
الثالثاء
17 اغسطس 2010

8
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

حصل مكتب االستشارات والتطوير املهني بكلية الهندسة 
والبترول على جائ����زة التميز اإلداري وذلك في احلفل الذي 
أقامته األمانة العامة في جامعة الكويت الشهر املاضي. جاء هذا 
التكرمي بعد حصول املكتب على شهادة اجلودة للمواصفات 
القياس����ية ISO 9001:2000 منذ عام 2002 وباحلصول مجددا 
على تلك الشهادة باإلصدار اجلديد ISO 9001:2008 في ديسمبر 
2009. ويق����وم مكتب االستش����ارات والتطوير املهني بكلية 

الهندسة والبترول بجامعة الكويت ومنذ صدور قرار إنشائه 
عام 1986 بدوره املنوط به طوال هذه السنوات مما هو مختص 
ب����ه تقنيا حتى تبوأ مكانة علمية وخبرة بحثية متميزة في 
مجاالت خدمات االستشارات العلمية والتقنية التي يحتاج اليها 
املجتمع الكويتي وذلك عن طريق تسخير إمكانياته العلمية 
وكوادره التقنية املتعددة وباستخدام أحدث ما توصلت اليه 

التقنية العلمية املتطورة.

مكتب االستشارات بـ »الهندسة« حصد جائزة التميز اإلداري

الشريفي لـ »األنباء«: »العلوم الصحية« تستقبل العام المقبل 
أول دفعة في برنامج الطوارئ الطبية بالتعاون مع »الصحة«

سـنتمكن خـالل السـنوات القليلـة المقبلة مـن الحصول علـى االعتماد 
األكاديمـي لبرامجنـا ونحتـاج إلـى تنشـيط جانـب البحــث العلمـــي

سـننتقل إلى مبنى االتصاالت والمالحة حتى يتم إنجاز توسعة مبنى العلوم الصحية الحالي في الشويخ واسـتحدثنا برامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل
نطالـب بسـرعة إقـرار قانـون اسـتقالل الهيئـة المعـروض علـى مجلـس األمـة لمـا سـيكون لـه مـن نفـع علـى التعليـم التطبيقـي فـي البـالد
الصحي����ة هي أول مؤسس����ة تعليمية في 
العالم العربي تقدم هذا النوع من البرامج 
العلمية. كما نذكر أننا قمنا مبخاطبة وزارة 
الصحة العتماد جميع البرامج املعروضة 
على مجلس إدارة الهيئة ولدينا تفاهم كبير 
على حاجة سوق العمل لهذه التخصصات، 
ونأمل من مجلس إدارة الهيئة االسراع في 
مناقش����ة هذه البرامج واعتمادها لتمضي 
الكلية في خططها املستقبلية الواعدة. وأشير 
كذلك إلى أن الكلية قد اعدت برنامجا لدرجة 
املاجستير بالتعاون مع جامعة عني شمس 
في مصر ممثلة في املعهد العالي للدراسات 

البيئية في تخصص علوم البيئة.
ومت��ى تتوقعون االنتهاء م��ن جميع هذه 

البرامج والبدء في قبول الطلبة فيها؟
في احلقيقة نحن نعاني من هذا املوضوع 
بسبب قلة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، 
وهذا أمر يش���عر به اجلمي���ع في كليات 
الهيئة، ونتمنى أن تخصص مجموعة من 
االجتماعات يكون ج���دول أعمالها النظر 
في البرامج العلمي���ة املقدمة من الكليات 
واألقس���ام العلمية حتى يتم االنتهاء منها 
بسرعة. برنامج الطوارئ الطبية وبرنامج 
علوم األغذية وعلوم التغذية مر عليها وقت 
طويل ونحن ننتظر عرضها على مجلس 
إدارة الهيئة، فدع���م تلك البرامج نعتبره 
ترشيدا ملخرجات الهيئة من العمالة التي 
حتتاجها الدولة، وان كانت خطة التنمية 
ترتبط بالعنصر البش���ري فعلى اجلهات 
املعنية اشراك املؤسسات التعليمية بهذه 
اخلطة من خالل ربط احلاجات باملخرجات. 
واشير إلى أن االهتمام بالتعليم، يتمثل في 
مخرج���ات الهيئة التي حتتاج إلى تضافر 
وتكامل اجلهود واحداث نقلة نوعية ما بني 
الكليات ومجلس إدارة الهيئة، فإقرار قانون 
استقالل الهيئة املعروض على مجلس األمة 
يحتاج إلى اتخاذ قرار وسرعة البت فيه، ملا 
سيكون له من نفع على التعليم التطبيقي 
في الكوي���ت. التنمية حتتاج إلى التعليم 
واالس���تثمار في العنصر البشري، وأبناء 
وبنات الكويت هم عماد هذا االس���تثمار، 
فتقدم الدول يرتبط بنوعية وجودة التعليم 
وإن كانت هناك محاسبة فينبغي أن تكون 

