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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
ضمن سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية 
للمعهد العالي لالتصاالت واملالحة أقام قسم 
اللغة االجنليزية ندوة بعنوان »احلقوق املدنية 
للمرأة الكويتي���ة« التي حاضر فيها احملامي 
عل���ي الواوان، وذلك على مس���رح املعهد في 
الش���ويخ، وعرض الواوان في ندوته نقاطا 

تثقيفية وإرشادية من جانب احلق االجتماعي 
واملدني للمرأة كالسكن وتربية األبناء والنفقة 
في جميع حاالتها االجتماعية سواء كانت أختا 
او زوج���ة او مطلقة او أرملة، كما تطرق في 
محاضرته الى بعض حقوقها في مجال العمل 
وسبل وكيفية معاجلتها ألي مشكلة تواجهها 

كالتقارير السنوية وغيرها.

»حقوق المرأة المدنية« في» االتصاالت والمالحة«

بدر نشمي متوسطا أعضاء الهيئة التنفيذية

شكوى واقتراح التحاد أميركا

التربية األساسية تبحث 
متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي

استحداث برامج ومناهج جديدة 
بمعهد السكرتارية - بنين

محمد هالل الخالدي
عقدت اللجنة العلي���ا لضبط اجلودة واالعتماد األكادميي بكلية 
التربية األساس���ية الثالثاء املوافق 29 ديس���مبر املاضي، محاضرة 
ملدير مكتب ضبط اجلودة واالعتم���اد األكادميي بالهيئة د.منصور 
الفضلي، وذلك الس���تعراض توجهات الهيئة ف���ي تنفيذ متطلبات 
اجل���ودة واالعتماد األكادميي، وقد حض���ر احملاضرة عميدة الكلية 
د.بهيجة البهبهاني ومساعدوها ورؤساء األقسام العلمية واملكاتب 

النوعية وأعضاء اللجنة. 
وبناء عل���ى توجهات إدارة الهيئة في الب���دء بتطبيق متطلبات 
ومعايير ضبط اجلودة متهيدا لالعتماد األكادميي، فقد طالبت عميدة 
الكلية د.بهيجة البهبهاني األقس���ام العلمية بالكلية بتشكيل جلان 
فرعية باألقس���ام العلمية، تتكون من أعضاء هيئة التدريس بذات 
القسم وبرئاسة رئيس القسم العلمي، حيث سيكون لها الطابع الفني 
في تنفيذ رؤية الهيئة في تطبي���ق النظم العاملية اخلاصة بضبط 

اجلودة واالعتماد األكادميي. 
وأعضاء اللجنة العليا لضبط اجلودة واالعتماد األكادميي بالكلية 
هم: د.بهيجة إسماعيل البهبهاني � رئيس اللجنة، د.فهد عبدالرحمن 
الرويش���د � نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ش���افي فهد احملبوب، 
د.كاظم جابر غلوم أمير، د.نايف عيد السهيل، د.لولوة نهابة حمادة، 
هزاع سعد املرشد،د. خديجة ياسني العلي، د.صالح مصطفى منسي، 

د.فؤاد فوزي شعبان. 
اما مهام اللجنة العليا لضبط اجلودة واالعتماد األكادميي بالكلية 
فهي: نشر ثقافة اجلودة في الكلية وفي األقسام العلمية، متابعة أعمال 
جلان األقسام العلمية في تنفيذ ومتابعة التقومي واالعتماد األكادميي 
في األقسام بالكلية، حتديد مواطن التحسني املمكنة واقتراح املشاريع 
الالزمة لتحقيقها ضمن إطار اختصاصات اللجنة في األقسام العلمية، 
تش���جيع العاملني في األقس���ام العلمية للمبادرة باقتراح املشاريع 
ومس���اعدتهم في تنفيذ تلك االقتراحات، تقدمي التسهيالت الالزمة 
جلميع فرق العمل القائمة على تطبيق اجلودة في األقسام العلمية، 
توثيق جهود ونتائج اجراءات االعتماد في األقسام العلمية وإرسالها 
لعمادة الكلية، جمع البيانات واملعلومات بشكل مستمر عن أنشطة 
اجلودة في أقسام الكلية املختلفة ومكاتبها، إعداد تقارير دورية عن 
مستويات األداء في األقسام العلمية وقياس رضا املستفيدين في كل 
نشاط، متابعة سير إجراءات جوائز التميز في أقسام الكلية وإرسالها 

الى مكتب ضبط اجلودة واالعتماد األكادميي بالهيئة.

