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الجامعــــة
والتطبيقي

إقبال على دراسة اللغة اليابانية في الجامعة

السلمان: تبادل المعلومات وتناقل الخبرات 
يعود بالنفع على المتدربين ويصقل قدراتهم

»التعليم العالي« أعلنت عن جائزة
البنك اإلسالمي للتنمية 2010

الفهيد بحث مع المستشار الثقافي 
في لوس أنجيليس أوضاع الطلبة و هيئة التدريس

بحضور مدير مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر بجامعة الكويت فوزية معرفي، واملستشار 
الثقافي بسفارة اليابان تاكيهيتوا أنيابا، ومجموعة 
من أولياء األمور واملش���اركني في مقررات اللغة 
اليابانية، اختتم املركز متمثال بقسم التعليم املستمر 
مجموعة من مقررات اللغة اليابانية للفصل الدراسي 

األول 2010/2009.
في بداية احلفل شكرت عريفة احلفل الطالبة 
دانة زيبار مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
وامللحقية الثقافية بس���فارة اليابان على دعمهم 
وجهودهم املبذولة من أجل إجناح هذه املقررات، 
وزيادة نشر اللغة اليابانية، كما أثنت على جهود 

مدرس���ي اللغة اليابانية وتعاونهم ومتيزهم في 
تدريس اللغة، ما أدى الى تزايد ملحوظ في أعداد 
الدارس���ني لهذا العام الى الضعف مقارنة بالعام 

املاضي.
وقد مت عرض مس���رحيتني، األولى سندريال 
الس���مينة، والثانية يوميات موظف، من متثيل 
طلبة مقررات اللغة اليابانية، وخالل املسرحيتني 
قام الطالب إبراهيم احلليل بعرض تصوير خاص 
عن الطلبة باليابان، وبينت املس���رحيتان مدى 
جناح املش���اركني في اإلملام باللغة اليابانية في 
فترة قصيرة. وفي اخلتام مت توزيع الش���هادات 

على املشاركني.

اختتم مكتب االستش���ارات والتدريب بكلية 
العلوم – جامعة الكويت دورة تدريبية في مجال 
ادارة الوقت بفعالية ش���ارك به���ا موظفو وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل – وزارة الداخلية 
– وزارة النفط – الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة 
والثروة السمكية وموظفو جامعة الكويت، حيث 
حاضر في هذه الدورة د.مهدي السلمان من كلية 
العلوم االداري���ة بجامعة الكويت. وتناولت هذه 
الدورة تقنيات ومهارات ادارة الوقت واجتاهات 
حتسني استخدام الوقت وكذلك اهمية التخطيط 
الدارة الوقت. وتقدم د.مهدي السلمان في كلمته 
في هذه املناسبة بالشكر جلميع املتدربني املشاركني 
في هذه الدورة والتي متيزت املناقشة فيها بثرائها 
العلمي واملعلوماتي نتيجة الختالف تخصصات 
املتدربني الى جانب اختالف االدارات املنتمني لها 
والذي ادى لتبادل املعلوم���ات وتناقل اخلبرات 

في هذا املجال مما س���يعود بالنفع على املتدربني 
في نهاية األمر.

وف���ي ختام كلمته ش���كر د.الس���لمان مكتب 
االستشارات والتدريب بكلية العلوم ممثال مبدير 
املكتب د.حيدر بهبهاني وذلك جلهوده املبذولة في 
تنظيم الدورات التدريبية اخلاصة بكلية العلوم 
وقد بدا جليا نشاط املكتب املميز خالل هذا العام 
وم���ا كان ذلك اال نتيجة جلهد ومتابعة وتواصل 
فعال بني املكتب وكلية العلوم من جهة واملجتمع 

مبختلف مؤسساته من جهة اخرى.
وقام د.مهدي الس���لمان بتوزيع الش���هادات 
التقديرية اخلاصة باجتياز الدورة التدريبية على 
كل املشاركني، كما قامت اسرة مكتب االستشارات 
والتدريب بتكرمي د.مهدي السلمان وذلك جلهوده 
املبذولة في القاء محاضرات هذه الدورة التي كان 

لها ابرز األثر في متيز الدورة وجناحها.

