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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن 
اسماء طلبة الدراسات العليا الذين 
عليهم مراجعة وزارة التعليم العالي 
وذلك لتس���لم أوراقهم األصلية، 

وهم:
مش���عل عبدالعزي���ز محم���د 

عبدالغني
مطلق حمود بخيت املطيري
بدر ناصر عبداحلي اخلضر
عبداهلل عيد جمعة بن عبيد

نواف يوسف طه الراشد
ضاحي خالد علي الضاحي

»التعليم العالي« تدعو 6 طالب لمراجعتها

الشيخ حمد اخلالد وجولة داخل املعرض

خالل »أسبوع معلوماتية التصوير الطبي« على مسرح عبداهلل الجابر

حمد الخالد: توفير أحدث تطورات التكنولوجيا
في الرعاية الصحية أحد إنجازات »الهندسة والطب«

حت���ت رعاية الش���يخ حمد 
أق���ام مكتب  اخلال���د الصباح، 
نائب مدير اجلامعة للش���ؤون 
الطبية بجامعة الكويت، »أسبوع 
الطبي«  التصوير  معلوماتي���ة 
جلميع العامل���ني واملهتمني في 
الرعاي���ة الصحية من  مج���ال 
العام واخلاص، على  القطاعني 
مسرح عبداهلل اجلابر باحلرم 
الش���ويخ،  اجلامع���ي مبنطقة 
والذي يهدف الى التعريف بآخر 
التط���ورات التكنولوجية التي 
وصل لها مجال التصوير الطبي 
من خالل تقدمي دورات تدريبية 
تخصصي���ة في نظام أرش���فة 
الطبي���ة اإللكترونية،  الصور 
باالضافة الى ع���دة محاضرات 
توعوية وحلقات نقاشية حول 
الطبي،  التصوير  معلوماتي���ة 
وال���ذي يعد أحد أه���م مجاالت 
الرعاية الصحية وأسرعها تطورا 

على مستوى العالم.
من جهته، أشاد الشيخ حمد 
اخلالد الصباح بإجنازات جمعية 
الهندسة والطب في توفير آخر 
تطورات التكنولوجيا في الرعاية 

في جامعة الكوي���ت بقطاعاته 
املختلفة حريص على االرتقاء 
بالوضع الصحي في البالد من 
خالل االرتق���اء بجودة التعليم 
الطبي، وتعزيز البحث العلمي، 
والتعاون مع مختلف جمعيات 
النفع العام واملؤسسات املجتمعية 
غير الربحية في مشاريع الرعاية 
الصحية املختلف���ة، ونظرا ملا 
تلعب���ه التكنولوجيا في الطب 
احلديث من دور مهم ملساندة عالم 
يتشايخ وتتزايد فيه األمراض 
املزمنة كالسكري وأمراض القلب 
والسمنة املفرطة، وذلك من خالل 
التش���خيصية  توفير األجهزة 
والعالجية ونظ���م املعلوماتية 
الصحية والنظم اإللكترونية لنقل 
وأرشفة الصور الطبية وغيرها، 
فإنه يتوجب علينا كمساهمني 
في عملية تقدمي اخلدمة الصحية 
في البالد تسخير التكنولوجيا 
الطبية في رفع مستوى جودة 
اخلدمات الصحية. وذلك لن يتم 
إال بالتعلم والتدريب والتوعية 
وتبادل اخلب���رات بني األطراف 

الطبية والهندسية«.