محمد هالل الخالدي
أكد مدير معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية - بنني د.طالل الرشيدي 
التزايد امللحوظ ألعداد الطلبة املتدربني، ما دعا املعهد الى اس����تحداث 
برامج وتخصصات جديدة وهي السكرتارية التنفيذية وسكرتير جلسات 
وس����كرتارية قانونية، والتي تأتي بعد االلتقاء بقطاعات سوق العمل 
ملعرفة جديد ما هو مطلوب بوظائف السكرتارية ودراسة كل ما يحتاجه 
س����وق العمل مستقبال من بعض تخصصات السكرتارية للسنوات ال� 
5 املقبلة، كما تعمل ادارة املعهد على تنظيم لقاء تنويري للطلبة ملدى 

توافر فرص العمل بالقطاع اخلاص وما تقدمه من مميزات للطلبة.
واضاف د.الرشيدي ان املعهد يشجع أساتذته على االلتحاق واملشاركة 
في الدورات والبرام����ج واملؤمترات التدريبية احمللية والعاملية لزيادة 
اخلبرات العلمية لديهم واالستفادة من كل ما هو جديد وتطوير املهارات 
لديهم ومبا يعود عليهم وعلى الطلبة بالنفع العام، اما بالنسبة لفكرة 
فصل التعليم التطبيقي عن التدريب فأكد د. الرش����يدي تأييده فكرة 
الفصل مما لها من مميزات من حيث عملية تخفيف العبء على الرؤساء 
واملرؤوسني وستصبح عملية تطوير البرامج واملناهج أسهل وأسرع 
ولكن يجب اختيار فريق عمل متمرس وخبير من ناحية الفصل بالدراسة 

قبل اتخاذ القرار النهائي بالفصل.

تقدم وفد أميركا بشكوى تخص حرمان 197 طالبا 
وطالبة من ممارس����ة حقهم الدميوقراطي في انتخاب 
ممثلهم الش����رعي، متمنيا من الهيئة التنفيذية املقبلة 
محاسبة املقصرين الذين أشرفوا على االنتخابات واتخاذ 
الالزم مبا يكفل لطلبة وطالبات اميركا عدم تكرار تلك 
احلادثة مرة اخرى، مقدمو الشكوى هم: بسام الكندري، 

خلف بن سالمة وطارق العبدالعالي.
وتعقيبا على تلك الش����كوى، تقدم نايف احلمادي 
رئيس جلنة انتخابات فرع أميركا بطلب إحالته للجنة 
التحقيق أو جلن����ة تقصي حقائق، وذكر احلمادي انه 
كان ينوي احالة نفسه للجنة حتقيق لكشف حقائق ما 
جرى في انتخابات احتاد اميركا على ان تكون اللجنة 
مشكلة من عضو من الهيئة التنفيذية وعضو من الهيئة 
االداري����ة باحتاد اميركا ومندوبي القوائم املتنافس����ة، 
على ان تلتزم اللجنة احلياد والوضوح وعدم االثارة 
الصحافية، وان ترفع تقريرها للمجلس االداري، مؤكدا 
انهم اتبعوا اللوائح واالجراءات الدستورية في اتخاذ 

اي قرار إلقامة تلك االنتخابات.

