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الجامعــــة
والتطبيقي

أص����درت جري����دة »آفاق« 
اجلامعية العدد 882 الذي احتوى 
على خمس صفحات تشمل أهم 
املوضوعات واألخبار واألحداث 

اجلامعية باللغة االجنليزية.
وأكد رئيس حترير جريدة 
»آف����اق« اجلامعي����ة د.احم����د 
الشريف ان »آفاق« حترص دائما 
على التواصل مع اعضاء هيئة 
التدريس واملوظفني غير الناطقني 
باللغة العربية ومختلف الطلبة 
ونظرائهم من الدول الصديقة 
للكويت والدارسني باجلامعة 
من الطلبة الكويتيني خريجي 

املدارس األجنبية الس����يما وان اجلامعة أخذت 
تقبل في السنوات األخيرة اعدادا كبيرة من طلبة 

املدارس األجنبية، ما استدعى 
ايجاد وسيلة اعالمية للتواصل 
معه����م ملعرفة آخ����ر األخبار 
األكادميية والعلمية واللوائح 
والقرارات اجلامعية ناهيك عن 
معرفتهم باألنشطة األكادميية 
من مؤمت����رات وس����يمنارات 
ومحاض����رات وغيره����ا م����ن 

األنشطة احلافلة.
وتابع د.الش����ريف ان آفاق 
استعانت بطاقم ترجمة يترأسه 
د.عدنان محرز لإلشراف على 
الصفحات االجنليزية باجلريدة 
ضمن اطار التعاون بني الكليات 
وأقسامها العلمية واإلدارات ومراكز العمل في 

جامعة الكويت.

الجامعة تكّرم الشاعر يعقوب السبيعي األربعاء
يكرم قسم اللغة العربية في كلية اآلداب بجامعة الكويت الشاعر يعقوب السبيعي 
بعد غد االربعاء ضمن االحتفال بيوم االديب الكويتي. وقال القسم في بيان صحافي 
امس ان االحتفال الذي ترعاه عميدة الكلية د.ميمونة الصباح يأتي ضمن انشطته 
السنوية بتكرمي االدباء الكويتيني في شتى مجاالت االدب ملا اثروا به وطنهم من جتارب 
راس���خة. واضاف ان االحتفال يشمل إلقاء محاضرات للدكتورة سعاد عبدالوهاب، 

ود.نسيمة الغيث، ود.موسى ربابعة، وتقدمي بحث من د.احمد عبدالتواب.

جولة في املعرض د.علي العمير ود.يعقوب الرفاعي ود.أنور اليتامى وعبدالرحمن السميط وسعاد الرومي يفتتحون معرض التدريب

د.عبداهلل الفهيد متوسطا فريق االعتماد األكادميي

د.أحمد الشريف

التقى مدير الجامعة ومساعده للشؤون العلمية

نقابة »التطبيقي« تفتتح منتدى ومعرض التدريب والتأهيل األول بمشاركة عدد كبير من الجامعات والمعاهد والكليات

»االعتماد األكاديمي« لـ»الفيزياء« اطلع على برنامجين رئيسيين ووثائق خاصة

الرفاعي: الكوادر الوطنية ثروة حقيقية ألي مجتمع 
والتدريب أهم خطوة إللحاقها بسوق العمل

»قافلة أبيات الشعر« حّطت في جامعة الخليج
في تظاهرة شعرية وفكرية، حطت على مسرح جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا قافلة ابيات الش��عر 2009 
بني ش��عراء م��ن املانيا ودول اخلليج حضرها الس��فير 
االملاني في البالد وجمع من متذوقي الشعر من اجلانبني 

اخلليجي واألملاني.
بدأت االمسية الش��عرية بتقدمي من االديب والشاعر 
اسماعيل اسماعيل والشاعر االملاني ميخائيل روز، وقام 
بالترجمة بني الشعراء املترجم االملاني جونتر اورت اعقبه 

