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الجامعــــة
والتطبيقي

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعة الكويت متمثال بقسم البرامج التدريبية 
مجموعة من الدورات املوجهة لفئة االحتياجات 
اخلاصة خالل شهر يونيو اجلاري، وهي: دورة 
اعداد وتأهيل معلمي االعاقات البس���يطة )فئة 
التوحد( خ���الل الفترة من 20 ل� 2010/6/24 من 
الس���اعة 7 ل� 9م، ودورة اعداد وتأهيل معلمي 

االعاقات البس���يطة، التخل���ف العقلي والداون 
خالل الفترة من 6/27 ل� 2010/7/1 من الس���اعة 

7 ل� 9م.
للتس���جيل: مراجعة مركز خدم���ة املجتمع 
والتعليم املس���تمر � جامعة الكويت � الشويخ � 
مبنى اكادميية 12 � قسم التسجيل واملتابعة � خالل 

الفترة الصباحية من 8:30 الى 12:30 ظهرا.

دورات االحتياجات الخاصة لشهر يونيو

إعادة تشكيل لجنة استحداث قسم رياض األطفال في »األساسية«

إنشاء مكتب لالستشارات والتدريب بـ »الصيدلة«

خالل اللقاء مع وفد طالبي من جامعة بوسطن األمريكية

»المستقلة« بدأت أول أنشطة حملتها الصيفية

»التطبيقي«: تحديد مكافأة االنتداب
للتدريس بما ال يتجاوز 250 دينارًا

الفهيد التقى الهيئة اإلدارية لـ »أعضاء هيئة التدريس«: 
توفير البيئة المالئمة لالرتقاء بالمستوى األكاديمي

لجنة العمداء: إنشاء عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

القاضي: إعطاء صورة إيجابية حول وضع المرأة في المجتمع

واصلت جلنة العمداء اجتماعها برئاسة مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد وحضور االمني 
العام د.أنور اليتامى واعلن الناطق الرسمي مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم باجلامعة فيصل 
مقصيد ان اللجنة ناقشت خالل اجتماعها عددا 
من املوضوعات، واتخذت بشأنها التوصيات 

املناسبة، ومنها:
- قامت االمانة العامة بعرض مشروع أنظمة 
ادارة املوارد البشرية من حيث مفهومه باعتباره 
احد النظم التي تهتم بتوفير جميع املعلومات 
احلالية واملستقبلية واملساهمة في رسم سياسات 
اجلامعة وتطبيق اللوائح املعمول بها، وما اشتمل 
عليه من خدمات نظام املوارد البشرية لتقدمي 
افضل خدمة للهيئة االكادميية واملوظفني وجميع 
العاملني بجامعة الكويت، ومنها نظام خدمات 

املوظفني والهيئة االكادميية ونظام التوظيف 
اآللي، ونظام معلومات املوارد البشرية ونظام 
الرواتب، ونظام التقارير الذكية، وشمل العرض 
مراحل تطبيق املشروع وما مت اجنازه منه، وما 
يجري العمل عليه حاليا، وقد وافقت اللجنة 

على املشروع مع الشكر.
- ووافقت جلنة العمداء على ان تتولى كليات 
اجلامعة املعنية بالتدريب امليداني التنسيق مع 
جهات التدريب العطاء طلبة التدريب امليداني 

شهادة خبرة.
- وناقش����ت اللجنة مقترح انشاء عمادة 
خلدم����ة املجتمع والتعليم املس����تمر بجامعة 
الكويت، ووافقت على اقتراح انش����اء وعمادة 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر الذي اشتمل 
على االستراتيجية واالختصاصات واالنشطة 

اخلاصة بالوحدات.
- ووافقت ايضا على انشاء مكتب لالستشارات 
والتدريب بكلية الصيدل����ة، وذلك وفقا الطار 
الالئحة املالية املوحدة للمكاتب االستشارية 
باجلامعة والقواعد واالجراءات املوحدة ملراكز 

العمل ذات امليزانيات املستقلة باجلامعة.
- كما وافقت اللجنة على ان تتولى رابطة 
طلبة الطب الكويتية متثيل طلبة السنة التمهيدية 
مبركز العلوم الطبية ورعاية مصاحلهم، دون 
ان يكون لهم احلق في االنتخاب الحدى كليات 

