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 صرح رئيس مجلس أمناء جامعة وكلية الشـــرق األوسط 
األميركية فهد العثمان بأنه مت تعيني د.عماد العتيقي ريئســـاً 
جلامعة الشرق األوسط األميركية، مؤكدا ان ذلك يعد منعطفا 
مهما ونوعيا في مسيرة تأسيس A.U.M لتكون أفضل جامعة 
في املنطقة في مجاالتها، ونقلة نوعية في تاريخ اجلامعة بأن 

يقودها شخص أكادميي رصني مبستوى د.عماد العتيقي.
  يذكر ان د.عماد العتيقي حقق العديد من اإلجنازات وشغل 
عـــددا من املناصب األكادميية واإلدارية املهمة والبارزة، حيث 
شغل منصب األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة وعميد كلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وعمل في جامعة الكويت 

بدرجة استاذ وهو أيضا عضو املجلس األعلى للبترول.
  هـــذا، واحتفلت اجلامعة أمس بتخريج أول دفعة من طلبة 
اجلامعة، وهم خريجو برنامج ماجستير إدارة األعمال، والذي 
يضم ٩٣ خريجا، مؤكدا ان هذا احلدث يعتبر منعطفا مهما في 

طريق بناء اجلامعة.
  ومت اعداد وتطوير برنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة 
الشرق األوســـط األميركية من قبل اجلامعة الزميلة «جامعة 
بوردو األميركية»، والتي يجمعها مع جامعة الشرق األوسط 
األميركية اتفاقية تعاون أكادميي. واليزال هذا التطوير مستمرا 

التي  املناهج  على 
تقدم، وهناك دائما 
مستمرة،  متابعة 
العمل على  وجار 
وحتسني  تطوير 
املناهـــج  هـــذه 
وترقيتها مبا يتالءم 
مع املستجدات في 
العاملية  الســـاحة 
خاصة  واحمللية، 
فـــي ظـــل األزمة 
العاملية واالخفاقات 

احلاصلة.
  يذكر ان جامعة 
الشـــرق األوسط 

األميركية خطت خالل الســـنتني املاضيتني خطوات مدروسة 
وثابتة، وقفزت قفـــزات ايجابية، وكانت خطط التطوير لدى 
اجلامعة والتزال طموحة ومستمرة، ومعايير اجلودة لديها تعكس 
أفضل املمارسات العاملية، مبا يعود بالنفع على طلبتنا وأبنائنا 

ودعم مســـيرتهم 
األكادميية، وان من 
أبرز اإلجنازات التي 
حققتهـــا اجلامعة 
الســـنوات  خالل 
السابقة هو االنتهاء 
املبنـــى األول  من 
للجامعـــة، والذي 
ميثل املرحلة األولى 
النتقـــال اجلامعة 
الدائم،  الى مقرها 
ولقـــد تضمن هذا 
املبنى مجموعة من 
املباني التعليمية، 
تطابق  ومبعايير 
معايير االعتماد األكادميي، منها مبنى األنشطة الطالبية واملسرح 
الروماني، كما يحتوي املبنى على مكتبة اجلامعة والتي تضم 
حاليا العديد من الكتب والدوريات في مجاالت اإلدارة والهندسة 
وغيرها. كما حرصـــت اجلامعة على توفير مكتبة الكترونية 

واسعة، حتتوي على كتب الكترونية، والعديد من الدوريات في 
مختلف املجاالت، بحيث يتمكن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
من استخدامها، سواء من داخل اجلامعة أو خارجها، باإلضافة 
الـــى بوابة التعليم اإللكتروني والتي حتتوي على العديد من 
الدورات التدريبية اإللكترونية، وهي دورات تفاعلية تشـــمل 
صوتا وصورة، وتطبيقا عمليا وتتوافر هذه الدورات للطلبة 
على اختالف تخصصاتهم، كما ميكنهم اســـتخدامها من داخل 
اجلامعـــة وخارجها. وانطالقا من حرص اجلامعة على توفير 
جميع البيانات واملعلومات للطلبة بطرق الكترونية آمنة وفعالة، 
فلقد مت وضع البنيـــة التحتية لتكنولوجيا املعلومات، حيث 
 ERP Banner تستخدم جامعة الشرق األوسط األميركية برنامج
System وهـــو أحد برامج شـــركة SunGard والتي تعد واحدة 
من أهم الشركات في تقدمي خدمات البرمجيات والتكنولوجيا 

