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الجامعــــة
والتطبيقي هنأت وزارة التعليم العالي الطلبة الذين حصلوا على 

فرصة الدراسة باخلارج ضمن خطة البعثات ودعتهم الى 
ضرورة مراجعتها اعتبارا من صباح غد 21 اجلاري الستكمال 
تعبئة االستمارات حسب كل دولة قبل بها الطالب مع ضرورة 

احضار صورة شخصية لعمل الفحص الطبي.

»التعليم العالي« تدعو المقبولين
في خطة البعثات لمراجعتها

»األسترالية«: »الكرسي المتحرك 360 درجة« 
يفوز بأفضل مشروع هندسي في الفصل الحالي

اليوم آخر فرصة للتسجيل بدورة التوفل الدولي
مكت���ب  رئي���س  ص���رح 
االستشارات والدورات التدريبية 
في مرك���ز اللغات ف���ي جامعة 
العبداهلل بأن  الكويت س���عود 
املرك���ز س���يطرح دورة التوفل 
الدولي اخلاصة لطلبة املاجستير 
وطلب���ة الثانوي���ة الراغبني في 
احلصول على بعثة دراسية خارج 
الكويت وذل���ك لتفادي التأخير 
بعد تخرجهم واستكمال شروط 
البعثات واستغالل الدورة الجتياز 

اختبار التوفل.
واضاف العبداهلل ان الدورة 
ستبدأ من 24 اجلاري الى 2010/8/9 
وكما اش���ار الى ان املركز يقدم 
دورة التوفل ملستوى واحد فقط 
وباستطاعة الطالب دخول االختبار 
في اي وقت خالل الدورة او بعد 
انتهائها داخل الكويت او خارجها 
حيث ان مدة الدورة اس���بوعان 
بواقع 6 ساعات يوميا من 8:30 
الى 2:30 ظهرا حيث ان الدراسة 

مستمرة طوال ايام االسبوع ما 
عدا اجلمعة حيث يقضي الطالب 
فيها 90 ساعة دراسية وسيقوم 
بالتدري���س نخبة من اس���اتذة 
اجلامع���ة، كما اش���ار العبداهلل 
الى ان التسجيل سينتهي اليوم 
)الثالثاء( 20 اجلاري والتسجيل 
اللغات خالل  سيكون في مركز 
الفت���رة الصباحية م���ن 8 الى 1 
ظهرا بالشويخ مبنى 11 تلفون: 

.24988100

المشروع يخدم أصحاب االحتياجات الخاصة ويفتح آفاقاً جديدة في حياتهم

مبنى الكلية االسترالية

عقدت الكلية االسترالية في الكويت مسابقة 
الفضل االعمال واملش���اريع الهندس���ية لطلبتها 
مبش���اركة 12 مش���روعا للهندس���ة امليكانيكية 
ومش���روعني في الهندسة املدنية ل� 29 طالبا عن 

الفصل الدراسي احلالي 2010.
وذكرت الكلية االس���ترالية في بيان صحافي 
ان الطالب عبدالوهاب الرفاعي فاز بجائزة افضل 
مشروع »الكرس���ي املتحرك 360 درجة«، مبينة 
ان فكرة املش���روع تخدم في املقام االول اصحاب 
االحتياجات اخلاصة، والذين يعانون صعوبات في 
احلركة في اكثر من مكان نظرا لطبيعة الظروف 

التي يعانون منها.
واوضحت ان جلنة التحكيم املكونة من عدد كبير 
من اساتذة الكلية اختارت هذا املشروع كونه يساعد 
فئة عزيزة وه���م أصحاب االحتياجات اخلاصة، 
مبينة ان »الكرسي املتحرك 360 درجة« بامكانه 
مساعدتهم في عبور املمرات والوصول الى اجهزة 
الصرف اآللي والعديد من انشطة احلياة االخرى 

والتي نقوم بها جميعا في حياتنا اليومية.
وقال رئيس الكلية د.فيشي كاري ان هذه املسابقة 

جاءت في اطار احلرص على دعم ومساندة االعمال 
االبداعية للطلبة، مبينا ان املناخ العلمي بشقيه 
النظري والعملي الذي تقدمه الكلية االسترالية مينح 

