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 آالء خليفة

  أشـــاد رئيس الهيئة االدارية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اميركا فهد الســـبيعي بـــدور املكتب الثقافي 
في لوس اجنيليس في مســـاعدة الطلبة وتسهيل امورهم 
الدراسية والعمل على حل مشاكل الطلبة، كما ذكر السبيعي 
ان الشكر موصول لكل طاقم املكتب الثقافي وعلى رأسهم 
د.علي الكاظمي على جهودهم املبذولة في خدمة الطلبة وعلى 

تواصلهم الدائم مع االحتاد لتذليل كل الصعوبات التي قد 
تواجه الطلبة، واستنكر السبيعي استهداف بعض االطراف 
للمكتب الثقافي في لوس اجنيليس، مؤكدا ان املكتب الثقافي 
في لوس اجنيليس ضرورة البد منها وان اي خطوة تتخذ 
بحق هذا املكتب الثقافي تعتبر خطوة الى الوراء، حيث ان 
املكتب الثقافي يحمل عبئا كبيرا في سبيل خدمة الطلبة في 

اجلانب الغربي من الواليات املتحدة االميركية. 

 السبيعي أشاد بالمكتب الثقافي في لوس أنجيليس

 نواب مدير «التطبيقي»: المشاريع اإلنشائية تدل على تحقيق الهيئة ألهدافها 
ومخرجاتنا قادرة على تنمية وتطوير العديد من مجاالت العمل

اإليجابية مـــن جانب التخطيط 
والتنمية خصوصا املشروعات 
التي  التطويريـــة واإلنشـــائية 
أصبحـــت مبنية علـــى أهداف 
واضحة وقابلة للقياس وهناك 
خطط متابعة وخطوات مرحلية 
مدروسة على مناذج مت إعدادها 
بشكل مســـبق مبتابعة مسبقة 
والحقة بحيث تنتهي املشكالت 
املتوارثة في هذا املجال سواء مع 
مجلس األمة، أو ديوان احملاسبة 
أو وزارة املالية، وسينتهي معها 
تقدمي املشـــروعات من دون آلية 
ســـواء واضحة أو غير واضحة 
وبصورة ارجتالية، أيضا معظم 
األنشـــطة واحلوافز والعقوبات 
أصبحت تنظمها لوائح وإجراءات 
ســـواء ما مت إجنازه أو تعديله 
وتطويـــره أو في طور التعديل، 
وهي بحاجة إلى املراجعة مبنظور 
مؤسسي بحت واستكمال النواقص 
فيها واعتمادهـــا، واالعتماد في 
التخطيط علـــى النظم املتقدمة 
عامليا مثل بطاقة التوازن، النظام 
اآللي لتكلفة الطالب، والنظام اآللي 
لتقييم أداء العاملني والنظام اآللي 
لتقييم الهيئة التقييم املؤسسي 
والبحـــث اآللي عن املرشـــحني 
احملتملني للوظائف اإلشـــرافية، 
الكترونيـــة ملـخرجات  وقاعدة 
الهيئة في القطاع اخلاص، وقاعدة 
بيانات ألول مرة عن احتياجات 
القطـــاع اخلاص مـــن مخرجات 
الهيئة وخاصة العمالة الوسطى 
وغيرها، كذلك التركيز على الدور 
اجلماعي بدل الفردي وخاصة بعد 
تفعيل الهيكل اجلديد منذ العام 
املاضي بتوزيع املهام على خمسة 
قطاعات وخمسة نواب بدال من 
العام االنتهاء  ثالثة، ونأمل هذا 
من فك التشـــابك والتداخل بني 
القطاعات واإلدارات خالل أقل من 
ستة شـــهور، االهتمام باجلودة 
واالعتماد األكادميي، وبدأ القطاف 
بحصول بعض الكليات واملعاهد 
واإلدارات على شهادات عاملية بهذا 

اخلصوص. 