للمشاريع التعليمية في العالم.
  ويعتبر نظام املعلومات Banner أحد أفضل نظم املعلومات 
وأكثرها اســـتخداما في مؤسسات التعليم العالي واجلامعات 
األكادميية العريقة، مما شـــكل لبنة حتتية أساسية للعملية 
التعليمية والبحثية، وإمكانية التواصل الســـريع بني جميع 

مستخدمي موارد اجلامعة عبر شبكتها املعلوماتية. 

 رفعت جلنة املنح الدراسية توصياتها ملدير اجلامعة 
بعد االنتهاء من التعديالت النهائية على الالئحة املعدلة 
لتنظيم املنح الدراسية، وذلك بعد اجتماع اللجنة برئاسة 
عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب بأعضاء اللجنة 
ومناقشة العديد من املواضيع املهمة، كما تطرقت اللجنة 
الى مناقشة تخصيص وزيادة املنح الدراسية لعدة دول. 
يذكر ان السادة اعضاء اللجنة هم: عميد القبول والتسجيل 

د.مثنى الرفاعي والعميد املســــاعد للشؤون الطالبية في 
كلية الدراســــات العليا د.فاطمة عبدالسالم ومدير مركز 
اللغات ابراهيم محمد نصير ومدير إدارة العالقات الثقافية 
عبداحلميد حمادة والقائم بأعمال مدير إدارة االســــكان 
الطالبي وشــــؤون الطلبة الوافدين الســــيد جمال زيدان 
وبحضور مدير إدارة القبول ندى املطلق والقائم بأعمال 

مساعد مدير الشؤون الطالبية ابتسام املنيس. 

 لجنة المنح الدراسية رفعت توصياتها بتعديل الالئحة

 العجمي: «اإلدارية» دائمًا «غير» 
  وتتميز بجهودها وإنجازاتها

 «التعليم العالي» حددت الجامعات اللبنانية
   الحكومية والخاصة المعتمدة

 الموظف المثالي في عمادة شؤون الطلبة

 اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود القرار الوزاري رقم (١) اخلاص 
بالطلبة الراغبني في الدراسة باجلمهورية اللبنانية 

جاء فيه:
  مادة اولى: يسمح للطلبة الراغبني في الدراسة 
باجلمهوريـــة اللبنانية بااللتحـــاق باجلامعات 
التالية للحصول على الشهادة اجلامعية االولى 

(البكالوريوس):
  أوال: اجلامعات احلكومية:

  ١- اجلامعة اللبنانية ما عدا التخصصات االدبية 
(احلقوق والعلوم السياسية، العلوم االجتماعية 

واآلداب والعلوم االنسانية).
  ثانيا: اجلامعات اخلاصة:

  ١- جامعة البلمند ما عدا (كلية العلوم الصحية 
برنامج التمريضـ  معهد القديس يوحنا الدمشقي 

الالهوتي ـ كلية الطب ـ كلية الهندسة).
  ٢- جامعة ســـيدة اللويزه ما عدا (التمريض 

والعلوم الصحية والهندسة).
  ٣- جامعة بيروت العربية (كلية العلوم – كلية 

التجارة) فقط.
  ٤- اجلامعـــة اللبنانيـــة االميركيـــة ما عدا 

التخصصات (الهندسة والطب).
  ٥- اجلامعة االميركية في بيروت.

