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الجامعــــة
والتطبيقي

 ليلى الشافعي
عاد الى الكويت اس����تاذ نظم 
التطبيقية  املعلومات اجلغرافية 
في قسم اجلغرافيا بكلية العلوم 
االجتماعية البروفيسور د.محمد 
اخلزامي بعد ان مثل جامعة الكويت 
الثالث  مبش����اركته في املؤمت����ر 
للجمعي����ة اجلغرافية اخلليجية 
والذي عقد في رحاب جامعة قطر 
في الفت����رة من 9 حتى 11 اجلاري 
حيث قدم بحثا بعنوان »تطبيق 
اجليومعلوماتية في رسم خارطة 
حساس����ية االراضي للتصحر في 
دولة الكويت«، والبحث مشترك مع 

زميله د.جاس����م العلي عضو هيئة التدريس بالقسم.وركز البحث على 
كيفية رسم خارطة حساسية اراضي الكويت لظاهرة التصحر باالعتماد 
على التقنيات احلديثة ومن اهمها نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار 
عن بعد والتي تعرف اليوم باس����م تقني����ة اجليومعلوماتية. ويعتبر 
البحث ثمرة جهد كبير لعدة اشهر من الدراسة امليدانية وحتليل املرئيات 
الفضائية وتصميم وانتاج قاعدة معلومات جغرافية متكاملة تتضمن 

جميع املعايير املكانية التي تكمن وراء تنامي ظاهرة التصحر.

اعلن د.صبيح المخيزيم عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر 
في كلية الهندسة والبترول والعميد المساعد للقبول والتسجيل بجامعة 
الكويت عن تأهل طالبتين من قسم الكمبيوتر لنهائيات مسابقة جمعية 
المهندس����ين الكهربائيين وااللكترونيين المنطقة 8، حيث تم ترشيح 
م.ايمان القريشي والطالبة ريم الطينان للمشاركة في مسابقة المنطقة 
الفضل ابحاث طلبة البكالوريوس والدراسات العليا وحصولهما على 

النهائيات في الورقة العلمية: 
.Average Power Reduetion In Compression Based Scan Designs«

 محمد هالل الخالدي
ثمن املنس���ق العام لقائمة 
الفكر الطالبي حمد اللميع اللفتة 
الطبية التي قام بها وزير الصحة 
د.هالل الساير وذلك خالل تلبيته 
الوطني لطلبة  لدعوة االحتاد 
الكوي���ت في مصر ومش���اركة 
الطلبة من خالل اللقاء املفتوح 
الذي نظمه االحتاد األس���بوع 
املاضي، والذي يعكس حرص 
وزير الصحة على أبنائه الطلبة 

الدارسني مبصر.
واشاد بتجاوب وزير الصحة 
مع رغبة االحتاد من خالل تبني 

قضي���ة عالج اخواننا الطلبة البدون الدارس���ني 
مبصر ومناقشة كل ما يشغل اخواننا الطلبة من 
مش���اكل صحية واإلجابة عن تساؤالتهم في هذا 

اخلصوص، باالضافة الى جتاوبه 
واسناد التعاقد مع مستشفيات 
في بعض املدن املصرية والتي 
يوجد بها أعداد كبيرة من الطلبة 
الرعاية  الكويتي���ني لتوفي���ر 
الصحية لهم الى رئيس املكتب 
الصحي د.منص���ور صرخوه 
ود.ناصر العجمي اللذين وعدا 
بحل القضية بالقريب العاجل.

وفي اخلتام شكر اللميع وزير 
الصحة د.هالل الساير على هذه 
اللفتة الطيبة والشكر موصول 
لرئيس املكتب الصحي د.منصور 
صرخوه ود.ناصر العجمي ملا 
يبذلونه من جهد خلدم���ة أبنائهم الطلبة، داعيا 
الى مزيد من التواصل بني املس���ؤولني والطلبة 

باخلارج.

