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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن رئيس جلنة املستجدين 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحدة االميركية 
العيسى عن  nuks.org يوسف 
استقبال االحتاد للطلبة الراغبني 
في الدراسة في الواليات املتحدة 
في مقره الرســـمي في الكويت 
الكائن في املنطقة احلرة بالقرب 
مـــن وزارة التعليم العالي من 
االثنني حتـــى االربعاء من كل 
اسبوع من الســـاعة 6 حتى 8 

مساء.
العيســـى ان هذه  وأوضح 
اخلطوة تأتـــي كتكملة جلهود 

االحتاد خالل السنوات اخلمس املاضية من اجل 
تخصيص مقـــر لالحتاد يكـــون مرجعا للطلبة 
املستجدين والطلبة الدارسني في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث ان اهداف املكتب تشمل استقبال 
الطلبة املستجدين الراغبني بالدراسة في الواليات 

املتحدة االميركية لالجابة عن 
اسئلتهم واستفساراتهم حول 
الدراسة في أميركا ومساعدتهم 
في اجراءات التقدمي على البعثات 
والتقدمي للجامعات االميركية. 
ولذلك فقد رأت الهيئة االدارية 
في احتاد اميركا ضرورة انشاء 
مقر لتأدية هذا الغرض وخدمة 
الطلبة املستجدين، حيث ان املقر 
يعتبر االول من نوعه بني جميع 
االحتادات الطالبية اخلارجية.

واختتم بأنه ميكن جلميع 
الطلبة ترتيب مواعيد لاللتقاء 
بأعضـــاء الهيئـــة االدارية في 
مقر االحتاد عن طريق التواصل معهم من خالل 
الهاتف أو البريد االلكتروني املوضحني في موقع 
االحتاد الرسمي nuks.org والذي يحوي كذلك دليل 
املستجدين الشامل وخريطة موقع االحتاد التي 

ميكن للطلبة استخدامها للوصول الى املقر.

ليلى الشافعي
ادارة األنشـــطة  أكد مديـــر 
الثقافيـــة والفنية فـــي عمادة 
شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
مساعد الثويني أهمية الشراكة 
املجتمعية بـــني اجلامعة ممثلة 
بـــاإلدارة وبـــني وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية ممثلة في 
الثقافة اإلسالمية، والتي  إدارة 
تهدف في املقام األول الى خدمة 
وإثراء املجتمع الطالبي من خالل 
الشباب  تنمية ثقافة شـــريحة 

اجلامعي الواعي.
جاء ذلك عقب إعالن الثويني 

عن تعاون اإلدارة مع إدارة الثقافة اإلســـالمية في 
املســـابقة اجلامعية اإللكترونية الثقافية الثالثة 
والتي تستمر حتى 1 مايو املقبل، والتي قامت ادارة 
الثقافة اإلسالمية برصد جوائز مالية تشجيعية 

لها وبقيمة 10000 دينار.
وأوضح الثويني ان املســـابقة تهدف الى بناء 
مقومات شخصية الطالب اجلامعي فكريا وثقافيا 
ومجتمعيا، انطالقا من مضمار املعلومة الشرعية 
والثقافية، وان املسابقة تساهم في تكوين ثقافة 
شبابية طالبية راشدة تتســـلح بالعلم واإلميان 
والقيـــم وتبرز ثقل الدور الريـــادي املأمول لهذه 

الشريحة.
وبـــني الثويني ان االدارة أخـــذت على عاتقها 

الترويـــج للمســـابقة من خالل 
املواد اإلعالنية للمسابقة  نشر 
في مواقع ومنشآت جامعة الكويت 
الطالبية  الروابط  بالتعاون مع 
في جميع الكليات، ودعا الثويني 
طلبة وطالبات جامعة الكويت الى 
التفاعل واملشاركة في املسابقة.

