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الجامعــــة
والتطبيقي

أصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي 
بتجديد تعيني د.احمد عبدالرحمن احمد االس����تاذ بقسم 
االدارة والتسويق بكلية العلوم االدارية عضوا في هيئة 
حترير مجلة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، وذلك 
ملدة عامني اعتبارا من 2010/6/8. كما اصدر مدير اجلامعة 
قرارا يقضي بتعديل مسمى مراقبة التقنيات التربوية الى 
مسمى مركز التقنيات التربوية على ان يكون مبستوى 

مراقبة ادارية. كما استقبل د.الفهيد السفير الروسي لدى 
الكويت الكس����اندر كينش����اك، وذلك في مكتبه في حرم 
اجلامعة باخلالدية. وذكر السفير الروسي ان زيارته ملدير 
اجلامعة جاءت بهدف بحث التفاصيل املتعلقة مبشروع 
مشترك بني جامعة الكويت ومنظمة )روسكيمير( وهي 
هيئة روسية � أملانية غير حكومية متخصصة في نشر 

الثقافة واللغة الروسية في العالم.

إعادة تسمية مراقبة التقنيات التربوية

مصدر لـ »األنباء«: نرفض اتهام مدير
الجامعة المفتوحة دون دليل وملتزمون بالقوانين

آالء خليفة
علمت »األنباء« من مصدر مطلع أن ما يثار حول 
تعسف اإلدارة العليا في اجلامعة العربية املفتوحة 
جتاه مدير فرعها الس����ابق في الكويت غير صحيح 

ومغاير للحقيقة.
وقال املصدر ف����ي حديثه اخلاص إن ما جاء في 
حديث عدد من األوس����اط األكادميية والنيابية من 
انتقادات واتهامات غي����ر صحيحة جتاه مدير عام 
اجلامعة ف����ي الكويت يدلل بوضوح على انهم غير 
ملمني بحقائق مس����ببات إنه����اء العالقة التعاقدية 
للجامع����ة مع مدير فرعها الس����ابق وهو ما دفعهم 
الن يس����تجيبوا ملطلب عدد م����ن املقربني من مدير 
فرع اجلامعة السابق بغرض حتقيق أهداف خاصة 
تخدم أجندات معينة حتت شعار مصلحة الكفاءات 

الوطنية والطالبية.
وتساءل املصدر أين كان أولئك املعارضون من 
هذه املصالح حني قام مدير فرعها السابق في الكويت 
بإنهاء خدمات 11 أستاذا جامعيا كويتيا قبل أكثر من 
عام وحني واصل وعلى مدى شغله لهذا املنصب رفض 
تعيني العديد من الكويتيني الكفاءات في العديد من 
املواقع الش����اغرة إداريا وأكادمييا في الفرع بحكم 
الصالحيات املعطاة له واعتماده تعيني وافدين في 
تلك املواقع، هذا باإلضافة إلى ما اتسم به من متترس 
خلف األبواب ألكثر من سنة وثمانية أشهر داخل مقر 
عمله رافضا وبش����كل قاطع مقابلة ممثلي املجاميع 
الطالبية ملناقشة قضاياهم ومشاكلهم وكذلك أعضاء 
الهيئة اإلدارية واألكادميي����ة وأين كانوا حني وجه 
للبعض منهم الدعوة رس����ميا من قبل أحد املجامع 
الطالبية للمشاركة في ندوة اخلصخصة التي شهد 
وقائعها الفرع األسبوع ما قبل املاضي ليأتوا اليوم 

إليهام الرأي العام باتهامات باتت مكشوفة األهداف 
واألغراض.

