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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
ش����هدت جامعة اخللي����ج للعل����وم والتكنولوجيا 
 The انطالقة برنامج تطوير املهارات وتوعية األجيال
Proteges. وصرح املسؤول عن البرنامج شمالن البحر 
ب����أن هذا البرنامج الفريد واألول من نوعه في الكويت 
يهدف للتعرف واكتشاف املواهب الكويتية احمللية من 
خالل إجراء اختبارات ومقابالت خاصة يجريها مربون 

ومدرسون مؤهلون وذوو خبرة، وستكون االختبارات 
واملقابالت متاحة جلميع الذين يرغبون في املشاركة، 
بيد انه في نهاية املطاف لن يتم اختيار إال 25 مرشحا 
يثبت بوضوح مواهبهم البارزة وشخصياتهم الكاريزمية 
ذات التأثير في املجتمع ليكونوا مقبولني للمشاركة في 
البرنامج الذي يهدف الى خلق جيل من الشباب املنتج 

الناجح واملتميز.

»The Proteges« برنامج تواصل األجيال األول  من نوعه في الخليج

في تأكيد لما نشرته »األنباء« في عددها 14 الجاري

»التعليم العالي« حددت الجامعات المصرية والبريطانية والقطرية المعترف بها
في تأكيد ملا نشرته »األنباء« في 
عددها الصادر 14 اجلاري، أعلنت 
وزارة التعليم العالي عن صدور 
القرار رقم 295 بتاريخ 2010/6/13 
بشأن السماح للطلبة الراغبني في 
الدراسة بجمهورية مصر العربية، 
والقرار رقم 296 بتاريخ 2010/6/13 
بشأن الس���ماح للطلبة الراغبني 
في الدراس���ة باململك���ة املتحدة، 
والقرار رقم 197 بتاريخ 2010/6/14 
بشأن السماح للطلبة الراغبني في 
الدراسة بدولة قطر والتي حتدد 
اجلامعات املعترف بها في كل من 
مص���ر وبريطانيا وقطر، وتعيد 
»األنباء« نشر القرارات كما يلي:

جاء في القرار األول: مادة أولى: 
يسمح للطلبة الراغبني في الدراسة 
بجمهورية مصر العربية االلتحاق 

باجلامعات التالية:
أوال: اجلامع���ات احلكومية: 
جامعة القاهرة، جامعة عني شمس، 
الزقازيق،  جامعة طنطا، جامعة 
جامعة املنيا، جامعة قناة السويس، 
جامعة الفيوم، جامعة بنها، جامعة 
س���وهاج، جامعة االسكندرية، 
جامعة أسيوط، جامعة املنصورة، 
جامعة حلوان، جامعة املنوفية، 
جامعة جنوب ال���وادي، جامعة 
بني سويف، جامعة كفر الشيخ 

وجامعة األزهر.
ثاني���ا: اجلامع���ات اخلاصة: 
جامع���ة مصر الدولي���ة، جامعة 
أكتوبر للعلوم احلديثة واجلامعة 

األميركية.
م���ادة ثانية: يج���ب مراعاة 
القرارات الوزارية املنظمة للدراسة 

في اخلارج.

مادة ثالثة: يجب أال يتعدى عدد 
الطلبة املقيدين بكل كلية 50 طالبا 
فيما عدا تخصصات الطب وطب 

األسنان والصيدلة.
م����ادة رابع����ة: عل����ى جه����ات 
االختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل 

مبوجبه من تاريخ صدوره.
الثان���ي فينص  الق���رار  أما 
على: مادة أولى: يس����مح للطلبة 
الراغبني بالدراسة في اململكة املتحدة 

االلتحاق باجلامعات التالية:
The University Of Aberdeen -1

Aberyatwyth University -2
Aston University -3

Bangor University -4
University Of Bath -5

Bath Spa University -6
University Of Bedfordshire -7
University Of Birmingham -8

Birmingham City University -9
Boumemouth University -10

Bradfard University -11
University Of Brighton 12
University Of Bristol -13

Brunel University -14
University Of Cambridge -15

Cardiff University -16
University Of Chichester -17

City University London -18
Coventry University -19

De Monifort University -20
The University Of Dundee -21

Burham University -22
 The University Of -23

Edinburgh
 Edinburgh Napier -24

University

 School of Oriental and – 60
 African Studies University of

London (SOAS)
The University of Sheffield – 61

 Sheffield Hallam – 62
University

 University of – 63
Southampton

University of St. Andrews – 64
 St. Mary's University – 65

College Twickenham
Staffordshire University – 66

University of Stirling – 67
University of strathclyde – 68
University of sunderland – 69

University of Surrey – 70
University of Sussex – 71
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teessido University – 73

Thames Valley University – 74
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Falmouth
University College London – 77
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 University of the Arts, – 79

London
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University of Winchester – 83

York University – 84
م���ادة ثانية: يج���ب مراعاة 
القرارات الوزارية املنظمة للدراسة 

في اخلارج.

