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الجامعــــة
والتطبيقي

تقي: ثقل كبير لـ »المفتوحة« في سوق العمل 
من خالل  تنفيذها لرؤية الجامعة البريطانية

خالل تكريم الطلبة لموظفي الجامعة

تكرمي د.إسماعيل تقي

د. يعقوب الرفاعي ونواب املدير العام في »التطبيقي« خالل توقيع العقد

جانب من احدى الدورات التي نظمتها الكلية االسترالية

د.يعقوب الرفاعي وقياديو الهيئة في مقدمة احلضورسعاد الرومي وتكرمي ملوظفة متميزة

درع ألحد موظفي اجلامعة العربية املفتوحةجانب من زيارة الطلبة ملصنع أبراج الكويت

محمد المجر
أقامت منتديات )ميع����ة( الطالبية في اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت حفل تكرمي ملدير وموظفي 
اجلامعة بحضور مدير اجلامعة د.اس����ماعيل تقي 
ومساعد املدير للشؤون االكادميية د.حسن شرف 
الدين ومساعد املدير للشؤون االدارية واملالية منى 
اللوغاني ومس����ؤولي االقس����ام وموظفي اجلامعة 
وطلبة اجلامعة حتت رعاية معهد االوائل للتدريب 

االهلي.
وبدوره، قال املشرف العام للمنتديات الطالبية 
الطالب نشمي الش����مري: اننا نقف لنقول كلمتنا 
كطلبة، حي����ث جرت العادة ان يتم تكرمي اجلامعة 
لطلبتها خالل حفل التخ����رج أو مبا يحققونه من 
اجازات في مختلف االنشطة، لكن اليوم نريد نحن 
الطلب����ة ان نقول كلمتنا، نريد ان نقول »ش����كرا« 
لهذا احلضور الكرمي وعلى رأس����هم مدير اجلامعة 
د.اس����ماعيل تقي على هذا التواجد الذي يدل على 
مدى تواصله مع الطلبة، والدليل اليوم هو تكرميه 
من قبل الطلبة، مشيرا الى اننا نحن طلبة اجلامعة 
يجمعنا هذا املنتدى الطالبي الذي تنامى بس����واعد 
اعضائه الطلبة وعملنا عل����ى ايصال هذا التكرمي 
بالشكل الالئق وايصال حب الطلبة لالساتذة الكرام 
املكرمني اليوم، السيما انهم عملوا ملصلحة اجلامعة، 
ولرفع اس����مها بني اجلامعات اخلاصة واحلكومية 
االخرى لكي تكون منافسة وبقوة من خالل التغيير 

في النظام االكادميي واالداري ايضا.
وأضاف الشمري: نحن كطلبة ملسنا خالل السنتني 

املاضيتني التميز، حيث تغيرت االوضاع اجلامعية 
الى ان كسرت كل احلواجز التي كانت تعوق الطالب 
مع االدارة، فأصبحنا في منزل واحد بس����بب ادارة 
حكيمة قادرة على نقل الطالب من أي جو الى جو 
التدريس واليوم نتقدم ونتش����رف بتكرمي النخبة 
من النخبة، فقد مت اختيارهم من قبل الطلبة، ولو 
كان بيدنا لكرمنا كل االس����اتذة من دون أي تقليل 

من عمل.
وبدوره، قال مدي����ر اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت د.اسماعيل تقي فاجأني الطلبة بهذا التكرمي 
والذي أكن له كل التقدير من اخوتي وأبنائي الطلبة 
والطالبات س����واء كان من قبلي أو من قبل موظفي 
اجلامعة، مش����يرا الى اننا نؤمن ب����أن الطالب هو 
العنصر االساس����ي في العملية التعليمية، لذا كان 
جل االهتم����ام به وهذا ما نؤكده دائما على زمالئي 

موظفي اجلامعة.
وتاب����ع د.تقي: منذ ان توليت ادارة اجلامعة في 
الكويت بدأت من حسي الوطني املخلص لهذا البلد، 
فكويت الغد تبنى بسواعد أبنائها وهي بحاجة لكل 
الكفاءات النشطة لنواكب ونفتخر مبخرجات تعليمنا، 
الفتا الى ان اجلامعة اليوم أصبحت صرحا أكادمييا 
له ثقل كبير في س����وق العم����ل الكويتي والعربي 
والعاملي خالل ارتباطها باجلامعة البريطانية املفتوحة 
وبتنفيذ رؤيتها التي وضع لبنتها االولى مؤسسها 
صاحب الس����مو امللكي األمير طالل بن عبدالعزيز 
خالل رؤيته الثاقبة للمستقبل الى ان أصبحت اليوم 

منارا اكادمييا نافس اجلامعات العريقة.

