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 صرح عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 
د.احمد االنصاري بأنه مت متديد فترة االرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي 
الثاني ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ اعتبارا من يوم غد ويستمر الى يوم السبت ١٨ اجلاري في 
جميع كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى الطلبة والطالبات 

زيارة املوقع االلكتروني للهيئة ملعرفة مواعيد تسجيلهم.

 تمديد فترة اإلرشاد والتسجيل
  بـ «التطبيقي» حتى ١٨ الجاري 

 محمد الصباح: أرفع عقالي تقديرًا لدور الفهيد في تطوير الجامعة
 خالل حفل تكريم أقامه اتحاد الطلبة لمدير الجامعة

 (محمد ماهر)  محمد العتيبي مكرما د.عبداهللا الفهيد الشيخ د.محمد الصباح  د.علي العمير ود.ناجي املطيري ود.أحمد املنيس في مقدمة احلضور

 آالء خليفة
  بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح والنائب د.علي العمير، وأمني عام 
اجلامعة د.أنور اليتامى، وعميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب، وعميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 
والعديد من أصحاب املناصب القيادية في اجلامعة وأساتذة 
ومهتمني بالشـــأن اجلامعي، نظم االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت – فرع اجلامعة حفل تكرمي على شرف مدير جامعة 

الكويت السابق د.عبداهللا الفهيد في فندق النخيل.
  في كلمة بســـيطة للصحافيني على هامش االحتفال 
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح: أرفع عقالي تقديرا للدور الكبير واجلهد 

امللحوظ الذي قام به مدير جامعة الكويت السابق د.عبداهللا 
الفهيد في مســـيرته التي قدمها جلامعـــة الكويت خالل 
سنوات توليه ادارة اجلامعة مشيدا مبا قدمه من خدمات 
واجنازات ساهمت في حتقيق املزيد من التقدم والتطور 

جلامعة الكويت متمنيا له التوفيق دائما.
  بدوره قال رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع 
اجلامعة محمد العتيبي: «ان هذا احلفل يعد تعبيرا بسيطا 
عن مدى حبنا وتقديرنا لتلك الشخصية وتلك القيمة الفذة 
املتواضعة التي بذلت اجلهد والعطاء في سبيل االرتقاء 
بالعملية التربوية والتعليمية داخل جامعة الكويت، هذا 
الصرح العالي الذي يشـــهد معنا أيضا على كل ما قدمته 
تلك الشخصية املعطاءة بال حدود والتي كان لها أكبر االثر 

في ســـبيل احملافظة على حسن سير العملية التعليمية 
باالضافة الى عدم تأخره في تقدمي كل سبل الدعم واملشورة 
البنائه الطلبة وتفاعله الدائم وحسن جتاوبه مع كل ما قد 

يصب ويخدم املسيرة االكادميية باجلامعة».
  مـــن ناحيته، قال أمني الصندوق فـــي الهيئة االدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت أحمد الديحاني: «نقف في 
هذا اليوم وفي تلك اللحظة التي نفخر بها جميعا ونعتز 
بها احتراما وتبجيال لرجل أعطى بال حدود وقدم الكثير 

في سبيل نهضة وعلو شأن جامعتنا احلبيبة».
  تلت ذلك كلمة للمحتفى به مدير جامعة الكويت السابق 
د.عبداهللا الفهيد اعرب فيها عن سعادته لوجوده في احلفل 
وقال ان هذا احلفل في جوهره ليس اال ملسة وفاء من أبنائي 

الطلبة، وهذا الوفاء سمة عرف بها أهل الكويت منذ القدم 
وبالتالي فهذه املبادرة الكرمية ليست بغريبة على أبنائي 
الطلبة، فلهم مني خالص الشكر والتقدير على هذه اللفتة 

الكرمية التي أعتز بها وأقدرها لهم».
  وأضاف د.الفهيد «ليس عندي شـــك مبستقبل زاهر 
للكويت بـــاذن اهللا تعالى، ما دامت فيهـــا هذه النوعية 
الراقية من رجال املستقبل، وذلك بفضل العلم الذي ينير 
عقولهم، واالرادة التي حتقق مقاصدهم، وبفضل والئهم 
الكامل لوطنهم ومتسكهم الراسخ بتعاليم دينهم االسالمي 

احلنيف».
  وتقدم د.الفهيد بالشـــكر الى جميـــع من حضر على 
حرصهم شاكرا كل من أسهم في االعداد لهذا احلفل، موصال 

الشكر السرة جامعة الكويت على جميع مستوياتها، ملا 
ملسه منهم من تعاون مثمر ومساندة فعالة كان لها أطيب 
االثر فيمـــا حتقق من اجنازات، وفيما شـــهدته اجلامعة 
من تطور ومنو، راجيا أن يستمر عطاؤنا جميعا حيثما 
كانت مواقعنا، لتستمر جامعة الكويت في أداء رسالتها 

وحتقيق أهدافها.
  وبعد ذلك، متت دعوة احلضور الى العشاء املقام على 

شرف د.الفهيد.
  ومت عرض ڤيديو يتضمن مقابلة مع احملتفى به د.عبداهللا 
الفهيد يتحدث فيه عن مسيرته منذ بداية التحاقه باجلامعة 
وحتى تقلده منصب مديـــر اجلامعة وأهم االحداث التي 

صاحبت ذلك. 

