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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اختتم مكتب االستشارات والتدريب في كلية 
العل���وم بجامعة الكويت دورة تدريبية في مجال 
»إحصاءات العم���ل وتقييم األداء« ملوظفي وزارة 
الصحة والهيئة العامة للصناعة، وقد ش���ارك في 
هذه الدورة 10 متدربني من وزارة الصحة والهيئة 
العامة للصناعة. وفي مس���تهل حفل اخلتام ألقى 

د.حيدر بهبهاني كلمة في هذه املناسبة رحب من 
خاللها باملتدربني وشكرهم على حضورهم والتزامهم 
بال���دورة، ومتنى لهم النجاح والتوفيق في مجال 
عملهم. وأوضح د.حي���در بهبهاني ان إحصاءات 
العمل وتقييم األداء من األدوات املهمة واألساسية 
في مختلف برامج تخطيط القوى العاملة وتنظيم 

وتطوير إحصاءات العمل.

مكتب االستشارات والتدريب في »العلوم« اختتم دورة في مجال »إحصاءات العمل«

د.عبدالرحمن ذياب خالل لقائه نادي الصداقة الطالبي

د.سلوى اجلسار ود.علي العمير خالل لقائهما وفد قائمة املستقبل الطالبي

القائم باألعمال البريطاني تيم ستو متوسطا د.فايز الظفيري وآالء العمران وستيفن فوربس ودينس وادنغهام د.فايز الكندري خالل لقائه خالد الفيلكاوي وعبدالعزيز الصقعبي

دراسة ميدانية لجمعية الشفافية تستهدف 
شريحة الطلبة في الجامعة و»التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
تقوم جمعية الشفافية الكويتية بعمل مؤشر 
مدركات االصالح في اجله���ات احلكومية، للعام 
الثالث على التوالي، يتضمن ذلك تطبيق دراسة 
ميدانية تستهدف مؤسسات الدولة الرسمية وكذلك 
شريحة الطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد حصلت اجلمعية 
على موافقة من اإلدارة املركزية لإلحصاء لعمل 

البحث امليداني في مؤسس���ات الدولة ومرافقها، 
ويقوم حاليا فريق من اجلمعية بزيارات متفرقة 
لهذه املؤسس���ات بهدف تطبيق البحث، يذكر ان 
مدي���ر جامعة الكويت د.عب���داهلل الفهيد ومدير 
عام التطبيق���ي د.يعقوب الرفاعي قد عمما قرارا 
على جمي���ع اإلدارات والكليات التابعة للجامعة 
والتطبيقي بهدف تس���هيل مهم���ة فريق العمل 

والتعاون معهم إلجناح هذا املشروع.

الصقعبي: بحثنا مع الكندري أوضاع الدارسين
في فرنسا وتحسين أوضاعهم المادية واألكاديمية

آالء خليفة
أوضح نائب رئيس الهيئة التنفيذية لش����ؤون 
الفروع باالحتاد الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز 
الصقعبي أن باكورة اللقاءات الرس����مية اخلارجية 
للهيئة التنفيذية كانت في باريس األسبوع املاضي 
حيث مت لقاء رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع فرنسا والدول املجاورة خالد الفيلكاوي، كما 
حظي بفرصة لقاء املستشار الثقافي في فرنسا د.فايز 
الكندري. وقال الصقعبي إن زيارة احتادنا الوطني 
هناك كانت فرصة لالطالع على آخر مستجدات الفرع 
من أنشطة وبرامج وحتركات، والوقوف على أبرز 
اجنازاته خالل العام املاضي من جهة، واستكشاف 
ابرز العراقيل والعقبات التي تعطل مس����يرة عمل 
الفرع من جهة أخرى واملس����اهمة في حلها وتوفير 
كل السبل والوسائل التي تساعد على إنهائها بالكامل 

أو جزء منها.
كما أن هذه الزي����ارة كانت فرصة للتعرف على 
الوضع األكادميي احلقيقي للطلبة الكويتيني الدارسني 
في اخلارج خاصة في فرنس����ا والدول املجاورة لها 
واستنتاج كل ما من ش����أنه تطوير األداء الدراسي 
إلخواننا وأخواتنا في الغربة وحتس����ني أوضاعهم 
املادية واألكادميية، ونحن في هذا الشأن بصدد إعداد 
مذكرة بالتعاون مع إخواننا في احتاد فرنسا عن ابرز 
احتياجات الطالب الكويتي في تلك املناطق وعرضها 
على املسؤولني في اجلهات احلكومية الرسمية ذات 