  ٦- جامعـــة روح القـــدس الكســـليك ما عدا 
التخصصات (الصيدلة والهندسة والطب).

  ٧- جامعة القديس يوسف ما عدا التخصصات 
(الصيدلة والهندسة).

  مادة ثانية: يجب مراعـــاة القرارات الوزارية 
املنظمة للدراسة في اخلارج.

  مادة ثالثة: يجب اال يتعدى عدد الطلبة املقيدين 
بكل كلية (٥٠) طالبا فيما عدا تخصصات الطب 

وطب االسنان والصيدلة.
  مادة رابعة: يجب ان يكون البرنامج الدراسي، 
الذي سيلتحق به الطلبة، قد اجتاز املدة الدراسية 
احملددة ملنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة 

االولى من البرنامج.
  مادة خامسة: على جهات االختصاص تنفيذ هذا 

القرار والعمل مبوجبه من تاريخ صدوره. 

 بهدف دعــــم التطوير اإلداري 
في عمادة شــــؤون الطلبة ومنح 
املوظفــــني احلافز علــــى تطوير 
املزيد من اجلهود  انفسهم وبذل 
خلدمة اجلامعة وتقديرا للكفاءات 
املتميــــزة للموظفني  واخلبرات 
الذين يقومون بعملهم على أكمل 
وجه وملزيد من االستمرارية في 
العطاء، فقد تقرر انشــــاء جائزة 
باســــم املوظف املثالي في عمادة 

شؤون الطلبة بحيث: 

  ١ـ يتــــم اختيار موظف مثالي 
من كل إدارة مــــن إدارات عمادة 
شؤون الطلبة في نهاية كل عام 

جامعي.
  ٢ـ يتم منــــح املوظف املثالي 
شــــهادة تقدير من عميد شؤون 

الطلبة.
  ٣ـ يتم تكرمي املوظف املثالي 
في نهاية الفصل الدراسي الثاني 

من كل عام جامعي.
  ٤ـ يكون أسس اختيار املوظف 

املثالي وفقا للتالي: 
  أـ  ان يكون قد امضى مدة عام 

على األقل في خدمة اإلدارة.
  بـ  يتم التقييم للعام اجلامعي 

الذي يتم التكرمي فيه.
  جـ  يتم ترشــــيح املوظف من 

قبل كل من: 
  ـ عميد شؤون الطلبة.

  ـ مســــاعد عميــــد شــــؤون 
الطلبة.

  ـ مدير اإلدارة املعنية. 

 خالل تكريم المشاركين في مؤتمر اتجاهات الرابع

 د.راشد العجمي مكرما أحد املشاركني

  آالء خليفة
  اكد عميد كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت 
د.راشد العجمي ان جناح مؤمتر اجتاهات الرابع 
الذي كان حتت عنوان «االزمة االقتصادية من منظور 
اسالمي» جاء نتيجة جهود مشتركة وواضحة من 

قبل املوظفني واالساتذة والطلبة ايضا.
  جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته الكلية مساء 
اول من امس في فندق جي دبليو ماريوت لتكرمي 
املشاركني في مؤمتر اجتاهات واجلهات الداعمة 

والراعية للمؤمتر.
  واضاف د.العجمـــي ان العلوم االدارية دائما 

«غير» لتميزها بطلبـــة وطالبات وكذلك اعضاء 
هيئة التدريس ومشـــرفني اداريني، الفتا الى ان 
الكلية حازت عدة اجنازات منها االعتماد االكادميي 
وحصول الكلية على شـــرف تقييم الكليات في 

اجلامعات اخلارجية.
  ومتنى د.العجمي املزيد من االجنازات والتميز 
لكلية العلوم االدارية، متوجها بالشكر جلميع من 
ساهم وشارك في مؤمتر االجتاهات الرابع وخروجه 
بتوصيات مهمة، كما شكر اجلهات الداعمة للمؤمتر 
على دعمهم للكليـــة. وبعد ذلك قام عميد الكلية 

بتكرمي املشاركني والداعمني للمؤمتر. 

