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الجامعــــة
والتطبيقي

من أجواء الحفل Nuks TV Box خدمة

السعد لـ »األنباء«: سنحيل أوراق »التأمينات«
إلى النيابة في حال ثبت أنها مزورة

قدم فقرات احلفل سعد الزامل.
اتسم احلفل بالتنظيم الرائع من قبل 
اعضاء وعضوات االحتاد الوطني لطلبة 

الكويت فرع أميركا.
مت ع���رض ڤيدي���و تعريفي عن 
خدمات االحتاد وانشطته التي ينظمها 
والت���ي تتن���وع ما ب���ن االجتماعية 
والثقافية والرياضية وايضا خدماته 
الطالبية واالكادميية واملؤمتر السنوي 

لالحتاد.

قدم رئيس اللجنة الثقافية باالحتاد 
فهد السبيعي عرضا تعريفيا عن مكتب 
االحتاد الكائن في املنطقة احلرة والذي 
يس��اعد الطلبة الراغبني في الدراسة 
بأميركا ويقدم لهم اخلدمات املختلفة 
ومنها اختيار املدينة ومساعدتهم في 
اس��تخراج الڤيزا ومعهد اللغة وايضا 
خدمات االحتاد عند وصول الطالب الى 
املطار واستقباله وفتح حساب بنكي له 

وغيرها من اخلدمات.

حتدث الطالب املس���تجد فهد بن 
ناصر عن جتربته واستفادته من االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت فرع اميركا 
واش���اد باجلامعات االميركية وشكر 

االحتاد على خدماتهم الالمحدودة.
قام االحتاد بعم��ل ورش عمل على 
هام��ش اللق��اء التنوي��ري على حس��ب 
التخصص وبتواجد اعضاء من السفارة 
االميركية ومعهد امديست واعضاء االحتاد 
للرد على استفسارات الطلبة والطالبات.

قدم االحتاد خدمة الول مرة مت االعالن 
 ،Nuks TV Box عنها خالل اللقاء وهي خدمة
وحتدث عنها رئيس اللجنة الطالبية باالحتاد 
احمد معرفي، موضحا ان هناك جهازا يتيح 
للطالب توصيله باالنترنت ملشاهدة اكثر من 
130 قناة عربية بوضوح عال اجلودة طيلة 
العام، وهذا اجلهاز متوافر على موقع االحتاد 
ومت عمل سحب على اسماء احلضور وفازت 
الطالبة دانة الشطي والطالب ضاري العنزي 
باجلهاز، كما مت االعالن عن ان االحتاد يوفر 

500 خط تلفون للطلبة والطالبات.

آالء خليفة
كشف وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ردا على ما تردد من 
ان االرتباط االمني بسفارتنا في مصر ابلغ املكتب 
الثقاف��ي بوجود تزوير ف��ي االوراق الصادرة من 
التأمينات االجتماعية للدارسني باخلارج ولوحظ ان 
تلك االوراق التي تقبلها وزارة التعليم العالي صورة 
وليست اصلية، انه قام بسؤال ادارة البعثات عن تلك 

املسألة واتضح انها وصلت منذ فترة وقام مبخاطبة 
التأمينات االجتماعية للتأكد من صحة تلك املسألة، 
واوضح السعد في تصريحه ان الوزارة ستتأكد في 

البداية ما اذا كانت تلك االوراق مزورة ام ال.
وتابع قائال: واذا تأكدنا ان تلك االفادات مزورة 
سوف نقوم باحالتها الى النيابة للبت فيها وسنتخذ 
االجراءات الكافية في املستقبل لضمان عدم تكرار 

التزوير مرة اخرى.

اعلن���ت وزارة التعليم العالي 
امس عن خطتها للمنحة الدراسية 
الرابعة للعام 2011/2010 والمقدمة 
م���ن جامعة البحري���ن في مملكة 
البحرين ف���ي تخصصي الحقوق 
والهندسة )الكهربائية والكيميائية 

والميكانيكية(.

ودعت الوزارة في بيان صحافي 
التس���جيل في هذه  الراغبين في 
المنحة الى مراجعة ادارة العالقات 
الثقافية في وزارة التعليم العالي 
وذلك اعتبارا من الغد وحتى يوم 
الفترة  المقبل خ���الل  الخمي���س 

الصباحية.

