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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي قرارين يقضي 
االول بتعي���ن اديب���ة عبداهلل 

اليماني لشغل وظيفة مدير ادارة 
الشؤون االدارية.

اما الثاني فيقضي بتعين علي 
عبدالعزيز املتروك لشغل وظيفة 

مدير ادارة اخلدمات العامة.

اليماني مديرًا للشؤون اإلدارية
والمتروك للخدمات العامة في »التطبيقي«

صورة جماعية لطلبة برنامج اللغة اإلجنليزية املكثف مع مدرسيهم

الطالبات خالل اللقاء روزماري لويد ود.هرنان ريكلمي خالل اللقاء

يوسف الفيلكاوي

جمعية أعضاء هيئة التدريس تنتقد
عدم إشراكها في لجنة اختيار مدير الجامعة الجديد

»المتحدون الطالبية« في الجامعة المفتوحة
تنظم دورات مجانية تشمل الفصل األول

رئيس المكتب الثقافي  بدبي تفقد
أوضاع طلبتنا الدارسين في جامعة عجمان

»التطبيقي«: تأجيل تطبيق الئحة المكافآت المالية
على أعضاء هيئة التدريس والتدريب إلى الفصل المقبل

آالء خليفة
أصدرت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكوي���ت بيانا رفضت فيه ع���زم وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي تشكيل جلنة اختيار مدير 
اجلامعة دون إشراك اجلمعية فيها، وجاء في البيان 
»ان اجلمعية تبدي بالغ اس���تيائها واستغرابها 
لتغييب دورها ف���ي جلنة اختيار مدير اجلامعة 
املقبل، وتعتبر ذلك مؤشرا على عدم احترام رغبة 
أعضاء هيئة التدريس بترشيح ممثلهم في اللجنة«. 
وأضاف البيان »ان مثل هذا املوقف نعتبره نحن 
تنكرا من الوزيرة لزمالئها االكادميين، وهو موقف 

سيشكل مشروع أزمة قادمة، ومما يثير تعجبنا ان 
الوزيرة وهي عضو هيئة التدريس في اجلامعة، 
ونائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس سابقا، 
تتجاه���ل اآلن دور اجلمعي���ة دون أي مبرر، في 
الوقت الذي يأمل فيه زمالؤها االس���اتذة الدفاع 

عنهم وأخذ آرائهم«.
وق���ال البيان »ان هذا التص���رف من الوزيرة 
دليل على عدم احترامها ملؤسسات املجتمع املدني 
بشكل عام وجمعية اعضاء هيئة التدريس بشكل 
خاص، على الرغم من انها كانت احد ابناء الوسط 

النقابي ومن الناشطن فيه.

محمد المجر
أعلن الناطق الرسمي باسم »المتحدون الطالبية« 
في الجامعة العربي��ة المفتوح��ة � فرع الكويت 
طالل الظفيري عن تدش���ين خط���ة العمل للعام 
الجامع���ي 2011/2010، الفتا ال���ى ان باكورة هذه 
الخطة هي توفي���ر دورات مجانية قدمها كل من 
معهد اكاديمية الجودة واالقتصاد ومعهد تك مارك 
البريطاني لمواد االنجليزي el111 /el112 لمدة الفصل 

الدراسي األول.
واضاف الظفيري ان »المتحدون الطالبية« اخذت 
على عاتقها تسخير كافة امكانياتها لخدمة الجموع 
الطالبية في الجامعة وتذليل كافة الصعاب التي 
تواجه زمالءنا الطلبة، فخدمة الزمالء واجب تفرضه 
علينا مبادئنا اإلسالمية، مرحبين باستفسارات 
كافة الطلبة وتلقي مشاكلهم وشكاويهم من خالل 

أعضائنا المتواجدين في الجامعة.

عجم���ان � كونا: قام رئيس المكتب الثقافي 
بالقنصلية العامة للكويت في دبي د.صالح ياسين 
والملحق الثقافي بالمكتب د.اس���امة اليوسف 
بزيارة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
في اطار زيارات اكاديمية يقومان بها بمناسبة 
تسلمهما مهام عملهما الجديد في المكتب. وقال 
ياسين في تصريح ل� »كونا« عقب الزيارة انه 
اجتمع خالل الزيارة بنائ���ب رئيس الجامعة 
د.أحم���د عنكيط باالضافة ال���ى عمداء القبول 
والتس���جيل واالعالم والهندسة. واوضح انه 
استمع الى شرح تفصيلي عن برامج الجامعة 
واالعتم���ادات األكاديمية الت���ي حصلت عليها 

