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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اصدر عميد كلية التربية االساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبداهلل املهنا قرارا يقضي بتكليف د.امل البشير االستاذة في قسم التربية املوسيقية 
لرئاس���ة جلنة الترقيات في الكلية الى نهاية الفصل الدراسي الصيفي احلالي، وذلك 
بسبب سفر رئيس اللجنة د.ياسر عبداملعطي خارج البالد، كما اصدر د.املهنا قرارا آخر 
يقضي بتكليف د.بدور املطوع للقيام باعمال رئيس قسم التربية البدنية والرياضية 

باالضافة الى عملها االصلي حلني اختيار رئيس للقسم.

تكليف البشير برئاسة لجنة الترقيات والمطوع لرئاسة التربية البدنية في »األساسية«

 »icdl start« المتروك لـ »األنباء«: دورات
خالل اإلجازة الصيفية في »الخوارزمي«

مقصيد: العنف الطالبي ظاهرة دخيلة 
وسنعمل على استئصالها

»التعليم العالي«: استقبال الراغبين 
في الدراسة بمصر 18 الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي 
عن بدء استقبال طلبات الراغبني 
في االلتحاق باجلامعات املعتمدة 
ف���ي جمهورية مص���ر العربية 
مرحلتي املاجستير والدكتوراه 

للعام اجلامعي 2011/2010 وذلك 
اعتبارا من يوم األحد 18 اجلاري 
وحتى 2010/11/1 ودعت من يرغب 
بذلك ملراجعة مبنى الوزارة الواقع 
في املنطقة احلرة � مبنى رقم 1 � 

الدور األول � إدارة البعثات.
ولالطالع على املس���تندات 
الرجاء  والش���روط املطلوب���ة 
www. الدخول على موقع الوزارة

.mohe.edu.kw

استنكرت االدارة اجلامعية االحداث االخيرة التي 
شهدتها الساحة اجلامعة خالل فترة تسجيل طلبة 
خريجي املرحلة الثانوية باجلامعة والتي جرت في 
صالة القبول والتسجيل باحلرم اجلامعي مبنطقة 
الشويخ. وأعلن املتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت 
مدير ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل مقصيد 
ان االدارة اجلامعية تأسف ملا حدث اخيرا من بعض 
التصرفات الالمسؤولة والتجاوزات من قبل بعض 
ممثلي القوائم الطالبية، معتبرا انها ظواهر دخيلة 
على املجتمع اجلامع����ي، وتصرفات منافية للعمل 
الدميوقراطي. واكد مقصيد ان االدارة اجلامعية ترفض 
هذه السلوكيات جملة وتفصيال السيما ظاهرة العنف 
الطالبي والتي تؤثر بدورها على سير عملية التسجيل 
والقبول خلريجي املرحلة الثانوية، مشيرا الى ان 
هذه الظاهرة الدخيلة تترك انطباعا س����يئا لالسرة 
اجلامعية بش����كل عام وللطلبة املستجدين واولياء 
امورهم بش����كل خاص، موضحا في الوقت ذاته ان 
االدارة اجلامعية تتعامل مع املمثلني الشرعيني وهم 
االحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، مستغربا تدخل 
بعض اجلموع الطالبية التي اثارت هذه الزوابع غير 

املرغوب بها في املؤسسة االكادميية.
وبني ان االدارة اجلامعية لن تقف مكتوفة االيدي 
بل ستعمل على اس����تئصال هذه الظواهر الدخيلة 
التي بدأت تتفش����ى مؤخرا داخل املجتمع الطالبي، 
وذل����ك من خالل عدم التهاون ف����ي تطبيق اللوائح 
والنظم املعمول بها بجامعة الكويت، وحتويل من 
تسببوا في ظاهرة العنف الطالبي الى جلنة النظام 
اجلامعي والتي س����تقوم بدورها باتخاذ االجراءات 

الالزمة وفقا للوائح املقررة، فضال عن االس����تعانة 
برجال وزارة الداخلية حلفظ االمن وس����ير العمل 
اثناء فترة التسجيل، مثنيا على اجلهود املشكورة 
الت����ي قامت بها خالل االي����ام القليلة املاضية داخل 
احلرم اجلامعي والتي ستواصل تأدية عملها حتى 

