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الجامعــــة
والتطبيقي

ناقش وفد تعليمي بريطاني زائر ومسؤولون 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عقد 
توأمة مع املعهد العالي للطاقة وامكانية تطبيق ذلك 

مع مؤسسات التعليم املطابقة في الكويت.
وقالت الهيئة في بي����ان صحافي أمس ان وفدا 
تعليميا من كليتي »بيمبروكشير« وكلية »جوينت« 
البريطانيتني بحث مع مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي عددا من املوضوعات اخلاصة بتبادل اخلبرات 
بني أعضاء هيئة التدريب والتدريس والتدريب املهني 

والهندسة امليكانيكية والكهربائية والبترول.
وأضافت ان اجلانبني ناقشا ايضا تطوير بعض 

البرامج اخلاصة بالعمل وتطوير املناهج والدورات 
القصيرة ورؤية رسالة وأهداف املعهد والعمل على 
جودة التعليم والتدريب وتسجيل الطلبة اخلريجني 
في مجال التدريب الصناعي والتوظيف والتدريب 

املهني في مجال القطاع اخلاص.
وذكرت انه س����بق ان عقد اجتم����اع بني الوفد 
البريطاني الزائر وأعضاء اللجنة العلمية والتدريبية 
في املعهد العالي للطاقة اذ قدم مدير املعهد العالي 
للطاق����ة م.جالل الطبطبائي ش����رحا ع����ن املعهد 
واملكاتب التابعة له والبرامج الدراسية التي يقدمها 

للطلبة.

آالء خليفة
حتت رعاية مدير 
جامع���ة الكوي���ت 
الفهيد  د.عب���داهلل 
العلوم  تنظم كلية 
الطبية املساعدة يوم 
االبح���اث الطالبية 
الثال���ث، للس���نة 
الثالثة على التوالي 
وذلك غدا االربعاء 
9 اجلاري في مبنى 
مركز العلوم الطبية 

باجلابرية.
م���ن جهت�ه اكد 

العميد املساعد للش���ؤون االكادميية 
ورئيس اللجنة املنظم��ة د.علي دشتي 
ان الكلية ستشهد في هذا العام مشاركة 
طالبية متميزة من جميع االقسام العلمية، 
وهي قس���م علوم املختب��رات الطبية 
وقس���م العالج الطبيعي وقسم علوم 
االشعة بفرعيه النووي والتشخيصي 

وقسم ادارة املعلومات الصحية.
واضاف ان املشاركة عبارة عن عرض 
البحاث التخرج لطلبة السن النهائية 

في هذه االقسام العلمية.

واشار الى ان املشاركة 
لهذا العام قد فاقت املتوقع 
اذ بلغت املشاركات اكثر 
من 80 ورقة وبحثا علميا 
موزعة عل���ى مختلف 
االقس���ام كالتالي )40 
بحث���ا من قس���م علوم 
الطبية – 19  املختبرات 
بحثا من قس���م العالج 
الطبيعي – 17 بحثا من 
قسم علوم االشعة – 4 
ابحاث من قس���م ادارة 

املعلومات الصحية(.
واش�����اد دش���ت���ي 
العلمي لالبحاث املشاركة،  باملستوى 
وقال اننا نفخر بوجود مثل هذه االفكار 
عند طلبتنا والتي حتولت بسبب العزمية 
واالصرار ال���ى ابحاث علمية متميزة، 
البعض منها يرقى للنشر في املجاالت 
العلمية احمللية والعاملية ملا لها من قيمة 

بحثية عالية املستوى.
مبينا أنه س���يتم تك���رمي االبحاث 
الفائزة في هذا اليوم وذلك عن طريق 
جلنة متخصصة لتقييم واختيار افضل 

االبحاث العلمية املشاركة لهذا العام.

