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برعاية أمني عام جامعة الكويت 
د.أن���ور اليتامى يلق���ي الرئيس 
املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية م.عادل اخلرافي محاضرة 
بعن���وان »رحلة متيز« وذلك في 
اطار جهود »لقاء مع مسؤول« الذي 
تنظمه العالقات العامة باجلامعة 
بالتعاون مع جلنة الطلبة والبحث 
العلمي في مكتب االحتاد الدولي 
للمنظمات الهندس���ية بالكويت، 
الس���اعة  وتق���ام احملاضرة في 
العاش���رة صباح الي���وم بقاعة 
االحتفاالت مببن���ى 119 بجامعة 

الكويت في اخلالدية.

أعلن مستش����ار مكت����ب نائب مدير جامعة الكويت للش����ؤون 
العلمية واملش����رف على مركز التقييم والقي����اس د.عادل علي ان 
اختبارات القدرات األكادميية للقبول وحتديد املستوى في جامعة 
الكويت س����تعقد في صباح يوم الس����بت املوافق 2010/7/3 وذلك 
للمرة الثالثة واألخيرة في العام اجلامعي 2010/2009، وسيتم فتح 
باب التسجيل في الفترة من غد )الثالثاء( 25 اجلاري الى االثنني 
2010/5/31 من الساعة 4 الى 8 مساء في صالة القبول والتسجيل 

باحلرم اجلامعي في الشويخ.
ودعا د.عادل علي جميع طلبة الثانوية العامة الراغبني في تقدمي 
اختب����ارات القدرات األكادميية او أولياء أمورهم الى احلضور في 
املواعيد احملددة أعاله مصطحبني معهم جواز الس����فر او البطاقة 
املدني����ة األصلية )بش����رط وجود صورة ش����خصية( او البطاقة 
اجلامعية، باالضافة الى صورة شخصية حديثة ورسوم التسجيل 

5 دنانير لكل اختبار.
وأوض����ح ان ه����ذه االختبارات تقدم في ثالث م����واد هي اللغة 
اإلجنليزي����ة والرياضيات والكيمياء، كما ميكن لطلبة الس����نوات 
احلادية عش����رة والثانية عشرة جلميع نظم التعليم في الكويت 

التقدم لهذه االختبارات.

القاهرة ـ هناء السيد
طالب نائب الرئيس لش���ؤون العالقات العامة مش���عل الشمري 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع مصر بإعادة النظر في وقف 
االعتراف بجامعة 6 أكتوبر التي توقف التسجيل بها من العام الدراسي 

املاضي من غير أسباب تذكر.
وبني الشمري ان جامعة 6 أكتوبر بها كوادر تعليمية ممتازة وعلى 
كفاءة عالية وأغلب األس���اتذة واألكادمييني منتدبون من اجلامعات 
احلكومية التي لها تاريخ عريق في سجل التعليم، وأوضح ان املرافق 
التعليمي���ة واملعامل في جامعة 6 أكتوبر متتلك جودة عالية ايضا، 
وناشد الشمري في ختام تصريحه التعليم العالي إعادة النظر في 
وقف االعتراف بهذه اجلامعة وكل اجلامعات التي تستطيع تخريج 

كوادر شبابية تستطيع خدمة الكويت في جميع املجاالت.

أكاديميون لتوفير فرص عمل ومسميات وظيفية 
مناسبة لتخصصات خريجي »االجتماعية«

بهبهاني: استكمال بيانات برنامجي 
استحداث كلية الطب البيطري والزراعة

»التطبيقي« تكّرم 58 من طلبة 
المنح الدراسية نهاية الجاري

تقيم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نهاية الشهر 
اجلاري حفال لتكرمي خريجي طلبة املنح الدراسية للعام الدراسي 
2010/2009 والبال���غ عددهم 58 طالب���ا وطالبة ميثلون 18 دولة 