عرض لفيلم عن اعمال الورشة التي متت في برلني.
وحتدث االديب فهد اس��ماعيل فهد عن فكرة القافلة 
حيث جاءت من ش��هر نوفمبر عام 2009 عندما اجتمع 5 
ش��اعرات وش��عراء من البحرين والكويت ودبي وعمان 
واململكة العربية السعودية والتقوا في برلني بخمس زميالت 
وزمالء لهم في املانيا، وحتدث ميخائيل روز وشرح فكرة 

القافلة وما دار هناك ببرلني وحتى حضورهم الى منطقة 
اخلليج.  وواصل إسماعيل حديثه قائال ان الفكرة االساسية 
للمشروع هي حوار الشعراء املباشر باللغة التي يفكرون 
ويحسون ويكتبون بها عبر لغة وسيطة، وهذا ما مت في 
لقاء برلني حتى يس��تعدوا للقاء الثاني من املش��روع في 
انشطة تطرح ثمار جتربتهم على مناخات ثقافية في بالد 

الشعراء العرب.
واخذ احلديث ميخائيل روز وقال ان جتربة الش��عر 
املش��ترك قد حققتها ورش��ة االدب في برلني مع شعراء 
من لغات عديدة اخرى في س��نوات س��ابقة، مضيفا ان 
الشعراء العرب س��اهموا بأنفسهم في التخطيط للقافلة 
وتنظيمها في بلدانهم بالتنسيق والرعاية لوزارة الثقافة 
واالعالم في البحرين، وهي اجلهة الداعمة الرئيسية التي 
تستضيف الشعراء وكذلك املؤسسات الثقافية الرسمية 

وغير احلكومية في الدول الش��قيقة التي نقوم بزيارتها. 
هنا تبارى الشعراء فشكلوا »ديتو« شعريا جمع الشاعر 
العماني محمد احلارثي مع الشاعر االملاني رون فينكارولد 
اللذين تبارا في شعرهما وسط حالة من التناغم جمعتهما، 
ليس فقط في س��جال شعري لكنها حالة من التوحد وان 
اختلفت لغة كل شاعر على الرغم من وجود املترجم بينهما 

اال انهما فرضا حالة متميزة من التبادل الشعري.
وبدأ الشاعر الكويتي محمد النبهان والشاعر االملاني 
توم شولتس في القاء قصائدهما، فأشعلوا القاعة ترقب 
وانتظار ما ستسفر عنه تلك املبارزة الشعرية بينهما، والتي 
اظهرت مدى الفائدة التي احدثتها تلك املبادرة خللق القافلة 
الشعرية التي جتوب خليجنا والتي بدأت من املنامة مرورا 
بعجمان فالكويت ثم تنتقل للمنطقة الشرقية بالسعودية 

لتعود للبحرين لتكرمي الشعراء هناك.

محمد المجر
حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي افتتحت نقابة العاملني بالتطبيقي 
منتدى ومعرض التدريب والتأهيل االول 
الذي تنظمه النقابة من 18 حتى 20 اجلاري 
بفندق موڤنبيك باملنطقة احلرة مبشاركة 
نخبة من االكادمييني واعضاء هيئة التدريس 
والتدريب بالهيئة وجامعة الكويت وعدد 
من اجلامعات واملعاهد والكليات والشركات 

املتخصصة في تطوير العمالة.
وفي البداية اكد مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ان هذا املنتدى يضم مجموعة كبيرة 
من القياديني االكادمييني املعنيني بالتدريب 
ويهدف ف���ي املقام االول الى بناء املواطن 
الكويتي املدرب والقادر على تطوير كويت 
املستقبل، حيث يشارك في املنتدى عدد من 
اجلامعات واملعاهد والكليات املتخصصة 
في تطوير العمالة لتكون مؤهلة لالنخراط 
في سوق العمل من خالل احدث البرامج 

التدريبية.
واضاف د. الرفاعي ان التدريب هو اهم 
خطوة في التحاق العمالة الوطنية بسوق 
العمل في ظل ما توليه الدولة من اهتمام 
بالعنصر البش���ري الكويتي، حيث تبذل 
جهودا حثيثة ومتواصلة من اجل توطني 
اكبر عدد ممكن م���ن الوظائف في جميع 
املج���االت واملتخصصات خاصة وقضية 
توطني الوظائف باتت حتظى باهتمام في كل 
املجتمعات على اعتبار ان العمالة الوطنية 

