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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اكدت مس����اعد مدير معهد السياحة والتجميل 
واألزياء بالتكليف ورئيسة قسم اللغة االجنليزية 
ورئيس����ة جلنة املناهج فاطمة العازمي ان املعهد 
حريص على ان تكون مناهجه مطابقة للمواصفات 
العاملية، واشارت الى ان هناك اجتماعات دورية مع 
رؤساء االقسام العلمية وسوق العمل واعضاء املكتب 

االستشاري األملاني )GTZ( للتأكد من جودة املناهج 
ومواءمتها لس����وق العمل. وبينت ان املعهد حصل 
مؤخرا على ش����هادة »األيزو« التي توضح حرص 
املعهد على الدقة في العمل وتطبيقه ملعايير اجلودة 
العاملية، مشيرا الى ان هناك تعاونا مع مركز تطوير 
املناهج والبرامج بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، 

وذلك في حالة استحداث برنامج تدريبي جديد.

العازمي: مناهج »السياحة والتجميل« مطابقة للمواصفات العالمية

)سعود سالم(جانب من صناديق االقتراع

جولة داخل املعرض د.عبداهلل الفهيد ود.فهد الثاقب ود.عبدالرحمن االحمد يفتتحون املعرض

أعضاء القائمة املستقلة خالل املؤمتر الصحافي 

عبدالرحمن البحر

د.موضي احلمود

عمار الكندري

البحر: نرفض تحديد عدد الدارسين
في أميركا بـ 50 طالباً في كل كلية

الحمود: إيقاف تسجيل الكويتيين
بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

قبول الكويتيات زوجات السعوديين وزوجات
وأبناء الديبلوماسيين في الجامعات السعودية

على غير مقاعد المنح الدراسية

محمد هالل الخالدي
ناقش سفيرنا في الرياض الشيخ حمد جابر العلي 
عددا م����ن قضايا التعليم مع وزي����ر التعليم العالي 
الس����عودي د.خالد العنقري اسفر عن مجموعة من 

االتفاقيات التي ستخدم الدارسني الكويتيني.
ومن أهمها قبول الكويتيات املتزوجات من مواطنني 
س����عوديني مقيمني في اململكة على غير مقاعد املنح 
الدراس����ية في اجلامعات الس����عودية أسوة مبا يتم 
بجامعة الكوي����ت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وكذلك قبول أبناء وزوجات الديبلوماسيني 
ببعثة الكويت باململكة العربية السعودية الشقيقة 
على غير مقاعد املن����ح أيضا، كما قام رئيس املكتب 
الثقافي الكويتي ف����ي الرياض د.جابر املري بعرض 

عدة مواضيع أخرى ذات أهمية منها:
رفع أسماء الطلبة الكويتيني املرشحني على مقاعد 
املنح الدراسية املخصصة لدولة الكويت في اجلامعات 
السعودية إلى وزارة التعليم العالي السعودية مباشرة 
ولي����س عن طريق وزارة اخلارجية وس����فارة خادم 
احلرمني الشريفني في الكويت، وكذلك معاملة األساتذة 

الكويتيني العاملني باجلامعات الس����عودية معاملة 
األساتذة السعوديني أسوة بقرنائهم السعوديني العاملني 
بجامعة الكويت و»التطبيقي« وتنفيذا لقرار مجلس 

التعاون اخلليجي بهذا الصدد.
ومتت أيضا مناقشة زيادة املنح املخصصة للطلبة 
الكويتيني في اجلامعات الس����عودية التي بها مقاعد 
للطلبة الكويتيني مع تخصيص مقاعد باجلامعات التي 

ال يوجد بها مقاعد مخصصة للطلبة الكويتيني.
وقد وافق وزير التعليم العالي السعودي مشكورا 
على جميع البنود التي طرحها س����فير الكويت في 
الرياض الشيخ حمد جابر العلي الصباح ورئيس املكتب 
الثقافي الكويتي د. جابر املري، وأعطى توجيهاته إلى 
وكيل وزارة التعليم العالي د.محمد العوهلي لتنفيذ 
جميع الطلبات التي عرضت في االجتماع، وهي بادرة 
طيبة تؤكد عمق العالقات األخوية املتميزة التي جتمع 
الكويت واململكة العربية السعودية، وتؤكد حرص 
سفير الكويت في اململكة الشيخ حمد جابر العلي على 
معاجلة جميع قضايا الطلبة الكويتيني الدارسني في 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.

