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الحمد أشاد بالرسالة وأكد أهمية البحث العلمي أعضاء وفد الجمعية التربوية قاموا بزيارتها في قصر الشعب

ليكون مرشدًا توعويًا لحقوقهم وواجباتهم

طيبة الصالح حصلت على الماجستير
في زخارف السدو من جامعة حلوان

لطيفة الفهد للطلبة: حافظوا على الكويت
وتفّقهوا في الدين وارتقوا بالعملية التعليمية

الخميس: المعهد اإلنشائي أصدر دلياًل للمتدربين
 محمد هالل الخالدي

اعتمد معهد التدريب اإلنشائي إصدار دليل 
للطالب امللتحق باملعهد وذلك ليكون خير مرشد 
له أثناء فترة التحاقه مبعهد التدريب اإلنشائي، 
وفي ه���ذا الصدد صرح مدي���ر معهد التدريب 
اإلنشائي م.علي اخلميس قائال شعرنا بوجوب 
إصدار دليل للمتدربني املستجدين واملستمرين 
امللتحقني باملعهد، ليكون مرشدا توعويا حلقوقهم، 
وواجباتهم املنوطة بهم في فترة التحاقهم باملعهد 
وليمهد لهم طريق النجاح والتفوق ليس فقط 
باملعهد بل في احلياة العملية إن شاء اهلل فهدفنا 
هو إعداد جيل املستقبل لكويت الغد ذلك اجليل 
القادر على حمل املسؤولية واملستنير بسالح 
العلم واملعرفة وامله���ارة وأخالق املهنة والتي 
تؤهله ليكون معول الكويت الذي نبني به لنشيد 

كويت املستقبل بسواعد كويتية واعدة.
 وفصل اخلميس قائال ان الدليل اشتمل على عدة أمور مهمة 
وتصب في مصلحة املتدرب اإلرشادية، فقط تطرق الدليل 
الى التعريف أوال باملعهد، والى نظام الدراس���ة والتدريب، 
وقد وضحنا في الدليل أهم الواجبات والس���لوكيات التي 

يجب ان يحتذيها املتدرب داخل حرم 
املعه���د، وكذلك بني الدلي���ل اللوائح 
العامة التي يجب ان يدركها املتدرب 
مثل احلض���ور والغياب، اضافة الى 
توعيته بعدد ساعات الغياب التي قد 
تؤدي الى فصله، والتطرق الى حاالت 
الفصل األخرى التي ميكن ان يخضع 
لها املتدرب فضال عن نظام االمتحانات 
للدور األول والثاني وعقوبة الغش بها 
وطرق التظلم وسلم توزيع الدرجات 

والتقديرات والنقاط.
واشار اخلميس الى سبل التفوق 
والنج���اح قائال ما يهمن���ا هو إدراك 
املتدرب سبل التفوق والنجاح والتميز 
الت���ي ميكن ان يص���ل اليها ويعرف 
طريقها، فقد تطرق الدليل ال���ى ذلك األمر، ولعل التدريب 
امليداني والذي يعد مكمال للتدريب باملعهد قد أحلقنا الدليل 
مبعلومات عنه ليتسنى للمتدرب معرفة طبيعته للحصول 
على ف���رص وظيفية في القطاع اخل���اص والعام وكيفية 

استثماره لالستفادة منه مستقبال.

 سعود المطيري
أكد رئي����س الجمعية التربوية في 
جامعة الكويت محمد العازمي ان وفدا 
من الجمعية برئاسة د.نوال العثمان قام 
بزيارة الشيخة لطيفة الفهد في قصر 
الشعب وذلك لش����كرها على رعايتها 
لحفل المتفوقين في كلية التربية العام 

.2008/2007
وأوضح العازمي ان الشيخة لطيفة 
رحبت بالوفد وأولمت لهم عشاء في 
قصرها، كما أعربت عن سرورها بهذه 
الزيارة، مضيفا أنها قدمت جملة نصائح 
للوفد للمحافظة على الكويت واالرتقاء 
بالعملي����ة التعليمية وان على عاتقنا 
انشاء جيل واع ومصلح والتركيز على 
التربية اإلسالمية والتفقه في الدين لكي 
يكون الجيل جيل قدوة وجيال متعلما 
ومثقفا السيما ان المعلمين هم من يدير 
الدفة فإما يصل����ح هذا المجتمع أو ال 

يصلح ألنه تحت أيدي المعلمين.
وبعد تناول العش����اء شكر الوفد 
الش����يخة لطيف����ة على اس����تضافتها 
الكريمة والتقط الوفد صورة تذكارية 
مع س����موها وقدم الوفد درعا تقديرا 
لجهوده����ا المثمرة والتي تس����هم في 
االرتقاء بالتعليم وتشجيع المعلمين 

والعملية التعليمية في البالد.