واملالئم واملعد إعدادا متميزا، قامت 
الهيئة بإجناز خطوات ســـريعة 
وجبارة في توفير السعة املكانية 
الالزمة الستيعاب األعداد املتزايدة 
واملتنامية من الطلبة واملتدربني 
الراغبني في االلتحـــاق بكليات 
ومعاهد الهيئة حيث بلغت أعداد 
املقيدين بالهيئة هذا العام أكثر من 
٤٠ ألـــف طالب ومتدرب بانتهاء 
املشاريع املستقبلية تكون السعة 
املكانية للكليـــات واملعاهد أكثر 
من ٥٠ ألف طالب ومتدرب، وقد 
الرابع واخلاص  خصص للباب 
باملشاريع اإلنشائية والصيانة 
ضمن ميزانية الهيئة عن السنة 
املالية احلاليـــة مبلغ ٨٩ مليون 
دينار، وذلك الستكمال وتوسعة 
املشـــاريع احلاليـــة واجلديدة 
باإلضافة إلى صيانة املشـــاريع 

القائمة منها.
  وأضافت البحر أن بناء الكوادر 
البشرية وإعدادها اإلعداد السليم 
قد استلزم أن نهتم بجميع عناصر 
العملية التعليمية والتدريبية ومن 
هذه العناصر الرعاية االجتماعية 
للطلبـــة، فقد خصصت ميزانية 
للصرف على املكافأة االجتماعية 
هذا العام قدرت مببلغ ٤٥ مليون 
دينار تصرف على املستفيدين من 
هذه الرعاية طوال العام، وكل هذه 
التطورات واإلجنازات ارتبطت 
العاملني  أعـــداد  أيضا بزيـــادة 
بالهيئـــة فأصبح فـــي امليزانية 
احلاليـــة ٢٠١١/٢٠١٠ نحو ٤٨٠٠ 
موظف نسبة الكويتيني منهم تزيد 
على ٨٣٪ وغير الكويتيني نحو 
١٧٪ فقـــط وذلك لقناعتنا التامة 
باالعتماد على ســـواعد أبنائنا، 
ولعل أفضل إجنازات الهيئة هو 
تزايد أعداد اخلريجني على مدى 
السنوات املاضية حيث بلغ أكثر 
من ١٥٠ ألف خريج مت توزيعهم 
في شتى املجاالت في سوق العمل 

بالكويت.

  متطلبات التنمية

  ومن جهتـــه هنأ نائب املدير 

فرص توظيـــف خريجي الهيئة 
التعليم  وإعادة هيكلة برامـــج 
والتدريـــب مبعاهـــد الهيئة مبا 
العملية  يحقـــق رفـــع كفـــاءة 
التعليمية والتدريبية مع االهتمام 
بالتعليم الفني في املجال الصحي 
واحلد من التســـرب من معاهد 
الهيئة من ٢٧٪ إلى ١٥٪ في نهاية 
البرنامج.. واالستعانة  سنوات 
باملعاهد األهلية في القطاع اخلاص 
إلقامة برامـــج تدريبية خاصة 
الهيئة.. واإلسهام  حتت إشراف 
في برامج تطوير اإلدارة العليا 
والوسطى واإلشرافية عن طريق 
الدورات التدريبية أثناء اخلدمة 

ولتنمية قدرات القياديني.
  وأضافـــت أن مجمـــل تلـــك 
األنشـــطة ينصب علـــى تعزيز 
االقتصاد الوطني وحتقيق الرؤية 
السامية لصاحب السمو األمير 
املفدى فـــي حتويل الكويت إلى 
مركز مالـــي وجتاري ومثل هذا 
الهدف ال يتحقق إال بوجود كفاءات 
بشرية مؤهلة لهذا نرى أن الكويت 
قد اعتبـــرت التعليم والتدريب 
حجر األساس الذي ينطلق منه 
اقتصادنا الوطني نحو العاملية 
وهو ما جعله قطاع التدريب هدفا 
ومحورا يسعى إلى حتقيقه في 

مجمل أعماله.

  بيئة علمية مناسبة

  ومن جانبه قال نائب املدير العام 
للتخطيط والتنمية د.عبدالعزيز 
تقي: بعد مرور ٢٨ عاما من إنشاء 
الهيئة أصبح يتوافر لديها عوامل 
إيجابية كثيرة للعمل والعطاء في 
بيئة علمية مناسبة إذا مت استغالل 
هذه العوامل واألخذ بالتوصيات، 
فهناك عوامل إيجابية فعلية كثيرة 
وليست مثالية أو تنظيرية سوف 
الهيئة في  تساعد على استقرار 
املرحلة القادمة، وعلى إجراء نقلة 
العقد  الهيئة في  نوعية لدخول 
الرابع مـــن عمرها بنموذج أكثر 
شمولية في التغيير من العقود 
الثالثة املاضيـــة، ومن العوامل 