المؤتمر الـ 22 التحاد الطلبة اختتم أعماله:
اختيار نشمي رئيساً للهيئة التنفيذية والصقعبي نائباً 

موج���ود بس���معته وبقوته 
وبرئيس الهيئة االدارية الحتاد 
فرع االردن نواف العالج الذي 
تواج���د كعض���و مراقب، وقد 
حرصن���ا على وج���وده حتى 
ندرء كل الش���بهات حول ذلك 
املوضوع، الفتا الى ان املؤمتر 
اكد شرعية احتاد االردن ومن 
يشكك بش���رعية فرع االردن 
لن يجد في املس���تقبل شيئا 
يتحدث عنه، فالشرعية تعني 
وجود الش���يء واحتاد االردن 
موجود اما الهيئة التنفيذية فهي 
موجودة منذ 45 عاما وال مجال 
للتشكيك بشرعيتها، قد حضر 
املؤمتر جميع رؤساء االحتادات 

كما شكر نش���مي وسائل 
االع���الم التي قام���ت بتغطية 
املؤمتر خ���الل 3 ايام متتالية 
إليصال���ه لل���رأي الع���ام في 

املجتمع.
ومن جهة أخرى اكد نشمي ان 
اهم ما خرج به املؤمتر هو تأكيده 
على قضية االس����راع بإشهار 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
من خالل تشكيل جلنة ستقدم 
دراستها كل 3 أشهر وعلى الهيئة 
التنفيذية ابالغ جميع االحتادات 
بها وخالل عام س����ننتهي من 
قضية اش����هار االحت����اد وفقا 
ملبادئ عامة اهمها ان االشهار 
البد ان يعتمد على االستقاللية 
ودون حتجيم احلركة الطالبية 
ويضيف املزيد من املكتسبات 
وان االرادة واحلقوق الطالبية 
تبقى طالبية وهذا ما مت االتفاق 
عليه بني جميع رؤساء االحتادات 

ووفود املؤمتر. 
واشار نشمي الى ان املؤمتر 
حتدث عن انشاء فرع لالحتاد 
خاص باجلامعات اخلاصة وهذا 
ما خرج به املؤمتر السابق ولكن 
لم يتقدم لنا اي شخص بطلب 
تأس����يس الف����رع ولكن خالل 
الكويت  املؤمتر جلنة وف����رع 
مش����كورة قدما جلنة مشكلة 
التنفيذية ومن  الهيئ����ة  م����ن 
اجلامعات اخلاص����ة الختيار 
املناس����ب، فقد كان  املقت����رح 
هناك 3 مقترحات اما ان تكون 
انتخاباتهم مع فرع الكويت او 
ان يكون ل����كل جامعة خاصة 
او ان يكون هناك احتاد خاص 

للجامعات اخلاصة.
وافاد نشمي بأن املؤمتر تبنى 
بيان الوحدة الوطنية والذي مت 
تأسيسه ملتابعة الوضع احلالي 

الذي متر به البالد.
ولفت نشمي الى ان املؤمتر 
ناق����ش تعديالت دس����تورية، 
واالجناز احلقيقي يحسب لوفد 
فرع الكويت، فقد انسحبوا اثناء 
الدستوري  التعديل  مناقش����ة 
اخلاص بنسب التمثيل وتركوا 
مصيرهم بيد االفرع اخلارجية 
الس����يما ان تل����ك القضي����ة 
كان مدندن����ة من����ذ اكثر من 6 
سنوات واالغلبية لم تكن مع 

التعديل. 
تق���دم عبداجلليل العنزي 
بصفته عض���وا مراقبا بوفد 
مصر، مبقترح ان تسعى الهيئة 
التنفيذية املقبلة الى مس���ألة 
انضمامها الى اللجنة التعليمية 
مبجلس األم���ة باالضافة الى 

وزارة التعليم العالي.