اللجنة التعليمية في مجلس األمة 
حيث قابل رئيس اللجنة التعليمية 
د.س����لوى اجلس����ار والتي أبدت 
تأييدها ملطال����ب االحتاد ووعدت 
بالتحرك لدعم تغيير السياس����ة. 
هذا وسيستمر االحتاد في لقاء 
اجلهات املس���ؤولة في الوزارة 
واجلهات التعليمي���ة للوقوف 
على أسباب استثناء طلبة أميركا 
والوصول إلى حلول مناسبة حيث 
اقترح االحتاد العديد من البدائل 
للسياسة احلالية منها زيادة احلد 
للبلوك العددي إلى 75 في جميع 
اجلامعات أو جعل احلد للبلوك 
العددي يتناسب طرديا مع عدد 
الطلبة الكل���ي في اجلامعات أو 
زيادة احلد إلى 100 طالب في أفضل 
100 جامعة في الواليات املتحدة، 
وحث البحر جميع الطلبة الذين 
لم يشاركوا بعد في التوقيع على 
زي���ارة موقع االحتاد ودعم هذه 
القضية الطالبية بصوت واحد 

وبإرادة واحدة.

ص����دوره، وذلك اعتبارا من العام 
الدراسي 2011/2010.

من جهة أخرى، بحثت وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود مع مس����ؤولني 
أمل����ان فتح ب����اب البعثات لطالب 
الكويت املتميزين في مجال الهندسة 
والعلوم ف����ي اجلامعات االملانية. 
وقال����ت وزارة التربية، في بيان 
صحافي امس، ان د.احلمود والسفير 
االملاني ميشائيل فوربس واملدير 
التنفيذي للوكالة االملانية للتعاون 
الفني املختص مبنطقة اخلليج بيتر 
ميخائيل شميت ناقشوا االتفاقية 
املشتركة بني الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقية  التطبيقي واجلامعات 
االملاني����ة. وأضاف����ت ان الطرفني 
بحثا ايضا االمور املتعلقة بانشاء 
مدرس����ة أملانية للجالية االملانية 

في الكويت.

حفل االفتتاح الذي سيقام اليوم 
)الثالثاء( من الس���اعة 6 وحتى 
الس���اعة 6.30، ثم راحة للصالة 
بعدها يقدم د.طارق الس���ويدان 
محاضرة بعنوان »معايير نجاح 
الخط���ط االس���تراتيجية«، ث���م 
اليوم الثاني األربعاء 26 الجاري 
وستتضمن أنشطته عرضا لخطة 
مؤسس���ة البترول الكويتية من 
الساعة 5.45 وحتى الساعة 6.30 
ثم راحة للصالة، ثم يلي ذلك عرض 
لخطة وتجربة دولة سنغافورة من 
الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء، 
ثم بعد ذلك يت���م عرض الخطة 
االستراتيجية للكويت أمين عام 
المجلس األعلى للتخطيط د.عادل 
الوقيان، وفيها يتم فتح حوار حول 
الشبابية والطالبية  المقترحات 
للخطة االستراتيجية، وذلك من 

الساعة 8 وحتى الساعة 9.30.

