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الجامعــــة
والتطبيقي

أكدت أن الجامعة تقدم عدة برامج متنوعة في الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه

بهدف رفع المستوى الصحي للمجتمع

سوزان بولكلو: جميع تخصصات جامعة هال البريطانية
 معترف بها في الكويت ونوفر سكنًا للطالب ومعهدًا إلعدادهم لغويًا

»التطبيقي«: مؤتمر االستثمار البشري في القطاعات الصحية أول مارس
 محمد هالل الخالدي

أعل���ن عميد كلي���ة العلوم 
الصحية د. فيصل الش���ريفي 
أن كلية العلوم الصحية ستنظم 
املؤمتر األول لالستثمار البشري 
في القطاعات الصحية املساندة 
في الفترة من 3 - 1مارس 2010 
بقاعة الشيخة سلوى الصباح 
)فندق مارينا الكويت( برعاية 
وزير الصحة د.هالل الس���اير 
وبرئاس���ة مدير ع���ام الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
الرفاعي.  والتدريب د.يعقوب 
ان املؤمتر  وقال د.الش���ريفي 
سيس���تقطب نخبة كبيرة من 
الباحثني واملهتمني من جميع 
أرجاء الوطن العربي ليمد املزيد 
التعاون وتبادل  من جس���ور 
املعرفة واخلب���رات وحتقيق 
النجاح الذي يهدف إليه املؤمتر، 
من خالل جمع أصحاب األداء 
واملفكري���ن واملتخصصني في 
املج���االت األكادميية واملهنية 
والتخطي���ط االس���تراتيجي 
أبحاثهم ودراس���اتهم  لعرض 
املتخصص���ة والتي س���تثري 
وحتفز مجاالت املناقشة التي من 
خاللها ستساهم لوضع اآلليات 
واإلجراءات ومساهمتهم بشكل 
فعال في رفع الكفاءات واملهارات 
واألداء ل���دى املتخصصني في 
القطاعات الصحية املساندة، 
والت���ي تنعكس عل���ى القوى 
القطاع واخلدمات  العاملة في 

الصحية بشكل عام.
وأض���اف أن املؤمتر األول 
لالستثمار البشري في القطاعات 
الصحية املساندة، فرصة اللتقاء 
املعنيني في إدارة وتنمية املوارد 
البش���رية واخلبراء في مراكز 
التدري���ب واألكادميي���ني في 
اجلامع���ات والكليات العربية 
للتكاتف من أجل تنمية املوارد 
البش���رية في القطاع الصحي 
املس���اند وفقا ملعايير اجلودة 
ومبا يواكب النهضة العاملية وفي 
ظل املتغيرات والتكنولوجيا 

املتسارعة من أجل التركيز على 
معايير التطوير والتحديث.

أن  د.الش���ريفي  وأش���ار 
أهداف املؤمت���ر تتلخص في 
ع���دة نق���اط وهي: مناقش���ه 
آليات رفع املس���توى الصحي 
للمجتمع، من خالل اس���تثمار 
التي بدورها  البشرية  املوارد 
تعتبر من أهم املوارد في عمليه 
التنمية وزيادة القدرة اإلنتاجية 
والتنافسية للعاملني، تشجيع 
التعاون اإلقليمي والعربي في 
مجال تنمية املوارد البش���رية 
والتدريب املهني، والتعرف على 
املفاهيم العامة آلليات االستثمار 
في مجال تنمية املوارد البشرية 
من خالل رأس املال البش���ري 
ورأس امل���ال املدفوع ومعايير 
األداء واجلودة، وكذلك عرض 
مج���االت املعرف���ة والتقنية 
التكنولوجية احلديثة والتجارب 
الدولي���ة والعربية الرائدة في 
مجال التدريب املهني والتعليم، 
باإلضاف���ة إلى تقويه الصالت 
التعليم والتدريب املهني  بني 
القطاع الصحي املس���اند  في 

