
االثنين 4 يناير 2010  9الجامعة والتطبيقي
حصاد جامعة الكويت للعام 2009

اجلامعة حتتفل باألكادمييني الفائزين بعضوية مجلس األمة

معرض مشاريع التصميم الهندسي

اتفاقية جامعة الكويت ووزارة الصحةإمارة عجمان تكرم د.فايزة اخلرافي

سمو ولي العهد يرعى احلفل املوحد خلريجي اجلامعةصاحب السمو األمير يرعى حفل تكرمي متفوقي اجلامعة

األمير يأمر بإطالق اسم »مدينة صباح السالم الجامعية« على مدينة الشدادية

الجامع�ة و»الصحة« توّقع�ان اتفاقية نقل تبعية مستش�فى مبارك إلى مركز العل�وم الطبية عام 2013 
اتفاقيات بين الجامعة ومؤسس�ة البترول والعلوم اإلدارية في المرتبة 240 ضمن أفضل 300 كلية في العالم

إنشاء كلية العمارة وكلية العلوم وهندسة الحاسوب ومنع التدخين في الجامعة

حفل ع����ام 2009 بالعديد من 
التي  الهامة  االحداث واملناسبات 
شهدتها جامعة الكويت، باالضافة 
إلى إجن����ازات عديدة على جميع 
االصعدة وف����ي مختلف املجاالت 
االكادميية منها والعلمية والبحثية 
والطالبية، وكذلك على مستوى 
االدارات واملراك����ز املختلف����ة في 
اجلامعة، مما يضيف إلى رصيدها 
املتمي����ز عب����ر أعوامه����ا الثالثة 

واالربعني.
وبدوره قام قسم الصحافة في 
العامة واالعالم  العالق����ات  إدارة 
برصد أهم تلك االحداث واملناسبات 
التي مرت على جامعة الكويت خالل 

عام كامل، يوجزها كالتالي:

يناير

- صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يكرم فائقي وفائقات 
جامعة الكوي����ت للعام اجلامعي 

.2008/2007
الكوي����ت  - مدي����ر جامع����ة 
د.عب����داهلل الفهيد يص����در قرارا 
بتش����كيل فريق االعالم اخلاص 
مبشروع املدينة اجلامعية برئاسة 

د.ياسر محجوب. 
- جامع����ة الكويت تعلن عن 
قبول أبن����اء الكويتيات من غير 

محددي اجلنسية.
- كلية العل����وم تقيم مؤمتر 
تده����ور األراض����ي برعاية مدير 

اجلامعة.
- مدير مكتب االستش����ارات 
العلوم د.حيدر  والتدريب بكلية 
بهبهاني يفوز بجائزة مؤسس����ة 

الكويت للتقدم العلمي.
- جلنة التمويل بإدارة االبحاث 
وافق����ت على متويل مش����روعني 
للتسهيالت العامة لكلية العلوم.

- مدي����ر اجلامعة يرعى حفل 
افتتاح املخيم الربيعي اجلامعي.

فبراير

الكوي����ت  - مدي����ر جامع����ة 
د.عبداهلل الفهي����د يرعى املؤمتر 
السنوي االول المراض وجراحة 

الثدي التقوميية.
- جلن����ة الش����ؤون العلمية 
باجلامعة اعتم����دت زيادة اليوم 

الدراسي حتى 8 مساء.
- تس����ليم مبنى اخلدمات في 
مدينة صباح السالم اجلامعية في 

الشدادية.
- تأس����يس مرك����ز إعالم����ي 
بجامعة صباح السالم اجلامعية 

في الشدادية.
- جلنة التمويل بإدارة االبحاث 
بجامعة الكويت توافق على إنشاء 
مختبرين للتسهيالت العامة في 

قسم الهندسة الكهربائية.
املكتب����ات بجامع����ة  إدارة   -
الكوي����ت تنظ����م دورة تدريبية 

للفهرس العربي املوحد.

