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الجامعــــة
والتطبيقي

 آالء خليفة
توجه رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع مملكة 
البحرين مشاري العنزي بالشكر اجلزيل الى صاحب السمو 
امللكي االمير خليفة بن سليمان رئيس مجلس الوزراء البحريني 
على وقفته االبوية في االستعجال بتصديق شهادات الطلبة 
الكويتيني في مرحلة البكالوريوس واملاجستير وحرص سموه 
على أال يتعرض الطلبة للظلــــم والقاء مخالفات اجلامعات 

اخلاصة عليهم.وقال العنزي: كلنا أمل في صاحب الســــمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ان يحل مشكلة طلبة 
الدكتوراه في اجلامعة اخلليجية كما عودنا سموه الكرمي مبثل 
هذه املواقف وحتى تكتمل الفرحة ويفرح الطلبة بتخرجهم 
مع زمالئهم اآلخرين والذين مت تصديق شهاداتهم علما بأن 
االحتاد سيقيم حفال للخريجني قريبا لكل الطلبة الكويتيني 

املتخرجني في كل جامعات مملكة البحرين.

تصديق شهادات طلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية

بدء قبول طلبات االلتحاق ببرنامج الماجستير 
في الصحافة واإلعالم الحديث بمعهد اإلعالم األردني

تعقد عميدة معهد االعالم األردني د.جناح 
العبداهلل مؤمترا صحافيا 20 اجلاري في قاعة 
الطيبة في فندق املوڤنبيك، لالعالن عن بدء 
قبول طلبات الراغبني في االلتحاق ببرنامج 
املاجستير في الصحافة واالعالم احلديث في 

معهد االعالم االردني.
ومينـــح املعهـــد درجة املاجســـتير في 
الصحافة واالعالم احلديث، ومدة الدراســـة 
في البرنامج سنة واحدة مقسمة على ثالثة 
فصول دراسية متســـاوية، تشتمل اخلطة 
الدراسية على 33 ساعة معتمدة، والعربية 

هي لغة التدريس.

كما يقدم املعهد منحا دراسية كاملة ومنحا 
الشـــروط املعتمدة  دراسية جزئية حسب 
في املعهد شريطة ان يجتاز الطالب شروط 

القبول العامة واخلاصة.
يذكر انه مت انشاء معهد االعالم االردني 
كمؤسســـة غير ربحية مببادرة من صاحب 
السمو امللكي االميرة رمي علي ليعطي لنخبة 
مـــن الطالب العرب فرصا إلثـــراء معارفهم 
وتطويـــر مهاراتهـــم في العمـــل الصحافي 

واالعالمي.
يرجى زيـــارة املوقع االلكتروني للمعهد 

www.jmi.edu.jo ملزيد من املعلومات.

نرجس دشتي أستاذًا مساعدًا في »العلوم«

»بوكسهل الكويت« توفر أسلوبًا ونهجًا جديدًا
 للتعليم العالي وتوفر بيئة تساعد على النجاح

نضال القطمة: نسعى لتنمية وتطوير مهارات الطالبات لفتح باب اإلبداع والتحدي كي يصبحن األوائل في مجالهن 

االنشـــاءات  ادارة  نظمـــت 
والصيانة بجامعة الكويت حفل 
تكـــرمي للمهندســـني املصممني 
واملشـــرفني على تنفيـــذ قاعة 
اجتماعات اإلدارة العليا ملجلس 
اجلامعة وذلـــك تكرميا جلهود 
متواصلة استمرت ملدة عامني من 
العمل والدراسة أسفرت عن جتديد 
شـــامل وكامل لقاعة اجتماعات 

اإلدارة العليا ملجلس اجلامعة.
وقالت مديرة ادارة االنشاءات 
والصيانة م.تهانـــي النقيب ان 
هذا احلفل يعد جزءا بسيطا مما 
يستحقه مهندسو وفنيو اإلدارة، 