السعيدة، يحق للهيئة أن تفخر 
بانتشارها تقريبا بجميع أحياء 
الكويت، فهي حتتضن  وبيوت 
حتت قطاعيها التعليم التطبيقي 
والتدريب نحـــو ٤٥ ألف طالب 

طالبة حاليا.
  ويحق للهيئة أن تفخر كذلك 
بآالف اخلريجني الذين درسوا في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في السنوات السابقة، 
ويشـــاركون حاليـــا من خالل 
اجلهات التي التحقوا للعمل بها 
التنمية والتطور في  في خدمة 

وطننا العزيز.
  ويحـــق لها كذلـــك أن تفخر 
بأعضاء هيئـــة التدريس الذين 
تقلدوا أعلـــى املراتب الوزارية 
فشاركوا ويشاركون برفع اسم 

الكويت عاليا بني األمم.

  إنجازات كبيرة

  وبينـــت نائبة املديـــر العام 
لشؤون التدريب سعاد الرومي أن 
الهيئة حتتفل هذه األيام بالذكرى 
الثامنة والعشرين إلنشائها إذ يأتي 
االحتفال بقدر االجناز فكلما كانت 
االجنازات كبيرة وحاسمة جاء 
االحتفال بقدرها روعة وحتقيقا 

للسعادة والفرحة.
الثامـــن    مضيفـــة أن فـــي 
والعشرين من ديسمبر من كل عام 
حتتفل الهيئة بعيد إنشائها لتكون 
املؤسسة األكادميية التي أنيط بها 

لشؤون املتدربني ملعاهد التدريب.. 
ووضع الهيكل التنظيمي للدورات 
اخلاصة والعمـــل على حتويل 
مقر الدورات التدريبية اخلاصة 
إلـــى مركز للبرامـــج التدريبية 
اخلاصة.. ووضع معايير اختيار 
عضو هيئة التدريب والتدريس 
في الـــدورات اخلاصة باإلضافة 
إلى وضع معايير واختصاصات 
جلنة شؤون املتدربني.. وكراسة 
تأهيل املعاهد األهلية وكذلك الئحة 

البعثاث.
  وحول عملية تطوير عضو 
هيئـــة التدريب بينـــت الرومي 
أنـــه مت وضع الئحـــة البعثات 
واالبتعـــاث ألول مرة في تاريخ 
القطاع بعشرة مقاعد في ميزانية 
العـــام التدريبي ٢٠١٠ ـ ٢٠١١ مع 
استحداث مكتب فني ملكتب املدير 
العام لشـــؤون التدريب كما مت 
توقيع عقد إنشاء معهد مهني في 
اجلهراء وتأسيس مركز مسابقة 
املهارات املهنية، مؤكدة أنه مت ربط 
أنشطة وفعاليات قطاع التدريب 
مبشاريع خطة احلكومة للتنمية 
من حيث استحداث وتطوير برامج 
وتخصصات جديدة في معاهد 
التدريبية  التدريب والـــدورات 
وتعزيـــز دور الهيئة في مجال 
البحث العلمي والتطوير باإلضافة 
إلى تطوير نشاط التدريب داخل 
الهيئـــة وحصـــر االحتياجات 
التدريبية كل عامني وحتســـني 

العام للخدمات األكادميية املساندة 
د.عبداهللا الكندري صاحب السمو 
األمير وســـمو ولي عهده األمني 
وحكومتنـــا الرشـــيدة وجميع 
منتسبي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب من قيادات 
وأعضاء هيئة التدريس والتدريب 
وجميـــع العاملني باإلضافة إلى 
الطلبة واملتدربني مبناسبة مرور 
٢٨ عاما على إنشـــاء الهيئة هذا 
التي  الشامخ  الصرح األكادميي 
أثبتت خالل السنوات املنصرمة 
سعيها احلثيث باجتاه حتقيق 
رسالتها التي أنشئت من أجلها 
وهي توفير قـــوة العمل الفنية 
الوطنية امللبية ملتطلبات التنمية 
االجتماعيـــة واالقتصادية كما 

ونوعا.
  وأضاف ان حتقيق التوجهات 
العامة خلطـــة التنمية وأهداف 
برنامج عمل احلكومة ومراعاة 
الطاقـــة االســـتيعابية للهيئة 
واملؤشـــرات العامة الحتياجات 

