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 أقامـــت مكتب النشـــاط والرعايـــة الطالبية بكلية 
التمريض (بنات) ندوة بعنوان «صناعة الســـعادة» 
للدكتور محمد مهدي العجمي وتناولت الندوة كيفية 
احلصول عليها. وقال العجمي: السعادة ضالة كل انسان 
ومن الناس من يبحث عنها في كل مكان، وبأي وسيلة، 
بينما هي موجودة داخله وليس عليه سوى اكتشافها، 
وتستطيع ان تكون ســـعيدا اذا اردت، وان اهم اسس 

السعادة والرضا ان ينتهي االمر بالرضا عن نفسك والثقة 
في تصرفاتك، وعدم االهتمام مبا يوجه اليك من نقد، 
فالسعادة تهرب من حيث يدخل الشك او الشعور بالذنب، 
وصناعة املعروف وخدمة اآلخرين حتقق السعادة، عن 
طريق مواقف، وكلمات، وتطلعات، ونظرات في احلياة 
بواقعية وامل وتطلع واشراق، وفي نهاية احملاضرة مت 

تكرمي احملاضر وتقدمي درع تذكارية له. 

 «صناعة السعادة» بكلية التمريض بـ«التطبيقي» 

 الجمعية شاركت في معرضي الفرص الوظيفية بكليتي العلوم اإلدارية والهندسة بجامعة الكويت 

 بحضور مديري اإلدارات ومراكز العمل بالجامعة

 الحشاش: «المهندسين» تدعم الخريجين في المجال الهندسي 

 الصالح قّدم عرضا مرئيا لمدينة صباح السالم الجامعية

 شاركت جمعية املهندسني في معرض الفرص الوظيفية املقام في 
كليـــة العلوم اإلدارية بجامعة الكويت وقد عرضت جلنة العالقات 
العامـــة باجلمعية فرص العمل املتاحة من خـــالل قاعدة البيانات 

املتوافرة في مركز التوظيف الهندسي باجلمعية.
  وقال رئيس جلنة العالقات العامة باجلمعية م.عبداهللا احلشاش 
ان اجلمعيـــة دأبت على املشـــاركة والتواصل مع جميع اخلريجني 
واخلريجات بجامعة الكويت ومن مختلف التخصصات ذات العالقة 
بالعمل الهندسي، موضحا ان مركز املعلومات للتوظيف الهندسي 

يوفر عشرات الفرص الوظيفية للعمل في القطاع اخلاص، مشيرا 
الـــى اتفاق وتفاهم بني اجلمعية وبرنامج دعم العمالة الوطنية في 

هذا املجال.
  وزاد احلشاش ان فريق عمل اجلمعية املتواجد في جناحها يقدم 
مناذج ميكن للخريجني واخلريجات ملئها والتقدمي من خاللها، حيث 
سيتم عرض هذه االستمارات ومن ثم ارسالها الى اجلهات الراغبة 
في استقبال اخلريجني الشباب وخاصة في املجال الهندسي، متوجها 
بالشكر إلى زمالئه الذي شاركوا في تنظيم مشاركة اجلمعية وهم 

مقرر جلنة العالقات العامة محمد الكندري واملهندسات أمل الهاجري 
وم.زينب الري وفاطمة الفرحان املهندســـني فيصـــل العلي وفهد 
احلداد. وكان املهندسون قد شاركوا أيضا في جناح خاص مبعرض 
الفرص الوظيفية الذي اقيم في كلية الهندسة والبترول حيث قام 
املهندسون واملهندســـات:  عهدي العتيبي، لطيفة الديولي، عيسى 
النوري، ســـندس الزيد، مهدي كرم، دانة احلمود، ولطيفة احلمود 
بتلقي رغبات زمالئهم حديثي التخرج وجار عرضها على اجلهات 

املعنية في القطاع اخلاص للبحث عن فرصة مناسبة لهم. 

