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الجامعــــة
والتطبيقي

 بيان عاكوم
قال مدير العالقات العامة مبكتب نائب مدير اجلامعة للعلوم 
الطبية وائل الكيالني انه بفضل نتائج املختبر املركزي للبحوث 
الدقيقة التابع ملركز العل����وم الطبية في اجلابرية، مت االعتراف 
دوليا باملختبر كواحد من أصل 22 مختبرا دوليا معترفا بها لدقة 
نتائجها املخبرية. واضاف أن فض����ل االعتراف باملختبر دوليا، 
وجناحه يرجع الى متيز ودقة اش����راف د.عبداهلل بهبهاني نائب 

مدير اجلامعة للعلوم الطبية ودقة االجهزة املخبرية املستخدمة 
في املش����روع ومهارة جميع العاملني باملختبر املركزي للبحوث 
التابع ملركز العلوم الطبية � جامعة الكويت، حيث ساعد مشروع 
املختبر املرك����زي للبحوث جميع االس����اتذة واالطباء الباحثني 
للحصول على نتائج سريعة ودقيقة لعيناتهم اخلاصة مبشاريع 
بحوثهم املخبرية ويوفر عليهم مش����قة وعناء وتكاليف إرسال 

العينات املخبرية إلى خارج الكويت.

الكيالني: االعتراف دوليًا بالمختبر المركزي للبحوث الدقيقة

في ندوة ضمن الموسم الثقافي الـ 30 لكلية التربية األساسية

الجسار لربط البحث العلمي باحتياجات 
الدولة والمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة

 محمد المجر
ضمن انشطة املوس���م الثقافي ال� 30 في كلية 
التربية األساسية أقيمت ندوة »التعليم اجلامعي 
في الكويت بني الواقع واملأمول« وقدمتها النائبة 
د.سلوى اجلسار واشرف عميد الكلية د.عبداهلل 
املهنا على إدارة احلوار كما حضر نائب املدير العام 
الكندري  للخدمات األكادميية املساندة د.عبداهلل 
ود.بهيجة بهبهاني مساعد العميد للشؤون الطالبية 
� بنات، ود.بدر العازمي مس���اعد العميد للشؤون 
الطالبية � بنني وحش���د كبير من رؤساء األقسام 
العلمية وأعضاء هيئة التدريس وجمهور املوسم 

الثقافي املعني مبوضوع الندوة.
واكدت د.س���لوى اجلس���ار ان التحديات التي 
تواجه الكويت تتمثل في حتقيق تنمية مستدامة 
متعددة األدوار ولعل التعليم العالي ميثل قاعدة 
مهم���ة يحتاج التعامل معها ال���ى إعادة النظر في 
األنظمة التعليمية وكيفية جعل مؤسسات التعليم 
العالي تؤدي الدور التنموي في املجاالت السياسية 

واالجتماعي���ة واالقتصادية من خالل احداث نقلة 
نوعية في مستوى وجودة التعليم العالي.

واضافت د.اجلس���ار ان هناك ع���دم رضا من 
املخرجات العامة ونوعي���ة التعليم التي تقدمها 
جميع مؤسسات التعليم العالي، موضحة ان اإلصالح 
والتطوير مطلب مهم ملواجهة برامج التنمية الشاملة 
واصالح منظومة التعليم العالي عن طريق إجراء 
إصالحات عاجلة في الهياكل العامة في نظام التعليم 

العالي.
وأش���ارت د.اجلسار الى ان وضع رؤية شاملة 
تهدف الى إصالح التعليم العالي من خالل االبعاد 
السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية لتحقيق 
متطلبات التنمية املجتمعية الشاملة عبر ربط الكفاءة 
الداخلية باخلارجية وربط البحث العلمي باحتياجات 
برامج الدولة واملجتمع والتأهيل والتدريب ألعضاء 
هيئة التدريس والعاملني والباحثني والتش���جيع 
على برامج التبادل الطالب���ي كمورد مهم لتنمية 

رأس املال البشري.

