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  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 صرح مدير ادارة متابعة اخلريجني وسوق العمل بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسني قاسم حسني ان 
االدارة قد قامت بإبرام مجموعة من االتفاقيات املختصة في 
مجـــال توظيف خريجي وخريجات الهيئة في جهات العمل 
خصوصا فـــي القطاع اخلاص وذلك علـــى هامش معرض 
الفرص الوظيفية الذي اقيم خالل الشـــهر اجلاري في ارض 

املعارض مبشرف.

  واوضح د.حسني قاســـم ان وفدا تابعا لقطاع التخطيط 
والتنمية من ادارة متابعة اخلريجني وســـوق العمل ومركز 
تطوير البرامج واملناهج تفقد اجنحة معرض الفرص الوظيفية، 
وقام باالطالع علـــى اخلدمات واالختصاصات التي توفرها 
اجلهات املشاركة، وقام باالطالع على اخلدمات واالختصاصات 
التي توفرها اجلهات املشاركة، ومت عقد اجتماعات مع مكاتب 

التوظيف واللجان املختصة. 

ع اتفاقيات تعاون مع «الخاص»  «متابعة الخريجين» بـ «التطبيقي» توقِّ

 خالل مشاركتهما في مؤتمر اتحاد طلبة بريطانيا

 الحربش: مقومات اإلدارة الجيدة ضرورة إلنجاز أي تنمية اقتصادية واجتماعية

 لندن ـ كونا: أكد املشــــاركون في أنشطة املؤمتر 
السنوي لالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا ان االستثمار في العنصر البشري 
هو الركيزة والعنصر األساســــي الذي يقوم بعملية 

االنتاج واالمناء.
  وأجمعوا في تصريحات متفرقة لـ «كونا» على 
هامش مشاركتهم في أنشطة املؤمتر ان العنصر 
االساسي إلجناح أي تنمية اقتصادية واجتماعية 
هو توافـــر مقومات االدارة اجليـــدة ذات الكفاءة 

العالية.
  وقال عضو مجلس االمة النائب جمعان احلربش 
ان جناح اي خطة تنمية يتطلب توافر ادارة جيدة 
حتى تتحقق نتائج مثمرة وملموســـة على ارض 
الواقع، مشيرا الى جتارب ناجحة لعدد من الدول 
على الرغم من عدم امتالكها لثروات طبيعية غير 

أنهـــا حققت جناحات باهرة بفضـــل وجود ادارة 
ناجحة.

  وأضاف ان «ما نحتاجه في الكويت االدارة الناجحة 
سواء في القيادة الوسطى او العليا إلدارة ملف التنمية 

ومحاربة الفساد».
  وأعرب احلربش عن سعادته للمشاركة مع أبنائه 
الطلبة، مبينــــا ان عدد الطلبة الكويتيني في اململكة 
املتحدة جتاوز الـ ٢٥٠٠ طالب وطالبة «وهذه عالمة 
جيدة تؤكــــد إقبالهم على الدراســــة بالرغم من بعد 

املسافة والغربة».
  من جانبه أعرب النائب حسني احلريتي عن سعادته 
ملشاركة ابنائه الطلبة في مؤمترهم السنوي، موضحا 
ان املؤمتر شكل فرصة لالستماع الى وجهات نظرهم 

واملشكالت التي تعترضهم خالل فترة دراستهم.
  وقال النائب احلريتي «اننا نقلنا ألبنائنا ما يدور 

في الكويت من حراك سياسي» مؤكدا ان اجلميع اتفق 
على ضرورة دعم خطة التنمية.

