترة من الزمن على 
نهج هذا االسلوب تطورت عملية 
التوعية الى القيام بحمالت توعية 
برعاية شخصيات رسمية مهمة 
بالدولة فأقامت حمالت توعوية 
على عدة مراحل. وذكر شرار ان 
اجلمعية هي احدى جمعيات النفع 
العام وتأسست عام 1980 وذلك 

الدعاية مباشرة أو غير مباشرة، 
والعمل كذلك على منع التدخني 

في املؤسسات العامة.
أما مجال مكافحة السرطان، 
فقال ان من اهدافه نشر التوعية 
عن مرض السرطان، وتصحيح 
املعلومات اخلاطئة لدى اجلمهور 
عن هذا املرض، والتركيز بصفة 
خاص���ة عل���ى توعي���ة النشء 
وتعريفه بوسائل الوقاية وأهمية 
املبك���ر للمرض،  التش���خيص 
البحوث  مع تش���جيع اج���راء 
والدراسات الطبية والعلمية في 
مجال مكافحة السرطان وبصورة 
خاصة بالنسبة للحاالت الناجمة 

عن التدخني.
وكشف شرار عن ان اجلمعية 
تنظم برامج تثقيفية للعاملني في 
مجال عالج ومكافحة السرطان 
واعدادهم للقيام بدور مهم وفعال 
في البرنامج العالجي والوقائي 
ملكافحة السرطان، وايضا تقدمي 
املس���اعدة في تطوير وس���ائل 
تأهي���ل مرضى الس���رطان بعد 
انتهاء عالجه���م ليعودوا افرادا 
نافعني في املجتمع، والعمل على 
مساعدة اسرهم اذا دعت احلاجة 
الى ذلك، والتعاون والتنس���يق 
مع الهيئات الوطنية واملنظمات 
العاملة في  االقليمية والدولية 

مجال مكافحة السرطان.

واملؤسسات احلكومية واالهلية 
للمساهمة في نشر الوعي الصحي 
التدخني الضارة، والعمل  بآثار 
على تصحيح املفاهيم اخلاطئة 
عن التدخني وابرازه كعادة سيئة. 
وذكر شرار ان اجلمعية تسعى 
الرسمية التخاذ  لدى السلطات 
الالزمة  القرارات واالج���راءات 
للحد من استيراد الدخان ومنع 
االنواع التي حتتوي على نسب 
عالية من املركبات الضارة بصحة 
االنسان ومنع كل انواع الدعاية 
عن التدخني س���واء كانت هذه 

باالضافة الى نشر التوعية مبضار 
التدخني وآثاره الضارة على الفرد 

واالسرة واملجتمع والصحة.
واكد شرار تشجيع اجلمعية 
على إجراء البحوث والدراسات 
اآلث���ار الض���ارة للتدخني  عن 
الى االقالع  املؤدية  والوس���ائل 
عنه والبدائل غير الضارة له، مع 
التعاون والتنسيق مع اجلمعيات 
املماثلة في الدول االخرى وتبادل 
اخلبرات ووس���ائل التوعية في 
مجال مكافحة التدخني، باالضافة 
الى توجيه نداءات الى الهيئات 

لتحقيق ع���دة اهداف في مجال 
مكافحة التدخ���ني والعمل على 
القضاء على هذه العادة الضارة 
التي تقود الى عادة اخطر منها أال 
وهي املخدرات، فضال على معاونة 
املدخنني على االقالع عن التدخني 
عن طريق تبصيرهم مبخاطره 
وآثاره الضارة عل ى صحة الفرد 
واملجتمع. وذكر شرار ان مساعدة 
املتضررين من التدخني واحملافظة 
على حقوق غير املدخنني الذين 
يتعرضون للمخاطر الناجمة عن 
التدخني هي من اهداف اجلمعية، 

شرار: نشر التوعية بآثار التدخين الضارة على المجتمع
ملتقى »آفاق« الثقافي واالجتماعي ناقش قضيتي التدخين والسرطان

سالم السويلم

نايف شرار خالل اللقاء

جولة داخل املعرض

الطالبات املشاركات في البرنامج

اتحاد التطبيقي يوّفر دورات 
دبلوم كامبردج بأسعار مخفضة

.. وطالبات االتحاد نظمن »شّد الرحال« 
بالتعاون مع لجنة القدس

أسبوع المحاسبة في »اإلدارية«
آالء خليفة

افتتح نادي احملاسبة في كلية العلوم االدارية 
جامعة الكويت معرض »أسبوع احملاسبة« حتت 
رعاية املركز املالي الكويتي وبحضور فهد اجلوعان 
وفوزي املكيمي عضوي مجلس االدارة ورئيس 
قسم احملاسبة في الكلية د.صادق البسام ورئيس 

