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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت عن استمرارية التسجيل 
املسائي في جميع البرامج والدورات وذلك من اخلميس 2010/7/1 من الساعة 5 - 8 مساء 
فـــي جامعة الكويت ـ العديلية ـ كلية البنات اجلامعية ـ مبنى 2 ع ـ مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمرـ  بوابة 5، باالضافة الى التسجيل املتأخر من يوم االحد املوافق 2010/7/4 
حتى يوم االربعاء املوافق 2010/7/7، علما ان التسجيل الصباحي مستمر خالل أوقات الدوام 
الرسمي يوميا من الساعة 8:30 صباحا الى 12:30 ظهرا في جامعة الكويتـ  الشويخـ  مركز 

خدمة املجتمع والتعليم املستمر ـ مبنى أكادميية 12 ـ قسم التسجيل واملتابعة.

استمرار التسجيل المسائي في جميع برامج »خدمة المجتمع«

جمعية طلبة العلوم الطبية المساعدة نظمت حفل تخريج كوكبة جديدة من خريجيها

المرشد للخريجين: استمروا في االستزادة من مجاالت العلم لخدمة الوطن
العبي�دي: التخرج ليس نهاية المطاف وإنما بداية للحياة المهنية وعلى الخريجين أن يجعلوا االس�تمرار في النجاح هو التحدي األكبر أمامهم

الخ�راز: ما نعيش�ه من فرحة يعود الفضل فيه ألبنائنا ومعلمينا.. ونش�كر كل من س�اندنا في مس�يرتنا
د.سعود العبيدي متحدثا )أنور الكندري( جانب من اخلريجني واخلريجات  

تكرمي أحد اخلريجني تكرمي إحدى اخلريجات

م.أحمد املرشد يلقي كلمته

 آالء خليفة
احتفلت كلية العلوم الطبية 
الكويت  المســــاعدة بجامعــــة 
بتخريج دفعة وكوكبة جديدة 
من خريجيهــــا للعام الجامعي 
2010/2009 والبالغ عددهم 118 
خريجا وخريجة في الحفل الذي 
نظمته جمعيــــة طلبة العلوم 
الطبية المســــاعدة مساء أمس 
األول في قاعة قصر حولي، تحت 
رعاية وحضــــور وكيل وزارة 
الدولة لشــــؤون مجلس األمة 

م.احمد المرشد.
وقد حضر الحفل عميد كلية 
العلوم الطبية المساعدة بجامعة 
العبيدي  الكويــــت د.ســــعود 
ورؤساء األقسام العلمية وعدد 
الكلية باإلضافة  من أســــاتذة 
إلــــى أولياء أمــــور الخريجين 

والخريجات.
في البداية قال وكيل وزارة 
الدولة لشــــؤون مجلس األمة 
م.احمد المرشد: ان ديننا اإلسالمي 
الحنيف حثنا على العلم والتعلم 
ودفع كل عجلة تقود مســــيرة 

التنمية في البالد.
قائال: فانتم عماد المستقبل 
والكويت تنتظركم وتعول عليكم 
الكثير والكثير لدفع مســــيرة 
التنمية والتطوير والتحديث 

في شتى المجاالت.
واضاف: هنيئا ألساتذتكم 
الجنود  وألولياء أموركم، فهم 
المجهولــــون وراء تفوقكــــم 
الكلية  وتخرجكــــم في هــــذه 
المميزة، مؤكدا أن الجد واالجتهاد 
هما السبب الرئيسي وراء وصول 
الخريجين والخريجات إلى هذه 
المرشد  المرتبة، كما نصحهم 
باالستمرار في النهل من مناهل 
العام  العلم بما فيــــه الصالح 

وخدمة كويتنا الحبيبة.
أعــــرب عميد  ومــــن جهته 
كلية العلوم الطبية المساعدة 
د.سعود العبيدي عن سعادته 
البالغة لتخريج كوكبة جديدة 
ومتميزة من خريجي وخريجات 
كلية العلوم الطبية المساعدة، 
وقال: يســــعدني ويشرفني أن 
أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء 
السنوي لنحتفل جميعا بتخريج 
كوكبة من طلبــــة الكلية وهو 
تكريم للعلم واالجتهاد ولكل من 
وقف وراء هذا النجاح والتفوق 
واخص بذلك أولياء أموركم الذين 
يستحقون االحتفاء بكم في هذا 

