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 بهبهاني: ضرورة التواصل العلمي بين دول الخليج

 اتفاقية للتبادل األكاديمي
  بين «االجتماعية» و«الطب»

 «التطبيقي»: حلقة نقاشية لتأهيل طالبات
  اللغة اإلنجليزية لمرحلة التربية العملية 

 اســــتقبل مدير جامعة الكويت باإلنابة د.محمد 
جواد بهبهاني مدير مركز دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية د.فهد الناصر والوفد املشــــارك في مؤمتر 
التحوالت السياســــية واالقتصادية وتأثيراتها في 
منطقة اخلليج واجلزيرة العربية بحضور نائب مدير 
اجلامعة للخدمات االكادميية املساندة ونائب مدير 
اجلامعة لالبحاث بالوكالة د.أحمد املنيس والذي نظمه 
مركز الدراسات االستراتيجية واملستقبلية ومركز 
دراسات اخلليج واجلزيرة العربية بجامعة الكويت 
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

الرئيس االعلى للجامعة د.موضي احلمود.

  وتقدم د.محمد جواد بهبهاني بالشــــكر اجلزيل 
للوفد املشارك على ما قدموه من ابحاث واوراق عمل 
في املؤمتر، معربا عن ســــعادته بهذا اللقاء والذي 
يؤكد على اهمية التواصل بني دول اخلليج العربي 
كما متت مناقشــــة بعض التوصيــــات التي توصل 

اليها املؤمتر.
  وقــــدم د.فهد الناصر درعا تذكارية ملدير جامعة 
الكويت باإلنابة د.محمد جواد بهبهاني وكذلك قدم 
درع تذكارية لنائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية 
املســــاندة ونائب مدير اجلامعة لالبحاث بالوكالة 

د.أحمد املنيس. 

 في إطار األنشطة التي تقوم 
بها كليـــة العلوم االجتماعية 
بجامعـــة الكويـــت مت توقيع 
اتفاقية تفاهم مع كلية الطب، 
وذلك بحضور كل من عميد كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري وعميد كلية الطب د.فؤاد 
العلي وكذلـــك فريق االعتماد 
وفريـــق توقيـــع االتفاقيات، 
حيث تنص االتفاقية على ان 
يكون هناك جلان بني الكليتني 
التبـــادل األكادميي  من خالل 
والبحثي وكذلك إقامة املؤمترات 
وامللتقيات وجتدد االتفاقيات 

سنويا وتفعل. 

 محمد هالل الخالدي
  فــــي جتربة عملية جمعت طالبات قســــم اللغة 
االجنليزية مبســــؤولي التربيــــة امليدانية في كلية 
التربية االساسية واملوجهة األولى للغة االجنليزية 
في مدرسة اشبيلية االبتدائية، اقامت د.امل العدواني 
االستاذة بقسم اللغة االجنليزية – ضمت متطلبات 
مقرر تعليم اللغة االجنليزية  للصغار – حلقة نقاشية 
لتوعية وصقل مهارات الطالبــــات ملرحلة التربية 
العملية في طرق تدريس اللغة االجنليزية للمرحلة 
االبتدائية، حيث اشارت د.العدواني الى ان أول اسباب 
عزوف خريجات اللغة االجنليزية عن اكمال مشوار 
تخصصهن وااللتحاق بسلك تدريس اللغة االجنليزية 
هو سوء االعداد وتقييمهن السلبي لفترة التدريب 
امليداني خلريجات قســــم اللغة االجنليزية، حيث 
اشارت العدواني الى وجود فجوة في هذه املرحلة 
املهمة مــــن التهيئة واالعداد بــــني طالبات التدريب 
امليداني واملوجهات واملشرفات يؤثر سلبا او ايجابا 