وأض����اف املصدر قائ����ال: حني أوج����ه مثل هذه 
التس����اؤالت أرجو معرفة حقيقة ما هو غير معلوم 
لدى البعض وللتأكيد على أهمية عدم تسييس العمل 
الطالب����ي واألكادميي داخل اجلامع����ة ألن املعروف 
للجميع هو أن مجمل اإلجراءات املتبعة في مختلف 
إدارات العمل في اجلامعة محكومة بنظم ولوائح ال 
تعطي احلق ألي مسؤول في اجلامعة اتخاذ إجراء 
ما فيه ظلم أو تعسف جتاه اي من منسوبيها سواء 

على املستوى اإلداري أو األكادميي أو الطالبي.
وق����ال ان ما اعتقد انه كان وراء حتفظ اجلامعة 
بالرد على ما يثار طرحه من مغالطات جتاه ما اتخذ 
من إجراء بحق مدير فرعها السابق في الكويت هو 
حرص إدارتها على االلتزام املبدئي والثابت بتطبيق 
جميع القوانني والنظم الرسمية املعمول بها في الكويت 
وكذلك اللوائح والقواعد املعتمدة بصفة خاصة في 
مؤسسات التعليم العالي ومجلس اجلامعات اخلاصة، 
مشيرا إلى أن املعلومات األولية التي لديه تؤكد أن 
اجلامعة ستعمل على تقدمي كل اإلثباتات واملبررات 
اإلدارية والقانونية الداعمة لسالمة ونزاهة اإلجراء 
الذي اتخذته بحق مدير فرعها السابق وما هو غير 
معلوم من كل ما تقدم فيما كشفت عنه جلان التحقيق 
املالي واإلداري في اجلامع����ة في أول يوم عمل لها 
داخل فرعها في الكويت من تالعبات مالية وإدارية 
سيتم تقدميها إلى جهات االختصاص في البلد حال 
استكمال هذه اللجان لعملها الرقابي املالي واإلداري 
ليعرف بع����د ذلك مؤيدو مدير فرعها الس����ابق في 
الكويت احلقيقة الكاملة عن الشخص الذي جندوا 

أنفسهم للدفاع عنه مبا هو ليس فيه حق.

الهاجري: لجنة شؤون المرأة قدمت أنشطة 
متعددة لرفع الوعي الديني لدى الطالبات

ليلى الشافعي
اك���د عميد كلية الش���ريعة 
والدراسات االسالمية د.مبارك 
الهاجري اهمية وجود املرأة في 
كلية الش���ريعة وهذا ما اثبتته 
خالل مش���اركتها في االنشطة 
املتنوعة التي تقدمها من خالل 
جلنة ش���ؤون املرأة املس���لمة 

برئاسة د.مستورة املطيري.
وقال خ���الل احلفل اخلتامي 
للجنة، والذي اقيم حتت رعايته 
وكرم فيه العضوات واملشاركات 
اللجنة لقيامهن بأنش���طة  في 
متنوع���ة خالل الع���ام احلالي 
متت فيه خدم���ة فئات مختلفة 
من النساء، اشكر اجلميع على 
جهودهن امللموسة من خالل جلنة 
املرأة املسلمة واخص د.مستورة 
على جهودها ط���وال العام من 
خالل مساهمتها في رفع درجة 
الوعي الديني لدى املرأة في جميع 
جوانب احلياة مبا كفل لها السير 
القومي،  املنهج االس���المي  على 
ودائم���ا متدنا رئيس���ة اللجنة 
بتقارير ملتابعتها اكثر وارى من 
خاللها اسماء من اعضاء هيئة 
التدريس قدم���ن جهودا كبيرة 
منهن د.مها اجلاراهلل جزاها اهلل 

خيرا.
واكد د.الهاج���ري ان الكلية 
مش���هود لها داخليا وخارجيا 
ملا تقوم به من انشطة متعددة 
وعلى رأسها جلنة شؤون املرأة 
املسلمة، وامتنى ان يكون للمرأة 
في كلية الشريعة دائما هذا االثر 
الكبير والتعاون الواسع من خالل 

الدورات واحملاضرات التي تقدمها 
د.مستورة والتي تتنوع بني حفظ 
القرآن الكرمي وجتويده وما هو 
على املستوى االجتماعي، وما 
هو على املس���توى الفقهي غير 
الثقافية وكذلك تدعم  االنشطة 
اللجن���ة ايضا انش���طة الكلية 
املختلفة على مستوى االقسام 
العلمية او مكتب العميد او على 
مستوى االستشارات وكذلك مركز 
الدراسات االقتصادية املختصة 
بجانب معني والتي تشمل الطلبة 
والطالبات وهذا النشاط تشكرن 