محمد هالل الخالدي
خاطبت ادارة العالقات العامة بوزارة التعليم 
العالي جامع����ة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ومؤسسات البحث العلمي 
ف����ي الكويت بخصوص دعوة البنك االس����المي 
للمش����اركة في جائزة البنك االسالمي للتنمية 
لعام 2010، وأفادت بأن آخر موعد لتقدمي األعمال 
املش����اركة وطلبات الترش����يح هو يوم األربعاء 
املوافق 24 اجلاري، يذكر ان البنك االس����المي قد 
خصص جائزة سنوية متنح بالتناوب في حقلي 
االقتصاد االسالمي والبنوك واملالية االسالمية، 
وتتكون اجلائزة من: أ �  شهادة استحقاق ووسام 
يحمالن شعار البنك االسالمي للتنمية، ب � مبلغ 
نقدي يعادل 20.000 دينار إسالمي )40.000 دوالر 
أميركي تقريبا(، وستمنح اجلائزة لهذا العام 1431 
ه� )2010م( في مجال البنوك واملالية االسالمية. 
وتهدف اجلائزة الى تكرمي ومكافأة وتش����جيع 
كل جهد بارز ومبدع ف����ي مجال البنوك واملالية 

االسالمية.
اما اجراءات الترشيح فهي:

1 � ميكن ان يتم الترش����يح للجائزة من قبل 
املؤسسات او األفراد.

2 � ال يقبل ترشيح املرء نفسه وال ترشيح من 
ليس على قيد احلياة.

3 � يجب ان يكون خطاب الترش����يح باللغة 
العربية او االجنليزية او الفرنس����ية ومتضمنا 
مبررات الترشيح ومدرجا في ملف يشتمل على 
تقرير عن املرشح، مقدم لنيل جائزة البنك االسالمي 
للتنمي����ة لعام 1431 ه� في مجال البنوك واملالية 
االسالمية ترسل منه اربع نسخ ويحتوي التقرير 

على ما يلي:
أ � بيان كامل بالس����يرة الذاتية للمرشح، او 

وصف مفصل للهيئة املرشحة.
ب � البحوث املؤيدة للترشيح او بيان باخلدمات 
املؤيدة للترشيح والتي يحتمل ارسالها للخبراء 

لغرض التقومي.

ج � ملخصات البحوث واألعمال املقدمة للمرشح 
والتي تدعم الترشيح او بيان مفصل باخلدمات التي 
قدمها املرشح خلدمة البنوك واملالية االسالمية.

4 � آخر موعد لقبول الترشيح هو يوم األربعاء 
10 ربي����ع األول 1431 ه� )24 فبراير 2010م( ولن 
ينظر في الترشيح الذي يصل بعد هذا املوعد او 

طلبات الترشيح غير الكاملة.

مؤهالت الترشيح:

1 � يجب ان يكون املرش����ح لنيل اجلائزة قد 
قام بدراس����ة او بحث بارز او ادى خدمات بارزة 

لتحقيق اهداف اجلائزة املرشح لها.
2 � ميكن ان تأخ����ذ االعمال او اخلدمات التي 
يتم الترشيح على اساسها للجائزة احد االشكال 

التالية:
أ � القي����ام بأبحاث متميزة او خدمة بارزة في 

مجال البنوك واملالية االسالمية.
ب � تعبئة وتوجي����ه الطاقات الفكرية او اي 
جهود مبدعة اخرى من اجل خدمة وتقدم البنوك 

واملالية االسالمية.
ج � تنفيذ البرامج واألعمال الهادفة الى حتقيق 

اهداف اجلائزة.
3 � يج����ب ان تكون االعمال العلمية التي يتم 
الترشيح على اساسها منشورة في دوريات محكمة 

علمية.
4 � يجب اال تكون االعمال التي يتم الترشيح 

على اساسها قد منحت جائزة عاملية من قبل.