 نّظم مكتـــب نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط عرضا مرئيا 
لنتائج املرحلة الثانية ملشروع مدينة صباح السالم اجلامعية بحضور 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط باالنابة د.عادل مال اهللا ومساعد نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط د.عمر الصالح، ومديري االدارات ومراكز 

العمل باجلامعة بقاعة مجلس اجلامعة باخلالدية.
  جـــاء العرض بهدف عرض البدائل املعمارية املختلفة والنماذج 
املجسمة لكل بديل، وذلك لدراســـتها واملشاركة في اختيار البديل 
االفضل والذي سيتم تطويره بعد ذلك في املرحلة املقبلة، وحتديد 

افضل فكـــرة تصميم، من خالل تبادل اآلراء بـــني مديري االدارات 
ورؤساء مراكز العمل باجلامعة لتقييم االفكار الختيار افضل البدائل 
املعمارية املقدمة.وفي هذا الصدد، قام مســـاعد نائب مدير اجلامعة  
للتخطيط د.عمر الصالح بعرض تخطيط املباني اخلاصة بإدارات 
اجلامعة وآلية توزيعها في احلرم اجلامعي مبدينة صباح الســـالم 
اجلامعية، وذلك من خـــالل املعلومات والبيانات التي جتم جمعها 
من مختلف االدارات باجلامعة، مشيرا الى ان مبنى االدارة املركزية 
في احلـــرم اجلامعي يضم مختلـــف االدارات، باالضافة الى مباني 

اخرى كمركز املؤمترات، وقاعة االحتفاالت، واملركز الثقافي، ومكتبة 
اجلامعة، واملسجد الكبير.

  وأشار الصالح الى ان عملية انشاء مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية تأتي على مراحل متتالية، والتي تشتمل على جمع املعلومات 
والبيانات من االدارات اجلامعية ملعرفة االحتياجات اخلاصة بهم، 
والعمل على رسم املخططات اخلاصة بهذه املباني وتصميمها، وآلية 
توزيع االدارات داخل مبنى االدارة املركزية، وجتهيز كل االحتياجات 

واألثاث واخلدمات اخلاصة بها. 

 احلشاش متوسطا العلي والكندري في معرض «العلوم اإلدارية» 

 د.عادل مال اهللا ود.عمر الصالح خالل االطالع على املشروع

 لطيفة الديولي وعيسى النوري في استقبال خريجي الهندسة

 املخططات اخلاصة باملباني

 اتحاد «التطبيقي» دّشن «بازار الكتب» 
و«خير جليس» بكليات الطالبات 

 آالء خليفة
  أعلنت نائبة الرئيس لشؤون الطالبات في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ضحى احلمادي ان جلان الطالبات عقدت اتفاقا 
مع دار داود للنشـــر لتدشني برنامج «بازار الكتب» وهو عبارة عن 

مشروع ثقافي لبيع الكتب القدمية النادرة بأسعار رمزية.
  وفي سياق آخر، أعلنت احلمادي عن تدشني مشروع «خير جليس» 
بكليات الطالبات بالهيئة، ويتضمن عددا من الندوات، حيث شهدت 
كلية الدراســـات التكنولوجية بقاعة الســـيمنار يوم امس الثالثاء 
الندوة األولى بقاعة الســـمينار والقت حضورا كبيرا من الطالبات، 
وتقام اليوم ندوة أخرى بكلية الدراسات التجارية بقاعة السمينار، 
بينمـــا تقام الندوة الثالثة غدا (اخلميس) ١٦ اجلاري بكلية التربية 
األساســـية أمام جلوريا جينز، ولفتت الـــى ان جميع الندوات تقام 

الساعة ١٢ ظهرا وحتاضر فيها الكاتبة آالء السعيدي. 

 أكدت أن الكلية حريصة على مواكبة كل جديد 

 البهبهاني: «األساسية» أكبر كلية إلعداد المعلم 

 «االتصاالت» يعتمد برامج جديدة لموقعه اإللكتروني 
العالي لالتصاالت واملالحة   اعتمد املعهد 
التابــــع للهيئــــة العامة للتعليــــم التطبيقي 
والتدريب مجموعة من البرامج اجلديدة اخلاصة 
بقواعد بيانات املعهــــد الطالقها عبر موقعه 
االلكتروني بهــــدف خدمة املتدربني وأعضاء 

هيئة التدريب.
  وقــــال املعهد في بيان صحافي ان اللجنة 
العلمية والتدريبية باملعهد تهدف عبر اعتمادها 
هذه البرامج الى تنفيذ أحدث املمارسات العاملية 
في متابعة جميع محاور العملية التدريبية، 
حيث تدعم البرامج: نظام الغياب واحلضور 

