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الجامعــــة
والتطبيقي

عقدت نائب املدير العام لشؤون التدريب بالتكليف بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب سعاد الرومي بادارة تنسيق الدورات 
اخلاصة اجتماعا العتماد برنامج »أمن وسالمة« املقام لصالح البنك 

املركزي.
وكان االجتم���اع بحضور ممثلي البنك املرك���زي د.احمد الدعي 
ونائب مدير ادارة املوارد البشرية بالبنك االستاذ يوسف العوضي 
ومن التطبيقي حضر كل من مساعد مشرف عام الدورات التدريبية 
للش���ؤون الفنية والبرامج م.اس���امة الدعيج ومساعد مشرف عام 
بالدورات التدريبية لشؤون املتدربني م.نصار املهنا. وبهذا اخلصوص 
صرحت سعاد الرومي بأنه مت قبل االجتماع عقد اجتماعات متعددة 
تلبية لطلب البنك املركزي الكويتي اعداد دفعات من الشباب الكويتي 
املتميز للعمل في مجال األمن والس���المة حيث مت تطوير البرنامج 
الذي سبق دراسته مبا يتفق واحتياجات البنك املركزي ومت اضافة 
عدد من املقررات التدريبية التي حتقق االهداف التي وضعها البنك 
للبرنامج، موضحة أن مدة البرنامج اربعة فصول تدريبية بعد الفصل 
التمهي���دي باالضافة الى فترتي التدري���ب امليداني اللتني يقضيهما 
املتدرب في العمل بالبنك ملعايشة بيئة العمل الفعلية والتدريب على 
املهارات املطلوبة للعمل، ويتم تعيني اخلريج طبقا للكادر اخلاص 
للعاملني بالبنك املركزي، مش���يرة الى ان الدراسة والتدريب ستبدأ 

بهذا البرنامج اعتبارا من الفصل التدريبي األول 2011/2010.

اعلنت مسابقة معرض الكويت العلمي، اكبر مسابقة علمية على 
مستوى الكويت، عن انضمام الجامعة االميركية في الكويت التي 
س���تقدم للفائز بالمرتبة االولى الفضل مشروع علمي مبتكر في 
المسابقة منحة دراسية شاملة في التخصص الذي يختاره الفائز، 
وتنضم الجامعة االميركية في الكويت الى الش���ركات المؤسسة 
للمس���ابقة، كل من اكسون موبيل الكويت وكويت انرجي، لدعم 
طالب الكويت المبتكرين والملهمين بالعلوم والرياضيات وحثهم 

على اتباع تخصصات علمية في المستقبل.
وتنطلق المس���ابقة في سنتها الثالثة في شهر اكتوبر المقبل 
تح���ت رعاية وزير النفط ووزير االع���الم ورئيس مجلس ادارة 

مؤسسة البترول الكويتية الشيخ احمد العبداهلل.
واسست شركتا اكسون موبيل الكويت المحدودة لالستكشاف 
واالنتاج وكويت انرجي مس���ابقة مع���رض الكويت العلمي في 
عام 2008 لتحفيز الطالب بدءا من صفوف الثالث متوس���ط الى 

آخر مرحلة الثانوي على ابتكار مش���اريع متميزة في مادتي العلوم والرياضيات 
وتشجيعهم على متابعة مهن علمية ليصبحوا من علماء الغد البارزين.

وقال رئيس الجامعة االميركية في الكويت د.ونفريد تومس���ون: يس���رنا جدا 
ان ننضم الى مس���ابقة معرض الكويت العلمي التي هي من المس���ابقات القليلة 
التي تضم جميع المدارس على مس���توى الكويت في شغف التعلم واالستكشاف 
واالبتكار في المجاالت العلمية، اننا نتطلع الول مشاركة لنا في مسابقة معرض 
الكويت العلمي لتقديم الدعم للطالب والهامهم لمتابعة المجاالت التي تفوقوا فيها 
والس���تقبال الطالب او مجموعة الطالب الذين سيفوزون بجائزة المرتبة االولى 

في التخصصات العلمية التي نقدمها في الجامعة االميركية.