في هذا االطار.

بالنسبة للبرامج العلمية، الكلية صنفت 
برامجها وفقا ملا هو قائم وما تنوي تطويره 
وما مت االنتهاء منه وينتظر العرض على 
مجلس إدارة الهيئة، بصورة سريعة لدينا 

اآلن 8 برامج قائمة هي:
� قس����م الصيدلة: 1 � برنام����ج العلوم 

الصيدالنية )بنني/ بنات(
قس����م تكنولوجيا املختبرات الطبية: 1 
الطبية  � برنامج تكنولوجي����ا املختبرات 

)بنات(.
قسم علوم األغذية والتغذية: 1 � برنامج 
علوم األغذية )بنني/ بن����ات(، 2 � برنامج 

التغذية )بنني/ بنات(.
قس����م الس����جالت الطبي����ة: 1 � برنامج 

السجالت الطبية )بنني/ بنات(.
أما البرامج التي مت اس����تحداثها بدرجة 

البكالوريوس فهي 3 برامج:
قس����م صحة البيئة: 1 � برنامج العلوم 
البيئي����ة التطبيقية )بن����ات(، 2 � برنامج 

السالمة والصحة الصناعية )بنني(.
قسم العلوم الطبية التطبيقية: 1 � برنامج 

الطوارئ الطبية دبلوم )بنني/ بنات(.
وهناك 4 برامج مستحدثة ومعروضة 

على مجلس إدارة الهيئة وهي:
 � التطبيقية  الطبي����ة  العل����وم  قس����م 
بكالوري����وس: 1 � برنامج الطوارئ الطبية 

)بنني(.
قسم علوم األغذية والتغذية � بكالوريوس: 
1 � برنامج علوم األغذية )بنني/ بنات(، 2 � 

برنامج التغذية )بنني/ بنات(.
برامج س����يتم اس����تحداثها: 1 � برنامج 
األط����راف الصناعية � دبل����وم، 2 � برنامج 
إدارة خدم����ات صحية � دبلوم، 3 � برنامج 
ضمان جودة املستشفيات � دبلوم، 4 � برنامج 
املعلوماتي����ة الصحية � دبلوم، 5 � برنامج 
الترميز الطبي � دبلوم، 6 � برنامج مفتش 
صح����ة عامة � دبل����وم، 7 � برنامج مفتش 
صحة عامة � بكالوريوس، 8 � برنامج معالج 
نفسي � بكالوريوس، 9 � برنامج التحقيق 

الصحي.
كم����ا ان دبلوم الطوارئ الطبية للبنات 
سيستقبل أول دفعة من املستجدين في العام 
الدراس����ي املقبل، وهو اجناز كبير للكلية 
ووزارة الصح����ة، حي����ث أن كلية العلوم 

إعداد مؤمتر حول ظاه���رة الغبار في دول 
مجل���س التعاون اخلليج���ي، وقد حرصت 
الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
على البحث العلمي وربطه بخدمة املجتمع 
وذلك بتخصيص يوم في االسبوع في النادي 
الثقافي بالكلية لتقدمي أوراق البحث من قبل 
األساتذة ودعوة املختصني والباحثني. نذكر 
أيضا حرص الكلية على املشاركة االجتماعية 
فقد كان قس���م علوم األغذية مميزا في هذا 
االطار حيث شارك د. أحمد الهيفي في برنامج 
اعالمي وطني حول السمنة وأخذ مجموعة 
من الطلبة من فئات عمرية مختلفة خاصة 
من األطفال واملراهقني وقدم برامج تغذوية 
بإشراف مختصني ليكون منوذجا حلل مشكلة 
السمنة بني أبنائنا الطلبة والطالبات في سن 

الطفولة واملراهقة. 