الصحية، كنظام فحص جس���م 
اإلنسان من غير جراحة، مشيرا 
الى ان هذا نوع من أنواع تطوير 
الطبية، متمنيا دوام  اخلدمات 
التوفيق للقائمني في السنوات 

املقبلة.
وف���ي كلمة ألقته���ا م.حنان 

العوضي نيابة عن نائب مدير 
اجلامع���ة للش���ؤون الطبي���ة 
د.عب���داهلل بهبهان���ي أكدت ان 
مكتب نائ���ب مدي���ر اجلامعة 
الطبي���ة حريص على  للعلوم 
دعم واحتضان الشباب الطموح 
املتس���لح بالعلم، والساعي الى 

خدم���ة وطنه وأهل���ه واملراقب 
الطبيني  املهندسني  لنش���اطات 
أعضاء رابطة املهندسني الطبيني 
وجمعي���ة الهندس���ة في الطب 

واألحياء � فرع الكويت.
وتابعت قائلة: »إن مكتب نائب 
مدير اجلامع���ة للعلوم الطبية 

د. موضي احلمود ود. رشيد احلمد ود. هاني هالل خالل االجتماع

القاهرة ـ هناء السيد
عقدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
امس محادثات مع رؤساء اجلامعات 
املصرية احلكومية بحضور وزير 
العلمي  العالي والبحث  التعليم 
د.هان���ي هالل وذل���ك في ختام 

زيارتها للقاهرة.
وقالت د.احلمود � في تصريح 
ل� »كونا« � ان االجتماع مع رؤساء 
اجلامعات احلكومي���ة املصرية 
يكتسب اهمية خاصة نظرا ملكانة 
هذه اجلامعات »العريقة« والتي 
تتبوأ معظمها مراكز علمية متقدمة 

بني اجلامعات العاملية.
واوضح���ت ان االجتماع جاء 
باس���تضافة كرمية م���ن الوزير 
د.هالل ومشاركة رؤساء اجلامعات 
احلكومية في مصر، موضحة ان 
النقاش انصب على تتبع احوال 
الطلب���ة الكويتي���ني الدارس���ني 
في ه���ذه اجلامع���ات والعالقة 
املستقبلية بينها وبني اجلامعات 

في الكويت.
واشادت د.احلمود مبا يتمتع 
به الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اجلامعات املصرية سواء احلكومية 
أو اخلاصة من اهتمام وترحيب 
كبيرين واحلرص على تذليل أي 
عقبات تواجههم بالتنسيق بني 
املؤسسات التعليمية في الكويت، 
مشيرة الى ان التعاون بني البلدين 
يعود الى اخلمسينيات من القرن 

في البلدين خاصة في مجالي تبادل 
االساتذة واالبحاث العلمية، الفتا 
الى حرص املؤسسات التعليمية 
التعاون  املصرية على استمرار 
مع اجلامعات ومراكز االبحاث في 
الكويت واستقطاب أكبر عدد من 
الطلبة الكويتيني للدراسة في تلك 

اجلامعات.
بدوره، وصف س���فيرنا لدى 
القاهرة د.رشيد احلمد زيارة وفد 
العالي  التربية والتعليم  وزارة 
التي تترأسه الوزيرة احلمود الى 
مصر »باملهمة« في طرح العديد 
من القضايا اهمها أوضاع الطلبة 

الكويتيني في مصر.
واثنى السفير د.احلمد على 
التنس���يق والتواصل املس���تمر 
ب���ني املكتب الثقافي بالس���فارة 
واملؤسسات التعليمية في مصر 
الطلبة  في اطار متابعة اوضاع 
الكويتيني الدارسني في اجلامعات 

املصرية احلكومية واخلاصة.
واعتبر ان مثل هذه الزيارات 
التي قام���ت بها الوزيرة احلمود 
من شأنها ايجاد احللول للكثير 
من القضايا العلمية والتعليمية 
والثقافي���ة والعملية التي تفيد 
البلدين واملنطقة العربية، معربا 
ع���ن امله في ان ميت���د التعاون 
العلم���ي والبحثي ب���ني الكويت 
ومصر الى تعاون أكبر يضم جميع 
الدول العربية في مجاالت العلوم 

والتكنولوجيا.

