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الجامعــــة
والتطبيقي

شاركت جامعة الكويت متمثلة بعمادة القبول 
والتسجيل وإدارة العالقات العامة واإلعالم في معرض 
اجلامعات والهيئات احلكومية واخلاصة الذي نظمته 
إدارة مدرسة ثانوية صالح شهابـ  بنني حتت عنوان 
»مستقبل... واضح«، وذلك بهدف حتديد مستقبل 
الطالب على املســـتوى العلمي والوظيفي وتأهيل 

الكوادر البشرية والفنية في احلياة العملية.

يذكر ان املعرض استمر لثالثة ايام من 3-5 مايو 
2010 وقد حضرته مدارس مختلفة على مســـتوى 
منطقة حولي التعليمية، ومت تكرمي اجلهات املشاركة، 
ومن بينهم عمادة القبول والتسجيل وإدارة العالقات 
العامة واإلعالم بجامعة الكويت ملساهمتهم الفعالة 
في حتفيز الطالب نحو حتقيق مســـتقبل واضح 

لديهم.

الجامعة شاركت في معرض الجامعات والهيئات الحكومية والخاصة

الحمود التقت رؤساء وممثلي الجامعات الخاصة المصرية: إعداد الطلبة 
وفق أعلى المعايير األكاديمية واالعتماد المهني للبرامج التدريسية

القاهرة ـ هناء السيد
التربية  اجتمعـــت وزيـــرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود مـــع رؤســـاء وممثلي 
اجلامعات املصرية اخلاصة لبحث 
جملة من القضايا واملوضوعات 
التي تعنى بآلية ســـير العملية 
التعليمية في مصر وذلك مبقر 

املجلس االعلى للجامعات.
وأكـــدت احلمود في تصريح 
عقب االجتمـــاع الذي عقد حتت 
رعاية وحضـــور وزير التعليم 
العلمي د.هاني  العالي والبحث 
هـــالل اهميـــة االجتمـــاع فـــي 
العالقة االكادميية  أفق  مناقشة 
مع اجلامعات اخلاصة في مصر 

خالل الفترة املقبلة.
وأشارت الى ضرورة هذا اللقاء 
في اتاحة الفـــرص امام الطلبة 
والطالبـــات الكويتيني الراغبني 
في إكمال دراستهم اجلامعية في 
اجلامعات واملعاهد اخلاصة في 
مصر مبا يضمن معايير اجلودة 
والتأهيل االكادميي املتميز لطلبتنا 

في هذه اجلامعات اخلاصة.
وأشـــادت احلمود مبا تقدمه 
الوقت  اجلامعات اخلاصـــة في 
احلالي مـــن خدمـــات تعليمية 
متميـــزة ومكملة ملـــا تقوم به 
أنها  اجلامعات احلكوميـــة بيد 
لفتت الى ضرورة تقدمي اخلدمات 
التعليمية في اجلامعات اخلاصة 

مبستوى متميز.
انها حرصت خالل  وأضافت 
االجتماع على التأكيد على جودة 
وتكامل مـــا تقدمـــه اجلامعات 
اخلاصة لدارســـيها من مناهج 
تعليميـــة متطورة ومناقشـــة 
مالحظات وزارة التعليم العالي 
بالكويتيـــة علـــى أداء بعـــض 

اجلامعات اخلاصة.
وشددت احلمود على أهمية 
إعداد الطلبة والطالبات الكويتيني 
املعاييـــر االكادميية  وفق اعلى 
واالعتماد املهنـــى للبرامج التي 
تدرس داخل اجلامعات اخلاصة 
باالضافة الى انتشار الطلبة على 
اكبر عدد من اجلامعات التي تقدم 
االمكانيات الالزمة لدعم املسيرة 

التعليمية.
من جانبه، وصف وزير التعليم 
العلمي د.هاني  العالي والبحث 
هالل في تصريح مماثل املناقشات 
التي دارت خالل االجتماع بأنها 

