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الجامعــــة
والتطبيقي

خالل حفل العشاء الذي نظمته الجامعة في »كويت ريجنسي«

الحمود: الجامعة اللبنانية األميركية واجهة للتميز والجودة
جبرا: نجاحنا يرتكز على تأديتنا لرسالتنا العلمية وعدم التمييز بين طالبنا

بيان عاكوم
مبناسبة إطالق »حملة اجلامعة اللبنانية األميركية 
للريادة والتميز« التي اتخذت من الكويت إحدى احملطات 
املهمة لإلعالن عنها، نظمت اجلامعة حفل عشاء حتت 
رعاية وحضور وزيرة التربية ووزيرة التعليم  العالي 
د.موضي احلمود ال���ى جانب حضور رئيس اجلامعة 
اللبنانية األميركية د.يوسف جبرا وعدد من أبناء اجلالية 
اللبناني���ة. وبالرغم من ان س���معة اجلامعة اللبنانية  
األميركية تفرض نفسها من حيث الرقي في األداء وفي 
األسلوب التدريسي املتميز في املنطقة، اال انها ارتأت 
إعطاء نبذة تعريفية للحضور عن اجلامعة من خالل فيلم 
وثائقي يستعرض بدايات اجلامعة اللبنانية األميركية 
وما وصلت اليه في الوق���ت احلالي الى جانب النظام 
التعليمي والتخصصات املوجودة فيها وغير ذلك من 

النشاطات التي تنظمها اجلامعة للطالب.
وكان لوزيرة التربية كلمة أكدت فيها حرصها على 
رعاية هذه األمسية ورعاية »منارات التميز واجلودة 

في مجال العلم عل���ى امتداد الوطن العربي واجلامعة 
اللبناني���ة األميركية هي واجهة م���ن واجهات التميز 
واجلودة«، داعي���ة اجلامعة ألن تلعب هذا الدور دائما 

لكل املؤسسات التعليمية في مجال العلم.
وأضافت احلمود: »ال ش���ك ان التالقي العلمي بني 
احلضارات مطلب أساس���ي وضروري ملسيرة التنمية 
في الوطن العربي عموما، وفي الكويت خصوصا، حيث 
نتطلع في هذه املرحل���ة جادين لوضع خطة التنمية 
بش���كل نحتاج فيه لكل املوارد البشرية املؤهلة وفي 
كل املجاالت املثمرة في هذا اجلانب، خصوصا اجلانب 
العلمي واملعرفي والفكري«، متمنية التوفيق واالزدهار 
الدائم لهذه اجلامعة ولكل املؤسس���ات التعليمية في 

الوطن العربي.

رحلة التطوير

ومن جهته، قال رئيس اجلامعة د.يوسف جبرا في 
كلم���ة له أمام احلضور »أتينا م���ن اجلامعة اللبنانية 

األميركية )LAU( حاملني معنا تراث 175 عاما من التعليم 
ورسالة التربية ضمن إطار رؤيوي أيقن في حلظة إبداع 
ذات يوم من عام 1835 بوجوب إطالق مدرسة هي األولى 
لتهذيب وتثقيف وتعليم اإلناث في السلطنة العثمانية 
فكانت بداية املس���يرة، ومنذ ذلك احلني انطلقت رحلة 
التطوير لتطوير اجلامعة من أعظم مؤسسات التعليم 
العال���ي في العالم العربي يربو عدد طالبها عن 8 آالف 
طال���ب وطالبة يغرفون من حرم���ي أقدم مدينتني في 
العالم بيروت وجبيل بيبلوس منها العلم، توفرها لهم 

7 كليات في اجلامعة«.

تحديات مستقبلية

وتاب���ع ان ارتباطنا حتمي يفرض���ه الواقع القائم 
خصوصا متى عرفن���ا ان 20% من طالبنا ينتمون الى 
اكث���ر من 80 دولة وان عدد طالبنا من اخلليج العربي 
يزداد سنة بعد سنة، مستطردا: »في 2008 أعلنا رسميا 
في بيروت امام حش���د من احملب���ني والداعمني إطالق 

حمل���ة اجلامعة للريادة والتمي���ز والتي كانت نتيجة 
خطة إس���تراتيجية خماسية وضعناها لدفع اجلامعة 
الى األمام وجعلها منارة علم مشعة في العالم بأسره 
عبر توفير التمويل الض���روري للتطوير والتحديث 
ومواكبة أساليب العلم احلديثة، ولذلك أسعد بإخباركم 
أننا قد جمعنا حلينه 42 مليون دوالر من أصل هدفنا 
ال���ذي حتددت قيمته ب� 65 مليون دوالر مع يقني بأننا 

