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الجامعــــة
والتطبيقي

القاهرة ـ هناء السيد
أعلن أمني الس���ر في االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية 
فيصل نايف العنزي ان الهيئة اإلدارية قررت اقامة انتخابات شعبة االسكندرية للعام 
النقابي 2011/2010 وذلك في 9 مايو اجلاري، وقررت ان يكون أمني السر فيصل العنزي 
رئيسا للجنة االنتخابات. وبني العنزي ان فتح باب الترشيح يبدأ من اليوم ويستمر 
حتى 8 اجلاري، داعيا اجلموع الطالبية في االس���كندرية الى املشاركة في إجناح هذا 

العرس الدميوقراطي لكي ميثلوا الكويت خير متثيل في جميع احملافل اخلارجية.

انتخابات اتحاد الطلبة فرع اإلسكندرية 9 الجاري

شاركوا بجائزة البغلي لالبن البار
اأوال م�سابقة جائزة البغلي لالبــن البــار 

1 - �سروط امل�ســابــقــة 

اأ - اأال يقل عمر امل�شرتك عن )18( عامًا.

ب - اأن يكون امل�شن على قيد احلياة. 

2 - جوائز امل�ســابــقــة 

اأ - �شيمنح الفائزون بجائزة البغلي لالبن البار اجلوائز التالية : 

- املركز االول :      2000 د.ك )الفا دينار كويتي( باال�شافة اىل رحلة عمرة للفائز وامل�شن. 

- املركز الثاين :     1500 د.ك )الف وخم�شمائة دينار كويتي( .

- املركز الثالث :    1000 د.ك )الف دينار كويتي( .

ب - �شيمنح الفائزون من املركز الرابع حتى املركز العا�شر جائزة مالية قيمتها500 د.ك )خم�شمائة دينار كويتي لكل فائز(. 

3 - ا�ستــالم وت�سليــم ا�ستمــارة امل�ساركــة

اأ - مقر جائزة البغلي لالبن البار الكائن باملرقاب - �شارع مبـــــارك الكبيـــر بجوار غرفة جتارة و�شنــــاعــة الــكويت  

برج قرطبة - الدور الرابع - هاتف : 7/ 22452036 ـ فاك�س : 22452190 نقال : 99040094/66637405 

ب - اق�شام اخلدمة املنزلية املتنقلة لرعاية امل�شنني بوزارة ال�شئون االجتماعية والعمل يف حمافظات الكويت 

      العا�شمة / ال�شرة 25342974 - حويل/ ال�شامليه 25755614 - االحمدي/ الظهر 25415721  

      مبارك الكبري 25411476 -  الفروانيه/ الرحاب 24317665- اجلهراء / العيون 24565406 

ثانيا : م�سابقة جائزة البغلي لالبن البار للت�سوير الفوتوغرايف بالتعاون مع جمعية ال�سحافيني الكويتية 

پ �سروط امل�ســابــقــة 

م�شابقة الت�شوير الفوتوغرايف مفتوحه للجميع )موؤ�ش�شات واأفراد( الف�شل �شورة فوتوغرافية )طبيعي( ملتقطة 

يف املنا�شبات املختلفة واأف�شل �شورة فوتوغرافية )اخراج( والتى يتم اخراجها فنيا من قبل امل�شور وتعك�س الواقع 

املحلي الكويتي ب�شرط اأن تتناول ال�شور ق�شية )الرب بالوالدين( و�شوف تكون اجلوائز علي النحو التايل :

1 - اجلائزة االويل     750 د.ك + هدية قيمة 

2 - اجلائزة الثانية    500 د.ك + هدية قيمة 

3 - اجلائزة الثالثة    250 د.ك + هدية قيمة

باملرقـاب   الكائن  البار  البغلي لالبن  اأو مبقر جائزة  الكويتية  ال�شحافيني  امل�شاركة مبقر جمعية  ال�شور  وت�شلم 

�شارع مبارك الكبري بجوار غرفة جتارة و�شناعة الكويت - برج قرطبة - الدور الرابع. 

