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الجامعــــة
والتطبيقي

عمداء الكليات هنأوا األسرة الجامعية والطلبة المستجدين ببداية العام الدراسي الجديد

قياديو الجامعة: توفير كل السبل لزيادة التحصيل العلمي وتخريج أجيال واعية

د.مب���ارك الهاج���ري إلى جميع 
منتسبي جامعة الكويت وأعضاء 
هيئ���ة التدريس وط���اب كلية 
الشريعة والدراسات اإلسامية 
بخالص التهنئة مبناسبة بداية 
العام الدراسي اجلديد 2010 / 2011، 
سائا اهلل تعالى أن يبارك هذا 
العام ويرزقنا خيره ويجعله عام 
بركة على اجلميع، متمنيا ان يكون 
عاما جامعيا مميزا يبرز دور كلية 
الشريعة والدراسات اإلسامية 
باجلامعة في أداء واجبها املأمول 
الى  منها لتلبية حاجة املجتمع 
تخريج علماء املستقبل املزودين 
بالعلم الشرعي الصافي املستمد 
من الكتاب الكرمي والسنة النبوية 
املطهرة، ليقوموا بنشر دين اهلل 
تعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
وترس���يخ تعاليم اإلس���ام في 
نفوس الناس أجمعني ليسعدوا 
في دنياهم بطاعة اهلل، ويفوزوا 

في أخراهم بجنات النعيم.
وأك���د د.الهاج���ري أن كلية 
الشريعة والدراسات اإلسامية 
تبذل قص���ارى جهدها لتخريج 
أجيال مثقفة واعي���ة فاهمة ملا 
يدور حولها من مستجدات احلياة 
وكيفية التعام���ل معها بأصول 
الشريعة اإلسامية وضوابطها، 
بعيدا عن التطرف والغلو، مشيرا 
الى أنه يجب األخذ بجميع األسباب 
واألس���اليب التي حتقق أهداف 
كليتنا العريقة، واالستفادة من 
التقنية احلديثة  جميع وسائل 
والثورة اإللكترونية وتوظيفها 

خلدمة دين اهلل تعالى.

والنشاط للرقي مبستوى التعليم 
اجلامعي ودف���ع عملية التنمية 
التعليمي���ة بجامعة الكويت مبا 
يتوافق م���ع تطلع���ات دولتنا 
احلبيبة، حتت رعاية وتوجيهات 
صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الش���يخ ناصر  الوزراء  مجلس 

احملمد«.
من جهتها، تقدمت عميدة كلية 
العلوم د.نادية ش���عيب بتهنئة 
خالصة إل���ى زمائها وزمياتها 
أعضاء هيئ���ة التدريس بالكلية 
وإلى األسرة اجلامعية مبناسبة 
بدء العام الدراسي اجلديد 2010 / 
2011، متمنية أن يكون هذا العام 
عام���ا مثمرا وبن���اء في حتقيق 
الطموح���ات واآلمال  املزيد من 
واإلجن���ازات على جميع محاور 

العمل اجلامعي.
وأضافت د.شعيب »أتقدم كذلك 
بتهنئة خاصة إلى أبنائي الطلبة 
وأذكرهم دائما بأنهم يعيش���ون 
عاملا تتفجر فيه املعارف العلمية 
والتقنية وي���زداد فيه الصراع 
ضراوة وقس���وة، لذلك فإنه من 
الواج���ب عليهم أن يتس���لحوا 
باإلمي���ان والعل���م ويعلموا أن 
االقتص���اد احلديث يعلق أهمية 
كب���رى عل���ى نوعي���ة الق���وى 
العامل���ة في املجتمع وعلى دور 
العلم والتكنولوجيا في التطور 

االقتصادي والنمو«.
من جانب آخر، تقدم عميد كلية 
الشريعة والدراسات اإلسامية 

املتميزة، وكذلك حصلت الكلية 
 Eduniversal على تقدير منظمة 
باختيارها ضمن أفضل 1000 كلية 
اإلدارية على  العلوم  من كليات 

