
الثالثاء
16  فبراير 2010

22
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
حتت رعاية عميد كلية العلوم بجامعة الكويت د.بدر 
الصقعبي سيتم عقد ورشة عمل بعنوان »ورشة متقدمة 
في املجهر االلكتروني«. )مجهر الليزر متعدد البؤرـ  مجهر 
القوة بني الذرات ـ املجهر االلكتروني النافذ عالي الكفاءة( 
بوحدة امليكروسكوب االلكتروني في كلية العلوم جامعة 
الكويت وذلك في الفترة من 21ـ  25 مارس 2010. وسيحاضر 

ويدرب في هذه الورشة ثالث أساتذة متميزين هم:
1ـ  د.عبدالغفار سرفستاني من جامعة جنوب أستراليا 

في أديليد األسترالية )مؤسسة هانسون(.
2ـ  د.دوسان لوسك من جامعة جنوب أستراليا )املركز 

الوطني لعلوم النانو بيولوجي(.
3ـ  د.أويكاوا من شركة جيول اليابانية )مدير مجموعة 

التطبيقات األوروبية في شركة جيول(.

ورشة في »المجهر اإللكتروني« في »العلوم«

الرفاعي تفقد سير امتحانات اللغة اإلنجليزية في »التجارية«

الرومي دعت المقبولين بمعاهد التدريب لمراجعة الهيئة اليوم

الصبر لمستجدات »التطبيقي«: رتبن حياتكن
وحددن أهدافكن وتجنبن الحصول على إنذارات

محمد المجر
نظمت جلان الطالبات في االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاء تنويريا للطالبات املستجدات 
بالفصل الدراسي الثاني 2009-2010 على مسرح كلية العلوم الصحية 
بالشويخ، حاضر بها رئيس قسم القبول عبداهلل الصبر، ونائبته 
شريفة الطرطوم، ورئيسة جلنة املستجدات باالحتاد مرمي الفيلكاوي 
وحضور عدد كبير من عضوات االحتاد وعامالته في الكليات، وقد 

شهد اللقاء حضور كبير من قبل الطالبات املستجدات.
في البداية قالت ضحى احلمادي ان الهدف من اللقاء التنويري 
هو تعرف الطالبات على تلك املرحلة اجلديدة واملهمة في حياتهن، 
والتعرف على سير الدراسة بكليات ومعاهد الهيئة وتبسيط جميع 
األسئلة املتعلقة بالدراسة، واإلجابة عن أي سؤال أو استفسار فيما 
يختص بالطالبات املستجدات، وطالبتهن بعدم التردد في الرجوع 
لالحتاد في حال تعرضهن ألي مشكلة في الدراسة، وقالت إن الدور 
الرئيسي لالحتاد هو العمل على خدمة اجلموع الطالبية وتذليل 
كل العقبات التي تواجه مســــيرتهم التعليميــــة، وتقدمي البرامج 
واألنشطة املفيدة للطلبة والطالبات، كما دعتهن للتفاعل واملشاركة 

في البرامج واألنشطة املفيدة التي يقدمها االحتاد.
بدورها رحبت رئيسة جلنة املستجدات في االحتاد مرمي الفيلكاوي 
بزميالتها مؤكدة أن الطالبات املستجدات يتمتعن باهتمام خاص 
من قبل االحتاد نظرا حلداثة عهدهن بالتطبيقي، والكثيرات منهن 
رمبا تكون لديهن بعض الرهبة النتقالهن من املرحلة الثانوية إلى 
املرحلة األكادميية التي حتدد مســــتقبلهن، ولكن االحتاد سيكون 
عونا لهن بعد اهلل ســــبحانه لتخطي تلك املرحلة بتقدمي النصح 
واإلرشــــاد الالزم حول كافة األمــــور التي يحتجن إليها خالل تلك 

املرحلة.

من جانبه هنأ رئيس قسم القبول عبداهلل الصبر بناته املستجدات 
على القبول بالهيئة وتطرق بشرح واف عن طبيعة الدراسة بالكليات 
واملعاهد بالهيئة، فضال عن تقدميه جملة من التوجيهات والنصائح 
العامة للطالبات دعاهن فيها إلى ترتيب حياتهن وحتديد األهداف 
واألولويات، وذكر لهن أهم املواعيد اخلاصة باالختبارات، ثم تطرق 
لألسباب التي تؤدي حلصول الطالبة على إنذارات، ثم شرح خطوات 