من ناحيتها، قالت المدير التنفيذي لمسابقة معرض الكويت 
العلمي اسيل التركيت: الجامعة االميركية في الكويت من الجامعات 
الرائدة التي تقدم للطالب مناهج تخصصية معتمدة في مجاالت 
العلوم منها هندسة الكمبيوتر وعلم التكنولوجيا ونظم المعلومات 
وغيرها، لذلك يسعدنا ان تنضم الينا الجامعة االميركية لتقديم 

جائزة تحفز الطالب على المثابرة في تطوير ابتكاراتهم.
وتمتد المسابقة على فترة ستة اشهر منقسمة على مرحلتين، 
حي���ث تكرس المرحلة االولى من المس���ابقة الممتدة على فترة 
شهرين من انطالقها على تحفيز الطالب للمشاركة من خالل زيارات 
يومية لفريق معرض الكويت العلمي الى مدارس الكويت وحملة 
اعالمية و»كش���ك« لمساعدة الطالب على تعبئة طلب المشاركة 
وعلى صياغة افكارهم العلمية، وف���ي المرحلة الثانية يواصل 
طالب افصل 100 فكرة في تطوير افكارهم الى مش���اريع علمية، 
وتقوم لجنة التحكيم شاملة علماء وخبراء في مجاالت شتى في 

الكويت بتقييم هذه المشاريع في آخر ايام المسابقة لالعالن عن الفائزين.
والقت المس���ابقة في نسختها الثانية التي اختتمت في مارس الماضي نجاحا 
كبيرا حيث شارك اكثر من 220 طالبا وطالبة من 46 مدرسة حكومية وخاصة في 
الكويت، وكانت الفائزة بالمرتبة االولى قد حصلت على منحة دراس���ية لشهادة 
البكالوري���وس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجي���ا وجائزة نقدية بقيمة 
750 دين���ارا وفرصة التدريب في ش���لمبرغر خالل عامه���ا الجامعي الثاني، فيما 
حصلت مدرسة الطالبة الفائزة بالمركز االول على مختبر مزود بأجهزة كمبيوتر 
موصولة بمركز علمي عبر االنترنت وببرنامج التثقيف العلمي العالمي الخاص 

بشلمبرغر.

آالء خليفة
التق����ى وفد من االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة االميركية بإدارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ملناقشة عدد من القضايا 
املتعلقة مببتعثي الهيئة والوقوف على آخر املستجدات 
املرتبطة في قضاياهم االكادميية، ومن اهم ما طالب 
به االحتاد هو استعجال صرف الزيادة التي مت اقرارها 

قبل اشهر ملبتعثي »التطبيقي« والتي متت مساواة 
مبتعثي »التطبيقي« فيها مببتعثي جامعة الكويت 
كما طالب االحتاد بان تتم مس����اواة مبتعثي الهيئة 
مببتعثي وزارة التعليم العالي والتي قامت بإقرار 
زيادة رواتب مبتعثيها في شهر يوليو وقد وعدت 
الهيئة بأن يتم اقرار زيادة مماثلة ملبتعثيها فور بداية 

صرف الزيادة من قبل وزارة التعليم العالي.

وفد من اتحاد أميركا بحث أوضاع مبتعثي »التطبيقي«

د.معدي العجمي

أسيل التركيت

سعاد الرومي

د.أحمد املطيري

سعود املطيري آمال املرتكي

م.فنيس العجمي د.منصور الفضلي

عمار الكندريهيثم الهاجريد.عبداهلل الفهيد

د.عواد الظفيري

»العاملين بالجامعة« واتحاد الطلبة: التجديد للفهيد 
ضرورة لتطبيق سياسة الجامعة للمرحلة المقبلة 

أكدت نقابة العاملني بجامعة 
الوطن���ي  الكوي���ت واالحت���اد 
لطلبة الكويت ان التجديد ملدير 
اجلامعة د.عبداهلل الفهيد ميثل 
حالة م���ن الضرورة، خصوصا 
ان د.الفهي���د كانت ل���ه مواقف 
الطلبة والعاملني باجلامعة  مع 
واجنازات عديدة لالدارة اجلامعية 
ساهمت في رفعة شأن املؤسسة 

االكادميية.
وبني االحتاد الوطني ونقابة 
اجلامعة ان مجلس الوزراء مطالب 
بأن يجدد للفهيد مرة أخرى لقيادة 
اإلدارة اجلامعية وإعطائه الفرصة 
والدعم املطلق لتطبيق سياسة 
اجلامعة للمرحلة املقبلة والتي 
حتتاج الى ش���خصية اكادميية 
التي متر  على دراية باألوضاع 

بها اجلامعة.
واوضحت النقابة واالحتاد ان 
مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد في 
حالة حصوله على ثقة صاحب 
الوزراء  السمو األمير ومجلس 
للتجديد مديرا لها ستكون امامه 
الطالبية  التحدي���ات  جملة من 

واألكادميية واإلدارية.

