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 ردا على ما نشــــرته بعض الصحــــف اليومية حول تصريح 
جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت حول عدم وجود 
عيادة طبية في احلــــرم اجلامعي باخلالدية اكد مدير ادارة األمن 
والســــالمة بجامعة الكويت خالد الياقوت انه توجد عيادة طبية 
مبوقع اخلالدية في مبنى مدير اجلامعة، مشــــيرا الى ان العيادة 
تســــتقبل احلاالت الطارئة من اعضاء هيئة التدريس واملوظفني 

والطلبة وجميع الفئات باجلامعة. 

  آالء خليفة
  زكت جلان الطالبات في قائمة املستقبل الطالبي 
فاطمة احلمد نائبة للمنسق العام للقائمة خالل 
العام النقابـــي ٢٠١١/٢٠١٠، ولفت البيان الى ان 
اختيار احلمد جاء نتيجة جهودها في خدمة القائمة 

وتواصلها املستمر واملتميز مع الطالبات. 

 لجان الطالبات بـ «المستقبل الطالبي»  الياقوت: هناك عيادة طبية بموقع الخالدي
اختارت الحمد نائبة للمنسق العام

  «التطبيقي» اختتمت «االتجاهات الحديثة  في التعليم  تحدث عن تفاصيل المشاريع والمساحات المخصصة لهم 
اإللكتروني» للتعرف على مصادر المعلومات  الصانع: االنتهاء من مشروع «الهندسة والبترول» و«العلوم»  

ونادي هيئة التدريس بجامعة صباح السالم خالل ٤٣ شهرًا
  آالء خليفة

  اكد مديــــر مشــــروع كلية 
الهندســــة والبتــــرول وكلية 
العلوم ونــــادي هيئة اعضاء 
ان  التدريس م.فراس الصانع 
السالم  مشروع مدينة صباح 
اجلامعية يعتبر املشروع االول 
الذي يصدر بشأنه قانون يتعلق 
بتحديــــد موقعــــه ومكوناته 
الواجب على اجلهات  واالمور 
املعنية به توفيرها له وكذلك 
مدته واحملددة بعشر سنوات 
وغير ذلك من االمور التي تشير 
البالغة للكويت  إلى اهميتــــه 
وبنــــاء عليه فإنــــه يعتبر من 
اكبر املشاريع في خطة التنمية 
حيث انه يضم ١٤ كلية باالضافة 
إلى ٣ مواقع لكليات مستقبلية 
باالضافة إلــــى املباني االدارية 
واملباني االكادميية املســــاندة 
واحلرم الطبي، ونظرا لضخامة 
حجم املشروع مت تقسيم البنية 
التحتية املتعلقة به إلى عشر 
حزم بهدف سرعة إجنازها من 
خالل اســــناد ذلك إلى عدد من 
املقاوالت والمكانية  شــــركات 
متابعة تنفيذها مبا يتماشــــى 
مع النظم والقواعد املعمول بها 
الفترة احملددة الجناز  وخالل 
املشــــروع وهو مــــا اكده مدير 
العلوم  تنفيذ مشــــروع كلية 
ونادي اعضاء هيئة التدريس 

م.فراس الصانع.
  كما اوضح انه سيتم االنتهاء 
من مشــــروع كلية الهندســــة 
والبترول وكلية العلوم ونادي 
اعضاء هيئة التدريس خالل ٤٣ 

شهرا تقريبا.
   وحتدث م.فراس الصانع عن 
مشروع كلية الهندسة والبترول 
وكلية العلــــوم ونادي اعضاء 
هيئة التدريس مشيرا الى انهما 
من اكثر الكليات تعقيدا من حيث 
احلجم واالساسات واختالف 

متطلباتهمــــا ومواصفاتهــــم 
فهما تتطلبان مواصفات فنية 
عالية واقصى درجات االمان ملا 
حتتويانه من اجهزة ومختبرات 
علمية تهــــدف خلدمة الطالب 
وصوال مبستوى خريجي كل 
كلية منهمــــا إلى العاملية وهو 
ما متــــت مراعاته عند تصميم 
املشــــروع الذي مت اسناده إلى 
مستشار عاملي مت اختياره بناء 
على اسس ومعايير معتمدة من 

