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الجامعــــة
والتطبيقي

خدمة المجتمع تطرح دورات تدريبية متنوعة خالل مايو
ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة 
الكويت متمثال بقسم برامج تقنية املعلومات دورات 
تدريبية متنوعة خالل الفصل الدراسي 2010/2009، 

وعن نوعية الدورات املطروحة يقدم املركز:
 دورة »أساسيات التحليل الفني في األسواق املالية« 
خالل الفترة من 2 الى 6 مايو املقبل من الساعة 6 الى 
9 مساء ودورة »إعداد املشاريع الهندسية )برميفيرا(« 
خالل الفترة من 2 الى 6 مايو من الساعة 5 الى 8 مساء، 
ودورة »التحليل اإلحصائي )SPSS(« خالل الفترة من 

2 الى 6 مايو املقبل من الساعة 5 الى 8 مساء، ودورة 
»أساسيات احلاسب اآللي )ويندوز + وورد + إنترنت 
+ باوربوينت(« خالل الفترة من 2 الى 13 مايو املقبل 

من الساعة 5 الى 7 مساء«.
كم����ا يط����رح املرك����ز دورة »تصمي����م الصفحات 
اإللكترونية«، ودورة »التصميم الثالثي األبعاد باستخدام 
برنام����ج Sketchup«، وذلك خالل الفترة من 9 الى 13 
مايو 2010 من الساعة 5 الى 8 مساء، دورة »البرمجة 
بلغة V.B.net«، ودورة »تصميم وإنتاج اجلرافيكس 

)فوتوشوب(« باإلضافة لدورة »تصميم املباني الذكية 
)تقنية حديثة للراغبني في شراء أو بناء مبنى سكني 
أو جتاري جديد من خ����الل التحكم في بعض أجهزة 
املبنى عن بعد � تش����غيل التكيي����ف واإلنارة � توفير 
الطاقة الكهربائية عن طريق اس����تخدام تقنية الطاقة 
الشمس����ية وأنظمة إدارة التكييف اآللية � أنظمة أمن 
ومراقبة عن بعد � توزيع ب����ث القنوات التلفزيونية 
والتحكم بها(« تقام جميع تلك الدورات خالل الفترة 

من 9 الى 20 مايو من الساعة 7 الى 9 مساء.

خليل: جامعة النيل تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه 
بالشراكة مع أعرق الجامعات األميركية

دعا الطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة بالجامعات األميركية لزيارتها والتعرف على إمكاناتها

 القاهرة ـ هناء السيد
دعا رئيس جامعة النيل د.طارق 
خليل طالب الكويت الباحثني عن 
الدراس����ة باجلامعات االميركية 
النيل  لزيارة مفتوح����ة جلامعة 
امكانيات اجلامعة  للتعرف على 
والتخصصات املعتمدة من كبرى 
اجلامعات االميركية، حيث تدخل 
جامعة النيل في شراكة مع اعرق 
اجلامعات في العالم وعلى رأسها 
نورث ويسترن وميامي ومينسوتا 
وجونز هوبكن����ز ورايس وكلها 
ال����ى املعهد  اميركي����ة باالضافة 
امللك����ي للتكنولوجيا بالس����ويد 
وجامعتي هايدلبرغ وهامبورغ 
باملانيا وجامع����ة ووترلو بكندا، 
مشيرا الى منح اجلامعة درجتي 
املاجستير والدكتوراه كما لديها 
اول برنامج في الش����رق االوسط 
عن النانو تكنولوجي، واضاف ان 
اجلامعة لديها اربعة برامج منها 
تخصص فريد من نوعه باملنطقة 
هو هندس����ة ادارة اخلدمات، ومت 
انش����اء 10 برامج ماجس����تير في 
تخصصات متقدم����ة مثل تأمني 

النقل  الفضاء االلكتروني ونظم 
الذكية، كما متكنت من نش����ر 66 
بحثا في مجالت علمية عاملية وقدم 
علماؤه����ا 70 بحثا الى مؤمترات 
عاملية محكمة وحصلت اجلامعة 
على 7 براءات اختراع وانشأت 6 
مراكز بحثية عالية املستوى منها 

مركز عل����وم املعلوماتية ومركز 
ابحاث التنافسية ومركز االبتكار 
وريادة االعمال ومركز نظم النقل 

الذكية ومركز مواد النانو.
واشار د.خليل الى ان جامعة 
النيل تشترك في ابحاث تطبيقية 
مشتركة مع شركات عاملية منها 

مايكروسوفت وانتل وفيليبس 
وغوغل وقد استضافت في الفترة 
املاضي����ة اكثر من مؤمتر عاملي 
منه����ا مؤمتر نظم النقل الذكية 
الش����بكات الالسلكية  ومؤمتر 
الذكية ومؤمتر ادارة التكنولوجيا 
والذي شارك فيه وحده 45 دولة 

