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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أشاد املنس���ق العام للقائمة املستقلة باجلامعة 
العربية املفتوحة ف���واز النبهان بالتفاعل اإليجابي 
الذي أبدته إدارة اجلامعة العربية املفتوحة واملتمثلة 
مبدير اجلامعة د.طارق فخر الدين وجتاوبه احلكيم 
مع املمثل الرس���مي لطلبة اجلامعة املفتوحة والذي 
ميثل باملجلس الطالبي خصوصا بعدما تلقينا صدى 

إعالن���ه املبارك عن إقامة االنتخابات الطالبية داخل 
احلرم اجلامعي، مش���يرا بالوقت نفسه الى إن هذا 
اإلجناز يس���جل بالدرجة األول���ى للمصلحة العامة 
السم اجلامعة العربية املفتوحة وللجموع الطالبية 
كافة للتعايش في ه���ذا املعترك الدميوقراطي الذي 
ناضلنا من أجله منذ س���نوات من اجل حتقيقه وها 

نحن نقطف ثمرات هذا النضال.

النبهان يشيد بإجراء أول انتخابات طالبية في الجامعة المفتوحة

العيسى: لجنة المستجدين حريصة
 على مساعدة الدارسين في أميركا

»مستجد« هنأت المقبولين في خطة 
البعثات للتعليم العالي لبريطانيا وإيرلندا

بارك رئيس مجموعة مستجد Mustajed.com التابعة لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا احمد السويلم للطلبة املقبولني 
ضمن خطة البعثات األصلية لوزارة التعليم العالي 2011/2010 متمنيا 
جلميع الطلبة املستجدين التوفيق والنجاح، موجها شكره العميق في 
الوقت نفسه الى وزارة التعليم العالي وعلى رأسها د.خالد السعد وكيل 
وزارة التعليم العالي واالس����تاذة سامية الرميح مديرة إدارة البعثات 
في الوزارة على س����رعة إعالن النتائج. واضاف السويلم ان مجموعة 
مس����تجد UK & Ireland وجدت خلدمة الطلبة املس����تجدين في اململكة 
املتحدة وايرلندا، فهي رفعت ش����عار »معاك« ملساعدة املستجدين من 
حلظة التقدمي على البعثات وحتى االستقرار في مقار دراستهم، ورحب 
السويلم بكل من لديه استفس����ار حلضور ديوانية مجموعة مستجد 
االسبوعية كل يوم ثالثاء بعد صالة العشاء مباشرة في ديوان الفالح 
باخلالدية، وبني السويلم ان مجموعة مستجد بصدد االعالن عن موعد 
لقائها التنويري وعدة برامج للمس����تجدين سيتم االعالن عنها الحقا 

على املوقع االلكتروني وفي الصحف احمللية.

هنأ رئيس جلنة املستجدين في االحتاد الوطني 
لطلبة الكوي���ت � فرع الواليات املتحدة االميركية  
يوسف العيسى، جميع الطلبة والطالبات الذين مت 
قبولهم في خطة البعثات لوزارة التعليم العالي 
للدراسة في الواليات املتحدة وأكد جلميع الطلبة 
املستجدين ان الدراسة في الواليات املتحدة االميركية 
س���تكون من اجمل واكبر اخلطوات التي مير بها 
الطالب في حياته حيث اكتساب اخلبرة احلياتية 
التي ال تقدر بثمن واخلب���رة االكادميية في ارقى 

وافضل اجلامعات العاملية في نفس الوقت.
واوضح العيسى ان االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع الواليات املتحدة االميركية هو اجلهة الرسمية 
املخولة مس���اعدة الطلبة والطالبات املس���تجدين 
لالرش���اد والتوجيه حول كل ما يتعلق بالدراسة 
واملعيشة في الواليات املتحدة حيث يتواجد اعضاء 

