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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلنت رابطة اعضاء هيئة التدريب في 
الكليات التطبيقية انها بصدد مقابلة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وذلك بعد استنفاد جميع احملاوالت 
مع ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للوقوف على مشاكل اعضاء هيئة 

التدريب في كليات الهيئة والتي من ابرزها 
التقييم السنوي الذي تأخر سنتني ونحن 
في نهاية السنة الثالثة على التوالي، وحيث 
ان الرابطة قد اشارت الى هذه املشكلة منذ 
نشأتها لكن كل ما قامت به ادارة الهيئة هو 
فقط تش����كيل اللجان وجلنة تلو االخرى، 
والنتيجة واحدة وهي اعتماد تقييم الكفاءة 

اخلاص باملعاهد مع العلم ان الرابطة قد قدمت 
تقييما مناسبا جلميع تلك اللجان، لكن مبا 
ان هذا التقييم سيحل املشكلة فهو مرفوض 
من هذه اللجان ألنهم يبحثون عن استمرارية 
جلانهم باستمرارية مشاكلنا، والكل يعلم 
ان من ش����روط الترقية هو احلصول على 

االمتياز لسنتني متتاليتني.

رابطة التدريب لحل مشكلة التقييم السنوي

الحارس: »الخليج« حريصة على تدريب 
طلبتها للعمل بالشركات الكبرى

بيان عاكوم
الوظيفي  التأهيل  نظم مركز 
للطلب����ة ومتابع����ة اخلريج����ني 
ف����ي جامع����ة اخللي����ج للعلوم 
والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة 
محمد حمود الشايع يوما مفتوحا 
للطلبة مت في����ه اجراء املقابالت 
التمهيدي����ة للطلب����ة الكويتيني 
التدريبية  بال����دورات  لاللتحاق 
التي تؤهلهم للعمل بالشركة في 

الكويت.
التأهيل  وأكد مدي����ر مرك����ز 
الوظيف����ي ومتابع����ة اخلريجني 
باجلامعة د.أس����امة احلارس ان 
االتفاق بيننا وبني احدى الشركات 
الوطنية بالكويت يأتي اميانا من 
اجلامعة بدورها االجتماعي نحو 
خريجيها والطلبة باجلامعة نحو 
مساعدتهم للعمل واكتساب اخلبرة 
الالزمة حتى يكون خريجها على 
أكادمييا وخبرة  التميز  قدر من 
عملية تكتس����ب خالل العمل في 
كب����رى الش����ركات الوطنية في 

الكويت.
اننا  املرك����ز  وأض����اف مدير 
نعمل بشكل يتيح للطلبة سواء 
املتوقع تخرجهم  او  اخلريجون 
العثور على  الراغبون بالعم����ل 
العمل الذي يتناسب مع ميولهم 
ودراس����تهم اجلامعية الكتساب 
اخلب����رة العملية ف����ي مثل هذه 

الشركات الكبيرة.

ومن جهته، اشار مدير ادارة 
التوظيف باملوارد البشرية مبنطقة 
الشرق األوسط في شركة محمد 
حمود الشايع ريتشارد جنكني الى 
ان فترة التدريب على الوظائف 
بالشركة تبلغ 25 ساعة اسبوعيا 
وملدة 3 أشهر، ونحن هنا بجامعة 
اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا 
جلذب الش����باب الكويتي للعمل 
لدى الشركة وزيادة نسبتهم فيها 
وخاصة في قسم التجزئة فيها.

وقال ان اله����دف هو تطوير 
الكويتيني  اع����داد  االداء وزيادة 
للعمل كدوام جزئي متهيدا لعملهم 
دواما كامال، وه����ذا العمل يتيح 
لهم الترقي كمديري الش����ركات، 
وسنحرص على ان يكون التدريب 
مرة كل شهر جلذب اعداد كبيرة 
من الكويتيني ويخير املتدربون 
ب����ني الدوام اجلزئي ف����ي الفترة 

او املس����ائية وكذلك  الصباحية 
نفضل العم����ل في اوقات الذروة 
وعط����ل نهاي����ة االس����بوع ايام 
اخلميس واجلمعة والسبت في 

مختلف اقسام الشركة.
وبني املدير االقليمي للموارد 
البشرية بشركة الشايع ان الشركة 
يعمل لديها ع����دد من الكويتيني 
بالفعل في اقسام الشركة املختلفة 
وخاصة في قسم التجزئة الذي 
نس����عى في زيادة اعداد الشباب 
الكويتي فيه والذي لديه الطموح 
التطوير  القدرة عل����ى  وعندهم 
والتع����اون م����ع رواد الش����ركة 
ولديهم خلفية ثقافية جيدة كطلبة 
جامعتكم املتميزة ليعكسوا بالتالي 
الصورة املشرقة التي نتطلع اليها 
في الشركة وايضا املستوى العالي 
الذي عليه خريجو جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا.