باكورة 6 عقود مقبلة

»التطبيقي« توّقع عقد معهد التمريض بالشويخ

الرفاعي كّرم 83 موظفًا مثاليًا بهيئة التطبيقي

الخميس: حريصون على تعريف متدربي
 المعهد اإلنشائي بمواقع تنفيذ المشاريع

محمد هالل الخالدي
احتفل����ت الهيئة العامة للتعلي����م التطبيقي والتدريب 
بتكرمي املوظفني املثاليني لعام 2009، وذلك بحضور مدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي ونوابه وعدد من عمداء الكليات 
ومديري املعاهد وقياديي الهيئة واملوظفني احملتفى بهم. بدأ 
احلفل بكلمة ألقتها املذيعة سوسن الهارون قالت فيها: ان 
الهيئ����ة تفخر وتعتز بتكرمي أبنائها املخلصني من مختلف 

مواقع العمل بقطاعاتها تأكيدا على دورهم املميز وتعظيما 
جلهودهم املثمرة، كما يعتبر هذا االحتفال حتفيزا جلميع 
العاملني لبذل املزيد من العطاء واالجناز. وقام بعد ذلك الفنان 
شهاب حاجية وعبدالعزيز العقيلي بتقدمي املسابقات التي 
كان����ت من ضمن فقرات احلفل. بعدها قام مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي ومدي����ر ادارة العالقات العامة واالعالم 
أنور الشرهان بتكرمي املوظفني املثاليني والبالغ عددهم 83 

موظفا مثاليا ميثلون قطاعات وكليات ومعاهد الهيئة، وذلك 
جلهودهم املبذولة في اجناز االعمال واملهام التي تساهم في 
رفع اسمها، كما مت عمل قرعة آلية الختيار املوظف املثالي 
على مستوى الهيئة، وفازت به املوظفة عالية علي ميرزا من 
قطاع نائب املدير العام للخدمات االكادميية املساندة. وقد 
لق����ي احلفل الذي أقيم في قاعة الثريا في فندق جي دبليو 

ماريوت اعجاب واستحسان احلضور.

محمد هالل الخالدي
وقعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عقدا إنشائيا ملعهد التمريض )باملجمع التكنولوجي 
بالش���ويخ( ومثل الهيئة مديرها العام د.يعقوب 
الرفاعي ومن الش���ركة املنفذة للمشروع )شركة 
اإلنشاء والتصنيع العقاري( ومثلها رئيس مجلس 
إدارتها عبداهلل العبدالرزاق، كما وقعت الهيئة عقد 
اإلش���راف على املشروع مع شركة الهدية ومثلها 
محمد الهدية وبحضور نواب املدير العام ومدير 
معهد التمريض شيخة املذن ومساعد املدير العام 

للشؤون الهندسية م.عبدالرحمن املطوع.
ويعتبر توقيع العق���د باكورة 6 عقود مقبلة 
للهيئة ومنها عقد الس���تاد الرياضي وعقد مبنى 
اخلدمات الطالبية وعقد كلي���ة العلوم الصحية 
وعقد املعهد املهني مبنطقة اجلهراء وعقد التوسعة 
الثانية لكلية الدراسات التكنولوجية من فصول 

ومختبرات.

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير ع���ام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب قرارا يقضي بالتجديد لعميد كلية العلوم 
الصحي���ة د.فيصل الش���ريفي ملدة عام���ني، يذكر ان 
د.الش���ريفي تسلم عمادة الكلية قبل عامني واستطاع 
ان يحقق العديد م���ن االجنازات والتطوير في برامج 

الكلية الدراسية.

التجديد للشريفي عميدًا للعلوم الصحية

محمد هالل الخالدي
اكد مدير املعهد االنشائي م.علي اخلميس ان املعهد حريص دائما على وضع طاقم 
تدريبي واشرافي مؤهل تدريبيا ومهنيا للعمل ضمن العملية التدريبية في الزيارات 
امليدانية التي يتعرف من خاللها املتدربون على واقع العمل وآخر تطورات الس���احة 
االنشائية في مواقع تنفيذ املشاريع ومصانع مواد البناء واملكاتب الهندسية وغيرها 
وذل���ك لكي تزيد من التحصيل العلمي والعملي للمتدربني. واوضح ان الزيارات يتم 
العمل على اجنازها بالش���كل الصحيح وذلك الهميتها في تكوين ش���خصية املتدرب 
عمليا بعد مش���اهدته آلخر التطورات واآلالت املس���تخدمة في القطاعات االنشائية، 
كما يحرص املعهد على ترس���يخ وتوثيق عالقاته بسوق العمل من خالل تلك القناة 
ليواكب املتغيرات ويجدد الثقافة الفنية ملدربي املعهد مما ينعكس على تطوير برامجه 
ومناهجه، وتب���ني ان الزيارات امليدانية تعددت ومت التنس���يق لزيارة مصنع ابراج 
الكويت، وقد قام متدربو املعهد واملشرفون بجولة ارشادية، تخللها شرح مفصل عن 

اخلامات املستخدمة في عملية التصنيع واملاكينات احلديثة.