حصول الطالبة على املكافأة االجتماعية وشروطها.
بدورها تطرقت نائبة رئيس قســــم القبول شــــريفة الطرطوم 
للعديد من األمور التي تخفى عن املستجدات، وحذرت من عواقب 
غياب املستجدات عن محاضراتهن والذي يؤدي بهن إلى احلرمان 
الدراســــي في حال غابت 9 محاضرات عن املادة وهذا شيء صعب 
على الطالبة، مؤكدة أن الكورس الدراسي األول للمستجدات تترتب 
عليه مسيرتهن الدراسية، وقالت إن العامل الرئيسي حلياة دراسية 
موفقــــة هو االلتزام باحملاضرات وعدم الغياب أو التهاون، فإذا ما 
أرادت الطالبة الوصول للتفوق فيجب أال يقل معدلها عن 3 نقاط 

كبداية دراسية.
وناشدت الطرطوم املستجدات التوجه لالخصائية االجتماعية 
في حال تعرضت ألي ظروف تســــتدعي وقف القيد أو االنسحاب 
الكلي من املقررات لتفادي الوقوع في اإلنذار أو الفصل، مشيرة إلى 
أن طالبات العلوم الصحية والدراسات التكنولوجية، والدراسات 
التجارية يتم فصلهن بعد 3 إنذارات، وفي كلية التربية األساسية 
بعد 4 إنــــذارات، وجميع احلاالت ميكنها إعادة القيد آليا أول مرة 
تتعرض للفصل، وبعدها البد أن يكون من خالل مكاتب النشــــاط 

والرعاية الطالبية حتى استنفاد مرات إعادة القيد.
وفي ختام اللقاء مت فتح باب األسئلة التي توجهت بها العديد 

من الطالبات ومت اإلجابة عليها من قبل احملاضرين باللقاء.

محمد هالل الخالدي
قام مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي بجولة تفقدية 
على ســـير اختبارات القدرات 
األكادميية للغـــة االجنليزية 
للطلبة املســـتجدين للفصل 
الدراسي الثاني، رافقه في اجلولة 
عميد كلية الدراسات التجارية 
د.مشـــعل متلع الذي تقدم له 
بالتهنئة على منصبه اجلديد، 
متمنيا لـــه النجاح والتوفيق 
مبا يخدم هذا الصرح األكادميي 
مبا يساعد على تيسير العملية 
التعليمية للطلبة والطالبات، 
وتعـــرف معـــه علـــى ســـير 
االختبارات وآخر مســـتجدات 
الكلية اســـتعدادا الســـتقبال 
الفصل الدراســـي اجلديد، كما 
رافقه في اجلولة مساعد مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 

جنم الرومي.

للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني

خالل لقاء تنويري نظمته لجان اتحاد »التطبيقي«

د. يعقوب الرفاعي ود.مشعل متلع أثناء تفقد سير امتحانات الطلبة

موسى محسن: الجامعة المفتوحة تدعم 
خطط برامج التنمية في جميع الدول العربية

حتت رعاية رئيس اجلامعة 
العربية املفتوحة د.موسى محسن 
التدريب وخدمة  نظمت وحدة 
املجتمع في اجلامعة ورشتي عمل 
حول التقييم األكادميي ومقرر 
مهارات االتصال في مجال االعمال 
شارك فيها نحو 60 مشاركا من 

أكادمييي اجلامعة.
في البداية اكد د.موسى أهمية 
األسس واألهداف السامية ملنطلق 
مسيرة عمل اجلامعة في فروعها 
الســـبعة التي تعكس على حد 
تعبيره متيزهـــا في احملافظة 
على نوعيـــة وجودة مناهجها 
ومخرجاتهـــا، مشـــيرا إلى انه 
على الرغم من تواجد اجلامعة 
من خـــالل فروعها في ســـبع 
دول عربيـــة إال أن جميع هذه 
الفروع تشترك في رسالة واحدة 
وتدريس مناهج موحدة وتخضع 
المتحانات موحدة وميكن ألي 
طالب االنتقال من فرع إلى آخر 
دون تعقيدات وان يحصل على 
شهادة تخرج من طرف اجلامعة 
العربية املفتوحة وأخرى باسم 
البريطانية املفتوحة  اجلامعة 
بحكم عقد الشـــراكة املبرم بني 

كلتا اجلامعتني. 
وأضاف د.محسن ان اجلامعة 
املفتوحة بهذا املعنى وما تتبناه 
في نظامها اإلداري واألكادميي 
واســـتراتيجيات عملهـــا اآلني 
واملستقبلي حققت على ارض 
الواقع العملي وبشـــكل يومي 
حلم الوحدة العربية الذي طاملا 
تطلعت إلى حتقيقه أجيال دول 
عاملنا العربي في إشارة منه إلى أن 