جلنة املستجدين يوميا في مقر االحتاد في املنطقة 
احلرة لالجابة عن االستفسارات ومساعدة الطلبة مع 
كل ما يتعلق بالترتيبات املتعلقة بالسفر للدراسة 
في اخلارج، واضاف العيسى ان اللجنة حتضر حاليا 
القامة باقة من االنشطة للطلبة املستجدين وعلى 
رأسها اللقاء التنويري للطلبة حيث يعد اللقاء الى 
جانب االنش���طة الصيفية االخرى لالحتاد فرصة 
س���انحة لالحتكاك بالطلبة الدارسني في الواليات 
املتحدة واكتساب املعلومات التي يحتاجها الطلبة. 
كم���ا ميكن للطلبة زيارة موقع دليل املس���تجدين 
الشامل على موقع االحتاد الرسمي nuks.org والذي 
يحوي معلومات مفصلة حول كل ما يتعلق بالدراسة 
واملعيش���ة في الواليات املتحدة من مرحلة االعداد 
للسفر وحتى الوصول واالستقرار في املدينة التي 

يود الطالب الدراسة بها.

تتواجد يوميًا في مقر االتحاد بالمنطقة الحرة

موقع جلنة املستجدين

د.معدي العجمي

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه وفد جمعية طلبة الصيدلة

أحمد السويلم

د.وائل احلساوي د. فيصل الشريفي د. عبداهلل املهنا

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

نــا�صــر حمـمــد

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

مرا�سل جريدة الأنباء فـي مملكة البحرين

�صقـيـقــه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

العجمي إلنشاء جامعة تطبيقية تضم كليات »الهيئة«

»التطبيقي«: تطوير برامج الدراسات التجارية
 من سنتين إلى أربع سنوات بالتعاون مع جامعة »دايتون«

الطرفني والذي يتمثل في ابعاث 
طلبة البعثات للدراسات العليا 
العل���وم الصحية وكلية  بكلية 
التمريض بجامعة واين وإيفاد 
التدريس  عدد من أعضاء هيئة 
والتدريب حلض���ور دورات في 
مجال استخدام األجهزة املتطورة 
وتقدمي االستش���ارات في مجال 
تقييم البرامج الدراسية والتعاون 
في مجال االبتعاث والدراس���ات 
العلمية املشتركة والتعاون في 
مجال التفرغ العلمي ألعضاء هيئة 

التدريس في اجلانبني.
التربية  كما زار عميد كلية 
األساسية د.عبداهلل املهنا جامعة 
دلوار األميركية لوضع مجموعة 
من االتفاقيات العامة واخلاصة 
املش���تركة في جميع النواحي 
األكادميية والطالبية حيث مت 
االتفاق على تبادل اخلبرات في 
املجاالت األكادميية والطالبية 
والبحثية والتي ستس���هم في 
إث���راء التع���اون العلم���ي بني 
الهيئ���ة وجامعة دل���وار، وقد 
املهنا عميد  التقى د.عب���داهلل 
كلية التعليم ومساعده حيث مت 
خالل اللقاء بحث أوجه التعاون 
التي ميكن أن تتم بني الكليتني 
مع التوصية في مجال نش���ر 
األبحاث العلمية وتبادل اخلبرات 
الكليتني  والزيارات بني طالب 
التعليمية  البرام���ج  وتطوير 
واملناهج والدراسات في كلية 

التربية األساسية.

تطوير برامج الكلية وفي تذليل 
الصعوب���ات التي تواجه الكلية 
في سبيل احلصول على االعتماد 

األكادميي.
من جانب آخر زار عميد كلية 
العلوم الصحية د.فيصل الشريفي 
التمريض خولة  وعميد كلي���ة 
يعقوب وبحضور رئيس املكتب 
الثقافي بسفارة الكويت بالواليات 
املتحدة األميركية د.حسن نصر 
اهلل جامعة واي���ن وذلك لبحث 
مجاالت التعاون األكادميي املشترك 
وتبادل املعلومات واخلبرات مع 
اجلامعة حيث متت مقابلة رئيس 
اجلامع���ة وعميد كلي���ة العلوم 
الصحية وعميد كلية الصيدلة 
لبحث س���بل التعاون املشترك 
ومت تقدمي ورقة مقترحة جلوانب 
التعاون بني الطرفني، واالتفاق على 
أهم مجاالت وفرص التعاون بني 