من جانبها أكدت إدارة الثقافية 
اإلسالمية حرص القائمني عليها 
فـــي التعـــاون مع املؤسســـات 
التعليمية تفعيـــال لغايتها في 
صناعة املناخ الثقافي اإلسالمي، 
وحتقيقا لشـــعارها نحو ثقافة 
متميـــزة ملجتمع متميـــز، من 
خالل التعاون مع جامعة الكويت وجامعة اخلليج 
واجلامعة العربية املفتوحة – فرع الكويت واجلامعة 
األميركية في الكويت في إقامة هذه املسابقة الثقافية 

اإللكترونية.
وبينت ادارة الثقافة اإلسالمية ان االحصائيات 
األولية للمسابقة أظهرت مشاركة أكثر 450 طالبا 
وطالبة مع اجلامعات األربع املشـــاركة باملسابقة، 
وان هـــذا الرقم قابل للزيادة خاصة ان املســـابقة 

تستمر حتى نهاية الشهر اجلاري.
ودعت ادارة الثقافة اإلسالمية في ختام بيانها 
الصحافي الطلبة والطالبات الى املشاركة في املسابقة 
فقط من خالل زيارة املوقع الرســـمي لإلدارة على 

http://islam.gov.kw.thaqafa :شبكة اإلنترنت

حتت رعاية عميد كلية العلوم بجامعة الكويت 
د.بدر الصقعبي وبحضور نائب مدير اجلامعة لالبحاث 
د.فهد الثاقب، تفتتح كلية العلوم يوم امللصق العلمي 
الثالث، وذلك في متام الســــاعة الـ 10 من صباح غد 
مببنــــى قاعة املؤمترات 119، باحلــــرم اجلامعي في 
اخلالدية، وسيســــتمر يوم امللصق العلمي حتى 14 

اجلاري.

»العلوم« تفتتح يوم الملصق العلمي الثالث غدًا

استضافته الجامعة المفتوحة بمشاركة متميزة من الباحثين الدوليين

المؤتمر العربي الدولي للتكنولوجيا اإللكترونية أصدر توصياته: 
التحّصن بآخر ثورات اإلنترنت ورفع الكفاءة العلمية ألهل االختصاص

آالء خليفة
كشف رئيس اللجنة العليا للمؤمتر 
العربي الدولي للتكنولوجيا اإللكترونية 
األستاذ املساعد في اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.ناصر زائري عن 
أهم التوصيات التي حققها املؤمتر الذي 
استضافته اجلامعة املفتوحة بالكويت 
خالل مشاركة مجموعة متميزة من 
الباحثني الدوليني من مختلف أنحاء 
العالم باالضافة الى مشاركة واسعة 
وفاعلة من اجلهــــات احلكومية لدى 
الكويت وبعض املؤسسات اخلاصة، 
كما انه حظي بدعم مميز من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي واجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومــــات، وقد رافق 
املؤمتر افتتاح معرض لبعض اخلدمات 
اإللكترونية لبعض اجلهات احلكومية 

واخلاصة.
وأكد د.زائري ان الباحثني تطرقوا 
خالل املؤمتر الى العديد من القضايا 

التي تواجه اســـتخدام  والتحديات 
التكنولوجيا اإللكترونية على نطاق 
واســـع وقد متت دراسة تطبيقاتها 
املختلفـــة فـــي املجـــاالت املتعددة 
كاحلكومـــة اإللكترونيـــة والتعليم 
اإللكتروني والصحـــة اإللكترونية 
والتجـــارة اإللكترونيـــة والبيئـــة 
اإللكترونيـــة واألمـــن اإللكتروني، 
حيث متت مناقشة الكثير من األفكار 
الرائدة والتي شكلت أرضية علمية 
فنية قوية لتنفيذ قاعدة عريضة من 
املشاريع التكنولوجية واالقتصادية 
والتجارية واألكادميية والتعليمية 
والتي سينعكس تأثيرها حتما على 

النواحي املجتمعية.
وأضــــاف د.زائــــري ان مــــن أهم 
التوصيات التــــي خرج منها املؤمتر 
هي انه بات لزاما على املجتمع القيادي 
إنتاجات  التحصــــن بآخر  واحلرفي 
 Cloud وثورات اإلنترنت واملعروف بـ