حلم اجلامعة العربية املفتوحة لم 
يأت من فراغ بل جاء به مؤسسها 
وصاحب فكرة إنشائها صاحب 
الســـمو امللكي األمير طالل بن 
عبدالعزيز الذي أراد من خالل 
مشروع اجلامعة حتقيق الوحدة 
العربية بعيدا عن السياســـة، 
مؤكدا التزام جميع منســـوبي 
اجلامعة بالعمل املتواصل على 
جتســـيد هذا احللم مبا يحقق 
للجامعة العربية املفتوحة التميز 
والريادة في دعم خطوط برامج 
التنمية في كل ساحة من ساحات 

دول عاملنا العربي.
 وبعد ذلك حتـــدث د.بيتر 
البريطانية  غرين من اجلامعة 
املفتوحة عن موضوع برنامج 
ورشة التقييم األكادميي وما أثير 
حولها من مواضيع وتساؤالت 
فيما حتدث رئيس وحدة التدريب 
وخدمة املجتمع في املقر الرئيسي 
د.طارق فخرالدين عن موضوع 
برنامج ورشـــة تقييم مهارات 
االتصال في مجال االعمال، مؤكدا 
ان كلتا ورشـــتي العمل جاءت 
لتجسيد مدى اهتمام اجلامعة 
العربية املفتوحة بتدريب أعضاء 
هيئة التدريس على الوســـائل 
الراسخة واملستخدمة في تعليم 
وتقييم املقررات واملواد التعليمية 
في إطار التعاون األكادميي مع 
البريطانية  العربيـــة  اجلامعة 
املفتوحـــة.  وأوضـــح أن لدى 
وحدة التدريب وخدمة املجتمع 
في اجلامعة عـــددا من البرامج 
وورش العمل املوجهة إلى أسواق 
العمل احمللية والعربية بهدف 

تلبية احتياجاتها مما تتمتع به 
املفتوحة من  العربية  اجلامعة 
الكثير من امليزات التي ال تتوافر 
في املؤسسات األكادميية األخرى، 
مشـــيرا الى أن من بني أهم تلك 
املميزات تواجد اجلامعة العربية 
املفتوحة في سبع دول عربية 
ومتكنها بكل يسر من االستفادة 
من اخلبرات املتواجدة في فروع 
اجلامعـــة إضافة إلـــى إمكانية 
استفادتها من اخلبرات اإلقليمية 
مســـتمدة من منظمـــة اجفند 
العربي لدعم  )برنامج اخلليج 
منظمات األمم املتحدة اإلمنائية( 
وكذلك مؤسسات بنوك الفقراء 
واملشاريع الصغيرة والطفولة 
واملرأة العربية إلى جانب ما لدى 
اجلامعة من ارتباط مبؤسسات 
أكادميية دوليـــة مثل: منظمة 
اليونســـكو وجامعة هارفارد 
واجلامعة البريطانية املفتوحة 
التي متكنها مـــن تقدمي برامج 
ودورات واستشـــارات متميزة 
ومتنوعـــة تغطي مـــن خاللها 
احتياجات مؤسسات القطاعني 
الرســـمي واألهلي فـــي الدول 
العربية في مجـــاالت التدريب 
والتطوير قل ان يكون لدى غيرها 
من اجلامعات الزميلة مثل هذه 
املميزات واإلمكانيات واخلبرات، 
مؤكدا أن صرح اجلامعة العربية 
املفتوحـــة هو بـــكل املقاييس 
صرح تعليمي وثقافي وإنساني 
وتنموي يســـير بخطى ثابتة 
لتحقيق االجناز الداعم للحراك 
التعليمـــي واملجتمعي املتطور 

واملنافس إقليميا ودوليا.

محمد هالل الخالدي
اعلنت نائـــب املدير العام 
لشؤون التدريب بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
سعاد الرومي ان املقبولني بقطاع 
التدريب عليهم مراجعة املعاهد 
والدورات التدريبية التي قبلوا 
بها حلضور اللقاءات التنويرية، 
مضيفة ان على الطلبة املقبولني 
االلتزام باملواعيد احملددة على 
ان يصطحبـــوا معهم عدد 4 
صور شخصية وصورة عن 
البطاقة املدنية ويضاف على 
ذلـــك للمقبــوالت صورة عن 
شهادة امليالد وصورة عن عقد 
الزواج للمتزوجة، وأشـــارت 
الرومي الى ان مواعيد مراجعة 
املقبولني مبعاهد  املستجدين 
التدريب والـــدورات اخلاصة 
الثانـــي  الدراســـي  للفصـــل 
2010/2009 تبـــدأ مـــن اليوم 
الثالثاء 16 اجلاري وتســـتمر 
حتى 21 اجلاري حسب املواعيد 