استحداث البرامج

نعود إلى موضوع البرامج العلمية في كلية 
العلوم الصحية، ما البرام��ج القائمة حاليا وما 

البرامج التي تنوون استحداثها أو تطويرها؟

أمر مأخوذ باحلسبان، فقد وفرنا مجموعة من 
املختبرات في املبنى اجلديد لتلبية احتياجات 

البحث العلمي في االختصاصات املختلفة.
ما أهم االجراءات املتعلقة بتش��جيع البحث 

العلمي؟
خالل فترة عمادتي للكلية كانت مؤشرات 
نسب الترقيات بني أعضاء هيئة التدريس هي 
األعلى على مستوى الهيئة، فهناك مجموعة 
كبيرة م���ن الزمالء الذين متت ترقيتهم إلى 
درجة استاذ مشارك أو درجات علمية أخرى، 
وهذا بالتأكيد راجع إلى تطور البحث العلمي 
في الكلي���ة، وال نزال ننتظر املزيد من بقية 
الزم���الء، وأيضا في مج���ال البحث العلمي 
والدراسات مت توقيع مجموعة من برتوكوالت 
التعاون بني كلية العلوم الصحية واجلامعات 
املناظرة واملعاهد العلمية املتخصصة سواء 
لتسهيل اجراءات التفرغ العلمي لألساتذة أو 
للتعاون في مجال املؤمترات العلمية. يذكر 
أننا أقمنا مؤمترين علميني ونحضر حاليا 
ملؤمتر علمي آخر سيقام في العام الدراسي 
القادم، وسنشارك مع وزارة اخلارجية في 

واملالحة؟
مدة مشروع توسعة وتعلية مبنى كلية 
العلوم الصحية من 3 � 4 سنوات، وستعود 
الكلية بعدها إلى املبنى اجلديد بعد االنتهاء 

كليا من جميع أعمال التوسعة.
نعلم أن الهيئة بصدد استحداث برامج دراسية 
جديدة وتطوير برامج موجودة من درجة الدبلوم 
إل��ى البكالوري��وس، ورمب��ا تكون كلي��ة العلوم 

الصحية، فماذا عن برامج كلية العلوم الصحية؟
ال شك أن كلية العلوم الصحية حريصة كل 
احلرص على االهتمام بالعنصر البشري وتنمية 
قدرات خريجي الكلية العلمية، وحترص أيضا 
على تنويع مخرج���ات الكلية بتخصصات 
يحتاجها سوق العمل، وفي هذا الصدد سعينا 
كفريق عمل يضم األقسام العلمية على تطوير 
البرامج القائمة واس���تحداث برامج جديدة، 
معتمدين في ذلك على دراسات مستفيضة لسد 
حاجة سوق العمل من العمالة الوطنية الفنية 
املدربة، وملواكبة هذا التطور أعدت الكلية خطة 
شاملة العادة تدريب وتأهيل أعضاء هيئتي 
التدريب والتدريس والبعثات وإعادة البنية 
التحتية وزيادة ميزانية األبحاث والدراسات، 
كم���ا بدأت الكلية بإعداد برنامج وفق جدول 
زمني محدد للحصول على االعتماد األكادميي 

وفقا للشروط األكادميية واالدارية.

االعتماد األكاديمي

وإل��ى أي��ن وصلتم في موض��وع االعتماد 
األكادميي؟

الكلية تسعى ضمن خطة الهيئة العامة 
لالعتماد األكادميي م���ع أن احلرية متروكة 
للكلية الختيار مؤسسات االعتماد األكادميي، 
والوضع احلالي لكليات التعليم التطبيقي قد 
ال يسمح اال باحلصول على اعتماد البرامج 
العلمية، ولكن نحن ف���ي الكلية نحاول أن 
نحدد نقاط القوة والضعف لدينا للحصول 
على تصنيف وتقييم يؤهلنا لدخول منظومة 
التصنيف العاملي. وإذا بدأنا بكل جدية فخالل 
سنوات قليلة ستتمكن كلية العلوم الصحية 
من احلصول على االعتماد األكادميي، فتجارب 
بع���ض اجلامعات التي عمرها من عمر كلية 
العلوم الصحية أو الهيئة بصورة عامة حصلت 
على ذلك االعتماد وهذا يدعونا للتفاؤل. قد 
حتتاج الكلية إلى تنشيط البحث العلمي، وهذا 