سوق العمل.
  وهذا مـــا كان ليتحقق لوال 
تعاقب مديري عامني مميزين على 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وتواجد أساتذة مميزين 
ال يكلون من رفعة شأن كلياتهم 
ومعاهدهم ووطنهم العزيز ببذل 
اجلهد الكبير بالتدريس والتدريب 

واإلشراف.
  وتزامنـــا مع هذه املناســـبة 

إعداد القوى البشـــرية الوطنية 
القادرة علـــى تلبية احتياجات 
البالد في كافـــة املجاالت.. وإذا 
ركزنا حديثنا على قطاع التدريب 
فســـوف جند أن قطاع التدريب 
قد جنح خالل تلك السنوات في 
تزويد السوق مبا يزيد عن سبعة 
وســـبعني ألف خريج وخريجة 
في تخصصات متعددة ومتنوعة 
في شتى مجاالت التدريب.. وقد 
مت ذلك كنتيجـــة لزيادة اإلقبال 
على االلتحـــاق بقطاع التدريب 
في الهيئة فعلى سبيل املثال بلغ 
عدد املقبولني بالقطاع ٦٩٩٧ طالبا 
وطلبة في العام التدريبي ٢٠٠٩ـ  
٢٠١٠ وعدد املقبولني بالقطاع في 
هذا العام التدريبي ١٧٦٥١ متدربا 

ومتدربة في معاهد التدريب.

  قطاع التدريب

  وحول مـــا حققه القطاع من 
اجنازات ذكرت الرومي أن قطاع 
التدريـــب قـــام بتحديث مناذج 
تقييـــم األداء ألعضـــاء هيئـــة 
التدريب والوظائف اإلشرافية، 
ووضع الئحة الدورات اخلارجية 
والالئحة املالية لإلشـــراف على 
املالية  املعاهد األهلية والالئحة 
ملركز ابن الهيثم ومعاجلة وضع 
من مت نقلهم من الكادر العام إلى 
الكادر اخلـــاص ووضع الهياكل 
التنظيمية للمعاهـــد األهلية.. 
واستحداث وظيفة مساعد مدير 

 آالء خليفة
  أعلــــن مديــــر املركــــز الدولي 
العاملي وممثل اجلامعات اخلاصة 
مبصر حسني كامل ان امتحانات 
معهد اجلزيرة العالي للحاســــب 
اآللي للفرقتــــني الثالثة والرابعة 
ستبدأ ٢٠١١/١/١ وهي كالتالي: أوال: 
الفرقة الثالثة:  الفرقة الثالثة نظم 
معلومــــات تبدأ يوم الســــبت ١/١ 
مبادة محاســــبة الضرائب ويوم 
االثنني ١/٣ مادة اإلحصاء وحزم 
بعوث العمليــــات ويوم االربعاء 
١/٥ مادة قواعــــد البيانات ويوم 
االثنني ١/١٠ مادة محاسبة التكاليف. 
واالمتحانات من الســــاعة ٩ الى 

الساعة ١١ صباحا.
  ـ الفرقة الثالثة جتارة شعبة 
محاسبة تبدأ يوم األحد ٢٠١١/١/٢ 
مببادئ التكاليف ويوم الثالثاء ١/٤ 
مادة تنمية تخطيط ويوم اخلميس 
١/٦ مادة السكان والبيئة وحقوق 
اإلنسان ويوم االحد ١/٩ مادة مبادئ 
املراجعة ويوم الثالثاء ١/١١ مادة 
إحصاء تطبيقي ويوم اخلميس 

مــــادة محاســــبة حكومية.   ١/١٣
واالمتحانات من الســــاعة ٩ الى 

الساعة ١١ صباحا.
  ـ الفرقة الثالثة جتارة شعبة 
إدارة أعمال تبدأ يوم األحد ٢٠١١/١/٢ 
مبادة اســـتخدامات احلاسب في 
إدارة األعمـــال ويوم الثالثاء ١/٤ 
مادة تنمية تخطيط ويوم اخلميس 
١/٦ مادة السكان والبيئة وحقوق 
اإلنسان ويوم االحد ١/٩ مادة إدارة 
املوارد ويوم الثالثـــاء ١/١١ مادة 
إحصاء تطبيقي ويوم اخلميس 
١/١٣ مادة التمويل، واالمتحانات من 
الساعة ٩ الى الساعة ١١ صباحا.