وصول عدد الطلبة الكويتيني في 
هذه اجلامعات إلى 45 طالبا حتى 
وإن كان ع����دد الطلب����ة الكلي في 
هذه اجلامع����ات أكثر من 30 ألف 
طالب في بعض األحيان. وأوضح 
البحر أن حملة التواقيع ما هي إلى 
خطوة أولى إلى مزيد من التحركات 
لوضع حد للسياسة احلالية فقد بدأ 
االحتاد قبل أسبوع في لقاء أعضاء 

 MFA بالدراس����ة بشهادة الطلبة 
ماجستير الفنون اجلميلة الصادرة 
عن جامعة روح القدس باجلمهورية 
اللبنانية ايقافا مؤقتا، وال ينطبق 
امللتحقني  الطلبة  القرار على  هذا 
فعليا واملستمرين بالدراسة قبل 

الشبابية والطالبية  المقترحات 
للخطة االس���تراتيجية، وكذلك 
عرض عدة تجارب محلية ودولية. 
واستطرد الكندري قائال ان برنامج 
الملتقى الشبابي سيقام على مدار 
يومين وسيحتوي اليوم األول على 

آالء خليفة
اعلن نائب رئيس الهيئة اإلدارية 
للشؤون الطالبية في االحتاد الوطني 
لطلب����ة الكويت � ف����رع الواليات 
 )nuks.org( املتح����دة األميركي����ة
عبدالرحمن البحر أن الهيئة اإلدارية 
في االحتاد مازالت مستمرة في حملة 
التواقيع احتجاجا على القرار األخير 
الصادر من وزارة التعليم واملتعلق 
بتحديد عدد الطلبة الدارسني في 
اجلامعات األميركي����ة ب�50 طالبا 
في كل جامعة باس����تثناء واضح 
لطلبة أميركا من السياسة اجلديدة 
حلظر اجلامعات والتي حتدد عدد 
الطلبة ب�50 طالبا في كل كلية من 
كل جامعة، فقد أوضح االحتاد ومنذ 
أكثر من عام جلميع املسؤولني أن 
السياسة احلالية مجحفة بشكل 
كبير للطلبة والطالبات املغتربني 
خاص����ة الراغب����ني في الدراس����ة 
بالواليات املتحدة حيث ان زيادة 
مقاعد البعثات أدت إلى إغالق عدد 
كبير من اجلامعات املتميزة بسبب 

مريم بندق
علم����ت »األنب����اء« ان وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلم����ود أصدرت قرارا 
الطلبة  التحاق وتسجيل  بإيقاف 
ايقافا مؤقتا  الكويتيني بالدراسة 
بجميع املراحل اجلامعية والدراسات 
العليا في جامع����ة مصر للعلوم 
والتكنولوجي����ا ف����ي جمهورية 
مصر العربي����ة اعتبارا من العام 
الدراسي 2011/2010. وال ينطبق هذا 
القرار على الطلبة امللتحقني فعليا 
باجلامعة واملستمرين بالدراسة 

قبل صدور هذا القرار.
وجاء الق����رار بناء على تقرير 
املكتب الثقافي بسفارتنا بالقاهرة 
املرف����وع للوزي����رة ف����ي فبراير 

املاضي.
يذكر ان الوزيرة أصدرت قرارا 
نص على ايقاف التحاق وتسجيل 

آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة اإلدارية في 
االتحاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الجامعة عمار الكندري عن 
اقامة الملتقى الشبابي األول تحت 
عنوان »اس���تراتيجية الكويت.. 
المسؤولية والمستقبل«، وذلك 
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس���كان الشيخ أحمد 
الفهد على مس���رح مركز العلوم 
الطبية بالجابرية اليوم )الثالثاء( 
في تمام الس���اعة ال� 6 مس���اء. 
وأضاف الكندري ان هذا المؤتمر 
الشبابي يأتي لعرض  والملتقى 
الخطة االستراتيجية على الشباب 
الكويتي واإلجابة على تساؤالت 
الشباب والمشاركة في مناقشة 
الخطة عبر ح���وار مفتوح حول 