 محمد المجر
أعلن االس����تاذ املس����اعد في 
اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت 
ورئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.ناصر زائري أن اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت ستستضيف 
الدول����ي  العرب����ي -  املؤمت����ر 
للتكنولوجيا اإللكترونية املزمع 
عق����ده 30 و31 اجل����اري بفندق 
جي دبليو ماريوت حتت رعاية 
وحضور نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير اإلسكان والتنمية الشيخ 

أحمد الفهد.
وأكد د.زائري ان املؤمتر سيش����ارك فيه خبراء 
وأساتذة من أميركا وأوروبا وآسيا والدول العربية 
واستراليا باالضافة إلى أهل االختصاص من الكويت 
ممثل����ة في باحثني من اجلامع����ة العربية املفتوحة 
وجامعة الكويت الفتا الى انه سيش����ارك ايضا في 
انشطة املؤمتر وجلسات العمل اداريون ومهندسون 
من اجلهات احلكومية املختلفة وبعض الش����ركات 
اخلاصة مما يتيح اكتساب اخلبرات املتنوعة واملتعددة 
والتي س����تثري بالتأكيد اجلانب العلمي واملعرفي 

لديهم، كما انها ستنش����ر الكثير 
من االفكار الرائدة املطروحة بني 
هذه اجلهات احلكومية وسيكون 
هناك التأثير والتأثير املتبادل بني 
العلماء واالكادمييني من جهة وبني 
ممثلني لسوق العمل والقطاعات 
العلمية والعملية من جهة أخرى.
ال����ى ان املؤمتر  ولفت د.زائري 
سيحتوي على أربع جلسات عمل 
بحيث تقوم كل جلسة بطرح عدد 
من األبح����اث باإلضافة إلى ذلك 
س����يكون هناك خمسة متحدثني 
رئيس����يني مدعوين سيقومون 
بالقاء محاضرات على مدى اليومني مش����يرا إلى أن 
اللجنة التحكيمية للبحوث قبلت 30 بحثا فقط في 
مختلف املجاالت املتصلة بنظم التعليم االلكتروني 
ونظم االتصاالت والكمبيوتر وااللكترونيات وأجهزة 
االستشعار.وختم د.زائري مثمنا الرعاية الرسمية 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعلى التعاون الكبير 
ال����ذي قدمه اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
كما دعا في الوقت ذاته بعض اجلهات الى ضرورة 
االستعجال بارسال الكشوف النهائية للمشاركني حتى 

يتسنى وضع اللمسات النهائية للمؤمتر.

 محمد هالل الخالدي
صرح عميد كلية التربية األساس����ية د.عبداهلل املهنا 
بان الكلية تسعى الى التواصل العلمي والثقافي ألقسامها 
املختلفة، موضحا ان االقسام مستمرة في تنظيم املواسم 
الثقافية التي تخدم املجتم����ع ثقافيا وعلميا، مضيفا ان 
قسم اللغة العربية ينظم موسمه الثقافي للفصل الدراسي 
الثاني 2010/2009 حيث يتضمن العديد من االنش����طة، 

وسيكون هناك 3 أمس����يات ثقافية في الساعة السابعة 
مس����اء وذلك في قاعة السمحان بكلية التربية األساسية 

بنني مبنطقة العديلية.
واش����ار الى ان برنامج املوس����م الثقافي لقسم اللغة 
العربية س����يحتوي ايضا على 4 أصبوحات ثقافية تقام 
جميعها في املبنى الرئيس����ي بكلية التربية االساس����ية 

للبنات بالشامية.