  ـ الفرقة الثالثة جتارة شعبة 
جتارة خارجيـــة تبدأ يوم االحد 
٢٠١١/١/٢ مبادة محاسبة التكاليف 
ويـــوم الثالثاء ١/٤ مـــادة تنمية 
تخطيط ويوم اخلميس ١/٦ مادة 
السكان والبيئة وحقوق اإلنسان 
ويوم االحد ١/٩ مادة إدارة املوارد 
ويوم الثالثـــاء ١/١١ مادة إحصاء 
تطبيقي ويوم اخلميس ١/١٣ مادة 
استخدامات اإلنترنت والتجارة 

اإللكترونيـــة. واالمتحانات من 
الساعة ٩ الى الساعة ١١ صباحا.

الفرقة  الرابعة:  الفرقة    ثانيا: 
الرابعة نظم معلومات تبدأ يوم 
الســـبت ٢٠١١/١/١ مبادة محاسبة 
إداريـــة ويوم االثنـــني ١/٣ مادة 
إدارة أفـــراد ويـــوم األربعاء ١/٥ 
مادة شـــبكات وأمـــن املعلومات 
ويوم االثنني ١/١٠ مادة نظم دعم 
القرار. واالمتحانات على فترتني، 
فترة من الســـاعة ١٢ الى الساعة 
٢ ظهرا وفترة من الساعة ٣ الى 

الساعة ٥ عصرا.
  ـ الفرقة الرابعة جتارة شعبة 
محاسبة (عربي) تبدأ يوم األحد 
٢٠١١/١/٢ مبادة محاسبة منشآت 
مالية ويــــوم الثالثــــاء ١/٤ مادة 
نظم املعلومات واحملاسبة ويوم 
اخلميس ١/٦ مــــادة حتليل ونقد 
امليزانيات ويــــوم االحد ١/٩ مادة 
اإلدارة املاليــــة ويوم الثالثاء ١/١١ 
مادة نظم محاسبة التكاليف ويوم 
اخلميس ١/١٣ مادة دراســــات في 
املراجعة. واالمتحانات من الساعة 

١٢ الى الساعة ٢ ظهرا.
  ـ الفرقة الرابعة جتارة شعبة 
إدارة أعمال تبدأ يوم األحد ٢٠١١/١/٢ 
مبادة إدارة املنظمات الرقمية ويوم 
الثالثاء ١/٤ مادة إدارة أفراد ويوم 
اخلميس ١/٦ مادة إدارة املنشآت 
املتخصصة ويوم األحد ١/٩ مادة 
اإلدارة املالية ويوم الثالثاء ١/١١ مادة 
التسويق واإلعالن ويوم  بحوث 
اخلميس ١/١٣ مــــادة نظم حتليل 
وحفظ املعلومات. واالمتحانات من 

الساعة ١٢ الى الساعة ٢ ظهرا.
  ـ الفرقة الرابعة جتارة شعبة 
جتارة خارجيــــة تبدأ يوم األحد 
٢٠١١/١/٢ مبادة اقتصاديات املعرفة 
ويوم الثالثاء ١/٤ مادة إدارة أفراد 
ويوم اخلميس ١/٦ مادة العالقات 
القنصلية ويوم  الدولية والنظم 
االحد ١/٩ مادة اإلدارة املالية ويوم 
الثالثاء ١/١١ مادة بحوث التسويق 
واإلعالن ويوم اخلميس ١/١٣ مادة 
نظم حتليل وحفــــظ املعلومات. 
واالمتحانات من الســــاعة ١٢ الى 

الساعة ٢ ظهرا. 

 محمد هالل الخالدي
  مبناسبة احتفال الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
مبرور ٢٨ عاما على إنشائها أعرب 
نواب املدير العام عن سعادتهم 
مبا حققته الهيئة طوال السنوات 
املاضية، حيث قالت نائبة املدير 
العام للشؤون اإلدارية واملالية 
صبـــاح البحر أننا فـــي األعياد 
نحرص علـــى أن نعيش أفضل 
حلظاتنا، فأولـــى بالهيئة اليوم 
أن تعلن عن أفضل ما لديها من 
إجنازات قد حتققت ولعل أقوى 
دليل على مدى قوة اإلجنازات التي 
حققتهـــا الهيئة يتمثل في حجم 
امليزانية املخصصة  الزيادة في 
للهيئة فقد بلغـــت أول ميزانية 
لها منذ ٢٨ عاما مبلغ ٢٢ مليون 
دينار، بينما ميزانية الهيئة عن 
السنة املالية احلالية ٢٠١١/٢٠١٠ 
قد تضاعفت أكثر من عشر مرات 

