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الجامعــــة
والتطبيقي

في إطار اجلهود الداعمة ملسيرة مكتب االستشارات والدورات التدريبية 
مبركز اللغات في جامعة الكويت اعلن مدير املكتب س���عود العبداهلل 
عن عقد دورات توفل لهذا الفصل الدراسي، حيث ستعقد هذه الدورات 
باختبار لتحديد املستوى وذلك لتعريف الطلبة على نقاط الضعف لديهم 
ومن ثم التركيز على هذه النقاط، مشيرا الى ان هذه الدورات ستبدأ من 
تاريخ 2010/7/3 خالل الفترة الصباحية للتوفل من الس���اعة 8.30 الى 
2.30 يوميا واملس���ائية ستكون من الساعة 5 إلى 8. وبني العبداهلل ان 

التوفل احمللي هو اختبار للمتقدمني للدراسة في الكويت والتوفل الدولي 
هو اختبار لطلبة الثانوية وطلبة املاجستير الراغبني في احلصول على 
بعثة دراسية خارج الكويت وذلك حتى يتفادوا التأخير بعد تخرجهم 
واستكمال شروط البعثات واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل. 
واضاف العبداهلل ان املركز يقدم التوفل ملستوى واحد فقط وباستطاعة 
الطالب دخول االختبار في اي وقت خالل الدورة او بعد انتهائها داخل 

الكويت او خارجها، حيث تستخدم اساليب تدريسية متطورة.

بدء التسجيل لدورات التوفل المحلي والدولي بمركز اللغات

أسيل لخريجي ماجستير علوم المكتبات: 
أنتم عماد المستقبل فاعملوا على إعالء شأن الوطن

آالء خليفة
أكدت النائبة د.اسيل العوضي أن ما مييز املرحلة اجلامعية هو 
وضوح الهدف أمام الطالب في احلصول على الشهادة اجلامعية، 
وذكرت مسيرة رحلتها الدراسية والعملية والكيفية التي كانت 

فيها تبحث جاهدة عن الهدف الذي تسعى إليه.
وقالت د.العوضي خالل احلفل الذي نظمه قسم علوم املكتبات 
واملعلومات بكلية العلوم االجتماعية لتكرمي نحو 18 طالبا وطالبة 
من خريجي برنامج املاجستير في علوم املكتبات واملعلومات ان 
ما يعطي حالوة للنجاح هو حتقيق الهدف املنشود ولكن العطاء 
يجب أال ينتهي بعد حتقيق الهدف، الفتة الى أنها قد اكتش���فت 
هدفها بعد مرحلة طويلة من مسيرتها العملية وهو متكني املرأة 
وإثبات ملن لديه ش���ك وللمجتمع أن املرأة قادرة على اخلوض 
في املجال السياس���ي ومنافسة الرجال في هذا العالم، فخاضت 

التجربة وحققت الهدف.
واضافت: يس���ألونني كثيرا عن سبب ابتس���امتي دائما في 
الصحف وغيرها وسعادتها خصوصا في وسط هذا اجلو املزري، 
فأقول ان محاولة حتقيق الهدف والعمل لتحقيقه يعطي اإلنسان 
السعادة، لن نستطيع أن نغير الكون، ولكن ما أستطيع القيام 
به في ه���ذه األوضاع هو أن أضع لنفس���ي هدفا بعد الوصول 
للبرملان، أن أعطي منوذجا للعمل البرملاني الصحيح، هذا هدف 
واض���ح، وهو ما أعمل فيه اآلن بكل راحة برغم الظروف احلادة 

والتحديات.
وأضافت: ان اخليارات لم تعد محدودة أو شخصية بعد الشهادة 
وهذا ما يجب أن تسيروا عليه، ويجب أن تضعوا ألنفسكم أهدافا 
تسعون لتحقيقها ويكون هو الدافع لعطائكم، فالكويت تستحق 
من���ا أكثر مما نفعله، ودائما ما أقول ان الطلبة هم األعمدة التي 
يقوم عليها املس���تقبل ونتمنى أن تكون صلبة قادرة على حمل 

املستقبل نحو األفضل في ظل الش���عور باملسؤولية جتاه هذا 
الوطن إلعالء شأنه.