وعالقته بسوق العمل، وخاصة 
في مجال شرائح العمل املساندة 
الطبي )مختبرات  القطاع  في 
طبية، طوارئ طبية، سجالت 
طبية، التغذية واألغذية، الفم 
واألسنان، العلوم الصيدالنية، 
اإلدارة  البيئي���ة،  العل���وم 
البيئي، والسالمة  والتخطيط 
والصحة الصناعية(، ويتيح 
العوامل  فرصة للتعرف على 
املؤث���رة على انخ���راط املرأة 
والرجل ف���ي بعض القطاعات 

الصحية املس���اندة في الوطن 
العرب���ي، والتأكيد على أهمية 
العلم���ي ودوره في  البح���ث 
حتسني املستوى العام للخدمات 

الصحية.
وأكد د.الشريفي على أنه قد مت 
حتديد احملاور الرئيسية ملؤمتر 
االستثمار البشري في القطاعات 
الصحية بحيث يتناول احملور 
األول: موضوع االستراتيجيات 
والتخطيط واالقتصاد بحيث 
يناقش استراتيجيات االستثمار 

البش���ري في القطاع الصحي 
املساند والتحديات املؤثرة في 
عمليه تخطي���ط االحتياجات 
العام���ة ف���ي مج���ال الرعاية 
القطاع  الصحي���ة، وأهمي���ه 
اخلاص في االستثمار بالقطاع 
الصحي املساند، والسياسات 
العامة لصناع القرار في مجال 
االستثمار والتخطيط في القطاع 
الصحي املساند. بينما يناقش 
احملور الثاني: موضوع حتليل 
سوق العمل في املجال املهني 
والتدريب وتطوي���ر املناهج 
والعالقة بني حاجة سوق العمل 
وكتاب���ة املناه���ج وصعوبات 
املناهج حسب حاجه  تصميم 
املناهج  العمل، وجودة  سوق 
من خالل اس���تخدام املعايير 
األكادميي���ة، وتصميم املناهج 
الدراسية. فيما يناقش احملور 
الثالث: موضوع التكنولوجيا 
احلديثة ف���ي القطاع الصحي 
املساند وانعكاسها مع تطورات 
س���وق العمل ليلق���ى الضوء 
التكنولوجي  التط���ور  عل���ى 
القطاع الصحي. ومواكبة  في 

التدري���ب املهن���ي للتطورات 
التكنولوجية احلديثة في سوق 
العمل، والصعوبات والعوامل 
املؤثرة في إدخال التكنولوجيا 
في التدريب املهني، ودراس���ة 
اجلدوى االقتصادية الستخدام 
التكنولوجيا احلديثة واستخدام 
التكنولوجيا االلكترونية في 
التدريب والتعليم. كما  مجال 
يناقش احملور الرابع واألخير: 
األبحاث والدراسات في القطاع 
الصحي املساند من حيث أهميه 
التطور التقني في املجال البحثي 
في القطاع الطبي املساند، وأثر 
األبحاث والدراسات في حتسني 
اخلدمات الصحية، واستراتيجيه 
دعم الدراسات واألبحاث وأهميه 
تأس���يس واس���تخدام مراجع 
ومعايير ف���ي القطاع الصحي 

املساند.
أما ع���ن أنش���طة املؤمتر 
فأوضح د. الشريفي »حرص 
منظمي املؤمت���ر على اختيار 
الوقت واملكان املناسب النعقاد 
انش���طته الس���يما ان هن���اك 
مشاركات واسعة من أبناء دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية. وأشار انه سيقام على 
هام���ش املؤمتر معرض علمي 
يهدف إلى تسليط الضوء على 
أهم التط���ورات التكنولوجية 
والعلمية التي تساهم في تطور 
التقدم العلمي في املجال الصحي 
املس���اند، كما يحت���وي على 
ورش عمل تتلخص عناوينها 
في تصميم البرامج واملناهج، 
ودراس���ة احتياجات س���وق 
العمل، وخصخصة سوق العمل 
وتصميم املقررات الدراسية. 