مشيرة الى ان اعمال التجديدات 
التي يقوم بها الطاقم الفني هي 
اعمال كثيرة باالضافة الى اعمال 
الصيانة الدورية وتسلم املواقع 
اجلديدة مثل مبنى علوم البحار 
ومبنى اخلدمات في الشـــدادية، 
باالضافة الى االنشاءات الصغيرة 
في جميـــع قطاعـــات اجلامعة 
)اخلالديـــة، العديليـــة، كيفان، 
اجلابرية، الشـــويخ، الفنطاس، 

والشدادية(.
ومن جانبه، أكد املهندس املقيم 
للعقد واملشرف املباشر على تنفيذ 
األعمال م.أحمد ياسني ان أعمال 

التجديدات لقاعة االجتماعات قد 
متت على مرحلتني فاملرحلة األولى 
كانت جتديد األرضيات واحلوائط 
وأعمال السقف شاملة كل اخلدمات 
من كهرباء وتكييف وإنارة وقد 
تزامنت معهـــا أعمال التخطيط 
وجتهيز الرسومات واملخططات 
وأخذ املوافقات الداخلية من االدارة 

العليا.
وذكر م.ياســـني ان املرحلة 
الثانية ألعمال التجديد في القاعة 
كانت عن طريـــق عقد التجديد 
وصيانـــة القاعة الذي اســـتمر 
تنفيـــذه 143 يومـــًا عقد خاللها 

اكثر من 25 اجتماعا مع الشركة 
املنفذة واجتماعات داخلية بني 
طاقم االشراف واللجان التابعة 
إلدارة االنشـــاءات والصيانـــة 
باالضافة الى اكثر من 12 زيارة 
موقعية للمنجرة املنفذة للطاولة 

الرئيسية للعقد.
وأكد م.أحمد ياســـني ان هذه 
األعمال امنا هي جزء من مجمل 
األعمال التي يقوم بها قسم صيانة 
اخلالدية، وأشـــار الى ان القسم 
يعمل حاليا على استحداث بعض 
املصاعد لعدة مبـــان باخلالدية 
باالضافة الى اســـتبدال مصاعد 

قدميـــة بأخرى جديـــدة وكذلك 
استكمال اعمال املظالت مبواقف 
اجلامعـــة وجتديـــد العديد من 
االدارات واألقســـام داخل قطاع 

اخلالدية.
واشـــتمل حفل التكرمي على 
عرض وشرح مقدم من م.أحمد 
ياسني، حيث شرح املراحل التي 
مرت بهـــا قاعة االجتماعات منذ 
عـــام 2008 حتـــى انتهاء جميع 
األعمـــال، وبني املعوقـــات التي 
واجهتهـــم وأهم االجنازات التي 
مت حتقيقها الجنـــاز قاعة تليق 

باملجلس األعلى للجامعة.

أكــــدت إدارة كلية بوكســــهل 
الكويــــت أن برنامج دبلوم فنون 
اجلرافيك الذي يقدمه مركز الفنون 
والتصميم فــــي الكلية للطالبات 
يحظى باهتمام كبير من قبل عدد 
كبير من املؤسســــات احلكومية 
واخلاصة، حيث ان هذه الشركات 
تقدمت بعروض توظيف لطالبات 

الكلية قبل تخرجهن منها. 
وقالت نائب مدير الشؤون 
الطالبية في الكلية نضال القطمة 
في تصريح صحافي، إننا نفخر 
في كلية بوكسهل الكويت بكافة 
الفنون  أقسامها وخاصة مركز 
الذي  الرفيع  والتصميم باألداء 
متتاز به طالباته الالتي تتلمذن 
على يد مدرسني مبدعني ميتازون 
باخلبرة وإتقان أحدث البرامج، 
معبـــرة عـــن شـــكرها جلميع 
املؤسسات واإلدارات احلكومية 
واخلاصـــة على ثقتهـــا بكفاءة 

خريجات فنـــون اجلرافيك في 
بوكسهل الكويت. 