ثالثا : م�سابقة جائزة البغلي لالبن البار للق�سة الق�سرية بالتعاون مع املجل�س الوطنى للثقافة والفنون واالآداب 

پ �سروط امل�ســابــقــة 

- اأال يقل �شن امل�شرتك عن )18( عامًا. 

-اأن يكون العمل متميزًا ويعك�س واقع حقيقيًا لرب الوالدين .

- اأال يقل عدد الكلمات عن )1000( الف كلمة، وال يزيد عن )1500( الف وخم�شمائة كلمة. 

- تقدم االعمال من ن�شختني مطبوعتني بنظام )وورد( باال�شافة اىل )�شي دي( .

- ي�شرتط اال يكون العمل قد نال جائزة اأخرى .

- الن�شخة املقدمة غري قابلة للرد .

پ قيمة اجلوائـــز 

750 د.ك اجلائزة االوىل  

500 د.ك اجلائزة الثانية  

300 د.ك اجلائزة الثالثة  

ت�شلم الق�شـــة امل�شاركة مبقــــر جائــــزة البغــــلـــي لالبـــن البـــار الكائن باملرقاب - �شارع مبـــارك الكبيـــر بجـــوار غرفـــة 

جتـــارة و�شناعة الكويت برج قرطبة - الدور الرابع. 

- اآخر موعد لت�شليم امل�شابقات الثالث 2010/8/31.

- �شيمنح جميع الفائزين يف امل�شابقات الثالث �شهادة تقدير وجم�شمًا للجائزة يحمل ا�شمه .

-  �شيتم االعالن عن ا�شماء الفائزين باجلائزة خالل �شهر اأكتوبر 2010 و�شيتم تكرميهم يف االحتفال الذي �شيقام 

حتت رعاية معايل وزير ال�شئون االجتماعية والعمل. 

اتحاد أميركا يستنكر استثناء الجامعات األميركية
من قرار تعديل سياسة حظر الجامعات

أحمد اجلوعان

آالء خليفة
استنكر االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية )nuks.org( استثناء 
اجلامعات األميركي���ة من قرار 
تعديل سياسة حظر اجلامعات 
والت���ي كانت والت���زال مصدر 
أميركا،  تقييد وإزعاج لطلب���ة 
فبعد إشادة االحتاد بقرار تعديل 
سياسة احلظر واعتباره خطوة 
في الطري���ق الصحيح لتحقيق 
العدالة جلميع الطلبة والطالبات 
املغتربني فوجئ في نهاية األسبوع 
املاضي بقرار استثناء طلبة أميركا 
من القرار بشكل مفاجئ وألسباب 

مازالت مجهولة.

الرغم م���ن مطالبة  فعل���ى 
االحتاد بتعديل سياس���ة حظر 
اجلامعات )البل���وك( ألكثر من 
عام ولق���اء االحتاد مع الوزيرة 
د.موضي احلمود مرارا وتكرارا 
خالل زيارتها للواليات املتحدة 
وخالل العطل في الكويت وأيضا 
عن طريق املراسالت بني الطرفني 
طوال الع���ام والتي قام االحتاد 
فيها باإلسهاب في شرح مطالبات 
الطلبة املشروعة في العديد من 
القضايا ومنها تعديل سياس���ة 
احلظر والتي بني االحتاد مرارا 
وتكرارا أنها ظاملة للغاية للطلبة 
الدارسني  الكويتيني  والطالبات 
الواليات املتحدة األميركية  في 

وغير متناسبة بتاتا مع زيادة عدد 
مقاعد بعثات الوزارة للجامعات 

األميركية ولكن ولألسف يبدو أن 
الوزارة لم تكتف فقط باملماطلة 
في تعديل سياس���ة احلظر بل 
جتاهلت طلبة أميركا بشكل غريب 
وأصدرت قرارا باستثنائهم من 
الق���رار األخير الذي كان موجها 

لتعديل السياسة.
وأوضح رئيس الهيئة اإلدارية 
في االحتاد أحمد حمد اجلوعان 
أن طلب���ة أمي���ركا ل���ن يقبلوا 
باس���تمرار السياس���ة احلالية 
حيث ب���ني اجلوعان أن اإلحتاد 
س���ارع فور إصدار قرار تعديل 
سياسة احلظر مبخاطبة اجلهات 
الوزارة لتوضيح  املسؤولة في 
وجهة نظر االحتاد في السياسة 