تقيم كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت لقاء 
تنويريا للطلبة املقبولني في جميع برامج الدراس����ات 
العليا للعام اجلامعي 2011/2010 وذلك في متام الساعة 
العاشرة من صباح اخلميس 10 يونيو 2010 على مسرح 

املغفور له الشيخ صباح السالم الصباح باخلالدية.
ودعت الكلية طلبة الدكتوراه واملاجستير والدبلوم 
العالي من املس����تجدين للعام اجلامعي 2011/2010 الى 

حضور اللقاء التنويري الذي ستستعرض عمادة الكلية 
من خالله اللوائح والقوانني التي تفيد الطلبة، وكذلك 
امتام عملية التسجيل على االنترنت، وسيتم خالل اللقاء 
توزيع اخطارات القبول للطلبة املقبولني واسم املستخدم 
وكلمة السر، ليتمكن الطلبة من الدخول في نظام الطالب 
االلكتروني للقيام بعملية التسجيل خالل شهر سبتمبر 

املقبل، والذي سيعلن عن موعده الحقا.

لقاء تنويري لمستجدي الدراسات العليا الخميس

منظمة املؤمتر اإلسالمي جتمع سبعا وخمسني 
دولة، لدمج اجلهود والتكلم بصوت واحد حلماية 
وضمان تقدم ومواطنيهم وجميع مسلمي العالم 
البالغ عددهم ما بني 1.3 مليار إلى 1.5 مليار نسمة. 
وهي منظم���ة دولية ذات عضوية دائمة في االمم 
املتحدة والدول السبع واخلمسون هي دول ذات 
غالبية مسلمة من منطقة الشرق االوسط وشمال 
افريقيا وغربها وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا 
وش���به القارة الهندية. هذا وتأسست املنظمة في 
الرباط 1969/9/25 إذ عقد أول اجتماع بني زعماء 
العالم اإلسالمي، بعد حريق األقصى، حيث طرح 
وقتها مبادئ الدفاع عن ش���رف وكرامة املسلمني 
املتمثلة في القدس وقبة الصخرة، وذلك كمحاولة 

اليجاد قاسم مش���ترك بني جميع فئات املسلمني. 
بعد س���تة أشهر من االجتماع األول تبنى املؤمتر 
االس���الم��ي األول ل��وزراء اخلارجي��ة، في جدة، 
إنشاء أمان��ة س���ر عامة للمنظمة، ك��ي يضم��ن 
االتص���ال بني الدول األعضاء وتنس���يق العم��ل، 
عني وقتها أمني عام واختي���رت جدة مقرا مؤقتا 
للمنظم��ة، بانتظار حترير القدس، حيث سيكون 

املقر الدائم.
عقد املؤمتر االسالمي لوزراء اخلارجية جلسته 
الثالثة، في فبراير 1972 ومت وقتها تبني دستور 
املنظمة، الذي يفترض به تقوية التضامن والتعاون 
بني الدول اإلسالمية في احلقوق االجتماعية والعلمية 
والثقافية واالقتصادية والسياسية، وتتكون منظمة 

املؤمتر االس���المي من األجسام الرئيسية التالية: 
مؤمتر امللوك ورؤس���اء الدول واحلكومات وهو 
يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة ويجتمع 
مرة كل ثالث سنوات لوضع سياسة املنظمة، مؤمتر 
وزراء اخلارجية هو يلتئم مرة في السنة لدراسة 
تطورات وتقدم العمل في تطبيق القرارات التي مت 
وضعها في اجتماعات القمة االسالمية، امانة السر 
العامة وجهاز املنظمة التنفيذي، الذي يتوقع منه 
متابعة القرارات وحث احلكومات على تطبيقها. 
يرأسه حاليا أكمل الدين احسان أوغلي كأمني عام 

ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
سلمان خالد المكراد طالب علوم سياسية
كلية العلوم االجتماعية