عليه.
واشار د.الهاجري الى ما تقوم 
به اللجنة عن طريق جهد ذاتي 
مما يدل على قوة القائمات على 

هذه االنشطة.
واك���د ان ما تق���وم به كلية 

الشريعة داخل وخارج الكويت 
يحمل امر معينا اس���مه »مبدأ 
حياة«، فالشريعة حياة في كل 
مجال من شؤون املرأة في اجلانب 
االسري واالقتصادي واملالي وفي 
الطب والقان���ون وفي جوانب 
احلقوق واالخالق والهندسة فهي 

حياة للمسلم ولغير املسلم.
واش���ار الى ان رسالة كلية 
الشرعية رس���الة عظيمة فهي 
ليست مجرد كلية علمية اكادميية 
وهي احدى كليات جامعة الكويت 
ال� 14 وليست مقصورة على نظام 
اكادميي علمي ب���ل حتمل مبدأ 

»الشريعة نظام حياة«.
وزاد: نتمنى في العام املقبل 
ان نس���مو بهذه اللجنة وتكون 
لها مشاركات اكبر ونشكر جهود 

القائمات عليها.

خالل الحفل الختامي للجنة

د.مبارك الهاجري مكرما د.مها اجلاراهلل

د.راشد العجميم.منار احلشاشالسفيرة ديبورا جونز

»التطبيقي« خاطبت الديوان
لزيادة مخصصات مبتعثيها

الكندري إلقرار بكالوريوس 
الهندسة الكيميائية

العامة للتعليم  الهيئة  قالت 
التطبيق���ي والتدريب امس انها 
قامت مبخاطب���ة ديوان اخلدمة 
املدنية بشأن زيادة املخصصات 

املالية ملبتعثيها.
العالقات  ادارة  وقال مدي���ر 
العامة واإلعالم في الهيئة أنور 
الش���رهان في تصريح صحافي 
ان الهيئة قامت مؤخرا مبخاطبة 
ديوان اخلدمة املدنية بشأن زيادة 
املخصصات املالية ملبعوثي الهيئة 
بناء عل���ى موافقة مجلس ادارة 
الهيئة وهي تتابع وتستعجل الرد 

حتى تتمكن من التنفيذ.
وأض���اف ان موافقة مجلس 
الزيادة تؤكد  الهيئة على  ادارة 
حرصه على مصلحة أبناء الهيئة 
ومنتسبيها، مضيفا انه في حال 
املدنية  موافقة دي���وان اخلدمة 
س���تتم مخاطب���ة وزارة املالية 
لتعزيز ميزانية الهيئة باملبالغ 

املطلوبة.
من جانبها قالت مديرة ادارة 

العام  قال رئيس االحت���اد 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
وليد الكندري انه ال بديل عن 
الهندس���ة  اقرار بكالوريوس 
الكيميائية، خاصة بعدما اصبح 
جاهزا للتطبيق وان اقراره فيه 
مصلحة كبيرة البناء الكويت 
ويوفر عليهم عناء السفر لدراسة 
البكالوريوس بالدول املجاورة، 
مناشدا مجلس ادارة الهيئة ان 
يضعوا مصلحة الطلبة نصب 
اعينهم عند مناقشة املشروع ملا 
فيه من مصلحة البنائهم الطالب 
والطالبات ومصلحة للكويت 

بشكل عام.
ال���ى ذلك، ب���ارك الكندري 
لزمالئ���ه الط���الب والطالبات 
موافقة ادارة الهيئة على مقترح 
االحتاد اخلاص برفع نس���بة 
اخلصم على الكتب الدراسية الى 
60%، مشيرا الى ان كتب الطلبة 
قد شهدت خالل الفترة األخيرة 

أنور الشرهان

وليد الكندري

البعثات والعالقات الثقافية في 
الهيئة حصة النجادة ان مجلس 
االدارة وافق عل���ى اقرار زيادة 
املخصص الشهري ملعيد البعثة 
املتزوج بنسبة 50% اضافة الى 
صرف 10% لكل من أبناء املبعوث 
وبحد أقصى ثالثة أبناء حيث ان 
القرار سيدخل حيز التنفيذ خالل 

السنة املالية احلالية.