محاضرات متنوعة في الموسم الثقافي للغة العربية بـ»التربية األساسية«

الصحاف: يستقبل حوالي 59 مدرسة

الفهيد: معرض القبول الـ 13 في »الهندسة والبترول« فرصة الختيار التخصصات 

 سعود المطيري
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلم���ود وبحضور مدي���ر جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد، افتتحت كلية الهندس���ة والبترول 
معرض القبول الثالث عش���ر والذي يقام في كل عام 
دراسي ويهدف الى تعريف الطلبة املقبلني باجلامعة 
واحلي���اة اجلامعية والتخصصات املختلفة والبرامج 

العلمية املتوافرة بكلية الهندسة والبترول.
وأعرب مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد عن 
س���عادته بزيارة معرض القبول ال���ذي تنظمه كلية 
الهندس���ة في كل عام، مضيفا ان هذا املعرض تشارك 
فيه كليات اجلامعة بأقس���امها املختلفة ومراكز عمل 
مختلفة من عمادة ش���ؤون الطلب ومركز اخلوارزمي 

ومركز التدريب.
وأوضح ان الهدف من اقامة هذا املعرض السنوي هو 
اتاحة الفرصة للطلبة في السنة االخيرة من املرحلة 
الثانوية بقسميها االدبي والعلمي لالطالع على املعلومات 
والبيانات التي يحتاجون اليها الختيارهم للتخصصات 

التي يريدون االلتحاق بها في اجلامعة.
واضاف ان املعرض يهدف ايضا الى جعل الطلبة 
على بينة بالتخصصات املختلفة التي تقدمها اجلامعة 
واحتياجات س���وق العمل، وكذلك اجراءات وشروط 
القبول في كل كلية، مش���يرا الى انه اذا تقدم الطالب 
بعد تخرجه في الثانوية بأوراق التس���جيل للجامعة 
يكون على بينة باختيار الكلية والتخصص الذي يالئم 

قدراته وطموحه.
وفي ختام حديثه توجه د.الفهيد بالشكر لكل اجلهات 
املش���اركة في املعرض وباخلصوص كلية الهندس���ة 

والبترول على تنظيمها للمعرض.
ومن ناحيته بني عميد كلية الهندسة والبترول د.طاهر 
الصحاف ان كلية الهندس���ة والبترول تقيم معرض 
القبول للمرة الثالثة عشرة عل ى التوالي والذي يهدف 
بدوره الى تعريف طلبة الثانوية العامة بالتخصصات 
املختلفة بكلية الهندسة والبترول، وايضا التعرف على 

الكليات املختلفة والتخصصات املوجودة فيها.
واضاف د.الصحاف قائال: ان هناك حوالي 82 تخصصا 

في جامعة الكويت، ومن املهم ان يتعرف الطالب على هذه 
التخصصات لكي يحدد مساره االكادميي باملستقبل من 

حيث اختيار الكلية املناسبة والتخصص املناسب.
وبني ان هذا املعرض ض���م جميع كليات اجلامعة 
باالضافة الى اقسام الهندسة والبترول املختلفة، مشيرا 
الى ان الطلبة زائري املعرض س���يحصلون على كل 
املعلوم���ات املتوافرة من ناحي���ة القبول ومن ناحية 

متطلبات الدراسة.
وذكر ان املعرض سيستقبل حوالي 59 مدرسة بنني 
وبنات من وزارة التربية، آمال ان يحقق هذا املعرض اغراضه، 

وان يستمر عاما بعد عام، وان يطور لالحسن.
م���ن جهة اخرى، قال العميد املس���اعد للش���ؤون 
الطالبية في كلية الهندسة والبترول د.منصور جراغ 
ان عم���ادة الكلية تنظم حتت رعاي���ة وزيرة التربية 
ووزي���رة التعليم العالي د.موض���ي احلمود معرض 
القبول الثالث عش���ر وهذه السنة هي الثالثة عشرة 
على التوالي واملعرض يفيد طلبة السنة النهائية من 
املرحلة الثانوية بالتخصص العلمي واالدبي وخارجها 

لالنضمام اليها قبل االلتحاق باجلامعة.
وشكر جراغ اجلهات املشاركة، حيث ان اهتمامهم 
وتش���جيعهم لالنش���طة الطالبية من ش أنه النهوض 
واالرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في الكويت.

