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الجامعــــة
والتطبيقي

قرر مدير مكتب االستشارات والدورات 
التدريبية باإلنابة س���عود العبداهلل عقد 
دورات التوف���ل احمللي والدولي في مركز 
اللغات حيث سينتهي التسجيل بهذه الدورة 
يوم األحد 2010/5/23. وأفاد العبداهلل بأن 
دورة التوفل دولي، تخص طلبة الثانوية 
العامة وطلبة الدراسات العليا – املاجستير، 

احلاصلني على بعثة دراسية خارج الكويت. 
وقال ان ما مييز دورات التوفل التي يعقدها 
مركز اللغات هو انه يقدم دورات التوفل 
ملس���توى واحد فقط يعد الطالب الجتياز 
اختب���ار التوفل على أكمل وجه في أقصر 
وقت وليس لعدة مستويات يضطر الطالب 

الجتيازها لتقدمي اختبار التوفل.

التسجيل بدورات التوفل مستمر حتى 23 الجاري

التقى وفداً من الحرس الوطني في اطار تعزيز العالقة بين الجانبين أكاديمياً

الفهيد: تجديد تعيين 3 من هيئة التدريس ومساعدي عميد »اإلدارية«
اصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 

عددا من القرارات التي تقضي باآلتي:
- جتديد تعيني كل من: د.يوس����ف حسن 
جواد قراشي مساعدا لعميد كلية العلوم االدارية 
للشؤون الطالبية ود.عبداهلل خالد العويهان 
مساعدا لعميد كلية العلوم االدارية للتخطيط 
واالبحاث واملختبرات وذلك ملدة عام اعتبار من 

بداية العام اجلامعي 2011/2010.
- جتديد تعيني د.عصام العوضي، االستاذ 
املساعد بقسم الهندسة امليكانيكية بكلية الهندسة 
والبترول رئيسا لقس����م الهندسة امليكانيكية 
بالوكالة وذلك ملدة عام اعتبارا من 2010/6/8.

- تعيني د.س����مير محمد حسني، االستاذ 
املساعد بقسم االعالم بكلية اآلداب، عضوا في 
هيئة حترير املجلة العربية للعلوم االنسانية، 

وذلك ملدة سنتني.
- جتديد تعيني د.محمد قاس����م القريوتي، 
االستاذ بقسم االدارة العامة بكلية العلوم االدارية، 
عضوا في هيئة حترير املجلة العربية للعلوم 

االدارية ملدة عامني اعتبارا من 2010/5/21.
- جتدي����د تعي����ني كل م����ن: د.وليد محمد 

ش����كرون استاذ بقسم الهندس����ة امليكانيكية، 
د.مصطفى يحيى غنام استاذ بقسم الهندسة 
الكهربائية عضوين ف����ي هيئة حترير مجلة 
الكويت للعلوم والهندس����ة، وذلك ملدة عامني 

اعتبارا من 2010/7/13.
- تكلي����ف د.عبداللطي����ف محمد اخلليفي 
مساعد عميد كلية الهندسة والبترول للشؤون 
العلمي����ة بالقيام بأعمال العميد اعتبارا من 14 
حتى 2010/5/23، وم����ن 2010/5/26 والى حني 
عودة عميد الكلية ومزاولته العمل، نظرا لسفر 
د.طاهر الصحاف عميد الكلية في مهمة علمية 
الى الصني في الفترة من 14 حتى 2010/5/23، 
وحضور اجتماع مجلس ادارة املدرسة العربية 
للعلوم والتكنولوجيا املزمع عقده في بيروت 

في الفترة من 26 الى 2010/5/27.
- تكليف د.عبداهلل خالد العويهان مساعد 
عميد كلية العلوم االدارية للتخطيط واالبحاث 
واملختبرات بالقيام بأعمال العميد اعتبارا من 
2010/5/10، والى حني عودة عميد الكلية ومزاولته 
العمل، وذلك نظرا لسفر د.راشد شبيب العجمي، 
عميد كلية العلوم االدارية في مهمة علمية خارج 