وعملية رصد درجــــات االختبارات ومتابعة 
أعمال الفصل، إضافة الى توفيرها للمتدرب 
استخراج جميع النماذج املتداولة في املعهد 
واملعتمدة من قبــــل نظام جودة األداء (ايزو 
٩٠٠١). وأوضح البيان ان مســــؤول النظام 
م.اســــماعيل عبدالعاطي قــــام بتقدمي عرض 
توضيحي للبرامج املقترحــــة والهدف منها 
وأسلوب استخدامها وما سيوفره النظام من 
مميزات ستســــاهم في التغلــــب على الكثير 
من املعوقات التي تصــــادف قاعدة البيانات 

املوجودة في الوقت الراهن.

  وأضــــاف ان مدير مركز تقنية املعلومات 
واآللي بالهيئة م.سالم الدالل أبدى استعداد 
املركز لتقدمي يد العون وتنفيذ جميع احتياجات 
املعهد فيما يخــــص صالحيات املركز تنفيذا 
خلطة العمل. ونقــــل البيان عن مدير املعهد 
م.عباس السماك اعرابه عن اعتزازه وافتخاره 
مبا ميلكه املعهد من طاقات «تسعى الى وضع 
املعهد في الريادة من خالل ما يقدمه من جهود، 
حيث ان هذا النظام ونشره على شبكة االنترنت 
مت بواسطة جهود العاملني في املعهد ومن دون 

حتميل الهيئة أي أعباء مالية. 

 آالء خليفة
  اعلنت مساعد العميد للشؤون الطالبية بكلية 
التربية االساســـية في الهيئـــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.بهيجة البهبهاني مبناسبة 
االحتفال مبرور ٢٨ عاما على انشاء الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريـــب أن كلية التربية 
االساسية وهي من كليات التعليم التطبيقي التي 
متنح شهادة البكالوريوس حريصة على مواكبة 
كل جديـــد في عصر ثـــورة املعلومات واملعرفة 
الرقمية، باالضافـــة الى قيامها بأداء رســـالتها 
العلمية والتربوية باكمل صورة في االعداد الشامل 
للمعلمني، واالرتقاء مبســـتواهم املهني، واجناز 
البحوث العلمية والدراسات التربوية املتخصصة، 
واملشاركة الفعالة في تقدمي اخلدمات املجتمعية 

املميزة، سعيا منها الى حتقيق متطلبات االعتماد االكادميي وشهادة 
اجلودة الدولية بناء علـــى معايير املنظمات العاملية املتخصصة، 
متطلعـــة الـــى ان تتحول من كلية اعداد معلـــم تقليدية الى كلية 
معاصرة العداد املعلم، تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات 

املجتمع الكويتي.
  واشارت د.البهبهاني ان كلية التربية االساسية وهي اكبر كلية 

العداد املعلم في دول مجلس التعاون اخلليجي 
تفتخر بحصول بعـــض اعضاء هيئة التدريس 
بها على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في مجال االنتـــاج العلمي في تخصص العلوم 
البيولوجية وفي البحـــث العلمي في الفيزياء 
والتربية كذلك فان من أبناء الكلية من يشـــغل 
منصب امللحق الثقافي بجمهورية مصر العربية 
والواليات املتحدة االميركية باالضافة الى عمل 
البعض منهم كاستشـــاريني باجلهات املختلفة 
بالدولة حسب تخصصاتهم العلمية، وتتضمن 
اجنازات الكلية تطوير اركان العملية التعليمية: 
املعلم واملتعلم، وتشمل املناهج والبرامج الدراسية 
واجناز االبحاث العلمية والتربوية وعقد االنشطة 
العلمية والفعاليات الثقافية والتي جتلت واضحة 
في اســـتحداث جلنة «التوأمة مع جامعة HULL» باململكة املتحدة 
بالتعـــاون مع املجلس البريطاني الثقافـــي وعقد منتدى املعلم (١ 
و٢) واملؤمترات العلمية والتربوية والرياضية واملواسم الثقافية 
واملعـــارض العلمية والفنية ذلك باالضافة الى اســـتقبال الوفود 
 University Of» األكادمييـــة من اجلامعـــات االجنبية مثل جامعـــة

Shefìeld» باململكة املتحدة. 

