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الجامعــــة
والتطبيقي

تقيم كلية الهندسة والبترول حفل تكرمي 
للطلبة املتفوقني بقس���م الهندسة املدنية 
في اجلامعة للعام الدراسي 2009 - 2010 
برعاية الشيخة نعيمة األحمد، وذلك يوم 
اخلميس 20 اجلاري في املدرسة االميركية 

الدولية مبيدان حولي.

تكريم متفوقي »الهندسة المدنية« 
20 الجاري

د. جميل املري د.خالد الشالل د.حسن النجار د.أحمد الفارسي ناهدة البقصمي أسامة املوسى

أكدوا أن فترة الدراسة الجامعية تمثل فترة الشباب بكل ما فيها من نشاط وحيوية

خريجو الجامعة القدامى أشادوا بملتقى الخريجين: مبادرة طيبة ونتمنى تكرارها

وفي البداية ق���ال من كلية 
العل���وم االجتماعي���ة بجامعة 
الكويت � قسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعية  خريج دفعة 1978 
د.جميل امل���ري: ان فكرة اقامة 
ملتقى اخلريجني القدامى تعتبر 
فكرة رائعة م���ن نوعها حيث 
عن طريقها يتم ابراز البصمات 
الواضح���ة له���ؤالء اخلريجني 
لتكون دافع���ا وحافزا جلميع 
افراد املجتم���ع ليحذو حذوهم 
في ابداعهم وتفانيهم خلدمة هذا 
الوطن املعطاء سواء داخل جامعة 

الكويت او خارجها.
واضاف د.امل���ري ان احلياة 
اجلامعية س���ابقا كانت مليئة 
باحليوي���ة والنش���اط، فضال 
عن ذكري���ات احلياة اجلامعية 
اجلميل���ة ومنها تكوين العديد 
من العالقات االجتماعية ما بني 
الزمالء واعضاء هيئة التدريس، 
واملشاركة في انتخابات القوائم 

الطالبية املختلفة.
من جهته اعرب رئيس قسم 

القانون الع���ام بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.أحمد الفارسي 
عن سعادته البالغة بفكرة اقامة 
ملتقى خريجي جامعة الكويت 
القدامى والذي من خالله ستتاح 
الفرصة للخريجني من الدفعات 
احملتفى بها لاللتقاء بعد سنني 
ط���وال باعدت بينهم بس���بب 

مشاغل احلياة.
وتقدم د.الفارس���ي بخالص 
الشكر لالدارة اجلامعية وعلى 
رأسها د.عبداهلل الفهيد على هذه 
الفكرة الرائدة بتكرمي اخلريجني 
الذين نعتبرهم قدامى من نحو 30 
سنة او اكثر، كما تقدم بالشكر 
الدارة العالقات العامة واالعالم 
على املبادرة الطيبة التاحة مثل 
ه���ذه الفرص���ة وتنظيمها لهذا 

امللتقى.
واشار د.الفارسي الى انه قد 
تخرج من جامعة الكويت في العام 
اجلامعي 77/76، ولم يتم تكرمي 
الدفعة لظروف  خريجي ه���ذه 

خاصة في ذلك الوقت.

الفترة  ان  وذكر د.الفارسي 
التي قضاها في الدراسة اجلامعية 
كانت من اجم���ل فترات حياته 
باعتبارها متثل فترة الش���باب 
واحلي���اة الطالبية بكل ما فيها 
من نشاط وحيوية، موضحا ان 
تلك الفترة كانت تتميز باالنشطة 
س���واء الثقافية او االجتماعية 
وغيرها، ويحمل عنها الى يومنا 
هذا اجمل الذكريات كما يسترجع 
دائما تلك الذكريات مع اصدقائه 
القدامى الذين كانوا معه في ذلك 
الوقت والذين يتب���وأون اآلن 
الدولة سواء  مناصب عليا في 
في االدارة احلكومية او حتى في 

