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العتيبي: مشاريع طلبة الهندسة فخر للجامعة وسنعمل على تطويرها في المستقبل
الفهي�د: نأم�ل م�ن الش�ركات المختلف�ة االهتم�ام بمخرجاتن�ا وتدريبه�ا وتعليمه�ا والمحافظ�ة عليه�ا حت�ى تب�دع بكام�ل طاقتها

سعود المطيري
حتت رعاية وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان، وبحضور الوكيل 
املساعد للتخطيط والتدريب في 
وزارة الكهرباء د.مشعان العتيبي 
نيابة عن راعي احلفل، ومدير عام 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
د.علي الشمالن، ومدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد، وعميد 
كلية الهندسة والبترول د.طاهر 
الصحاف، افتتحت كلية الهندسة 
والبت���رول مع���رض مش���اريع 
التصميم الهندسي الثامن عشر، 
والذي تضمن عرضا ملشاريع طلبة 
الهندسة والبترول املقبلني على 
التخرج والتي تواكب متطلبات 
العصر احلديث وتساهم في تطور 
وازدهار وتقدم وطننا احلبيب 

الكويت.
الوكي���ل املس���اعد  وأش���اد 
للتخطيط والتدريب في وزارة 
العتيبي  الكهرب���اء د.مش���عان 
مبش���اريع طلبة كلية الهندسة 
والبترول والت���ي تعتبر فخرا 
الكويت، خصوصا في  جلامعة 
مشاريع قسمي الهندسة املدنية 
واملكانيكية باالضافة الى ال� 88 
مشروعا في باقي االيام االخرى 
التي تعتبر نواة ملشاريع قادمة 
قد تخدم الدولة بجميع قطاعاتها، 
مضيفا ان الكثير من هذه املشاريع 
قد حصل���ت على براءة اختراع، 
وسيتم االهتمام بها وتطويرها 
باملس���تقبل من خ���الل اجلهات 
املختصة حتى يتم جني ثمارها 
الواقع وتكون قابلة  على أرض 
للتطبيق، متمنيا جلميع طلبة 
الهندسة والبترول اخلوض في 
س���وق العمل والبدء في اخلطة 

التنموية.

افكار ابداعية

من جانبه، ذكر مدير جامعة 
الكوي���ت د.عب���داهلل الفهيد ان 
ما ش���اهده من مشاريع في هذا 
املعرض يعبر عن افكار الطلبة 
اخلريجني ومحصلة ملا تعلموه في 
اجلامعة في جميع املواد واملقررات 
الدراس���ية املختلفة، مضيفا ان 
املعرض ضم 88 مشروعا بعضها 
متميز ويستحق املتابعة من قبل 
الش���ركات واجلهات املعنية في 

الدولة ليرى التنفيذ الفعلي.
وقال الفهيد: أحيي في طلبة 

العلمي الذي سيقبل عليه خريج 
كلية الهندسة والبترول ويتم فيه 
النظرية  العلمية  املادة  جتسيد 
الى مش���اريع ابداعية ذات طابع 
هندسي نلتمس فيه رقي املستوى 
التعليمي للكلية، مبينا ان هناك 
الكثير من املش���اريع الطالبية 
السابقة قد حصلت على براءات 
اختراع واخ���رى مت تبنيها من 
قبل ش���ركات هندس���ية عاملية 

لتطبيقها.
وقدمت الطالبات اريج سلمي 
وش���ذا ش���امية وروان عالونة 
مش���روع »Key – Phone« وهو 
عبارة ع���ن الكترونيك بلوتوث 
يقوم بفت���ح االبواب عن طريق 
عمل اتصال ب���ني الهاتف النقال 
 Pass( والباب وبوضع رقم سري
Wora( ف���ي املرة األولى ومن ثم 
يتم التع���رف على هذا االتصال 

ويعمل اتوماتيكيا.
وقالت اريج سلمي ان املشروع 
س���يذلل الكثير من الصعوبات 
بالنسبة لالشخاص الذين يحملون 
مفاتيح كثيرة وفي نفس الوقت 
سيسهل عملية فتح االبواب سواء 

