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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
 )Q8SF( ناشد أمني السر في قائمة املستقبل الطالبي
من أميركا محمد املوسى املسؤولني في ديوان اخلدمة 
املدنية مراجعة لوائح البعث����ات اخلارجية حيث ان 
مبعوثي الديوان وخصوصا في الواليات املتحدة يعانون 
من مشاكل عديدة مثل انخفاض مخصصاتهم املالية 
اس����وة بباقي الطلبة الكويتيني من البعثات املختلفة 

باالضافة الى عدم وجود بدل نقدي لتذاكر السفر وغيرها 
من األمور التي تتطلب مراجعة فورية للوائح. 

ولفت املوسى الى ان اغلب البعثات املختلفة مثل 
وزارة التعليم العالي وجامع����ة الكويت والتطبيقي 
ق����د عدلت لوائحها الداخلية في الس����نتني املاضيتني 
بينما تبقى لوائح الديوان قدمية وال تناسب األوضاع 

احلالية للطلبة.

الموسى إلعادة النظر في لوائح مبعوثي الديوان ألميركا

اللغة الإجنليزية حمادثة )م�ستويات(

اللغة الفرن�سية )حمادثة(

اللغة الإ�سبانية )حمادثة(

اللغة الرتكية )حمادثة(

اللغة الأملانية )حمادثة(

الر�سم الزخريف على املواد

الت�سوير ال�سوئي

تعلم املو�سيقى )بيانو-كمان- عود(

اأ�سغال فنية وتغليف هدايا

الر�سم بالزيت

اخلط العربي

اخلياطة والتف�سيل

التطريز والرتيكو

الربجمة اللغوية الع�سبية

دورة فن املكياج

�سناعة الإك�س�سوارات والأحجار الكرمية

�سناعة العطور وخلط البخور

كيف تكون ذكيا اإجتماعيا

اإدارة امل�سكالت

)Windows-Word-Excel( حزم الربامج

حل م�ساكل احلا�سب ال�سخ�سي

Access
Power Point

Auto Cad )م�ستويات(

Word + Excelمتقدم

فوتو�سوب ) م�ستويات(

3d Studio Max
 الي�سرتيتور

اإنديزاين

)Sketch up( الت�سميم الثالثي الأبعاد

Flash
اإنرتنت وت�سميم ال�سفحات

طباعة على الكمبيوتر
) عربي - اجنليزي(

التمديدات الكهربائية

اللحام والت�سكيل باحلدادة

احلدادة واللحام

اأ�س�س بناء املنزل

�سيانة احلا�سوب

تربيد وتكييف الهواء

�سيانة املحركات البحرية

ال�سكرتارية التنفيذية واإدارة املكتب

اإدارة ت�سويق امل�ساريع ال�سغرية

حما�سبة �سركات

حما�سبة لغري املحا�سبني

الإعالم وفن التحرير ال�سحفي

درا�سة اجلدوى القت�سادية

التحليل الفني لالأ�سهم

التحليل املايل

تربية نحل الع�سل

اللغة الجنليزية )حمادثة(ال�سباحة بنات

كاراتيه

اللغة العربية

اللغة الفرن�سية )حمادثة(

اخلط العربي

الر�سم الزخريف على املواد

بداية الدرا�سة للف�سل اخلريفي 

يوم الأحد املوافق 2010/10/3م

الدرا�سة م�سائية بواقع ثالث اأيام 

يف الأ�سبوع من الأحد اىل الثالثاء

الطاقة الكونية )م�ستويات(

كاراتيه كبار )بنات(

�سحتك بالدنيا

اللياقة البدنية وتخفيف 
الوزن ) بنني - بنات(

كنوز النباتات الطبيعية

وكيفية اإ�ستخدامها

العالقات العامة ) الراأي العام-فن التعامل 
والتيكيت - الت�سال اجلماهريي(

الإ�ستثمار يف �سوق الكويت لالأوراق 

املالية والتداول الإلكرتوين

اللغة ال�سينية )حمادثة(

اللغة الفار�سية )حمادثة(

قواعد اللغة الإجنليزية

لغة الإ�سارة )م�ستويات(

اللغة الجنليزية 
لالأعمال التجارية

كتابة التقارير 
الجنليزية واملرا�سالت

ميكانيكا وكهرباء

ال�سيارات ) م�ستويات(

ا�سعاع الهاتف النقال
وكيفية احلماية منه
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مطبعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