الصحافة او املجاالت االخرى.
وبدوره���ا اعربت املس���اعد 
العلمي في قسم الفلسفة بجامعة 
الكويت اسامة املوسى »خريجة 
كلية اآلداب 78/77« عن سعادتها 
البالغة بفكرة اقامة هذا امللتقى 
ال���ذي يجمع زمالء الدراس���ة، 
الذكريات  الس���ترجاع احل���ى 
واالحداث اجلميلة التي عايشوها 

في تلك الفترة، مؤكدة ان احلياة 
اجلامعية في ذلك الوقت كانت 
حياة بس���يطة متتاز باملرونة، 
وروع���ة العالقة ب���ني زميالت 
الدراسة، كما كانت الدراسة في 
اجلامعة اكثر جدية من ناحية 
اجللوس لس���اعات طويلة في 
املكتبات العداد البحوث العلمية 

والتقارير الدراسية.
وأش���ارت املوس���ى الى اهم 
الذكري���ات اجلامعي���ة في تلك 
الفترة والتي متثلت في القيام 
بالرح���الت الترفيهي���ة واقامة 
املخيمات الربيعية في بر الكويت، 
واملش���اركة كذلك في انتخابات 
جامعة الكويت ضمن مرشحي 
القائم���ة احلرة في ذلك الوقت، 
الذكريات  متمنية عودة تل���ك 
اجلميلة مرة اخرى التي متتاز 
الرأي اآلخر،  بالبساطة وتقبل 
واالبتعاد عن التعصب والعنف 
داخل احمليط اجلامعي، معربة 
عن ش���كرها لالدارة اجلامعية 
التي نظمت تلك الفكرة الرائعة 

التي يجب ان تس���تمر لتشمل 
جميع دفع���ات جامعة الكويت 

القدامى.
ومن جانبه اكد د.خالد الشالل 
من كلي���ة العلوم االجتماعية � 
قسم علم االجتماع دفعة 1977، 
ان اقام���ة ملتق���ى اخلريج���ني 
القدامى تعتبر مب���ادرة طيبة 
متمنيا تكرارها بشكل سنوي 
حتى يت���م التواصل بني جميع 
الى  القدامى، مشيرا  اخلريجني 
ان احلياة اجلامعية سابقا كانت 
حياة اجتماعية دراسية ممتعة 
بس���بب قلة اع���داد الطلبة في 

القاعات الدراسية.
وأضاف د.الشالل ان الذكريات 
اجلامعية سابقا كانت مؤثرة جدا، 
متمنيا ان يعود طالبا جامعيا، 
اما عن االنشطة الطالبية آنذاك 
فقال انها كان���ت تتم دائما عن 
طريق االحت���اد الوطني لطلبة 
الكوي���ت، فضال ع���ن تنظيم 
الرحالت االوروبية، موضحا ان 
هذه االنشطة كانت موجودة في 

معظم دول العالم ولكن تغيرت 
مع ازدياد القيود والقوانني التي 
حتد من عمل مثل تلك االنشطة 
كالرح���الت بني الدول وغيرها، 
متمنيا استمرار اقامة مثل تلك 
امللتقيات سنويا، واصدار دليل 
يتضمن اسماء وعناوين وصور 

هذه الدفعة.
اكد اس���تاذ  وم���ن ناحيته 
االقتص���اد بجامع���ة اخللي���ج 
للعلوم والتكنولوجيا وخريج 
جامعة الكويت د.حسن النجار 
ان فكرة اقام���ة امللتقى الثاني 
خلريجي جامعة الكويت القدامى 
لالعوام من 1975 الى 1978 تعتبر 
فك���رة رائعة وذلك النها حتقق 
التواصل بني االخوة اخلريجني 
القدامى، مبين���ا ان هذا امللتقى 
سيذكرهم باالمانة التي حملوها 
على عاتقهم واكتافهم في العمل 
باجتهاد لدفع عجلة التنمية بكل 
معانيها االجتماعية واالقتصادية 
التقدم  والسياس���ية ملزيد من 
العمل  واملساهمة في مس���يرة 