شركة الشايع أقامت يومًا مفتوحًا في الجامعة

د.أسامة احلارس

ريتشارد جنكني خالل اليوم املفتوح

د.عبدالرحيم ذياب مع رئيسة الوفد ابتسام املنيس والطالبات املتفوقات

وفد من الطالبات المتفوقات بالجامعة زار معالم مصر

رئيس تايوان: االهتمام بالعلم هو أساس تقدم األمم
والمؤتمر الدولي العلمي فرصة لعرض أفكار الشباب 

آالء خليفة
زار وفد من جامعة الكويت من الطالبات املتفوقات 
جمهوري���ة مصر العربية بعد اع���داد برنامج خاص 
للرحلة من قبل عمادة ش���ؤون الطلبة، وترأس وفد 
الطالبات املدير املس���اعد للش���ؤون الطالبية ابتسام 

املنيس ورئيس القسم النقابي ملياء الرومي.
بدأت الرحلة بزيارة لالهرامات والتي تعد من املعالم 

التاريخية العريقة واملهمة في مصر، ومن ثم توجه 
الوفد الى مدينة االنتاج االعالمي العربي، باالضافة الى 
زيارة املتحف الوطني املصري لرؤية اآلثار واحلفريات 
القدمية، واخيرا زيارة املركز املصري الثقافي للفنون 

ملشاهدة استعراض للفنون التراثية والشعبية.
يذكر ان الزي���ارة نظمت من قبل عمادة ش���ؤون 
الطلبة بجامعة الكويت، وقد ضم الوفد 10 من الطالبات 

املتفوقات بجامعة الكويت وهن: آمنة رضا، مش���اعل 
الشريفي، فاطمة الربيعان، لولوة الصرعاوي، مرمي 
بوصلحة، منيرة اخلش���تي، اميرة احلس���ن، بشاير 
الظفيري، ش���هد العجيمان وآالء دش���تي، وان هدف 
الزيارة متركز حول مكاف���أة الطلبات املتفوقات في 
اجلامعة وانعاش احلصيلة الثقافية لديهن واضفاء 

روح التعارف واحملبة بني الطالبات.

آالء خليفة
أكد رئيس اجلمهورية التايوانية ماين جن ان االهتمام 
بالعلم والعلماء هو االساس في تقدم االمم، ألنهم األقدر على 

قيادة الدول نحو التطور والرقي واالزدهار.
وبني خالل زيارته للمؤمتر العلمي الدولي أن االهتمام 
بالعلم في تايوان جاء من منطلق متثيل املستقبل فمن دونه 
لن يكون للوطن اي رؤية مستقبلية وهذا االهتمام يجعل 
تايوان تستمر في التقدم لألمام دون ان تلتفت إلى الوراء 

ملراجعة اخطاء املاضي.
وزاد انه على الرغم من الكوارث الطبيعية التي تواجه 
تايوان إال أنها غنية بالعقول البش����رية التي س����اهمت في 
تخط����ي العقبات املختلفة التي واجه����ت تايوان من خالل 
االعتماد وبش����كل مطلق على العل����م والعلماء، مؤكدا على 
اهمية هذا املؤمتر العلمي الدولي كونه يس����اهم في جذب 
العقول البشرية لتقدمي عصارة افكارهم ورؤاهم في سبيل 

تطور اوطانهم.

وختم الرئيس التايواني ماين جن ان الش����باب املهتم 
بالعلم هم الفائزون دائم����ا وان أوطانهم فخورة بهم ألنها 
متكنت من الوصول الى نتائ����ج ايجابية وان هذه األفكار 

والرؤى هي التي ستحدد مستقبل كل وطن.
واجلدير بالذكر ان جامعة الكويت شاركت في هذا املؤمتر 
العلمي الدولي بتصورين علميني من طلبة كلية الهندسة من 
خالل: الطالب محمد العليمي تخصص الهندسة امليكانيكية 

والطالب سالم الدوسري تخصص الهندسة الصناعية.

أكد خالل زيارته للمعرض أن بالده غنية بالعقول البشرية

اختبار تحديد المستوى  لمستجدات »التربية األساسية« 
للفصل الثاني االثنين المقبل

محمد هالل الخالدي
حددت وحدة اللغ���ة االجنليزية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب االثنني املقبل موعدا الجراء امتحان حتديد 
املس���توى للطالبات املستجدات في كلية التربية االساسية 
للفصل الدراسي الثاني 2010/2009، وستجرى االمتحانات في 
مبنى كلية التربية االساسية »ملحق 1« مبنطقة الشامية من 
الساعة احلادية عشر الى الواحدة ظهرا في القاعات التالية، 
القاعة من 116 الى 118 الدور االرضي، من القاعة 217 الى 219 

الدور االول، القاعة من 301 الى 313 في الدور الثاني.
م���ن جهة ثانية ح���دد مكتب التربي���ة العملية في كلية 
التربية االساسية مواعيد اللقاءات الفصلية للفصل الدراسي 
الثان���ي ليكون يوم االحد املواف���ق 21 اجلاري لقاء تنويريا 
مع الطلبة املس���جلني في برنامج التربية العملية في متام 

الساعة التاس���عة صباحا في قاعة الشهيد خالد السمحان 
بالعديلية، وكذلك لقاء تنويري مع الطالبات املسجالت في 
برنامج التربية العملية في قاعة اللقاءات الرئيسية باملبنى 
الرئيس���ي للكلية بالشامية في متام الساعة احلادية عشرة 
صباحا في نف���س اليوم، ولقاء آخر مع مش���رفي املدارس 
وموجهي الوزارة واعضاء هيئة التدريس في قاعة اللقاءات 
الرئيسية في متام الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 

املوافق 23 من الشهر اجلاري.
كما اعتمد مكتب التربية العملية التقومي الفصلي لبرنامج 
التربية العملية للفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ في اول 
مارس املقبل وينتهي مبنتصف مايو املقبل، حيث س���يضم 
عدة انش���طة منها اس���بوع للمشاهدة واس���بوع للتوجيه 

والتقومي.

