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 اســـتقبلت عميدة كلية العلوم بجامعة 
الكويت د.نادية شعيب االستشاري االكادميي 
د.إرك بيانكا ـ جامعة تكســـاس بالواليات 
املتحدة االميركية والذي زار قســـم العلوم 
البيولوجية بهدف تقييم برنامج املاجستير 

في علم احليوان بالكلية. 

 كلية العلوم استضافت االستشاري
  إرك بيانكا

 د.عبداهللا السلمان 

 د.عبد الرزاق النفيسي خالل لقائه أعضاء الهيئة اإلدارية لالحتاد 

 د.خالد السعد خالل لقائه عضوي الوفد

 الشمالن إليجاد مشاريع  تمول جامعة الخليج العربي ذاتيًا

 اتحاد التطبيقي بحث مع النفيسي 
  تطبيق البكالوريوس وزيادة الميزانية والمكافأة

٢٠٠ دينار، وتطبيق مشروع شراء 
الكتب املستعملة، وتعديل املادتني 
«٥٥ و٥٩» من نظام التقومي، والعمل 
العملية  التربية  على احتســــاب 
ضمن معدل التخصص، واحتساب 
اإلنذار األول بعد مرور عام دراسي، 
وزيادة امليزانية املخصصة لالحتاد 
من الهيئــــة لتقدمي خدمات أفضل 
للطلبة حيث ان امليزانية احلالية 
الذي طال  امللحــــوظ  الغالء  ومع 
كل شــــيء ال تكفــــي لتنفيذ خطة 
االحتاد، وضرورة صرف مكافأة 
للطلبة املسجلني بالكورس الصيفي 
«حتسني معدل»، ومنع احتكار املواد 
من قبل األساتذة، وتعديل الئحة 
الغياب باملعاهد والتي تتسبب في 
ازدياد طابور املفصولني، وإلغاء 
رسوم السحب الكلي من املقررات، 
وصرف مكافأة لطلبة امليداني أسوة 
بجامعة الكويت، وتفعيل قرار إلغاء 
رســــوم اجلدول الدراسي وكشف 
الدرجات الذي وافقت عليه الهيئة 
من قبل ولم يفعل حتى اآلن، وإدراج 
التربية اخلاصة ضمن  تخصص 
التخصصات النادرة، ومتديد إجازة 
الوضع للطالبات، ومتديد الوقت 
احملدد باالنترنت لعملية التسجيل 
من ساعة إلى ساعتني، فضال عن 

عدد آخر من املطالبات. 

مطالبات االحتاد. وبني العتيبي أن 
االحتاد ناقش مع د.النفيسي عددا 
من القضايا واملطالبات التي تخدم 
طالب الهيئة، وجاء على رأســــها 
ضرورة التوسع في تطبيق نظام 
البكالوريوس وتعميمه على باقي 
الكليات والتخصصات حيث أبدى 
املدير العام للهيئة دعمه لتطبيق 
البكالوريوس، كما تضمنت مطالب 
االحتــــاد تطبيق نظــــام فصلني 
صيفيني ملساعدة الطالب والطالبات 
على التخرج، والبدء في إنشــــاء 
احلضانة اخلاصة بأطفال الطالبات 
املتزوجات، وإنشاء صالة جديدة 
للتسجيل، وزيادة مكافأة الطلبة إلى 

الهيئة  العتيبي ان  فيصل صالح 
ببنيتها التحتية وكوادرها البشرية 
الطالب والعمل  وضعت ملصلحة 
على توفير مخرجات مشرفة ميكنها 
شق طريقها بعد التخرج واالنخراط 
في سوق العمل واملشاركة في بناء 
نهضــــة الكويت، لــــذا البد من أن 
يكــــون الطالب هو العنصر األهم 
في العملية التعليمية داخل أسوار 
الهيئة، وتوفير كل السبل لتذليل أي 
عقبات أو مصاعب تواجه الطالب. 
وأشار العتيبي إلى أن اللقاء كان 
مثمرا وأن أعضاء الهيئة اإلدارية 
يثمنون حسن استقبال النفيسي 
لهم وسعة صدره واستماعه جلميع 