 »التطبيقي« والبنك المركزي
اجتمعا العتماد برنامج أمن وسالمة

محمد المجر
توجهت القيادات األكادميية 
والطالبية بالتهنئة الى القيادة 
السياسية والسلطتني التشريعية 
والتنفيذية والش���عب الكويتي 

مبناسبة عيد الفطر السعيد.
فقد هنأ أمني سر رابطة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب أحمد 
أرشيد املطيري صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد،  األمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
التشريعية  وأعضاء السلطتني 
والتنفيذي���ة وقي���ادات الهيئة 
والعاملني فيه���ا، وجميع فئات 
الكويتي بحلول عيد  الش���عب 
الفطر املب���ارك، متمنيا من اهلل 
تعالى ان تعود تلك األيام املباركة 
على الكويت وجميع بالد املسلمني 
باخلير واليمن والبركات. وأشار 
د.املطيري الى ان الرابطة ستنظم 
حفل استقبال للمهنئني بالعيد 
مبقرها في منطقة العديلية بعد 
صالة العش���اء ثاني أيام العيد 

السعيد.
م���ن جانب���ه، توج���ه مدير 
مكتب ضبط اجلودة واالعتماد 
األكادمي���ي في الهيئ���ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعلي���م 
د.منصور الفضلي بأصدق آيات 
التهنئة والتبريكات مبناس���بة 
عيد الفطر السعيد، متمنيا من 
املولى عز وجل ان يعيده على 
الكويت وشعبها باخلير واليمن 

والبركات.
كما ب���ارك أمني س���ر نقابة 
العاملني بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيق���ي والتدريب م.فنيس 
الفطر  العجمي مبناس���بة عيد 
الس���عيد، متمنيا م���ن املولى 
سبحانه وتعالى ان يجعل أيام 
الكويت وشعبها أعيادا وأفراحا 
في ظ���ل القي���ادة السياس���ية 

احلكيمة.
وهنأ نائ���ب رئيس االحتاد 
العام لطلب���ة ومتدربي الهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدري���ب لش���ؤون املعاه���د 
س���عود محمد املطيري القيادة 
السياسية والسلطتني التشريعية 
والتنفيذية وقيادات الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعلي���م 
وأعضاء هيئة التدريس والتدريب 
بالهيئة وطلبة وطالبات التطبيقي 
باملناسبة، راجيا من املولى ان 
يعيد هذه األي���ام املباركة على 
الكويت وشعبها باخلير واليمن 

والبركات.
وباركت قائمة االحتاد والنهج 
الطالبي )et7ad-nahj.net( التي 
تخوض انتخابات االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت � ف���رع اململكة 

املتحدة وايرلندا على لس���ان 
نائب املنس���ق العام، ألعضاء 
السلك الديبلوماسي في سفارتنا 
في اململك���ة املتحدة وايرلندا 
وأعضاء املكاتب الثقافية وطلبة 
اململكة  الكويت في  وطالبات 
املتحدة وايرلندا مبناسبة عيد 

الفطر السعيد.
وقدم���ت قائم���ة األحرار 
الطالبية التي تخوض انتخابات 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم والتدريب 
العامة آمال  بقيادة املنس���قة 
املرتك���ي التهان���ي واملباركة 
مبناسبة قبول كوكبة جديدة 
من الطلبة اجلدد، معبرة عن 
خالص متنياته���ا بالتوفيق 
والنج���اح جلمي���ع الطلب���ة 
والطالبات املقبولني بالهيئة 
مع بداية مش���وارهم العلمي، 
داعية إياهم الى بذل املزيد من 
اجلهد واملثابرة للحصول على 
ما يصبون إليه وخدمة وطنهم 
العزي���ز متمنني لهم التطوير 

العلمي والفكري.