نهاية فترة التسجيل باجلامعة.
واشار الى ان ادارة االمن والسالمة قامت برصد 
جمي����ع االحداث االخيرة التي جرت مؤخرا، واعدت 
تقريرا بهذا الشأن لرفعه الى عمادة شؤون الطلبة 
من اجل اتخاذ االجراءات الالزمة حيال هذه الظواهر 
والسلوكيات الال حضارية التي جرت داخل احلرم 
اجلامعي بالش����ويخ. كما اوضح مقصيد ان جامعة 
الكويت تؤمن مببدأ احلريات واملمارسات الدميوقراطية 
وحرية الرأي والرأي اآلخر، وهذا ما سعت اليه منذ 
تأسيسها وذلك من خالل تنظيم احلركات الطالبية، 
مشيرا الى ان جامعة الكويت متيزت عن غيرها من 
مؤسس����ات التعليم العالي على املستوى االقليمي 
بهذه احلركات الطالبي����ة، مبينا ان اجلامعة حازت 
على اشادات من اوس����اط اكادميية متعددة، عبرت 
عن اعجابها بهذا الصرح االكادميي العريق، والذي 
يس����مح ملجتمع الطالب مبمارس����ة اوجه احلريات 
املختلف����ة داخل احلرم اجلامع����ي، والتي دعا اليها 
الدس����تور الكويتي، وذلك وفق����ا للوائح واالنظمة 
املقررة بجامعة الكويت، موضحا ان عمادة شؤون 
الطلبة قامت اخيرا بتشكيل جلنة حتضيرية لتنظيم 
العرس الدميوقراطي داخل املجتمع اجلامعي استعدادا 
النتخابات اجلمعي����ات العلمية والروابط الطالبية 

للعام اجلامعي املقبل 2011/2010.

املت����روك انه يت����م حاليا تدريب 
مجموعة من موظفي وزارة الصحة، 
تضم 40 موظفا واداريا باالضافة 
الى عدد من طالب معهد الدراسات 

القضائية والقانونية.
وقام املتروك بتوجيه الدعوة 
جلميع االفراد وخاصة ش����باب 
امل����دارس واجلامع����ات، حملاولة 
االستفادة من تكنولوجيا العصر، 
حت����ى يكونوا جيال ق����ادرا على 
االندماج في اسواق العمل احمللية 
والدولي����ة وان يبذل����وا قصارى 

جهدهم في خدمة الكويت.
يذك����ر ان ملرك����ز اخلوارزمي 
فرع����ني احدهما في مقر اجلامعة 
بالش����ويخ واآلخر في اخلالدية، 
ويض����م 8 مختب����رات منه����ا 7 
للتدري����ب ومختبر لالمتحانات، 
العديد من  كما يحت����وي عل����ى 
الوسائل التعليمية باالضافة على 
احدث انظمة احلاسوب، وباملركز 
عشرة مدربني على مستوى عال 
من الكفاءة املهنية باالضافة على 
عش����رة اداري����ني. واملركز يعمل 
طوال العام وال يرتبط بالعطالت 

الصيفية.

أحمد صابر
في اطار سعي جامعة الكويت 
الدائم ملواكب����ة التقدم الهائل في 
تكنولوجيا املعلومات واحلاسب 
اآللي، أعلن مدير مركز اخلوارزمي 
للتدري����ب على احلاس����ب اآللي 
بجامعة الكويت عبدالعزيز املتروك 
ان املركز سينظم دورات تدريبية 
للطلبة الذين تقل اعمارهم عن 18 
عاما ومينح املتدرب خالل االجازة 
الصيفية بعد اجتياز تلك الدورات 
ش����هادة الرخصة الدولية لقيادة 
احلاسب اآللي icdl. واضاف املتروك 
في تصريح ل� »األنباء«: ان هذه 
الدورات تسمى »icdl start« يدرس 
خاللها الطالب 4 مواد فقط وهي 
تكنولوجيا املعلومات IT، وبرنامج 
النوافذ »WINDOWS«، وبرنامج 
 ،»WORD« النص����وص معاجلة 
باالضافة ال����ى برنامج العروض 
 ،»POWER POINT« التقدمي����ة 
وتكون مدة الدراس����ة 4 اسابيع 
تبدأ من تاريخ 25 يوليو اجلاري 
حتى 19 من اغسطس املقبل برسوم 
مخفضة قيمتها 55 دينارا، كما يتم 
منح املتدربني تذاكر سينما مجانية 