عربية واجنبية.
وقال مساعد عميد النشاط والرعاية الطالبية بالهيئة د.صالح 
العثم���ان في بيان صحافي امس ان احلفل س���يقام برعاية مدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي على مسرح كلية التربية األساسية 

بنات.
واش��ار العثم��ان ال��ى ان ال��دول الت��ي ميثله��ا الطلب��ة ه��ي 
الس���عودي��ة والبحري��ن وعم��ان ومص��ر وس���وري��ة واالردن 
واملغ�����رب ولبن��ان واي��ران وتش������اد والس���نغ��ال واريتريا 
والبوسنة والهرسك وروس���يا وبوروندي وزميبابوي وتايلند 

وموريشيوس.

آالء خليفة
أكد عدد من األكادمييني ضرورة 
االعتماد األكادميي خلريجي كلية 
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
وتوفير فرص عمل ومس���ميات 
وظيفية مناسبة لتخصصاتهم.

وجاء ذل���ك في املنتدى الذي 
نظمه مكت���ب التدريب امليداني 
واخلريج���ني بعن���وان »خريج 
العل���وم االجتماعي���ة وس���وق 
العمل« حتت رعاية عميد كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 

اسيري.
في البداية دعا رئيس جلنة 
التخطي���ط والتطوي���ر بالكلية 
د.محم���د اخلزامي في محاضرة 
بعنوان »التخطيط االستراتيجي 
بكلية العلوم االجتماعية ملخرجات 
سوق العمل« الى توظيف خريجي 
قس���م اجلغرافيا ف���ي الوظائف 
املهنية التي تناسب تخصصهم 
من خالل اقرار قانون لتوظيف 
اخلريجني في وظائف مناس���بة 
وعدم اس���تخدام العشوائية في 

التوظيف.
وق���ال د.اخلزام���ي ان م���ن 
الضروري وضع مسميات وظيفية 
تناس���ب تخصص���ات خريجي 
الكلية، موضحا ان اللجنة تسعى 
الى تطوي���ر الصحيفة اجلديدة 
للطلبة وتوفير قاعدة تطبيقية 
في تخصصات الكلية من خالل 
مجلس اجلامعة ووصف بعض 
الكلي���ات بانها مهنية وليس���ت 

نظرية.
وأضاف ان قس���م اجلغرافيا 
يعمل على تطوير مناهجه وأيضا 
طرق التدريس من خالل استخدام 
أساليب حديثة لكي يكون اخلريج 
العمل وتأهيله  مؤهال لس���وق 

ملواكبة التطورات.
وحتدث د.اخلزامي عن نشأة 
الكلية واألقسام التي ضمتها في 
البداية اضافة الى أهم احملطات 
االستراتيجية التي مرت بها الكلية 
وأهم األقسام التي أنشئت فيما 
بعد، اضافة الى تقييم مخرجات 
الكلية وتطوير صحائف التخرج 
ضمن إط���ار االعتماد األكادميي، 
فضال عن انشاء مكتب التدريب 
امليداني واخلريجني والبدء في 
حتويل الكلية الى الكترونية، علما 
ان الكلي���ة تضم حاليا عددا من 
األقسام العلمية عالوة على أقسام 
جديدة ستنشأ في املستقبل، فهناك 
العلوم السياسية، وقسم  قسم 
علوم املكتبات واملعلومات، وقسم 
علم النفس، وقس���م اجلغرافيا، 
ومن األقسام اجلديدة التي ستنشأ: 

أكدت رئيسة جلنة استحداث 
البيطري  الط���ب  برنامج���ي 
والزراع���ة بالهيئ���ة العام���ة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.بهيج���ة بهبهاني ان اللجنة 
بص���دد االنته���اء م���ن اعداد 
البرنامجني املس���تحدثني بعد 
استكمال جميع البيانات التي 
تقدمت بطلبها جلنة الشؤون 

