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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
هنأ رئي���س االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
فيصل العتيبي للدكتور عبدالرزاق النفيسي على 
اختياره مديرا عاما للهيئة، مؤكدا ان هذا االختيار 
لم يأت من فراغ وامنا جاء نتيجة مسيرة عطاء 
قضاها د.النفيسي في خدمة الكويت من خالل 

توليه العديد من املناصب القيادية في الهيئة 
خالل الفترة السابقة، ووصوال لعمله كمندوب 

دائم للكويت لدى اليونسكو.
وقال العتيبي ان د.النفيسي من ابناء الهيئة 
املخلصني، معتبرا ان هذا االختيار جاء في االجتاه 
الصحيح كونه من الكفاءات التي لديها القدرة 

على االرتقاء بهذا الصرح األكادميي الكبير.

اتحاد »التطبيقي« يبارك للنفيسي اختياره مديرًا للهيئة

الرفاعي: رابطة أعضاء هيئة التدريب نجحت في تحقيق العديد من المطالب ألعضائها

محمد هالل الخالدي
برعاية وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وحضور مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي ونواب املدير 
الكليات ومدراء  العام وعم���داء 
املعاهد وعدد من الش���خصيات، 
افتتح صباح امس املقر اجلديد 
لرابطة اعضاء هيئة التدريب في 
مبنى الدورات اخلاصة مبنطقة 
حول���ي، وبهذه املناس���بة ألقى 
د.يعقوب الرفاعي كلمة نيابة عن 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي قال فيها يسعدني ان اكون 
معكم في هذه اللحظات العامرة 
بدفء االخوة واحملبة، لنحتفل 
بافتت���اح املقر اجلدي���د لرابطة 
اعضاء هيئة التدريس وان اتقدم 
للزمالء االعزاء بخالص التهنئة 
الكرمية،  املناسبة  القلبية بهذه 
راجي���ا من اهلل لك���م املزيد من 
االجنازات والنجاح، وال يسعني 
اال ان اعبر عن خالص ش���كري 
للتعاون املعق���ود بروح التآزر 
والتآخي بني رابطة اعضاء هيئة 

التدريب وادارة الهيئة في شتى 
املجاالت ملا فيه مصلحة العملية 
التعليمية البنائنا، وعلى دروب 
النه���وض بأعبائه���ا واالرتقاء 
بأدائها لتحقيق اآلمال املنشودة 
منا جميعا، وكلي ثقة في استمرار 
تضافر اجلهود سعيا حثيثا نحو 
هذا الهدف النبيل خلدمة كويتنا 

احلبيبة.
من جانبها قالت نائب املدير 
التدريب سعاد  العام لش���ؤون 
الرومي بأننا نحتفل اليوم بافتتاح 
مبنى رابطة اعضاء هيئة التدريب 

ونحتفل ايضا بقيمة غالية حيث 
يجسد هذا البناء قيمة التعاون 
بني مهندسي الرابطة الذين قاموا 
بتصمي���م املبنى واجلهاز الفني 
بالهيئة الذي تولى عملية التنفيذ، 
واذا كان اله���دف دائما من اقامة 
الرواب���ط والنقابات هو احلفاظ 
على صالح من متثلهم، فقد جنحت 
التدريس  رابطة اعضاء هيئ���ة 
في ذلك الى حد بعيد حيث وفق 
اعضاء الهيئة االدارية في حتقيق 
الكثير م���ن املطالب واالجنازات 
العضائها، نخص منها اقرار كادر 

املدربني املهندسني الكويتيني وغير 
الكويتيني وتسكني مدرسي قطاع 
التدريب على كادر التدريب وغيرها 
من االجنازات، وال ننسى حرص 
الرابطة على تشكيل اول جلنة 
نسائية وتعيني رئيس لها على 
ان يتركز دورها في التواصل مع 
املدربات مبا يحقق مبدأ التعاون 
القضايا  وامل���ؤازرة ومتابع���ة 
اخلاصة بهن، لقد اجنزت الرابطة 
القليلة املاضية  السنوات  خالل 
االساس القوي واملتميز لتحقيق 
مصالح االعضاء والذي يصب في 

النهاية في صالح املؤسسة التي 
ننتمي إليها جميعا.