البالد في الفترة من 10 حتى 2010/5/14.
- ندب عواطف حمد الصانع »االمني العام 
املساعد للشؤون املالية« الى جانب عملها االصلي 
للقيام بأعمال »أمني عام اجلامعة« اعتبارا من 

2010/5/23 وحتى عودته.
من جانب آخر استقبل مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد وفدا من احلرس الوطني وذلك 

بحضور امني عام اجلامعة د.أنور اليتامى.
جاءت الزيارة بهدف تعزيز عالقات التعاون 
ب����ني جامعة الكويت واحل����رس الوطني على 
املس����توى االكادميي، وذلك من اجل تس����خير 
اخلدمات التعليمية في جامعة الكويت ملنتسبي 

احلرس الوطني.
ومن جهته اب����دى مدير جامع����ة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد استعداد االدارة اجلامعية لتقدمي 
جميع اخلدمات االكادميية والتعليمية للقاعدة 
العسكرية في البالد بشكل عام وللحرس الوطني 
بش����كل خاص.  وقد قدم الوفد درعا تذكارية 
ملدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد تقديرا 
ملساهمة االدارة اجلامعية في تقدمي اخلدمات 

االكادميية والتعليمية للجهات االمنية.

حبايب مطر أماني الراشد د.عوض العنزي

د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى مستقبلني وفد احلرس الوطني

العنزي: نفخر بطلبتنا وتفوقهم

تكريم الراشد ومطر في حفل
الطلبة المتفوقين في نادي الوافدين بالقاهرة

القاهرة � كونا: كرم وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي املصري د.هاني هالل طالبتني كويتيتني 
في حفل تكرمي الطلبة املتفوقني واخلريجني الذي 
أقامه نادي الطلب���ة الوافدين التابع للوزارة في 

جامعة القاهرة حتت شعار »يوم الوافد«.
ومت تكرمي الطالبة في كلية طب االسنان بجامعة 
القاهرة أماني عبداهلل الراشد والطالبة في كلية الطب 

بجامعة االسكندرية حبايب عبداالمير مطر.
وأعرب رئي���س املكتب الثقافي ف���ي القاهرة 
د.عوض العنزي في تصريح ل� »كونا« على هامش 
احلفل عن فخره واعتزازه بالطالبتني الكويتيتني 
املتفوقتني قائال »نحن نفخر بطلبتنا وبتفوقهم 
الذي يتصدر اهتمام وزارة التعليم العالي ممثلة 

باملكتب الثقافي في القاهرة«.
وقال ان ه���ذا التفوق لم يتحق���ق اال بالعمل 
املتواصل واحلرص عل���ى التميز في التحصيل 
العلمي، مشيدا باملستوى العلمي املتميز للطلبة 
الكويتيني الدارس���ني ف���ي مختل���ف اجلامعات 

املصرية.
وثمن العنزي القيمة العلمي���ة التي يتلقاها 
الطلبة الكويتيون في املؤسسات التعليمية املصرية 

املختلفة واصفا اجلامعات املصرية بأنها عريقة 
ومنبع للعلم واملعرفة وانها تعد »القبلة التعليمية 

للطلبة الكويتيني«.
وأكد متيز ومتانة العالقات التعليمية والثقافية 
التي جتمع الكويت مبصر والتي توجت بالزيارة 
التي قامت بها وزي���رة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود الى مصر قبل ايام.
من جهتها أعربت الطالبة أماني الراش���د عن 
خالص سعادتها بهذا التكرمي، مشيرة الى ان هذا 

احلفل هو الثاني الذي يقيمه نادي الوافدين.
ورأت ان وجود الوزير هالل في احلفل والذي 
يعتبر تقديرا منه جلهود الطلبة املتفوقني يعطي 
الطالب دفعة نحو االمام لالس���تمرار في التفوق 

طوال مسيرتهم التعليمية.
وقالت »نس���عى دائما كطلبة كويتيني لرفع 
اس���م الكويت عاليا ونكون مح���ل فخر واعتزاز 

ألولياء أمورنا«.
يذكر ان نادي الطلبة الوافدين يقيم س���نويا 
حفال للخريجني واملتفوقني من الطلبة الوافدين 
من اكثر من 50 دولة عربية وأجنبية برعاية وزير 

التعليم العالي والبحث العلمي.