أال يتعدى  مادة ثالثة: يجب 
عدد الطلب���ة املقيدين بكل كلية 
(50) خمس���ني طالب���ا فيما عدا 
التخصصات (الطب � طب االسنان 

� الصيدلة).
م���ادة رابع���ة: عل���ى جهات 
القرار  االختصاص تنفيذ ه���ذا 
والعم���ل مبوجبه م���ن تاريخ 

صدوره.
كما نص القرار الثالث: مادة 
الراغبني  أولى: يس���مح للطلبة 
في الدراسة بدولة قطر االلتحاق 

باجلامعات التالية:
أوال: اجلامعات احلكومية: 1 � 

جامعة قطر
ثانيا: اجلامعات اخلاصة:
 Weill Cornell Medical in � 1
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University in Qatar
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Georgetown University � 6
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القرارات الوزارية املنظمة للدراسة 

في اخلارج.
أال يتعدى  مادة ثالثة: يجب 
عدد الطلبة املقيدين بكل كلية 50 
طالبا فيما عدا تخصصات الطب 

وطب األسنان والصيدلة.
م���ادة رابع���ة: عل���ى جهات 
القرار  االختصاص تنفيذ ه���ذا 
والعم���ل مبوجبه م���ن تاريخ 

صدوره.
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د.موضي احلمود

أحمد اجلوعان

صورة زنكوغرافية النفراد »األنباء« بنشر القرار

تعرف خالل لقائه أسرة الجامعة من إداريين وأكاديميين على مشاكلهم

الكندري لتمديد فترة التسجيل
 لمحولي الكورس الصيفي حتى 24 الجاري

العمادة كّرمت العجيل بمناسبة
 تقاعدها ومقصيد لتعيينه مستشارًا

حتت رعاية مدير إدارة األنشطة الثقافية والفنية 
بعمادة ش���ؤون الطلبة بجامعة الكويت مساعد 
الثويني، أقيم حفل تكرمي حلسني مقصيد مبناسبة 
تعيينه مستشارا بعمادة شؤون الطلبة، وكذلك 

تكرمي غنيمة العجي���ل تقديرا جلهودها املبذولة 
خالل فترة عملها وذلك بحضور رؤساء األقسام 
وعدد من املشرفني واملشرفات، ومت تقدمي الهدايا 

الرمزية للموظفني في ختام احلفل.

محسن: نتطلع لتقويم موحد في فروع  الجامعة المفتوحة 
ومكافأة األعمال الممتازة تتطلب عملية تقييم ومتابعة

 آالء خليفة
أكد مدير الجامعة العربية 
المفتوحة د.موسى محسن خالل 
لقائه أسرة الجامعة بالكويت 
من إداريين وأكاديميين، على 
أهمي���ة ه���ذه اللق���اءات التي 
تتيح لإلدارة الجامعية معرفة 
النواق���ص ومراكز الخلل وما 
يواجهه العاملون من مشكالت 
بشكل مباشر وبكل شفافية، مما 
يتيح فرصة لالرتقاء بالعمل 
المؤسس���ي، وتطوي���ر األداء 
الوظيفي، وأعلن محس���ن أن 
المستقبلية للجامعة  الرؤية 
العربية المفتوحة ترتكز على 
محورين اثنين، أولهما اس���م 
الجامعة وس���معتها وثانيهما 
ما تمتلكه الجامعة من عقول 
وموارد بش���رية تع���د اللبنة 
األساس���ية التي ترتكز عليها 
الجامع���ة، ومن خ���الل هذين 
المحورين نستطيع بالتعاون 
والعمل الجاد أن نثبت قواعدنا 