العلمية بالهيئة.
واوضحت بهبهاني في بيان 
صحاف���ي انه س���بق ان متت 
املوافقة على استحداث »كلية 
البيط���ري والزراعة«  للطب 
ضمن كليات الهيئة وس���يتم 
عرض البرنامجني املستحدثني 
على جلنة الش���ؤون العلمية 
بالهيئ���ة العتمادهما ومن ثم 
س���يتم رفعهما ال���ى اللجنة 
التنفيذية بالهيئة وبعدها الى 

مجلس ادارتها.
وأضافت ان جلنة استحداث 
البرنامجني املستحدثني تعمل 
باش���راف عام من نائب املدير 
الع���ام للتعلي���م التطبيق���ي 
والبح���وث الدكتور مش���عل 
عب���داهلل املش���عان وعدد من 
املتخصصني واالكادمييني في 

االقسام العلمية.
وأش���ارت بهبهاني الى ان 
الثروة احليواني���ة والثروة 
النباتية متثالن حجر األساس 
ال���ذي يقوم علي���ه االقتصاد 
الوطن���ي واألمن الغذائي وان 
دولة الكويت عملت على توفير 
كل االمكان���ات للمواطنني في 

قسم االجتماع واألنثروبوجليا، 
وقسم اجليومعلوماتية، وقسم 

اخلدمة االجتماعية.
وأشار د.اخلزامي الى طموحات 
الكلية وقال: تكم���ن طموحات 
الكلي���ة في اعتراف���ات اجلامعة 
واعتراف ديوان اخلدمة املدنية، 
من خالل توظيف خريج الكلية 
في وظيفة مهنية ميكنه العطاء 
فيها من خالل تخصصه العملي، 
الى  الكلية  والبدء في حتوي���ل 
الكترونية واالستغناء عن الورق 
في املراسالت بني األقسام، اضافة 
النواقص والتقدم  الى استكمال 
باملل���ف الكام���ل للحصول على 

االعتماد األكادميي.
ومن جهته، قال أس���تاذ علم 
النفس في كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.عثمان اخلضر: 
يجب حتديد الفلسفة واحلكمة من 
العمليات الكبيرة التي تتم داخل 
املؤسسات التعليمية، من خالل 
سد حاجة سوق العمل وبناء جيل 
مثقف وواع وترسيخ مبدأ التفكير 
الناقد والسليم وبناء شخصية 
متزنة ومتوافقة، وهناك مشكالت 
في جامع���ة الكويت متنعنا من 
حتديد الفلس���فة واحلكمة التي 
نتبعها باجلامعة، لذلك الفلسفة 
يجب ان تك���ون مرتبطة بخطة 
تنموية قومي���ة وهذه متت من 
خالل اخلطة التنموية التي صدرت 
بقانون مؤخرا، وبعد هذه اخلطوة 
يج���ب حتديد فلس���فة التعليم 

وحتديد األدوار املنو
العل���وم  بخريج���ي  ط���ة 
االجتماعي���ة وحتديد الكفاءات، 
ولكن م���ن االم���ور التي تعوق 
عملية التخطيط السليم سياسة 
القبول غير املدروسة، وبالتالي 
نس���بة اخلريجني كبي���رة جدا 
مقارنة مع سوق العمل، كما ان 
الوظائف املساندة غير كافية او 
غير مؤهل���ة و94% من خريجي 
العلوم االجتماعية يعملون لدى 

احلص�����ول عل�����ى امل��زارع 
وكذل��ك عل���ى »اجلواخ��ير« 
والت�����ي ه���ي أراض مملوكة 
للدول���ة وذلك بس���عر رمزي 
بهدف تربي���ة وتنمية هاتني 