ارتفاعا ملحوظا في أسعارها ما 
حدا باالحتاد التقدم إلدارة الهيئة 
بكتاب رسمي لرفع نسبة دعم 
الكتاب ملس���اعدة الطلبة على 
مواصلة مس���يرتهم الدراسية 
وتوفير اجلو املناس���ب الذي 
التغلب على  يس���اعدهم على 
غالء األسعار الذي طال الكتب 

والقرطاسية بشكل عام.

جونز لطلبة »اإلدارية«: ال تنتظروا دعم الحكومة أو »الخاص«
وبادروا إليجاد فرص عمل باتباع أساليب التمويل الصغيرة

آالء خليفة
حتت رعاية وحضور سفيرة 
الوالي����ات املتحدة األميركية لدى 
البالد ديبورا جونز، نظمت كلية 
العل����وم االدارية ندوة »املبادرين 
اليوم وغ����دا« برعاية  الكويتيني 
من الش����ركة الكويتي����ة لتطوير 
املشروعات الصغيرة، باإلضافة الى 
ورشة العمل التي شارك فيها طلبة 
مبادرون مبشاريعهم الصغيرة، 
بحضور عميد كلية العلوم االدارية 
بجامعة الكويت د.راشد العجمي، 
والعضو املنتدب مبجلس العالقات 
األميركية � الكويتية فهد العجمي 
وم.منار احلشاش ود.نايف املطيري 
اللذين حتدثوا عن مشاركتهم في 

»قمة اإلبداع األميركية«. 
الس����فيرة  البداية أعربت  في 
االميركي����ة ديب����ورا جون����ز عن 
س����عادتها حلضور هذه املناسبة 
للترحي����ب باملبتكرين التجاريني 
الكويتيني الذين شاركوا في املؤمتر 
الرئاسي للمبتكرين التجاريني الذي 
عقد في مدينة واشنطن دي سي 
في الواليات املتحدة األميركية في 
ابريل املاضي، وهم د.نايف املطوع 
وم.منار احلشاش واملرشح الثالث 
م����ن قبل الس����فارة األميركية في 
الكويت للمشاركة في ذلك املؤمتر 
وهو د.سعد البراك الذي لم يستطع 

املشاركة في الندوة.
وأكدت ان املصدر الوحيد املتجدد 
هو عنصر املوارد البشرية الذين 
يجب ان يكونوا على درجة عالية 
من التعلي����م ويتمتعون بالقدرة 
عل����ى االب����داع وان تتوافر لديهم 
التي تضمن  اخلبرة والوس����ائل 

منو االقتصاد وازدهاره.
ووجهت جونز حديثها للطلبة 

يعود على الفرد واملجتمع بالنفع 
والفائدة، وقد مت تأسيس املجموعة 
في اكتوبر 2009 ولديها الكثير من 

املشاريع واالنشطة.
أما املش����روع الثال����ث فقدمه 
محمد املنيخ وهو خاص برياضة 

البوسبول.
من جهته����ا، اعرب����ت م.منار 
احلشاش عن سعادتها ملا عرض 
خالل الندوة من مشروعات طموحة 
تخدم البلد في ش����تى املجاالت، 
وأكدت س����عادتها لوجودها في 
الكويت لعرض  رحاب جامع����ة 
جتربتها مع املشروعات الصغيرة، 
وأكدت م.احلش����اش ان املشروع 
دائما يبدأ بخطوة صغيرة ومن 
ثم تأتي اخلطوات االخرى، مؤكدة 
اهمي����ة حتديد االهداف وترتيبها 
لتحقيقها وفق االولوية من حيث 
االهمية، فالب����د من احملاولة عدة 
م����رات حتى يحقق االنس����ان ما 

يطمح اليه.
وحتدث����ت م.احلش����اش عن 
جتربتها في املش����اركة باملؤمتر 
الرئاسي للمبتكرين التجاريني الذي 
عقد في مدينة واشنطن دي سي في 
الواليات املتحدة األميركية والفوائد 
التي جنتها من جراء تلك املشاركة، 
كما لفتت ال����ى وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون اعلنت 
عن برامج جديدة ملنح املرأة املزيد 
من الس����لطة، متحدثة عن عملها 
مع ش����ركاء لها في انشاء شركة 
دون ديزاي����ن لتطوي����ر البرامج 
الرقمية ودع����م اخلبرات التقنية 
الرقمية، معلنة ان من اهم اجنازاتها 
مقدرتها على تشجيع الشابات على 
متابعة دراستهن في علوم هندسة 

احلاسوب.

