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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
صرح رئيس رابطــــة طلبة الطب الكويتية محمد 
الغــــامن بأن الرابطة اختتمت مؤخرا انشــــطة املؤمتر 
العلمي الثالث والذي جاء بعنوان «الصحة اإلجنابية» 
حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الســــاير باالضافة 
الى مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي وشركة املركز 
املالــــي وحضر املؤمتر لفيف مــــن الطلبة عالوة على 

بعض املهتمني من القطاع الطبي بشكل عام واالطباء 
بشكل خاص، وقد كان املتحدث الرئيسي في املؤمتر 
د.اسامة صاحلة من مستشفى دار الشفاء، وحول اختيار 
املوضوع هذا على وجه اخلصوص حتدث الغامن قائال: 
اردنا الوقوف على اجلوانب العلمية الدقيقة ملوضوع 
الصحة االجنابية والتناسلية ملا يشغله هذا املوضوع 

من حيز مهم في احلقل الطبي.

رابطة الطب اختتمت مؤتمر «الصحة اإلنجابية»

قسم اإلخراج في «الفنون المسرحية»
بال رئيس قسم منذ عام ونصف العام

أعضاء هيئة التدريس ناشدوا وزيرة التربية حسم هذا الموضوع

مقصيد بحث التعاون بين اتحاد الطلبة
وقسم النشر اإللكتروني في الجامعة

آالء خليفة
التقى املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت 
ومدير ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل مقصيد، 
مسؤول العالقات العامة في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اجلامعة ناصر العصيمي ومسؤول 
التخطيط محمد املطر، وتناول اللقاء مناقشــــة 

العديد من القضايا اجلامعية والطالبية.
ورحب مقصيد بوفد االحتاد وباجلهود التي 
يقوم بها من اجل خدمة الطلبة، مشــــيرا الى ان 
االدارة اجلامعية على أمت االستعداد لتقدمي جميع 

أنواع اخلدمات الطالبية.
واكد مقصيد تعــــاون االدارة اجلامعية حيال 

اقتراحات االحتاد الوطني لطلبة الكويت إلقامة 
احتفال مبناســــبة مــــرور ٤٤ عاما على نشــــأة 
جامعة الكويت يجمع فيمــــا بينهم وبني االدارة 

اجلامعية.
كما مت خالل اللقاء مناقشة سبل التعاون ما بني 
االحتاد وقسم النشر االلكتروني والذي من خالله 
سيتم تفعيل املوقع االلكتروني الحتاد الطلبة على 

املوقع االلكتروني الرئيسي للجامعة.
وأكد مقصيد استعداد ادارة العالقات العامة 
واالعالم التام لتوفير جميع طاقتها من اجل خدمة 
االحتاد الوطني لطلبة الكويــــت لتوحيد رؤية 

ورسالة جامعة الكويت.

د.فهد الهاجري

د.مشعل املشعان د.يعقوب الرفاعي د.بهيجة بهبهاني

المســـرحية  العالـــي للفنون 
الغيث سيغادر في  د.عبداهللا 
مهمة رسمية تزيد مدتها على 
الشهر ما يعني تكليف وكيل 
المعهد د.فهد السليم بالعمادة 
انه ســـيـكون  ما يعني ايضا 
عميــدا ووكيال ورئيسا لقسم 
االخراج باالنابة، وهنا سجل 
عدد من اعضاء هيئة التدريس 
اعتراضهم قائليـــن هل تقبل 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بهذا الوضع الذي تتركز 
المناصب في شخص  فيه كل 
واحد مـــع تقديرنا واحترامنا 
الكفاءات  المعهد  له، فهل عدم 
القادرة على تحمل المسؤولية 

الى هذه الدرجة.
انهم يناشـــدون  واضافوا 
الوزيرة د.موضي الحمود حسم 
هذا الموضوع خاصة ان لديها 
كتاب ترشـــيح من قبل عميد 
الهاجري  المعهد للدكتور فهد 
مؤكدين انه افضل من يستحق 
وال يوجد ما يبرر تأجيل هذا 

القرار.

محمد هالل الخالدي
العام مضى  عام ونصـــف 
علـــى تكليـــف رئيس قســـم 
االخراج بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية د.فهد السليم الذي 
اصبح وكيال للمعهد ومنذ ذلك 
الحين وهو يرأس قسم االخراج 
باالنابة اضافة الى عمله األمر 
الذي اثار استياء اعضاء هيئة 