الطلبة، وأكد على أن أبوابه مفتوحة 
لالحتاد في أي وقت للتعرف على 
أي مصاعــــب أو عراقيل ميكن أن 
تواجههــــم والعمل على حلها أوال 
بأول. بــــدوره وصف نائب املدير 
العام للهيئة للخدمات األكادميية 
املساندة د.عبداهللا الكندري عالقة 
االحتــــاد بإدارة الهيئــــة بالطيبة 
واملمتازة، وأنها عالقة شراكة مبا 
يصب في مصلحة الطالب ولتذليل 
أي مصاعــــب أو عراقيل ميكن أن 
تواجه مسيرتهم الدراسية، مؤكدا 
علــــى أن تلك العالقــــة في تطور 

مستمر عاما بعد عام.
  بــــدوره، قال رئيــــس االحتاد 

 آالء خليفة
  استقبل مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقــــي والتدريب  للتعليــــم 
د.عبدالــــرزاق النفيســــي مبكتبه 
أعضــــاء الهيئــــة اإلدارية الحتاد 
الطلبة بحضور نائب املدير العام 
للخدمــــات األكادميية املســــاندة 
د.عبداهللا الكندري، وعميد النشاط 
والرعاية الطالبية د.طه اجلاسر، 
والعميد املساعد للتوجيه الطالبي 
العجمي. وأكد د.النفيسي  د.فهاد 
خالل اللقاء الدور املهم الذي يقوم 
به االحتاد في خدمة زمالئه الطلبة 
ونقل همومهم ومشــــاكلهم إلدارة 
الهيئة للعمل علــــى حلها، مؤكدا 
أنه ميد يد التعــــاون مع االحتاد 
ألن املصلحة والهدف واحد وهو 
الطلبــــة وتذليل  خدمة جمــــوع 
جميــــع العقبات التــــي ميكن أن 
تواجه مسيرتهم الدراسية. وقال 
د.النفيسي إن إدارة الهيئة واحتاد 
الطلبة في مركب واحد والبد من 
العمل معا للوصول إلى ما يطمح 
إليه طلبــــة الهيئة وتوفير كل ما 
ييسر مسيرتهم الدراسية، مبديا 
تفهمه للعديد مــــن املطالب التي 
تقدم بها االحتاد ووعد ببحثها في 
أقرب وقت ممكن، مثمنا لالحتاد 
الدور الذي يقوم به جتاه زمالئه 

 أكد عضو مجلس أمناء جامعة اخلليج 
العربي د.علي الشمالن مدير عام مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ان االجتماع الذي 
عقـــد أخيرا في مملكـــة البحرين عني 
مبلفات ذات أولوية تتعلق بتطوير العمل 
املؤسسي واالرتقاء بالبرامج والكليات 
باالضافة الى استغالل ممتلكات وموارد 
اجلامعة في ايجاد مشاريع استثمارية 
تعود بالنفع على سياسة التمويل الذاتي 

للجامعة.
  وقال الشمالن: قرر مجلس أمناء جامعة 
اخلليج العربي في اجتماعه الســـبعني 
الذي ترأسه رئيس املجلس د.عبداهللا 
التربية  يوســـف املطوع وكيل وزارة 
والتعليم لشؤون التعليم واملناهج في 
مملكة البحرين الذي اختير خلفا للدكتور 
محمد بن ســـليمان البندري مستشار 
وزيرة التعليم العالي بسلطنة عمان، 