سنجمع ما تبقى خالل السنتني املقبلتني«.
وأض���اف جبرا: »ان جناحنا ه���ذا يرتكز على عدة 
أساليب منها التزام عائلتنا اجلامعية بتأدية رسالتها 
النبيلة في حقل التعليم العالي، وااللتزام القوي الراسخ 
بالتميز األكادميي، وعدم التميز بني طالبنا مهما كانت 
انتماءاته���م الدينية واملذهبية والسياس���ية واالثنية 
وتقديرنا لصيغة التنوع الت���ي نعتبرها صيغة بناء 
ملجتمعنا ولقيمه األصيلة، وخدمة مجتمعنا بكل تواضع 

وجتدد والتضحية في سبيل تطويره«.
واستطرد: »هناك حتديات كثيرة امامنا ولكن بقوة اهلل 

عز وجل نحن واثقون بان لدينا كل املعطيات واملؤهالت 
والعزم للتغلب عليها كلها مسلحني مبساعدتكم ودعمكم 
وإرشاداتكم احلكيمة، وس���نعمل على حتقيق كل هذا 
بفرح وجدية وإميان ص���ادق بقيمنا، فما من مالذ لنا 
في خضم العوملة والتحوالت العاملية س���وى النوعية 
والتميز في العلم والتعليم«، ش���اكرا الكويت حكومة 
وشعبا على التعاون الدائم واالستضافة والدعم الدائم 
والقوي املس���تمر الزدهار لبنان وم���د يد العون اليه، 
متطلعا نحو مستقبل مليء باإلجنازات القيمة ونحو 
تعاون وحتقيق مع وزارة التعلي���م العالي الكويتية 
وجامع���ة الكويت إلعطاء التعلي���م العالي دفعا مميزا 
يجعله في الكويت ولبنان مقصدا ومنارة تشع لرواد 

الفكر والقلم.
وفي اخلتام قدمت اجلامعة اللبنانية األميركية ممثلة 
في رئيس اجلامعة د.يوسف جبرا درعا تذكارية لراعية 
احلفل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 

احلمود.

نظم مركز التأهيل الوظيفي للطلبة ومتابعة اخلريجني في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة لفريق التحدي 
االعالمي ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة لطلبة اجلامعة في مسرح د.عباس معرفي في احلرم 
اجلامعي مبشرف وحضرها جمع غفير من طالبات وطالب 
اجلامعة. حاضرت في الندوة نورة الهويدي من ادارة العالقات 
العامة ومنيرة العبيدان من االرشاد الوظيفي ببرنامج إعادة 

الهيكلة. في البداية تناولت نورة الهويدي بالتعريف والشرح 
املفصل برنامج دعم العمالة الوطنية وتشجيعهم على العمل 
بالقطاع اخلاص وقالت ان البرنامج انشئ مبرسوم اميري 
رقم 19 واصدره املغفور له بإذن اهلل الشيخ جابر األحمد وهذا 
البرنامج انش���ئ للموازنة بني الوظائف في القطاع اخلاص 
والعام، ونحن بالبرنامج نقوم بحمالت اعالمية لدعم العمالة 

الوطنية حتت اسم مشروع التحدي اإلعالمي.

مشروع التحدي اإلعالمي في جامعة الخليج

جانب من احلضورد.عبداهلل الفهيد ود.راشد العجمي يكرمان أحد أساتذة كلية العلوم اإلدارية

د. يوسف جبرا مكرما د. موضي احلمودمرزوق اخلرافي والسفير السوري بسام عبداملجيد وحسن حجيجد. موضي احلمود تتوسط السفير اللبناني د. بسام النعماني ود. يوسف جبرا

حتت رعاية جمعية ال�صحافيني الكويتية
يقيم النــادي ال�صحـافــي JC يف االحتــاد الوطني لطلبة الكويت

�صل�صلة دوراتــه ال�صنويــة بعنــوان

فنــون اإعالميــة 2010

اإعــــــــــــــالن

ر�سوم الدورةاملحا�سرا�سم الدورةاليوم والتاريخم

اأخالقيات العمل 12010/3/28

الإعالمي

د. اأن�س الر�صيد
وزير الإعالم الأ�سبق

للطلبة :  10 د.ك

لغري الطلبة : 20 د.ك

الإعداد التلفزيوين22010/3/29
اأ. نا�صر العرفج

معد يف تلفزيون الوطن

للطلبة :  10 د.ك

لغري الطلبة : 20 د.ك

3/30 وحتى 3
فن الت�سوير الفوتوغرايف2010/4/1

اأ. بهاء الدين القزويني
ا�ستاذ نادي بيت لوذان

للت�سوير الفوتوغرايف

للطلبة :  20 د.ك

لغري الطلبة : 30 د.ك
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فن كتابة املقال ال�سحفي2010/4/5-4

اأ. حممد املليفي
كاتب �سحفي 

وم�ست�سار اإعالمي

للطلبة :  20 د.ك

لغري الطلبة : 30 د.ك
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فن العالقات العامة2010/4/7-6

د. خالد العنزي
مدير العالقات العامة

ب�سركة ال�ساير

للطلبة :  20 د.ك

لغري الطلبة : 30 د.ك

پ يح�سل امل�ساركني يف الدورات على �سهادة معتمدة من جمعية ال�سحافيني والنادي ال�سحايف.