املركز.
- كما تقرر ارس����ال برقية تهنئة العضاء 
الهيئة االدارية جلمعية اعضاء هيئة التدريس 
مبناسبة فوزهم بثقة اجلمعية العمومية، مع 

التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

آالء خليفة
اس���تقبل مدير جامع���ة الكويت د.عب���داهلل الفهيد 
الهيئة االدارية اجلديدة جلمعية اعضاء هيئة التدريس 
باجلامعة وذلك مبناسبة فوزهم في االنتخابات االخيرة 

للجمعية.
وهن���أ د.الفهيد الهيئة االداري���ة على حصولها ثقة 
زمالئه���م اعضاء هيئة التدريس باجلامعة، متمنيا لهم 
التوفيق والس���داد ملا فيه اخلير واملصلحة للمس���يرة 

التعليمية باحلرم اجلامعي.
واعرب د.الفهيد عن استعداد االدارة اجلامعية للتعاون 
املثمر واجلاد مع جمعية اعضاء هيئة التدريس من خالل 
اللقاءات الدورية واللجان التنسيقية بني الطرفني لتحقيق 
االهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك لتذليل كل العقبات 
التي تعترض مسيرة اعضاء هيئة التدريس بهدف توفير 
البيئة االكادميية املالئمة من اجل االرتقاء باملس���توى 
االكادميي للجامعة وتهيئة االجواء لالس���رة اجلامعية 

للقيام بدورها في دعم املسيرة العلمية باجلامعة.

من جانبه، اعرب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس 
د.عواد الظفي���ري عن رغبة الهيئ���ة االدارية اجلديدة 
الصادقة في فتح صفحة جديدة مع ادارة اجلامعة للتعاون 
املثمر لتحقيق املصلحة العامة، والعمل من اجل حتقيق 
مطالب اعضاء هيئة التدريس من خالل احلوار الهادف 
والبناء في جو م���ن االحترام والثقة املتبادلة والنوايا 
الطيبة، كما اكد ان اجلمعية لن تألو جهدا في التعاون 
مع االدارة اجلامعية لتحقيق رس���الة واهداف اجلامعة 

وحتقيق التنمية في وطننا احلبيب.
هذا وحضر االجتماع امني عام اجلامعة د.انور اليتامى 
ورئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس د.عواد الظفيري 
ونائب الرئيس د.علي بومجداد وامني الس���ر د.ناصر 
الشمري واعضاء الهيئة االدارية د.بدر الكندري ود.عواد 

الغريبة ود.محمد اخلضر.
من جهة اخرى، اكدت جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت في بيان اصدرته صباح امس انها تقف 
مع د.اسماعيل تقي عضو هيئة التدريس بكلية العلوم 

وترفض رفضا مطلقا الطريقة التي عومل بها من قبل 
مجلس امناء اجلامعة العربية املفتوحة.

وقالوا في البيان: تأتي مساندتنا من منطلق معرفتنا 
الوثيقة بالدكتور تقي، حيث انه كان عضوا من اعضاء 
الهيئة االدارية للجمعية في فترة سابقة، وهو االكادميي 
املتميز الذي خ���دم جامعة الكويت بكل اخالص وتفان 
يش���هد له بذلك اعضاء هيئة التدري���س الذين زاملوه 
وعرفوه، وجميع من تعامل معه، فهو ال يخشى في احلق 
لومة الئم، وفي السنتني السابقتني قام بادارة اجلامعة 
العربي���ة املفتوحة بأفضل صورة، ولعل خير ش���اهد 
على ذلك وقوف طلبة اجلامعة بجانبه، لكننا فوجئنا 
بالقرار املتعس���ف الذي صدر بإقالته بصورة سريعة 
بعد تخييره بني االقالة واالستقالة من رئاسة اجلامعة 
العربية املفتوحة فرع الكويت، ونحن في جمعية اعضاء 
هيئة التدريس نرفض هذا االسلوب والطريقة التي مت 
التعامل بها معه، ونطالب في الوقت ذاته برد اعتباره 

من قبل مجلس االمناء.