وختم االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ونقابة العاملني بجامعة 
الكويت بقولهما انهما يقفان مع 
اي ط���رف يهدف ال���ى مصلحة 
اجلامع���ة وان د.عبداهلل الفهيد 
كانت له مواق���ف عديدة جاءت 
ملصلحة االسرة اجلامعية وهو 
اليوم مطالبني  ما يجعلنا نقف 
بالتجديد له وبدعم خطواته في 

شأن رفعة جامعة الكويت.
الهيئة  الى ذلك أشاد رئيس 
اإلدارية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت � ف���رع اجلامعة عمار 
الكن���دري باجلهود املبذولة من 
قبل مدير اجلامع���ة د.عبداهلل 
الفهيد، وذلك على املس���تويني 
األكادميي والطالبي باجلامعة، 
والتي تع���د نقلة نوعية كبيرة 
الكبيرة واملتزايدة  رغم األعداد 
للطلبة امللتحقني باجلامعة خالل 
هذا العام واألعوام املاضية والتي 
بلغت نسبتها ما يقرب من %35 

هذا العام.
وأضاف الكندري أن االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت القى 
تعاونا إيجابيا ومتميزا من قبل 

مدير اجلامعة وكان مثاال حقيقيا 
للتعاون األبوي والذي أزال الكثير 
من العقبات أمام املسيرة الطالبية 
واألكادميية خالل األعوام املاضية 
والعام احلالي، والتي ش���هدت 
العديد من اإلجنازات منها مكافأة 
الصيدلة للسنة اخلامسة واملكافأة 
االجتماعي���ة لطلب���ة الصيدلة، 
وتعديل شروط التحويل وإلغاء 
شروط القدرات من التحويل بني 

تقابل إخواننا وزمالءنا الطلبة 
والطالبات باجلامعة . 

واستكمل الكندري بأنه نظرا 
للتعاون احلقيقي واجلهود الطيبة 
وامللموس���ة لإلدارة اجلامعية 
واملتمثلة في قي���ادة د.عبداهلل 
الفهيد والتي كان لها أكبر األثر 
املقترحات  العديد من  إقرار  في 
التي طالب به���ا االحتاد والتي 
من شأنها أن تخدم وتصب في 

الكليات لطلبة كلية الشريعة، 
وكذل���ك إقرار مكاف���أة التدريب 
التربية،  امليداني لطلبة كلي���ة 
والدوام املسائي للطلبة والذي 
ساهم في حل العديد من املشاكل 
الدراسية، وإقرار مكافآت الطب 
وطب األسنان باألثر الرجعي 1200 
دينار، وتشكيل جلنة خماسية 
بعضوي���ة االحت���اد للنظر في 
التي  األمور الطالبية واملشاكل 

مصلحة زمالئنا الطلبة والطالبات 
باجلامعة والتي كان لها أكبر األثر 
في نفوسنا جميعا بهذا االهتمام 
القيادة  الالمتناه���ي من قب���ل 
اجلامعية في العمل على تسهيل 

أمور الطلبة بجميع األشكال.
وأش���ار الكن���دري ال���ى أنه 
خالل العام الدراس���ي استقبلت 
اجلامعة أعدادا كبيرة من الطلبة 
املستجدين بنس���بة ما يقارب 
35% وزيادة أع���داد الطلبة من 
20 أل���ف طال���ب وطالبة إلى ما 
يقارب 30 ألف طالب ورغم ذلك 
تقوم اجلامعة حتت قيادة الفهيد 
بالعمل على تذليل جميع الصعاب 
واملشاكل أمام اجلموع الطالبية 
رغم عدم زيادة املخصصات املالية 
وال املباني اجلامعية وال أعضاء 
الهيئة التدريسية، فقط كما هي 
التي كانت تقوم بخدمة 20 ألف 
طالب وهذا يعد بال شك إجنازا 
يحس���ب ويصب ف���ي مصلحة 
اإلدارة اجلامعية بحسن إدارتها 
الدائم  ومواجهتها واستعدادها 
ملواجهة أي عقبات قد تواجهها 

في أي وقت أو زمان.

