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الجامعــــة
والتطبيقي

بحث فريق عمل مشروع »الشراكة بني كلية الدراسات 
التجارية م���ع اجلامع���ات البريطاني���ة« ووفد جامعة 
بالكبيرن البريطانية تطوير برنامجي البنوك والتأمني 

في الكلية.
وقال بيان صحافي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب ان هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الزيارات 
باملشروع الذي يشرف عليه املجلس الثقافي البريطاني 

بالكوي���ت وبتمويل منه والذي بدأ العمل به منذ اكتوبر 
.2009

واضاف ان الطرفني قاما بعمل عرض عن كل كلية على 
حدة، ومت عقبها مناقشة سبل التعاون املمكنة لالرتقاء 
باملستوى التعليمي واالكادميي لكلية الدراسات التجارية 
كخطوة أولية لتطوير برنامجي البنوك والتأمني، وذلك 

لتطبيق درجة البكالوريوس في هذين التخصصني.

وفد من جامعة بالكبيرن يبحث مع مسؤولي كلية الدراسات التجارية تطوير برنامجي البنوك والتأمين

توفير مقر مناسب لجمعية أعضاء هيئة التدريس في حالة إزالة ڤلل الضيافة

أصدر قراراً خاصاً بسكرتارية رؤساء األقسام والمديرين واإلداريين

1163 أستاذاً ومدرباً ساهموا في تنمية واستثمار الكوادر الوطنية للعمل بالقطاعات المختلفة

 »2010 Showreel« إبداعات طالبية مميزة في

لجنة العمداء: الموافقة على برنامج بكالوريوس الصيدلة اإلكلينيكية
ومنع ارتداء المالبس التي ال تتفق وطبيعة الحرم الجامعي

 »التربية األساسية«: ضوابط لالختبارات النهائية باألقسام العلمية

البحر: »التطبيقي« قدّمت 128 تخصصاً يحتاجها سوق العمل

»GUST« إبراهيم: تشجيع المواهب اإلعالمية في
محمد المجر

نظم قسم االعالم بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST( عرض Showreel 2010 والذي تضمن مجموعة 
من العروض التي قام بتنفيذها واخراجها طالب وطالبات 
التخصص والتي تنوعت بني اعالنات ترويجية وافالم 

قصيرة ومواد تلفزيونية نالت اعجاب اجلميع.
حتدث في بداية االمس����ية د.عالء الدين ابراهيم من 
قسم االعالم باجلامعة حول فكرة اقامة مثل هذا امللتقى 
الذي جمع اعمال الطلبة الذين التحقوا بالقسم وقاموا 
بدراسة مقررات االنتاج التلفزيونية وانها خطوة تأتي 
لتق����دمي جهود هؤالء الطلبة وتش����جيعهم على االبداع 
والحتضان مواهبهم االعالمية، مبينا ان مثل هذا احلدث 
يقام للمرة االولى، موجها الشكر العميق جلميع الطلبة 

على اجلهود الكبيرة التي بذلوها من اجل تنفيذ وتصوير 
وانتاج مثل هذه االعمال التلفزيونية التي اشرف عليها 
اساتذة املقرر وقس����م االعالم باجلامعة، مشيدا بجهود 
مدير العالقات العامة واالعالم باجلامعة د.مسعود اسد 

ود.كلود ماركوس.
بدورها، بينت استاذة االعالم د.كلود ماركوس ان 
االعمال التي جمعت ليتم عرضها في امسية العروض 
التلفزيوني���ة احتوت تنوعا كبي���را بني املواد التي 
نفذت بكاميرات رقمية ذات جودة عالية وتلك التي مت 
ادخال املؤثرات واجلرافيك في تنفيذها اظهرت مدى 
اجلرأة واالبداع الذي يتمتع به الطلبة الذين عملوا 
لساعات طويلة في كتابة نصوص ومشاهد االفالم 
القصيرة التي اخرجوها وبني االعالنات التي ظهرت 

بشكل احترافي كبير.
بعد ذلك، بدأت العروض التلفزيونية لالعمال التي 
نفذها الطلبة والت����ي تنوعت بني افالم روائية قصيرة 
وبني اعالنات ترويجية وفيلم وثائقي، ومتيزت بشكل 
كبير جهود طلبة تكررت اسماؤهم وظهرت ملساتهم في 
معظم االعمال املصورة وبشكل مميز مثل مروة معرفي 
ومحمود كنعان وعبدالعزيز بوخمس����ني وعبدالعزيز 
الشيتان وبشار عبداحلميد وشيخة الصباح ويوسف 

املخلد وفي العصفور وبشار عبداحلميد وغيرهم.
ومن بني الع����روض التي لفتت االنتباه عمل يحاكي 
فكرة برنامج »كنز« التلفزيوني الذي يعرض على شاشة 
تلفزيون الوطن، قدم بطريقة مرحة القت استحس����ان 

احلضور.