»التعليم العالي« تعلن خطتها لمنحة دراسية مقدمة من البحرين

د.خالد السعد خالل املؤمتر

صباح البحر خالل متابعتها عملية إدخال البيانات اخلاصة ببدالت اإلداريني

أساتذة اللغات في الجامعة
يطالبون بلقاء مفتوح مع اإلدارة

لجنة العمداء: الموافقة على كادر أعضاء 
هيئة التدريس في مركز العلوم الطبية

الجامعة المفتوحة تدرس ملفات الطلبة 
المفصولين آلياً وتدعوهم إلى مراجعتها

آالء خليفة
اشتكت مجموعة من اس���اتذة قسم اللغات 
في جامعة الكوي���ت من االهمال الذي يعانونه 
نتيجة عدم تلبية االدارة اجلامعية ملطالبهم على 
حد قولهم موضحن ان مجموعة من االساتذة 
حاولت مقابلة مدير اجلامعة دون جدوى حيث ان 
هناك العديد من املطالبات واملقترحات يحاولون 
ايصالها لالدارة اجلامعي���ة موضحن ان دور 

االستاذ اجلامعي ليس التدريس فقط بل هناك 
العديد من املقترحات واآلراء لتطوير العملية 
االكادميية مبا يعود بالنفع على الطالب اجلامعي 
واجلامعة بشكل عام، مطالبن االدارة اجلامعية 
بعقد لقاء مع جميع االساتذة في مركز اللغات 
لسماع وجهات النظر املختلفة خصوصا حول 
الكادر التدريسي االخير واملالحظات واملقترحات 

عليه.

واصل���ت جلنة العمداء اجتماعها برئاس���ة 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد وحضور 
االمن العام د.انور اليتامى ونواب املدير وعمداء 
الكليات، وتقدمت جلنة العمداء في بداية االجتماع 
بأحر التعازي القلبية الى االس���رة اجلامعية 
لرحيل فقيدها عضو هيئة التدريس بقسم العلوم 
السياسية د.احمد البغدادي، معددة مآثر الفقيد 
ودوره في اثراء قسم العلوم السياسية بكلية 
العلوم االجتماعية، سائلن املولى جل شأنه ان 
يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والس���لوان. 
من جهته، اعلن املندوب الرسمي باسم اجلامعة 
ومدي���ر ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل 
مقصيد ان اللجنة ناقشت خالل اجتماعها عددا 
من املوضوعات واتخذت بش���أنها التوصيات 
املناس���بة ومنها: املوافقة على تعديل اجراءات 
التعين في برنام���ج باحثي ما بعد الدكتوراه 
الذي يهدف الى اس���تقطاب اخلبرات البحثية 

في مجاالت علمي���ة متخصصة لتوفير الدعم 
للباحثن من اعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت، املوافقة على مشروع كرسي الباحث 
الذي يهدف الى نقل اخلبرات البحثية من افضل 
اجلامعات العاملية الى جامعة الكويت وزيادة 
الترابط واالتصال فيم���ا بينها، باالضافة الى 
ابراز النش���اط البحثي جلامعة الكويت عامليا 
ورفع التقيي���م العاملي لها مع تفويض كل من 
نائب مدير اجلامعة للش���ؤون العلمية ونائب 
مدير اجلامعة لالبحاث في هذا الشأن الضافة 
بعض التعديالت على املشروع لرفعه ملجلس 
اجلامعة، واملوافقة على التقرير النهائي للجنة 
كادر اعض���اء هيئة التدريس في مركز العلوم 
الطبية ومدرسي اللغات واملدرسن املساعدين 
واحملاضري���ن االكادميين في جامعة الكويت. 
واضاف مقصيد ان جلنة العمداء س���تواصل 
اجتماعها صباح اليوم الستكمال البنود املدرجة 

على جدول االعمال.

