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الجامعــــة
والتطبيقي

صرح املتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة 
التدريب بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب محمد الهاجري بأن الهيئة االدارية 
للرابطة استأنفت اجتماعاتها الشهرية وقامت 
باعتماد برامج اللجان الثقافية واالجتماعية 
والعلمية وجلنة الشكاوى والعرائض والتي 
سيتم تنفيذها خالل العام التدريبي احلالي. 

واللجنة االجتماعية تقوم بتنظيم رحلة ألداء 
مناس����ك العمرة لألعضاء بداية عطلة الربيع 
من 2010/1/30 الى 2010/2/1 وسيبدأ التسجيل 
لألعضاء ومرافقيهم اعتبارا من االثنني املوافق 
2010/1/4 وملدة ثالثة أيام من الس����اعة 5 الى 
8 مساء مبقر الرابطة اجلديد مبنطقة حولي 

على الدائري الرابع.

الهاجري: رابطة التدريب تنظم رحلة عمرة 30 يناير المقبل

 السفير السوداني: دولتنا مستهدفة
من الدول الغربية بسبب ثرواتها الطبيعية

 المطوع: »الكهرباء« و»المالية« كان لهما
األثر الكبير في إنجاز مشروع العارضية

محمد المجر
حتت رعاية نائب رئيس اجلامعة للشؤون 
املالية واإلدارية د.فهد الزميع أقيمت ندوة حاشدة 
حاضر فيها السفير الس���وداني لدى الكويت 
د.ابراهيم امليرغني حول األوضاع في السودان 
ودارفور على وجه اخلصوص وحضرها د.نايف 
احلجرف مساعد نائب مدير اجلامعة للشؤون 
املالية واإلدارية ود.مس���عود أسد مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم وجمعا غفيرا من أعضاء 

هيئة التدريس وطلبة اجلامعة.
في البداية استهل د.إبراهيم امليرغني الندوة 
سائال احلضور عن انطباعهم عن األوضاع في 
السودان ودارفور وبعد ان استمع الى مالحظاتهم 
وآرائهم حول األوضاع فيهما قال انني س���ألت 
نفس السؤال ملجموعة من السفراء في جنيڤ 
ودعوتهم لزيارة السودان واالطالع بأنفسهم عن 
األوضاع هناك وفعال قاموا بزيارة السودان من 
شماله وجنوبه وشرقه وغربه وزاروا القبائل 
هناك وتعرفوا بأنفس���هم على األوضاع هناك 
وقفوا باإلجماع وقالوا رأينا عكس ما نس���مع، 
وهذه املبادرة كانت ق���دوة لدول أخرى قلدوا 
دعوتنا للوقوف عل���ى األحداث على الطبيعة 

منها روسيا ودول أخرى في العالم.
وأضاف السفير السوداني ان هناك تضخيما 
إعالميا لألحداث بالسودان تتبناه بعض املنظمات 
اليهودية حاولوا فيه الربط بني احملرقة النازية 
وما يدور بدارف���ور وجمعوا مئات املاليني من 
الدوالرات بعد أن رددوا مزاعم أن القتل مبالغ 
فيه في دارفور ولألسف السودان ظل مستهدفا 
من معظم الدول الغربية والسبب في ذلك موارده 
الطبيعية وكان هناك هدف الستنزاف هذه املوارد 
لكن السودان شعب حضاري ومن الصعب ان 
ننصاع ملا تطلقه هذه الدول او تلك بغير وجه 
حق وكنا وال نزال نرحب بكل من يريد استغالل 
ثروات السودان لكن بشروط عادلة، ووجدنا في 
املستثمرين اآلسيويني العدالة والنزاهة وفتحنا 
لهم األبواب واآلن لدى الصني استثمارات بترولية 
تصل الى 7 مليارات دوالر وأنشأت 4 أنابيب نقل 
النفط واغلبها يصل الى 110 كيلومترات وبتشغيل 
97% من العمالة السودانية، فالسودان يرحب 

باالستثمارات اخلارجية املنصفة والعادلة، لكن 
بعض الدوائر االستعمارية سابقا لم يعجبها ذلك 

والنزال نقول لهم مرحبا بكم لكن بعدالة.
أزمة دارفور تقلصت ولم يتبق إال جيب من 
قطاع الطرق لقوافل اإلغاثة بعد ان تفهم أغلب 
دول العالم أن سبب األزمة كانت مشكلة مياه 
والترحال من أماكن ال وجود ملياه فيها لالماكن 
التي يوجد بها مياه لعيش اإلنس���ان والثروة 