 مؤتمر اتجاهات الرابع
  لـ «اإلدارية» ١٥ الجاري

 علم النانو: وعد أو تهديد في «األميركية»

 المنيس: إعادة تصميم وتطوير
  المواقع اإللكترونية للمجالت العلمية

 آالء خليفة
اللجنــــة    أعلنــــت رئيســــة 
التنظيميــــة ملؤمتــــر اجتاهات 
الرابــــع كلية العلــــوم اإلدارية 
فتحية الكندري ان املؤمتر سيقام 
حتت عنوان «األزمة االقتصادية 
العاملية من منظــــور االقتصاد 
اإلســــالمي» برعاية كرمية من 
الشــــيخ ناصر احملمد،  ســــمو 
خالل ١٥ و ١٦ اجلاري وحضور 
عميد الكلية د.راشــــد العجمي. 
وأعلنت الكندري عن استعدادات 
اللجنة وإمتام املهام املنوطة بها 
الوجه األكمل فقد تسارع  على 
رمت عمل اللجنة باقتراب موعد 
انطالق املؤمتر الذي تقيمه الكلية 
في مبنــــى املؤمترات في القاعة 
املســــتديرة ـ احلرم اجلامعي- 
الشــــويخ. وأضافت ان اللجنة 
انتهت من اإلجــــراءات اإلدارية 
والتنظيمية والفنية مع اإلدارات 
املعنية في اجلامعة اســــتعدادا 
للمؤمتر، وكذلــــك االنتهاء من 
تصميم وتنفيذ هويات وشهادات 
املؤمتر والتجهيز لالسطوانات 
املدمجة اخلاصة باملؤمتر، وقامت 
اللجنة ايضا بإعداد وحتديد قوائم 
املدعوين للمؤمتر، وعمل اخلارطة 

التوجيهية ملوقع املؤمتر.

 محمد المجر
  هنأ امني صندوق قائمة االحتاد 
والنهج الطالبي واملندوب االصلي 
للقائمة com.entq٨ محمد العازمي 
انتخابات  فــــي  الطلبة بنجاحهم 
الهيئــــة االدارية ووفــــد املؤمتر 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ 
فرع اململكة املتحدة وايرلندا للعام 
النقابي ٢٠١٠ـ  ٢٠١١. وقال العازمي 
ان هذا االكتســــاح لم يأت اال من 
خالل عمل متواصل ودؤوب منذ 
ان تسلمنا الثقة الطالبية في هيئة 
التنسيق واملجلس القيادي بالقائمة 
منذ اكثر من عام، واردف العازمي 
ان هذا النصر اتى بعزمية االبطال 
الرجال  الرجال واخوات  واصرار 
من خالل تقدمي افضل ما بوسعهم 
خلدمة اجلموع الطالبية وارضاء 
العازمي  لطموحاتهم، كمــــا وعد 
اجلموع الطالبية في اململكة املتحدة 
وايرلندا بأن القائمة ستبقى دائما 
وأبدا في خدمة الطالب والطالبات 
وذلك من خالل شعار رفعته القائمة 
في حملتها االنتخابية «املهم انت 
يا طالب اململكة املتحدة وايرلندا» 

ونحن ملتزمون بتطبيقه.
  كما شكر العازمي كل من اتى 

 تنظم كلية العلوم واآلداب في اجلامعة األميركية بالكويت محاضرة 
حتت عنوان «علم النانو: وعد أو تهديد» تلقيها د.أورسوال جيبسون 
االثنني ١٣ اجلاري في الساعة السادسة مساء في قاعة العلوم واآلداب 
في اجلامعة األميركية في الكويت. احملاضرة باللغة اإلجنليزية والدعوة 
عامة والدخول مجانا. ود.اورسوال جيبسون هي استاذ الفيزياء في 
اجلامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وقد عملت د.جيبسون ملدة 
٢٠ عاما كأستاذة في كلية الهندسة التابعة لكلية دارمتوث في العديد 
من املؤسسات التعليمية في أملانيا، استراليا، والسويد، وتتركز اعمال 
جيبسون على تطور ما يسمى بجزئيات النانو وتطبيقاتها في مجاالت 

املنطق املغناطيسي، اخلاليا الشمسية وعالج السرطان.

