
الخميس 23 سبتمبر 2010   33الجامعة والتطبيقي
»التطبيقي« استقبلت 42 ألف طالب وطالبة العام الحالي منهم 9985 مستجدًا للكليات و2112 للدورات والمعاهد

خالل اللقاء التنويري مع الطلبة المستجدين في الكلية

أكاديميون: سنذلل العقبات أمام طلبة »التطبيقي« لتخريج كوادر مؤهلة 

الخلفان:  »التجارية« تستقبل أكبر عدد من الطلبة وتخصصاتها يحتاجها سوق العمل
محمد هالل الخالدي

هنأ مساعد العميد للشؤون الطالبية في كلية الدراسات 
التجارية بالتطبيقي د.عبدالواحد اخللفان الطلبة املستجدين 
بالعام الدراسي اجلديد وذلك خالل اللقاء التنويري الذي 
عقد صباح أمس في مبنى الكلية بحضور رئيس مكتب 
التسجيل ورئيسة مكتب التوجيه واإلرشاد ورئيس مكتب 
الرعاية الطالبية بالكلية، بدأ اللقاء بكلمة د.اخللفان التي 
أوضح فيها للمستجدين أهمية التخصصات التي تقدمها 
كلية الدراسات التجارية وفرص العمل الكثيرة التي تنتظر 

خريجيها في سوق العمل.
كما بني للمس���تجدين الفرص املتمي���زة التي تنتظر 
املتفوقني احلاصلني عل���ى 3 نقاط وأكثر حيث بإمكانهم 
احلصول بعد التخرج على منحة دراسية داخلية متكنهم 
من استكمال درجة البكالوريوس، وشدد د.اخللفان على 
ضرورة متابعة الطلبة إلعالنات الهيئة والكلية التي تتعلق 
مبستقبلهم الدراسي واحلرص على االطالع على اللوائح 
والنظم اخلاصة بتس���جيل املقررات والسحب واإلضافة 
ومواعيد التسجيل والتحويل بني األقسام أو الكليات، كما 
تطرق الى دليل الطالب وما يحتويه من معلومات مهمة 
جلميع الطلبة املستمرين أو املستجدين وقد وفرت إدارة 
الكلية نسخا كافية من هذا الدليل وكتيب »طريقك نحو 
النجاح« للطلبة، وشدد كذلك على ضرورة التزام جميع 
الطلبة بحس���ن اخللق واحترام أعض���اء هيئة التدريس 
والعامل���ني في الكلية واحت���رام الطلبة بعضهم لبعض 
وحثهم على احلوار وتقبل الرأي اآلخر واالعتزاز بالصداقة 
والعالقات االجتماعية فيما بينهم، مؤكدا على ان الكويتيني 
أس���رة واحدة يجب أن يسود فيها احلوار واالحترام بني 
اجلميع خاصة بني الطلبة، كما أعلن د.عبدالواحد اخللفان 
للطلبة ان كلية الدراسات التجارية قد حصلت وبكل فخر 
على شهادة العضوية املتميزة من احدى أكبر املؤسسات 
األكادميية األميركية وهي ش���هادة ال تعطى إال للكليات 
املتميزة التي تقدم دراس���ة أكادميي���ة ذات جودة عالية، 
وقال للمستجدين ان هذا يجب أن يكون حافزا لهم على 

النجاح والتفوق ومواصلة التعليم العالي.
من جهته، أوضح رئيس مكتب التس���جيل العديد من 
اإلجراءات املتعلقة بتسجيل املقررات والسحب واإلضافة، 
مشددا على الطلبة الراغبني في التحويل بضرورة استكمال 
جداولهم الدراسية بحيث تصبح عدد الوحدات املسجلة 
14 ليتمكنوا من التحويل، كما حتدث عن أهمية مراجعة 
الطلبة املستجدين ملكتب التسجيل بعد االنتهاء من اختبار 

مستوى اللغة االجنليزية لتسجيل املادة.
من جهتها حتدثت رئيس���ة مكت���ب التوجيه عن دور 
املكتب في متابع���ة الطلبة منذ قبولهم في الكلية وحتى 
تخرجهم وحثهم على مراجعة املكتب عند وجود مشكالت 

أو معوقات تعترض مسيرتهم الدراسية.

بكل تقدير، داعيا الطلبة املقيدين 
ال����ى ان يكملوا مس����يرة العطاء 
التدريبي، والطلبة املس����تجدين 
الى شد الرحال للحياة التدريبية 
اجلديدة ليلحقوا مبن سبقهم من 
اخوانهم املتدربني باملعهد ليتواصل 
التدريبي  العطاء لكادرن����ا  بذلك 

الكفء.