وشروط االلتحاق بالجامعة واجراءاته.
واش���ار الى ان النقاش مع اساتذة الجامعة 
الكويتيين  الطلبة  ومسؤوليها تناول أوضاع 
الدارس���ين فيها الذين يص���ل عددهم الى 255 

طالبا وطالبة غالبيتهم في تخصصات القانون 
وطب االسنان وبعض التخصصات األخرى مثل 

الهندسة المعمارية واالعالم والتربية.
واستمع د.صالح ياسين الى شرح من عميد 
القبول والتسجيل د.محمد جدي عن المستوى 
المشرف الداء الطلبة الكويتيين في تلك الجامعة 
ف���ي البرامج المختلفة. وقال انه قام والملحق 
الثقافي د.اسامة اليوس���ف بجولة في كليات 
الجامعة المختلفة واطلعا على المرافق المتنوعة 
من قاعات دراس���ية ومختبرات وعيادات طب 
األس���نان وصاالت رياضية ومرافق اجتماعية 
وترفيهية. كما التقى ياسين مع بعض الطالب 
الدارس���ين في الجامعة واطلع على اوضاعهم 
عن قرب وأكد ان الطلبة أش���ادوا بالمس���توى 
االكاديمي للجامعة والمعاملة الحس���نة التي 

يلقونها هناك.

محمد الخالدي
تأكيدا لما نشرته »األنباء« 
اول من امس حول قرار نائب 
المدير العام للشؤون االدارية 
والمالي���ة في الهيئ���ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الذي يهدف الى تطبيق كل بنود 
الئحة المكافآت المالية العضاء 
هيئة التدريس والتدريب، والذي 
نقلت »األنباء« حالة االستياء 
من قبل االس���اتذة والمدربين 
منه وتأكيدهم صعوبة تطبيقه 

حالي���ا، علم���ت »األنباء« من 
مص���ادر مؤك���دة ان االدارية 
المالية بالهيئة قررت تأجيل 
تطبيق الالئحة للفصل الدراسي 
الدراس���ة  المقبل للمزيد من 
ولضم���ان تطبيق���ه بصورة 
سليمة ال تتعارض مع مصالح 
الطلب���ة والمتدربين من جهة 
وحقوق االساتذة والمدربين 
في الحص���ول عل���ى مكافأة 
مالية مناسبة نظير عملهم في 
الدورات التدريبية كونه عمال 

اضافيا يستحقون عليه بدال 
ماليا، وقد عبر عدد من اعضاء 
هيئة التدريس والمدربين عن 
شكرهم وتقديرهم الدارة الهيئة 
ممثلة بقطاع الشؤون المالية 
واالدارية على سرعة تجاوبها 
وتقديرها لحقوق االس���اتذة 
والمدربي���ن بما يؤكد حرص 
ادارة الهيئ���ة على اس���تقرار 
الوض���ع االكاديم���ي وتوفير 
االج���واء العلمية المناس���بة 

للجميع.

الجوعان: أنشطة متنوعة
في المؤتمر الـ 27 التحاد أميركا

أعلن رئيس الهيئة االدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع الواليات املتحدة األميركية 
nuks.org أحمد اجلوعان ان االحتاد 
سيقيم منتديات وندوات عديدة 
وفي قضايا مختلفة خالل املؤمتر 
الس����نوي الس����ابع والعشرين 
لالحتاد في مدينة ميامي بوالية 
فلوريدا في الفترة بن 25 و28 
نوفمبر من هذا العام حتت رعاية 
كرمية من سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد، 
وستشمل هذه البرامج املنتدى 
السياسي كعادة االحتاد كل عام 

