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الجامعــــة
والتطبيقي

ذكرت العميد املساعد للشؤون الطالبيةـ  بنات في كلية 
التربية األساسية ورئيس جلنة البيئة بالكلية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بهيجة بهبهاني ان 
الكلية ستحتفل بيوم الشـــجرة العاملي غدا، وذلك ضمن 
االحتفال باليوم البيئي 12 اجلاري الساعة 10 صباحا في 
فندق جي دبليو ماريوت برعاية كرمية من محافظ العاصمة 

الشيخ علي اجلابر.

»التربية األساسية« تحتفل بيوم الشجرة العالمي

بهبهاني ناقش إنشاء كلية الصحة العامة 
وتحويل »مبارك« لمستشفى جامعي

يرعى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 11 اجلاري 
انطالق انشطة مؤمتر »اعداد معلم التربية اخلاصة لالعاقات 
البســـيطة واملتوســـطة« )برامج ومناذج وجتارب ميدانية( 
الذي تنظمه كليـــة التربية بجامعة الكويت، حيث ســـيقام 
حفل االفتتاح في الســـاعة التاســـعة صباحا بفندق الكورت 
يارد ـ قاعة الراية. ويتميز املؤمتر بتعدد التجارب االقليمية 
والدولية التي ســـتعرض خالل ثالثة ايام متتالية مبشاركة 
22 محاضرا ومدربني على اعلى املستويات واصحاب جتارب 
مميزة في بلدانهم مـــن الكويت والواليات املتحدة االميركية 
وجنوب افريقيا وكندا وبريطانيا وماليزيا واململكة العربية 
السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وقطر 
واململكة االردنية الهاشمية واجلزائر وباكستان، حيث يبلغ 
عدد الدول املشاركة في املؤمتر 13 دولة لتحقيق اكبر استفادة 
خاصـــة من قبل املتعاملني مع ذوي االحتياجات اخلاصة من 

االعاقات البسيطة واملتوسطة.

نظـــم مركـــز خدمـــة املجتمع 
والتعليم املستمر بجامعة الكويت 
التوعية املجتمعية  متمثال بقسم 
محاضرة حتت عنـــوان »رياضة 
االدخـــار« ألقاها فيصـــل كركري 
مؤلف كتاب »كيف تدير أموالك؟«، 
وذلك بحضور مدير مركز خــدمة 
املجتمع والتعليم املستمر فــوزية 
معـــرفي وعدد كبير من احلضور، 
بدأ احملاضر حديثـــه بأن االدخار 
يندرج حتت منظومة ادارة األموال 
والتي ال تتعلق مبجرد جتميع املال 
وامنا استثماره، وأكمل ان لالدخار 5 
خطوات وهي تهيئة الذات للتوفير، 
تقييـــم الوضع املالـــي، الترتيب 
والتخطيط لألهداف، التوفير وأخيرا 

االستثمار.

صرح مسؤول العالقات العامة والناطق الرسمي 
مبكتب نائــــب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية 
وائــــل الكيالني بأنــــه عقد امس فــــي مبنى جامعة 
الشويخ ورشة عمل مهمة جدا وعلى مستوى رفيع 
من قياديي جامعة الكويت بهدف مناقشــــة اخلطة 
اخلمسية جلامعة الكويت متاشيا مع اخلطة التنموية 

اخلمسية للكويت.
وبــــني الكيالني ان نائب مديــــر جامعة الكويت 

للعلوم الطبية د.عبداهلل بهبهاني ناقش القياديني 
حول مشروعني ضمن مشــــاريع اخلطة اخلمسية 
وهما مشروع إنشاء الكلية اخلامسة التابعة ملركز 
العلوم الطبية وهي كلية الصحة العامة، باالضافة 
الى الكليات الـ 4 احلالية والتي يضمها مركز العلوم 
الطبية وهي: كلية الطب وكلية طب األسنان وكلية 
الصيدلة وكلية العلوم الطبية املساعدة، ومشروع 

حتويل مستشفى »مبارك« الى مستشفى جامعي.

مؤتمر »إعداد معلم التربية 
الخاصة« 11 الجاري

كركري: 5 خطوات  
لالدخار

بحضور مدير جامعة الكويت 
الفهيـــد وأمني عام  د.عبـــداهلل 
اجلامعة د.أنور اليتامى ونواب 
املدير وعمداء الكليات، أقام مكتب 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
ورشـــة عمل خاصـــة بتحديث 
اإلطار العام خلطة جامعة الكويت 
االســـتراتيجية )2005 ـ 2025( 
وذلك صباح أول من أمس على 
مسرح عبداهلل اجلابر في احلرم 