 القاهرة ـ هناء السيد 
حصلت الباحث����ة طيبة وليد الصالح على درجة 
املاجستير من كلية التربية الفنية جامعة حلوان بدرجة 
امتياز مع مرتبة الشرف وأوصت جلنة املناقشة بطبع 
الرسالة على نفقة اجلامعة وحملت الرسالة عنوان 
»أسس تصميم الش����كل في زخارف السدو كمصدر 
للتصميمات« واعرب سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد 
عن تقديره لدور الباحثة التي تناولت الس����دو الذي 
يش����كل جزءا مهما من البيئة والتراث الكويتي واكد 
اهمية البحث العلمي وحص����ول ابناء الكويت على 
الدرجات العلمية للماجس����تير والدكتوراه واشادت 
امللحقة الثقافية د.خيرية رمضان بالبحث ووصفته 
باملمتع حيث القى الضوء على اهمية احملافظة على 
التراث وضرورة غرس االنتماء لدى االجيال املقبلة 
وحضر املناقشة اعضاء السلك الديبلوماسي بسفارتنا 
بالقاهرة وأوصت الباحثة طيبة ابنة الش����هيد وليد 

الصالح بعدد من التوصيات تضمنت:
1- ضرورة نش����ر الوعي بثقافة وتراث االمة عن 
طريق التركيز على فنونها التراثية مبا حتتويه من 

مفردات وعناصر ورموز وقيم جمالية.
2- على الباحث والفنان البحث والتنقيب في روافد 
التراث احلضاري، واختيار ما يصلح منه ومعاجلته 
تشكيليا وجماليا بصورة تتماشى وطبيعة العصر.

3- تنمية روح االنتماء واملواطنة لدى افراد االمة 
بالتعريف واالستحداث لتراثها.

4- من الضروري تعظيم القوى الوطنية وتأكيد 
معنى اخلصوصية والتفرد والهوية للمجتمع الكويتي 
كحائط دفاع عن جذوره التراثية التي ينفرد بها في 

خضم الصراعات الثقافية في عصر العوملة.
5- على الدولة تشجيع االجيال الشابة على اقامة 
مش����اريع صغيرة النتاج صناعات تستمد اصولها 
وسماتها من التراث الفني، ملواجهة املنتجات الوافدة 
والتي غزت اسواقنا العربية واخلليجية بال استثناء، 
وحفاظا على استمرارية تاريخ األمة وحفاظا على قيم 
املجتمع واضفاء روح االصالة على كل ما هو جديد.

6- العمل على تش����جيع ودعم ونشر الدراسات 
االكادميية والبحوث العلمي����ة والفنية التي تتناول 

التراث بالدراسة والتوثيق والتحليل.
7- احلفاظ على املوروث الفني كمادة استراتيجية 
له دوره االقتصادي في تطوير املجتمع احمللي، حيث 
اصبحت القيمة االقتصادية للمصادر التراثية علما 
قائما بحد ذاته له متخصصون ومتنح فيه الدرجات 
العلمية، ويعتمد في اساس����ه على دراس����ة وحتليل 

اجلوانب املتعددة لهذا املوروث للقيام بأمثل توظيف 
للتراث الفني وبأفضل مردود اقتصادي مع احلفاظ 

على قيمته الثقافية.
8- توحيد اجلهود واالبحاث املتعلقة بحرفة السدو 
في منطقة اخلليج العربي لبناء مدرس����ة فكرية لهذا 

الفن في ثقافتنا العربية واخلليجية.
9- وضع اطلس مخصص يتضمن مفردات وعناصر 
ورموز فن السدو، من خالل الرؤية التاريخية والثقافية 
والفكرية العربية املعاصرة، مما يعني وضع االسس 
اليجاد قاعدة فكرية النش����اء مدرسة ذاتية التكوين 
ومتوافق����ة في هذا التخصص ضم����ن منهج البحث 
العلمي، حيث الزخم التطبيقي يتطلب الفهم الدقيق 
البجديات التصميم والصياغة لتلك املفردات التراثية 
حتى ننطلق من حيث توصل االجداد ونبني عليه كيال 

