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الجامعــــة
والتطبيقي

قام القائم باالعمال في س���فارتنا في روما 
واحملالة الى مالطا غازي الفضلي بزيارة لديوانية 
الطلبة الكويتيني في مالطا وقد استمع ملشاكلهم 
وهمومهم، وقد قام الطلبة بالتحدث عن مشاكلهم 
ومطالبهم بشكل عام وعن اهمية ان يكون هناك 
اتصال دائم بني السفارة والطلبة، وقد اوضح 
احمد اخلرازة ان الطلبة بصدد اقامة حفل استقبال 

مبناس���بة العيد الوطني وعيد التحرير وانه 
سيقوم بدعوة كبار الشخصيات في مالطا ولهذا 
فانهم بحاجة لدعم من السفارة وخاصة باملواد 
والكتيبات وقد اعرب س���عادة القائم باالعمال 
غازي الفضلي باهمية مثل هذا النشاط واستعداد 
الس���فارة لدعم هذا النشاط حيث يصبح على 

الوجه الالئق مبكانة الكويت.

سفيرنا في مالطا زار ديوانية طلبتنا الدارسين

)كرم دياب( جانب من مشاريع التخرج للطلبة 
تيريسا دي كيسادا وفلورنس جيلييه باجنو ورئيس اجلامعة د.تيم سوليفان والسفير االسباني مانويل جوميث دي بالينثويال ود.نزار حمزة ومديرة املكتبة آمنة العمر

مسفر العمر ومنى اللوغاني ود.سيد محسن خالل اللقاء

مشاريع تخّرج طلبة »األميركية« رّكزت على البيئة وحفظ اللسان واأللوان
بيان عاكوم

أقام قسم التصميم اجلرافيكي 
في اجلامعة االميركية معرضًا 
القسم  التخرج لطالب  ملشاريع 
حيث تقدم���ت ث���الث طالبات 
مبش���اريعهن التي احتوت على 

أفكار متعددة.
املسؤولة عن املعرض واستاذة 
التصمي���م اجلرافيكي في كلية 
اآلداب والعل���وم ف���ي اجلامعة 
مارسيال كولشيتسكي قالت ان 
املعرض فرص���ة للطالب حتى 
الس���وق وايضا  يتعرفوا على 
الشركات املوجودة تتعرف عليهم 
وعلى قدراتهم وافكارهم، الفتة إلى 
أنه ايضا سيتم وضع عالمات على 
هذه املشاريع من قبل االساتذة 

املسؤولني عن القسم.
وعن مشاركة ثالثة طالب فقط 
قالت الن هناك ثالثة فقط للتخرج 
اال انها اش���ارت الى انه سيكون 
هناك معرض اكب���ر في الربيع 
املقبل وس���يتضمن مشاركة 12 

طالبا وطالبة..
وقال���ت كولشيتس���كي انها 
تس���اعد الطالب عل���ى اختيار 
املواضي���ع وتوجيههم لعرض 

افكار مختلفة ومتنوعة.
وكانت الطالبات الثالث فجر 
خالد، رشا النجار، وأمينة العنزي 
قد عرضن مش���اريعهن والتي 
تتمحور ح���ول البيئة، األلوان 

وحفظ اللسان.

وفي حديثنا مع الطالبة فجر 
خالد وفكرتها التي عرضتها قالت 
»فكرتي عن اللسان وقد اتفقنا 
انا وزميالتي على اختيار رقم 7 

وبناء افكارنا عليه.
ولذلك اخترت 7 عبارات عن 
اللسان والتي تدعو إلى االبتعاد 
عن االلفاظ غير الالئقة والتعود 

باحلديث عن اخلير.

واضافت »كثي���را ما يتردد 
على ألس���ن الناس كلمات غير 
مهذبة والف���اظ غير الئقة لذلك 
ادعو من خ���الل فكرتي حملاربة 
هذه االلفاظ وتعويد اللسان على 

القول احلسن.
ومن العبارات التي اختارتها 
فجر »لسانك حصانك إن صنته 

صانك وإن هنته هناك«.