معهد االتصاالت والمالحة

فيما بارك مدير املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة عباس السماك 
للعاملني في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب العام التدريبي/ 
الدراسي اجلديد، متمنيا لهم دوام 
التوفيق في عملهم، حثهم على أن 
يقدموا ما بوسعهم من عمل جاد 
ومخلص لتلبية آمال وطموحات 
ابنائنا من املتدربني واملتدربات من 
العناصر الشابة الواعدة للعمل في 
مختلف املجاالت الفنية والتقنية 
للنهوض مبستقبل دولتنا احلبيبة 
الكويت حتت راية قائد مس����يرة 
التعليم والتدريب صاحب السمو 

االمير حفظه اهلل ورعاه.

معهد السكرتارية واالدارة المكتبية

معه����د  مدي����رة  وتوجه����ت 
 � املكتبية  الس����كرتارية واالدارة 
بنات وداد املضف بالترحيب لكل 
م����ن انضم الى الهيئ����ة هذا العام 
من اخواننا االس����اتذة والطالبات 
املتدربات للمش����اركة في مسيرة 
بناء االجيال داعية الى االخالص 
في اداء  هذه الرس����الة التربوية 

النبيلة.

المعهد الصناعي ـ الشويخ

بدوره قال مدير املعهد الصناعي 
اننا  � الشويخ م.صبحي محارب 
نهن����ئ الهيئ����ة العام����ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بكل من فيها 
من عمداء ومديرين واساتذة وطلبة، 
متمنيا ان يكون هذا العام الدراسي 

اجلديد عام فالح وجناح.

تقي ان يكون هذا العام عاما زاخرا 
بالنجاحات العلمية والتقدم واألمن 
آمال م����ن اهلل تعال����ى ان يحقق 
طموحات جميع الطلبة والطالبات 
في حياة تعليمية آمنة تتوافر فيها 
كل املس����تلزمات التي متكنهم من 
تطوير قدراتهم العلمية والفكرية 

والثقافية.

تحقيق الطموحات

وتقدم����ت نائب املدي����ر العام 
لش����ؤون التدريب سعاد الرومي 
لزمالئها أعض����اء هيئة التدريس 
والتدريب وإلى الطلبة واملتدربني 
بالهيئة بخالص التهنئة داعية اهلل 
سبحانه وتعالى ان يكون عام خير 
وفالح وحتقيق للطموحات التي 
تعتمل بالنف����س، مضيفة ان هذا 
العام اجلديد يحتاج الى حشد جميع 
اجلهود والقدرات لألساتذة األجالء 
وان يكونوا كما عهدناهم روادا في 
رعاية األبناء والسير بهم خطوات 
في طريق التقدم، مؤكدة ان الهيئة 
متلك كل ما يؤهل الطلبة والطالبات 
لإلقبال على املستقبل بثقة وأمل، 
حيث ان املنافسة هي سمة العصر 
وان املكانة الالئقة بالكويت وشعبها 
تظ����ل رهنا بالق����درة على الوفاء 
العص����ر ومواجهة  مبقتضي����ات 

حتدياته ومالحقة حركته.

»العلوم الصحية«

العلوم  وبارك عمي����د كلي����ة 
الصحية د.فيصل الشريفي قبول 
الطلب����ة والطالبات املس����تجدين 
في كلية العلوم الصحية بجانب 
إخوانهم وأخواتهم املس����تمرين، 
راجي����ا م����ن اهلل ان يوفقهم في 
حتصيله����م العلم����ي والتخ����رج 
حتى يكون����وا أعضاء فاعلني في 

املجتمع.

التمريض

من جانبه���ا، هن���أت عميد 
كلية التمري���ض خولة يعقوب 

وحث عميد الكلية ابناءه الطلبة 
والطالبات على الرجوع الى دليل 
الطالب الذي مت توزيعه في اللقاء 

االرشادي.

التربية االساسية

ورح����ب عميد كلي����ة التربية 
االساسية د.عبداهلل املهنا بالطلبة 
املقيدين واملستجدين  والطالبات 
وحثهم على االجته����اد والتفوق 
واملواظبة على احملاضرات واالهتمام 
مبالحظات استاذ املادة واعرب عن 
اس����تعداد الكلية الستقبال العام 
الدراسي اجلديد من خالل وضع 
خطة اولية لكيفية عمل اقس����ام 
الكلية انطالقا من اجلودة الشاملة 
وتطوير املناهج والبرامج بالكلية 
والعمل على متيز املوسم الثقافي 
هذا العام ومتابعة املباني اجلديدة 
اخلاصة بالكلية مبنطقة العارضية 

لالنتقال اليها.

