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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن مدير مكتب االستش���ارات والدورات 
التدريبية س���عود العبداهلل عن عقد دورات 
توفل للفصل الدراسي احلالي لتعريف الطلبة 
على نقاط الضعف لديهم ومن ثم التركيز على 
هذه النقاط، وقال العبداهلل ان الدورات ستبدأ 
2010/7/3 خالل الفترة الصباحية وملدة اسبوعني 
من 8.30 الى 2.30 يوميا واملس���ائية ستكون 

ملدة 6 أسابيع من 5-8 قال العبداهلل ان دورة 
التوفل احمللي ستكون للمتقدمني للدراسة في 
الكويت والتوفل الدولي لطلبة الثانوية وطلبة 
املاجس���تير الراغبني في احلصول على بعثة 
دراس���ية خارج الكويت وذل���ك حتى يتفادوا 
التأخير بعد تخرجهم واستكمال شروط البعثات 

واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل.

بدء التسجيل بدورات »التوفل« المحلي والدولي واللغات في مركز اللغات

وفد االحتاد خالل زيارته املكتب الثقافي في واشنطن

م. طارق أبولنب خالل اللقاء

اعتدال العيار مكرمة إحدى اخلريجات

أنور الشرهان

د.طاهر الصحاف

د.طارق فخر الدينإميان احلميدان

معرض التصميم الهندسي الـ 18 األربعاء
بمشاركة 290 طالباً يقدمون 88 مشروعاً

طريق جتس���يدها في مشاريع 
مبتكرة ذات طابع ابداعي.

وقال مدير املركز ان مؤسسة 
الكوي���ت للتق���دم العلم���ي هي 
النب���راس املض���يء للمبدعني 
واملخترعني وطالب العلم والبحث 
العلمي، وهي تسعى دائما الى دعم 
التطوير العلمي والتكنولوجي، 
وم���ن ابرز ما قدمته املؤسس���ة 
مس���اندة قدرة مهندس الغد من 
خالل دعمه���ا ملعرض التصميم 
الهندس���ي. اجلدي���ر بالذكر ان 
املؤسسة هذا العام بادرت بتقدمي 
مكافآت مالية وش���هادات تقدير 
الفضل مشروع من كل تخصص 
علمي مشارك باملعرض، وليس 
غريبا على املؤسسة دعم التطوير 
الفكري البناء الكويت واالقطار 
العربية االخرى والنهوض بالوعي 

العلمي واحلضاري.
وتوجه د.الفيلكاوي بخالص 
الشكر ووافر االمتنان للمؤسسة 
بشكل خاص والكلية بشكل عام 
على رعايتها ودورها الفعال لدعم 

وتشجيع ابناء الوطن.

ايجاد نظام متويل لتقدمي  الى 
مساعدات للطلبة احملتاجني في 
الكويت وبحث الوسائل املناسبة 

لتوفير ما يلزم لدعمهم.
كما اكد ان املشروع يهدف الى 
توفير الرعاية املناسبة جلميع 
الطلب���ة الكويتي���ني واملقيمني 
الكوي���ت احملتاجني للدعم  في 
والدارسني في املرحلة اجلامعية 
وما في مستواها، وذلك من خالل 
متكني الطلبة احملتاجني وأسرهم 
من تغطية نفق���ات التعليم أو 
جزء منها، ومحاولة الحتضان 
املتميزين من الطلبة، وذلك من 
خالل توجيه تلك املس���اعدات 
للمجتهدين منهم في حتصيلهم 
العلمي كش���رط لالستفادة من 

املشروع.

واض���اف د.الفيل���كاوي ان 
التصمي���م الهندس���ي هو مقرر 
الزامي على جميع طلبة الكلية، 
حيث يقوم الطالب بتطبيق املادة 
النظرية املكتس���بة خالل فترة 
الكلية وحتويلها  دراس���ته في 
الى مشاريع عملية تفيد املجتمع 
الكويتي بشكل خاص واملجتمع 
الهندسي بش���كل عام، والهدف 
الرئيسي لقيام املعرض هو عرض 
افكار هندسية جديدة وذلك عن 

لالوقاف على دعمها للعام الثاني 
على التوالي، مؤكدا ان ذلك الدعم 
يخفف على الكثيرين من الطالب 
التكاليف  القادرين عل���ى  غير 
املادية ما يدفعهم الى مواصلة 