وشكرت د.العوضي في كلمتها منظمي احلفل على االستضافة 
معربة عن فرحتها مبشاركة الطلبة هذه الفرحة، مبينة أنها في 
كل يوم عمل في مجلس األمة تتذكر أيام اجلامعة في وسط اللغط 
والنقاش الس���اخن الذي يحدث في املجلس، ومتذكرة نقاشاتها 

مع طلبتها في اجلامعة.
ومن ناحيته قال عميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري قد أكون منحازا للكلية كوني مسؤوال عنها، ولكن خريجي 
هذا القسم من أفضل خريجي الكلية في الدراسات العليا ورمبا 
في اجلامعة ككل، شاكرا داعمي هذا احلفل الذين تواجدوا دوما 
لدعم هؤالء اخلريجني وهذا احلفل الس���نوي كل عام، مبينا أن 

ذلك يدل على مدى جناح خريجي هذا البرنامج.
ووجه كلمة للطلبة قال فيها: »أوجه لكم نصيحة، أبدؤها بحثكم 
على شكر اهلل س���بحانه وتعالى على نعمته ثم أولياء أموركم 

وأسركم الذين شجعوكم ودعموكم واحتفلوا بنجاحكم«.
وقال ان الكويت أعطتنا الكثير، ويجب أن يكون حب الوطن 
هو الراية والشعار األول ليس فقط في املناسبات واألعياد، فهو 
جزء من الدين والعبادة، وال يأتي حب الوطن من خالل الشعارات 
بل من خالل السلوك العام والتفاني في العمل ومحبتكم لآلخرين، 
وهذا ما نأمل أن نكون قد استطعنا زرعه بكم خالل فترة تواجدكم 
ف���ي اجلامعة دون االكتفاء بتزويدك���م بالعلم واملعرفة، ومثلما 
بذلتم جهودكم في الدراسة، فنأمل أن تترجموا ذلك لسلوك عام 
وانضباطية وخلق في حياتكم العملية، مثمنا دور أولياء األمور 

وأعضاء هيئة التدريس في هذا اإلجناز.
ونيابة عن رئيس قسم املكتبات واملعلومات بالكلية د.شارلني 
القالف، ألقت د.س���هى العوضي كلمة شكرت فيها القائمني على 

برنامج املاجستير في الكلية وعلى رأسهم عميد الكلية على دعمه 
املتواص���ل وجهوده املبذولة مع العامل���ني على جناح البرنامج 
إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، مبينة أن هذه الدفعة الثالثة 
عشرة، هي الدفعة األكبر بهذا العدد من الطلبة من بني الدفعات 
الس���ابقة، موضحة ان ذلك يدل على النجاح الكبير الذي حققه 
القس���م والذي يبدو جليا في املهارات واخلبرات التي يكتسبها 
الطلب���ة من خالله ويتزايدون على إثره عاما بعد عام، ش���اكرة 
اجله���ة الداعمة لهذا احلفل على م���دار العقد املاضي على دعمها 

املتواصل للطلبة.
ومن ناحيته، بارك مدير برنامج املاجستير لقسم علوم املكتبات 
واملعلومات د.س���جاد الرحمن للطلبة على جناحهم وتخرجهم، 
معربا عن فخره مبا أجنزوه وما قاموا به بش���كل مميز، مشيرا 
إلى أن هذه اللحظة هي حلظة سعادة وفخر وشبع لنا وللطلبة 
بعد سنوات من التعب واجلهد املصحوب بلحظات الفرح واحلزن 
والتي أثمرت اإلجناز احلالي والنجاح الذي س���يجلب جناحات 