الطالبة رشا النجار اختارت 
االلوان وقالت »إن هناك 7 ألوان 
مش���يرة الى اهمية االلوان على 

نفسية االنسان وتأثره بها.
واما الطالب���ة امينة العنزي 
البيئة  فوق���ع اختيارها عل���ى 
وضرورة محاربة كل ما يفس���د 
صحة اإلنسان من دخان السجائر 

إلى دخان املصانع وغير ذلك.

المعرض يعد فرصة ليتعرف الطلبة على سوق العمل

استقبل المستجدين وسهّل انتقالهم إلى مناطق سكنهم

اتحاد طلبة أميركا اختتم أنشطته الشتوية
آالء خليفة

الوطني لطلبة  اعلن رئيس االحت����اد 
الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية 
احمد اجلوعان عن ختام انشطة االحتاد 
الشتوية والتي اقامها االحتاد في الكويت 
خالل العطلة الش����توية والت����ي قام من 
خاللها االحتاد بتجميع الطلبة الدارسني 
في الواليات املتحدة االميركية، وقام ايضا 
باقامة االنش����طة التي من ش����أنها تنوير 
وارش����اد الطلبة املستجدين الراغبني في 
الدراسة باجلامعات االميركية، حيث اقام 
لقاء تنويريا بالتعاون مع جميع اجلهات 
التعليمية مثل وزارة التعليم العالي ومعهد 
اميديس����ت واملعهد البريطاني والسفارة 
االميركي����ة، فقد تواجد في اللقاء ممثلون 
عن هذه اجلهات باالضافة الى طلبة دارسني 
في الواليات املتحدة االميركية من مختلف 

التخصصات وم����ن توليف����ة كبيرة من 
اجلامعات االميركية، حيث قاموا باالجابة 
على استفسارات الطلبة وتوعيتهم حول 

الدراسة واملعيشة في اخلارج.
وقد قام ايضا االحتاد باستقبال الطلبة 
في مقره الرسمي باملنطقة احلرة لتيسير 
التقدمي على اجلامعات وعملية  اجراءات 

انتقالهم للمعيشة في اميركا.
وباالضافة الى االنشطة، قام االحتاد 
بالتع���اون مع املكات���ب الثقافية في كل 
من واشنطن دي سي ولوس اجنيليس 
الطلبة املس���تجدين وتهيئة  باستقبال 
عملي���ة انتقالهم من واش���نطن ولوس 
اجنيليس الى مناطق سكنهم عن طريق 
التع���اون مع مندوبي االحتاد املتوزعني 
على شتى مدن القارة االميركية والذين 

بلغوا ال� 70 مندوبا.

وليد الكندري

الكندري: تعديالت »المرئي والمسموع« قتل للحريات

االعالم س���واء من صحف أو 
اذاعة أو تلفزيون حيث ساهم 
بشكل فعال في تقومي العديد 

من االمور التي كان يعاني منها 
املجتمع.

وأكد الكندري ان التعديالت 
املقترحة عل���ى قانون املرئي 
واملسموع ستقوض املكتسبات 
الدميوقراطية التي تأسس���ت 
عليها الدولة وتقتل احلريات 
الت���ي لطاملا تغنين���ا بها في 
الكوي���ت، مناش���دا جمعي���ة 
الصحافيني الكويتية ورؤساء 
حترير الصحف الورقية منها 
وااللكترونية، ومديري القنوات 
الفضائية وكل اجلهات املعنية 
القيام بتحركات أوس���ع ملنع 
التي تخنق  التعدي���الت  تلك 
احلريات وتعيدنا للوراء مئات 

السنني.

