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  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 أعلـــن مســـاعد العميد خلدمـــة املجتمع في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدر 
البراعصي عن بدء الدراســـة للفصل الشـــتوي 
٢٠١١/٢٠١٠ املوافق يوم األحد ٥ اجلاري في املراكز 
التالية: كلية التربية األساسية بنات (الشامية)، 
كلية الدراسات التجارية بنات (حولي)، ثانوية 
املباركية للمقررات بنني (الفروانية)، ثانوية جابر 

بن عبداهللا الصباح بنني (اجلهراء)، ومدرســـة 
كاظمة املتوسطة بنات (اجلهراء).

  وأوضـــح البراعصي ان التســـجيل املتأخر 
سيستمر في الفترة الصباحية في الهيئة وفي 
الفترة املســـائية في املراكز املذكورة ســـلفا من 
الساعة اخلامســـة حتى الساعة السابعة مساء 

ملدة يومني من بدء الدراسة. 

 «التطبيقي»: الدراسة ببرامج خدمة المجتمع ٥ الجاري

 رئيس الوزراء أقام حفل استقبال لهيئة التدريس بـ «التطبيقي» والباحثين في «األبحاث»:
  دوركم كبير في دعم جهود التنمية والتطوير وتعزيز مسيرة البالد نحو التقدم

مشكالته وقضاياه مواجهة علمية 
موضوعية.

  اســــأل اهللا ان يوفقكم ويسدد 
على طريق اخلير خطاكم، والسالم 
عليكم ورحمة اهللا وبركاته، وعقب 
احلفل أقام سموه مأدبة عشاء على 

شرف احلضور.
أبلغــــت مصادر    الــــى ذلــــك، 
«األنباء» ان من أهم النقاط التي 
دار النقاش حولهــــا خالل اللقاء 
موضوع تأكيد أساتذة التطبيقي 
على أهمية فصل قطاع التعليم عن 
التدريب والتأكيد على انها قضية 
محورية وحتتاج لإلسراع في اتخاذ 
القرار حتى تســــتقر األمور داخل 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب واملساعدة في حتقيق 

جودة التعليم.
  كمــــا أوضح عدد من أســــاتذة 
«التطبيقي» لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
منحازة جلامعة الكويت في كثير 
من األمور وطالبوا رئيس مجلس 
الــــوزراء بالنظر في هذه القضية 
واإلسراع في اتخاذ القرار بفصل 

قطاع التعليم عن التدريب. 

التدريس من أبناء الكويت من حملة 
الدكتوراه في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والذين يضعهم 
الوطن في طليعة ثروته البشرية 
مؤمنا بدورهم العلمي والتثقيفي 
الرائد في واحدة من  والتنويري 
أهم قالع منظومة التعليم العالي 
في الكويت ويسرني ان التقي كذلك 
بزمالئكم من األســــاتذة في معهد 
الكويت لألبحاث العلمية والذين 
يبذلون جهــــدا كبيرا في االرتقاء 

بالبحوث العلمية والتطبيقية.
  وانطالقا من تقديرنا واعتزازنا 
الكبيرة برسالتكم  بكم وقناعتنا 
العلمية والتربوية النبيلة وبدوركم 
الطليعــــي في دعم جهود التنمية 
والتطويــــر والتحديــــث لوطننا 
الغالــــي وتعزيز مســــيرته نحو 
التقدم وتنميــــة قدراته وحتقيق 
نهضته العلمية والفكرية والثقافية 
فان وطنكــــم بكل أفراده وهيئاته 
ومؤسســــاته يضــــع عليكم آماال 
كبيرة كقادة حتملون مشاعل العلم 
لتنيروا الطريق نحو مستقبل واعد 

وغد مشرق بإذن اهللا.
  وفي هذا املجــــال يجب علينا 
جميعا ان نضع نصب أعيننا ما 

واإلسهام الفاعل في حركة التطوير 
التكنولوجي والعلمي واملشاركة 
بدرجات متصاعدة في بناء وتشكيل 
مستقبل الكويت من خالل اجنازاتكم 
في مختلف فروع البحث واالبتكار 
وإعداد الكفاءات من أبناء وطنكم 
حلمل املشاعل التي تنير املستقبل 