منح الجائزة

متنح اجلائزة للفائز / الفائزين بها في احتفال 
رس����مي يقام كل عام في اطار االجتماع السنوي 
حملافظي البنك االسالمي للتنمية ويحتفظ البنك 
لنفسه بحق حجب اجلائزة في اي وقت اذا تعذر 
وجود املرش����ح املؤهل لها وميكن منح اجلائزة 
لألفراد او املؤسس����ات كما ميكن ان يشترك في 

اجلائزة اكثر من شخص او مؤسسة.

نائ����ب مدير اجلامعة للش����ؤون 
العلمي����ة لش����ؤون االتفاقي����ات 
والتعاون اخلارجي وتنمية القدرات 
املهنية في الفترة من مارس 2005 
وحتى اغس����طس 2008 قبل ان 
يشغل منصبه احلالي كمستشار 
ثقافي باملكتب الثقافي في لوس 
اجنيليس ف����ي الواليات املتحدة 

االميركية.

اتفاقيات مع اجلامعات االميركية 
للتعاون البحثي والعلمي.

كما التقى د.الكاظمي امني عام 
جامعة الكوي����ت د.أنور اليتامى 
والذي أبدى استعداد االمانة العامة 
ملساندة ودعم املكتب الثقافي في 
لوس اجنيليس بجميع االمكانيات. 
وجتدر االش����ارة ال����ى ان د.علي 
الكاظمي قد شغل منصب مساعد 

استقبل مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد املستشار الثقافي 
الثقاف����ي في لوس  املكت����ب  في 
اجنيليس د.علي الكاظمي، وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد، ومت خالل 
اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون 
بني جامعة الكويت واملكتب الثقافي 
في لوس اجنيليس ملا فيه خدمة 
الطلب����ة املبتعث����ني والباحثني 
التدريس. واشاد  وأعضاء هيئة 
د.الفهيد خالل اللقاء باجلهود التي 
بذلها ويبذلها املكتب الثقافي خالل 
فترة وجيزة من تأسيسه، متمنيا 
للقائمني على املكتب كل التوفيق 
والنجاح، كما ابدى استعداد جامعة 
الكويت التام التخاذ كل ما يلزم 

نحو تقدمي الدعم للمكتب.
من جهة اخرى التقى املستشار 
الثقافي د.علي الكاظمي نائب مدير 
اجلامعة للشؤون العلمية د.ناجم 
الناجم، ومت خالل اللقاء التطرق الى 
تفعيل سبل التعاون فيما يتعلق 
باالشراف على الطلبة املبتعثني في 
كليات اجلامعة، كما مت بحث ابرام 

القاهرة � كونا: أكد مدير مجلس النش����ر العلمي في جامعة الكويت 
سامي الوهيبي امس ان إصدارات جامعة الكويت حتظى باهتمام ومتابعة 

متزايدين من جانب رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأوضح الوهيبي في تصريح صحافي على هامش مشاركة جامعة 
الكويت في جناح الكويت بالدورة ال� 42 ملعرض القاهرة الدولي للكتاب 
ان تلك املش����اركة تأتي إلبراز اإلنتاج العلمي للجامعة بعد سلسلة من 

املشاركات الناجحة التي حققها املجلس في السنوات السابقة.
وب����ني ان جناح اجلامع����ة يحتوي على عناوي����ن جديدة من الكتب 
واملؤلفات في مختلف تخصصات العل����م واملعرفة اضافة الى دوريات 
جامع����ة الكويت املعروفة كمجلة العل����وم االجتماعية ومجلة احلقوق 
ومجلة دراس����ات اخلليج واجلزيرة العربي����ة واملجلة العربية للعلوم 
اإلنسانية واملجلة التربوية واملجلة العربية للعلوم اإلدارية وحوليات 
اآلداب والعلوم االجتماعية ومجلة الكويت للعلوم والهندسة اضافة الى 
مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية. وعن متيز املشاركة في املعرض 
لهذا العام أشار مدير املجلس الى تعاون جميع اجلهات والى أن ما تقدمه 
جامعة الكويت في هذا املعرض يعتبر خدمة علمية وحضارية تساهم 
بها الكويت في املجال العلمي لتمنح القارئ فرصة االطالع على أعمال 