كانت ابواب السيارة أو املنزل.
مش���روع اوزان الش���احنات 
الزائ���دة مقدم���ه الطالب ناصر 
محمد وهو يقوم على عمل دراسة 
على اوزان الشاحنات التي تسير 
على شوارع الكويت حيث متت 
الدراس���ة على اكث���ر من 4080 
شاحنة وتبني من خاللها ان %87 
من هذه الشاحنات جتاوزت الوزن 

املسموح حمله عليها.
وب���ني الطال���ب ناصر محمد 
ان هذه املشكلة ستقوم بتدمير 
الشوارع في البالد حيث ان من 
العم���ر االفتراضي  املعروف ان 
هو 25 س���نة، ومع وجود هذه 
املشكلة سيقل العمر االفتراضي 
وسيصل الى 12 سنة فقط جراء 
الوزن الزائد على هذه الشاحنات، 
خصوصا انها تكلف الدولة اكثر 

من 13 مليون دينار سنويا.
املقترحات  وق���د مت وض���ع 
املناسبة للقضاء على هذه املشكلة 
وهي وضع محط���ات لكي تزن 
الشاحنات قبل دخولها الشوارع 
وفرض غرامات لكل شاحنة حتمل 
املقترحات  وزنا زائدا ومع هذه 
س���يتم توفير اكثر من 9 ماليني 

دينار مليزانية الدولة.

الهندسة حماسهم وتعاونهم مع 
بعض في عمل جماعي إلنتاج هذه 
الهندسة  املشاريع وأشكر كلية 
عل���ى دعوتها ل���ي حلضور هذا 
املعرض، وكذلك مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي لرعايتها ودعمها 

للمشاريع اجلامعية.
وأشاد د.الفهيد باملعرض الذي 
التي يبتكرها  يعرض املشاريع 
طلبة الكلية ضمن مقرر التصميم 
الهندس���ي االلزامي الذي يعتمد 
على جميع ما درسه الطالب في 
املرحلة اجلامعي���ة، واحملصلة 
النهائية لنتاج ما درسه الطالب في 
سنوات دراسته ليضعها جميعا 

في مشروع التخرج.
وأضاف الفهيد: املشاريع ضمت 
افكار جيدة وإبداع  الكثير منها 
مميز، وأعرف ان بعضها حصل 
على براءة اختراع من الواليات 
املتحدة أو في طريقها للحصول 

عليها.
وقال: وكمدير للجامعة أفخر 
وأس���عد كثيرا عندما أرى انتاج 
الطلب���ة وإبداعهم ونش���اطهم، 
التوفي���ق جميعا،  وأمتنى لهم 
وان يحصلوا على مراكز عالية 
ويستمروا في التفوق واالنتاج، 
وأمتنى من الش���ركات املختلفة 
الدول���ة ان تهتم بهذه  وهيئات 
املخرجات املتميزة ويتم تدريبها 
وتعليمها أكثر واحملافظة عليها 
حتى تبدع بكامل طاقتها، وأشكر 
الكلي���ة على تنظي���م املعرض 
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

لرعاية ودعم املعرض.
بدوره، ذكر عميد كلية الهندسة 
والبترول د.طاهر الصحاف ان 
كلية الهندس���ة والبترول تقيم 
املعرض الهندس���ي الثامن عشر 
بدعم من جامعة الكويت ودعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وجهات اخرى في دولتنا احلبيبة 
الكويت، مشيرا الى ان اجلامعة 
حت���رص على رعاية مش���اريع 
التصميم الهندس���ي ف���ي كلية 
الهندسة والبترول ضمن مقررات 
التصميم الهندسي، موضحا ان 
هذا املقرر الذي يقوم فيه الطالب 
أو الطالب���ة بتطبي���ق ما تعلمه 

في س���نوات الدراسة في مجال 
التصميم، كما ان هذا املقرر الذي 
تنتج عنه هذه املش���اريع يتيح 
للطلبة مجاال لتعلم مهارات اخرى 
كمهارات االب���داع والعمل ضمن 