برامج الإن�سانيات والفنون

مالحـظــات

برامج احلا�سب الآلـي

بـرامـج الأطـفـال

برامـج اللغــات

البـرامـج ال�سحـيـة

برامـج العلوم التقنية واملهنية

الربامج التجارية

يستمر لمدة شهرين

فخر الدين: بدء استقبال المتقدمين لمشروع 
رعاية طالب العلم بالتعاون مع »األوقاف«

اعتبارًا من الفصل الدراسي الحالي

الحمود: تخصيص 5 منح دراسية للمتفوقين 
البدون في الكليات والجامعات الخاصة

أعلن����ت وزيرة التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان اجلامعات والكليات اخلاصة في 
الكويت استجابت مشكورة ملبادرتها بطلب تخصيص 
خمسة مقاعد دراسية سنويا كمنح دراسية تخصص 
للطلبة والطالبات الفائقني من خريجي الثانوية العامة 
من فئة غير محددي اجلنسية ملواصلة دراستهم في 
هذه اجلامعات والكليات اخلاصة اعتبارا من الفصل 

الدراسي االول للعام احلالي 2011/2010.
وقالت الوزيرة احلمود في تصريح لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( انه »سيتم توزيع الطلبة والطالبات 
املقبولني لهذه املنح الدراسية وفقا للتخصصات العلمية 

التي حتددها اجلامعات والكليات اخلاصة«.
واكدت ان هذه املنح الدراسية املخصصة من قبل 
اجلامع����ات والكليات اخلاصة لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي لتمنح للطلب����ة والطالبات الفائقني 
م����ن خريجي الثانوية العامة م����ن فئة غير محددي 

اجلنسية تأتي في اطار متكامل يرسخ مبادئ تربوية 
لتحفيز وتشجيع هؤالء الطلبة املجتهدين ويعلي من 
قدر التعليم وتسعى ليكون االستثمار احلقيقي في 
العنصر البشري مبا يغذي روافد التنمية البشرية 

لوطننا العزيز بطاقات بشرية متميزة.
واعرب����ت الوزيرة احلمود عن خالص ش����كرها 
وامتنانها لرؤساء وامناء وادارات اجلامعات والكليات 
اخلاصة على سرعة استجابتهم لهذه املبادرة االنسانية 
الراقية ومس����اهمتهم الكرمية يدا بيد مع الوزارة في 
حتقيق هذه االهداف التنموية التي تستثمر في العنصر 
البشري لفئة متفوقة ممن يفوق معدالت حتصيلها 

العلمي نسبة ال� 90% فأعلى.
واكدت ان استجابة اجلامعات والكليات اخلاصة لهذه 
املبادرة اذكت روح املنافسة بني املنتسبني للجامعات 
والكلي����ات اخلاصة وفتحت اب����واب التعليم العالي 

للفائقني دون متييز.