 وأضافت القطمة ان برنامج 
دبلوم فنون اجلرافيك مخصص 
للطالبـــات الراغبات في تنمية 
وتطويـــر املهـــارات النظريـــة 
والعملية والفنية الالزمة للعمل 
كمصممـــات في مجال الرســـم 
والتصميـــم اجلرافيكي، حيث 
تتعلم الطالبة أيضا كيفية اإلبداع 
التخيلية،  في استخدام األفكار 
والتعامل مع املشاكل عن طريق 
التصميم وانتاج  ابتكار حلول 

التصاميم املعاصرة اخلالقة.
وأوضحـــت القطمة أن كلية 
الكويت تعمل على  بوكســـهل 
توفير أســـلوب ونهـــج جديد 
للتعليم العالي، إذ تولي الفتيات 
اهتمامـــا خاصـــا بتوفير بيئة 
تعليمية إيجابية تســـاعد على 
جناحهن مبا ميكنهن من تشكيل 

مستقبلهن بطرق جديدة، مشيرة 
إلى أن »بوكسهل« الكويت متثل 
فرعا لكلية بوكسهل في ملبورن 
باستراليا ذات التاريخ العريق 
الذي ميتد ألكثر من 80 عاما من 
اخلبرة والسمعة الطيبة والتي 
متتاز مبنهج دراسي عاملي يتم 

تعديله ليالئم املتطلبات احمللية، 
وبرنامج اجلودة لضمان التعليم 
فـــي إطار معاييـــر معترف بها 
دوليا، فضال عن هيئة تدريسية 
عامليـــة تضم أســـاتذة مؤهلني 
أكادمييـــا ومهنيـــا فـــي جميع 

التخصصات. 
أنه ميكن للطالبات  وبينت 
حتقيق طموحاتهن الشخصية 
واألكادمييـــة مع الكلية في جو 
مـــن األلفة والراحـــة، حيث ان 
التعليم في »بوكسهل« الكويت 
يتيح للطالبة الفرصة للحصول 
على شهادة عاملية مباشرة من 
استراليا، ســـواء كانت ترغب 
فـــي تنمية وتطويـــر مهاراتها 
لسوق العمل أو متابعة مسارها 
التعليمـــي، كما ميكنها حتقيق 
أحالمها في جو خالق يفتح لها 
الثقة  الباب لإلبـــداع ومينحها 
والتحـــدي لتكـــون األولى في 

مجالها. 
وأشـــارت القطمة في ختام 
الكلية تعمل  إلى أن  تصريحها 
باســـتمرار على إضافة برامج 
جديدة ومؤهـــالت أخرى مثل 
الدبلـــوم املشـــارك وشـــهادة 
البكالوريوس ومؤهالت أخرى 
تنوي الكلية طرحها مستقبال، 
كما تسعى إلكســـاب الطالبات 
املهارات العملية واملعرفة التي 
تضمـــن األداء اجليد منذ اليوم 
األول ملزاولـــة العمل، الفتة في 
الوقت ذاته إلى أن من إحدى مزايا 
الدبلوم الرئيسية متكني الطالبة 
من العمل في مجال اختصاصها من 
بعد سنتني من الدراسة، وتوفير 
بديل الستكمال دراساتها العليا 
مقابل تكلفة مادية مدروسة، حيث 
يكون لها اخليار أيضا الستكمال 
مسيرتها الدراسية للحصول على 

البكالوريوس.