مسيرتهم التعليمية.
من جهته، ايضا صرح مدير 
مش���روع رعاية طال���ب العلم 
باالمان���ة العامة لالوقاف خالد 
فيروز ب���أن جتديد بروتوكول 
العامة  االمان���ة  ب���ني  التعاون 
لالوقاف ممثلة في مشروع رعاية 
العربية  العلم واجلامعة  طلب 
املفتوح���ة للع���ام الثاني على 
التوالي يأتي اتساقا مع رسالة 
االمانة في تفعيل دور الوقف في 
تنمية املجتمع وتخفيف العبء 
عن احملتاجني كصيغة تسعى 

حتت رعاي���ة وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان، تفتتح كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
معرض التصميم الهندسي الثامن 
عش���ر يوم االربعاء 16 اجلاري 
الكلية د.طاهر  بحضور عمي���د 
الصحاف والعمداء املس���اعدين 
ورؤس���اء االقس���ام العلمية في 
متام الس���اعة 10 صباحا بقاعة 
فاروق املطيري مبنى 14خ الدور 
االرضي بكلية الهندسة والبترول 
باخلالدية وتستمر الى 8 مساء، 
وسيسمح لعامة الزائرين بدخول 
املعرض ابتداء من الساعة 12.30 
ظهرا، علما ان انش���طة املعرض 
ستستمر حتى الساعة 8 مساء من 

يوم اخلميس 17 اجلاري.
التدريب  وصرح مدير مركز 
الهندس���ي واخلريجني د.محمد 
الفيل���كاوي بأن عدد املش���اريع 
املشاركة في املعرض خالل هذا 
الدراس���ي 88 مشروعا،  الفصل 
حيث يشارك 290 طالبا وطالبة 
من الكلية وايضا مشاركات من 

خارج الكويت.

جددت االمانة العامة لالوقاف 
بروتوكول التعاون بينها وبني 
اجلامعة العربية املفتوحة، حيث 
مت توقيع التجديد في مقر االمانة 
العامة لالوقاف بالدسمة، ومثل 
االمانة في التوقيع االمني العام 
باالنابة اميان احلميدان، ومثل 
اجلامعة العربية املفتوحة مديرها 

د.طارق فخر الدين.
حضر التوقيع كل من نائب 
االمني العام للمصارف الوقفية 
ادارة  محمد اجلالهم���ة ومدير 
املشاريع الوقفية محمد العيسى 
ومدير مشروع رعاية طالب العلم 

خالد فيروز.
ان االمانة  وأكدت احلميدان 
العامة لالوقاف ال تدخر جهدا في 
كل ما يعود بالنفع على التنمية 
املجتمعي���ة، وان االمانة ومن 
خالل ادارة الصناديق واملشاريع 
الوقفية تسهم مساهمة فاعلة 
في العديد من املشروعات سواء 
مبفردها أو بالتعاون مع اجلهات 
ذات العالق���ة بالعمل اخليري. 
وما مش���روع طال���ب العلم اال 
احدى اللبنات في صرح املسيرة 
الوقفية الكويتية والذي مت من 
خالله مساعدة طالب العلم غير 
النفقات  القادرين على تسديد 

الدراسية.
من جهته، شكر مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة االمانة العامة 

أبولبن: تقنية جديدة في التصميم اإلنشائي
تقلل تكلفة الهيكل الخرساني ما بين 30 و%50

بروتوكول تعاون بين »األوقاف« والجامعة المفتوحة

حتت رعاية وكي���ل وزارة االش���غال العامة 
م.عبدالعزيز الكليب وباشراف رئيس قسم الهندسة 
املدنية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت 
د.نبيل قرطم مت عقد ندوة خاصة بعنوان »تقنية 
جديدة ومطورة للهياكل اخلراسانية في املشاريع 
االنشائية« في وزارة االش���غال العامة حضرها 
عدد من مسؤولي القطاعات املختلفة في الوزارة 

واملكاتب الهندسية املعتمدة لدى الوزارة.
وقدم م.طارق أبولنب شرحًا عن التقنية اجلديدة 
في التصميم االنشائي والتي خضعت للعديد من 
االختبارات والفحوصات في مختبرات معهد الكويت 
لالبحاث العلمية وجامعة الكويت ووزارة االشغال 
العامة على مدى االعوام الثالثة املاضية قبل ان 
يتم تطبيقها على عدد من املشاريع االنشائية في 

القطاع اخلاص.

