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البهبهاني: بدء اختبارات »التربية األساسية« 
23 الجاري وعلى الطالبات االلتزام بالمواعيد

اتحاد »التطبيقي« إلقرار 
بكالوريوس الهندسة الكيميائية

م����ن مكتب التس����جيل أو من 
األقسام العلمية وعدم االعتماد 
على أولياء األمور أو الزميالت 
في إبالغه����ن باملواعيد وأرقام 
القاع����ات وذلك لتالفي حدوث 
خطأ في تسجيل مواعيد وقاعات 
االختبارات وبالتالي اضطرار 
الطالبة ال����ى تأجيل االختبار 
القادم وحسب  الفصل  لبداية 

اللوائح املعمول بها.
وأشارت د.البهبهاني الى انه 
بإمكان الطالبة احلصول على 
منوذج »التعارض في مواعيد 
االختبارات« واستمارة »تأجيل 
النهائي« و»منوذج«  االختبار 
طلب التماس بإعادة النظر في 
النهائي من  درجة االمتح����ان 
مكتب التس����جيل بالكلية، مع 
ضرورة التزام الطالبة باملواعيد 
الالئحية الستخدام تلك النماذج 
واحضار أوراق رسمية تؤكد 

سبب غيابها.
ودعت د.البهبهاني الطالبات 
الى االعتماد على أنفسهن في 
الدراسة وعدم محاولة الغش 
ألن عقوب����ة الغ����ش الالئحية 
صارم����ة وتتضمن الفصل من 
الكلية لفصلني دراسيني ومع 
الرسوب في املقرر الذي ضبطت 
الطالبة وهي حتاول الغش أو 

غشت فيه.

د.فوزي بروفرسن ود.محمود 
ليلة ود.منى بوعاصي ود.اميان 
زكي ود.سلوى السنافي ود.وليد 
العنزي ود.هاني حلمي واملدير 
ن����وال بوزبر  االداري واملالي 
ومس����اعداتها: س����عاد املاجد، 
هناء املاجد، سناء املضف في 
مبنى الكلية الرئيسي للبنات 
بالشامية واملالحق وذلك حرصا 
على حسن سير العمل وبهدف 
االشراف التام على حسن سير 
االختبارات النهائية بالتنسيق 
والتع����اون م����ع جلان س����ير 
االختبارات باألقسام العلمية.

د.البهبهان����ي  وطالب����ت 
الطالب����ات مبعرف����ة مواعيد 
وقاعات االختبارات شخصيا 

الرئيسية املتمثلة في توفير بيئة 
تعليمية تتسم بالدعم واالهتمام، 
ومن ثم تصوغ سياساتها التعليمية 
مبا ينس����جم مع هذه التوجهات، 
مبينا انها ومنذ التأسيس تسعى 
النظام  اتب����اع  للمحافظ����ة على 
التطبيق����ي للتعليم االس����ترالي 
املتعارف عليه بريادته في مجاالت 

التعليم والتطوير والتأهيل.
كما بني الشرهان ان تخصص 
ادارة املوارد البش����رية املمتد هو 
للطالب الذين يرغبون في ممارسة 
العمل في قس����م املوارد البشرية 
في اي ش����ركة او مؤسسة مشيرا 

الطالب س����يدرس بنظام  ان  الى 
احلضور الكامل، وسيتعرف على 
أساليب االتصال في مكان العمل، 
وكيفية ادارة البرامج التي تشجع 
على تطوير املهارات الش����خصية 
باالضافة الى تعلمه كيفية تطوير 
األفكار اإلبداعية فيما يخص نواحي 
العمل بشكل عام مبا فيها كيفية 
التخطي����ط األمثل للقوى العاملة 

داخل املؤسسة او الهيئة.
وختم الش����رهان قائال: لطاملا 
سعت الكلية االسترالية منذ بدء 
نشاطها التعليمي في الكويت الى 
توفير بيئة تعليمية تتسم باالهتمام 