ومتت فيه مناقشة 400 بحث، 
وقد مت اختي����ار جامعة النيل � 
متفردة بني اجلامعات املصرية 
� ش����ريكا ملبادرة اوباما لريادة 
االعمال مع اجلامعة االميركية 
مبصر، وتق����وم »النيل« حاليا 
باالع����داد لبرنام����ج دكتوراه 
ف����ي االتص����االت وتكنولوجيا 
املعلومات وادارة التكنولوجيا، 
وقال ان اجلامعة كرمت نخبة 
من قادة ورموز املجتمع املصري 
كان لها فضل السبق في تبني 
ودفع مشروع جامعة النيل قدما 
وان يكون في بالدنا تعليم راق 
ومتميز.واوضح ان املقر اجلديد 
للجامعة املقام على مساحة 125 
فدانا سيفتتح قريبا مع االعالن 
عن بدء الدراس����ة بأول برنامج 
افريقيا  للنانو تكنولوجي في 
والش����رق االوسط.واشاد كامل 
بدعم رئي����س الوزراء املصري 
د.احم����د نظيف واملؤسس����ني 
واعضاء مجلس االمناء ابراهيم 
بدران وم.عقيل بشير الرئيس 

احلالي للمجلس.

وزير االتصاالت املصري مكرما م.عقيل بشير
د.ياسر العدواني ود.فضل الفضلي وبعض األكادمييني

المجلس العلمي انتهى من مرحلة إعداد برنامج التحول لتخصص رئيسي

دعوة العدواني للتحكيم في برنامج 
بكالوريوس اإلدارة العامة بالجامعة

 آالء خليفة
كشف رئيس قسم االدارة العامة في كلية العلوم 
اإلدارية د.فضل الفضلي عن استضافة القسم د.ياسر 
العدواني الذي يعتبر من األس����اتذة املعروفني على 
مستوى الوطن العربي في تخصص االدارة احلكومية 
وعلى مس����توى ادارة اجلامع����ات والتعليم العالي 
بالتنس����يق مع عمادة الكلية وادارة اجلامعة كأحد 
محكم����ي برنامج تخصص البكالوريوس في االدارة 
العامة في جامعة الكويت وذلك لالستفادة من خبرته 
العلمية والعملية في مسيرة حتول تخصص االدارة 
العام����ة الى تخصيص رئيس����ي. مبينا بأن املجلس 
العلمي للقسم انتهى من مرحلة اعداد برنامج التحول 

الى تخصص رئيسي بكل تفاصيله واجناز الدراسات 
اخلاصة باجلدوى الفعلية للتخصص العلمي واالنتهاء 
من جميع االجراءات الداخلية على مس����توى الكلية 
واآلن في مرحلة التقييم اخلارجي املوضوعي للبرنامج 
وعند االنتهاء منه سترفع كل التفاصيل الى االدارة 

اجلامعية ألخذ االجراء الالزم.
وبني الفضلي أن نتائج التقييم ككل تس����ير في 
اجت����اه تأكيد أهمية وجود تخصص على مس����توى 
البكالوريوس في االدارة العامة لنضيف متيزا آخر 
لتميز برامج كلية العلوم االدارية في جامعة الكويت 
خاصة ان جميع االمكاني����ات متوافرة حاليا خلدمة 

هذا الهدف.

البيئة واإلنسان
ال يخفى على أحد ان للبيئة دورا كبيرا في نشأة اإلنسان 
وتكوين شخصيته، فالبيئة هي كل ما يحيط بالكائن من 
كائنات حية أو أش���ياء غير حية، والكائن الحي إما يؤثر 
فيها أو يتأثر بها، وال يخفى على الجميع ان البيئة تواجه 
تغيرات عدة منه���ا الطبيعية »وهي المظاهر التي ال دخل 
للكائن الحي ف���ي وجودها أو اس���تخدامها«، أو ما تكون 
بفعل الكائن الحي والتي قد تكون سلبية أو إيجابية، فمن 
التغيرات السلبية الحرائق التي تتم بفعل اإلنسان وتؤدي 
الى تغيرات في البيئة وتلوثها، فانتشار المصانع والنفط 
والغاز والقيام بعمليات الحرق والتكرير السبب الرئيسي 
في تلوث البيئة الذي بدوره يؤدي الى االرتفاع الملحوظ 

في درجات الحرارة أي ما يعرف باالحتباس الحراري.
فهذا هو احد التغيرات التي تكون بفعل اإلنسان والتي 

تغير في البيئة وهي من أهم مواضيع هذا العصر.
الطالبة: حصة محمد الكندري

يقيم طلبة مقرر مدخل الرعاية االجتماعية والعمل االجتماعي 
في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت معرض »األنشطة 
الطالبية« حتت إشراف جمال املري، وذلك خالل الفترة من 25 

وحتى 29 اجلاري في بهو كلية العلوم االجتماعية.
وس���يتم االفتتاح في متام الس���اعة ال���� 10 من صباح غد 
األحد بحضور عميد كلية العل���وم االجتماعية د.عبدالرضا 

أسيري.