پ جميع الدورات تقام يف الفرتة امل�سائية من ال�ساعة 5 وحتى 8 م�ساء يف مبنى الحتاد باخلالدية 

كلية الهند�سة مبنى 20خ .

، اخلالدية مبنى الإحت��اد الوطني لطلبة  ال���دورات يف كلية الهند�سة وال��ب��رتول  پ الت�سجيل يف 

الكويت )20خ( الدور الأول وذلك من ال�ساعة 6 م�ساء اإىل ال�ساعة 9 م�ساء

وملزيد ال�ستف�سار الت�سال على : 97700308 - 24839462

خالل ندوة نظمتها رابطة الطب في الكلية

لجنة »كويتيون من أجل القدس« أول وفد شعبي كويتي يزور فلسطين

الفهيد: نفخر بتجديد االعتماد األكاديمي لـ »العلوم اإلدارية«

سعود المطيري
عبر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد عن سعادته 
لتمثيل راعي احلفل وزي���رة التربية ووزيرة التعليم  
العالي في حفل كلية العلوم اإلدارية مبناس���بة جتديد 
االعتماد األكادميي لها، مسجال في الوقت نفسه عظيم 
الفخ���ر واالمتنان لكلية العلوم اإلدارية وعلى رأس���ها 
عميدها د.راشد العجمي مبناسبة جتديد االعتماد األكادميي 

للكلية ملدة 6 سنوات مقبلة.
وأكد ان هذا اإلجناز الذي حققته كلية العلوم اإلدارية 
يعد مفخرة للجامعة وللكويت، متمنيا ان حتصل كليات 
جامعة الكويت األخرى على االعتماد األكادميي وحتذو 
حذو كلية العلوم اإلدارية لكي نرقى مبستوى اجلامعة 
ومبس���توى خريجيها وتصبح صرحا أكادمييا متميزا 
ورائدا على مستوى العالم العربي، داعيا الى ضرورة 

التركيز على اجلدية والنوعية والكيف وهي أمور مهمة 
يجب علينا التركيز عليها في هذا الوقت.

ومن جانبه، قال عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويت د.راشد العجمي ان الكلية حافظت على املكانة 
األكادميي���ة املرموقة التي حققتها ع���ام 2005 لتصبح 
عل���ى قائمة كليات إدارة األعمال املعتمدة أكادمييا على 

املستوى الدولي.

بيان عاكوم
ضم����ن أنش����طة اس����بوع 
»انتفاضة أبدية لقدس عربية« 
والذي تقيمه رابطة كلية الطب، 
نظمت ندوة حتت عنوان »كنا 
هناك« وذلك مبشاركة أعضاء 
من جلن����ة »كويتيون من أجل 
القدس«، حيث حاضر في الندوة 
نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز 
املال والعض����و موضي صقير 
حول مشاهداتهما التي سجالها 
خالل زيارتهم����ا األخي��رة الى 

القدس.
بداي����ة حتدث����ت موض����ي 
صقير عن اللجنة التي أشارت 
ال����ى انها جلنة مش����تركة بني 
جمعي����ة اخلريجني واجلمعية 
الثقافية النس����ائية، وأضافت: 
»تأسست اللجنة عام 1988 عقب 
االنتفاضة األولى ولكنها جمدت 
العراقي للكويت«،  الغزو  بعد 
ولفتت الى ان هذه اللجنة هي 
ش����عبية وليس لها اي عالقة 
بالسياسة وامنا متارس عملها 
انطالقا من احتياجات الشعب 

الفلسطيني.
وبينت ان هذه اللجنة متت 
العمل بها ع����ام 2001  إع����ادة 
بعد االنتفاض����ة الثانية ولكن 

حيث قال »كانت زيارة فلسطني 
بالنسبة لنا حلما صعب التحقق 
ولكن في النهاية حتقق ونحن 

غير مصدقني ذلك«.
وأض����اف: »بع����د اختي����ار 
الق����دس كعاصم����ة للثقاف����ة 
العربية واالحتف����ال بذلك من 
قبل املجل����س الوطني للثقافة 
والفنون أخبرونا اننا سنزور 
فلسطني وبالفعل حتقق ذلك، 
وكان قد استعرض املال صورا 
ملناط����ق فلس����طينية منها ما 
يس����يطر عليها الفلسطينيون 
س����يطرة كاملة وأخرى تابعة 