املاضي.
واوضح���ت ان اجلامع���ات 
املصرية حتتضن مجموعة طالبية 
كويتية كبيرة تتزايد باستمرار، 
مؤكدة العمل على تذليل أي عقبات 
الكويتيني خالل  الطلب���ة  تقابل 

مسيرتهم الدراسية.
وأضاف���ت ان النقاش تطرق 
كذلك الى التعاون بني اجلامعات 
ف���ي البلدين في مج���ال البحث 
الى  العلمي، معربة عن تطلعها 
التع���اون والتواصل  املزيد من 
املستمر في مجاالت تبادل االساتذة 
والتعاون البحثي وتطوير املناهج 
وجميع املجاالت العلمية االخرى 
والتي من شأنها االرتقاء بالعالقات 

التعليمية بني البلدين.
وأك���دت د.احلم���ود اهمي���ة 
زيارته���ا ولقائها بالقائمني على 
املؤسس���ات التعليمية في مصر 
ف���ي زيادة اواص���ر التعاون في 
الفت���رة املقبلة، داعي���ة الطلبة 
الكامل  ال���ى االلتزام  والطالبات 
بالتواجد واالنتظام في احملاضرات 
اجلامعية واالستفادة مما توفره 
هذه اجلامعات من امكانات علمية 

ومعرفية متميزة.
من جانبه، قال وزير التعليم 
العلمي د.هاني  العالي والبحث 
هالل في تصريح مماثل ل� »كونا« 
ان اجتم���اع الوزيرة احلمود مع 
رؤس���اء اجلامع���ات احلكومية 

تناول العالقات املس���تقبلية مع 
اجلامعات ف���ي الكويت وأحوال 
الكويتيني في اجلامعات  الطلبة 

املصرية.
واكد د.هالل ترحيب اجلامعات 
املصرية بأي اع���داد من الطلبة 
الدراسة  الراغبني في  الكويتيني 
في بلدهم الثاني مصر عازيا ذلك 
الى ان مصر والكويت يجمعهما 
تاريخ كبير ومثمر من التعاون 
العلم���ي والتكنولوجي وتبادل 

االساتذة.
واكد ان لقاءات الوزيرة احلمود 
والوفد املرافق لها س���تكون لها 
نتائج ايجابية في الفترة املقبلة 
في تفعيل التعاون بني اجلامعات 

التقت رؤساء الجامعات الحكومية المصرية

الحمود: دعم التعاون البحثي وتطوير المناهج
مع الجامعات الحكومية المصرية لمصلحة طلبتنا

د.احمد الرفاعي

د.عبداهلل الفهيد

موقع دليل املستجدينيوسف العيسى

إعادة تشكيل اللجنة العليا لحفالت التخرج

في ُحلة جديدة وتقنية متطورة

الرفاعي لـ »األنباء«: نرفض التمديد لمدير الجامعة

الفهيد: تجديد تعيين دشتي مساعدًا 
لعميد العلوم الطبية للشؤون األكاديمية

إطالق موقع دليل المستجدين 
التحاد الطلبة ـ فرع أميركا

الشمري حاضر عن »كيف تبني بيتك 
خطوة خطوة« في »الخليج«

محمد المجر
الدورة  اختتمت جامعة اخلليج للتكنولوجيا 
التي نظمتها حتت عنوان »كيف تبني بيتك خطوة 
خطوة« والتي حاضر فيها م.عبدالرحمن الشمري 
وحتدث خاللها عن خطوات البناء وكيفية التعاون 
مع املقاولني، وحضرها ع���دد من املهتمني وطلبة 

اجلامعة.
واشار م.الشمري الى ان هناك عدة مراحل لبناء 

البيت مير بها اي شخص منها مرحلة اختيار االرض 
واملهندس والتخطيط ومرحلة البناء وغيرها.

واش���ار الى اهمية اختيار االرض املناسبة من 
حيث الطول والعرض واختيار الشوارع واجلهات 
واختيار املهندس اجليد فكثير من املهندسني يغري 
البعض برخص السعر وهو في احلقيقة يضع كميات 
كبيرة من احلديد تاركا اشياء كثيرة ال يهتم بها، 

فما يقوم به مجرد نسخ لبعض املخططات.