قائلة: يجب عليكم عدم اجللوس 
وانتظار الدعم من املصادر احلكومية 
او من القطاع اخلاص وامنا عليكم 
الفرص  املبادرة بأنفسكم اليجاد 
التمويل  واس����تخدموا أس����اليب 
الصغيرة ومصارف االستثمار التي 
ترحب باألف����كار اجلديدة، فيجب 
ان تكون����وا مس����تعدين ملواجهة 
احتمال الفش����ل ألنه ليس هناك 
مبتكر جتاري ناجح لم يذق طعم 

الفشل في بداية األمر.
وأضافت: ان م.منار احلشاش 
قالت ان من اهم اجنازاتها مقدرتها 
وجناحها في تشجيع شابات قادرات 
على متابعة دراس����تهن في علوم 

هندسة احلاسوب.
\وأكدت جونز ان روح االبداع 
مهمة جدا من اج����ل دعم وتنمية 
االقتصاد الوطن����ي، الفتة الى ان 
الواليات املتحدة األميركية تنظر 
الى ش����ركات مثل »الفيس بوك« 
و»غوغل« على انها امثلة على قدرة 
الشباب في ابتكار االفكار اجلديدة 
والتي تكون نتيجتها مؤسسات 

جتارية ناجحة عامليا.

وأوضحت ان املؤسسني لشركة 
غوغل سيرجي برين والري بيج 
قام����ا بابت����كار فكرتهم����ا إليجاد 
محرك بحث على االنترنت ضمن 
دراساتهم اجلامعة العليا بعد ان 
ازدحمت غرف دراساتهم بأجهزة 
احلاسوب، ومارك زكربيرغ وكريس 
هيوز وداس����تني موسكوفيتز هم 
املبتكرون ملوقع الفيس بوك الذين 
بدأوا العمل به من غرفهم اجلامعية 
كبرنامج للتواصل االجتماعي بني 
طالب جامعة هارفارد، الفتة الى ان 
جميع هؤالء املبدعني كانوا طالب 
الثانية من  جامعات في عقودهم 
العم����ر عندما اس����تطاعوا ابتكار 
افكار جدي����دة اصبحت فيما بعد 
نواة لشركات عاملية ناجحة تقاس 

ثروتها مباليني الدوالرات.
م����ن جانب����ه، حت����دث املدير 
الكويتية لتطوير  العام للشركة 
املش����روعات الصغيرة حس����ان 
القناعي ال����ذي اوضح ان تعريف 
املشروع الصغير يختلف من دولة 
ألخرى تبعا لعدد من العوامل وفي 
الكويت يعرف املشروع الصغير 

على انه املشروع الذي ال يتجاوز 
رأسماله 500.000 دينار.

وم����ن ثم مت ع����رض 3 مناذج 
للمشروعات الصغيرة، وقد قدم 
املشروع االول عمر العوضي وهو 
الهدف االخصر،  خاص بش����ركة 
وأوض����ح انها عبارة عن ش����ركة 
صديقة للبيئة تدار من قبل شباب 
كويتيني يكرسون جهودهم للحفاظ 
على البيئة، وتتطلع الشركة لنشر 
الوعي نحو بيئة افضل من خالل 
املنتج����ات القابل����ة للتحلل التي 
بدورها حتافظ على بيئة نظيفة 
بعيدة عن التلوث الضار، وأيضا من 
اهدافها توفير فرص عمل للشباب 
الكويتي للدخ����ول في هذا املجال 
الداعم للبيئة، واملش����روع الثاني 
قدمته كل من جنان احلميدان وفجر 
املطوع وهو مشروع مجموعة ميار، 
وكان م����ن ضمن املجموعة حصة 
احلميدي ورمي احلميدان وافراح 
اخلبيزي، واملش����روع يهدف الى 
التوعية بأهمي����ة الوقت وكيفية 
احلفاظ عليه وتنظيم الوقت من 
اجل حتقيق املزيد من االهداف مبا 