االنساني على مستوى العالم.
وأش���ار د.النج���ار ال���ى ان 
الذكريات في احلياة اجلامعية 
كانت كله���ا جميلة مع الزمالء 
حيث كان هن���اك تعاون كبير 
بينهم س���واء في عمل العلمي 
او ف���ي امللتقي���ات الثقافية او 
الرياضية، مضيفا انه كان من 
ابطال الكويت في السباحة حيث 
مثل منتخب الكويت وشارك في 
السباحة وكرة املاء في النادي 

العربي لفترة.
ومن جهتها اعربت املساعد 
العلمي في قسم الفلسفة بجامعة 
الكويت ناهدة البقصمي من كلية 
االداب )77 – 78( عن سعادتها 
القام���ة مثل ه���ذا امللتقى الذي 
اتاح فرص���ة لاللتقاء بالزمالء 

القدامى.
وقال���ت د.البقصمي: »كانت 
احلياة اجلامعية في ذلك الوقت 
التي اتصفت  الفترات  من اكثر 
الفك���ري والعرقي،  بالتن���وع 
الكثير من  حيث اشتملت على 

اجلنسيات املختلفة من الطلبة 
داخل جامع���ة الكويت، والتي 
اتاحت فرصة التعامل مع ثقافات 
مختلفة وافكار جديدة، وحتمل 
تلك الفترة ذكريات جميلة جدا 
كاالشتراك في االنشطة الطالبية 
املتنوعة مثل الرحالت اخلارجية 
والداخلية التي فتحت آفاقا جديدة 
في الثقافة العلمية والعملية«.

وح���ول مش���اركتها ف���ي 
االنشطة اجلامعية، قالت: »كنت 
الوسط  عضوا فعاال في قائمة 
الدميوقراط���ي، وس���اعدت في 
تنظيم بعض االنشطة الطالبية، 
ال���ى توفير مذكرات  باالضافة 
الطلب���ة ملواد الفلس���فة وعلم 
االجتماع وعلم النفس التي قمت 

باعدادها شخصيا«.
ومتنت د.البقصمي االستمرار 
ف���ي اقامة مثل ه���ذه امللتقيات 
واالحتف���االت ذات الفائدة على 
املستوى االجتماعي والتي تعيد 
الذكري���ات اجلميل���ة في حياة 

الطالب اجلامعي.

آالء خليفة
في أعقاب الزيارة األخيرة لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود الى جمهورية مصر العربية وعقدها لسلسلة 
من اللقاءات بحضور وزير التعليم العالي في مصر د.هاني هالل، 
به���دف إتاحة الفرص أمام الطلبة والطالبات الكويتيني الراغبني 
في استكمال دراستهم اجلامعية في اجلامعات واملعاهد اخلاصة 
في مصر مبا يضمن معايير اجلودة والتأهيل األكادميي املتميز 

لطلبتنا في هذه اجلامعات اخلاصة.
تقدم مجموعة من الطلبة والطالبات الكويتيني بس���ؤال الى 
د.موضي احلم���ود عبر »األنباء« يست���فس���رون عن الن���سبة 
املئوي���ة املطل����وبة م���ن الط���لبة الكويتيني لتس���ج���يلهم في 
اجل����امعات اخلاص���ة بج��مهورية مص���ر الع���ربية املت���احة 
واملسموح بها من وزارة التع���ليم العالي في الكويت الستقبال 

الطالب الكويتيني.
وقالوا في سؤالهم: هل الطالب الكويتي يقبل في كلية الهندسة 
او الطب البش���ري على سبيل املثال بنس���بة عالية كالتي يقبل 
به���ا الطالب املصري الدارس في جمهورية مصر العربية؟ ام ان 
النسبة ستكون منخفضة لقبول الطلبة الكويتيني، كباقي الطلبة 

من اجلنسيات األخرى غير املصرية.
ودعا الطلب���ة وزي���رة الت���ربية ووزي������رة التعليم العالي 
د.موض���ي احل���مود الى ذك���ر بعض الن���قاط التي مت االتف���اق 
عليها خالل الزيارة والتي س���يتم الع���م���ل به��ا بدءا من العام 
الدراس���ي 2011/2010 حتى يكونوا على بينة في حال رغبتهم في 
االلتحاق بالدراس���ة في اجلامعات احلكومية واخلاصة واملعاهد 