واصلت جلنة العمداء اجتماعها 
الذي عقد األسبوع املاضي برئاسة 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهي���د وحضور األم���ني العام 
املدير  اليتامى ون���واب  د.أنور 
وعمداء الكلي���ات، وذلك صباح 
ي���وم األحد 2010/5/30 في قاعة 
اجتماعات األمني العام باخلالدية، 
وفي هذا الص���دد أعلن الناطق 
الرسمي باسم اجلامعة مدير إدارة 
العالقات العامة واإلعالم فيصل 
مقصيد أن اللجنة ناقشت خالل 
اجتماعها عددا من املوضوعات، 
واتخ���ذت بش���أنها التوصيات 

املناسبة، ومنها:
� وافقت اللجنة على مقترح 
تعدي���ل بنود الئح���ة اجلوائز 
التقديرية للتدري���س املتميز، 
التي تهدف إلى التعبير عن تقدير 
اجلامعة ملستوى األداء التدريسي 
للفائزين، واعترافها بفضلهم في 
الطلب���ة وتأهيلهم،  رفع كفاءة 

محمد هالل الخالدي
عقد عميد كلية التربية األساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبداهلل املهنا اجتماعا 
مع رؤساء االقسام العلمية بالكلية 
حيث ناقش مجموعة من الضوابط 
املتعلقة بتنظيم العمل خالل فترة 
االختبارات النهائية، واصدر بعد 
ذلك قرارا بش���أن تل���ك الضوابط 
وه���ي:  1� عضو هيئ���ة التدريس 
وعض���و هيئة التدريب بالقس���م 
العلمي مسؤوالن مسؤولية كاملة 
عن مقرراتهما الدراسية: في إعداد 
ومراقبة االختبارات وحصر غياب 
الطلبة واعالن النتيجة حسب النظم 

واللوائح املعمول بها بالهيئة.
2� يقوم عضو هيئة التدريس 
وعض���و هيئة التدري���ب بتحديد 
العملي���ة  مواعي���د االختب���ارات 
والتطبيقي���ة النهائي���ة في نفس 
مواعيد احملاضرات األصلية املذكورة 
في اجلدول الدراسي منعا حلدوث 
تضارب في مواعي���د االختبارات 

النهائية للطالبات.
3� عض���و هيئة التدريس غير 
مل���زم مبراقبة مقررات دراس���ية 
ال يقوم بتدريس���ها وعند احلاجة 
العلمي  ملراقبني إضافيني بالقسم 
يتم تبليغ مساعد العميد للشؤون 
الطالبية )بنات( رئيس اللجنة العليا 
لإلشراف على س���ير االختبارات 
النهائي���ة/ بن���ات لتوفيرهم من 
مكت���ب التربي���ة العملية ومكتب 
االرش���اد االكادميي، 4� عند رغبة 
عضو هيئة تدريس او عضو هيئة 
تدريب بالقسم العلمي تغيير موعد 
اختبار مقرره الدراسي فإنه يجب ان 
يعتمد املوافقة على ذلك من جميع 
الطالبات املسجالت في املقرر ومن 

ثم من رئيس القسم العلمي.
5� يقوم رئيس القسم العلمي 
او رئيس جلنة سير االختبارات 
بإب���الغ رئيس  العلمي  بالقس���م 
اللجنة العليا لإلشراف على سير 
االختب���ارات النهائية عند حدوث 
حالة غش مع ارفاق النموذج اخلاص 

محمد هالل الخالدي
أكدت نائبة املدير العام للشؤون 
اإلداري���ة واملالية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب صباح 
البحر ان الهيئة استطاعت خالل 
األعوام املاضية حتقيق الكثير من 
األهداف واألمنيات التي ساهمت 
في بناء املجتمع ودفع مس���يرة 
التنمي���ة نحو جعل الكويت بلدا 
اقتصاديا مواكبا لتطورات وحاجة 
العصر، موضح���ة ان الهيئة من 
خ���الل تواصله���ا وتعاونها مع 
القط���اع اخلاص قدمت لس���وق 
الكوادر  العم���ل مخرجات م���ن 
التي س���اهمت  الوطنية املؤهلة 
بالفعل في سد حاجة السوق في 
عدة مجاالت وتخصصات علمية 