اجلامعي مبنطقة الشويخ.
الكويت  وقال مدير جامعـــة 
د.عبداهلل الفهيد نلتقي مبناسبة 
انعقاد ورشـــة العمـــل اخلاصة 
بتحديث اإلطار العام خلطة جامعة 
الكويت االســـتراتيجية )2005 ـ 
2025( مشيرا الى ان هذه هي ورشة 
العمل الثانية التي تنظمها اجلامعة 
لهذا الغرض، حيث نظمت ورشة 
العمل األولى في شهر مارس 2004 
مت من خاللها وضع اإلطار العام 
للخطة االســـتراتيجية )الرؤية 
والرسالة واألهداف العامة( وذلك 
مبشاركة جميع القيادات اجلامعية 
ومتت االســـتعانة بـــآراء بعض 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 

املعنية في الدولة.
وأشار د.الفهيد الى ان الغرض 
من هـــذه الورشـــة هو حتديث 
اإلطار العـــام لهذه اخلطة وفقا 
للمستجدات خاصة بعد اعتماد 

اليتامى أهمية  اجلامعة د.أنور 
التركيز على الرسالة اجلامعية 
وتســـخير كل امكانيات جامعة 
الكويت لتحقيق هذه الرســـالة 
والرؤية، مشـــيرا الى ان هناك 
بعض األمـــور التي حتتاج الى 

إعادة النظر ووقفة اصالح.
وكشف د.اليتامى عن وجود 
خلل في مؤشرات األداء، حيث انها 
مازالت دون املستوى املطلوب 
وذلك بعد مرور خمس سنوات 
علـــى اخلطـــة التـــي وضعتها 
اجلامعة، مؤكدا أهمية تهيئة اجلو 
املناسب والصحي داخل اجلامعة 
كالتأكيد على أهمية ميثاق العمل 
اجلامعي، والسعي إلنشاء إدارة 
ملراقبة األداء، تركز على قضية 
تهيئة هذا اجلو داخل اجلامعة 
بشكل عام، باإلضافة الى دراسة 
الرضا الوظيفي بالنسبة ملوظفي 

اجلامعة.
وبني انه مت االنتهاء من إعداد 
وطباعـــة كتاب ميثـــاق العمل 
اجلامعي والذي سيتم توزيعه 
علـــى موظفي اجلامعـــة قريبا، 
مشيرا الى ان األمانة تسعى الى 
تنظيم ورش عمل ومســـابقات 
خاصة بالعمـــل اإلداري لتهيئة 
املناسب لتحقيق  املناخ  وخلق 
جنـــاح اخلطة االســـتراتيجية 

اخلاصة بجامعة الكويت.

ضوء األهداف النوعية واألهداف 
الكمية التي سبق ان أقرها مجلس 
اجلامعة، واستنباط وثيقة اخلطة 
التنمويـــة اخلمســـية اجلديدة 
جلامعـــة الكويت )2010/2009ـ  
2014/2013( من اإلطار العام خلطة 

جامعة الكويت االستراتيجية.
وذكر د.الفهيـــد قائال: »اننا 
ننتظر من ورشة العمل التي تبدأ 
أعمالها اليوم ان تقوم مبهمتها 
على أكمل وجه في حتديث اإلطار 
العـــام للخطة االســـتراتيجية 
للجامعة في ضوء املســـتجدات 

واالحتياجات املستقبلية«.
أمـــني عام  من جانبـــه، أكد 

على موافقات اجلهات احلكومية 
املطلوبة في هذا الشأن«، مبينا انه 
بدأ التنفيذ الفعلي لهذا املشروع 
العمالق الذي مت انتظاره طويال 
ليتحقق على أرض الواقع وميثل 
نقلة نوعية ملســـتقبل التعليم 

العالي في دولتنا احلبيبة.
وأوضـــح د.الفهد ان جامعة 
الكويت قامت منذ عدة شـــهور 
التخطيط  بإعادة تشكيل جلنة 
فـــي  االســـتراتيجي لتســـتمر 
مباشرة املهام املكلفة بها ملراجعة 
وتنقيـــح وثيقة اإلطـــار العام 
للخطة االستراتيجية للجامعة 
من حيث الرؤية والرسالة وفي 

املخطـــط الهيكلي ملدينة صباح 
السالم اجلامعيةـ  جامعة الكويت، 
وذلك بزيادة الطاقة االستيعابية 
للجامعة الى أربعني ألف طالب 

وطالبة.
وأضـــاف د.الفهيـــد قائـــال: 
»باألمس القريب وقعت جامعة 
الكويت اتفاقية اإلشـــراف على 
املخطـــط الهيكلي ملدينة صباح 
السالم اجلامعيةـ  جامعة الكويت 
مع املجموعة املعمارية الكندية 
بالتعاون مع دار »اس اس اتش« 
لالستشـــارات الهندسية، وذلك 
لإلشـــراف على أعمـــال البنية 
التحتية بعد ان حصلت اجلامعة 

