
عبدالمحسن الروضان
استنكر نائب رئيس االتحاد 
الع���ام لطلبة ومتدربي الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب عب���داهلل العجمي 
مخالفة دوريات المرور لسيارات 
طلبة كلية الدراسات التجارية 
لوقوفه���م خ���ارج المواق���ف 
المخصصة للسيارات، وقال ان 
السعة المكانية لمواقف الكلية 
ال تس���توعب اعداد السيارات 
مما يضطر الطلبة للوقوف في 
األماكن غير المخصصة للوقوف 

ليتمكنوا من حضور محاضراتهم.
وناش���د العجمي وزير الداخلية الش���يخ جابر الخالد االيعاز 
لم���ن يهمه األمر برفع تلك المخالف���ات التي صدرت بحق طلبة 
كلية الدراس���ات التجارية، وعدم تحرير مخالفات اخرى لهم اال 

في الحاالت القصوى والتي تستدعي ذلك.
متمنيا ان تراعي االدارة العامة للمرور ظروف الطلبة وندرة 
المواقف بجان���ب الكلية مما يضطرهم للوقوف في األماكن غير 
المسموح فيها بالوقوف واال سيضطر الطالب لترك دراسته خوفا 
من الوقوع ضحية لمخالفات المرور ويتحمل عبئا ماديا جديدا 

يعرقل مسيرته الدراسية.
ولفت الى ان تلك المخالفات تك���ون مقبولة في حالة وجود 
بدي���ل للطالب فهو اآلن حائر بي���ن ترك محاضرته او تحمل نار 

المخالفات.
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< د.حس���ن الش���اذلي أول عميد 
للكلية.

< أسرة املرحوم د.أحمد الغندور.
< د.عجيل النشمي.

< د.محمد عبدالغفار الشريف.
< د.محمد الطبطبائي.

اإلدارة السابقة

< د.عبدالعزيز القصار.
< د.دعيج املطيري.
< د.عصام الغريب.

< د.يوسف الصقر.

 المشاركون
في األنشطة الثقافية

< د.حمد الهاجري.
< د.سالم الشمري.

< د.وليد العلي.
< د.عبداحملسن املطيري.

< د.أنور شعيب.
< د.ياسر النشمي.
< د.نايف حجاج.

عمداء كلية الشريعة المكرمون

ففي خالل 7 سنوات سعدت بالعمل مع رؤساء 
األقسام والعمداء املساعدين فهؤالء هم الذين 

أهدي لهم هذا اإلجناز الذي حتقق.
وأش���ار د.الطبطبائي ال���ى ان فتح باب 
الدكتوراه كان هدفا من األهداف وحتقق بحمد 
اهلل وكانت السنة األولى للنساء وكان هذا 
من اهداف الكلية وكلية الشريعة اول كلية 

إنسانية تفتح باب الدكتوراه.
وسيفتح قريبا برنامج العقيدة وقد اجيز 
املاجستير وبالنسبة للتخصصات املساندة 
كانت مشكلة كبيرة وسعدت بكالم د.الهاجري 
بأن هناك مجاال للحقوق والتربية ألن هناك 
23 تخصصا مساندا مت فتحه لم يبق سوى 
التربية واحلقوق وإن شاء اهلل يتحقق في 

ظل عمادة د.الهاجري.
وأكد ان مسؤولية طلبة الكلية كبيرة وهم 
اهل لها، حيث سيتولون قيادات في القضاء 
والنيابة واحملاماة وفي املجاالت الش���رعية 
املختلفة، فالبد ان يكون هناك قدر من اجلدية 
واالجتهاد نسأل اهلل عز وجل ان يجعل ما قدم 
في هذه القضية في ميزان حسنات اجلميع وال 
يفوتنا ان نشكر الدعم الكبير الذي حتظى به 
كلية الشريعة والدراسات االسالمية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ففي لقاءاتي 
معه دائما يؤكد دعمه لهذه الكلية وكذلك على 
الدعم الذي حتصل عليه هذه الكلية من سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الوزراء جزاهما اهلل خيرا على ما يقدمان من 
دعم ال حدود له لهذه الكلية املباركة والتي هي 
احدى ثمار سمو األمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد. وقد أدار احلفل رئيس قس���م أصول 

الفقه د.بسام الشطي.