متواصلة باملستقبل بإذن اهلل.
وألقت الطالبة اخلريجة زينب العتابي كلمة نيابة عن الطلبة 
اخلريجني واخلريجات ووجهت فيها الش���كر لكل من ساهم في 
حتقيق هذا النجاح دوما من األهل واألس���اتذة، ملقية كلمة أحد 
األس���اتذة الذين س���اهموا في هذا النجاح والتي بني فيها فخره 
واعت���زازه بتخرج الطلبة بعد اجله���ود التي بذلوها، وأضافت: 
»لن نقف عند هذا احلد، بل س���تكون هذه املرحلة خطوة أولى 
نخطوها لتحقيق املزيد من النجاحات وعتبة نرتقي منها لنحقق 
أعلى الطموحات لنرتقي بأنفسنا ووطننا من خالل العلم الذي 

ال ينتهي مهما أخذنا منه«.
بعد ذلك، مت تكرمي اخلريجني وتوزيع بعض الدروع والصور 

التذكارية.

خالل حفل تكريم 18 طالبًا وطالبة برعاية أسيري

أحمد اجلوعان

عمار الكندري

د.مثنى الرفاعي

عواد الظفيري

د.بدر اليعقوب متوسطا طالبني مكرمني

)أسامة البطراوي(تكرمي إحدى اخلريجات د.أسيل العوضي ود.عبدالرضا أسيري يتوسطان املكرمني 

اتحاد أميركا: إضافة تخصصات 
جديدة لخطة البعثات المقبلة

الكندري: ال رفع 
لنسب القبول بالجامعة

تمديد فترة السحب واإلضافة
للفصل الصيفي حتى 19 الجاري

الظفيري: النائب األول أبدى تفّهمه 
لزيادة الراتب التقاعدي لألساتذة

وفد الجمعية زاره في مكتبه

فتح باب الترشيح للبرامج التدريبية 
الخارجية لشاغلي الوظائف التنفيذية

اك����دت مديرة ادارة التطوي����ر االداري والتدريب في جامعة الكويت 
سعاد الزيد حرص االمانة العامة باجلامعة على اتاحة الفرصة لشاغلي 
الوظائف التنفيذية للمش����اركة في البرامج التدريبية اخلارجية بهدف 
تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتواكب املستجدات في جميع املجاالت االدارية 
واملالية والتخصصية وفقا لضوابط وشروط املنظمة لعملية الترشيح. 
وقالت الزيد ان االدارة س����تقوم بالتنس����يق لعملية الترشيح للبرامج 
اخلارجية املقدمة من رؤس����اء مراكز العمل ومن ثم عرضها على جلنة 
البعثات واالجازات الدراسية للبت فيها، مضيفة ان هذه البرامج تعمل 
على تهيئة املوظفني وحتفيزهم للعمل واداء اعمالهم بفاعلية. واضافت 
انه سيتم استقبال طلبات الترشيح للفئة التنفيذية التي تنطبق عليها 
شروط الترشيح حلضور البرامج اخلارجية خالل فترتني، الفترة االولى 

من 1 الى 30 اجلاري والفترة الثانية من  1 الى 31 يناير املقبل.

آالء خليفة
اك����د االحتاد الوطن����ي لطلبة 
الكويت � ف����رع الواليات املتحدة 
االميركي����ة )nuks.org( ان هن����اك 
توجها من قبل وزارة التعليم العالي 
الضافة تخصصات جديدة خلطة 
البعثات املقبلة في خطوة ايجابية 
كان يتطلع لها االحتاد خالل العام 
النقابي احلال����ي. ووصف رئيس 
الهيئة االدارية احمد اجلوعان هذه 
اخلطوة بأنها ايجابية وتستحق 
الثناء حيث ان االحتاد ومن خالل 
اجتماعات اللجنة املش����تركة بني 
الثقافية في  االحت����اد واملكات����ب 
كل من واش����نطن دي سي ولوس 
اجنيلي����س ط����رح فك����رة اضافة 
تخصصات عديدة خلطة البعثات 
ومن اهمها تخصصات الهندس����ة 
مثل هندسة البرمجيات والهندسة 
الصناعية والهندسة البيئية حيث 
شرح االحتاد للجهات املعنية ان 
هذه التخصصات مرغوبة في سوق 
العمل، كم����ا ان االحتاد من خالل 
التواصل مع الطلبة استشعر وجود 
رغبة كبيرة لهذه التخصصات حيث 
ان هن����اك عددا مهما م����ن الطلبة 