املصرية.
ومن ناحية اخرى، لم ت���وزع وزارة التع���ليم الع��الي حتى 
اآلن قائمة اجل���امعات املس������موح بها لتس�������جيل الط����لبة 
الكويتي���ني في مختلف الدول الع���ربية، مناش�������دين الوزيرة 
س���رعة إن���جاز تلك القوائم حتى يتس���نى للط���لبة احلاصلني 
على ش������هادة الثانوية من سنوات س�����اب��قة الت���قدم لت���لك 
اجلام���عات، وأي��ضا حتى يتمكن الط���لبة الذين س���يحصلون 
على شهادة الثانوية العامة في يونيو املقبل حتديد اجلهة التي 

سيلتحقون بها للدراسة.

اس��تذكر خريجو جامعة الكويت القدامى، الذين سيش��اركون 
في امللتق��ى الثاني خلريجي جامعة الكوي��ت للدفعات 1976/1975 
� 1977/1976 � 1978/1977، وال��ذي س��تقيمه جامعة الكويت حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الثالثاء 18 
اجلاري على مس��رح املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح في 
حرم اجلامعة بالشويخ، ايام دراستهم التي كانت حافلة بالنشاطات 
الطالبية، باالضافة الى تفاعلهم مع قضايا الوطن واالمة من خالل 

احلركات الطالبية واالحتاد الوطني.
ومن ضمن احملتفى بهم هناك العديد من االكادمييني الذين اعربوا 
عن س��عادتهم البالغة بفكرة اقامة ملتقى خلريجي جامعة الكويت 
القدام��ى للدفع��ات 1976/1975 � 1977/1976 � 1978/1977، وادلوا 

بانطباعاتهم حول امللتقى واحلياة اجلامعية في السبعينيات.
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اإلعالم التربوي األمل المنشود
يلعب االعالم دورا كبيرا في عاملنا احلاضر 
نظرا لدخول االعالم في كل مناحي احلياة 
التي تخص املواطن العادي، فهذه الفضائيات 
تنتشر بشكل كبير وبسرعة رهيبة، ونرى 
بش���كل ش���به يومي ظهور قناة فضائية 
تلفزيونية أو اذاعية جديدة في املقابل يلعب 
االنترنت كأحدى وس���ائل االعالم احلديث 
دورا رئيسيا في حتريك وتثقيف املتصفح 
اليومي بعد ان انخفضت تكاليف اقتناء جهاز 
احلاسوب بصورة كبيرة جدا وباالخص في 
الدول ذات الدخل احملدود باالضافة الهواتف 
النقال���ة وما تقوم به الوس���ائط االعالمية 
املتعددة من تأثير في نشر اي رسالة يراد 
بثها عبر هذه الوسائل االعالمية املتطورة 
جدا م���ا ادى الى ظهور اع���الم متخصص 
كاالعالم الرياضي واالعالم التربوي واالعالم 
االقتصادي واالعالم السينمائي وغير هذا 
الكثير حتى اصبحت مهنة االعالم صناعة 

قائمة بذاته���ا وعلما متخصصا يدرس في 
معظم جامعات العالم.

وبعد هذه املقدمة جند انه البد ان يقوم 
االعالم التربوي بشكل خاص واالعالم الرسمي 
بالتثقيف والتعليم بشكل عام بدور كبير 
في مواجهة ه���ذا الزحف الكبير في املجال 

االعالمي.
فيجب ان تقوم املؤسس���ات الرس���مية 
الترب���وي  واجله���ات املعني���ة باملج���ال 
والتعليمي )وزارة التربية ووزارة التعليم 
العالي ومؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي 
العلمية وجامعة  الكويت لالبحاث  ومعهد 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومؤسسات التعليم العالي اخلاصة 
واملستشارين التربويني واالختصاصيني وكل 
اخلبرات والطاقات البش���رية املتوافرة في 
بلدنا( بالعمل على انشاء وتأسيس العديد 
من احملطات الفضائية املتخصصة في ايصال 