ونتقدم بالجامعة.
وقال محسن: »خالل مسيرة 
الجامعة العربية المفتوحة ومنذ 
نشأتها قبل ثماني سنوات وهي 
التزال في تطور مستمر، ونحن 
نريد أن نكمل هذه المس���يرة 
المش���رفة بط���رح مواضيع 
وبرامج جدي���دة، لذلك طلبت 
من األخوة ف���ي لجنة األمناء 
التنس���يق  الزمالء  وعدد من 
فيما بينهم لم���ا نريد طرحه 
المس���تقبل، وقد خرجت  في 
توصيات مجلس العمداء بطرح 
خمسة برامج علمية جديدة هي: 
الهندس���ة والقانون والصحة 
االجتماعية واللغة االنجليزية 
الناطقين بها، وبرنامج  لغير 
 ،(MBA) الماجستير في اإلدارة
وسوف نبدأ العمل بهذه البرامج 
في فرعين أو ثالث من فروع 
الجامع���ة بداي���ة تجريبية، 
وسنستمر في العمل جنبا إلى 
جنب مع الجامعة البريطانية 
المفتوحة وسيستمر التعاون 

فيما بيننا«.

زيادة الرسوم الجامعية 

وحول سؤال وجه للمدير 
عن زيادة الرس���وم الدراسية 
ومناسبة رواتب الموظفين مع 
أكد محسن  المعيشي،  الغالء 
أن اللج���ان المطروحة التزال 
تنظر وتدرس مس���ألة العبء 
التدريسي، وستقدم تقاريرها 

قريبا، حيث تحرص الجامعة 
العربية المفتوحة تمام الحرص 
على مبدأ التوازن بين تناسب 
الرس���وم الدراسية والرواتب 
المدفوعة، فالرسوم الدراسية ال 
يمكن لها أن تزيد على الطالب 
دون موافقة رئيس لجنة األمناء 
األمير طالل ب���ن عبدالعزيز، 
فالجامع���ة أوال وأخي���را تعد 
جامع���ة غير ربحي���ة تهدف 
المتمكنين من  لمساعدة غير 
إكمال دراستهم أو دفع الرسوم 

الدراسية.

برنامج الماجستير 

وبّين د.موسى أن الجامعة 
المفتوحة التزال في  العربية 
طور إعداد برامج الماجستير، 
ونظرا لوضع لجنة االعتماد 
األكاديمي ثمانية شروط على 
المفتوحة  العربي���ة  الجامعة 
البرامج، وجب  لتقديم ه���ذه 
علين���ا االنته���اء منه���ا قبل 
طرحها، باإلضافة إلى أن اللجنة 
التنفيذية في مجلس الجامعات 
الرس���وم  الخاصة تعتقد أن 
الماجستير  الدراسية لبرامج 
المطروح���ة تعد غي���ر كافية 
وقليلة، إال أننا في اجتماع يوم 
29 من الشهر الجاري سنناقش 
هذه المسألة إن شاء اهلل، علما 
الرسوم سوف تكون  أن هذه 
تجريبية لمدة عامين في حال 

طرح البرامج.

تطوير الموارد البشرية

وردا على سؤال وجه لمدير 

الجامعة  الجامعة حول خطة 
تجاه موظفيها أكد محسن أن 
اإلدارة الجامعية تضع نصب 
عينيها هذا األمر، وهي التزال 
في طور إعداد خطة تدريبية 
شاملة لكل موظفيها من إداريين 
وأعضاء هيئة التدريس، وقال 
العربية تعتبر  الجامع���ة  ان 
موظفيها كنزا البد من استثماره 
والتركي���ز علي���ه، والمرحلة 
المقبلة للجامعة ستشهد هذا 
األم���ر، وهنالك خط���ة قائمة 
موجودة لدى اإلدارة الجامعية 
للسماح لحملة الماجستير من 
موظفيها بإكمال دراستهم العليا 
للحصول على درجة الدكتوراه 
بالتعاون مع إحدى الجامعات 
البريطانية، وتسمح لما ال يقل 
عن عش���رة مرشحين في كل 
عام من مختلف الفروع إلكمال 
دراس���تهم العليا، وهي خطة 
ته���دف لتطوير م���ا تحتويه 
الجامعة من موارد بشرية، وسد 
النقص في عدد أعضاء هيئة 
التدريس. وقال محسن: »تتطلع 
الجامعة العربية المفتوحة الى 
ان يكون لديها تقويم جامعي 
موحد، تلتزم به جميع الفروع، 
يضم معلومات عن األنشطة 
الرئيسية مثل موعد حفل موحد 
للخريجين، وأوقات امتحانات 
وغيرها، ونحن نتطلع إلنجاز 
هذا التقوي���م الجامعي مثلما 
تفع���ل الجامعات العريقة في 
الغ���رب التي تعتم���د تقويما 
مس���بقا لعدة سنوات، ونحن 
س���نتخذ هذا النهج أيضا في 

عملنا وس���نضع تقويما ل� 18 
شهرا مقدما، يحدد به أسبوع 
موحد في كل عام لحفل التخرج 
لجميع الفروع، وكذلك مواعيد 
إلجراء االختبارات، الذي سيسهم 
إسهاما كبيرا في تطوير مستوى 

الجامعة وتحسينه«.