آالء خليفة
بارك رئيس الهيئة اإلدارية 
في االحت���اد الوطن���ي لطلبة 
الكويت � ف���رع اجلامعة عمار 
الكندري للجموع الطالبية عدم 
رفع نس���ب القبول باجلامعة 
املثالية ملسؤولي  واالستجابة 
اإلدارة اجلامعية وجلنة العمداء 
بعدم اجراء اي تعديالت على 
تلك النسب خالل الفترة املقبلة 
مما كان له اكبر االثر في نفوسنا 

ونفوس جميع الطلبة.
واشار الكندري الى ان عدم 
رفع نسب القبول يعد فرصة 
للجميع من اجل العمل على اتخاذ 
الالزم حول هذه القرارات واجراء 
املزيد من الدراسات عليها حفاظا 
على الكيان الطالبي وعدم احداث 
اي ارتباك في الصفوف الطالبية 

في مثل هذه األوقات.
واضاف الكندري ان االحتاد 
ق���د س���ابق الزمن م���ن خالل 
مخاطبة كافة اجلهات املعنية 
باجلامعة واإلخوة املسؤولني 
بها من اجل احلفاظ على حقوق 
زمالئنا الطلبة والتي نس���عى 

آالء خليفة
اعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
انه قد مت متديد فترة السحب 
واالضافة للفصل الصيفي 2009 
� 2010 الى الس���بت 19 اجلاري 
الطلبة  ام���ام  الفرصة  التاحة 
املس���جلني لتعدي���ل جداولهم 
الدراسية بعد االنتهاء من ادخال 
درجات االمتحان���ات النهائية 
للفصل الثان���ي احلالي وقيام 
العم���ادة باحتس���اب معدالت 
الطلبة والغاء املقررات املسجلني 
فيها للفصل الصيفي والتي لم 
يجتازوا متطلباتها خالل الفصل 
الثاني احلالي وذلك اخلميس 

17 اجلاري.
واوضح د.الرفاعي ان لكل 
طالب فترة محددة خالل يومي 
اجلمعة والسبت 18 و19 املقبلني 
مدتها س���اعة ونصف الساعة 
ميكنه خالله���ا تعديل جدوله 
الدراس���ي للفص���ل الصيفي، 
الطالب مبوعد  وانه س���يبلغ 
التسجي����ل بواسطة الرسائل 
القصيرة عبر الهواتف النقالة 
املس���جلة ارقامه���ا على نظام 

معلومات الطالب.
واضاف د.الرفاعي ان العمادة 
الُشعب غير  س���تقوم بالغاء 
املس���توفاة لضوابط اجلدول 
الدراسي للفصل الصيفي مساء 

السبت 19 اجلاري.
واشار د.الرفاعي الى ضرورة 
مراجعة جميع الطلبة جلداولهم 
الدراس���ية للفص���ل الصيفي 

آالء خليفة
أعلن رئيس جمعية أعضاء 
التدري���س بجامع���ة  هيئ���ة 
الكوي��������ت د.عواد الظفيري 
أن وف�����دا من اجلمعية التقى 
نائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
وذكر د.الظفيري أن الزيارة 
تأتي ضمن سلسلة من الزيارات 
التي يق���وم بها أعضاء الهيئة 
االداري���ة باجلمعي���ة لكب���ار 
املس���ؤولني في الدولة لشرح 
قضايا أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة.
وقد أعرب وف�����د اجلمعية 
عن شكرهم اجلزيل لوزي�����ر 
الدفاع على مواقفه الداعم�����ة 
للجامع���ة وألعض���اء هيئ���ة 
التدريس وتبنيه لقضاياهم، 
وحرصه على كل ما من شأنه 
املس���اهمة في تطوي���ر العمل 

