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والتطبيقي

المتقدمون بلغوا 1550 حتى أمس

تكريم أول دفعة اجتازت المقرر بحضور أمثال األحمد

المطلق: قبول 430 طالباً وطالبة فورياً بالجامعة

بهبهاني: التربية األساسية أول
من استحدث مقرراً عن العمل التطوعي

الجوعان: الالئحة الجديدة لبعثات التعليم 
العالي ستشمل زيادة المخصصات المالية

محمد هالل الخالدي
أكدت مس���اعد العميد للشؤون الطالبية/بنات 
في كلية التربية األساسية د.بهيجة البهبهاني أن 
أهمية العم���ل التطوعي تتزايد يوما بعد يوم في 
دول العالم حيث انه بس���بب تزايد عدد الس���كان 
وتواصلها مع احلضارات العاملية فليس مبقدور 
احلكومات منف���ردة اإليفاء باحتياج���ات أفرادها 

ومتطلبات التنمية بها.
ولذل���ك كان البد من وجود جهة أخرى موازية 
للجهات احلكومية في اإليفاء باحتياجات التطوير 
والتنمية بالدولة. وكلما كان املورد البشرى وبخاصة 
الناشئة والشباب واعيا للقضايا الوطنية وعارفا 
ألبعاده���ا كلما أثمر العم���ل التطوعي عن نتائج 

إيجابية وجودة في اإلنتاجية.
ومن هذا املنطلق كانت كلية التربية األساسية أول من استحدث 
مقرر العمل التطوعي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
خاصة ان الكلية تعد املعلم للمرحلة االبتدائية وهي املرحلة التأسيسية 

للطفل.
وأضافت د.البهبهان���ي أنه يتم حاليا إعداد كت���اب ملقرر العمل 
التطوعي من خالل جلنة بالكلية برئاستها وعضوية كل من د.سلمان 
الفيلكاوي ود.بدر ملك ود.خالد شعيب، باإلضافة الى خالد البشارة 

من األمانة العامة لألوقاف.
ويعتبر هذا الكتاب أول كتاب دراسي ومرجعي باللغة العربية 

عن العمل التطوعي. ويحتوي املقرر جزءا نظريا 
عبارة عن محاضرات تعريفية عن مضمون العمل 
التطوعي ومجاالته واجلوانب اإلنسانية املتضمنة 
له ونبذة عن مؤسسات وجمعيات ومراكز العمل 
التطوعي ف����ي دول العالم األجنبي����ة والعربية 
واخلليجية، مع التركيز على دولة الكويت وكذلك 
يحتوي املقرر على مجاالت العمل التطوعي في 
مجال تخصص كل قس����م علمي بالكلية، وذلك 
باإلضافة الى تعري����ف دور العمل التطوعي في 
التنمية، ويتضمن اجلزء العملي مشاركة طالبات 
املقرر في التعرف على جهات ومؤسسات التطوع 
بالدولة والقيام بزيارات لها واجناز بحث ميداني 
عنها ومن ثم مناقشته مع أستاذ املقرر وزميالتها 

باحملاضرة.
وأكدت د.البهبهاني انه من دواعي فخرنا تكرمي الطالبات املسجالت 
في مقرر العمل التطوعي والذي قمت بتدريسه كأول دفعة اجتازت 
هذا املقرر املستحدث بحضور الشيخة أمثال األحمد اجلابر الصباح 
رئيس���ة مركز العمل التطوعي والشيخة حصة بنت سحيم رئيسة 

مركز العمل التطوعي في دولة قطر.
وتقدم���ت د.بهيجة البهبهاني بالش���كر والتقدير ملدير املصارف 
الوقفية عبداهلل اجلالهمة وإلى خالد البشارة باألمانة العامة لألوقاف 
على دعمهما وتعاونهما الكبيرين مع جلنة استحداث مقرر »العمل 

التطوعي«.

آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكوي���ت � فرع الواليات املتحدة األميركية 
)nuks.org( أحمد اجلوعان أن االحتاد أجرى عدة 
اتصاالت مع وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود أكدت خاللها ان الالئحة الداخلية اجلديدة 
لبعثات وزارة التعليم العالي سيتم إقرارها قريبا 
وستشمل تعديالت إيجابية كان االحتاد طالب بها منذ 
فترة وعلى رأسها زيادة املخصصات املالية للطلبة 
والطالبات الكويتيني الدارسني في الواليات املتحدة 
األميركية، وأوضح اجلوعان ان املخصصات املالية 
ستشمل العديد من األمور منها الرواتب والبدالت 
املختلفة مثل بدالت الكتب واألدوات والتذاكر التي 
تصرف للطلبة باإلضافة الى البدل الذي يصرف 

للطلب���ة بعد قبولهم في البعثات، كما ستش���مل 
الالئح���ة اجلديدة تعديالت اخ���رى مهمة للطلبة 
مثل الطلبة احلاصل���ني على دبلوم الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حيث أوضح اجلوعان 
ان مثل هذه املطالب هي امور كان واليزال الطلبة 
املغتربون في أميركا بانتظارها ألكثر من عام حيث 
عمل االحتاد قصارى جهده لتوصيل صوت طلبة 

أميركا للمسؤولني حول هذه القضايا.
كما وعد اجلوعان جميع الطلبة بأن االحتاد سيقوم 
مبتابعة جميع احليثيات والتطورات حتى يتم إقرار 
الالئحة اجلديدة وحث جمي����ع الطلبة على متابعة 
آخر األخبار على موقع االحتاد الرسمي على شبكة 
االنترنت )nuks.org( حيث ستقوم اللجنة اإلعالمية 

في االحتاد بنقل جميع األخبار أوال بأول للطلبة.

آالء خليفة
أك���دت مدي���رة ادارة القبول بعم���ادة القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت ندى املطلق ان اعداد 
املتقدمني للجامعة ق���د بلغت 1550 طالبا وطالبة 
حتى أم���س ومت قبول 430 طالب���ا وطالبة قبوال 

فوريا حال تقدميهم طلبات االلتحاق.
وبينت املطلق ان سير عملية القبول مت بشكل 
جيد وفقا للخطة الزمنية التي أعدت مس���بقا من 
قبل ادارة القبول، مشددة على ان اجلامعة ستأخذ 

بعني االعتبار نتائج اختبارات القدرات االكادميية 
والتي مت عقدها السبت 2010/7/3، واحتساب أفضل 

النتائج منها للبت في قبول الطلبة املتقدمني.
ودع���ت املطلق جميع الطلب���ة وأولياء االمور 
لضرورة االلتزام مبواعيد تسليم طلبات االلتحاق 
حسب املواعيد والشرائح املعلن عنها في الصحف 
اليومية وعل���ى املوقع االلكتروني لعمادة القبول 
والتسجيل www.reg.kuniv.edu.kw متمنية للجميع 

ندى املطلقالتوفيق والنجاح.

د.بهيجة بهبهاني 

أحمد اجلوعان

الكشتي يدعو الدارسين في 
البحرين للمشاركة ببرنامج 

مكافحة »غسيل األموال«
آالء خليفة

دعا رئيس التحالف الطالبي 
الكويتي في مملكة البحرين فهد 
الكشتي الدارسني في اجلامعات 
البحرينية الى املش���اركة في 
التدريبي في مجال  البرنامج 
مكافح���ة عملي���ات »غس���يل 
األموال« التي تنظمها جمعية 
احملامني بالتع���اون مع نقابة 
احملامني االردنية وذلك خالل 
الفترة م���ن 13 الى 15 اجلاري 
في مقر اجلمعية مثمنا الدور 
الذي تقوم به جمعية احملامني 
لدعم الشباب الكويتي وتنمية 
العلمي���ة والعملية  مهاراتهم 
من خ���الل البرامج والدورات 
التدريبي���ة احملترف���ة. وقال 
الكش���تي ان رس���وم الدورة 
س���تكون مخفضة بالنس���بة 
للط���الب بواق���ع 100 دين���ار 
للطالب، مشيرا الى ان البرنامج 
عبارة ع���ن دورة متخصصة 
الفترة  ف���ي  ايام  ملدة ثالث���ة 
املس���ائية يحاضر فيها خبير 
من خارج الكويت وسيحصل 
املش���ارك على شهادة مصدقة 
من جمعية احملامني الكويتية 

ونقابة احملامني االردنية.
واوضح الكشتي ان على من 
يرغب في املشاركة في البرنامج 
التدريبي مراجعة مقر جمعية 
احملامني في منطقة بنيد القار 

بقرب قصر دسمان.