 محمد هالل الخالدي 
  أكد السفير الهولندي في الكويت 
تون بوون أوتشيسي عمق العالقات 
التي تربط الكويت مبملكة هولندا 
الصديقــــة في مختلــــف املجاالت 
الثقافيــــة واالقتصادية، وقال في 
كلمته خــــالل رعايته وحضوره 
امللتقــــى األول خلريجــــي كليــــة 
ـ فرع الكويت مساء  ماستريخت 
أمس األول بحضور سفير اململكة 
األردنية الهاشمية جمعة العبادي 
ووزيــــر االعالم األســــبق محمد 
السنعوسي ورئيس مجلس أمناء 
كلية ماستريختـ  إلدارة األعمالـ  
فرع الكويت د.عبدالعزيز سلطان 
الثقافي األردني د.أحمد  وامللحق 
اللصاصمة وامللحق الثقافي املصري 
د.عمرو الباز ورئيس مجلس إدارة 
العقارية خليل  الوطنية  الشركة 
عبداهللا ومديرة كلية ماستريخت 
فرع الكويت روزماري للويد وعدد 
من األكادمييني وخريجي الكلية، 
قال إن التعليم اجليد يعتبر اليوم 
أحد أهم مفاتيح النجاح والتقدم في 
العالم، وبناء مشاريع التواصل بني 
اخلريجني حول العالم كما قامت به 
كلية ماستريخت يعد مفتاحا آخر 
للنجاح، حيث يرتبط اخلريجون 
فــــي الكويت بزمالئهم في هولندا 
وبقية دول العالم بشبكة عالقات 
قوية سيكون لها األثر األكبر في 
جناحهــــم وحتقيــــق طموحاتهم 

املتميزين الذين حققوا جناحا كبيرا 
في حياتهم العملية بعد تخرجه، 
فقال: إنني بال شك أشعر بالفخر 
واالعتزاز مبا حققه ابني زياد من 
جناح في مجال عمله، واألهم أنه 
أثبت صدق رؤيته عندما قرر منذ 
البداية أن يشق طريقه بعد تسلحه 
بالعلم من كلية ماستريخت، وبهذه 
املناسبة أجد لزاما علي أن أتوجه 
بالشكر والتقدير جلميع القائمني 
على هــــذه الكلية الرائدة ملا تقوم 
به من دور كبير في خدمة املجتمع 
وتوفير مستوى عالي اجلودة من 
التعليم.  مــــن جهته عبر رئيس 
رابطة خريجي كلية ماستريخت 
ـ فــــرع الكويت وضاح الطيباوي 
عن ســــعادته بهذا امللتقى، مؤكدا 
أن من أهدافه تكوين شبكة عالقات 
متينة بني خريجي كلية ماستريخت 
حول العالم لتبادل اخلبرات بني 
اخلريجني أنفســــهم وبينهم وبني 
صناع القرار واملستشــــارين في 
مجتمع األعمال. وفي ختام احلفل، 
مت عزف مجموعة من املقطوعات 
العاملية من مختلف  املوســــيقية 
الدول القت استحسان احلضور.

   اما المكرمون في الحفل فهم

  زياد محمد السنعوسي
  نادر هالل
  غادة علي

  خليل عبداهللا. 