آالء خليفة
أعلنت الكلية االس����ترالية في 
الكويت أنها ستقدم تخصص ادارة 
املوارد البشرية كخطوة منها في 
نشر وتعزيز املفاهيم لهذا املجال 
احلي����وي الذي يهم قطاع االعمال 

واملؤسسات.
وقال رئيس مجلس أمناء الكلية 
االسترالية عبداهلل الشرهان »ان 
عصب قطاع االعمال اآلن يستمد 
طاقته من املوارد البش����رية فهي 
الشريك الرئيسي ألي مؤسسة او 
هيئة في تنفيذ سياساتها العامة، 
مشيرا الى ان الكلية االسترالية ومن 
ه����ذا املنطلق تعتمد رؤية خاصة 
بها تضمن متك����ني ادارة العنصر 
البشري للوصول الى أقصى طاقاته 

اإلبداعية في بيئة العمل«.
وأفاد الش����رهان بأنه قد باتت 
املوارد البشرية تلعب دورا مهما 
في تغيير منظومة عمل املؤسسات 
والشركات، خاصة تلك التي تسعى 
الى احداث تنمية مستدامة في مراكز 
عملياتها التشغيلية، مبينا ان هذا 
بدوره يتطلب توفير كوادر بشرية 
قادرة على تولي هذا الدور الهام 
وهو الدور الذي تسعى الى إبرازه 

من خالل هذا التخصص.
واضاف الش����رهان قائال: لقد 

آالء خليفة
اعلن االستاذ املساعد باملعهد 
العالي للفنون املسرحية وعضو 
نقابة التعليم العالي واملتحدث 
الرسمي باس���م اعضاء الهيئة 
التدريس���ية باملعه���د د.فه���د 
الهاجري انه مت اختياره ليكون 
عضو جلن���ة حكم من جامعة 
مورثيا االس���بانية ملناقش���ة 
أطروحة الطالبة الكويتية الهام 
كرم التي حتمل عنوان »األناقة 
امللكية  القص���ور  والترف في 

العربية«  في ش���به اجلزيرة 
والتي ستتم مناقشتها باللغة 

االجنليزية.
وقال د.الهاجري ل� »األنباء«: 
لقد وجهت لي دعوة من العميد 
املساعد للش���ؤون االكادميية 
والثقافي���ة في كلي���ة اآلداب 
بجامع���ة مورثيا االس���بانية 
د.فرناندو رافائيل، حتى اكون 
عضو جلن���ة حكم ملناقش���ة 
اطروح���ة الطالب���ة الكويتية 
الهام كرم والتي ستكون يوم 

26 اجلاري للحصول على درجة 
الدكتوراه.

واش���ار د.الهاجري الى ان 
جامعة مورثيا تعتبر اجلامعة 
الرابعة من حي���ث التصنيف 
ف���ي  االكادمي���ي للجامع���ات 

اسبانيا.
واعرب عن أن اختياره يضع 
املعهد العالي للفنون املسرحية 
في مصاف املؤسسات التعليمية 
بالعالم، مش���يرا ال���ى ان ذلك 
االختيار يعد اجن���ازا ويؤكد 

الثقة العاملية في اعضاء هيئة 
التدريس باملعهد العالي للفنون 

املسرحية في الكويت.
واجلدير بالذكر ان د.الهاجري 
حاصل على درجة الدكتوراه من 
اسبانيا ويجيد اللغة االسبانية 
ويتمتع مبكانة علمية في الفنون 
الدرامية في الكويت بشكل خاص 
وفي دول منطقة اخلليج العربي 
بشكل عام وتلك العوامل كانت 
السبب وراء اختياره كعضو 

جلنة حكم في االطروحة.