لــــ »كونـــا« عقب الزيـــارة مبا 
تقدمه اجلامعة املصرية للتعليم 
االلكتروني من نظـــام تعليمي 
التعليم  ميتزج فيـــه عناصـــر 
االلكتروني والتعليم عن بعد في 
اطار نظام تعليمي متكامل تقدمه 
الفريـــدة. وقالت  هذه اجلامعة 
انها قامت بتفقد اقسام اجلامعة 
واطلعت على ما تقدمه من نظام 
تعليمي وبرامج تربوية متميزة، 
باالضافة الى ما توفره للدارسني 
من وسائل للتعليم االلكتروني 
في تقدمي خدماتهـــا التعليمية. 
النظام  وأكدت د.احلمود أهمية 
املتميز املعمول به باجلامعة في 
اكساب الدارس املعارف واملهارات، 
معربة في الوقت ذاته عن ترحيبها 
التعاون مـــع اجلامعة  بتفعيل 
واملؤسسات التعليمية الكويتية 

في الفترة املقبلة.
وشددت على اهمية مثل هذه 
الزيـــارات للجامعـــات املصرية 
املتنوعة ملا لها من انعكاســـات 
ايجابية على العالقة التعليمية 
واالكادميية التي جتمع الكويت 
بتلك اجلامعـــات، واصفة اياها 
بصروح اكادميية وتعليمية رائدة 
ينهل منها الدراسون فيها العلم 

واملعرفة.
أعـــرب رئيس  مـــن جانبه، 
اجلامعـــة املصريـــة للتعليـــم 
االلكتروني د.ياسر الدكروري عن 

»ايجابية«، موضحا انها تناولت 
ضرورة تطبيـــق اعلى معايير 

اجلودة في العملية التعليمية.
وذكر د.هالل ان املشاركني اكدوا 
ضرورة معاملة الطالب الكويتي 
نفس معاملة نظيره في مصر من 
حيث املجموع واملعاملة واملعايير 
االكادميية، معربا عن اعتقاده ان 
هذه املناقشات تصب في صالح 
العملية التعليمية بصفة عامة.

ولفـــت الى انه مـــن املنتظر 
كذلك ان تلتقـــي وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود اليوم مع رؤساء اجلامعات 
املصرية احلكومية لبحث تفعيل 
التعاون بني اجلانبني في املستقبل 

القريب.
 وأعرب د.هالل عن أمله في ان 
تخرج االجتماعات التي جتريها 
الوزيـــرة احلمود مع رؤســـاء 
اجلامعات احلكومية واخلاصة 
بالنتائج املرجوة مبا يعزز العالقة 
التعليمية واالكادميية بني هذه 
اجلامعات والكويت ومبا يصب 
في صالح املسيرة التعليمية في 

كل من مصر والكويت.
الى ذلـــك، قامـــت د.موضى 
احلمـــود بزيارة الـــى اجلامعة 
املصرية للتعليـــم االلكتروني 
وذلك فـــي اطار زيارتها احلالية 

الى مصر.
واشادت احلمود في تصريح 

سعادته لزيارة الوزيرة احلمود 
والوفد املرافق لها مثمنا في هذا 
االطار العالقات التعليمية املتميزة 

بني مصر والكويت.
واوضح الدكروريـ  في تصريح 
مماثل لـ »كونـــا« ـ ان اجلامعة 
تتبنى مبدأ التعليم االلكتروني في 
تقدمي خدمات تعليمية على أعلى 
مستوى جودة كما تعمل على امداد 
سوق العمل بعناصر لها مهارات 
عالية باســـتخدام التكنولوجيا 
املتطورة.واضـــاف ان اجلامعة 
املصرية للتعليـــم االلكتروني 
والتي انشـــئت عام 2008 كأول 
جامعة مصرية تقدم هذا النظام 
املتكامل اعتمادا على  التعليمي 
التكنولوجية احلديثة  الوسائل 
واالتصاالت من خالل برنامج ادارة 
التعلم والتعليم الذاتي من خالل 
شبكة االنترنت وشبكة معلومات 

اجلامعة.
ودعا فـــي هذا الســـياق الى 
استمرار التعاون وتبادل الزيارات 
بني مختلف املؤسسات التعليمية 
في البلدين الشقيقني والعمل على 
تقدمي النظام التعليمي بشـــكل 
يواكب احدث االساليب والنظم 

املتبعة في الدول املتقدمة.
حضر اللقـــاء القائم بأعمال 
سفارتنا لدى مصر املستشار عمر 
الكندري ورئيس املكتب الثقافي 

في السفارة د.عوض العنزي.