في اجتاهات املعلمات ملهنة التدريس.
  وحضر رئيس قســــم اللغة االجنليزية د.فاضل 
العثمان مع عدد من االســــاتذة اضافة الى ضيفات 
احللقة: االستاذة زينب الكندري وليلى النصر اهللا من 
قسم التربية العملية، واملوجهة األولى للغة االجنليزية 
مبدرسة اشبيلية االبتدائية للبنات االستاذة افراح 
السعدون ومبشاركة عدد من طالبات التربية العملية، 
وحضور مقررة احللقــــة د.امل العدواني وطالبات 
قسم اللغة االجنليزية في كلية التربية االساسية في 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
  وقد مت تقسيم التجربة العملية وامليدانية على 

النحو التالي:
  ـ الترتيبات األساســــية لفترة التربية العملية: 
قامت زينــــب الكندري وليلى النصر اهللا بتوضيح 
املراحل االساسية لطالبة اللغة االجنليزية املطالبة بها 

خالل التربية العملية، باالضافة الى التهيئة النفسية 
والفنية املهمة للطلبة لهذه الفترة كما قمن بشــــرح 

مسهب عن أسس مراحل التقييم للطالبات.
  ـ نصائح عملية وتطبيقية لتأهيل الطالبة للتربية 
العملية : حيث قدمت افراح السعدون املوجهة األولى 
للغة االجنليزية في مدرسة اشبيلية االبتدائية للبنات 
نصائــــح عملية وتوجيهات ميدانيــــة متكن طالبة 
التدريب امليداني من االستفادة منها والتعلم لكسب 
اخلبرة التدريبية التدريسية، وذلك من خالل التأقلم 
مع النظام االداري والتدريسي لروتني املدرسة بكل 

سهولة وبأقل عدد ممكن من الصعوبات املعتادة.
  ـ املشــــاركات الطالبية: حيث شــــاركت طالبات 
التربية العملية بتتجاربهن وما واجههن من صعوبات 
تدريسية وفنية خالل فترة التجربة امليدانية، حيث 
عرضت الطالبات جتاربهن والصعوبات التي واجهت 
كال منهن في ميدان التدريس خالل التدريب امليداني، 
واشارت احدى الطالبات الى ان التربية العملية قد 
غيرت مجرى حياتها بشكل ايجابي، ملا لهذه املرحلة 
من اثر كبير في صياغة وتشكيل شخصيتهن كمعلمات 
للغة االجنليزية في مستقبلهن الوظيفي، كما عبرن 
عن عمق التجربة ومدى االستفادة القصوى من خالل 

االحتكاك مع معلمات سبقهن في التجربة.
  وقد تخلــــل احللقة اســــئلة الطالبات احلضور 
ومداخالتهن عن طبيعة متطلبات التربية العملية وما 
يسمعن من شكاوى متكررة ملن سبقهن في خوض هذه 
التجربة، فكان لردود الضيفات اللقاء االثر االيجابي 
في تهيئتهن واالستعداد النفسي الصحيح ملثل هذه 
املرحلة من واقع العمل من تربويات امليدان، في نهاية 
احللقة شكر رئيس القسم د.فاضل العثمان واالساتذة 
املشاركون ضيفات احللقة كما شكرت صاحبة الدعوة 
د.امل العدواني مشــــاركة الضيفات ودعمهن الدائم 

والالمحدود للطالبات معنويا وفنيا. 

 مدير الجامعة استقبل الوفد المشارك في مؤتمر التحوالت السياسية واالقتصادية

 احملاضرون في الندوة

 جانب من احلضور

 الطلبة خالل املناظرة

 د.محمد بهبهاني ود.أحمد املنيس مع املشاركني في املؤمتر

 د.عبدالرضا اسيري ود.فؤاد العلي خالل توقيع االتفاقية

 جانب من املشاركة في احللقة النقاشية

 ندوة «األمل واإلعاقة» في «االجتماعية»: تنمية مهارات
  ذوي اإلعاقة ودعمهم لضمان مستقبل أفضل لهم