المؤسسات الحكومية والخاصة تتقدم بعروض توظيف لطالبات الكلية قبل تخرجهن

بعد جهود متواصلة استمرت عامين

مراقب نادي العاملين في »التطبيقي« لم يذهب 
في مهمة رسمية لحضور كأس العالم

البرجس تشيد بتمديد تسلم 
طلبات الترقية حتى 10 أغسطس

»الشؤون« تطلب من »التطبيقي« إدخال برنامج 
»تعرف على عالم األعمال« في المناهج التعليمية

 محمد هالل الخالدي
في اطار اهتمام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
بتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية 
في مجاالت التخصص مبا يخدم 
العمل االداري والعلمي والتطبيقي 
الذي يساهم في حتقيق اهدافها 
املنشودة وتنمية العمل ملواكبة 
الى  الهيئة  التطــــور، تســــعى 
ايفاد مجموعة من تلك الكوادر 
في مهمات رسمية خارج البالد 
لالستفادة واالطالع على كل ما 
هو متطور ومتقدم في مجاالت 
العمل التخصصي ومنها املجال 
الرياضي الذي يخدم العديد من 
مرافــــق الهيئة حيث تطرح من 
خالل كلية التربية االساســــية 
تخصص التربية البدنية وتقدم 
لسوق العمل مخرجات متخصصة 
تخدم املجتمع الكويتي، كما تقدم 

الهيئة من خالل نادي العاملني 
التابع لديوان عام الهيئة برامج 
وانشطة رياضية تخدم العاملني 
بها، كما تقــــدم كل ما هو جديد 
ومطور في املرافــــق الرياضية 
العديد من االنشــــطة  لتخــــدم 
الرياضيــــة، وبنــــاء على ذلك 
العامة للتعليم  الهيئة  اصدرت 
التطبيقي والتدريب قرارا يقضي 
بإيفاد مراقب نادي العاملني التابع 
له حلضور بعض انشطة بطولة 
كأس العالــــم املقامة في جنوب 
افريقيا وذلك للتثقيف واالطالع 
واملعرفــــة حيث يقــــوم مراقب 
نادي العاملني بالعمل في املجال 
الرياضي من خالل االشراف على 
تنظيم بطوالت رياضية وثقافية 
واجتماعية واالشراف ايضا على 
الذي يعتبر من  العاملني  نادي 
اهم اختصاصاته تنظيم النشاط 

الرياضي واالشراف على املنشآت 
الرياضية والتجهيزات وبعثات 
املشاركة في جلان متابعة املنشآت 

الرياضية للهيئة.
فـــي بيان  الهيئة  واضافـــت 
صحافي ان مراقب نادي العاملني لم 
يذهب في مهمة رسمية للمشاركة 
في االنشطة لظروف خاصة حيث 
قدم اعتذارا رسميا عن املشاركة 
في املهمة الرسمية وذلك بتاريخ 
2010/6/10 )رقم الكتاب هـ ع/ ن 
ع 185( اي قبل موعد بدء االنشطة 
علمـــا ان املدة التـــي ذكرت في 
القرار حلضور االنشـــطة كانت 
خمسة ايام وأنشطة البطولة هي 
شـــهر كامل من 2010/6/11 وحتى 
2010/7/11، وهذا ان دل فإمنا يدل 
على ان قرار املشاركة كان لالطالع 
واملعرفة وليس حلضور أنشطة 

البطولة.

أعربت رئيسة رابطة اعضاء 
هيئة التدريب في كليات التعليم 
التطبيقي ســـلوى البرجس عن 
شكرها للدكتور مشعل املشعان 
الصداره قرارا جلميع الكليات حول 
متديد فترة تسلم طلبات الراغبني 
من اعضاء هيئة التدريب في التقدم 
للترقية حتى نهاية الفصل الصيفي 

.2010/8/10
وناشـــدت جميـــع املدربـــني 
الكليات مستوفي  واملدربات في 

الشـــروط تعبئة النمـــاذج قبل 
.2010/8/10

ودعت باســـم جميع املدربني 
واملدربات إلصدار قرارات الترقية 
الفصل  الشـــروط في  ملستوفي 
القادم، مع مســـاواة  الدراســـي 
جميـــع املدربـــني واملدربات في 
قرار الترقية كل حسب استيفائه 
للشروط احملددة وخاصة املدربني 
املسكنني على مدرب )أ( املستوفني 
لشروط الترقية ومساواتهم مع من 

لـ »ج« متخصص.  متت ترقيته 
وجار اآلن تعبئة مناذج الترقية 
الرســـمي  انتظـــار االعتماد  في 

للترقية.
التدريب  هذا وتعلن رابطـــة 
في كليات الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي عن تنظيم ورش عمل 
من رابطة اعضاء هيئة التدريس 
العديلية حول اســـتكمال  فـــي 
منوذج الترقية يشرف عليها أحمد 
الشريفي أمني صندوق الرابطة.