العامة لألوقاف في منطقة الدسمة 
املتقدمني وتسجيلهم  الستقبال 
في املشروع والتأكد من مطابقة 
الش���روط، وق���ال ان اجلامعة 
العربية املفتوحة التي أرس���ى 
امللكي  الس���مو  فكرتها صاحب 
األمير طالل بن عبدالعزيز هي 
مؤسس���ة تعليمية غير ربحية 
وتتعاون مع اجلهات املانحة في 
الراغبة في دعم طالب  املجتمع 
العلم باجلامعة، كما انها أنشأت 
صندوق الطالب الذي يحظى بدعم 
من اجلامعة ومؤسساتها وأهل 
اخلير بغرض دعم الطالب املتميز 
واحملتاج ماديا«. وشكر د.فخر 
العامة لألوقاف  األمان���ة  الدين 
واملسؤولني والعاملني فيها على 
حرصهم على تقدمي العون لطلبة 
اجلامعة العربية املفتوحة وعلى 
اهتمامهم مبتابعة تنفيذ االتفاقية 
الطرفني وتعزيزها  املوقعة بني 

باستمرار.

د.ط���ارق فخر الدين على الدور 
الذي تلعبه األمانة العامة لألوقاف 
في العملية التعليمية والتربوية، 
الطلبة  الس���يما في مس���اعدة 
احملتاجني من غير القادرين على 
تسديد الرسوم، وقال فخر الدين: 
»سيتواجد موظفو التسجيل في 
فرع اجلامعة في مسرح األمانة 

أعلنت األمانة العامة لألوقاف 
عن بدء اس���تقبالها للمتقدمني 
العلم  ملش���روع رعاية طال���ب 
وف���ق البروتوك���ول املوقع مع 
فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
املناسبة أعلن  بالكويت، وبهذه 
مدير املش���روع خالد فيروز ان 
األمانة العامة لألوقاف وبالتعاون 
مع إدارة فرع اجلامعة بالكويت 
املتقدمني  س���تقوم باس���تقبال 
من الطلبة الدارس���ني باجلامعة 
الكويت  العربية املفتوحة فرع 
ابتداء من اليوم 19 اجلاري وملدة 
شهرين، وفق الشروط احملددة 
لتق���دمي الدعم، وذلك مبس���رح 
األمانة العامة لألوقاف في منطقة 
الدسمة قطعة 6 من الساعة ال� 
5.30 عصرا وحتى ال� 8.30 مساء 
ايام االحد والثالثاء واالربعاء من 

كل اسبوع.
ف���رع اجلامعة  وأثنى مدير 
املفتوح���ة بالكويت  العربي���ة 

د.طارق فخر الدين

أكدوا أن الملتقى فرصة للشباب لعرض مواهبهم وإبراز إمكاناتهم وقدراتهم

أكاديميون: رعاية األمير لـ »ملتقى الكويت األول للشباب« تؤكد 
حرص سموه على دعم كل نشاط يشجع أبناءنا على العلم والمعرفة

مجاله األكادميي.

دعم الشباب

من جهته أكد مدي���ر إدارة العالقات العامة 
والتس���ويق ف���ي جامع���ة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجيا د.مسعود أسد أن رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مللتقى الكويت 
اإلعالمي للشباب وجائزة الكويت لإلبداع اإلعالمي 
هو دعم ملس���تقبل الكويت ويدل على حرص 
القيادة العليا على دعم شباب الكويت في كافة 
املجاالت ملا ميثلونه من قيمة حقيقية تدخرها 

الكويت وحترص عليها دائما.
وأض���اف د.أس���د أن جه���ود هيئة امللتقى 
اإلعالمي العربي واهتمامها بشريحة اإلع�����الميني 
من شباب ال��كويت دل������يل على الوعي واحلرص 
على شباب اإلعالميني مبا ميثلونه من حيوية 
ونش�����اط على أن يكون لهم دور إيج�����ابي وبدعم 
من جميع املؤسس���ات والقي��������ادات العليا، ما يدل 
على أن هؤالء الشباب هما عماد أي جهود للنهوض 
ببلدنا احلبيب والذي يحتاج للجميع وخاصة أنهم 
املس���تقبل الذي يجب أن نتكاتف جميعا لالرتقاء به 
والتركي���ز على أن تكون تلك الش���ريحة الهامة من 
شرائح املجتمع الكويتي مبستوى الطموحات التي 
نسعى الى أن تتسلح بجميع أدوات الدعم واالهتمام 
وأن تفتح لهم كل املجاالت لإلبداع واملساهمة بفاعلية 
في نهضة مجتمعها الذي نتطلع جميعا أن يكون على 
مستوى الطموحات واآلمال املنعقدة والتي نتمناها 

