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الجامعــــة
والتطبيقي

أعل���ن نائب مدي���ر جامعة 
الكويت للعلوم الطبية د.عبداهلل 
بهبهاني انه مت افتتاح اول عيادة 
طبية في مركز العلوم الطبية 
بجامعة الكويت باجلابرية أمس، 
وذلك بهدف اس���عاف احلاالت 

الطارئة لدى طلبة الكلية.
وقال انه س���عى الى انشاء 
العيادة  وجتهيز وافتتاح هذه 
حرصا منه على سالمة جميع 
الطلبة واعضاء هيئة التدريس، 
حي���ث ميكن للعي���ادة الطبية 
التعامل م���ع اي حالة مرضية 

طارئة.
واضاف ان العيادة مجهزة لالس���عاف بشكل 
فوري وسريع وتقدمي جميع االسعافات االولية 
الالزم���ة، مبينا انه في حال وجوب تدخل طبيب 
اختصاصي ملعاينة احلالة املرضية، فإن العيادة 
الطبية في املركز تقوم بدورها بكتابة تقرير طبي 

عن احلالة وحتويلها الى جهة االختصاص.

وبني ان التشخيص يساعد 
جهة االختصاص على استكمال 
عالج احلالة املرضية، وهو االمر 
الذي يساهم بش���كل فعال في 
س���المة وصحة جميع من هم 
في داخل مبن���ى مركز العلوم 

الطبية.
م���ن جانبه قال مس���ؤول 
العالقات العامة في املركز وائل 
انه مت وضع لوحات  الكيالني 
ارشادية عديدة باللغتني العربية 
واالجنليزية في جميع كليات 
املركز للمس���اعدة في س���رعة 

الوصول الى العيادة.
واضاف الكيالني ان تلك العيادة تقدم خدمة 
مجانية لزائريها تتمثل في حصولهم على تقرير 
مطبوع مفصل عن الوزن والطول والكتلة ونسبة 
الشحوم في اجلسم وسرعة ضربات القلب وضغط 
الدم عن طريق جهاز ميزان طبي الكتروني متطور 

وضع لتشجيع الطلبة على مكافحة السمنة.

تستضيف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST( مؤمترا صحافيا لالعالن عن استضافة اجلامعة 
للمؤمتر الس���نوي االقليمي ملنظمة التوستماس���ترز 
العاملية لعام 2010 وقد مت اختيار الكويت لتنظيم هذا 
احلدث العاملي من 20 وحتى 22 مايو املقبل. وسيتناول 
املؤمتر الصحافي االعالن عن تعاون اجلامعة مع منظمة 
التوستماس���ترز العاملية فرع الكويت في التحضير 

للمؤمتر السنوي للمنظمة في املنطقة العربية التي تعتبر 
احدى اعرق املنظمات الدولية املعنية بتنمية مهارات 
القيادة والتواصل في العالم. وسيعقد املؤمتر الصحافي 
اليوم في متام الساعة 3 ظهرا في قاعة االجتماعات بحرم 
اجلامعة في منطقة غرب مشرف بحضور ممثلني من 
ادارة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، وممثلني 

عن املنظمة الدولية في الكويت.

» GUST« تستضيف مؤتمر »التوستماسترز« للمنطقة العربية مايو المقبل

الموافقة على مشروع نظام معلومات الطالب

الفهيد لـ »األنباء«: دعم أسعار الكتب بنسبة 60% بداية العام المقبل 
وتكليف »القبول والتسجيل« بإعداد مذكرة لتعديل الئحة نظام المقررات

بيان عاكوم
قال مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد انه 
عن مناقشة مشروع نظام معلومات الطالب خالل 
اجتماع جلنة العمداء االخير ومتت املوافقة على 
هذا املش���روع مع التطبيق التدريجي ملستجدات 
نظام معلومات الطالب في ضوء تطوير وتوفير 
االجهزة واملعدات الالزمة، كما تتولى عمادة القبول 
والتسجيل اعداد مذكرة لتعديل الئحة نظام املقررات 

مبا يتوافق مع تطبيق مستجدات هذا النظام.
واشار الفهيد في حديث خاص ل� »األنباء« عن 
مقررات اجتماع جلنة العمداء االخير الى انه متت 
املوافقة على دعم اسعار الكتب اجلامعية مبكتبة 
الطالب بنس���بة 60% بدال م���ن 40% والتي كانت 
معتمدة جلميع الطالب ويت���م العمل بذلك بداية 