الباحثني اجلادين بغض النظر عن هويتهم وجنسيتهم.
من جانبه أوضح الباحث في مركز البحوث والدراس����ات الكويتية 
عبدالعزي����ز اخلطيب انه الح����ظ اهتماما متزايدا م����ن جانب الباحثني 
واألكادمييني املصريني والعرب بتاريخ الكويت على اختالف مراحله من 
خالل إقبالهم على اقتناء محتويات اجلناح من الكتب. وأوضح اخلطيب 
ان هذه املش����اركة هي ال� 15 للمركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب، 
مشيرا الى أن إصدارات املركز تستقطب أعدادا متزايدة من الرواد، السيما 

في ظل انتظام مشاركته بدورات املعرض املتعاقبة.
وأش����ار ال����ى ان إصدارات املرك����ز توفر فرصة حقيقي����ة للباحثني 
املتخصصني واألكادمييني وباحثي الدراسات العليا عن تاريخ الكويت 
بش����تى تخصصاته، الفتا في الوقت نفسه الى أن معرض القاهرة صار 
مناسبة س����نوية ثابتة تربط مركز البحوث والدراسات بالقراء العرب 

على اختالف توجهاتهم. 

اننا جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ 
ق���رار مس���توفي االوراق  أي 
الرس���مية، واكدوا ان التأخير 
سببه عادة إما خطأ في كشوف 
املزاول���ة أو ف���ي نقص بعض 
االوراق املطلوبة قبل وصول 
املعامل���ة اليهم، وأرجعوا ذلك 
الى ان العمل في االدارة املالية 
الكثير  اليزال يدويا ويتطلب 
من العمل إلجن���از املعامالت، 
ومتن���وا ان يتم رب���ط كليات 
االدارة في  الهيئة مع  ومعاهد 
ش���بكة كمبيوتر متكاملة وان 
آلي  يستحدث نظام حسابات 
في أق���رب وق���ت ممكن حتى 
تتمكن االدارة املالية من اجناز 
أو اخطاء  اعمالها دون تأخير 
حتدث غالبا بس���بب أسلوب 
العمل اليدوي واملراسالت التي 
ينتج عنها تأخير ونقص في 
االوراق املطلوب���ة. واختتموا 
حديثهم بالتأكيد ان هناك من 
يسعى الى التكسب الشخصي 
وله مصالح شخصية ضيقة، 
وانهم ال يقبلون ان يتم استغالل 
اس���مائهم في هذه االمور، وال 
يجوز ألح���د ان يتحدث نيابة 
عنهم دون موافقتهم، وشددوا 
على انهم مس���تمرون في أداء 
عملهم بكل اخ���الص في جو 
من التعاون واحملبة مع مدير 

االدارة.

الى ان مدير االدارة قام بعمل 
نظام جديد ملتابعة املعامالت 
عن طريق وضع ملصق خاص 
على كل معاملة تبني س���يرها 
عبر االقسام واملوظفني، بحيث 
تتضح مسؤولية كل قسم وكل 
موظف عنها، ويتبني بالتحديد 
من املوظف املسؤول عن أي خطأ 
أو تأخير خالل تنفيذ املعاملة، 
واكدوا ان هذا االجراء س���اهم 
في س���رعة اجن���از املعامالت 
وحتدي���د املس���ؤوليات بدقة، 
وهو امر ق���د ال يعجب بعض 
املوظفني الذين كانوا يستفيدون 
الفوضى والالنظام.  من حالة 
كما حتدثوا عن مشكلة تأخير 
صرف املكافآت لبعض العاملني 
أو اعضاء هيئة التدريس قائلني 