الثروتني.
واضافت انه يقدم دعم مالي 
كبير لألعالف بش���رط وجود 
عدد محدد من املاش���ية وذلك 
لتكوين اقتصاد قوي وثروة 
حيواني���ة حتق���ق االكتف��اء 
الغذائي وان���ه يوجد حالي��ا 
في الكويت ما يق��ارب س���تة 
آالف جاخ���ور حيث يجب ان 
يحتوي كل منها على 100 رأس 
غنم بأقل تقدير »حسب النظم 
الى أن  املعمول بها«، مشيرة 
دولة الكويت مازالت مستوردة 
للحوم وللثروة احليوانية وال 
توج���د فيها صناعات للثروة 
احليواني���ة ومنتجاتها حيث 
ان من يعمل في تلك اجلواخير 

نفس رب العمل )احلكومة(.
وأك���د اخلضر عل���ى أهمية 
التدريب امليداني والتوجه الى 
القطاع اخلاص، مشيرا الى انه 
من الضروري استقطاب طلبة 
القسم العلمي ألنهم أفضل من 
األدبي وذلك بسبب تقدم العلوم 
اإلنسانية كثيرا عن السابق، فضال 
عن النظر الى تخصصات الكلية 

بأنها تخصصات مهنية.
من جهتها قالت أستاذة العلوم 
االجتماعي���ة في كلي���ة العلوم 
الكويت  االجتماعية بجامع���ة 
د.ملك الرشيد: ان الكلية بدأت 
بفلترة جميع برامجها واإلجراءات 
العملية للحصول على االعتماد 
األكادميي منذ عام 2005، ألننا 
ف���ي الكلية نطم���ح الى تعليم 
متميز يخضع لش���روط عاملية 
الكويت  وعند مقارن���ة خريج 
بخريج الكليات املتميزة عامليا 
جند ان هن���اك تطابقا في أمور 
أساسية. وحتدثت عن االعتماد 
األكادميي والزيارة التي قام بها 
الوفد الزائر من املؤسسة وقالت: 
منحنا تقرير الوفد 90% وركز 
اخلبراء في سلبياتهم على أربعة 
أمور، التي ذكرت في تقرير الوفد 
التدريس بحيث  وهي: أسلوب 
يتوجب ادخال الطالب مع األستاذ 
واملشاركة في العملية التعليمية، 
اضافة ال���ى حرية التعبير من 
التدريس واختيار  خالل طرق 
املنهج وعدم اجبار املدرس على 
تدريس م���ادة معينة، وأخيرا 
اإلدارة وكيفية الس���يطرة على 
نظام التدريس والترقيات، وبدأنا 
بتطوي���ر مختبراتن���ا بالكلية 
فضال عن صحائف التخرج مبا 
يتناس���ب مع التطور احلاصل 
في املجتمعات العاملية، وبالتالي 
حصلنا ضمني���ا على االعتماد 
األكادميي ولكن املرحلة األصعب 
هي صيانة االعتماد بعد ثالث 

سنوات.

واملزارع ه���م العمالة الوافدة 
التي ال معرفة وال خبرة لديها 
في رعاي���ة وتنمي���ة الثروة 

احليوانية.
ولفتت الى أن معظم دول 
مجل���س التع���اون اخلليجي 
قد أنش���أت كلي���ات للزراعة 
والبيطرة بهدف توفير الكوادر 
الوطنية املؤهلة واملدربة على 
أسس علمية للعمل في تنمية 
الثروتني احليوانية والنباتية 
لتصبح مصادر دخل أساسية 
للدولة وتؤمن لألجيال القادمة 
احلياة اآلمنة الكرمية عن طريق 

توفير األمن الغذائي.
وأكدت ان الكلية املستحدثة 
ستقوم باعداد مهندسني زراعيني 
العلمية  البح���وث  واج���راء 
والدراسات وتقدمي اخلدمات 
الدورات  واالستشارات وعقد 
التدريبية لرفع كفاءة العاملني 
في مجاالت تخصصي الزراعة 

والبيطرة.
وثمنت تعاون جلنة قطاع 
البيط���ري باملجلس  الط���ب 
االعلى للجامعات املصرية في 
تقييم البرنامجني املستحدثني 
ف���ي مجالي الط���ب البيطري 
والزراع���ة والتأكي���د على ان 
بالبرنامج  الدراسية  املقررات 
املستحدث تتوافق في االطار 
العام مع املقررات الدراس���ية 
العلمي بكليات  البرنامج  في 
الطب البيطري في مصر وتفي 
باحتياج���ات تخريج طبيب 

بيطري ممارس عام.