هي الثروة احلقيقية الي مجتمع.
ومن جهته قال رئيس االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط 
ان من اهم االهداف الرئيس���ية لعمليات 
التدري���ب والتطوير رفع كفاءة وخبرات 
العاملني في جميع املؤسس���ات وذلك من 

خالل تزويدهم مبهارات جديدة.
واضاف الس���ميط ان االحتاد حرص 
على املشاركة في انشطة منتدى ومعرض 
التدريب والتأهيل الذي تقيمه نقابة العاملني 
في الهيئة العامة للتطبيقي من منطلق ان 
التدريب هو السبيل االمثل الى توفير جميع 
الفرص ام���ام املوظفني الكويتيني لتنمية 
مهاراته���م املهنية لتكون لهم القدرة على 
تلبية احتياجات سوق العلم وهذه اخلطة 
االولى لتحقيق الرغبة السامية لصاحب 
الس���مو امير البالد الشيخ صباح االحمد 

ملركز مالي وجتاري واقتصادي عاملي.
واش���ار ال���ى ان املؤسس���ات بجميع 
تخصصاتها تس���تفيد من التدريب وذلك 
الن التدريب يعمل عل���ى تطوير قدرات 
العاملني بالوزارات واملؤسسات والشركات 
وبالتالي حتس���ني ادائهم للعمل ومن ثم 
انتاجية هذه املؤسس���ات مشيرا  تزويد 
الى ان املوظف او العامل املتدرب يستفيد 
من اكتس���ابه ملهارات جديدة ومعلومات 
اضافية تزيد من قدرت���ه على اداء عمله 
بطريقة افضل، وفي نفس الوقت يرفع من 
قدرته على ادارة اعمال مستقبلية واتاحة 
امامه للترقي ملناصب ووظائف  الفرصة 

اعلى في املستقبل.

مهمة الجامعات

وقال د.ان���ور اليتامي ل���م تعد مهمة 
اجلامعات كمؤسسات اكادميية تقتصر على 
العملية العلمية االكادميية البحتة بل ان 
دورها في خدمة املجتمع يتجاوز هذه املهمة 
ليشمل مهارات عملية وتطبيقية مستمرة 
تؤدي دورها الري���ادي في نقل اخلبرات 
االكادميية الى قطاع املوظفني والعاملني في 
مختلف مجاالت العمل في املجتمع وتوفير 
فرص التدريب لهم لتعميق معلوماتهم ونقل 
خبراتهم، والن التدريب اصبح حقال من 

احلقول الرئيسية في عملية التنمية لذا فإن 
املجتمعات الراقية جعلت من التدريب جزءا 
من اهتماماتها فمن املعروف ان التدريب 
عملية تهدف الى رفع املس���توى واالداء 
واالرتقاء باالنتاجية ومتابعة املستجدات 
في املعرفة والتكنولوجيا وذلك في استخدام 
احدث وافضل االساليب في عملية االداء 
وانتقاء املدربني من االكادمييني املتخصصني 
ومن اصحاب اخلب���رة والكفاءة والذين 
لديهم اخلبرة في توصيل املعلومات الى 

املتدربني.

ضرورة إيجاد فرص العمل

وعلى هامش املعرض، قال النائب د.علي 
العمي���ر: »هذا املنتدى ف���ي غاية األهمية 
ونس���تطيع القول إنه أتى بع���د إقرارنا 
اخلميس املاضي في املداولة األولى لقانون 
اخلصخصة، وال شك في أن إيجاد فرص 
للتدري���ب والتعليم املهني واحلرفي يعد 
ضرورة في املجتم���ع الكويتي اآلن، فقد 
تشبعت الوظائف اإلدارية واالستثمارية 
التجاري���ة وبقي اجلانب احلرفي واملهني 
فيه نقص ش���ديد من العمال���ة الوطنية 
وأصبح الوافدون فيه يش���كلون نس���بة 