رفع موازنة اجلامعة 
الى ١٤٪ لتصل الى ٢١٢ 
مليون ريال سعودي 
املالية  الـــدورة  فـــي 
املمتدة مـــن ٢٠١١ الى 
٢٠١٣، لتمنح األولوية 
فـــي االســـتراتيجية 
اخلمسية ملخصصات 
العلمـــــــي  البحـــث 
بزيــــادة بلغت ١٠٤٪ 
باملقارنــــة مع الدورة 

السابقـــــة.
أقـــر    الـــى ذلـــك، 
املجلس سلســـلة من 

القـــرارات االســـتراتيجية الرامية الى 
تعزيز أداء اجلامعة في املرحلة املقبلة 
كمشروع خليجي تعليمي رائد في خدمة 
البحث العلمي في املنطقة في ســـياق 

املمتدة  االستراتيجية 
إذ  ٢٠١١ و٢٠١٥،  بـــني 
ناقش املجلس أهمية 
الذاتية  املوارد  تعزيز 
لزيادة امليزانية من أجل 
احملافظة على التعليم 
النوعي، باالضافة الى 
املالي  تطويـــر األداء 
الكفـــاءة في  ورفـــع 
مجاالت املعرفة الطبية 
والبيئيـــة ومجاالت 

العلوم والتقنية.
  من ناحية أخرى، 
ناقش أعضاء مجلس 
االمناء تفاصيل االستراتيجية اجلديدة 
وعددا مـــن التحديات التـــي تواجهها 
البدائل املســـتقبلية  اجلامعة وبحثوا 
كرفع كفاءة اإلنفاق واالستدامة املالية 

واستحداث معايير جديدة للجودة بغية 
دعم كفاءة البرامج االكادميية ومراجعة 
مؤشرات األداء من أجل النهوض بالعملية 

التعليمية والبحثية.
  من جانبه، قال رئيس جامعة اخلليج 
العربي د.خالد العوهلي ان االستراتيجية 
التعليم واحلفاظ  ترتكز على جـــودة 
على النجاحـــات العلمية التي حتققت 
في السنوات املاضية واستمرار مساعي 
احلصول على االعتماد من بيوت اخلبرة 
العاملية واملؤسسات العلمية سواء في 
التخصصات الطبية أو برامج الدراسات 
العليا املختلفة، مؤكدا السعي املستمر 
في البحث عن تخصصات جديدة ونادرة 
يحتاج اليها املجتمع اخلليجي مبا يخدم 
العمل  التعليم وتطوير  جهود تطوير 
املؤسسي باجلامعة عبر حتديث القوانني 

واألنظمة. 

 بعد رفع ميزانيتها بنسبة ١٤٪ لتصل إلى ٢١٢ مليون ريال سعودي

 أطلعه على عدد كبير من المطالبات

 السعد: ال تأجيل في صرف زيادة 
  مخصصات الطلبة المبتعثين

 آالء خليفة
  التقى وفد من االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحـــدة األميركية، وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد حيث بحثا العديد من 
املكتسبات الطالبية التي تشغل الساحة الطالبية 
في الواليات املتحدة األميركية وعلى رأسها زيادة 
املخصصات املالية للطلبة املبتعثني من قبل وزارة 

التعليم العالي، وأكد د.
  السعد خبر اقرار صرف الزيادة وبأثر رجعي 
خالل الشهر اجلاري، قاطعا الشك باليقني ملا يتم 
ترويجه مؤخرا بتأجيل موعد صرف هذه الزيادة، 
وشكر د.السعد جهود االحتاد املبذولة في هذا اجلانب 
منذ بـــدأ املطالبة به وحتى وقت اقراره وصرفه، 
مثمنا دور االحتاد الرئيسي في اقرار هذا املطلب 
الذي بات ضرورة ملحة نظرا للغالء املعيشي في 
الواليات املتحدة األميركية، وفي اجلانب نفسه بارك 
االحتاد هذه اخلطوة مجددا الشكر والتقدير للوزارة 
وعلى رأسها وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمـــود ووكيل وزارة التعليم د.خالد 
الســـعد واملالحق الثقافية على تفاعلهم الواضح 