احليوانية التي ميتع بها السودان.
وأش���اد د.امليرغني بالعالق���ات الكويتية � 
الس���ودانية والتي بدأت بعد استقالل الكويت 
بعد حترش عبدالكرمي قاس���م بالكويت وكان 
وقتها السودان ضمن 4 دول هي مصر واململكة 
العربية السعودية والسودان واألردن سارعت 
عبر اجلامعة العربية لدعم وتأييد الكويت ومت 
القضاء على عبدالكرمي قاسم في انقالب داخلي 
وظلت القوات السودانية بالكويت وساهمنا في 
تأسيس الكلية احلربية في الكويت التي تخرج 
منها الكثي���ر من رجاالت الكويت، واحلمد هلل 
نفخر بوجود دعم كبير للكويت للسودان في 
كل املجاالت، ونحن فخورون بأن الكويت أخذت 
أرفع األوس���مة من سبعة وزعت على املمولني 
واملمثلني. وأشاد الس���فير السوداني باإلجناز 
الذي حتقق في بناء س���د م���روي وهو أصغر 
من السد العالي في مصر والتي جاءت فكرته 
من مدير صندوق التنمية العربية عبداللطيف 
احلمد ومساندة مدير الصندوق الكويتي للتنمية 
عبدالوه���اب البدر، وه���ذه مكرمة من صاحب 
الس���مو األمير ونائب رئي���س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ومت إنشاؤه 

بجهود كويتية ودعم ال محدود.
وبعد انتهاء الندوة أشاد السفير السوداني 
باجلامعة وقال: سعيد بزيارة اجلامعة وفخور 
مبستوى الطالب والطالبات في النقاش وكان 
ممتازا جدا وسعدت جدا بتعاونكم وعالقاتكم 
مع جامعة ميزوري وأنا وأسرتي تربطنا عالقات 
وطيدة بتلك اجلامعة وهي من أعرق اجلامعات 
األميركية، وانا س���عيد بوجود جامعة خاصة 
وفخور مبستواها العلمي وكذلك بوجود مكتبة 

إلكترونية وسعيد أكثر بوجودي بينكم.

محمد هالل الخالدي
أكد مساعد املدير العام لالنشاءات الهندسية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.عبدالرحمن 
املط����وع ان الهيئة ماضية قدم����ا في تنفيذ واجناز 
مشاريعها االنشائية اخلاصة بكليات ومعاهد الهيئة 
بحيث تكون مشاريعها مواكبة للتطور التكنولوجي 
والتعليمي احلديث موضح����ا ان املجمع التربوي 
يقع مبنطقة العارضية يحيطه من الش����مال استاد 
الشيخ جابر ومستشفى الفروانية وميتد بني شارع 
محمد ابن القاسم وضاحية صباح الناصر ومير من 
خالله طريق شرق العارضية وسيتم إنشاء جسر 
مش����اة للربط بني كلية الدراسات التجارية وتبلغ 
املساحة الكلية للمجمع حوالي 1 مليون متر مربع 
ومس����احة البناء حوالي 700 ألف متر مربع وتبلغ 
الطاقة االس����تيعابية للمجمع حوالي 25000 طالب 

وطالبة وفي مراحله النهائية.
وبني املطوع بأن مشروع كلية الدراسات التجارية 
– بنات – تبلغ مساحته حوالي 300 ألف متر مربع 

واملتوقع االنتهاء من املش����روع ف����ي يونيو 2010، 
أما كلية الدراسات التجارية بنني فتبلغ مساحتها 
حوالي 147.000 متر مربع ومن املتوقع االنتهاء من 
املشروع سبتمبر 2010 وبالنسبة الى كلية التربية 
األساسية بنات فتبلغ مساحته الكلية 255.000 متر 
مربع ومن املتوقع االنتهاء من املشروع في نوفمبر 
2010، وأما كلية التربية األساسية بنني فمساحتها 
الكلية حوالي 247.000 متر مربع واملتوقع االنتهاء 
من املشروع يناير 2011 مضيفا أن التواريخ املقترحة 
لبدء الدراس����ة في املقرات اجلديدة ابتداء من كلية 
الدراسات التجارية – بنني/ بنات في يناير 2011 وكلية 

التربية األساسية – بنني/ بنات في سبتمبر 2011.
وفي اخلتام أعرب املطوع عن ش����كره وتقديره 
للجه����ات احلكومية على األخ����ص وزارة الكهرباء 
واملاء على سرعة اجناز محطات التغذية الرئيسية 
باملجمع التربوي كما أقدم شكري لوزارة املالية مبا 
تقدمه من تسهيالت في االجراءات لالعتمادات املالية 

املطلوبة للمشروع.