دعا مسؤول الشؤون الطالبية في فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت مسفر العمر الطلبة املفصولن من النظام اآللي الى مراجعة 
قس����م الشؤون الطالبية الس����تكمال النموذج اخلاص بطلب مراجعة 
عملية الفصل. وأكد العمر في بيان صحافي امس حرص اجلامعة على 
أبنائها الطلبة ومستقبلهم الدراسي، السيما املتعثرين منهم واملفصولن 
أكادمييا، موضحا أن مدير الفرع د.طارق فخر الدين بادر الى تشكيل 
جلان متخصصة لدراس����ة أوضاع هؤالء الطلبة الذين تعدوا االنذار 
األكادمي����ي الرابع. وقال ان اللجان تعمل على دراس����ة ملف كل طالب 
على حدة ملعرفة مدى تطوره األكادميي واألسباب التي أدت الى تعثره 
دراسيا ومن ثم تقدمي التوصية املناسبة بشأنه إلى مجلس الفرع الذي 
سيتولى اتخاذ االجراء املتوافق مع اللوائح اجلامعية النقاذ مستقبلهم 
الدراسي ووضعهم على املسار الصحيح. وأهاب بالطلبة املفصولن الى 

مراجعة قسم الشؤون الطالبية اعتبارا من 11 اجلاري الى 19 منه.

التكنولوجيا املوجودة خلدمة 
العملية التعليمية، باالضافة الى 
اكتساب خبرات ورفع الكفاءات 

ألعضاء هيئة التدريس.
وب���ن د.الكن���دري ان عدد 
القاع���ات الذكي���ة املجهزة اآلن 
في املرحلة األولى هي 14 قاعة 
ذكية موزعة على جميع كليات 
اجلامع���ة، وكل قاع���ة مجهزة 
 passwordو username بدخول
وsmart card، باالضاف���ة ال���ى 
ان القاعة مجه���زة بالكاميرات 
لتسجيل احملاضرات ورفعها الى 
اإلنترنت بشكل بسيط لتسهيل 
التعلم للطالب، وايضا  عملية 
شاشات تفاعلية مجهزة بجميع 
األدوات التي تس���اعد احملاضر 
باالضافة الى الكثير من املزايا 
التكنولوجيا اجلديدة في الساحة 

التعليمية.
وقام عضو جلنة مش���روع 
الفصول الذكية د.صالح الناجم 
بش���رح تفصيلي عن املرحلة 
األولى من جتهيز القاعة الذكية 
واملجهزة باملواصفات والتقنيات 

احلديثة.

تهدف لرفع مس���توى اجلامعة 
وطلبتها واالرتق���اء بالعملية 

التعليمية.
من جانبه، أوضح عضو هيئة 
التدريس بكلية التربية ومدير 
مشروع الفصول الذكية د.علي 
الكندري ان هذا املشروع هو من 
ضمن اخلطة التنموية جلامعة 
الكوي���ت على مدى الس���نوات 
املقبلة، الفتا الى ان املش���روع 
يهدف الى حتويل جميع القاعات 
الى  الكويت  الدراسية بجامعة 
قاعات ذكية ويقصد ب� »الذكية« 
تواف���ر األدوات التعليمية لكل 
من املعلم واملتعل���م واملناهج 
الدراسية التي تستخدم، مبينا 
ان هذا املشروع هو رفع جودة 

التعليم في اجلامعة.
وأضاف د.الكن���دري قائال: 
لدينا في الكلية 500 قاعة دراسية 
هدفنا حتويلها الى قاعات ذكية 
مقسمة الى 3 مستويات من حيث 
التكنولوجيا، و3 مستويات من 
حيث املس���احة، مشيرا الى ان 
املش���روع احلالي هو مشروع 
جتريب���ي نب���دأ في���ه بأفضل 

آالء خليفة
أك���د األمن الع���ام جلامعة 
ان  اليتامى  الكوي���ت د.أن���ور 
اإلدارة اجلامعية حترص دائما 
على إعطاء كلية التربية دورها 
اجلامعي املنوط بها، مبينا ان 
مشروع الفصول الذكية يرأسه 
عضو هيئ���ة تدريس من كلية 
التربية نظرا ألن املشروع تربوي 
وتعليم���ي باملقام األول وليس 

تكنولوجيا.
وأوض���ح د.اليتام���ى خالل 
افتتاحه للقاعات الذكية في كلية 
التربية بجامعة الكويت صباح 
امس نيابة عن مدير  اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد وبحضور اعضاء 
جلنة مشروع الفصول الذكية، 
ان هذا املش���روع من املشاريع 
التنموية التي وضعتها اجلامعة، 
وهو احد املشاريع ال� 7 التي شدد 
عليها مدير اجلامعة منذ عامن، 
وجند كذلك في اخلطة اخلمسية 
جلامعة الكويت 2005 - 2010 
اهتماما كبي���را من قبل االدارة 
اجلامعية عل���ى قضية تطوير 