األكادميي اجلامعي. 
وبحث الوفد مع النائب األول 
الراتب التقاعدي لعضو هيئة 
التدريس باجلامع���ة، وكذلك 
طرح الوفد آلية االستفادة من 
اخلبرات األكادميية ألس���اتذة 
الدولة  اجلامعة ضم���ن خطة 

التنموية.
وقد أب���دى الوزي���ر دعمه 

الراغبني في الدراسة في الواليات 
املتحدة االميركي����ة لديهم الرغبة 
في دراسة هذه املجاالت الميانهم 
بقدرتهم على االبداع فيها وخدمة 
الغال����ي الكويت. واضاف  بلدهم 
اجلوعان ان التخصصات االخرى 
التي يتطلع االحتاد الضافتها للخطة 
هي الرياضيات واالحياء والفيزياء 
والكيمياء واجليولوجيا حيث ان 
هناك توجها من الوزارة الضافتها 
وهذا امر يستحق االشادة به لوزارة 

التعليم العالي والقائمني عليها.

دائما وابدا للحفاظ عليها بكافة 
الصور واالشكال ألننا قد وجدنا 
بهم ونعمل م���ن اجلهم نزوال 
على رغباتهم وطموحاته��م في 
ممثلهم الشرعي والوحي�����د 
باجلامعة ال���ذي لن يدخر اي 
جهود تبذل في سبيل حتقيق 
تلك االهداف التي من ش���أنها 
العمل على تسهيل كافة امور 
زمالئنا الطلبة خالل مسيرتهم 
الدراس���ية باجلامعة بالشكل 

األمثل واملناسب.

وبصفة مستمرة، خاصة مساء 
يوم السبت 19 اجلاري، موضحا 
انه بذلك ستتاح الفرصة امام 
الطلب���ة الذين الغي���ت عنهم 
مقرراتهم لسبب ما للتسجيل 
في مقررات بديلة حتى االثنني 
21 اجلاري باس���تخدام شبكة 
االنترن���ت فق�����ط، وانه على 
اذا كان�����وا  الطلب���ة  ه���ؤالء 
الفصل  يرغبون بالدراسة في 
التس���جيل  الصيفي ضرورة 
ف���ي مقررات بديل���ة قبل ذلك 

التاريخ.
علما انه لن يسمح ألي طالب 
بعد هذا التاري���خ باضافة اي 

مقرر.
وختم د.الرفاعي تصريحه 
بالتأكي���د عل���ى ض������رورة 
مراجع���ة الطلب���ة جداوله���م 
الدراس���ية بصفة مس���تمرة، 
خاصة قبل بدء الدراسة للفصل 

الصيفي.

العادلة ألعضاء  للمطالب���ات 
هيئة التدريس، وطلب من الوفد 
تزويده كتابة بآلية تنفيذ هذه 

املقترحات.
كم���ا ثم���ن أعض���اء الوفد 
التي  الكرمية  املبادرة  للوزير 
قام بها أخيرا بإيفاد ذوي شهداء 
الكويت ف���ي احلروب العربية 
لزيارة قبور الش���هداء في كل 
من جمهوري���ة مصر العربية 
واجلمهورية العربية السورية 
الشقيقتني، والتي تعب������ر عن 
لفتة إنسانية تدلل للرأي العام 
العربي عل���ى مواقف الكويت 
العربية  أمتها  في دعم قضايا 
ومش���اركتها ف���ي الدفاع عن 

األراضي العربية.