منظمة المؤتمر اإلسالميطالبيةمشاركة 

د.عواد الغريبةد.ناصر الشمري د.بدر الكندري د.مي البدرد.ابراهيم احلمود د.علي بومجداد د.احمد الرفاعي د.عواد الظفيري

د.علي دشتي

الجوعان لزيادة مخصصات مبتعثي »التعليم العالي« إلى أميركا

وفد بريطاني بحث مع »التطبيقي« توأمة 
المعهد العالي للطاقة مع الكليات المماثلة

العلوم الطبية المساعدة تنظم
يوم األبحاث الطالبية الثالث غداً

أحمد اجلوعان

آالء خليفة
اعلن رئيس الهيئة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية أحمد 
اجلوعان أن الهيئ����ة اإلدارية في 
اإلحتاد تتواصل بشكل مستمر مع 
اجلهات املعنية في وزارة التعليم 
العالي للوقوف على آخر املستجدات 
املتعلقة مبطالب طلبة وطالبات 
الكويت الدارس����ني ف����ي الواليات 
املتحدة، حي����ث أوضح اجلوعان 
أن االحتاد يتمن����ى حتقيق جزء 
مهم من هذه املطالب عند اإلعالن 
عن الئحة بعثات التعليم العالي 
لهذا العام والت����ي توضح جميع 
التفاصيل املتعلقة ببعثات الوزارة 

للخارج.
وأضاف اجلوعان أن أهم هذه 
األمور ه����ي زي����ادة مخصصات 
الطلبة والطالب����ات من مبتعثي 

وزارة التعلي����م العالي، حيث إن 
االحتاد ومن����ذ أكثر من عام وهو 
املهم  يطالب بتحقيق ه����ذا األمر 
من خالل لقاء املس����ؤولني وإعداد 
دراسة اقتصادية خاصة توضح 
مدى ضرورة هذه الزيادة خاصة 
مع تضخم األسعار املصاحب لألزمة 
االقتصادية األخيرة، وأوضح ان 
املخصصات تشمل أيضا بدل التذاكر 
والذي لم يعد كافيا، خاصة للطلبة 
الدارسني على الساحل الغربي لشراء 
تذاكر للعودة للكويت، كما تشمل 
املخصصات زيادة بدل الكتب، حيث 
إن البدل احلالي والذي يتم صرفه 
مرتني كل عام نادرا ما يكفي الطلبة 
لشراء الكتب جلميع املواد الدراسية 
وخاصة الطلبة الدارسني في نظام 
»الكوارتر« والذين يضطرون لشراء 
الكتب ثالث مرات على األقل كل عام 
من خالل نظرائهم من طلبة نظام 

»السمستر«، وأضاف اجلوعان أن 
اإلحتاد طالب أيضا أن تشمل الزيادة 
املخصصات التي يتم صرفها عند 
قب����ول الطالب للبعثة خاصة مع 
زيادة رس����وم السفارة األميركية 
التي يضطر الطلبة لدفعها للتقدمي 

على الڤيزا الدراسية.
ومن األمور األخرى التي أوضح 
اجلوعان أن االحتاد يأمل بتعديلها 
في الالئحة اجلديدة للبعثات هي 
السماح للطلبة والطالبات من حملة 
الدبلوم من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب بااللتحاق 
ببعثات التعليم العالي، حيث ان 
قرارا أخيرا قضى بوقف االلتحاق 
وبأثر رجعي مما اضطر عددا مهما 
من الطلب����ة الى الرجوع للكويت 
بعد قضاء عام كامل من الدراسة 
على حسابهم اخلاص في الواليات 

املتحدة قبل صدور القرار.
وبالنس����بة للطلبة اخلاصني، 
أوضح اجلوعان أن اإلحتاد ومن 
الوزارة  خالل لقائه املس����ؤولني 
واملكات����ب الثقافي����ة ف����ي كل من 
واشنطن دي سي ولوس أجنيليس 
قام بتوضيح م����دى أهمية إعادة 