شرف الدين: انتهاء اختبارات الفصل الثاني
بالجامعة المفتوحة دون أي مشاكل تذكر

التسجيل المسائي للفصل الصيفي 13 الجاري
اعلنت مديرة مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
فوزية معرفي عن بدء التسجيل املسائي لبرامج ودورات 
املركز، حيث قالت معرفي ان التسجيل سيشمل املقررات 
املسائية اخلاصة باللغة االجنليزية واللغات املختلفة 
وبرامج تقنية املعلومات، باالضافة الى برامج تنمية 
املجتمع املتمثلة بالطفولة والشباب واالسرة واالندية 

الصيفية ومجموعة من البرامج التدريبية.
واضافت معرفي ان التس����جيل سيبدأ يوم االحد 
املوافق 13 اجلاري ويستمر لغاية يوم اخلميس 2010/7/1 
خالل الفترة املسائية من الساعة 5-8 مساء في جامعة 
الكويت � العديلية � مبنى مركز خدمة املجتمع والتعليم 
بوابة 5، علما ان التس����جيل الصباحي مستمر طوال 
العام يوميا من الساعة 8:30 � 12:30 ظهرا في جامعة 
الكويت � الشويخ � مبنى أكادميية 12 � قسم التسجيل 
واملتابعة.وعن نوعية البرامج املطروحة قالت فوزية 
معرفي ان املرك����ز يطرح مجموعة من البرامج بحلة 

جديدة في الفصل الدراسي الصيفي تتمثل في:
� قس����م برامج تقنية املعلومات: برنامج أكادميية 

مبدعي الكمبيوتر للناشئني من عمر 12-16 سنة، دورة 
شهادة كامبردج الدولية ملهارات تقنية املعلومات املعتمدة 
من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات باالضافة 
الى برامج الكمبيوتر العامة والتخصصية، وبرامج 

التصميم، وبرامج البورصة احمللية والعاملية.
� قس����م البرامج التدريبية: يط����رح مجموعة من 
الدورات اإلعالمية والتربوية ومجموعة من البرامج 

التدريبية العامة.
� قسم تنمية املجتمع: يطرح برامج الطفولة والشباب 
واألسرة مثل برامج الكمبيوتر لألطفال وبعض البرامج 
االجتماعية والقانونية والتربوية والرياضية والفنية 
باالضافة الى األندية الصيفية وبرنامج اللغة االجنليزية 

االبداعي للطفولة.
� قسم التعليم املس����تمر: يطرح مقررات مسائية 
خاصة باللغة االجنليزية واللغات املختلفة باالضافة 
الى الدورات اخلاصة وهي: التوفل واجليمات واآليلز، 
هذا الى جانب دورات اللغات املتخصصة بالسياحة 

والسفر.

 محمد هالل الخالدي
الش���ؤون  ادارة  عمم مدير 
املالية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اسماعيل 
عباس على جميع كليات ومعاهد 
الهيئة كتابا يتعلق بضرورة 
االلتزام بالئحة املكافآت املالية 
اخلاصة باالنتداب للتدريس في 
الهيئة، حيث حددت الالئحة أال 
يتجاوز قيمة املكافأة الشهرية 
للمنتدب 250 دينارا سواء مت 
التكليف في مركز واحد أو أكثر 
م���ن مركز من مراك���ز الهيئة. 
كما شدد على ضرورة توقيع 
العضو املنتدب على تعهد بالعلم 

بذلك.
من جانب آخر، أصدر عميد 
كلية التربية االساسية بالهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب قرارا يقضي بإعادة 
تشكيل جلنة استحداث قسم 

 آالء خليفة
اكد مس����اعد املدير للش����ؤون 
االكادميية في فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.حسن شرف 
الدين على جناح فترة امتحانات 
الثاني  الدراسي  اجلامعة للفصل 
وانتهائها دون اي مش����اكل تذكر، 
وتوجه بجزيل الشكر الى جميع 
اكادمييني  العاملني باجلامعة من 
واداريني عل����ى ما بذلوه من جهد 
ملموس في اداء واجباتهم من مراقبة 
ف����ي جلان االمتح����ان وكونترول 
واللج����ان التأديبية وجلنة ذوي 
االحتياج����ات اخلاص����ة وغيرها 
الواحد،  الفري����ق  وعملهم بروح 
وشكر د.شرف الدين اجلميع على 
التزامهم باحلضور وتعاونهم مع 
االدارة اجلامعية والذي ساهم بشكل 
كبير في اجناح فترة االمتحانات 

في املوعد احملدد.
كما اشاد د.شرف الدين بدور 
مدير فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت د.طارق فخر الدين اثناء 