اجلهات املعنية.
العلــــوم    وقــــال ان كليــــة 
ونادي اعضاء هيئة التدريس 
باعتبارهما حزمة واحدة تعد 
الكليات في املشروع  اكبر  من 
وتبلغ مســــاحتها ٣٦٥٫٠٠٠م٢ 
وتضم اكبر عــــدد من الطلبة 
والطالبــــات يقدر بنحو ٥٥٠٠ 
طالب وطالبة بخالف ما يقارب 
مــــن ١٥٠٠ من اعضــــاء هيئة 
التدريس واملوظفني، كما اوضح 
ان اعمــــال التصميم قد انتهت 
املناقصات  ومت تزويد جلنــــة 
املركزية مبســــتندات مناقصة 
كليــــة العلوم ونــــادي اعضاء 
التدريس بهدف طرحها  هيئة 
على شركات املقاوالت املؤهلة 
لتنفيذها وحسب النظم املعمول 
بها في هذه اللجنة والتي قامت 

بدورها باالعالن عن املناقصة 
في اجلريدة الرسمية للكويت 
اليــــوم) واضاف ان  (الكويت 
فكرة التصميــــم لكلية العلوم 
مستوحاة من الطبيعة من شكل 
اخللية فهي تعكس روح النظام 
الطلبة والهيئة  والتعاون بني 

التدريسية داخل الكلية.
  امــــا عــــن كلية الهندســــة 
والبترول فقال ان مســــاحتها 
تبلغ ٣٠٠٫٠٠٠م٢ وتضم نحو 
٥١٥٠ طالبا وطالبة بخالف ما 
يقارب ١٫٢٠٠ من اعضاء هيئة 
التدريس واالداريني، وقد مت طرح 
املناقصة املتعلقة بها والتوصية 
بترسيتها على إحدى شركات 
العاملية مع شــــركة  املقاوالت 
مقاوالت محلية وجار استكمال 
الترسية واحلصول  إجراءات 
على موافقة اجلهات احلكومية 
على ذلك حسب النظم املعمول 

بها في هذا الشان.
  كما اكد م.الصانع ان العوائق 

التي تقـــف حائال دون االنتهاء 
من مشروع الشدادية هي عوائق 
خاصة مبرحلة تصميم املشروع 
والتي حرصـــت اجلامعة على 
التعاقد مع مكاتب استشـــارية 
عاملية ومحلية الجناز تصاميم 
هذا املشروع العمالق فهي فترة 
حساســـة جدا ومهمـــة فهناك 
حتديات نواجهها في إدارة هذا 
النوع من املشـــاريع والعقود 
للوصول إلى الهدف املطلوب وهذا 
النوع من املشاريع يتطلب التقيد 
مبعايير معينة على مســـتوى 
محلي وعاملي وفي املقابل علينا 
التأكد مـــن التزام املصمم بهذه 
املعايير دون اخلروج عن البنود 
املذكورة في االتفاقية املبرمة مع 
كل مكتب استشاري، والتأكد من 
دقة وظائف املبنى ومتاشيه مع 
التصاميم اخلارجية والداخلية 
إلى توافـــر جميع  باالضافـــة 
العناصر التي يتطلع إليها املالك 
املستفيد في املستقبل. واالشراف 

على املشـــاريع والتنسيق بني 
املكاتـــب االستشـــارية للتأكد 
من االمتثال في املسائل الفنية 
والقانونية املتداخلة واملشتركة، 
وتفـــادي اخطاء التصميم بأقل 
درجة ممكنة لتســـهيل عملية 
االجناز وبالتالي تفادي اي اوامر 
تغييرية خالل هذه الفترة فنحن 
نتطلع إلى احلصول على املبنى 
االمثل بأقل االخطاء وســـرعة 
االجناز مع االلتـــزام بامليزانية 

احملددة لكل مشروع. 
الــــدورة  ان  إلــــى    واشــــار 
املســــتندية املعمول بها حاليا 
تعوق اي مشروع يراد إنشاؤه 
ولكن يعمل البرنامج االنشائي 
باجلامعــــة علــــى التعاون مع 
اجلهات املعنية باملوافقة على 
اجناز املشروع بهدف احلصول 
على موافقتها خالل فترة زمنية 
وجيزة ولدفع ســــير االعمال 
قدما إلــــى االمام داخل وخارج 

اجلامعة. 