وتعتمد ه���ذه التقنية اجلدي���دة على تفريغ 
اجلس���ور واالعصاب في االس���قف اخلرسانية 
املس���لحة وتقويتها باس���تخدام اجسام فوالذية 
مغرغة )تيوبات فوالذية( مما يحسن كل اخلواص 

االنشائية والفيزيائية لهذه االسقف.
واكد م.طارق ابولنب انه باستخدام هذه التقنية 
اجلديدة ميكن الوصول الى بحور عالية لالسقف 
واجلسور اخلراسانية وميكن حتقيق اقل االوزان 
والسماكات لهذه االسقف، باالضافة الى التقليل 
من تكلفة الهيكل اخلراساني للمنشآت مبا يتراوح 
بني 30% الى 50% كما تؤدي الى حتسني اخلواص 

االنشائية والفيزيائية للمنشآت اخلراسانية.
وفي ختام الندوة مت االتفاق على دراسة التقنية 
اجلديدة في بعض املشاريع احلالية للتحقق من 

نسبة التوفير في التكلفة االنشائية.

في إطار التعاون بين »الهندسة« و»األشغال«

لصالح مشروع رعاية طالب العلم المناقشات شملت مشاكل الطلبة الشخصية

»التعليم العالي« أعلنت عن خطة المنح الدراسية الثانية في قطر

اختتام برنامج التدريب الميداني بالتعاون مع قسم اإلعالم في الجامعة

العيار: »وي للخدمات اإلعالمية المتكاملة« تهدف
لتدريب الكوادر الشابة واستثمار مهاراتهم وقدراتهم

بوشهري بحث خطة البعثات المقبلة والمخصصات المالية 
مع المكاتب الثقافية في لوس أنجيليس وواشنطن

مس���تقبال زاهرا لهم ولبلدهم 
الكويت والتي حتتاج الى خبرات 

وإبداعات أبنائها.
أن  بوش���هري  واض���اف 
االجتماعات شملت أيضا مناقشة 
مشاكل الطلبة الشخصية والتي 
قام الطلبة بإرسالها لالحتاد عن 
الرسمي لالحتاد  طريق املوقع 
حيث ان االحتاد قام باإلعالن عن 
االجتماعات قبل انعقادها على 
موقع وقام بتوفير اس���تمارات 
ميكن للطلبة من خاللها تعبئتها 
لشرح مشاكلهم األكادميية التي 
تعوقهم حيث درس���ت اللجنة 
كل حالة على حدة، كما ناقشت 
املكاتب  اللجن���ة اس���تعدادات 
املقبل  الدراسي  الثقافية للعام 
حيث بني االحت���اد للمكاتب أن 
الهيئة االدارية وجلان االحتاد 
س���تكون على أمت االس���تعداد 
الستقبال العام الدراسي القادم 
لتأم���ني بداية موفق���ة جلميع 
الطلبة ومنهم الطلبة املستجدون 
القادمون للدارسة في اجلامعات 

األميركية.

مطلوبة بشكل كبير في سوق 
العمل ف���ي الكويت وهي محل 
اهتمام شريحة كبيرة من الطلبة 
والتي ترى في هذه التخصصات 

الهندس���ة البيئية والهندس���ة 
الصناعية وهندسة البرمجيات 
حيث بني االحتاد من خالل اللجنة 
التخصصات  املشتركة أن هذه 

في اجتماعات سابقة بالتحضير 
للخطة املقبلة من خالل اقتراح 
ع���دد من التخصص���ات املهمة 
كي تضاف للخطة القادمة مثل 

آالء خليفة
اللجنة املشتركة بني  عقدت 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت – 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
nuks.org واملكاتب الثقافية في 
كل من واشنطن دي سي ولوس 
الش���هري  اجنيليس اجتماعها 
القضايا  للتواصل ومناقش���ة 

الطالبية.
وقال أمني سر الهيئة االدارية 
في االحتاد عبداهلل بوشهري إن 
اجتماعات هذا الش���هر تركزت 
على عدد من األمور أهمها الئحة 
البعث���ات املرتقبة م���ن وزارة 
العالي والتي تطلعت  التعليم 
العديد  الى أن تش���مل  اللجنة 
من األم���ور اإليجابي���ة والتي 
تخدم مصلحة طلبة وطالبات 
الواليات  الدارسني في  الكويت 
املتحدة االميركي���ة مثل زيادة 
املخصصات املالية والتي تشمل 
الرواتب وبدالت الكتب والتذاكر 
والتقدمي على البعثة، كما ناقشت 
اللجنة آخر املستجدات على خطة 
البعثات املقبلة حيث قام االحتاد 