  وأضاف انه علــــى احلكومة العمل واالجناز وفق 
قانون التنميــــة الذي صدر بأغلبية املجلس وان اي 
إخفاق في اي من مراحل وبرامج هذه اخلطة سيؤدي 

الى الفشل بالتأكيد.
  وذكر ان املواطنني يعلقون آماال كبيرة على هذه 
اخلطة، االمر الذي يتطلب تركيز اجلهود وتوجيهها 

نحو العمل واالجناز.
  وأعرب النائب احلريتي عن األمل بأن تســــتطيع 
احلكومة ترجمة كل ما حتويه اخلطة الى واقع ملموس 
وان يكون هناك تطوير في اخلدمات وان يشعر املواطن 

بنتيجة هذه اخلطة.
  من ناحيته اعرب النائب الســــابق احمد املليفي 
في تصريح مماثل لـ «كونا» عن شكره لسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدعمه ورعايته 
ألبنائه الطلبة الدارسني في اخلارج.

  وقال املليفي انه «ال يوجد مجتمع خال من السلبيات 
واملدينة الفاضلة غير موجودة في العالم» داعيا الى عدم 
ظلم الكويت، فهناك الكثير من اجلهود تبذل والكثير 

من االجنازات التي تتحقق على ارض الواقع.
  وأكد ضرورة التركيز على هذه االجنازات جلعلها 
دافعا ملزيد من العمل، مبينا ان التركيز على السلبيات 
فقط وإغفال االجنازات من شأنه إيصال رسائل خاطئة 

للمواطن بفقدان األمل في وطنه.
  وأضاف املليفي «اننا ال نريد أن ننقل لطلبتنا في 
اخلارج الصورة السيئة، بل نريدهم ان ينقلوا لنا بعد 
عودتهم التفاؤل واخلبرات التي اكتسبوها خالل فترة 
دراستهم ليحدثوا التغيير في املجتمع ليكونوا شركاء 

فاعلني في خطة التنمية التي أقرتها الدولة». 

 الحريتـي: الحكومـة تسـتطيع ترجمـة كل مـا تحويه خطـة التنميـة لواقـع ملمـوس لرفاهيـة المواطنين

 د.جمعان احلربش  حسني احلريتي 

 «األسترالية» وّقعت اتفاقية تعاون مع «بوكسهل»

 الجامعة المفتوحة شكلت مجلسها الطالبي  
 آالء خليفة

  اعلن املنسق العام للخدمات 
الطالبية في فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويـــت د.عبداهللا 
الشـــحومي عن تشكيل املجلس 
الطالبي التأسيسي اجلديد والذي 
ضم ثمانية طالب وطالبات من 
مختلف التخصصات املستمرة 
بفـــرع الكويت، مشـــيرا الى ان 
اعضاء املجلس اجلديد من الطلبة 

املتميزين دراسيا.
ان    واضـــاف د.الشـــحومي: 
املجلس الطالبي التأسيسي اجلديد 
عقـــد اول اجتماع لـــه وانتخب 

مس ؤوليه وفقا ملا يلي:
 ٭  الطالب موســـى البصيري – 

رئيسا للمجلس الطالبي
 ٭  الطالبة هناء العنزي – نائبة 

رئيس املجلس الطالبي
 ٭  الطالب علي عنيســـة – امني 

سر املجلس الطالبي
 ٭  الطالب عبداهللا الرشيد – امني 

صندوق املجلس
 ٭  الطالبة ليلى الشمري – عضو 

هيئة ادارية
 ٭  الطالبـــة مي املضف – عضو 

هيئة ادارية
 ٭  الطالب احمد الشمالي – عضو 

هيئة ادارية
 ٭  الطالب حسني الباذر – عضو 

هيئة ادارية
  واكمل د.الشـــحومي: ندعو 
الـــى ان يكون  املجلس اجلديد 
على قدر املســـؤولية املناطة به 
في تلمـــس الهمـــوم الطالبية، 
واملشـــاركة الفاعلة في حتقيق 

وترسيخ رسالة اجلامعة العربية 
املفتوحة السامية.