 الحاتم: على أعضاء هيئة التدريب التوجه 
لمقر الرابطة في حال واجهتهم أي مشاكل

  محمد الخالدي
  أكد رئيـــس رابطة أعضاء 
هيئة التدريب م.محمد الحاتم 
ان الرابطة شكلت لجنة شملت 
الهيئة اإلدارية  أحد أعضـــاء 
الذي يعمل بالمعهد  للرابطة 
الصناعي بالشـــويخ، وذلك 
للتحقق من شـــكوى عدد من 
العاملين بالمعهد، الذين قالوا 
انهم مســـتاؤون من قرارات 
تعسفية قامت فيها إدارة المعهد 
المعني وناشـــدوا فيها عددا 
من المسؤولين ومن ضمنهم 
رئيس رابطة التدريـــب (ممثل 

المدربين العامليـن بالمعاهد التدريبية).
  والسؤال عن أصحاب الشكوى، وقال الحاتم 
انه لم يتقدم إلينا اي عضو هيئة تدريب يؤكد 
او يثبت صحة الشكوى، علما ان هواتف الرابطة 

موجودة لـــدى الجميع ومقر 
الرابطة أيضا موجود.

  وقال ان الرابطة ال تستطيع 
او  الشـــكوى  إثبـــات صحة 
استكمال ســـير اللجنة دون 
توافـــر أهـــم عناصرها وهم 
المشتكون أنفسهم او الطريقة 
التي توصلنا إليهم، وبالتالي 
نـــرى ان الشـــكوى في غير 

محلها.
  مؤكدا ان غالبية المدربين 
الذين ســـألناهم يشـــيدون 

باإلدارة الحالية للمعهد.
  داعيا جميع أعضاء الرابطة 
ان يلجأوا مشـــكورين الى مقر الرابطة في حال 
تقديم اي شـــكوى عامـة، وقبـــل اللجــوء الى 
الصحـــــف اليــومية حفاظا علـــى كيان قطاع 

التدريب. 

  محمد هالل الخالدي
التدريبية  الدورة    اختتمت 
الثانية والتـــي كانت بعنوان 
«االتجاهات الحديثة في التعليم 
االلكتروني» التي عقدت بمركز 
ابن الهيثم للتدريب اثناء الخدمة 
العامة للتعليم  التابع للهيئة 
التطبيقـــي والتدريب، حيث 
طرحت الـــدورة من قبل مركز 
القياس والتقويـــم والتنمية 
المهنية بالهيئة، وقد شارك فيها 
اعضاء هيئة التدريس والتدريب 
بالهيئة، ويذكر أن هذه الدورة 
تم ادراجهـــا مرة أخرى ضمن 
الخطة السنوية لمركز القياس 
والتقويم والتنمية المهنية للعام 
الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ بعد النجاح 
الذي تحقق بالدورة األولى في 

شهر مايو الماضي.
  وقـــد حاضر في الدورة كل 
مـــن د.بدر الخضـــري رئيس 
التعليم  قســـم تكنولوجيـــا 

ود.محمد االبراهيم االســـتاذ 
المساعد بقســـم تكنولوجيا 
التعليـــم، طـــرح المحاضران 
للمشاركين في الدورة التعرف 
علـــى مصـــادر تكنولوجيـــا 
والبرمجيـــات  المعلومـــات 
الجاهزة المستخدمة في التعليم 
االلكتروني، والبحث بواسطة 

محركات البحث: أنواع أساليب 
البحث الحديثة والتعرف على 
البحث  أسباب اختالف نتائج 
بيـــن مكائن البحـــث كما يتم 
التعرف على هيكلة تكنولوجيا 
اإلنترنت، وكيفية توظيف جهاز 
الهاتف النقال (الموبايل) بمجال 
التعليم اإللكتروني من حيث 
التعليم عبر  التعريف بنظام 
الجـــوال وأهميتهــا وتزويــد 
المعلم عمليا بكيفية االستفادة 
الخلوية  من تقنية االجهـــزة 
والمهـــارات التقنيـــة بكيفية 
اســـتخدام االجهزة المحمولة 
الجامعـــات  فـــي  والخلويـــة 
األكاديــميـــة والتطبيــقيـــة 
والمدارس، تســـليط الضوء 
علـــى أســـس اإللمـــام باألمن 
المتطـــور في  التكنولوجـــي 
مجال التعليم اإللكتروني أثناء 
التعليم  استخدام تكنولوجيا 

اإللكتروني. 

 د.بدر اخلضري 

 ماكيت ملشروع الكلية

 م.فراس الصانع 

 م.محمد احلامت 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

الأثــاث امل�ستــعمـل والأجهـزة 

وغرف النوم   واملطابخ الأملنيوم 

املواعني واملالب�س والأواين املنزلية

لأعلى �سعر ن�شـــــــرتي

66691631

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

للبيـع اأرا�ضي 

يف لبـنـان
بريوت پ اجلبل پ اجلنوب

99845780


