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 أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باإلنابة د.مشعل املشعان قرارا يقضي 
بندب حنان عبدالعزيز اخلراز رئيس قسم املتابعة 
للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون اإلدارية اعتبارا 
من ٢٠١٠/١٢/٦ حتى ٢٠١٠/١٢/١٣ وذلك باإلضافة 

إلى عملها األصلي. 

 الخراز مديراً للشؤون اإلدارية بـ «التطبيقي» 

 جولة في جناح البنك التجاري د.روبرت كوك في جناح بنك اخلليج

 د.كوك في جناح البنك األهلي

 كوك: األنشطة والمعارض تعود بالنفع على مخرجات الجامعة 

 «GUST» افتتحت معرض الفرص الوظيفية الـ٨ بمشاركة ٣٦ شركة ومؤسسة 

 محمد المجر
  أطلقت جامعة اخلليج (GUST) ممثلة مبركز 
التأهيل الوظيفي للطلبة ومتابعة اخلريجني لديها 
أمس أنشطة املعرض الثامن للفرص الوظيفية 
مبشاركة ٣٦ شركة ومؤسسة وعدد من البنوك 

الوطنية من القطاعني اخلاص والعام.
  وأكد نائب رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية 
د.روبـــرت كوك أثناء االفتتاح أهمية اقامة مثل 
هذه األنشطة التي تعود بايجابياتها على الطلبة 
بكثير من الثقة التي توليها الشركات املشاركة 

ملخرجات جامعة اخلليج واعتمادها جديا.
  وشكر د.كوك للشركات حرصها على املشاركة 
في املعرض للعـــام الرابع على التوالي، منوها 
بإقبالهم وثقتهم بخريجي اجلامعة الذين أثبتوا 
كفاءة في عملهم لدى تلك الشركات واملؤسسات 

الوطنية.
  من جهتها قالت ممثلة شركة «زين» لالتصاالت 
روال بارودي ان هذا النشاط يهدف الى االلتقاء 
بالشباب وتعريفهم بالفرص الوظيفية املوجودة 
لدى الشركة، مشيرة الى أن جامعة اخلليج تقدم 

تخصصات «نحتاجها في الشركة».
  وأضافت بارودي ان كفاءة مخرجات اجلامعة 
تعد سببا ملشاركة «زين» في املعرض انطالقا 

من اهتمام الشركة بالكفاءات والطاقات الشبابية 
املتخرجة في جامعة اخلليج.

  بدورها أكدت مسؤولة التعيني في بنك الكويت 
الوطنـــي لولوه الفـــوزان ان مخرجات جامعة 
اخلليج هي األكثر نصيبا من التوظيف لدى البنك 
حيث تتميز تلك املخرجات باملعرفة الواسعة في 
مجال تخصصاتها ما يزيد من انتاجية وابداع 

تلك املخرجات.
  وأشـــارت الى حرص البنـــك الوطني على 
صقل أكثـــر ملهارات تلـــك املخرجات من خالل 

اقامة «كورسات» تدريبية.
  بدوره أكد مدير التوظيف في شركة الشايع 
ان مثل هذه التظاهرة تعطي فرصة للشـــباب 
الكويتي سواء اخلريجون منهم او املستمرون 
في احلصول على فرصة مناسبة للعمل، مبينا 
ان شركة الشايع تهدف من خالل مشاركتها في 
املعرض الى استثمار طاقات الشباب الكويتي، 
معربا عن اعجابه الشـــديد مبستوى مخرجات 
جامعة اخلليج، حيث ان الشركة قد استقطبت 

العديد منهم في مختلف التخصصات.
  بدوره شدد مسؤول الشؤون اإلدارية في شركة 
صفوان للتقنيات البترولية على ان الشـــركة 
تبحث عن الطاقات الشبابية التي حتظى بتعليم 

