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وختمت احلم���ود بتوجيه 
الشكر والتقدير ملشروع غراس 
واللجنة الوطنية للوقاية من 
املخدرات على مجهوداتهم القيمة 
والتي يجب بأي حال من األحوال 
أال تترك لتكون جهودا فردية أو 
غير مدعومة مبا يليق باألهداف 
التي تسعى من أجلها من قبل 
جميع املؤسس���ات احلكومية 
واألهلية واخلاصة ألن الوطن 
للجمي���ع واجلمي���ع مدعوون 
لبنائه وتطويره من خالل بناء 

اإلنسان أوال.
امللتقى يعد  يذكر أن ه���ذا 
كأحد األنشطة العلمية السنوية 
لقس���م االجتم���اع واخلدم���ة 
االجتماعية ف���ي كلية العلوم 
االجتماعية باجلامعة، منطلقا 
من رس���الة الكلي���ة وأهدافها 
واهتمامه���ا بقضاي���ا املجتمع 
املختلفة، كما انه مائدة حلوار 
أفكارهم  املتخصصني لعرض 
وط���رح توصياتهم ودراس���ة 
ال���رؤى الهادفة إل���ى التعرف 
على املش���كالت التي تتعرض 

لها األسر واألفراد.

الوطنية  اللجنة  ش���اركت 
للوقاية من املخدارت واملشروع 
التوعوي الوطني »غراس« في 
املعرض املصاح���ب للملتقى 
الس���ادس لقس���م االجتم���اع 
واخلدمة االجتماعية في كلية 
العلوم االجتماعي���ة بجامعة 
الكويت � الشويخ حتت عنوان 
»مجتمعنا بعي���ون قضايانا 
األس���رية« الذي أقيم بحضور 
ورعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ف���ي الفترة م���ن 23 حتى 25 
اجلاري مبس���رح املغفور له 
الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح 
العلوم  بحضور عميد كلي���ة 
االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 
ورئيس قسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعي���ة د.عبدالوه���اب 
العديد  الظفيري ومبش���اركة 
من اجلهات من داخل الكويت 

وخارجها. 
وقالت الوزي���رة د.موضي 
احلمود خالل تف���قدها جناح 
غ���راس باملع���رض ان غراس 
ميلك خبرة واس���عة في مجال 

تواجه قضاي���ا متعددة تؤثر 
سلبا على استقرارها ومن ثم 
على استقرار املجتمع ككل، مما 
يستتبع ضرورة وجود مشاريع 
توعوية مثل غراس لتقدمي رؤى 
علمية جديدة لفهم تلك القضايا 
ووضع وسائل التدخل الفعالة 

حللها.

النوعية والتي اس���تهدفت كل 
الشرائح املجتمعية والتي القت 
قبوال مجتمعيا كبيرا وكان لها 
األثر الكبير ف���ي إعادة النظر 
ف���ي الكثير من الس���لوكيات 
على مس���توى األفراد صغارا 

وكبارا.
وأش���ارت إلى أن األس���رة 

الوقاية من املخدرات مكنته من 
تخطي احلدود الوطنية ليصل 
إلى العامل��ية في وق��ت قصير 

جدا.
وأكدت أن غراس يشكل رافدا 
مهما لوزارة التربية في تعزيز 
العملي���ة التربوية على وجه 
اخلصوص من خالل حمالته 

الوزيرة د.موضي احلمود خالل تفقدها جناح »غراس« 

احملامي عادل شمس الدين خالل لقائه النائب صالح عاشور

رابطة الدراسات تطالب بالعدول عن منع 
األساتذة من اإلشراف على أكثر من رسالتين

اتحاد أميركا: إطالق خدمة
Google بالتعاون مع MyNuks 

أعل����ن نائب رئيس الهيئ����ة اإلدارية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة األميركية 
عبدالوهاب العثمان عن إطالق االحتاد ألحدث إضافات 
الهيئ����ة اإلدارية ملركز خدم����ات االحتاد على املوقع 
الرسمي )www.nuks.org( والتي هي عبارة عن خدمة 
MyNUKS حي����ث تأتي هذه اخلدم����ة بالتعاون بني 
االحتاد مع شركة Google العاملية، وتوفر لكل طالب 
 )NUKSMail( فرصة احلصول على بريد إلكتروني
تابع لالحتاد ميكن استخدامه من خالل Gmail بنفس 
الواجهة اإللكترونية واملميزات مثل املس����احة التي 

