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  هنأ أمني سر الهيئة االدارية باالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية 
مصر العربية فيصل العنزي للطلبة البدون املوافقة من قبل وزارة الصحة 

على الرعاية الصحية لهم حتت غطاء املكتب الصحي بسفارتنا بالقاهرة.
  واوضع العنزي انه سيتم اســـتخراج البطاقة الصحية للطلبة البدون 
ابتداء من يوم االحد ٢٣ اجلاري من املكتب الصحي ويشمل االمتيازات التي 

يتمتع بها الطالب الكويتي في التأمني الصحي. 

 استخراج البطاقة الصحية للبدون في مصر ٢٣ الجاري

 صالح افتتح المعرض األول لمشاريع التخرج
  في «البنات»: تأهيل مخرجات توافق سوق العمل

 العجمي لزيادة المخصصات المالية لمبتعثي 
الجامعة أسوة بنظرائهم في «التعليم العالي»

 ندى أبونصر
  حتت رعايــــة القائم بأعمال عميد كلية البنات 
اجلامعية د.قاسم صالح، اقيم املعرض االول ملشاريع 
التخرج لطالبات كلية البنــــات وبحضور ممثل 
مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي لكونها الداعم 
الرسمي للمعرض وعمداء الكليات واعضاء هيئة 

التدريس وبعض الضيوف.
  مت افتتاح املعرض بكلمة من د.قاســــم صالح 
اكد فيها ان الكلية تســــعى الى عرض مشــــاريع 
الطالبات وذلك لكونها مشــــاريع حيوية وليست 
تقليدية ومتعلقة مبختلف املجاالت، كما اكد ان هذا 
املعرض ما هو اال ثمرات اجتهاد طالبات كلية البنات 
اجلامعية والتي تتميز بأقسامها العلمية مثل: قسم 
علوم املعلومات، العلوم االسرية، قسم اضطرابات، 
التواصل وقسم ادارة التقنية البيئية والتي تطرح 
برامج اكادميية مميزة قائمة على تأهيل مخرجات 
تعليمية توافق سوق العمل وهو ما تطمح له كلية 
البنات اجلامعية توافقا مع رسالة جامعة الكويت 
بفتح املزيد من االفاق للفتاة الكويتية وتوجيهها 
نحو التطوير والتنمية من خالل املساهمة في اعادة 

تأهيــــل املرأة لترتقي باملطلوب منها وتتكيف مع 
مختلف الوظائف التي يطرحها سوق العمل وهذا 
املعرض ما هو اال دليــــل واضح على النجاح في 

تطبيق رؤية ورسالة الكلية واجلامعة.
  وصرحت رئيســــة اللجنة املنظمة للمعرض 
د.هنادي عبدالسالم من قسم علوم املعلومات بأن 
هذا املعرض يعتبر بداية انطالق ملعارض مشاريع 
الطالبات، مبينة ان مســــتقبال هذه املشــــاريع قد 
تســــتقطب العديد من اجلهات احمللية والعاملية 
التي حتول هذه املشــــاريع من اوراق علمية الى 

واقع علمي.
  وقام د.صالح بجولة بني مشاريع االقسام والتي 
قامت الطالبات بعرضها وتقدميها بأحدث الوسائل 
التعليمية، كما قامت كل مجموعة بشرح مفصل 
للمشروع واهدافه واهميته للمجتمع، كما ستقوم 
جلنة التحكيــــم املكونة من عدد من اعضاء هيئة 
التدريس بتقدمي جائزة الفضل مشــــروع من كل 
قسم من االقسام العلمية وذلك لتشجيع الطالبات 
على تقدمي كل ما هــــو جديد ومتميز في مجاالت 

تخصصاتهن. 

التدريسية وتخفيف األعباء عنهم 
في ظل الغالء املعيشي واحلالة 
االقتصاديـــة التي متـــر بالبالد 

والعالم أجمع.
  واختتم العجمي تصريحه بأنه 
يتابع عن كثب جميع التطورات 
اجلارية حول هذا الشأن وجميع 
األحداث فيما يتعلق بتطبيق قرار 
زيادة املخصصات املالية ملبتعثي 
وزارة التعليم العالي، خصوصا 
ان مثل هذه الزيادات ســـتعود 
باإليجاب علـــى اجلميع وليس 
علـــى مبتعثـــي وزارة التعليم 
العالي فقط، ألن اجلميع يعمل 
في منظومة واحدة وعلى هدف 
واحد وهو االرتقـــاء بالعملية 
األكادميية والتعليمية بالكويت 
ملا فيه مصلحة ورفعة هذا الوطن 

الغالي. 

