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آالء خليفة
أعلن رئيس اللجنة الثقافية واإلعالمية لرابطة طلبة 
الطب عبداهلل العبداجلليل أن الرابطة أقامت نش���اطها 
السنوي والذي تقوم به الرابطة بالتعاون مع بنك الدم 
بهدف تعزيز قيمة التطوع والعطاء وعن طريق احضار 
بنك الدم الى الكلية ليقوم الطلبة والطالبات بالتبرع في 
الكلية نفسها مما سهل عليهم العملية وعن اسم النشاط 

الذي مت اإلعالن عنه »كن بطال«.
حتدث العبداجلليل قائال: أتت فكرة اسم النشاط من 
عملية التبرع نفسها حيث يتم تقسيم دم كل متبرع الى 
3 مكونات: خاليا دم حمراء، صفائح دموية، بالزما، تذهب 
الى أشخاص مختلفني وبذلك يستطيع املتبرع إنقاذ 3 
أشخاص دفعة واحدة وكان للحملة اإلعالنية هذه صدى 

جيد في تشجيع الطلبة والطالبات للتبرع بدمائهم.

»كن بطاًل« في رابطة الطب

الصقعبي: نأمل مزيدًا من التعاون مع »التعليم العالي« لخدمة الطلبة

»األميركية« نّظمت »الفرانكوفونية« بهدف نشر اللغة الفرنسية بين الطلبة

نظم بروفيس����ور اللغة الفرنس����ية في اجلامعة 
األميركية في الكويت جوزيف فيانكا وطلبته أنشطة 

حتت عنوان »الفرانكوفونية«.
وقد أتاحت هذه األنش����طة للطلبة فرصة لنش����ر 
اللغة الفرنسية واحلضارة الفرانكوفونية وللتحدث 
باللغة الفرنسية خارج الفصل مع ضيوف من الدول 

الفرانكوفونية.
تضمن هذا احلدث العديد من األنشطة، خطبة من 
املستشار الثقافي في السفارة الفرنسية، وعروض ڤيديو 
تظهر تأثير العالمات الثقافية التجارية الفرنسية في 
املجتمع الكويتي، وإلقاء القصائد الفرنسية الشهيرة، 
ومس����ابقة للجمهور عن الثقافة الفرنسية ومعرضا 

للبلدان الفرانكوفونية، ورغم ان معظم الطلبة املنظمني 
مبتدئني في اللغة الفرنس����ية إال أنهم وضعوا الكثير 
من اجلهد واحلماس واإلبداع لتنظيم معرض ش����يق 

وممتع ملجتمع اجلامعة األميركية وزوارها.
وقد ارتدى الطلبة الزي التقليدي والرسمي للدول 
املش����اركة وقدموا لزائري املعرض عينات من املواد 

الغذائية ومعلومات عن املواقع السياحية ومشاهير 
الدول الفرانكوفونية.

كما ترمز الفرانكوفوني����ة عادة الى مجموعة من 
الناس الذين يتحدثون الفرنسية والى منظمة دولية 
تعرف باسم املنظمة الدولية للفرانكوفونية وتتألف 
املنظمة من 63 دولة ووالية حيث تعتبر اللغة الفرنسية 

اللغة األم أو املتداول بها في هذه املجتمعات مع انتماء 
ملحوظ للغة والثقافة الفرنسية.

وحتتفل املنظمة س����نويا في شهر مارس باليوم 
العاملي للغ����ة والثقافة الفرنس����ية ويع����رف بيوم 
الفرانكوفونية وقد أقيم ي����وم الفرانكوفونية العام 

املاضي في بيروت.

وفد من الهيئة التنفيذية قام بزيارة وزيرة التربية وشكرها على دعمها شرعية االتحاد

تضمنت مسابقة للجمهور عن الثقافة الفرنسية

د.موضي احلمود مستقبلة وفد الهيئة التنفيذية

جناح سويسرا جناح املغربالطلبة في جناح فرنسا

آالء خليفة  ـ محمد المجر
أوضح نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت عبدالعزيز 
الصقعبي عن اس����تمرار جول����ة زيارات 
الهيئة التنفيذية الى اجلهات الرسمية في 
الكويت وخارجها، وذلك بهدف التعريف 
بأعضائها اجلدد وفتح آفاق جديدة للتعاون 
مع املس����ؤولني من اجل تطوير املؤسسة 
والس����عي خلدمة الطالب بأفضل صورة 

ممكنة.
وذكر الصقعبي ان����ه مت زيارة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي  د.موضي 
احلمود، وقد أثمر هذا اللقاء عن بناء عالقة 
ايجابية مبتغاه����ا املزيد من التعاون بني 