ورحالت ترفيهية مجانية.
وحول ع����دد احلاصلني على 
ش����هادة الرخصة الدولية لقيادة 
احلاسب اآللي، اشار املتروك الى 
ان هناك ما يق����ارب 450 متدربا 
حصلوا عليها في النصف االول 
من العام منهم نحو 70% خريجا 
كويتيا، مؤك����دا ان هناك تعاونا 
وثيقا بني املركز ومختلف وزارات 
ومؤسسات الدولة خاصة وزارة 
الدفاع والصحة واالشغال العامة 
ووزارة الكهرباء واملاء، واوضح 

للطلبة دون الـ 18 عامًا وتبدأ من 25 يوليو الجاري حتى 19 أغسطس

اإلدارة الجامعية أبدت أسفها لألحداث األخيرة ولن تتهاون في تطبيق اللوائح

عبدالعزيز املتروك

»التطبيقي«: إجازة تفرغ علمي لـ 29 عضو هيئة تدريس وتدريب
محمد هالل الخالدي

أصدرت وزيرة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب قرارا يقضي مبنح 29 عضو هيئة تدريس 
وتدريب في التطبيقي إجازة تفرع علمي للعام الدراسي 
القادم 2010/ 2011 ملدة سنة واحدة براتب شامل ومنحة 

تعادل املرتب الشامل. وفيما يلي أسماء وتخصصات 
احلاصلني على التفرغ العلمي واجلهة التي سيقضون 

فيها اإلجازة.

لمدة عام براتب شامل ومنحة تعادل المرتب الشامل

المسمى الوظيفيمقر التفرغتاريخ التفرغالقسم العلميالكلية/ المعهدالمسمى العلمياالسمم

م.عبدالعزيز سليمان 1
معهد التدريب مدرب متخصص )ج(الرويح

األعمال امليكانيكيةاإلنشائي
سبتمبر 2010 وملدة سنة 

مبرتب شامل ومنحة 
تعادل املرتب الشامل

الواليات املتحدة األميركية 
 Northen Virginia
Community College

رئيس األعمال 
امليكانيكية من 

2010 – 2005

معهد االتصاالت مدرب متخصص )ج(وليد خليفة الفرج2
املالحةواملالحة

سبتمبر 2010 وملدة سنة 
مبرتب شامل ومنحة 
تعادل املرتب الشامل

الكويت – جامعة 
الكويت قسم الهندسة

رئيس قسم املالحة 
من 2003 - 2009

السعد: المنح الدراسية الـ 50 ستكون ألوائل الطلبة وألبناء من خدموا الكويت 
أعلن وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد أمس ان األولوية 
للحصول على املنح الدراسية في جامعة الكويت وعددها 50 منحة 
مخصصة للطلبة العرب وغير محددي اجلنس���ية س���تكون لذوي 
املعدالت العالية ومنهم العش���رة األوائل ه���ذا العام وللطلبة الذين 

خدم ذووهم الكويت.
وأوضح السعد في لقاء مع )كونا( ان املنح الدراسية التي تقدم 
س���نويا من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وعددها 50 
مقع���دا في اجلامعة ومثلها في التعليم التطبيقي يتم توزيعها على 
مستحقيها من الطلبة الذين حصلوا على معدالت عالية من الطلبة 
املقيمني وتتم املفاضلة بينهم حس���ب س���نوات اخلدمة لذويهم في 

الكويت.
وردا على سؤال عن أسباب بقاء عدد املقاعد للمنح الدراسية على 
ما هو عليه رغم زيادة أعداد الطلبة من املرحلة الثانوية من كل عام، 
أجاب الس���عد ان املقاعد خاصة للوزي���رة، وان أي تغيير في عددها 
يخض���ع لقرار منها بعد بحثه مع مجل���س اجلامعة ومجلس الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مش���يرا الى ان الزيادة شملت 

األعداد في فئة غير محددي اجلنسية.
وحول الطاقة االستيعابية للجامعة والتعليم التطبيقي، اكد السعد 

ان ال���وزارة زادت في بعثاتها الدراس���ية الداخلية 
واخلارجية الى 300% أي 1800 بعثة بعد ان كانت 
350 بعثة فقط، مم���ا خفف الضغط على اجلامعة 

والهيئة.
وعن وقف البعثات لبعض اجلامعات العربية 
واالجنبية والتي أثارت بعض اإلشكاليات للطلبة 
املبعوثني أوضح د.الس���عد ان الوقف ال يعني عدم 
االعتراف او االعتماد االكادميي لهذه اجلامعات موضحا 
ان قرار الوقف يتم على شكلني، األول اإليقاف املؤقت 

واآلخر االيقاف الطويل.
واوضح ان االيقاف املؤقت هو لتنظيم التحاق 
الطلبة باجلامعات »فالقرارات لدينا واضحة بهذا 
الش���أن، فأعداد املبعوث���ني الكويتيني في اجلامعة 
الواحدة البد أال يزيد عدده���م عن 50 طالبا وذلك 

رغبة في التنوع العلمي ليتلقى أبناؤنا العلم من عدة جامعات حتى 
في التخصص الواحد«.