جامعي ذي جودة، مبينا ان سمعة جامعة اخلليج 
القوية بني اجلامعات سبب مهم في تواجدنا في 

هذا املعرض.
  وعلى اجلانب اآلخر، قال مســـؤول املوارد 
البشرية في شركة «نستله» علي الشواف: هدفنا 
هو جلب حديثي التخـــرج في جامعة اخلليج 
نظرا لتميزهم وقدرتهم العالية على التطبيق 
والتحصيل، موضحا ان شركة «نستله» تعتبر 
أكبر شركة أغذية في العالم وتصل أرباحها الى 
١١٠ ماليني فرنك سويسري كل سنة. مستدركا 
بقوله: لدينا في الشركة العديد من األقسام مثل 
املبيعات والتسويق واحملاسبة والدعاية واإلعالن 

واملوارد البشرية.
  بـــدوره يوضح مدير العالقـــات العامة في 
مستشفى الســـيف حمد احلســـن ان مشاركة 
املستشفى في هذا املعرض تنبثق من احلرص 
على دعم الطلبة اخلريجني والعمالة الكويتية 
وتوظيفهم، الفتا الى ان التخصصات املرغوبة 
في العمل داخل املستشفى هي التسويق وعلم 
احلاسوب، والقطاع الطبي، مبينا ان مخرجات 
جامعـــة اخلليـــج أثبتت ان الطالـــب الكويتي 
ميتلـــك وعيا وفهما كبيرا بهـــدف االرتقاء الى 

أعلى املراتب. 

 اتحاد الطلبة كّرم العدواني الختياره 
ضمن أفضل ١٠٠ باحث في العالم

 آالء خليفة
  اعلن رئيس جلنة العالقات العامة واالعالم في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اجلامعة ســــعد الســــهو عن قيام االحتاد بتكرمي د.عادل 
العدواني اســــتاذ نظم املعلومات بجامعة الكويت مبناســــبة اختياره 
ضمن افضل ١٠٠ باحث في نظم املعلومات على مستوى العالم. واشاد 
السهو بهذا االجناز الذي يعد فخرا للجموع الطالبية وللجامعة، وقال ان 
اختيار احد اساتذة اجلامعة ضمن تلك الالئحة من شأنه حتفيز اجلميع 
من اجل الوصول الى الدرجات العلى، علما ان هذا األمر ليس بالشيء 
الهني فهو يســــتلزم بذل الكثير والكثير من اجلهد والعرق واالجتهاد 
للوصول الى تلك الدرجات. واضاف ان اهللا ال يضيع أجر من أحســــن 
عمال وقد جاء دخول د.عادل العدواني من ضمن تلك الالئحة ليكون خير 
تقدير وتكرمي لهذا التعب واجلهد املبذول وهذا بال شك سيكون له اكبر 
األثر في علو شــــأن وسمعة دولتنا وجامعتنا احلبيبة الكويت في كل 
احملافل الدولية علميا أو أدبيا او رياضيا، فهنيئا للدكتور العدواني هذا 
االختيار والتقدير. واختتم السهو تصريحه بأن االحتاد قد قام بتقدمي 
ردع تذكارية بسيطة للتعبير عن مدى الفخر واالعتزاز بهذا االختيار 
الذي من شأنه بث احلافز فيما بني اجلميع من طلبة واساتذة لنيل هذا 

التقدير، متمنني للجميع وللدكتور العدواني املزيد من النجاح.

