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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
ذكر عميد النشاط والرعاية الطالبية 
بالهيئ��ة العام��ة للتعلي��م التطبيقي 
ان  الفيل��كاوي  والتدري��ب د.احمد 
الهيئة تعيش احتفاال متميزا في هذا 
الش��هر من السنة حيث تتزامن هذه 
املرة احتفاالتها بتك��رمي ابنائها من 
للعام  املتفوقني  الطالب والطالب��ات 
الدراس��ي 2009/2008 حتت رعاية 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مع احتفاالت دولتنا احلبيبة 

بذك��رى مرور 4 س��نوات على تولي صاحب الس��مو االمير مقاليد 
احلكم وذكرى العيد الوطني التاسع واالربعني وذكرى يوم التحرير 
ال�19، واشار د.الفيلكاوي الى ان عدد الطالب والطالبات املكرمني في 
احلفل بلغ 166 متفوقا ومتفوقة من مختلف كليات ومعاهد ودورات 
الهيئ��ة، واثنى د.الفيلكاوي على هذه الكوكبة املميزة من ابناء الهيئة 
الذين س��خروا انفسهم لبلوغ هذه املكانة التي اهلتهم لشرف تكرمي 

صاحب السمو االمير.

آالء خليفة
اعلن رئيس اللجنة الطالبية ورئيس اللجنة الرياضية 
بجمعية الهندس����ة والبترول احم����د اللوغاني عن إقامة 
اسبوع وطني في كلية الهندسة والبترول مبناسبة العيد 
الوطن����ي وعيد التحرير في الفترة من 21 الى 24 اجلاري 
في كلية الهندسة والبترول حتت عنوان »أحبها« واشار 
اللوغاني الى ان مثل هذه االنشطة الوطنية توحد املجتمع 

الكويتي وتبعد الطائفية والقبلية وحث اللوغاني اجلميع 
على املشاركة في مثل هذه االنشطة واملساهمة في نشر 
الوحدة الوطنية وترس����يخ حب الوطن والوالء للكويت 
حكومة وش����عبا. ودعا اللوغاني جميع القوائم الطالبية 
في كلية الهندسة والبترول الى املشاركة ونبذ اي خالف 
فكري وذلك للمساهمة في نشر احلس الوطني الذي البد 

ان ينطلق من القوائم الطالبية.

»أحبها« في »الهندسة« بمناسبة األعياد الوطنية

الرفاعي: »التطبيقي« ساهمت في سد احتياجات سوق العمل وتنمية االقتصاد الوطني
محمد هالل الخالدي

قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي ان التعليم في الكويت 
قطع ش���وطا كبيرا في النهوض باملؤسس���ات 

التعليمية والتدريبية.
وأضاف الرفاعي في تصريح امس مبناسبة 
احتفال البالد بالعيد الوطني وذكرى التحرير ان 
العملية التعليمية شهدت حتوالت مهمة واجنازات 
كبيرة الى جانب تطوير وحتديث البرامج التدريبية 
لتواكب مس���تجدات النظم العلمية والتعليمية 

العاملية التي يشهدها العالم.
وأوضح أن »املسؤولية جتاه الوطن حتتم على 
اجلميع ترسيخ مفهوم العطاء الالمحدود وتنمية 
اإلحساس لدى شباب الكويت النهم حجر األساس 
للنهوض بهذا الوطن ورفعة شأنه فبسواعدهم 
يرتفع البناء وعلى هاماتهم ترفرف راية الوطن«، 
متمنيا أن تكون هذه األعياد بوابة األمن والسالم 
واالستقرار للكويت وأن يتقدم التعليم فيها لكي 

حتظى بجيل يضع رفعة الوطن نصب عينيه.
وأشار الى ان قطاع التعليم يتحمل مسؤوليته 
جتاه الوطن في خلق جي���ل يؤمن بقيمة العلم 
والتعليم وأنه اللبنة األساسية في بنائه، موضحا 
ان قطاع التعليم التطبيقي والتدريب الذي انطلق 
في عام 1982 ل���ه دور في تعميق مفهوم العطاء 
الالمحدود وتنمية اإلحساس باملسؤولية جتاه 

