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د.عبدالغني البزاز خالل لقائه وفد اجلامعة البريطانية

د.عبداهلل الفهيد

د.راشد العجمي

صباح البحر

الفهيد: تكريم األمير لخريجي الجامعة 
احتفاء بالعلم والتعليم ودافع للتميز

تجديد االعتماد األكاديمي 6 سنوات لـ »اإلدارية« 

عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى 
عن فخ����ره واعتزازه بأن حتظى 
جامعة الكويت س����نويا برعاية 
كرمية من صاحب السمو األمير 
لتكرمي أبنائه املتفوقني من خريجي 
وخريج����ات اجلامع����ة. واعتبر 
اليتامى ان احتضان سموه لهذا 
التك����رمي جائزة كب����رى وتقدير 
عظيم للخريج����ني على تفوقهم 
ومثابرتهم طوال سنوات دراستهم 
اجلامعية وحافز معنوي للطلبة 
الدارس����ني نحو مزيد من التميز 
والسعي الحراز التفوق والتشرف 
بلقاء سموه. وهنأ اليتامى أوائل 
اخلريجني احملتف����ى بهم متمنيا 
لهم دوام التوفي����ق في حياتهم 
العملية التي يوظف من خاللها 
اخلريج ثروته من العلم واملعرفة 
والثقافة والتجربة لتحقيق أهداف 
سامية واجنازات متميزة تسهم 
في دفع عجل����ة التنمية والتقدم 

في البالد.

اهتمام����ا فائقا به����ذا املوضوع. 
واش����ار الى تنفيذ الكلية للعديد 
الالزمة ملتطلبات  من االجراءات 
صيانة االعتماد األكادميي ومنها 
تشكيل فرق عمل تقوم على متابعة 
متطلبات االعتماد األكادميي، كما 
الكلية بتقيي����م اجلهود  قام����ت 
الذاتي����ة التي بذلته����ا للحصول 
على االعتم����اد األكادميي، وما مت 
اجنازه من تطوير في مخرجات 
الدولية  الكلية مقارنة باملعايير 
التي حددتها جمعية AACSB وقد 
مت ارسال هذا التقرير الى احملكمني 
اخلارجيني حيث قاموا بدورهم 
بزيارة ميدانية الى الكلية، وخالل 
هذه الزي����ارة مت اطالع احملكمني 
على كل جوان����ب العمل االداري 

واألكادميي بالكلية.

األساس����ي حلصيلة ما حصلوا 
عليه في اجلامعة من علم وثقافة«. 
الفهيد باس����مه وباس����م  وتقدم 
أس����رة جامعة الكوي����ت بعظيم 
الش����كر واالمتنان ملقام صاحب 
السمو األمير على دعمه املتواصل 
جلامعة الكوي����ت وعلى الرعاية 
الس����امية «التي نتشرف بها في 
كل عام«. ومن جانبه أعرب أمني 

اك����د العجم����ي ان االداء العلمي 
للكلية يرتقي الى مستوى الكليات 
العديد  ان  املعتمدة عامليا، حيث 
من كليات االدارة بجامعات دول 
التعاون اخلليجي تولي  مجلس 

الكويت  اكد مدي����ر جامع����ة 
د.عبداهلل الفهيد أن الرعاية الكرمية 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح االحمد ألبنائ����ه وبناته 
الفائقني والفائقات من خريجي 
جامعة الكويت هو احتفاء بالعلم 
والتعليم ودافع للتميز واإلبداع 
»خلدم����ة وطننا احلبيب واعالء 
شأنه بني األمم«. جاء ذلك مبناسبة 
ش����مول صاحب الس����مو األمير 
برعايته وحضوره غدا األربعاء 
حفل تكرمي اخلريجني املتفوقني 
واملتفوق����ات للدفع����ة 39 للعام 
اجلامعي 2008/ 2009 البالغ عددهم 
150 خريج����ا وخريجة. وأعرب 
د.الفهيد في تصريح صحافي أمس 
عن فخره واعتزازه بتلك الكوكبة 
من اخلريجني واخلريجات الذين 
يقطفون ثمرة جدهم واجتهادهم 
طوال سنوات الدراسة متمنيا لهم 
كل التوفيق والنجاح في حياتهم 
املس����تقبلية »والتي تعد احملك 