تعاونت شركة وي للخدمات 
 Way املتكامل����ة  اإلعالمي����ة 
املتخصص����ة   Communications
في مجال العالق����ات العامة � مع 
الكويت في تدريب طلبة  جامعة 
قس����م اإلعالم من خ����الل برنامج 
التدريب امليدان����ي للمرة الثانية 
عل����ى التوالي. وقد ركز البرنامج 
ملدة ثالثة أشهر على تقدمي العديد 
من املعلومات املتنوعة حول كيفية 
اكتساب املهارات واخلبرة العملية 
ملمارسة مختلف أعمال ونشاطات 

مهنة العالقات العامة.
وقالت املدير العام لشركة وي 
للخدمات اإلعالمية املتكاملة اعتدال 
العيار إننا س����عداء بالتعاون مع 
جامعة الكويت واس����تقبال طلبة 
ش����عبة اإلعالن والعالقات العامة 
في قسم اإلعالم لتدريبهم ضمن 
مقرر »التدريب امليداني ومشروع 
التخرج«. وش����كرت قسم اإلعالم 
التعاون مع شركة  على اختياره 
وي باعتبارها شركة متخصصة 

في هذا املجال.

ونش����رها في الصحف واملجالت 
والوس����ائل اإللكترونية، ومن ثم 
متابعة النشر وجتميع القصاصات 
لعمل التقارير االعالمية. باإلضافة 
الى اتاحة الفرص����ة أمام الطالبة 
املتدرب����ة للتعرف عل����ى املراحل 
واخلط����وات األساس����ية لتنظيم 
املعارض واملؤمترات واملش����اركة 

مشيرة الى أن الهدف األساسي 
من هذه املبادرة هو تدريب وتأهيل 
الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية 
واستثمار مواهبهم وقدراتهم خالل 
مراح����ل الدراس����ة اجلامعية مما 
يؤهلهم للعمل واختيار الوظيفة 
املناسبة بعد تخرجهم. وأضافت 
العيار أن على جميع الش����ركات 
واملؤسسات احمللية سواء اخلاصة 
او احلكومية العمل على تشجيع 
فئة الطلبة كمساهمة متواضعة في 
بناء جيل شبابي ناجح ينهض بهذا 
الوطن ويقود مستقبل البالد في 
السنوات املقبلة، وهو ما يعد جزءا 
ال يتجزأ من مسؤوليتنا االجتماعية 
جتاه هذا املجتمع. كما ذكرت العيار 
أن فترة التدريب امليداني تناولت 
كل ما يرتبط مبهنة العالقات العامة 
من نشاطات وأعمال، حرصا على 
تطبيق كل م����ا يتم تعلمه نظريا 
في الكت����ب اجلامعية على أرض 
الواق����ع كإج����راء البحوث وجمع 
املعلومات عب����ر اإلنترنت، كتابة 
األخب����ار والتقاري����ر اإلخبارية 

في تنظيم أحداث حقيقية نظمتها 
الش����ركة في الفترة املاضية، الى 
العملية  الزي����ارات  جانب إجراء 
الش����ركة للتعايش مع  لعم����الء 
التجربة احلقيقية والتواصل مع 
العمالء للتعرف على كيفية تلبية 

حاجاتهم ورغباتهم.
مش����يرة الى انه مت تقييم أداء 

الطالبة بعد انتهاء فترة التدريب 
العملي، ومؤكدة في الوقت ذاته أن 
شركة وي على استعداد لتكرار هذه 
التجربة للمرة الثالثة من خالل فتح 
العملية  التدريب واخلبرة  مجال 
للطلبة الراغبني في العمل في مجال 

العالقات العامة.
وم����ن جانبها قال����ت الطالبة 
املتدربة بدور العنيزي انها استفادت 
من العديد من األمور خالل فترة 
امليداني في شركة وي،  التدريب 
كاكتساب اخلبرة في تنظيم وإدارة 
املؤمترات، كتابة األخبار الصحافية 
والبحث عن األخبار واملعلومات 
في الصحف وعبر شبكة االنترنت، 
كما تعلمت كيفية إجراء اللقاءات 
العملية مع العمالء. وأشارت الى 
امليدانية والتطبيقات  أن األعمال 
العملية التي شاركت فيها منحتها 
فائدة كبيرة خاصة أن مجال اإلعالم 
والعالقات العام����ة يحتاجان إلى 
التدريب العملي قبل بدء العمل من 
أجل تعلم كل ما هو جديد وتنمية 