الكندري: افتتاح الملتقى الشبابي األول اليوم

بحثت ابتعاث طلبتنا إلى جامعات ألمانية

»الصيدلة«: تجديد استراحة 
الطالبات بالكامل

آالء خليفة
افتتحت جمعية طلبة الصيدلة استراحة طالبات »الصيدلة« 
بعد جتديدها بالكامل، وقالت مسؤولة جتديد االستراحة الطالبة 
ش���هد اليتامى ان اس���تراحة الطالبات موقع حيوي في الكلية 
فهي باإلضاف���ة لكونها مكانا الس���تراحة 140 طالبة فهي ايضا 
مصلى للطالبات وموقع إلعداد املشاريع للمجموعات الدراسية، 
لذا حرص���ت اجلمعية على إعادة تأثيثه���ا نظرا ملرور 3 أعوام 
على أثاث االستراحة الس���ابقة، وقد مت التجديد مبا يتالءم مع 
احتياج���ات الطالبات من زيادة عدد املقاعد وأطقم اجللوس مع 
توفير االجه���زة الكهربائية االساس���ية كالثالجة واملايكرويف 

وغالية املاء وغيرها.

»االجتماعية« اختتمت أنشطتها للعام الحالي
العل���وم  أقام���ت كلي���ة   
االجتماعية في جامعة الكويت 
امس احلفل اخلتامي ألنشطتها 
للعام اجلامعي 2009/ 2010 حتت 
رعاية عميد الكلية د.عبدالرضا 

أسيري.
وثمن د.اس���يري في كلمة 
ألقاها خ���الل احلف���ل جهود 
بالكلي���ة واإلبداعات  العاملني 
الت���ي قدموها  واملس���اهمات 
خالل العام الدراسي، الفتا الى 
ان الكلية س���تحصل في وقت 
قريب على االعتماد األكادميي 

بفضل تلك اجلهود.
وقال ان الكلية س���تواصل 
مسيرة العطاء لتحقيق التميز 
املنشود في العملية التعليمية 
لتخريج جيل مؤهل لس���وق 
العمل، مشيرا الى انه مت افتتاح 
وحدات تنظيمية وعلمية خالل 
العام الدراسي وكذلك برنامج 
لوضع وحدة لدراس���ات األمن 

القومي.
وبني ان الكلية لم تغفل عن 
أبنائها م���ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة حيث انها عمدت على 

وضع مصاعد خاصة للطلبة 
من هذه الفئة وتظليل املواقف 

اخلاصة ملركبات الطلبة.
وأض���اف ان الكلية نظمت 
العديد من األنشطة والدراسات 
التي ساهمت في حتقيق الرسالة 
اجلامعي���ة وانه���ا تعمل على 
تنظيم املؤمت���ر الدولي الرابع 
للكلي���ة خالل الفت���رة من 29 
نوفمبر الى األول من ديسمبر 
املقبلني حتت ش���عار »حلول 
عملية لقضايا مجتمعية« آمال 

ان يتكلل بالنجاح.

الفهيد: االهتمام بالبحث العلمي سنّة أكدتها اإلدارة الجامعية

حت���ت رعاية مدير جامع���ة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد وضمن انشطة املوسم 
الثقافي للعام اجلامعي 2010/2009 ملكتب 
نائب مدي���ر اجلامعة لالبح���اث وكلية 
التربية وبحض���ور نائب مدير اجلامعة 
لالبحاث د.فهد الثاقب، وعميد كلية التربية 
د.عبدالرحمن االحمد ومساعديه د.احمد 
الهالل ود.فوزية هادي، وعميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا اسيري، وعدد من 
العمداء واعضاء هيئة التدريس بالكليات 
املختلفة، نظم���ت ادارة االبحاث وكلية 
التربية »يوم امللصق العلمي« واشتمل 
على ما يقارب 26 ملصقا علميا من مختلف 

الكليات االدبية واالنسانية.
وبهذه املناسبة قال مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد انه منذ تولى د.فهد الثاقب 
منصب نائب مدير اجلامعة لالبحاث منذ 4 
سنوات تبنى فكرة اقامة معارض امللصق 
العلمي اخلاصة بالبحوث العلمية، فهذه 
االبحاث بعضها ينش���ر مبجالت علمية 
محكمة داخ���ل الكويت وخارجها، مؤكدا 
ان وج���ود ه���ذا املعرض يس���اعد على 
حتقيق عدة اهداف من اهمها اوال: وضع 
االبحاث املنشورة على هيئة ملصق علمي 
وملخصات وابرازها اعالميا واحاطة الناس 
بها علما وذلك عن طريق زيارة املعارض 