فريق ومهارات التواصل.
وأوض���ح الصح���اف ان هذا 
املعرض ميث���ل تتويجا جلهود 
الطلبة وعنوانا لتخرجهم عندما 
يجتاز الطالب أو الطالبة هذا املقرر 
يكون على أعتاب التخرج أو في 
فصل التخرج، مشيرا الى ان هذا 
املعرض في هذه السنة يضم 88 
مشروعا ش���ارك فيه 290 طالبا 
وطالبة، وهذا ميثل زيادة في عدد 
السابقة  السنوات  املشاريع عن 
والفصل السابق، وهذا ميثل زيادة 
طبيعية ألعداد الطلبة في الكلية 

وزيادة عدد اخلريجني.
وقال د.الصح���اف ان الكلية 
حترص على دعم مشاريع الطلبة 

فهناك دعم م���ن جامعة الكويت 
وكذلك نحرص على اشراك قطاعات 
الدولة املختلفة في هذه املشاريع 
سواء مؤسسات عامة او مؤسسات 
خاصة، مقدما جزيل الشكر على 

هذا الدعم املتواصل.
واضاف د.الصحاف انه باملقابل 
الكلية حترص على تطوير  فان 
العمل وتنظيم املعرض بصورة 
احسن فصال بعد فصل فهناك افكار 
جديدة طبقت في هذا املعرض، فقد 
مت في الفترة االخيرة تنظيم عملية 
صرف على املشاريع بالتعاون مع 
ادارة اجلامعة، فهناك آلية جديدة 
للصرف على املشاريع في تنسيق 
االمور على الطلبة للحصول على 
الدعم املالي في الوقت املناسب، 
وكذلك هناك دعم مستمر من جهات 
مختلفة في دولتنا احلبيبة الكويت 
الكويت  وعلى رأس���ها مؤسسة 

للتقدم العلمي.

واشار الصحاف الى ان هناك 
جائ���زة س���تقدم من مؤسس���ة 
الكويت للتق���دم العلمي الفضل 
سبعة مشاريع بواقع مشروع من 
كل تخصص علمي، حيث يوجد 
ف���ي الكلية س���بعة تخصصات 

هندسية.
وتق���دم الصح���اف بجزيل 
الشكر والتقدير الدارة اجلامعة 
ومؤسسات الكويت للتقدم العلمي 
وال���ى جميع اجله���ات الراعية 
املع���رض على  واملنظم���ة لهذا 
الكلية،  تبنيها لطالب وطالبات 
متمنيا التوفيق واملستقبل الزاهر 
للطالب والطالبات وان يستمروا 
في العطاء ويطوروا هذه االفكار 
الى منتجات علمي���ة او براءات 

اختراع.
ومن جانبه اعرب مدير عام 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
د.علي الشمالن عن سعادته لدعم 

املؤسسة ملش���اريع الطلبة بعد 
جهد اربع سنوات يصلون الى هذا 
املستوى الرفيع جدا من االبداع، 
مشيدا مبستوى مشاريع الطلبة 
والتي من املمكن ان يصل البعض 
منها الى اختراعات مهمة وتصنع 
بحيث تفيد البشرية وتكون باسم 

الكويت.
وذكر الشمالن ان هذا جزء من 
استراتيجية املؤسسة ان تقوم 
بتق���دمي الدعم والع���ون لطلبة 
اجلامع���ة واجلامع���ات االخرى 
والباحثني وهذا ج���زء مهم من 
برنامج املؤسسة ايضا ان تقوم 
بتقدمي الدعم ملشروعات التخرج 
لطلبة الهندسة، مضيفا انه ميكن 
ان تتبنى املؤسس���ة بعض هذه 
املش���اريع في برنام���ج رعاية 
املخترعني وتشركهم في منتديات 
عاملية لتقدمي مشروعاتهم والتي 
ميكن تبينها من احدى الشركات 

العاملية حتى تكون مشاريع تفيد 
البشرية النها في احلقيقة كلها 

افكار علمية.