الظفيري: الديموقراطية هي الحفاظ على ثوابتنا 
بعيدًا عن إثارة النعرات والتشكيك في الوالءات

آالء خليفة
تقدم رئيس جمعية أعضاء التدريس بجامعة الكويت 
د.عواد الظفيري بأصدق التهاني لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
والشعب الكويتي واألمة اإلسالمية مبناسبة حلول عيد 
الفطر السعيد. وقال د.الظفيري: علينا في هذه املناسبة 
اإلسالمية العزيزة ان نس���تلهم الدروس الرمضانية في 

طاعة اهلل سبحانه واالقتداء بسنة رسوله ژ والتكافل 
والتراحم فيما بيننا، كما نؤكد على كلمات صاحب السمو 
األمير في نقد كل ما من شأنه النيل من وحدتنا الوطنية 
وأن يكون اإلعالم مس���ؤوال في احلفاظ عليها واحلرص 
على املصالح العليا لبلدنا الكويت في عالقاته مع الدول 
الش���قيقة والصديقة وان نعي أن الدميوقراطية يجب ان 
تكون مسؤولة في احلفاظ على الثوابت التي تخدم الوطن 

بعيدا عن إثارة النعرات والتشكيك في الوالءات. وأضاف 
كما يجب ان نس���تذكر معاناة اخواننا املس���لمني في كل 
مكان خصوصا في فلس���طني والعراق وغيرهما من بالد 
املسلمني، كما يجب علينا ان نتكافل كمسلمني ونتعاون 
م���ع بعضنا البعض في وقت احملن كم���ا هو احلال اآلن 
بضرورة مس���اعدة اخواننا في باكستان اإلسالمية التي 

تتعرض لكارثة إنسانية ماحقة. 

العجمي: صرف بدل تذاكر المهمات 
الرسمية والمبتعثين في »التطبيقي« نقدًا

ورؤساء أقسام علمية، الفتا 
الى ان ه���ذا االختيار لم يأت 
من فراغ ولك���ن جاء نتيجة 
جهودهم املخلصة في خدمة 
الهيئة ومس���اعيهم لالرتقاء 
بالعملية التعليمية، متمنيا لهم 
التوفيق والسداد في مناصبهم 
اجلديدة وان يكونوا عند حسن 

ظن زمالئهم بهم.

محمد المجر
هنأ رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.معدي العجمي زمالءه أعضاء 
هيئة التدريس بإقرار صرف 
بدل تذاكر املهمات الرس���مية 
وتذاكر املبتعثني نقدا، وقال 
التذاكر نقدا  ب���دل  ان صرف 
سيتيح لعضو هيئة التدريس 
أو املبتعث اختي����ار ما يناسبه 
ويتوافق مع ظروف س���فره، 
الى ان هذا اإلجن����از  مشيرا 
كان مطلب���ا ألعض���اء هيئة 
التدري���س، ومتكنت الرابطة 
بفضل جه���ود أعضائها من 
الفرصة  حتقيق���ه إلتاح����ة 
التدريسي���ة من  الهيئة  أمام 

اختيار ما يناسبهم.
كم���ا توج���ه د.العجم���ي 
الذين مت  بالتهنئة لزمالئ���ه 
اختيارهم لتول���ي املناصب 
اإلش���رافية كمساعدي عمداء 

قبيلة العتبان زّكت محمد العتيبي 
لخوض انتخابات اتحاد »التطبيقي«

آالء خليفة
زّكت جلنة قبيل���ة العتبان لطلبة الهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي مرشحا خلوض انتخابات 

الهيئة اإلدارية لالحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة.
وقالت اللجنة ان قبيلة العتبان وطلبتها الدارسني في كليات 
ومعاهد الهيئة والذين هم جزء من النسيج الطالبي داخل الهيئة 
ومن منطلق املش���اركة اإليجابية جتاه التفاعل الطالبي داخل  
الهيئة فإن القبيلة تزكي مرش���حها خلوض االنتخابات املقبلة 

بقوة اهلل ثم بدعم من اللجنة.
وطلبت اللجنة من مرش���حها ان ميثل طلبة الهيئة بالشكل 
الصحيح وان يحم���ل القض���ايا الطالبية بش���كل مبني على 
أسس قوامها الرغبة في حل جميع املشاك����ل العالق��ة لطلبة 

الهيئة.
وفي ختام البيان قالت اللجنة ان اللجنة تتقدم باسمها واسم 
جميع منتسبيها بهذه املناسبة وهذه األيام الى مقام الى صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وس���مو ولي عهده األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات 

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك.

 الجامعة األميركية تقدم منحة دراسية شاملة للفائز
بأفضل مشروع علمي مبتكر في مسابقة معرض الكويت العلمي

 القيادات األكاديمية والطالبية تهنئ
القيادة السياسية والسلطتين والشعب بالعيد