 األسمر: تشجيع الطلبة على تبادل اآلراء في جميع القضايا
 محمد المجر

  أقام نادي املناظرة في قسم اللغة االجنليزية 
بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا مساء 
امس األول مناظرة بني جامعة اخلليج وجامعة 

الكويت حول العوملة والرقابة االعالمية.
  ومثل فريق جامعة اخلليج حسني الشروفي 
ود.محمد حسنني و١٠ من طالب اجلامعة وفي 
املقابل مثل جامعة الكويت د.مليس البســـتان 

و١٠ من طالب جامعة الكويت.
  وفي البداية قالت رئيسة نادي املناظرة في 
«gust» ادما االسمر ان املناظرة تناولت محورين 
هما: العوملة والرقابـــة االعالميــة وتأثيرهــا 
علــى االحــداث فــي عاملنا املعاصــر، مشيرة 
الى ان هذه املناظــرة تهــدف الى تشـــجيــع 
الطلبة على ممارســـة دورهم في التحاور من 
خـــالل املناظــرات التــي متثــل الرأي والرأي 
اآلخر واخلروج بنتائج نهائية متثل التقريب 
بني اآلراء ووجهات النظر خاصة ان الشـــباب 
هم التنمية احلقيقيـــة وهم األصل في قيادة 

املستقبل في دول العالم املتقدم.
  واضاف ان املناظـــرة عقدت لالطالع على 
وجهات النظـــر املختلفة بني جيل الشـــباب 
ومؤسستني اكادمييتني تخرج قادة املستقبل 
في شتى املجاالت املختلفة مبشاركة اساتذة لهم 
خبرات التي يقدمونها للطلبة لكي يقتدوا بها من 

خالل حياتهم العلمية والعملية مستقبال.
  واختتمت االسمر بان املناظرة تأتي افتتاحا 
لسلســـلة املناظرات التي ســـيعقدها النادي 
مســـتقبال وان هذه املناظرة حسمت لصالح 
طلبـــة جامعة اخلليج من خالل جلنة حتكيم 
تضم نخبة من األساتذة من اجلامعة االميركية 

وجامعة الكويت وجامعة اخلليج.
  معلنـــة ان املناظـــرة الثانية ســـتعقد في 
٢٠١١/٤/٢٠ حيـــث ان هـــذا التاريخ ميثل يوم 
اللغة االجنليزية كما شـــكرت االسمر جهود 
جلنة احلكام وزمالءها الطلبة املشاركني من 

الفريقني. 

 آالء خليفة
  حتت رعاية وحضور عميد كلية 
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
الرضا اسيري، وبحضور  د.عبد 
الشيخة انتصار احملمد الصباح اقام 
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
بالتعــــاون مــــع جريــــدة االمــــل 
االلكترونية التطوعية ندوة بعنوان 
«االمل واالعاقة» بإشــــراف استاذ 
علم االجتماع واخلدمة االجتماعية 
د.فواز العنزي وبحضور مستشار 
جريدة االمل االلكترونية التطوعية 

خالد الصالح.
   وحتدث فــــي بدايــــة الندوة 
مستشار جريدة االمل االلكترونية 
التطوعية خالد الصالح موضحا 
ان اجلريدة عبارة عن مجموعة من 
الشباب من جميع الفئات العمرية 
بهدف خدمة ذوي االعاقة حيث انهم 
يشكلون شريحة عزيزة وغالية 