جتتاز ال�7 جيجا بايت وباقي اخلدمات املتميزة التي 
توفرها شركة جوجل العاملية ملستخدمي االنترنت. 
وأوضح أنه من خالل هذا احلساب اإللكتروني ميكن 
 Google للطلبة التمتع ببقي����ة خدمات جوجل مثل
Docs والتي ميكن للطلبة من خاللها طباعة وتخزين 
مستندات على االنترنت من دون االعتماد على جهاز 
كمبيوتر واحد، كما يوفر هذا احلساب فرصة االستفادة 
 Google من خدمة أخرى من ش����ركة جوج����ل وهي
Calendar والتي تفيد الطلبة في تنظيم مواعيدهم 

الشخصية ومهامهم الدراسية.

البديل عنه.
وقال ش����مس الدين انه نقل 
لعاش����ور مطلب الرابطة بعدول 
عميد الدراسات العليا عن قراره 
الدراسات  اخلاص مبنع أساتذة 
العليا من االشراف على أكثر من 
رسالتني علميتني، وان هذا القرار 
حرم كثيرا م����ن طلبة وطالبات 
الدراسات العليا من إنهاء دراستهم 

العليا.
وختم ش����مس الدين ان نقل 
العليا خارج  الدراس����ات  قضايا 
س����ور اجلامعة س����ببه تخاذل 
عميدنا وبدوره أك����د لنا النائب 
صالح عاشور انه على استعداد 
ملخاطبة عميد الدراس����ات العليا 
إلنصافنا بإلغ����اء القرارات التي 

تضر مبصلحة الطلبة.

العليا اال انه لم يعره أي اهتمام 
يذكر، حيث ان فترة التس����جيل 
التي تضمنت شرط تقدمي نتائج 
اختبارات اللغة مع تقدمي أوراق 
القبول لم تكن كافية للطلبة، حيث 
انه في أرقى جامعات العالم يكون 
تقدمي نتائج اختبارات اللغة بعد 
القبول ف����ي البرنامج وهو ما لم 
يلتفت اليه عميد الدراسات العليا، 
وكذلك األمر بخصوص اختبارات 
التكميلي لطلبة وطالبات برنامج 
القانون حيث انهم في برنامج له 
مركزه القانوني اخلاص به، وان 
القرار الذي يحرمهم من حقهم في 
دخول اختبارات التكميلي بحجة 
مساواتهم بغيرهم من الطلبة به 
عيب من عيوب الق����رار االداري 
ال����ذي البد من الغائ����ه أو ايجاد 

محمد المجر
التقى أعضاء رابطة الدراسات 
العليا التابع����ة لالحتاد الوطني 
لطلب����ة الكوي����ت النائب صالح 
عاشور ومت خالل اللقاء مناقشة 
مجموعة م����ن القضايا التي تهم 
الطلبة ومنها متديد فترة التسجيل 
وإعادة العم����ل باختبارات الدور 

التكميلي لطلبة القانون.
وصرح رئيس رابطة الدراسات 
العليا احملامي عادل شمس الدين 
بأنه نقل الى النائب عاشور مدى 
االجح����اف املرير ال����ذي مير به 
طلبة الدراس����ات العليا من قبل 
االدارة اجلامعية، وباألخص عميد 
العليا واملتمثلة  الدراسات  كلية 
في الق����رارات التي اتخذها عميد 
الدراسات العليا في اآلونة األخيرة 
والتي لها أبعادها اخلطيرة على 

الطلبة.
وقال اننا في رابطة الدراسات 
العليا تقدمنا الى عميد الدراسات 
اللوغاني بكتب  العليا د.نبي����ل 
رس����مية طالبناه فيها بالعدول 
عن ه����ذه الق����رارات اال انه قابل 
مطالبنا هذه بالرفض التام على 
الرغم من خطورة هذه القرارات 
الدراسات  على مس����تقبل طلبة 
العليا، واننا شعرنا بهذا اخلطر 
بعدما تلقينا الكثير من االتصاالت 
وعقدن����ا االجتماع����ات مع طلبة 
وطالبات الدراس����ات العليا، وقد 
نقلنا املوضوع الى عميد الدراسات 