جتاه حل القضايا الطالبية العالقة.
  كما ناقش الوفد ما يتعلق بتعديل سياسة حظر 

اجلامعات (البلوك) وضرورة إيجاد آلية واضحة 
ومحددة تواكب الزيادة العددية في مقاعد االبتعاث 
لكي يتم إنصاف الطلبة املبتعثني وتسهيل سبل 
االلتحاق بأفضل اجلامعات األميركية، حيث أكد 
د.السعد متابعته واملالحق الثقافية لهذه القضية 
ووعد بإيجاد حل مناسب واستراتيجية سليمة 

في املدى القريب.
  وناقش الوفد أيضا ما يتعلق بخطة البعثات 
املميزة، حيث أكد استمرارية االحتاد في املطالبة 
بإقرار الئحة جديدة للطلبة الدارسني في اجلامعات 
ذات الترتيب ما بـــني ٢٥ و٥٠ وأهمية حصولهم 
على مميزات ما بني البعثـــات املميزة والبعثات 
العادية إميانا من االحتاد بضرورة وجود احلافز 
لتشـــجيع الطلبة لاللتحاق بأرقى اجلامعات في 

الواليات املتحدة األميركية.
  واستمع وكيل وزارة التعليم العالي د.السعد 
ملقترحات االحتاد فيما يخص طلبة املاجســـتير 
وكيفية تسهيل شروط االبتعاث لطلبة الدراسات 
العليـــا إلكمال دراســـتهم في الواليـــات املتحدة 
األميركية، مؤكدا حرصه علـــى متابعة القضية 
والعمـــل على إيجاد آلية تتـــالءم مع احتياجات 

سوق العمل في الكويت. 

 وفد من اتحاد أميركا بحث معه خطة البعثات المميزة وتسهيل شروط االبتعاث

 السلمان: تأهيل الطلبة للقيام 
بعمليات مالية بطرق احترافية

 االء خليفة
  أعلن مدير ومؤسس مركز 
التابع لكلية  املالية  املعامالت 
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
د.عبداهللا السلمان، أن املركز 
وبالتعاون مع مجموعة سيتي 
قد نظم برنامجا تدريبيا بعنوان 
«التـــداول بأســـواق األوراق 
املالية»، حيث يهدف البرنامج 
إلى تأهيل وصقل املتدربني من 
الطلبة للقيام بالعمليات املالية 
بأساليب وطرق احترافية عملية 
وتطبيقية تعادل املعمول بها في 
املؤسسات املالية واالستثمارية 

في القطاع اخلاص.
املتدربني    وأكد السلمان أن 
البرنامج سيحصلون  في هذا 
على شهادة في تداول األوراق 
املاليـــة، ويتم تقدمي البرنامج 
عبر ثالث دورات تستمر بواقع 
خمس ساعات يوميا ملدة خمسة 
ايام. كما يتـــم خالل الدورات 
استخدام آخر ما توصلت اليه 
املالية من وســـائل  الصناعة 
املالي  التحليل  تدريب مثـــل: 
االساســـي، تقييـــم األســـهم، 
التحليل الفني، املؤشرات املالية 
واالقتصاديـــة لغرض التنبؤ 
باجتاهات وحركة األســـواق، 
املعاييـــر والضوابط اخلاصة 
بتداول األوراق املالية في سوق 
الكويت لألوراق املالية، اخلطوات 
الالزمة لفتح حساب وساطة، 
أســـاليب وضع وتنفيذ أوامر 
التداول، االستثمار االستراتيجي 
املالية قصيرة  املواقع  واتخاذ 
األجل وإدارة احملافظ، ووضع 
النماذج املالية إلنشاء احملافظ 