كبيرة جدا«.
واس���تطرد: خالل جولتن���ا باملعرض 
وبعد الكلمات التي سمعناها جند توجها 
جديدا وطموحا عاليا واثناء جولتنا وجدنا 
فرصا جيدة يتأهل منها الشباب والشابات 
لالنخراط في العمل املهني واحلرفي، وهذا 
هو ما نتطلع إليه في الكويت خصوصا في 
ظل الرغبة السامية لصاحب السمو األمير 
بأن تكون الكويت مركزا ماليا وجتاريا، 
وال نتصور أن تشكل الدولة مركزا ماليا 
وجتاري���ا ما لم تكن به���ا صناعة وبحث 
علمي وتنمية حرفية ومهنية مبنية على 
التدريب امليداني وارتباط لس���وق العمل 

بالتعليم، وهذا كله اليوم رأيناه، ونتمنى 
التوفيق في طموحاتنا وخطواتنا باملستقبل 

بإذن اهلل.
وح���ول مواجهة مخرج���ات اجلامعة 
للبطالة بعد التخرج قال د.العمير: اعتقد 
انا لو استمررنا بنفس النهج اخلاص بتكرار 
التخصصات في ظل تشبع الوزارات واملرافد 
التي يتلقاها سوق العمل اعتقد أننا نعم 
سنقع في مشكلة، ولكننا رأينا اليوم االجتاه 
لتعليم السكرتارية واإلطفاء واإلنشاءات 
ونحوها بش���كل عام، إضافة الى اجلزء 
الذي رأيناه بالبحوث واخلاليا الكهربائية 
وتطويرها، فهذا هو ما نريده وال نعتقد 

أننا سنجد بطالة في هذا املجال.
وبدوره���ا اثن���ت نائب املدي���ر العام 
لشؤون التدريب في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب س���عاد الرومي على 
جهود نقابة العاملني بالهيئة في اعداد هذا 
املنتدى التدريبي األول، مبينة أن املعرض 
كان مبس���توى عال من التنظيم واإلعداد 
وكانت اجلهات املشاركة من جميع املعاهد 
واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص، 
مؤكدا ان هذا يدل على ان هناك تفاعال من 
املؤسسات احلكومية واألهلية في التعامل 

مع روح هذا املنتدى وفكرته.
وأضافت الرومي أن فكرة هذا املنتدى 
مبني���ة على التدريب وال���ذي يعتبر هو 
شريان العمل سواء احلكومي أو األهلي، 
مش���يرة الى ان التدري���ب يعتبر تطوير 
آلية العمل وان اي مؤسس���ة اآلن بحاجة 
ماس���ة إلى التدريب، مبينة ان التدريب 
يعتب���ر الرؤية املس���تقبلية حتى تنفيذ 
استراتيجية الدولة في أن تكون الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا في املستقبل، مضيفة 
أننا ال نستطيع تنفيذ هذه االستراتيجية 
وأهدافها دون التدريب الذي يفعل العملية 

اإلدارية والعملية الفنية.

آالء خليفة
زار فريق االعتماد األكادميي قسم الفيزياء بكلية العلوم 
في اجلامعة خالل الفترة من 10 وحتى 15 اجلاري بهدف 
تقومي برنامجي القسم )الفيزياء والفيزياء الهندسية( 

متهيدا إلعداد تقرير االعتماد األكادميي للبرنامجني.
ويتشكل الفريق من ثالثة أعضاء من املعهد االسترالي 
للفيزياء وهم: د.روبرت لوس )رئيس الفريق واس���تاذ 
الفيزياء النووية واملس���جل الع���ام باملعهد( ود.ديڤيد 
بوث )استاذ فيزياء الليزر واأللياف الضوئية( ود.بيتر 
جونستون )استاذ الفيزياء النووية واألمني العام املساعد 

في الهيئة االسترالية للطاقة الذرية(.
وقام الفريق نفس���ه بتقومي برامج القسم عام 2005 
حيث اعتمد برنامجه أكادمييا بحسب القواعد ذات الصلة 
املنظمة إلجراءات املعهد االسترالي في هذا اخلصوص. 
وخالل الزيارة احلالية اطلع الفريق على الدراسة التي 
أعدها قسم الفيزياء حول برنامجيه الرئيسيني ودرس 
الوثائ���ق التي أعدت لهذا الغرض، كما التقى مع أعضاء 
هيئة التدريس والهيئة التدريسية املساندة وطلبة القسم 