العام الدراسي املقبل.
وبخصوص نقل التبعية االكادميية والتنظيمية 

واالدارية لوحدات تدري���س اللغات بالكليات من 
مركز تدريس اللغات الى عمادات الكليات قال انه 
مت تش���كيل جلنة مكونة من نائب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية، ممثل عن كلية العلوم االدارية، 
مس���اعد عميد كلية التربية للش���ؤون الطالبية، 
مدير مركز تدريس اللغات، مش���رفي وحدة اللغة 
االجنليزية بكلية العل���وم ومركز العلوم الطبية 
وممثل عن جمعية اعضاء هيئة التدريس، ولفت 
الى ان هذه اللجنة س���تدرس هذا االقتراح، ومدى 
ايجابياته وس���لبياته واقتراح اية خيارات اخرى 

في هذا الشأن.

تعليم أبناء »أعضاء الجمعية«

كما بني الفهيد انه متت املوافقة على طلب جمعية 
اعضاء هيئة التدريس بتعليم ابنائها في املدارس 
اخلاص���ة دون قيود اال طلبهم مبنح مكافأة نهاية 

اخلدمة لألساتذة غير الكويتيني مبا يعادل مرتب 
ش���امل لم يتم التوافق عليه، كما لم تتم املوافقة 
على طلب اجلمعية بخص���وص تخفيض العبء 
التدريس���ي ألعضائها حيث ارتأى املجتمعون ان 
عضويتهم في الهيئة االداري���ة عمل تطوعي وال 

يستحقون عنه مقابال من اجلامعة.

الفصل الصيفي

وأشار الى انه متت احالة اقتراح حتويل الفصل 
الدراسي الصيفي الى فصل اختياري اعتيادي بحيث 
تصبح مدته 10 أسابيع بدال من 8 اسابيع الى الكليات 

للدراسة وابداء اقتراحاتها بخصوصه.
كما أعلن عن تشكيل جلنة لدراسة مقترح منح 
الطلبة مكافأة تفوق فصلي او س���نوي، موضحا 
انه مت���ت املوافقة على الضواب���ط املقترحة ملنح 
اعضاء هيئة التدري���س الكويتيني بدال نقديا مبا 

يعادل قيمة تذاكر سفر الى لندن بحيث يكون منح 
التذاكر لهم )مدرس، اس���تاذ، مساعد( على درجة 

رجال األعمال.

كتاب إخطار لمدير الجامعة

وبخصوص اجتماعه األخير مع اعضاء اللجنة 
التش���ريعية في مجلس االمة ق���ال د.الفهيد متت 
مناقش���ة حصانة عضو هيئة التدريس، حيث مت 
التوافق على موضوع طلب األس���اتذة في قضية 
بالنيابة ان يرسل النائب العام كتاب إخطار ملدير 
اجلامعة الذي بدوره يخبر املعني دون دخول احلرم 
اجلامع���ي ألن هذا األمر غير موجود ال في املاضي 
وال في احلاضر، وبالتالي لن يتم الدخول إال بإذن 
من اجلامعة، الفتا الى انه مت االتفاق على وضع هذا 
الضمان في قانون اجلامعة اجلديد على ان تلتزم 

الهيئات او اجلهات املعنية بهذا اخلصوص.

االتفـاق مـع اللجنـة التشـريعية علـى إخطـار النائـب العـام لـإدارة 
دون دخـول الحـرم الجامعـي في حـال وجـود قضية علـى أحد األسـاتذة

د.عبداهلل الفهيد

ديڤيد جبسون

د.عبداهلل بهبهاني

»التربية« والمكتب الثقافي المرجعية القانونية الوحيدة للحصول على القبول

المؤسسات والجامعات التعليمية األردنية تشترط االنتظام والحضور وسمعتها متميزة

الدعيج: كشفنا بالتعاون مع السلطات األردنية 
شبكة تزوير القبول الوهمي للجامعات 

د. حمد الدعيج

عم���ان � كونا: ق���ال رئيس 
املكت���ب الثقاف���ي الكويتي د. 
حمد الدعي���ج اليوم ان وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 
واملكتب الثقافي في االردن هما 
اجلهتان الرسميتان املعنيتان 
بتزويد الطلبة بالقبول اجلامعي 
مؤكدا »كش���ف املكتب الثقافي 
الكويتي بالتعاون مع السلطات 
االردنية شبكة لتزوير القبول 
الوهمي لعدد من املؤسس���ات 