آالء خليفة
اعلن عميد كلية العلوم االدارية 
د.راشد العجمي عن حصول الكلية 
على جتدي����د االعتماد األكادميي 
الدولي ملدة 6 سنوات جلميع برامج 
الكلية على مستوى البكالوريوس 
واملاجستير والتي حصلت عليه 
االدارية من جمعية تطوير كليات 
ادارة االعمال الدولية AACSB وهي 
أعلى جهة اعتماد أكادميي في العالم، 
وقد مت جتديد انضمام الكلية الى 
برنامج االعتماد األكادميي الدولي 
International Accreditation حيث 
يهدف ه����ذا البرنامج الى تطوير 
الكلية حسب  برامج ومخرجات 
معايير عاملية متفق عليها، بحيث 
تساير التطور النوعي الذي تشهده 
االدارة احلديثة للمؤسسات. كما 

تعاون أكاديمي بين »األساسية« وجامعة هل البريطانية

البحر: حريصون على صرف مكافآت طلبة »التطبيقي« في وقتها
محمد هالل الخالدي

اكدت نائب املدير العام للشؤون 
االدارية واملالية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب صباح 
الهيئة على تسهيل  البحر حرص 
جميع االج���راءات الالزمة لعملية 
صرف املكافأة االجتماعية ومكافأة 
التخصص النادر ومكافأة التفوق 
لطلبة وطالبات كلي���ات ومعاهد 
الهيئة، مبين���ة ان االجراءات التي 
تتبع في عملية الصرف متر بعدة 
خط���وات ومراحل حت���ى تخرج 
بالشكل السليم وفي الوقت احملدد 
لها بالص���رف، واضافت البحر ان 
اي تأخير يحدث في عملية صرف 
املكافآت يكون للتأكد من س���المة 
البيان���ات واملعلوم���ات اخلاصة 
بالطلبة والطالبات ولتجنب حدوث 
اي عقب���ات ومخالفات مع اجلهات 
الرقابية في الدولة وتطبيقا لنص 
امل���ادة 95/10 من قان���ون املكافأة 
االجتماعية، موضحة ان الهيئة لديها 
من الطلبة املقيدين ما يفوق ال� 35 
الف طالب وطالبة والتأكد من صحة 
بيانات تلك االعداد يتطلب الكثير 
من اجلهد والوق���ت لتحري الدقة 

واملراجعة وتأكيدا منها على الدور 
الرقابي الذي متارسه وحترص عليه 
اجلهات العليا في الدولة كمجلس 
االمة وجهاز متابعة االداء احلكومي 
ووزارة املالية وديوان احملاس���بة 
المتام عملية الصرف بالشكل السليم 
دون الوقوع بأي اخطاء ومخالفات 

مستقبال.
الى ذلك، اقام���ت كلية التربية 
االساس���ية لقاء مع ممثلي جامعة 
البريطانية وذلك ملناقش���ة  ه���ل 

طرق التعاون االكادميي املشترك، 
حضر هذا اللقاء عدد من االساتذة، 
وحتدث خ���الل اللقاء د.عبدالغني 
البزاز رئيس جلنة التوأمة بكلية 
التربية االساس���ية ورئيس قسم 
اللغ���ة االجنليزية، حي���ث اكد ان 
هذه الزيارة ليس���ت االولى لوفد 
جامعة هل البريطانية، اذ سبقتها 
زيارة في شهر يونيو 2009، كما زار 
فريق التوأمة من الكلية جامعة هل 
البريطانية واملكون من د.سوسن 

التركيت ود.منى ابوعاصي ود.فاضل 
العثمان، وكانت هذه الزيارة ملناقشة 
اوجه التعاون بني الكلية واجلامعة 
لتحقيق مجموعة من االهداف التي 
تس���عى الكلية للوصول اليها من 
خالل الش���راكة مع اجلامعة. كما 
اشار د.البزاز الى ان هذا املشروع 
يرجع تاريخه الى بداية العام 2008، 
حيث قامت عميد الكلية الس���ابقة 
د.دالل الهده���ود بتش���كيل جلنة 
التنسيق  التوأمة بالكلية بغرض 