الميمني: صفات مميزة البد أن يتمتع
بها موظف العالقات العامة

سمية امليمني متحدثة في لقاء النادي الصحفي

آالء خليفة
نظ���م الن���ادي الصحافي في 
االحت���اد الوطني لطلبة الكويت 
بالتعاون م���ع نادي كيزن دورة 
تدريبية للطالبات بعنوان »أسرار 
العامة« وذلك في مقر  العالقات 
الكويت،  الهندسة بجامعة  كلية 
وقدمت الدورة مسؤولة العالقات 
العامة واالعالم في الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية سمية امليمني، 
واوضحت امليمني ان الدورة اكدت 
اهمية دراس���ة فن���ون العالقات 
العامة لكل شخص حتى ولو لم 
يعمل بهذا املجال، واشارت امليمني 
الى مفهوم العالقات العامة على 
مستوى الفرد واملؤسسة وهو بناء 
سمعة ايجابية والصورة الذهنية 
الالئقة باسم املؤسسة، وذكرت 
امليمني اهمية قسم العالقات العامة 
في القطاعات احلكومية واخلاصة 
النه القس���م الذي يهت���م بابراز 
املؤسسة في الوسائل االعالمية، 
ثم تطرقت الى مواصفات موظف 
الناجح واهم  العام���ة  العالقات 
مميزاته، واالنش���طة التي يقوم 
بها العاملون في هذا املجال، حيث 
هناك لغط في كبريات املؤسسات 
حول مهام قسم العالقات العامة 
والتسويق واملبيعات ولكل منهم 
مهامه اخلاصة. واشارت الى ان 
العامة فنونا واسرارا  للعالقات 
املبدع في  املم���ارس  يجب على 

هذا املجال اكتش���افها ودراستها 
ومعرفته���ا، مؤك���دة الصف���ات 
التي يجب ان يتحلى  الرئيسية 
بها موظف العالقات العامة الناجح 
اال وهي ان يكون ذا ش���خصية 
اجتماعية مرنة س���هلة التعامل 
مع مختلف الفئات واالنخراط مع 
شخصيات متنوعة، وان يكون ذا 
ثقافة واس���عة واطالع كبير في 
مجال عمل مؤسسته بشكل خاص 
وحول عموم املعلومات بشكل عام 
مع التركيز على املنافسني ومعرفة 
آخ���ر اعمالهم، هذا باالضافة الى 
اتقانه العلوم االعالمية من صياغة 
االخبار واجراء اللقاءات وقدرته 
على اقن���اع اآلخري���ن واللباقة 

والديبلوماسية في التعامل.

واكدت امليمني على ان العمل 
في هذا املجال له مميزات عديدة 
منها تكوين شبكة عالقات واسعة 
بني الناس وكسب ثقتهم وتخلق 
هذه املهنة العاملني بش���خصية 
قوي���ة واثق���ة من نفس���ها، كما 
طرحت امثل���ة ومناذج حية من 
واقع العمل اليومي في القطاعني 
العام واخل���اص، كما مت توزيع 
اعداد من مجلة عالقات السعودية 
وتصفح لبعض مواضيعها املهمة، 
حيث شاركت مجلة عالقات برعاية 
هذه الدورة واهتمت بدعم الطلب 
ف���ي جامعة الكوي���ت، واحتوت 
ال���دورة على تدريب���ات عملية 
ومناقش���ات بني الطالبات والرد 

على استفسارات احلضور.