التعليمية«.
واكد د. الدعيج في تصريح 
ل� »كونا« دور املكتب الثقافي 
الكويتي بالتعاون مع السلطات 
االردنية في كشف شبكة تعمل 
على تأمني قبول وهمي لبعض 
اجلامعات واملعاهد االردنية من 
خالل ما يطلق عليه في الكويت 
ب� »مكاتب خدم���ات تعليمية 
للطلب���ة الكويتي���ني«. واثنى 
على جهود السلطات االردنية 

الرسمية ووزارة البحث العلمي 
واجلامعات االردنية والتعاون 
الكبير واملش���كور مع املكتب 
الثقاف���ي الكويتي في كش���ف 
ادعاءات هذه املكاتب »العارية 
عن الصحة« وكش���ف الشبكة 
العامل���ة على تأم���ني القبول 

الوهمي واملزور بني البلدين.
الدعيج باملستوى  واش���اد 
الرفيع الذي حتظى به اجلامعات 
واملؤسسات التعليمية االردنية 
وقال »ان الدراس���ة في اململكة 
الهاش���مية تشترط  االردنية 
االنتظ���ام واحلض���ور وهي 
مؤسسات معتبرة وحريصة 
على سمعتها املميزة وحتصيل 

طلبتها العلمي«.
واوضح انه اثر كشف املكتب 
الثقافي الكويتي شبكة ما يطلق 
عليها ب���� »مكات���ب اخلدمات 
التعليمية« والتي تعمل على 
الوهمي للطلبة  القبول  تأمني 

الكويتيني وقف املكتب الثقافي 
الكويتي في األردن على حقيقة 
حاالت التزوير واعداد الطلبة 
الذين تعرضوا ملثل هذا النوع 
من االحتيال من ابنائنا الطلبة 

الكويتيني.
وشدد على ان وزارة التربية 
والتعلي���م العالي في الكويت 

واملكت���ب الثقافي الكويتي في 
األردن هما املرجعية القانونية 
الوحيدة للحصول على القبول 
من اجلامعات واملعاهد في اململكة 

األردنية الهاشمية.
الدعي���ج ضرورة ان  واكد 
تتخذ اجله���ات املعنية بدولة 
الكويت االج���راءات القانونية 
بح���ق املكات���ب الوهمية التي 
يطلق عليه���ا »مكاتب خدمات 
الطلبة« واالشخاص املسؤولني 
عنها من الساعني للتكسب املادي 
»الن هذه املكاتب احد احملفزات 
إليهام الطلبة واولياء امورهم 
بتوفير قبول خارج اطار املكتب 
الكويت���ي في االردن  الثقافي 
ووزارة التربية والتعليم العالي 
الذي يتسبب في وجود  االمر 
كوارث ف���ي نوعية مخرجات 
التعليم واثرها الس���لبي على 

املجتمع«.
الثقافي  واوضح ان املكتب 

الكويتي ف���ي اململكة االردنية 
يسير وفق منظومة عمل ممنهجة 
حتكمه���ا القوان���ني واحلرص 
ايج���اد مخرجات  الدائم على 
تعليمية مميزة جاذبة لسوق 
العم���ل الكويتي مؤكدا وجود 
آلية علمية لعمل املكتب الثقافي 
الكويتي منذ نشأته في االردن 
واحلرص الدائم على حتصيل 

الطلبة العلمي املميز.
وشدد الدعيج على انه بالرغم 
من التأكيد املستمر من اجلهات 
الكويت واالردن  املختصة في 
على ض���رورة التنس���يق مع 
املكتب الثقافي الكويتي ووزارة 
التربية والتعليم العالي اال »ان 
بعض مكاتب اخلدمات الطالبية 
في الكويت تعمل على تزويد 
بعض الطلبة الكويتيني بقبول 
جامعي يتبني الحقا انه قبول 
وهمي مستغلني بذلك اسم بعض 
اجلامعات االردنية املعتبرة«.