خالل مشاركته في معرض ملتقى »مجتمعنا بعيون قضايانا األسرية« بكلية العلوم االجتماعية

الحمود: خبرة »غراس« واسعة في الوقاية  من المخدرات 

كلية ماسترخت: مناقشة رسالة الماجستير  في إدارة األعمال تبدأ اليوم
وصل طالب املاجس���تير في كلية ماسترخت 
الدارة االعمال في الكويت مرة اخرى الى املرحلة 
االخي���رة من منهجهم وهو مناقش���ة االطروحة، 
البعض متحمس، والبعض قلق ومتوتر، لكن في 
النهاية تعد اهم اللحظات التي يتذكرها دائما طالب 

املاجستير في كلية ماسترخت الدارة االعمال.
وتعادل مناقشة الرس���الة شفويا االمتحانات 
النهائية في برنامج الدراس���ات العليا والتي تعد 
اخلطوة احلاسمة قبل حفل التخرج، وستبدأ مناقشة 
الرس���الة اليوم وتستمر ملدة ثمانية ايام متتالية 
حتى 3 ابريل املقبل، ومن املقرر ان يناقش الطالب 
الرسالة امام فريق من االكادمييني الزوار من كلية 
ماسترخت في هولندا وكلية كويت ماسترخت الدارة 
االعمال، ويتم اعالن النتيجة بعد فترة قصيرة من 
انتهاء املناقش���ة وذلك للتخفيف من حدة الطلبة 

من الضغط االضافي وتوفير الوقت.

البروفيس���ور هرنان ريكيلمي، رئيس  وقال 
الشؤون االكادميية في الكلية، ان االطروحة ليست 
في الواقع مدرجة في معظم برامج ماجستير ادارة 
االعمال في اجلامعات االخ���رى وان وجدت فهي 
مجرد مشروع، اذ ميكن لطالب الكويت ماسترخت 
ان يفتخروا بإكمال االطروحة التي تش���هد انهم 
مس���تعدون لالنضمام الى النخبة التي حصلت 
فعال على درجة املاجستير، واضاف: ان مناقشة 
االطروحة في كلية ماسترخت متنح الطالب امكانية 
لالسهام في املعرفة داخل املجتمع الكويتي، وهذا 

من مصلحة الطالب.
وتاب���ع: ويتوقع طالب املاجس���تير في ادارة 
االعمال رفع مس���توى الكفاءة املهنية في س���وق 
العمل، لذلك ه���م بحاجة الى اثبات انهم يفهمون 
احلالة الراهنة في السوق لتقدمي افضل احللول في 
مجال اختيار واحد متصل بشركة او قطاع محدد، 

واليكم بعض مواضيع اطروحة املاجس���تير في 
ادارة االعمال من املتوقع ان تناقش هذا االسبوع 
ف���ي الكلية: امناط القيادة اعتمدتها االدارة العليا 
لشركات البناء وعالقتهم باالداء التنظيمي، دور 
اعتماد بطاقة االداء املتزن في خلق استراتيجية 
تركيز منظمة: دراسة تفسيرية في الكويت، الرضا 
الوظيفي وااللت���زام بالعمل في الكويت: القضية 
اخلاصة، حتقيق الربحية دون التخلي عن االبداع 
في الشركات املعمارية الكويتية، االداء الذكي لرأس 
املال للبنوك في الك��ويت: دراس���ة استطالعية، 
فرصة التنبؤ والتعر ف على تنظيم املشاريع في 
سوق الكويت، توصيف اس���لوب القيادة، دائرة 
التس���ويق في ممارسة الصيدلة، خطط التوريث 
ف���ي االعمال العائلية في الكويت، تقييم حتديات 
التعاون احلكومي في القط���اع اخلاص الكويتي 

وقياس جودة اخلدمة.