وخريجيه، عالوة على ذلك اجتمع الفريق مع مدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد ومساعد املدير للشؤون العلمية د.ناجم 
الناجم، وذلك بحضور طاقم االعتماد األكادميي في مكتبه. 
من ناحية ثانية التقى الفريق مع االستاذ د.بدر الصقعبي 
)عميد كلية العلوم( والعمداء املساعدين في الكلية ومديرة 
مكتب االعتماد األكادميي بكلية العلوم. ويتمثل الهدف 
الرئيسي إلجراءات عملية االعتماد األكادميي في معرفة 
مواطن القوة ونقاط الضعف في البرامج الدراسية للدرجات 
التي متنحها اجلامعة حتى يتسنى للقسم العلمي تعزيز 
مواطن القوة ومعاجلة نقاط الضعف مواكبة للتغيرات 
املتس���ارعة في مجال الفيزي���اء والتقانات ذات الصلة. 
ويعتبر التقومي املنهجي األكادميي وسيلة ناجحة لتطوير 
قدرات مخرجات التعلي���م العالي وإعداد اجليل اجلديد 
ملجابهة التحديات اجلسام في بناء مستقبل الوطن. ومن 
هذا املنظور يتطلع القسم إلى عملية االعتماد األكادميي 
كنشاط رئيسي من األنشطة األكادميية والتي من خاللها 
ميكن تطوير البرامج الدراسية وتوجيه األبحاث وبناء 
القاعدة العلمية الراس���خة وبصورة منهجية واضحة، 

ووفق هذا اإلطار يفخر القسم كونه قسما من أقسام كلية 
العلوم أجرى عملية التقومي األكادميي لبرامجه ومجاالت 

ابحاثه عام 2005 واعتمدت برامجه حينئذ.
ولكون عملية التق���ومي األكادميي عملية ديناميكية 
مستمرة فقد عزز القسم قدراته التدريسية واملختبرية 
والبحثية خالل تلك الفت���رة، بناء على تقرير االعتماد 
األكادميي لعام 2005. وكان القس���م في تواصل مستمر 
مع املعهد االسترالي للفيزياء لتبيان وجهة نظره حيال 
تلك التوصي���ات وتأطيرها مبا يتناس���ب مع املخزون 
الثقافي للمجتمع الكويتي وحاجات التنمية املس���تدامة 
في الوطن. ويحق لنا على هذا الصعيد االعتزاز بالردود 
االيجابية من املعهد االسترالي للفيزياء على مقترحاتنا. 
وكلنا أمل وتفاؤل بأن إجراءات االعتماد األكادميي احلالية 
والتوصيات التي سيخرج بها التقرير النهائي ستساهم 
بشكل فعال في نقلة نوعية للقسم وبرامجه ومخرجاته. 
وفي هذا الصدد ينوه القس���م باملساعدة الفعالة إلدارة 
اجلامعة وإدارة الكلية ومس���اندتهم ملتطلبات التحديث 

والتطوير.

تحت رعاية السفير الهندي لدى البالد

»آفاق« تصدر باللغة اإلنجليزية

تنمية االنتماءات العلمية والفكرية 
في مهرجان »Shaastrotsav« 23 الجاري

الشريف: حريصون على التواصل مع 
غير الناطقين بالعربية في المجتمع الجامعي

اقتراح بتقسيم لجان طالبات »اآلداب« 
وتوفير موقع للكتب المستعملة

آالء خليفة
أكدت مسؤولة الشؤون الطالبية في االحتاد 
الوطن����ي لطلبة الكويت � ف����رع اجلامعة هند 
املندي����ل ان االحتاد قام بزيارة إلى مدير إدارة 
اإلنشاء والصيانة في اجلامعة م.تهاني النقيب 
وذلك ملناقشة موضوع اجناز االحتاد السابق 
بخصوص قسم الكتب املستعملة املوجودة في 
مكتبة الطالب اجلامع����ي بعد ان متنت إزالته 