 جمعية العلوم تطالب بتوسيع كافتيريا الطالبات
  

  آالء خليفة
  طالبت نائب رئيس جمعية العلوم بكلية العلوم بجامعة الكويت 
ورئيس جلان الطالبات أحالم املوسى املسؤولني في اإلدارة اجلامعية 
بضرورة حتسني وتوسيع كافتيريا كلية العلومـ  كافتيريا الطالبات 
ـ وذلك نتيجة لالزدحام الشديد الذي تشهده الكافتيريا بشكل يومي، 
اضافة الى توفير أفرع ملطاعم الوجبات السريعة أسوة بباقي كليات 
اجلامعة. وقالت املوســـى في تصريح صحافي: «نظمنا في جمعية 
العلوم حملة «نبيها تغيير» تشـــمل جمع تواقيع الطالبات، وقد مت 
احلصول على اكثر من ١٠٠٠ توقيع، وذلك لكثرة الشكاوى املتزايدة 
جتاه االزدحام اليومي الذي تعانيه الطالبات في الكافتيريا، خصوصا 
في العام الدراسي احلالي، حيث ارتفع عدد الطالبات الى ٢٥٠٠ طالبة، 
اضافـــة الى أعداد الطالبات الكبيرة من الكليات االخرى التي توجد 

في كلية العلوم لدراسة مواد مشتركة بني الكليات». 

 البصيري: «كيف أسجل» تزيد الوعي  سعد السهو مكرما د.عادل العدواني 
باستخدام التعليم اإللكتروني 

 إعالن شروط قبول الثانوية الكويتية 
الموحدة في الجامعات المصرية

  
  آالء خليفة

  أعلن مدير املركز الدولي العاملي بالساملية حسني كامل أنه قد صدر 
قرار من وزارة التعليم العالي املصرية بالشروط اخلاصة بقبول الطالب 
مبختلف جنســــياتهم احلاصلني على الثانويــــة الكويتية املوحدة في 
اجلامعات املصرية بداية من األعوام الدراسية ٢٠١١/ ٢٠١٢ و٢٠١٣/٢٠١٢ 
و٢٠١٤/٢٠١٣. وهي كالتالي: يتم قبول الطالب احلاصلني على شــــهادة 
الثانوية الكويتية املوحدة للعامني الدراسيني ٢٠١١/ ٢٠١٢ و٢٠١٢/ ٢٠١٣ 
في اجلامعات مبصر بشــــرط ان يكون الطالب قد أنهى الصف احلادي 
عشر والصف الثاني عشــــر من الثانوية الكويتية. أما بالنسبة للعام 
الدراسي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ فيتم قبول الطالب احلاصلني على الثانوية الكويتية 
املوحــــدة باجلامعات املصرية شــــرط ان يكون الطالب قد أنهى الصف 
العاشر واحلادي عشر والثاني عشــــر من الثانوية الكويتية املوحدة 

وهذه الشروط تنطبق على جميع الطالب من جميع اجلنسيات. 

 آالء خليفة
  أعلن رئيس املجلس الطالبي 
في فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
موســـى البصيـــري، عن تنظيم 
املجلس لدورة «كيف أسجل» يومي 
االحد واالثنني من االسبوع املقبل 
لزيادة الوعي بكيفية اســـتخدام 
 LMS نظام التعليـــم االلكتروني
وخطوات وطرق التسجيل املبكر 
للمقررات عبر شبكة االنترنت، 
واستعراض املشكالت واحللول 
الطلبة في عملية  التي يواجهها 
تســـليم الواجبات والتقارير في 
النظام. وقال البصيري: «إن هناك 
عددا كبيرا من الطالب والطالبات 
في الفرع تنقصهم الثقافة الالزمة 
بكيفية اســـتخدام نظام التعليم 
االلكتروني وما يحتويه من مزايا 
كبيرة تســـاعدهم فـــي حياتهم 
الدراســـية في اجلامعـــة، ومن 
منطلق حرص املجلس الطالبي 
علـــى اخوانـــه واخواته الطالب 
والطالبات، قرر املجلس تنظيم 
هذه الدورة التي سيســـتعرض 
بها املشـــاكل التي تواجه الطلبة 
التسجيل وفي نظام  اثناء فترة 
التعليـــم االلكتروني، واحللول 
املثلى لتخطيها، كما سيستعرض 
في الدورة أبرز املزايا والتطبيقات 
التي يحتويها نظام الـ LMS التي 

يجهلها عدد كبير من الطلبة».

