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الجامعــــة
والتطبيقي

هنأ امني السر العام للقائمة املستقلة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ناصر احلسيني الطلبة املستجدين مبناسبة 
قبولهم في كليات ومعاهد الهيئة في الفصل الدراس���ي الثاني من 
العام الدراسي 2010/2009 متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم 
االكادميية وفي حتصيلهم الدراس���ي، واكد احلس���يني أن القائمة 
املستقلة سباقة في خدمة الطلبة وانها على استعداد تام من اجل 

مساعدة الطلبة من خالل استفساراتهم وارشادهم.

الحسيني هنأ مستجدي »التطبيقي« بقبولهم

تعيين الهاشم رئيسًا لقسم علم األدوية التطبيقي بالصيدلة

انطالق مؤتمر »االتجاهات الحديثة في تعليم إدارة األعمال« اليوم في »اإلدارية«

الفهيد: تعيين رؤساء أقسام علمية بـ »طب األسنان«
وتشكيل مجلس إدارة مركز الخليج والجزيرة العربية

النامي: الكويت ضمن أول 10 دول األكثر إنفاقًا
على التعليم في العالم ولكن مخرجاته متواضعة

اصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
عددا من القرارات الت����ي تقضي باآلتي: اوال 
جتديد تعيني د.احمد زكريا الهاش����م االستاذ 
املساعد بقس����م علم االدوية التطبيقي بكلية 
الصيدلة رئيسا للقس����م بالوكالة وذلك ملدة 

عام اعتبارا من 2009/11/8.
ثانيا جتديد تعيني رؤساء لالقسام العلمية 
بكلية طب االسنان وذلك على النحو التالي:

د.الرس جوران اندرسون � رئيسا لقسم 
العلوم اجلراحية، د.اينو س����اخير صمويل 
اكباتا � رئيس����ا لقس����م العل����وم الترميمية 

والتعويضية.
د.بوبي كاراينجادا جوزيف � رئيسا لقسم 

العلوم التشخيصية بالوكالة.

وذلك ملدة عام اعتبارا من 2009/9/24.
من جانب آخر اصدر د.الفهيد قرارا يقضي 
بتشكيل مجلس ادارة مركز دراسات اخلليج 
واجلزيرة العربية بجامعة الكويت من اآلتية 

اسماؤهم:
د.فهد الثاقب � نائب مدير اجلامعة لالبحاث 

)رئيس مجلس االدارة(.
اوال جتدي����د تعيني ملدة عامني اعتبارا من 

:2009/9/30
من داخ����ل اجلامعة: د.فهد الناصر � مدير 

املركز )نائب رئيس مجلس االدارة(.
د.فت����وح اخلترش � كلية اآلداب � قس����م 

التاريخ.
د.ناي����ف املطيري � كلية العلوم االدارية � 

قسم االقتصاد.
م����ن خارج اجلامعة: د.عب����داهلل الغنيم � 
الكويتية،  البحوث والدراسات  رئيس مركز 
د.علي الشمالن � مدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، الش����يخ فيصل املالك � وكيل 
وزارة االعالم، علي املوس����ى � رئيس مجلس 
االدارة العضو املنتدب لشركة مجموعة االوراق 

املالية
ثانيا: تعيني ملدة عامني اعتبارا من تاريخ 

صدور القرار:
د.ابراهيم محمد كرم � كلية التربية � قسم 

املناهج وطرق التدريس.
د.ثقل سعد العجمي � كلية احلقوق � قسم 

د.عبداهلل الفهيدالقانون الدولي.

آالء خليفة
الرابطة لتنمية  عقد رئيس 
املوارد البشرية )ارتقاء( د.نامي 
النامي مؤمترا صحافيا صباح 
امس لالعالن عن مشاركة الرابطة 
في مؤمتر »االجتاهات احلديثة 
في تعليم ادارة االعمال« واملزمع 
عق���ده اليوم ومل���دة 3 أيام في 
مجمع الشويخ اجلامعي بجامعة 
الكويت، والذي تنظمه املنظمة 
العربي���ة لضم���ان اجلودة في 
التعليم ويترأس املؤمتر عميد 
كلية العل���وم االدارية بجامعة 
العجم���ي،  الكوي���ت د.راش���د 
وش���ارك في املؤمتر الصحافي 
اعضاء من الرابطة باالضافة الى 
املدير التنفيذي للمنظمة العربية 
لضمان اجلودة في التعليم د.بيان 

عبداحلق.
وقال د.النامي انه وبالتعاون 
م���ع املنظمة العربي���ة جلودة 
التعلي���م س���يتم عق���د مؤمتر 
باجلامعة اليوم وذلك لتوضيح 
مدى قدرة التع���اون البناء بني 
الكوي���ت واملنظمات التي تهتم 
بجودة التعليم حتى تكون هناك 

مخرجات جيدة بالكويت.