للكويت.
وعن الترتيبات والتحضيرات للملتقى قال األمني 
العام لهيئة امللتقى اإلعالمي العربي ماضي اخلميس 
ان اللجنة التنفيذي���ة مللتقى الكويت اإلعالمي األول 
للش���باب ستجتمع خالل األيام املقبلة للوقوف على 
اخر التجهيزات التي تتم بالتعاون مع قس���م اإلعالم 
في كلية اآلداب جامعة الكويت لبحث كيفية تطوير 
وإضافة املزيد من األنش���طة ضمن فعاليات امللتقى 
وذلك حرصا من اللجنة التنفيذية على أن يظهر ذلك 
احلدث والذي يعد األول من نوعه في ثوب يليق برعاية 
صاحب السمو األمير له، الفتا إلى أن أنشطة امللتقى 
س���تتضمن إطالق جائزة الكوي���ت لإلبداع اإلعالمي 
للشباب وهي عبارة عن مسابقة إعالمية سنوية بني 
طلبة وطالبات أقسام اإلعالم في اجلامعات الكويتية 
املختلفة يتم خاللها توزيع جوائز مالية قيمة وشهادات 
تقدير ودروع تذكارية على الطلبة الفائزين، وتنقسم 
املسابقة إلى مسابقة صحافية كأفضل إعالن صحافي 
وأفضل مقال وأفضل تغطية صحافية وأفضل حوار 
صحافي كذلك املسابقة اإلذاعية كجائزة أفضل إعداد 
لبرنامج إذاعي وجائزة أفضل إعالن إذاعي ومسابقة 
تلفزيونية تشمل جائزة أفضل فيلم وثائقي تلفزيوني 
وجائزة ألفضل تغطية إخبارية تلفزيونية وجائزة 
أفضل إعالن تلفزيوني وجائزة أفضل دراما تلفزيونية 
ومسابقة في العالقات العامة تشمل احلمالت اإلعالمية 
وأفضل تخطيط حلمل���ة إعالمية في اخلدمة العامة 
وأخيرا مس���ابقة فن التصوير والتي تعطي جائزة 
ألفضل صورة صحافية وأفضل صورة عامة، كما سيقام 
عدد من الندوات احلوارية الهامة حول قضايا إعالمية 
عديدة خالل امللتقى يشارك فيها عدد من اإلعالميني 
الكويتي���ني والعرب مما يتي���ح الفرصة أمام الطلبة 
والطالبات لالحتكاك املباشر مع اخلبراء اإلعالميني 
وتوسعة مداركهم والنهل من خبراتهم، كذلك سيقام 
على هامش امللتقى معرض متميز للفرص الوظيفية في 
املؤسسات اإلعالمية واملؤسسات االقتصادية ذات الصلة 
بوسائل اإلعالم، كما سيضم املعرض أجنحة مخصصة 
للطلبة الستعراض مشاريعهم وإجنازاتهم اإلعالمية. 
وختم اخلميس قوله بأن امللتقى يقام مبشاركة عدد 
من اإلعالميني ورؤساء التحرير ومسؤولي احملطات 
الفضائية وكبار املسؤولني في املؤسسات اإلعالمية 
املختلف���ة، إضافة إلى نخبة من اإلعالميني واملذيعني 
والصحافيني والكتاب واألكادمييني والفنانني وجميع 
املهتمني بشؤون اإلعالم، فضال عن مشاركة عدد من 
القادة السياس���يني وأصحاب الفكر والرأي وثلة من 
االقتصاديني ورجال األعمال كما ستكون هناك مشاركة 
فاعلة لعدد من جنوم اإلعالم العربي الذين سيشاركون 

في الندوات واالنشطة املختلفة في امللتقى.