القاعات الدراسية.
وأضاف: »ان هذا املش���روع 
التكنولوجيا  يهدف الستخدام 
بكل صوره���ا في التعليم، وما 
نراه حاليا هو سعي الستخدام 
كافة صور هذه التكنولوجيا في 
العملي���ة التعليمية اجلامعية، 
والبداية في هذه القاعة وقاعات 
اخرى في اجلامعة لتس���تخدم 
هذه التكنولوجيا متهيدا لالنتقال 
للمستوى الثاني وهو ان تكون 
الدراس���ية في  القاعات  جميع 
الذكية  الفص���ول  اجلامعة من 
ولكن مبستويات مختلفة، داعيا 
جميع اعض���اء هيئة التدريس 
لزيارة ه���ذه القاعات والتدرب 
والتعل���م على اس���تخدام هذه 
التكنولوجي���ا ألنها في النهاية 

مسفر العمر

اليتامي افتتح مشروع الفصول الذكية بـ »التربية«:
حريصون على تطوير القاعات الدراسية لألفضل

)أسامة البطراوي(د.أنور اليتامى خالل افتتاح مشروع الفصول الذكية

البحر تفّقدت عملية إدخال البيانات الخاصة ببدالت إداريي »التطبيقي«
محمد الخالدي

تفقدت نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر ادارة الش���ؤون االدارية 
وذلك لالطالع على سير العمل في امتام عملية صرف بدالت اداريي 
الهيئ���ة، ورافقتها في اجلولة مديرة ادارة الش���ؤون االدارية اديبة 
اليماني، حيث قدمت شرحا وافيا لسير العمل، اذ يعمل حاليا طاقم 
االدارة على امتام بيانات واس���تمارات االدارين العاملن في جميع 
قطاعاتها املختلفة، كما اوضحت اليماني ان االدارة تعمل بعد استالم 
رموز العمل اخلاصة بالبدالت من ديوان اخلدمة املدنية على االسراع 
ف���ي امتام عملية الص���رف. من جانبها، تقدمت نائ���ب املدير العام 
للش���ؤون االدارية واملالية صباح البحر بالشكر اجلزيل والتقدير 
جلميع العاملن على جهودهم املبذولة في تيسير العمل على اجناز 
عملية صرف الب���دالت وحتملهم ضغوط العمل لفترة معينة حتى 
يتم االنتهاء من عملية امتام البيانات اخلاصة بالبدالت، كما تقدمت 
بالشكر والتقدير لكل من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ورئيس مجلس اخلدمة املدنية الشيخ محمد الصباح ووزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ومدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي ومديرها الس���ابق د.حمود املضف على اهتمامهم 
وسعيهم في اقرار تلك البدالت التي يستحقها بالفعل اداريي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، متمنية للجميع التوفيق والنجاح 

في دفع مسيرة التعليم التطبيقي نحو االمام.

خالد السعد: إنشاء إدارة متخصصة في التوجيه واإلرشاد
والجامعات األمريكية توفر العلم الحديث في كل المجاالت

على قبول الدراسة يجب عليه 
السفارة االميركية  الى  الذهاب 
للحصول على الفيزا الدراسية 
ولدى موافقة السفارة على منح 
تأشيرة دخول للطالب ويقوم 
املوظف املس���ؤول في السفارة 
بختم جواز السفر ويشير اخلتم 
ال���ى تاريخ اصدار التأش���يرة 
وتاريخ صالحيتها وما اذا كانت 
تصلح للدخ���ول الى الواليات 
املتحدة ملرة واحدة أو أكثر واسم 
الطالب ومكان اصدار التأشيرة 
وأخيرا اسم اجلامعة أو الكلية 
التي سيلتحق بها الطالب، كما 
سيعطى الطالب مظروفا مغلقا 
ال يفتح اال مبعرفة موظفي مكتب 
الهجرة عند الوصول الى الواليات 

املتحدة.
وأف���اد وولش بأن صالحية 
تأش���يرة الدخول تش���ير الى 
املدة التي يجوز للطالب خاللها 
الدخول ال���ى الواليات املتحدة 
وتنتهي ه���ذه الصالحية عادة 
خالل ثالثة أشهر وان حصول 
الطال���ب على تأش���يرة دخول 
يفرض عليه ش���روطا محددة 
توجب علي���ه مغادرة الواليات 
املتحدة ضم���ن الفترة احملددة 