وفنية ومهنية.
وأوضحت البح���ر ان الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
التدريب األساس���ي  تعتبر رافد 

في الكويت، حي���ث قدمت خالل 
األعوام املاضية نحو ال� 150 ألف 
خري���ج وخريج���ة انخرطوا في 
العمل احلكومي واخلاص وأثبتوا 
جدارتهم خالل مسيرة عملهم وهذا 
النجاح يع���ود الى جهود القوى 
العاملة املؤهلة واملهيأة للمشاركة 
بشكل فعال في تعليم وتدريب تلك 
التي يحتاجها  البشرية  الكوادر 
س���وق العمل، مبين���ة ان هناك 
أعدادا كبيرة من حاملي ش���هادة 
الدكتوراه واملاجستير يعملون في 
التدريس والتدريب بتخصصات 
عدده���ا 128 تخصص���ا تتراوح 
الهندس���ية  العلوم  مجاالتها في 
واالقتصادية والقانونية واآلداب 
بفروعها وإدارة األعمال والتنسيق 
وغيرها من التخصصات واملجاالت 
التي يحتاجها سوق العمل، ويتبع 
الهيئة 1163 عضو هيئة تدريس 
وتدريب من حملة شهادة الدكتوراه 

بحسب املألوف للشخص املعتاد 
مع طبيعة احلرم اجلامعي، والقيم 
اإلسالمية وأعراف البالد، ووافقت 
اللجنة على التعميم على الطالب 
والطالبات مبنع ارتداء الشورت 
منعا تام���ا وعدم ارتداء اللباس 
الش���فاف واملالبس ذات األلوان 
الصارخة أو التي حتمل عبارات 
أو شعارات جدلية مخلة باآلداب 
العامة وال تتفق مع طبيعة احلرم 
اجلامعي، وبالنس���بة للطالبات 
عدم ارتداء التنورة فوق الركبة، 
وبالنس���بة للطالب عدم لبس 
السالسل واألقراط وما شابهها، 
وعلى ذوي الشأن اتخاذ اإلجراء 
املناسب نحو التأكد من االلتزام 

بهذا التعميم.
� املوافق���ة عل���ى توفير مقر 
مناس���ب جلمعية أعضاء هيئة 
التدري���س في حال���ة إزالة ڤلل 
الضياف���ة مبوق���ع اجلامعة في 

الشويخ.

للطالبات في حالة تأجيل االختبارات 
النهائي���ة دون الطلب من الطالبة 
توقيع العمادة باملوافقة مس���بقا 
ليقوم استاذ املقرر او رئيس القسم 

باملوافقة الحقا.
8� يقوم رئيس القسم العلمي 
بالتص���رف دون الرجوع لعمادة 
الكلية بش���أن النم���وذج اخلاص 
بتضارب مواعي���د االختبارات او 
وجود 3 اختبارات في اليوم الواحد 

للطالبة في تخصص القسم.
العلمي  القس���م  9� يراعى في 
عدم دخول رئيس القسم العلمي 
او رئيس جلنة سير االختبارات 
او اعضائها لقاعات االختبارات إال 
عند طلب عض���و هيئة التدريس 

ذلك لظرف طارئ.
10� عدم حضور اعضاء هيئة 
التدريس وهيئة التدريب للعمادة 
بش���أن الرغبة في تغيير مواعيد 
االختبارات او عند حدوث مشكلة 
بقاعة االختبار والتنسيق لذلك مع 
رئيس القسم العلمي او رئيس جلنة 