مكتب العالقات العامة في الكلية سعد الهدية.
وبعد جولة باملعرض اشاد الرعاة مبستوى 
التنظيم العالي للمعرض وتنوع محتواه، حيث 
يهدف املركز املالي للتواجد في مختلف االنشطة 
الطالبية التي تقيمها الكلية ويتحقق منها االستفادة 

للطرفني حيث تعتبر كلية العلوم االدارية مصدرا 
مهما للمؤسسات من خالل تخريجها كوادر بشرية 
على درجة عالية من العلم واملعرفة وبتخصصات 

مختلفة يتطلبها سوق العمل.
ومن جانبه بني د.صادق البسام رئيس قسم 
احملاسبة فخر الكلية بتلك املؤسسات الكويتية 
املتمي���زة في مجال عملها وبذلها جميع اجلهود 
خلدمة املجتمع الطالبي واعطاء الفرصة الكافية 
للطلبة لالحتكاك بسوق العمل واإلجابة على جميع 
استفس���اراتهم حيث ينعكس ذلك إيجابيا على 

حتصيلهم العلمي وتوسيع مداركهم املهنية.

»التعريف باإلسالم« استقبلت وفدًا من اتحاد الطلبة

الشطي: شبابنا لديه فزعة دينية تحتاج من ينميها 
لنشر اإلسالم وتفعيل دور العمل الخيري

محمد المجر
قالت نائب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لشؤون 
الطالبات ضحى احلمادي ان جلان الطالبات وبالتعاون 
مع جلنة القدس التابعة للهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية نظمن برنامج »ش���د الرحال« موضحة ان 
البرنامج تضمن قصائد شعرية عن املسجد االقصى 
وفلسطني، ومن ثم مت تقدمي عرض مسرحي يحاكي 
الواقع املرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني حتت 
وطأة االحتالل االس���رائيلي، ث���م مت تقدمي عدد من 
املسابقات الثقافية للطالبات وكان محتوى املسابقات 

عن األماكن املقدس���ة في فلس���طني وخاصة مرافق 
املس���جد األقصى. من جهتها، توجهت رئيسة جلنة 
القدس الطالبة آية الربيعي بالش���كر الحتاد الطلبة 
وعمادة الكلية ممثلة في العميد املس���اعد االستاذة 
سهيلة الفرهود على دعمهم لهذا النشاط، مشيرة الى 
ان هذه املسرحية هي األولى من نوعها واقيمت على 
مس���رح كلية الدراسات التجارية بحضور ما يفوق 
500 طالبة، وقد تفاعلن معها ونالت اعجابهن. وبينت 
الربيعي ان الهدف من املسرحية زيادة وعي الطالبات 
نحو قضية املسلمني األولى »فلسطني« وما يجري في 

املسجد األقصى من محاوالت الغتياله وتدنيسه.

ليلى الشافعي
أعرب أمني س����ر االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
عبدالعزيز الدوسري عن سعادته باالجنازات التي 
حققتها جلنة التعريف باالس����الم في نشر االسالم 
وتفعيل دور الدعوة االسالمية ورعايتها للمهتدين 
اجلدد، جاء ذلك خ����الل زيارته ملقر جلنة التعريف 
باالس����الم الرئيسي مبسجد املال صالح بشارع فهد 
السالم، حيث كان في اس����تقباله نائب املدير العام 
بلجنة التعريف باالسالم جمال الشطي والذي أشاد 
بالدور الفعال الذي يقوم به الشباب الكويتي في خدمة 
االسالم، مثمنا سعيهم الدؤوب وتواصلهم املستمر 
في تسخير طاقاتهم وامكانياتهم املتنوعة في تفعيل 
دور الدعوة ودعم مسيرة العمل التطوعي واخليري 

مبا يحقق خدمة وتنمية املجتمع الكويتي.
وأوضح الدوس����ري في تصريح صحافي له انه 
يهدف من خالل زيارت����ه للجنة الى حتقيق تعاون 
مش����ترك ما بني اللجنة واالحتاد لنشر االسالم بني 

الطلبة غير املسلمني ليوضح لهم حقيقة هذا الدين 
العظيم، مبينا ان نشر االسالم والذود عنه مسؤولية 
املسلمني جميعا. من جانبه، اشاد الشطي بالفزعة 
الدينية التي يحملها شباب الكويت وحبهم الشديد 
لنشر هذا الدين وفق منهج قوامه احلكمة واملوعظة 
احلس����نة. موضحا ان اللجنة متد يد التعاون لكل 
من يهدف الى نشر االسالم ويصبو الى تفعيل دور 
الدعوة احملمدية، مؤكدا ان غير املسلمني هم االرض 

التي يظهر فيها غرس اللجنة املبارك.
وبنينّ الش����طي ان هناك العدي����د من الطلبة غير 
املسلمني يفدون من ش����تى اجلاليات غير العربية، 
ويدرسون في جامعة الكويت وبحاجة ماسة الى من 
يعرفهم بشريعتنا الغراء ويكشف سحب الضباب 
الس����وداء التي تخيم على عقولهم بسبب الهجمات 
الشرسة التي يالقيها االس����الم من ِقبل احلاقدين، 
واملطلوب من شبابنا ان يساعدنا في تعريف هؤالء 

باالسالم.

