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آالء خليفة
أعلن امني سر االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية 
مصر العربية فيصل العنزي عن تنظيم االحتاد لندوة اليوم 
االثنني حتت عنوان »التعليم العالي على كرسي االعتراف« من 
تنظيم احتاد مصر وبحضور جميع االحتادات الطالبية والهيئة 
التنفيذية واعضاء مجلس االمة. وذكر العنزي ان الهدف من 
تلك الندوة حتقيق مصلحة الطلبة واالرتقاء باحلركة الطالبية 

الكويتية واجتماع االحتادات الصالح اخللل بالتعليم العالي، 
موضحا ان الندوة ستشمل عدة محاور واهم تلك احملاور قرار 
اخلمسني طالبا في كل كلية بجميع دول العالم. باالضافة الى 
محور هيئة االعتماد االكادميي واملعايير التي مت على اساسها 
تأسيس الهيئة وكيفية اختيار املعاهد واجلامعات التي يعترف 
بها من قبل التعليم العالي. وأفاد العنزي بأن الندوة ستقام 

اليوم االثنني بجمعية احملامني في متام الساعة الـ 9 مساء.

»التعليم العالي على كرسي االعتراف« اليوم

د.عبداهلل الفهيد

د.فيشي كاري مع اخلريج يوسف القناعي

لجنة العمداء ترفض تأجيل دوام األساتذة
بيان عاكوم

اجتمـعـت لجنـة العـــمـداء امـــس برئــاسـة مـديـر جـامـعة 
الكويـــت د.عبــداهلل الفهيد وكان ابـرز ما تم اعـتماده هو رفض 
اللجنـــة لمقترح جمعية اعضاء هيئـــة التدريس والذي تطالب 
فيه بتأخير دوام االســـاتذة، بحيث يبدأ مع دوام الطالب، اال ان 
اللجنة رفضت المقترح واحتفظت بالوضع الســـابق، بحيث ان 
الدوام الرســـمي لالساتذة هو قبل اسبوع من بدء العام الدراسي 

للطلبة.
كما تم التحفظ على اقتراح برنامج االقتصاد االســـالمي الذي 
قدم من قبل كلية الشريعة، حيث تم االتفاق على ان يكون هناك 

برنامج مشترك من قبل كلية الشـــريعة وكلية العلوم االدارية 
وذلك الرتبـــاط البرنامج بين الكليتين. وبخصوص اســـتثناء 
طلبـــة كلية العلوم االدارية من شـــروط تثبيت التخصص فقد 

تمت الموافقة عليه.
كما تمت الموافقة على موضوع تعيين اعضاء هيئة التدريس 
غير الكويتيين بحيث يستطيع عضو هيئة التدريس غير الكويتي 
التعرف على حقوقه وواجباته في اطار عقد ملزم للطرفين ووفق 

اللوائح القانونية.
وسيستكمل االجتماع اليوم صباحا لمناقشة المواضيع االخرى 

التي كانت مدرجة على جدول االعمال.

»األسترالية« تمد سوق العملالموافقة على طلب استثناء طلبة »العلوم اإلدارية« من شروط تثبيت التخصص
بقادة متميزين في قطاع األعمال

»التطبيقي«: توقيع مشروع اإلدارة األكاديمي غدًا

أعربت الكلية االسترالية أول كلية مهنية خاصة 
في الكويت عن اعتزازها بجيل اخلريجني املتميزين 
لديها على مســــتوى جميع التخصصات، وذلك بعد 
النجاحــــات التي أجنزها الكثيرون منهم في حياتهم 
العملية اجلديدة بعد سنوات الدراسة املتواصلة. وذكرت 
الكلية االسترالية في بيان صحافي انها تسعى دائما 
الى دعم مبادرات الطلبة ومتكني قدراتهم، وذلك من 
خالل بيئة راعية تعززها مجموعة كبيرة من البرامج 
العلميــــة والعملية، مبينة انهــــا حرصت في تنفيذ 
تلك البرامج على حتقيق مهمتها االساســــية بتمكني 
قدرات طالبها. وأوضحــــت ان هناك طلبة متميزين 
استطاعوا بعد التخرج ان يتلمسوا طريق النجاح في 
بداية املشوار، ومن هؤالء الطلبة اخلريجني الطالب 
املتميز يوسف فيصل القناعي احلاصل على شهادة 
البكالوريوس )تخصص تسويق(، مشيرة الى انها 
تفخر مبا حققه في حياته العملية والتي بدأها بتأسيس 