عن أول ميزانية لها.
  وأوضحت ارتباط منو امليزانية 
بنمو اإلنســـان نفســـه أو على 
األقل بأحالم التنمية، وحيث ان 
املنتج ليس سلعة ميكن قياسها 
أو تعويضهـــا بل هو اإلنســـان 
صانع احلضارة والقيمة وهدفها، 
وحتى اآلن ســـعيا نحو حتقيق 
األهداف فإننا سننتقل من تاريخ 
مسيرة الهيئة إلى الواقع العملي 
بالنســـبة للتطـــور الذي حدث، 
حيث لم يكـــن يخطر على البال 
يوم إنشـــاء الهيئة ذلك التدفق 
الهائل من شـــباب الكويت على 
كليات ومعاهد الهيئة حتى أصبح 
شكل السعة املكانية شاغل الهيئة، 
وهذا التطور واكب ما كان شرطا 
له وهو التطـــورات في البرامج 
وامليزانيات وكان ضروريا إزاء هذا 
التطور أن ينصب االهتمام على 
اجلانب املالي وقد تطور االعتماد 
مبا يتـــواءم لتحقيـــق الغرض 
األساسي من إنشاء الهيئة وذلك 
البرامج والوسائل  وفقا ألحدث 
التعليمية والتكنولوجية احلديثة 
ومن أجل توفير املكان املناسب 

 أكدوا أنه بعد مرور ٢٨ عامًا على إنشائها ميزانيتها تضاعفت أكثر من ١٠ مرات

 د.عبدالعزيز تقي سعاد الرومي د.عبداهللا الكندري

 د.ونفريد تومسون ود.نزار حمزة يفتتحان املختبرات

 جانب من املختبرات اجلديدة

 صباح البحر

 آالء خليفة
  أثنى رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.عواد 
الظفيــــري على البيان الــــذي أصدرته مجموعة من 
أعضاء هيئة التدريس بكلية احلقوق والذي عبروا 
من خالله عن استنكارهم ملا حصل لزميلهم د.عبيد 

الوسمي من اعتداء بالضرب والسحل.
  وأضاف د.الظفيري ان هذه املبادرة جاءت لتؤكد 
ان أســــاتذة جامعة الكويت لن يســــمحوا بأن تهان 
كرامة أســــتاذ باجلامعــــة أو أي مواطن في الكويت 
وأن تسلب حريته بســــبب رأي قاله، حيث كفل له 

الدستور حرية التعبير.
  وبني د.الظفيري ان عدد أساتذة القانون الكويتيني 
بجامعة الكويت الذين استنكروا ما حصل لزميلهم 
في ازدياد فقد وصل عددهم ٣٢ دكتورا بعد انضمام 

د.فاطمة دشتي لهذه القائمة. ودعا د.الظفيري جميع أساتذة اجلامعة الى 
الوقوف صفا واحدا نصرة لزميلهم د.عبيد الوســــمي وحفاظا لكرامات 
املواطنني وأساتذة اجلامعة. هذا وقد اصدر أساتذة القانون البيان التالي: 
يستنكر أعضاء هيئة التدريس في كلية احلقوق حادثة االعتداء بالضرب 
على الزميل د.عبيد الوسمي، والذي اتخذت صورا بشعة تهدر الكرامة 
اإلنسانية للمواطن الكويتي. ونؤكد ان ما حصل من اعتداءات تتعارض 

مع الدستور الكويتي والنظام القانوني في البلد والذي 
يحظر إيذاء الشخص بدنيا أو معنويا. وال يبرر ما قام 
به رجال وزارة الداخلية ما قاله د.الوسمي بالندوة 
حيــــث كان باإلمكان اتخاذ اإلجراءات القانونية دون 