طلبتها الفرصة للتخطيط االمثل للمشاريع.
واضاف ان الكلية االسترالية تؤمن مبجموعة 
من القيم واملبادئ التي ترتكز عليها في مناهجها 
التعليمية لطلبتها، وهي دعم بيئة العمل وتقدمي 
طلبة متمرسني على بيئة عملية ذات اساس علمي 

سليم.
وكش���ف د.كاري عن ان هذه املبادئ هي جزء 
من رس���التها التي تسعى الى نشرها في احلركة 
التعليمية في الكويت، مش���يرا ال���ى ان الكلية 
االسترالية س���تواصل عملها وجهودها لترسيخ 
هذا املفهوم، من خالل رس���التها التعليمية التي 

تتسم بالدعوة واالهتمام.
واشار الى ان الكلية االسترالية ستواصل دورها 
الريادي في مجاالت التعليم والتطوير والتأهيل، 
مشيرا الى ان الكلية االسترالية تقابل هذا املفهوم 
برس���التها االساسية املتمثلة في حتقيق رؤيتها 

اخلاصة بدعم وحتفيز قدرات الطلبة.

د.عبدالرحيم ذياب ود.علي النامي خالل االجتماع

خالل لقاء مع منسقي القوائم للتباحث حول ما يستجد من أمور طالبية

ذياب: مجلس استشاري طالبي يشارك في صناعة القرار
الطلبة  اكد عمي���د ش���ؤون 
د.عبدالرحيم ذي���اب ان تواجد 
عناصر االمن عند صالة القبول 
والتسجيل امنا جاء برغبة مدير 
التي  اثر املش���اجرات  اجلامعة 
البدء في تس���جيل  حدثت منذ 
الطلبة املس���تجدين، حيث جاء 
ذلك في اجتماعه مع مساعد عميد 
ش���ؤون الطلبة د.عل���ي النامي 
ومنس���قي القوائم الطالبية من 
اجل التباحث في ش���تى االمور 
الطالبية وبالتحديد ظاهرة العنف 
الطالبي وانتخابات اجلمعيات 

العلمية والروابط الطالبية.
كما اوضح د.ذي���اب بعد ان 
استمع لوجهات النظر املختلفة 
الذين حضروا  القوائم  ملنسقي 
االجتماع ان دور عمادة شؤون 
الطلبة تنفي���ذي وان ما يحدث 
من مش���اجرات مسؤولية ادارة 
االمن والس���المة، حيث يقتصر 
دور العمادة عند ورود شكوى 
القضايا  اليها بإحالتها لقس���م 
والشكاوى ومن ثم يتم البت فيها 
او احالتها للجنة النظام اجلامعي 
الطالبي والتي يرأسها عميد كلية 
احلقوق، واضاف ان روح التعاون 

تنفيذ اجليد منها مما يس���اهم 
العملية االكادميية،  في تطوير 
اكد د.ذياب على ضرورة  حيث 
مبادرة الطلبة لتوفير املقترحات 
والعمل بروح الفريق الواحد مع 
نبذ االختالفات في اآلراء واالفكار 
جانبا، خاصة انه على مستوى 
البلد فإن االحزاب قائمة بصفة 
غير رسمية ولكن داخل اجلامعة 
نحن نحترم الطالب ونتعامل معه 
كطالب وليس كقائمة حيث يظل 
التنافس داخل اجلامعة تنافسا 
شريفا يؤدي في النهاية الهدف 
من���ه، وتعاملنا يكون مع احتاد 
الطلب���ة واجلمعي���ات العلمية 

والروابط الطالبية.
من جهة اخرى اكد مس���اعد 
عميد شؤون الطلبة د.علي النامي 
على ان جميع الشكاوى املقدمة 
س���يتم البت فيها حاليا والول 
مرة خالل فترة الصيف مما يعد 
مكسبا للعمادة النها طالبت بهذا 
الشأن، كما اشاد د.النامي باحلركة 
التي  الطالبية وبالدميوقراطية 
تزخر به���ا اجلامعة، واكد على 
ضرورة االلتزام باللوائح طبقا 

ملواد القانون.