الشباب املتميزين.
 واضاف ان رعاية س���موه للملتقى ستس���اهم في 
خلق جو من املنافسة بني أبنائنا الطلبة لتقدمي أفضل 
م���ا لديهم من ابداعات في مج���ال االذاعة والتلفزيون 
والصحافة والعالقات العامة، وأيضا رعاية س���موه 
للملتقى س���تعمل على مد اجلسور ما بني املؤسسات 
التعليمية واملؤسسات االعالمية في الكويت وفي خلق 

فرص وظيفية البنائنا الطلبة.

دور كبير لإلعالم

وبدوره قال أس���تاذ االعالم والعالقات العامة في 
جامعة الكويت ورئيس حترير جريدة أفاق اجلامعية 
د.أحمد الشريف: ال شك ان لالعالم اليوم دور كبير في 
ت�����وجيه الرأي الع����ام والتأثير في�����ه وت����نويره 
جت���اه ال����قرارات والقضايا الرئيس���ية في املجتمع، 
وأصبحت املؤسس���ات االعالمية جزءا رئيس���يا من 
مؤسسات التنشئة االجتماعية التي تسهم في تنشئة 

الفرد وتربيته واعالمه مبا يدور حوله من أحداث.
 ومن هذا املنطلق تأتي الرعاية الس���امية لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االح����مد ملل����تقى الكويت 
االعالمي االول للشباب، والذي يؤكد حرص سموه على 
دع����م ورعاية االنشط�����ة الشبابية وباالخص العلمية 
منها التي تس��������اهم في تشجيع الشباب على العلم 
وامل������عرفة واالبداع في جميع املجاالت.وفي املجال 
االعالمي ال تخلو مناس���بة اال ويحرص س���موه على 
التأكيد على أهمية وسائل االعالم ودورها في احملافظة 
على الوحدة الوطنية والدميوقراطية التي تتميز بها 
الكويت، وخطابات صاحب الس���مو األمير لالعالميني 
واضحة، فهي دائما تؤكد على وسائل االعالم احمللية 
بأن تنتهج أس���لوب االعالم الهادف، وهو ذلك االعالم 
الذي يسخر ويوظف جميع امكانياته في خدمة التنمية 

الشاملة للكويت.
وأوضح د.الشريف ان هذا امللتقى فرصة لتشجيع 
االعمال الش���بابية وابراز القدرات االبداعية للشباب 
الكويتي في املجال االعالم���ي الذي أصبح اليوم أحد 
الركائ���ز املهم���ة في قياس م���ا تتمتع ب���ه الدول من 
السياسية  التعبير واملش���اركة  دميوقراطية وحرية 

والتبادل الثقافي. 

حرية الرأي والتعبير

وعبر مدير مركز دراسات اخلليج وأستاذ قسم االعالم 
باجلامعة االميركية د.محمد اكبر اشكناني عن امتنانه 
لرعاية صاحب السمو للملتقى بالقول انه الشك في ان 
رعاية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد للقاء 
االعالمي الذي تستضيفه الكويت ستشرف هذا اللقاء 
وتثريه وهي ان دلت على شيء فامنا تدل على االهمية 
البالغة التي يوليها سموه لالعالم واملكانة الرفيعة التي 
تتحلى بها وسائل االعالم في الكويت من حيث التميز 
في اجلوانب املهنية اضافة الى مساحة احلرية الكبيرة 
وحرية الرأي والتعبير والقوانني املناسبة، ويعد اللقاء 
مبثابة فرصة مناس���بة لطلبة اجلامعة االميركية في 
الكويت لع���رض مواهبهم وابراز امكاناتهم وقدراتهم 
من خالل استعراض االعمال الفنية التي أبدعوها خالل 
دراستهم في اجلامعة في مجال الدعاية واالعالن والتي 
تعك���س التميز األكادميي الذي تتميز به اجلامعة من 
حي���ث تركيزها على الدمج ما بني النظرية والتطبيق 
واملساهمة في تخريج جيل من الشباب الكويتي املعطاء 
الذي يس���تطيع تقدمي خدمة متميزة لوطنه من خالل 