من جهته، عبر رئيس رابطة 
اعضاء هيئ���ة التدريب م.محمد 
احلامت عن شكره وتقديره لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود على رعايتها 
حلفل افتتاح املقر اجلديد للرابطة، 
وملدير ع���ام الهيئ���ة د.يعقوب 
الرفاعي وعمداء الكليات ومدراء 
الرابطة  املعاهد على مشاركتهم 
فرحتها به���ذا االجناز، مؤكدا ان 
رابطة اعضاء هيئة التدريب قد 

حققت نقلة نوعية غير مسبوقة 
اذا  النقابي  العمل  على مستوى 
عملت جاهدة على حتقيق مبدأ 
التعاون بني الرابطة وادارة الهيئة، 
وساهمت بشكل كبير في تقدمي 
االقتراحات والدراسات التي تخدم 
العملية التعليمية وتساعد القيادة 
العليا على اتخاذ القرار املناسب، 
العديدة  الى االجنازات  واش���ار 
التدريب  لرابطة اعض���اء هيئة 
والتي حتققت خالل فترة زمنية 
قصيرة نس���بيا، واشاد بتعاون 
الهيئ���ة وحرصه���ا على  ادارة 

تلبية املطال���ب العادلة العضاء 
هيئة التدري���ب واهتمامها بهذا 
القطاع الذي يزود الدولة بالعمالة 
الوسطى املدربة خير تدريب، واكد 
على استمرار نهج الرابطة في ان 
تكون عونا وسندا الدارة الهيئة 
الوقت نفس���ه صوتا عاليا  في 
حلقوق اعض���اء هيئة التدريب 
وامتيازاتهم مبا يحقق االستقرار 
للجميع ويس���اهم في النهوض 
الى ما  التدريب  بالهيئة وقطاع 
نطمح اليه جميعا لرفعة ش���أن 

بلدنا احلبيب.

خالل افتتاح مقر رابطة أعضاء هيئة التدريب الجديد

الروم�ي: االحتف�ال بافتت�اح مق�ر الرابط�ة يجس�د قيمة التع�اون بي�ن قطاع�ات الهيئة وي�دل عل�ى نج�اح الرابطة ف�ي تمثي�ل أعضائها

)سعد هنداوي(د.الرفاعي وم.محمد احلامت يكرمان سعاد الرومي

)محمد ماهر(د.أحمد احلنيان ود.زياد احلنيطي خالل اللقاء

جانب من احلضور

من أجواء الحفل
 حضر حفل االفتتاح عدد من اعضاء مجلس االمة الس����ابقني 
وكذلك مدير عام الهيئة السابق د.حمود املضف وعدد كبير من 

اسرة الهيئة.
 مت عرض فيلم قصير يوثق مسيرة رابطة اعضاء هيئة التدريب 
واجنازاته��ا منذ تأسيس��ها عام 1992 وحتى اليوم وتوجت بانش��اء 

املبنى اجلديد للرابطة.
 قام د.يعق����وب الرفاعي واحلضور بجولة على مقر الرابطة 
اجلديد واثنوا على جهود القائمني عليه، حيث متيز املقر بتوافر 
كل االحتياجات واخلدمات الالزمة العضاء هيئة التدريب العاملني 

في الهيئة.
 مت ف��ي نهاية احلفل تكرمي مدير عام الهيئ��ة د.يعقوب الرفاعي 
واملدي��ر العام الس���ابق د.حم��ود املضف والذي كان��ت له بصمات 
واضحة ف��ي دعم الرابطة، كما مت تكرمي املش��اركني في حتقيق هذا 

االجناز.