واالحساس باملسؤولية مطلوبة 
من قبل اجلموع الطالبية حيث 
ال ض���رورة لتواج���د اي قائمة 
عند صالة القبول والتس���جيل 
ما عدا املمثل الش���رعي للطلبة 
الطلب���ة حيث يتم  وهو احتاد 
حتديد عدد معني من املصرح لهم 
بالدخول وله���م هويات خاصة 

عليها االسم والصورة الشخصية، 
كما ال يعطي الي قائمة طالبية 
مبا فيه���ا احتاد الطلب���ة ارقام 
الطلبة النها تعتبر من  هواتف 

خصوصيات الطالب.
وذكر د.ذياب ان العمادة بصدد 
رفع مقترح ملدير اجلامعة بتشكيل 
مجلس استشاري طالبي يضم 

منسقي القوائم الطالبية واحتاد 
الطلبة برئاس���ة مدير اجلامعة 
الطلبة  وعضوية عميد شؤون 
وعميد القبول والتسجيل، والهدف 
منه ترس���يخ مفه���وم احلرية 
والدميوقراطية من خالل اشراك 
الطلبة في اتخاذ القرار عن طريق 
االستماع ملقترحاتهم والعمل على 

صورة أرشيفية من العام املاضي: لإلدارة التنفيذية في صورة جماعية مع طالب االحتاد الوطني لطلبة الكويت

للعام الثاني على التوالي ويحاضر فيها أعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك

»الوطني« يقيم ورشة عمل التحاد الطلبة بأميركا
اعلن بن���ك الكويت الوطني 
اليوم ورشة عمل  عن تنظيمه 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
في املقر الرئيسي للبنك، وذلك 
التوالي،  الثاني عل���ى  للع���ام 
حيث يحاضر في ورشة العمل 
كل من الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني عصام الصقر، 
ونائب الرئي���س التنفيذي في 
البنك شيخة البحر، ومدير عام 
مجموعة املوارد البشرية عادل 

حشمه.
وس���يتحدث أعضاء اإلدارة 
الوطني عن  التنفيذية للبن���ك 
جتربته���م الش���خصية ورحلة 
العم���ل املصرفي،  جناحهم في 
وس���يتم اس���تعراض مسيرة 
الوطن���ي وجناحاته املتواصلة 
على امتداد 58 عاما منذ انطالقه 
عام 1952 كأول بنك وطني كويتي 
وأول شركة مساهمة في منطقة 

الورشة  كذلك، ستستعرض 
فرص العمل التي يقدمها الوطني 
للطلبة الكويتيني في اجلامعات 
األميركية، وذلك في إطار سعيه 
الدائ���م لضم ك���وادر مصرفية 
قادرة على التغيير واالبتكار إلى 
عائلة »الوطني« املؤلفة من نحو 
4000 موظف في 19 بلدا ضمن 4 
قارات، واهتمامه الدائم باألنشطة 
التعليمية والطالبية وتوفير كافة 

سبل الدعم والرعاية لها. 
وتأتي ورشة العمل هذه في 
إطار التواصل والتعاون املستمر 
القائم بني بنك الكويت الوطني 
واالحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية، 
والذي يتجسد من خالل العديد 
من األنشطة التي يقيمها البنك 
برعاية حساب الشباب املخصص 
لتلبية احتياجات الطلبة الدارسني 
في اجلامعات واملعاهد العليا في 

الكويت وخارجها.

اخلليج العربي.
كما ستتناول احملاضرة أبرز 
احملطات املفصلية واألزمات التي 

واجهت االقتصاد الكويتي على 
غرار أزمتي سوق املناخ والغزو 
العراقي الغاشم للكويت، والتي 

البنك جميعها بنجاح  اجتازها 
ليخ���رج في كل م���رة أكثر قوة 

ومتانة.

المال: تحقيق طفرات متميزة
في وحدة IT بـ »الهندسة والبترول«

اكد العميد املساعد للتخطيط 
املهني ومدير مكتب  والتطوير 
االستشارات والتطوير املهني 
بكلي���ة الهندس���ة والبت���رول 
بجامعة الكوي���ت د.ادم املال ان 
املكتب يضطلع ومنذ صدور قرار 
انشائه عام 1986 بدوره املنوط 
به طوال هذه السنوات مما هو 
يختص به تقنيا حتى تبوأ مكانة 
علمية وخب���رة بحثية متميزة 
في مجاالت خدمات االستشارات 
التي يحتاج  العلمية والتقنية 
اليها املجتم���ع الكويتي، وذلك 
عن طريق تس���خير امكانياته 
العلمية وكوادره التقنية املتعددة 
وباستخدام أحدث ما توصلت اليه 
التقنية العلمية املتطورة، مشيرا 
في الوقت ذات���ه الى ان الكلية 
انتهت من اعداد الورش الهندسية 
التابعة للدورة الصيفية الثالثة 
والثالثني ملعهد الكويت لالبحاث 
العلمية والتي يشارك فيها طلبة 
املرحلة الثانوية في البالد خالل 
الفترة من 28 يونيو � 29 يوليو 