وزيرة التربية زارت الجامعة المصرية للتعليم اإللكتروني

د.موضي احلمود خالل االجتماع مع د.هاني هالل ورؤساء وممثلي اجلامعات اخلاصة املصرية

العبدالهادي لخريجي »شعبة اإلسكندرية«: الكويت تمّر 
بفترة تنموية تحتاج إلى سواعدكم الفتية وعقولكم النيرة

الصعاب التي واجهتهم خالل 
مسيرتهم التعليمية.

كما اعرب عن شكره للنائب 
العبدالهـــادي لدعمه  ناجـــي 

الالمحدود للطلبة.
وعقـــب ذلك قـــام النائب 
العبدالهـــادي والقائم باعمال 
سفارتنا املستشار عمر الكندري 
وامللحق الثقافي في االسكندرية 
د.خليفـــة اخلرافـــي وعمداء 
الكليات في جامعة االسكندرية 
العربية بتوزيع  واالكادميية 
شهادات التخرج والتكرمي على 

الطلبة اخلريجني.
وحضر حفل التخرج رئيس 
املكتب الصحي في ســـفارتنا 
د.منصور صرخوه وامللحق 
الصحي ناصر العجمي ورئيس 
الشؤون القنصلية في السفارة 
مشعل املنصور والديبلوماسي 
في الســـفارة عدنان العتيقي 
واهالـــي واولياء امور الطلبة 

اخلريجني.

متســـلحني بالعلـــم واملعرفة 
وبروح التسامح والسالم.

وقال ان اقامة هذا احلفل 
»حتتـــم علينـــا العمل بجد 
واخالص لتطوير ادائنا املهني 
مبا يخدمنـــا ويخدم مهنتنا 

ووطننا«.
واضاف العبدالهادي »اننا 
نحتفل بكم ونرى مستقبلنا 
ومستقبل بالدنا بني ايديكم«.
واكد ان مرحلة الدراســـة 
انتهت وحان وقت اجلد والعمل، 
مشـــيرا الـــى ان الكويت متر 
بفترة استثنائية هي تنموية 
وطموحة حتتاج الى سواعدكم 

الفتية وعقولكم النيرة.
وقال انه يشارك في حضور 
هـــذا احلفل اعضـــاء جمعية 
الذين يشاركونكم  املهندسني 
فرحة التخرج ودخولكم للعصر 

اجلديد كمهندسني جدد.
واعرب النائب العبدالهادي 
عن شكره لالساتذة في جامعة 

االسكندرية واالكادميية العربية 
الكويتية واحتاد  والســـفارة 
الطلبة الذين عملوا منذ اليوم 
االول في دراستكم اجلامعية 
وذللوا جميـــع العقبات التي 

واجهتكم.
من جهته قال رئيس شعبة 
االسكندرية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت الطالب مشعل 
فـــي كلمتـــه ان هذا  العزمي 
التخرج للطلبة نهديه لدولتنا 
الكويـــت حتت ظل  احلبيبة 
قيادة صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، حفظه 
اهلل ورعاه، وسمو ولي العهد 
الشـــيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
واعرب عن شكره لسفيرنا 
الســـفير د.رشيد  لدى مصر 
احلمد واعضاء الســـفارة من 
غير اســـتثناء على حرصهم 
ملساعدة الطلبة في تذليل كل 

اقام  ـ كونا:  االســـكندرية 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
شعبة االسكندرية امس االول 
حفل تخريج الطلبة الكويتيني 
فـــي جامعـــة االســـكندرية 
واالكادمييـــة العربية للعلوم 
البحريـــة برعاية ســـفارتنا 
فـــي مصـــر والنائـــب ناجي 