في ندوة حاشدة بجامعة الخليج حول األوضاع في دارفور

السفير السوداني د.إبراهيم امليرغني خالل اللقاء

جانب من مشروع العارضية

ممثلو الوفود في املؤمتر

البحر: »التطبيقي« تسعى جاهدة إلقرار كادر اإلداريين
أسوة بزمالئهم في جامعة الكويت

صباح البحر

محمد الهاجري

محمد هالل الخالدي
أشادت نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر بالدور املهم الذي يقوم به 
العاملون في الهيئة واالداريون املتميزون بقطاع الشؤون االدارية 
واملالية على عملهم ومجهودهم الكبير في س���بيل مصلحة الهيئة، 
وقالت البحر انها جتدد تأييدها ودعمها ملطالبات العاملني في اقرار 
كادر االداريني واملعروض حاليا على مجلس اخلدمة املدنية إلقراره 
أس���وة بزمالئهم العاملني في جامعة الكويت والذين س���بق ان اقر 
وصرف لهم، واضافت ان ادارة الهيئة تس���عى بإصرار الى حتقيقه، 
وذل���ك عن طريق تكثيف االتصاالت مع جميع االطراف املعنية بهذا 
الش���أن ضمانا لتحقيق العدل واملس���اواة، واحلف���اظ على الكوادر 
والكفاءات الوطنية ومنعها من التس���رب واستقرار اوضاعهم لدفع 
املس���يرة التعليمية واقرار الكادر للعاملني في الهيئة الذي يساهم 

في حتفيزه���م على التفاني وبذل املزيد م���ن العطاء في العمل مما 
يخلق مناخا ايجابيا ألعضاء الهيئة االدارية ويساهم في دفع عجلة 

املسيرة التعليمية.
وافادت صباح البحر بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وجامعة الكويت تعمالن ضمن سلسلة منظومة تربوية واحدة وطبيعة 
االعمال االدارية تعتبر متش���ابهة في كليهما مع زيادة حجم العبء 
الوظيفي امللقى على موظفي واداريي الهيئة بس���بب اعداد املقيدين 
بالهيئ���ة والتي تبلغ نحو 40 الف طال���ب وطالبة. ومع بداية العام 
امليالدي اجلديد اعربت البحر عن امنياتها بتحقيق كل مطالب الهيئة 
واهمها اقرار كادر االداريني حتى تصبح الهيئة في مصف املؤسسات 
التعليمية االخرى، كما تتمنى ان يكون هذا العام له االثر الكبير في 
نهضة مؤسس���تنا وحتقيق اهدافها التي تصبو اليها دائما، وتعمل 

على حتقيقها في ظل راعي وحامي أمننا صاحب السمو األمير.

افتتح ديوانية وصالة تسلية لطلبة »التكنولوجية«

اتحاد التطبيقي يطالب بزيادة 
المكافأة االجتماعية إلى 200 دينار

محمد المجر
اعل���ن أمني صندوق االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب سالم السويلم ان وفدا من االحتاد التقى 
مقرر اللجنة التعليمية في مجلس االمة النائب د.علي العمير، ومت 
طرح رغبة اجلموع الطالبي���ة وأملها في زيادة املكافأة االجتماعية 
الى 200 دينار نظرا للزيادة الكبيرة التي طرأت على كل السلع مبا 
فيها القرطاس���ية واسعار الكتب واملذكرات، مشيرا الى ان د.العمير 