من املكتبة.
وقدم االحتاد مقترحا بأن يكون هناك مكان 

بدي����ل ودائم لهذه الكتب وذلك عن طريق أخذ 
جزء من مقر جل����ان الطالبات املوجود بكلية 
اآلداب بقسمه إلى قسمني وإضافة باب خارجي 
لتكون غرفة منفصلة. كما اوضحت املنديل ان 
النقيب أبدت تعاونا كبيرا في هذا األمر وأثنت 

على هذا املقترح بشكل كبير.
واختتمت املنديل حديثها بأن االحتاد يسعى 
دائما خلدمة اجلموع الطالبية في شتى مجاالت 
حياتهم اجلامعية، كما شكرت االدارة اجلامعية 

لتعاونها الكبير مع االحتاد.

دورة علم اإلشعاع في مركز 
خدمة المجتمع 25 الجاري

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر 
بجامعة الكويت متمثال بقسم البرامج التدريبية دورة 
مقدمة في علم اإلشعاع يحاضر فيها د.عمران داود 
وستكون باللغة اإلجنليزية وهي تتحدث عن آثار 
االشعاع من حولنا وكيفية الوقاية منها تبدأ خالل 
الفترة من 25 وحتى 29 اجلاري من الس����اعة 7 � 9 
مساء، ودورة تسويق املشاريع الصغيرة يحاضر 

فيها عمر احلوطي وتهدف الى تعلم املبادئ األولى في 
تسويق مشروعك وتبدأ خالل الفترة من 25 وحتى 
29 اجلاري الساعة 7 � 9 مساء، للتسجيل: جامعة 
الكويت � الشويخ � مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر � قسم التسجيل واملتابعة � مبنى أكادميية 
12، من الساعة 8:30 � 12:30 ظهرا، ولالستفسار قسم 

البرامج التدريبية: 24987155 � 24987633.

انط���الق مؤمتر  مت إعالن 
 »Shaastrotsav« مهرج���ان 
ف���ي مؤمتر صحافي  للعلوم 
عقد في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا )GUST( حضره 
قادة اجلامعة ممثلة في إدارة 
العالقات العامة والزميلة أنوار 
الصباح من الشؤون الطالبية 
واخلدمات األكادميية والصحافة 
الكويتية والهندية ومن املقرر 
عقده على املسرح الكبير في مقر 
اجلامعة 23 اجلاري حتت رعاية 

سفير الهند لدى البالد.
ويهدف مؤمت���ر مهرجان 
»Shaastrotsav« للعل���وم الى 
تنمي���ة االنتم���اءات العلمية 

والفكري���ة والتكنولوجي���ا 
لدى ش���ريحة الطلبة وكذلك 
لعامة املواطنني بغرض تقدمي 
أحدث التكنولوجيا في العالم 
التي  العلمي���ة  والتط���ورات 
تواكب آخ���ر االختراعات في 
العالم، ويحاض���ر فيه نخبة 
متميزة من أشهر العلماء الهنود 
ومحاضرون من جامعة »ام اس 

اس« للهندسة في الهند.
وهذا املؤمتر يقام للس���نة 
الثانية على التوالي وحضره 
عام 2009 أكثر من 2500 زائر، 
ويتوقع القائمون عليه حضور 
أكثر من 3000 زائر هذا العام، 
نظرا لسمعته الطيبة واإلقبال 

عليه من املش���اركني من فئة 
الش���باب حيث ستشارك فيه 
14 مدرسة من الكويت وكذلك 
بعض الش���ركات من الكويت 
والهند ستقدم فيه ورش عمل 
تقدم أحدث االبتكارات العلمية 
والطبية وأهم ما تعرضه تلك 
الشركات في عالم التكنولوجيا 

العلمية والطبية.
العلمي  ويهت���م احل���دث 
الكبي���ر بعل���وم الرياضيات 
والعلوم والتي تأتي من أولى 
اهتمامات جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا ومسؤولياتها 
العلمي���ة واالجتماعية جتاه 

الطلبة واملجتمع.

)أسامة البطراوي(