الوطن.
وتطرق الرفاعي الى القفزة النوعية في مجال 

التعلي���م التطبيقي والتدري���ب من خالل ادخال 
التكنولوجي���ا ووس���ائل التعلي���م احلديثة في 
املقررات الدراسية للحصول على أفضل املخرجات 

التعليمية.
وقال ان الهيئة س���اهمت بش���كل كبير خالل 
األعوام املاضية في سد احتياجات سوق العمل 
وفي تنمي���ة االقتصاد الوطني بتقدمي مخرجات 
متخصصة ف���ي املجاالت التجاري���ة والتربوية 

والصحية والتكنولوجية.
واضاف أن الهيئة كانت والتزال تس���عى الى 
مواكبة تطورات العص���ر احلديث ودفع عجلة 
التعليم التطبيقي والتدريب إلى األمام ووضعها 
ف���ي مصاف املؤسس���ات التعليمية واألكادميية 

العاملية.
الى ذلك وضمن جولة مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب على الكليات ومعاهد 
الهيئة قام د.يعقوب الرفاعي بزيارة لكلية التربية 
األساسية لالطالع على آخر مستجدات واستعدادات 
الكلية الس���تقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 
الدراسي 2010/2009، والتقى خالل جولته بعميد 
كلية التربية األساسية د.عبداهلل املهنا الذي تقدم 
له بالتهنئة على منصبه اجلديد، متمنيا له النجاح 
والتوفيق مبا يخدم هذه العملية التعليمية للكلية، 
وتيسير اليوم الدراس���ي للطلبة، كما رافقه في 
اجلولة مساعد العميد للشؤون الطالبية )بنني( 
د.بدر العازمي ومساعد مدير ادارة العالقات العامة 

واإلعالم جنم الرومي.

التقى عميد »التربية األساسية« للتعرف على احتياجات الفصل الدراسي الثاني

األمير يكّرم 166 متفوقًا ومتفوقة
 من طلبة »التطبيقي«

د.يعقوب الرفاعي ود.عبداهلل املهنا ود.بدر العازمي وجنم الرومي خالل اجلولة

بيان عاكوم
اعلن نائب رئيس اجلامعة االميركية في الشارقة 
علي شحيمي عن تخصيص اجلامعة 74 مليون درهم 
اماراتي توزع على الطالب املتعثرين ماديا مشيرا 
الى ان اي طالب في الكويت او اي دولة اخرى شرط 
ان يكون حاصال على معدل نس����بته 80% فما فوق 
الفتا الى ان اجلامعة بش����كل عام توفر خصما %50 

جلميع الدارسني في اجلامعة.

ولفت ش����حيمي في لقاء مع »األنباء« ينشر غدا 
على هامش مش����اركة اجلامعة في معرض الكويت 
العامل����ي للتعليم العالي الى ان اجلامعة مس����تقلة 
ومعتمدة أكادمييا من الواليات املتحدة االميركية ومن 
دولة االمارات العربية املتحدة وتهدف لتوفير افضل 
السبيل لتعليم اكثر جودة. وبنينّ ان معظم اعضاء 
هيئة التدريس من الواليات املتحدة االميركية ويتم 

اختيارهم على اساس اخلبرة والكفاءة.

الرشيد: 34 ورقة عمل تشارك بمؤتمر
 »مجتمعنا في عيون قضايانا األسرية« في مارس

آالء خليفة
أعلن قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت عن املؤمتر الدولي املزمع عقده في شهر مارس املقبل 
حتت عنوان »مجتمعنا في عيون قضايانا األسرية« ويوم اخلدمة 
العاملي. وقالت رئيس���ة اللجنة العلمية للملتقى د.ملك الرشيد ان 
اللجنة انتهت مؤخرا من تقييم أوراق العمل املرش���حة للمشاركة 
والتي تهت���م مبحاور امللتقى املختلفة، مش���يرة الى ان اللجنة قد 
خلصت الى قبول 34 ورقة عمل من دول متعددة كالواليات املتحدة 
األميركية، بريطانيا، الهند، املغرب، الس���ودان، لبنان، مصر ودول 