الصلة ببرامج االبتعاث.
 من جهة أخرى أعرب الصقعبي عن س����عادته 
الكبيرة بااللتقاء بالدكتور فايز الكندري وباملستشار 
الثقافي في فرنس����ا، حيث قال الصقعبي: ان د.فايز 
كان أحد الرموز الب����ارزة في جامعة الكويت وكان 
لنا شرف العمل معه في مواضع كثيرة قبل سنوات 

عندما كان عميدا للشؤون الطالبية.
وأننا ال ننسى املبادرات العديدة واملميزة التي قدمها 
د.فايز في جامعة الكويت والتي ساهمت بطريقة أو 
بأخرى في رفع املستوى الدراسي للطالب اجلامعي 
وتيس����ير س����بل حتصيله العلمي، كما أن بصماته 
كانت واضحة في تطوير العم����ل النقابي الطالبي 
حيث عرف بسياساته التي تدعو إلى توسيع دائرة 

املشاركة في صنع القرار داخل املؤسسة األكادميية 
من خالل املمثلني الش����رعيني للطلبة سواء االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت على املستوى اجلامعي بشكل 
عام أو اجلمعيات والروابط العلمية على مس����توى 

الكليات التخصصية.
ودعا الصقعبي أعض����اء الهيئة اإلدارية الحتاد 
فرنسا إلى اقتناص الفرصة واالستفادة قدر اإلمكان 
من خبرات د.فايز وطلب النصح واملشورة منه في 
ش����تى القضايا املختلفة أكادميية كانت أو طالبية، 
فالدكتور كما عرف عنه داعم أساسي للحركة الطالبية 
الكويتية ويسعى دائما إلى إضافة ما من شأنه تطوير 

هذه املنظمة الطالبية العريقة.
 من جهته عرض خالد الفيلكاوي رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع فرنسا والدول املجاورة 
بعض املش����اريع الطالبية التي يسعى االحتاد إلى 
حتقيقها خالل السنة املقبلة أبرزها املؤمتر الوطني 
بالتعاون مع املكتب الثقافي في فرنسا واملقرر عقده 
في شهر ابريل املقبل، كما يسعى االحتاد خالل القادم 
من األيام إلى حتقيق احللم الطالبي في تلك املنطقة 
بأن يحصل االحتاد على مقر للهيئة اإلدارية يستطيع 
من خالله ممارسة عمله بشكل منظم ومخاطبة اجلهات 

الرسمية ومراسلتهم بشكل أسهل وأيسر.
 وثمن الصقعبي دور د.فايز في دعم هذه املشاريع 
والسعي إلى حتقيقها على أرض الواقع حيث عرض 
الدكتور مذكرة خاطب فيها التعليم العالي يدعو من 
خاللها إلى تس����هيل مهمة إيجاد مقر ثابت لالحتاد 
الوطني في فرنس����ا كما دعا إل����ى تخصيص مبلغ 
شهري ثابت لدفع اإليجارات املتعلقة باملقر وترتيباته 

اإلدارية الشهرية.
كما طالبهم من جهة أخرى بزيادة املخصصات 
املالية الشهرية لالحتاد لتكون 25 ألف دينار بدال من 8 
آالف دينار حتى يتسنى لهم أداء الدور املطلوب منهم 
جتاه إخوانهم الطلبة الدارسني هناك دون تقصير 
ومن غير عراقيل، خصوصا بعد الزيادة املضطردة 
ألعداد الطلبة املبتعثني في فرنس����ا ودخول الطلبة 
الدارسني في الدول املجاورة حتت مظلة االحتاد بعد 
خوضهم جتربتهم الناجحة في التوسعة وضم تلك 

الدول خالل العام املاضي.

وفد من الهيئة التنفيذية لالتحاد زار فرنسا

خالل زيارة نادي الصداقة الطالبي لعمادة شؤون الطلبة بالجامعة

المجلس الثقافي البريطاني ينظم معرض التعليم السنوي من 20 إلى 21 الجاري

ذياب: الطلبة أبناؤنا وخدمتهم واجب أكاديمي ووطني

ستو: نرحب بالطلبة الكويتيين للدراسة في بريطانيا

مع التأكيد على الواجبات املراد 
الدراسة االكادميية  مراعاتها في 
باجلامعة، وان ابواب عمادة شؤون 
الطلبة مفتوحة امام اجلميع سواء 
لتقدمي املساهمة في تطوير العملية 
االكادميية وفق متطلبات السياسة 

التي وضعتها جامعة الكويت.