اليعقوب: »الحقوق« تهتم بتأهيل كوادر وطنية

وفد من طلبة إدارة نظم المعلومات
بـ»العلوم اإلدارية« زار شركة نفط الكويت

آالء خليفة
ق����ام مجموعة من طلب����ة وطالبات ادارة 
نظم املعلومات بكلية العلوم االدارية بجامعة 
الكويت بزيارة لش����ركة نفط الكويت، حيث 
قام كل من حسني هريش وشيخة املزيدي من 
قطاع تكنولوجيا املعلومات بالشركة بالقاء 
محاضرة حتت عنوان »ادارة الكوارث واالخطار 
واس����تمرارية عمل االنظمة في ش����ركة نفط 
الكويت«، وق����ام املتحدثان بالتعريف بادارة 
الكوارث واالخطار وكذلك اس����تمرارية عمل 

االنظمة، كما أشارا الى أهميتها وفوائدها.
ولفتا الى ان ازدي����اد عمليات امليكنة في 
املؤسسات احلكومية واخلاصة وزيادة استخدام 
النظم املعلوماتية واحلواسيب االلكترونية وما 
رافقها من ربط للنظم احلاسوبية بني املواقع 
املختلفة لهذه املؤسسات وتبادل املعلومات بني 
هذه املواقع اصبح االعتماد عليها امرا ضروريا، 

لكن في الوقت نفس����ه االعتماد الكبير عليها 
يؤدي الى ظهور اخط����ار جديدة ناجتة عن 
جتميع كميات كبيرة من املعلومات في مكان 
واحد واحتمال تعرض تلك املعلومات املهمة 
للفقد او التلف او الس����رقة او العبث بها من 

اشخاص غير مخولني باالطالع عليها.
واضافا ان تقدميهم����ا املوضوع في كلية 
العل����وم االدارية يأتي في اطار دور ش����ركة 
نفط الكويت كشركة رائدة في القطاع النفطي 
وعضو فاعل في خدمة املجتمع وتدريب الشباب 
الكويتي وتأهيله لسوق العمل ونقل خبرات 
الشركة في مجال تكنولوجيا املعلومات، ومن 
هذا املنطلق مت تقدمي مادة قدمت لطلبة كلية 
العلوم االدارية املسجلني في تخصص نظم 
املعلومات ضمن ه����ذه البرامج ملا تتمتع به 
مجموعة تكنولوجيا املعلومات في شركة نفط 
الكويت من نضوج في هذا املجال وخبرة واسعة 

حتتم علينا نقلها الى طلبتنا ونقل اجلوانب 
النظرية والعملية واعطاء املزيد من املعلومات 

وكيفية تطبيقها على ارض الواقع.
كما صرح د.كمال رويبح االستاذ املشارك 
بقس����م الطرق الكمي����ة ونظ����م املعلومات، 
بأن احملاضرة هدفت الى تبس����يط املفاهيم 
واملصطلحات املتعلقة بادارة الكوارث واالخطار 
واستمرارية عمل االنظمة واهميتها والتي تعتبر 
احد اهم االجراءات احلرجة في املنظمات، كما 
ان احد اهداف احملاضرة هو تقدمي موضوع مهم 
للطلبة يندرج في صميم ادارة نظم املعلومات 
وربط املعارف النظرية ببعض التجارب في 
الواقع العملي، وصقل مهارات الطلبة التعليمية 
على ايدي مدربني وخبراء في املجال الوظيفي 
واخيرا ابرزت احملاضرة اهمية تطبيق اجراءات 
نظم املعلومات وفوائدها امللموسة في احدى 

املؤسسات الرائدة في الكويت.

قام عميد كلية احلقوق د.بدر 
اليعقوب بتكرمي طلبة التدريب 
العملي من قسم االعالم بكلية 
اآلداب بعد انتهاء فترة تدريبهم 
في مكتب العالقات العامة في 
الكلية والتي استمرت ملدة ثالث 
شهور من 7 مارس الى 27 مايو 
2010، استفادوا من خاللها من 
اخلبرات العلمية التي قدمتها 
الكلية لهم في مجال العالقات 

العامة.
واكد د.اليعقوب على اهمية 
مس���اهمة الكلية ف���ي تأهيل 
الك���وادر الطالبي���ة واعدادها 
للمش���اركة في س���وق العمل 
متمنيا النجاح والتوفيق البنائه 

الطلبة.

الكلية كرمت طلبة التدريب العملي