محمد المجر
استنكر رئيس االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الكندري احملاوالت  وليد ملك 
التي تق���وم بها وزارة االعالم 
لتعديل قانون املرئي واملسموع، 
معتبرا ان التعديالت املقترحة 
ستكون مبنزلة اعدام للحريات 
والتضييق على حرية الكلمة 

وحرية التعبير عن الرأي.
وذكر الكندري املثل القائل 
»ال تبوق ال تخ���اف« فما دام 
أي مسؤول يؤدي واجبه جتاه 
وطنه بكل شفافية فلماذا اجلزع 
واخلوف من االنتقاد، مشيرا 
الذي يلعبه  امله���م  الدور  الى 

العجمي: صرف بدل اإليجار 
ألعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«

»التعليم العالي« أعلنت المقبولين في البحرين
أعلنت وزارة التعليم العالي 
عن اسماء طلبة املنح الدراسية 
التالية أس���ماؤهم للدراس���ة 
مبملكة البحرين للفصل الثاني 
من العام الدراسي 2010/2009 
البحرين، وهم:  في جامع���ة 

الطلب���ة األساس���يون: زينب 
خالد احمد حس���ن %80.50 � 
هندس��ة، محمد طالل شاهني 
الهاج���ري 79.24% � حقوق، 
وفه���د من���اور محم���د املالك 

76.77% � حق��وق.

الطلبة االحتياط: راش���د 
سليمان فهد الديحاني %76.74 
� حقوق، عيسى علي عيسى 
الكن���دري 76.12% � حق���وق، 
وعيسى محمد عبداهلل احلبيب 

74.56% � هندسة.

اليونسكو: فتح باب الترشيح لجائزة سيئول للسالم

زف���ت رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشرى موافقة 
ادارة الهيئة على صرف بدل االيجار ألعضاء هيئة 
التدريس الذين أعادوا قروض بنك التسليف والذين 

ال يتمتعون بالرعاية السكنية.
وأكد رئيس مجلس ادارة الرابطة د.معدي العجمي 
ان اجراءات الصرف سيباشر بها في الفترة القريبة 
املقبلة، مضيفا ان مجلس ادارة الرابطة التقى املدير 
العام للهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاع���ي ونواب املدير العام وجرى في االجتماع 

بحث املواضيع التي تهم اعضاء هيئة التدريس.
واش���ار الى متخض االجتماع عن اعتماد بدل 
االيج���ار ألعضاء هيئة التدري���س الذين أرجعوا 
قروض بنك التسليف ومباشرة اجراءات الصرف 

ملستحقيه.
واش���اد د.العجمي في هذا الس���ياق بتجاوب 
ادارة الهيئة مع مطالب الرابطة وتعاونها لتذليل 
العقبات التي تواجه اعضاء هيئة التدريس، مثمنا 
التعاون القائم الذي بدا يؤتي ثماره ملا يصب في 
مصلحة العمل األكادميي في الهيئة. وقال د.العجمي 
ملسنا تعاون ادارة الهيئة وجتاوبها فيما يخص ما 
تطرحه الرابطة من قضايا تهم اعضاءها وتصب 
بنتائجها في صالح العمل ككل، مؤكدا ان مجلس 
ادارة الرابطة وادارة الهيئة يعمالن معا ويسيران 
في مركب واحد هدفه تطوير العمل األكادميي في 
الهيئة وتذليل العقبات التي تواجه العمل بأقصر 
الطرق وأسرعها ومبا يعود بالفائدة على العملية 

التعليمية في الهيئة.

محمد هالل الخالدي
وجه األمني العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية 
والعل����وم والثقافة عبداللطي����ف البعيجان خطاب 
اليونسكو بشأن فتح باب الترشيح جلائزة سيئول 
للسالم إلى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وذلك حلث اعضاء هيئة التدريس 
والباحثني على املشاركة في هذه اجلائزة التي تقام 
للسنة العاشرة. مت تأسيس جائزة سيئول للسالم 
ع����ام 1990 وذلك لالحتفال بذكرى االلعاب االوملبية 
الرابعة والعش����رين والتي عقدت في س����يئول عام 
1988، حيث كانت رسالتها آنذاك الترويج للصداقة 
والتواصل بني االفراد في جميع دول العالم. وتهدف 
اجلائزة لتش����جيع االفراد واملؤسسات على تطوير 