وبهذا اخلصوص دعا مدير مكتب التوجيه واالرشاد 
في كلية الهندس���ة والبترول د.خال���د الفاضل اولياء 
امور الطلبة الى زيارة املعرض واالطالع على أقسامه 
ومحتوياته، وذلك في الفترة من 16 - 23 مارس 2010 
يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا في 
مبنى 14 خ صالة فارق البرغش وذلك من اجل استفادة 

الطلبة وأولياء امورهم من هذا املعرض.
وبدوره، قال مسؤول البرامج واالنشطة في مكتب 
التوجيه واإلرشاد بكلية الهندسة البترول خالد البدر 
ان املعرض يستضيف لهذه السنة 59 مدرسة حكومية، 
مضيفة ان االيام الفعلية املخصصة لزيارات املدارس 
هي 8 ايام منها 4 أيام للطالبات و4 ايام للطالب بواقع 8 
زيارات يوميا، حيث ستغطي الزيارات مدارس املناطق 

التعليمية اخلمس.

وشارك في املعرض جهات اجلامعة املختلفة وهي 
مكتب التوجيه واالرش���اد، مركز القياس والتطوير، 
عمادة القبول والتسجيل، مركز اللغات، مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر، عمادة شؤون الطلبة، ادارة 
االنشطة الثقافية والفنية، نائب مدير اجلامعة للعلوم 
الطبية، كلية الطب، كلية العلوم الطبية املساعدة، كلية 
طب االسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم، كلية العلوم 
االجتماعية، كلية البنات اجلامعية، كلية احلقوق، كلية 
الشريعة، كلية اآلداب، كلية التربية، مركز اخلوارزمي 
للتدريب على احلاسب اآللي، قسم الهندسة الكهربائية، 
قسم هندسة الكمبيوتر، قسم الهندسة املدنية، قسم 
الهندسة امليكانيكية، قسم الهندسة الكيميائية، قسم 
هندس���ة البترول، قسم الهندس���ة الصناعية والنظم 
االدارية، قس���م العم���ارة، مركز التدريب الهندس���ي 
واخلريجني، جمعية الهندسة والبترول، مكتبة كلية 
الهندسة والبترول، كما تشارك 59 مدرسة من املدارس 
الثانوي���ة بنني وبنات مت توزيعها على ايام أس���بوع 

املعرض.

)محمد ماهر( د.الفهيد في قسم الهندسة الكيميائية   

د.يعقوب الرفاعي

د.ناصر زائري

فهد احلسن

د.عبداهلل الفهيد يجري فحص للدم في معرض القبول د.عبداهلل الفهيد ود.طاهر الصحاف وأعضاء كلية الهندسة والبترول

قرارات تجديد تكليف في »التطبيقي«

اللميع: الساير وعد بتبني عالج الطلبة في الخارج
دعا للمزيد من التواصل بين المسؤولين والطلبة

بالتزامن مع ماراثون البحرية ويندرج تحت الفيدرالية العالمية 

الماراثون األول لرابطة الطب
 لمحاربة السمنة ينطلق السبت

»المفتوحة« تستضيف المؤتمر العربي - الدولي 
للتكنولوجيا اإللكترونية 30 الجاري

الحنيان: رابطة التدريس في »التطبيقي« 
تستعد لالحتفال باليوبيل الفضي

الجامعة شاركت في مؤتمر
الجمعية الجغرافية الخليجية في قطر

تأهل طالبتين من هندسة الكمبيوتر 
لنهائيات »المهندسين الكهربائيين«

أعلن نائب رئيس رابطة أعض����اء هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس اللجنة العليا الحتفاالت اليوبيل 
الفض����ي للرابطة د.أحمد الحنيان ان الرابطة تقوم باإلعداد الحتفاالتها 
باليوبيل الفضي هذه األيام بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، حيث 
سيكون هناك حفل كبير برعاية إحدى الشخصيات الكبرى يعلن عنها 
الحقا، وتشمل االحتفاالت مجموعة من األنشطة الثقافية واالجتماعية 
والرياضية، كما س����يقام حفل تكريم لمجموعة من الش����خصيات التي 