وأضاف ان االيقاف الطويل ه���و للجامعات التجارية التي تثير 
الش���كوك في مس���تواها العلمي والتي لم يتم بع���د تعديل وضعها 

العلمي.
وقال السعد ان الوزارة تقوم بإرشاد الطالب 
الراغب في الدراس���ة باخل���ارج قبل ان يحصل 
على القبول ان يأخذ اعتماده وقبوله ألي جامعة 
اجنبي���ة او عربية من ال���وزارة هنا في الكويت 
حتى يسهل عليه احلصول على شهادة املعادلة 
من ادارة معادلة الش���هادة، مشيرا الى ان جميع 
اجلامعات احلكومية في العالم معترف بها وان 
اجلامعات التجارية هي التي تبقى محل شك ما 

لم يثبت العكس في أدائها العلمي.
وبش���أن ما أثير مؤخرا عن إقامة هيئة اعتماد 
اكادميي���ة خليجية أوضح الس���عد ان قرار القمة 
اخلليجية سيكون نافذا بعد ان يكون لدى كل دولة 
خليجية هيئة محلية خاصة بها س���يتم توحيدها 

بعد ذلك في هيئة واحدة.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي على معرفة اجلامعات املبتعث 
اليهم طلبتها من خالل ارسال وفود علمية الى بلدان عربية وأجنبية 
لالطالع مباش���رة على مستوى اداء هذه اجلامعات، الفتا الى وجود 

جلنة اكادميية مكونة من وزيرة التعليم العالي )رئيس���ا( والوكيل 
واعضاء من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي تعمل 

على رصد مستوى هذه اجلامعات.
وتاب���ع ان اللجن���ة انتهت مؤخرا من تق���دمي تقارير بأداء بعض 
اجلامعات في أميركا وبريطانيا ومصر ولبنان واالردن، وتبحث اآلن 

في جامعات دول املغرب العربي.
وأشار الى تطلع الوزارة في املستقبل القريب الى رفع من مستوى 
اخلدمة واألداء الوظيفي في خدمة الطلبة واملواطنني في مجال حتسني 
البعثات وتفعيل برنامج اإلرش���اد والتوجي���ه من خالل اقامة ادارة 

خاصة للتوجيه واالرشاد وهي مازالت فكرة.
وأضاف انها تتطلع ايضا الى رعاية املتفوقني الكويتيني وإحلاقهم 
بجامعات متميزة في أميركا وأوروبا، حيث سيكون هذا االمر احدى 
مه���ام ادارة البعثات بالوزارة بدون متييز بني املتفوقني س���واء في 

املجال العلمي او املجال االدبي.
وعن أبناء الكويتيات من محددي اجلنسية الراغبني في الدراسات 
العليا، قال ان برنامج )اوفسيت( لديه صندوق لدعم التعليم، حيث 
سيتحمل الرسوم الدراسية فقط للطلبة من ابناء الكويتيات الراغبني 
في متابعة دراس���اتهم العليا ويتم اختيارهم ضمن ش���روط أهمها 

أكد أن وقف البعثات لبعض الجامعات العربية واألجنبية ال يعني عدم االعتراف بها
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سبتمبر 2010 رياضياتالتربية األساسيةاستاذ مساعدد.اميان جدعان العنزي
كلية العلوم بجامعة الكويتوملدة سنة

الكويت

سبتمبر 2010 تكنولوجيا التعليمالتربية األساسيةاستاذ مساعدد.خلود حمد النجار
وملدة سنة

الواليات املتحدة 
Drexel Universityاألميركية

سبتمبر 2010 مناهج وطرق تدريسالتربية األساسيةاستاذ مساعدد.ابتسام محمد عقيل
وملدة سنة

الواليات املتحدة 
Temple Universityاألميركية

سبتمبر 2010 دراسات اجتماعيةالتربية األساسيةاستاذ مساعدد.عبداهلل محمد الوتيد
Carleton Universityكنداوملدة سنة

سبتمبر 2010 دراسات اسالميةالتربية األساسيةاستاذ مساعدد.عيسى زكي عيسى
الكويتوملدة سنة