عالم مسالم من خالل مش����اركاتهم ومتبنية شعار 
الصداقة والسالم والتفاهم املشترك واالصالح بني 
الناس واالمم. وجائزة س����يئول للسالم هي جائزة 
دولية تقام بشكل دوري، مينح فيها الفائزون شهادة 
تقدير ودرع تذكارية وجائزة نقدية مقدارها 200 ألف 
دوالر اميركي، ويشترط في الراغبني للترشيح أن 
تكون مس����اهماتهم نحو انشاء وصيانة السالم في 
أقاليم دول العالم اجمع، والترويج للتفاهم والتواصل 
بني االفراد واالمم، وكذلك مشاريع أو مبادرات تعود 
بالنفع للبش����رية، إضافة إلى املشاريع التي تسهم 
في حتقيق املس����اواة بني الرجل واملرأة وتعزز من 
حقوق االنسان. يذكر ان املوعد النهائي لتقدمي طلب 

الترشيح هو 17 مايو 2010.

فترة التسجيل  لدورات التوفل الدولي 
في مركز اللغات تنتهي  اليوم

ص���رح مدير مكتب االستش���ارات 
وال���دورات التدريبية بالوكالة مبركز 
اللغات بجامعة الكويت سعود العبداهلل 
بأن اليوم آخر يوم للتس���جيل، وذلك 
لإلقبال الكبير من قبل طلبة الثانوية 
على دورات التوفل الصباحية املكثفة 
خالل عطلة منتصف العام الدراس���ي 
وفتح فصول اضافية للطلبة الستقالل 
فترة عطلة الربيع إلنهاء دورة التوفل 

حتى يستوفوا شروط االبتعاث.
وافاد العبداهلل ب���أن دورة التوفل 
دولي، تخص طلب���ة الثانوية العامة 
وطلبة الدراس���ات العليا � املاجستير 
احلاصلني على بعثة دراس���ية خارج 

الكويت.
وقال ان ما مييز دورات التوفل التي 
يعقدها مركز اللغات هو انه يقدم دورات 

التوفل ملستوى واحد فقط يعد الطالب 
الجتياز اختبار التوفل على أكمل وجه 
في اقصر وقت وليس لعدة مستويات 
يضطر الطالب الجتيازها لتقدمي اختبار 

التوفل.
وأشار الى ان مدة دورة التوفل املكثفة 
هي 15 يوما بواقع 6 ساعات يوميا )90 
ساعة دراسية( من الساعة 8:30 صباحا 
الى 2:30 ظهرا طوال ايام االسبوع، حيث 
س���تبدأ الدورة يوم اخلميس املوافق 
2010/1/28 ويق���وم بتدري���س دورات 
التوفل نخبة من مدرس���ي اللغات من 
العالي���ة واملتخصصني  ذوي اخلبرة 
التوفل، واضاف  في برامج تدري���س 
العبداهلل ان آخر يوم للتسجيل اليوم 
25 اجلاري، كما اشار العبداهلل الى ان 

االعداد محدودة.

اللوغاني: إعفاء الطالب المستجد في الجامعة المفتوحة
من اختبار اللغة اإلنجليزية في حال حصوله على التوفل

آالء خليفة
عقد قس���م ش���ؤون الطلبة 
باجلامع���ة العربي���ة املفتوحة 
بالكويت لق���اء تنويريا للطلبة 
املستجدين في كافتيريا اجلامعة 
صباح امس بحضور مساعد املدير 
للشؤون االدارية واملالية وادارة 
القبول والتسجيل وقسم تقنية 
املعلومات واعضاء هيئة التدريس 