خالل ورشة عمل خاصة على مسرح عبداهلل الجابر بالحرم الجامعي في الشويخ

الفهيد: تحديث اإلطار العام لخطة الجامعة اإلستراتيجية 

فائقتان خالل حفل التكرمي قطع كيكة االحتفال فائقة مع اسرتها

جانب من املكرمني  تكرمي احدى الفائقات للعام 2008 / 2009 لقطة جماعية لبعض املكرمات

درع تكرميية من »التطبيقي« مهداة إلى الشيخ د. محمد الصباح  الشيخ د. محمد الصباح ود. يعقوب الرفاعي ومسؤولو »التطبيقي« خالل االحتفال بتكرمي الفائقني

د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى ود.ميمونة الصباح وبعض األكادمييني املشاركني في ورشة العمل

محمد المجر
بـــارك نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح للطلبة الفائقني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب مبينا أنهم هم من 
نراهن عليهم لبناء مســـتقبل 
الكويت وهم الذين سيحملون 
التي حملها  الراية والشـــعلة 
آباؤهم وأجدادهـــم من قبلهم 
املنيع  وسيشـــكلون احلصن 

حلماية الكويت من كل شر.
جـــاء ذلـــك خـــالل احتفال 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بتكـــرمي فائقيها في 
احلفل الثاني عشر للعام الدراسي 
2009/2008 الذي اقيم حتت رعاية 
وحضور نائـــب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح مساء امس االول على 
التربية االساسية  مسرح كلية 

بنات.
وأضـــاف: »ان ذلك أمر ليس 

لم يكرموا هذا اليوم ليشاركوا 
في هذا التنافس الذي يأتي من 
أجل العلم والتقدم والذي يعود 

بالنهاية على بلدنا باخلير.
ومن جانبه قال عميد النشاط 
والرعايـــة الطالبيـــة د.أحمـــد 
الفيلـــكاوي: فـــي إطار ســـعي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
العمل  والتدريب لتزويد سوق 
احمللي بكوادر فنية متخصصة 
فإنها تســـعى دائما لتوفير كل 
ما يحتاجه الطلبة من إمكانيات 
ماديـــة وبشـــرية متكنهـــم من 
التي  التطور  استيعاب موجات 
يشهدها ســـوق العمل مضيفا: 
انـــه بفضل توجيهـــات القيادة 
البلد  لهـــذا  العليا  السياســـية 
وجهود اإلدارة العليا للهيئة فقد 
حتققت تطورات ملموسة بالهيئة 
شملت البنية األساسية والكوادر 
البشرية وجعلت منها مؤسسة 
تعليمية تطبيقية يقصدها العديد 

من أبناء البلد.

غريبـــا علـــى الهيئـــة اإلدارية 
العام  الهيئة  والتدريســـية في 
التطبيقـــي والتدريب  للتعليم 
بقيادة مديرها د.يعقوب الرفاعي 
الذين بذلوا جهدهم من أجل تهيئة 
أبنائنـــا وبناتنا لســـوق العمل 
لكي يكونوا العاملني احلقيقيني 

في بناء هذا الوطن، نبارك لهم 
وألهاليهم الذين يعدون اجلنود 
اخلفيني الذين يعدون هذه الكوادر 
غير املصقولة والتي تصقلها هذه 

املؤسسة«.
أعـــرب مدير عام  وبدوره 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريـــب د.يعقوب الرفاعي 
عن سعادته وفخره بحضور 
وتشريف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح حلضور حفل 
تكـــرمي فائقي الهيئـــة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 

وقال ان احلفل خطوة طيبة تأتي 
استمرارا للمبادرة الكرمية التي 
انتهجها املرحوم الشيخ سالم 
صباح السالم بتكرمي متفوقي 
الهيئة مبينا أن الشيخ د.محمد 
الصباح استمر في ذلك النهج 
الطيب في الســـنوات السابقة 

في تكرمي املتفوقني مشيرا إلى 
أن هذا احلفل يعتبر استكماال 
للحفل الرئيسي الذي نتشرف 
فيه بحضور صاحب الســـمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
لتكرمي خريجي الهيئة والذي 

يعد أهم احتفاالت الهيئة.

وأضـــاف د.الرفاعي ان هذا 
احلفل مخصص للمتفوقني الذين 
مازالوا على مقاعد الدراسة وهو 
حافز لهم حتى ينهوا متطلبات 
دراســـتهم بالشـــكل املتميـــز 
العليا،  املطلوب وبالدرجـــات 
ودافعا كذلـــك لزمالئهم الذين 

مت فائقيها في الحفل الثاني عشر للعام الدراسي 2009/2008  »التطبيقي« كرَّ

محمد الصباح: نراهن على الطلبة الفائقين في بناء مستقبل الكويت