مع املجلس الثقافي البريطاني لدعوة 
مجموعة من اجلامعات البريطانية 
البارزة في اململكة املتحدة للمشاركة 
في مش���روع الش���راكة، حيث مت 
ترشيح جامعة هل وكلية ريد كير 
البريطانية للمشروع. كما اضاف 
ان الكلية تس���عى جاهدة الجناح 
هذا املشروع سعيا لتطوير مهارات 
خبرات اعضاء هيئة التدريس فيها 
وبرامجه���ا وخدماته���ا في ضوء 

املعايير الدولية.
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العوضي: إنشاء جامعة تطبيقية قادم ال محالة
محمد المجر

أكد عضو الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء 
هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.وليد 
العوضي ان الرابط��ة ماضية في طريقها 
نحو املطالبة بإنشاء جامعة تطبيقية، وذلك 
بفص��ل التعليم التطبيق��ي عن التدريب، 
خاصة بعد ان أصبح الفصل بني القطاعني 
ضرورة ملحة وحاجة مستعجلة تؤكدها 
الدراسات واالستشارات التي متت وكذلك 
آراء معظم املنتس��بني في القطاعني حتت 

املظل��ة احلالية وهي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي التي تضم اكثر من 46 الف طالب 
واكثر من ألفي عضو هيئة تدريس وتدريب 
والواقع املعاصر يحتم علينا اإلسراع في 

قضية الفصل.
وقال ان املكتب االستشاري الذي أوصى 
بضرورة الفصل صرفت عليه الهيئة مبالغ 
تصل الى أكثر من 150 ألف دينار للشركة 
الكندية املكلفة وأكدت الشركة في تقريرها 
ضرورة فصل قط��اع التعليم التطبيقي 

عن  التدريب وإنشاء جامعة تطبيقية تضم 
الكلي��ات التطبيقية فقط وذلك لالختالف 
الكبير ب��ني الكلي��ات التطبيقية ومعاهد 
التدريب وان الفصل سيخدم كال من قطاع 
التعليم التطبيقي )الكليات التطبيقية( وقطاع 
التدريب )معاهد التدريب( مبميزات بشكل 

أفضل.
وأضاف ان الضرر احلقيقي واقع اآلن 
بوجود الهيئة على شكلها احلالي وإلزالة 
هذا الضرر من الواجب فصل القطاعني حتى 

تتحقق املصلحة العامة للجميع، حيث ان 
البلد بحاجة الى إنشاء جامعة حكومية اخرى، 
وهذا ما نص عليه مشروع احلكومة للتنمية 

في اخلطة اخلمسية اجلديدة للكويت.
وقال نؤكد استمرار موقفنا في املطالبة 
بفصل القطاعني وإنش��اء جامعة تطبيقية 
وان الفصل ق��ادم ال محالة ولنا صوالت 
وجوالت مع من يعمل باخلفاء إلفشال هذا 
املشروع وبخاصة نائب املدير العام للتعليم 

التطبيقي والبحوث )م.م(.

اعلن امني الصندوق ورئيس اللجنة االجتماعية برابطة اعضاء 
هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد 
العوضي عن قيام اللجنة بتنظيم رحلة للعمرة وزيارة املدينة املنورة 
ألعضائها في الفترة من 24 فبراير حتى 28 فبراير ملدة خمس��ة 
ايام خالل عطلة العيدين الوطني والتحرير. واشار العوضي الى 
ان تنظيم هذه الرحلة يأتي ضمن النشاطات التي تقوم بها الرابطة 
بتنظيمها وتقدميها ألعضائها. وقال العوضي ان التسجيل سيكون 

خالل الفترة من الساعة اخلامسة وحتى التاسعة مساء ابتداء من 
تاريخ 26 من الش��هر اجلاري وحتى 11 فبراير مع منح األولوية 
ألس��بقية التس��جيل، موضحا ان الدعم املادي املقدم من اللجنة 
ألعضائها هو 100 دينار للعضو او العضوة و100 دينار للزوجة 
او حملرم العضوة، علما ان رس��وم الرحلة تشمل تذاكر الطيران 
واالقام��ة واملواصالت من وإلى املطار وزيارة بعض املزارات في 

املدينة حيث سيكون السكن في فنادق خمسة جنوم.

رابطة »التطبيقي«: رحلة عمرة 24 فبراير