مستوى العالم.
وأضاف د.العجم���ي أنه إلى 
جان���ب برنامج املاجس���تير في 
إدارة األعم���ال MBA، وبرنامج 
الدبلوم العالي في اإلدارة العامة، 
فتحت الكلية برامج جديدة على 
مستوى الدراسات العليا كبرنامج 
املاجستير في احملاسبة، وبرنامج 
املاجستير في االقتصاد، وبرنامج 
التمويل  ف���ي  العالي  الدبل���وم 
اإلسامي، مما يشكل مسارا فاعا 
في مجال الدراسات العليا بالكلية، 
مؤكدا أن هذا بدوره سيضيف بعدا 
جديدا لتعزيز املكانة األكادميية 
املرموق���ة لكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت لتمارس دورها 
البناء للمش���اركة ف���ي حتقيق 

التنمية الشاملة للوطن.

مستوى التعليم

بدوره، رحب عميد كلية العلوم 
الطبية املساعدة د.سعود العبيدي 
بجميع أبنائه الطلبة والطالبات 
التدريس  وجميع أعضاء هيئة 
واإلداري���ني والفني���ني العاملني 
بجامعة الكويت مبناس���بة بدء 
العام اجلامع���ي اجلديد 2010 / 

.2011
وقال د.العبيدي »نبدأ اليوم 
معا عاما جديدا من أعوام البناء، 
وأدعو اهلل العلي القدير أن يكون 
هذا العام مليئا باجلد واالجتهاد 

والتقدير.
ومن جانبه، تقدم عميد كلية 
العلوم اإلدارية د.راشد العجمي 
باسمه وباسم أسرة كلية العلوم 
اإلداري���ة م���ن أعض���اء الهيئة 
التدريس���ية والهيئة األكادميية 
املساندة وجميع العاملني بأخلص 
إلى  التهان���ي والتبريكات  آيات 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي والرئيس األعلى للجامعة 
د.موضي احلمود وجميع االخوة 
واألخوات من أسرة اجلامعة وذلك 
مبناس���بة بدء العام الدراس���ي 
اجلامعي 2011/2010، داعيا اهلل 
العلي القدي���ر أن يكلل جهودنا 
جميع���ا بالنجاح من أجل رفعة 
وتقدم هذا الصرح العلمي الشامخ 
ليظ���ل من���ارة للعل���م وملتقى 

العلماء.
وأكد د.العجمي أن كلية العلوم 
اإلدارية تواصل في املرحلة احلالية 
النهوض بأداء املهام والواجبات 
الازمة لصيانة االعتماد األكادميي 
الدولي ال���ذي حصلت عليه من 
قبل اجلمعي���ة الدولية لتطوير 
كليات إدارة األعمال AACSB، كما 
أضافت الكلي���ة إلى هذا اإلجناز 
العاملي اجن���ازات عاملية جديدة 
باختيارها ضمن أفضل 300 كلية 
إدارة أعمال على مستوى العالم 
وفق���ا ملا أصدرت���ه أكبر منظمة 
اسبانية لبحث وتقييم كليات إدارة 
األعمال في العالم CSTC وذلك بناء 
الكلية وتأثيرها على  على دور 
املس���توى الوطني والدولي من 
خال أبحاثها وأنشطتها املتعددة 

التقدم واالزده���ار. وانتهز  من 
هذه الفرصة بأن أتقدم بخالص 
التهنئة بالعام اجلديد إلى جميع 
الزماء من أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني، وأدعو اهلل أن يجعله 
عاما دراسيا موفقا ومثمرا، وأخيرا 
اسأل اهلل العلي القدير أن يوفق 
اجلميع من اجل خير ورفعة هذا 
البلد املعطاء في ظل رعاية صاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 

األمني وحكومتنا الرشيدة«.
من جانبه، ق���ال عميد كلية 
التربي���ة د.عبدالرحمن األحمد 
نعود من جديد م���ع بداية عام 
دراس���ي جدي���د بع���د أن قضى 
كل واح���د منا إج���ازة الصيف 
أرادها لتجديد  الت���ي  بالطريقة 
نشاطه واالستعداد لعام دراسي 
جديد. وها نحن عدنا مع الكثير 
من اآلمال والطموحات والرغبات 
التي سنس���عى إلى حتقيقها في 