 د.بهيجة البهبهاني 

 الجامعة: تأجيل اختبارات
  الخميس ١٠ محرم 

 توفير الخدمات الطالبية من ٨٫٣٠ صباحًا إلى ٧ مساء

 فخرالدين: تمديد ساعات العمل 
في الجامعة المفتوحة

 العلي: اعتماد خطة البعثات
  للفصل الثاني بالجامعات الخاصة 

 مكتب االستشارات بـ«الهندسة» 
  نظّم دورة مكثفة لـ «القطاع النفطي» 

 إيقاف الدراسة  بـ«األساسية»
  ٢٩ الجاري و٥ يناير في «ملحق ١»

  
  اصدر عميد كلية التربية االساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب د. عبداهللا املهنا تعميما بوقف الدراســـة في ملحق «١» 
بالكليـــة يومي ٢٩ اجلاري و٥ يناير املقبل، وجاء في نص التعميم: 
مبناسبة اقامة حفل تكرمي الطلبة املتفوقني للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ 
د.محمد الصباح واملزمع اقامته صباح االربعاء ٢٩ اجلاري الساعة 
التاسعة والنصف صباحا على مسرح كلية التربية االساسية بنات 
«ملحق ١»، سيتم ايقاف الدراسة يوم احلفل في ملحق «١» فقط على 
ان تســـتأنف عقب انتهاء احلفل كاملعتاد، وعلى جميع اعضاء هيئة 
التدريس والعاملني مبلحق «١» ترك جميع الغرف واملكاتب مفتوحة 

وذلك يوم الثالثاء ٢٠١٠/١٢/٢٨ للدواعي االمنية. 
  كما انه مبناسبة اقامة حفل جمعية املعلمني الفتتاح مهرجان «شكرا 
معلمي» واملزمع اقامته يوم االربعاء ٥ يناير املقبل على مسرح كلية 
التربية االساسية بنات ملحق ١ برعاية وحضور صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، سيتم ايقاف الدراسة في ملحق «١» فقط من 
الساعة ٨ الى ١٢ ظهرا على ان تستأنف الدراسة كاملعتاد وفقا للجدول 
الدراسي، وعلى جميع اعضاء هيئة التدريس والعاملني مبلحق «١» 
ترك جميع الغرف واملكاتب مفتوحة وذلك من يوم الثالثاء ٤ يناير 

املقبل للدواعي االمنية. 

 أصدر مدير جامعة الكويت 
بالنيابة د.محمد جواد بهبهاني 
تعميما بشأن تأجيل االمتحانات 
املقــــرر عقدها غــــدا اخلميس 
١٦ اجلــــاري، وجــــاء في نص 

التعميم:
  نظرا ألن يوم اخلميس ١٠ من 
محرم ١٤٣٢هـ املوافق ٢٠١٠/١٢/١٦ 
كان مقررا عقد بعض االمتحانات 
فيه، لذا فإنه ضمانا حلسن سير 
العمل، وحرصا على مصلحة 
ابنائنا الطلبة، وتيسيرا عليهم 
ألداء االمتحانات املقرر عقدها 
في هذا اليوم، وأسوة مبا اتبع 
في سنوات ســــابقة بتوصية 
من جلنة العمــــالء، فقد تقرر 
تأجيــــل االمتحانات التي كان 
يــــوم اخلميس  مقررا عقدها 
١٠ من محــــرم ١٤٣٢هـ املوافق 

 آالء خليفة
  أعلن مدير فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة د.طارق فخر الدين، عن 
متديد ســـاعات العمل في الفرع 
طوال أيام األسبوع عدا اجلمعة، 
متاشـــيا مع احتياجات الطلبة، 
وقال فخرالدين: «إميانا من إدارة 
الفرع بضرورة توفير  احتياجات 
الطلبة، قرر مجلس الفرع متديد 
ساعات العمل الرسمية في جميع 
األقسام اإلدارية باجلامعة، بحيث 
تبـــدأ ٨٫٣٠ صباحا وتنتهي في 
الــــ ٤٫٣٠ عصرا، على مدى أيام 
األسبوع باستثناء يومي اجلمعة 
والســـبت، واضاف: «سيتواجد 
ممثلـــون عن األقســـام اإلدارية 
حتى الساعة السابعة مساء، هذا 
باإلضافة الى إقرار تواجد عدد من 
موظفي األقسام اإلدارية املرتبطة 
باخلدمات الطالبيـــة وخدمات 