وخدمــــة مجتمعاتهــــم. وأضاف 
السفير أوتشيسي أن عالقة الكويت 
وهولندا تضرب في جذورها بعمق 
الزمن وهي منوذج للعالقات الدولية 
املتميزة، ومشروع شبكة عالقات 
اخلريجني من كلية ماســــتريخت 
جناح آخر يضاف للمشاريع الثقافية 
واالقتصادية الناجحة بني البلدين. 
وحث أوتشيسي اخلريجني على 
بناء جسور التواصل مع زمالئهم 
حول العالم واســــتثمار وســــائل 
االتصال احلديثة في تعزيز هذه 

العالقات بني شعوب العالم، مؤكدا 
أن التعليم اجليد ميكن أن يحقق 
املســــتحيل متى ما مت استثماره 
بصورة صحيحة خلدمة البشرية 
وفي إطار من التعاون بني جميع 
اخلريجني حول العالم. من جهته 
قال السفير األردني جمعة العبادي: 
إنني سعيد بوجودي في هذا امللتقى 
التواصل  الذي يبني جسورا من 
بــــني اخلريجني من هــــذه الكلية 
التعليمي  العريقة ذات املستوى 
العالي، ولدينا في الكويت قرابة 

٦٥ طالبا أردنيا حقق كثير منهم 
درجات تفوق كبيرة، واستطاعوا أن 
يستمروا في مجال األعمال بصورة 
ناجحة، وهذا هو الهدف األساسي 
من مواصلة التعليم في هذه الكلية، 
حيث تزود املجتمــــع بنخبة من 
أصحاب املهارات العالية في إدارة 
األعمال. أما وزير االعالم األسبق 
محمد السنعوســــي والذي حضر 
تكــــرمي ابنه زياد الذي مت تكرميه 
ضمن كوكبة اخلريجني من كلية 
ماستريخت كونه أحد اخلريجني 

 تكرمي نادر هالل

 (أنور الكندري) السفير الهولندي متحدثا في احلفل السفير الهولندي مكرما زياد محمد السنعوسي بحضور محمد السنعوسي

 كواالملبـــور ـ كونا: أكـــد وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد أمس إجالء 
جميع الطلبة الكويتيني الدارسني مبدينة 
«بريزبن» االســـترالية إلى مدينة «غولد 
كوســـت» بعيدا عن الفيضانات العارمة 
التي أغرقت مساحات شاسعة من والية 

«كوينزالند».
  وقال السعد في اتصال هاتفي مع «كونا» 
انه مت توفير الســـكن املناسب بناء على 
تعليمات وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضـــي احلمود والتي أوصت 
مشـــكورة بقيام الوزارة بتحمل تكاليف 
االنتقال والسكن جلميع الطلبة وعائالتهم. 
وأعرب عن خالص الشكر لسفيرنا لدى 
الشيباني  اســـتراليا ونيوزيالندا خالد 
على وضع كل إمكانيات الســـفارة حتت 
الثقافـــي خلدمة الطلبة  تصرف املكتب 
وتسهيل عمل املكتب الثقافي ألداء مهمته. 
كما توجه بالشـــكر للمستشار الثقافي 
د.احمد األثـــري وامللحق الثقافي د.عمار 

احلسيني على سرعة تعاملهما مع احلدث 
وسرعة إجالء الطلبة الكويتيني الدارسني 
في املناطق املنكوبة إلى مكان امن حلني 

حتسن الظروف اجلوية.
  مـــن جانبه أكد األثـــري في تصريح 
مماثل لـ «كونا» عبر الهاتف انه مت تكليف 
امللحق الثقافي د.عمار احلسيني لزيارة 
الطلبة لالطمئنان عليهم والوقوف على 
احتياجاتهم وتذليل الصعوبات التي قد 

تواجههم. 

 السعد: إجالء جميع طلبتنا من مدينة «بريزبن» األسترالية 

 د.خالد السعد

 كلية ماستريخت أقامت الملتقى األول لخريجيها برعاية وحضور السفير الهولندي

 السفير الهولندي: التعليم الجيد يمكن أن يحقق 
المستحيل حال استثماره بصورة صحيحة

 الجامعة احتفلت بتخرج أول دفعة من طلبتها من خريجي «ماجستير إدارة األعمال»

 عماد العتيقي رئيسًا لجامعة الشرق األوسط األميركية

 فهد العثمان  د.عماد العتيقي