محمد المجر
اعلن امني صندوق االحتاد العام لطلب����ة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب سالم السويلم ان االحتاد وبالتعاون مع 
املجموعة األوروبية التعليمية سينظم دورات تدريبية لطلبة وطالبات 
 CID« الهيئة للحصول على دبلوم كامبردج ملهارات تقنية املعلومات
IT« املعادلة لش����هادة »ICDL«. وأوضح السويلم ان الشهادة معتمدة 
لدى وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التدريبي وستكون موثقة 
من قبل جامعة كامبردج ببريطانيا، وكش����ف الس����ويلم ان االحتاد 
س����يوفر تلك الدورات بأس����عار تعد مفاجأة للجميع، وبنسبة خصم 
غير مسبوقة، مش����يرا الى ان الطلبة والطالبات الراغبني بالتسجيل 
عليهم االتصال على األرقام: 22626694 � 22626693 � 94006154، أو 

www.EEGKUEAIT.COM زيارة املوقع االلكتروني

جدول امتحانات الفرقة الرابعة الفصل الدراسي األول )مساءً(
شعبة حاسب آلي )عربي - E( من الساعة )2 :  4(نظم معلومات ادارية من الساعة )2 : 4(اليوم والتاريخ

نظم احلاسب ولغة التجمعادارة افراداالربعاء 2010/1/13

نظم التشغيلشبكات وأمن املعلوماتالسبت 2010/1/16

حزم البرامج اجلاهزةمحاسبة اداريةاالثنني 2010/1/18

بحوث عمليات )2(نظم دعم القراراالربعاء 2010/1/20

دراسات متخصصة باللغة )3(السبت 2010/1/23

جدول امتحانات الفرقة الثالثة الفصل الدراسي األول )مساءً(
حاسب آلي من الساعة )2 : 4(ادارة اعمال من الساعة )2 : 4(نظم معلومات ادارية من الساعة )2 : 4(اليوم والتاريخ

نظم معلومات اداريةتطبيقات احلاسب اآلليمحاسبة الضرائبالثالثاء 2010/1/12

نظم معلومات محاسبيةادارة املوارد البشريةاالحصاء وحزم بحوث العملياتاخلميس 2010/1/14

قواعد البياناتاالقتصاد الدوليقواعد البيانات )2(االحد 2010/1/17

عيد الشرطةاجازة الثالثاء 2010/1/19

البيئة والسكانالبيئة والسكانالبيئة والسكاناخلميس 2010/1/21

دراسات جتارية باللغة االحد 2010/1/24
دراسات متخصصة باللغةاالوروبية )اقتصاد(

محاسبة حكومية وهيئات غير الثالثاء 2010/1/26
هادفة للربح

محاسبة تكاليفاصول التكاليفاالربعاء 2010/1/27

»GUST« األنصاري: تنظيم العديد من الدورات الهادفة لطلبة

محمد المجر
صرحت رئيسة اللجنة الثقافية في رابطة طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST( أسرار األنصاري 
بأن الرابطة اختتمت دورة »األهداف املهنية« التي حاضر 
فيها مدير العالقات العامة من مجموعة الساير د.خالد 

العنزي وبالتعاون مع ش���ركة اجناز كويت، حيث فرق 
املشاركون بالدورة فيما بني الوظيفة واملهنة وتعرفوا على 
أهم األساسيات والقيم واملهارات التي يجب ان تتوافر في 
املوظف وإلى ضرورة وجود هدف سام يسعى له، وذكرت 
ان املشاركني انقس���موا الى مجموعات وقاموا بعدد من 

التطبيقات العملية التي ساهمت في فهم ماهية الدورة 
مما أضفى جوا من التفاعل والتواصل بني الطلبة.

وأش���ارت األنصاري الى ان االقبال على الدورة كان 
ممتازا ووعدت باملزيد من الدورات الهادفة في املستقبل، 

شاكرة كل من ساهم في اجناح هذه الفعالية.

الرابطة اختتمت دورة »األهداف المهنية«

جانب من املشاركني في الدورة