� رحمه اهلل � قد ش���كل جلنة، فلما تأخرت 
اللجنة أصدر مرسوما بتأسيس هذه الكلية، 
لذلك جاءت هذه الكلية مختلفة، إذ أنشئت 
مبرسوم أميري من سمو األمير الراحل رحمه 
اهلل تعالى فهي رغبة أميرية صدرت مبرسوم 
أميري فتأسست هذه الكلية بأهدافها العظيمة 
كي تكون مصدر اشعاع إسالمي وان تتيح 
الفرصة للتعليم الديني وللنساء خصوصا، 
فانطلقت هذه الكلية بتأسيس من الشيخ حسن 
الشاذلي استاذي الذي تعلمت على يده في 
اململكة العربية السعودية ثم واصل املسيرة 
د.عجيل النشمي ثم أتى الغزو وقد سرقت 
مكاتب الكلية واحتاجت الكلية للتأس���يس 
مرة اخرى فأسست التأسيس الثاني، ثم أتى 
د.محمد عبدالغفار الشريف الذي مرت الكلية 
في عهده بظروف صعبة وحتديات كبيرة، 
ومع ذلك استطاع ان يجتازها وحقق اجنازات 
لهذه الكلية وعقد في عهده أول اجتماع لعمداء 
الش���ريعة لدول مجلس التعاون اخلليجي 
وترأست كلية الش���ريعة ألول مرة اجتماع 
عم���داء في دول مجلس التع���اون وهذا امر 
حقق ريادة لكلية الشريعة على مستوى دول 
اخلليج ثم كلفت بعمادة هذه الكلية وكانت 
هناك أمنيات وحتديات، فتح باب الدكتوراه، 
وفتح التخصصات املساندة، وكذلك بالنسبة 
لالعتماد االكادميي هذه األمور الثالثة كانت 
أهدافا وال يستطيع احد ان يحقق امرا واحدا 
فوفقنا بحمد اهلل تعالى بثلة من املساعدين 
ورؤساء األقسام وجميع املوظفني كان لهم دور، 
فكل من شارك في تلك املرحلة هو شريك ألي 
جناح ال ميكن ان يحقق اإلنسان أمرا إال من 
خالل اخوانه الذين ساهموا في هذا النجاح 

الكلية ورحم اهلل د.أحمد الغندور الذي نفتقده 
في هذه اجللسة، فالتعليم الديني في الكويت 
ل���ه أصوله التي انطلقت بداية من الش���يخ 
محمد بن فيروز، وذلك قبل قرنني واكثر ثم 
بعد ذلك تلميذه س���يد عبداجلليل بن سيد 
ياسني الطبطبائي الذي استقر وأسس اول 
تعليم اهلي في الكويت وأصبح رائدا للنهضة 
العلمية الشرعية في الكويت ثم انتقلت هذه 
النهضة الى عهد الس���يد ياسني الطبطبائي 
الذي أوصى بتأس���يس أول مدرسة دينية 
في الكويت فأسست املدرسة املباركية وهي 
مدرسة دينية تعتني باجلوانب املختلفة في 
احلياة استمرت حتى أتى سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد الذي يجب أال ننساه في 
لقاءاتنا في هذه الكلية فهي ثمرة من ثماره 

تخصص حديث معاصر ثنائي اللغة، واآلن 
نضع تخصصا في الفقه والقانون وسيكون 
التخصص السادس وسيكون بإذن اهلل هناك 
ارتب���اط، كما هو مع كلي���ة احلقوق وكلية 
العلوم االدارية وس���يكون هناك ارتباط مع 
كلية اآلداب في تخص���ص الدعوة واإلعالم 

قريبا بإذن اهلل.
وأش���ار الى ان كلية الشريعة رائدة في 
مجالها فيما يتعلق بكليات الشريعة في دول 
مجلس التعاون، وقال: الحظت هذا كما الحظ 
غيري من العمداء ان سمعة الكلية كبيرة بل 
تستشار الكلية في جوانب ومجاالت كثيرة، 

فوضع كلية الشريعة يبشر بخير.
ثم حتدث العميد السابق د.محمد الطبطبائي 
قائال: نشكر العلماء الذين قاموا بعمادة هذه 

اجناح ما تقوم به هذه الكلية.
وزاد الهاجري: أبش���ركم فإن الكلية على 
العهد سائرة منذ ان تأسست سنة 1982 على 
هذا املنوال ثالثة عقود ولها اثر كبير وفعال 
في الكويت وفي خارجها فأصبحت توازي 
الكليات السابقة مع ما لديها من امكانيات، 
فعدد اخلريجني اصبح اآلن يقارب الكليات 
ذات العدد الكبي���ر فبنهاية هذا العام يفوق 
ال� 400 طالب وطالبة وهذا فيه داللة كبيرة 
على مدى قبول هذه الكلية، وحاجة س���وق 