العام الدراسي احلالي.
ب���دوره، هن���أ عمي���د كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري في كلمة له مبناسبة بدء 
الفصل الدراسي األول من العام 
اجلامعي 2011/2010، جميع أعضاء 
الهيئة  التدريس وأعضاء  هيئة 
األكادميية املس���اندة وموظفي 
الكلية والطلبة داعيا اجلميع إلى 
مواصلة جهودهم ألجل النهوض 
التعليمية والعلمية  بالعملي���ة 
بالكلية، واملضي قدما الستكمال 
تلك املسيرة، وأن يكون هذا الفصل 
مثمرا ومليئا باالجنازات، فلكم 
منا خال���ص التهنئة ووافر الود 

لزيادة حتصيلهم العلمي واالرتقاء 
بخبراتهم العلمية والعملية في 
جميع الكليات اجلامعية وهو ما 
يحتاج منهم إلى اجلدية وااللتزام 
بالتعاون مع أساتذتهم لتحقيق 
أهداف اجلامعة ورسالتها العلمية، 
مضيفا أن الكويت تتطلع إليهم 
وكلها أمل في زهرة ش���بابها في 
العزيز بشباب  الوطن  بناء هذا 
مؤمن بوطنه وواثق من إمكاناته 
العلمية فالعلم هو ساح الشعوب 

واألمم.

عام مثمر

ب���دوره، قال عمي���د القبول 
الرفاعي  والتس���جيل د.مثن���ى 
في كلمة له مبناس���بة بدء العام 
الدراس���ي اجلدي���د 2011/2010 
»يطي���ب لي أن أتقدم إلى جميع 
الطلبة والطالبات بأطيب التهاني 
والتبريكات وأدعو اهلل تعالى أن 
يكلل خطاهم بالنجاح والسداد 
والتوفي���ق وان يعينه���م على 
االضطاع مبسؤولياتهم في خدمة 
وطنهم الذي أفاض عليهم باخلير 
وش���ملهم بالرعاية، واعلموا أن 
نهضة األمم تقوم على س���واعد 
شباب األمة وقوتهم وعزميتهم في 
اجلد واملثابرة وتخطي الصعاب 

للوصول إلى الهدف املنشود«.
الكويت  وزاد: »وأذكركم بأن 
قدمت لنا جميعا الكثير وتستحق 
ف���ي املقابل أن ن���رد بعض هذا 
اجلميل من خال اجلد واالجتهاد 
واملثابرة واملساهمة في مسيرة 
الوط���ن التنموية من اجل مزيد 

بشكل يسهم في توحيد املخاطبات 
الداخلية واخلارجية، باإلضافة 
إلى إجناز مشروع ميثاق العمل 
اجلامعي الذي يدعو إلى بث روح 
التعاون بني أفراد األسرة اجلامعية 
املتمثلة في الطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس والهيئة اإلدارية، مؤكدا 
أن من أهم ما تطمح إليه األمانة 
العام���ة هو ترس���يخ مجموعة 
من القي���م وأخاقيات املهنة ملن 
يحتضنه���م احلرم اجلامعي من 
أس���اتذة وطلب���ة وإداريني مثل 
باللوائح والنظم وعدم  االلتزام 
املتبادل ونبذ  الغش واالحترام 
العن���ف وهي مع���ان نتمنى أن 
تسود بيننا باعتبارنا أفرادا في 
اعلى مؤسس���ة تعليمية بالباد 
تسهم في خلق شخصية اإلنسان 
اجلامعي الذي تفخر به، في الوقت 
ال���ذي نرحب فيه بأعضاء هيئة 
التدريس ف���ي هذا العام اجلديد 
وندعوهم إلى بذل املزيد من اجلهد 
والدعم لتطوير التحصيل العلمي 
فإننا نتوجه إلى أبنائنا الطلبة 
باالستفادة من اإلمكانات الكبيرة 
التي وفرتها اإلدارة اجلامعية من 
املكتبات  املتمي���زة مثل  املرافق 
واملاع���ب واألنش���طة الثقافية 
والرياضية واملساهمة في العمل 
الهادف خللق شخصية  النقابي 
الطالب اجلامعي الذي يتفاعل مع 

قضايا جامعته.