املنشود.
  انني أطالبكم جميعا بان تبادروا 
بوضع هــــذه التطلعات واألهداف 
موضــــع التنفيذ وان تبتكروا من 
األساليب واآلليات العملية ما يحقق 
سرعة تنفيذها فأنتم الطليعة التي 
تقع على عاتقها مسؤولية التطوير 
وإنني على ثقة بأن الفترة القادمة 
ستشهد نقلة نوعية متميزة في 
أنشطتكم بفضل جهودكم البناءة 

وتعاونكم الصادق.
  األخوات واالخوة أود في هذه 
املناســــبة ان اؤكــــد لكم حرصي 
الشــــخصي وحرص كل اخواني 
الــــوزراء وكبار املســــؤولني في 
الدولة على فتح املزيد من قنوات 
احلوار والتواصل معكم وترحيبهم 
مبشاركتكم بالرأي واملشورة في 
كل ما يســــهم في دعم املســــيرة 
التنموية لوطننا العزيز ومواجهة 

التطبيقي ومعهد األبحاث العلمية 
في دعم جهود التنمية والتطوير 
والتحديث لوطننا الكويت وتعزيز 
التقــــدم وتنمية  مســــيرته نحو 
العلمية  قدراته وحتقيق نهضته 
والفكرية والثقافية. وأشار سموه 
إلى تأكيد صاحب الســــمو األمير 
على أهمية التعليم والبحث العلمي 
في حتقيق األهداف االستراتيجية 
خلطة التنمية اخلمسية في الكويت 
(٢٠٠٩ – ٢٠١٤). وأكد سموه على 
أهمية املبادرة لتنفيذ هذه التطلعات 
التي  واألهداف وابتكار األساليب 
تساهم في سرعة تنفيذها، معربا 
عن األمل في ان تشهد الفترة املقبلة 
نقلة نوعية في أنشطة أعضاء هيئة 
التدريس بفضل جهودهم البناءة 

وتعاونهم الصادق.
  وفيما يلي نص الكلمة، بســــم 
اهللا الرحمــــن الرحيــــم، األخوات 
واالخوة احلضور الكرام، السالم 
عليكــــم ورحمــــة اهللا وبركاته، 
يسعدني في هذه األمسية الطيبة 
ان التقي بهذه النخبة املتميزة من 
صفوة أبناء الكويت األعزاء الذين 
يحملون مشــــاعل العلم واملعرفة 
والنور لوطننا احلبيب أعضاء هيئة 

الوالء واالنتماء لوطنه وهو يحمل 
أمانة املستقبل جيال بعد جيل فال 
جدال في ان ثروتنا احلقيقية تكمن 
في شــــبابنا فهــــم أصحاب احلق 
الذي ال ينازع في العلم واملعرفة 

املتقدمة».
  األخوات واالخــــوة الكرام كما 
نستلهم أيضا في هذا املجال حكمة 
صاحب السمو األمير في التأكيد 
على أهمية التعليم والبحث العلمي 
في حتقيق األهداف االستراتيجية 
خلطة التنمية اخلمسية في الكويت 
(٢٠٠٩ـ  ٢٠١٤) التي أوضحها سموه 
بقوله «وفي هذا اخلصوص تبرز 
أهمية تطويــــر منظومة التعليم 
والتدريب لدورها في تنمية اإلنسان 
الكويتي وتوفير احتياجات سوق 
العمــــل كما تبــــرز أهمية البحث 
العلمي الذي يســــاهم في تطوير 

جميع قطاعات التنمية».
  تلك هي مسؤوليتكم األساسية 
كما طرحها صاحب السمو األمير 
والتي نثق بأنكم مبنهجكم العلمي 
بــــإذن اهللا على حتملها  قادرون 
والوفاء بها بكل جدارة من خالل 
جهودكــــم العلميــــة املتميزة في 
العلمي  التعليم والبحث  مجاالت 

عشــــر ملجلس األمة من ان «اكبر 
آمالنــــا يتمثل في إعداد شــــباب 
قادر علــــى القيام مبســــؤولياته 
مستجيب ملوجبات العصر معزز 

أكده صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في نطقه الســــامي 
في افتتــــاح دور االنعقاد العادي 
الثالث للفصل التشريعي الثالث 

 آالء خليفة وكونا
   أقام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حفل استقبال 
في اخليمــــة األميرية بقصر بيان 
أمس األول ألعضاء هيئة التدريس 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب والباحثــــني في معهد 
الكويت لألبحــــاث العلمية وذلك 
ضمن لقاءات سموه بكل قطاعات 

