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الجامعــــة
والتطبيقي

تقيم إدارة األنشطة الثقافية والفنية 
بعمادة شؤون الطلبة أصبوحة شعرية 
وذلك في متام الس���اعة 11 من صباح 19 
اجلاري بالقاع���ة الدولية بكلية العلوم 

االجتماعية.

أصبوحة شعرية في عمادة 
شؤون الطلبة 19 الجاري

لقطة جماعية للمشاركني في دورة الشفافية

سالم السويلم

شعار املهرجان

عروض تراثية

»اآلداب« نظمت »دورة الشفافية في اإلدارة المالية للجمعيات األهلية«

ميمونة الصباح: إعداد مديرين  قادرين على تسيير الشؤون المالية
نظم����ت اجلمعية التاريخية ف����ي كلية اآلداب 
بالتعاون مع الش����بكة العربية للمنظمات األهلية 
دورة »الش����فافية في اإلدارة املالي����ة للجمعيات 
األهلية«، برئاس����ة صاحب الس����مو امللكي األمير 
طالل بن عبدالعزيز وتشغل مركز نائبة الرئيس 
فيها د.ميمونة الصباح، وذلك في نادي اجلامعة 
� الشويخ، وبحضورها ود.أماني قنديل ود.محمد 
سيد خليل، وأشرف ابوالفتوح وكان الهدف من هذه 
الدورة تعريف الشفافية واإلدارة املالية ومفهومها في 
اجلمعيات وأهميتها، وكذلك حتديد العمليات اإلدارة 
املالية.وفي هذا اإلطار افتتحت د.ميمونة الصباح 
هذه الورشة وقالت: باس����م اجلمعية التاريخية 
ومكتب الدراسات التاريخية اللذين يستضيفان هذه 
الدورة واسم صاحب السمو امللكي رئيس الشبكة 

العربية للمنظمات األهلية، أتشرف بالتعبير عن 
صادق س����عادتنا ملشاركتكم في هذه الدورة التي 
تأتي ضمن األهداف الرئيسية املشتركة للجمعية 
املنظمة واملس����تضيفة للدورة ممثلة في الشبكة 
التاريخية  العربية للمنظمات األهلية واجلمعية 
الكويتية، نحو إعداد مديرين أكفاء قادرين على إعداد 
وإدارة الشؤون املالية بشفافية من قبل العاملني في 
احلقل التطوعي االجتماعي في املنظمات األهلية في 
الكويت، وتنمية قدراتهم وتطوير الكفاءات البشرية 
في سياق التنمية الوطنية، سعيا الستثمار طاقات 
العاملني في املجتمع املدني من منتسبي جمعيات 

النفع العام.
وأوضحت انه يتم تقدمي الدورة بواسطة فريق 
متخصص ذي خبرة عالية ويعتمد على منهجية 

املشاركة وتبادل اخلبرات.
وفي اخلتام تقدمت د.الصباح بالشكر والثناء 
للشبكة العربية للمنظمات األهلية التي تتشرف 
برئاس����ة صاحب الس����مو امللكي األمير طالل بن 
عبدالعزيز آل سعود لها والذي منحها الكثير من 
جهده وماله، مما مكنها من أخذ مكانتها املرموقة.
وأضافت د.الصباح انها تتشرف بأن تكون نائبة 
س����مو األمير في رئاس����ة مجلس أمناء الش����بكة 
وقالت: يسعدني أن أتقدم بوافر الشكر والتثمني 
لألس����اتذة املتدربني ويأتي هذا التكرمي واالحتفاء 
باملتدربني الذين شاركوا في الدورة والذين استحقوا 
التكرمي والتقدير بجهدهم وجدهم وتفوقهم حيث 
نسعد بتقدمي الش����هادات لهم استحقاقا لعطائهم 

ومتيزهم.