النظر في شروط التحاق الطلبة 
اخلاصني ببعثات التعليم العالي 
التي تطلبها  حيث ان الش����روط 
الوزارة في الكويت أصعب بكثير 
من متطلبات الدول األخرى وأحيانا 
تتعارض م����ع مطالب اجلامعات 

نفسها التي يدرس بها الطلبة.
وفي اخلتام، صرح اجلوعان 
بأن االحتاد س����يقوم بعمل كل ما 
ميكن لتوصيل مطالب طلبة أميركا 
املشروعة وكله أمل أن يتم وضع 
النقاط على احلروف في أقرب وقت 
ممكن من خالل جلنة البعثات في 
وزارة التعليم العالي وأوصى جميع 
الطلبة مبتابعة آخر املس����تجدات 
واألخبار على موقع اإلحتاد الرسمي 
www.nuks.org حي����ث ان اللجنة 
اإلعالمية في االحتاد ستعلن عن 
املتعلقة بهذه  التط����ورات  جميع 

األمور أوال بأول.

»التطبيقي« توقع 3 عقود لتوسعة مبانيهالتشمل بدل التذاكر وبدل الكتب

الطبطبائي: فصل 50 طالبًا من »الطاقة« 
تجاوزوا مدة الغياب واالستثناء

وّقع مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي امس ثالثة عقود خاصة 

باملشاريع التي تعتزم تنفيذها ملباني الهيئة.
وقالت الهيئ����ة في بيان صحافي ان العقد االول 
يش����تمل على توقيع اتفاقية خدمات ادارة مشاريع 
الهيئة في مجمع الشويخ واجلهراء مع شركة تيرنر 

كونستركشن انترناشيونال.
وذكرت ان العقد الثاني يتضم��ن مشروع انشاء 
واجناز وصيانة وتوس����عة كلية العلوم الصحية 
)بنات( مبنطقة الشويخ مع شركة االنشاء والتصنيع 

العقاري.

واضافت ان العق����د الثالث يتضمن االش����راف 
على تنفيذ توس����عة كلية العلوم الصحية )بنات( 
مبنطقة الشويخ من قبل دار الزمامي لالستشارات 

الهندسية.
وحض������ر توقي��ع العقود نائ����ب املدي��ر العام 
للش����ؤون املالية واالدارية صب����اح البحر ونائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي والبح��وث مش����عل 

املشعان.
ونائ��ب املدير العام للتخطيط والتنمية عبدالعزيز 
تقي ومس����اعد املدير العام لالنش����اءات الهندسية 

عبدالرحمن املطوع وعدد من قياديي الهيئة.

قال مدير املعهد العالي للطاقة 
م.ج���الل الطبطبائي ان املعهد 
فص���ل 50 طالبا جتاوزوا مدة 
الغياب واالس���تثناء املسموح 

بها.
وأوض���ح الطبطبائ���ي في 
تصريح صحاف���ي امس ان ما 
ورد في بعض الصحف اليومية 
حول فصل هؤالء الطالب دون 
ابالغهم او إنذارهم مسبقا هو 

أمر عار عن الصحة.
وبني ان املعهد أرسل كتاب 
فصل الى املتدربني ممن جتاوزوا 
أيام الغياب املقررة في الالئحة 
األساس���ية لنظ���ام الدراس���ة 
والتقومي مبعاهد التدريب وذلك 
حتى نهاية دوام يوم اخلميس 
املوافق للعشرين من شهر مايو 

املاضي.
وأكد الطبطبائي ان الفصل 
جاء بعد أن طبق املعهد جميع 
بنود امل���ادة )17( من الالئحة 

األساس���ية لنظ���ام الدراس���ة 
والتقومي ف���ي معاهد التدريب 
املعمول بها على مس���توى كل 