التحصيل العلمي

وأكد اليتامى أن اجلامعة قامت 
بتوفير كل السبل املريحة للطلبة 

هنأ قيادي���و جامعة الكويت 
وعمداء الكلي���ات أبناءهم طلبة 
اجلامعة املستجدين واملستمرين 
التدريس���ية  الهيئة  وأعض���اء 
والعاملني في اجلامعة مبناسبة 
بدء العام الدراسي اجلديد 2010-

2011، متمنني أن يكون عاما جامعيا 
موفق���ا للجميع مليئ���ا باجلهد 
واالجتهاد والنشاط واإلجنازات، 
وداعني الطلبة إلى االلتزام بالنظم 
واللوائح اجلامعية والتعاون مع 
أساتذتهم وزمائهم وبذل اجلهد 
خال دراس���تهم للحصول على 
أعلى النتائج حتى يتمكنوا من 
الوصول إلى أرقى درجات العلم 
واملعرف���ة للمس���اهمة في بناء 
وارتقاء وطننا العزيز، وهي معان 
نتمنى أن تسود بني اجلميع في 
الكويت باعتبارها أعلى  جامعة 
مؤسسة تعليمية بالباد، موصني 
إياهم بالبعد عن املشاحنات ونبذ 
العنف وكل ما قد يعيق مسيرتهم 

الدراسية.
ف���ي البداي���ة قال أم���ني عام 
اليتامى في  اجلامع���ة د.أن���ور 
كلمة له مبناسبة العام الدراسي 
اجلدي���د 2011/2010 »م���ع بداية 
العام الدراسي اجلامعي اجلديد 
إلى  2011/2010 يسرنا أن نتقدم 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
وأبنائنا الطلبة والطالبات بأجمل 
الدعوات واألمنيات بأن يكون عاما 
دراس���يا مميزا باجلد واالجتهاد 
العزيز  واملثابرة خدمة لوطننا 
والذي ما بخل علينا يوما وفتح 
أبواب العلم واملعرفة للجميع«.

وأضاف: ان���ه مع إطالة هذا 
الع���ام الدراس���ي جن���د انه من 
املناس���ب اس���تذكار بعض من 
املشاريع واالجنازات التي قامت 
به���ا األمانة العام���ة بهدف دعم 
املس���يرة اجلامعية وقد كان من 
أبرزها مشروع البريد اجلامعي 
العاملني  االلكترون���ي جلمي���ع 
باجلامعة بشكل يتيح االستفادة 
من اإلمكانات الهائلة للشبكة في 
تسهيل التواصل بني اجلميع كما 
مت تطبيق مشروع توحيد الكتب 
واملراس���ات اجلامعية جلميع 
الكلي���ات واإلدارات اجلامعي���ة 

د.عبدالرضا أسيري د.سعود العبيدي د.عبدالرحمن األحمد د.مبارك الهاجري د.راشد العجمي د.مثنى الرفاعي د.أنور اليتامى

خالل مهرجان خطابي نظمته القائمة على شرف مرشحيها

مرشح »المستقبل الطالبي« في انتخابات »التطبيقي«: 
ندعم المستجدين للحصول على المكافأة وتسجيل المواد

للخروج بعرس دميوقراطي خال 
االنتخاب����ات املقبلة يحق جلميع 

منتسبي الهيئة االفتخار به.
من جهته، توجه املنسق العام 
للقائمة عبدالعزيز الشمري بالشكر 
للجموع الغفي����رة التي حضرت 
احلف����ل على وقوفه����م الى جوار 
قائمتهم ودعمه����م لها طوال عام 
نقابي كام����ل، مم����ا كان له بالغ 
األثر الطيب، وكان دافعا قويا في 
جناح القائمة ومتكنها من حتقيق 

أهدافها.
وأعلن الشمري ان مرشحي 
القائمة النتخابات االحتاد املقبلة 
الذايدي  ستضم كا من فيصل 
كرئي���س للهيئة اإلدارية، خالد 
املطيري، بدر الشمري، عبداهلل 
الذروه، محمد الرش���يدي، فهد 
العجمي، فيصل العتيبي، يوسف 
الظفيري، نواف الزعبي، احمد 
العدوان���ي، يوس���ف الكندري، 
نايف احلربي، يوسف اخلضري، 
عبداهلل الفيلكاوي، فهد السهلي، 
التي  إضافة ملقاع���د للطالبات 
س���تعلن عنهن نائبة املنس���ق 

العام الحقا.