العبدالهادي.
ودعا ســـفيرنا لدى مصر 
د.رشـــيد احلمد فـــي كلمته 
التي القاهـــا نيابة عنه القائم 
بأعمال سفارتنا املستشار عمر 
الكندري الطلبة اخلريجني الى 
اال يبخلوا على انفسهم وعلى 
بالدهم بالتســـلح مبا يسمح 
»لكم بتكملة مسيرتكم العلمية 
لتحصلوا على اعلى الدرجات 

العلمية«.
واعرب الســـفير احلمد عن 
فخـــره بتخرج هـــذه الكوكبة 
الكويتيـــني  مـــن اخلريجـــني 
احلاصلني على اعلى الدرجات 
العلمية من دكتوراة وماجستير 
وبكالوريوس من كليات جامعة 
االســـكنـدريــــة واالكادمييـــة 

العربية.
واكـــد دعمه بـــكل ما ميلك 
من امكانـــات تربوية وعلمية 
للطلبة على مختلف املستويات 
التعليمية في الكويت او خارج 

الكويت.
وبارك للطلبـــة اخلريجني 
واهلهم علـــى تخرجهم معربا 
كذلك عن شـــكره لرعـــاة هذا 
احلفل من اهل اخلير في الكويت 

واملنظمني من الطلبة.
ومن جانبه دعا النائب ناجي 
العبدالهادي في كلمة القاها في 
احلفل الطلبـــة اخلريجني الى 
تقدمي العطاء والتضحية من اجل 
الوطن بجميع الوسائل والسبل 

دعا الخريجين إلى تقديم العطاء والتضحية من أجل الوطن

م.ناجي العبدالهادي واملستشار عمر الكندري خالل احلفل

االختبارات النهائية للفصل الثاني 29 الجاري
اعلنت كلية التربي�����ة األساس��ية أن فت�������رة االمتحانات النهائية 
للفص�����ل الدراس��ي الثان�����ي 2010/2009 للمق�������ررات )النظرية( 
س��تبدأ من يوم السبت املواف�����ق 2010/5/29 حتى يوم اخلميس املوافق 
2010/6/10 وان فت��رة االختبارات العملية والتطبيقي������ة س��تب�����دأ 
م��ن ي��وم االح������د املواف�������ق 2010/5/23 حت������ى يوم اخلميس 

.2010/5/27
وقد طالبت عمادة الكلية م��ن اعضاء هيئة التدريب والتدريس والطلبة 

بضرورة االلتزام باملواعيد املذكورة .

تشديد شروط العمل بالفصل الصيفي
قام نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
العام��ة للتعليم  الهيئ��ة  والبح��وث ف��ي 
املش��عان  د.مش��عل  والتدريب  التطبيقي 
بارس��ال خط��اب لكلي��ات الهيئ��ة، يعمم 
في��ه على االقس��ام العلمي��ة عدم صرف 
املستحقات املالية العضاء هيئة التدريس 
املكلفني بالفصل الدراس��ي الصيفي، ممن 
يقل عدد الطلبة املسجلني واملستمرين عن 

7 طالب للش��عبة الواحدة. وشدد املشعان 
في خطابه على انه لن ينظر الى اي مزاولة 
تقل الشعبة عن العدد املذكور، ويأتي هذا 
التعميم م��ن باب التقليل م��ن »الصراع« 
عل��ى العم��ل بالفصل الصيف��ي وتطبيق 
اللوائح املتعلق��ة للعمل بالفصل الصيفي، 
الفتا ال��ى ان هذا التعميم سيس��اهم في 

احلد من الهدر باملال العام.