كما زار عميد كلية الدراسات 
التكنولوجية د.وائل احلساوي 
كلية الهندس���ة بجامعة دايتون 
حيث التقى عميد الكلية ورؤساء 
األقسام للتباحث حول طرق تعزيز 
العالقات وقد أعدت جامعة دايتون 
مذكرة لتحويل االتفاقية املبرمة 
معهم إلى صيغة عملية للتطبيق 
فيما يخص قبول خريجي كلية 
الدراسات التكنولوجية باجلامعة 
ومت االتفاق على أن يتم تشجيع 
أعض���اء هيئ���ة التدري���س من 
كال اجلانبني عل���ى قضاء فترة 
للتدريس في املكان اآلخر كذلك 
التش���جيع على التفرغ العلمي 
ألعضاء هيئ���ة التدريس بكلية 
الدراسات التكنولوجية في جامعة 

دايتون.
وخالل الزيارة أبدى عميد كلية 
الهندسة استعدادهم للمساعدة في 

التفرغ العلمي بجامعة دايتون ومت 
وضع تصور لشروط وإجراءات 
القبول للبعثات للحصول على 
درجة املاجس���تير من قبل كلية 
الدراسات التجارية واالستفادة من 
خبرة جامعة دايتون في إنشاء 
مركز طالبي في كلية الدراسات 
التجارية يساهم في تبادل اخلبرات 
فيما يتعلق بالطلبة والطالبات 
من الطرفني، ومت االتفاق على أن 
تقوم كلية إدارة األعمال مبراجعة 
برامج كلية الدراسات التجارية 
ووضع تصور لتحويلها لدرجة 
البكالوري���وس في تخصصات 
احملاس���بة واإلدارة واالقتصاد 
والقانون كما تساعد كلية إدارة 
األعمال بجامع���ة دايتون كلية 
التجارية بالهيئة في  الدراسات 
إجراءات احلصول على االعتراف 

.AACSB األكادميي من مؤسسة

محمد هالل الخالدي
في إطار اهتمام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
العملي���ة  بتنمي���ة وحتدي���ث 
التدريس���ية والتدريبي���ة ف���ي 
كلياتها ومعاهده���ا مبا يواكب 
التط���ور التعليمي العاملي وفي 
الثقافي  التع���اون  اتفاقية  إطار 
والعلم���ي بني الهيئ���ة وجامعة 
دايتون األميركية زار عميد كلية 
الدراس���ات التجارية د.مش���عل 
متل���ع وعميد كلية الدراس���ات 
التكنولوجية د.وائل احلساوي 
الواليات املتح���دة األميركية - 
جامعة دايتون حيث التقيا رئيس 
اجلامعة ومساعد رئيس اجلامعة 
للشؤون األكادميية ودار خالل 
اللقاء بحث سبل تدعيم أواصر 
التعاون ب���ني الهيئة واجلامعة، 
وخالل الزيارة التقى عميد كلية 
الدراسات التجارية بعميد كلية 
إدارة األعم���ال وأعض���اء هيئة 
التدريس بالكلية ومتت مناقشة 
التي تهم  وبحث املوضوع���ات 
كلية الدراسات التجارية وكلية 
إدارة األعمال في جامعة دايتون 
ومن أبرزها تطوير برامج كلية 
الدبلوم  التجارية من  الدراسات 
سنتني إلى أربع سنوات في جميع 
التخصصات والتركيز على برامج 
احملاسبة وإدارة األعمال كما مت 
وضع اخلطوط العريضة لقبول 
التدريس لكلية  أعضاء هيئ���ة 
الدراسات التجارية في فترة إجازة 

الحمود: المشاركات الشبابية في المؤتمرات العلمية
ضرورة إلظهار المستوى العلمي العالي لطلبتنا في الخارج