المعتوق: تبادل الخبرات مع جهات 
العمل المختلفة يدعم التنمية

»التطبيقي«: العنزي مديرًا
للعالقات العامة والعازمي مراقبًا

»التمريض« شاركت في مؤتمر 
القيادة النسائي األول

نادي التعاون أطلق أنشطته 
بمحاضرة »العلم طريق اإليمان«

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي عدة قرارات، االول يقضي بندب سهام العنزي لشغل وظيفة 
مدير مكتب العالقات العامة واإلعالم، وذلك ملدة عام. والقرار الثاني 
يقضي بندب شيخة العازمي لشغل وظيفة مراقب مبكتب العالقات 
العامة واإلعالم وذلك ملدة ع���ام، باالضافة الى ندب نبيلة ابوربيع 

لشغل وظيفة مراقب بإدارة الشؤون القانونية وذلك ملدة عام.

محمد هالل الخالدي
شاركت كلية التمريض في مؤمتر القيادة والتدريب النسائي األول 
والذي أقيم مؤخرا حتت رعاي���ة د.فايزة اخلرافي وقد حضر املؤمتر 
من الكلية عمي���د كلية التمريض بالتكليف خول���ة يعقوب والعميد 
املس���اعد للشؤون الطالبية علياء الهاشم وفوزية املرزوق، وحرصت 
كلية التمري���ض على أن يكون لها جانب من احلضور لهذا النوع من 
املؤمترات التي تهدف الى طرح آخر املس���تجدات واملعلومات العملية 
والعاملي���ة وتزيد من دافعية املرأة القيادية واملدربة احملترفة خلوض 
شتى مجاالت العمل دون عائق، كما حاضر في املؤمتر نخبة من ابرز 
اخلبراء في القيادة والتنمية البشرية. احتوى املؤمتر على مناذج بارزة 
ومتميزة للمرأة العربية القيادية واملدربة ملشاركة احلضور بتجاربهم 
وجناحاتهم في مجاالت مختلفة من العمل القيادي في وظائف مختلفة 
وتخصصات متعددة لالستفادة من هذه التجارب في حياة املرأة العربية 

واالخذ بيدها للمضي قدما في حياتها العملية والوظيفية.

أعلن نادي التعاون في اجلامعة االميركية في الكويت عن املباشرة 
في تنفيذ اخلطة الس����نوية للنادي بتنظي����م محاضرة بعنوان »العلم 
طريق االميان« بهدف تعزيز مبدأ التدبر والتأمل في هذا الكون العظيم، 
ويتكون مجلس ادارة نادي التعاون من الطلبة التالية اسماؤهم: محمد 
اخلليفي � رئيس����ا وس����مية الصوري نائبا للرئيس ومحمد الظفيري 
رئيسا للجنة املالية ويوسف نايف امينا للسر ودعاء السلطان رئيسا 
للجنة التخطيطية ورئيسة العالقات العامة سارة السويدان ورئيس 

اللجنة االعالمية عثمان العلوي.
هذا وجتدر االشارة الى ان النادي يخطط القامة العديد من االنشطة 
باملش����اركة مع االندية االخ����رى قد تتضمن بعض ال����دورات العلمية 
والعملية مقدمة من قبل مدربني محترفني في مجاالت تخصصاتهم، امال 
في ان تخدم هذه االنشطة مصلحة طالب وطالبات اجلامعة وتزويدهم 
باخلبرات واملعلومات املهمة الكمال حياتهم العلمية والعملية بنجاح.