وفي اخلتام وجه د. فيصل 
الشريفي الدعوة للجميع حلضور 
الذي سيقام  املؤمتر الصحافي 
مبناسبة عقد املؤمتر في السادس 
عش���ر من الش���هر اجلاري في 
الساعة الثانية عشرة والنصف 
ظهرا بنادي كلية العلوم الصحية 

الكائن بالشويخ.

العجمي: جمعية العلوم مستعدة 
لخدمة الطلبة في »الباي فورس«

اتحاد بريطانيا لصرف بدل
نقدي يغطي تذكرتين

 آالء خليفة
اكد نائب رئي���س جمعية 
طلب���ة العلوم بكلي���ة العلوم 
بجامعة الكويت فالح العجمي 
ان اجلمعية على امت االستعداد 
خلدمة الطلبة لتسجيل جداولهم 
الدراسية في الفصل الدراسي 
الثاني وذلك خالل فترة تسجيل 

فترة الباي فورس.
وقال العجمي: لقد ش���كلنا 
جلنتني االولى للطالب والثانية 
الطلبة  للطالب���ات ملس���اعدة 
وخدمتهم في عملية تس���جيل 
الب���اي ف���ورس املمت���دة الى 
تاريخ الثامن عشر من الشهر 

اجلاري.
ومتن���ى العجمي ان تنتهي 
التس���جيل دون حدوث  فترة 

 آالء خليفة
طالب رئيس العالقات العامة 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
اململكة املتح���دة وايرلندا  فرع 
فيص���ل العقل، دي���وان اخلدمة 
املدنية بزيادة املخصصات املالية 
للطلبة املبتعثني من خالل ديوان 
اخلدمة املدنية وصرف بدل نقدي 
يغطي تذكرتني عوضا عن التذاكر 
السنوية جلميع الطلبة، خصوصا 
ان هاتني القضيتني تعتبران من 
املطالب الضرورية واملشروعة 
لتعلقهما بشريحة كبيرة من طلبة 
العلم الكويتيني املغتربني للدراسة 

في اخلارج واملبعوثني من خالل ديوان اخلدمة املدنية.
واضاف العقل ان هذا املطلب مش���روع، خصوصا في ظل ارتفاع 
تكاليف املعيشة والتضخم الهائل في اململكة املتحدة، مبينا ان على 
الديوان تش���جيع الطالب، وذلك بزيادة مخصصاته املالية واعطاء 
الطالب احلرية في اختيار شركة الطيران. وبني العقل وجوب توحيد 
املخصصات املالية بني جميع جهات االبتعاث في البلد الواحد، باعتبار 
ان ذلك يعتبر من العدالة الواجب تطبيقها بني الطلبة املغتربني، وان 

اختلفت جهات ابتعاثهم.

الطلبة،  اي مش���كالت تواجه 
وقال: اذا واجهتم اي مشكلة في 
عملية التسجيل فال تترددوا في 
التواصل مع اعضاء اجلمعية.

 آالء خليفة
عقد مركز اخلليج للشؤون اجلامعية 
مؤمترا صحافيا بحضور وفد من جامعة 
)هال البريطانية( متثله د.سوزان بولكلو، 
للتعريف بقواعد القبول والتخصصات 
املعترف به����ا باجلامعة، واملستش����ار 
التعليمي للمركز أمجد أيوب، ورئيس 
قسم التسجيل للجامعات األجنبية طارق 

شاهني.
في البداية قالت د.س����وزان بولكلو 
ان جامعة هال تأسست عام 1928 كفرع 
من جامعة لندن ثم مت منحها املرسوم 
امللكي لتكون جامعة مس����تقلة بذاتها 
في ش����مال اجنلترا عام 1950 وتعتبر 
اجلامعة من اجلامع����ات التقليدية في 
بريطانيا وتقع اجلامعة في منطقة هال 

شمال اجنلترا.