د.سلوى اجلسار تتحدث في املوسم الثقافي الـ 30 لكلية التربية األساسية

د.موضي احلمود ود.عبدالرضا أسيري والرعاة من بنك اخلليج

جانب من احلضور

اإلعاقة لن تكون حجر عثرة أمام التعيني

م.خالد الزنكي محاضرا

 غسان العصفور

دينا الطويل والطالبات في مول 360

عبدالرحمن البحر

بنك الخليج رعى الملتقى السادس لـ »علم االجتماع«:
 زيادة التوعية ومعالجة آثار البيئة على القضايا األسرية

اتحاد أميركا يطالب بحل مشكلة حملة دبلوم التطبيقي 
الراغبين في الدراسة بالواليات المتحدة على حسابهم الخاص

طالب نائب رئيس الهيئة اإلداري���ة في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة االميركية nuks.org عبدالرحمن البحر 
املس���ؤولني في اجلهات التعليمية باالسراع في إيجاد حل لقضية 
الطلبة حملة الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين قدموا 
للدراسة في الواليات املتحدة األميركية على حسابهم اخلاص على 
أمل التحويل لبعثات وزارة التعليم العالي على غرار جميع الطلبة 
الدارسني على حسابهم اخلاص قبل أن يفاجأوا بالقرار الصادر من 
وزارة التعلي���م العالي العام املاضي والذي مت تطبيقه بأثر رجعي 
مانعا جميع الطلبة من حملة دبلوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من االلتح���اق ببعثات التعليم العالي وإن كانوا قادمني 
للدراسة على حسابهم اخلاص قبل صدور القرار في خطوة وضعت 

شريحة مهمة من الطلبة في وضع حرج.
وق���ال ان اغلبيتهم باتوا مهددين بوقف الدراس���ة في الواليات 

املتحدة بعد دراس���ة لع���ام كامل على حس���ابهم اخلاص والعودة 
الى الكويت من دون احلصول على الش���هادة التي قدموا من اجل 

احلصول عليها.
وأوضح البحر ان الهيئة االداري���ة احلالية تبنت هذه القضية 
في أول ايام تسلمها قيادة االحتاد من خالل لقائها بوزيرة التربية 
والتعليم العال���ي د.موضي احلمود ومن ثم اللقاءات األخرى التي 
جمعت االحتاد مع املس���ؤولني في الوزارة خالل العطلة الشتوية 
وتبعتها اللقاءات املستمرة بني االحتاد واملكاتب الثقافية في كل من 

واشنطن دي سي ولوس اجنليس طوال األشهر القليلة املاضية.
وأوض���ح البحر أن هذه املطالب هي اس���تمرار ملطالبات الهيئة 
اإلدارية الس���ابقة التي تبنت املوضوع فور اصدار القرار مبينا ان 
ايجاد حل ملش���كلة هؤالء الطلبة بات من األمور التي تزداد إحلاحا 

يوما بعد يوم ملا له من أهمية قصوى ال ميكن التأخر فيها ابدا.

حتى ال يطبق عليهم المنع من االلتحاق ببعثات التعليم العالي

اختت���م بنك الخليج أخيرا 
الس���ادس  رعايت���ه للملتقى 
الذي نظمه قسم علم االجتماع 
والخدمة االجتماعية في جامعة 
الكويت، وهدف هذا الملتقى الى 
آثار  التوعية ومعالجة  زيادة 
البيئة االجتماعية على العالقات 
والقضايا األسرية والتحديات 
الشخصية التي تؤثر مباشرة 

على استقرار المجتمع ككل.
وأقيم الملتقى تحت عنوان 
»مجتمعنا.. من منظور قضايانا 
األس���رية« في قاعة الش���يخ 
عب���داهلل الجاب���ر ف���ي حرم 
الجامعة بالش��ويخ وذلك خ��الل 
الفترة من 23 حتى 25 مارس 

الماضي.
وافتتح الملتقى بكلمة ألقتها 
د.موضي الحمود وزيرة التربية 
العالي، تلتها كلمة  والتعليم 
د.عبدالرضا أسيري عميد كلية 
العلوم االجتماعية الذي أشاد 
بدوره بهذه المبادرة، باإلضافة 
الى ذلك شكر رئيس قسم علم 
االجتماع والخدمات االجتماعية 
د.عبدالوهاب الظفيري جميع 
الجهات التي تولت رعاية هذا 
الحدث البارز وش���اركت فيه. 