املعاهد التدريبية بالهيئة.
ولفت ال���ى ان املعهد اخطر 
هؤالء باالن���ذار األول بعد أن 
تغيبوا خمسة أيام، وقام أيضا 
باخطارهم باالنذار الثاني بعد 

أن تغيبوا 10 أيام قبل ان يتم 
فصلهم بعد ان جتاوز غيابهم ال� 
15 يوما، فيما مت استثناء بعض 
احلاالت ممن لم يتجاوز غيابهم 
ال� 20 يوما بعد توقيعهم على 
الغياب وتقدميهم  تعهد بعدم 
األع���ذار املقبولة طبقا ملا ورد 

بالالئحة الداخلية للمعهد.
وأوضح ان بعض املتدربني لم 
يلتزموا باحلضور بل متادوا في 
الغياب وجتاوزوا كل ايام الغياب 
املسموح بها في لوائح الهيئة 
ما أدى الى انخفاض حتصيلهم 
العلم���ي خصوصا م���ع تدني 

املستوى العلمي للمتدربني.
الطبطبائي قائال  ومض���ى 
ان بع���ض املتدرب���ني بالفصل 
التمهيدي يس���جلون للدراسة 
باملعهد به���دف احلصول على 
االعان���ة االجتماعية فقط وال 
الدراس���ة  يهمهم االنتظام في 

والتدريب.

محمد المجر
صرح مدي�ر معه��د 
االنش����ائي  التدريب 
م.عل����ي اخلميس بأن 
املعهد يسعى لتوحيد 
النهائية  اختبارات����ه 
بشكل كلي بعد اجراء 
الدراس����ة الكلية لهذا 
الغ����رض وان تفاوت 
املستوى التحصيلي 
للمتدرب����ني مما ادى 
الى اختالف في نسب 
املع����دالت خلريج����ي 
املعهد، وذلك للفروق 

الفردية.
هذا باالضافة ال����ى ان فكرة توحيد 
االختبارات ستولد االلزام الكامل للمدربني 
بتوحيد مناهجه����م العلمية، وبتغطية 

املنهج بشكل شامل.
واوضح اخلميس أنه بدأ تنفيذ خطة 
توحيد االختب����ارات العملية قبل عام 
ونصف العام ملواد )الرسم الهندسي – 
االوتوكاد – احلاسب اآللي( على ان تشكل 
جلان لوضع االختبار النهائي واملدروس 

من قبل اللجنة املشكلة 
من افضل طاقم تدريبي 
في املعهد والنظر الى 
اخلبرات م����ن خالل 
مراعاة االقدمية وتبدأ 
بعد  ذلك عملية توحيد 
االختب����ارات النهائية 
باعتماد منوذج )مخطط 
االختبارات النهائي( من 
العلمية  قبل االقسام 
الفصل  من����ذ بداي����ة 

التدريبي.
واك����د ان اللجن����ة 
الفنية للمعهد من خالل 
سعيها الكمال ما س����عت اليه لتوحيد 
اختبارات املعهد النظرية )الرياضات – 
التقنية( توصلت الى توحيد االختبارات 
في قسم الهندسة املدنية كخطوة اولى 
وم����ن ثم تعمم التجربة على االقس����ام 
االخرى كما يج����ري التفكير حاليا في 
ادخال نظام الكنترول ايضا بشكل كلي، 
وذلك لتنظيم عملية توحيد وتصحيح 
االختب����ارات النهائي����ة، وطريقة رصد 

النتائج.