املهارات املختلفة لدى الطالب.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة املنح 
الدراس����ية الثانية للعام الدراسي 2010/ 2011 
واملقدمة من قطر الش����قيقة، فعلى من يرغب 
بالتسجيل في هذه املنح مراجعة وزارة التعليم 
العالي – الش����ويخ – املنطقة احلرة – مبنى 1 � 
الدور الثاني – ادارة العالقات الثقافية )املنح 
الدراسية( وذلك اعتبارا من يوم االثنني املوافق 
2010/6/28 حتى يوم األربعاء املوافق 2010/6/30 
من متام الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 
ظهرا. وعليه يرجى احضار األوراق املطلوبة 
للتسجيل وهي كاآلتي: شهادة الثانوية األصلية 
وكشف الدرجات مصدقني من وزارة اخلارجية 
والسفارة القطرية، عدد 10 صور شخصية، عدد 
2 نسخة شهادة امليالد، عدد 2 نسخة من جواز 
السفر، عدد 2 نسخة من البطاقة املدنية، شهادة 

التوفل مبعدل ال يقل عن 450 درجة.

خطة المنح الدراسية الثانية المقدمة من قطر للعام الدراسي 2011/2010
مالحظاتنوع الشهادةالنسبة/ المعدلالتخصصالجامعةالدولة

دولة 
قطر

جامعة 
قطر

- يجب على الطالب تصديق ش���هادة الثانوية األصلية من قبل علمي75%محاسبة
وزارة اخلارجية وسفارة دولة قطر في الكويت.

- يكون قبول الطالب املستجد في كليات اجلامعة قبوال تنافسيا 
واملوافقة على الترشيح ال تعني القبول في اجلامعة.

- يشترط على الطالب ان يكون حاصال على شهادة التوفل بحد 
ادنى 450 درجة.

- يجب على الطالب اجتياز جميع متطلبات البرنامج التأسيسي 
تأهيال للدراسة االكادميية.

- يجب على الطالب املرشح تعبئة منوذج االلتحاق االلكتروني على 
موقع اجلامعة خالل فترة التسجيل من 2010/3/21 الى 2010/7/8.

- تبدأ الدراسة بتاريخ 2010/9/19.

علمي75%تسويق

أدبي75%إعالن

أدبي75%قانون

نشمي: تشكيل لجنة االعتراف 
لمتابعة قضية الجامعات الخارجية

آالء خليفة
أكد رئيس الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت بدر 
نشمي ان الهيئة التنفيذية تراقب قضية االعتراف باجلامعات خارج 
الكويت منذ بدايتها ألنها قضية حساسة ترتبط مبستقبل اخواننا 
واخواتنا الدارسني خارج الدولة واملتحملني الغربة، باإلضافة الى 

التكاليف املادية.
وقال العنزي: اننا في الهيئة نتابع عن قرب هذه القضية وكنا 
ندفع وننتظر اقرار تشكيل هيئة االعتماد األكادميية ولو انه أتى 
متأخرا لكن كلنا أمل بتعديل القرارات التي آذت مجموعة من الطلبة 
بغير وجه حق وذلك عن طريق استشارة املالحق الثقافية في أي 
دولة عن جامعاتها املعترفة. وأشار العنزي الى انه مت تشكيل جلنة 
االعتراف ملتابعة هذه القضية وتقدمي املقترحات الى هيئة االعتماد 
األكادميية، حرصا من الهيئة التنفيذية على توصيل صوت الطلبة 

والدفاع عن مكتسباتهم التعليمية.

قامت إدارة العالقات العامة 
واإلع���الم في الهيئ���ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
مؤخرا بإص���دار الدليل العام 
الجديد لسنة 2010 والذي يقدم 
نبذة مختص���رة عما تقوم به 
القطاعات والوحدات  مختلف 

التنظيمية في الهيئة.
وصرح مدير إدارة العالقات 
العام���ة واإلعالم بالهيئة أنور 
الش���رهان بأن الدلي���ل يقوم 
التنظيمية  الهي���اكل  بش���رح 
الجديدة للهيئة بشكل مفص��ل 
ودقيق لكل القطاعات الست��ة 

التابعة لها وهي قطاع المدير 
العام، قطاع التعليم التطبيقي 
والبحوث، قطاع التدريب، قطاع 
الشؤون اإلدارية والمالية، قطاع 
التخطي���ط والتنمية وقطاع 
المساندة  الخدمات األكاديمية 
واختصاص���ات وأقس���ام كل 
قطاع عل���ى ح���دة، كما تمت 
إضافة كلي��ات ومعاهد الهيئة 
والتخصص���ات التابع���ة لكل 
كلية ومعهد وبطاقات االتصال 
الخاصة بهم والتي تش���تمل 
عل��ى أرقام الهواتف والعناوين 

المهم��ة.

الشرهان: دليل 2010 يعرّف بقطاعات »التطبيقي«
في إصدار جديد لـ »الهيئة«