سير االختبارات بالقسم العلمي. 
ومن جهة ثانية اصدر عميد كلية 
التربية االساسية د.عبداهلل املهنا 
قرارا لرؤس���اء االقس���ام العلمية 
وامل���دراء اإلداريني ومس���اعديهم 
بالكلي���ة جاء فيه انه لوحظ قيام 
التدريس  بعض اعض���اء هيئ���ة 
بتكليف سكرتارية االقسام العلمية 
بالقيام بتأدي���ة املهام املناطة بهم 
في اعمال اختبارات نهاية الفصل 
الدراسي احلالي )قيامهم باختبار 
الطالب���ات او الطلبة بتكليف من 
عضو هيئ���ة التدريس( وملا كان 
ذلك مخالفا للوائح والنظم املعمول 
بها في هذا الشأن، يرجى التأكيد 
على سكرتارية االقسام العلمية في 
كل من كلية البنات والبنني بعدم 
تكرار ذلك حتديدا لالختصاصات 
كل في مجال عمله، كما يرجى من 
املديرين االداريني في مواقع الكلية 
االربعة بالتعميم على اعضاء الهيئة 
االدارية بالعلم حيث ستتم محاسبة 

كل من يخالف ذلك.

العلمي���ة املعتمدة م���ا يجعلهم 
يتبؤون قمة اله���رم في الكوادر 
العلمية، فهناك 585 أستاذا وأستاذا 
مشاركا وأس���تاذا مساعدا. وهذا 
الثراء العددي والتنوع التخصصي 
للكفاءات العلمية العاملة في الهيئة 
يوضح بج���الء فخامة رأس املال 
الفكري للهيئة حيث يأتي هنا دور 
القطاع اخلاص واملشترك في اتاحة 
الفرصة الس���تغالل هذه الثروة 
الفكرية في عصر تقاس فيه مراكز 
الدول ومكانتها بقدراتها العلمية 

واسهاماتها التكنولوجية.
وأكدت البحر ان الهيئة تتحمل 
عبء تعليم وتدريب ابناء الكويت 
وتلبية حاجاتها من القوى العاملة 
املؤهلة واملدرب���ة من ميزانياتها 
وتعتبر رعايتهم واإلشراف على 
تنميته���م وتقدمهم من واجباتها 
وحتمل هذا عل���ى عاتقها ولعل 
خط���ة البعث���ات والتخصصات 

النادرة خير دليل على ذلك ففي 
التخصصات التدريبية والتعليمية 
التي تواجه عزوفا وال تلقى اإلقبال 
يستغل احلافز املادي جللب طلبات 
املتدربني حتت  االلتحاق وجذب 
مسمى مكافآت التخصص النادر، 
وفي التخصص���ات التي ال تنال 
تقدير املجتمع ورغم حاجة التنمية 
لها تتم معاملتها باملثل، وال يعني 
هذا عدم تقدير املتميزين واملتفوقني 
وعدم مساعدة احملتاجني واحلاالت 
اخلاص���ة حي���ث يت���م االهتمام 
بجميع فئات املجتمع ومنهم ذوو 

االحتياجات اخلاصة.
وفي اخلتام أك���دت البحر ان 
الهيئة من خالل العاملني بها تبذل 
الكبير والوقت واملال من  اجلهد 
أجل غرس قيم التعليم والتدريب 
لدى ابن���اء الكويت حتى يكونوا 
ثروة بشرية تستثمر لتنمية ودفع 

االقتصاد الكويتي واملجتمعي.

وإذكاء ح���ب التعل���م واملعرفة 
القيم  العلمي، وغرس  والبحث 
املهنية واالجتماعية واألخالقية 
العالية، وتشتمل اجلائزة على 
ش���هادة تقدي���ر ودرع تذكارية 
ومكافأة مالية رمزية، وهي متثل 
رمزا الهتمام اجلامعة بالعملية 
التدريس���ية ودور عضو هيئة 

التدريس في حتقيقها.
� وناقش���ت اللجنة مشروع 
برنام���ج بكالوريوس الصيدلة 
اإلكلينيكي���ة )Pharm D( بكلية 
الصيدلة بغ���رض تطوير مهنة 
الصيدل���ة بالكوي���ت، ووافقت 

عليه.
اللجنة تفعيل  � كما ناقشت 

البند اخلامس من املادة التاسعة 
من الئحة النظام اجلامعي الطالبي 
الكوي���ت والتي تنص  بجامعة 
على أن يلتزم الطالب والطالبة 
داخل اجلامعة واملرافق الدراسية 
باللباس املناسب، وما انتهت إليه 
اللجنة من حتديد مفهوم اللباس 
املناسب من أنه اللباس الذي يتفق 

بحاالت الغش وبأداة الغش.
6� يقوم رئيس القسم العلمي 
او رئيس جلنة سير االختبارات 
بإب���الغ رئيس  العلمي  بالقس���م 
اللجنة العليا لإلشراف على سير 
االختبارات النهائية عند غياب احد 
املراقبني لالختبار واس���م املراقب 

