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الجامعــــة
والتطبيقي

قال رئي����س احت����اد طلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وليد الكندري 
ان املذكرة الت����ي أعدها االحتاد 
خالل شهر مارس املاضي بإنشاء 
أكادميية جابر للعلوم التطبيقية، 
وتبناها عدد من النواب وتقدموا 
به����ا كمقترح بقانون إلنش����اء 
األكادميية لبعض أعضاء مجلس 
األمة ستتم مناقشتها خالل دور 

االنعقاد املقبل ملجلس األمة.
وأوضح الكندري ان االحتاد 
بينّ في املذكرة وجهة النظر من 
إنشاء تلك األكادميية التي ستضم 

كليات الهيئة املوجودة حاليا وما يطرأ عليها من كليات جديدة وتبناها 
عدد من النواب األفاضل هم مبارك اخلرينج ود.فيصل املسلم وشعيب 
املويزري وحسي القالف ود.علي العمير، مشيرا الى انهم تبنوا املذكرة 
ووقعوا عليها ومن ث����م قدموها ألمانة مجلس األمة كمقترح بقانون 
إلنشاء تلك األكادميية، ومن ثم حترك االحتاد وحصل على موافقات 
مبدئية من نواب األمة فاقت 40 نائبا. واعتبر الكندري ان األكادميية 
املقترحة سترتقي بالعملية التعليمية في البالد بوجه عام، فضال عن 
احلاجة املاسة للبالد إلنشاء عدد من اجلامعات لضمان جناح اخلطة 
احلكومية. وتوجه الكندري بالش����كر للنواب الذين تقدموا باملقترح، 
مطالبا باقي النواب دعم هذا املقترح عند التصويت عليه نظرا ألهميته 
واحلاجة امللحة لوجود تلك األكادميية وحلاجة أبنائهم الطلبة والطالبات 
الستكمال دراستهم داخل الكويت، فليس من املقبول ان تتمتع الكويت 
بتلك الوفرة املالية التي حباها اهلل بها وتفتقر لوجود جامعات جديدة 

حتتضن أبناء الكويت توفر عليهم عناء السفر للخارج.

تنظم كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت موس����مها الثقافي 
اخلامس حتت عنوان »بحوث تطبيقية في العلوم االجتماعية« برعاية 
عميد الكلية د.عبدالرضا أسيري على مدى 3 أيام اعتبارا من اليوم.

وقال د.أس����يري في تصريح ل� »كونا« امس ان هذا املوس����م يعد 
نشاطا صيفيا سنويا للكلية لتنشيط األبحاث والدراسات التي يقوم 
بها أعضاء هيئة التدريس وطرحه����ا للنقاش والتحليل. وأضاف ان 
املوسم سيش����مل 7 محاضرات وندوات من التخصصات ال� 5 للكلية 
وهي العلوم السياس����ية والعلوم االجتماعي����ة واخلدمة االجتماعية 
وعلوم اجلغرافيا وعلم النفس وعلوم املكتبات واملعلومات. وذكر ان 
احملاضرين سيطرحون تصوراتهم وأبحاثهم التي قاموا بها وجتاربهم 
من خالل املؤمترات التي شاركوا فيها خالل العام اجلامعي 2010/2009، 
اضافة الى تفسيراتهم لبعض الظواهر اجلديدة في املجتمع. وكشف 
ان����ه متت إضافة بعدين جديدين لهذا الع����ام األول هو عرض لرحلة 
ميدانية لطلبة العلوم السياس����ية الذي����ن زاروا جامعات بريطانية 
وفرنس����ية مرتبطة باتفاقيات تعاون مع الكويت والتقائهم بالطلبة 
والباحثي في تلك اجلامعات العريقة. وقال أس����يري ان البعد الثاني 
هو االستماع الى أعضاء هيئة التدريس الكويتيي اجلدد الذين كانوا 
يدرسون في جامعات دولية خارج الكويت وتصوراتهم عن جتاربهم 

بالتدريس في اخلارج والتدريس في الكويت.
وأعرب أس����يري عن أمله في ان يتكلل املوس����م الثقافي بالنجاح 
وان تس����تفيد أكبر شريحة من طلبة اجلامعة من التجارب واألبحاث 
املطروحة فيه ألنه معني بطرح مواضيع اجتماعية تهم املجتمع ككل 

وتطرح حلوال ومناقشات ألهم الظواهر املستجدة في املجتمع.