جامعة الكويت.
� توقيع عقد بني وزارة الصحة 
وجامع����ة الكويت )نق����ل تبعية 
مستشفى مبارك إلى مركز العلوم 

الطبية عام 2013(.
� توقيع اتفاقيات تعاون )خدمات 
استشارية( بني مؤسسة البترول 

الكويتية وجامعة الكويت.
� سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد يرعى انطالق 
أنش����طة ندوة »الق����دس ريحانة 
الضمير العربي« بتنظيم من املجلة 

العربية للعلوم اإلنسانية.
� جامعة الكويت تش����ارك في 
الذي  الس����رطان  مؤمتر مكافحة 
نظمته وزارة الصحة في الفترة 

من 9-11 نوفمبر.
الكوي����ت توق����ع  � جامع����ة 
اتفاقية ش����راكة علمية مع شركة 
»آمفيون« املطورة لألعمال الطبية 

والتكنولوجية. 
� جامعة الكويت تنظم مؤمتر 
الكويت األول لألنظمة واخلدمات 
اإللكترونية بالتعاون مع املنظمة 
 ACMالعاملية للحوسبة وآلياتها و

ومؤسسة IEEE العاملية.
� انعق����اد امللتق����ى الكيميائي 
الكويتي � الفرنسي األول مؤمتر 
الكيمياء الفرنسي � كلية العلوم 

تنظم مهرجان الفيزياء.
� إدارة األبحاث تنجز مشروعها 
املشترك األول مع اليونيسكو حول 
الثابتة  البيني  الربط  »ش����بكات 
املعتمدة على تكنولوجيا النانو«، 
الكوي����ت مببادرة  وفوز جامعة 
UNESCO-HP Brain Gain من بني 

العديد من الدول.
� مدي����ر اجلامعة يصدر قرارا 
بتعيني مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم فيص����ل مقصيد ناطقا 

رسميا باسم جامعة الكويت. 

ديسمبر

� عدد من القرارات اتخذتها جلنة 
العمداء من أهمها: إنشاء كلية علوم 
وهندسة احلاسوب ومنع التدخني 
في املبان����ي اجلامعية، واملوافقة 
على مشروع الالئحة املالية لوحدة 

اخلدمات البحثية.
� كلية الهندسة والبترول تعقد 
الدولي  الكويت  مؤمتر ومعرض 
الثالث للبترول KIPCE 2009 حتت 
عنوان »تلبية املتطلبات املستقبلية 
من الطاقة للنمو االقتصادي طويل 
األمد« � أمني عام اجلامعة يشكل 
جلنة لتفعيل بنود ميثاق العمل 

اجلامعي. 
� جامعة الكويت تش����ارك في 
أسبوع االنترنت اخلليجي الثاني 

بحلقات نقاشية.
� توقيع مذكرة تفاهم بني كلية 
العلوم االجتماعي����ة واجلمعية 
التعليم  الكويتي����ة الختالف����ات 

»كالد«.

واملاء.
� السفير التونسي استقبل وفد 
الكويت املشارك في امللتقى العلمي 

ال� 12 في تونس..
� اجلامعة تطلق حمالت توعوية 

ملكافحة التدخني.
� جامع����ة الكويت توافق على 
االستعانة باملتقاعدين من أعضاء 

هيئة التدريس الكويتيني.
� كلية العل����وم اإلدارية توقع 
مذكرة تفاهم مع أكبر مؤسس����ة 

بحثية في اليابان. 

 أغسطس

� افتت����اح مؤمت����ر »احلرك����ة 
الطالبية في اخلليج العربي.. نحو 

شراكة تخدم األوطان«.

سبتمبر

� تشكيل اللجنة العليا ملكافحة 
وباء انفلونزا اخلنازير في جامعة 

الكويت.

أكتوبر

� صاحب الس����مو األمير يأمر 
بإطالق اسم »مدينة صباح السالم 
اجلامعية« على املدينة اجلامعية 

اجلديدة بالشدادية.
� تس����لم مبن����ى اخلدمات في 
مدينة صباح الس����الم اجلامعية 
في الش����دادية � بدء الدراسة في 
جامعة الكوي����ت للعام اجلامعي 
2010/2009 وبدء احلملة التوعوية 

لوباء انفلونزا اخلنازير.
� مكتب����ة الطالب تقيم وألول 
الدراس����ية  مرة معارض للكتب 
� توقيع  الكليات اجلامعي����ة  في 
اتفاقية التعاون العلمي بني دارة 
امللك عبدالعزيز باململكة العربية 
السعودية ومركز دراسات اخلليج 
واجلزيرة العربية بجامعة الكويت 
� مؤمتر صحافي تعريفي بجائزة 
خليفة التربوية اإلماراتية للثقافة 