جهودهم الجبارة، وختم قائال: 
لن نقـــول إلخواننا وأخواتنا 
الخريجين والخريجات وداعا 
بل سنقول إلى اللقاء متمنيا لهم 

دوام التوفيق والتميز.
ونيابـــة عـــن الخريجين 
والخريجات ألقت الخريجة مي 
الخراز من قسم إدارة المعلومات 
الصحية كلمة قالت فيها: أحييكم 
بتحية تفـــوح برائحة التميز، 
تحية يعجز اللسان عن عزفها 

ويعجز القلم عن ترجمتها.
وقالت: يسرنا نحن خريجي 
وخريجات كلية العلوم الطبية 
المساعدة لعام 2010/2009 أن 
نقف بين أيديكم الليلة ونحن 
نعيش فرحة التخرج ونحصد 
ثمار تلك السنين التي مرت من 
الجد واالجتهاد محملة بالذكريات 
الجميلة التي ستبقى عالقة في 
قلوبنا وأذهاننا، فهذه الفرحة 
التي نعيشـــها يعـــود فضلها 
أوال هلل عز وجل ثم إلى إبائنا 
وأمهاتنا الذين كان لهم الدور 
الكبيـــر للوصول إلى ما نحن 

عليه اآلن.
اشــــكر  أن  وأود  متابعــــة: 
الذين ســــهلوا  معلمينا األفاضل 
لنــــا طريق العلم فقد كنا ومازلنا 
أسرة واحدة، آملة من الخريجين 
والخريجات االســــتمرار في رفع 
رايــــة العلم شــــامخة لتفخر بهم 
أمهــــم الحبيبة الكويــــت، وزادت 
قائلة: فهذه اللحظات التي نعيشها 
ليست كأي لحظات فبها تزاحمت 
المشاعر وتشابكت التعابير فنرى 
التخرج ودموع  ابتسامات  اليوم 
الفراق، وال يسعنا في هذا المقام 
إال أن نرفع القبعات شكرا وتقديرا 
وامتنانا لكل من ســــاندنا وحمل 
على عاتقــــه مهمة البناء واإلعداد 
لتطوير مسيرة العلم والعطاء في 
هذا البلد المعطاء، داعية اهلل عز 
وجل أن يوفــــق الجميع لما فيه 
مصلحة هذا البلد في ظل صاحب 
الســــمو االمير وسمو ولي العهد 
وان يحفظ اهلل الكويت وشعبها 

من كل مكروه.
تال ذلــــك تكريم الخريجين 
والخريجات من جميع أقســــام 
الكلية، وقد قــــام كل من راعي 
المرشد وعميد  الحفل م.احمد 
كلية العلوم الطبية المساعدة 
العبيــــدي بتكريم  د.ســــعود 
الخريجين والخريجات وتوزيع 

شهادات التخرج عليهم. 

االنجاز العلمي والتفوق الدراسي 
ليروا بأعينهم ثمرة ما زرعوه 
في أبنائهم مــــن جد واجتهاد، 
فيحق لهم أن يفخروا بأبنائهم 
الخريجين والخريجات أمال أن 
يستغلوا ما تعلموه في خدمة 
الوطن العزيز ورفعة شأنه وبناء 

مستقبل هذا البلد، 
ووجه حديثــــه للخريجين 
قائال: انني فخور جدا بكم وأتمنى 
ان تتذكروا دوما ما وصلت اليه 
وان تجعلوا دوما أمامكم التحدي 

األكبر وهو االستمرار في النجاح 
والبقــــاء على القمــــة حيث ان 
النجاح ليس هو الوصول إلى 
القمة وإنمــــا المحافظة عليها، 
مؤكــــدا أن التخرج ليس نهاية 
المطاف وإنما بداية مرحلة عطاء 
لحياتهم المهنية متوقعا منهم 
المزيد من الجهد والعمل الدءوب 
واستمرار التواصل مع الكلية 

