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 د. مثنى الرفاعي مكرما إحدى املتفوقات  

 الشيخ علي اجلابر مكرما أحد الطلبة 

 د.موسى محسن ود.عبدالكرمي عيسى ود.عبدالباقي أبو بكر خالل اللقاء

 آالء خليفة
  أعلن مديــــر اجلامعة العربية 
املفتوحة د.موســــى محســــن ان 
نظام التعليم املزدوج في اجلامعة 
هو مزيج مــــن التعلم الذاتي من 
جهة الطلبة واللقاءات املباشــــرة 
بنسبة تتفاوت من ٢٥٪ الى ٤٠٪ 
من الســــاعات الدراسية للطالب، 
مشيرا إلى أن اجلامعة تتبنى نظام 
«املودل» كوسيلة أساسية إلحداث 
التعلم وتنظيم العالقة بني املعلم 
واملتعلم من خــــالل نظام «إدارة 

التعلم».
  جاء ذلك خــــالل ندوة نظمتها 
اجلامعة العربية املفتوحة ـ فرع 
الكويت في باكورة ندوات املوسم 
الدراســــي  الثقافــــي األول للعام 
٢٠١١/٢٠١٠– حتت عنوان «اجلامعة 
العربيــــة املفتوحــــة.. بني الواقع 
والطموح»، شــــارك بهــــا كل من 
العربية املفتوحة  مدير اجلامعة 
د.موسى محســــن، ونائب املدير 
للشؤون األكادميية د.عبدالباقي 
أبابكر، واملشــــرف العام لبرنامج 
إدارة األعمال في الفرع د.عبدالكرمي 

العيسى.
  وحتدث د.محســــن عن فكرة 
إنشاء اجلامعة، ورسالة اجلامعة من 
واقع رؤى مؤسسها والقائمني على 
إدارتها والتطور اآلتي واملستقبلي 
لبرامج الشــــراكة مــــع اجلامعات 
الزميلة، ومميــــزات اجلامعة عن 
غيرها من اجلامعــــات اخلاصة، 
الرئيسي  والعالقة املميزة للمقر 

للجامعة وفرع الكويت.
  وأضــــاف ان اجلامعة العربية 
املفتوحة (AOU) مببادرة شخصية 
كرمية من صاحب الســــمو امللكي 
األميــــر طالل بــــن عبدالعزيز آل 
ســــعود، رئيس برنامج اخلليج 
العربي لدعم منظمات األمم املتحدة 
(AGFUND)، وفي اليوم التاســــع 
من شهر ديسمبر عام ٢٠٠٠ أعلن 
صاحب السمو امللكي األمير طالل 

ودميوقراطيــــة التعليم، وجتاوز 
معوقات السن واجلنس واجلنسية 
والتي تقف حائال أمام طالب العلم 

في أماكن عديدة.
  من جهته، حتدث د.عبدالباقي أبا 
بكر نائب املدير للشؤون األكادميية 
عن طبيعة ونوعية وجودة برامج 
الدراسة في اجلامعة، معطيا نبذة 
عن عمادات اجلامعة وكفاءات هيئة 
التدريس وآليات اعتماد شهادات 
خريجي اجلامعة، ومتطرقا بإسهاب 
إلى مفهوم االعتماد وأهميته ودوره 
في االرتقاء باملؤسسات التعليمية، 
متطرقا إلى التحديات التي تواجه 
التي حتدث  اجلامعة واملتغيرات 
محليا وعامليا والتي يجب التواكب 
والتكيف معهــــا لالرتقاء، ومنها 
العوملة وتنامــــي املعرفة العلمية 
والثورة املعلوماتية واالتصاالت، 
متطرقا إلى مفهوم اجلودة وظهور 
أمنــــاط عديدة من أســــس ضمان 
اجلودة، مبينا ان االعتماد هو أحد 

أبرز آليات ضمان اجلودة.
  وحتدث د.أبــــا بكر عن اعتماد 
اجلامعــــة املفتوحة ومــــا يؤهلها 
لالعتمــــاد وإعــــادة االعتماد ومن 
ذلك الرؤية والرســــالة واألهداف 
املتميــــزة والبرامــــج األكادميية 
املتميزة وتطبيق أساليب متطورة 
للتعليم والتعلم، واخلبرة املكتسبة 
في تطبيق تلك األساليب، واستفادة 
الطالب من خالل التواصل وتبادل 
التجارب واآلراء واملواد التعليمية 
املناسبة واملواكبة وغير ذلك، مبينا 
أن إعادة االعتماد املقبلة مطلوبة. 
من ناحيتــــه، حتدث د.عبدالكرمي 
إدارة األعمال  العيسى من عمادة 
باجلامعــــة عن البدايــــات األولى 
للتســــجيل والقبول في اجلامعة 
من واقع النظم واللوائح، واآللية 
الواجبات  املعتمــــدة لتصحيــــح 
واالمتحانات، واآلليــــة املعتمدة 
للتظلمات ورصد الدرجات وإعالن 

النتائج. 