»الديوان«: قبول 23 موظفًا في الدراسات العليا بمصر

الشطي: نقابة »التطبيقي« تنّظم منتدى التدريب 18 الجاري
 محمد المجر

قال رئي����س اللجنة االعالمية 
في نقابة العاملني بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي م.سعد الشطي 
ان تطبي����ق السياس����ات العامة 
ألي مؤسس����ة مره����ون بقدرات 
وكفاءات كوادرها البشرية، الفتا 
الى ان التدريب املستمر على آخر 
املستجدات في كل املجاالت ميثل 
حجر االس����اس لتطوير الكوادر 

البشرية.
ان نقابة  الش����طي  واض����اف 
العامة للتعليم  بالهيئة  العاملني 
التطبيق����ي حترص عل����ى اقامة 
منت����دى ومعرض التدريب حتت 
رعاي����ة مدير عام الهيئة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ومبش����اركة نائب املدير 
العام لش����ؤون التدريب س����عاد 
الرومي في الفت����رة من 18 حتى 
20 اجلاري ف����ي فندق املوڤنبيك 
باملنطقة احلرة وتنظمه ش����ركة 
فيج����ن لالستش����ارات، لقناعتها 
بأن التدريب يس����هم بشكل فعال 
في تطوير القدرات املهنية، الفتا 
الى ان التدريب اصبح من الركائز 

االساسية في احلياة العملية.
واشار م.الشطي الى ان االهتمام 
يتزايد بش����كل الفت بالتدريب، 
سواء داخل املؤسسات من خالل 

ادارات التدري����ب او خارجها بعد 
ان ترسخ لدى كل املؤسسات ان 
العمالة املؤهلة واملدربة هي الثروة 

احلقيقية لها.
واشاد م.الشطي بحرص العديد 
من اجلهات املتخصصة في عالم 
التدريب على املشاركة في املنتدى، 
خاصة انها ستقدم خصومات كبيرة 

على كل الدورات التي س����تقدمها 
خالل فترة اقامة املعرض، مشيرا 
الى ان هذه املب����ادرات تنم على 
حرص هذه املؤسسات التدريبية 
على تشجيع العاملني على تطوير 
مسيرتهم املهنية وكذلك الباحثون 
عن عمل ف����ي تطوير امكانياتهم 
ومهاراتهم قبل االنخراط في سوق 

العمل.واعرب عن امله في ان يحظى 
املعرض بحضور كثيف من قبل 
الفئات العمرية والشرائح املهنية 
املختلفة لالط����الع على احدث ما 
وصل اليه عالم التدريب في الكويت 
من تطور ومواكبة الهم املستجدات 

في كل املجاالت والتخصصات.
القائمني على  الش����طي  ودعا 

ف����ي  البش����رية  امل����وارد  ادارات 
املؤسسات املختلفة للتعرف على 
التدريبية احلديثة،  البرامج  اهم 
فضال ع����ن ط����رق التدريب، من 
خالل احلضور لهذا امللتقى الذي 
سيجمع حتت سقف واحد العديد 
من اجلهات التدريبية العريقة في 

الكويت.

لقناعتها بمساهمته في تطوير القدرات المهنية

الحصول على موافقة عدد من النواب لزيادتها إلى 200 دينار

السويلم: المماطلة في زيادة مكافأة الطلبة دغدغة للمشاعر
اعلن رئيس اللجنة املشتركة بني احتادي اجلامعة والتطبيقي لزيادة 
مكافأة الطلبة إلى 200 دينار سالم السويلم ان اللجنة التقت عددا من 
نواب األمة وحصلت على موافقاتهم على حملة التواقيع التي تتبناها 
اللجنة املشتركة بهدف حشد اكبر عدد ممكن من أصوات النواب املؤيدين 
لزيادة املكافأة الى 200 دينار، مش����يرا الى ان اللجنة قد حصلت ايضا 

على موافقة مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد على زيادتها.
وقال الس����ويلم ان اعضاء اللجنة التعليمية باملجلس كانوا وعدوا 

بإدراج مشروع زيادة املكافأة على جدول اعمال اجتماعهم األخير، وان 
اجلم����وع الطالبية كانت تعلق عليهم آماال كبيرة إلدراج هذا املوضوع 
على جدول األعمال ولكن لم يتم إدراجه مما سبب إحباطا لدى اجلموع 
الطالبية، مشيرا الى ان املماطلة في التحرك لتحقيق هذا املشروع تعد 
لعبا مبش����اعر الطلبة والطالبات الذين هم ف����ي امس احلاجة لزيادة 
مكافأتهم ليتس����نى لهم توفير احتياجاتهم الدراس����ية في ظل الغالء 

الفاحش لألسعار الذي طال كل السلع.