والطلبة وأولياء امورهم.
في البداية هنأ مسؤول شؤون 
الطلبة  العم���ر  الطلبة مس���فر 
املقبول���ني للدراس���ة باجلامعة 
ان  املفتوح���ة، وقال  العربي���ة 
الدراسة تعتمد على نظام التعليم 
املفتوح وهو النظام املرن الذي 
يتناسب مع جميع ظروف التعلم 
املختلف فهذا النظام الفريد من 
نوعه هو الذي يواكب مس���يرة 
عملكم ليدعمه بأحدث اخلبرات 
العلمية احلديث���ة واملتطورة، 
وأش���ار الى ان مكتب ش���ؤون 
الطلبة يعتبر حلقة الوصل مع 
الطالب واإلدارة ويتفرع منه 4 
مكاتب لكل مكتب مهام وظيفية 
عديدة ومن هذه املكاتب االربع 
مكتب االرشاد األكادميي والنفسي 
ومكتب الشؤون الطالبية ومكتب 
االنشطة الطالبية ومكتب االرشاد 
والتوجي���ه الوظيفي، الفتا الى 
ان اجلامع���ة العربية املفتوحة 
هي الوحيدة التي تشمل التعلم 
املفتوح ببرامجه���ا البريطانية 
املميزة والت���ي تؤهل خريجي 
الس���وق للعمل والت���ي تعتمد 
عل���ى مناهج متط���ورة حديثة 
حيث اننا نعمل بنظامي التعليم 

يبلغ عددهم 350 طالبا وطالبة 
من اصل 2100 متقدم مستوفي 
الشروط لم يتم قبولهم العتبارات 
منه���ا احليز والس���عة املكانية 
للجامعة باإلضافة لشروط مجلس 
اجلامعات اخلاصة باإلضافة ألعداد 
اخلريجني، مشيرة الى أن هناك 
العديد من اللوائح التي نتمنى 
االلتزام به���ا فاجلامعة العربية 
املفتوحة أنشئت من قبل صاحب 
الس���مو امللكي األمير طالل بن 
عبدالعزي���ز وبدعم من حكومة 
الكويت ونطمح الى زيادة أفرعنا 
املتواجدة في سبع دول فطموح 
اجلامعة أن يت���م فتح فروعها 
بجميع البلدان العربية فاجلامعة 
وصل عدد خريجيها اآلن إلى ألفي 
خريج في مختلف التخصصات 
كما ان خريجي اجلامعة العربية 
املفتوحة يحصلون على شهادتني 
جامعيتني احداهما من اجلامعة 

سواء كان التقليدي الذي نطبقه 
وفق قوان���ني مجلس اجلامعات 
اخلاصة والتعليم العالي الكويتي 
من حيث احلضور 25% والشرح 
للطالب أو خالل التعليم عن بعد 
املعتمد في اجلامعة البريطانية 
حيث يتخرج الطالب بشهادتني 
واحدة يحصل عليها من اجلامعة 
العربية املفتوحة وأخرى يحصل 
عليها م���ن اجلامعة البريطانية 

املفتوحة.
املدير  بدورها هنأت مساعد 
للش���ؤون االداري���ة واملالي���ة 
القبول والتسجيل  ومس���ؤول 
اللوغاني للطلبة، متمنني  منى 
لهم اجلهد واالجتهاد في االعوام 
اجلامعي���ة املقبلة مش���يرة الى 
أن قسم القبول والتسجيل هو 
القسم الذي يبدأ منه الطالب وبه 
ينتهي بعد تخرجه، الفتة الى ان 
الطلبة الذين مت قبولهم والذين 

واألخرى من اجلامعة البريطانية 
املفتوح���ة الفتة الى ان التعليم 
املفت���وح يختلف ع���ن التعليم 
التقليدي الذي يعتمد فيه الطالب 
على املدرس ويكون متلقيا بينما 
املفتوح يعتمد اعتمادا  التعليم 
كبيرا جدا على الطالب بنس���بة 
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وكشفت اللوغاني ان حضور 
اللقاءات التعليمية ضروري جدا 
للطلبة املستجدين فهذه اللقاءات 
التعليمية تعتمد على الطالب 
اعتمادا كبيرا حيث يقوم بقراءة 
املادة العلمية ثم يحضر إلى هذا 
اللقاء الذي يستمر إلى ساعتني 
يقوم األس���تاذ بدور املشرف 
على ه���ذه املادة علما ان هناك 
اللقاء  املواد تس���تدعي  بعض 
مرة واحده في االسبوع بينما 
هناك لقاءات تستدعي اللقاء مرة 
في االسبوعني ما عدا مستوى 