مخرجات التعليم

وقال انه وفقا لالحصائيات 
الدولي، جاءت  اخلاصة بالبنك 
الكوي���ت ضمن الدول العش���ر 
األولى املنفقة على التعليم على 
مستوى العالم ولكن مخرجاتها ال 
تتوافق مع انفاقها وبالتالي نرى 
ان مخرجات التعليم في الكويت 
متواضعة مبا يخلق اش���كالية 
كبرى السيما في بناء التعليم من 
ناحية الهيكلة ومناهج التعليم 
ونرى ان هناك الكثير من املشاكل 
التي تواجه الكويت في صناعة 
جيل قادر على حتمل املسؤولية، 
في الوقت الذي نرى فيه الدول 
تض���ع ف���ي اجن���دة اولوياتها 
واهتماماتها بالتنمية احلقيقية 

من بوابة التعليم.
انه في حال  ولفت د.النامي 
التعليم  ف���ي  تواجدت اجلودة 
والق���درة عل���ى توصي���ل تلك 
اجلودة فسيكون هناك مخرجات 
ايجابية وممت���ازة للبالد، ولذا 
جنحت الرابطة الكويتية لتنمية 
املوارد البش���رية الى ان يكون 
لها دور بناء من خالل التعاون 
مع اجلهات املعنية ذات الصلة 
الطرق  التعليم اليصال  مبجال 
احلديثة ف���ي التعليم واملناهج 
االيجابية وطرق بنائها بطريقة 
منهجية والتعاون مع اجلهات 
التي تنعى باجلودة واملخرجات 
احلقيقي���ة لتطوير التعليم في 

الكويت.
واض���اف ان التع���اون كان 
ثنائيا بيننا وبني املنظمة العربية 
جلودة التعليم، وقد عقدنا مؤمترا 
تعليميا سابقا بعنوان »صعوبات 
التعلم« وكان مؤمترًا تخصصيًا 
اكث���ر من كونه ش���موليًا وهذا 
املؤمتر الثاني لنا كرابطة نتعاون 
فيه مع اجلهات املتخصصة، فقد 
تعاونا في السابق مع اجلمعية 
العربية لصعوبات التعلم وحاليا 
تعاونا مع املنظمة العربية جلودة 
التعليم ونأمل حقيقة ان تكون 
هناك توصيات ومخرجات تفيد 
الكوي���ت وكما نعل���م ان هناك 
الكثير م���ن األمور التي تواجه 

فعال في حتسني التعليم الذي ال 
يخص فقط اجلامعات واعضاء 
هيئ���ة التدريس به وامنا قطاع 
االعمال البد ان يساهم ويجب ان 
يحقق التعليم احتياجات قطاع 
االعمال بالتعاون مع املنظمات 
غي���ر الربحي���ة االخ���رى التي 
يهمها تأهيل االنسان في العالم 
العربي، مشيرة الى ان املؤمتر 
هو جهد جماعي لتحسني جودة 

التعليم.
وأوضحت د.عبداحلق انه قد 
مت اختيار كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت ليترأس عميدها 
املؤمتر بسبب انه قد مت اختيار 
الكلية كواحدة من افضل كليات 
العلوم االدارية بالعالم العربي، 
وبالتالي فإن اختيار تلك الكلية 
عل���ى وج���ه اخلص���وص جاء 
باعتباره���ا منوذجا متميزا في 
العالم العربي فيما يخص العلوم 
االدارية وفضلنا ان تس���تنير 
وتستفيد كليات العلوم االدارية 
بالعالم العربي من خبرة كلية 
العلوم االدارية بجامعة الكويت، 
فاختيار الكويت لم يكن عشوائيا 
وإمنا بناء على متيز كلية العلوم 

االدارية بجامعة الكويت.