رياض االطفال في الكلية برئاسة 
د.فوزي العبدالغفور وعضوية 
د.حياة املجادي، د.طالل املسعد، 
الهول���ي، د.ناص���ر  د.احم���د 
املويزري، د.سلوى الدرويش، 
د.سوسن التركيت، ود.عباس 
احلداد. وحدد القرار مهام اللجنة 

فترة االمتحانات وحرصه ودعمه 
ومتابعته املستمرة الحوال الطلبة 
واخلطة املوضوعة مع فريق العمل 
الدين  في اجلامعة، واشاد شرف 
باملبادرة اجلديدة ملدير اجلامعة 
العربية املفتوحة د.موسى محسن 
العمداء في  ومس����اعديه وجميع 
اعداد اس����ئلة االمتحانات مركزيا 
والتي كللت بالنجاح وس����اعدت 

البشرية  بحصر االحتياجات 
للقسم من اعضاء هيئة التدريس 
والهيئة االدارية والفنية، حصر 
احتياجات القس���م املادية من 
اجهزة ومعدات وادوات، حصر 
القاعات واملختبرات التي يحتاج 
اليها، تقدير امليزانية املطلوبة 
للقسم، وضع اخلطة الدراسية 
للقسم العلمي املقترح وصحيفة 
 WIDS التخرج، وذلك على نظام
املعتمد بادارة تطوير البرامج 
واملناهج بالهيئة، على ان يكون 
عدد وحدات التخصص 72 وحدة 
دراسية، التنسيق مع االقسام 
العلمية ذات العالقة باملقررات 
ان  املهنية والثقافية، ش���رط 
 WIDS تكون معدة وفقا لنظام
املعتم���د في الهيئ���ة، وتقدير 
امللتحقات  الطالب���ات  اع���داد 
بالقسم حسب احتياجات سوق 

العمل.

في احلفاظ على جودة االمتحانات 
وتطويرها.

من جانب آخ����ر، اعلن رئيس 
اللجن����ة االجتماعي����ة والثقافية 
بالقائمة املستقلة باجلامعة العربية 
املفتوحة محمد الشمري عن بدء 
اول أنشطة احلملة الصيفية حتت 
مسمى »الصيف مع املستقلة غير« 
متمثلة برحلة الى املدينة الترفيهية 
مخفضة السعر ويتخللها العديد 
من األنشطة الترفيهية كمسابقات 
ومفاج����آت وتوزيع اجلوائز على 
الطلبة، علما ان الرحلة س����تكون 
يوم اخلميس 10 اجلاري. واضاف 
الشمري ان التسجيل سيكون عند 
بوابات املدينة الترفيهية، كما وفرت 
»املستقلة« وسائل نقل مخصصة 
للطالبات من مقر اجلامعة العربية 
املفتوحة في متام الساعة الرابعة 
عصرا، يذكر ان احلملة الصيفية 
مستمرة وس����يتخللها العديد من 
النش����اطات الترفيهية والرحالت 

الترفيهية االخرى.

د.عبداهلل املهنا

د.أنور اليتامى

)سعود سالم( جانب من الطالبات   د.لبنى القاضي خالل لقائها بالوفد

د.عبداهلل الفهيد خالل لقائه أعضاء الهيئة اإلدارية اجلديدة جلمعية أعضاء هيئة التدريس

د.حسن شرف الدين

رابطة أعضاء هيئة التدريب هنأت أعضاءها 
بانتهاء العام  وأكدت تواصلها معهم عبر اإلنترنت

صرح املتحدث الرسمي 
لرابطة اعضاء هيئة التدريب 
محم��د الهاجري مبناس��بة 
انتهاء الع��ام التدريبي بأن 
اعضاء الهيئة االدارية لرابطة 
التدري��ب تثمن دور وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ومساندتها 
لطلبات وحل قضايا اعضاء 
بالهيئ��ة  التدري��ب  هيئ��ة 
وتعاونها املس��تمر والفاعل 
مع رابطة التدريب فقد أثمر 
هذا التعاون حل قضايا شائكة 

مم��ا كان له األثر االيجابي في مس��يرة وتقدم 
التدريب بالهيئة.

كما أشار الهاجري الى دور مدير عام الهيئة 
د.يعق��وب الرفاعي لتعاونه املس��تمر وجهده 

املش��كور مع رابطة اعضاء 
هيئة التدريب.