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر 
بجامع���ة الكويت متمثال بقس���م تنمية املجتمع 
الدورات التالية خالل الفصل الدراس���ي الصيفي: 
دورة عمل اكسسوارات مصنوعة من الكروشيه، 
ودورة طرق التصفيف والعناية بالشعر للنساء 
ايام االحد والثالثاء واخلميس خالل الفترة من 25 
يوليو الى 5 اغسطس، باالضافة الى دورة فنون 

التجميل النسائي باالساليب احلديثة للنساء خالل 
الفت���رة من 25 الى 29 يوليو يوميا من االحد الى 

اخلميس.
للتسجيل: مراجعة مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر – جامعة الكويت – الشويخ – مبنى اكادميية 
12 – قس���م التس���جيل واملتابعة – خ���الل الفترة 

الصباحية من الساعة 8.30 حتى 12.30 ظهرا.

»فنون التجميل النسائي« في مركز خدمة المجتمع

»التطبيقي« اعتمدت التقويم الدراسي لكلياتها للعام الدراسي 2011/2010

المطلق لـ »األنباء«: قبول 880 طالبًا وطالبة بالجامعة بشكل فوري

 ل� »األنباء« ان امس لم يشهد اي 
مشاجرات او مشاحنات مؤكدا 
انه كلما قل عدد الطلبة املتقدمي 
لصالة التسجيل قلت املشاجرات 
بي القوائم الطالبية ولكن رصدت 
»األنباء« سيارة دورية يتواجد 
فيها اثن���ان من رجال الداخلية 
امام صالة التسجيل حتسبا ألي 

امور طارئة.

في اجلامعة ولن يقبل أي طلب 
التحاق بعد هذا التاريخ.

كما وضحت املطلق ان الفترة 
من 15 – 19 اغسطس مخصصة 
الستالم شهادات الطلبة احملولي 
م���ن جامعات اخ���رى وكليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب والطلب���ة الذي���ن 
الطلبة  يدرس���ون وفقا لنظام 

اقل من 79%، اما يوم غد الثالثاء 
فمخصص للحاصلي على %76 
الى اقل من 78% للعلمي فقط، 
ويوم االربعاء للحاصلي على 
73% الى اق���ل من 76% للعلمي 
فقط، اما يوم اخلميس فسيكون 
للحاصلي على 70% الى اقل من 
73% للعلمي فقط، وافادت املطلق 
بأن يوم االحد املقبل مخصص 

الدراسي  املقيدين للفصل  غير 
الصيفي 2009 – 2010 في جامعة 
الكويت الستكمال شروط القبول 

او التحويل.
وعلى س���ياق متصل ومن 
خالل جولة »األنباء« امام صالة 
التسجيل بدا الوضع هادئا جدا، 
واكد مصدر مس���ؤول من ادارة 
 االمن والس���المة ف���ي حديث

التحاق جميع  الستالم طلبات 
الكويتيي وابناء  الطلبة م���ن 
الكويتيات محددي اجلنسية الذين 
لم يسجلوا في الفترة السابقة 
اما يومي االربعاء واخلميس 28 
و 29 يوليو اجلاري فسيكونان 
الفئات  الطلبة وجميع  جلميع 
مشددة على ان يوم 29 هو آخر 
موعد الستالم طلبات االلتحاق 

آالء خليفة
اعلنت مدي���رة ادارة القبول 
الكوي���ت ندى املطلق  بجامعة 
 ل� »األنب���اء« ان عدد املتقدمي 
جلامع���ة الكويت م���ن الطلبة 
والطالبات منذ فتح باب التسجيل 
حتى امس بلغ 5120 ومت قبول 
880 منهم قبوال فوريا، ولفتت 
املطل���ق ال���ى ان امس خصص 
الستالم طلبات التحاق خريجي 
الثانوية العامة احلاصلي على 
79% ال���ى اقل م���ن 80%، وبلغ 
املتقدمي امس االحد 430  عدد 
طالبا وطالبة مت قبول 45 منهم 
قبوال فوريا. واش���ارت املطلق 
الى ان اليوم )االثني( مخصص 
للطلبة احلاصلي على 78% الى 

محمد هالل الخالدي

اعتم��د مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
باإلنابة د.مشعل املشعان التقومي الدراسي لكليات الهيئة للعام 
الدراسي املقبل 2011/2010 والذي يبدأ في منتصف شهر سبتمبر 
م��ع أعضاء الهيئة اإلدارية، في حني يب��دأ دوام اعضاء هيئة 
التدريس في 19 س��بتمبر، أما بدء الدراسة للطلبة والتسجيل 
املتأخر فيبدأ يوم األحد 26 ديسمبر 2010 على ان تبدأ عطلة 
منتص��ف العام يوم 30 يناير 2011 وتس��تمر حتى 19 فبراير 
املقبل، وفيما يلي التقومي الدراس��ي للفص��ل األول والثاني 

والصيفي:

الدراسة تبدأ األحد 26 سبتمبر المقبل

من إجمالي 5170 طالبًا وطالبة تقدموا منذ فتح باب التسجيل

تلوث البيئة
كلمة تتردد يوميا ونسمعها دون االلتفات اليها او االهتمام 
بها ومبعناها وما تنطوي عليه من خطر داهم على حياة االنسان 
بل على البشرية كلها، وتلوث البيئة يبدأ من املنزل واملصنع 
كما انه يصدر وينبع احيانا من الدولة نفسها، فمن املنزل يبدأ 
التلوث بعدم االهتمام بنظافة املكان الذي نعيش فيه واستخدام 
بعض املواد واالدوات التي تض��ر بالبيئة وإلقاء القمامة امام 
املنزل وفي الطريق العام. كما ان املطاعم وطريقة استخدامها 
لزيوت ومواد وادوات الطهي غير املطابقة للمواصفات تعتبر 

مصدرا من مصادر تلوث البيئة.
عالوة على ذلك عدم استخدام تلك املطاعم املداخن املطابقة 
للمواصفات الفنية لتفريغ عادم املطابخ املوجودة بالداخل ذلك 
العادم الذي يزيد من نسبة اول اكسيد الكربون في الهواء وتلك 

صورة من صور تلوث البيئة التي تهدد حياة االنسان.
واخيرا، االهم واالخطر في تلوث البيئة هو التلوث الصادر 
من الدول واحلكومات نفس��ها ويتمثل ذلك من خالل موافقة 
دول��ة ما )الدول الصغيرة والفقيرة( على الس��ماح لدولة من 
الدول الصناعية الكبرى بإلق��اء املخلفات والنفايات اخلاصة 
مبصانعها والنفايات الناجتة عن تخصيب اليورانيوم والتجارب 
النووية في مناطق عديدة داخل الدولة الصغيرة سواء في املياه 
االقليمية اخلاصة بها او على ارضها في مقابل تسيير مصالح 
مشتركة بني تلك الدول دون مراعاة حلياة البشر وذلك االمر 

يشكل جرمية ال تغتفر في حق االنسان.
ضحى نجم الشراح ـ جامعة الكويت ـ كلية التربية ـ مادة تربية بيئية

التصحر
التصح��ر هو تعرض االرض للتدهور في املناطق القاحلة 
وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة، مما يؤدي الى فقدان احلياة 
النباتية والتنوع احليوي به��ا، ويؤدي ذلك الى فقدان التربة 
الفوقية ثم فقدان قدرة االرض على االنتاج الزراعي ودعم احلياة 
احليوانية والبشرية. ويؤثر التصحر تأثيرا مفجعا على احلالة 
االقتصادية للبالد، حيث يؤدي الى خسارة تصل الى 40 مليار 

دوالر سنويا في احملاصيل الزراعية وزيادة أسعارها.
في كل س��نة يفقد العالم حوال��ي 691 كيلومترا مربعا من 
االراض��ي الزراعية نتيجة لعملية التصحر، بينما حوالي ثلث 
أراض��ي الكرة االرضية معرض للتصحر بصفة عامة. ويؤثر 
التصحر على القارة االفريقية بشكل خاص، حيث متتد الصحاري 
على طول شمال افريقيا تقريبا. كما انها أصبحت متتد جنوبا، 
حيث انها اقتربت من خط االس��تواء مبقدار 60 كم عما كانت 
عليه من 50 سنة، وفي اكثر من 100 بلد من بالد العالم يتأثر 
ما يقارب املليار نسمة من اجمالي سكان العالم البالغ عددهم 
6 مليارات نسمة بعملية تصحر أراضيهم، مما يرغمهم على 

ترك مزارعهم والهجرة الى املدن من أجل كسب العيش.
دالل العتيبي ـ كلية اآلداب تربية بيئية

مشاركة طالبية

 ندى املطلق

د.مشعل املشعان

وليد الكندري

الكندري: أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية 
سُتناَقش في دور االنعقاد المقبل

»العلوم االجتماعية« تنظم 
موسمها الثقافي الخامس اليوم

الفصل الدراسي األول )فصل الخريف(
اليومالتاريخالبيان

بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للفصل 
األربعاء2010/9/15الدراسي 2011/2010

بدء دوام أعضاء هيئة التدريس للفصل 
األحد2010/9/19الدراسي األول 2011/2010

فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولي 
للفصل الدراسي األول 2011/2010 )كلية 

التربية األساسية � كلية العلوم الصحية � 
كلية التمريض(

االثني � الثالثاء2010/9/20 � 2010/9/21

امتحان مستوى اللغة االجنليزية للطلبة 
االثني � الثالثاء2010/9/20 � 2010/9/21املستجدين

االثني � الثالثاء2010/9/20 � 2010/9/21ندوات تنويرية للطلبة املستجدين
األربعاء � اخلميس2010/9/22 � 2010/9/23فترة اإلرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين

بداية الدراسة للفصل الدراسي األول 
2011/2010 بداية فترة التسجيل املتأخرة 

والسحب واإلضافة للفصل الدراسي األول 
2011/2010

األحد � اخلميس2010/9/26 � 2010/9/30

اخلميس2010/9/30آخر موعد تسلم درجات االمتحانات املؤجلة
اخلميس2010/9/30انتهاء فترة اإلضافة

آخر موعد لتسلم اجلداول الدراسية للفصل 
الدراسي الثاني 2011/2010 من األقسام 

العلمية
اخلميس2010/11/4

اخلميس2010/11/11آخر موعد لالنسحاب من املقررات
فترة اإلرشاد والتسجيل املبكر للفصل 

االثني � الثالثاء2010/1/22 � 2010/11/30الدراسي الثاني 2011/2010

آخر موعد لتقدمي طلبات االنسحاب الكلي 
األحد2011/1/9من جميع املقررات

آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي األول 
األحد2011/20102011/1/9

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي 
االثني � األحد2011/1/10 � 2011/2/23األول 2011/2010

آخر موعد لتسليم التقديرات ملقررات 
األربعاء2011/1/26للفصل الدراسي األول 2011/2010

بدء عطلة منتصف العام الدراسي 2011/2010 
نهاية عطلة منتصف العام الدراسي 

2011/2010
األحد � اخلميس2011/1/30 � 2011/2/10

الفصل الدراسي الثاني )فصل الربيع(
اليومالتاريخالبيان

بدء دوام أعضاء هيئة التدريس وأعضاء 
الهيئة اإلدارية للفصل الدراسي الثاني 

2011/2010
األحد2011/2/13

فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولي 
للفصل الدراسي األول 2011/2010 )كلية 

التربية األساسية � كلية العلوم الصحية � 
كلية التمريض(

االثني � الثالثاء2011/2/14 � 2011/2/15

امتحان مستوى اللغة االجنليزية لطلبة 
االثني � الثالثاء2011/2/14 � 2011/2/15املستجدين

االثني � الثالثاء2011/2/14 � 2011/2/15ندوات تنويرية للطلبة املستجدين

األربعاء � اخلميس2011/2/16 � 2011/2/17فترة اإلرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 
2011/2010 بداية فترة التسجيل املتأخر 

والسحب واإلضافة
االثني � االثني2011/2/21 � 2011/2/28

االثني2011/2/28آخر موعد تسلم درجات االمتحانات املؤجلة

االثني2011/2/28انتهاء فترة اإلضافة

آخر موعد لتسلم اجلداول الدراسية للفصل 
الدراسي الصيفي 2011/2010 من األقسام 

العلمية
اخلميس2011/3/31

آخر موعد لتسلم اجلداول الدراسية للفصل 
الدراسي األول 2012/2011 من األقسام 

العلمية
اخلميس2011/4/7

األحد2011/4/10آخر موعد لالنسحاب من املقررات

فترة اإلرشاد والتسجيل املبكر للفصل 
األحد � الثالثاء2011/4/10 � 2011/4/12الدراسي الصيفي 2011/2010

فترة اإلرشاد والتسجيل املبكر الفصل 
األحد � اخلميس2011/4/24 � 2011/4/28الدراسي األول للعام الدراسي 2012/2011

آخر موعد لتقدمي طلبات االنسحاب الكلي 
االثني2011/5/30من جميع املقررات

آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي الثاني 
االثني2011/20102011/5/30

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي 
الثالثاء � االثني2011/5/31 � 2011/6/13الثاني 2011/2010

آخر موعد لتسليم التقديرات ملقررات 
اخلميس2011/6/16للفصل الدراسي الثاني 2011/2010

بدء العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريس 
األحد2011/6/19للعام الدراسي 2011/2010

الفصل الدراسي الصيفي
اليومالتاريخالبيان

بداية الدراسة والتسجيل املتأخر والسحب 
األحد � الثالثاء2011/6/19 � 2011/6/21واإلضافة

الثالثاء2011/7/12انتهاء فترة االنسحاب من املقررات
آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي 

اخلميس2011/8/4الصيفي 2011/2010

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي 
السبت � االثني2011/8/6 � 2011/8/8الصيفي 2011/2010

آخر موعد لتسليم التقديرات للفصل 
األربعاء2011/8/10الدراسي الصيفي 2011/2010

بدء الدوام ألعضاء الهيئة اإلدارية للفصل 
االثني2011/9/5الدراسي األول 2012/2011

بدء دوام أعضاء هيئة التدريس للفصل 
األحد2011/9/11الدراسي األول 2012/2011

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول 
األحد2012/20112011/9/18

)سعود سالم(الطالبات خالل عملية التسجيل في صالة القبول