التجارة ـ اإلسماعيلية

جاس����م محمد جاسم عباس   ٭
الشطي

مبارك محمد سيف املويزري  ٭
فيصل عبداهلل علي الكندري  ٭

حص����ني  س����يف  مش����عان   ٭
الهاجري

التجارة ـ فرع السويس

منص����ور فيح����ان دعس����ان   ٭
املطيري

ناص����ر حس����يان منص����ور   ٭
الدوسري

مشعل عواد غازي الشمري  ٭
مبارك فرحان فهد سعود  ٭

عويت����ان  فقع����ان  ناص����ر   ٭
العازمي

حمد مسير فرج العنزي  ٭

دكتوراه ـ التربية

فيصل فهد مشوح الرشيدي  ٭
ع����وض  س����عود  مني����رة   ٭

الرشيدي

ماجستير ـ التربية

بدور فالح جعفر حسن  ٭
فايزة جاسم عبداهلل العنزي  ٭

اسماء ناصر فالح العنزي  ٭
ناصر بدر حمد خلف  ٭

هناء عبدالرحمن محمد حسن   ٭
املال

آالء خليفة
ــة ـ ادارة البعثات  ــة املدني ــن ديوان اخلدم أعل
ــني  ــماء املوظف ــن اس ــية ـ ع ــازات الدراس واالج
احلاصلني على موافقة الشؤون العربية بجمهورية 
ــات العليا وعددهم 23  مصر العربية ملرحلة الدراس
ــني املتقدمني للحصول على قبول من  موظفا من ب

تلك اجلامعات للعام الدراسي 2010/2009.
لذا على كل املقبولني الواردة أسماؤهم مراجعة 
ــوم  ــا، وذلك لدفع الرس ــني فيه ــات املقبول اجلامع
ــية وعمل الفحوصات الطبية الالزمة إلمتام  الدراس
ــر العربية. وفيما  االجراءات داخل جمهورية مص

يلي األسماء:

ماجستير ـ العلوم

طالل زيد ابراهيم الصوان  ٭

ماجستير ـ التربية النوعية

س����هيلة عبدالعزي����ز احم����د   ٭
الفارس

سمية صالح السيد الرفاعي  ٭

دكتوراه ـ الحقوق

فه����د عب����داهلل أبوصلي����ب   ٭
املطيري

حسني علي نواف العنزي  ٭
اميرة جمعة هاشم العلي  ٭

يقام األسبوع المقبل ويتضمن عروضًا تراثية وفنونًا شعبية

المرأة الكويتية استمدت قوتها من الميل الكويتي للمغامرة

الجامعة األميركية: »مهرجان الكوت« 
صورة مصغرة عن الكويت القديمة

الهاجري: على القانونيات ترتيب األولويات 
واالستثمار األمثل للوقت وتوزيع المهام

عمان � كونا: قالت عضو هيئة 
التدريس في كلي����ة احلقوق في 
ان  الهاجري  اجلامعة د.مش����اعل 
املرأة الكويتية قطعت شوطا طويال 
منذ ان تقلدت أول منصب وكيل 
وزارة قبل نحو 50 عاما مستمدة 
قوتها من امليل الكويتي الغريزي 

للمغامرة.
النس����اء  الهاج����ري  ودع����ت 
القانونيات العربيات خالل عرض 
جتربتها في مج����ال القانون أمام 
طالبات حقوق أردنيات، الى ترتيب 
التوازن بني  أولوياتهن وايج����اد 
العملية واالجتماعية من  احلياة 
خ����الل االس����تثمار األمثل للوقت 

وتوزيع املهام.
وأك����دت خالل الع����رض الذي 
حضره مس����ؤولون وأكادمييون 
أردنيون ان الكويت تعد منوذجا 
ملا عداها من الدول العربية االخرى 
التي تقوم نظمها القانونية على 
القانون املدني املستقى من القانون 
الفرنس����ي وفقهه مشيدة بالدعم 
واملساندة التي تلقتها من احمليط 
األكادميي الكويتي خالل عملها في 

جامعة الكويت.
وتناولت الهاجري خالل العرض 
القانونية  الش����بكة  الذي نظمته 
للنساء العربيات، الركائز األساسية 
البحثي  لعملها األكادميي بشقيه 
والتدريسي مع االشارة لتطبيقات 
عملية ذات عالق����ة مؤكدة أهمية 
التنوع في أس����اليب التعليم في 