الفرص الوظيفية

وم���ن جانبها قال���ت مدربة 
البشرية وعضو  املوارد  تنمية 
الرابطة الكويتية لتنمية املوارد 
البش���رية )ارتقاء( شذى فايز: 
إن الهدف االساس���ي من وجود 
الرابط���ة هو االهتم���ام باملورد 
البشري، ومشاركة الرابطة من 
املؤمت���ر تأتي من حتقيق هدف 
اساسي من اهداف الرابطة وهو 
البشري نظرا  االهتمام باملورد 
ألنه ال يتحقق ألي عمل عوامل 
النجاح إال من خ���الل االهتمام 

باملورد البشري.
موضحة انه سيتم عقد ورشة 
عمل في يوم االربعاء 17 من الشهر 
اجلاري وستقوم هي بتقدميها 
حول حتسني الفرص الوظيفية 
الوظيفي  النج���اح  ومفاتي���ح 
الفتة الى ان مشاركتها في تلك 
الورشة تأتي من اهتمام الرابطة 
الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
بتحسني الفرص الوظيفية لدى 
جميع اخلريجني سواء بجامعة 
الكويت أو الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب واملعاهد 

اخلاصة.

املعلم واملنهج والبيئة التعليمية 
ونتمنى حقيقة من خالل ورش 
التي ستصاحب املؤمتر  العمل 
ان تكون هناك توصيات ايجابية 

تأخذ بعني االعتبار.

المركز األول

واض���اف ان الكوي���ت على 
مدار 5 سنوات متتالية حصلت 
عل���ى املرك���ز االول عربيا في 
التنمية البش���رية وهي املورد 
الذي تعتم���د عليه  احلقيق���ي 
ال���دول احلضارية وان كان لنا 
دور كرابط���ة في تنمية املوارد 
البشرية نلعبه من خالل الورش 
الثقافية  العلمية واملؤمت���رات 
واالدبية واالجتماعية والتعليمية 
ومن خ���الل امللتقيات وبالتالي 
نرى دورنا ومسؤولياتنا جتاه 

املجتمع كبيرة وضخمة.
واشار د.النامي الى ان جامعة 
الكويت حتتض���ن عقد املؤمتر 
العلوم  برئاس���ة عميد كلي���ة 
االدارية بجامعة الكويت د.راشد 
العجمي، موضحا انه س���يكون 
للرابطة من ضمن برنامج املؤمتر 
نشاطات س���تعقد على مسرح 

مكتبة البابطني.
وقد اوضح د.النامي ان اليوم 
االثنني ستعقد اولى ورش العمل 
املصاحب���ة للمؤمت���ر في متام 
الساعة 9:30 صباحا في القاعة 
املس���تديرة مببن���ى املؤمترات 
بالشويخ، وسيتم افتتاح املؤمتر 
رسميا بحضور وزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في متام الس���اعة 9:30 

صباح يوم غد الثالثاء.

8 أعضاء

املدير  وم���ن جهتها قال���ت 
التنفي���ذي للمنظم���ة العربية 
لضمان اجلودة في التعليم وأمني 
عام املؤمتر د.بيان عبداحلق: ان 
املنظمة العربية لضمان اجلودة 
في التعليم هي مؤسس���ة غير 
ربحية تأسست بهدف حتسني 
جودة التعليم في العالم العربي 
ولها مجلس ادارة من كل الدول 
العربي���ة، والرئي���س الفخري 
للمنظمة امني عام جامعة الدول 
العربية عمرو موسى، ويترأسها 
طالل ابو غزالة الرئيس واملدير 
أبو  التنفيذي ملجموع���ة طالل 
غزالة، ونائب الرئيس د.صالح 
هاشم امني عام احتاد اجلامعات 

العربية.
ولفت���ت د.عبداحلق الى ان 
مجل���س االدارة يضم 8 اعضاء 
من عدة دول، مشيرة الى ان من 
اهم اهداف املنظمة السعي نحو 
حتسني جودة التعليم في العالم 
العربي، وتؤدي ذلك الغرض بعدة 
طرق منها مساعدة اجلامعات حتى 
تتأهل للحصول على االعتماد 
العربية  التعلي���م  ملؤسس���ات 
بالتعاون مع شركائنا الدوليني، 
ونش���ر الوعي ح���ول التعليم 
املتميز في مؤسس���ات التعليم 
في العالم العربي واملشاركة في 

تأسيس نظام اجلودة للجامعات 
العربي���ة ودعم وتعزيز ضمان 
اجلودة في املؤسسات التعليمية 
العربية عن طريق تقدمي خدمات 
املراجعة والتدريب وبناء القدرات 
وتسهيل القيام بأبحاث تتعلق 
بج���ودة التعلي���م ع���ن طريق 
إنشاء مطبوعات لنشر األبحاث 
وتخصيص جائزة سنوية ألفضل 
بحث في جودة التعليم وكذلك 
التع���اون مع هيئ���ات االعتماد 
العربية والدولية لتأهيل وتبادل 
املراجعني والتعاون مع هيئات 
االعتماد العربية في مجال تدريب 
املؤسسات التعليمية على معايير 
ضمان اجلودة الوطنية وايضا 
انشاء الروابط والعمل مع هيئات 
االعتماد الدولية وتبادل اخلبرات 