باستخدام برنامج Excel ومن 
البيانـــات املتوافرة في  خالل 

قاعدة رويترز املعلوماتية. 
الســـلمــــان ان    وقـــال د. 
املتزايدة  العاملية  «التوجهات 
العريقـــة  اجلامعـــات  فـــي 
والعاملية باالســـتثمار بشكل 
مكثـــف في أســـاليب التعليم 
العملية وإدخالها ضمن مناهج 
االختصاصات املالية قد دفعتنا 
في جامعة الكويت الن نعكف 
على مواكبة هـــذا التطور في 
اســـاليب التعليـــم واملرتكزة 
على أن يحصـــل الطالب على 
تدريب اكادميي وعملي متكامل 
يؤهله لالنخـــراط في القطاع 
التخـــرج، وبفضل  املالي بعد 
اجلهود احلثيثـــة التي تبذلها 
مؤسسات مالية مسؤولـــــة، 
مثل مجموعة ســـيتي، أصبح 
اليـــــــوم ان نوفر  بإمكاننـــا 
هذا التدريـــب العملي لطالبنا 
والذي يتمم اجلانب األكادميي 

الختصاصات األعمال». 

 «التداول بأسواق األوراق المالية» في «اإلدارية»
 الشيخة نوف سالم العلي ود.عبدالرضا أسيري خالل افتتاح املختبر

«GUST» وفد جامعة فلوريدا خالل زيارته 

 تكرمي البنك التجاري

 نوف السالم  افتتحت «مختبر البنك التجاري» 
  بـ «االجتماعية»: دعم األنظمة التعليمية والتربوية

 «GUST» استضافت وفدًا من جامعة فلوريدا

 لجان طالبات «االئتالفية» شكلت هيئتها الجديدة

 محمد المجر
  اســــتضافت جامعــــة اخلليــــج للعلــــوم 
والتكنولوجيا د.جويز إيالم العميد التنفيذي 
العميـــــد املساعــــد  ود.كرســــتوس كوالس 
لكلية العلوم اإلدارية فــــي جامعــــة فلوريدا 
الدولية بهــــدف تبادل اخلبرات العلميــــة في 
مجال الدراسات العليا وقد عقدا اجتماعــــات 
مختلفة مع قيادات اجلامعة وكلية العلـــــوم 
اإلداريــــة والقائمني على برنامج املاجســــتير 
وتأتــــــــي هذه الزيــــارة الى وضــــع القواعد 
االساســــية وأوجـــــه التعاون بني اجلامعتني 
لتقــــدمي برنامج املاجســــتــــير في تخصصي 

احملاسبة والتمويل.

  واجتمع الضيفان بالطلبة وابديا لهم وجهة 
نظرهما حول ضرورة احلصول على درجــــــة 
املاجستير وكيف أنها تلعب دورا مهما فــــي 
مجال الترقية الوظيفية وأنها كفيلة بخلــــق 
فرص عمل افضل للحاصلني عليها متمنيــــن بأن 
توفق جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيـــــا 
بطرح املزيد من برامج املاجستيــــر والبرامــــج 
العلميــــة األخرى وهــــي التي ســــترمي نحو 
تطــــور التعليــــم ومخرجاتــــه بحيث تدعم 
ســــوق العمــــل وتلبي احتياجاتــــه وتؤدي 
تلــــك البرامج ايضا الـــى خلــــق تبادل علمي 
بني الباحثني في شتى انحــــاء العالم مما يثري 

التجربة البشرية. 