د.عبـــداهللا الكندري، وســـيتم 
تطبيق هـــذا املنهج في الفصل 
التدريبـــي الثانـــي مـــن العام 
التدريبي احلالـــي ٢٠١١/٢٠١٠، 
وقد مت تقومي املنهج بناء  على 

املستجدات احلديثة.
الرغم  انــــه علــــى    وقالــــت 
من الســــعة املكانيــــة احملدودة 
باملعهــــد إال أننا بصدد انشــــاء 
مركز للمعلومات يشمل العديد 
من املراجع املهمة التي لها صلة 
مباشرة مع جميع تخصصات 
املعهــــد، حيث ســــيكون مكانا 
يرتاده اعضاء هيئة التدريب من 
جميع االقسام وكذلك زوار املعهد 
للتعرف على املناهج املطروحة 
والتزود باملعلومات التي تشملها 
املراجع، الفتة إلى وجود أرشيف 
اعالمي يوثق انشطة واجنازات 

املعهد منذ إنشائه عام ٢٠٠٣. 

اللغوية واملهارات الالزمة التي 
التخصص،  تخدمهن في مجال 
وذلك على مدى ٦ فصول تدريبية 
أو ٤ فصــــول تدريبية حســــب 
املدخالت، حيــــث تكون موزعة 
على ٤ ساعات أو ٦ ساعات في 

الفصل التدريبي الواحد.
  واوضحت ان املعهد يقوم اآلن 
بإنشاء وجتهيز املختبر اللغوي 
الذي يقام على أحدث املواصفات 
العاملية والذي سيساهم بشكل 
فعال في رفــــع كفاءة املتدربات 
مبهارة اإلنصات واالســــتماع، 
الفتة الــــى ان جلنة املناهج في 
قسم اللغة اإلجنليزية قد انتهت 
من إعداد املنهج املناسب متهيدا 
املناهج في  لعرضه على جلنة 

املعهد.
  واضافت انه مت االنتهاء من 
تقومي منهج اللغة العربية للسنة 
التدريبية األولى لتخصصات 
الســـياحة والتجميل واالزياء 
بالتعـــاون مع مركـــز تطوير 
البرامـــج واملناهج فـــي الهيئة 
عن طريق جلنة مشكلة بقرار 
من املدير العام للهيئة برئاسة 

سوق العمل، كما اننا حريصون 
املهارات  املتدربات  على اكساب 
الالزمــــة ومواكبة  واملعــــارف 
آخر املســــتجدات فــــي مجاالت 

التدريب.
  وأكملــــت اننــــا فــــي املعهد 
نقوم بتنظيــــم زيارات ميدانية 
دورية إلى سوق العمل إلعطاء 
املتدربات الفرصة للتعرف على 
الواقع العملي لتخصصاتهن عن 
كثب، كما أننا نقوم باســــتدعاء 
العديد من  املتدربات الكتساب 
إيجاد  املهارات للمســــاهمة في 

فرص وظيفية لهن.
  وفيمــــا يخص قســــم اللغة 
اإلجنليزية الذي ترأســــه قالت 
العازمي أن القسم يعرض مقررات 
تخصصية في مجاالت التجارة 
والسياحة والتجميل واالزياء، 
مع تزويــــد املتدربات باملفردات 

 أكدت مساعد املدير بالتكليف 
رئيس قسم اللغة اإلجنليزية 
رئيس جلنــــة املنهج مبعهد 
السياحة والتجميل واألزياء 
العامــــة للتعليــــم  بالهيئــــة 
التطبيقــــي والتدريب فاطمة 
العازمــــي اهتمام إدارة املعهد 
بتطوير املعهد وإدخال أحدث 
ما وصل إليه العلم من مناهج 
وتقنيــــات تعليميــــة، وقالت 
نحرص دوما علــــى االهتمام 
باملناهج وتطويرها ومواكبة 
جميع املســــتجدات احلديثة 
وذلك بالتواصل الدائم مع سوق 
العمل مبــــا يخدم تخصصات 

املعهد الثالثة.
  وأضافت في تصريح لها أننا 
نهدف الى تخريج كوادر كويتية 
بارعة وماهرة، ولذلك نسعى 
دائما إلى الوقوف على حاجة 