واختصاص كل كلية وكل قسم 
علم���ي وطبيعة عمل كل منهم 
وانتخاب أعضائها، على أن تكون 
للجامعة ميزانية مستقلة تقوم 
إدارة اجلامعة بإعداد مشروعها 
ويت���م اعتم���اده م���ن مجلس 
اجلامعة، ويدير مجلس اجلامعة 
ميزانيتها طبقا للنظم واللوائح 
التي وضعها املجلس، وال تخضع 
اجلامعة ألحكام قانون املناقصات 
ويتولى مجلس إدارة اجلامعة 
اختصاص���ات مجلس اخلدمة 
املدني���ة فيما يخ���ص أعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعة، ثم 
تنتقل جمي���ع الكليات التابعة 
حاليا لقطاع التعليم التطبيقي 
بالهيئة إلى اجلامعة التطبيقية 
املقترحة، وكذلك أي إدارات أو 
قطاع���ات تدع���و احلاجة إلى 
تقرير إنشائها مستقبال، ومن 
ثم يتم استصدار لوائح وقرارات 
تنظيمية من مجلس اجلامعة ملا 
هو ضروري الستكمال قطاعات 
وعمل واختصاصات اجلامعة 
وميزانيتها املس���تقلة وأوجه 

الصرف فيها.

التعليم في  االرتقاء مبستوى 
الكويت ويوفر لس���وق العمل 
كوادر وطنية شابة هو في أمس 
احلاجة إليها. وأشار د.العجمي 
إلى أن أهم مالمح هذه اجلامعة 
أن تكون حكومية ذات استقالل 
مالي وإداري »ميزانية مستقلة« 
وذات شخصية اعتبارية عامة 
يطلق عليها مس���مى »جامعة 
التطبيقية«  صب���اح األحم���د 
وتهدف لتوفير الكوادر الفنية 
واإلداري���ة في ش���تى مجاالت 
العلوم التطبيقية، ونشر الثقافة 
العلمية، وتشجيع البحث العلمي 
امليدانية، ويترأس  والدراسات 
تل���ك اجلامعة مجل���س إدارة 
يشكل برئاس���ة وزير التعليم 
العالي ويصدر بشأنه بعد ذلك 
مرسوم تنظيمي لتحديد أعضائه 
وقراراته واختصاصاته، وتتكون 
اجلامعة م���ن كليات ووحدات 
ويرأس كل كلية مجلس عمادة 
برئاسة عميد الكلية وعضوية 
نواب العميد ورؤساء األقسام، مع 
وجود الئحة توضح تقسيمات 
الكليات من أقسام علمية وإدارة، 

نفسه بإنش���اء كليات جديدة 
التكنولوجي  التط���ور  تواكب 
ف���ي العالم لتوفير عمالة فنية 
تواكب خطة التنمية التي تسعى 
إليه���ا الدولة، ومثال ذلك كلية 
متخصصة لتقنية املعلومات 
التي تفتقدها الدولة، وقد طالب 
بها مسبقا نائب رئيس الرابطة 
د.أحمد احلنيان وهو اختصاصي 
في ه���ذا املج���ال، موضحا ان 
استحداث كليات جديدة تضمها 
املقترحة من ش���أنه  اجلامعة 

كلية العلوم الصحية والتمريض 
اجلديدان � وسرعة االنتهاء من 
املباني اجلديدة لكلية  إنش���اء 
التربية األساسية وكلية الدراسات 

التجارية«.
وأكد د.العجم���ي ان الهيئة 
الكوادر  تزخ���ر بالعديد م���ن 
التدريسية ذات املستوى الرفيع 
من حملة الدكتوراه واملاجستير 
والبالغ عددهم نحو 1015 عضو 
هيئة تدريس، مضيفا ان الكليات 
انته���ت م���ن تطوي���ر غالبية 
مناهجها الدراسية التي تساهم 
في طرح برامج البكالوريوس 
ب���كل التخصص���ات، مش���يدا 
التربية  بجاهزية كل من كلية 
األساس���ية وكلي���ة التمريض 
وكلية الدراسات التكنولوجية، 
وكلي���ة العلوم الصحية مبنح 
البكالوريوس، وميكن اعتبارها 
جامعة حيث تضم تلك الكليات 
نحو 20 ألف طال���ب وطالبة، 
فضال ع���ن توافر أعضاء هيئة 
الق���درة على  تدري���س لديهم 
تدريس املواد العامة في مستوى 
البكالوريوس، مطالبا في الوقت 