املجتمع الكويتي.
  حضر حفل االستقبال النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيــــس مجلس الــــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائــــب رئيس مجلــــس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد ووزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروضان ووزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
وعدد من الوزراء واحملافظني وكبار 
املسؤولني بالدولة. وأشاد سموه 
في كلمة له خــــالل احلفل بالدور 
الطليعي الذي يقوم به أعضاء هيئة 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم 

 سموه أعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في أنشطة أعضاء هيئة التدريس

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

 بدر البراعصي

 دياب: ابتعاث طلبة وأساتذة للخارج
   لالطالع على كل جديد

 ندى أبو نصر
  افتتح عميد شــــؤون الطلبة في جامعة الكويت د.عبدالرحيم دياب 
معرض وورشة الفنان التشكيلي عبدالكرمي العنزي في كلية احلقوق 

بإشراف الفنانة التشكيلية شيماء اشكناني.
  يضــــم املعرض ٩ لوحات تطرح «احلداثــــة اجلديدة» وهي جزء من 
التعبير احلر حيث يســــتطيع الفنــــان أن يطرح كل ما بداخله ال اراديا 
على اللوحة لتعكس جميع احاسيسه ومشاعره وتخرج بالشكل الذي 

يطمح له بكل مصداقية وحرية.
  وعــــن االلوان التي مت اختيارها يقول الفنان التشــــكيلي عبدالكرمي 
العنزي انــــه مت اختيار االلوان الدافئة مثل البيــــج والبرتقالي والبني 
لتجسيم ما في اعماق البحار وقمم اجلبال بكل شفافية. كما شكر عميد 
شؤون الطلبة عبدالرحيم دياب الفنان عبدالكرمي العنزي على تعاونه 

مع ادارة االنشطة الثقافية والفنية في جامعة الكويت.

  واضاف اننا نسعى في اجلامعة القامة يوم مفتوح لهوايات الطلبة 
مع تقدمي املواد الالزمة وإشراف فنانني من خارج اجلامعة.

  وقال اشــــجع اي تعاون بني عمادة شــــؤون الطلبة والفنانني البراز 
مواهب الطلبة داخل اجلامعة وخارجها.

  باإلضافة إلى أن اجلامعة ستقوم بإرسال طلبة واساتذة الى اخلارج 
لالطالع على كل ما هو جديد. وتطرق دياب في حديثه الى االنتخابات 
لعام ٢٠١١/٢٠١٠ التي متيزت بالهدوء مع حصول بعض املشاجرات التي 

مت تداركها وحتويلها للجهات املختصة.
  وأضاف أنه سيتم طرح حمالت اعالمية حول عدة امور منها اللباس 
احملتشم وعدم الغش والتدخني قبل تفعيل املادة املوجودة بهذا اخلصوص 
كما سيتم تقدمي مكافأة للتفوق الفصلي وسيتم تشكيل جلنة من قبل 
مســــاعد العميد لشــــؤون الطلبة د.علي النامي لتعديــــل الئحة النظام 

اجلامعي الطالبي والئحة اجلمعيات العلمية. 

 خالل افتتاح معرض وورشة الفنان التشكيلي عبدالكريم العنزي

 د.عبدالرضا أسيري

واألساسية للدولة.
  وقال: ان من التوصيات ايضا 
االهتمـــام مبصـــادر املعلومات 
وتطويرها وتوحيدها وتوظيف 
القيم الدينية واإلسالمية بوصفها 
مرجعيات للعمل االجتماعي وبناء 
قاعدة بيانات جغرافية للموارد 
الطبيعية في دولة الكويت على 

مستويات متعددة.
  واشار اسيري الى ان الهدف 
الرئيسي من املؤمتر هو االلتقاء 
باالكادمييني وبحث اآلراء والبحوث 
واالطالع على املســـتجدات في 
العلـــوم االجتماعيـــة وتبـــادل 
اخلبرات التي من شـــأنها اثراء 
احلياة االنسانية ووضع احللول 
لبعض املشاكل التي تواجه العالم 

العربي واالقليمي.
 