 اعلن نائب مدير اجلامعات للخدمات االكادميية املســــاندة القائم 
باعمال نائب مدير اجلامعة لالبحاث د.أحمد املنيس ان مجلس النشر 
العلمي بجامعة الكويت يسعى دائما الى االرتقاء بجميع خدماته املقدمة 
للباحث والقارئ، والسيما في مجال التكنولوجيا واخلدمات التقنية ذات 
العالقة بالنشر العلمي. واوضح د.املنيس ان املجلس يعمل على حتسني 
وتطوير العمل في املجالت العلمية وجلنة التأليف والتعريب والنشر 
من خالل دائرة تكنولوجيا املعلومات وتسخير تقنيات االنترنت خلدمة 
ذلك. واضاف انه مت توقيع عقد مع احدى الشركات املتخصصة العادة 
تصميــــم وحتديث املواقع االلكترونية للمجالت العلمية في اجلامعة 
وذلك ضمن مشــــاريع برنامج عمل احلكومة للسنة املالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
مبينا ان هذه املواقع تقدم مجموعة واسعة من اخليارات ذات االهمية 
البحثية وبجودة عالية في عدة انواع من حقول ومجاالت العمل والتي 
تتوافق مع تطبيقات محركات البحث للتســــهيل على املترددين على 

هذه املواقع وحتقيق اعلى درجات التواصل معهم. 

  وأضافــــت الكندري ان اللجنة 
ستقوم باالستعداد ومباشرة املهام 
أثناء انعقاد املؤمتر باإلشراف على 
اإلعالنــــات الداخلية واخلارجية، 
ضبط وقت االستقبال والتسجيل 
في املؤمتــــر، موضحة ان اللجنة 
حترص دائما على إشــــراك طلبة 
الكلية باملســــاهمة مبجهوداتهم 
في جميع الترتيبات الالزمة التي 
تسبق املؤمتر واستقبال الضيوف 
مبوقع املؤمتر ومرافقتهم في جولة 
باملعرض املصاحب والرحلة املنظمة 
مــــن قبل جلنة العالقــــات العامة 
البروشــــورات  واإلعالم وتوزيع 

واملطبوعات اخلاصة باملؤمتر. 

وحتمل عناء السفر حلضور هذا 
النقابي  الدميوقراطــــي  العــــرس 
في شــــتى مناطق اململكة املتحدة 
وايرلنــــدا وعلى وجه اخلصوص 
الـ ٢١٣ طالبا وطالبة الذين صوتوا 
للقائمــــة واعطوهــــا ثقتهم التي 
ستكون وساما على الصدور وامانة 
عظيمة نسأل اهللا ان يعيننا عليها، 
كما تقدم العازمي بالشكر للهيئة 
االدارية السابقة على كل ما بذلوه 
من خدمة للطلبة، ومتنى ان تكون 
الهيئة االدارية احلالية خير خلف 

خلير سلف. 

 العازمي شكر الجموع الطالبية
  لثقتهم بـ «االتحاد والنهج الطالبي»

 محمد العازمي د.راشد العجمي

 أحمد املاجد عبلة أتاسي شريف أمني

 الهيئة التدريسية في الكلية

 ريفا زبيب

 الدفعة التاسعة من «ماسترخت» انتهت
  من مناقشة  الماجستير في إدارة األعمال

  وشــــاركتها زميلتهــــا عبلة 
أتاسي هذه املشاعر: «كل شيء 
سار كما هو مخطط له بشكل 
واضح مع بعــــض الصعوبات 
النها ليســــت مهمة سهلة. هذا 
جناح كبير بالنسبة لي واجناز 
ذاتي مهمتي هــــي جناح باهر 
وحصلت عليه مبساعدة ودعم 
كل االشــــخاص في الكلية. أنه 
قدر هائــــل من االعتــــزاز أنها 
ملكافأة لنفسي أن أحصل على 
درجة املاجستير من اجلامعة. ال 
شيء يبني احترام الذات والثقة 
الذاتي.  بالنفس مثل االجنــــاز 
حتقيق النجاح دليل للطالب على 
انهم باستطاعتهم حتقيق النجاح 
حني يكون لديهم االستعداد لذلك. 
أنا فخورة جدا بنفسي ولن أنسى 
الســــنتني اللتني قضيتهما في 

كويت ـ ماسترخت».
  اجلدير بالذكر ان قسم القبول 
في الكلية مازال يستقبل طلبات 
االنضمام للدفعة اخلامسة عشرة 
والتي ســــتبدأ الدراسة بها في 

٢٠من مارس ٢٠١١. 