وأعضاء هيئة التدريس.
أبنائي  وأضاف: أوصيكــــم 
وبناتي بااللتزام بخدمة المرضى 

ان تعملوا يدا بيد مع بقية أفراد 
الغاية  الطبي لتحقيق  الفريق 
النبيلة التي من اجلها أنشئت 
كلية العلوم الطبية المساعدة 
لرفع مستوى الخدمات الطبية 

في البالد.
وشـــكر د.العبيدي جميع 
التدريس على  أعضاء هيئـــة 
الجهود التي يبذلونها لتخريج 
دفعات متميزة من الخريجين 
والخريجـــات مؤهلين لخدمة 
المجتمـــع، كما شـــكر جميع 

المسؤولين في وزارة الصحة 
وعلى رأســـهم وزير الصحة 
الـــوزارة وجميـــع  ووكيـــل 
المستشـــفيات على ما قدموه 
ومازالوا يقدمونه من تسهيالت 
لتدريب الطالب والطالبات كما 
شكر المســـؤولين في جامعة 
الكويت وعلى رأســـهم مدير 
الجامعة د.عبداهلل الفهيد على 
تفهـــم قضايا الكليـــة وتلبية 

احتياجاتها المختلفة.
ونيابة عـــن جمعية طلبة 

العلوم الطبية المساعدة ألقى 
أمين الصنـــدوق عبدالرحمن 
ان  الدهمشـــي كلمة قال فيها 
االجتهاد واإلخالص هما أساس 

التفوق والنجاح.
وأعرب الدهمشي عن سعادة 
الجمعيـــة البالغـــة باالحتفاء 
بخريجـــي وخريجـــات كلية 
العلوم الطبية المساعدة، كما 
شكر باســـم الجمعية كل من 
ســـاهم في تنظيم هذا الحفل، 
وبـــارك إلخوانـــه الخريجين 

والخريجات آمال أن يستمروا 
المجتمـــع بكل جد  في خدمة 
وإخالص كونهم عماد دولتنا 

الحبيبة الكويت، 
وشكر راعي الحفل م.احمد 
المرشد على رعايته وحضوره 
للحفل كما شـــكر عميد كلية 
العلـــوم الطبيـــة المســـاعدة 
د.سعود العبيدي على اهتمامه 
الدائم بأبنائه الطالب والطالبات 
وخص بالشكر جميع أعضاء 
هيئة التدريـــس بالكلية على 

وفد االحتاد خالل زيارته د.راشد النويهض وفاطمة السنان

الفضلي: سنستمر في الدفاع عن المكتسبات الطالبية

الهيئة التنفيذية: االنتهاء من مذكرة اعتماد الجامعات الخارجية
 آالء خليفة

اعلن رئيس لجنة الشباب والتعليم 
العالي في الهيئة التنفيذية باالتحاد 
الوطني لطلبــــة الكويت عبدالعزيز 
الفضلي أن لجنة االعتراف انتهت من 
اعــــداد مذكرتها الخاصة باقتراحاتها 
حول آلية اعتمــــاد الجامعات خارج 

البالد.
 وقال الفضلي: إن هذه المذكرة تم 
اعدادها من قبل اعضاء لجنة االعتراف 
وبمشاورة عدة أطراف لها خبرة في 
هذا المجــــال، وكانت هــــذه المذكرة 
مشاركة في الهيئة التنفيذية لكونها 
احد االطراف المتعلقــــة بهذه اآللية 
ولكونها الممثل الشرعي لجميع طلبة 

الكويت في الداخل والخارج.

 وذكر الفضلي انه شارك في إعداد 
هذه المذكرة عدة أطراف حتى تتضمن 
أغلب المشاكل الحالية في آلية اعتراف 
وزارة التعليم العالي وقرارات هيئة 
االعتماد االكاديمي، ومن هذه االطراف 
كانت مساهمة مجموعة من الهيئات 
االداريــــة لالتحــــاد الوطنــــي لطلبة 
الكويت، وكذلك مشاركة المستشارة 
في المجلس الثقافي البريطاني ريم 
العطار والحاصلة على االجازة في هذا 
المجال، وبعض الجهات ذات الخبرة 
والعالقة، ولقد احتوت المذكرة على عدة 
فقرات منها االشادة ببعض القرارات 
والتعليق على بعضها الصادرة عن 
وزارة التعليم العالي وهيئة االعتماد 
االكاديمي، ومن ضمنها ضرورة اشراك 