التدريس والطلبة.
وتســـاءل عدد من اعضاء 
هيئـــة التدريـس عن ســـبب 
تأجيل وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي الحمود قرار 
القسم  تكليف احد اســـــاتذة 
كل هذه المـــدة رغم توافر كل 
الشروط، وقد علمت «األنباء» 
ان عميد المعهد د.عبداهللا الغيث 
قد رفع كتاب ترشـــيح استاذ 
االدب االسباني في قسم االخراج 
د.فهد الهاجري الى الوزيرة منذ 
عدة اشهر ولم تعتـمد الوزيرة 
حتى اآلن قرار تكليفه برئاسة 
الـقسم، ما دعا بعض االســاتذة 
الى القول اننا ال نفهم سر هذا 

العامــــة لألوقاف إعــــداد كتاب 
دراســــي ملقرر العمل التطوعي 
من خــــالل جلنة مت تشــــكيلها 
برئاستها وعضوية بعض رؤساء 
األقســــام العلمية باإلضافة إلى 
الوقفي «وقف  مدير الصندوق 
الوقت» خالد البشارة، علما أنه 
التطوعي  العمل  إقرار مقرر  مت 
من قبل جلنة الشؤون العلمية 
بالكلية كمقرر ثقافي اختياري 
في صحائــــف التخرج، وكذلك 
تدرس جلــــان بالكليــــة حاليا 
وتتابع استحداث بعض األقسام 
العلمية وهي قسم رياض األطفال 
وترأس اللجنة د.سلوى جوهر 
الدراســــات االجتماعية  وقسم 
اللجنــــة د.ســــلمان  ويــــرأس 
الفيلكاوي، وأشارت د.بهبهاني 
إلى أن التربية األساسية تؤمن 
بأن احــــد أهم اســــتراتيجيات 
التعليم هي احملافظة على القيم 
املجتمعية وتأكيدها والعمل على 
تثبيتهــــا وترســــيخها، ورغبة 
من عمــــادة الكلية فــــي تفعيل 
دور املؤسســــات األكادميية في 
نشــــر وعي التوافق والتسامح 
واإلخاء، فقد مت استحداث جلنة 
الكلية  بإشراف عام من عميدة 
ورئاسة د.عيسى زكي من قسم 
الدراسات اإلســــالمية ومتابعة 
د.حياة املجادي من قسم املناهج 
وطرق التدريس، وستقوم اللجنة 
بتحقيق أهدافها عن طريق إقامة 
الندوات واحملاضرات التثقيفية 

وعقد امللتقيات احلوارية.

للعمل لدى دار اآلثار اإلســــالمية 
(ترميم ـ توثيق ـ إدارة ـ متحف) 
وأوصى املجلس بتشــــكيل جلنة 
برئاســــة د.علي النجادة بقســــم 
التصميــــم الداخلي للتواصل مع 
الشــــيخة حصة الصباح إلعداد 
تقرير شامل بهذا الشأن، كما أكدت 
د.بهبهاني أن مشروع «استحداث 
قسم اللغة الفرنسية» جاهز للتنفيذ 
ومت إقــــراره في جلنة الشــــؤون 
العلميــــة بالكليــــة بعد أن حصل 
على اعتماد أكادميي من جامعتني 
من اجلمهورية الفرنسية وسيتم 
الهيئة  إدارة  عرضه على مجلس 
قريبا، علما ان وزارة التربية أعلنت 
حاجتها املاســــة إلى معلمني للغة 
الفرنسية، واستعدادها الستقبال 

خريجي وخريجات الكلية.
كما أكدت د.بهيجة بهبهاني أن 
الكلية مستمرة في اجناز متطلبات 
االعتماد األكادميي حيث شارفت 

األقســــام العلمية وبالتنسيق مع 
املناهــــج بالهيئة  مركز تطويــــر 
على االنتهــــاء من عملية التحقق 
Verifications «للمقررات الدراسية بها 
باستخدام نظام الويدز WIDS»، كما 
مت تشكيل جلان اجلودة واالعتماد 
األكادميي باألقسام العلمية بإشراف 
ومتابعة من اللجنة العليا للجودة 
واالعتماد األكادميي والذي يرأسها 
د.فهد الرويشد، باإلضافة إلى انه 
مت تكليف د.الرويشــــد برئاســــة 
«جلنة حتديــــد املقررات الثقافية 
فــــي صحائف التخــــرج اجلديدة 
«فــــي الكليــــة». ومت أيضا ضمن 
االستعدادات لالعتماد األكادميي 
تشكيل جلنة لتقومي عضو هيئة 
التدريس بالكلية برئاسة رئيسة 
اللنقاوي،  العلوم د.الهام  قســــم 
وأوضحــــت د.بهبهانــــي انه يتم 
حاليا وبالتنسيق مع الصندوق 
الوقــــت» باألمانة  الوقفي «وقف 