 آالء خليفة
  انتهت جلان الطالبات في القائمة االئتالفية 
بجامعة الكويت من تشـــكيل هيئتها االدارية 
للعام الدراسي احلالي حيث قامت بتعيني نورة 
الرشود منسقة للقائمة االئتالفية، اسماء الكندري 
اليوسف  مسؤولة جلنة املســـتجدين، اسماء 
مسؤولة جلنة البرامج واالنشطة، دانة العثمان 
مسؤولة اللجنة املالية، بدور الفيروز مسؤولة 
اللجنة االعالمية ونورة القطان مسؤولة اللجنة 

الدعوية.
  كما انتهت من اختيار منسقات الكليات وهن: 
خنساء العقيل منسقة قائمة التآلف الطالبي، 
دالل العبداجلادر منســـقة القائمة الشـــرعية، 
مرمي العجمي منســـقة القائمة الريادية، هند 
التربوية،  القائمة االســـالمية  املنديل منسقة 

شيخة السلطان منسقة قائمة املنار الطبي، غدير 
احلميدي منسقة القائمة املعتدلة، لولوة الشاهني 
منسقة القائمة العلمية في كلية الهندسة، فاطمة 
املغربي منسقة قائمة املتحدون، أروى الفيلكاوي 
منســـقة القائمة االجتماعية، منال القحطاني 

منسقة قائمة العلمية في كلية العلوم.
  وفي هذا االطار تقدمت الرشود بجزيل الشكر 
واالمتنان الى الهيئة التنسيقية السابقة وعلى 
رأسهن املنسقة السابقة شيخة مندني والشكر 
كل الشـــكر لعامالت القائمة الالتي كن ســـببا 
في حتقيق االنتصـــار ٣٢ للقائمة وفوزها في 
مقاعد االحتاد مع اخواننـــا في قائمة االحتاد 

االسالمي. 
  وبفضل من اهللا قـــد تخطت القائمة حاجز 

٨٠٠٠ صوت في انتخابات االحتاد ٢٠١١/٢٠١٠. 

  واجلدير بالذكر ان مساهمات 
البنك ودوره في خدمة املجتمع 
جاءت تطبيقا لسياســـته التي 
الـــى دعم املؤسســـات  تهدف 
التعليمية املختلفة والفعاليات 
الثقافية واالجتماعية والرياضية، 
ملا لذلك من اثر ايجابي على تربية 
وبناء الشـــباب الذين هم ثروة 

املستقبل.

الشـــكر الدارة البنك على هذا 
التبرع الســـخي لكلية العلوم 
االجتماعية، والـــذي يدل على 
الترابط بني اجلامعة والقطاع 
املصرفي، واضـــاف ان مختبر 
البنـــك التجاري بـــه ٣٠ جهاز 
كمبيوتـــر ووســـائل تعليمية 
حديثة تخدم مقررات كلية العلوم 

االجتماعية.

 انســـجاما مـــع رســـالته 
االجتماعية وحرصه على دعم 
مسيرة التعليم مبختلف مراحلها 
البنك التجاري  التعليمية، قام 
بالتبرع لكلية العلوم االجتماعية 

النشاء مختبر للحاسب اآللي.
  وقـــد قامـــت رئيـــس ادارة 
االعالن والعالقـــات العامة في 
البنك التجاري الشـــيخة نوف 
ســـالم العلي بافتتـــاح مختبر 
البنك التجاري، الذي مت اعداده 
وجتهيـــزه بجميـــع املتطلبات 
التي تتـــالءم مع  والوســـائل 
الطلبـــة والطلبات،  متطلبات 
وذلك بحضور عميد كلية العلوم 
االدارية د.عبدالرضا علي اسيري 
واعضاء هيئة التدريس وعدد من 

مسؤولي البنك التجاري.
  وصرحت الشيخة نوف قائلة: 
تأتي هذه املبادرة االنسانية اميانا 
مبســـؤوليته االجتماعية التي 
تقع على عاتقه جتاه مؤسسات 
املجتمع التي تسهم في تعزيز 
دوره بني مختلف افراد شرائح 
املجتمع، والسيما في مجال دعم 
التعليمية والتربوية  االنشطة 

في البالد.
  ومن جانبه قدم د.اســـيري 

 في إطار برامج البنك لخدمة المجتمع

 في إطار دعم التعاون بين الجامعتين

 د.علي الشمالن