خالل محاضرة نظمتها الجامعة األميركية عن تقنيات المعلومات في األماكن العامة

خالل محاضرة نظمتها رابطة طلبة الطب

بهبهاني: افتتاح أول عيادة طبية
في مركز العلوم الطبية بالجامعة

جبسون: التصميم الجرافيكي األسرع نمواً

راشد إلنشاء جهة مستقلة تطلع على تطبيق 
مؤسسات الدولة لمعايير حقوق اإلنسان

بيان عاكوم
نظم قس���م التصميم اجلرافيكي في اجلامعة 
األميركية محاضرة عن تقنيات استخدام املعلومات 
في االماكن العامة حاضر فيها املصمم ديڤيد جبسون 
وه���و صاحب كتاب في هذا املجال يدرس لطلبة 

القسم في اجلامعة.
وقال جبس���ون خالل احملاضرة ان التصميم 
اجلرافيكي البيئي واحد من اسرع املجاالت منوا في 
تخصص التصميم اجلرافيكي، وتقنياته تستخدم 
كأس���اليب للتصميم وللعمليات التي تدرس في 
مناهج التصميم اجلرافيكي خللق أشكال بصرية 
لنقل الناس او املركبات بسهولة من خالل البيئات 
او املساحات مثل مراكز التسوق واملتاحف والطرق 
السريعة واملباني واملستشفيات واملطارات واملالعب 

واملرافق.
واش���ار الى ان هذا التصميم هو مجال جديد 
في ميدان العمارة ويركز على تقدمي افكار جديدة 
للمنشآت واملرافق بشكل مبسط للعامة من خالل 
االشارات الداللية في الشوارع والالفتات وغيرها من 
األساليب التي توجه املارة على املكان املقصود.

وبني انه يقدم تصاميم مبس���طة للناس حتى 
يس���هل وصولهم لالماكن التي يريدون الذهاب 
ولذلك يعمل على تصميم الالفتات للمواقع بصورة 

جمالية وفي الوقت نفسه سهلة ومفهومة.
كما حتدث جبسون خالل احملاضرة عن اهمية 
األلوان في التصميم اجلرافيكي، مش���يرا الى ان 
جميع اخلرائط التي تصمم تستخدم فيها ألوان 

مختلفة وذلك للداللة على األماكن التي يريدون 
الذهاب اليها كما قدم جبسون العديد من النصائح 
للطالب فيما يخص كيفية رسم اخلرائط، مشيرا 
الى ان اهم شيء يجب ان يركز عليه املصمم هو 
م���ا الذي يحتاجه الناس من ه���ذه اخلرائط وما 
املعلومات التي يريدونه���ا وكذلك ابراز االماكن 

املهمة التي غالبها ما يحتاجونها.
وتطرق الى املواد التي تس���تخدم في الرسم 
اجلرافيكي، مشيرا الى ان املصمم يجب ان يعلم 
ان هناك اختالفا في مواد التصميم وذلك باختالف 
االماكن حيث ان هذه املواد تختلف داخل املباني 
عن تلك التي تس���تخدم في اخلارج وفي االماكن 

العامة.
واشار الى اهمية التنوع في استخدام الرسم 
اجلرافيكي وتقدمي افكار جديدة في ايصال املعلومة 
للناس، وان ذلك يكون في كيفية استخدام اخلط 
مثال وغير ذلك من االشارات التي تقدم بطرق غير 
تقليدية، كما ان التكنولوجيا دخلت في التصميم 
اجلرافيكي حيث اصبح بامكان الناس معرفة االماكن 

عن طريق برامج خاصة عبر الهاتف النقال.
وم���ن جهتها قالت اس���تاذة م���ادة التصميم 
اجلرافيكي في اجلامعة د.مارسيال كولتجسكي ان 
هذه احملاضرات لها اهمية كبيرة بالنسبة للطالب 
في فهم هذا املجال، مشيرة الى ان وجود املصمم 
ديڤيد جبسون يس���هل على الطالب فهم الكتاب 
الذي هو مؤلفه بشكل اكثر عمقا من خالل شرحه 

وتعابيره التي تكون اكثر تأثيرا من النظرية.