تفهم حجم املشكلة ووعد مبساندة االحتاد في مطلبه.
وأوضح الس���ويلم ان زيادة االس���عار البد ان يواكبها زيادة في 
قيمة مكافأة الطلبة ليتس���نى لهم تخطي مش���وارهم الدراسي على 
الوجه املنش���ود، موضحا ان االحتاد سيتحرك خالل الفترة املقبلة 
لزيادة املكافأة االجتماعية الى 200 دينار، ألن هناك الكثير من الطلبة 
والطالبات في أمس احلاجة لزيادة املكافأة حتى يتمكنوا من مواصلة 
دراستهم، واضاف ان االحتاد س���يتحرك بعدة اجتاهات في الفترة 
املقبلة من خالل عدة لقاءات مع مسؤولي الدولة ونواب مجلس االمة 
لشرح معاناة الطالب جراء زيادة االسعار ومدى حاجته لتلك الزيادة 
لتتماشى مع ارتفاع االسعار، اضافة لتنظيم حملة مكثفة بالتعاون 
مع جموع الطلبة لتحقيق هذا املطلب، وستكون حتت عنوان »احنا 
أولى«، خصوصا ان هناك مناشدات طالبية كثيرة لالحتاد للتحرك 

في هذا االجتاه.
الى ذلك، قام عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل احلساوي 
يرافقه اعضاء االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وبحضور العميد املس���اعد للتوجيه الطالبي 
د.فهاد العجمي وعدد من اساتذة الكلية واجلموع الطالبية بافتتاح 

ديوانية وصالة التسلية لطلبة كلية الدراسات التكنولوجية.
م���ن جهته، ثمن نائب رئيس االحتاد لش���ؤون الكليات عبداهلل 
العجمي للنائب الصيفي الصيفي دعمه لالحتاد لتوفير مستلزمات 
الديوانية وصالة التسلية التي كانت الكلية تفتقر اليهما، موضحا 
ان الفرحة التي ارتسمت على وجوه الطلبة وسعادتهم بافتتاح تلك 

الديوانية وتوفير صالة االلعاب هي ما سعى االحتاد لتحقيقه.
وقال العجمي ان الديوانية كانت مطلبا طالبيا ملحا لتوفير سبل 
الراحة وتهيئة اجلو املناس���ب للطلبة، موضحا ان اعضاء االحتاد 
سيتواجدون في الديوانية بشكل مستمر لتكون مبنزلة مقر لالحتاد 
لتلقي اي مقترحات أو ش���كاوى من الطلبة والعمل على حلها، واكد 
استمرار االحتاد في مساعيه لتوفير كل ما من شأنه تذليل الصعوبات 

التي تواجه طلبة وطالبات الهيئة بشكل عام.

ممثلو الوفود في المؤتمر الـ 22 تقدموا بعدة مقترحات: 
التأكيد على شرعية االتحاد وعدم تهميش دور الفروع

كما تقدم وفد مؤمتر مصر بورقة 
عمل توصي باالهتمام مبستوى 

التعليم للنهوض به.
وتقدم وفد احتاد فرنسا والدول 
املجاورة بورقة عمل حول عرض 
نتائج توسعة فرع فرنسا وضم 
ال����دول املجاورة ال����ى عضويته 
موضحني ان نتائج توسعة الفرع 
كانت لها ايجابيات في زيادة كفاءة 
االدارية فق����د متت زيادة  الهيئة 
الهيئة االدارية من خمسة  مقاعد 
الى تسعة مقاعد وهذا اعطى الرفع 
طاقة اكبر عن طريق توفير جلان 
اكثر باالضاف����ة الى وجود ممثل 
للطلبة الكويتيني الدارسني في هذه 
الدول، حيث اصبح االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول 
املجاورة ممثال عنهم ومدافعا عن 
حقوقه����م ومطالبا له����م، وزيادة 
كفاءة الفرع وذلك عن طريق دخول 
اعضاء جدد حتت مظلة الفرع مما 
ادى بدوره الى زيادة املشاركة في 
االنشطة والبرامج وكذلك زيادة 
عدد اللجان الذي انعكس ايجابيا 

املتحدة وايرلندا بعض التوصيات 
التي من ش����أنها ان حتافظ على 
االستقاللية في ورقة عمل حتت 
عنوان »استقاللية احلركة الطالبية 
مسؤولية نقابية« عن طريق عدم 
االلتزام برأي اي جهة داخلية في 
الكويت مثل اجلامعة او التعليم 
العالي او جهة خارجية مثل سفارات 
الكويت في حتديد موعد االنتخابات 
كون تلك اجله����ات ال متلك احلق 
في حتديد موعد االنتخابات على 
اعتب����ار ان رأيها ال يتجاوز االمر 
االستشاري العتبارات تنظيمية 
فقط، متى ما ارادت الهيئة االدارية 
والتنفيذية استش����ارتها، ووفقا 
لنصوص الدستور فإن من يحدد 
االنتخابات هم الهيئة االدارية للفرع 
والهيئ����ة التنفيذية باالضافة الى 
التفاعل مع قضايا املجتمع املختلفة 
الريادي لالحتاد  الدور  وممارسة 
في مختلف املواضي����ع والتأكيد 
على ش����رعية االحتاد والتصدي 
الصحاب املصالح الشخصية الذين 
فشلوا في االنتخابات ولم يرتضوا 