وانهم ميثلون بلدانهم وهم سفراء 
لها واحترامهم وتقديرهم جزء من 

تقدير الدولة لهذه الدول.
وزاد د.ذياب ان هاجس عمادة 
ش���ؤون الطلبة هو الوقوف مع 
مطال���ب ومتطلب���ات الطلبة ايا 
كانوا تطلعا للمزيد من احلقوق 

ومتت مناقشتها بشكل تفصيلي 
على ان تقدم هذه االقتراحات بعد 

دراستها الى االدارة اجلامعية.
وبني د.ذياب ان طلبة السكن هم 
في الواقع وقبل ان يكونوا طلبة 
موفدين من اوطانهم هم ابناؤنا 
ولهم االحترام والتقدير بشكل عام 

تلقي الدورات التدريبية في اللغة، 
وكذلك في التع����رف على الثقافة 
البريطانية وتقاسم القيم، موضحا 
ان الدراس����ة في بريطانيا تشكل 
فرصة لعيش الثقافة البريطانية 
والتعايش مع املجتمع البريطاني 
ما يجعل الطالب متأهال لفهم اآلخر 
وقبول اآلخر له. كما أوضح مسؤول 
البريطاني بول  التأشيرات  قسم 
درايدن ان منح التأشيرات للطلبة 
الكويتيني يتم بسهولة، مشيرا الى 
انه منذ الع����ام املاضي بدأ العمل 
بنظام النقط ف����ي تعبئة منوذج 
التأشيرة، مبينا ان 30% من النقط 
حتسب جلهة القبول و10% إلثبات 
إمكانية الطالب دفع تكاليف الدراسة 
واإلقامة بحيث يجب تقدمي كشوف 
بنكية تغطي 28 يوما قبل وصوله 
الى بريطاني����ا وقبل تقدمي طلب 

احلصول على التأشيرة.

التس���هيالت للطلبة لتس���هيل 
اقامتهم في الكويت.

واوضح د.ذي���اب ان النادي 
تق���دم بجملة م���ن االقتراحات 
التي تساهم في تطوير العملية 
االكادميية للطلبة بش���كل عام 
والطلبة الوافدين بشكل خاص، 

للدوالر في انخفاض، متمنيا من 
املسؤولني التحرك الفعلي وصرف 
الزيادة مع بداية العام املالي اجلديد 
ابريل 2010 خصوصا أن طلبة أميركا 
لم يتلقوا أي زيادة في املخصصات 

املالية منذ 2006.
كما ناقش الطرفان قضية حظر 
اجلامعات األميركية )البلوك( من 
قبل املكاتب الثقافية من دون وجود 
آلية واضحة، مبينا أن اللوم يقع 

الثقافي���ة ووزارة  املكات���ب  على 
التعليم العال���ي، فهاتان اجلهتان 
يجب أن تكونا ش���فافة وواضحة 
الطلبة املستجدين وأهاليهم،  مع 
فمن غير املعقول أن تغلق جامعة 

ثقافيا بني البلدين ويعززه.
كما اوضح ان االس����باب التي 
تقود الطلبة الكويتيني الى الدراسة 
في بريطاني����ا متعددة واهمها ان 
بريطاني����ا بلد عري����ق وله تقليد 
متميز في مج����ال التعليم إضافة 
الى ان الدراس����ة تقترن باإلبداع 
في اجلامعات البريطانية، إضافة 
الى وجود خيارات كثيرة ونظام 
تعليمي مبني على اجلودة العالية 
الى جانب توافر الدورات التدريبية 
مؤكدا على خبرة ممثلي اجلامعات 
املشاركني في املعرض في الرد على 
جميع االستفسارات. وإرشاد الطلبة 
الراغبني في الدراسة في بريطانيا. 
وأشار الى ان اململكة املتحدة لها 
ت����راث كبير ف����ي التعليم والذي 
يتطور باس����تمرار. ومن جانبه، 
قال امللحق الثقافي في الس����فارة 
الظفيري  الكويتية بلندن د.فايز 

ان الدراسة في بريطانيا لها ميزة 
خاصة، حيث توفر اجلامعات في 
اململكة املتحدة بيئة مالئمة وفائدة 
الكويتيني  الطلب����ة  كبرى، داعيا 
لزيارة املعرض واختيار اجلامعات 
املناسبة لتخصصاتهم.  واملعاهد 