أعضاء هيئة التدريس».
  وأكمـــل فخرالدين: «اتخذت 
إدارة الفرع هذا اإلجراء لتوفير 

 صرحت األمني العام لألمانة 
العامـــة ملجلـــس اجلامعـــات 
اخلاصة باإلنابة د.فريدة العلي 
بأن اللجنة اإلشـــرافية للمنح 
الداخلية مبجلس  والبعثـــات 
اجلامعات اخلاصة قد اعتمدت 
خطة البعثات الدراسية للفصل 
الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ والتي 
اشتملت على ٥٠٠ مقعد للبعثات 

الداخلية.
  فعلـــى الطلبـــة الراغبـــني 
فـــي التقـــدم لهـــذه البعثات 
تقدمي طلباتهم في املنشــــــأة 
التعليميـــة اخلاصـــة الراغبــني 
في االلتحاق بهـــا كرغبـــة اولى، 
وذلك خالل فتـــرة استقبــال 

الطلبــات.

الكويت ممثلة   نظمت جامعة 
مبكتب االستشــــارات والتطوير 
الهندسة والبترول  املهني بكلية 
ضمن نشاطاتها التدريبية دورة 
مكثفة ملهندسي شركة نفط الكويت 
حديثي التعيني (غير املتخصصني 
بهندسة البترول) وذلك بالتعاون 
مع مجموعة معاينة اآلبار بشركة 
نفط الكويت، وملدة اربعة اسابيع، 
خالل الفترة مــــن ٢٠١٠/٩/١٩ إلى 

.٢٠١٠/١٠/١٤
  وفي هذا الصدد صرح العميد 
املساعد للتخطيط والتطوير املهني 
بكلية الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت د.آدم املال بان هذه الدورة 
جاءت انطالقا من رسالة جامعة 
الكويــــت املتمثلة في املســــاهمة 
بتوطني وتطوير ونشــــر املعرفة 
ومتابعتها، واعداد الثروة البشرية 
والقيادات الواعية لتراثها، للوفاء 
باحتياجــــات ومتطلبات العصر 
احلديث، بالتعاون مع املؤسسات 
العلمية املماثلة لها في الرسالة، 
موضحا ان شركة نفط الكويت التي 
تعتبر من املؤسسات الرائدة في 
هذا املجال، تهدف الى تطوير قوى 

٢٠١٠/١٢/١٦ لتعقــــد فــــي يوم 
حتــدده الكليـة.

  مع تعميم ذلك على أعضاء 
هيئة التدريس والطلبة بالكلية 

للعمل مبوجبه.

احتياجات الطلبة الدارسني في 
الفترة املسائية من غير القادرين 
على التواجد صباحا، والذين كانوا 
يواجهون صعوبة في احلصول 
على اخلدمات اجلامعية، كما قام 
الفرع بإنشـــاء مكتب التواصل 
للرد على املكاملات واالستفسارات 
الهاتفيـــة وحتويلها لألقســـام 

املختلفة». 

  علما ان اللجنة ال تنظر في 
التـــي ال تقدم خالل  الطلبات 

الفترة املعلنة. 

عاملة ماهرة ذات كفاءة ومحفزة 
مع الوصول الى اعلى مســــتوى 

مناسب.
  وأكد املال ان هذه الدورة تسعى 
جاهدة الى تعريف املهندسني حديثي 
التعيني (غير املتخصصني بهندسة 
البترول) بشــــركة نفط الكويت 
لتعزيز اجلانبني العلمي واملهني 
للمواضيع ذات الصلة بالصناعة 
النفطية بشــــكل عام، واملواضيع 
ذات الصلة بعمل مجموعة معاينة 

اآلبار بشكل خاص. 

 د.محمد جواد بهبهاني

 د.طارق فخرالدين

 د.فريدة العلي

 د.آدم املال 