العمل لها.
وأشار الى انه مت قبول عدد كبير في جامعة 
الكويت ولكن ما مت تخريجه في هذه الكلية 
ف���اق الكليات األخرى ف���ي نفس املجال مع 
كثرة عدد الطلبة املقبولني فيها وهذه داللة 
واضحة على الدراسة املتوازية املتناسبة بني 

الداخل واخلارج.
وحول اهتمام���ات كلية الش���ريعة قال 
د.الهاجري ان الكلية في أواخر عمادة د.محمد 
الطبطبائي جزاه اهلل خيرا اهتمت بتشكيل 
جلنة تقوم بوضع حجر األساس للجامعة 
في مدينة صباح السالم في الشدادية واآلن 
وهلل احلمد ستكون هذه اجلامعة معلما من 
معالم جامعة الكوي���ت معماريا في هيئتها 

ومعلما أيضا في وضعها األكادميي.
وأك���د الهاج���ري ان كلي���ة الش���ريعة 
انتهجت نهج االدارات الس���ابقة في تطوير 
مناهجها، وفيما يتعلق مبحتوياتها العلمية 
والتخصصات، فأصبح لدينا 4 تخصصات 
واآلن سنواصل وضع تخصصات مناسبة 
ومواكبة للعصر واآلن لدينا تخصص االقتصاد 
االسالمي بالتعاون مع العلوم االدارية وهو 

ليلى الشافعي
أكد عميد كلية الش���ريعة والدراس���ات 
االسالمية د.مبارك الهاجري ان كلية الشريعة 
اصبحت معلما من معالم الدين احلنيف وال 
توجد كلية في العالم االس���المي اال وتشيد 

بكلية الشريعة في الكويت.
وقال خالل حفل تكرمي عمداء كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية السابقني منذ نشأتها 
وحتى اآلن: مصداقا لقول النبي ژ: »من ال 
يشكر الناس ال يشكر اهلل«، فعلى على هذا 
املنوال أتقدم بالش���كر اجلزي���ل الى العميد 
السابق د.محمد الطبطبائي على ما قدم من 
جهود جبارة من خالل توليه لعمادة الكلية 
على مدار 7 سنوات متواصلة، والشكر ايضا 
الى من ساهم في هذا العمل، العمداء املساعدين 
ومنهم د.عبدالعزيز القصار، د.دعيج املطيري، 
د.يوسف الصقر، د.عصام الغريب، جزاهم 

اهلل خير اجلزاء.
وأضاف: عرفانا باجلميل فإن كلية الشريعة 
متمثلة في عميدها تشكر كل من قدم للكلية 
ومازال يقدم وعلى رأسهم من بدأت بهم هذه 
الكلية د.حسن الش���اذلي، د.أحمد الغندور 
� رحم���ه اهلل � د.عجيل النش���مي، د.محمد 
عبدالغفار الشريف، فلهم الشكر ونسأل اهلل 
س���بحانه وتعالى ان تكون هذه الكلية مبا 
تقوم به م���ن أعمال خير في تثقيف الطلبة 
وفي نشر الدين وفي تثقيف املجتمع وبيان 
محاس���ن هذا الدين ان تكون هذه في ميزان 

حسناتهم أجمعني.
وتاب���ع: ال يفوتني ان اش���كر جميع من 
انتسب لهذه الكلية من اعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني واملوظفات فإن لهم اثرا كبيرا في 

في حفل تكريم عمداء كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية السابقين

 تكريم رؤساء أقسام التسجيل في »التطبيقي«
تقديرًا لجهودهم في خدمة الطلبة

اتحاد الطلبة يطلق الفترة الثانية
من الدورات التدريبية 20 أبريل

عبدالمحسن الروضان
قال رئيس اللجنة الطالبية 
الع���ام لطلبة  في االحت���اد 
العامة  الهيئ���ة  ومتدرب���ي 
للتعلي���م التطبيقي عبداهلل 
الزيد ان االحتاد وبالتعاون 
مع مكاتب التسجيل بالكليات 
كان حاض���را مع الطلبة في 
تسجيل موادهم حيث مت بكل 

سهولة ويسر.
وأوضح الزيد ان االحتاد 
ومن منطلق تقديره للجهود 
التي بذلت م���ن قبل مكاتب 
الكلي���ات  التس���جيل ف���ي 
لتذليل الصعاب أمام الطلبة 
ومس���اعدتهم ف���ي عملي���ة 
التسجيل فقد كان لزاما عليه 
ان يتقدم بالش���كر لرؤساء 
مكات���ب التس���جيل وجميع 
العاملني فيها، مشيرا الى ان 
االحتاد قدم جزيل شكره لكل 
التسجيل  من رئيس مكتب 
بكلية التربية األساسية حمد 
غامن، ورئيس مكتب التسجيل 
في كلية الدراسات التجارية 

على جهودهم وقدم لهم دروعا 
تذكارية تقديرا ملا قاموا به في 

خدمة أبنائهم الطلبة.