لتؤكد ريادتها في مجاالت التعليم 
والتطوير والتأهيل حتى يلتحق 

خريج الكلية بالعمل مباشرة.
اجلدي����ر بالذك����ر ان الكلي����ة 
االسترالية في الكويت من الكليات 
التي متتلك العديد من الشراكات 
التي تث����ري مناهجها التعليمية، 
فقد أسست ش����راكات مع أفضل 
التطبيقي في  التعلي����م  جامعات 
اس����تراليا لتقدمي منهج تعليمي 
النهوض مبستقبل  مميز بغرض 
الشباب الكويتي وهي تقدم شهادات 
البكالوريوس في مجاالت اإلدارة 

والهندسة.

تعدى مفهوم دور املوارد البشرية 
مصطلح املساندة وبات ميثل مفهوما 
جديدا وهو الشراكة، ومن هنا ملست 
الكلي����ة االس����ترالية مدى تعاظم 
هذا املجال احليوي وتأثيره على 
قطاع االعمال والشركات، مشيرا 
الى ان تخصص املوارد البشرية 
جاء ليتوافق م����ع هذه املعطيات 
رغبة من الكلية في توفير منصة 
متنوعة لتخصصاتها وبرامجها 
التعليمية مبا يتوافق مع احتياجات 

ومتطلبات سوق العمل.
وذك����ر الش����رهان ان الكلي����ة 
االسترالية تسعى جاهدة الى أهدافها 

قال رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وليد الكندري ان مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي وعد االحتاد بإدراج برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية 
على جدول اعمال مجلس ادارة الهيئة الذي سيعقد االسبوع اجلاري، 
حيث اكد دعمه املطلق للبرنامج.وطالب الكندري اعضاء مجلس 
ادارة الهيئ���ة بدعم اقرار هذا البرنامج ملا فيه من مصلحة للطالب 
والطالبات ومدى احلاجة املاس���ة لتطبيقه ليوفر على الكثيرين 
منهم عناء الس���فر للخارج، خاصة ان البرنامج قام بإعداده نخبة 
م���ن املتخصصني ومت االنتهاء من كل الدراس���ات اخلاصة به ولم 

يتبق سوى املوافقة على تطبيقه فعليا.

آالء خليفة
العميد املس����اعد  أعلن����ت 
للشؤون الطالبية � بنات في كلية 
التربية األساسية بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
ورئيس جلنة االش����راف على 
النهائية  س����ير االختب����ارات 
البهبهاني  بالكلية د.بهيج����ة 
أن فت����رة االختبارات النهائية 
للفصل الدراسي الثاني 2009/ 
2010 ه����ي كاآلتي: االختبارات 
العملية والتطبيقية تبدأ األحد 
املوافق 5/23 حتى يوم اخلميس 
2010/5/27 واالختبارات النظرية 
تبدأ يوم السبت 5/29 حتي يوم 
اخلميس 2010/6/10 وذلك على 

3 فترات كاآلتي:
8 – 10 صباح����ا/ 10.30 – 
صباحا 12.30 ظهرا/ 1 – 3 ظهرا، 
وأكدت عل����ى جميع الطالبات 
في جميع التخصصات العلمية 
بالكلية تسلم بطاقة الهوية من 
مكتب النشاط والرعاية الطالبية 
بالكلية، حيث لن يسمح للطالبة 
بالدخول لقاعة االختبار دون 

وجود هذه الهوية معها.
وأضافت د.البهبهاني أن عميد 
الكلية د.عبداهلل املهنا قد قام 
بتشكيل اللجنة العليا لالشراف 
على سير االختبارات النهائية 
برئاس����تها وعضوية كل من 

د.بهيجة البهبهاني
مبنى الكلية االستراليةد.عبداهلل الشرهان

وليد الكندريد.فهد الهاجري

»األسترالية« تطرح تخصص إدارة الموارد البشرية قريبًا

اختيار الهاجري عضو لجنة تحكيم في جامعة بإسبانيا

تشكيل لجنة عليا لالشراف عليهاالتخصص يلعب دورًا مهمًا في تغيير منظومة عمل المؤسسة

لبحث أطروحة لطالبة كويتية