  ومن جهته اكد رئيس املجلس 
الطالبي موسى البصيري حرص 
الهيئـــة االداريـــة اجلديدة على 
املصلحة الطالبية وسمعة اجلامعة 
العربية املفتوحة في كل خطواتها، 
فاجلامعة العربية املفتوحة التي 
ارسى فكرتها صاحب السمو امللكي 
األمير طالل بن عبدالعزيز وما 
حتمله من رسالة سامية خلدمة 
املجتمعـــات العربيـــة وتطوير 
شـــعوبها، لها وضع خاص من 
الواجب علينا االخذ به واحملتم 
مراعاته وسنعمل بجد واجتهاد 
لالسهام في تطوير اجلامعة الى 
اســـمى املراتب التـــي يفخر بها 

منتسبوها واخلريجون منها. 

 آالء خليفة
  وقعت الكلية االســــترالية في الكويت اتفاقية 
تعاون مع كلية بوكســــهل، تقضي مبعادلة حملة 
شهادة دبلوم كلية بوكســــهل بسنة دراسية في 

برنامج البكالوريوس في الكلية االسترالية.
  وذكرت الكلية االسترالية في الكويت أنها شرعت 
رســــميا في تنفيذ بنود هــــذه االتفاقية مع كلية 
بوكسهل التي تشاطرها نفس مبدأ التعليم والتقييم 
املبني على أساس الكفاءة التعليمية، مبينة ان هذا 
التوافق عزز كثيرا من ابرام هذه االتفاقية وسهل 

من عملية التحويل من كلية بوكسهل اليها.
  اكدت الكلية االسترالية ان بنود هذه االتفاقية 
ســــتخضع للمراجعة كل عامني، وكشفت في ذات 
الوقــــت ان الطلبة الراغبني في التحويل من كلية 
بوكســــهل اليها عليهم اســــتكمال برامج الدبلوم 
املعتمدة مــــن االمانة العامة ملجلــــس اجلامعات 
اخلاصــــة وهي دبلوم االدارة، دبلوم التســــويق، 

ودبلوم اخلدمات املالية.

  يذكــــر ان االتفاق الذي مت بني الطرفني شــــهد 
حضورا مميــــزا من كل من رئيس مجلس االمناء 
في الكلية االســــترالية عبداهللا الشرهان ورئيس 
الكلية البروفيسور فيشي كاري، ومن جانب كلية 
بوكسهل حضر رئيس مجلس االمناء د.عبدالرحمن 
الشايجي ونائب رئيس الكلية جو البياطي ورئيس 

قسم الشؤون االكادميية نيل ريكاردس.
  وعلى جانب آخر، كشــــفت الكلية االسترالية 
أنها جنحت في توفير القدرة لطالبها على املتابعة 
واحلصول على شهادة البكالوريوس بعد حصولهم 
على شهادة الدبلوم، مبينا ان الطالب لديه خيارات 
ومجاالت أوســــع اآلن بعدما وفرت برامج جديدة 

في الهندسة واالدارة.
  وذكرت أنها مازالت مســــتمرة في بناء العديد 
من الشراكات التي تعزز من تطوير عالقاتها مع 
املؤسســــات التعليمية الدولية االخرى مبا يتيح 
ويضمن نوعيــــة البرامج واملؤهــــالت املمنوحة 

واملعترف بها على املستوى الدولي. 

 عبداهللا الشرهان وفيشي كاري ود.عبدالرحمن الشايجي وجو البياطي ونيل ريكاردس عقب توقيع االتفاقية

 خالل محاضرة بعنوان «إدارة التراث والتطور المدني في بيروت»

 سيف: التوفيق بين جهود الحفاظ على الماضي 
  وبناء المستقبل لنقل التراث لألجيال المقبلة

مواقع اكتشافها، مشيرا لتوافر عدد من احللول والبدائل 
املشتركة بني املديرية واملستثمرين من ضمنها استمالك 
األراضي وتعويـــض أصحابها إال أن إعادة الدمج يلقي 
صدى كبيـــرا على جميع األطر، أمـــا احلل الثالث فهو 
تفكيك اآلثار وإعادة تركيبها مرة أخرى، مشيدا بتجاوب 