مجلس التعاون اخلليجي باالضافة الى أوراق محلية.
ومن ناحيتها، لفتت املنسق العام مللتقى قسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعية السادس ابتسام القعود الى ان امللتقى الذي يعيش عامه 

السادس يساهم في مناقشة وحل قضايا مجتمعية عدة، مشيرة الى 
ان امللتقى السادس سيهتم بالقضايا األسرية بعد ان نوقشت قضايا 

كاإلرهاب واملعاقني والطفولة وغيرها في امللتقيات السابقة.
وأفادت القعود بأن رابطة االجتماعيني سيكون لها دور في هذا 
األسبوع، حيث ستقيم أنشطة عدة كورش عمل وتقدمي أوراق علمية 
خالل يومي 21 و22 مارس قبل بدء امللتقى الذي سيتم افتتاحه خالل 

الفترة من 23 الى 25 مارس املقبل.
وأشارت الى ان نشاطات قسم االجتماع لن تقتصر على امللتقى 
الذي يحمل عنوان »مجتمعنا بعيون قضايانا األسرية« فحسب بل 
سيكون امللتقى جزءا من أنشطة اسبوع اجتماعي يبدأ من 18 مارس 
املقبل باالحتفال اجلماهيري بيوم اخلدمة االجتماعية العاملي بأنشطة 

ترفيهية وندوات باإلضافة الى ماراثون لألطفال والشباب.

الرفاعي لـ »األنباء«: تفعيل مجلس األقسام العلمية 
سيمكن هيئة التدريس من التأثير على القرارات الجامعية

شحيمي لـ »األنباء«: تخصيص 74 مليون درهم 
من جامعة الشارقة كمنح دراسية للطالب

غير صحيح أن المجلس يلغي دور عميد الكلية

آالء خليفة
أوضح رئيس جمعي���ة اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي ان اللجنة املشكلة 
م���ن اإلدارة اجلامعية واجلمعية ملناقش���ة تفعيل 
مجلس األقسام العلمية اجتمعت صباح امس اول 
اجتماعاتها،  ولفت د.الرفاعي في تصريح خاص ل� 
»األنباء« الى ان االجتماع املقبل سيكون في األسبوع 
األول من شهر مارس، الفتا الى ان املوضوع ال ميكن 
مناقشته في اجتماع واحد ويحتاج لبعض الوقت، 
مش���يرا الى ان هناك توجها جديا لتفعيل املادة 16 
و17 وتعديل ما يلزم من اللوائح والنظم املتعارضة 
مع تفعيل هاتني املادتني، مؤكدا ان املوضوع قابل 

للتطبيق.
وحول ما ذكره مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد 

عن مصير اللجان التي شكلت بدال من مجلس األقسام العلمية الذي لم 
يفعل من عام 71 وما قاله ان اجلمعية تطالب بعدم املركزية في الوقت 
الذي تنادي فيه بتفعيل مجلس األقسام العلمية وإلغاء ما شكل من 
جلان وهذه هي املركزية من وجهة نظره، فرد د.الرفاعي قائال: نحن ال 
نعتقد ان تفعيل املادتني 16 و17 سيزيد من املركزية فمجلس األقسام 
العلمية سيشكل من 78 رئيس قسم وهذه ليست مركزية، فكل منهم 
سيعطي صوت مجلس القسم وليس صوته الشخصي باالضافة الى 
ان مجلس االقسام العلمية ليس مختصا في جميع االمور اجلامعية 
فهناك اختصاصات معينة ملجلس االقسام العلمية السيما ما يرتبط 
باملكتبات واملناهج الدراسية وشؤون الطلبة، ولكن مجلس اجلامعة 

كذلك هو السلطة العليا في إقرار الكثير من تلك االمور.
متابعا: وهناك جلان يتداخل عملها مع اختصاصات مجلس االقسام 
العلمية ولكن األولوية هي ملجلس األقس���ام العلمية وليست لتلك 