محمد هالل الخالدي
اس���تنكر رؤس���اء اقسام 
االدارة املالي���ة بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ما 
نشر في احدى الصحف حول 
اس���تيائهم من مدي���ر االدارة، 
وقالوا انهم ل���م يخولوا احدا 
للحديث نياب���ة عنهم، وان ما 
جاء في اخلبر املنش���ور غير 
صحيح جملة وتفصيال. وقد 
التقت »األنباء« رؤساء االقسام 
ونوابهم في االدارة املالية ومنهم 
رئيسة قس���م املراجعة سعاد 
غامن ورئيس���ة قسم الصرف 
خالدة االيوب ورئيس قس���م 
احلس���ابات احم���د العريفان، 
اضافة الى ممثلني عن قس���م 
الرواتب وقسم امليزانية، حيث 
اكدوا ان االدارة املالية شهدت 
تط���ورا وتنظيما ملحوظا مع 
بداية تكليف مدير االدارة احلالي 
ان  اسماعيل عباس، واضافوا 
ما نشر حول قيام مدير االدارة 
بسحب بعض الصالحيات منهم 
غير صحيح، بل على العكس 
قام بإعطائهم صالحيات اكثر 
من شأنها تسهيل العمل وسرعة 
التوقي���ع على  اجنازه مث���ل 
االستئذانات واالجازات املرضية 
للموظفني مباشرة. كما حتدثوا 
عن التطوير ف���ي العمل الذي 
بات يالحظه اجلميع، وأشاروا 

مكتب االستشارات والتدريب في »العلوم« اختتم »إدارة الوقت بفعالية«
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يمكن أن يتم الترشيح للجائزة من قبل المؤسسات أو األفراد

د.علي الكاظمي د.عبداهلل الفهيد

عبدالعزيز اخلطيب سامي الوهيبي

عباس اسماعيل

املستشار الثقافي بسفارة اليابان وفوزية معرفي مع إحدى املكرمات

إصدارات جامعة الكويت تحظى
 باهتمام رواد معرض القاهرة للكتاب

رؤساء أقسام اإلدارة المالية بـ»التطبيقي«: نأمل ربط الكليات 
والمعاهد بشبكة متكاملة واستحداث نظام حاسبات آلي

حتى يتمكنوا من إنجاز أعمالهم دون تأخير

عبدالهادي العجمي
ق���ال املتح���دث 
الرس���مي لرابط���ة 
أعضاء هيئة التدريب 
العامة  الهيئ���ة  في 
للتعلي���م التطبيقي 
الهاجري في  محمد 
تصريح ل� »األنباء« 
ان نائبة املدير العام 
املالي���ة  للش���ؤون 
واالداري���ة صب���اح 
البحر امرت بصرف 
امليزانية  جزء م���ن 
املق���ررة للرابط���ة 

ووعدتنا بصرف اجلزء اآلخر خالل فترة وجيزة واضاف 
الهاجري ان البحر اصدرت تعليماتها لالدارة املالية للربط 
املالي للس���اعات الزائدة وتكليف الفترة املسائية ملعاهد 
التدريب وأعلن الهاجري ان الرابطة تسلمت املقر اجلديد 
للرابط���ة مبنطقة حولي وجار جتهيزه مش���يدا بتعاون 
االدارة ممثلة باملدير العام د.يعقوب الرفاعي ونائبة املدير 
العام للشؤون املالية واالدارية صباح البحر ونائبة املدير 
للتدريب سعاد الرومي واهتمامهم الال محدود بتوفير واجناز 

جميع املستلزمات التي حتتاجها هيئة التدريب.