الهيئة التنفيذية والوزارة.
وبدأ الصقعبي حديثه بشكر الوزيرة 
على حضورها واهتمامها امللحوظ باملؤمتر 
22 لالحتاد الوطني لطلبة الكويت الذي جمع 
وفود فروع االحتاد وأثمر نتائج ايجابية 
من مقترحات وتوصيات من شأنها تطوير 
العمل النقابي الطالبي، ويعود ذلك النجاح 
الى توفيق اهلل ثم جهود املسؤولني وعلى 
رأس����هم الوزيرة الساعية الى اجناح ذلك 

املؤمتر بشتى الوسائل.
وقال الصقعبي في حديثه ان الهجوم 
على احلركة الطالبي����ة ليس جديدا على 
الكويتية، فمنذ تأسيس االحتاد  الساحة 
الوطني لطلبة الكويت في ستينيات القرن 
املاضي واستقصاد العمل الطالبي مستمر 
ومتزايد من قب����ل بعض املتنفذين الذين 
يس����وؤهم انتعاش هذا التجمع الشبابي 
وتزاي����د تأثيره عل����ى ال����رأي العام في 
املجتمع، واليوم نراهم يحاولون بش����تى 
الوس����ائل املباشرة وغير املباشرة ضرب 
احلركة الطالبية الكويتية وحتجيم دورها 
واضعاف انتش����ارها، وأوضح الصقعبي 
الطالبية باختالف  بالقي����ادة  انه متفائل 
مدارسها الفكرية، وانها على قدر املسؤولية 
في مواجهة جميع التحديات التي تواجه 
احتادنا اليوم بدستوره وفروعه وهيئته 
التنفيذية، كما يجب ايضا أال ننسى دور 
الرسمية للدولة في  املسؤولني واجلهات 
حماية اجلسم الطالبي الذي تفخر به الكويت 
وتقدمي يد العون ضد أي ممارسة سلبية 

من شأنها شق الصف.
من جهة اخرى، اعرب الصقعبي عن بالغ 

سعادته إلبداء د.موضي احلمود استعدادها 
الكامل للتعاون مع الهيئة التنفيذية اجلديدة، 
مبينا انها وعدت الهيئة التنفيذية باملشاركة 
في حل املش����اكل والعقبات التي تعترض 
طريق االحتاد واملساهمة قدر االمكان في 
تطوير العمل الطالبي من خالل دعم مشاريع 
وحتركات املمثل الشرعي جلميع الطلبة 
الكويتيني، وش����كر الصقعب����ي في ختام 
تصريحه وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضي احلمود على رحابة الصدر التي 
ملسناها من تعاملها خالل الفترة املاضية 
وعلى دعمها الدائم واملعلن لشرعية االحتاد 
الوطن����ي لطلبة الكوي����ت وحرصها على 
املكتسبات النقابية لطلبة الكويت ممثلة 
بدستور االحتاد وفروعه الشرعية املنتخبة 

وهيئته التنفيذية.
وفي ختام اللقاء، شكر وفد التنفيذية 
الوزي����رة على حس����ن ضيافتها وجميل 
تعاونه����ا مع احلرك����ة الطالبية وممثلها 

الشرعي الهيئة التنفيذية.
وقد حضر اللق����اء كل من عبدالعزيز 
الصقعب����ي ونايف احلمادي وبدر املبارك 

وعبدالعزيز الفضلي.

سليمان: للتربية العملية أهمية خاصة في تنمية 
معلومات الطلبة في التخصصات المختلفة

خالل حلقة نقاشية حول تطوير التربية العملية

د.إسماعيل تقي

برعاية عميد كلية التربية في جامعة الكويت 
د.عبدالرحمن األحمد بدأت أعمال احللقة النقاشية 
حول تطوير التربية العملية في ضوء متطلبات 
االعتماد األكادميي بكلية التربية، وذلك وسط لفيف 
من التربويني واملسؤولني ورجال الصحافة واإلعالم 
وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية واملعنيني 

باملوضوع من مختلف كليات اجلامعة. 
 وبدأت أعمال احللقة النقاشية بعرض موجز 
قدمه رئيس جلن���ة متطلبات االعتماد األكادميي 
د.ممدوح س���ليمان ملهام اللجن���ة وفقا لقراري 
د.عبدالرحمن األحمد عميد كلية التربية للعامني 
اجلامعيني 2009/2008، كما عرض ألهم االجنازات 
الت���ي حققته���ا اللجنة حت���ى اآلن وإلى اخلطة 
املستقبلية للتطوير منقسمة إلى خطتني األولى 
خطة طويلة املدى ومدتها خمس سنوات والثانية 