ساهمت في تأسيس وتطوير الرابطة وتحقيق إنجازاتها.
وأعلن بصفته رئيس����ا للجنة الثقافية بالرابطة ان الرابطة تعتزم 
القيام بالعديد من األنشطة الثقافية من بينها ديوانية دورية »ديوانية 
الرابطة« والتي تستضيف ش����خصيات مختلفة لمناقشة قضايا مهمة 
ألعضاء هيئة التدريس، أما في صعيد المطبوعات، فباإلضافة الى مجلة 
»صوت الرابطة« وهي مجلة فصلية اعتادت الرابطة على إصدارها منذ 16 
عاما، فستقوم اللجنة الثقافية بطرح اعداد جديدة من »أخبار الرابطة« 
وتكون مرتين بالفصل الدراس����ي وتكون نش����رة إخبارية عن أنشطة 
الرابطة واخبار اعضاء هيئة التدريس وأنشطة الكليات، باالضافة الى 
ذلك فإن اللجنة ستقوم بتطوير موقعها اإللكتروني حتى يتمكن األعضاء 
من خالله من التعرف على آخر المس����تجدات المتعلقة بالقضايا الهامة 

واألنشطة المتنوعة ألعضاء هيئة التدريس.

الدريعي: مركز البرامج يحلّل حاجة سوق العمل 
 محمد هالل الخالدي

ضمن أنشطة املؤمتر األول 
لالستثمار البشري في القطاعات 
الصحية املساندة الذي تنظمه 
كلية العل���وم الصحية التابعة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب برعاية وزير الصحة 
د.هالل الساير خالل الفترة من 15 
اجلاري حتى اليوم، مت عقد احللقة 
النقاشية حتت عنوان »حتليل 
حاجة سوق العمل وتنمية املوارد 
البشرية في القطاعات الصحية 
املساندة« والتي حاضرت فيها 
التدريس ورئيس  عضو هيئة 
املكتب الفن���ي في كلية العلوم 
الصحية د.أرينا مراد، ثم حتدثكل 
من مدير مركز تطوير البرامج 
العامة  الهيئ���ة  ف���ي  واملناهج 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
م.خالد الدريعي وعثمان األحمد 
من برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة 
ونائب رئيس االحتاد العام لعمال 

الكويت عبدالرحمن الغامن.
بدأ م.الدريعي احللقة النقاشية 
بايض����اح أن مركز البرامج يقوم 
بتطوير واس����تحداث من خالل 
اللجنة االستش����ارية للبرنامج 
التي تقوم بتحليل حاجة سوق 

العمل وعلى أس����اس نتيجة هذا 
التحلي����ل يقوم املرك����ز بتطوير 
وحتدي����ث برامجه، حيث مر هذا 
ابتداء من  التطوير بعدة مراحل 
النظام الكندي ثم النظام األميركي 
وصوال إلى ابتكار طريقة جديدة 
تناس����ب الكويت، ويت����م العمل 
حاليا على مشروع جديد خاص 
بتحسني فرص العمل وحث الطلبة 
على العم����ل في القطاع اخلاص، 
واوضح د.عثمان األحمد أنه مت عمل 
استبيان بني طلبة كليات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب بخصوص العمل في 
القطاع اخلاص وأتت النتيجة ان 
غالبية الطلبة ال يحبذون العمل 
فيه لذا يعمل برنامج إعادة الهيكلة 
على دعم األفراد للعمل في القطاع 
اخلاص من خ����الل الدعم املادي 
وإعادة التوازن في سوق العمل.

واضاف أن القطاع اخلاص يبادر 
بعرض الوظائف العادة الهيكلة 
حلاجته ملوظفني من تخصصات 
معينة ويعمل البرنامج على توفير 
قوى عاملة من هذه التخصصات، 
بينما أفاد عبدالرحمن الغامن بأن 
من واجب احلكومة جتاه األفراد 
توفير احلماي����ة لهم بعملهم في 
القطاع اخلاص، حيث ان املوظف 

دائم����ا ما يبحث عن االس����تقرار 
الوظيفي وهذا ما يجعله يتجنب 
العمل فيه، وهنا يأتي دور احتاد 
العمال وه����و حماية املوظف أو 
العامل والسعي إلى حتقيق هذا 