صباح البحر

شعار أسبوع التكنولوجيا

البحر: تنمية المشاريع اإلنشائية والهندسية في »التطبيقي«
ومتابعة صرف المكافأة االجتماعية وجودة أداء المعاهد

محمد هالل الخالدي
العام  املديـــر  صرحت نائب 
للشؤون االدارية واملالية صباح 
البحر بان الهيئة ساعية قدما نحو 
اللوائح  العمل وتطبيق  توطيد 
والقوانني االدارية واملالية املتبعة 
بالدولة من خـــالل تعاونها مع 
اجهزة الدولة املختلفة مبينة ان 
الهيئة خالل اجتماعها بلجنة جهاز 
متابعـــة االداء احلكومي التابعة 
ملجلس الوزراء استمعت لوجهات 
النظر من قبل ديوان احملاســـبة 
ووزارة املاليـــة وجهات الرقابة 
االخرى بالدولة في قطاعات الهيئة 
واالسباب التي ادت حلدوث مثل 
تلك املالحظات ومت تقريب وجهات 
النظر نحو ايجاد احللول املناسبة 

ملعاجلتها.
البحـــر ان خالل  واوضحت 
اجتماع جلنة جهاز متابعة االداء 
احلكومـــي والذي عقد برئاســـة 

نائب رئيس اجلهاز عادل الشالل 
وحضور ممثلني عن الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
برئاسة نائب املدير العام للشؤون 
االدارية واملالية ونائب املدير العام 
لشؤون التدريب بالتكليف سعاد 
الرومي ونائب املدير العام للخدمات 
االكادميية املســـاندة بالتكليف 
د.عبداهلل الكندري وممثلني عن 
قطاعات الهيئة ومتت مناقشـــة 
عدد من املوضوعـــات اخلاصة 
باملكافـــأة االجتماعيـــة وعملية 
صرفها وجودة اداء املعاهد االهلية 
واهميتهـــا في تنميـــة وتطوير 
الكويت، ومواكبته  التدريب في 
عمليا وتدريبيا للمعاهد العاملية 
املعاهد  االخرى، واالستفادة من 
املماثلة، كما متت مناقشة موضوع 
دعم اهمية املشاريع الصغيرة، 
ملا لها من دور بـــارز في تنمية 
الوطـــن، وايضا ناقش  اقتصاد 

اعضـــاء اللجنة اهميـــة متابعة 
الهيئة لعملية تنفيذ املشـــاريع 
االنشـــائية والهندسية التي هي 
قيد التنفيـــذ واالخرى التي من 

املفترض تنفيذها.
البحـــر ان خالل  واضافـــت 
االجتماع مت االتفاق على العديد 

من املوضوعات وايجاد احللول 
املناسبة لها والتي يتطلبها العمل 
االداري واملالـــي في الهيئة حتى 
يســـاهم في حتقيـــق متطلبات 
التعليـــم والتدريـــب بها كما مت 
االتفـــاق على املتابعـــة الفعلية 
بني جهاز متابعة االداء احلكومي 
التي  العالقة  والهيئة في االمور 
حتتاج ملزيد من الوقت حتى تتم 
معاجلتها بالشـــكل الذي يرضي 
جميع االطراف وبالشكل الصحيح 
املطابق لقوانـــني ولوائح العمل 
التي تسعى الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب لتطبيقها 

بشكل دائم.
التصريح تقدمت  وفي ختام 
البحر بالشكر اجلزيل والتقدير 
لنائب رئيس جهاز االداء احلكومي 
الواضح  عادل الشالل الهتمامه 
بدعم الهيئة وكل ما يســـاهم في 
التنموية للدولة  تطبيق اخلطة 

والتي لها االثـــر البالغ والكبير 
في تنمية االقتصاد الوطني حيث 
تعتبر الهيئة مسؤولة عن اجلزء 
اخلاص بتنمية التعليم والتدريب 
في الكويت وســـد حاجة سوق 
العمل بكوادر وطنية متخصصة 

ومؤهلة مهنيا وفنيا.
كما شكرت ايضا اعضاء اللجنة 
على جهودهم املبذولة في حتسني 
العمل احلكومي واالستماع  اداء 
لوجهات النظر التي تقدمها الهيئة 
وتقريب اآلراء ومعاجلة املالحظات 
التـــي مت طرحها خالل االجتماع 
وايجاد احللول املناسبة لها كما 
شـــكرت االعضاء على تعاونهم 
ومتابعتهم لالمور املتعلقة بتنمية 
التعليمية  العمليـــة  وتطويـــر 
والتدريبية ومساهمتهم في تذليل 
العقبات لتيسير العمل وحتقيق 
التعاون والتواصـــل مع جهات 

الدولة املختلفة.