الهاجري لـ »األنباء«: صرف جزء 
من ميزانية رابطة التدريب بـ»التطبيقي«

محمد الهاجري

د. عيسى الرفاعي

الرفاعي لـ »األنباء«: التسجيل للفصل الثاني في كلية بوكسهل للبنات والدراسة مارس المقبل
آالء خليفة

اعلن رئيس كلية بوكسهل للبنات ورئيس مجلس 
االمناء عيسى الرفاعي ان باب التسجيل في الكلية مفتوح 
في الوقت احلالي للفصل الدراسي الثاني والذي ستبدأ 

الدراسة به في شهر مارس املقبل.
ولفت الرفاعي في تصريح خاص ل� »األنباء« الى ان 
التسجيل مستمر في الفترة احلالية للطلبات الدارسات 
على نفقتهن اخلاصة حتى ش���هر مارس، اما بالنسبة 

للطالبات املبتعثات من وزارة التعليم العالي فقبولهن 
مستمر حتى منتصف شهر فبراير اجلاري.

وعن متطلبات القبول ذكر الرفاعي اجتياز الطالبة 
للثانوية العامة او ما يعادلها مكافئا للصف الثاني عشر 
في اس���تراليا واستكمال جميع بيانات طلب التسجيل 
بدقة ويرفق الطل���ب بالوثائق التالية »2 صورة طبق 
االصل لشهادة الثانوية العامة واحدة باللغة االجنليزية، 
و2 ش���هادة معادلة الثانوية العامة من وزارة التربية 

ف���ي الكوي���ت« ادارة التعليم اخل���اص للمدارس غير 
العربية واملدارس خارج الكويت باالضافة الى صورة 
من البطاقة املدنية او جواز السفر و5 صور شخصية 
حجم جواز الس���فر وايضا 35 دينارا رسوم التسجيل 

غير مسترجعة.
واشار الرفاعي الى ان من متطلبات القبول حصول 
الطالبة على معدل 500 نقطة او اكثر في امتحان التوفل او 
ما يعادله في اختبار القدرات في اللغة االجنليزية التابع 

للكلية للتسجيل مباشرة في التخصص املطلوب، مشيرا 
الى انه يحق للكلية رفض الطالبة التي ال تستوفي املعدل 
االدنى في اختبار القدرات كما انه يتم قبول الطالبة في 
كلية بوكسهل الكويت بعد اجتياز اختبار حتديد املستوى 
للغة االجنليزية ودفع مبلغ 500 دينار تخصم من حساب 
الطالبة للفصل الدراسي املسجلة به، موضحا ان الكلية 
توفر للطالبات برنامج الدراس����ات التمهيدية في اللغة 

االجنليزية وذلك تبعا لنتيجة اختبار القدرات.

رئيس الكلية حدد متطلبات القبول 

 يقيم املعهد العالي للموسيقى في الكويت في ال� 13 من 
الشهر اجلاري حفال موسيقيا دوليا حملبي املوسيقى يشارك 
فيه كل من عازف التشيللو املصري حسن معتز املال ومن كوريا 
اجلنوبية عازفة البيانو سوجنا بارك. ويتضمن برنامج احلفل 
الذي سيقام في قاعة »الهاشمي 2« التابعة لفندق راديسون 
ساس عزف مقاطع موسيقية لعدد من املوسيقيني من امثال 
هاندل وبيتهوڤن وسكوستاكوڤيتش. ويعد عازف التشيللو 

املصري املال احد أش����هر عازفي التشيللو العرب املنفردين 
حيث ولد في العام 1980 في القاهرة وبدأ دراس����ة املوسيقى 
في معهد الكونس����ر فاتوار املصري في سن التاسعة حيث 
حصد بعد ذلك العديد من اجلوائز احمللية والعاملية. كما قام 
املال أخيرا باالنضمام الى االوركسترا املصرية كعازف رئيسي 
وقام بأداء عزف منفرد في كل من املانيا وفرنس����ا وهولندا 

وپولندا والدمنارك وسورية ولبنان واملغرب.

المعهد العالي للموسيقى يقيم حفاًل دوليًا 13 الجاري