الوتيد مازالت تواصل  د.عبداهللا 
اجتماعاتها مع وكيل وزارة التربية 
املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص 
وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
بالدولة وممثلني عن إدارة التعليم 
اخلاص بــــوزارة التربية واحتاد 
املدارس اخلاصة، وأضافت أن مهمة 
التواصــــل مع احتاد  اللجنة هي 
املدارس اخلاصة لتســــويق هذا 
املشروع. وقد مت إرسال نسخة من 
التقرير األولي ألعمال اللجنة إلى 
نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحــــوث لعرضــــه على جلنة 
الشؤون العلمية بالهيئة. وواصلت 
د.بهبهاني القــــول انه يتم حاليا 
دراسة اســــتحداث تخصص علم 
اآلثار بالتعاون مع الشيخة حصة 
الصباح مديرة دار اآلثار اإلسالمية، 
حيث أوضحت أن الدار حتتاج إلى 
خريجني بدرجة بكالوريوس في 
التخصصــــات املختلفة لتأهيلهم 

محمد هالل الخالدي
التربية  أعلنت عميدة كليــــة 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ومســــاعدة 
ـ بنات  العميد للشؤون الطالبية 
د.بهيجة بهبهاني عن انتهاء «جلنة 
دراسة تقرير مؤسسة توني بلير 
عن التعليــــم بدولة الكويت» من 
إعداد تقريرها، واللجنة برئاستها 
ومتابعة نائب الرئيس د.عبدالغني 
البزاز مشــــيرة إلى أنه مت إرسال 
نسخ من التقرير النهائي لوزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود وملدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
املدير  الرفاعي ولنائب  د.يعقوب 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
د.مشعل املشعان، وذكرت د.بهبهاني 
أن هذه اللجنة تؤكد دور الكلية في 
القيام بكل ما من شــــأنه حتقيق 
مســــؤولياتها من خالل االهتمام 
التعليم  واحلرص على إصــــالح 
الشــــامل  وتطويــــره، وباإلعداد 
للمعلــــم تربويــــا وعلميا ومهنيا 
وثقافيا واجتماعيا ونفسيا بناء 
البرامــــج والتقنيات  على أحدث 
املعتمــــدة في الكليــــات املناظرة، 
وباالرتقاء مبهنة التعليم لتنافس 
املهن األخرى الراقية عطاء وقيمة 
ومردودا، كما أشارت إلى أن جلنة 
استحداث سوق العمل أمام خريجي 
الكلية للعمل كمعلمني في مدارس 
التعليم اخلاص في مختلف مراحل 
التعليم وفي مختلف التخصصات 
العلمية والعملية بإشرافها ورئاسة 

التأخير الـــذي يضر بمصالح 
الطلبة ويعرقل العمل في القسم 
بصورة خاصة والمعهد بصورة 
عامة، واضافوا أن عدم تكليف 
احد اساتذة القسم يعني عدم 
الثقة بهم او ان هناك حسـابات 
ومصالح خاصة وصفقات تحاك 
مع بعض اعضاء مجلس االمة 
على حساب ســـمعة االساتذة 
ومصلحـــة الطلبة، كما علمت 
المعهد  «األنبـــاء» ان عميـــد 

بهبهاني : إنجاز متطلبات االعتماد األكاديمي في «األساسية» 

ذياب: عمادة الطلبة ترعى الطلبة حتى تخرجهم في الجامعة
آالء خليفة

اســـتقبل عميد شـــؤون الطلبة بجامعـــة الكويت 
د.عبدالرحيم ذياب والعميد املساعد د.علي النامي وفدا 
من اكادميية سعد العبداهللا للعلوم االمنية وذلك ضمن 
زيارة ميدانية للوفد ملرافق جامعة الكويت وذلك لتبادل 
اخلبرات واملستجدات من النواحي التعليمية والتنظيمية 

واالدارية للضباط مسؤولي كلية الشرطة.

واستعرض عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب 
خالل االجتماع االجراءات التي يتم اتباعها في متابعة 
الطلبة بدءا من اجلمعيات العلمية والروابط الطالبية 

وصوال الى املنح الدراسية والسكن الطالبي.
واكد د.عبدالرحيم ذياب ان عمادة شـــؤون الطلبة 
في الواقع وجودها من وجود الطلبة وان همها وعملها 
االساســـي هو الطلبة ومتابعة كل مـــا يتعلق بهم منذ 

دخولهم الى اجلامعة حتى تخرجهم من خالل االهتمام 
ورعاية األنشطة وهوايات الطلبة وصوال الى رعاية طلبة 
املنح الدراسية الذين يعتبرون سفراء لدولهم وصوال 
الى االنتخابات والعمـــل النقابي ودور العمادة في هذا 
الشـــأن. وقد حضر اللقاء من أكادميية سعد العبداهللا 
الرائد عبداللطيف عبداهللا احلداد والرائد احمد سعود 

النويبت والرائد سالم جاسم عاشور.

استعرضت أهم إنجازات الكلية خالل الفصل الدراسي األول
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