18000 طالب

وأش����ارت الى ان اجلامعة تبعد عن 
العاصم����ة لندن بحوال����ي 200 ميل أو 
س����اعتني بالقطار واقرب مطار يعتبر 
مطار مدينة همبر سايد والذي يعتبر 

مطار مدينة هال.
وقالت ان عدد الطالب باجلامعة 18000 
من بينهم 2000 طالب دولي من أكثر من 
100 دول����ة حول العالم وتتمتع جامعة 
هال بتقليد قوي يقدم تعليما نوعيا ومن 
خ����الل خبرة حياتية غنية للطالب من 
حول العالم فهي مصنفة من بني أفضل 
20 جامعة في اململكة املتحدة عن نوعية 
التعليم ومت تصنيفها من بني أفضل 5 
جامعات شعبية في عام 2005 وقد مت 
تصنيف ع����دة مواضيع مبرتبة ممتاز 
من قبل وكالة ضمان النوعية وتعتبر 
اجلامعة من بني اجلامعات اخلمس األوائل 
في اململكة املتحدة من ناحية توظيف 

خريجيها.
كما تقدم اجلامعة عدة برامج متنوعة 
الش����هادات اجلامعية واملاجستير  في 
والدكتوراه باإلضافة إلى استقبال الطالب 
الزائرين الذين يريدون دراس����ة فصل 

واحد أو فصلني دراسيني.
كما يتم تعليم اللغة االجنليزية في 

معهد اللغة وكذلك يوجد برنامج فصلي 
يتضمن دراسة اللغة االجنليزية لألغراض 

األكادميية واألغراض األخرى.

عدة تخصصات

وذكرت د.بولكلو انه يوجد باجلامعة 
العلوم  تخصص����ات عدي����دة ومنه����ا 
الصيدالنية وكلية التمريض والهندسة 
االلكترونية والهندسة الطبية والهندسة 
امليكانيكية وكذلك كلية الدراسات البيئية 
التابع����ة لقس����م اجلغرافيا وتخصص 
الكيمي����اء مبا فيه����ا التانوتكنولوجي 
والعلوم الصحية كما توجد تخصصات 
عديدة في كليات اإلدارة بشتى فروعها 
وكذلك كليات احلقوق واللغات األجنبية 

والفنون املسرحية واملوسيقية.
ومتتاز جامعة ه����ال أيضا بوجود 
كلي����ة معروفة في تخص����ص التربية 

والتعليم.
مؤك����دة ان جميع تلك التخصصات 
املذك����ورة معت����رف به����ا م����ن وزارة 
التعليم العالي بالكويت وكذلك بالدول 

العربية.
وحول شروط القبول بكليات العلوم 
والهندسة، قالت: تتيح اجلامعة فرصة 
الدراسة على مدى 4 سنوات خلريجي 
الثانوي����ة العامة القس����م العلمي أو ما 
يعادلها بشرط حصولهم على املستوى 
اللغوي املطل����وب )ايلتس 5.5( حيث 
تعد السنة األولى من الدراسة مرحلة 
متهيدي����ة لعبور الفج����وة بني املرحلة 
الثانوية ودراسة البكالوريوس التقليدي 
باجلامعات االجنليزية والذي ميتد إلى 

3 سنوات.
أما شروط القبول باجلامعة لكليات 
الدراسات اإلنسانية واإلدارية والتربية 
وما مياثلها من التخصصات النظرية، 
فهي نفس الش����روط الس����الف ذكرها 
باإلضافة إلى أن اجلامعة تقبل الطالب 
احلاصلني على الثانوية العامة من القسم 
األدبي مع تركيز أكثر على قدرة الطالب 
اللغوية في حالة رغبته بااللتحاق بكليات 
اآلداب واحلقوق حيث يتحتم على الطالب 
احلصول على معدالت عالية في اللغة 

االجنليزية )االيلتس 6(.