.2010
وقال املال في تصريح له »انه 
نظرا التساع مجاالت االنشطة 
التي يقوم مكتب االستشارات 
بإدارتها في الس���نوات القليلة 
املاضية واحلاجة الى انشاء آليات 
العمل االداري في أقسامه املختلفة 
وتطوير تل���ك اآلليات لتواكب 
التطور في نشاط املكتب والذي 
يتسع يوما بعد يوم، فإن املكتب 
وعن طريق وحدة اجلودة فيه 
قد قام بتطبيق علوم ومفاهيم 
ومتطلبات االدارة احلديثة في 
مكتب االستش���ارات والتطوير 
التابعة  العمل  املهني ومراك���ز 

له.
وأوضح انه مت حتقيق طفرات 
متميزة في وح���دة IT التابعة 
ملكتب االستشارات والتطوير 

املهني كاستخدام نظام الفاكس 
اآللي إلرس���ال فاكسات دعائية 
خلدم���ات املكت���ب للجهات في 
العام واخلاص  القطاع���ني  كال 
)اكثر من 300 جهة( باستخدام 
برنامج Symantec Winfax وذلك 
املبذول  الوقت واجلهد  لتوفير 
في إرسال الفاكسات بالصورة 
اليدوي���ة االعتيادية، وتطوير 
نظام قاعدة بيانات لتس���هيل 
العمل االجرائي في كل وحدات 
العمل في املكتب، مما يؤدي الى 
تقليل العمل الورقي وس���رعة 
اجناز املهام واستخراج البيانات 
ومتابعة املسؤول للعمل بصورة 
أيسر، باالضافة الى تطوير نظام 
استعالم صوتي كوسيلة دعائية 
وكخدمة للعمالء بحيث ميكن 
للعميل االستعالم عن البرامج 
التدريبي���ة املقدم���ة وبع���ض 
املعلومات عنها وبإمكانه استقبال 
فاكس بالبرامج التدريبية التي 
س���يتم عقدها وحالة الفحص 
وتاري���خ االنتهاء من���ه، وعن 
حال���ة االستش���ارة والعاملني 
املتوقع إلنهاء  عليها والتاريخ 
االستشارة، واالس���تعالم عن 
أرقام الهواتف الداخلية ملوظفي 

املكتب.

د.آدم املال

الفرصة سانحة أمام الشركات إلبراز دورها في هذا العرس

أسيري: عرض تجارب وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

الكندري: استعدادات مكثفة الفتتاح المبنى الجديد لـ »االتصاالت«
محمد هالل الخالدي

مازالت استعدادات املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة مس���تمرة من أج���ل إجناز اخلطة 
املوضوعة إلجناح حفل افتتاح املبنى اجلديد 
وذلك بالتعاون م���ع إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بالهيئة وفي هذا الصدد أكد الكابنت 
منذر الكندري رئيس الفريق اإلعالمي الفتتاح 
املبنى اجلديد أن الفريق متكن من إجناز جميع 
محاور اخلطة بالشكل املطلوب، وان احملور 
املتبقي من اخلطة هو محور الرعاة الرسميني 
حلف���ل االفتتاح. واكد الكن���دري ان الفريق 
سيبدأ بزيارة العديد من البنوك والشركات 
الكبيرة واملعروفة وذلك من اجل احلصول 
على دعمهم من خالل رعاية حفل االفتتاح. 
وحول طريقة املشاركة في رعاية احلفل اشار 
الكندري الى ان الفريق وفر عددا من درجات 
الرعاية فهناك الرعاية املاسية والبالتينية 
والذهبية والفضية، مشيرا الى ان الشركات 
ميكنها اختيار درجة الرعاية التي تتفق مع 
رؤيتها من خالل ما توفره هذه الدرجة من 