معهد التدريب المهني

بدوره ذكر مدير معهد التدريب 
املهني م.رف����اع الرومي اننا نبدأ 
عامنا التدريبي اجلديد 2011/2010 
وكلنا امل في ان نكمل املس����يرة 
وننفذ ما في جعبتنا من التطوير 
والتحديث حتى نلبي احتياجات 
ابنائنا املتدربني لرفع مس����تواهم 
العلمي ملواكبة التقدم العلمي الهائل 
من حولنا في عاملنا املعاصر حتى 
يستطيعوا القيام بخدمة وطنهم 

بعد تخرجهم.

معهد التدريب االنشائي

م����ن جانبه قدم مدي����ر معهد 
التدريب االنشائي م.علي اخلميس 
اطي����ب االمنيات جلمي����ع الطلبة 
املس����تجدين واملقيدين بالتوفيق 
في تخصصاتهم العلمية والعملية 
والسعي لسبل النجاح عن طريق 
املثاب����رة الدؤوب����ة، وهنأ الطلبة 
اخلريجني الذين بذلوا جهودهم في 
سنني عديدة لينالوا ثمرة تخرجهم 

محمد هالل الخالدي
هنأ مدير ع����ام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
د.يعق����وب الرفاعي أعضاء هيئة 
التدري����س والتدري����ب واجلهاز 
اإلداري بديوان عام الهيئة وكلياتها 
ومعاهدها والطلب����ة والطالبات 
مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد، 
كم����ا رحب بالطلبة املس����تجدين 
وهنأهم ببدء أول فصل دراسي في 
حياتهم األكادميية بالهيئة، معربا 
عن متنيات����ه بالتوفيق والنجاح 
جلميع املقبولني في الهيئة وحثهم 
مع بداية مش����وارهم العلمي على 
االجتهاد واملثابرة وعدم االستهانة 
بالتحصي����ل الدراس����ي وحتقيق 
التي تقدم����وا من أجلها  األهداف 
وهي التزود بالعلم والتفوق من 
خالل االلتزام مبواعيد احملاضرات 
والتفاعل مع أساتذة املادة ليتمكنوا 

من خدمة الوطن.
الهيئة  ان  وأوضح د.الرفاعي 
تستقبل في كل عام دفعة جديدة 
تضاف ال����ى مدخالتها من الطلبة 
والطالبات املقيدي����ن في كلياتها 
العام تس����تقبل  ومعاهدها وهذا 
ما يق����ارب 42 ألف طالب وطالبة 
منهم 9985 مس����تجدا ومستجدة 
للكليات و2112 مستجدا ومستجدة 
التدريبية  للمعاه����د وال����دورات 
اخلاصة، مؤكدا ان الهيئة تسعى 
لتذليل جمي����ع العقبات أمام هذا 
الع����دد الكبير م����ن الطلبة حتى 
تسير العملية التعليمية بالشكل 
الصحيح وتسهل اليوم الدراسي 

على األستاذ والطالب.
الهيئة استطاعت  ان  وأضاف 
القليلة املاضية ان  خالل األعوام 
تقطع ش����وطا كبيرا في حتديث 
وتطوير برامجها وكل ما له ارتباط 
بالعملية التدريس����ية وما يخدم 
البالد في تقدمي مخرجات مؤهلة 

تأهيال علميا وتدريبيا.
فيما متن����ى نائب املدير العام 
للتخطيط والتنمية د.عبدالعزيز 

وتعليم الناس اخلير.

الدراسات التجارية

فيما قال عميد كلية الدراسات 
التجارية د.مشعل متلع ان رؤيتنا 
ترتكز على التغيير والتطوير نحو 
االفضل والعمل كفريق عمل واحد 
داخل الكلي����ة والذي يعمل ضمن 
فريق عمل اكبر داخل الهيئة، كما 
ان الكلية اكثر اصرارا من قبل على 
التطور والتميز لضمان اجلودة 

ومتيز برامجها.
ووق����د اس����تقبلت الكلية هذا 
الفص����ل اكث����ر م����ن 9500 طالب 
وطالبة منهم املستمر واملستجد، 