عمار الكندري

تحت مظلة االتحاد

انطالق موقع إلكتروني جديد يضم
ما يحتاجه الطالب في تخصصه الدراسي

آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة االدارية 
الوطن���ي لطلب���ة  باالحت���اد 
الكويت � ف���رع اجلامعة عمار 
الكن���دري عن انط���الق موقع 
الكتروني مع فريق من شباب 
جامعة الكويت للمساهمة في 
مس���اعدة الطلبة ليصلوا الى 
العلم واملعرفة بأسهل طريقة 
وأقل تكلفة، ويضم املوقع كل 
ما يحتاجه الطالب اجلامعي في 
تخصصه ومادته الدراسية من 
كتب ومذكرات وأوراق معينة، 
وغيرها من األمور الدراس���ية 
األخرى التي تصب في مصلحة 
الطالب باجلامعة على املوقع 

 »www.s-docs.net« التالي
وأض���اف الكندري انه قد مت 
تخصيص هذا املوقع للعمل على 
خدمة الطلبة والطالبات باجلامعة 
واحلف���اظ على وقته���م، وذلك 
عبر توفي���ر جميع احتياجاتهم 
الدراس���ية وغيره���ا من األمور 
األكادميي���ة األخرى التي تصب 
في مصلحتهم وتساهم في العمل 
على راحتهم وتوفير مصروفاتهم 
الكتب  التي ينفقونها في شراء 

والتصوير وغيرهما.
واستكمل الكندري تصريحه 
بأن من أهم أهداف املوقع العمل 

على املشاركة في التنمية العلمية 
من خالل توصيل العلم واملعرفة 
للطلبة بالطريقة األسهل، وتسهيل 
تناقل العلم واملعرفة بني الطلبة، 
وإحي���اء روح التعاون العلمي، 
الفعال بني  التواص���ل  وتقوية 
األستاذ والطالب، واحياء قيمة 
املشاركة العلمية من خالل تناقل 
اجلهد العلمي لدى الطلبة، والعمل 
على تسهيل وتذليل العقبات أمام 
الطالب حت���ى يصل الى بغيته 
وغايته في أسرع وقت ممكن وأقل 

جهد ما أمكن.
وأض���اف الكندري ان املوقع 
اجلديد يتضمن عبر محتوياته 
أهم الكت���ب واملراجع املهمة في 

»الطب � الهندسة � علم األحياء � 
العلوم الشرعية والكونية«، وغير 
ذلك م���ن املراجع التي يحتاجها 
الباحث في بحثه بجميع صيغها 
وامتداداتها من ملفات مقروءة، 
ومس���موعة، ومرئية وما شابه 
ذلك، وذل���ك حرص���ا منا على 
التنوع والدقة في جمع وتقصي 
مصادر املعلومات في شتى العلوم 
وأقسامها وهذا ما يجعل املوقع 
متميزا في خدماته ومساهماته 

لزمالئنا الطلبة.
واختت���م الكندري تصريحه 
بتوجيه الدعوة جلميع اجلموع 
الطالبية في الدخول الى املوقع 
ملعرف���ة كل م���ا يحتويه وإبداء 
آرائه���م ومقترحاته���م التي من 
شأنها العمل على تطوير اخلدمات 
التي تصب في مصلحتهم وتعمل 
على خدمتهم دائما وأبدا، وكذلك 
توجيه كل الشكر والتقدير لتلك 
املجموعة الرائدة من الش���باب 
الكويتي والتي كان لها الس���بق 
في اطالق ه���ذا املوقع بإطاللته 
األكادميية الرائعة والتي ستكون 
بالشك محط تقدير واحترام من 
اجلميع، مثني���ا في الوقت ذاته 
على تلك اجلهود التي تعمل دائما 
خلدمة جموعنا الطالبية من أي 

موقع كان.