على القلوب.
  واشار الصالح الى ان اهم اهداف 
اجلريدة توصيــــل صوت ابنائنا 
مــــن ذوي االعاقة الــــى اصحاب 
االختصاص واملسؤولني وتوفير 
الكافيــــة والصحيحة  املعلومات 
ألولياء امور ذوي اإلعاقة وان تكون 
مرجعا لهم في ذلك وتسليط الضوء 
على قدرات وطاقات ذوي االعاقة 
وتنميتها واالستفادة منها باملجتمع 
ابــــرز اجنازاتهم،  والتركيز على 
وايضا تهدف لرعاية اخبار شؤون 
املعاقني اعالميا وميدانيا وتغطية 
مهاراتهم ومواهبهم فكثيرا منهم 
موهوبــــون في مجاالت الشــــعر 
والرياضــــة وغيرها من املجاالت 
ونحــــاول تعريــــف املجتمع بهم 
ومحاولة دمجهــــم باملجتمع بكل 
الوسائل، ومساعدتهم على كسر 
حواجز اخلوف واحلياء بالتشجيع 
وتكرار التواجد في االماكن العامة 
واملجموعات التطوعية املبنية على 
اســــاس التطوع خلدمة االخرين، 
الفتا الى ان التطوع هو املساهمة 
في تخصيص بعض الوقت خلدمة 
املعاقني مقسما التطوع الى ثالث 
شرائح، اناس واجب عليهم التطوع 
وهم املعاق واولياء امره من والديه 
واخوانــــه واقربائه ألن االســــرة 
املباشــــرة للمعاق هم االكثر علما 
ودراية بحال املعاق، والشريحة 
الثانيــــة هــــم اقربــــاء املعاق من 
عمومته وابناء عمومته وجيرانه 
واصدقائه الذين يعلمون بإعاقته 
فان تطوعهم سيخدم هذا املعاق 
حلاجته لهم، اما الشريحة الثالثة 
فهم من ليس لهم صلة باملعاق ولكن 

امامــــه الن كثيرا من ابنائنا ذوي 
االحتياجات اخلاصة متميزون في 
عدة محافل ادبية وعلمية ورياضية 
واكادميية الفتا الى ان هناك طلبة 
وطالبات مــــن ذوي االحتياجات 
اخلاصة في جامعة الكويت وبكلية 
العلوم االجتماعية هم من الطلبة 
املتفوقني واملتميزين سواء على 
املستوى االكادميي او على مستوى 

االنشطة التي يشاركون فيها.
  واشــــار د.العنزي الى ان فئة 
االحتياجات اخلاصة لديهم الرغبة 
الكامل لالجناز وال  واالســــتعداد 
يريــــدون معاملة خاصــــة ألنهم 
احيانا يكونــــون افضل من افراد 
اصحاء، ولكن مع االســــف هناك 
بعض القصور في املجتمع جتاه 
تلك الفئة والبد مــــن تغيير ذلك 
الواقــــع من حيــــث مراعاة بعض 
الظروف الالزمة سواء في احملالت 
او مواقف السيارات، الفتا الى ان 
الكثير من الدول تشترط العتماد 
تراخيص محالت او شــــركات او 
مؤسسات ان يكون هناك مداخل 
خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة 
وتلك الثقافة البد ان ننشرها في 
الشــــكر  مجتمعنا موجها جزيل 
جلميع القائمني على جريدة األمل 

االلكترونية التطوعية.
  وحتدث مستشــــار الشــــيخة 
انتصار احملمد والكاتب الصحافي 
فراد البسام قائال: ان املعاق ليس 
شخصا ناقصا وامنا هو شخص 
اداة تكميلية في  فعال ويعتبــــر 
املجتمــــع، الفتا الى ان الشــــيخة 
انتصار احملمد تتطوع دائما خلدمة 
ذوي االحتياجات اخلاصة معلنا انه 
بعد ٣ ايام سوف تنطلق مجموعة 
«ديرة اخلير» إلقامة مهرجان يهدف 
امهــــات ألبناء معاقني  لتكرمي ١٠ 
موضحا ان الشيخة انتصار قامت 
مشكورة بإطالق مقترح والول مرة 
الكويت بإقامة زفاف جماعي  في 
للمعاقني. وقال عميد كلية العلوم 
االجتماعيــــة بجامعــــة الكويــــت 
د.عبدالرضا أسيري: اتشرف بوجود 
الشيخة انتصار احملمد في كليتنا 
القائمني  وايضا نتشرف بوجود 
علــــى جريدة االمــــل االلكترونية 
التطوعية مؤكدا ان الكلية مستعدة 
الستضافة جميع االنشطة اخلاصة 
بذوي االحتياجات اخلاصة مشيدا 
بهذا اجلهد التطوعي الذي يعكس 
الروح الوطنية واجلانب االنساني 
واالخالقي وايضا دليل على حيوية 
املجتمع وان هناك ابناء مخلصني 

في الكويت. 