احملددة:
ـ املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة: سيكون ايام الثالثاء 
واالربعاء واخلميس املوافق 16 
و17 و18 اجلاري من الساعة 9 
الى الساعة 12 ظهرا مبقر املعهد 
بالشويخـ  املجمع التكنولوجي 

للهيئةـ  شارع جمال عبدالناصر 
)للبنني والبنات( مصطحبني 
معهم صورة للبطاقة املدنية 
امليـــالد و4 صور  وصـــورة 

شخصية.
ـ املعهد العالي للطاقة: وذلك 
يوم االحد املوافق 21 اجلاري 
في متام الســـاعة 10 صباحا 
مبقر املعهد بالشويخـ  املجمع 
التكنولوجي للهيئة ـ شـــارع 
جمال عبدالناصـــر )للبنني( 
مصطحبـــني معهـــم صورة 
للبطاقة املدنية وصورة امليالد 

و4 صور شخصية.
واإلدارة  الســـكرتارية  ـ 
املكتبية: وتكون ايام الثالثاء 

واألربعـــاء واخلميس 16 و17 
و18 اجلـــاري )للبنـــني( وأما 
الثالثاء  البنات فتكون يومي 
واخلميـــس 16 و18 اجلـــاري 
لتسليم املستندات وذلك في 
متام الساعة 9 وحتى الساعة 12 
ظهرا وسيقام يوم اخلميس 18 
اجلاري لقاء تنويري للطالبات 
املستجدات في متام الساعة 10 
صباحا وسيكون مقر املعهد 
مبنطقة حولي شارع شرحبيل 
مقر الدورات اخلاصة لتسليم 
املستندات صورة عن البطاقة 
املدنية وصورة امليالد و4 صور 

شخصية.
ـ الدورات التدريبية اخلاصة: 
وخصـــص يـــوم األربعاء 17 
اجلاري للبنني في متام الساعة 6 
مساء وذلك في منطقة الشويخ 
- املجمع التكنولوجي للهيئة 
شارع جمال عبدالناصر )املعهد 
الصناعي الشـــويخ املسرح( 
وأما للطالبـــات فيكون يوم 
اخلميس 18 اجلاري في متام 
الساعة 6 مساء مبنطقة حولي 
شارع شرحبيل مقر الدورات 
التدريبية اخلاصة، مصطحبني 
معهم صورة للبطاقة املدنية 
امليـــالد و4 صور  وصـــورة 

شخصية.

في افتتاح ورشتي عمل التقييم األكاديمي ومهارات االتصال

د.موسى محسند.طارق فخرالدين

عبدالعزيز الصقعبي متوسطا أعضاء القائمة خالل اجلمعية العمومية

سعاد الرومي

شريفة الطرطومضحى احلمادي مرمي الفيلكاويعبداهلل الصبر

د.فهاد العجمي

رابطة التدريب هنأت أعضاءها 
بالفصل التدريبي الثاني

املتحـــدث  هنـــأ 
الرســـمي لرابطـــة 
أعضاء هيئة التدريب 
العامـــة  بالهيئـــة 
التطبيقي  للتعليم 
محمد  والتدريـــب 
الهاجـــري جميـــع 
أعضاء هيئة التدريب 
التدريبية  باملعاهد 
مبناسبة بدء الفصل 
الثاني  التدريبـــي 
للجميع  وتتمنـــى 
التوفيـــق  دوام 
والنجاح، وقال ان 

الرابطة تواصل أنشـــطتها واتصاالتها باألعضاء من 
خالل مقر الرابطة اجلديدـ  مبنطقة حولي ومن املوقع 
اإللكتروني للرابطة، وتقوم الرابطة باالســـتمرار في 
متابعة كل األمور واملطالبات اخلاصة باألعضاء التي لم 
يتم الفصل فيها حتى اآلن حتقيقا لرسالتها ووعودها 

التي تعهدت بها.