للحماية االسرائيلية«.
كما استعرض صورا للجدار 
العازل الذي أقامته اس����رائيل، 
مش����يرا الى ان من يعاين هذا 
اجلدار عن ق����رب يتبني له ان 
اإلسرائيليني بنوه على دراسة 
دقيقة، حيث فصلوا فيه املناطق 
الفلسطينية عن بعضها حتى 
أصبح االنتقال من منطقة الى 
أخرى بعدما كان يحتاج لعشر 
دقائق مثال أصبح يحتاج الى 
اكثر من س����اعة، وقال كنا أول 
وفد شعبي كويتي يزور فلسطني 
حي����ث لقينا ترحيبا كبيرا من 

قبلهم.

مت تغيير اس����مها م����ن اللجنة 
العربية لالنتفاضة الفلسطينية 
الى جلنة »كويتيون من أجل 
الق����دس«، الفتة ال����ى ان عمل 
اللجنة في أغلب����ه في القدس 
ولكن توسع في أحيان كثيرة 
ملساعدة الفلسطينيني في غزة 
بعد حرب 2006، وقالت: »نظمنا 
النس����ائية يوما  في اجلمعية 
لغ����زة وجمعنا 100 ألف دينار 
ملساعدة الفلسطينيني، كما اننا 
أقمنا يوما مفتوحا بني اجلمعية 
والهالل األحمر واستطعنا جمع 

12مليون دوالر ملساندة الشعب 
الفلسطيني«.

اللجنة  أن  وأضافت صقير 
تركز على مش����اريع تعليمية 
وصحي����ة وكذل����ك مس����اندة 
املشاريع التي تساهم في إيقاف 

التهويد.
ولفتت الى انه سيقام عشاء 
النسائية  خيري في اجلمعية 
بالتعاون مع جمعية التراث آملة 
ان يتم جمع األموال جللب ماكينة 
تنقية مياه لشعب غزة، مؤكدة 
ان عمل اجلمعية هو للمحتاجني 

أينما كانوا في فلسطني.
وختمت بالقول ان زيارتهم 
للقدس كانت جزءا من احتفال 
الق����دس كعاصم����ة للثقاف����ة 

العربية.
وبدوره ق����ال نائب رئيس 
جلنة »كويتيون من أجل القدس« 
عبدالعزيز املال انهم يعملون في 
مجال العمل التطوعي لفلسطني 
من����ذ 22 عاما، الفتا الى ان هذا 
األمر نابع من مبدأ وعن قناعات، 
وحتدث املال ع����ن جتربة وفد 
اللجن����ة الذي زار فلس����طني، 

الشريفي: مؤتمر االستثمار البشري 
أكد التواصل بين سوق العمل والمخرجات

)كرم دياب(عبدالعزيز املال وموضي صقير خالل الندوة

د. فيصل الشريفي مكرما إحدى املشاركات في مؤمتر االستثمار 

محمد هالل الخالدي
أقامت كلي����ة العلوم الصحية 
العامة للتعليم  التابعة للهيئ����ة 
التطبيقي والتدريب صباح أمس 
حفال لتكرمي املشاركني في تنظيم 
مؤمتر االس����تثمار البشري االول 
للقطاعات الصحية املساندة والذي 
اقيم بالفترة من 15 وحتى 16 اجلاري 
بفندق جي دبليو ماريوت، وذلك 
في ن����ادي اعضاء هيئة التدريس 
والتدريب مببنى الكلية بالشويخ 
الكلية د.فيصل  بحضور عمي����د 
الشريفي ومساعد العميد للشؤون 
االكادميية د.بدر اخللف، وعدد من 
اعضاء هيئ����ة التدريس بالكلية. 
وبهذه املناسبة، قال د.الشريفي: ان 
تكرمينا للجنود املجهولني الذين 
عملوا خلف الكواليس خالل عام 
دراسي كامل وساهموا في اجناح 
املؤمتر من اعضاء الهيئة التدريسية 
والتدريبية واالدارية بالكلية، وكذلك 

أبناؤنا وبناتنا الطلبة هو تأكيد 
ان العمل بالكلية يسير مبنظومة 
االس����رة الواحدة وروح التعاون 
وهو ما أظه����ر املؤمتر بالصورة 
الطيبة بجميع انش����طته وهو ما 
حتتاج اليه املؤسسات االكادميية، 
وجتربة املؤمتر اس����تفادت منها 

الكلية باعتماده����ا على كوادرها 
رغم قل����ة االمكانيات، وبدعم من 
القطاع اخلاص، باالضافة الى ان 
مؤسسة التقدم العلمي قد حملت 
عدة رسائل مهمة منها التأكيد على 
ان الكلية تتواصل مع سوق العمل 

مبخرجاتها وتطوير مناهجنا.