واملعرفة. 
� مكتب االستشارات والتطوير 
الهندسة والبترول  املهني بكلية 
بجامعة الكويت يوقع اتفاقية تعاون 
مش����ترك مع اجلمعية األميركية 
ملهندس����ي التكيي����ف والتبري����د 
»اش����ري« � نائب مدير اجلامعة 
للخدم����ات األكادميية املس����اندة 
د.احمد املنيس يدشن ملتقى جريدة 
آفاق الثقافي واالجتماعي للطلبة 

العرب واألجانب.

نوفمبر

� مرور 43 عاما على إنش����اء 

- وزي����رة التربي����ة ووزيرة 
العالي ترعى تكرمي 186  التعليم 

من االوائل باجلامعة.
- طلبة قس����م العمارة بكلية 
الهندسة والبترول يشاركون في 
املسابقة العاملية للرابطة الدولية 

للبيئة االنسانية.
- جامعة الكويت تشارك في 
معرض »إيدي����و كويت« برعاية 
وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا 

الصباح.

مارس

� صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد يرعى افتتاح الدورة 
42 ملجلس احتاد اجلامعات العربية 
مبش����اركة أكثر من 190 مؤسسة 

أكادميية عربية.
� سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد يرعى حفل تخريج الدفعة 

38 جلامعة الكويت.
� مجل����س اجلامعة وافق على 
جمع املكافآت للطلبة في حدود 450 
دينارا، وأقر تعيني عمداء لكليات 
الدراسات العليا وشؤون الطلبة 
والقب����ول والتس����جيل والعلوم 

االجتماعية.
� توقيع اتفاقي����ة تعاون بني 
جامع����ة الكويت )مرك����ز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر( وشركة 
ابوغزالة لالستش����ارات وامللكية 
الفكرية العتم����اد اجلامعة تقدمي 
التدري����ب واالمتحان على دبلوم 
كامبردج الدولي لتقنية املعلومات 

.CID-IT
� اجلامعة تس����تضيف أعمال 
اخلليج����ي  العلم����ي  املؤمت����ر 
املغاربي الرابع »حركة اإلنس����ان 

واألعمال«. 
� كلية العلوم االجتماعية تنظم 
ملتق����ى )نحو مس����تقبل طفولة 
أفضل( � كلية العلوم تنظم مؤمترا 
دوليا عن البيئات اجلافة وتدهور 

األراضي.
- مركز نظم املعلومات يكرم 
املتميزين في اس����تخدام التعليم 
اإللكترون����ي من أعض����اء هيئة 

التدريس وموظفني وطلبة.
� مدير اجلامعة يرعى مؤمتر 
التمويل اإلسالمي الذي نظمته كلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية.

أبريل

� مجلس اجلامعة اعتمد رفع سن 
التقاعد ألعضاء هيئة التدريس إلى 
70 عاما، وزيادة املعاشات اجلامعية 
ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة، 

املالية اجلديدة  الالئح����ة  وإقرار 
ملركز خدمة املجتم����ع والتعليم 
املس����تمر، واملكافأة اإلكلينيكية 
لطلبة الصيدلة وامليدانية لطلبة 

التربية.
� جامعة الكويت متنح شهادة 
أنور  دكتوراه فخري����ة للدكتور 
الن����وري أول أمني ع����ام جلامعة 

الكويت.
� إمارة عجمان ف����ي اإلمارات 
العربية املتح����دة كرمت د.فايزة 
اخلرافي لدورها في نشر الثقافة 

والعلوم.
الكويت في  � تكرمي جامع����ة 
احتفال جمعية أم املؤمنني بيوم 

العلم في إمارة عجمان.
الش����يخ  � وزي����ر اخلارجية 
د.محم����د الصب����اح يرعى تكرمي 

الطلبة املتميزين في اجلامعة.
� وزير اإلعالم الشيخ صباح 
اخلالد يرع����ى املعرض اإلعالمي 
الذي نظمه  الس����ادس  اخلليجي 

قسم اإلعالم. 
� مشاركة جامعة الكويت في 
الثامن للنش����اط  العاملي  املؤمتر 

البدني والصحة العامة.
� قرار وزاري لوزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد بفتح الباب 
للدراسة اجلامعية أمام منتسبي 

الداخلية.
الس����نوي  افتت����اح املؤمتر   �

اخلامس عشر للمكتبات.