الدراسي  العام  مبناس���بة بداية 
اجلدي���د متمني���ا ان يكون عاما 
سعيدا مليئا بالتفوق واالجنازات، 
واكد ان رسالة التعليم هي رسالة 
سامية وجاءت بها جميع الكتب 
الس���ماوية وكل من يحمل هذه 
الرسالة سواء كان طال��با او مدرسا 
يجب ان يش��عر بالف��خر واالعتزاز 
وان يعلم بأنه يؤدي رس������الة 
عظيمة، مضيف���ا ان هذا الوطن 
الغالي بحاجة الى جهودنا في دفع 
عجلة التنمية والنهوض به في 
جم���يع املجاالت سواء االقتصادية 
او العمرانية او الفكرية وهذا ال 
يأتي اال من خ���الل طل��ب العلم 

التكميلي وبرنامج بكالوريوس 
التمريض املدرسي الذي سيطرح 
قريبا وحثت الطلبة والطالبات 
على املثابرة في طلب العلم النه 
الرابح للوطن كما  االس���تثمار 
تقدمت بالشكر ملدير عام الهيئة 
ونوابه على جهودهم بدعم مسيرة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

الدراسات التكنولوجية

الدراسات  وتقدم عميد كلية 
التكنولوجية د.وائل احلساوي 
التهاني العضاء هيئة  بأس���مى 
التدريس وجميع الطلبة والطالبات 

جميع الطلبة والطالبات، خاصة 
املستجدين منهم مبناسبة بداية 
العام الدراسي اجلديد، مؤكدة ان 
الزيادة لعدد املتقدمني للدراسة 
بالكلية هذا الفصل ما هي إال مؤشر 
للوعي بأهمية الدور الذي تلعبه 
مهنة التمريض في مجال الرعاية 
الصحية، خاصة في ظل نقص 
الكوادر الوطنية مقابل التوسع 
باملنش���آت واخلدمات الصحية 
حيث تقدم الع���ام احلالي 250 
طالب���ا وطالبة للكلية مبختلف 
برامجه���ا وه���ي برنامج دبلوم 
التمريض وبرنامج بكالوريوس 
التمريض وبرنامج البكالوريوس 

خولة يعقوب م.صبحي محارب د.وائل احلساوي

م.رفاع الرومي

د.مشعل متلع

م.علي اخلميس

وداد املضف

د.عبداهلل املهنا

د.عبدالعزيز تقي

د.فيصل الشريفي

سعاد الرومي د.يعقوب الرفاعي

الطلبة خالل عملية  التسجيل

هوشة بين طلبة »التجارية«
بعد االعتداء على مصورة »األنباء«

مخزي وال ميت للعمل النقابي 
بصلة واساء للحركة الطالبية، 
وان جميع الشرفاء من طالب 
وطالبات الهيئة يرفضون هذا 
التصرف املشيين، مشيرا الى 
ان احتاد الطلبة بصفته ممثال 
عن اجلموع الطالبية يشجب ما 
تعرضت له مصورة »األنباء«، 
ان االحتاد واجلموع  موضحا 
الطالبييية يكنييون كل التقدير 
واالحترام للصحافة، ويثمنون 
جهودهييم في حتييري اخلبر 
وتغطيتهييم الخبار الهيئة بكل 

جد ونزاهة.
الكنييدري عمادة  وطالييب 
النشيياط والرعاييية الطالبييية 
بضرورة محاسبة تلك القائمة 
التي لم تسيييئ إلييى مصورة 
»األنباء« فحسب وإمنا أساءت 
بتصرفهييا هييذا إلييى احلركة 
الطالبية داخل أسييوار الهيئة 
بشييكل عام، وضرورة اتخاذ 
اجراءات حازميية ضدهم ملنع 
تكرار ما حدث وفتح التحقيق 

بأسرع وقت ممكن.

من القائمة املستقلة.
وتساءل الزايدي: هل هذا هو 
فكر وسلوك القائمة املستقلة؟! 
مطالبا إدارة الهيئة بضرورة فتح 
حتقيق عاجل مع من قاموا بهذا 
الفعل املخجل ومحاسبتهم على 
ما اقترفييوه، مؤكدا في الوقت 
نفسييه اعتزاز قائمة املستقبل 
الطالبييي وتقديرهييا جلميييع 
املكلفن  الصحافين، وخاصة 
التطبيقي  منهم بتغطية أخبار 
ملا يبذلونه من جهود مشكورة 
العام لتغطية أخبار  على مدار 