نتيه ويضيع جهدنا في امر قد مضى.
10- تأمني مرجع موسوعي يغطي النقص املوجود 

في املكتبة العربية في هذا التخصص.
11- مخاطبة اف����راد املجتمع وليس فقط اصحاب 
التخصص، الن لهم دورا مهما في احلفاظ على تراثهم 
الفني، مع توضيح فكرة التراث الفني كذاكرة للفرد 
واملجتمع مما يجعل من احلفاظ عليه حاجات اجتماعية 
من حاجات االنسان االساسية وليست موضة عابرة 

قادمة من الغرب.
12- التركي����ز على الدور املهم للمطالبة باحلفاظ 
عل����ى التراث الفني واملوروث احلضاري، ملا لهما من 
حتديد لهوية الشعوب بذلك التراث، فغالبا ما تتميز 
برموزها وهويتها الوطنية والشعبية والدينية من 
معاملها الثقافية والتراثية، تاريخية كانت او اثرية، 
وتتأكد اهمية هذه الهوية الثقافية الوطنية امام تيار 
العوملة، في توحيد الثقافات واخلصخصة التي بدأت 
تأخذ دورها حتى ف����ي خصوصيات التراث الثقافي 

والفني وادارته.
13- التعريف بفن السدو وتبني القيم التشكيلية 
والفنية وتفسير وتقدمي املهارات املتعلقة به من خالل 
الفه����م واحلفاظ على حتقيق املتع����ة اجلمالية بتلك 
املصادر التراثية، وذلك من خالل بثها بوسائل التعليم 
الرسمية وغير الرسمية، مما يتضمن ايصال القيمة 
التاريخي����ة والثقافية والفنية، واعادة الهوية ملجمل 
انواع ذلك التراث الفني، وتكونت جلنة املناقشة من 
د.حسني علي مشرفا ود.خالد سرور عضوا ود.محمد 
البدراوي عضوا، والباحثة معلم����ة بوزارة التربية 
والتعليم حصلت على العديد من الدورات واقامت عددا 

من املعارض التي القت استحسان اجلميع.

د.رشيد احلمد وطيبة الصالح عقب مناقشة الرسالة  )ناصر عبدالسيد(

الشيخة لطيفة الفهد تتسلم درعا تذكارية من اجلمعية التربوية

م.علي اخلميس

للفصل الدراسي األول للفرق الثانية والثالثة والرابعة

»األنباء« تنفرد بنشر جدول اختبارات معهد الجزيرة العالي للحاسب اآللي بمصر
 آالء خليفة

تنفرد »األنباء« بنش��ر جدول االمتحان 
للفصل الدراسي األول 2009/ 2010 مبعهد 
اجلزي��رة العال��ي للحاس��ب اآلل��ي ونظم 

املعلوم��ات االداري��ة، بجمهوري��ة مص��ر 
العربي��ة، للفرق الدراس��ية الثانية والثالثة 
والرابعة، حيث تبدأ الدراسة يوم السبت 9 

اجلاري وتستمر حتى 30 منه.

الفرقة الثانية تجارة )عربي/ انجليزي(
فترة ثانية من الساعة 12 – 2التاريخاليوم
محاسبة شركات1/10األحد

مبادى إحصاء1/12الثالثاء
إدارة األخطار وأمن املنشآت1/14اخلميس
نقود وبنوك )2-4(1/15اجلمعة
إدارة إنتاج1/17األحد

الفرقة الثانية نظم معلومات
الفترة األولى من الساعة 9 إلى الساعة 11التاريخاليوم
محاسبة شركات1/10األحد

قانون جتاري1/12الثالثاء
قواعد بيانات )1(1/14اخلميس
برمجة هيكلية متقدمة1/15اجلمعة
إدارة إنتاج1/17األحد

الفرقة الثالثة نظم معلومات
الفترة األولى من الساعة 9 الى الساعة 11التاريخاليوم

قواعد بيانات )2(1/9السبت
محاسبة ضريبية1/11االثنني
محاسبة تكاليف1/13األربعاء
احصاء وبحوث عمليات1/16السبت

الفرقة الثالثة تجارة )شعبة إدارة األعمال(
فترة ثانية من الساعة 12-2التاريخاليوم

التمويل1/9السبت
تنمية وتخطيط اقتصادي1/11االثنني
ادارة املواد1/13االربعاء
احصاء تطبيقي1/16السبت
استخدامات احلاسب في ادارة األعمال1/18االثنني
السكان والبيئة وحقوق اإلنسان1/20االربعاء

الفرقة الثالثة تجارة )شعبة محاسبة( )عربي / انجليزي(
فترة ثانية من الساعة 12-2التاريخاليوم