  واضـــاف البصيري: ان دورة 
«كيـــف أســـجل» تعتبـــر بداية 
سلسلة أعمال وأنشطة املجلس، 
أنفســـنا أن نتميز  التي عاهدنا 
بهـــا وأال تتوقف طـــوال العام، 
حيث ستقام الدورة في كافتيريا 
الفرع في متام الســـاعة الرابعة 
عصرا، وسيحاضر بها مسؤول 
قسم تقنيات التعليم واملعلومات 
د.سيد محسن على مدى يومني، 
بحيث يكون يوم االحد مخصصا 
للطالبات، ويوم االثنني للطلبة، 
ونحن ندعو جميع طالب وطالبات 
الفرع والسيما املستجدين منهم 
الدورة،  للمشاركة والتفاعل في 
شاكرا إدارة الفرع على تعاونها 

املثمر عن املجلس. 

 موسى البصيري

 اتفاقية بين «الجامعة» و«مايكروسوفت الكويت» 
لتعزيز كفاءة ومهارات الموظفين والطالب 

 آالء خليفة
  وّقعـــت «مايكروســـوفت 
الكويـــت» اتفاقية مع جامعة 
الكويـــت صباح امـــس تقدم 
مبوجبها أسعارا خاصة على 
مجموعـــة البرامـــج املكتبية 
اوفيـــس  «مايكروســـوفت 
بروفيشنال بالس ٢٠١٠» لطالب 
الكويت، وذلك ضمن  جامعة 
إطار التزامهما املستمر بتحسني 
التعليم وتعزيز قدرة  جودة 
الكويت  الطالب في جامعـــة 
على االبداع واستخدام احدث 
احللول التقنية، وتعتبر هذه 
النســـخة هي االحدث ضمن 
حزمة برمجيات اوفيس لالبداع 
واالعمال، ومن املتوقع ان تسهم 
في تغيير جـــذري للطريقة 
التي يتـــم خاللهـــا توظيف 
التكنولوجيـــا فـــي الفصول 
الدراسية. ومت توقيع االتفاقية 
بحضور كل من امني عام جامعة 
الكويت د.انور اليتامى، ومدير 
الكويت  عام مايكروســـوفت 
م.ايهاب مصطفى، والرئيس 
ارابســـك  التنفيذي ملجموعة 

م.احمد االثري.
  وقـــال أمني عـــام جامعة 
الكويت د.أنـــور اليتامى «ان 
توقيـــع االتفاقية يأتي ضمن 
إطار العديد من البرامج التي 
تنفذهـــا اجلامعة مع مختلف 
الهيئة والشركات العاملية من 
أجل االرتقاء مبستوى طلبة 
اجلامعة وإتاحة الفرصة لهم 
الستخدام أحدث تكنولوجيا 
في مجـــال البرمجيات وذلك 
بســـعر مناسب للطالب الذي 
هو نواة املستقبل والبد من أن 
التكنولوجيا  يكون استخدام 
ركيزة أساسية لتأهيل الطالب 
من خوض غمار املنافسة في 

سوق العمل».
  وذكر د.اليتامى ان جامعة 
الكويـــت من خـــالل خطتها 
لالعـــوام ٢٠٠٥ ـ ٢٠٢٥ حتتم 
التقنيات  اولوية اســـتخدام 
احلديثة وتكنولوجيا املعلومات 
كجزء اساســـي من رسالتها 

التي تكمل مفهوم  التعليمية 
«اجلامعة االلكترونية» وذلك 
الطلبة واملوظفني  من جانب 
واالنظمة، مؤكدا اعتزاز جامعة 
الكويت بتوقيع اتفاقية تعاون 
مع اكبر شـــركة لتكنولوجيا 
املعلومـــات فـــي العالم وهي 
شـــركة مايكروسوفت والتي 
غيرت من مفهوم العمل االدارية 
فـــي املؤسســـات احلكومية 