الكترونيك بلوتوث

م���ن جانبه ق���ال مدير مركز 
التدريب الهندس���ي واخلريجني 
بالكلية د.محمد الفيلكاوي ان عدد 
املش���اريع املشاركة في املعرض 
خالل هذا الفصل الدراس���ي 88 
مشروعا ش���ارك فيه نحو 290 
طالبا وطالبة من الكلية اضافة الى 

مشاركات من خارج الكويت.
واضاف ان التصميم الهندسي 
مقرر الزام���ي على جميع طلبة 
الكلية حيث يقوم الطالب بتطبيق 
املادة النظرية املكتسبة خالل فترة 
دراسته في الكلية وحتويلها الى 
مش���اريع عملية تفيد املجتمع 
الكويتي بشكل خاص واملجتمع 
الهندسي بش���كل عام، مبينا ان 
الهدف الرئيسي لقيام املعرض هو 
عرض افكار هندسية جديدة وذلك 
عن طريق جتسيدها في مشاريع 

مبتكرة ذات طابع ابداعي.
واستطرد الفيلكاوي قائال ان 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هي 
النبراس املضيء لهؤالء املبدعني 
طالب العلم وتسعى دائما لدعم 
التطوير العلمي والتكنولوجي، 
وم���ن ابرز ما قدمته املؤسس���ة 
مساندة قدرة مهندس املستقبل 
من خالل دعمها ملعرض التصميم 
الهندسي وبادرت هذا العام بتقدمي 
مكافآت مالية وش���هادات تقدير 
الفضل مشروع في كل تخصص 

علمي مشارك باملعرض.
العميد املس���اعد  بدوره قال 
للتخطي���ط والتطوي���ر املهني 
بالكلية د.آدم املال ان الهدف من 
اقامة املعرض هو عرض املشاريع 
التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة 
النهائية ضم���ن مقرر التصميم 
الهندسي ويضم املشاريع العلمية 
من مختلف التخصصات العلمية 
بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
واض���اف ان املعرض حدث 
الكلية على  مهم حترص عمادة 
اقامته سنويا النه يعكس الواقع 

الصح�اف: جائزة من »التقدم العلمي« ألفضل س�بعة مش�اريع بواقع مش�روع م�ن كل تخصص علمي

الشريعان رعى افتتاح معرض مشاريع التصميم الهندسي الـ 18 بمشاركة 88 مشروعًا

)أنور الكندري(سالم السويلممحمد املطر

Key-Phone قاسم باشا(روان وأريج وشذا أمام مشروعهن( الطالب ناصر محمد أمام مشروع أوزان الشاحنات

)سعود سالم(عباس السماك مكرما احد املوظفني

د.مشعان العتيبي ود.عبداهلل الفهيد ود.طاهر الصحاف ود.علي الشمالن خالل اجلولة على أحد املشاريع

الطلبة محمد دشتي ومحمد النعيمي وعبدالرحمن الضويحي أمام املشروع اخلاص بهم

بنك بوبيان رعى مشروع التخرج لطلبة الهندسة 
أعلن بنك بوبيان عن رعايته 
مشروع التخرج لعدد من الطلبة 
وذلك خالل املعرض الذي أقيم 
بالكلية والذي ضم جميع مشاريع 
التخرج اخلاصة بالطلبة حيث مت 
عرض املشروع الذي تبناه البنك 

أمام زوار املعرض.
وقال البنك في بيان صحافي، 
ان هذه الرعاية تأتي إميانا منه 
باملس��ؤولية االجتماعية جتاه 
جميع شرائح املجتمع مبا فيهم 
ش��ريحة الطلبة والتي تعد من 
اكبر الشرائح االجتماعية وأهمها 
باعتبارها النواة األساسية التي 
تعتمد عليها الكويت في تنفيذ 

خططها التنموية.
وأش��ار البن��ك ال��ى تقدمي 
ادارة االتص��االت والعالق��ات 
املؤسس��ية في البنك كل الدعم 
للطلبة املنفذين للمشروع وهم: 
محمد دشتي ومحمد التميمي 
وعبدالرحم��ن الضويحي، مما 