املؤسسات األكادميية.
وقال����ت ان الدراس����ة املقارنة 
للقان����ون تقدم حل����وال منطقية 
لإلصالح����ات القانونية وتطوير 
التش����ريعات الداخلي����ة ما يغني 
املشروع الوطني عن اعادة اختراع 
العجلة واضاعة الوقت واجلهد في 
اخلروج بحلول جديدة ملشكالت 
قدمية مؤكدة ان اجتاهات القضاء في 
الدول األخرى تعتبر قيمة مضافة 
للمحاكم الوطنية والبحث العلمي 
األكادميي.ودعت الهاجري الى افساح 
املجال للدراسات البينية باعتبارها 
جسورا تربط بني احلقوق املعرفية 
التي تدرس في اجلامعات العربية 
مؤكدة ضرورة منح طلبة القانون 
فرصا جادة »ليضعوا أنفسهم خارج 

حقل القانون خالل فترة دراستهم 
للمنهج اجلامعي وتعويدهم على 
النظر الى القانون باعتباره متغيرا 
ديناميكيا وليس مجرد عامل ثابت 

في منهجه املنطقي«.
وأش����ارت الهاجري الى املتعة 
التح����رر من ضيق  املتحققة من 
القانوني اجلامد  العرض  ورتابة 
الى سعة وديناميكية املجاالت ذات 
االرتباط األرحب كالفن واالقتصاد 

والتجارة والفلسفة.
وأكدت أهمية نظم املعلوماتية 
في العمل األكادميي وتوظيفها في 
تدريس العلوم القانونية مشيرة 
الى جتربتها الذاتية من خالل موقع 
ملقرراتها الدراس����ية على الشبكة 
العنكبوتية ضمنت����ه العديد من 
الوسائط التعليمية التي تدرسها 

في محاضراتها اجلامعية.
وركزت الهاجري على عنصر 
العم���ل األكادميي  ف���ي  القيمة 
وقال���ت »ان العمل اجلاد وحده 
ال يكفي للعمل األكادميي املؤثر 
مجتمعي���ا وامنا ينبغ���ي ابراز 

عنصر القيمة.

يقيم »مشروع تراث اجلزيرة العربية« في اجلامعة 
األميركية في الكويت »مهرجان الكوت« السنوي الثاني 
21 و22 اجلاري حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان 

ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد.
وقالت اجلامعة األميركية، في بيان لها امس، ان 
املهرجان يهدف الى إحياء وتعزيز تراث الكويت والدول 
املجاورة من خالل العروض التراثية التي يشارك بها 
العديد من أصحاب احلرف التراثية والفنون الشعبية 
على مدى سبع ساعات من العرض يوميا من الساعة 

الثانية عشرة وحتى السابعة مساء.
واضافت ان عددا من املؤسسات الكويتية املرموقة 
ستشارك في املهرجان هذا العام منها متحف الكويت 
الوطن����ي ودار اآلثار االس����المية وقرية يوم البحار 
وبيت الس����دو باالضافة الى اصحاب احلرف الرائدة 

في الكويت.
كما ستقوم األقس����ام واألندية الطالبية املختلفة 
باجلامعة بتقدمي معروضات ومعلومات عن أنشطتها 
وبرامجها األكادميية الى جانب تقدمي عروض للفرق 
البحرية الكويتية الش����هيرة وموسيقيني وفرق من 

البحرين والهند.
وقالت اجلامعة ان املهرجان الذي س����يقام حتت 
شعار »حيث يلتقي ماضي الكويت مبستقبلها« سيقدم 
صورة مصغرة عن الكوي����ت القدمية، حيث يتمكن 
الزوار من التعرف عن قرب على مش����اهد من حياة 
املاض����ي فيتمكنوا مثال من رك����وب اجلمال وتذوق 

اخلبز الكويتي ومش����اهدة صانع البوم وهو يصنع 
جزءا من البوم واالستماع الى الشعر القدمي وأغاني 

البحر التراثية.
يذكر ان »مش����روع تراث اجلزي����رة العربية« في 
اجلامعة األميركية في الكويت يهدف الى احياء وتعزيز 
وتوثيق الثقافات التقليدية اخلاصة في شبه اجلزيرة 

العربية.