معرض أنشطة طالبية في »العلوم االجتماعية« األحد

للبيع مطعم ومقهى
راقي يف ال�ساملية

مطل على البحر

مكون من ثالثة اأدوار

البيع مع الرخ�سة

واال�سم التجاري

لال�ستف�سار/ت: 65600515

للجادين فقط

»الرعاية« شاركت  في مؤتمري »نقدر« و»إعداد المعلم«
 آالء خليفة

شاركت ادارة الرعاية االجتماعية 
بعمادة ش����ؤون الطلب����ة بجامعة 
الكويت، في مؤمتر »نقدر« الشبابي 
التفاعلي األول وذلك خالل الفترة من 
5 حتى 7 ابريل اجلاري والذي أقيم 

حتت رعاية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان.

ومثلت جامعة الكويت مديرة ادارة 
الرعاية االجتماعية بالتكليف فاطمة 
عبداملجيد وكذلك رئيسة قسم ذوي 
االحتياجات اخلاصة سهيلة شهاب 

كما شاركت العمادة في مؤمتر كلية 
التربية وذلك بعنوان »إعداد معلم 
التربية اخلاصة لإلعاقات البسيطة 
واملتوسطة«، والذي أقيم في الفترة 
من 11 وحتى 13 ابريل اجلاري حتت 

رعاية صاحب السمو األمير.

طالبيةمشاركات

أمة ال تقرأ

اإلعالم والوحدة الوطنية

نعلم اننا امة ال تقرأ.
نعلم اننا حتى ان قرأنا ال نفهم.

ال نفهم ما بين الس���طور وال نفهم 
حتى الخطوط العريضة، ولعل هذا هو 
سبب خضوع شعب كامل العالم غير 
ناضج، غير واع للواقع واحداثه، اعالم 
تتحكم به فالنة التي تسعى للمجلس 
وفالن الذي يه���دف الرضاء اصحاب 

النفوذ.
اي اعالم ننتظر من امة كهذه؟ واي 

تربية ننتظرها من اعالم كهذا؟
ما قالته اوبرا وينفري عنا صحيح، 

فه���ي تملك طاقما فنيا يس���عى وراء 
االخبار الحقيقية والمعلومات الجديدة، 
اما نحن فبدال من ان نرد عليها برقي 
يعززه االثبات نجري وراء كل عرس في 
الكويت لنبثه للناس، السيما اعراس 

اصحاب القناة.
وهذا يطرح سؤاال مهما وهو ان كنا 
نملك اكثر من س���ت عشرة صحيفة 
وسبع قنوات فضائية، فم��ا الرسائل 
التي قدمتها للخارج للتعبير عن هذا 
الوطن؟ وما االمكانات المستخدمة للرد 
على اي اعالم يتط���اول على الكويت 

ويخترق صفوفها س���واء كان محليا 
او خارجيا؟

اعالمنا اما يهاجم اشخاصا بعينهم 
ويقرب آخرين، او يس���أل، ويس���أل، 
ويعيد اس���ئلته التي تدور في دائرة 
البرلمان فقط، او يغني ويرقص ويكتب 

القصائد.
اعالمنا قوي مبدع ومسيطر لكن فقط 

بمواضيع قديمة يملؤها الغبار.
  

بشاير صغير العنزي   
كلية التربية ـ االعالم التربوي

تعد الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز الوطني ومسلمة 
من مس���لمات تطوره وتقدمه ودليال على تالحم الشعب 
مع قيادته، وتعمل قيمة الوحدة الوطنية على ابراز قيمة 
االنتماء الوطني وجعلها هدفا يعمل الجميع على تحقيقه 

والمحافظة عليه.
ويلعب االعالم دورا كبيرا في تعزيز الوحدة الوطنية، 
وتعد وس���ائل االعالم المرئية والمقروءة والمسموعة من 
اه���م األدوات المؤثرة في تنمية الوح���دة الوطنية وحب 
الوطن وتأكيد الوحدة الوطنية في رقي المجتمع وتماسكه 
وخصوصا بعد تطور وسائل التكنولوجيا التي اصبحت 
ف���ي متناول الجميع، كما ان التطور االيجابي يفرض على 
وس���ائل االعالم ان ترتقي بأدواتها لتطور ش���كل الرسالة 

االعالمي���ة التي تقدمها في س���بيل الوحدة الوطنية اال ان 
بعض وسائل االعالم فقدت البوصلة وانغمست في الخالفات 
الداخلية فكانت لالسف عنصرا اساسيا من عناصر تعزيز 

االنقسام.
 ونؤكد على اهمية ان يمارس االعالم دوره االساسي في 
دفع الوحدة الوطنية الى األمام وهذا يقتضي منه ان يعود 
الى مساره الصحيح على قاعدة ان الوطن اكبر من الجميع 
وان دوره نبذ االنقسام، ال تعزيزه وتغذيته. ونحن علينا 
كأمة متحضرة أن نق���ف إلى جانب الحق دائما وأن ندعو 
العقالء إلى منع الش���قاق الوطني وااللتحام تحت شعار 

الوحدة الوطنية، فبالوحدة وحدها نسود العالم.
   أسماء سالم الديحاني /كلية اآلداب