العلمية ووضع برامج  البحوث 
للتدخل املبكر للقضاء على ظواهر 
االدمان ووضع اآلليات التي تزيد 
التحتية  من االهتمام بالبنيـــة 

 اوصى املؤمتر الدولي الرابع 
للعلـــوم االجتماعيـــة بجامعة 
الكويت الذي اختتم اعماله امس 
بضرورة مواكبة مخرجات التعليم 

مع اخلطة التنموية للدولة.
العلوم    وقال عميـــد كليـــة 
االجتماعيـــة بجامعـــة الكويت 
ورئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر 
د.عبدالرضا اســـيري ان اللجنة 
املنظمـــة ســـتقدم التوصيـــات 
الى اجلهات املختصـــة بالدولة 
لالســـتفادة منهـــا فـــي خطـــة 

التنمية.
  واضاف: ان من اهم التوصيات 
مواكبة مخرجات التعليم مع خطة 
التنمية بالدولة وضرورة االعتماد 
في اتخاذ القرارات على النتائج 
العلمية التنبؤية املستخلصة من 

 مؤتمر العلوم االجتماعية: ضرورة مواكبة 
مخرجات التعليم مع الخطة التنموية للدولة

 الجامعة اعتمدت دراسة أكاديمية
   لقياس أدائها وإصدار تقرير سنوي بشأنه

 اعتمدت جامعة الكويـــت ممثلة مبكتب نائب 
مديرها لشؤون التخطيط دراسة أكادميية لتقييم 
اداء اجلامعة من خالل اصدار تقرير سنوي يعكس 

التطبيق االيجابي لنظام قياس هذا األداء.
  وقال نائب مدير اجلامعة للتخطيط باالنابة عادل 
مال اهللا في تصريح صحافي امس ان جامعة الكويت 
تولي من خالل رســـالتها االهتمام األكبر من أجل 
االرتقاء بجودة ومنهجية التعليم اجلامعي اخلاص 
بها والعمل على وضعه في املكانة املرموقة عامليا. 
وأضاف مال اهللا ان اجلامعة تبنت سياسة لتنفيذ 
عمليـــة تقييم قياس أدائها بهدف التقومي الدوري 
لرسالتها ورؤيتها حتقيقا لشعارها «نحو حتقيق 
جامعة متميزة» للتأكد من أن املعايير املوضوعة 
على أساسها األهداف واالستراتيجيات والبرامج 

ما تزال تتواكب ومتطلبات التنمية لرفع املستوى 
العلمي وحتقيق الرصانة العلمية.

  وأوضح ان نظام قياس األداء يستند الى تقييم 
منهجي باستخدام األرقام لقياس أداء املهام العلمية 
واألنشطة االدارية واألكادميية بجامعة الكويت وفق 

معايير عاملية من خالل اجراء دوري.
  وذكر سبع مراحل لتنفيذ مشروع قياس األداء 
أولها رسم اخلطط االستراتيجية وسياسة العمليات 
الرئيســـية في اجلامعة وثانيا حتديد احتياجات 
ومشكالت العمالء لكل عملية، وثالثا تبني أهداف 
محددة ورابعا اعتماد مؤشرات األداء في كل عملية 
رئيسية، وخامسا وضع املعاجلات وآليات تنفيذ 
محددة، وسادســـا جمع البيانات واخيرا حتليل 

النتائج.

 (قاسم باشا) عبدالكرمي العنزي وعبدالرحيم دياب وشيماء اشكناني خالل افتتاح املعرض

 نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) زيارة لـ ٣٥ طالبة من كلية 
البنات على يومني منفصلني تفقدن فيها بعض االدارات املختارة 
باشراف وتنظيم ادارة التسويق والعالقات العامة ومشاركة عدد 
من املوظفني واملوظفات قدموا للزائرات شرحا تفصيليا عن عمل كل 
ادارة واهميته واملهام الرئيسية واالنظمة اآللية املستخدمة مع بيان 
العالقات والترابط بني اعمال مختلف االدارات واهم االستراتيجيات 

املطبقة في العمل وتأثيرها على االداء.
  بدأت الزيارة بادارة البطاقات املصرفية، حيث تعرفت الطالبات 
على انواع البطاقات التي يصدرها «بيتك» وخصائص ومزايا كل 
بطاقة مع التعريف بعدد من البطاقات التي ينفرد بتقدميها لعمالئها 
مثل بطاقة التســـيير التي تتيح للعمالء سداد قيمة مشترياتهم 
بالتقسيط من دون زيادة باالضافة الى التعريف بالتحديثات التي 
مت ادخالهـــا على البطاقات لتحقيق املزيد من القبول واالمان على 
مستوى العالم وابرزها اضافة الشريحة الذكية والتي كان لبيتك 
السبق في اضافتها على بطاقاته واجهزة نقاط البيع التابعة على 

مستوى البنوك، كما اطلعت الطالبات على كيفية طباعة البطاقات 
واالشكال املختلفة لها.