البديل له خطيا.
7� قب���ول التقاري���ر الطبي���ة 

واملاجس���تير تت���وزع جهودهم 
وخدماته���م على خم���س كليات 
وتس���عة معاهد منتشرة في 28 

موقعا.
وأشارت البحر الى ان الهيئة 
التدريس���ية من حملة الدكتوراه 
لهم من اخلبرة الطويلة واألبحاث 

جائزة الحدى الفائزات باملسابقة

د.انور اليتامىد.عبداهلل الفهيد

د.عبداهلل املهنا

صباح البحر

فيصل مقصيد
د.عوض العنزي

د.عبدالرحيم ذياب

القاهرة � كونا: أعلن رئيس 
املكتب الثقافي في سفارتنا لدى 
القاهرة د.عوض العنزي أمس 
ان عملية التسجيل في مختلف 
اجلامعات املصرية بدأت منذ 
أمس وستستمر حتى 31 من 

شهر أغسطس املقبل.
وقال د.ع���وض العنزي ل� 
»كونا« ان عملية التسجيل لتلك 
اجلامعات تقتصر على املكتب 
الثقافي ف���ي القاهرة ووزارة 
التعليم العالي في الكويت فقط 

وخالل املوعد احملدد.
ودعا في هذا السياق الراغبني 
في االلتحاق ف���ي اجلامعات 
املتقدمني  املصرية والس���يما 
للتسجيل من الكويت إلى تقدمي 
كل األوراق واملستندات املطلوبة 
قبل أسبوعني من موعد انتهاء 
التسجيل ليتس���نى للمكتب 
الثقاف���ي اس���تكمال إجراءات 

التسجيل اخلاصة بهم.

اميان���ا من عمادة ش���ؤون 
الطلبة بأهمية اش���راك الطلبة 
ف���ي رؤية العم���ادة وخططها 
وتطلعاتها املستقبلية كونهم 
الفئة املستهدفة الوجه اخلدمات 
التي تقدمها اجلامعة والعمادة، 
التفاعل  ف���ي تعزي���ز  ورغبة 
الطالبي مع انش���طتها، دعت 
العمادة الى مشاركة الطلبة في 
اعداد خطته���ا للعام اجلامعي 

.2011 � 2010
وقال عميد ش���ؤون الطلبة 
د.عبدالرحيم ذياب ان العمادة 
تعتبر قطاع���ا خدماتيا خاصا 
باالس���رة اجلامعية، ومن هذا 
املنطلق دعت الطلبة من خالل 
حملة »شاركنا القرار« الى تفعيل 
دور الطلبة في وضع اخلطط 
املس���تقبلية لعمادة ش���ؤون 

الطلبة.
وبني د.ذياب ان على الطلبة 
الراغب���ني في تفعي���ل دورهم 
احليوي واملش���اركة في وضع 
اخلطط املستقبلية لهم من خالل 
عمادة شؤون الطلبة في مجاالت 

البيانات  س���يقوم بإدخ���ال 
اخلاصة بالطلب���ة املتقدمني 
وفقا للشروط واللوائح التي 
حددتها وزارة التعليم العالي 

الكويتية.
وأضاف ان املكتب الثقافي 
وحده ميلك حق تسجيل الطلبة 
الكويتيني في املوقع االلكتروني 
حيث ان وزارة التعليم العالي 
املصرية منحت املكتب مفاتيح 
للدخول على ذلك املوقع والقيام 

بعمليات التسجيل.
وأش���ار الى انه لن يسمح 
ألي طال���ب او طالبة بالقيام 
بعملية التسجيل عبر البوابة 
االلكترونية إال من خالل املكتب 
الثقافي مح���ذرا الراغبني في 
التسجيل في اجلامعات املصرية 
من التعامل م���ع املندوبني أو 
املكات���ب األهلي���ة أو التوجه 
املباشر لتلك اجلامعات للقيام 

بالتسجيل بها.

الزيارات � املهرجانات.
الكش���فية:  االنش���طة   �

اجلوالة.
� االنشطة الرياضية: انشطة 
مس���ابقات وبطوالت � انشطة 

ترفيهية.
� االرشاد االكادميي: انشطة 
 � ارشادية وتوعوية � نشرات 

اصدارات.
� انش���طة خاص���ة ل���ذوي 

االعاقة.
� انشطة نقابية.