قصيرة املدى وجتدد سنويا.
 كما عرض د.ممدوح سليمان ألسلوب التخطيط 
االستراتيجي املتبع في التطوير مع التركيز على 
نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات 
الداخلية واخلارجي���ة لبرنامج التربية العملية 

وكيفية التعامل معها بنجاح.
 وأكد د.س���ليمان أنه من املعلوم أن للتربية 
العملية أهمية خاصة في برامج كليات التربية فهي 
احملصلة النهائية لكل املقررات العامة والتخصصية 
والتربوية التي يتلقاها الطالب املعلم، فإذا كانت 
املقررات الثقافية العامة تس���اهم في اتساع أفق 
ومعلومات الطالب املعلم في كل اجلوانب الثقافية، 
فإن املق���ررات التخصصية تس���اعده في تنمية 
معلوماته في التخصص الدقيق، كما أن املقررات 
التربوية تساعده على مواجهة املواقف التدريسية 
احلقيقية داخل الصف، مش���يرا إلى أنه ال ميكن 

االس���تفادة من كل هذه املقررات دون أن تترجم 
إلى واقع فعلي باملواقف التدريسية الفعلية أثناء 
فترة التربية العملية، وبناء على ذلك فلقد أولت 
كلية التربية عناية فائقة بالتربية العملية إميانا 

منها بأهميتها في إعداد املعلم. 
 ومن جانبها قامت مديرة مركز التربية العملية 
بكلية التربية د.هند امليعان بعرض موجز لإلطار 
العام الذي ينبغي أن يسير عليه برنامج التربية 
العملية سواء فيما يخص طالب كلية التربية أو 
املشرف التربوي أو املشرف احمللي داخل املدرسة 
أو مدير املدرس���ة حيث ينبغي أن يسير اجلميع 

وفقا خلطة مفهومة وواضحة املعالم. 
 كما تناول د.علي حبيب الكندري اجلانب املتعلق 
باإلشراف على التربية مستعرضا لبعض التجارب 
الدولية في شأن اإلشراف سواء من قبل املدرسة 
أو اجلامعة كما عرض ألهم املشكالت الراهنة التي 
يعاني منها هذا احملور الهام وهو اإلشراف على 

التربية العملية والتحديات التي تواجهه. 
 وب���دوره ع���رض د.عبداهلل ج���راغ حملور 
التوصيفات املس���تحدثة والت���ي مت إجنازها في 
العام املاضي 2009/2008 حيث مت تصميمها بحيث 
يصبح لكل شعبة توصيف مستقل عن الشعب 
األخرى فبدال م���ن اتباع توصيف موحد جلميع 
الشعب العلمية واألدبية أصبح هناك )19( توصيفا 
مستقال كل توصيف خاص بشعبة محددة وذلك 
وفقا ملتطلبات االعتماد األكادميي في البرامج الثالثة 
التي تقدمها الكلية وهي برنامج رياض األطفال، 
برنامج املرحلة االبتدائية وبرنامج املتوس���طة 
والثانوية.   كما مت خالل احللقة النقاشية تناول 
محور االستئناس باخلبرات العاملية لتطوير مركز 

التربية العملية بكلية التربية

آالء خليفة
اعلن مدي����ر اجلامعة العربية 
املفتوحة د.اسماعيل تقي عن قبول 
350 طالبا وطالبة من اصل 2100 
تقدموا بطلب االلتحاق للدراسة في 
اجلامعة وذلك للفصل الثاني للعام 
الدراسي 2010/2009 في تخصص 
ادارة االعم����ال واألدب االجنليزي 
وتخص����ص تقني����ة املعلوم����ات 
واحلوسبة علما ان عدد املتقدمني 
70% منهم حاصلون على نس����بة 
جتاوزت 80% في الثانوية العامة 
من اجمالي املقبولني، الفتا بالوقت 
ذاته الى ان اجلامعة اعتمدت في 
عملية الفرز والقبول على النسب 
األعلى لدرجات شهادة الثانوية التي 
تقدم به����ا الطلبة للجامعة وقرار 
مجل����س اجلامعات اخلاصة الذي 
اش����ترط أن يخصص للمواطنني 
من الطلبة املس����توفني ش����روط 
القبول ومن في حكمهم ما ال يقل 
الدراسية %50  املقاعد  عن نصف 
ونسبة 15% للطلبة من فئة غير 
محددي اجلنس����ية و35% للطلبة 
من مختلف اجلنسيات املقيمة على 