مكافأة األعمال الممتازة وعملية 
التقييم

وفي رده على استفسار وجه 
اليه يتعل���ق بمكافأة األعمال 
الممتازة، قال د.محس���ن: »ان 
مكافأة األعمال الممتازة تهدف 
إلى رفع مستوى األداء الوظيفي 
إال أن  للعاملين وتشجيعهم، 
هذه المكاف���أة تتطلب عملية 
إلى  تقييم ومتابعة، وتحتاج 
طرفين إلتمامها، طرف يشرف 
على عملي���ة التقييم، وطرف 
عامل، وهي عملي���ة متبادلة 
تستوجب االحترام، والتقييم 
يحفظ للموظ���ف حقوقه، إال 
أنه ولألسف الشديد قد يفهم 
العملية فهما  الموظف ه���ذه 
غير صحيح، ويرى أن عملية 
التقييم تعد محاكمة له وهو 
أمر ننفيه نفيا قاطعا، فعملية 
التقييم تأتي من منطلق قول 
اهلل تعالى ف���ي محكم كتابه 
(إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم)، وما عملية 
التقييم إال بداية درجات التطوير 
الذاتي واإلداري ألي عمل ونقطة 
االنطالق له، والهدف األساسي 
لها ه���و التطوير والتعلم من 
الماض���ي ال إحباط  أخط���اء 

الموظ���ف، لذلك علينا جميعا 
أن نتعاون من أجل إنجاح هذه 

العملية«.

فترة تصحيح االختبارات

وع���ن فت���رة تصحي���ح 
المق���ررة على  االختب���ارات 
أعضاء هيئة التدريس، أكد مدير 
الجامعة د.موسى محسن أن 
الجامعة التزال في طور تطوير 
نظام التصحيح، فعلى الرغم 
أن أعضاء هيئة التدريس يرون 
أن فترة تصحيح االختبارات 
غير كافي���ة، يراها الطلبة في 
الجهة األخرى تأخذ وقتا أكثر 
من الالزم، ويأتي هذا األمر نظرا 
لمراجعة وتدقي���ق الوفد من 
الجامعة البريطانية المفتوحة 
الجامع���ة وتدقيقها،  لنتائج 
ونشدد على هذا األمر وندعمه 
تجنب���ا لألخطاء وحتى يأخذ 
كل ذي ح���ق حقه، ونحن في 
اإلدارة الجامعية نؤكد أن عملية 
التصحيح آخذة في التطور بكل 
تأكيد، ومع األيام س���نرى أن 
السلبيات الموجودة في نظام 
التصحيح الحالي قد انتهت ولم 

تعد موجودة بإذن اهلل.

مستوى الطلبة والمحتوى 
العلمي

وشدد د.محسن على تطابق 
المحت���وى العلم���ي للبرامج 
الجامعة  المقدمة في  العلمية 
العربية المفتوحة مع ما تقدمة 
الجامعة البريطانية المفتوحة، 
فما يق���دم ف���ي بريطانيا هو 
بالضبط ما يق���دم في جميع 
العربي���ة  الجامع���ة  ف���روع 
المفتوحة، ونحن بوصفنا إدارة 
جامعية نحرص كل الحرص 
على مس���ألة ج���ودة التعليم 
ومخرجات الجامعة، وسنبذل 
جل طاقتنا من أجل الحفاظ على 
مستوى برامجنا العلمية وما 
تحتويه م��ن معايي��ر ج��يدة 
وتط��ويرها لألفضل أكثر في 

المستقبل.
وختم مدير الجامعة لقاءه 
قائ���ال: »تكمن ق���وة الجامعة 
العربي���ة المفتوح���ة بتوحد 
فروعها وعملها جنبا إلى جنب 
تحت راية واح���دة ومن أجل 
هدف واحد، لذلك علينا جميعا 
التوحد والعمل جنبا إلى جنب 
من أج���ل الوصول إلى الغاية 

المنشودة«. 