اجلديدة وطرح بدائل مناس���بة 
أكث���ر تتواءم م���ع األوضاع في 
الواليات املتحدة ومن هذا املنطلق 
فقد طال���ب اجلوعان بتوضيح 
للقرار املفاجئ الذي استثنى طلبة 
أميركا وأيضا النظر في البدائل 
التي طرحه���ا االحتاد بالتعاون 
مع املكاتب الثقافية وإيجاد حل 
البلوك بأسرع  لقضية سياسة 
وقت ممكن حيث ان طلبة أميركا 
قد ملوا املماطلة وقد حان وقت 
وض���ع النقاط عل���ى احلروف، 
وتعهد اجلوعان بأن االحتاد لن 
يقبل بأي خطوة من شأنها عدم 
إنصاف طلبة أميركا وسيعمل ما 

بوسعه للدفاع عن حقوقهم.

اتحاد »التطبيقي«: إقرار صرف 
شهادات خبرة لطلبة »الميداني«

هنأت الهيئة اإلدارية باالحتاد 
الهيئة  العام لطلب���ة ومتدربي 
التطبيق���ي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب زمالءهم الطلبة مبوافقة 
إدارة الهيئة على صرف شهادات 
خبرة لطالب وطالبات التدريب 

امليداني.
وقال أم���ني صندوق االحتاد 
سالم السويلم ان االحتاد تقدم 
مبقترح يقضي بضرورة صرف 
شهادات خبرة للطالب والطالبات 
املجتازين فترة التدريب امليداني 
بهدف مساعدتهم في سوق العمل 
بعد تخرجهم، مشيرا الى ان املقترح 
متت املوافقة عليه من قبل إدارة 
الهيئة. وتقدم السويلم بالشكر 
إلدارة الهيئة متمثلة في مديرها 
العام د.يعقوب الرفاعي ونائبه 
للخدمات األكادميية املس���اندة 

د.عبداهلل الكندري ملوقفهما من 
مقترح االحتاد وحرصهما على 
حتقي���ق كل ما يخ���دم اجلموع 
الطالبية سواء املستمرون منهم 

او اخلريجون.

سالم السويلم

في الدورة التدريبية »االتجاهات الحديثة في التعليم اإللكتروني«

الخضري وحسين استعرضا مصادر 
تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الجاهزة

»الخطوط الوطنية« تمنح الطلبة خصمًا على مدار العام

النمش لالعتراف بدرجتي الماجستير 
والدكتوراه الممنوحتين من الجامعات اإلماراتية

قام أمني سر نادي طلبة الكويت بدولة االمارات العربية املتحدة محمد 
النمش مبناقشة امللحق الثقافي بالقنصلية الكويتية بدبي د.مشاعل 
احلملي ومخاطبة التعليم العالي حول عدة نقاط رئيسية منها اعتماد 
االعت���راف باجلامعات اإلماراتية غير املعترف بها من التعليم العالي 
واالعتراف بها عامليا. واعتراف الوزارة بدرجات املاجستير والدكتوراه 
في االمارات، واستكمال االجراءات للتأمني الصحي. واثنى النمش على 
دور امللحق الثقافي د.مشاعل احلملي الالمحدود في مخاطبة الوزارة 
وتعاونها مع النادي وابنائها الطلبة بش���كل عام. من جهة أخرى أكد 
النمش أنه بعد جهود مكثفة من نادي طلبة الكويت والتجاوب امللحوظ 
من شركة اخلطوط الوطنية للطيران للمساهمة في كل ما يصب في 
مصلحة الطالب، متت املوافقة على منحنا خصم للطالب والطالبات 
الدارسني بدولة االمارات العربية املتحدة على مدار العام النقابي، وذلك 
على ان يكون سعر التذكرة ثابتا في نهاية كل االسبوع ب� 465 درهما 

مع الضرائب وباقي االيام العادية ب� 490 درهما.