وذكر الظفيري ان متيز العالقات 
الكويتية � البريطانية في اجلانبني 
السياسي واالقتصادي بنى أسسا 
الثقافي وتطوره بشكل  للتعاون 
جيد، مؤكدا على الدعم املتواصل 
للطلبة سواء في التعليم العالي او 

آالء خليفة
عقدت عمادة ش���ؤون الطلبة 
بجامعة الكوي���ت لقاء مع نادي 
الطالبي وذلك ملناقشة  الصداقة 
جملة م���ن القضاي���ا التي تهتم 
الس���كن الطالبي  بشؤون طلبة 
اقامة  والتي تس���اهم في متكني 
الطلبة في الكويت بصورة ايجابية 
للمساعدة في تطويرهم االكادميي 

وفق رؤية جامعة الكويت.
وفي هذا الص���دد، قال عميد 
ش���ؤون الطلب���ة د.عبدالرحمن 
ذياب ان اللقاء جاء ضمن سلسلة 
من اللق���اءات مع نادي الصداقة 
الطالبي���ة والذي يض���م طلبة 
اجلامع���ة جنبا الى جنب ضمن 
مختلف املؤسسات التعليمية في 
الكويت، وبالتالي هذا النادي ميثل 
جميع الطلبة الوافدين الدارسني 

في الكويت.
وزاد د.ذياب ان النادي تقدم 
بالش���كر الدارة اجلامعة وعلى 
رأس���ها مدير اجلامعة د.عبداهلل 
الطلبة  الفهيد وعمادة ش���ؤون 
على مس���اهمتهم ف���ي تقدمي كل 

آالء خليفة
استقبلت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد التابعة ملجلس 
األمة وف���دا من قائمة املس���تقبل 
الطالبي )Q8SF( من أميركا ملناقشة 
التي  القضاي���ا األكادميية  بعض 
يعاني منها طلبة وطالبات الواليات 
املتح���دة في الس���نوات األخيرة، 
وحض���ر الزيارة رئي���س اللجنة 
د.سلوى اجلس���ار ومقرر اللجنة 
د.علي العمير بينما مثل وفد القائمة 
كل من املنسق العام بدر النخيالن 
وأمني السر محمد املوسى وبعض 
أعضاء القائمة، وأوضح النخيالن 
أن الطرفان ناقشا أهم القضايا التي 
متس طلبة أميركا وعلى رأس���ها 
قضية زيادة الرواتب التي وعدتنا 
بها وزارة التعليم العالي في العام 
املاضي من دون حترك جدي، مؤكدا 
أن األزم���ة االقتصادية في أميركا 
مازالت موجودة وأن عقود اإليجار 
في ازدياد بينم���ا القيمة الفعلية 

بس���بب وجود ما يقارب 10 طلبة 
كويتيني فيها، فما املقصود من هذه 
اإلغالقات غير املدروسة خصوصا 
أن بعض هذه اجلامعات من أعرق 
العالم وخريجوها  اجلامعات في 
في الكويت يتقلدون أعلى املراتب 
في الوزارات واملؤسسات اخلاصة، 
فهل أصبحت جامعات أميركا في 
مس���توى جامعات الهند والفلبني 
ليت���م إغالقها بصورة مس���تمرة 
وغير واضحة؟ وأكد النخيالن أن 
أعضاء اللجنة التعليمية تفهموا هذه 
املطالب املستحقة ووعدوا بالتحرك 
في حتقيقها ف���ي القريب العاجل 
كما وعدوا بالضغط على التعليم 
الثقافية لتعديل  العالي واملكاتب 
آلية حظر اجلامع���ات األميركية. 
وقدم وفد القائمة الدروع التذكارية 
ألعض���اء اللجنة التعليمية الذين 
أب���دوا س���عادتهم خلدم���ة طلبة 
الكوي���ت املبتعثني في  وطالبات 

الدول املختلفة.