ساهم في رفع كفاءة املشروع 
وتذليل الصعاب التي واجهتهم 
حيث تكفل البنك بالدعم املادي 
وكذل��ك املعن��وي م��ن خالل 
متابعة أبرز مراحل املش��روع 
ال�  حتى نهايته. وقدم الطالب 
3 الشكر للبنك على مساهمته 

في تقدمي الدعم املعنوي واملادي 
لهم، مؤكدين أهمية هذا الدعم 
في تنفيذ املشروع والذي كان 

له اكبر األثر في تنفيذه.
التخرج قال  وعن مشروع 
الطالب انه ينطوي على استخدام 
الهندس��ة اجليوتقنية  أساليب 

واإلنش��ائية لتصمي��م ب��رج 
يتكون م��ن 11 طابقا، باإلضافة 
ال��ى طابق س��فلي )س��رداب( 
واشتمل التصميم على اختبارات 
فحص التربة، وتصميم القواعد، 
وتصميم حوائط اإلسناد ونظام 

التدعيم، وعملية نزح املياه.

اتحادا الجامعة والتطبيقي يدعوان لزيادة 
المكافأة االجتماعية للطلبة إلى 200 دينار

محمد المجر
عقدت اللجنة المشتركة بين االتحاد 
الوطني لطلبة الكوي���ت فرع الجامعة 
التطبيقي مؤتم���را صحافيا  واتح���اد 
لزيادة مكافأة الطلبة وقال رئيس اللجنة 
المشتركة سالم السويلم ان الزيادة التي 
تطالب بها اللجنة حق أصيل من حقوق 
الطلبة وذلك حس���بما نص الدس���تور 
بالمساواة بين جميع شرائح المجتمع، 
خصوصا انه تم���ت زيادة دخل جميع 
شرائح المجتمع في حين لم تتم زيادة 
المكافأة لشريحة الطالب والطالبات ألنهم 
يمثلون 60% من نسبة عدد الكويتيين، 
مشيرا الى ان الكويت ودول العالم تعاني 
من ارتفاع األسعار التي ارتفعت بشكل 
كبير والبد م���ن النظر للطالب وتأمين 
دخل ثابت له ليتسنى له الحصول على 
احتياجاته الضرورية التي تعينه على 
استكمال مسيرته الدراسية في ظل هذا 

الغالء.
وبين ان الهيئة اإلدارية في اتحادي 
الجامعة والتطبيقي ارتأت ضرورة التحرك 
لزيادة مكافأة الطلبة لتأمين احتياجات 
الدراسية والحياتية، مبينا ان  الطالب 
اللجنة المشتركة باإلضافة لممثلين عن 
الجامعات الخاصة واالتحادات الخارجية 
تحركت وسعت بكل جد ونشاط خالل 
الفترة الس���ابقة للحصول على موافقة 

ودعم اعضاء اللجنة التعليمية بمجلس 
األمة وع���دد من النواب اآلخرين إلقرار 
زيادة المكافأة، موضحا انهم التقوا عددا 
منهم وطالبوهم بتبن���ي قضية زيادة 
المكافأة وتلقوا منهم العديد من الوعود 
بمساندة تلك الزيادة وتقديم الدعم لها 
ولكن تلك الوعود بكل أسف كانت مجرد 
حبر على ورق ولم نلمس من بعضهم 
اي وفاء بالوعد، باستثناء بعض النواب 
الذين وقفوا بصدق مع زيادة المكافأة 
وقدم���وا كل ما لديهم م���ن وقت وجهد 

اليصال صوت الطالب لمجلس األمة.
من جانبه طالب رئيس لجنة البرامج 
واألنشطة باتحاد جامعة الكويت ومقرر 
اللجنة المشتركة لزيادة المكافأة محمد 
المطر الحكومة بأن يكون التعليم لديها 
ذات أولوية ألنه السبيل الوحيد للتنمية، 
والبد من دعم الطالب الكويتي س���واء 
بالداخ���ل او الخارج من خ���الل زيادة 