اليتامى: ملتقى الخريجين  القدامى 18 الجاريبعد االجتماع مع جهاز متابعة األداء الحكومي

»تكنو اجتماعي« في »العلوم االجتماعية« اليوم
حتــــت رعايــــة عميد كليــــة العلوم 
الكويــــت  فــــي جامعــــة  االجتماعيــــة 
د.عبدالرضــــا أســــيري تقيــــم وحــــدة 
املعلومات والتكنولوجيا بالكلية أسبوع 
التكنوجيا: »تكنو اجتماعي« وذلك من 
)اليوم( األحــــد الى اخلميس املوافق 13 
اجلاري، حيث سيبدأ االسبوع بافتتاح 
معرض التكنولوجيا في متام الســــاعة 
11.30 ظهر يوم االحد في بهو الكلية في 
احلرم اجلامعي بالشويخ، وافتتاح مختبر 
القاعة الدولية اجلديد في القاعة الدولية. 
وسيشتمل اســــبوع التكنولوجيا على 
ورش عمل حول التكنولوجيا والتعليم 
االلكترونــــي يحاضــــر فيهــــا نخبة من 
املتخصصني من داخل وخارج اجلامعة 

في مجاالت التكنولوجيا املختلفة.

آالء خليفة
أكد أمني عام جامعة الكويت 
االدارة  اليتامى حــــرص  د.أنور 
امللتقى  اجلامعية علــــى تنظيم 
الثاني خلريجي جامعة الكويت 
القدامى لألعوام من 1975 الى 1978، 
كلمسة وفاء الى جيل الرواد من 
جامعتنا احلبيبة، نستلهم خالله 
ذكرياتهم اجلميلة وجدهم وبذلهم 
في طلب العلم واملعرفة، مضيفا 
ان كل ركن وزاوية من هذا احلرم 
اجلامعي يشهد لهم بعطاء كبير 
وجهد غزير وهمة عالية متدفقة 

لبناء كويت الغد. 
وأضاف قائال: اعتدنا في اجلامعة ان نعيش في 
معاني األسرة الواحدة، وأال ننسى القدمي كما نحلم 
باجلديد دائما، تربطنا جميعا ألفة ومحبة جلميع من 
يعيش في احلرم اجلامعي أساتذة وطلبة وموظفني، 
اال ان للقــــدمي عادة ما يكون لــــه وقع أكبر للنفس 

وأقرب للحنني اليه. 
وقــــال اليتامى: ويقول رســــولنا الكرمي ژ »ان 
حســــن العهد من اإلميان« وجامعــــة الكويت وهي 

تبذل ما في وسعها خلدمة طلبتها 
وأبنائها املستجدين، فإنها ال تنسى 
بحال من األحوال جيل الرواد من 
قدامى اخلريجني، فهم من حملوا 
شعلة العلم األولى لهذا املجتمع، 
وبذلواـ  ومازالواـ  جهدهم وعلمهم 
في ســــبيل االرتقاء مبجتمعهم 
وتنميته. وأكد ان ما قدمه جيل 
الرواد الــــى بلدهم الكويت وإلى 
بلدانهم في دول مجلس التعاون 
اخلليجي والدول العربية األخرى 
الى مفاخر  ليعد مفخرة تضاف 

جامعة الكويت. 
وذكر د.اليتامى انه في الوقت 
الذي تكرم فيه جامعة الكويت جيل الرواد من خريجيها 
في هذا احلفل الذي سيقام الثالثاء 18 اجلاري، فإننا 
نعزز ونؤكد روح األســــرة اجلامعية الواحدة التي 
تربطنا جميعا، يقدر صغيرنا كبيرنا، ويحترم كل 
منا اآلخر، ونتعاون فيما بيننا أســــاتذة وموظفني 
وطلبة كل يســــعى خلدمة اآلخر، فما نحن اال جزء 
من نسيج مجتمعنا الكويتي األصيل الذي جبل أهله 

على احملبة واالخوة والتعاون واالحترام.

د.أنور اليتامى