محاسبة تكاليف1/9السبت

تنمية وتخطيط اقتصادي1/11االثنني

مبادئ مراجعة1/13االربعاء

احصاء تطبيقي1/16السبت

محاسبة حكومية1/18االثنني

السكان والبيئة وحقوق االنسان1/20االربعاء

الفرقة الثالثة تجارة )شعبة تجارة خارجية(
فترة ثانية من الساعة 12-2التاريخاليوم

محاسبة تكاليف1/9السبت
تنمية وتخطيط اقتصادي1/11االثنني
ادارة املواد1/13االربعاء
احصاء تطبيقي1/16السبت
استخدام االنترنت والتجارة االلكترونية1/18االثنني
السكان والبيئة وحقوق االنسان1/20االربعاء

الفرقة الرابعة تجارة )شعبة إدارة أعمال(
فترة ثالثة من الساعة 3 – 5التاريخاليوم

بحوث تسويق واعالن1/9السبت
نظم حتليل وحفظ املعلومات1/11االثنني
إدارة منشآت متخصصة1/13األربعاء
إدارة ألفراد1/16السبت
اإلدارة املالية1/18االثنني
إدارة منظمات رقمية1/20األربعاء

الفرقة الرابعة نظم معلومات

فترة ثانية من الساعة التاريخاليوم
2 – 12

فترة ثالثة من الساعة 3 
الى الساعة 5

شبكات وأمن املعلوماتشبكات وأمن املعلومات1/21اخلميس
محاسبة إداريةمحاسبة إدارية1/23السبت
إدارة األفرادإدارة األفراد1/27األربعاء
نظم دعم قرارنظم دعم قرار1/30السبت

الفرقة الرابعة تجارة )شعبة تجارة خارجية( )عربي/ انجليزي(

فترة ثالثة من الساعة 3 – 5التاريخاليوم
اقتصاديات املعرفة1/9السبت
نظم حتليل وحفظ املعلومات1/11االثنني
إدارة أفراد1/13األربعاء
بحوث تسويق1/16السبت
اإلدارة املالية1/18االثنني
العالقات الدولية1/20األربعاء

اتحاد التطبيقي يطالب 
بسرعة اختيار عمداء الكليات

 محمد المجر
طال����ب رئي����س االحتاد الع����ام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وليد الكندري ادارة الهيئة بسرعة 
االنتهاء م����ن اختيار عمداء كليات الهيئة، 
مع مراعاة اتباع الشفافية في اتخاذ القرار 
لتحقيق العدالة بني جميع املتقدمني، وان 
يكون االختيار لتلك املناصب املهمة وفق 
ضوابط الشفافية حتى يتسنى لهم خدمة 
العملية التعليمية.واوضح الكندري ان عمداء 
الكليات يلعبون دورا مهما في سير العملية 
التعليمية وتذليل العقب����ات امام الطلبة 
والطالبات، خاص����ة ان العمداء بالتكليف 
يتحملون اعباء فوق طاقتهم، حيث يقومون 
بدورهم االساسي كعمداء مساعدين باالضافة 
الى حتملهم مس����ؤولية عمادة الكلية مما 
يزيد من املسؤوليات واالعباء على عاتقهم.

واستغرب الكندري تأخر الهيئة في االنتهاء 
من اختيار العمداء اجلدد حتى اآلن، وقال 
ان االنتهاء من اختيار العمداء سينتج عنه 
استقرار تعليمي واداري بالكليات وهذا ما 
تنشده الهيئة ويسعى اجلميع لتحقيقه.

 محمد هالل الخالدي
اقامت جلنة الطالبات باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع جمهورية مصر العربية رحلة ترفيهية ملنتزه اجياد 
مبدينة 6 أكتوبر تخللها العديد من االنشطة الترفيهية 
والثقافية والرياضية وحفل باربيكيو بعيدا عن اجواء 
الدراسة وصخب املدينة في جتمع ضم عددا كبيرا من 
الطالبات الدارسات مبصر، من جانبه اعرب رئيس الهيئة 

االدارية ناصر الياسني ان مثل هذه االنشطة تأتي اميانا 
من االحتاد بضرورة مثل هذه االنشطة التي تخفف عن 
الطالب والطالبات عناء الدراسة وزيادة الترابط االجتماعي 
بني الطلبة ومحاولة الزالة هموم الغربة والبعد عن االهل 
واالحباب، كما وعد الياس���ني مبزيد من االنشطة خالل 
املرحلة املقبلة للطالب والطالبات الدارسني في مصر فهم 

يستحقون منا الكثير من العطاء واالجنازات.

طالبات الكويت في مصر زرن منتزه أجياد