أصحاب العقارات التي تشهد حفريات أثرية.
  وأشـــار إلى احلوار املتواصل مع املستثمرين الذين 
يرجعون للمديرية قبل البدء في مشروعاتهم العمرانية 
ملعرفة األهمية التاريخية لألماكن، الفتا الى اســـتعداد 
املديرية إليجاد احللول املناســـبة عند ظهور أي معالم 
أثرية، موضحا أن احلمامـــات الرومانية في موقع مار 
مارون من أبرز املكتشفات األثرية التي ظهرت وتشكل 
معلما أثريا في غاية األهمية، ألنها حتتوي على معالم 
شبه متكاملة ألقسام احلمامات الرومانية، مبا في ذلك 
الغرفة الساخنة، الغرفة الدافئة وغرفة تبديل املالبس، 
موضحا ان املديرية توصلت الى شبه اتفاق نهائي مع 
املالـــك الذي ميول احلفريات، مشـــددا على أن املديرية 
العامة لآلثار تتبع سياســـة احللول والبدائل منذ عام 

٢٠٠٥ بنجاح منقطع النظير.
  وبّني أن من اهم التهديدات التي حتيط بالتراث اللبناني 
املدفون أعمال استصالح األراضي والتطور املدني، الفتا 
إلى اتباع البلدية ألسلوب نشر الوعي بني طالب املدارس 
من خالل عدد من األنشـــطة املدرسية الرديفة للمنهج 
املدرسي لزرع الشـــعور باملسؤولية في نفوسهم على 
اعتبار أن هذه اآلثار جزء ال يتجزأ من تاريخهم، مشيرا 
الـــى جناح البلدية في إنقاذ آثار ٩ مشـــروعات حفرية 
من بني ٢٠ مشروعا مما يعتبر إجنازا مميزا، معربا عن 
أمله في أن يســـتمر تطور طرق وأساليب احلفاظ على 

التراث في لبنان. 

امنا متتد الى مختلف املناطق اللبنانية، والسيما في 
مدينة صيدا التي بدورها تختزن مواقع أثرية بالغة 

األهمية.
  وعرض لنماذج التعامل مـــع احلفريات األثرية في 
األربعينيات واخلمسينيات وطرقها وتقنياتها املتبعة 
آن ذاك، موضحا التطور الذي طرأ عليها في الســـنوات 
املاضية، الفتا الى جهـــود املديرية العامة لآلثار لدمج 
اآلثـــار في األبنية احلاليـــة واحملافظة على بعضها في 

 أسامة دياب
  أكد املشـــرف على احلفريـــات واألبحاث األثرية في 
املديرية العامة لآلثار والتابعة لوزارة الثقافة اللبنانية 
د. أسعد سيف أن إدارة التراث والتطور املدني هما طرفا 
مغناطيس اســـتطاعت املديريـــة العامة لآلثار أن جتد 
أرضية مشـــتركة بينهما للحفاظ على اآلثار والتعامل 
معهـــا بالطرق العلمية الالزمة ودون الوقوف في وجه 
التطور املدني في محاولـــة للتوفيق بني احلفاظ على 
املاضي وبناء املســـتقبل لنقل التراث بالصورة الالئقة 
لألجيال القادمة، الفتا إلى اخلبرة الكبيرة التي تراكمت 
لدى املديرية العامة لآلثار في التعامل مع التطور املدني 
وتأثيره على اآلثـــار التاريخية من خالل رؤية جديدة 
وآلية تطرح عددا مـــن البدائل التوافقية للحفاظ على 

ذاكرة املكان.
  جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء احملاضرة 
التي أقيمت في اجلامعة األميركية ضمن أنشطة مشروع 
التراث العربي، مســـاء أمـــس األول بقاعة مبنى اآلداب 
بعنوان «ادارة التـــراث والتطور املدني: حالة بيروت» 
بحضور عدد من الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملهتمني 