املختلفة للملصق العلمي، ثانيا: وجود 
العدي���د من االبحاث التي لم تنش���ر في 
مجالت علمية قد تنشر الحقا وقد تكون 

اطروحات ماجستير ودكتوراه.
وذكر د.الفهيد انه يتم خالل معرض 
امللصق العلمي تبادل اآلراء والتعليقات ما 
بني الزائرين واعضاء هيئة التدريس من 
الكليات املختلفة، كما انه ميثل بكل تأكيد 
اهمية الساتذة جامعة الكويت وللدراسات 
العليا، خصوصا ان بعض االبحاث العلمية 
تكون ممولة من ادارة االبحاث مبكافآت 
رمزية، مش���يرا الى ان االهتمام بالبحث 

العلمي سنة اكدتها االدارة اجلامعية.

من جهة اخرى اعرب عميد كلية التربية 
د.عبدالرحمن االحمد عن سعادته بافتتاح 
املعرض الثاني للملصق العلمي، مؤكدا انه 
يبني مدى اهتمام جامعة الكويت وخاصة 
ادارة االبحاث، والكليات االدبية واالنسانية 
واالجتماعية ومنها كلية التربية بالبحوث 

العلمية.
واضاف ان »عدد امللصقات املشاركة 
في املع���رض يدل على اهتم���ام اعضاء 
هيئة التدريس بالبحث والنشاط العلمي 
املوجودة بالكلية، س���واء على مستوى 
الطلبة او هيئة التدريس او املراكز البحثية 

املختلفة«.

خالل عشرين عاما من خدمته في 
اجلامعة وايض���ا صرف مكافأة 
التقاعد املق���ررة بناء على عدد 
سنوات العمل وليس بعد مضي 
30 عاما م���ن اخلدمة، باالضافة 
الى ص���رف العالوة االجتماعية 
لزوجات الزمالء الوافدين وصرف 
الوافدين  نهاية اخلدمة للزمالء 
بناء على املرتب الشامل والعمل 
على ان يك���ون قانون اجلامعة 
اجلدي���د معززا لدور االقس���ام 
العلمية ومجالس الكليات وتعزيز 
واث���راء دور اجلمعية مبا يالئم 
املكان���ة االكادميي���ة ألعضائها 
واالرتق���اء ب���دور اجلمعية في 
اجلامعة وف���ي املجتمع لتعود 
ال���ى موقعها الطبيعي على قمة 
مؤسسات املجتمع املدني وتنويع 
االنشطة االجتماعية التي تدعم 
روح التعاون واحملبة بني اعضاء 
هيئة التدريس واشراك عضو هيئة 
التدريس كل حس���ب تخصصه 
في املس���اهمة في تفعيل اخلطة 
التنموية للدولة وكذلك العمل على 
توفير عقود طويلة االجل العضاء 
هيئة التدريس لتوفير االستقرار 
املهني لهم وزيادة احلوافز جلذب 
النادرة ومواصلة  التخصصات 
العمل إلنش���اء احتاد الس���اتذة 

اجلامعات العربية.

اكادميي  الس���كن وايجاد مناخ 
صحي واخوي بني اعضاء هيئة 
التدري���س مبا في ذل���ك االدارة 
اجلامعي���ة مبا يخ���دم الصالح 
العام للجامعة واملجتمع ويكفل 
حل كافة مش���اكل اعضاء هيئة 

التدريس.
القائمة تس���عى  أن  وأضاف 
أيضا إلى توفير امليزات االكادميية 
للمدرسني املساعدين ومدرسي 
اللغات مث���ل حضور املؤمترات 
ودعم البحوث واالرتقاء الوظيفي 
اس���وة بزمالئهم اعض���اء هيئة 
التدريس وان يكون قرار حتديد 
مصي���ر مركز اللغات الس���اتذة 
مركز اللغات وايضا منح عضو 
هيئة التدريس اجازة قيادية ملدة 
سنتني ملن لم يتبوأ مركزا قياديا 