في مجال ضمان اجلودة.
واش���ارت د.عبداحل���ق الى 
ان انعق���اد مؤمت���ر االجتاهات 
ادارة  احلديث���ة ف���ي تعلي���م 
االعمال، هو بالتعاون مع قطاع 
االعمال ومنظمات غير ربحية 
اخرى تسعى للتدريب ولديها 
نفس االهداف وايضا بالتعاون 
الكوي���ت وجمعية  مع جامعة 
العالم  ادارة االعمال في  كليات 
العربي التابعة الحتاد اجلامعات 

العربية.

تحسين التعليم

متابع���ة: فنح���ن نؤمن بأن 
جميع تل���ك االطراف واصحاب 
املصلحة البد ان يكون لهم دور 

د.يعقوب الرفاعي

بسام الكندري

د.راشد العجمي

شعار مندوبي االحتاد

»التطبيقي«: الحربي مديرًا لمركز القياس 
وعبدالرسول لـ »متابعة الخريجين وسوق العمل«

الكندري: بدء حملة استقبال استمارات 
مندوبي االتحاد في المدن والواليات األميركية

رابطة الدراسات العليا إلعفاء 
الطلبة من رسوم تسجيل المواد

محمد المجر
طالبت رابطة الدراسات العليا التابعة لالحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت أمني عام جامعة الكويت 
د.انور اليتامى بإعادة النظ���ر في القرار املتعلق 
برفض اعفاء طلبة الدراسات العليا الذين يتقاضون 
منحة من رس���وم تسجيل املواد وذلك على أثر ما 

للرسوم من إثقال لكاهل الطلبة.
وصرح رئيس الدراس���ات العليا عادل شمس 
الدين، ب���أن الكتاب الصادر من أمني عام اجلامعة 
واملذكور فيه سبب قرار رفض االعفاء من الرسوم 
متناقض وغير منطقي، حيث ان االدارة اجلامعية 
س���بق ان ألغت رسوم التس���جيل جلميع الطلبة 
الدارسني في جامعة الكويت.كما أكد شمس الدين  
أن أمني عام اجلامعة قد تفضل مشكورا وبرحابة 
صدر بتلقي مطلبنا وأب���دى جتاوبا كبيرا، حيث 
أحال الكتاب الى عميد الدراس���ات العليا د.نبيل 
اللوغاني الذي فوجئنا برده والذي يقضي برفض 
الغاء رسوم طلبة الدراسات العليا اسوة بزمالئهم 

الطلبة، حيث انه استند الى ان الهدف من الرسوم 
هو ضمان جدية الطالب في الدراسة.

هذا وأوضح شمس الدين ان رسوم التسجيل 
للعام الدراسي 2009/2008 قد بلغت 213375.000 
دينار استنزفت جيوب الطلبة الذين ال يتجاوزوا 
ال� 1500، وان هذا املبلغ الضخم ال ميكن ان يكون 
بالفعل ضمانا جلدية الطال���ب، بل لضمان اثقال 
كاهل الطالب في الدراس���ات العليا، حيث انه في 
نهاية املطاف لم يتقدم الى كلية الدراسات العليا 
ولم يجتاز جميع شروطها ومتطلباتها الكثيرة إال 
وهو جاد في دراسته وحتصيله العلمي، حيث اننا 
في كتابنا الصادر إلى أمني عام جامعة الكويت قد 
أوضحنا أن طلبة الدراسات العليا الذين يتقاضون 
منحة وهم بأمس احلاجة إلى اعفائهم من الرسوم، 
وان على اإلدارة اجلامعية وعلى وجه اخلصوص 
عمادة كلية الدراسات العليا مراعاة طلبة الدراسات 
العليا وذلك لتسهيل التحصيل العلمي في الدراسات 

لزمالئنا الطلبة.