خالل ندوة »المبادرين الكويتيين اليوم وغدًا«

الحشـاش: المشـروع دائمًا يبدأ بخطوة صغيرة واألهم تحديـد األهداف وترتيبها

أشكناني: التسجيل في »عين على التناغم« 
في الخليج مستمر حتى الجمعة

آالء خليفة
أكدت عضوة اللجنة التنظيمية 
للمؤمت����ر االقليم����ي ملنظم����ة 
الدولية »عني  التوستماس����ترز 
على التناغم« فاطمة اش����كناني 
ان اللجن����ة ارت����أت متديد فترة 
الذي تنطلق  التسجيل للمؤمتر 
انشطته غدًا ويستمر على مدى 
3 أيام في ح����رم جامعة اخلليج 
 GUST للعل����وم والتكنولوجيا
ليتمكن الراغبون من التسجيل في 
املؤمتر واالشتراك في ورش العمل 
املصاحبة له حتى يوم اجلمعة 21 
اجلاري، خاصة أن عدد املشاركني 
بلغ نحو 600 مشارك، وهو رقم 

غير مسبوق.
وبينت اش����كناني ان هناك 3 
ورش عمل تدريبية س����تقام في 

اليوم االول بداية من الساعة 1:30 
الثاني  اليوم  ظهرا، وسيحتوي 
على 14 ورشة عمل تدريبية، بينما 
سيحتوي اليوم الثالث واالخير 

على 7 ورش اخرى وجميع الورش 
سيحصل أي مشارك باملؤمتر على 
التي  ش����هادات حضور للورش 
س����يكون منها باللغ����ة العربية 

وأخرى باللغة االجنليزية.
وأوضحت ان جميع االنشطة 
الت����ي س����يحتويها املؤمتر من 
محاضرات وورش عمل ومسابقات 
على مدى 3 أيام مقابل 50 دينارا 
فقط للمقعد، تش����مل الشهادات 
الكثير لرصيد  التي س����تضيف 
كل املهتم����ني بتطوير أنفس����هم 
باالس����تفادة من مهارات تنمية 
الذات وتطوير قدراتهم التواصلية 
والقيادية واخلطابية، كما سيقام 
معرض ش����بابي بعنوان »فنتك 
كويت����ي« مفتوح للمش����اركات 

الشبابية.

فاطمة اشكناني

الديحاني لحل مشكلة نقص هيئة التدريس
في قسم اللغة الفرنسية باآلداب

سعود المطيري
وجه االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة كتابا الى نائب 
مدير اجلامعة للشؤون العلمية د.ناجم الناجم مبينا فيه مشكلة قسم 
اللغة الفرنسية التي تتمثل في تعيني اعضاء هيئة تدريس لبرنامج 
اللغة الفرنسية. وذكر نائب رئيس االحتاد يوسف الديحاني ان القسم 
طوال العامني املاضيني يؤدي برنامجه باالعتماد على القليل من االساتذة 
املنتدبني فقط، اذ البد من حل هذه القضية بتعيني اعضاء هيئة تدريس 
حتى يقوم القسم بالعمل املنوط به، خصوصا ان طلبة القسم يعيشون 
حالة من التوتر والقلق حيال مستقبلهم املعلق، كذلك قلة عدد املقررات 
املطروحة في كل فصل دراس����ي، حيث ان القس����م منذ فترة بدء طرح 
برنامجه قائم على عدد قليل من االساتذة املنتدبني فقط. واضاف انه من 
املفترض ان تكون مشكلة تعيني االساتذة منتهية منذ فترة اعداد القسم 
قبل اكثر من ثالث سنوات، شاكرا جهود عميدة كلية االداب د.ميمونة 

يوسف الديحانيالصباح وحثيثها املتواصل حلل قضية قسم اللغة الفرنسية.