خدمات ومميزات، مش���يرا الى أن الفرصة 
ستكون سانحة امام جميع الشركات إلبراز 
دورها كأحد رواد دعم التعليم والتدريب في 
دولتنا املتجهة نحو سياسة اخلصخصة في 
جميع املجاالت. ومتنى الكندري أن تستجيب 
الشركات لرعاية حفل افتتاح املبنى اجلديد 
الذي مت تصميمه على احدث الطرق العلمية 
 Smart حيث يعد املبنى من أول املباني الذكية
Building ف���ي مجال التعليم والتدريب على 
مستوى دولتنا احلبيبة. واكد الكندري ان 
ابواب الرعاية مفتوحة امام جميع الشركات 
الراغبة في املشاركة في هذا العرس التدريبي، 
وذلك من خالل مخاطبتنا عبر امييل الفريق 

."mailto:teammedia@hotmail.com"
وحول ما مت إجنازه من خطة الفريق، اكد 
الكندري أن الهيئة بانتظار املوافقة السامية 
لصاحب السمو األمير من اجل رعاية حفل 
االفتتاح مبينا ان املسرح الذي سيشهد حفل 
االفتتاح يعد االفخم واالرقى على مس���توى 
دولتنا احلبيبة، وان الفريق قام بتوفير جميع 

التجهي���زات االلكترونية من خالل التعاون 
مع اجلهات املعنية في الهيئة، كما ان الفريق 
بدأ بوضع اخلطوط العريضة من اجل البدء 
في تسجيل فيلم وثائقي عن املبنى اجلديد 
وم���ا يحتويه من جتهيزات عاملية تتفق مع 
خطط التنمية التي تنوي حكومتنا الرشيدة 

تنفيذها.
واوض���ح الكن���دري ان حف���ل االفتتاح 
سيتضمن معرضا لتقوم الشركات الراعية 
بإظهار انش���طتها خالل هذا احلفل. وراعى 
الفريق عملية تزيني املبنى من الداخل واخلارج 
بالشكل الذي يعرض تاريخ املعهد ورؤيته 
املستقبلية وأنش���طته التدريبية مبينا ان 
تزيني املبنى سيكون ذا طابع خاص يتفق مع 
ضخامة احلدث. واشار الكندري الى ان املعهد 
سيقوم خالل احلفل بتكرمي شخصيات بارزة 
كان لها دور فيما قدمه املعهد لدولتنا احلبيبة. 
واكد الكندري ان الفريق قام بحصر جميع 
الشخصيات التي سيتم دعوتها الى احلفل 

سواء من داخل الكويت او من خارجها.

افتتح����ت كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت أمس موس����مها 
الثقافي اخلامس الذي يس����تمر على مدى ثالثة ايام حتت عنوان »بحوث 
تطبيقية في العلوم االجتماعية« برعاية وحضور عميد الكلية د.عبدالرضا 
اسيري. وقال عميد الكلية د.عبدالرضا اسيري في كلمة االفتتاح ان املوسم 
الثقافي يعد نشاطا سنويا صيفيا تقوم به الكلية اللقاء الضوء على اهم 
ابحاث وتقارير اعضاء هيئة التدريس بالكلية اضافة الى االنشطة الطالبية 

خالل العام الدراسي 2010/2009.
واضاف ان طلبة قسم العلوم السياسية في هذا املوسم سيقومون بعرض 
اخلبرات والتجارب املس����تفادة من خالل زيارتهم للجامعات البريطانية 
والفرنسية التي ترتبط مع الكويت باتفاقيات تعاون. وذكر ان اعضاء هيئة 
التدريس اجلدد الذين التحقوا بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعد 
عملهم في جامعات دولية وعربية مختلفة س����يقومون خالل هذا املوسم 
بطرح آرائهم وتوقعاتهم وجتاربهم السابقة. من جهته ألقى استاذ العلوم 
السياس����ية د.عبداهلل هدية محاضرة بعنوان »ازمة مياه النيل بني دول 
املنبع واملصب« استعرض من خاللها محاور هذه االزمة. وقال ان احملاور 
هي: القانوني والتاريخي واجلغرافي والتقني واالقتصادي واخيرا احملور 
السياسي. واشار الى وجود جهود دولية واقليمية حلل االزمة من خالل 

د.عبدالرضا اسيري مكرما أحد املشاركنيالوسائل السلمية والعمل على ايجاد بدائل اخرى للحصول على املياه.