اإلس����امي احملافظ، والعمل على 
حتقيق مطالب اجلموع الطابية، 
والوقوف سدا منيعا للدفاع عن 
قضاياهم ومصاحلهم، واالستمرار 
في حصد إجنازات جديدة تضاف 
الذي  الطابي  لسجل املس����تقبل 
يزخر مبسيرة عطاء لم ينقطع، كما 
طالب أبناء القائمة بعدم االجنرار 
وراء أي استفزاز من قبل اآلخرين 

الدراسية، ومساعدتهم في التقدم 
الطلبة،  للحصول على مكاف����أة 
املتاحة  وإرشادهم للتخصصات 
أمامهم والتي تتناسب مع قدرات 
كل منهم، وغيرها من األمور التي 
يحتاج إليها الطلبة مع بداية العام 

الدراسي.
ووعد الذايدي اجلموع الطابية 
النهج  باالس����تمرار على نف����س 

لقائمة املس����تقبل الطابي بعدم 
التي  الش����ائعات  ال����ى  االلتفات 
ستطلقها بعض القوائم املنافسة 
خال األيام املقبلة، كما اعتدنا منها 
سنويا، وعدم اخلوض معها في 
جدال عقيم ال فائدة منه، وحثهم 
عل����ى التركيز والتف����رغ خلدمة 
اجلموع الطابية ومساعدة زمائهم 
املستجدين في تسجيل جداولهم 

آالء خليفة
نظمت قائمة املستقبل الطابي 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفل عشاء على شرف 
مرش����حيها في انتخابات االحتاد 
املقبلة التي من املنتظر إجراؤها 
3 أكتوبر املقبل، بحضور، املنسق 
العام للقائمة عبدالعزيز الشمري، 
ورئيس مكتب تنسيق القائمة هيثم 
اخلالدي، واملرشح لرئاسة االحتاد 
فيصل الذايدي وزمائه املرشحني 

ملقاعد االحتاد.
وحتدث املشاركون عن مسيرة 
إجنازات القائمة منذ تربعها على 
عرش االحتاد ف����ي العام النقابي 
2002 وحتى اآلن باستثناء العام 
2005، وأكد املتحدثون في املهرجان 
اخلطاب����ي عن ثقتهم في اجلموع 
الطابية وانها ستجدد العهد مع 
املستقبل الطابي ملواصلة مسيرة 
إجنازاتها والت����ي حققت خالها 
سلسلة من اخلدمات واإلجنازات 

ال تعد وال حتصى.
وطالب املرشح لرئاسة االحتاد 
فيص����ل الذايدي اجلم����وع التي 
احتشدت في احلفل من املؤيدين 

عبدالعزيز الشمري متحدثا في املهرجان اخلطابي

تعقد اجتماعًا 27 و 29 الجاري

البحر: لجان مشتركة بين اتحاد أميركا والمكاتب الثقافية
الشريدة يطالب وزيرة التربية

بإعالن مرشحها إلدارة الجامعة
االء خليفة

اعلن نائب رئيس الهيئة االدارية للشؤون الطابية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع الوالي�������ات املتح���دة االمي���رك���ية 
nuks.org عبدالرحمن البحر أن اللجنة املشتركة بني االحتاد واملكاتب 
الثقافية في كل من واش����نطن ولوس اجنيليس ستعقد اجتماعها 
الدوري في واش����نطن دي سي 27 اجلاري وفي لوس اجنيليس في 
29 اجلاري، ملتابعة قضايا ط����اب الكويت االكادميية في الواليات 
املتحدة والقضايا التي تهم طلبة اميركا بشكل عام. ودعا البحر جميع 
الطلبة والطالبات الى زيارة موقع االحتاد وتعبئة االستمارة املتعلقة 
باللجنة املشتركة حيث ميكن للطلبة ارسال اقتراحاتهم واسئلتهم 
عن طريق املوقع لتتم مناقش����تها خال االجتماع حيث بني البحر 
ان جميع ما يتم ارساله من قبل الطلبة سيتم التعامل معه بسرية 

تتواءم مع خصوصية كل مشكلة متعلقة بالطلبة والطالبات.