احلركة الطالبية.
إلييى ذلك اسييتنكر رئيس 
االحتاد العييام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريييب وليييد الكندري ما 
قامت به إحدى القوائم الطالبية 
بالتحييرش مبصييورة جريدة 
»األنباء« والتعدي عليها باللفظ 
اثناء تواجدها الداء عملها في 
كلية الدراسييات التجارية بنن 
ان  الكنييدري  بحولي. وقييال 
ما قامت به تلييك القائمة عمل 

محمد هالل الخالدي
قييام عدد ميين طلبيية كلية 
باالعتداء  التجارية  الدراسييات 
علييى الزميلة مصورة »األنباء« 
في تصرف همجي، و»األنباء« 
تسييتنكر هذا السييلوك الشاذ 
الذي ال يعبر إال عن سوء خلق 
هؤالء الطلبة، وتتقدم بالشييكر 
والتقدير للطالب فيصل الزايدي 
الذي تصرف بشهامة ودافع عن 
الزميليية مصورة »األنباء«، كما 
العميد للشؤون  تشكر مساعد 
الطالبييية د.عبدالواحد اخللفان 
الييذي وعد مبتابعيية املوضوع 
الطلبة املعتدين، كما  ومحاسبة 
تشكر احتاد طلبة التطبيقي على 
موقفهم احلازم جتاه ما حدث.

بدوره استنكر رئيس مجلس 
قائمة املستقبل الطالبي واملرشح 
لرئاسة االحتاد لالنتخابات املقبلة 
فيصل الزايدي ما قامت به القائمة 
املسييتقلة في كلية الدراسييات 
التجارية، مشيييرا الييى انه كان 
متواجدا بالكلية وشيياهد بعض 
العامليين في القائمة املسييتقلة 
يتحرشييون بإحييدى الطالبات 
ويتلفظون عليهييا بألفاظ نابية 
تخدش احلياء ويعف اللسان عن 
ذكرهييا، فتدخل لنصرة الطالبة 
ليتبن له الحقا أنها مصورة من 
جريدة »األنباء« حضرت لتغطية 

تسجيل املستجدين.
وقال الزايدي ان عاملي القائمة 
املستقلة انقضوا عليه محاولن 
بالضرب بسييبب  التعدي عليه 
تدخله للدفاع عن الفتاة وإثنائهم 
عن هذا الفعل املشن لوال تدخل 
زمالئه والسيطرة على املتحرشن 

وليد الكندري فيصل الزايدي
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السماك: حملة إعالمية إرشادية للمحافظة على مبنى »المالحة« الجديد
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اجنزت ادارة املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة خطة عملها املوضوعة واملتعلقة 
الالزمة  التجهيزات االساسية  بتوفير كل 
للمبنى اجلديد من املكاتب والقاعات واملعامل 
والورش واختبارات الدور الثاني واجلداول 
التدريبي����ة وذلك من اجل اس����تقبال كل 
منتسبي املعهد من اعضاء هيئة التدريب 
واالداريني واملتدربني لبدء العام التدريبي 
اجلديد 2010 � 2011، وحول هذا اخلصوص 
صرح مدير املعهد عباس السماك بأنه على 

الرغم من الصعوبات التي واجهتنا طوال 
فترة الصيف، اال اننا متكنا وبفضل من اهلل 
من اجناز اخلطة املوضوعة وذلك بالتعاون 
مع االدارات املختلفة للهيئة، متمنيا ان تتم 
احملافظة على املبنى وم����ا به من مرافق، 
مؤك����دا انه واجب وطن����ي يتحمله جميع 
املتدربني واملتدربات، مشيرا في هذا الصدد 
الى ان هناك حملة اعالمية ارشادية ستبدأ 
ادارة املعهد بتنفيذها من اجل زيادة وعي 
املتدربني واملتدربات، حيث سيتم تعليق 
وتوزيع بوس����ترات ومنشورات تتضمن 

قواعد السلوك الطالبي مع بداية الدراسة 
والتدريب في املعهد االسبوع املقبل املوافق 
2010/9/26، متمني����ا ان يتم االلتزام بتلك 
القواعد واملتعلقة بعدم التدخني في اروقة 
ومبان املعهد املختلفة واحملافظة على املرافق 
العامة املختلفة املتوافرة في املعهد وعدم 
السماح بدخول املعهد بالشورت واملالبس 
غير املناسبة لعملية التدريب وغير ذلك 
من القواعد االخ����رى املهمة التي تأتي من 
ضمن اميان املعهد باظهار الصورة املشرفة 

البنائنا وبناتنا املتدربني.