محمد هالل الخالدي
أص���در مدير عام الهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي عددا من القرارات يقضي االول باعتماد ندب د.فالح 
عقيل املطيري مساعد العميد للتعليم املستمر بعمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املس���تمر، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام 
2010/2009 وملدة ع���ام، باالضافة الى عمله االصلي. والقرار الثاني 
يقضي بندب د.جابر محمد املنيفي مساعد العميد لشؤون التقنيات 
بعمادة املكتبات والتقنيات، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 
للعام 2010/2009 وملدة عام باالضافة الى عمله االصلي. واما القرار 
الثالث فيقضي بن���دب د.فهاد عيادة احلربي مدي���را ملركز القياس 
والتقومي، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام 2010/2009 
وملدة عام، باالضافة الى عمله االصلي. والرابع يقضي بندب د.حسني 
قاسم عبدالرسول مديرا إلدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل بقطاع 
التخطيط والتنمية، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام 

2010/2009 وملدة ستة اشهر باالضافة الى عمله االصلي.

آالء خليفة
اعلن رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية 
بس���ام الكندري عن بدء حملة االحتاد السنوية 
الستقبال استمارات الطلبة الراغبني في التطوع 
للعم���ل كمندوبني لالحتاد في امل���دن والواليات 

املختلفة.
وش���جع الكندري جميع الطلبة على الدخول 
ملوقع االحتاد الرسمي )nuks.org( لقراءة شروط 
املندوبية وتعبئة االستمارة في حال توافر الشروط 
والعزمية على القيام مبسؤوليات املندوب في املدن، 
واضاف ان مندوبي االحتاد هم ذراع االحتاد في 

التواصل ومساعدة الطلبة في شتى البقاع االميركية 
فنهيب بالطلبة الراغبني في التطوع خلدمة اقرانهم 
الطلبة الكويتيني املغتربني في الواليات املتحدة 
االميركية تعبئة اس���تمارة املندوبية ومشاركة 
االحتاد في انشطته وبرامجه طوال العام النقابي 
والتي جتمع الطلبة بأج���واء كويتية اجتماعية 
ف���ي املدن املختلفة ولع���ب دور حلقة وصل بني 
الطلبة واالحتاد للمساعدة على حل مشاكل الطلبة 
املختلفة سواء املعيشية او االكادميية باالضافة 
الى مساعدة الطلبة املس���تجدين لدى وصولهم 
للواليات املتحدة ليس���تقروا في مدنهم ويخطوا 

اخلطوة االولى لرحلة جناح اكادميية رائعة.

المسلم تفقّد مجمع الهيئة في العارضية

دارين العلي
قام الوكيل املس���اعد لش���بكات التوزيع 
الكهربائية م.صالح املس���لم بزيارة تفقدية 
ملشروع مجمع الهيئة التربوي التجاري في 
العارضية )كليتي الدراسات التجارية »بنني 
� بنات«، وكليتي التربية االساسية »بنني � 
بنات«( والذي تبلغ تكلفته 140 مليون دينار، 
وقد رافقه في اجلولة كل من م.عبدالرحمن 

املطوع � نائب املدي���ر التنفيذي في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وم.احمد 

البدر � مراقب املشروع.
وتأتي هذه الزيارة لتفقد مراحل املشروع 
واالطالع على سير العمل، فضال عن اعتماد 
خط س���ير الكيبالت واحملوالت في املوقع 
والتأكد م���ن وصول التي���ار الكهربائي في 

املواعيد املطلوبة.

جانب من جولة املسلم في مجمع العارضية

)محمد ماهر(د.نامي النامي ود.بيان عبداحلق وشذى فايز وإسماعيل الشطي وطالل أبوغزالة

»اإلدارية« تحتفل بتجديد اعتمادها األكاديمي مارس المقبل
آالء خليفة

اعلن عميد كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت د.راشد 
العجمي، عن اس���تعداد الكلية للقيام بحفل خاص مبناسبة 
حصول الكلي���ة على جتديد االعتماد االكادميي وذلك ملدة 6 
س���نوات جلميع برامج الكلية على مستوى البكالوريوس 
واملاجستير، والذي حصلت عليه الكلية من جمعية تطوير 
كليات ادارة االعمال الدولية AACSB وهي اعلى جهة اعتماد 
اكادميي في العالم. واضاف د.العجمي ان احلفل سيكون حتت 
رعاية وحضور د.موضي احلمود � وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي، وكذلك حضور الشخصيات البارزة واملهمة 
بالدولة منها: اعضاء مجلس االمة، الوزراء، عمداء الكليات، 
مديرو االدارات وهم الشركات التي ساهمت في انشطة الكلية 

حيث سيكون احلفل في شهر مارس املقبل.