Works والتي من شأنها رفع الكفاءة 
العلمية ألهل االختصاص باملقام األول 
واملجتمع باملقام الثاني، وان احلكومة 
اإللكترونية يجب ان تتكامل مع املفهوم 
اجلديد والذي يعــــرف بـ »احلكومة 
املتنقلة« والتي من شأنها العمل على 
تقدمي خدمات وإجنازات سريعة وقوية 

للمجتمع واألفراد.
وتابع: ان املجتمع في حاجة الى 
الكثيــــر من التطبيقات الهندســــية 
والتكنولوجيــــة احلديثة والتي مت 
التطرق الى العديد منها في املؤمتر 
وقد بات وجودهــــا ضروريا وعلى 
اجلهــــات املعنيــــة االســــتفادة من 
اخلبرات العاملــــة في هذه املجاالت 
احلديثة ونذكر منها: االستشعار عن 
بعد واملراقبــــة اإللكترونية واألمن 
اإللكترونــــي وغيرها مــــن املفاهيم 
احلساسة كما انه يجب العمل على 
اســــتيعاب األفكار اجلديدة للتعلم 

واألكادمييا، فإن وسائل التعليم اآلخذة 
بالتطور والتي مر بها مجتمع اآلباء 
واألجداد لن تكون هي نفسها ملجتمع 
األبناء واألحفاد وان عملية التطور 
التعليمي ال تقتصر على تطبيق بعض 

عناصــــر التكنولوجيا، وامنا يجب 
العمل على فهم واقــــع هذا التطور 
ونشر ثقافة هذا املفهوم ومن ثم العمل 
على تطبيق املفاهيم العلمية املتكاملة 

املصاحبة لها.
واستطرد زائري بأنه يجب العمل 
بتطبيقــــات Cloud Computing التي 
جتعل العملية التعليمية واألكادميية 
محط األنظار ألنها ستعمل على خلق 
بيئة جديدة ملفهوم تعليم املستقبل 
وعلــــى مجتمعنا العربــــي واحمللي 
االستعداد لهذه التطبيقات كما يجب 
العمل واالستعداد ألخذ وتقبل املفاهيم 
األكادميية والتعليمية اجلديدة التي 
بدأت فعال باألخذ باالنتشار بالعالم ومن 
هذه املفاهيم: مفهوم »احلياة الثانية«، 
باالضافــــة الــــى ان التعليم املفتوح 
أصبح مــــن أهم عناصر التطوير في 
مفاهيم العملية التعليمية واألكادميية 
اجلديدة وعلــــى املجتمعات العربية 

االستعداد وتهيئة السبل الكفيلة لتلقى 
العلوم املختلفة بالوسائل اجلديدة 

املختلفة.
أمــــا فيما يخص املجتمع الصحي 
فأكد د.زائري ان املؤمتر أوضح خالل 
توصياته أنها التزال دون املستوى 
املطلوب من التقدم التكنولوجي وواقع 
الصحة العاملية في يومنا هذا يتطلب 
التكامل مع األفكار العلمية اجلديدة 
التي ظهرت الى النور خالل السنوات 
القليلة املاضية وعلى الهيكل الطبي 
في مجتمعنا الكويتي التطور بخطوات 
أسرع من خالل البوابات اإللكترونية 
الصحيــــة، باالضافة الــــى ان تأثير 
التكنولوجيا بدا واضحا في السنوات 
األخيرة على مجريات األحداث والتطور 
في العملية السياسية للمجتمع من 
خالل استخدام الوسائل التكنولوجية 
املتعددة واحلديثة، وهذا يتطلب العمل 
على استيعاب هذه الوسائل والعمل 