بشرى الزين
اعلن القائم باالعمال في السفارة 
البريطانية تيم ستو عن تنظيم 
املجلس الثقافي البريطاني ملعرض 
التعليم البريطاني في الفترة من 
20 إلى 21 اجلاري في فندق كراون 
بالزا. واوضح ستو ان 45 جامعة 
ومعهدا بريطانيا ستشارك في هذا 
املعرض و52 ممثال للمؤسس����ات 
التعليمية البريطانية، مشيرا الى 
انه للمرة األولى سيشارك هذا العدد 
من اجلامعات ذات اجلودة والصيت 
العامليني في مجال التعليم معربا 
عن ترحيب����ه بالطلبة الكويتيني 

الراغبني في الدراسة ببريطانيا.
وذكر ستو بالفرص املتاحة أمام 
الطلبة الكويتيني للتعلم وتطوير 
مهاراتهم مضيفا انه للمرة األولى 
التأشيرات  كذلك سيكون قس����م 
ممثال ف����ي املعرض لتق����دمي كل 
الش����روحات حول اجراءات منح 
التأشيرة للطلبة. ومن جهته، بني 
البريطاني  الثقافي  مدير املجلس 
ستيفن فوربس ان معرض 2010 
يجمع عددا كبيرا من املؤسسات 
التعليمي����ة البريطاني����ة الراقية 
والتي تقدم كل البرامج التعليمية 
واملهنية ودورات اللغة االجنليزية 
في الفت����رة الصيفية وامتحانات 
التأهيل للجامعة A Levels مؤكدا 
ان املعرض يشكل فرصة ممتازة 
حيث يلتقي ممثلو هذه املؤسسات 

بالطلبة الكويتيني.
وذكر فوربس ان زيادة الطلبة 
الكويتيني بلغت 18% العام املاضي 
مبينا ان هذا التواصل ميثل تبادال 

فوربس: للمملكة المتحدة تقليد عريق في تقديم تعليم متميز مقترن بالدراسة واإلبداع والتنافس

تحٍد وتنافسية
اشار امللحق الثقافي في السفارة الكويتية في بريطانيا د.فايز 
الظفيري الى ان التحدي الذي يواجه الطلبة الكويتيني في احلصول 
على مقاعد في اجلامعات واملعاهد الطبية يعود الى وجود تنافسية 
واسعة ليس فقط امام الطلبة الكويتيني ولكن حتى بالنسبة للطلبة 
البريطانيني ومن جمي��ع دول العالم، موضحا ان هذا التخصص 
يتطلب حتضيرا كافيا سواء في اللغة او في املجال ذاته، الفتا الى 
ان الع��دد املخصص للطلبة الكويتيني في هذه اجلامعات هو 7.5 

مؤكدا ان ولوجها امر يشكل صعوبة وحتديا ومنافسة قوية.

»زين« تؤكد حرصها على دعم اتحاد الطلبة فرع أميركا

أكدت شركة زين لالتصاالت املتنقلة امس 
حرصها على دعم مبادرات ونشاطات احتاد طلبة 
الكويت في أمي����ركا واهتمامها بقطاع التربية 
والتعليم س����واء داخل الكوي����ت او خارجها. 
وقال مدي����ر العالقات واالتصال في زين وليد 
اخلش����تي خالل اس����تقباله اعضاء االحتاد ان 
زين تبحث دائما عن أفضل الطرق التي تضمن 
لها حتقيق أهدافها وتفعيل مبدأ الش����راكة مع 
اجلهات املختلقة من املجتمع. ودعا اخلش����تي 
جميع شركات القطاع اخلاص الى تخصيص 
جزء من برامجها االجتماعية لرعاية ومساندة 

جيل املستقبل وبناء جسور التواصل مع هذه 
الفئة من املجتمع. وافاد بان زين تسعى دائما 
الى اعطاء األولوية للعمالة الوطنية والكوادر 
الشابة مش����يرا الى انها ستستمر في تطبيق 
سياستها هذه التي تهدف الى تعزيز مسؤوليتها 
االجتماعية وأداء رسالتها االجتماعية والتربوية 
على أكمل وجه. بدوره اكد رئيس الهيئة االدارية 
لالحتاد أحمد اجلوعان دور زين الداعم ملثل هذه 
االنشطة املهمة والتي تعتبر ترجمة حقيقية 
لرغبة الشركة في مساندة الطلبة الدارسني في 

اخلارج والداخل.

درع تقديرية من اعضاء احتاد الطلبة فرع اميركا إلى شركة زين يتسلمها وليد اخلشتي

النخيالن: العمير والجسار وعدا بالتحرك لزيادة 
رواتب الدارسين في الواليات المتحدة

وفد من قائمة المستقبل الطالبي في أميركا زار عضوي اللجنة التعليمية
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