التربية األساسية 
� قسم الدراسات 

اإلسالمية

سبتمبر 2010 علم نفسالتربية األساسيةاستاذ مساعدناصر عبدالعزيز العسعوسي
التربية األساسيةالكويتوملدة سنة

بداية الفصل الثاني لغة إجنليزيةالتربية األساسيةاستاذ مساعدد.عبدالغني احمد البزاز
University of Hullاململكة املتحدة2011/2010 وملدة سنة

تك الهندسة الدراسات التكنولوجيةاستاذ مساعدد.طالل حسن الزنكي
االلكترونية

سبتمبر 2010 
University of Surreyاململكة املتحدةوملدة سنة

سبتمبر 2010 الهندسة املدنيةالدراسات التكنولوجية استاذ مساعدد.جمال عبداهلل احلبيل
Dundee Universityاململكة املتحدةوملدة سنة

سبتمبر 2010 الهندسة الكيميائيةالدراسات التكنولوجيةاستاذ مساعدد.محمد صالح التومي
الكويتوملدة سنة

الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي � الدراسات 

التكنولوجية

سبتمبر 2010 وملدة القوى والتبريدالدراسات التكنولوجيةاستاذ مساعدعلي فالح العجمي
De Montfort اململكة املتحدةفصل دراسي واحد

University

كلية الهندسة الكويتسبتمبر 2010تكنولوجيا املختبراتالدراسات التكنولوجيةمدرسخالدة عبداهلل احملمد
بجامعة الكويت

سبتمبر 2010 االحصاءالدراسات التجاريةاستاذ مساعدد.علي حسني حسن عبداهلل
وملدة سنة

الواليات املتحدة 
االميركية

 University Of District
Of Columbia

سبتمبر 2010 وملدة اللغة االجنليزيةالدراسات التجاريةمدرسأ.بتال فراج السبيعي
الكويتسنة

كلية الدراسات 
التجارية مركز 

اللغات

سبتمبر 2010 اللغة االجنليزيةالدراسات التجاريةمدرسأ.جميلة هانوم محمد خليل
University tecknology ماليزياوملدة سنة

mara

التدريب املكتبي الدراسات التجاريةمدرسأ.فراج جبان الصليلي
واالختزال

سبتمبر 2010 
الدراسات التجاريةالكويتوملدة سنة

التدريب املكتبي الدراسات التجاريةمدرسأ.صابر اسماعيل الكندري
واالختزال

سبتمبر 2010 
الدراسات التجاريةالكويتوملدة سنة

سبتمبر 2010 االقتصادالدراسات التجاريةمحاضرأ.ملياء عبدالعزيز عبدالكرمي
الدراسات التجاريةالكويتوملدة سنة

سبتمبر 2010 محاسبةالدراسات التجاريةمحاضرأ.محمود محمد مقصيد
الدراسات التجاريةالكويتوملدة سنة

سبتمبر 2010 محاسبةالدراسات التجاريةمحاضرأ.يعقوب عبداهلل التميمي
الدراسات التجاريةالكويتوملدة سنة

سبتمبر 2010 محاسبةالدراسات التجاريةمحاضرأ.هاني عبداالمير الفيلي
الدراسات التجاريةالكويتوملدة سنة

سبتمبر 2010 العلوم الطبيعيةالعلوم الصحيةاستاذ مساعدد.انيسة محمد احلداد
كلية الطب بجامعة الكويتوملدة سنة

الكويت

مدرب متخصص ناجي فهد الصقر
سبتمبر 2010 املصادر املائيةاملعهد العالي للطاقة)ب(

الدراسات الكويتوملدة سنة
التكنولوجية

مدرب متخصص يوسف محمد شمس الدين
سبتمبر 2010 كمبيوتراالتصاالت واملالحة)ب(

وملدة سنة
الواليات املتحدة 

األميركية
 California State

University Northridge

مدرب متخصص احمد بدر االستاذ
سبتمبر 2010 كمبيوتراالتصاالت واملالحة)ج(

كلية العلوم بجامعة الكويتوملدة سنة
الكويت

سبتمبر 2010 كمبيوتراالتصاالت واملالحةمدرب متخصصرناء علي الهاجري
Brunel Universityاململكة املتحدةوملدة سنة

مدرب متخصص يوسف بطيحان املطيري
)ج(

املعهد الصناعي 
سبتمبر 2010 الهندسة الكهربائية)الشويخ(

جامعة الكويتالكويتوملدة سنة

د.خالد السعد