نظام الدراسة

وفيما يخص نظام الدراسة باجلامعة، 
قالت: تنقس����م الدراسة في جامعة هال 
إلى فصليني دراسيني من سبتمبر إلى 
يونيو، ويستخدم نظام الوحدات لتقييم 
الطالب ويتحتم على الطالب اجتياز عدد 
120 وحدة دراسية لكل سنة في السنوات 
ال� 3 في مرحلة التخصص ذلك بخالف 
الس����نة التأهيلية وعليه لكي يحصل 
الطالب على مرحلة البكالوريوس يجب 

اجتياز 360 وحدة دراسية.
وأوضحت انه يتم احتساب التقدير 
العام ملستوى البكالوريوس باحتساب 
متوس����ط الدرجات التي حصل عليها 
الطالب خالل العامني األخيرين في مرحلة 

البكالوريوس.
وفي ردها على سؤال حول هل يوجد 
معهد إلع����داد الطالب لغويا باجلامعة، 
قالت د.بولكلو: بالطبع يوجد باجلامعة 
معهد لغات إلع����داد الطالب لغويا في 
اللغة االجنليزية ول����ذا يفضل املعهد 
التح����اق الطالب بعد حصوله معدل ال 
يقل ع����ن )أيلتس 4.5( لضمان تطوير 

الطالب لغويا في خالل عام واحد فقط 
حتى يصل إلى مستوى )أيلتس 6( وهو 
احلد األدنى املطلوب في غالبية البرامج 

الدراسية باجلامعة.
وقالت ان حرم اجلامعة يقع في موقع 
واحد مما يخلق حسا مجتمعيا متكامال بني 
طالبها وهي مكان أمن للعيش والدراسة 
ويحيط بها العديد من املساكن الطالبية 

اجلامعية في الشوارع احملاذية.

توفير سكن

والسكن متوافر جلميع الطالب طوال 
فترة دراستهم وقد يكون السكن تابعا 
للجامعة أو سكنا مرخصا به من القطاع 

اخلاص.
وتضم مساحة احلرم اجلامعي جميع 
املباني التعليمية الرئيسية ومن بينها 
املكتبة الت����ي حتتوي عل����ى أكثر من 
مليون كتاب ومرك����ز الكمبيوتر الذي 
يحتوي على أكثر م����ن 1100 كمبيوتر 
ومعهد اللغة مبركزه التعليمي واملجهز 

بشكل كامل.
كم����ا يتضمن مبن����ى احتاد الطالب 
الرئيسي مسرحا وناديا صحيا وحجرة 
ساونا وجاكوزي ومالعب رياضية أخرى 

يقع حرم سكارو بورو على بعد ساعة 
واحده بالسيارة وهي على بعد ميل واحد 
من أكثر املنتجعات السياحية األكثر جماال 
في اجنلترا وعلى بعد أقل من 5 دقائق من 
شواطئها الرملية وهو يجمع بني املباني 
التعليمية ومن ضمنها أستوديو ومسرح 
ومكتبة ومركز فنون ومنشآت االحتاد 
الطالبي وقاعات السكن ويوفر احلرم 

بيئة أمنة لطالبه في موقع رائع.
الفتة ال����ى ان الطال����ب يحظى في 
اجلامعة بكام����ل الرعاية واالهتمام من 
اجلامع����ة وباألخص الطالب الدوليون 
الذين سيكون في استقبالهم فور وصولهم 
للجامعة موظفو املكتب الدولي باجلامعة 
وهؤالء املوظفون انتقتهم اجلامعة من 
ست دول مختلفة ويتحدثون أكثر من 
15 لغة، وكذلك يوجد مبنى الحتاد طالب 
اجلامعة داخل احلرم اجلامعي ويعد هذا 
املبنى من أكثر املباني حبا وش����عبية 
للط����الب حيث يعقدون في����ه ندواتهم 

واجتماعاتهم.