الذي  التمهي���دي  االجنلي���زي 
يتطلب احلض���ور ثالث مرات 
في االس���بوع، مشيرة الى أنه 
ميكن للطالب املستجد اإلعفاء 
من اختبارات اللغة اإلجنليزية 
في حالة حصوله على التوفل 
حيث إذا كان درجة التوفل 500 
يعفى من التمهيدي االجنليزي 
أما اذا كانت فوق 500 فيعفى من 
مادة El111 أما إذا كان الطالب أكثر 
من 550 فيعفى من مقررات اللغة 
اإلجنليزية، داعية الطلبة ألخذ 
امللف اخلاص بلوائح اجلامعة 
وخططه���م األكادميي���ة حيث 
قامت بعد ذلك بشرح اللوائح 
والقوانني اجلامعية مش���ددة 
على ضرورة الدخول واملتابعة 
ملوقع اجلامعة اإللكتروني بشكل 

www.aou.edu.kw مستمر
وتابع���ت اللوغان���ي قائلة: 
يجب عل���ى الطلب���ة املبتعثني 
من قبل ديوان اخلدمة احلرص 
على تسجيل 12 وحدة دراسية 
على االقل في كل كورس حتى ال 
يتعرضوا للمشاكل مستقبال الن 
هذا الشرط من قبل ديوان اخلدمة 
لالستمرارية في االبتعاث، مشيرة 
بالوقت ذاته الى انه ال يس���مح 
سحب اي مقرر للطالب املستجد 
انه ميكن تغيير الشعبة،  علما 
مشددة بالوقت ذاته الى انه يجب 
على الطالب املستجد دفع الرسوم 
املالية دفعة واحدة خالل الكورس 
االول حيث ال يسمح بالتقسيط 
للطالب املستجد إلى دفعات بينما 
يس���مح للطلبة املستمرين ذلك 

على نظام دفعتني. 

خالل لقاء تنويري للطلبة المقبولين في الجامعة المفتوحة

السفارة اإلسبانية تبرعت بمجموعة من الكتب لـ»األميركية«

وعميد كلية اآلداب والعلوم 
د.نزار حمزة ومديرة املكتبة 
آمنة العمر واس���تاذتا اللغة 
االسبانية فلورنس جيلييه 
باجنو وتيريسا دي كيسادا 
باالضافة الى عدد من مدرسي 
وموظفي اجلامعة االميركية 

في الكويت.

واالساتذة واملوظفون، واالهم 
من ذل���ك فإن هذه املجموعة 
ستشجع على زيادة االهتمام 
باللغة والثقافة االس���بانية 
والدول الناطقة باالسبانية.

حض���ر احلف���ل رئيس 
اجلامع���ة االميركي���ة ف���ي 
الكوي���ت د.تيم س���وليفان 

اجلامعة االميركية في الكويت، 
وتألفت املجموعة املقدمة من 
كتب اجلغرافي���ا والتاريخ 

وروائع االدب االسباني.
وستغني هذه املجموعة 
مقتني���ات مكتب���ة اجلامعة 
الكوي���ت  ف���ي  االميركي���ة 
وسيس���تفيد منه���ا الطلبة 

اجلامع���ة  اس���تقبلت 
االميركية في الكويت السفير 
االسباني مانويل جوميث دي 
بالينثيوال، حي���ث تبرعت 
السفارة االسبانية في الكويت 
باالشتراك مع وزارة التربية 
والتعليم االسبانية مبجموعة 
من الكتب االسبانية الى مكتبة 