أشاد سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود باملشاركة الفاعلة 
لوفد الكويت في املؤمتر األول لطلبة الصيدلة في الشرق األوسط الذي 

مت تنظيمه في العاصمة األردنية أخيرا.
وقال الشيخ فيصل مخاطبا وفد جمعية طلبة الصيدلة املشارك في 
املؤمتر »مثلتم بلدكم خير متثيل مبشاركتكم الفاعلة في النقاشات التي 
جرت خالل جلس����ات املؤمتر«. واعرب عن تقديره للمستوى العلمي 

الرفيع الذي أظهره وفد طلبة الصيدلة املشارك في املؤمتر.
واضاف لدى استقباله الوفد في مكتبه مبقر السفارة »لقد كنتم خير 
سفراء لبلدكم وانتم حتققون املراتب األولى« مشيرا الى املركز الثالث 

الذي حصل عليه وفد اجلمعية في مسابقة أفضل بوستر طبي.
كما أشار الشيخ فيصل الى أهمية املشاركات الشبابية في املؤمترات 
واألنشطة العلمية. وتوقف عند املستوى الرفيع لطلبة جامعة الكويت 
الذي يظهر واضحا خالل مش����اركاتهم في األنشطة العلمية التي تقام 
باخلارج. وتسلم الشيخ فيصل خالل استقباله الوفد بحضور رئيس 
املكتب الصحي في عمان د.عبدالعزيز العنزي نس����خة من البوس����تر 

الفائز باملرتبة الثالثة.
من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الطالبي املشارك في املؤمتر عن تقديرهم 
لالهتمام الذي لقوه من الشيخ فيصل احلمود وأعضاء السفارة. وقدمت 
الطالبة حصة العسالوي شرحا وافيا حول احملاضرات والنقاشات التي 

جرت خالل املؤمتر.

قال رئيس رابط���ة أعضاء 
العامة  التدريس بالهيئة  هيئة 
التطبيقي والتدريب  للتعلي���م 
د.معدي العجمي ان الرابطة تعمل 
بكل جد إلنشاء جامعة تطبيقية 
تضم كليات الهيئة لتواكب األعداد 
املتزايدة من الطالب والطالبات 
الراغبني ف���ي االلتحاق بالهيئة 
س���نويا، ولتوفير عناء السفر 
الكويت  أبن���اء  للخارج عل���ى 
املغتربني لتحصيل العلم، مشيرا 
إلى ضرورة البدء في اخلطوات 
العملية التي تساعد على إنشاء 
تلك اجلامعة، واملتمثلة في توفير 
إلى  الكليات  مقومات حتوي���ل 
جامعة تطبيقية، حيث يتطلب 
األمر حتديث وتوس���عة مباني 
املكانية  الكليات لزيادة السعة 
س���واء من فصول أو مختبرات 
وورش، وإنش���اء مبان جديدة 
على احدث النظم العاملية تنافس 
أفضل مباني اجلامعات في العالم 
م���ن حيث الفصول الدراس���ية 
واملختبرات والورش واملكتبات 
واملرافق الطالبية »مبنى كلية 
الدراسات التكنولوجية � مبنى 

لمواكبة األعداد المتزايدة من الراغبين في االلتحاق بالتطبيقي

تعاون وتبادل ثقافي وعلمي بين كليات »التطبيقي« والجامعات األميركية المتخصصة

التقى المشاركين في المؤتمر األول لطلبة الصيدلة في الشرق األوسط