  وفي جانب آخر من الزيـــارة تعرفن على ادارة جودة اخلدمة 
واقسامها واالنشطة التي جتريها بالتعاون مع االدارات والقطاعات 
املعنية، حيث يتم التركيز على حتفيز املوظفني على تقدمي افضل 
وارقى مســـتويات اخلدمة للعمالء ووضع االجراءات املناســـبة 

لتحقيق ذلك.
  وتبع ذلك زيارة ادارة العقار احمللي للتعرف على انواع العقارات 
احمللي ودور بيتك في توفير املســـكن املناســـب لالسر الكويتية 
على مدار مسيرة عمله، كما زارت الطالبات فرع التميز الذي يقدم 
خدماته لشـــريحة معينة من العمالء وفق ارقى وافضل املعايير 

املتبعة في البنوك واملصارف العاملية الكبرى.
  وصاحبت الطالبات خالل الزيارة باالضافة الى مشرفيهم مديرة 
فرع الصليبخات جناة الكندري واملشرفة املصرفية حنني االنصاري 

وندى الوقيان من ادارة اخلدمات واملنتجات املصرفية في بيتك. 

 جناة الكندري تشرح للطالبات خالل الزيارة 

 «بيتك» يستضيف طالبات «البنات»
   للتعريف باألنشطة واألعمال المصرفية

 «الهندسة» تفتتح معرض  ٣٥ طالبة تعرفن على عدد من اإلدارات وإستراتيجيات عملها
القبول لطلبة الثانوية

 تفتتح كلية الهندسة والبترول 
بجامعــــة الكويت معرض القبول
 الـــــ ١٤ لطلبــــة الثانويــــة بهدف 
تعريفهم على التخصصات املختلفة 
بالكلية واجلامعــــة حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة والتعليم 
العالي موضي احلمود خالل الفترة 

من ١٢ الى ٣٠ الشهر اجلاري.
  وقــــال مدير مكتــــب التوجيه 
واإلرشاد ورئيس اللجنة املنظمة 
للمعرض خالد الفاضل في تصريح 
صحافي امس ان املعرض الذي يقام 
للمرة الـ ١٤ على التوالي يهدف إلى 
تعريف طلبة السنة النهائية من 
املرحلة الثانوية بقسميها العلمي 
واألدبي بكليــــات جامعة الكويت 
بشكل عام والتخصصات والبرامج 
العلمية املتوافرة بكلية الهندسة 

والبترول بشكل خاص.
  واضاف الفاضل انه سيشارك 
فــــي املعرض ٣٢ جهــــة من داخل 
الكويت للتعرف  الكلية وجامعة 
على ما يتناسب مع طموح وميول 
الطلبة قبل االلتحاق باجلامعة كما 
سيقوم مكتب التوجيه واإلرشاد 
بكلية الهندسة والبترول بتوعية 
املــــدارس اخلاصة بآليــــة القبول 
املقررات  وأهمية دراســــة بعض 

قبل دخول اجلامعة.
  واشــــار الى ان املعرض يضم 
العديد من األنشطة منها محاضرات 
تعريفية ومحاضرات علمية يقدمها 
أساتذة الكلية املتميزون لتعريف 
الطلبة بالهندسة وبرامجها العلمية 
وطبيعة كل تخصص ومستقبل 
عمل اخلريجني اضافة إلى بعض 

األمور التوعوية األكادميية.
  من جهتها، قالت املشرفة على 
املعرض خالدة البدر ان املعرض 
يستضيف ٨٧ مدرسة موزعة على 
مدارس التعليم العام طلبة وطالبات 
وفق جدول زمني منظم بالتعاون 
مع إدارة األنشطة الطالبية بوزارة 
التربية، متمنية لهم دوام التوفيق 

والنجاح. 