األمي���ر الذي ألق���اه أول امس 
كأساس لهذه اللجنة، وكبيان 
للمؤمتر وللحركة الطالبية بأن 
بيان احلركة الطالبية هو كالم 

صاحب السمو األمير.
وحول نسبة متثيل وفود 
املؤمتر وم���دى عدالتها، قال 
العدالة  الكندري: ان مس���ألة 
انته���ت، فم���ن كان يري���د ان 
يطالب بالعدالة كان يخاطب 
الفروع اخلارجية ووفد الكويت 
بقرار شجاع اخلى القاعة في 
فترة مناقشة املادة 23 املتعلقة 
بالتمثيل حتى تناقش الفروع 
اخلارجية مدى عدالتها، وقبل 
خروجه قال وفد الكويت »أنا 
أؤمن بقراركم ولكن دس���تور 

االحتاد امانة في أعناقكم«.
وفي رده على سؤال »األنباء« 
حول املس���تجدات في مسألة 
اش���هار االحتاد قال الكندري: 
هناك توصيات عدة فيما يخص 
موضوع االشهار، وقد أصبح 
أمرا ضروريا، وقد مت تشكيل 
مكتب إلع���ادة صياغة قانون 
االشهار واعادة ترتيبه، وكذلك 
مت اقرار قرارات تتعلق باالشهار، 
وهي مبادئ أساسية ال يجوز 
للهيئة التنفيذية القادمة احلياد 

عنها في مس���ألة احلفاظ على 
الوحدة الطالبية وعدم املساس 
بأي مكتس���ب من املكتسبات 
الطالبية، وقرار االش���هار ملن 
يريد بالفعل اش���هار االحتاد، 
ونحن نريد االش���هار ومنتلك 
اقتراحات معدة من قبل نقابيني 
وقانونيني، ولكنها ال جتد أي 
صدى، وقد اتفقت جميع الفروع 
على االشهار، ولكن ال ان تكون 
فقط الهيئة االدارية أو التنفيذية 
مشهرة، وإمنا من اجل حتقيق 

اهداف اكثر.
م���ن جهته، وج���ه رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤمتر 
التنفيذية  الهيئ���ة  ورئي���س 
للعام 2011/2009 بدر نش���مي 
في حدي���ث للصحافيني عقب 
انتهاء املؤمتر الشكر اجلزيل 
لسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد على رعايته. 
واضاف نشمي: ترقبوا املزيد 
من املكتسبات الطالبية والتي 
من شأنها املس���اهمة في بناء 
املجتمع الكويتي، موجها شكره 
ألعض���اء اللجنة التحضيرية 
التي كنت رئيسها على اجلهود 
التي بذلوها م���ن اجل اخراج 

املؤمتر بأروع صورة. 

الطالبية الذين ميثلون اكثر من 
100 الف طالب وطالبة، وفروع 
االحتادات بالرغم من اختالف 
وجهات النظر أصرت على انهاء 
املؤمتر كامال وتقبل جميع اآلراء، 
وهذا دليل على متسك بالشرعية 
في ظل الرهانات التي كانت على 
فشل املؤمتر أو انسحاب وفود 
منه، وقد فشل من راهن عليها 
وربح الطلبة بالنهاية، والكويت 
ربحت بحفاظها على مؤسسة 
من أهم مؤسسات العمل املدني 

املوجودة بالكويت.
أما بالنسبة لتنفيذية االردن، 
فهي غير موجودة ووصلتنا 
معلومات بأن السلطات االردنية 
الت���ي ضللتها تلك املجموعة، 
فقد أوقفت العمل بكل ما يسمى 

بتنفيذية االردن.
ومن اهم االجن���ازات التي 
خرج بها املؤمت���ر من وجهة 
نظر الكندري هي اللجنة التي 
شكلت من اجل دراسة وضع 
اجلامعات اخلاصة فيما يخص 
انشاء فرع خاص بهم، فضال 
ع���ن جلنة الوح���دة الوطنية 
التي نحت���اج اليها في الوقت 
احلال���ي، وكان قرارها متميز 
بتبني خطاب صاحب السمو 