طالب املنسق العام لتجمع حملة الدكتوراه الكويتيني د.سلطان 
الشريدة وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي احلمود باإلعالن 

عن مرشحها ملنصب مدير اجلامعة.
وقال د.الش��ريدة في تصريح صحافي ان الوزيرة لها مرش��ح 
تدعمه وترغب في توليه منصب مدير اجلامعة وال ترغب في التجديد 

ملدير اجلامعة احلالي.
وأضاف الش��ريدة: ان الوزيرة تقلدت الوزارة منذ سنة وأربعة 
أش��هر ومدة مدير اجلامعة السابق انتهت قبل شهر واملعروف ان 
اجراءات التجديد البد ان تتم قبل االنتهاء بخمسة أشهر على االقل 
مش��يرا إلى امكانية وجود مرشح آخر لعدم رغبة مجلس الوزراء 

عبدالرحمن البحرفي التجديد للمدير السابق لوجود معارضة نيابية عليه.

طلبة الجامعة يشتكون نقص الشعب الدراسية 
لمقررات التخرج ويناشدون وزيرة التربية التدخل

جامعة النيل للتكنولوجيا وّقعت اتفاقية 
للتبادل الطالبي مع جامعة ميامي األميركية

محمد هالل الخالدي
اشتكى عدد كبير من طاب وطالبات جامعة 
الكويت من النقص الشديد في عدد الشعب الدراسية 
املفتوحة خاصة ملقررات التخرج األمر الذي سيؤدي 
الى تأخر تخرج عدد كبير منهم في العام الدراسي 
احلالي، وأبدى عدد من الطلبة اس���تغرابهم من 
إصرار إدارة اجلامعة على عدم فتح شعب جديدة 
عل���ى الرغم من موافقة اعض���اء هيئة التدريس 
وتوافر القاعات، وأرجع البعض سبب هذا النقص 
الكبير في عدد الشعب املفتوحة الى توجه إدارة 
اجلامعة الى تقليص املقررات االضافية ألعضاء 
هيئة التدريس والتي يترتب عليها تخصيص مكافأة 
مالية لألساتذة على تلك املقررات التي تضاف الى 
العبء التدريسي العادي، ومما يؤكد تلك املزاعم 
قيام عمادة القبول والتس���جيل بإلغاء عدد كبير 
م���ن املقررات املفتوحة رغم وجود عدد كبير من 
الطلبة املسجلني فيها ومنهم اخلريجون ال لشيء إال 
ألنها تعد مقررات إضافية ألعضاء هيئة التدريس، 
ووصفت بعض املصادر سياسة ادارة اجلامعة هذه 
بأنها ليست جديدة ولكن آثارها السلبية تزيد عاما 

بعد عام بس���بب تزايد اعداد الطلبة وزيادة عدد 
الطلبة اخلريجني الذين يتأخر تخرجهم بس���بب 
نقص الشعب الدراسية، من جهة ثانية فوجئ عدد 
من اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعدم 
احتساب بعض املقررات اإلضافية لهم بحجة انها 
ضمن املقررات التي ال تخصص لها مكافأة مالية 
كونها ال تدرس في مواعيد منتظمة وليس فيها 
حضور وغياب للطلبة مثل مقررات القراءات او 
العمل���ي، غير ان بعض املقررات االخرى التي لم 
حتتسبها عمادة القبول والتسجيل ليست ضمن 
هذه املجموعة مثل مقرر بحث تخرج، حيث انها 
مادة دراس���ية وفيها حضور وغياب االمر الذي 
يدل على س���وء فهم بعض القائمني على عمادة 
القبول والتسجيل، وناشد الطلبة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التدخل 
في األمر والطلب من إدارة اجلامعة فتح ش���عب 
دراس���ية جديدة حتى ال يتأخ���ر تخرج الطاب 
لفصل دراس���ي او عام دراسي كامل بسبب مادة 
واحدة تريد إدارة اجلامعة ان توفر مكافآتها على 

حساب مستقبلهم.