اتحاد بريطانيا هنأ النفيسي
بتعيينه مديرًا ل� »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
صرح مدير حاضنة الشويخ احلرفية م.منذر املعتوق بأن احلاضنة 
اختتمت الدورة التدريبية املكثفة للعاملني في برنامج إعادة هيكلة القوى 
العاملة حتت عنوان »إدارة حاضنات األعمال«، وذلك في س����ياق تبادل 
اخلبرات في مجال إدارة حاضنات األعمال واملش����روعات الصغيرة مع 
أجهزة الدولة املختلفة مبا يساهم في تعزيز خطط التنمية العامة للدولة، 
وخالل الدورة ش����رح مفهوم حاضنات األعمال وتاريخ إنشائها ونظم 
إدارتها، والتي تع����د من األفكار الناجحة والفاعلة للمجتمعات الباحثة 
عن خلق جيل جديد من أصحاب العمل احلر واملش����روعات الصغيرة. 
وأكد م.املعتوق انه مت استعراض جتربة حاضنة الشويخ احلرفية من 
النواحي اإلدارية والفنية ونظم االلتحاق باحلاضنة بشكل مفصل كونها 
أول حاضنة أعمال أنشئت في الكويت والوحيدة من نوعها حاليا، وتطرق 
البرنامج التدريبي الى عملي����ة صناعة املبادرين ودعمهم إداريا وفنيا 
ومعنويا خللق البيئة الصاحلة لهم للعمل واإلبداع، وقد مت خالل الدورة 
استعراض احدى التجارب الناجحة في حاضنة الشويخ احلرفية التي 
متثلت في التجربة الناجحة للمبادر يوس����ف الياسني في مجال صبغ 
وحدادة السيارات التي خاضها في حاضنة الشويخ ملدة 3 سنوات انتقل 

بعدها للعمل في مشروعه بنجاح خارج أسوار احلاضنة.

يوسف العنزي

شيخة العازمي

محمد المجر
هنأ امني سر االحتاد الوطني 
لطلبة الكوي����ت � فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا يوسف العنزي 
د.عبدالرزاق النفيسي مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على نيله الثقة بتولي 
ادارة الهيئة، كما شكر د.يعقوب 
الرفاعي على خدماته وتعامله 
الراقي خالل فترة توليه منصب 

مدير عام الهيئة.
واضاف العنزي ان االحتاد 
يأمل من د.النفيسي ان يواصل 
املسيرة ويس����تجيب لنصرة 
مبتعثي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي ف����ي اململكة املتحدة 
الزيادة  وايرلندا لتأخر صرف 
املقررة لزوجة وابناء املبتعث 
حي����ث تس����تمر معاناتهم في 
حتمل نفقات االلتزامات العائلية 
املختلفة للشهر الثامن بعد ان 
مت اق����رار هذه الزيادة اس����وة 
مببتعث����ي اجلامعة في فبراير 
املاضي، وناشد العنزي مسؤولي 
الهيئة وفي مقدمتهم د.النفيسي 
النظ����ر بجدية واالس����تعجال 
بصرف زي����ادة ال� 50% لزوجة 
املبتع����ث و10% البناء املبتعث 
تنفيذا لق����رار الهيئة رقم 2710 
بتاري����خ 16 س����بتمبر، وذكر 
العنزي ان االحتاد كان بصدد 
لقاء مدير الهيئة لكن ظروف عدم 
االستقرار االخيرة حالت دون 
اللقاء، حيث كان الهدف من اللقاء 
املقرر عدة امور اهمها التعجيل 
بصرف الزيادة االخيرة لزوجة 
وابناء املبتعث واقرار صرفها من 
فبراير املاضي عندما مت اقرارها 

في اجتماع مجلس الهيئة رقم 
117 بتاريخ 2010/2/3 عمال مببدأ 
املساواة بني مبتعثي اجلامعة 
والتطبيقي والذي اكد عليه املدير 
السابق في لقائه االخير بأعضاء 
االحتاد وانطالقا من هذا املبدأ 
مبدأ املساواة ينبغي اال حترم 
املبتعثة املتزوجة من غير كويتي 
من هذه الزيادة حيث ان اجلامعة 
تصرف الزيادة لزوج املبتعثة 
غي����ر الكويت����ي بينما صدرت 
الثقافية  التعليم����ات للمكاتب 
بالرجوع للمادة 20 من الئحة 
البعثات في آلية الصرف، حيث 
حترم املبتعثة املتزوجة من غير 
كويتي طبقا لنص املادة، كما اكد 
العنزي ضرورة اعطاء مهلة 3 
اشهر للمبتعث بعد ان يتم بعثته 
التزاماته  وذلك لتصفي����ة كل 
في مقر البعث����ة قبل مغادرته 
النهائية، حيث ان مدة 3 اشهر 
مطبقة عل����ى مبتعث اجلامعة 
الذي يتم بعثته بينما لم يراع 

هذا اجلانب في الهيئة.