بعد امتامه للدراسة.
كما شدد وولش على ان دخول 
الواليات املتحدة  ال���ى  الطالب 
 Visa يحتاج الى تأشيرة دخول
وان اقامته هناك حتتاج الى ورقة 
اقام���ة I-94 تعطى له من قبل 
موظف اجل���وازات عند تقدميه 
ورقة القبول I-20 ويجب على 
الطالب البق���اء في معهد اللغة 
أو اجلامعة التي دخل اليها عند 
قدومه واملكوث فصال دراس���يا 
واحدا على االقل واال سيواجهون 
الكثير من املشاكل مع موظفي 

الهجرة.
من جانبه، حتدث مدير عام 
عيادة االسنان كلينك د.عيسى 
العيسى وهو طالب متخرج من 
الواليات املتحدة االميركية عن 
جتربته في الدراسة بأميركا قائال: 
ان اميركا تعتبر ثاني أجمل دولة 
ميكن ان يعيش فيها الطالب بعد 
ديرتنا الكويت، موضحا ان النظام 
التعليمي في أميركا متميز وبها 
افضل اجلامعات على مستوى 
العالم، وشهادات حتظى بتقدير 
عاملي وبها كل املجاالت املتاحة 
حتى الغريبة منها، ويس���اهم 
التعليم االميرك���ي في تطوير 
املواهب والق���درة على االبداع، 
كما انها متميزة على مس���توى 
االبح���اث ونظامهم يعتمد على 
الفهم أكثر من احلفظ، وأميركا 

تعلم الطالب فن اخلطابة.

الت���ي تواجه الطلب���ة وينظم 
االنشطة االجتماعية والثقافية 
والرياضي���ة التي تخفف عنهم 

عناء الغربة.
من جهته، حت���دث القنصل 
الع���ام في الس���فارة االميركية 
الطلبة  باتريك وول���ش مهنئا 
املقبولن  الكويتين  والطالبات 
للدراس���ة في أميركا. وأوضح 
وولش ان الطلبة الذين ال يحملون 
اجلنسية االميركية وال االقامة 
في الواليات املتحدة االميركية 
يحصلون عادة على تأش���يرة 
طالب من السفارة االميركية في 
بلدهم لدى تقدميهم اس���تمارة 
القبول من اجلامعة وجواز سفر 
صالح، وتقوم اجلامعة أو الكلية 
التي يعتزم الطالب االلتحاق بها 
بإرسال استمارة I-20 للطالب 
بعد حصوله على قبول أكادميي 
بدوام كامل أو حصوله على قبول 
في برنامج للغ���ة االجنليزية 
وتق���دم الطالب ما يثبت توافر 
املصادر املالية الكافية لتغطية 
اثناء دراس���تهم في  مصاريفه 

الواليات املتحدة.
متابعا: وبعد حصول الطالب 

باستغالل تلك الفرصة في تعلم 
اللغة االس���بانية ألن اكتساب 

اللغات أمر مفيد للغاية.
وختم قائال: أهنئكم مرة أخرى 
وأمتنى لكم التوفيق وكونوا خير 
سفراء لبلدنا احلبيب الكويت.

بدوره، هن���أ رئيس االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
الواليات املتحدة االميركية أحمد 
اجلوعان للطلب���ة والطالبات 
املقبولن للدراس���ة في اميركا، 
مؤك���دا ان جتربة الس���فر الى 
اميركا لها فوائد عديدة. كما اكد 
دور االحت���اد في خدمة الطلبة 
املس���تجدين من أهمها التعليم 
املتميز واكتساب اللغة وتكوين 
العديد من الصداقات مع شعوب 
وثقافات مختلفة وأيضا التعايش 
مع الش���عب االميرك���ي. وقال 
اجلوع���ان: ان االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع أميركا يرفع 
شعار »االحتاد بيتنا في غربتنا«، 
واالحتاد يخدم الطالب الكويتي 
والطالبة الكويتية منذ سفرهم 
ال���ى اميركا حل���ن انتهاء مدة 
الدراسة والعودة الى الكويت، كما 
يساهم االحتاد في حل املشاكل 

ان غالبية اجلامعات تش���ترط 
اجتياز اختبار التوفل.