الحربي: االرتقاء بالكوادر البشرية الوطنية عبر الدورات والبرامج
 محمد المجر

أكد رئيس اللجن���ة النقابية للنقابات 
التعليمية الخمس )نقابة الجامعة � نقابة 
التطبيقي � نقابة األبحاث � نقابة التربية 
� نقابة التعليم العالي( محمد الحربي ان 
أهم األهداف الرئيسية لعمليات التدريب 
والتطوير هو رفع كفاءة وخبرات العاملين 
في كل المؤسسات، وذلك من خالل تزويدهم 

بمهارات جديدة.
وبهذه المناسبة قال الحربي ان مشاركة 
هذه المؤسسات األكاديمية ونقاباتها في 
منتدى ومعرض التدريب والتأهيل الذي 
تقيمه نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

تح���ت رعاية مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي وبمش���اركة من نائب المدير 

العام لشؤون التدريب سعاد الرومي،تأتي 
في إطار حرص النقابات على المساهمة 
في االرتقاء بالكوادر البشرية الوطنية من 
التي  التدريبية  البرامج والدورات  خالل 

تقدمها مراكز التدريب المختلفة.
وأعرب رئيس اللجنة النقابية للنقابات 
التعليمية الخمس عن أمله في ان يشهد 
الزوار  المنت���دى حض���ورا كبيرا م���ن 
الكويت على  ف���ي  والمهتمين بالتدريب 
اعتب���ار انه حدث مهم يجب االس���تفادة 
منه، حيث يضم المعرض عددا كبيرا من 
المؤسسات التدريبية في الكويت، وهو 
ما يعني ان المعرض سيضم كل الخبرات 
وأحدث البرامج التدريبية وهي فرصة مهمة للباحثين عن 

التطوير واالرتقاء بمهاراتهم المهنية.

»لغة اإلشارة« ودورة للتخلف العقلي والداون في »خدمة المجتمع«
ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر بجامعة 
الكويت متمثال بقسم تنمية املجتمع مجموعة من الدورات 
والبرامج املتميزة خالل الفترة من 18 الى 29 اجلاري للفصل 

الدراسي الثاني 2010/2009 وهي كاآلتي:
الدورات الطالبية: دورة لغة اإلشارة للفتيات 8-14 سنة 

أيام األحد � الثالثاء � اخلميس من الساعة 5-7 مساء.
الدورات النسائية: دورة الرسم على احلرير أيام األحد 

� الثالثاء � اخلميس من الساعة 5-7 مساء.
الدورات املجتمعية: دورة قراءة اخلرائط اجليولوجية 
ورسم القطاعات العرضية أيام األحد � الثالثاء � اخلميس 

من الساعة 6-9 مساء.
ويكون التسجيل في: جامعة الكويت � الشويخ � مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر � مبن����ى أكادميية 12 � 
قسم التس����جيل واملتابعة من الساعة 8.30 � 12.30 ظهرا، 
ولالستفسار: قسم تنمية املجتمع ت: 24985854 � 24985855 

� فاكس: 24830804.
وم����ن جانب آخر يطرح مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها قسم البرامج 
التدريبية لشهر أبريل الدورات التالية: دورة إعداد وتأهيل 
معلمي اإلعاقات البسيطة )التخلف العقلي والداون( حتاضر 

فيها د.س����هام فتحي، وهي موجهة للمدرسني واملدرسات 
تب����دأ خالل الفترة م����ن 18-2010/4/22 من الس����اعة 7-5 
مساء، دورة املبادئ النظرية واملهارات السلوكية للبحث 
االجتماعي حتاضر فيها األس����تاذة مزن����ة املطيري وهي 
موجهة لالخصائيني االجتماعيني تبدأ خالل الفترة من 18 
ل� 22 اجلاري من الساعة 7-9 مساء، وللتسجيل: جامعة 
الكويت � الشويخ � مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
� مبنى أكادميية 12 � قسم التسجيل واملتابعة � من الساعة 
8.30 � 12.30 ظهرا، ولالستفسار: قسم البرامج التدريبية 

.24987633 � 24987155

محمد احلربي