اختبارات الجامعة المفتوحة مستمرة حتى 5 يونيو المقبل
آالء خليفة

أعلن مساعد املدير للشؤون األكادميية في 
اجلامعة العربية املفتوحة فرع الكويت د.حسن 
شرف الدين ان االمتحانات النهائية بدأت امس 
االول 17 اجلاري وتستمر حتى 5 يونيو 2010 
على مدار اليوم في اجلامعة، مش����يرا الى انه 
يجب على ابنائنا الطلبة اثناء فترة االمتحانات 
التواجد في مقر عقد االمتحان قبل نصف ساعة 
على األقل من وقت بدء االمتحان حيث سيمنع 
الطال����ب من دخول قاع����ة االمتحان في حال 
تأخره عن املوعد احملدد للدخول ولن يسمح 
بخ����روج الطالب من القاعة قبل مرور نصف 
الوقت، مشددا على ضرورة احضار البطاقة 
اجلامعية وابرازها للمراقب ومن يتخلف عن 
ذلك مينع من اداء االمتحان. وأضاف د.شرف 
الدين قائال: ان����ه مينع اصطحاب اي كتب او 

مذكرات او املعج����م او الترجمان االلكتروني 
كما سيمنع ايضا كل اجهزة الهاتف النقالة او 
البلوتوث او احلواسيب او اي اجهزة لالتصاالت 
داخل القاعات االمتحانية. كما شدد على التزام 
الطلب����ة وتقيدهم بالقاعة املخصصة واملكان 
املخصص لكل طالب حتى ال يتعرض ابناؤنا 
الطلبة للمساءلة السيما ان املادة 4 من الئحة 
املجالس التأديبية في اجلامعة تنص على أنه 
يحال ال����ى املجلس التأديبي للفرع كل طالب 
يتم ضبطه متلبس����ا بالغش في االمتحان او 
الشروع فيه، وتطبق عليه العقوبات املنصوص 
عليها في املادة )2( من الئحة سلوك الطلبة 
واالجراءات التأديبية وهذا ما ال نتمناه ألبنائنا 
الطلبة الميانهم بأنهم فوق كل الشبهات وانهم 
اكفاء قادرون على تأدية امتحاناتهم بكل دقة 

وجهد واجتهاد.

اإلعالم ل���ه دور في تكوي���ن وتطوير 
ش���خصية الش���خص وخصوصا الشباب 
واألطفال، وهو عبارة عن وس���يلة لنشر 
فكر معني عن طري���ق التلفزيون، الراديو، 
االنترنت، لك���ن اعالمنا على الصورة التي 
هو عليها اليوم نعتبره اعالما هادما للقيم 
واالخالق مدمرا لكل املبادئ السامية التي 

يجب ان يتحلى بها الشخص. 
فاإلع���الم اليوم مري���ض، اصبح ماديا 
بالدرجة األولى ولم يعد يهمه نوعية الرسالة 
التي يقدمها، فذلك االبن يتأثر وتلك االبنة 
تتأثر بشخصية معينة وتأخذ منها املبادئ 
املختلفة حتى ان كانت هذه القيم خاطئة، 

ولألسف األهل ال يدركون اخطار هذا االعالم 
ويرون ان التقليد امرا طبيعيا بالنس���بة 
للطفل، وانه تقدم في شخصيته، ومن جهة 
اخ���رى، فإن االعالم الي���وم بقدر ما به من 
سلبيات توجد به ايجابيات وال شيء أفضل 
من االستعمال املنتظم لهذا االعالم وجعل 
االطفال يشاهدون االعالم الهادف وتربيتهم 
على الدين واخللق ليسهل عليهم التمييز 
بني اخلط���أ والصواب وبالتالي يخضعون 
لرقابة املولى ج���ل وعال وإلى رقابة الذات 

قبل رقابة أسرهم.
هدى سعد الشالحي
كلية التربية ـ جامعة الكويت

اإلعالم وتأثيره على الطفلطالبيةمشاركة 