بالشأن العام.
  وأوضح سيف أن احلفريات األثرية في لبنان بصفة 
عامة والعاصمة بيروت بصفة خاصة، تظهر كرم باطن 
األرض على اللبنانيني، والذي يتجلى في مواقع أثرية 
تعود الى حقبات ضاربة بجذورها في التاريخ القدمي، 
وجتعل من لبنان متحفا مفتوحا يعكس املعاني العميقة 
للحضارات املتعاقبة على أرضه، نظرا لتميز موقعه 
كنقطة تالق حضاري بني الشـــرق والغرب، مشـــيرا 
إلى أن أعمـــال التنقيب األثرية التي جتريها املديرية 
العامة لآلثار، ال تتوقف عند حدود العاصمة بيروت، 

 «المهندسين» تشارك في معرض الهندسة والبترول اليوم
 تشــــارك جمعية املهندسني 
مبعرض الفرص الوظيفية الرابع 
عشر والذي يفتتح صباح اليوم 
الهندســــة  (الثالثاء) في كلية 
والبترول وتستمر أنشطته ملدة 
يومني، حيث سيقوم املتطوعون  
الفرص  واملتطــوعات بعرض 
املتاحة للعمل في القطاع اخلاص 
التوظيف  واملتوافرة في مركز 

الهندسي باجلمعية.
الطلبة في    عضــــو جلنــــة 
اجلمعية م.عهدي العتيبي قال: 
اننا نحرص على املشاركة في 
هذا املعرض وسنقوم من خالل 

جناح اجلمعية بحث اخلريجني 
واخلريجات او الزمالء في كلية 
الهندسة والبترول على االنتساب 
في مختلــــف اللجان والتعرف 
التطوعي واهميته  العمل  على 
مــــن خالل جمعية املهندســــني 
الكويتية والذي يهدف اساسا الى 
االرتقاء باملستوى املهني جلميع 
الزمالء والزميالت وتفعيل دور 

املهندسني باملجتمع.
  واضاف عهــــدي ان الزمالء 
في مركز التوظيف الهندســــي 
سيقومون كذلك بعرض الفرص 
الوظيفية املتاحة لعمل املهندسني 

واملهندسات في القطاع اخلاص، 
مشــــيرا الى ان مركز التوظيف 
يوفــــر قاعدة ال بــــأس بها من 
البيانــــات للشــــركات الراغبة 
باستقطاب مهندسني ومهندسات 

حديثي التخرج.
  كمــــا يقــــوم املركــــز بتلقي 
الطلبــــــات مــــن املهــندســــني 
واملهندســــات الراغبني بالتقدم 
للعمــــل فــــي القطــــاع اخلاص 
مــــن خــــالل مركــــز التوظيف 

باجلمعية.
  وجدد عضــــو جلنة الطلبة 
حرص اجلمعية على املشاركة 

الســــنوية في معــــارض كلية 
الهندسة والبترول وأنشطتها، 
وتوطيد العالقة مبكرا مع الزمالء 
الذين شارفوا على  والزميالت 

التخرج او حديثي التخرج.
  واكد ان باب املشاركة مفتوح 
جلميــــع الراغبــــني باالنخراط 
والعمــــل في مختلــــف اللجان 
التطوعية باجلمعية واالرتقاء 
باملســــتوى املهني والشخصي 
وترسيخ مفاهيم ايجابية عن 
املهندســــني واملهندســــات في 
املجتمع وتعزيز دورهم املهني 

 عهدي العتيبيفي القطاعني العام واخلاص. 

 (قاسم باشا)  د.أسعد سيف خالل احملاضرة

 د.عبدالرحمن األحمد مع الوفد األميركي الزائر 

 وفد أميركي يبحث إبرام اتفاق تعاون بين الجامعة وجامعة الباسيفيك 
 أحمد يوسف

  في إطار حرص مكتب العميد املساعد لألبحاث 
التربية على  واالستشــــارات والتدريب بكلية 
توطيد أواصر التبادل الثقافي والفكري والتعاون 
املثمر في املجال التربوي مع اجلامعات العاملية 
املرموقة وبدعوة منه، اســــتقبلت كلية التربية 
وكلية الدراسات العليا باجلامعة وفدا من جامعة 
الباسيفيك بوالية كاليفورنيا األميركية، وذلك 