آالء خليفة
بعد تردد أنباء حول التجديد 
ملدير جامع����ة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد وم����ا يقال عن ضغوطات 
متارس من خارج اجلامعة للتجديد، 
قال رئيس جمعية اعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.احمد 
الرفاعي في تصريح ل� »األنباء«: 
لم اس����مع ان هناك جتديدا ولكن 
علمنا ان هن����اك توجها للتمديد 
وهو مرتبط بحسن سير املنشآت 
اجلامعي����ة في احل����رم اجلامعي 
مبدينة صباح السالم اجلامعية.

واض����اف: ان فك����رة التمديد 
من وجهة نظري سواء للدكتور 
عبداهلل الفهيد او ألي ش����خص 
آخر مرفوض����ة فيجب ان يكون 
للتمديد اس����باب منطقية اما اذا 
كانت مرتبطة مبناقصات فهذا امر 
مؤسساتي ويجب ان يعمل بغض 
النظر عمن يتولى منصب مدير 
اجلامعة، وفي واقع األمر ان فكرة 
التمديد ستخلق سابقة ومشكلة 
لالدارة اجلامعية املقبلة، فعلى من 
ستنصب مسؤولية االستحقاقات 
اخلاص����ة بتوقي����ع املناقصات 

الكويت  أصدر مدير جامعة 
د.عب����داهلل الفهيد قرارا يقضي 
بتجديد تعيني د.علي عبدالرحمن 
دشتي، االستاذ املساعد في قسم 
الطبية بكلية  علوم املختبرات 
العلوم الطبية املساعدة، مساعدا 
الطبية  العل����وم  لعميد كلي����ة 
املس����اعدة للشؤون االكادميية، 
وذلك ملدة س����نتني اعتبارا من 

.2010/6/8
وقرارا آخر يقضي بتعيني كل 

من اآلتية أسماؤهم:
د.خلدون جنيب رحال أستاذ 
بقسم الهندسة املدنية، د.محمد 
هش����ام منصور اس����تاذ بقسم 
البيولوجية عضوا في  العلوم 
هيئ����ة حترير مجل����ة الكويت 

رابطة »التطبيقي«: لن نقبل التدخل 
بعمل لجنة فصل التعليم عن التدريب

محمد المجر
اعلنت رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب رفضها القاطع التدخل في أعمال اللجنة املشكلة 
من اجل النظر في فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب في 

الهيئة وممارسة ضغوط على اعضائها.
واضافت، في بيان لها: رغم حتفظ الرابطة على تشكيل اللجنة 
الذي جاء مخالفا لتوصية انش���ائها من قبل مجلس ادارة الهيئة، 
فإن ممارس���ة الضغوط على اعضائها ومحاولة توجيهها لتنتهي 
في تقريرها الى عدم الفصل بني القطاعني يعيدنا الى املربع االول 
ويذهب جهود س���ت سنوات من العمل واملصاريف ادراج الرياح، 
فضال عن انها تخالف آراء املكتب االستشاري الذي اوكلت له هذه 

املهمة واكد ضرورة الفصل.
وتابعت: رغم حتفظ الرابطة على تشكيل هذه اللجنة واآللية 
املخالفة لقرار مجلس ادارة الهيئة وتوصيتها، فإن هناك ضغوطا 
مورست على اعضاء اللجنة لتوجيهها الى تبني تقرير بعدم الفصل 
ونسف هذا املش���روع الذي صرفت عليه االموال والوقت واجلهد 
الكبير لس���ت سنوات من دون االشارة الى توصية تقرير املكتب 

االستشاري الكندي بوجوب الفصل.
واكدت الرابط���ة ان هذا االمر ينحرف بعمل اللجنة ويعيد هذا 
املشروع املهم الى املربع االول وفق آراء وقناعات شخصية، مشددة 
على ضرورة عدم فرض اآلراء الشخصية والقناعات الفردية على 
املؤسس���ات، مبينة انه من غير املقبول بعد مرور كل هذا الوقت 
واجلهد واجناز خطوات في هذا املسار الى االمام نسفه فقط بسبب 

قناعات شخصية.