د.طارق فخر الدين ود.إبراهيم الشريفي ود.مرزوق العتيبي خالل اللقاء

أكد خالل لقاء مفتوح مع الطلبة تأييده لالنتخابات الطالبية

فخر الدين: أرّحب بمقترحات طلبة الجامعة المفتوحة
وسأبذل قصارى جهدي لحل أي مشكلة تواجههم

تفعي�ل دور التدري�ب الميداني لطلبة إدارة األعمال عبر مش�اريع التخرّج المش�تركة
آالء خليفة

العربية  نظمت اجلامع����ة 
املفتوح����ة � فرع الكويت لقاء 
مفتوح للطلبة مع مدير فرع 
اجلامع����ة د.طارق فخر الدين 
بحضور عضوي هيئة التدريس 
د.مرزوق العتيبي ود.ابراهيم 
الشريفي ومسفر العمر مسؤول 
شؤون الطلبة وعدد من اعضاء 
هيئة التدريس لبحث ومناقشة 
القضايا الطالبية وذلك مساء 
اول من امس في مبنى اجلامعة 

العربية املفتوحة بخيطان.
هذا ومت ط����رح العديد من 
القضايا الطالبية واألكادميية 
فيما يخص بعضا من املقررات 
الدراس����ية واملش����اكل املالية 
املواد  للطلبة وسياسة طرح 
الدراسية في كل فصل دراسي 
وإع����ادة النظ����ر ف����ي جدول 

وفق قوانني اجلامعة،، كما ان 
النش����اط الطالب����ي ال يعتمد 
على اجلامعة فقط بل نتمنى 
ان ميت����د ال����ى خارجها خالل 
التعاون مع منظمات املجتمع 
التدريب  املدني وتفعيل دور 
امليدان����ي لطلبة ادارة االعمال 
عبر مشاريع التخرج املشتركة 
مع شركات القطاعني اخلاص 

واحلكوم��ي.
الدين  وح����رص د.فخ����ر 
خ����الل اللقاء على اس����تقبال 
الطلبة  كل الشكاوى من قبل 
وقضاياهم اخلاصة، واعدا اياهم 
ببذل قصارى اجلهد حلل اي 
معضلة امامه����م، كما ابلغهم 
بتدش����ني ديوانية اسبوعية 
يستقبل فيها الطلبة، اضافة الى 
تشكيل جلنة لتطوير الشؤون 

الطالبية مبشاركة الطلبة.

النهائية للطلبة،  االختبارات 
السيما توقيت املواد ذات ال� 16 
وحدة دراسية وال� 8 وحدات 

دراسية.

وفيم����ا يخ����ص رأيه في 
االنتخابات الطالبية، قال مدير 
اجلامعة العربية املفتوحة � فرع 
الكويت د.طارق فخر الدين: اننا 

مع الطلبة ونرحب مبقترحاتهم 
التفصيلية لكي نخرج بإرطار 
تنظيمي فعال يرضي كل ابنائنا 
الطلبة وفي الوقت نفسه يسير 

وفد من »هيئة التطبيقي« التقى األمين العام لرابطة العالم اإلسالمي

العثمان: تعريف طلبة المنح بأبرز المنظمات اإلسالمية

خالل برنامج »نحو كادر تنموي فاعل« في كلية البنات

صالح: طرح برامج أكاديمية تنمّي قدرات الفتاة الكويتية
آالء خليفة

حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود، نظم مكتب االستشارات والتدريب بكلية 
البن���ات اجلامعية بجامعة الكويت صباح امس برنامج 
املرأة والتنمية االول )نحو كادر تنموي فاعل( وناب عن 
الوزيرة باحلضور مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد. 
وقال القائم بأعمال عميد كلية البنات د.قاسم صالح: »انه 
انطالقا من اميان جامعة الكويت بضرورة طرح برامج 
اكادميية متميزة للفتاة الكويتية لتؤهلها للقيام بدورها 