القاهرة -  هناء السيد 
النيل  كشف رئيس جامعة 
للتكنولوجيا د.طارق خليل عن 
قيام اجلامع����ة مؤخرا بتوقيع 
اتفاقية تبادل طابي مع جامعة 
ميامي االميركية تنص على تبادل 
الزيارات الطابية لفصل دراسي 
أو لعام كامل وذلك بغرض اتاحة 
أمام طاب اجلامعتني  الفرصة 
لاستفادة املشتركة من خبرات 
االس����اتذة بكلت����ا اجلامعتني، 
ومن أبرز املجاالت التي سيتم 
التعاون فيها دراسات الهندسة 
واالدارة والثقاف����ة والعل����وم 

واالجتماعية. 
وقال د.خليل ان االتفاقية من 
شأنها متكني الطاب والباحثني 
املصري����ني من التع����رف على 
العاملي����ة في مجال  املتغيرات 
التعليم والبحث العلمي وأبرز 

االساليب التي تتبعها اجلامعات 
االميركي����ة ومن ثم اكتس����اب 
خبرات أكادميية وثقافية متنوعة 

ومترابطة.
وأوض����ح رئي����س »النيل« 
أن املصروفات بجامعة ميامي 
تصل خلمسة أضعاف مصروفات 
جامعة النيل وبالرغم من ذلك 
فان الطاب الذين سيقع عليهم 
االختيار للس����فر ال����ى أميركا 
الذي  املبلغ  س����يدفعون نفس 
يدفعونه جلامعة النيل كما أن 
الوافدين من ميامي سيدفعون 
جلامعتهم نف����س ما يتم دفعه 

هناك.
وأوض����ح رئي����س جامعة 
النيل أن توقيع اتفاقية تبادل 
مع جامعة ميامي يحدث الول 
مرة مع جامعة عربية وافريقية، 
وبذلك تنضم »النيل« الى قائمة 

أبرز اجلامعات على مس����توى 
التي س����بق لها توقيع  العالم 
مثل ه����ذه االتفاقية مع ميامي 
في دول مثل استراليا والبرازيل 
والنمسا وكندا والصني والتشيك 
والدمنارك واجنلت����را وفنلندا 
واملانيا وايرلندا وكوريا واملكسيك 
وهولندا وپولندا وسنغافورة 

وسلوڤاكيا والسويد. 
اجلدير بالذكر ان »ميامي« 
ه����ي جامعة بحثي����ة ال تهدف 
النيل، وان  للربح مثل جامعة 
تلك االتفاقية تأتي ضمن العديد 
من اتفاقيات التعاون املشترك 
النيل في  التي وقعتها جامعة 
اآلونة االخي����رة مع العديد من 
العاملية اميانا منها  اجلامعات 
بضرورة التع����رف على كل ما 
هو جديد في التعليم والبحث 

العلمي على مستوى العالم.

اعل����ن مدير ادارة مكتب التوجيه املجتمعي بوزارة االوقاف 
والشؤون االسامية عبداهلل العوضي ان املكتب انتهى من توقيع 
عقدين الجراء دراستني ميدانيتني مع مكتب التميز التابع جلامعة 
الكويت. وذكر ان الدراستني تشتمان على ما يلي: األولى دراسة 
عن ظاهرة الرش����وة داخل املؤسس����ات احلكومية في املجتمع، 
اما الدراسة الثانية فهي عن ظاهرة احملسوبية )الواسطة( في 
املجتمع، حيث اصبحت سمة مكتسبة في عقول اجيالنا وشبابنا 

وال ش����ك انها عنصر من عناصر التخلف احلضاري. واوضح 
العوضي ان هاتني الدراس����تني جاءتا انطاقا من احلرص على 
حتقيق اهداف املكتب في متابعة ودراس����ة املظاهر السلوكية 
في املجتمع الكويتي والسعي لترسيخ القيم االجتماعية التي 
يحث عليها االسام، فضا عن حتقيق التواصل والتعاون مع 
مؤسس����ات الدولة التي تعنى بنشر الفضيلة وحماية السلوك 

االجتماعي.

»األوقاف« تجري دراستين ميدانيتين مع مكتب التميز بالجامعة