� جامع����ة الكوي����ت تش����ارك 
في األس����بوع الكويت����ي الثقافي 

مبصر.

مايو

� بدء تطبيق نظام البصمة على 
جميع موظفي اجلامعة باستثناء 

مديري اإلدارات. 
� جامعة الكويت ووزارة التربية 

تشاركان في مؤمتر البيئة. 
� جامع����ة الكويت وقعت عقد 
إنش����اء مبنى كلي����ة التربية في 

كيفان.
� كلية العلوم اإلدارية حترز 
املرتبة 240 ضم���ن أفضل 300 
كلية إدارة أعمال على مس���توى 

العالم.
� اجلامعة تقيم حفل استقبال 
على شرف أعضاء هيئة التدريس 
الفائزين بعضوية مجلس األمة 

 .2009
� مساعد نائب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية وخبيرة الزالزل 
ا.د. فريال بو ربيع تعلن عن نية 
جامعة الكويت إلنش����اء ش����بكة 

للرصد الزلزالي.
� كلية اآلداب حتتفي بالدكتور 

يعقوب يوسف الغنيم.

يونيو

� األمانة العامة تنظم احتفالها 
الس����نوي وتكرم مراك����ز العمل 

املتميزة واملوظفني املثاليني.
ي����وم امللصق األول  افتتاح   �
للكليات األدبية واإلنسانية وذلك 

بالتعاون مع إدارة األبحاث.
� كلية العلوم االجتماعية تقيم 
حفلها اخلتامي لتكرمي كوكبة من 

املتميزين بالكلية.
� اجلامعة وقعت عقد تصميم 
مباني األنشطة الطالبية والرياضية 
في مدينة صباح السالم اجلامعية 

في الشدادية.
� اعتماد اليوم الدراس����ي في 
اجلامع����ة م����ن 8 صباح����ا إلى 8 

مساء.
� اجلامعة وقعت عقدا ب�)199( 
ألف دينار مع مكتب استش����اري 
لتعدي����ل تصمي����م مبن����ى كلية 

اآلداب.
� اجلامعة توقع عقدا لإلشراف 

على تنفيذ مشروع الشدادية.
� مجل����س عمداء اجلامعة يقر 
املكافأة التش����جيعية لألس����اتذة 
والئح����ة اإليف����اد ف����ي بعث����ات 

املقيدين.
� مدي����ر اجلامع����ة يرعى يوم 
امللصق الطالبي الثاني في العلوم 

الطبية املساعدة.
� مدير اجلامعة يرعى معرض 
مشاريع التصميم الهندسي لطلبة 

كلية الهندسة والبترول.
مت  � إدارة األمن والسالمة عمَّ
املراقبة بالكامي����رات على جميع 

املرافق باجلامعة.

يوليو

� في قرارات ملجلس اجلامعة:
� زيادة أعداد الطلبة املقبولني 
في اجلامعة إلى 6800 طالب وطالبة 
� قبول أبناء الكويتيات من غير 
محددي اجلنسية بكلية الدراسات 

العليا.
� املوافق����ة على مذكرة تعديل 
املالية للباحثني من  املنح  بعض 
أعضاء هيئة التدريس والباحثني 
� املوافق����ة عل����ي إنش����اء كلي����ة 

للعمارة.
� زيادة الدعم السنوي الحتاد 

الطلبة إلى 30.000 دينار.
� مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهي����د يكرم الفائزي����ن بجوائز 
مشاريع أبحاث الدراسات العليا.

� إبرام عقود لتصميم الكليات 
الش����دادية بعد زي����ارة وفد  في 
استش����اري من الواليات املتحدة 

األميركية.
� األمانة العامة للجامعة تقيم 
احتفالها السنوي، وتكرم مراكز 
العمل املتميزة واملوظفني املثاليني 

في اإلدارات اجلامعية،
 األمانة العامة تنظم مسابقة 
بريد اجلامعة اإللكتروني بالتعاون 

مع إدارة العالقات العامة.
� كلية الهندسة والبترول توقع 
الكهرباء  مذكرة تفاهم مع وزارة 