أنني  تخرجت، وكنــــت أعرف 
انتهيت أخيرا ممــــا يقرب من 
ثالث سنوات من العمل الشاق 
مع جناح كنت أسعى اليه. لدي 
مــــن األصدقاء  لقطات خاطفة 
التي  الدروس  التقيتهم،  الذين 
تعلمتها، واألوقات الرائعة التي 
قضيتها. 'أنا ممنت حقا ألساتذة 
كويتـ  ماسترخت ومنهم تعلمت 

الكثير».
  وكان للطالبات نصيب في 
التعبير عن انتهاء مشــــوارهن 
الدراســــي فقالت ريفــــا زبيب 
«كويتـ  ماسترخت الرائدة في 
الدراسات العليا في الكويت. لقد 
بدأت دراستي بهدف احلصول 
على درجة املاجستير في إدارة 
األعمال والتي أجنزتها ولكنه 
عالوة علي ذلك حصلت على مزيد 
من اخلبرة املعرفة وشبكة من 
العالقات تستمر ملا بعد التخرج 
كان حتديا ومتعة واجلميع من 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
كانوا حريصني على املساعدة 

وتبادل املعرفة».

التي بني الطالب واالساتذة والتي 
تتفاعــــل مع بعضهــــا البعض 

ستظل في بالي».
  وقــــال أحمد املاجــــد «انني 
أشعر بالفخر. هذه هي واحدة 
من االجنازات املهمة في حياتي.

لقد استمتعت بالتعليم وجتربة 
التعلم.. انا أكثر استنارة، انها 
جتربة رائعة.. سوف أتذكر دائما 
روح فريق العمل لدينا كزمالء 
إلكمال مهمــــات البرنامج.نحن 
محظوظون حقا ليكون لدينا مثل 
هؤالء الزمالء في الدفعة التاسعة 
مجموعــــة ٢. مجموعتنا كانت 
متماسكة وبينها تآزر. وأيضا 
أتذكر املســــاعدة التي تلقيناها 
من الكليــــة واإلدارة. لقد جئنا 
للمعرفة لكن اآلن رحلنا مع املزيد 

من املعرفة واألصدقاء».
  وعبر مدير املبيعات في شركة 
Novartis Oncology شريف أمني 
بفرحته باللحظة وقال «لقد كانت 
حلظة حاســــمة في حياة املرء 
مع الكثير من مشاعر مختلطة: 
السعادة والراحة والفخر حني 

 آالء خليفة
  أعلــــن عميــــد الشــــؤون 
األكادميية د.هرنان ريكلمي 
عــــن بالغ امتنانــــه لعدد من 
األســــاتذة الزائرين من كلية 
ماسترخت إلدارة األعمالـ  في 
الكلية األم بهولندا ملشاركتهم 
في مناقشة رسالة املاجستير 
بجانب الهيئة التدريسية في 
الكلية (فرع الكويت) لطالب 

الدفعة التاسعة.
  وتعد مناقشــــة رســــالة 
املاجســــتير املرحلة النهائية 
مــــن برنامــــج  واحلاســــمة 
املاجســــتير إلدارة األعمــــال 
والذي ميتد الى ســــنتني من 
دراســــة مواد ثم ٦ شــــهور 
للتحضير واالعداد لألطروحة 
وهي خامتة مشــــوار الطالب 
الدراسي، وتفتخر كلية كويت 
ماســــترخت بوجود مناقشة 
األطروحة من ضمن برنامج 
بالكلية، فالطالب  املاجستير 
ال ينتقــــل الى هــــذه املرحلة 
النهائية اال بعد اجتيازه مواد 
البرنامج بجدارة في حني ان 
األطروحة ليست مدرجة في 
معظم برامج ماجستير األعمال 
في اجلامعات أخرى وهذا يعد 
اجنازا بوجود نخبة مميزة من 
الطالب استحقت أن تنال درجة 
الكلية والتي  املاجستير من 
سوف تساهم فيما بعد في رفع 

كفاءة االقتصاد الكويتي، 
العام  املدير    وأعرب نائب 
في مجموعة عبدالرحمن البشر 
العامة فهد  واوالده للتجارة 
البشــــر عن فرحته بتخرجه 
في كلية كويت ماســــترخت 
قائال: «ملجرد الشــــعور بأنك 
خريج من الكلية يعتبر جناحا 
عظيما بالنسبة لي. استغرق 
االمر الكثير من العمل الشاق 
والوقــــت الســــتكمال إعداد 
األطروحة لكنه يستحق القيام 
به النها ساعدتني كثيرا في 
عملي. ذكريات األجواء الودية 
املفتوحة في كويتـ  ماسترخت 

 الخريجون أعربوا عن فرحتهم بالتخرج

بالتعاون مع جريدة
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