وقد شارك كل من رئيس جامعة 
الفهيد،  الكوي���ت د.عب���داهلل 
وعميدة كلية اآلداب د.ميمونة 

الصباح في حفل االفتتاح.
وتضمن الملتقى الذي استمر 

لمدة يومين حلقات دراس���ية 
وورش عمل استضافت متحدثين 
عالميين للمرة األولى وعالجت 
مواضيع العالقات االجتماعية 
والثقافية ودورها في الحفاظ 

على عالقة أسرية سليمة، كما 
شجع الملتقى التواصل القوي 
بين أعضاء األسرة والمجتمع، 
مسلطا الضوء على دور األسرة 
اإليجابي في تشكيل المجتمع 

وبلورت���ه، وتخل���ل الملتقى 
استعراضا لحاالت دراسية حول 
عدد م���ن المواضيع المتصلة 
بدءا بمرحلة الطفولة وانتهاء 

بمرحلة الرشد.

تعلن في الصحف وموقع الجامعة اإللكتروني خالل األيام المقبلة

الجامعة تتجه إلى تعيين ذوي االحتياجات 
الخاصة في بعض اإلدارات الجامعية

أعلن���ت جامع���ة الكويت امس 
انها تعتزم تعيي���ن عدد من ذوي 
االحتياج���ات الخاص���ة في بعض 
االدارات الجامعية ايمانا بمسؤوليتها 

تجاه هذه الفئة.
وأوضح األمين العام المس���اعد 
للجامعة غسان العصفور ان الجامعة 
ستبدأ في تعيينهم وخصوصا ذوي 
اإلعاقة الحركية مستخدمي الكراسي 
المتحركة في عمادة شؤون الطلبة 
والش���ؤون االدارية وكلية العلوم 
االداري���ة. وأض���اف العصفور ان 
ادارة الشؤون االدارية في الجامعة 
س���تعلن خالل األي���ام المقبلة عن 

هذه الوظائف عبر الصحف وموقع 
الجامعة االلكتروني.

 وأشار األمين العام المساعد  الى 
ان ه���ذه الخطوة جاءت من االدارة 
الجامعي���ة في س���بيل دمج ذوي 
االحتياج���ات الخاصة مع اخوانهم 
االدارية  الوظائ���ف  ف���ي  االصحاء 

بالمجتمع الجامعي.
وبي���ن العصف���ور ان الجامعة 
ترع���ى حاليا هذه الش���ريحة على 
مقاعد الدراسة في عدد من الكليات 
الجامعية وتقدم كل الدعم والمساندة 
له���م ليكونوا جنب���ا الى جنب مع 

اخوانهم الطلبة.

الزنكي: أكثر من 350 ألفًا يستخدمون الـ »فيس بوك« في الكويت
نظم مكتب التدريب الطالبي واخلريجني 
بكلية العلوم اإلدارية � جامعة الكويت � ندوة 
 »Product Launch Formula Works« بعنوان
ألقاها الرئيس التنفيذي لشركة الزنكي انتر 
برايسز م.خالد الزنكي، حيث بني ان االنترنت 
اصبح وس����يلة مهمة جدا في عملية اطالق 
املنتجات، واس����تهل الزنكي الندوة باحلدث 
عن تطور عملية الترويج والتس����ويق منذ 
ظهورها مرورا الى عملية التسويق عبر وسائل 
اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية وانتهاء 
باالنترنت. وذكر الزنكي الى اهمية االنترنت 
تكمن في ان الكثير من الناس يستخدمونه 
 ،»blogs«و »twitter«و »face book« �خصوصا ال
حيث تشير االحصائيات الرسمية الى أن اكثر 
من 350 الف ش����خص يستخدمون موقع ال� 
»في����س بوك« في الكويت. وركز الزنكي في 
حديثه ان من يرغب في الترويج ملنتج معني 
ان تكون لديه قائم����ة بالزبائن واجلماهير 
املستهدفة للتواصل معهم عن طريق البريد 
االلكتروني او الشبكات االجتماعية ومن ثم 