� انشطة طلبة السكن.
ومحاض���رات  دورات   �
ف���ي تطوي���ر ال���ذات وبن���اء 

الشخصية.
� الورش والدورات العامة.

� افكار ومشاريع اخرى.
على ان يتقدموا باقتراحاتهم 
وارسالها عبر البريد االلكتروني 
dean. لعمادة ش���ؤون الطلبة
stdaffairs@ku.edu.kw او عبر 
فاكس العمادة: 96524838756 
وللمزيد من االستفسارات هاتف: 

.96524984192

وأوضح العنزي ان املكتب 
الثقافي سيقوم بتسجيل الطلبة 
عبر الشبكة الدولية للمعلومات 
)االنترن���ت( من خالل املوقع 
االلكتروني املخصص من قبل 
وزارة التعليم العالي املصرية 

للقيام بعمليات التسجيل.
وأك���د ان املكت���ب الثقافي 

االنشطة التالية:
� االنشطة الثقافية: احملاضرات 
االصبوح���ات   � الن���دوات   �

واالمسيات الشعرية.
� االنش���طة الفنية: رس���م 
� فنون تش���كيلية � جرافيك � 

اخلط العربي.
املس���رحية:  االنش���طة   �

مسرحيات.
� االنش���طة االجتماعي���ة: 
اللقاءات � احلفالت � الرحالت � 

تقتصر على المكتب الثقافي ووزارة التعليم العالي فقط

تحت شعار »شاركنا القرار«

افتتح مسابقة يوم الملصق العلمي في الكلية

العنزي: التسجيل في الجامعات المصرية 
مستمر حتى 31 أغسطس المقبل

ذياب: عمادة الشؤون تدعو الطلبة 
للمشاركة في حملتها الجديدة

القطان: طرح مقرر البحث العلمي 
في كلية العلوم قريباً

حتت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم 
بجامع����ة الكوي����ت د.خالد القطان اق����ام مكتب 
مساعد العميد للش����ؤون الطالبية بالتعاون مع 
مكتب التوجيه واالرش����اد مسابقة يوم امللصق 
العلمي احلادي عش����ر اخلاص����ة بطلبة الكلية 
في الس����نة الرابعة، بحضور عدد من االساتذة 
واملسؤولني بالكلية واملشاركني في املعرض وأولياء 

أمورهم.
وفي هذا الصدد قال القائم بأعمال عميد كلية 
العلوم د.خالد القطان ان هذا النش����اط يحتوي 
عل����ى عرض لالبحاث الت����ي نفذها مجموعة من 
طلبة السنة الرابعة، وهي مقسمة الى مجموعتني 
ابحاث نظرية وابحاث علمية، مضيفا ان املعرض 
يحتوي على ما ال يقل عن ثالثني بحثا علميا على 
مس����توى راق، وستكون هناك جلنة من الزمالء 
اعضاء هيئة التدريس لتقييم هذه االبحاث واختيار 

فائز عن كل مجموعة.
مؤكدا ان هذا املعرض دائما ما يحظى بتشجيع 
اجلامعة وكلية العلوم بشكل خاص وذلك لتقدمي 

نوع من الدعم والدافع للطلبة القبالهم على االمور 
العلمية حتى بعد تخرجهم من اجلامعة، ونالحظ 
خالل السنوات القليلة املاضية ان هناك تطورا 

كبيرا في االبحاث التي يقدمها الطلبة.
واضاف القطان قائال: هناك ابحاث ودراسات 
متعددة حول الكثير من املواضيع منها دراس����ة 
عن كيفية حدوث االختالالت في احلاالت املرضية 
التي حتدث في االنسان مثل ضغط الدم والسكري، 
وفي كلية العلوم دائما نشجع مثل هذه االنشطة 
ونشجع الطلبة على البحث العلمي، كما ان هناك 
مقرر البحث العلمي سيطرح قريبا وهناك مقررات 
وتركيز اكثر على االبحاث العلمية التي تسعى 
حلل املشكالت التي تواجه الكويت ومنطقة اخلليج 

العربي.
وجتدر االش����ارة الى ان هناك 9 مشاريع من 
العمليات ومشروعني  قس����م االحصاء وبحوث 
من قس����م الفيزياء، و8 مشاريع من قسم العلوم 
البيولوجية اضافة الى 5 مشاريع من قسم علوم 

االرض والبيئة، ومشروعني من قسم الكيمياء.