عبدالهادي العجمي
نظمت رابطة طلبة الطب الكويتية بالتعاون مع 
اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان ورشة عمل عن 
حقوق االنسان واالخالقيات الطبية وغير محددي 
اجلنسية والعمالة الوافدة في كلية الطب مبنطقة 

اجلابرية.
وحاضر في هذه الورشة الكاتب والباحث مظفر 
راشد، حيث قام بشرح مفصل لالتفاقيات الدولية 
التي ارتبطت بها الكويت واملتصلة بحقوق االنسان 
وعددها 19 اتفاقية. وأش���ار راش���د الى ان من اهم 
هذه االتفاقيات االتفاقية رقم 14 وهي العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واالتفاقية 15 
وهي العه���د الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.
وقال: من املفترض ان تصبح جميع هذه االتفاقيات 
ال� 19 جزءا من تشريعاتنا الوطنية، وان تكون مطابقة 
مع مواد الدس���تور وقوانني الدولة. واضاف راشد 
انه من حق اي دولة توقع اتفاقية ان تعلن حتفظها 
على املواد املوجودة فيها وتبدي اعتراضها على أي 

فقرة من أي اتفاقية، وهذا حق مشروع.
وأكد ان االمم املتحدة تقدم دائما مساعداتها لهذه 
الدول من خالل وكاالتها ومنظماتها املتفرعة منها، 
حيث يجب عليها ان تطور نفسها في املواقع التي 
فيها قصور حتى يتماش���ى في النهاية دستورها 
وقوانينها مع القوان���ني الدولية اخلاصة بحقوق 

االنسان وانواعها.
وتابع راشد: االمم املتحدة حتاسب الدولة ضمن 
معاييره���ا التي وضعت على االلتزام بالش���روط 
اخلاصة باالتفاقيات حسب نوعها وكيفية عالجها، 

واضاف: هذه احملاسبة تتم سنويا. وأشار الى ان 
هناك تقارير اخ���رى تصدر عن املنظمات الدولية 
االهلي���ة مثل منظمة العف���و الدولية وهي تصدر 

تقارير سنوية.
واس���تطرد أنه عندما يصدر تقرير عن حقوق 
االنسان، فال يوجد هناك موظفون في اجهزة الدولة 
مدربون على كيفية التعامل مع قضايا حقوق االنسان 
بش���كل مهني. وأضاف: م���ازال لدينا فقر في بناء 
مؤسسة ملعاجلة قضايا حقوق االنسان، مشددا على 
انه يجب أن تنشأ جهة مستقلة لها احلق في االطالع 
على جميع مؤسسات الدولة ومدى تطبيقها ملعايير 

األمم املتحدة اخلاصة بحقوق االنسان.

أشاد بتحركات المتلع للحصول عليه من المؤسسة األميركية

الفضلي: حصول »التجارية« على االعتماد 
األكاديمي يدفع نحو التحول للبكالوريوس

محمد المجر
أشاد مدير ادارة مكتب اجلودة 
واالعتم���اد االكادميي بالهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب د.منص���ور الفضلي 
بعميد كلية الدراسات التجارية 
بالهيئ�����ة د.مش���ع��ل املتلع 
جله���وده املبذولة وحتركاته 
امللموسة منذ تولي��ه عمادة 
الكلي������ة ودفع���ه حلصول 
كلي����ة الدراس���ات التجارية 
على االعتم������اد االكادمي���ي 
من خالل حتركات���ه وقيامه 
باملؤسس���ة  باالتص�������ال 
لالعتم�������اد  األميركي������ة 
االكادمي���ي الدارة االعمال وقيام 

الكلية وف���ي فترة قصيرة ال 
تتعدى االسابيع بالدراس����ات 
التي تدع����م حصول الكلي����ة 
على االعتم����اد االكادميي في 
مج���ال ادارة االعمال والتنسيق 
م���ع ادارة مكت���ب اجل���ودة 
واالعتماد االكادمي���ي به���ذا 

اخلص��وص.
وقال ان حصول الكلية على 
االعتماد االكادميي سيساهم 
بشكل فعال في الدفع لتحول 
برامج الكلية من الدبلوم الى 
البكالوري���وس وهذا التوجه 
الذي يتمناه اجلسد االكادميي 
العام���ة للتعلي���م  بالهيئ���ة 

التطبيقي والتدريب.

د.مشعل املتلعد.منصور الفضلي

)أحمد باكير(د.مارسيال كولتجسكي

)كرم دياب(مظفر راشد محاضرا