مؤسسة خاصة في قطاع االعمال.
وأعرب رئيس الكلية االســــترالية د.فيش كاري 
عن فخره مبا حققه اخلريج يوسف فيصل القناعي، 
الذي قدم منوذجا عمليا لرســــالة الكلية التعليمية 

التي تتسم بالدعم واالهتمام.
وأضــــاف كاري: نحن نعتــــز بكوادرنا الطالبية، 
والكلية تسعى باستمرار لدعم قدراتهم، وحتى نحقق 
هذا الهدف كان حتما علينا ان نرســــخ مفهوم روح 

املبادرة واجلرأة لدى طلبتنا اخلريجني.

وأوضح ان هذه املبادئ هي جزء من رسالة الكلية 
االسترالية التي تسعى الى نشرها في احلركة التعليمية 
في الكويت، مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق اال من خالل 
دعم بيئة العمل وتقدمي طلبة متمرســــني على بيئة 

عملية ذات أساس علمي سليم.
من ناحيته، أعرب خريج الكلية االسترالية يوسف 
القناعي عن ســــعادته بهذا التقديــــر من جانب قادة 
الكلية، وقال: الكلية االسترالية في الكويت منحتني 
الفرصة للتعلم من البرامج العملية، فمن خالل برنامج 
بكالوريوس التسويق تعلمت الكثير عن طريق التدريب 

العملي واملهني.
وبني بقوله: لقد اكتســــبت روح املبادرة واجلرأة 
من خالل دراســــتي في الكلية االسترالية، ولهذا لم 
أقدم على وظيفة، بل اخترت ان أسعى لتأسيس كيان 
جتاري خاص ليكون البداية نحو انطالقتي العملية 
في ســــوق العمل، وكانت البداية بإنشــــاء مؤسسة 
AYMSTRONG التي تعمل على أساس تطوير الذات 
والقدرة على التغيير لألفضل من خالل برامج الصحة 
والرشــــاقة ومن جانب آخر نعمل على مساندة هذه 
البرامج من خالل إدارة املشاريع واملناسبات واحلمالت 

التسويقية.
وختم بقولــــه: لقد تعلمــــت الكثير فــــي الكلية 
االســــترالية، التي منحتنــــي روح املبادرة واجلرأة، 
وأعتقد أن هذا ســــاعد كثيرا علــــى تطوير مهاراتي 

وقدراتي العملية.

محمد هالل الخالدي
صرح نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة بالهيئة د.عبداهلل الكندري بان حفل توقيع عقد مشروع 
نظام اإلدارة األكادميي اآللي بني الهيئة وشــــركة مجموعة األنظمة املتكاملة العاملية )ITS( والذي سيقام غدا 
الثالثاء ما هو اال خلدمة أنشطة الهيئة التعليمية والتدريبية املختلفة وتوفير جميع التقارير واالحصائيات 
في أســــرع وقت ممكن ورفع أداء اعضاء الهيئة التدريســــية والتدريبية واإلدارية من خالل استخدام آليات 
متقدمة تخفف من أداء أعباء العمل، كما أوضح الكندري ان املشروع مير بثالث مراحل منها العمل على وضع 
بوابة الكترونية موحدة للهيئة وأنظمة التســــجيل اآللي للكليات وأنظمة املكافآت االجتماعية. باالضافة الى 
أنظمة مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء اخلدمة وأنظمة السكن الطالبي وأنظمة التقارير الذكية ويرى الكندري 
ان املشروع يخدم عددا من الكليات واملعاهد وإدارات الهيئة ويرفع من مستوى أدائها من خالل استخدام آخر 

ما توصلت اليه تقنية املعلومات واالنترنت.