يوم االثنني املوافق ٢٠١٠/١١/٢٢. 
  وضم هذا الوفد نائب مدير جامعة الباسيفيك 
للشؤون التربوية د. جيسي هاجيز ود. كاثي 
بيترسون وقد قام باستقبالهما د. عبدالرحمن 
أحمد األحمد، عميد الكلية ود. فاطمة نذر، العميد 
املساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب د. أحمد 
عبداهللا، رئيس قسم علم النفس التربوي فائقة 

قبازرد (مدرس مساعد).
  وتأتــــي هذه الزيارة متهيــــدا إلبرام اتفاقية 

تعاون مشــــترك بني جامعــــة الكويت وجامعة 
الباســــيفيك متضمنة مشــــاركة أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة في برنامج التربية العاملية 
Global Education and Leadership (GEL)والقيادة
 الذي تقدمه جامعة الباسفيك بهدف االرتقاء 
بخبراتهم وحتسني مهاراتهم املهنية وأدائهم 
الوظيفي مبا يتوافق مع التطورات والتغيرات 
التكنولوجية احلديثة  املتســـارعة والثورة 

واالجتاهات املعاصرة في مجال التربية. 
  ويركز منهج هذا البرنامج على اكتســـاب 
املشاركني خبرات ومهارات ذات جودة عالية في 
مجاالت: التربية والتقييم في التعليم العالي، 
التعليم،  تقييم وتطوير املناهج ومخرجات 
الكمية  التعليمية، األبحاث  إدارة املؤسسات 
والنوعية، إجناز األبحـــاث في بيئة الفصل 
الدراسي، التنوع الثقافي في اإلدارة التربوية، 
تكنولوجيـــا التعليم احلديث، إدارة البرامج 

التعليمية، اإلدارة املاليـــة وقضايا القوانني 
األخالقية، وغير ذلك.

  وقد قامت د. فاطمة نذر باصطحاب الفريق 
الزائر إلى كلية الدراسات العليا للقاء د. نبيل 
اللوغاني، عميد الكلية ود.سامي حبيب، العميد 
املساعد للشؤون األكادميية بالكلية. ومن ثم 
توجه الفريق إلى مكتب د. ناجم الناجم، نائب 
مدير اجلامعة للشؤون العلمية ومساعدته د. 

فريال بوربيع. 
  وقد أسفر النقاش وتبادل وجهات النظر 
بني كافة األطراف حول برنامج التربية العاملية 

والقيادة (GEL) عن التوصيات التالية:
  ١ـ تتولى جامعة الباسيفيك األميركية تقدمي 

خطة مقترحة شاملة للجامعة تتضمن:
  أ - آلية تنفيذ وتطبيق هذا البرنامج ملشاركة 
طلبة الدراسات العليا، وذلك على النحو الذي 
يتناسب مع اللوائح والقواعد اخلاصة بالبعثات 

واملنح الدراسية التي تقدمها جامعة الكويت 
وامليزانية املالية املخصصة لهذا الشأن.

  ب - قائمة باملتطلبات الدراســـية العملية 
والنظرية ملشاركة أعضاء هيئة التدريس في 
هذا البرنامج على مدى ثالث سنوات متتالية، 
وهـــي الفترة احملددة حلصـــول عضو هيئة 
التدريس على درجة الدكتوراه في تخصص 

 .(GEL) التربية العاملية والقيادة
  ج- برامج تدريبية تنظم بصفة مستمرة 
ومكثفة ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة خالل 
كل فصل دراسي وملدة فترة زمنية تشمل عدة 

سنوات محددة. 
  ٢ـ النظر في إمكانية تطبيق برنامج التربية 

العاملية والقيادة(GEL) في الكويت، 
  وبالتالي اعتبارها مركزا حيويا ومتميزا 
لتدريـــب الكوادر األكادميية على املســـتوى 

اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط. 