مبش����اركة ثلة من نواب مجلس االمة وممثل����ن للحكومة ومفكرين 
سياسين ملناقشة االوضاع السياسية في البالد. واضاف انه سيتم عقد 
منتدى اقتصادي مبشاركة محللن اقتصادين وممثلن للقطاع اخلاص 
ملناقش����ة االوضاع االقتصادية في العالم وفي املنطقة وتأثيرها على 
االقتصاد الكويتي احمللي، كما سيقيم االحتاد عددا كبيرا من املنتديات 
والندوات في مختلف املواضيع الرياضية والثقافية والدينية، حيث 
ان جميع هذه البرامج هي بدعم من راعي املؤمتر سمو رئيس مجلس 
الوزراء والذي يعتبر الراعي االكبر ألنش����طة طلبة وطالبات الكويت 
املغتربن في الواليات املتحدة االميركية. وأوضح اجلوعان ان جميع 
تفاصيل هذه املنتديات واالنشطة سيتم االعالن عنها قريبا عن طريق 
موقع االحتاد اخلاص باملؤمتر على موقع االحتاد الرسمي على شبكة 
االنترنت nuks.org. من جانب آخر طالبت الهيئة االدارية في االحتاد 
 )nuks.org( الوطني لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية
على لسان نائب الهيئة االدارية عبدالوهاب العثمان مبساواة الطلبة 
املتميزي����ن من مبتعثي دي����وان اخلدمة املدني����ة بغيرهم من الطلبة 
املتميزين من مبتعثي اجلهات التعليمية االخرى مثل وزارة التعليم 
العالي حيث ان هناك مكافآت تش����جيعية تصرف للطلبة املتميزين 
بشكل سنوي وهو ما يجب ان يشمل مبتعثي ديوان اخلدمة املتميزين 
ايضا والذي����ن يبذلون قصارى جهدهم في اجلد واالجتهاد لرفع علم 
بلدنا الغالي عاليا كحال اقرانهم املبتعثن من اجلهات االخرى، واوضح 
العثمان أن مس����اواة مبتعثي ديوان اخلدمة ال تتوقف عند هذا احلد 
بل كان االحتاد وال يزال يطالب مبس����اواتهم في جميع النواحي مثل 
املخصصات الشهرية والتي اصبحت ال تتواءم مع الغالء احلالي في 
الوالي����ات املتحدة حيث انها تقارب روات����ب مبتعثي وزارة التعليم 

العالي قبل زيادتها في اوائل القرن احلالي.

أحمد اجلوعان

»اإلعالم« يستضيف المؤتمر الـ 15 
للجمعية العربية األميركية 16 الجاري

التدريس االعالمي في الجامعات 
العربية، باالضافة الى مواضيع 
اخرى ذات عالق���ة بالتدريس 

االعالمي.
وذكر د.الفيلكاوي ان الهدف 
من الجمعية العربية االميركية 
الس���اتذة االتص���ال ومن هذا 
القضايا  المؤتمر هو مناقشة 
الخاصة بالتعلي���م واالعالم، 
ويعتبر ه���ذا المؤتمر فرصة 
لالجتماع وزيادة الترابط بين 
االكاديميي���ن واالعالميي�����ن 
والممارس���ين  والمهنيي���ن 
لالعالم، حيث سيحضر المؤتمر 
ممثل���ي العديد م���ن القنوات 
العالمي���ة منها  الفضائي�����ة 
قناة ال���� CNN وكذلك القنوات 
العربي�����ة والصحف، مضيفا 
انه س���يكون هناك مشاركون 
من عدد من الجامعات االجنبية 
العربي  الخلي���ج  وجامع��ات 
ولبنان ومص��ر والعراق وايران 
المتحدة  وتون��س والواليات 
وماليزي��ا وعم���ان، مؤكدا ان 
المؤتمر مفت��وح للجمي��ع ال 
يقتصر على فئة معين��ة م��ن 

االكاديميي��ن.
وقال: ان الجمعية العربية 
االميركية تهدف ايضا لتشجيع 
الطلبة وايضا الصحافيين خالل 
هذا المؤتمر حيث سيتم اختيار 
افضل بحث عربي وافضل بحث 
اجنبي وافض���ل باحث عربي 
وافضل باحث اجنبي، وكذلك 
افض���ل بحث طالب���ي لطلبة 
الدراسات العليا، وايضا اختيار 

شخصية صحافية.

وانجليزية وعدد الجلسات 15 
جلسة منها 3 ورش عمل، مبينا 
ان الجلس���ات س���تقام باللغة 
العربية واالنجليزية وستكون 
هناك ترجمة فورية للجلسات 

االنجليزية.
واضاف انه س���يتم افتتاح 
المؤتمر يوم الس���بت مس���اء 
وس���تقام جميع الجلسات في 
جامعة الكوي���ت خالل الفترة 
الصباحي���ة، مش���يرا الى انه 
ستكون هناك جلسات تختص 
بالتعليم، واالعتراف االكاديمي، 
وتحديات الواق���ع، والتدريب 
االعالمي، واالبتكار في االعالم 
التربوي، والسينما والتجارب 
العربية، والتدريس االلكتروني 
وتكنولوجيا االعالم والتعليم 
الجامعي، والصحافة وقضايا 
االعالم، وتحديات االعالم، وكذلك 
تدريس االعالم، وتكنولوجيا 
التدريس، والثورة التكنولوجية 
في تدريس االعالم، واشكاليات 

اعلن رئيس قس���م االعالم 
الكويت د.يوس���ف  بجامع���ة 
الفيل���كاوي ع���ن اس���تضافة 
الكويت  قسم االعالم بجامعة 
للمؤتمر ال� 15 للجمعية العربية 
االميركية الس���اتذة االتصال، 
والذي يقام تحت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر المحمد خالل الفترة من 
16 الى 19 أكتوبر الجاري، تحت 
شعار »نحو تحوالت التعليم 