على الطلبة الذين انخرطوا اكثر 
فأكثر في العمل النقابي، ونتيجة 
للتوسع استفاد االحتاد من الكوادر 
النقابية واخلبرات الطالبية التي 
في هذه الدول، وهو ما ساعد على 
خلط هذه اخلبرات بالنقابيني اجلدد 
والذي ساعد على تطوير وحتسني 
نوعية برامج الفرع ونش����اطاته، 
باالضافة الى ان اعتماد نظام الشعب 
الذي تبنت����ه اجلمعية العمومية 
االستثنائية التي اقرت التوسعة 
ادى الى زيادة املشاركة الطالبية 
في برامج االحتاد وتنوعها جغرافيا 
ونوعيا. وم����ن ثم فارتأت الهيئة 
االدارية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع فرنسا والدول املجاورة 
ان تقوم باعداد هذه الورقة الطالع 
املؤمتر عل����ى نتائج اهم اجنازات 
املؤمتر السابق ومن اجل ان تستفيد 
باقي االفرع من هذه التجربة التي 
اثبتت جناحها وقابلة للتطبيق في 

باقي االفرع.
وقدم علي البذال رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 

الدميوقراطية ويحاولون التشكيك 
في استقاللية االحتاد وشرعيته 
وجتيير االحتاد ملصاحلهم اخلاصة 
واس����تغالل االعالم لبث افكارهم 

االنقالبية على دستور االحتاد.
من جانبه، ق����دم وفد املؤمتر 
لالحتاد الوطن����ي لطلبة الكويت 
املتح����دة وايرلندا  اململك����ة  فرع 
ورقة عم����ل حتت عنوان »الرؤية 
الطالبي����ة« تتحدث عن سياس����ة 
االعتراف في اجلامعات، موضحني 
ان االحتاد يولي اهتماما كبيرا فيما 
يتعلق مبعايير سياسة االعتراف 
انها البد ان  باجلامعات، مؤكدين 
تكون صادرة من وكاالت اكادميية 
دولي����ة عاملية تعط����ي االعتراف 
للجامعة التي تس����تحق ذلك بناء 
على ع����دة معايير تعتمدها لنيل 
اجلامع����ة االعت����راف االكادميي 
املؤسسي، وطالبوا بوجود الئحة 
موحدة للطلبة املبتعثني من جميع 
جهات االبتعاث ليكون هناك توافق 
كبير ب����ني اللوائ����ح فيما يتعلق 

باملخصصات املالية.
كم����ا قدم وف����د الكويت ورقة 
عمل حتت عنوان »تبني احلضارة 
بصنع االنسان«، وقدموا من خاللها 
مقترحات من شأنها حتقيق الغايات 
في نهضة الكويت احلبيبة واالمة 
العربية واالسالمية جمعاء ومنها 
االهتمام ببن����اء الفرد عن طريق 
التنمية والتدريب وعدم النظر الى 
االمور املادية على انها هي انعكاس 
التكنولوجيا  للحضارة ومواكبة 
وتطوي����ر املناه����ج واخ����ذ طرق 
االبداعية وزرع مفهوم  التدريس 
الدميوقراطية والرضا بنتائجها 
ولو كانت عكسية، باالضافة الى 

توصيل املعنى.