اللجان وبالتالي فإن تفعيل مجلس األقسام العلمية 
سيعطي اعضاء هيئة التدريس واألقسام العلمية 
املزيد من القدرة في التأثير على القرارات اجلامعية 
وبالتالي املزيد من الرضا الوظيفي وحتسني بيئة 

العمل اجلامعية بصورة عامة.
وردا على سؤالنا حول ما ذكره د.الفهيد من ان 
مجلس األقسام العلمية ال يضم عمداء الكلية قال 
د.الرفاعي: ان مجلس األقسام العلمية يرأسه مدير 
اجلامعة وفي حالة عدم قدرته على رئاسة املجلس 
ألي سبب يرأسه احد العمداء، فضال عن ان مجلس 
الكلية بناء لقانون 29 لس���نة 1966 يس���تطيع ان 
يحيل العميد بعض القضايا الى مجلس األقس���ام 

العلمية لدراستها.
متابعا: وتأتي أهمية مجلس األقسام العلمية انه 
في بعض األمور تكون هناك حاجة لتواجد األقسام العلمية في مكان 
واحد حتى ميكن إنهاء موضوع معني، مثال على ذلك ميثاق الشرف 
ففي اآللية احلالي���ة يبعث لكل كلية ومع وجود 12 كلية فانه بعدما 
تنتهي األقس���ام العلمية من إبداء مالحظاتها ويبعث ملجلس الكلية 
ويوافق عليه سيتم تسلم 12 نسخة مختلفة، فكيف سننتهي للنسخة 

األمثل؟ ال يوجد مجال إال من خالل جمعهم في مكان واحد.
وأردف د.الرفاعي قائال: اما ان يقال ان مجلس االقس���ام العلمية 
يلغ���ي دور عميد الكلي���ة، فهذا كالم غير صحي���ح بصورة كاملة، 
فمجلس األقس���ام العلمية مختص مبواضيع معينة وليس بجميع 
املواضيع اجلامعية وكذلك ف���إن الكثير من املواضيع التي تعرض 
على مجلس األقسام العلمية للبت بها سيتم عرضها فيما بعد على 
مجلس اجلامعة والذي يضم عمداء الكلية ومن ثم سيكون لهم قرار 

في تلك املواضيع.

علي شحيمي

د.احمد الرفاعي

د.علي النامي وجمال بوعركي خالل احلفل مع الطلبة اخلريجني

النامي: نفخر بالطلبة الوافدين المتفوقين ونتمنى التوفيق لهم

آالء خليفة
نظمت ادارة السكن الطالبي في عمادة شؤون الطلبة حفال 
لتك���رمي الطلبة اخلريجني حتت رعاية عميد ش���ؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذياب وبحضور مساعد عميد شؤون الطلبة د.علي 
النامي ومدير ادارة االسكان الطالبي وشؤون الطلبة الوافدين 
جمال بوعركي وجاسم الدخيل من عمادة شؤون الطلبة وامللحق 

الثقافي للهند وعدد من املسؤولني في االدارة.
 في البداية رحب العميد املساعد للشؤون الطالبية د.علي 
النامي بالطلب���ة اخلريجني مقدما لهم تهنئ���ة خاصة بانتهاء 
سنوات الدراس���ة اجلامعية، معبرا عن فخره الشديد بالطلبة 
الوافدين واملتفوقني، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم 
العلمية والعملية في املستقبل القريب، وان يكونوا خير سفراء 

للكويت، وشكر د.النامي ادارة االسكان الطالبي وشؤون الطلبة 
الوافدين على ما بذلوه من جهود لهؤالء الطلبة اثناء دراستهم 