توظيف الطالب

ويقدم االحتاد خدمات جليلة للطالب 
مثل توظيف الطالب الراغبني في العمل 

املالية للطالب غير  وتقدمي املساعدات 
القادرين على سداد املصروفات وكذلك 
يوجد داخ����ل احل����رم اجلامعي متجر 
للكت����اب اجلامع����ي ومركز س����فريات 
ومركز للتس����هيالت البنكية.وأكدت ان 
اجلامعة تضمن وجود س����كن جلميع 
الطالب األجانب في حالة اس����تيفائهم 
لش����روط القبول بشرط تقدمي طلبات 
حج����ز اإلقامة املبكر مب����ا ال يقل عن 3 
أش����هر قبل بدء الدراسة.وحول وجود 
مناذج متعددة للس����كن، قالت: معظم 
الغرف مفردة ويوجد قليل مزدوج وكذلك 
مس����اكن تابعة للقطاع اخلاص حتت 
إشراف اجلامعة لضمان جودة السكن 
واحلفاظ على حقوق الطالب وسالمته 
وتخصص اجلامعة كذلك مساكن خاصة 
للطالبات وتتميز »هال« بوجود مساكن 
كثيرة زهيدة الس����عر مبعدل 40% اقل 

من لندن.

خدمات الجامعة

وفيما يخص اخلدمات التي يقدمها 
املكتب الدولي للطالب قالت ان املكتب 
الدول����ي بجامعة هال يلعب دورا فعاال 
في تزويد كلي����ات اجلامعة مبعلومات 
عن الدول الوافد منها الطالب الدوليون 
ونوعية الدراسة التي مت نهجها في بلده 
حتى يتسنى للكليات وضع السياسات 
واإلرش����ادات التعليمية املناسبة التي 
تهيئ للطالب املناخ العلمي املناس����ب 

لألداء املتميز.
كما يلعب املكتب الدولي دورا مباشرا 
في إحاطة الطالب بالنصائح واإلرشادات 
األساسية التي تتيح له االستقرار السريع 
في ذل����ك البلد األجنبي اجلديد واملناخ 
العلمي اجلديد احمليط به.مثال على ذلك 
إقامة البرامج التعريفية للطالب اجلدد 
حني وصولهم إلى اجلامعة ملدة أسبوع 
كامل قبل بداية الدراسة، كما ان للمكتب 
دورا في التواصل بني الطالب األجنبي 
وجميع املؤسسات الهيئات البريطانية 
التي يتحتم على الطالب التعامل معها 

أثناء فترة دراسته باململكة املتحدة.
وفي ختام تصريحها قالت انه لدى 

الطالب الكويتي استعداد جميل للدراسة 
في ش����تى املجاالت واهم ما ننصح به 
الطالب هو االطالع املبكر على متطلبات 
الكلية التي يختارها وحتصني نفس����ه 
بأداء اختبار )األيلتس( ملعرفة مستواه 
اللغ����وي قبل ملء اس����تمارة االلتحاق 
باجلامعة كما ننصح الطالب أيضا بذكر 
القدرات واملهارات الشخصية التي يتميز 
بها بخالف الدرجات العلمية في طلب 

االلتحاق اجلامعي.

المستندات المطلوبة

من جانبه حتدث مسؤول التسجيل 
في اجلامعات االجنبية مبركز اخلليج 
للش����ؤون اجلامعية طارق شاهني عن 
املستندات املطلوبة من الطالب عند التقدم 
للجامعة، وق����ال البد ان يتقدم الطالب 
ملركز اخلليج للشؤون اجلامعية واملمثل 
الرس����مي للجامع����ة بالكويت بصورة 
الشهادة الدراس����ية باللغة االجنليزية 
وصورة من جواز السفر فقط وعندها 
يتم احتس����اب املعدل للم����واد املؤهلة 

للتخصص املطلوب.
وفي رده على سؤال حول هل تقبل 
جامع����ة هال الط����الب احلاصلني على 
الدبلوم التطبيقي، قال شاهني: يسمح 
الدبلومات  للط����الب احلاصلني عل����ى 
التطبيقية باستكمال دراستهم ملرحلة 