الجوعان: نثّمن قرار زيادة المخصصات
للطلبة المبتعثين في جميع الدول

 آالء خليفة
طالب رئيس الهيئة االدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اجلامعة عمار الكندري االدارة 
اجلامعية بتمديد فترة التسجيل 
الكورس الصيفي حتى  حملولي 
نهاية االس���بوع اجل���اري حتى 
يتسنى لهؤالء الطلبة استكمال 
موادهم وتخصصاتهم الدراسية 

في الكليات احملولني اليها.
واضاف الكندري ان االحتاد قام 
مبخاطبة االدارة اجلامعية ممثلة 
بعميد القبول والتسجيل د.مثني 
الرفاعي للبت ف���ي هذا املقترح 

التاحة الفرصة الكافية لهؤالء الطلبة للتس���جيل، 
خصوصا ان فترة التسجيل قد انتهى الوقت احملدد 
له���ا وهؤالء الطلبة مازالوا يس���تكملون اجراءات 
التحويل الى الكليات التي يرغبون فيها والتي تنتهي 

فترتها يوم���ي 20 و21 اجلاري، 
وبالتالي فهم ال ميلكون اي فرصة 
الستكمال جداولهم وتخصصاتهم، 
انته���اء فترة  خصوص���ا م���ع 
التس���جيل التي ستنعكس على 

تأخير تخرجهم.
الى ان على  الكندري  واشار 
عميد القبول والتسجيل د.مثني 
الرفاعي اس���تخدام صالحياته 
والتي من شأنها استثناء هؤالء 
الطلبة مراعاة لظروفهم الدراسية 
ومساهمة في مصلحتهم ومصلحة 
مس���تقبلهم الدراسي واحملافظة 
عليه ومد فتح باب التسجيل حتى 
يوم اخلمي���س 24 اجلاري لهؤالء الطلبة وهذا بال 
ش���ك س���يكون له اكبر االثر في نفوسنا ونفوس 
زمالئنا الطلبة باجلامعة باالهتمام الالمحدود بهم 

ومبستقبلهم الدراسي في اجلامعة.

 آالء خليفة
الوطني  أشاد رئيس االحتاد 
لطلب����ة الكويت ف����رع الواليات 
املتحدة األميركية أحمد اجلوعان 
بتوج����ه وزارة التعلي����م العالي 
القرار الئح����ة البعثات اجلديدة 
والت����ي م����ن املتوقع ان تش����مل 
التعديالت االيجابية  العديد من 
التي تصب ف����ي مصلحة الطلبة 
والطالبات الكويتيني الدارس����ني 
في الوالي����ات املتحدة األميركية 
وكان االحتاد يطال����ب بتعديلها 
ألكثر من ع����ام ومن أهمها زيادة 
املخصصات املالية، حيث اوضح 
اجلوع����ان ان مطالب االحتاد في 
زيادة املخصصات املالية أثمرت 
تكوين جلنة خاصة لدراسة الزيادة 
من جميع اجلوانب وهي الرواتب 
وبدالت الكتب وتذاكر السفر وبدل 
األدوات السنوي وبدالت أخرى 
الذي يصرف للطلبة  البدل  مثل 

عن����د قبولهم في البعثة وغيرها 
من األمور املهمة املتعلقة بالطلبة 
مبتعث����ي وزارة التعليم العالي، 
وأوض����ح اجلوع����ان ان اللجنة 
توسعت لتشمل جميع الدول التي 
تقوم الوزارة بابتعاث طلبة اليها 
حيث ان اللجنة انتهت حاليا من 

أعمالها وقد أنتهت لضرورة الزيادة 
والتي نأمل ان تقر خالل األسابيع 

القليلة املقبلة.
وأضاف اجلوعان ان االحتاد 
كان والي����زال يتاب����ع مع جميع 
املس����ؤولني في ال����وزارة جميع 
احليثيات املتعلقة مبطالب طلبة 
وطالبات الكويت الدارس����ني في 
الوالي����ات املتحدة والذين راحوا 
ضحية تضخم غير مسبوق في 
األسعار خالل األزمة االقتصادية 
والتي مازالت تؤثر بشكل سلبي 
عل����ى االقتص����اد األميركي الذي 
يعاني حاليا من العديد من املشاكل 
مثل ارتفاع أسعار العقار، وحث 
اجلوعان جميع الطلبة على متابعة 
 (nuks.org) موقع االحتاد الرسمي
حيث س����تقوم اللجنة االعالمية 
باالحتاد بتحديث املوقع بش����كل 
مستمر وعرض األخبار املتعلقة 

باملوضوع أوال بأول.

د.موسى محسن خالل اللقاء

عمار الكندري