وعل���ى جانب آخر، ش���دد 
د.السعد على الطلبة والطالبات 
على اهمي���ة االلت���زام بقواعد 
وقوانن السفر الى اميركا وايضا 

قوانن الدولة.
وأضاف قائال: ان مس���توى 
الت���ي تقدمها وزارة  اخلدمات 
التعليم العالي ليست باملستوى 
الذي نطمح اليه حاليا، ولكننا 
الطلبة على  نحاول مس���اعدة 
التحصي���ل العلمي واحلصول 
على القبول في اجلامعات وأيضا 
مساعدتهم في حال رغبتهم في 

تغيير التخصص.
متابعا: وتغيير التخصص 
داخل الدائرة الواحدة ننظر اليه 
في جلنة البعثات ونوافق عليه 
في حال اجتاز الطالب الشروط 

املطلوبة لتغيير التخصص.
وف���ي الس���ياق ذات���ه، قال 
د.الس���عد: اس���تغلوا تن���وع 
الدراس���ة في أميركا واحرصوا 
على اجلامعات اجليدة، كما أنني 
أنصح الطلبة الذين يدرس���ون 
في والية كاليفورنيا أو ميامي 

آالء خليفة
أعلن وكي���ل وزارة التعليم 
العالي د.خالد الس���عد عن نية 
الوزارة في انشاء ادارة متخصصة 
ف���ي التوجيه واالرش���اد حتى 
يستفيد منها الطلبة في اختيار 
تخصصاتهم، مؤكدا ان التوجيه 
واالرشاد احلالي بالوزارة دون 

املستوى املطلوب.
وأكد د.الس���عد خالل اللقاء 
التنويري ال���ذي أقامه االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
الواليات املتحدة االميركية، ان 
دور االحتاد مكمل لعمل الوزارة، 
مش���يدا بدوره���م ف���ي تنظيم 
تلك اللق���اءات التنويرية التي 
تفيد الطلب���ة والطالبات الذين 

سيدرسون في أميركا.
كما هن���أ الطلبة والطالبات 
املقبولن للدراسة في اجلامعات 
االميركية، وهنأ أولياء أمورهم 
على االجناز واالستثمار االمثل 

في أوالدهم من خالل التعليم.
وأوضح د.الس���عد ان عدد 
املتقدم���ن للبعث���ات زاد العام 
احلالي مقارنة بالعام املاضي، 
مؤك���دا ان اميركا دولة متقدمة 
علميا وتعتبر جامعاتها من أرقى 
املتط���ورة والقوية  اجلامعات 
التي توفر العل���م احلديث في 
كل املجاالت، متمنيا ان يتسلح 
الكويتي���ون بأفضل  الطلب���ة 
أنواع العل���م حتى يعودوا الى 
الكويت ويخدموا بلدهم بالشكل 

االمثل.
وقال: نحن ال نريد شهادات، 
بل نريد اشخاصا متعلمن تعليما 
جيدا ليساهموا في تنمية البلد 
وازدهاره، مؤكدا ان دور القطاع 
العام س���يقل مقارنة بالقطاع 
اخلاص مستقبال والذي يحتاج 
لنوعية معين���ة من اخلريجن 
تختل���ف ع���ن النوعي���ة التي 

يحتاجها القطاع احلكومي.
وعلى صعيد متصل، أوضح 
د.الس���عد ان الطالب في السنة 
الدراس���ية االولى م���ن البعثة 
يش���عر بغربة نظرا لبعده عن 
دولته وأهله وأصدقائه، ولكن 
علي���ه ان يتحلى بالصبر حتى 
تنتهي سنوات الدراسة ويعود 
الى بلده، مشددا على التواصل 
املستمر مع املكاتب الثقافية ومع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

فرع أميركا.
وأشار د.السعد الى ان الوزارة 
تبتعث طلبة لدراسة اللغة ملدة 
سنة واحدة، وان هناك من يستهن 
بتلك السنة ولكنها مهمة للغاية 
حتى يتمكن الطالب من حتقيق 
تقدم في دراسته االكادميية، كما 

خالل اللقاء التنويري الذي نظمه اتحاد الطلبة فرع أميركا

)قاسم باشا(أحمد اجلوعان متحدثا