الحنيطي: الجامعات البريطانية تخّرج
كوادر قادرة على مواكبة مستجدات العصر

البكالوريوس،  ف����ي  املنخفض 
والراغبون في تغيير تخصصهم 
املاستر،  البكالوريوس عن  في 
ومتطلبات الدخ����ول للبرنامج 
البكالوريوس  احلصول عل����ى 
أو ما يعادله، ومس����توى اللغة 
االجنليزية املطلوب للبرنامج 

.IELTS
 وتطرق د.زياد احلنيطي إلى 
كيفية تق����دم الطالب للحصول 
على درجة املاجستير، ودرجة 
الدكتوراه، وكيف يختار الطالب 
التخص����ص ال����ذي يرغب فيه، 
التقدم لتلك اجلامعات  وكيفية 
وكيفية احلياة في اململكة املتحدة، 
مؤكدا أن طاقم نولدج ول على أمت 
االستعداد لتلقي طلبات الراغبني 
في بدء دراس����تهم باجلامعات 
البريطانية بدءا من يناير 2011 
في اجلامعات البريطانية وإنهاء 
اإلجراءات الالزمة لهم الس����يما 
في ظ����روف األنظمة والقوانني 
اجلدي����دة والت����ي تتطلب وقتا 
أطول عما كان عليه الوضع في 
السابق لتجنب أي تأخير. وأشار 
د.زياد احلنيطي إلى أن الوثائق 
املطلوبة للمتقدم للدراسة تختلف 
من مجال آلخر، حيث يتوجب 
على طالب املاجستير ومعادلة 
الدبلوم����ات إحضار صورة عن 
جواز السفر، وصورة عن الشهادة 
اجلامعية وكشف الدرجات باللغة 
االجنليزية، ورسالتي توصية 
علمية من أس����تاذين مترجمة 
اللغة االجنليزية، ورسالة  إلى 
يش����رح فيها الطالب حتصيله 
العلمي وأهداف����ه من مواصلة 
الدراسة وما الذي ينوي حتقيقه، 
وعنوان اإلقامة األصلي في موطن 
الطالب، ومس����توى الطالب في 
اللغ����ة االجنليزية، والس����يرة 
الذاتية إن وجد، وشهادة خبرة 
إن وج����د، واملدة التي يحتاجها 
الطالب لدراسة اللغة االجنليزية، 
والسنة والشهر الذي ينوي فيهما 
الطالب البدء بدراسة املاجستير 
وان يحدد نوع املاجستير الذي 

يرغب فيه.
أم����ا الط����الب الراغبون في 
دراسة بكالوريوس مع حتضيري 
فيتوجب عليهم إحضار صورة 
عن جواز الس����فر، وصورة عن 
شهادة الثانوية العامة مترجمة 
اللغة االجنليزية، وشهادة  إلى 
حسن س����ير وسلوك أو رسالة 
نصية، ومس����توى الطالب في 
اللغة االجنليزية، والتخصص 
الذي ينوي دراس����ته، وعنوان 

إقامته في موطنه األصلي.

التحضيرية  الس����نة  الطالب في 
لغة أكادميي����ة، ومهارات التعلم، 
وطرق البح����ث، IT، ومواد أخرى 
لها صلة في التخصص املطلوب 
ملرحلة البكالوريوس، وتكون طرق 
تقييم السنة التحضيرية عن طريق 
االمتحانات التحريرية والشفهية، 
والبحوث العلمية، والعمل اجلماعي، 
وتصميم املشاريع ومدة الدراسة 
بها عام واحد من فصلني إلى ثالثة 

فصول دراسية.
وبني أن الدراسة ملرحلة الدرجة 
اجلامعي����ة األولى يتطلب اجتياز 
السنة التحضيرية أو ما يعادلها، 
وحتقي����ق الدرج����ة املطلوبة في 
امتح����ان IELTS أو ما يعادلها من 
اختبارات اللغة، ومعادلة السجل 
األكادميي، ودرجة الدبلوم، ومقابلة 

شخصية أو هاتفية. 