المكاتب الثقافية في اتخاذ التوصيات 
تجاه اعتماد الجامعــــات لكونها من 

المهام االصيلة لها.
وقال الفضلي: لقــــد قمنا بمقابلة 
البعثات  المساعد لشــــؤون  الوكيل 
والعالقــــات الثقافية بوزارة التعليم 
العالــــي راشــــد النويهــــض ومديرة 
إدارة البعثات فاطمة السنان اللذين 
استقبالنا بكل رحابة وأثنى النويهض 
على دور االتحاد الوطني ومقترحاته 
التي تصــــب في مصلحــــة العملية 
التعليمية، وقد تناقشــــنا معه حول 
تفاصيل ما حوته المذكرة، ولقد قام 
مشــــكورا بالتعليق على ما جاء في 
المذكرة، ووعد النويهض بأن يدعم 
المذكرة المعدة من قبلنا لما حوته من 

مالحظــات هامة من مثــل قرار الـ 50 
طالبا في كل جامعة والئحــة الـ 84 
جامعــــة المعتمدة من هيئة االعتماد 
االكاديمي باالضافة إلى باقي التوصيات 

المسجلة في المذكرة.
وختم الفضلي حديثه مؤكدا على 
استمرار الهيئة التنفيذية في الدفاع عن 
المكتسبات الطالبية ولن تدخر جهدا 
في ســــبيل تحقيق هذه المكتسبات، 
وشكر الفضلي راشد النويهض على 
استقباله ودعمه لمقترحات اللجنة، 
وكذلك شكر ريم العطار على مساهمتها 
في اعداد المذكرة، وأكد على ان الهيئة 
التنفيذية ولجنة االعتراف مستمرتان 
فــــي عملهمــــا النهاء هذه المشــــكلة 

التعليمية.

قسم الخريجين من أجواء الحفل
ألقى عميد كلية العلوم الطبية المســـاعدة د.سعود العبيدي 
قسم الخريجين وردده الخريجون والخريجات وجاء فيه: اقسم 
باهلل العظيم ان اقوم على رعاية حياة المرضى وان اكون كاتما 
الســـرارهم، صائنا لكرامتهم، ســـاترا لعوراتهم، وان اخاف اهلل 
فيهم وان اعامل جميع المرضى معاملة واحدة سواء كانوا اعداء 
او اصدقاء وان اقوم بالتزاماتي المهنية على اكمل وجه وان اعمل 
على تطوير علمي وعملي بما ينفع الناس وان اكون مخلصا لكل 
زميل لي في المهنة الطبية، متعاونين جميعا على البر والتقوى، 
وان تكون حياتي مصداقا اليماني في سري وعالنيتي واهلل على 

ما اقول شهيد.

بدأ الحفل بالسالم الوطني.
 تال القارئ عبداهلل العن��زي آيات عطرة من الذكر الحكيم 

على مسامع الحضور.
بعــــد القاء الكلمات دخل الخريجيــــن والخريجات الى 

القاعة وسط فرحة االهل وتصفيق اآلباء ويباب االمهات.
 امتألت القاعة باالغاني الكويتية التي تعبر عن فرحة النجاح 
والتخرج كما غردت االغاني الوطنية التي تعبر عن حب الكويت 

في ارجاء القاعة.
 تم تقديم فقرة عرض تصويري اهداء من جمعية 

العلــــوم الطبيـة المســــاعدة شـــمــل كلمات تهنئة 
للخريجين والخريجات من اعضاء الهيئة التدريسية 

بالكلية.
 تم تكريم الخريجين والخريجات من جميع اقس��ام الكلية 
وهم: خريجو قس��م ادارة المعلومات الصحية وقس��م العالج 
الطبيعي وقسم علوم المختبرات الطبية وقسم االشعة التشخيصية 

وقسم الطب النووي.
 كان من المالحظ زيادة عدد الخريجات عن الخريجين، 
فعــــدد الخريجين والخريجات بلــــغ 118 من بينهم 5 طلبة 

خريجين فقط.