آالء خليفة
اختت���م املؤمت���ر الثان���ي 
والعش���رون لالحتاد الوطني 
الكوي���ت »الهيئ���ة  لطلب���ة 
التنفيذي���ة« واملق���ام حت���ت 
رعاية ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد، نشاطاته امس االول 
في فندق صحارى، باجللسة 
اخلتامي���ة وتنظيم جلس���ة 
جمعت رؤساء الوفود، فضال 
عن االعالن عن التشكيل اجلديد 
التنفيذية 2011/2009،  للهيئة 
وجاء التش���كيل كالتالي: بدر 
نشمي العنزي � رئيس الهيئة 
التنفيذية، عبدالعزيز الصقعبي 
� نائ���ب الرئي���س لش���ؤون 
الفروع، عبي���ر العبداجلادر � 
املرأة،  الرئيس لشؤون  نائبة 
� االمني  الكن���دري  عبدالكرمي 
العام، سعيد الهاجري � االمني 
املالي، عدنان اس���د � مسؤول 
العالقات العامة واالعالم، نايف 
احلمادي � مس���ؤول العالقات 
 � الدولي���ة، عبدالعزيز داهي 
مسؤول جلنة الشباب والتعليم 
العالي، وفاء اجلاسم � رئيسة 
جلنة املرأة، يوسف أحمد باقر � 
عضوا، وبدر املبارك � عضوا.

واكد رئيس املؤمتر واالمني 
التنفيذي���ة  الع���ام للهيئ���ة 
عبدالكرمي الكندري في حديث 
للصحافيني في ختام املؤمتر، 
على جناح نشاطات املؤمتر من 
خالل ندواته والنقاشات التي 
دارت خالل اجللسات باالضافة 
التي  القيمة  العمل  الى اوراق 

قدمها وفود املؤمتر. 
الكندري بالتعاون  وأشاد 
املثمر بني الوفود في املؤمتر، 
ولفت الى ان وفد فرع االردن 
كان���وا الغائ���ب احلاضر في 
املؤمت���ر، ونظ���را ألن املؤمتر 
سيد قراراته، فقد اتخذ قرارا 
باالجماع بحج���ب مقاعد وفد 
االردن الى ان جترى انتخابات 
لوفد املؤمتر عن طريق الهيئة 
التنفيذية بالكوي���ت، ولكنه 

التأكيد على شرعية االتحاد فرع األردن

محمد المجر
اكد رئيس املكتب الثقافي ف���ي اململكة املتحدة )لندن( 
املستشار د.بندر الرقاص ان العالقات املتميزة بني الكويت 
وبريطانيا متتد الكثر من قرن من الزمان، موضحا ان العالقة 
التاريخية والسياسية واالقتصادية مهدت الطريق ملد اجلسور 
الثقافية بني البلدين. واضاف د.الرقاص خالل ندوة »الدراسات 
العليا في اجلامعات البريطانية« التي نظمها املكتب الثقافي 
)لندن( في رابطة اعضاء هيئ���ة التدريس بالتطبيقي في 
العديلية مساء امس االول، ان مساهمة بريطانيا في تنمية 

وتأسيس الكويت احلديثة ال يخفى على أحد، فقد ساهمت 
في تأسيس القطاع النفطي والصناعي والصحي واخلدمات. 
واشار الى ان اول مكتب ثقافي كويتي في لندن تأسس عام 
1958 باش���راف ابراهيم الشطي ومنذ ذلك الوقت والعالقة 
الثقافية بني الكويت وبريطانيا في تقدم وازدهار، موضحا 
ان املكتب الثقافي يشرف على الطلبة الكويتيني املبتعثني 
من جهات االبتعاث احلكومية كوزارة التعليم العالي وديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وجامعة الكوي���ت ومعهد الكويت لالبحاث العلمية اضافة 

الى الطلبة الدارسني على حسابهم اخلاص. 
وب����نينّ د.الرقاص ان عدد الطلبة الكويتيني الدارس����ني في 
بريطانيا قرابة 1800 طالب وطالبة نصفهم يدرسون الدراسات 
العليا التي تش����مل جميع املجاالت الدراسية كالطب البشري 
وطب االسنان والهندسة والعلوم والتربية والفنون والدراسات 