موظفو القسم سيستفيدون من أحدث أنظمة االتصاالت والمالحة

»الكلية األسترالية«: دورات تدريبية لـ »عمليات التصدير والبحرية« بشركة نفط الكويت
اعلنت الكلية االسترالية في الكويت عن 
بدء تقدمي دورات تدريبي����ة ملوظفي فريق 
العمليات البحرية بشركة نفط الكويت من 
الدرجات الوظيفية واملهنية، وهو  مختلف 
التعاون الذي وصفته الكلية األسترالية بأنه 

يرسخ العالقة الوطيدة بني الطرفني.
وأكدت الكلية األس����ترالية حرصها على 
تطوير عالقتها مع ش����ركة نفط الكويت ملا 
متثل����ه من أهمية كبيرة في القطاع النفطي 
الكويتي مما يضفي على هذا التعاون مسؤولية 
كبيرة جتاهها، مش����يرة ال����ى انها من أولى 
املؤسسات التعليمية والتدريبية في الكويت 
التي متتلك اإلمكانيات والقدرة على توفير 
الدورات املتخصصة في املجال البحري مبا 
يتواف����ق مع املعايير العاملي����ة وما تتطلبه 
.- IMO )STCW( املنظمة الدولية البحرية

وأوضح����ت انها ومنذ بداية التأس����يس 
حرصت على استحداث ادارة خاصة لعمليات 
التدريب والتطوير البحري، تقدم من خاللها 
الدورات التدريبية والتنش����يطية احلديثة 
جلميع العاملني في مجال البحرية، مشيرة 
الى انه����ا وفي اطار س����عيها الدؤوب نحو 
توفير عملية تدريبي����ة متكاملة، حرصت 
على استقطاب وتعيني اخلبراء واملدربني من 
عدة من الدول لتقدمي هذه الدورات ألهميتها 
ف����ي مواكب����ة اللوائح والقوان����ني البحرية 

العاملية.
وبين����ت انه����ا ومبا متتلكه م����ن اجهزة 
وامكانيات متطورة لتقدمي مثل هذا املستوى 

ك����وادر كويتية وأجنبي����ة، حيث ان الكلية 
األسترالية في الكويت متتلك أحدث أنظمة 
االتصاالت واملالحة )GMDSS( )VTS( ونظام 
احملاكاة )Simulator( خلدمة وتطوير مهارات 
البحارة والعاملني لدى شركة نفط الكويت 
واجلهات احلكومية وغيرها من مؤسسات 
القطاع اخلاص، مبا يتناسب مع متطلباتهم 

شركة نفط الكويت.
كما قال رئيس مين����اء األحمدي الكابنت 
صالح املوس����وي: بحكم اخلب����رة والعمل 
في مج����ال البحرية ملدى طويل وحضوري 
العديد من الدورات بهذا الش����أن لم يسبق 
لي حض����ور مثل هذه الدورات والتي متتاز 
باألس����لوب احلديث واملبسط والذي يخدم 

التدريبي، ستقدم لشركة نفط الكويت )قسم 
عمليات التصدير والبحرية( دورات تدريبية 
جلميع العاملني من قائدي زوارق وقاطرات 
ومرشدين ورؤساء موانئ وضباط أمن ميناء 

العديد من الدورات.
وأوضحت ان ه����ذه الدورات تعد األولى 
من نوعها التي تقدم ف����ي الكويت من قبل 

ورفع الكفاءة لديهم. وم����ن ناحيتها اكدت 
شركة نفط الكويت ممثلة بكابنت امليناء الفي 
املرجتي ان قسم عمليات التصدير والبحرية 
حرص على تقدمي أحدث الدورات التدريبية 
ملوظفيهم ومت اختيار الكلية األسترالية في 
الكويت بعد التأكد من كفاءة الكلية بتقدمي 
املستوى املطلوب والذي يتناسب مع معايير 

ما تتطلبه تنمية وتطوير الكفاءة، مقارنة 
مع باقي الدورات والتي س����بق ان حضرتها 
بدول اخرى ونحن نشعر بالفخر ملا تقدمه 
الكلية في الكويت خلدمة الطلب احمللي ملثل 

هذه الدورات.
أما ضابط أمن مرافق امليناء بشركة نفط 
الكويت اس����ماعيل الكندري فاوضح »ان ما 
قدمته الكلية األسترالية الكويتية من دورات 
تدريبية تتعلق بشأن أمن السفن البحرية 
ومرافق امليناء يترجم مساعيها نحو األفضل 
دائما، فتلك الدورات تشمل ما ورد في املدونة 
)ISPS )code بالتفصيل الدقيق واملبسط في 
آن واحد والذي يسهل على من يتقدم ملثل هذه 

الدورة احتواء املعلومات على أمت وجه.
ومن ناحيته اشار الكابنت احمد العوضي 
الى ان الكلية االسترالية في الكويت وخصوصا 
القس����م البحري متتلك امكاني����ات حديثة 
وكوادر ذات كفاءة عالية لتقدمي هذا النوع 
من التدريبات على مستوى عال وبصورة 
متط����ورة وحديثة تتناس����ب مع متطلبات 
العصر. ومن جهته، حث الكابنت حميد قربان 
من االدارة البحرية الكلية األسترالية على 
ضرورة تكثيف املزيد من الدورات التدريبية 
التي تهتم بهذا املجال احليوي لدى الكويت، مع 
االستمرار في استقطاب اخلبراء واألكادمييني 
املتميزين من وقت الى آخر إلثراء برامجها  

التدريسية.