االستقرار.
ثم مت فتح باب النقاش وطرح 
األس����ئلة، حيث قام احملاضرون 
بالرد على استفس����ارات وأسئلة 
ب����دأت احللقة  احلضور، بعدها 
النقاشية الثانية حول التطبيقات 
املناهج  ف����ي تصمي����م  العملية 
األكادميية حتت إدارة مساعد عميد 
كلية العلوم الصحية د.بدر اخللف 
الت����ي حاضر فيها كل من العميد 
املساعد لالستشارات والتدريب في 
جامعة الكويت د.حيدر بهبهاني، 
وعضو هيئة التدريس في جامعة 
هالم شيفيلد في اململكة املتحدة 
د.كرستني فرست، ورئيس قسم 
اللغة االجنليزية في كلية التربية 
األساسية د.بدرية احلجي، وعضو 
هيئة التدري����س ورئيس املكتب 
الفن����ي بكلية العل����وم الصحية 
د.أرينا مراد وحتدثوا من خالل هذه 
احللقة حول التطبيقات املستخدمة 
املناه����ج األكادميية  في تصميم 
واملعايير التي تتناسب مع سوق 

العمل خللق صلة بينهم.

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية

ضمن أنشطة اليوم الختامي للمؤتمر األول لالستثمار البشري

 محمد هالل الخالدي
اص���در مدير عام الهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي عددا من القرارات تقضي باعتماد جتديد تكليف 
بعض أعضاء هيئة التدريب للقيام بالوظائف االش���رافية باملعهد 
اإلنشائي وملدة سنتني باالضافة الى عملهم األصلي وهم: م.احمد 
عبداهلل دشتي – رئيس قسم انشاء املباني، م.احمد جوهر نصيب 
– رئيس قس���م التشطيبات املعمارية، م.عدنان سليمان األحمد – 
رئيس قسم الهندسة املدنية، م.حمد عبداهلل احلمد – رئيس قسم 
التدريب امليداني، م.محمد احمد العوضي – رئيس املكتب الفني، 
 ،)ISO( م.جاس���م محمد العبيدان – رئيس مكت���ب ضمان اجلودة
م.خال���د احمد املزروعي – املدي���ر اإلداري واملالي، م.محمد صالح 
املزيني – رئيس مكتب ش���ؤون املتدرب���ني، م.علي محمد التحو – 

رئيس قسم اخلدمات والصيانة.

صرح رئيس جلنة العالقات الدولية لرابطة طلبة الطب الكويتية 
فهد احلسن بأن الرابطة ستنظم ماراثونها األول ملكافحة السمنة السبت 
املقبل من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، 
وستكون نقطة االنطالق من املركز العلمي في شارع اخلليج حتى مارينا 
كرسنت ويأتي تنظيم مثل هذه االنشطة انطالقا من شعورنا باملسؤولية 
جتاه القضايا التي تعنى بالصحة العامة ولعل أبرزها موضوع السمنة 
علما أن الكويت هي واحدة من أعلى الدول في معدالت السمنة في العالم.
واضاف أن هذه املبادرة جاءت من جلنة الصحة العامة املندرجة حتت 
اللجنة الدولية وحتت مظلة الفيدرالية العاملية لروابط الطب في العالم 
ويتزامن هذا احلدث مع تنظيم مشابه بالتنسيق مع طلبة مملكة البحرين 
في اليوم نفسه وللغرض نفسه كما تتمنى الرابطة النجاح اجلماهيري 
لهذه التجربة لتدرس امكانية اقامتها سنويا ملا تسهم فيه هذه األنشطة 
في نش����ر الثقافة الرياضية والتي تعتبر ثقافة مهمة جدا في احلد من 
السمنة ومخاطرها.واضاف احلسن: يأتي هذا النشاط بتنظيم مشترك 

مع Nutri Viva وشارك في رعاية هذا احلدث عدد من الشركات.

حمد اللميع

د.محمد اخلزامي