أن جميع برامج اجلامعة معترف 
بها ومعتمدة من قبل هيئة االعتماد 
البريطانية ـ اجلامعة البريطانية 
املفتوحة بحيــــث مينح اخلريج 
شهادة البكالوريوس من اجلامعتني، 
موضحا أن اجلامعة تســــعى إلى 

ترسيخ ثقافة البحث العلمي.
  وختم د.محســــن قائال: تضم 
اجلامعة حاليا سبعة فروع في سبع 
دول عربية، وقد مت اعتماد جميع هذه 
الفروع من قبل السلطات احمللية 
 (LOCAL AUTHORITIES) العربية
وكذلك هيئة االعتماد البريطانية 
(OUVS)، وتأمل اجلامعة في توسيع 
ونشر فروعها لتشمل جميع الدول 

العربية.
  وكان ملديــــر اجلامعــــة ـ فرع 
الكويت د.طارق فخر الدين كلمة 
رحــــب فيهــــا باحلضــــور، وقال 
ان اجلامعــــة العربيــــة املفتوحة 
هــــي فضاء متســــع للحوار وهي 
العربي  التجسيد احلقيقي للفكر 
النبيل لصاحب السمو امللكي األمير 
طالل بن عبدالعزيز آل ســــعود، 
التي تطرح في  العلمية  فاملسألة 
الكويت يتردد صداها في ستة فروع 
أخرى، انها الفضاء املتسع للحوار 
الثقافات،  وقبول اآلخر، وجتاور 

اإلنســــان، واالهتمــــام بالبحوث، 
وإخراج أفضل نوعية من اخلريجني 

إلى املجتمع.
  وقــــال: ال توجــــد مقارنة بني 
الدراســــية في اجلامعة  الرسوم 
العربية املفتوحة عن تلك املوجودة 
في أي جامعة خاصة أخرى، ولو 
متت املقارنة لوجدنا أن الرسوم 
العربية  الدراســــية في اجلامعة 
أقل بثمانية مرات، كما  املفتوحة 
ان اخلريــــج من اجلامعة العربية 
املفتوحة يحصل على شهادتني، ألن 
جميع البرامج األكادميية باجلامعة 
معترف بها ومعتمدة من قبل هيئة 
ـ اجلامعة  البريطانيــــة  االعتماد 
البريطانية املفتوحة (OUVS) بحيث 
مينح اخلريج شهادة بكالوريوس 

من اجلامعتني.
  وأردف قائال: ان اجلامعة تعمل 
من خالل ٥ «كليات»، ويتوقع من 
منتصف العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 
أن تطرح اجلامعة برامج املاجستير 
في تكنولوجيا املعلومات واللغة 
االجنليزية وبرنامجني في التربية، 
مشيرا إلى أن األنشطة الالصفية 
املشتركة متثل رافدا آخر التصال 
الطلبة فيما بينهم ومع أساتذتهم 
بل ومع مجتمعاتهم احمللية، مبينا 

بن عبدالعزيز آل سعود الكويت 
مقرا رئيسا للجامعة، وقد سعت 
اجلامعة في رســــالتها إلى إتاحة 
فرصة التعليــــم العالي والتعليم 
املستمرـ  مبستوى عال من اجلودة 
ـ لــــكل القادرين عليــــه من خالل 
التعليم «املزدوج»  تبني أسلوب 
(BLENDED LEARNING) مستخدمة 
جميــــع الوســــائل التكنولوجية 
املتاحــــة، كما يتوقع مع منتصف 
الدراســــي ٢٠١١/٢٠١٠ أن  العــــام 
تطرح اجلامعة برامج املاجستير 
في تكنولوجيا املعلومات واللغة 
اإلجنليزية وبرنامجني في التربية 
في (القيــــادة التربوية وتقنيات 
التعليم)، ومت إعداد ثالثة برامج 
جديدة في مستوى البكالوريوس 
في تخصص القانون والهندســــة 
والعلــــوم الصحيــــة وبرنامــــج 
ماجستير في إدارة األعمال حيث 
يجري العمل على عرضها وإجازتها 
من املجالــــس واللجان املختصة 