المكافأة االجتماعية.
وأشار المطر الى ان اللجنة المشتركة 
مع بداية عملها التقت مدير جامعة الكويت 

د.عب���داهلل الفهيد ومدير عام التطبيقي 
د.يعقوب الرفاعي حيث حصلوا منهما 
على موافقة مبدئية على زيادة المكافأة 
من 100 دينار الى 200 دينار، موضحا ان 
الفهيد والرفاعي أكدا على دعمهما لتلك 
الزيادة ألن الطالب في أمس الحاجة اليها 
لتلبية ما يحتاجه، ومن ثم تحركنا مع 
اعضاء اللجنة التعليمية كونهم المعنيين 
بشكل أساسي بمشاكل الطلبة والتقوا بهم 
وشرحوا لهم مدى حاجة الطالب لزيادة 
المكافأة ومنهم من وعدهم بدعم مشروع 
الزيادة وعن موافقته وتأييده ومنهم من 

وعدوهم ولم يلمسوا منهم اي دعم.
وأوضح المطر ان الحركة الطالبية 
كانت تنتظر من اللجنة التعليمية االهتمام 
بقضاياهم ومشاكلهم، مستغربا ان تناقش 
اللجنة التعليمية مشاكل الشعب المغلقة 
وعدم مناقش���ة زيادة المكافأة لها في 
االجتماع، على الرغم ان مشكلة الشعب 
المغلقة يمكن ألي رئيس قسم ان يجد 
حال لها، مؤكدا انهم اذا لم يلمس���وا اي 
تحرك ملموس وتحريك مشروع زيادة 
المكافأة فس���يكون لهم وقفة من خالل 
تحرك القوى الطالبية مع زمالئهم في 
مجلس األمة وسنطالبهم بعدم التصويت 
لبعض اعضاء اللجنة التعليمية حتى 
ال يجدد له داخل اللجنة التعليمية بعد 

دور االنعقاد المقبل.

أكدا في مؤتمر صحافي أن التعليم يجب أن تكون له أولوية عند الحكومة

السماك: فتح قنوات مع المعاهد الخليجية 
لتنمية مهارات الطلبة والهيئة التدريبية

محمد هالل الخالدي
أقام املعهد العالي لالتصاالت واملالحة احلفل 
اخلتامي للعام التدريبي للعام 2010/2009. حضر 
احلفل مدير املعهد عباس السماك ورؤساء األقسام 
املتنوعة وعدد من املوظفني، وخالل احلفل ألقى مدير 
املعهد كلمة شكر فيها أسرة املعهد على عطائهم 
امللموس ومبادرتهم االيجابية التي كان لها األثر 
بتقدم املعهد، حيث ان العمل املنجز طوال العام 
ما هو اال قطف لثمار جناحات املديرين السابقني 
التي يعمل عليها اآلن وباملستقبل كما ان للمعهد 
عدة نشاطات طوال العام منها املشاركة مبعارض 
الهيئة وحصول الطلبة املتدربني واملتدربات على 

ش���هادات التفوق واللجان التي مت تشكيلها أدت 
عمله���ا على أكمل وجه وأكد الس���ماك ان الرؤية 
املس���تقبلية إلدارة املعهد ستكون مختلفة وذلك 
للوصول الى مس���توى املنافس���ة املطلوب من 
خالل فتح قنوات اتص���ال مع املعاهد التدريبية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي والدول العربية 
واألجنبية تنمية ملهارات اعضاء الهيئة التدريبية 
واميانا مبتطلبات اخلريج. بعدها قام مدير املعهد 
بتكرمي املدير السابق حجرف احلجرف وعدد من 
املوظفني احلاليني والسابقني الذين تركوا املعهد 
بسبب التقاعد او انتهاء فترة اخلدمة وذلك تقديرا 

جلهودهم التي بذلوها خالل فترة عملهم.

معهد االتصاالت كرّم الحجرف وعدداً من العاملين فيه