وتوفيــــر املعلومــــات املطلوبــــة 
بعــــد احلصول عليهــــا من جهة 
االختصــــاص بأقصى مدة ممكنة 
او ان يقــــوم بعض مــــن اعضاء 
املنتدى وهــــم باألصل موظفون 
في اجلهات املذكورة باإلجابة عن 
االستفسارات، مؤكدة انهم ليسوا 
جهة معتمدة او حكومية وليس 
بيدهم قرار ولكنهم فقط وسيلة 
تطوعية ناقلة للمعلومة. وقالت 
املسباح ان املعاقني ليسوا كويتيني 
فقط وامنا هناك معاقون من فئة 
غير محددي اجلنسية وكذلك من 
املقيمــــني لم تغفل اجلريدة عنهم 
فقد راعينا في جريدة االمل تبني 
قضاياهم ونسعى جاهدين لدمجهم 
في املجتمع الكويتــــي، الفتا الى 
ان من اهم اهداف اجلريدة العمل 
على ابراز املواهب والقدرات التي 
يتمتع بها ذوو االعاقة وتوظيف 
تلك املهارات وتشجيعها والعمل 
على تنميتها اما من خالل العمل 
في اجلريدة او من خالل املعارض 
واحملافل التي نشارك فيها ونبرز 

مواهب تلك الفئة.

  جهود كبيرة

  وقال استاذ علم االجتماع في 
كلية العلــــوم االجتماعية د.فواز 
العنزي ان تلك الندوة هي امتداد 
جلهود كبيرة مبذولة من قبل افراد 
ومؤسســــات اجتماعية لتوعية 
املجتمع بشريحة مهمة وهي شريحة 
ذوي االحتياجات اخلاصة السيما ان 
دور تلك الشريحة واالفراد من تلك 
الفئة تغير بشكل ملحوظ وكذلك 
الفعل االجتماعية جتاه تلك  ردة 
الفئة تغيرت ولم يعد املعاق اليوم 
معاقا اال عندما يجعل االعاقة حاجزا 

ذوي االعاقة، متوجهة بالشكر إلى 
الشــــيخة انتصار احملمد الصباح 
حلضورها الندوة وحرصها الدائم 
على دعم الطاقات الشــــبابية كما 
اتوجه بالشكر لعميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا اسيري 

ود.فواز العنزي.
  ولفتت املسباح إلى ان مجموعة 
جريدة االمل وضعوا نصب اعينهم 
شريحة غالية على القلوب وهم ذوو 
االعاقة من خالل تسليط الضوء 
على اخبارهم وقضاياهم وكذلك 
ابراز قدراتهم ومواهبهم كما اننا ال 
نكتفي فقط بنقل االخبار وامنا ايضا 
نشاركهم افراحهم وانشطتهم ونقدم 

لهم الدعم املعنوي واملادي.
  وذكــــرت املســــباح ان من اهم 
اهداف اجلريــــدة توصيل صوت 
ومتطلبات وشكاوى ذوي االعاقة 
انفسهم واولياء امورهم الى اصحاب 
االختصاص واملســــؤولني وايضا 
العمل كحلقــــة وصل بني املعاقني 
واوليــــاء امورهم مــــن جهة وبني 
اجلهات املختصــــة بذوي االعاقة 
من جهة اخرى واملتمثلة في الهيئة 
العامة للمعاقني والنادي الكويتي 
الرياضــــي للمعاقــــني وجمعيــــة 
املكفوفــــني الكويتيــــة وغيرهــــا 
مــــن اجلهات التي تقــــدم خدمات 