اجلامعية.
من جانبه اعرب مساعد مدير ادارة االسكان الطالبي جاسم 
الدخيل عن فخره لالحتفال بتخريج كوكبة من اخلريجني الذين 
حملوا ش���علة طلب العلم، حتى نالوا ما متنوا وقال نحن هنا 
نهنئه���م بيوم تخرجهم، فقد بذلوا الغالي والنفيس من وقتهم 
وجهدهم حتى حتققت امنياتهم بحصولهم على شهادتهم العلمية، 
ونح���ن من موقعنا هذا نقول لهم ال���ف مبروك على التخرج، 
ونتمنى لهم جميعا مستقبال زاهرا وناجحا في حياتهم العملية، 
ليكونوا درعا حصينا لبناء بالدهم والسعي لرقيها ونهضتها، 
والعمل على رفع راية االسالم بحسن اخالقهم ورقي اسلوبهم 

في التعامل مع اجلميع من موقع عملهم في املرحلة املقبلة.
من جهته القى اخلري���ج ابراهيم مصطفى كلمة اخلريجني 
وقال فيها: تعجز العبارات عن وصف مشاعرنا املختلطة ما بني 
فرح وحزن، فرح الننا حصدنا ثمرة جهود هذه السنني وحزن 
النه يعز علينا مفارقة هذا البلد العزيز والغالي على نفوسنا 
والذي قدم لنا كل غال ونفيس، ووفر لنا جميع س���بل الراحة 
والرفاهية حتى نقدم االفضل في دراستنا. ووجه شكره لعميد 
ش���ؤون الطلبة اذ قال: يعجز الينان عن ايفاء صنيعكم فلقد 
خلقتم من الدائرة شبكة اتصال من احملبة والعطاء فنرجو ان 
نكون قد احس���نا الظن فيكم بانكم اكفاء لهذه االمانة التي هي 
مس���اعدة الطلبة والوقوف الى جانبهم في حل املشكالت التي 

يواجهونها.

خالل حفل لتكريم الطلبة في إدارة السكن الطالبي

)أسامة البطراوي(تكرمي أحد اخلريجني

الجامعة تحصد 5 جوائز
 لجائزة الكويت من »التقدم العلمي«

حص���د 5 أعضاء من هيئة التدريس في جامعة الكويت جوائز اإلنتاج 
العلمي لعام 2009 واملقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وذلك في 
مجاالت العلوم الطبيعية والرياضية والعلوم الهندسية، والعلوم االجتماعية 

واإلنسانية والعلوم اإلدارية واالقتصادية، والعلوم الطبية.
حيث اعتمد مجلس إدارة املؤسس���ة برئاس���ة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد رئيس مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
توصية مجلس اجلوائز في املؤسس���ة للفائزي���ن بجائزة اإلنتاج العلمي 

لعام 2009.
واألكادمييون الفائزون بجائزة اإلنتاج العلمي لعام 2009 هم:

د.جاسم محمد العوضي االستاذ في قسم علوم األرض والبيئة بكلية 
العلوم بجامعة الكويت وقد حصل على جائزة اإلنتاج العلمي لعام 2009 

في مجال العلوم الطبيعية والرياضية.
د.طاهر احمد الصحاف عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
وق���د حصل عل���ى جائزة اإلنتاج العلم���ي لعام 2009 ف���ي مجال العلوم 

الهندسية.
د.عيسى محمد األنصاري االستاذ في قسم اصول التربية بكلية التربية 
بجامع���ة الكويت، وقد حصل على جائزة اإلنت���اج العلمي لعام 2009 في 

مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية.
د.هليل منور املطيري األس���تاذ في قس���م اإلدارة العامة بكلية العلوم 
اإلدارية جامعة الكويت، وقد حصل على جائزة اإلنتاج العلمي لعام 2009 

في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية.
د.محمد عبداملجيد زبيد األستاذ في قسم الباطنية بكلية الطب جامعة 
الكويت وقد حصل على جائزة اإلنتاج العلمي لعام 2009 في مجال العلوم 

الطبية.
هذا وتتقدم جامعة الكويت من الفائزين بخالص التهنئة، متمنية لهم 
املزيد من التقدم والسداد، معتبرة عطاءهم الال محدود هو الذي يرسخ مكانة 

اجلامعة كمؤسسة أكادميية شامخة تدعم البحث العلمي والباحثني.

في مجال اإلنتاج العلمي لعام 2009

د.احمد الفيلكاوي