اس��تقبل أس��اتذة قس��م اإلعالم ف��ي جامعات 
الكويت املختلفة نبأ رعاية الصاحب السمو االمير 
الش��يخ صباح االحمد ل� »ملتقى الكويت اإلعالمي 
األول للش��باب وجائزة اإلب��داع اإلعالمي« والذي 
يق��ام ف��ي الفترة م��ن 19 الى 20 ديس��مبر املقبل 
وتقيم��ه هيئة امللتقى اإلعالمي العربي بالتعاون مع 
طلبة قس��م اإلعالم في كلية اآلداب جامعة الكويت، 
بسرور بالغ، مثمنني تلك اخلطوة األبوية وواصفني 
رعاية س��موه مللتقى يهدف إلى فت��ح آفاق جديدة 
لإلعالميني الشباب باالكليل الذي وضع على رؤوس 
كل اإلعالميني م��ن طلبة وأس��اتذة ومتخصصني 
وعاملني في احلقل اإلعالمي، وهو ما س��يجعل هذا 
اليوم عيدا أكادمييا ستنتظره اجلامعة في كل عام. 
وبهذه املناس��بة، عبر عدد من أساتذة قسم اإلعالم 
عن س��عادتهم لتل��ك الرعاية الس��امية، وفيما يلي 

التفاصيل:

طموح الشباب

في البداية قال رئيس قسم اإلعالم في جامعة الكويت 
د.يوسف الفيلكاوي »لقد أثلج صدورنا وأفرحنا خبر 
رعاية صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد 
مللتقى الكويت اإلعالمي للشباب األول والذي سيقام 
في جامعة الكويت، وهذا ليس بغريب على صاحب 
السمو االمير الذي عرفناه دائما راعيا وداعما للشباب 
ومساندا لهم في حتقيق طموحهم، وهذا أيضا دليل 
آخر على اهتمام األمير بصناع اإلعالم، كما سيكون 
لذلك األثر الكبير على نفوس أبنائنا الطلبة املشاركني 
في امللتقى وسيعطي للملتقى دفعة كبيرة وخاصة في 
بداية انطالقته ومن هذا املنطلق نتقدم ملقام صاحب 
السمو االمير بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لرعايته 

الكرمية مللتقى الكويت اإلعالمي للشباب«.

تخريج جيل محنك

من جانبها، قالت أستاذة قسم اإلعالم في جامعة 
الكويت د.عالية املت���روك ان جامعة الكويت بجانب 
كونها منبعا لنش���ر العلم واملعرفة حترص أيضا أن 
تكون مخرجاتها سببا وأداة للتقدم الذي تنشده الدولة 
على املستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، وهو ما دفع أساتذة وطلبة قسم اإلعالم 
إلى احتضان الفكرة التي أطلقتها هيئة امللتقى اإلعالمي 
العربي ملا لها من سبق وفائدة تعود على كل شباب 
اإلعالميني وتعمل عل���ى تخريج جيل محنك إعالميا 
لديه القدرة على صنع قاعدة إعالمية صادقة وصلبة 

وعلى أعلى درجات املهنية.
وثمنت املتروك رعاية صاحب السمو االمير مللتقى 
الكويت اإلعالمي األول للشباب، قائلة ان هذه الرعاية 
األبوية ليس���ت بغريبة على س���موه فلطاملا عهدناه 
صاحب املبادرة األولى في كل ما من شأنه األخذ بيد 