ناصر عبداهلل، ورئيس مكتب 
التس���جيل في كلية الدراسات 
التكنولوجية حسن املطيري 

وس���تتحدث عن حتديد الهدف 
املهن���ي، ادوات النجاح والتميز 
في العمل، بناء العالقات الفعالة، 
صناعة احلظ الدائم. أما الدورة 
اخلامس���ة فهي مع عبدالرحمن 
القريشي 25 و26 اجلاري في كلية 
العلوم االدارية بعنوان »وظف 
نفسك« ومحاورها حتديد الوظيفة 
املرغوب فيها، حتديد رس���الة 
ورؤية مهم���ة الفرد في احلياة، 
الذاتية،  الس���يرة  كيفية كتابة 
كيفية تقدمي الفرد نفسه لآلخرين، 
مهارات املقابلة الشخصية وكيفية 
اجتيازها وترك افضل انطباع عند 
الدورة السادسة  الشركة. وأما 
فهي مع د.بشير الرشيدي بعنوان 
»تقدير الذات« في 27 و28 اجلاري 
وتشمل اكتشاف الذات ومعرفة 
اس���رار قوتها، اكتس���اب الثقة 
الكاملة بالنفس، مهارات حتقيق 
االه���داف، رعاية ومحبة الذات، 
اثر الص���ور الذهنية على حياة 
االنسان، الثقة بالنفس والصور 
االيجابية عن الذات، مهارات ضبط 

االنفعاالت السلوكية.

ادارة املشاريع، فن دراسة  اسرار 
اجلدوى ببساطة، مهارات التسويق 
البشرية  املوارد  ادارة  للمشروع، 
وأس���رارها، كيفية توفير فرص 
التمويل وعقدت في كلية العلوم 
االدارية � جامعة الكويت. وأضاف 
الكن���دري ان الفت���رة الثانية من 
الدورات التدريبية ستكون ابتداء 
من الدورة الرابعة باملوسم: دورة 
اجلاذبية املهنية لالس���تاذة نوال 
املهيني في 20 و21 ابريل اجلاري، 

صرح رئي���س مركز التدريب 
والتطوير في االحتاد الوطني لطلبة 
الكندري بانتهاء  ابراهيم  الكويت 
الفترة االولى من الدورات التدريبية 
املطروحة للطلب���ة بالتعاون مع 
مشروع اجناز ش���باب، حيث مت 
التعاون مع مدربني متميزين في 
مجاله���م. وهي كالتال���ي: الدورة 
االولى: د.موسى املزيدي في »مثلث 
االلقاء املتميز« وش���ملت إكساب 
الطالب الثقة بالنفس في مواجهة 
اجلمهور، أسرار التأثير، التحدث 
بطالق���ة أمام اآلخرين وعقدت في 
اجلامعة االميركية. الدورة الثانية: 
د.طارق السويدان بعنوان »رتب 
حياتك« وشملت اكتشاف املواهب 
واالهتمامات ف���ي احلياة، وضع 
مش���اريع وأهداف احلياة، تنمية 
الق���درات ورفع مس���توى االداء 
واقيمت في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، الدورة الثالثة: عزام 
العميم بعنوان »ادارة املشاريع« 
وكان���ت محاورها ه���ل تفكر في 
انش���اء مش���روع صغير؟ لديك 
مشروعك اخلاص وتريد تطويره؟ 

عبداهلل العجمي

عبداهلل الزيد مكرما أحد رؤساء أقسام التسجيل في »التطبيقي«

درع تكرميية ألول عميد لكلية الشريعة د.حسن الشاذلي

بوم تذكاري للدكتور محمد الطبطبائي جانب من احلضور تكرمي د.عجيل النشمي

العمداء د.محمد الطبطبائي ود.عجيل النشمي ود.مبارك الهاجري ود.حسن الشاذلي ود.محمد عبدالغفار الشريف في لقطة جماعية تكرمي د.محمد عبدالغفار الشريف

إبراهيم الكندري

اتحاد »التطبيقي« يستنكر مخالفة 
سيارات طلبة »التجاري«