اللجوء للضرب واإليذاء اجلسدي.
  ونطالب اجلهات املسؤولة باتخاذ جميع اإلجراءات 
القانونية حملاســــبة املســــؤولني عن حادثة االعتداء 
بالضرب على الزميل د.الوسمي، واحلفاظ على كرامة 
عضو هيئة التدريس في كلية احلقوق جامعة الكويت. 
واملستنكرون هم: أنور أحمد الفزيع، د.بدر ماجد الفغم، 
د.هيثم صالح األثــــري، د.عبداهللا احليان، د.فيصل 
الفهد، د.أحمد الســــماك، د.خالد الهندياني، د.محمد 
الفيلــــي، د.ابراهيم احلمود، د.بــــدر بجاد املطيري، 
أحمد الســــمدان، د.رشيد العنزي، د.سامي الدريعي، 
د.مرضي العياش، خليفة ثامر احلميدة، د.محمد نايف العتيبي، د.عبداهللا 
الرميضي، د.يوســــف الصليلي، د.مدوس الرشيدي، د.فايز الظفيري، 
د.صالح العقيلي، د.خالد الظفيري، د.ثقل العجمي، د.مساعد العنزي، 
د.عبدالعزيز العنزي، د.منصور العتيبي، د.حســــني شروق، د.مشاري 
خليفة العيفان، د.عبدالســــالم العنزي، د.فواز ثامر اجلدعي ود.مشعل 

جوهر حياة. 

 اختبارات معهد الجزيرة العالي أول يناير

 الظفيري: أساتذة الجامعة لن يسمحوا بإهانة زميلهم  
 «األميركية» افتتحت مختبرات «هندسة الكمبيوتر»

 أقامت اجلامعـــة االميركية حفل افتتاح 
مختبرات جديدة لبرنامج هندسة الكمبيوتر 
بحضور جميع موظفـــي اجلامعة وأعضاء 
هيئة التدريـــس والطلبة مبن فيهم رئيس 
اجلامعة د.ونفريد تومســـون وعميد كلية 
اآلداب والعلوم د.نزار حمزة، ويطمح البرنامج 
ليصبح أحد البرامج الرائدة في منطقة اخلليج 
ويقدم للكويت مبادرين ورياديني في مجال 
هندســـة الكمبيوتر وزيادة إمكانات البحث 
والتنميـــة، وكذلك خلق ثـــروة من الفرص 

اجلديدة لالقتصاد بشكل عام.
  وتخدم مختبرات برنامج هندسة الكمبيوتر 
العديد من البرامـــج في التخصص مبا في 
الكهربائيـــة وااللكترونيات  الدوائـــر  ذلك 
الكمبيوتر والهندسة املعمارية،  ومنظومة 
واالشارات والنظم املعاجلة واالنظمة املدمجة 

وغيرها.
  وقال مصمم ومدير املشروع في برنامج 
هندســـة الكمبيوتر في املختبرات اجلديدة 
باجلامعة د.عصام دمج ان مختبرات هندسة 
الكمبيوتر في اجلامعة االميركية حتتوي على 
احدث االجهزة ملختبرات الهندسة وأثاث من 
الدرجة االولى صممت بعناية لتوفير بيئة 
ممتازة للتعليم والتعلم والبحوث اجلامعية، 
وقد صممت املختبرات بحيث توفر اسلوب 
التعليم املبني على النماذج وأسلوب التعليم 
على مستوى العناصر وتطبيقاته. كما زودت 
املختبرات بأجهـــزة قياس ودعمت عمليات 
االختبار والتنفيذ بأحدث برمجيات الكمبيوتر. 
أما االثاث فقد صمم بطريقة مدروسة لتلبية 
حاجة مســـاحة التخزين. كما أخذ في عني 
االعتبار االســـلوب املريح واحلس اجلمالي 

والتكنولوجيا املتقدمة.
  ويركـــز برنامج هندســـة الكمبيوتر في 
اجلامعة على تزويد الطلبة بخبرات عالية 
اجلودة فـــي التدريب العملي واســـتثمرت 
اجلامعة بشكل كبير في اعداد هذه املختبرات 
لدعم هـــذا البرنامج باالضافـــة الى ادوات 

تعليمية ممتازة.
  وتهدف اجلامعة من خالل هذا البرنامج 
الى تلبية االحتياجات لنوعية تكنولوجيا 
متفوقة ومتقدمة وبرنامج تعليمي ميكن ان 
يتنافس مع اجلامعات ذات اجلودة العالية 

في أميركا الشمالية.
  ويتمحـــور برنامج هندســـة الكمبيوتر 
لـــآلداب والعلوم  الرئيســـية  املبادئ  على 
ويوفر للطلبة احلصول على التكنولوجيا 

والتطبيقات املعاصرة. 

 تحتوي على أحدث األجهزة وأثاث من الدرجة األولى

 د.عواد الظفيري 