وارسائها واتخاذ الالزم بالنسبة 
للمنشآت، فهي ستقع على مدير 
اجلامع����ة املقبل، وهذا األمر غير 
عادل بالنس����بة جلامعة الكويت 
أو للمدير املقبل. وتابع قائال: لقد 
حان الوقت حلسم األمر لصالح 
اجلامعة، فم����ع احترامي لالدارة 
اجلامعية احلالية فإن اداءها دون 
املستوى وفي تقديرنا الشخصي 
هناك انتهاكات جس����يمة السيما 
فيما يرتبط باملناقصات وارساء 
العقود واتخاذ القرارات بخصوص 

للعلوم والهندس����ة، وذلك ملدة 
عامني.

من جانب آخر، أصدر مدير 

آالء خليفة
اعلن رئيس جلنة املس����تجدين في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية )Nuks.org( يوس����ف العيس����ى عن 
 Nuks« اطالق االحتاد ملوقع دليل املس����تجدين
Guide« والذي يعتبر دليال شامال وكامال جلميع 
الط����الب والطالبات الراغبني في الدراس����ة في 
الواليات املتحدة حول كل ما يتعلق بالدراسة 
واملعيش����ة في الواليات املتحدة األميركية من 
فترة التخطيط والتقرير للدراسة في اخلارج 
وحتى مرحلة االس����تقرار والدراس����ة في املدن 

واجلامعات األميركية.
واوضح العيس����ى ان احللة اجلديدة تعتبر 
تطويرا كبيرا على املوقع الذي اطلقته اللجنة 
العام املاضي حيث يأتي املوقع اجلديد بحلة جديدة 
بالكامل وبخواص تقنية متطورة عن سابقه بشكل 
كبير حتى يتسنى للطلبة املستجدين االطالع 
والوصول الى املعلومات التي يحتاجونها بافضل 
واكفأ طريقة، وباالضافة الى احللة اجلديدة مت 
حتديث معلومات وبيانات املوقع، واضافة اقسام 
جديدة وكبيرة من املعلومات ومن أهمها اقسام 
دليل التخصصات ملساعدة الطلبة على اختيار 
التخصص الذي يتطلعون للدراسة فيه باالضافة 

الى قسم الڤيديوهات التعليمية وهو من اعداد 
اللجنة وتوضح العديد من األمور مثل خطوات 
تعبئة استمارة التقدمي على الڤيزا عن طريق موقع 
السفارة االميركية وطريقة التقدمي للجامعات 
االميركية وطريقة استخدام موقع املكتب الثقافي 
في واشنطن للتعرف على اجلامعات املعترف 

بها في مختلف التخصصات.
كما متت اضافة اقسام اخرى خاصة بالتقدمي 
للبعثات باالضافة الى قسم خاص باختبارات 
اللغة مثل التوفل واآليلتز حيث يحوي القسم 
اختبارات تدريبية ميكن للطلبة اس����تخدامها 
للتحضي����ر له����ذه االختب����ارات وتقوية اللغة 
االجنليزية حت����ى يتمكنوا من خوض التحدي 

االكادميي في أرقى اجلامعات األميركية.
ودعا العيس����ى جميع الط����الب والطالبات 
الكويتيني الراغبني في الدراسة في الواليات املتحدة 
االميركية لزيارة املوقع عن طريق موقع االحتاد 
الرسمي »Nuks.org« واالطالع على املعلومات 
الكثي����رة وأال يترددوا في التواصل مع االحتاد 
عن طري����ق املوقع او عن طريق ارقام الهواتف 
املوضح����ة في املوقع او عن طريق مقر االحتاد 
الرسمي في الكويت واملتواجد في املنطقة احلرة 

بشكل دوري الستقبال الطلبة املستجدين.