واخلاصة.
  وافـــاد اليتامى بـــأن هذه 
االتفاقيـــة تأتـــي بالتزامـــن 
الكويت  مع اختيار جامعـــة 
ضمـــن افضل ١٠ جامعات في 
الشرق االوســـط للعام ٢٠١٠ 
وفقـــا للتصنيـــف املعتمـــد 
للجامعات العربية، معربا عن 
فخره واعتزازه بهذا االجناز 
املزيد من  الكبير، ومتمنيـــا 
التقدم واالزدهـــار جلامعـــة 

الكويــت.
  مـــن جانبـــه، قـــال مدير 
الكويـــت»  «مايكروســـوفت 
ان  م.إيهــــــاب مصطفـــــى 
مايكروســـوفت تؤمـــن بأن 
التعليم هو االســـتثمار األهم 
لضمان مستقبل أفضل لألفراد 
واملجتمعـــات واألمم والعالم 
ككل، ويأتـــي توقيـــع هـــذه 

االتفاقية تأكيدا على التزامنا 
بالتعـــاون مع املؤسســـات 
األكادميية وعلى رأسها جامعة 
الكويت للمساهمة في التنمية 
االقتصادية واالجتماعية ودفع 
عجلة اجلهود الرامية إلى بناء 
مجتمـــع قائم علـــى املعرفة. 
وال يســـعنا في هذا املقام إال 
أن نثني علـــى جهود جامعة 
الكويت لدورهـــا في تعزيز 
قدرة طالبها على الوصول إلى 
احللول واألساليب التعليمية 
املتطورة، ونتطلع إلى الدخول 
في اتفاقيات شراكة مماثلة مع 
مؤسسات تعليمية أخرى في 

البالد.
  واضاف مصطفـــى قائال: 
اننا في شركة مايكروسوفت 
نولي التعليم اهمية استثنائية 
باعتباره عماد تقدم ونهضة اي 
مجتمع، وباعتبارنا اكبر شركة 
لتكنولوجيـــا املعلومات في 
املنطقة والعالم فقد حرصنا من 
خالل شراكتنا االستراتيجية 
مع حكومة الكويت بشكل عام 
ومع قطاع التعليم بشكل خاص 
علـــى ان نطور برامج جديدة 
باســـتمرار تساهم في ادخال 
التكنولوجيـــا الـــى العملية 
التعليمية وتســـاهم في رفع 

مستوى طلبتنا العلمي وبالتالي 
رفع مستوى التعليم.

  واوضح مصطفى ان العالم 
اجمع اصبح يعتمد تكنولوجيا 
املعلومات كإحدى اهم الركائز 
بل واهمها في تطوير مستوى 
جودة التعليم بدءا من مرحلة 
التعليم التمهيدي وحتى طلبة 
الدراسات العليا، مؤكدا التزام 
مايكروسوفت االستراتيجي 
بالتعاون مع جامعة الكويت 
من اجل العمل على حتقيق بيئة 
متطورة تساهم في اعداد جيل 
قادر على استيعاب واستخدام 

احدث تكنولوجيا العصر.
الرئيـــس  قـــال    بـــدوره، 
التنفيذي ملجموعة أرابســـك 
م.أحمد األثري «إننا كمجموعة 
أرابســـك من أوائل الشركات 
فـــي الكويـــت التـــي اهتمت 
بتكنولوجيا القطاع التعليمي، 
ونسعد اليوم (امس) أن نكون 
شركاء جلامعة الكويت في هذه 

االتفاقية الرائدة».
  واضاف: اننا نوفر للطالب 
أحدث حزمة من البرامج بسعر 
رمزي في داخل احلرم اجلامعي 
مما يوفر على الطالب الوقت 
في احلصول على نسخته من 
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