التدريس باجلامعة ومساهمتهم 
في اجناز هذه اخلطة التنموية 

الطموحة للبلد.
وعلى صعيد متصل حتدث 
د.الظفيري عن اهداف وبرنامج 
عمل القائمة اجلامعية املستقلة، 
ومنها الدفاع عن حقوق اعضاء 
هيئ���ة التدري���س واملدرس���ني 
اللغات  املس���اعدين ومدرس���ي 
ومتابع���ة حتقي���ق االمتيازات 
التي وافق عليها مجلس اجلامعة 
مؤخرا وعلى رأسها زيادة املعاش 
التقاعدي وتعليم االبناء والتذاكر 
السنوية والتامني الصحي جلميع 
اعضاء هيئة التدريس باالضافة 
الى متابعة ما لم يتم اقراره من 
قبيل زيادة مكافأة نهاية اخلدمة 
للزم���الء الوافدين وتثبيت بدل 

تضمني قانون اجلامعة اجلديد 
امليزات واحلواف���ز وعدم تركها 
للوائح الالحقة من تعليم االبناء 
وتذاكر السفر والتامني الصحي 
الس���كن العض���اء هيئة  وبدل 
التدريس ومكافأة نهاية اخلدمة 
للزمالء الوافدين وتعيني االساتذة 
غير املتفرغني للمساهمة في خدمة 
اجلامع���ة بعد التقاع���د وكذلك 
السماع بعقود عمل طويلة االمد 
العضاء هيئة التدريس الوافدين 
وذلك من اجل توفير االستقرار 

املهني لهم.
وأش���ار الى ان هناك ميزات 
اخرى تتطلب املتابعة في مجلس 
اخلدمة املدنية واجلهات االخرى 
كما يجب ان يستفاد من اخلبرات 
املتواف���رة لدى اعض���اء هيئة 

آالء خليفة
حتت شعار »ستبقى مستقلة« 
اعلنت القائمة اجلامعية املستقلة 
خوضها النتخابات جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 

والتي ستعقد 2 يونيو املقبل. 
الظفيري في  وقال د.ع���واد 
املؤمتر الصحافي الذي عقد صباح 
امس عقدنا العزم على الترشيح 
النتخاب���ات اجلمعية اميانا منا 
باالستمرار في خدمة اعضاء هيئة 
التدريس واملدرسني املساعدين 
ومدرسي اللغات في هذه املرحلة 
املهمة من تاريخ اجلامعة حيث ان 
هناك نية إلقرار مشروع قانون 
املهم  جديد للجامعة وهو االمر 
حيث يج���ب ان يصاغ مثل هذا 
القانون بعناي���ة تكفل للجميع 
حقوقهم من خالل اعطاء االقسام 
العلمية واجلمعية ممثلهم الشرعي 
دورا في صياغته والتعليق على 

مواده قبل اقراره.
واردف د.الظفيري قائال: كما 
اننا لن ننس���ى دورنا الرئيسي 
بالدفاع عن حقوق اعضاء هيئة 
التدريس ورف���ع املظالم عنهم 
والسعي الى توفير مناخ احلرية 
التي كفلها  العلمية والبحثي���ة 

الدستور وقانون اجلامعة.
ولفت الظفيري الى انه يجب 

إدارة األبحاث وكلية التربية بالجامعة نظمتا »يوم الملصق العلمي«

أعضاء القائمة الجامعية المستقلة
�  د.ع���واد الظفي���ري: كلي���ة العل���وم 

االدارية.
�  د.علي بومجداد: كلية العلوم.
�  د.عواد الغريبة: كلية التربية.

� د. مي البدر: كلية الطب.
�  د.محم���د اخلض���ر: كلية الهندس���ة 

والبترول.
الهندس���ة  �  د.خال���د مه���دي: كلي���ة 

والبترول.
� د. ناصر الشمري: كلية اآلداب.
�  د.بدر الكندري: مركز اللغات.

�  د.عادل أغا: كلية العلوم.

»الجامعية المستقلة« تخوض انتخابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
تحت شعار »ستبقى مستقلة«