ارض الكويت.
وأكد د.تقي ف����ي الوقت الذي 
تتقدم اجلامعة العربية املفتوحة 
بأحر التهاني القلبية للطلبة الذين 
مت قبولهم نعرب عن بالغ أسفنا 
لعدم متكننا من قبول باقي األعداد 
التزاما بق����رار مجلس اجلامعات 
اخلاصة الذي حدد لنا مسبقا هذا 
العدد وفقا للعدد االجمالي لطلبة 

اجلامعة.
وشدد د.تقي على ان مسؤولي 
اجلامع����ة ملتزم����ون بتوجيهات 
مؤسس اجلامعة وصاحب فكرة 
انش����ائها صاحب الس����مو امللكي 
األمير ط����الل بن عبدالعزيز الذي 
لديه احلرص الشديد على أن تكون 
ابواب اجلامعة مشرعة لقبول جميع 
طالب العلم وبشكل خاص ممن هم 
من اصحاب الدخل احملدد الذين ال 
متكنهم اوضاعهم املادية واملعيشية 
من مواصل����ة حتصيلهم العلمي 
في املرحلة اجلامعية س����واء في 

اجلامعات احلكومية او االهلية.
وأفاد د.تقي بان اجلامعة لديها 
جميع االمكانات املكانية واألكادميية 
لقبول املزيد من الطلبة للدراسة 
ف����ي برامجها، مؤك����دا ان الطاقة 
الدراسية  االس����تيعابية للقاعات 
املستغلة في اجلامعة ال تتجاوز 

ال� 70% فقط مما ميكن استغالله 
واالستفادة منه فيما لو أتيح لها 
فرصة قبول املزيد من اعداد الطلبة 

للدراسة في صفوفها وبرامجها.
ودعا د.تق����ي الطلبة الذين مت 
قبولهم الى حضور اللقاء التنويري 
املزمع اقامته يوم االربعاء املوافق 
2010/1/24 ف����ي كافتيريا اجلامعة 
الى  العاشرة صباحا  الساعة  من 
الساعة الثانية عشر بعد الظهر، 
مشيرا الى انه يجب على الطلبة 
سرعة املباش����رة باستكمال باقي 
اجراءات التسجيل وااللتزام بنظم 

ولوائح اجلامعة.
وذكر د.تقي ان مواعيد اختبار 
حتديد املستوى ستكون من االثنني 
2010/1/25 الى األربعاء 2010/1/27 
على فترتني حيث ستكون الفترة 
األولى من الساعة التاسعة صباحا 
الى الساعة احلادية عشرة بينما 
ستكون الفترة الثانية من الساعة 
الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة 
الثانية ظهرا في مختبرات اجلامعة 
ومن ثم بعد معرفة الطالب بنتيجة 
اختبار املستوى سيقوم بتسجيل 
مواده وفق رقمه اجلامعي، مشيرا 
الى ان����ه ملزيد من املعلومات على 
الطلبة املقبولني ضرورة الدخول 
للموق����ع االلكترون����ي اخل����اص 
باجلامعة www.aou.edu.kw وذلك 
ملعرفة اسماء املقبولني وفقا للرقم 
املدني للمتقدمني ولكي يتسنى لهم 
معرفة قاع����ات االختبار اخلاصة 

بهم.

الجامعة المفتوحة: قبول 350 طالبًا وطالبة في الفصل الثاني
اختبارات تحديد المستوى 25 الجاري

الشمري: اختيار مادة 
m150 في غاية الصعوبة

آالء خليفة
أم����ني  اس����تنكر 
القائم����ة  صن����دوق 
املستقلة في اجلامعة 
عبداهلل  املفتوح����ة 
الش����مري م����ا حدث 
في االمتحان النهائي 
ملادة M150 ومعاناة 
الغالبي����ة العظم����ى 
املادة  لطلب����ة ه����ذه 
أدوا االمتحان  الذين 
بامتعاض مل����ا رأوه 
من عدم اهتمام ممن 
وضع هذا االمتحان 

مبستقبل الطلبة.
وأكد الشمري ان األسئلة التي وضعت في االمتحان كانت 
في غاية الصعوبة، وكان فيه الكثير من اللف والدوران لدرجة 
ان البعض من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني في هذه 
املادة أكدوا صعوبة االمتحان وتأكيدهم أن الكثير سيعجزون 
عن جتاوز هذه العقبة، كما بني ان هناك »خلبطة« في توزيع 
الدرجات غير املنصفة، حيث وضعت أعلى درجات للجافا 
فقط، متسائال: كيف ال يراعى الطلبة الذين يدرسون مبدئيا 

اجلافا والتي ضيعت عليهم غالبية الدرجات.

عبداهلل الشمري