اجليل اجلديد والنهوض بهم.
بدوره، علق أستاذ قسم اإلعالم ف����ي جامعة الكويت 
د.خ����الد القحص على رع��اية صاحب الس���مو األمير 
بالقول: إن حرص ص��احب السمو االمير عل����ى رعاية 
»مل���تقى الكويت اإلعالمي األول للشباب«، وهو احلدث 
الذي يهدف باألساس إلى األخذ بيد شباب اإلعالميني 
وصقلهم علميا وثقافيا، لهو ش���يء عظيم وله األثر 
األكبر في نفوس أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات قسم 

اإلعالم في جامعة الكويت.
 مؤكدا أن الكويت ستخطو خطوات جليلة لألمام 
بفضل السياس���ة احلكيمة والفك���ر الثاقب والنظرة 

املستقبلية لسموه.

مفخرة للكويت

وع���لق أس����تاذ اإلذاع����ة وال��تلفزيون في كلية 
اآلداب جامعة الك����ويت د.محمود املوسوي بالقول 
»م����ما ال ش��������ك ف�����يه أن رعاية صاحب السمو 
االمير مللتقى الكويت اإلعالمي األول للشباب ه����ي 
بادرة طيب���ة تنم عن مدى اهتمام س���م����وه بجيل 
الشباب وثقته بهم. وال نستغرب ذلك من سموه فقد 
سطر كلمات في سجل الزوار عند زيارته جلناح قسم 
اإلعالم في امللتقى اإلعالمي الثاني سنة 2004 قال فيها: 
لقد كانت زيارتي لقسم اإلعالم مفخرة للكويت والتي 
امتنى ان يكون مستقبلهم افضل من حاضرهم«، تلك 
الكلمات كانت حافزا لنا جميعا نحن االساتذة والطلبة 
لبذل املزيد من اجله���ود لتأهيل جيل من االعالميني 

د.يوسف الفيلكاوي د.مسعود أسد د.أحمد الشريف

ماضي اخلميسد. محمد أشكناني

د.خالد القحص د.محمود املوسوي

»القيادة الفعالة« للمديرين المتميزين في خدمة المجتمع
تن����ظ���م ع���م���ادة خدمة املجتمع 
والتعلي���م املس�������تمر ب��ج����امع���ة 
ال���كويت متمثلة بقس������م الب����رامج 
التدريبي���ة ورش عمل متنوعة األولى 
حتت عنوان »القيادة الفعالة للمديرين 
املتميزي���ن« والتي تدور حول مهارات 
القيادة الفعالة لتحقيق النتائج – مفاهيم 
االدارة احلديثة – اهمية ومفهوم االدارة 
االس���تراتيجية – االهداف االساس���ية 

لالدارة الفعالة – ادارة التغيير واالبتكار 
باملنظمة – الفروق والتميز بني املدير 
والقائ���د – ادارة األزمات والصراع بني 
فرق العم���ل – ادارة االمناط املختلفة 

للعاملني.
 اما بالنسبة لورشة العمل االخرى 
فهي حتت عن���وان »النجاح والتفوق 
العلمي للخريجني« والتي تدور حول 
تعلم العادات السبع للتميز والنجاح 

– التحديات العملية وطرق اجتيازها – 
م����هارات التواص����ل الفعال املختلفة 
– الت����ميز ف���ي التواصل مع العمالء 
– ادارة الوقت واملهام – مهارة العرض 
املختصر الفعال – كسب ثقة الرئيس 
وفرق العمل – التميز في حتقيق اهداف 

العمل.
ول����الستفس���ار ع�������ن مواعي���د 
الورش امل���ذك���ورة يرجى االت����صال 

التالي���ة وال���خاصة  عل���ى االرق���ام 
بقس���م البرامج التدريبية: 24987155 

.24987633 �
وللتس���جيل: مراجعة عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املس���تمر – جامعة 
الكويت – الش���ويخ – مبنى اكادميية 
12 – قسم التسجيل واملتابعة – خالل 
الفت���رة الصباحية من 8.30 الى 12.30 

ظهرا.