اختتم����ت ال����دورة التدريبية 
التعليم  »االجتاهات احلديثة في 
اإللكتروني« التي عقدت مبركز ابن 
الهيثم للتدريب أثناء اخلدمة التابع 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، حيث طرحت الدورة من 
قبل مركز القياس والتقومي والتنمية 
املهنية، والتي شارك فيها اعضاء 
هيئة التدريس والتدريب بالهيئة، 
حيث ان هذه الدورة مت ادراجها أول 
مرة ضمن اخلطة السنوية ملركز 
القياس والتقومي والتنمية املهنية. 
وحاضر في الدورة كل من د.بدر  
اخلضري رئيس قسم تكنولوجيا 

التعليم ود.محمد حسني اإلبراهيم االستاذ املساعد 
بقسم تكنولوجيا التعليم.

واستعرض احملاضران للمشاركني بالدورة مصادر 

تكنولوجيا املعلومات والبرمجيات 
التعليم  اجلاهزة املستخدمة في 
االلكتروني، والبحث بواس����طة 
محركات البحث: أنواع املتصفحات، 
التعرف على أنواع مكائن البحث، 
التعرف على اسباب اختالف نتائج 
البحث بني مكائن البحث، التعرف 
على هيكل����ة تكنولوجيا الويب. 
وكيفي����ة توظيف جه����از الهاتف 
النقال »املوبايل« مبجال التعليم 
االلكتروني م����ن حيث التعريف 
بنظ����ام التعلي����م عب����ر اجلوال 
واهميتها، ومتك����ني املعلم عمليا 
من االستفادة من تقنية االجهزة 
اخللوية، التعرف بكيفية استخدام االجهزة احملمولة 
واخللوية في اجلامعات واملدارس، واخيرا االملام باالمن 

التكنولوجي في مجال التعليم االلكتروني.

إنشاء النادي اإلداري في »التطبيقي« 
تحت شعار »كوني مبدعة«

حتت رعاية املدير العام للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي، مت افتتاح 
النادي اإلداري )Management Club( بالهيئة، 
وذلك مبناس���بة إقامة املعرض السنوي ال� 14 
للجمعيات العلمية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، واملقام بكلية الدراسات 

التجارية )بنات(.
وقد أنشئ النادي اإلداري حتت شعار »كوني 
مبدعة« بهدف إيجاد بيئة تساعد على تشجيع 

الطالب على اإلب��داع.
وسيعمل النادي على فتح قنوات االتصال بني 
الطالب وأعضاء التدريس وكذلك صقل مهاراتهم 
اإلدارية وتقييمها من خالل عمل ندوات ومعارض 

حتاكي التطور اإلداري في الكويت.
وشكرت رائدة النادي أسيل الدعيجي في 
هذه املناسبة الهيئة إلتاحة الفرصة في إبراز 
املواهب الطالبية اخلاصة بالنادي اإلداري الذي 

مت افتتاحه في هذا املعرض بهدف صنع بيئة 
تش���جع الطالب على اإلبداع معتمدا على عدة 
أنش���طة مس���تقبلية من خالل إقامة الندوات 
واملعارض وال���دورات اإلدارية، وبذلك نكون 
بإذن اهلل قد ساعدنا في حتقيق جزء من أهداف 

اإلدارة التطبيقية.
ومن جانبه، أشاد سلمان خريبط بدور ادارة 
الهيئة في دعم األنشطة الطالبية وتقييمها وان 
هذا النشاط ناجت عن هذا الدعم وقد أوضح دور 
األنشطة الطالبية التي يكون لها األثر اإليجابي 
على الطالب وجعل جترب���ة التعليم ممتعة، 
الطالبية وتوجيهها  املواهب  وكذلك اكتشاف 

نحو مزيد من اإلبداع.
وقد تقدم خريبط بالشكر لكل من ساهم في 
دعم هذا النشاط سواء على املستوى اإلداري 
كمدير الهيئة والعميد او على املستوى الطالبي 

من متطوعات ومساهمات.

د. بدر اخلضري

محمد النمش