السماك بحث مع البحر االنتقال لمبنى »المالحة الجديد«
محمد هالل الخالدي

قام مدي����ر املعه����د العالي 
لالتص����االت واملالحة عباس 
الس����ماك بزيارة لنائبة املدير 
العام للشؤون االدارية واملالية 
صباح البحر الطالعها على ما مت 
االنتهاء منه في اجلدول الزمني 
للعمل اخلاص بتجهيز املبنى 
اجلديد للمعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة واالستعداد لتسلمه 
وآلية االنتقال له في الوقت احملدد 
ومتابعة متطلبات واحتياجات 
االنتهاء من جتهيز املبنى اجلديد 
مع اجلهات واالدارات املعنية 
في الهيئة والتي اثمرت تعاون 
ومتابعة كل من ادارة التوريدات 

املالية وادارة  وادارة الشؤون 
اخلدمات العامة وادارة الشؤون 
الهندسية والصيانة وغيرها كل 

حسب اختصاصه لالنتهاء من 
جتهيز املبنى في الوقت احملدد 
له دون تأخير او عراقيل، وبهذه 

املناس����بة عبر السماك للبحر 
الواضحة  لتعاونها وجهودها 
ومتابعتها للقن����وات املعنية 
ف����ي ادارات الهيئ����ة املختلفة 
للعمل والتعاون التام مع ادارة 
املعهد وتسهيل كل االجراءات 
ومتطلبات واحتياجات املعهد 
من دون تأخير وتذليل العقبات 
فيما يتعلق بترسية املناقصات 
املختلفة كمناقصة تأثيث املبنى 
بالكام����ل ومناقص����ة االجهزة 
اخلاصة مبعامل املعهد املختلفة 
كمعامل املالحة وااللكترونات 
والس����نتراالت  والتراس����ل 
ومناقصة معامل احلاسب اآللي 

والفصول الذكية وغيرها.

عباس السماكصباح البحر

د.يعقوب الرفاعي ويوسف اجلاسم وسامي النصف وصالح عاشور خالل احلفلد.علي العمير وصالح عاشور والزميالن سامي النصف ود.محمد الرميحي خالل اللقاء

الرفاعي أصدر قرارات ندب لـ 3 أساتذة في »الصحية« و»األساسية« لمدة عام

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ع���ددا من القرارات يقضي األول بن���دب د.نبيل اخلليفي � 
استاذ مس���اعد بكلية العلوم الصحية مس���اعدا لنائب املدير العام 
للتطبيقي والبحوث ندبا كليا اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني من 
العام 2010/2009 وملدة سنة باالضافة الى عمله االصلي، واما القرار 

الثاني فيقضي بندب د.س���لوى جوهر استاذ مشارك بكلية التربية 
األساسية مساعدا لنائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ندبا 
كليا باالضافة الى عملها االصلي اعتبارا من بداية الفصل الدراس���ي 
الثاني 2010/2009 وملدة سنة اما القرار الثالث فيقضي بتمديد ندب 
د.فهاد العجمي استاذ مساعد بكلية العلوم الصحية لشغل وظيفة 
مساعد العميد للتوجيه الطالبي بعمادة النشاط والرعاية الطالبية 

وملدة سنة.
إلى ذلك اقام نادي العاملني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفل غداء في مخيمه الربيعي الكائن في منطقة اخليران 
وحض���ر حفل الغ���داء كوكبة من رجال الفكر والسياس���ة واالعالم 
واالقتص���اد، وكان مدي���ر عام الهيئة د.يعق���وب الرفاعي وعدد من 
قياديي الهيئة في مقدمة مستقبلي ضيوف النادي وشاركوا اجلميع 

ف���ي حفل الغداء ويأتي الهدف من اقام���ة مثل هذه املأدبة هو اتاحة 
الفرصة للتواص���ل بني قياديي الهيئة ورج���ال الدولة من مختلف 
املواقع في ج���و ودي وحميمي بعيدا عن ضغ���وط العمل اليومية 
وفرصة تتكرر كعادة سنوية لتبادل وجهات النظر حول كل ما يهم 
الوطن واملواطن وبصفة خاصة هموم التعليم بشكل عام والتعليم 

التطبيقي والتدريب بشكل خاص.

نادي العاملين في »التطبيقي« أقام حفاًل على شرف كوكبة من رجال الفكر والسياسة واإلعالم