االعالمي«.
ان  د.الفيل���كاوي  وذك���ر 
العربي���ة االميركية  الجمعية 
تضم اساتذة االعالم من الدول 
العربي���ة والواليات المتحدة، 
مبينا ان عمر ه���ذه الجمعية 
16 س���نة وفي كل س���نة تقيم 
مؤتمرها الس���نوي في احدى 
الدول العربي��ة واحدى الواليات 
االميركية، مشيرا الى ان المؤتمر 
العاشر اقيم في الكويت سنة 
2005، ف���ي قس���م االعالم في 
رحاب جامعة الكويت وبسبب 
ال���ذي حققه المؤتمر  النجاح 
العاشر رأت الجمعية العربية 
االميركية الساتذة االتصال ان 
تقيم مؤتمرها للمرة الثانية في 
قسم االعالم ورحب قسم االعالم 

باستضافة هذا المؤتمر.
واشار د.الفيلكاوي الى انه 
سيشارك في المؤتمر هذه السنة 
اكثر من 70 مشاركا من العديد 
من الدول العربية واالوروبية 
والواليات المتحدة االميركية، 
االوراق  ع���دد  ان  موضح���ا 
المشاركة 62 ورقة عمل عربية 

الكلية نظمت لقاء إرشادياً للدفعة الـ 14 من طلبتها

ريكلمي لطلبة ماسترخت: التزموا بمواد برنامج الماجستير 
واطلعوا علىكل جديد في علوم اإلدارة

آالء خليفة
نظمت كلية كويت ماس����ترخت إلدارة 
األعمال اللقاء التنويري واإلرشادي لطلبة 
املاجستير اجلدد من الدفعة ال� 14 بحضور 
مديرة الكلية وعميد الش����ؤون األكادميية 

وعدد من الهيئة التدريسية واإلدارية وقسم 
القبول. في بداية اللقاء رحبت مديرة الكلية 
روزم����اري لويد بالطلب����ة اجلدد ثم قدمت 
شرحا وافيا عن برنامج املاجستير وشرحت 
قوانن الكلية من خ����الل ذلك اعقبها كلمة 

د.هرنان ريكلمي عميد الشؤون األكادميية، 
حيث دعا الطالب الى ضرورة االلتزام مبواد 
برنامج املاجستير واالطالع على اجلديد من 
علوم اإلدارة وفي نهاية اللقاء متنى للجميع 
التوفيق في مشوارهم الدراسي داخل اروقة 

كويت ماسترخت. يذكر ان عدد طلبة الدفعة 
الرابعة عشرة جتاوز 75 طالبا من مختلف 
التخصصات العلمية والدرجات الوظيفية 
وممن يرغبون في حتقي����ق تقدم وتغيير 

واضح في مسيرتهم العملية والعلمية.

»األميركية« استقبلت 230 طالباً وطالبة في البرنامج اإلنجليزي المكثف
رحب برنامج اللغة اإلجنليزية 
املكثف ف����ي اجلامعة االميركية 
الكويت بالط����الب اجلدد  ف����ي 
املس����جلن فيه والبالغ عددهم 
230 طالبا ليتعرفوا على احلرم 
اجلامعي. بدأ احلفل بتس����جيل 
الطلبة دخولهم وأخذ صورة لهم 
لبطاقاتهم اجلامعية امام املسرح 
في مبنى الفنون احلرة. بعدها 
افتتح احلف����ل رئيس اجلامعة 
األميركية ف����ي الكويت وينفرد 
ثومبسون، ورحب بالطلبة اجلدد 
املسجلن في البرنامج االجنليزي 
املكثف في اجلامعة األميركية في 
الكوي����ت. وتالها عدة خطابات 
قصيرة لعميد ش����ؤون الطلبة 
د.كارول روس، س����تيفن جاك، 
مايكل ماكموري، ربيكا لوميس، 
دامي����ان مدينا، ج����وان هانس، 
د.جامي����س ماكدوغ����ل، تعرف 
الطلبة باملوظفن واملدرس����ن 
وتطلعهم على اخلدمات املتوافرة 
باجلامعة، ومن ثم اخذوا صورة 
جماعي����ة وبعدها ق����ام الطالب 
بجول����ة في احل����رم اجلامعي. 
واختتم احلفل بإقامة عشاء في 

قاعة االجتماعات.

اطلعوا على الخدمات المتوافرة بالجامعة وقاموا بجولة داخل الحرم الجامعي