الرسالة التربوية الى اكبر شريحة ممكنة من 
جيل الشباب وكذلك اولياء االمور وان يتم 
اختيار املختصني بشكل علمي ودقيق من 
اساتذة اجلامعات ومعلمي املدارس لالشراف 
على وضع البرامج املعنية والتي نستطيع 
من خاللها ايصال رس���الة االعالم التربوي 
احلقيقي الى الغاية املنشودة وهنا ال ننسى 
ما قامت به بعض الدول العربية بتأسيس 
محطات فضائية متخصصة باالعالم التربوي 
ونذكر على وجه اخلصوص جمهورية مصر 
العربية الت���ي تعمل بكل طاق���ات ابنائها 
املخلصني من اجل نشر الرسالة السامية من 
خالل االعالم التربوي حيث قامت احلكومة 
املصرية بتخصيص اكثر من عشر محطات 
تلفزيونية فضائي���ة متخصصة فقط في 
االعالم التربوي وتبعتها بعض اجلامعات 
املصرية العريقة ومنها جامعة القاهرة التي 
انشأت محطتني فضائيتني باسم اجلامعة 

لتحقيق رسالة اجلامعة في نشر الرسالة 
التربوية والتعليمية الصحيحة والسليمة 
الكبر شريحة ممكنة من املجتمع وباملقابل 
جند ما قامت به اجلمهورية العربية السورية 
من انشاء محطة فضائية تربوية متخصصة 
وكذلك قيام الكويت بتأسيس قناة العربي 
الفضائية املتخصصة بنشر الثقافة العربية 
وايضا اململكة العربية الس���عودية انشأت 
محطة اجيال الفضائية التربوية، وهذا كان 
على س���بيل احلصر الن هناك العديد من 
الدول العربية قامت بتأسيس اعالم تربوي 
هادف وهنا ال يسعنا اال ان نذكر دور القطاع 
اخلاص في الدول العربية حيث عمل بالفترة 
االخيرة وبشكل الفت وكبير على تأسيس 
العديد من احملطات التلفزيونية التربوية 

الهادفة.
الطالبة: هند عبدالهادي
جامعة الكويت

يتعرض الوسط الطبيعي 
ال����ذي نعيش في����ه خلطر 
التلوث مبختلف انواعه وما 
البيئة وحياة  يهدد سالمة 
اإلنسان ويؤدي إلى اختالل 

التوازن البيئي.
ومن هذا املنطلق أود أن 
أتطرق إلى مظاهر التلوث في 
الكويت الناجمة عن انتاج 
النف����ط ومخلفات املصانع 
حتى اصبحت هناك مناطق 
معروفة تعاني من التلوث 
الذي يهدد حياة س����كانها 
ولع����ل ابرزه����ا منطقة ام 
الهيمان، وقد قام العديد من 
الباحثني ف����ي علوم البيئة 
بعمل دراس����ات عن اسباب 
التلوث في املنطقة فوجدوا 

ان املصانع احمليطة بها سواء 
الصناعي����ة او النفطية هي 
السبب الرئيسي، وكان احلل 
هو اغ����الق بعض املصانع 
او نقلها االمر الذي لم يرق  
الصح����اب ه����ذه املصانع 
تنفي����ذه، فباتت املش����كلة 
مستمرة ومازال اهلها يئنون 

من هذه الكارثة البيئية.
ختاما اود ان اتوجه الى 
احلكومة متمثلة في الهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة 
للصناعة إليجاد حل فوري 
لهذه املشكلة لتتنفس هذه 

املنطقة الهواء النقي.
أسماء سالم الديحاني
مقرر تربية بيئية
كلية التربية � جامعة الكويت