على التكيف معها في عالم أخذ بالتحول 
السريع وبالتالي تتطلب االستجابة 
السريعة من املجتمع كما يجب االلتفات 
الى ان هدف التكنولوجيا هو العمل 
على تطوير املجتمع اإلنساني وليس 
هدم مكوناته وبنيانه، وهذا يتطلب 
العمــــل على تعريــــف البعد الثقافي 
ملفهوم التطور التكنولوجي للمجتمع، 
باالضافة الى انــــه يجب العمل على 
استيعاب مفهوم الثقافة اإللكترونية 
والتي تثري اخلبرات الثقافية ألفراد 
املجتمع وتزيد من محصولهم املعرفي 

والعلمي.
وختم د.زائري قائال: انه في حالة 
األخذ بهذه التوصيات والتطبيق الفعلي 
التي متت مناقشتها  املميزة  لألفكار 
خالل املؤمتر فستكون خطوة رائدة 
التنمية  وفعلية جتاه تطبيق خطة 
املزمع تنفيذها في الكويت وسينعكس 

إيجابيا على املجتمع بكل شرائحه.

د. إسماعيل تقي متوسطا الوفد األجنبي املشارك في املؤمترجولة في معرض التكنولوجيا جانب من اعمال املؤمتر العربي الدولي للتكنولوجيا االلكترونية 

د.عبداهلل بهبهاني

دهام الشمري سالم العنزي

وائل الكيالني

يوسف العيسى

مساعد الثويني

د. ناصر زائري

م.محمد احلامت

محمد المجر
صرح رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريب في الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
م.محمــــد احلامت بــــأن التحيز 
الواضــــح لرئيســــة اللجنــــة 
التعليمية مبجلس األمة جتاه 
تبني قرار الفصل بني القطاعني 
في الهيئة يشكل منعطفا خطيرا 
في آلية العمل البرملاني في بلدنا 
الكويت، وبنينّ احلامت ان ما يفهمه 
كل انسان ينشد العدل ويسعى 
الى تطبيقــــه ان تعالج األمور 
التي تستشــــكل بحكمة وترو 
دون حتيز قد يؤدي الى تفاقم 

األمور.
وقــــال احلــــامت ان التوجه 
الفصل ســــيخلق في  لعملية 
املستقبل مشكلة يكون اخلاسر 
األكبر فيها طلبتنا اخلريجني من 
التعليم العام، فلو افترضنا جدال 
ان قرار الفصل مت فعليا، والنية 
التدريس  لدى أعضاء هيئــــة 
حسبما صرحوا بذلك، وبأنه 
سيكون معبرا إلنشاء جامعة 
تطبيقية مستقبال، وقامت هذه 

الــــوزارات ويحققــــوا النظرة 
أنشــــئت من  التي  الصحيحة 
العامة للتعليم  الهيئة  خاللها 
التطبيقــــي والتدريب بإيجاد 

العمالة الوسطى باملجتمع.
وبنينّ احلامت ان هذه املعضلة 
ستخلق مشكلة مستقبال وحالة 
عدم ثقة بالتعليم في الكويت 
واضمحالل صحة الرؤى للذين 
يندفعون خلف من يسعى الى 
حتقيق مبتغــــاه دون تعقل، 
وحتقيق رغبات من يسعى الى 
الوجاهة على حساب مصالح 
الشعب دون النظر الى العواقب 

املستقبلية.
وناشــــد احلــــامت جميــــع 
املسؤولني بالدولة ومن ضمنهم 
أعضــــاء مجلس األمة ضرورة 
التحرك السريع إلعادة النظر 
بهــــذا التوجــــه والتأنــــي فيه 
وعدم التحيز لفئة دون أخرى 
واســــتدعاء جميــــع األطراف 
املعنية لالستماع الى وجهات 
نظرهم وآرائهم حتى تســــتند 
القرارات الى أرضية صلبة وتعم 

املصلحة اجلميع.