التجارية وغيرها.
وأوضح ان متتد دراس����ة املاجستير ملدة اثني عشر شهرا 
يدرس خاللها الطالب عددا من املواد ثم يختمها بكتابة رسالة 
بحثية حول احد مجاالت تخصصه، اما طالب الدكتوراه فيقبل في 

البداية عادة كطالب ماجستير الفلسفة ليتم تقييمه بعد نحو عام 
دراسي يحول بعدها الى برنامج الدكتوراه ليتخصص في مجال 

بحثي حديث يضيف اضافة جديدة في مجال تخصصه.
واكد د.الرقاص ان مئات األلوف من الطلبة يقصدون بريطانيا 
نظرا لتوافر اجلامعات العريقة وسهولة العيش في هذا البلد 
ووجود الكثير من اخلدمات والتس����هيالت للطلبة، وتستمر 
عالق����ة الطالب مع بريطانيا بعد التخرج فيرجع العديد منهم 
بريطانيا للمؤمترات العلمية والدورات التدريبية والسياحة 

واالستثمار والتجارة.

الرّقاص: 1800 طالب وطالبة يدرسون في بريطانيا نصفهم في الدراسات العليا
خالل ندوة »الدراسات العليا في الجامعات البريطانية« في رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ »التطبيقي«

تتقدم

مدر�صــة ال�صامــتــة 
املتو�صطــة بنــات

متمثلة بالهيئة الإدارية والتعليمية

باأحر التعازي القلبية  من

مديرة املدر�صة

الأ�صتاذة

خلــود املــرزوق 

�صائلني املوىل  عز وجل اأن يلهمهم ال�صرب وال�صلوان

بوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

ابنتها/ دلل

إطاللة مميزة وشعار جديد ملجلة »املرأة«
س����عيًا نح����و إضاف����ة 
زخ����م جديد ملس����يرتها، 
وتفعياًل للرغبة الصادقة 
التطوي����ر ألعل����ى  ف����ي 
املس����تويات، وبالتزامن 
مع بداي����ة العام اجلديد، 
الثان����ي  الع����دد  ص����در 
والعش����رون م����ن مجلة 
»امل����رأة« بحل����ة جديدة، 
متيزت بشعارها اجلديد 
»امل����رأة« وال����ذي ج����اء 
العربية استجابة  باللغة 
الق����راء. ويأتي  لرغبات 
هذا التطوي����ر من جانب 
القائم����ن عل����ى ش����ركة 
اوجل للدعاية واإلعالن، 
وهي الشركة التي تتولى 
إص����دار مجل����ة »املرأة« 
باإلضاف����ة إل����ى عدد من 
املج����الت واملطبوع����ات 
األخرى املتميزة في دولة 

الكويت، رغبة منه����م في حتقيق 
أفضل قدر من التواصل مع عشاق 
مجلة »املرأة« التي استطاعت منذ 
أعدادها األولى أن تستأثر باهتمام 
وإعجاب شريحة كبيرة من القراء 
ومن خالل ه����ذه اإلطاللة اجلديدة 
ش����كاًل ومضمونًا والتي تش����مل 
على املزي����د من اإلث����راء والتنوع 
ملوضوع����ات املجل����ة وأبوابه����ا، 

وارتياد آفاق جدي����دة تتواكب مع 
اإليق����اع املتس����ارع حلي����اة املرأة 
اليومي����ة، يس����عى فري����ق العمل 
إلى ب����ذل خالص اجله����د لتحقيق 
رؤية ورسالة مجلة »املرأة« جتاه 
القراء واملعلنن على حد س����واء، 
على نحو تفتح م����ن خالله نافذة 
معرفية وثقافية مميزة وأنيقة في 
ذات الوق����ت لتطل منها املرأة على 
كل املجاالت والقضايا التي تهمها.

د.بندر الرقاص