للمعاقني.
  متابعة: وعملنــــا يتبلور في 
توفيــــر املعلومات التي يحتاجها 
املعاق او ذووه دون احلاجة منهم 
الى تكبد عناء البحث او بذل مجهود 
في الذهاب الــــى اجلهة املختصة 
للتأكد او احلصول على معلومة 
ما، فمن خــــالل ضغطة زر على 
منتدى االمل وهو جالس في بيته 
نقوم باإلجابة عن استفساراتهم 

من باب التراحم باملجتمع، فضال 
عن االهتمام باجلوانب الرياضية 
والدينية والترفيهية واالجتماعية 
والثقافية التي تكفل تنمية مهارات 
فئة ذوي االعاقة ورســــم البهجة 
واالمل والتفاؤل على وجوه ذوي 
االعاقة من خالل االنشطة املختلفة 
للجريدة، الفتا الــــى ان اجلريدة 
تركــــز على عدة قيــــم منها االمل 
في مستقبل افضل لذوي االعاقة، 
واملصداقيــــة في طــــرح القضايا 
والتعامل والتواصل مع ذوي االعاقة 
واجلهات املختصة وكذلك االرتقاء 
بذوي االعاقة والبحث عن كل ما 
هو جديد والثقة بقدرات اخواننا 
ذوي االعاقة وايضا زرع البسمة 

على شفاه ذوي االعاقة.

  نشاطات خاصة

  ومن جهته اكــــد مدير حترير 
جريدة األمل االلكترونية التطوعية 
جابر علم ان اجلريدة حريصة على 
النشاطات اخلاصة  املشاركة في 
بــــذوي االحتياجــــات اخلاصــــة 
وتغطيتها إعالميا، وقال وصلنا 
خالل ســــنة واحدة الى اكثر من 
١١٧ تغطية ومشاركة، موضحا ان 
من ضمن انشطة اجلريدة اجناز 
مشــــاركة «نشــــاركهم فرحتهم» 
بحضور أم املعاقني الشيخة شيخة 
الصباح بهدف دمجهم في املجتمع، 
اما املشاركة الثانية فكانت «مخيم 
الى مشــــاركتنا  االمل» باإلضافة 
في تنظيم معارض خاصة لذوي 

االحتياجات اخلاصة.
  ومن ناحيتها قالت مســــؤولة 
العالقات العامة بجريدة االمل منيرة 
املسباح إن جريدة االمل االلكترونية 
التطوعية مختصة بأخبار وقضايا 

 أكدوا أن لديهم القدرة على اإلبداع

«Gust» حسم مناظرة العولمة والرقابة اإلعالمية لصالح 

 آالء خليفة
  تقدم نائـــب رئيس االحتـــاد العام لطلبة 
ومتدربـــي الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لشـــؤون املعاهد يوسف الكندري 
بالشكر اجلزيل ملدير معهد السكرتارية أ.حسن 
الرشيدي ملساهمته في حل مشكالت الطلبة، 
مشيرا الى انه التقى مدير املعهد في اكثر من 

اجتماع ملناقشة جميع املشاكل والعراقيل التي 
ميكن ان تواجه الطلبة، وكان على رأسها ضرورة 
العمل على ايجاد مبنى بديل للمعهد، وأثمرت 
تلك اللقاءات عن نتائج طيبة اذ اكد مدير املعهد 
انه سيعمل على حتقيق مطلب االحتاد بإيجاد 
مبنى بديل يكون اكثر اتساعا ليتمكن الطلبة 

من ممارسة هواياتهم وأنشطتهم املختلفة. 

 اتحاد «التطبيقي» إليجاد مبنى بديل لمعهد السكرتارية