بداي��ة نالحظ أنك��م تقوم��ون بالتحضير 
لالنتقال إلى مبنى معه��د االتصاالت واملالحة، 

ملاذا؟
الكلية تنوي االنتق���ال مؤقتا إلى مبنى 
معهد االتصاالت واملالحة وذلك بعد االنتهاء 
من ترسية عقد توسعة وتعلية مبنى كلية 
العلوم الصحية احلالي في الش���ويخ، حيث 
سيبدأ العمل الشهر اجلاري وعلى ضوء هذه 
املستجدات مت نقل كلية العلوم الصحية مؤقتا، 
وقد مت االتفاق على البدء بعملية االنتقال بعد 
انتهاء الفصل الدراسي الصيفي احلالي، وهناك 
تعاون كبير بني االدارات املعنية وكلية العلوم 
الصحي���ة، وقد كانت البداية في التوافق مع 
قطاع التدريب على تخصيص معهد االتصاالت 
واملالحة ليكون مقرا مؤقتا للكلية حلني االنتهاء 
من أعمال التوس���عة، كما كان للمدير العام 
ونوابه دور كبير ومميز في تذليل كل املعوقات 
التي تواجه عملي���ة االنتقال، وال يفوتنا أن 
نوجه الشكر الكبير للمدير العام د. يعقوب 
الرفاعي ونوابه األفاضل ونخص بالذكر منهم 
نائب املدير العام لقطاع الش���ؤون االدارية 

واملالية على متابعتهم احلثيثة. 
وهل مبنى معه��د االتصاالت واملالحة مهيأ 
الس��تقبال كلية العلوم الصحي��ة خاصة فيما 

يتعلق باملختبرات العلمية؟
مبنى معهد االتص���االت واملالحة جيد 
ومناسب وال يحتاج إلى حتضيرات كبيرة، 
أما فيما يتعلق باملختبرات العلمية فالهيئة 
س���تقوم من خالل إدارة الصيانة بتهيئة 
القاعات املقررة الحتضان املختبرات العلمية، 
كما متت ترس���ية مشروع نقل املختبرات 
على إحدى الش���ركات املتخصصة في هذا 
العمل لضم���ان االنتهاء م���ن نقل جميع 
املختبرات بصورة سليمة وقبل بداية العام 
الدراسي اجلديد. وبالنسبة للسعة املكانية 
فمبنى معهد االتصاالت واملالحة مناسب 
وسيتسع جلميع الطالبات سواء املقيدات 
أو املس���تجدات. كما قمنا بتكليف عدد من 
العاملني في الكلية لالس���تمرار في عملهم 
خ���الل فترة اإلجازة لضمان س���ير العمل 
واالنتهاء من عملية االنتقال كما خطط لها 

في الوقت احملدد. 
وكم ستس��تغرق فترة وج��ود كلية العلوم 
الصحي��ة مؤقتا ف��ي مبنى معه��د االتصاالت 

محمد هالل الخالدي

من يتابع أخبار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يدرك بال شك مدى التطور 
الكبير الذي حدث فيها خالل األعوام القليلة املاضية، سواء من حيث استحداث برامج 
دراسية جديدة أو من حيث تطوير بعض البرامج األخرى من درجة الدبلوم إلى درجة 

البكالوريوس، فضال عن املشاريع االنشائية الضخمة التي قامت بها إدارة الهيئة، ورمبا 
يكون لكلية العلوم الصحية الدور األبرز في هذا املجال، وحرصا من األنباء على متابعة 
اجلهود الكبيرة التي تبذل في الهيئة لالرتقاء بالتعليم التطبيقي والتدريب، كان لنا هذا 
اللقاء مع عميد كلية العلوم الصحية د. فيصل الشريفي للوقوف على أهم االجنازات 