د.عبدالرضا أسيري

د.بهيجة بهبهاني

د.محمد اخلزاميد.صالح العثمان

د.عماد العتيقي ود.دي هاسل مكرمني أحد اخلريجني

د.موضي احلمود مع أحد اخلريجني

جانب من اخلريجات

صورة جماعية للطلبة اخلريجني

عادل الخرافي ضيف
»لقاء مع مسؤول« في الجامعة اليوم

فتح باب التسجيل الختبارات 
القدرات األكاديمية غدًا

الشمري إلعادة النظر في قرار 
وقف االعتراف بجامعة 6 أكتوبر

م.عادل اخلرافي

دي هاسل لخريجي »ماسترخت«: نفخر بتفوقكم وساهموا في تنمية وطنكم

أسامة دياب
التربية  برعاي���ة وزي���رة 
العال���ي  التعلي���م  ووزي���رة 
أقامت كلية  د.موضي احلمود 
ماسترخت الدارة األعمال حفال 
مميزا لتخريج 161 طالبا وطالبة 
حصلوا على درجة املاجستير 
في ادارة األعمال وبحضور عميد 
كلية ماسترخت الدارة األعمال 
في هولندا د.بيتر دي هاس���ل 
العامة  وعدد من الشخصيات 

ورجال األعمال.
جدي���ر بالذك���ر ان كلي���ة 
ماسترخت إلدارة األعمال في 
الكويت ونظيرتها في هولندا 
تعاونتا بشكل وثيق منذ عام 
2003 مما كان محصلته تسجيل 
أكثر م���ن 1000 طال���ب لنيل 
درجة املاجس���تير والبرنامج 
التمهيدي له���ا وخصوصا ان 
كلية ماسترخت إلدارة األعمال 
هي الكلية الوحيدة في الكويت 
املعتم���دة عامليا ملن���ح درجة 

ف���ي وزارة التعليم العالي في 
الكويت.

وقد قام عميد كلية ماسترخت 
إلدارة األعمال في هولندا د.بيتر 

دي هاسل واألمني العام ملجلس 
اجلامعات اخلاصة عماد العتيقي 
بتس���ليم الطالب والطالبات 
شهادات املاجستير وسط أفراح 

املاجس���تير باالضافة الى انها 
معتم���دة من قبل رابطة حملة 
ادارة األعمال  املاجس���تير في 
في مجلس اجلامعات اخلاصة 

الكلية أقامت حفاًل لتخريج 161 طالبًا وطالبة حصلوا على الماجستير في إدارة األعمال

وأهازيج األهل واألصدقاء.
وفي كلمته هنأ عميد كلية 
ماس���ترخت إلدارة األعم���ال 
في هولندا د.بيتر دي هاس���ل 
الطلبة اخلريجني، مشيدا بجدهم 
واجتهادهم عل���ى مدار عامني 
ونصف العام، معربا عن أمله 
في ان تكون درجة املاجستير 
التي حصلوا عليها مس���اهمة 
التنمية املس���تمرة  فعالة في 
واملستدامة في الكويت، وحظي 
الطالب املتفوقون بإشادة خاصة 
من دي هاس���ل ال���ذي اوضح 
ان كلية ماس���ترخت ملتزمة 
بتقدير مجهوداتهم وقدراتهم 

اخلاصة.
املتفوقون فهم:  أما الطالب 
سبيكة علي القديري، محمود 
ف���اروق فتروني، ميرنا محمد 
عدنان الرويساتي، دانا القديري، 
مروى كمال الدين، أمل صبحي 
أبواللي���ل، رمي مصباح النهية 

وشرين الشاعر.