التنموي س���عى مكتب االستشارات والتدريب في كلية 
البنات اجلامعية وبالتعاون م���ع برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة التابع لديوان اخلدمة املدنية ان يطلق هذا 
البرنامج«، مشيرا الى »اهمية القضايا االجتماعية التي 
يتناولها هذا املؤمتر اال وهي قضية تنمية املرأة، واملنا 
كبير في ان يكون هذا املؤمتر محطة مهمة في مس���يرة 
املرأة الكويتية، ومناسبة تتجسد فيها املعاني العظيمة 
للوقوف امام جتربة االهتمام بدور املرأة الذي جتس���د 
تفاعلها مع هذه القضية في وصول املرأة الكويتية الى 

اعلى املناصب وحصولها على كامل حقوقها واختيارها 
وزيرة وانتخابها نائبة ممثلة للشعب في مجلس االمة، 
وتناغما مع االهداف االستراتيجية خلطة الدولة التي ترتكز 
احداها على التنمية البشرية وتوفير فرص العمل«. ورأى 
ان هذا املؤمتر هو بداية حركة تنموية للمرأة الكويتية، 
تقوم في ظروف مواتي���ة لتطلعاتها ومن هنا فإن احد 
اهدافه االساسية هو وضع خطة عمل لتنظيم وتنشيط 
برنامج تنمي���ة املرأة، متابعا، كما انه من املهم اخلروج 

من مؤمترنا هذا، ببرنامج عمل للسنوات املقبلة.

جدة � كونا: التقى وفد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
برئاسة العميد املساعد للرعاية الطالبية د.صالح العثمان األمني العام 

لرابطة العالم اإلسالمي د.عبداهلل التركي.
وقال العثمان في تصريح ل� »كونا« أمس ان الوفد الذي يش���رف 
عليه رئيس مكتب ش���ؤون الطلبة في الهيئة عماد إسماعيل ويضم 
طلب���ة املنح الدراس���ية اطلع خالل اللقاء على ال���دور احليوي الذي 
تضطلع به الرابطة في خدمة اإلسالم واملسلمني في شتى أنحاء العالم 
وس���بل االرتقاء املعرفي والتقني ودور مؤسسات التعليم العالي في 
حتقيق ذلك. وأفاد بانه مت خالل الزيارة التي اس���تغرقت خمسة أيام 
أداء مناسك العمرة وزيارة عمارة احلرمني الشريفني ومواقع مناسك 
احلج ومصنع كسوة الكعبة املش���رفة بهدف إتاحة الفرصة للطلبة 
للتعرف عليها عن كثب. وأش���ار الى ان الوفد قام كذلك بزيارة البنك 
اإلسالمي للتنمية حيث اطلع على اخلدمات املصرفية التنموية التي 

يقدمها البنك للدول اإلسالمية.
وثمن د. العثمان في تصريحه اجلهود الكبيرة التي بذلها القنصل 
العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم في منظمة املؤمتر اإلس���المي 
علي الهيفي في سبيل اعداد وترتيب برنامج الزيارات الرسمية ما كان 
له اثر كبير في حتقيق اهداف الزيارة. من جانبه شدد القنصل الهيفي 
على أهمية مثل هذه الزيارات التي تعرف طلبة املنح الدراس���ية على 
املشاعر املقدس���ة وابرز املنظمات اإلسالمية في مكة املكرمة ومدينة 
جدة بشقيها السياسي واالقتصادي لتوثيق عرى التواصل بني كافة 
املسلمني مع مركز العالم اإلسالمي، ورحب الهيفي بزيارة وفد الهيئة 

د.عبداهلل التركي وصالح العثمان مع وفد الهيئةداعيا الى تكرار مثل هذه الزيارات مستقبال. 