 محمد هالل الخالدي
وجه وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
باإلنابة حمد املعضادي كتابا الى مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
ملوافاة وزارة الشؤون مبا مت اتخاذه من اجراءات جتاه 
تنفيذ القرار رقم 2 الصادر عن مجلس وزراء العمل 
بدول مجلس التعاون اخلليجي في دورته السادسة 
والعشرين والذي نصت الفقرة )ثانيا – 6( منه على 
دعوة الدول األعضاء الى الســـعي إلدخال برنامج 
»تعرف على األعمال )كاب(« في املناهج التعليمية 
والتدريبية بالتعاون مع وزارات التعليم واجلهات 
ذات العالقة بالتدريب، مع ضرورة توافر الدعم املالي 

واحلمالت اإلعالمية الالزمة. وطلبت وزارة الشؤون 
من التطبيقي موافاتها مبا مت تنفيذه بهذا الشأن في 
موعد أقصاه األول من سبتمبر القادم وذلك ليتسنى 
للمكتـــب التنفيذي إعداد وثائق الدورة الســـابعة 
والعشرين للمجلس والتي ستعقد في الكويت في 
نوفمبر القادم. يذكر انه صدرت توصية بخصوص 
ادخال برنامج »تعرف على عالم األعمال« في املناهج 
التعليمية والتدريبية وذلك في ورشة العمل التي 
نظمها املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل بدول 
مجلس التعاون اخلليجي بالتعـــاون مع الكويت 
واملكتـــب اإلقليمي للـــدول العربية مبنظمة العمل 

الدولية والتي عقدت في الفترم من 5 – 2006/8.

في بيان توضيحي من الهيئة

حصلت د.نرجس دشــــتي على درجة أستاذ مساعد في كلية العلوم 
قسم النبات وامليكروبولوجي وحصلت على جائزة التدريس املتميز في 
الكليــــة مرتني، حيث كانت األولى للعام اجلامعي 2000-2001 والثانية 
في 2005-2006، حيث أجنــــزت العديد من األبحاث العلمية التي متت 
مناقشــــتها في مؤمترات علمية عديدة في الكويت وخارجها ولها أكثر 

من 16 بحثا علميا مت نشرها في مجالت عاملية.
وتشــــارك د.دشــــتي في العديد من النــــدوات ودورات تأهيل طلبة 
الثانوية ملسابقات األوملبياد ودورات ضباط وزارة الدفاع، باالضافة الى 
املشاركة في جلان القسم واجلامعة ومن ضمنها جلنة املناهج، البعثات، 
جلنة التنسيق بني كلية العلوم ووزارة التربية، جلنة شؤون العاملني 
وجلنة اجلداول.واجلدير بالذكر ان د.نرجس دشتي حاصلة على درجة 
البكالوريوس في النبات وامليكروبولوجي من جامعة الكويت فيما نالت 
درجة املاجســــتير من جامعة أوريغون في الواليات املتحدة وحصلت 

د.نرجس دشتيعلى درجة الدكتوراه من جامعة ميغل في كندا.