وثمنت الرابطة دور نائب 
املدير العام لشؤون التدريب 
سعاد الرومي املتميز واملساند 
لكل م��ا يخص عضو هيئة 

التدريب بالهيئة.
وشكرت الرابطة اعضاء 
هيئة التدريب على التزامهم 
واهتمامهم وحرصهم على 
ابنائه��م املتدرب��ن ووجهة 
العام  التهنئة بنهاي��ة  له��م 
التدريب��ي مع التمنيات لهم 

بإجازة سعيدة.
وأشار الهاجري الى ان الرابطة متواصلة 
مع اعضائها من خ��الل موقعها االلكتروني 
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 آالء خليفة
الثقافي���ة  اس���تضافت اجلمعي���ة 
النس���ائية وف���دا طالبيا  االجتماعية 
من جامعة »بوس���طن« م���ن الواليات 
املتح���دة األميركية ملناقش���ة قضايا 
املرأة والدميوقراطية والشباب والعمل 
التطوعي في الكويت، وذلك ملس���اعدة 
هؤالء الطلبة في دراستهم املتعلقة بهذا 
املجال، وكان في استقبال الطلبة د.لبنى 
القاضي من كلي���ة العلوم االجتماعية 
بجامع���ة الكويت، وعض���و اجلمعية 
النسائية طاهرة  الثقافية االجتماعية 
س���عدات، ورئيس���ة اللجنة االعالمية 

باجلمعية شمايل الشارخ.
 وقالت رئيس���ة اللجن���ة اإلعالمية 
باجلمعية ش���مايل الش���ارخ ان الهدف 

من هذه الزي���ارة تعريف الوفد الطالبي 
باحلركة النس���ائية بالكويت واألنشطة 
الطالبية والعمل التطوعي والنقاش حول 
الدستور، مبينة أن هذه ليست املرة األولى 
التي تستضيف فيها اجلمعية وفودا من 
جامعات مختلفة، فعندم���ا فازت 4 من 
النساء بعضوية مجلس األمة في العام 
املاضي استقبلت اجلمعية وفدا من نفس 
اجلامعة وتلمسوا حينها فرحة الشعب 
الكويتي بفوز النساء ودخول املرأة البرملان 
للمرة األولى كنائبة، و أرسلت اجلامعة 
وفدا من الطلبة ليتعرف على ما حدث في 
الكويت من���ذ ذلك احلني وبعد عام كامل 

من جتربة املرأة في البرملان.
 وأضافت: »ومن أهداف الزيارة كذلك 
تعري���ف املجتمع���ات الدولية بالعمل 

النسائي والتطوعي في الكويت خاصة 
فيما يتعلق باملرأة والشباب«، مستطردة: 
»متت دعوة طالب وطالبات من جامعة 
الكويت ومنظمات طالبية شبابية لتبادل 

اخلبرات وتواصل احلضارات«.
 ومن ناحيتها، قالت عضو اجلمعية 
الثقافية االجتماعية النسائية واالستاذة 
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
د.لبنى القاضي: »ان هذه الوفود الطالبية 
الثقافية باس���تمرار  تزور اجلمعي���ة 
للتعرف على وضع املرأة في املجتمع 
الكويتي ومتكينها س���واء في املجاالت 
السياسية او االقتصادية او االجتماعية، 
ونحن نحاول دائما أن نعطي الصورة 
اإليجابية حول وضع املرأة س���واء في 
املجال التعليمي أو في أي وظيفة تشغلها 

املرأة، متابع���ة: كما اننا نبني القصور 
في قلة تبوؤ املرأة الكويتية حتى اآلن 
املرأة  القيادية وحول قضية  املناصب 
وتوليها القضاء وكذلك تسليط الضوء 
املرأة،  التي تخص  التش���ريعات  على 
كما أننا نوضح احلري���ات التعليمية 
واالجتماعية واالقتصادية التي متلكها 
امل���رأة حاليا، إضافة إلى توضيح دور 
املرأة في البرملان وماذا حققت فيه إلى 
اآلن«.وأردف���ت د.القاضي قائلة: وبعد 
مرور عام كامل م���ن وجود 4 نائبات 
كويتيات في مجلس األمة قمن من خاللها 
بطرح عدة قضايا خاصة بحقوق املرأة 
االجتماعية واملدنية، هناك سياس���ات 
حتى اآلن لم تطبق ولكنهن ميثلن املرأة 

الكويتية بصورة جيدة.

محمد الهاجري