من المسؤول.. وأين الحل؟

عقب زيارة وزيرة التربية إلى القاهرة

طلبة لـ »األنباء«: ما نسبة القبول 
بالجامعات الخاصة في مصر؟

»التعليم العالي« أعلنت جدول اختبارات الدراسات العليا في حقوق طنطا
اعلنت وزارة التعليم العالي جدول امتحانات الدراس���ات العليا 
لكلية احلقوق بجامعة طنطا على ان تبدأ االمتحانات في الس���اعة 
العاشرة مبقر الكلية. ودعت جميع الطلبة الى احلصول على كارنيه 

الكلية حيث لن يس���مح بدخول االختبار من دونه كما دعتهم الى 
احلضور قبل موعد االختبار بحوالي ربع الس���اعة مع مراعاة نظم 

وقواعد االمتحان حتى ال يتعرضوا للعقوبات.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء الطالبني التالية اسماؤهما 
ملراجع���ة التعليم العالي � ادارة البعثات � وذلك للضرورة: الطالب 

بدر عبداهلل محمد الكندري والطالبة فجر عباس هبر الشمري.

تعليمات عامة
1- تب���دأ االمتحان���ات في متام الس���اعة العاش���رة صباحا مبق���ر الكلية الكائن مبجم���ع الكليات 

بسبرباي.
2- على جميع الطالب احلصول على كارنيه الكلية ولن يسمح بدخول االمتحان بدونه.

3- على جميع الطالب احلضور الى مقر االمتحان قبل االمتحان بربع ساعة.
4- عل���ى جميع الطالب مراعاة نظم وقواعد االمتحانات حت���ى ال يتعرضوا للعقوبات املنصوص 

عليها في قانون تنظيم اجلامعات.

جدول امتحانات الدراسات العليا لدور مايو 2010 اعتبارا من 2010/5/23 حتى 2010/6/6 

القانون الخاصالقانون العاماليوم والتاريخ
العلوم 

الجنائية
العلوم االقتصادية

الشريعة 

اإلسالمية
العلوم اإلداريةالعلوم القضائيةالقانون الدولي

القانون الدولي العام مع األحد 2010/5/23
التعمق

قانون املرافعات مع 
التعمق

اإلجراءات 
اجلنائية مع 

التعمق

العالقات االقتصادية 
الدولية

النظريات 
العامة في الفقه 

اإلسالمي

القانون الدولي العام 
نظام اإلدارة التنظيم القضائي املصريمع التعمق

احمللية

األربعاء 
القانون التجاري القانون اإلداري مع التعمق2010/5/26

مع التعمق

قانون 
العقوبات مع 

التعمق

املالية العامة والقانون 
املالي مع التعمق

أصول الفقه مع 
التعمق

القانون 
اإلنساني 

الدولي

القانون 
اجلنائي 
الدولي

قانون اإلجراءات اإلدارية مع 
التعمق

املرافق العامة 
والنشاط 

اإلداري والضبط 
اإلداري

علم اإلجرام الشريعة اإلسالميةالقانون اجلنائي مع التعمقاألحد 2010/5/30
مع التعمق

القانون االقتصادي مع 
التعمق

املعامالت في 
الفقه اإلسالمي

القضاء الدولي 
والتحكيم الدولي

التنفيذ اجلبري 
في املواد املدنية 

والتجارية

الطب 
الشرعي

اإلجراءات 
اإلدارية 

القضائية وغير 
القضائية

األربعاء 
حقوق اإلنسان2010/6/2

املالية العامة 
والتشريع 
الضريبي

القانون املدني مع 
التعمق

قانون 
العقوبات 

اخلاص

النظرية االقتصادية 
مع التعمق

الفقه اإلسالمي 
املقارن مع 

التعمق

القانون الديبلوماسي 
الرقابة اإلدارية قانون املرافعات مع التعمقوالقنصلي

واملالية

النظم السياسية والقانون األحد 2010/6/6
الدستوري

تشريعات 
البيئة 

فلسفة 
القانون

علم العقاب 
مع التعمق

التنمية 
االقتصادية

التاريخ 
االقتصادي

التشريع 
اجلنائي 
اإلسالمي

القانون الدولي 
اخلاص مع التعمق

قانون اإلجراءات اجلنائية مع 
التعمق

الرقابة 
القضائية على 

أعمال اإلدارة