عمل استطالع للرأي ملعرفة حاجات ورغبات 
اجلمهور حتى يتمك����ن من معرفة تفاصيل 
السوق املستهدف وتصبح املعلومات اكثر دقة 
وصالبة، ويستطيع بناء على هذه املعلومات 
ان تبنى فرضيات بأرقام ذات نسبة موثوقية 
عالية.وخص الزنكي موضوع الندوة بعملية 
»Product Launch« اي اطالق الس����لعة وبني 
اهمية هذه العملية في احلصول على ارباح 
سريعة عند تطبيق خطة مدروسة بشكل جيد 
وتسهم بشكل كبير في بناء قائمة بالعمالء 
والزبائ����ن املرتقبني باالضاف����ة الى التفاعل 
معهم مما يسهم في ابتكار منتجات جديدة. 
واختتم الزنكي بأن عملية اطالق الس����لعة 
ميكن ان تستخدم ألي سلعة او خدمة وليست 
محصورة مبجال مع����ني، حيث تهدف هذه 
العملية الى جذب الناس للسلعة خصوصا 
اذا س����بقتها حالة من الترقب لدى اجلمهور 
بسبب حملة تشويق سبقت عملية اطالقها 
وذلك ألن عملية اطالق السلعة جزء مهم من 

اجزاء التسويق لها.

قائمة االتحاد والنهج الطالبي
أقامت نشاط بولينغ في مول 360

آفاق تستضيف نائبة رئيس  جمعية التصلب العصبي
أعلن رئيس حترير جريدة 
آفاق اجلامعية د.أحمد الشريف 
عن استضافة ملتقى آفاق الثقافي 
واالجتماعي نائبة رئيس جمعية 
 ms مرض���ى التصلب العصبي
اليوم الساعة  أميرة املش���هود 

12 ظه���را في مبن���ى اجلريدة 
بالشويخ.

وقال انه رغبة من امللتقى في 
اظهار اجلانب التطوري بالكويت 
السيما في املجال الطبي فقد تقرر 
استضافة نائبة رئيس جمعية 

 ms مرض���ى التصلب العصبي
أمي���رة املش���هود للتحدث عن 
جتربتها وشفائها من هذا املرض 
باعتبارها أول من أجرى عملية 
القس���طرة وقد من اهلل عليها 

بالشفاء.

 محمد المجر
أقامت قائمة االحت����اد والنهج الطالبي »متحدون 
ألجلك يا كويت« التي تخوض انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة وايرلندا نشاطا 
للطالبات مبناسبة عطلة اإليستر حيث تتواجد أغلب 
الطالبات في الكويت، والذي كان عبارة عن نش����اط 
بولينغ في مول 360 تخلله تسامر للطالبات في أحد 

الكافيهات في املجمع ذاته.
وأعربت مسؤولة النشاط دينا الطويل عن سعادتها 

إلقام����ة وتنظيم مثل هذا النوع من األنش����طة التي 
تهدف الى زيادة التواصل م����ع الطالبات والتعارف 
بعد انش����غال طويل بالدراسة خالل الفترة املاضية 
انطالقا من حرص القائمة على مد جس����ور التعاون 

بني الطلبة.
وشكرت الطويل الطالبات على حضورهن وحثتهن 
على التواصل ع����ن طريق موقع القائمة اإللكتروني 
et7ad-nahj.net حتى يتسنى للجميع إقامة وتنظيم 

املزيد من األنشطة الترفيهية والثقافية.