آالء خليفة
الهيئة  خالل نشاطات مؤمتر 
التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت الثاني والعشرين، عقدت 
اجللسة الثانية من املؤمتر وقدمت 
الوفود املشاركة من خاللها العديد 
من اوراق العمل واملقترحات، في 
البداية تقدم االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت في أميركا مبقترح طالب 
فيه وف����د االحتاد بالس����رعة في 
تطبيق االقتراح املقر في املؤمتر 
العشرين بإنشاء االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ف����رع لبنان نظرا 
الظ����روف العصبية  إليه  آلت  ملا 
الى  لطلبتن����ا هن����اك، باالضافة 
ضم طلبة اجلامعات اخلاصة في 
الكويت حتت لواء االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت وتغيير تسمية فرع 
اجلامعة لتصبح فرع الكويت فضال 
عن االقتراح بإنشاء االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع كندا في اسرع 

وقت ممكن.
وكذل����ك تعديل امل����ادة 23 من 
الدس����تور الت����ي وصفه����ا احتاد 
اميركا في مقترحه بالسيئة الذكر 
التي اقرها املؤمتر الطالبي التاسع 
عشر والتي تعطي الهيئة التنفيذية 
سلطات اوسع على الهيئات االدارية 
لفروع االحتاد، خاصة تلك املتعلقة 
بنسب التمثيل لوفود املؤمتر من 
قب����ل الفروع والتي مت من خاللها 
تهميش دور الفروع باالحتاد على 
حساب فرع جامعة الكويت التي 
باتت له الكلمة العليا في قرارات 
املؤمتر، بينما مت تقليل وفد الفروع 
االخرى التي باتت مشاركتها شبه 
شكلية الى جانب املطالبة بتسهيل 
عملية االقتراع خاصة للفروع ذات 

املساحة اجلغرافية الكبيرة.

 التميمي: تهيئة الطالب ذهنيًا للتعامل
مع التعليم اإللكتروني بشكل دقيق

سعود المطيري
قال مدير جامعة املدينة العاملية في ماليزيا 
د.محمد التميمي ان هناك 400 مؤسسة تعليمية 
في مختلف الدول ال تلبي احتياجات املسلمني، 
عل���ى الرغم من ان التعلي���م العام لدى بعض 

الدول الزامي في سن معينة.
واضاف التميمي خالل ندوة بعنوان »التعليم 
االلكتروني وتطبيقاته التفاعلية متطلبات العصر 
واحلاجة اليه« التي نظمتها كلية الشريعة امس 
انهم بحاجة الى رؤية ثالثية االبعاد عبارة عن 
اجلانب النظري حيث تراعي اجلانب االكادميي، 
وايضا التقني من حيث وس���ائل التكنولوجيا 

املختلفة التي يشهدها العصر احلالي.
واكد ان هذه اجلامعات أس���همت في تنمية 
الطاقة البش���رية على جميع االصعدة، وايضا 
دولة الصني، وهذا دليل على جناحها على جميع 

االصعدة.
واكد ان جوهر التعليم االلكتروني يجب ان 
يكون مجهزا بشكل دقيق وتهيئة الطالب ذهنيا، 
وهذه التقنية املتطورة تقلل جهد استاذ املقرر 
واستثمار الوقت بجعل الطالب يتعرفون على 

املقرر عبر الوسائل التكنولوجية.
م���ن جهته، اكد نائب مدي���ر جامعة املدينة 
العاملية للعالقات اخلارجية في ماليزيا د.احمد 
الشيحة ان احلاجة للتعليم االلكتروني أصبحت 
من االمور الضرورية ألي دولة ودليل على ذلك 
ان منظمة اليونسكو تفرض على جميع الدول 

تخصيص 25% ان يكون التعليم الكترونيا.
واضاف الشيحة ان جامعة املدينة العاملية 
انطلقت من املدينة املن���ورة، ولكنهم اختاروا 
ماليزيا ألسباب عديدة ابرزها لديها بنية حتتية 
من اخلدمات العنكبوتية )االنترنت(، ومت قبول 
الطالب في شهر فبراير 2008 حتى تنمو بشكل 
تدريج���ي حتى وصل ع���دد الطالب حتى اآلن 
الى م���ا يزيد على 6 آالف طال���ب من مختلف 

اجلنسيات.
واش���ار الى ان الطالب امللتزمني باحلضور 
بلغ���وا 1650 طالبا، وايض���ا اجلامعة حتتوي 
على 40 برنامجا معتمدا من قبل هيئة االعتماد 
االكادمي���ي في ماليزي���ا و4 كليات علمية مثل 
احلاس���ب اآللي والعلوم االدارية وغيرها من 

الكليات االخرى.

خالل ندوة »التعليم اإللكتروني وتطبيقاته« في »الشريعة«

)كرم دياب(د.محمد التميمي ود.أحمد الشيحة ود.مبارك الهاجري يكرمون يوسف احلجي