البكالوريوس.
وبالنس����بة ل����ألوراق املطلوبة من 
الطالب احلاصلني على الدبلوم التطبيقي 
لاللتح����اق بجامعة ه����ال، فيجب على 
الطالب أوال ملء طلب االلتحاق اخلاص 
باجلامعة وتقدمي شهادة الثانوية العامة 
وش����هادة الدبلوم التطبيقي واحملتوى 
العلمي للمواد التي درسها الطالب حتى 
يتمكن القسم امللتحق به الطالب بجامعة 
هال من إجراء تقييم س����ليم ومناظرة 
للمواد التي درس����ها الطالب بالدبلوم 
واملواد التي يتم تدريسها باجلامعة في 
مرحلة البكالوريوس الذي يرغب الطالب 
االلتحاق به باجلامعة وشهادة امتحان 
اللغة االجنليزية مبا ال يقل املعدل اللغوي 

املطلوب عن )ايلتس 6(.
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فالح العجمي

الرومي: تنمية وتطوير جودة األداء في معاهد الهيئة
محمد هالل الخالدي

أكدت نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لشؤون التدريب سعاد الرومي أن الهيئة تسعى باهتمام بالغ نحو 
تنمية وتطوير العم��ل األكادميي والتدريب في كلياتها ومعاهدها 
حيث بدأت منذ فترة طويلة في حتديث وتطوير معاهدها التدريبية 
لتك��ون مواكبة ملتطلبات العص��ر التكنولوجي احلديث، مبينة أن 
جودة العمل تس��اهم في حتقيق تلك التنمية وما قامت به الهيئة 
في تس��هيل جميع اإلجراءات العلمية لتكون معاهدها ذات جودة 
عالية في األداء س��اهم في حصول كل من املعه��د العالي للطاقة 
واملعه��د العالي لالتصاالت واملالحة على ش��هادة ضمان اجلودة 
العاملية Iso-2008-9001 وأضافت الرومي أن اليوم تكمل الهيئة تلك 
املس��يرة في احلصول على شهادة لباقي املعاهد وقد متكن معهد 

الس��ياحة والتجميل واألزياء من اجتياز مراحل التقييم واملراجعة 
الشاملة لنظام ضمان اجلودة وحصل على الشهادة املعتمدة عامليا 
Iso-2008-9001 والت��ي مت احلصول عليها من قبل اجلهة املتاحة 
Bureau VERITAS وهي من الش��ركات الرائ��دة في مجال تدقيق 
 »Iso« �واعتم��اد املواصف��ات واملقاييس العاملية ملنح ش��هادات ال
وأشارت الرومي الى ان قطاع التدريب سيعمل على استكمال تلك 
املسيرة في حصول جميع املعاهد على شهادة ضمان اجلودة لتكون 
معاهد معتمدة ورائدة في مجال جودة األداء، وفي ختام التصريح 
تقدمت الرومي بالتهنئة إلدارة معهد السياحة والتجميل واألزياء 
وعلى رأسهم مديرة املعهد سهير جمعة والذين عملوا على اجتياز 
املعهد مراحل التقييم متمنية لهم االستمرار في العطاء وفي تنمية 

وتطوير العمل نحو مواكبة متطلبات العصر.

فيصل العقل

آالء خليفة
استكمل وفد طالبات جامعة الكويت رحلته في 
جمهورية مصر العربية بزيارتهن ملكتبة االسكندرية 
واالستفادة مما حتويه املكتبة من كتب تاريخية 
ومتاحف عريقة، كما زار الوفد كذلك معرض الكتاب، 
واستمتعوا بشراء جملة من الكتب املفيدة واملتنوعة 
التي يحويها املعرض والتي تعكس بدورها ثقافة 

مصر وآثارها والثقافات األخرى. وصرحت رئيسة 
الوفد مساعد مدير الشؤون الطالبية بعمادة شؤون 
الطلبة ابتسام املنيس بأن لسفارتنا لدى القاهرة 
متمثلة في الس����فير د.رش����يد احلمد الدور األكبر 
واألساسي في تسهيل هذه الرحلة سواء في إجراءات 
االستقبال او املغادرة او حتى في تنظيم الزيارات 

املختلفة في مصر.

وفد الطالبات المتفوقات بالجامعة زار مكتبة اإلسكندرية