في واحدة من أهم كليات الهيئة والذي حتدث خالله عن خطط الكلية املستقبلية 
واسـتعدادها للحصول على االعتماد االكادميي كما حتدث عن البرامج التي سيتم 
استحداثها والبرامج التي تسعى الكلية الستحداثها قريبا وحتدث كذلك عن اعمال 

توسعة مبنى الكلية اجلديد وغيرها من االمور األخرى وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

عميد الكلية كشف عن إعداد برنامج لدرجة الماجستير بالتعاون مع جامعة عين شمس في علوم البيئة

د.فيصل الشريفي

د.فيصل الشريفي مكرما د.يعقوب الرفاعي في افتتاح أحد املعارض بالهيئة

بالتعاون مع جريدة

اال�سم:              رقم االثبات:

العنوان:                     تلفون:

�سـروط امل�سابقـة

- 15000 (خم�سة ع�سر �ألف) دوالر نقد�ً و�أكرث من (50) خم�سني جائزة نقدية.

- يدخل �لقرعة كل من �أجاب عن 25 �س�ؤ�الً �سحيحاً يف �مل�سابقة و�أكرث.

- يدخل ��سم �ملت�سابق �ل�سحب مرة و�حدة، و يكتب �ال�سم �لرباعي كاماًل مع رقم �الثبات (�له�ية �أو ج��ز �ل�سفر) و�لهاتف و�لعن��ن كاماًل.

.www.m3ali.tv  دخ�ل �مل�سابقة و�مل�ساركة فيها يك�ن طريق م�قع قناة �ملعايل -

- تعلن نتائج �مل�سابقة الحقاً بعد رم�سان يف قناة �ملعايل وجريدة �الأنباء.

املــ�ــســابــقــة

نية م�سا لر ا

ب���رع���اي���ة

تلفزيون المعالي   أمة إيجابية
w w w . m 3 a l i . t v

تردد قناة املعايل على النايل �سات 10757 عامودي
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ال�سالة يف امل�سجد احلرام عن : 	•

•	مائة الف �سالة مما �سواه.  

•	ع�سرة اآالف �سالة مما �سواه.  

•	األف �سالة مما �سواه.  

•	مائة �سالة مما �سواه.  

ال�سوؤال ال�سابع

من مات من املكلفني اأثناء ال�شهر، هل عليه �شيء؟

ي�شوم عنه اأقاربه.  -1  

لي�س عليه �شيء.  -2  

يخرج الفدية.  -3  
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اتحاد الطلبة ـ فرع أميركا لصرف 
الزيادات المقرة للمبتعثين في موعدها

آالء خليفة
التقى وفد االحتاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات املتحدة 
األميركية مع وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد حيث ناقش 
معه عدة قضايا منها: موضوع صرف الزيادة التي أقرت ملخصصات 
مبتعث����ي وزارة التعليم العالي للواليات املتحدة والتي بلغت %20 
بالرواتب و30% في ب����دالت الكتب واألدوات، متمنيا أن يتم صرف 
الزيادة في الوقت احملدد لها مع بداية العام، ملا لها من أهمية كبيرة 

في حياة الطلبة املغتربني.
وطالب االحتاد بحل السياسة احلالية حلظر اجلامعات )البلوك( 
والتي خص����ت الواليات املتحدة بعدد 50 طالب����ا لكل جامعة على 
خالف جميع ال����دول األخرى، رغم األعداد املتزايدة للطلبة املقبلني 
على الدراس����ة في الواليات املتحدة، وأكد وفد االحتاد على ضرورة 

األخذ بأحد البدائل التي طرحوها في هذا املوضوع.
وتضمنت أجندة االجتم����اع أيضا موضوع الطلبة الراغبني في 
استكمال الدراسة بعد البكالوريوس واحلصول على شهادة املاجستير 
حيث ان  الشروط احلالية تعوق عددا كبيرا من الطلبة الراغبني في 
استكمال الدراس����ة. كما تناول ضرورة وضع حل لالئحة اجلديدة 
ملوضوع الطلبة حملة دبلوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين 

منعهم قرار العام املاضي من التحويل لبعثات التعليم العالي.

د.خالد السعد متوسطا وفد احتاد الطلبة � فرع الواليات املتحدة