املنشآت اجلامعية مخالفة بذلك 
الالئحة التنفيذية خاصة ما نصت 
عليه جلان املنشآت اجلامعية والتي 
يشكلها مجلس اجلامعة وهي جلنة 
مع األسف مغيبة وغير موجودة 
وجميع اختصاصاتها حولت ملدير 
اجلامع����ة ولنائب مدير اجلامعة 
لشؤون التخطيط، فاملادة السابعة 
من����ه تنص عل����ى ان اختصاص 
جلنة املنش����آت اجلامعية بصفة 
خاصة هي بحث املسائل اآلتية: 
دراسة اقتراحات الكليات في شأن 
املنشآت القائمة والتنسيق بينها 
واعداد برامج لتنفيذها باالضافة 
الى دراس����ة املواصفات احلديثة 
للمنشآت اجلامعية واقتراح ما تراه 
من توصيات لتطبيقها على منشآت 
اجلامعة اجلديدة أو القائمة. ومن 
جهة اخرى، قال د.الرفاعي: ارى 
ان االدارة اجلامعي����ة ظلت اربع 
سنوات ومن االفضل ان تأتي ادارة 
جديدة، فجامعة الكويت واعضاء 
هيئة التدريس يستحقون ادارة 
جامعية ق����ادرة على التفاهم مع 
التدريس وتطبيق  اعضاء هيئة 

قانون 29.

ق����رارا يقضي  الكويت  جامعة 
العليا  اللجنة  بإعادة تش����كيل 
حلفالت التخرج برئاسة أمني عام 
اجلامعة وعضوية كل من: أمني 
عام اجلامعة املساعد للشؤون 
املالية، أمني عام اجلامعة املساعد 
للشؤون االدارية )مقررا(، مدير 
ادارة اخلدمات العامة، مدير ادارة 
ادارة  التأثيث واالسكان، مدير 
االنشاءات والصيانة، مدير ادارة 
العالقات العامة واالعالم، مدير 
ادارة األم����ن والس����المة، مدير 
ادارة مكت����ب مدي����ر اجلامعة، 
مدير ادارة التغذية، مديرة ادارة 
شؤون اخلريجني بعمادة القبول 
والتسجيل، وللجنة أن تستعني 

مبن ترى.

»ڤيڤا« تقدم عروضًا مميزة وحصرية لطلبة الجامعة 
على خطوط الدفع اآلجل وباقات بالك بيري

تأكيدا على أنها »اقدر« وتلبية حلاجات 
الطالب املواكبة لكل ما هو جديد ومتطور، 
بدأت شركة ڤيڤا لالتصاالت جولتها على 
جامعات الكويت بعروض مميزة وحصرية 
للطالب على خطوط الدفع اآلجل وباقات 

»بالك بيري«.
وس���يتواجد فري���ق عم���ل ڤيڤ���ا في 
كلي���ة الهندس���ة في جامع���ة الكويت في 
منطقة اخلالدي���ة من 9 وحتى 13 اجلاري 
واليوم وغدا ف���ي جامعة اخلليج للعلوم 

والتكنولوجيا.
وتس���عى ڤيڤا من خالل ه���ذا العرض 
احلصري على خدمات بالك بيري على أجهزة 
Onyx وGemini إلشراك طالب اجلامعات في 

عالم بالكبيري.

وبإمكان الطالب اآلن احلصول على خط 
ذهبي من ڤيڤا من فئة 500xxxxx ومضاعفة 
رصيدهم حتى 4 أش���هر من خالل اشتراك 
سنوي على احدى باقات 8 و16 و25 خلطوط 
الدفع اآلجل، وعند االشتراك الشهري لباقة 
BB12 التي أطلقتها ڤيڤا خصيصا لطالب 
اجلامعات سوف يحصل الطالب على عرض 
مميز، كما ان ڤيڤا تعرض خصومات على 
أجهزة بالك بيري في حال االش���تراك بأي 
من العروض، اضف الى ذلك عروضا على 

اشتراك االنترنت ملدة سنة أو سنتني.
وم���ع هذه العروض يبقى الطالب على 
تواصل دائم مع شبكة االنترنت وعلى اطالع 
على بريدهم االلكتروني، واستخدام مواقع 
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