بري ماستر

وأوض����ح د.زياد احلنيطي أن 
البري ماستر برنامج أكادميي يهدف 
إلى تطوير مستوى الطالب أكادمييا 
ولغويا وذو عالقة في التخصص 
ويلتحق به عادة الطلبة ذوو املعدل 

وتنوعها الثقافي واحلضاري مما 
يوفر للطالب بيئة نادرة للتفاعل 
مع طالب من كل اجلنسيات، فضال 
عن تنوع اجلامعات واملؤسسات 
األكادميية في اململكة املتحدة وتنوع 
برامجها التي تقدمها للطالب مما 
أكادمييا يفي  يضمن له تأهي����ال 
مبتطلبات����ه العلمية، ومتنح تلك 
اجلامعات للدارسني فيها خيارات 
مس����تقبلية ال حدود لها، وكذلك 
تعلم اللغة االجنليزية من موطنها 
األصل����ي، وغيرها م����ن املميزات 
التي تش����جع الط����الب لاللتحاق 
بجامعات بريطانيا، مش����يرا إلى 
أن اجلامع����ات البريطانية تعتمد 
على فلس����فة خلق إنسان متعلم 
قادر على تطوير نفسه ومواكبة 
مستجدات العصر. وأشار د.زياد 
احلنيطي إلى أن الطالب يلتحقون 
باجلامعات البريطانية سنة متهيدية 
إلعداد الوافدين لغويا وأكادمييا، 
وقال ان متطلبات دخول الس����نة 
التحضيرية شهادة الثانوية أو ما 
يعادلها، ولغة اجنليزية مبا يعادل 
مستوى »4.5 � 5.5« في امتحان 
IELTS حس����ب البرامج، ويدرس 

محمد المجر
نظم����ت رابطة أعضاء هيئة 
العامة  الهيئ����ة  التدري����س في 
التطبيقي والتدريب  للتعلي����م 
محاضرة حول الدراسة اجلامعية 
والدراسات العليا في بريطانيا 
حاضر فيها د.زياد احلنيطي من 
مجموعة نولدج ول البريطانية 
للتعليم واالستشارات، بحضور 
أعضاء الهيئة اإلدارية للرابطة 
وع����دد كبير م����ن أعضاء هيئة 
التدريس واملهتمني باس����تكمال 

دراستهم باخلارج.
وافتتح احملاضرة نائب رئيس 
الرابطة ورئيس اللجنة الثقافية 
د.أحمد احلنيان، مؤكدا أن اللقاء 
يأت����ي ضم����ن اهتم����ام اللجنة 
الثقافية بالرابط����ة مع قضايا 
أعضاء هيئة التدريس بش����كل 
خاص وقضايا املجتمع بشكل 
عام، وحرصها على مس����اعدة 
الراغبني في االستكمال الدراسي 
العديد من  باخلارج وتوضيح 

األمور التي يحتاجون إليها.
بدوره حتدث د.زياد احلنيطي 
من مجموعة نولدج ول البريطانية 
للتعليم واالستشارات عن العديد 
من األمور التي تشغل املهتمني 
باستكمال دراس����اتهم باململكة 
الدراسة  املتحدة، منها مميزات 
باجلامعات البريطانية، وكيفية 
التق����دم لها، وقوان����ني الهجرة 
البريطاني����ة، وكيفي����ة القدوم 
واحلياة في بريطانيا، مشيرا إلى 
أن بريطانيا إحدى أهم الوجهات 
التي يقصدها سنويا آالف الطالب 
الراغبني في احلصول على التعليم 
عال����ي اجلودة وال����ذي يواكب 
متطلبات العصر، فضال عن أن 
اململكة املتح����دة تتمتع بجملة 
مزايا، منها قرب اململكة املتحدة 
جغرافيا من الش����رق األوسط، 

خالل محاضرة »الدراسة والتعليم العالي في بريطانيا ضمن المتغيرات والقوانين الجديدة«

املبنى اجلديد للرابطة

سهام العنزي