القاعة عقب جتديدها م.تهاني النقيب مكرمة م.أحمد ياسني

نضال القطمة

الجامعة كّرمت المشرفين على تنفيذ
 قاعة اجتماعات اإلدارة العليا لمجلس الجامعة

ذياب: تشكيل لجنة تحضيرية النتخابات 
الجمعيات العلمية والروابط الطالبية للعام المقبل

تقدم تقريرها خالل أسبوعين

الطلبة  أصدر عميد شؤون 
د.عبدالرحيم ذياب قرارًا رقم 8 
لسنة 2010 بشأن تشكيل جلنة 
حتضيرية النتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية للعام 
2011 جاء فيه،  اجلامعي 2010/ 
أوال: تشكل جلنة باسم اللجنة 
التحضيرية النتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية للعام 
2011 برئاســــة  اجلامعي 2010/ 
د.علي سيف فرحان النامي العميد 
املساعد لشؤون الطلبة وعضوية 
كل من: ابتسام عبدالرازق املنيس 
)مقــــررا(، عدنان خضير نهار، 
نبيل محمد املفرح، هادي درويش 

عباس، غنام صالح الغنام.
ثانيا: تختص اللجنة باملهام 
التالية: مراجعة جميع االجراءات 

التي اتبعت في تنظيم انتخابات 
اجلمعيــــات العلمية والروابط 
الطالبية للعام اجلامعي 2009/ 
2010، وفقا للتقرير النهائي املقدم 

في هذا الشأن، التعرف على أهم 
املعوقات التي واجهت االجراءات 
السابقة، وطرح احللول املناسبة 
لها، وضع تصور لالجراءات التي 
العملية  ستتبع حلسن ســــير 
االنتخابية النتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية للعام 

اجلامعي 2010/ 2011.
ثالثــــا: تنتهــــي اللجنة من 
أعمالها وترفع تقريرها لعميد 
الطلبة خالل أسبوعني  شؤون 

من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعا: للجنة ان تستعني مبن 

تراه مناسبا ملعاونتها.
جهــــات  علــــى  خامســــا: 
االختصــــاص تنفيذ هذا القرار 
مــــن تاريخ  كل فيمــــا يخصه 

صدوره.

»الوحدة الطالبية« هنأت الدارسين  
في أميركا بزيادة المخصصات المالية

 آالء خليفة
باركت قائمة الوحدة الطالبية جلميع الطلبة والطالبات مبتعثي 
وزارة التعليــــم العالي في الواليات املتحدة األميركية املوافقة على 
مطالب االحتاد الوطنــــي لطلبة الكويت – فــــرع الواليات املتحدة 
األميركية بزيادة املخصصات املالية للطلبة والتي تشمل الرواتب 
وبدالت الكتب واألدوات والتذاكر باالضافة الى البدالت التي يحصل 
عليها الطلبة فور قبولهم في البعثات، وأوضح املنسق العام لقائمة 
الوحــــدة الطالبية عبداهلل املديرس أن املطالــــب لم تكن لتقر لوال 
التفاف الطلبة حول االحتاد بقيادة الوحدة الطالبية وعلى ثقتهم به 
ومساندتهم له موضحا أنه على مر السنني ومنذ قيادة قائمة الوحدة 
الطالبية لدفة االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الواليات املتحدة 
األميركية  تغير مفهوم العمل بشكل كامل حيث أصبح االحتاد من 

الطلبة والى الطلبة بدال من ان يكون محصورا في فئة معينة.
وأضاف املديرس أنه منذ حلظة استشعار الوحدة الطالبية خالل 
جوالتها على املدن وعلى الطلبة والطالبات أهمية زيادة املخصصات 
املالية قام االحتاد بقيادة الوحدة الطالبية بعمل كل ما ميكنه لتحقيق 
هذا املطلب حيث استمرت اجلهود حتى الساعات التي سبقت إقرار 
الزيادة من خالل االتصاالت املكثفــــة واللقاءات مع جميع اجلهات 
املعنية ابتداء من وزارة التعليم العالي وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد باالضافة الى اللجنة التعليمية في البرملان 
حيث ان هــــذه اجلهود لم تتوقف حتى مع حل مجلس األمة ملرتني 

منذ بدء املطالبة وإعادة تشكيل احلكومة أيضا مرتني.

د.عبدالرحيم ذياب