اجلامعة بوضع نسبة 70% ملن 
يريد االلتحاق بها فكيف سيتم 
التعامل مع الطلبة من خريجي 
التعليم العام ممن لم يحصلوا 
على النسب املطلوبة لاللتحاق 
التطبيقية،  بتلــــك اجلامعــــة 
وأنتم اصال قد ألغيتم التعليم 
التطبيقــــي الذي يعتبر احدى 
مزاياه استقبال الطلبة احلاصلني 
على نسب متدنية وفتحتم لهم 
آمال الدراسة من جديد ومنحهم 
شهادة الدبلوم كي يعملوا في 

رابطة التدريب تطالب بالتأني
في قرار فصل قطاعي التطبيقي والتدريب

كل أسبوع من االثنين إلى األربعاء

اتحاد أميركا يستقبل الراغبين في الدراسة
بالواليات المتحدة في مكتبه بالكويت

الثويني: 450 طالبًا وطالبة شاركوا 
في المسابقة الجامعية اإللكترونية الثالثة

العنزي والشمري يمثالن الكويت 
في مؤتمر »دور الشباب العربي«

آالء خليفة
اعلن الطالب سالم العنزي بكلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت تخصص علم اجتماع مساند وخريج العلوم السياسية 
دهام الشمري متثيلهما الكويت في اللقاء العربي املزمع عقده 
حتت عنوان »دور الشـــباب العربي فـــي احملافظة على القيم 

واملثل األخالقية«.
وأشـــار الى ان الدعوة وجهت من املجلس األعلى للشباب 
باململكة األردنية الهاشمية الشقيقة الى الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في الكويت وانه مت اختيارهما للمشـــاركة ومتثيل 

الكويت.
ولفتا الى انهما سيقومان بتقدمي ورقة عمل عن هذا املؤمتر 
انطالقا من مبدأ التعاون بني الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الدائم واملثمر بينه وبني جامعة الكويت ملا فيه خدمة وطننا 

احلبيب.

يسمح باالستفادة من برامج الحاسب اآللي وخدمات أبحاث المكتبة الطبية

»الجامعة« تعلن عن أول تعاون مشترك
مع مركز دسمان لألبحاث وعالج أمراض السكر

اعلن مسؤول العالقات العامة والناطق الرسمي 
باســـم مكتب نائب مدير جامعـــة الكويت للعلوم 
الطبية وائل الكيالني امس انه مت بعون اهلل تعالى 
االتفاق على اول تعاون مشترك من نوعه في مجال 
البحوث بني مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت 
وبني مركز دسمان لالبحاث وعالج امراض السكر.

واوضح الكيالني ان وفدا من مركز دسمان البحاث 
امراض الســـكر مكونا من عبداهلل اخلزام وضاري 
احلويلة قـــام بزيارة مركز العلوم الطبية بجامعة 
الكويت والقيام بجولة ميدانية في ارجاء مركز العلوم 

الطبية في اجلابرية ومستشفى مبارك اجلامعي.
واضاف ان الوفد اجتمع بكل من مدير ادارة الدعم 
الفني خالد العلي ومساعد مدير ادارة الدعم الفني 
التابع ملكتب نائب مدير جامعة الكويت للعلوم الطبية 
احمد املهنا ملناقشة آلية استفادة مركز دسمان البحاث 

امراض الســـكر من برامج احلاسب اآللي وخدمات 
ابحاث املكتبة الطبية في مركز العلوم الطبية.

من جانبه، قال نائب مدير جامعة الكويت للعلوم 
الطبية د.عبـــداهلل بهبهاني امس ان هذه االتفاقية 
تسمح للمركزين العلوم الطبية ودسمان البحاث 
امراض السكر باقامة مشاريع مشتركة طويلة االجل 
بشأن االمراض املزمنة في الكويت مثل امراض السكر 
وامراض القلب واالوعية الدموية وامراض السمنة 
وامراض الكلى واالستفادة الفورية من نتائج البحوث 

وتأثيرها الفوري على سكان الكويت.
 وتابع د.بهبهاني ان الكليات االربع التابعة ملركز 
العلوم الطبية بجامعـــة الكويت وهي كلية الطب 
وكلية طب االسنان وكلية الصيدلة وكلية العلوم 
الطبية تعتبر طرفا مباشرا من هذه االتفاقية املهمة 
في مجال ابحاث االمراض املزمنة لسكان الكويت.