م.علي اخلميس

»اإلنشائي«: توحيد االختبارات لتغطية 
الخطط التدريبية للمقررات النظرية 

التفكير في إدخال الكنترول بشكل كلي

م.جالل الطبطبائي

د.يعقوب الرفاعي يوقع احدى االتفاقيات

الهيئة اإلدارية لـ »أعضاء هيئة التدريس« وّزعت المناصب واختارت الظفيري رئيسًا

آالء خليفة
في تأكيد ملا نشرته »األنباء« 
في عدده���ا الصادر يوم اجلمعة 
بانه سيتم اختيار الظفيري لهذا 
املنصب. مت اختيار د.عواد الظفيري 
رئيس���ا للهيئة االدارية بجمعية 
اعضاء هيئ���ة التدريس بجامعة 

الكويت بعد عقد االنتخابات
وأعلن أمني سر جمعية أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة د.ناصر 

الشمري أن الهيئة اإلدارية اجلديدة 
والتي فازت بانتخابات اجلمعية 
أقيمت األربعاء املاضي في  التي 
نادي اجلامعة بالشويخ اجتمعت 
يوم ام���س األول وقامت الهيئة 
االدارية بتوزي���ع املناصب على 

الشكل التالي: 
 ٭د.عواد الظفيري رئيسا للهيئة 

االدارية بالتزكية
 ٭د.علي بومجداد نائبا للرئيس 

اجلمعية للدكتور عواد الظفيري 
بالتزكية.

2� اللجنة األكادميية للدكتور 
علي بومجداد بالتزكية.

3� جلنة املدرسني املساعدين 
الش���مري  ناص���ر  للدكت���ور 

بالتزكية.
4� جلنة مدرسي اللغات للدكتور 

بدر الكندري بالتزكية.
وف���ي تصريح ل���� »األنباء« 

يساهم في رفعة اجلامعة مبا يحقق 
طموحاتهم نحو جامعة مميزة.

ووجه الظفيري رسالة للمجتمع 
عب���ر »األنباء« ق���ال فيها: نحن 
اتينا لالجناز وحتقيق طموحات 
االساتذة عن طريق التعاون مع 
االدارة اجلامعية ووزارة التعليم 
العالي مبا يخ���دم اعضاء هيئة 
التدريس وان تكون اجلامعة مكانا 

راقيا للحوار وخدمة البالد.

ش���كر رئي���س جمعي���ة اعضاء 
هيئة التدريس د.عواد الظفيري 
التدريس  » جموع اعضاء هيئة 
بجامعة الكويت على مساهمتهم 
الدميوقراطي  العرس  في اجناح 
االنتخابي وعل���ى ثقتهم الغالية 
به شخصيا متمنيا ان يكون عند 
حسن ظنهم وان يوفقه اهلل خلدمة 
اعضاء هيئة التدريس واملدرسني 
املساعدين ومدرسي اللغات وان 

وش���دد على ان يكون قانون 
اجلامعة اجلديد مواكبا لكل ما من 
شانه ان يدفع بالتنمية ويرفع من 
التعليم والشان العلمي في هذه 
املؤسس���ة الرائدة على املستوي 
ان  الى  االقليمي والدول���ي الفتا 
القانون  اجلمعي���ة س���تتدارس 
بعناية وتقدم مقترحاتها مبا يخدم 
االساتذة ويخدم الرقي االكادميي 

للجامعة.

بالتزكية
 ٭د.ناصر أحمد الش���مري أمينا 

للسر بالتزكية
 ٭د.بدر الكندري أمينا للصندوق 

بالتزكية
 ٭د.عواد الغريبة رئيس اللجنة 

االجتماعية بالتزكية
 ٭د.محمد اخلضر رئيس جلنة 
التدريس  ش���ؤون أعضاء هيئة 
العلمي���ة  الكلي���ات  وجلن���ة 

بالتزكية
 ٭د.مي البدر رئيسة جلنة الكليات 

الطبية بالتزكية
الرفاع���ي عض���وا   ٭د.أحم���د 

بالتزكية
 ٭د.إبراهي���م احلم���ود عض���وا 

بالتزكية
اإلدارية  الهيئة  كما أس���ندت 

اللجان التالية:
ف���ي  الثقافي���ة  اللجن���ة   �1

رئيس الجمعية أكد مواصلة رسالته لتحقيق طموحات األساتذة