عمادة النشاط 
نظمت البروڤة األولى 

لحفل المتفوقين

محمد هالل الخالدي
نظمـــت عمـــادة النشـــاط 
والرعاية الطالبية بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
البروڤة األولى حلفل صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد والذي ســـيقام يوم 
االثنني املوافق 22 اجلاري، حضر 
البروڤة عميد النشاط والرعاية 
الفيلكاوي  الطالبية د.أحمـــد 
ومساعد عميد التوجيه الطالبي 
د.فهاد العجمي ومساعد العميد 
للنشاط الرياضي د.طه اجلاسر 
ومساعد العميد للنشاط الطالبي 
خالد العريفان ورؤساء مكاتب 
النشـــاط والرعايـــة الطالبية 
وموظفـــو العمـــادة، مت خالل 
البروڤة توزيع أرواب التخرج 
الطلبة والطالبات  على جميع 
احلاضرين للبروڤة ومت استكمال 
بقية أوراق الطلبة والطالبات 
حلضـــور احلفـــل وتوزيـــع 
الدعوات، كما مت خالل البروڤة 
شـــرح جميع األمور اخلاصة 
مبراسيم االحتفال الذي سيقام 
الســـمو  حتت رعاية صاحب 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
علما ان موعد البروڤة الثانية 

اليوم 16 اجلاري.

محمد الهاجري

فوز قائمة أبناء الكويت في انتخابات
اتحاد فرنسا بالتزكية للعام الخامس 

آالء خليفة
أعلن رئيس جلنة االنتخابات املشـــرف على 
انتخابات االحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت ـ فرع 
فرنسا عبدالعزيز الصقعبي، ان اجلمعية العمومية 
العادية لفرع فرنســـا قد انتهت بنتائج ايجابية، 
حيث ناقش اعضاء اجلمعية العمومية في بداية 
األمـــر التقرير اإلداري للهيئة االدارية الســـابقة 
واستعرض رئيس اجلمعية أهم أنشطة وبرامج 
واجنازات الهيئة السابقة ومت إقرارها واملصادقة 
عليها بإجماع احلضور، ثم تال ذلك مناقشة التقرير 
املالي للهيئة االدارية السابقة كذلك، وبني رئيس 
اجلمعية تفاصيل امليزانية السابقة وشرح بشيء 
من التفصيل جميع البنـــود املتعلقة باإليرادات 
واملصروفات وأعلن عن الفائض املالي الذي سيودع 
في حساب الهيئة االدارية اجلديدة ومت إقرار التقرير 
واملصادقة عليه بإجماع احلضور كذلك، ثم انتقلت 
اجلمعيـــة العمومية بعد ذلك الى بند طرح الثقة 
وقد نالت الهيئة االدارية السابقة الثقة من اجلموع 
الطالبية احلاضرة باإلجماع مما دعا رئيس اجلمعية 
العمومية إلى شكر احلاضرين على منحه وزمالئه 
األعضاء هذه الثقة الغالية على حد قوله، والتي 
تدل على رضا جموع الطلبة في تلك املناطق من 
أداء االحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت، ثم تال ذلك 
مناقشة بند املقترحات والتوصيات حيث خرجت 
اجلمعية العمومية بالعديد من التوصيات املهمة 

التي من شأنها تطوير املؤسسة الطالبية واالرتقاء 
مبستوى خدماتها األكادميية والطالبية وأبرز هذه 
التوصيات كانت زيادة االهتمام بطلبة اجلمهورية 
األملانية واالستعجال في دراسة موضوع تأسيس 
شعبة خاصة خلدمة الطلبة هناك، واحلرص على 
تقوية العالقة مع الســـفارة الكويتية في أملانيا 
وفتـــح خطوط جديدة من التعاون معها من أجل 
االهتمام بالطلبة الدارسني هناك وتخفيف العبء 
على اجلهات الرســـمية الكويتيـــة املتمركزة في 

اجلمهورية الفرنسية.
وبني الصقعبي أن اجلمعية العمومية قد انتهت 
بعد اكثر من ساعة ونصف من اجلو األخوي بني 
الطلبة الدارسني في فرنسا والدول املجاورة وبعد 
نقاش ساده االحترام والتقدير جلميع األطراف مع 
احلرص على االجناز وتقدمي كل ما هو جديد من 
التوصيات واملقترحات لتطوير الفرع والنهوض 
مبستوى خدماته، وقال الصقعبي انه بعد االنتهاء 
من اجلمعية العمومية بشكل رسمي وبعد التأكد 
من إمكانية جميع الطلبة املرشحني من ترشيح 
أنفسهم وعددهم تسعة مسجلني حتت قائمة واحدة 
وهي أبنـــاء الكويت ونظرا لعدم وجود أي طلب 
آخر للترشيح، فإنه ميكننا اإلعالن رسميا عن فوز 
قائمة أبناء الكويت في انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول املجاورة بالتزكية 

للسنة اخلامسة على التوالي.