باجلامعة.
  وأضــــاف ان من أهــــم أهداف 
اجلامعة االهتمام بنوعية التعليم 
املقدمة، وتوفير التعليم ملن فاتته 
فرصــــة التعلــــم، واالهتمام بقيم 
واألهداف السامية للجامعة واحترام 
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

لعالناتـــــــكـم
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب

الر�سيفر العجيب المتطور

50504374

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

لالإيجار

ت: 99501761

2 �سقة
4 غرف وحمامني

و�سالة ومطبخ وا�سع لل�سركات 

210دينار  باملهبولة

حمـل للـبـيـع
امل�ساحـة  225م2

يف ال�سويخ - �ش خليفة اجلا�سم

موقــع ممـيــز

 55000884 - 99734322 

للإ�ستف�سار

INTERNATIONAL ORGANIZATION 
based in Kuwait has an open position for a

JUNIOR RESEARCHER
according to the following: 
 Function description
• Plan, desing and manage social research projects.
• Analyse information.
• Organize data using MS Office.

 Minimum required knowledge & experience
• University degree in Social Sciences, Information or 

Media/communication;
• Min. 1 year experience in a similar field.
• Strong verbal & written communication skills in both 

Arabic and English. Other language is an asset.
• Good computer skills, incl. spreadsheets and Databases.
• Good organizational skills.

Interested candidates fulfilling all the requirements may 
send their detailed CV not later than 15 January 2011 to:

Fax No.: 25324598 or e-mail: res_temp@yahoo.cm

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

 آالء خليفة
  توجه رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع مملكة 
البحرين مشاري العنزي بالشكر اجلزيل إلى محمد املعتوق 
على جهوده املبذولة لتذليل كل الصعاب أمام الطلبة خالل 
مدة تواجده بالفترة املاضية في املكتب الثقافي في مملكة 
البحرين والتي كان لها اثر ملحوظ في كل األوساط الطالبية 

من حتركات يشكر عليها. 

 اتحاد البحرين شكر المعتوق لجهوده في خدمة الطلبة

للوطن، كمـــا دعاهم الى بذل 
املزيد مـــن اجلهـــد والعطاء 
التســـلح بالعلم  وضـــرورة 
واملعرفـــة التـــي تنفعهم في 
حياتهم» وقدم جزيل الشكر الى 
الشيخ جابر املبارك على رعايته 
لهذا احلفـــل، واختتم احلفل 
املتفوقني واملتفوقات  بتكرمي 

وسط فرحة األهل. 

  مـــن جهتـــه، أكـــد رئيس 
التربويـــة نواف  اجلمعيـــة 
الســـعيدي أهمية هذا التفوق 
الذي يتماشـــى مـــع العقيدة 
اإلســالمية وأهمية العلم ليكون 
الهدف األساســـي، فضال عن 
حســـن اخللق ليكون الغاية، 
ودعا الطلبة الى االستمرار في 
التفوق ليكونوا خير سفراء 

 أحمد يوسف
  حتـــت رعاية النائب األول 
الـــوزراء  لرئيـــس مجلـــس 
الشـــيخ جابر  الدفاع  ووزير 
أقامـــت جمعية كلية  املبارك 
التربية حفل تكرمي للمتفوقني 
الدراســـي  واملتفوقات للعام 
٢٠١٠-٢٠١١ بعنـــوان «متيزنا 
فأجنزنا» بحضور عميد الكلية 
د.عبدالرحمن األحمد وأعضاء 
الهيئة التدريســـية واإلدارية 

وأولياء األمور.
الكليـــة  عميـــد    ودعـــا 
د.عبدالرحمن األحمد الطالب 
الى االستمرار في  والطالبات 
التميز والتفوق ليس فقط في 
مجال الدراســـة بل في مجال 
التدريس واالنخراط في احلياة 
العملية خلدمة الوطن في كل 

املجاالت.
  ووجه حديثه للطلبة قائال: 
إن وطنكم الغالي ينتظر منكم 
مزيدا مـــن العطاء وكثيرا من 
التفانـــي فـــي ســـبيل مجده 

ورفعته.

 «التربوية» كرمت متفوقيها تحت شعار «تميزنا فأنجزنا»

 علي الجابر لمتفوقي التربية:
  واصلوا تميزكم لخدمة الوطن

 أكد أن الطلبة المتخرجين فيها يحصلون على شهادتين

 موسى محسن: ٤ برامج جديدة للبكالوريوس 
والماجستير في الجامعة المفتوحة قريبًا