تهيئتهم بالشكل األمثل واملناسب 
وتذلـــل كل املعوقـــات التي قد 
تواجههم وتعمل على راحة بالهم 
وتساهم في اإلسراع في تخرجهم 
للمساهمة ملساندة أعضاء الهيئة 

 آالء خليفة
  طالب نائب الرئيس لالحتاد 
الوطني لطلبـــة الكويت ـ فرع 
اجلامعة عمـــر العجمي بزيادة 
املاليـــة ملبتعثي  املخصصـــات 
اجلامعة أسوة مبن متت زيادتهم 
من قبـــل وزارة التعليم العالي 
والذي من شـــأنه املساهمة في 
حتفيزهـــم وتشـــجيعهم على 
مواصلة مشوارهم األكادميي من 
دون أي صعوبـــات أو معوقات 
ســـواء من الناحية الدراسية او 

املادية وتخفيفا عنهم.
  وأضاف العجمي انه يطالب 
مبساومة جميع الفئات في هذه 
الزيادات وتعديل جميع اللوائح 
التـــي تصـــب في هذا الشـــأن، 
خصوصا إذا وضعنا في االعتبار 
أن مثل هذه القرارات تعمل على 

 (قاسم باشا) د.قاسم صالح متفقدا املعرض  

 عمر العجمي

 فيصل العتيبي

 العازمي: إنشاء مختبر لغوي على  أحدث
  النظم العالمية في السياحة والتجميل

 أكدت إنشاء مركز للمعلومات في المعهد والسعي لتخريج كوادر بارعة وماهرة

 فاطمة العازمي 

 «التطبيقي» تطلب من «التعليم العالي» أسماء الجامعات  
والكليات  المعتمدة للمرشحين للبعثات الدراسية 

 محمد هالل الخالدي
  اثار البنـــد املتعلق بتقييم 
مســـتوى اجلامعات اخلاصة 
املوجود ضمن استمارة تقييم 
املرشح للبعثة في الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
تباينا في االراء، ما استدعى من 
مديرة ادارة البعثات والعالقات 
الثقافية بالهيئة حصة النجادة 
توجيه خطاب رسمي الى وزارة 
التعليم العالي تطلب فيه جدوال 
باســـماء اجلامعات والكليات 
اخلاصة املعتمدة، وقد جاء رد 
العالي بأن اجلامعات  التعليم 
والكليـــات املعتمـــدة وفترات 
اعتمادها منشورة على موقع 
االمانة العامة ملجلس اجلامعات 
www. اخلاصة على االنترنت

puc.edu.kw. وتبني من اجلدول 
املرفـــق ان جميـــع اجلامعات 
والكليـــات االهلية في الكويت 
تعتبر جامعـــات متوائمة مع 
بعض اجلامعات فيما عدا كلية 
كويت ماستريخت الدارة االعمال 
العربيـــة املفتوحة  واجلامعة 
التي تعد فرعـــا من جامعاتها 

االصلية.
  يذكر ان جلنة تقييم التقرير 
النهائي لتقييم بند مســـتوى 
اجلامعات في اســـتمارة تقييم 

حيث تقيم جميع اجلامعات في 
جميع دول العالم (ما عدا الكويت)، 
وفقا لتصنيف مجلة التاميز، ومبا 
ان جامعة الكويت ضمن العشرين 
جامعة االولى فإن  تقييمها يكون ٨ 
درجات، وكذلك احلال مع كليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب فتقييمها ٨ درجات.
  ويضاف الى هذه املجموعة من 
اجلامعات والكليات التي بينها وبني 
الكويت معاهدات ثقافية وتبادل 
ثقافي وعلمي وتقدم منحا دراسية 
لطلبة الكويت، واخلالصة هي ان 
اللجنة اعتمـــدت تصنيف مجلة 
التاميز لتقييم اجلامعات والكليات 
االهليـــة، والتي تبـــني ان جميع 
اجلامعات االسترالية املوجودة 
في تصنيف شـــنغهاي متضمنة 
في تصنيف التاميز ضمن افضل 
ثالثمائة جامعـــة ومتنح درجة 
تقييم ٨ – ١٠ درجات، اما التي لم 
ترد في تصنيف التاميز فتمنح ٥ 
درجات، وختمت اللجنة توصياتها 
بإعادة النظر في استمارة تقييم 
املرشح ككل بحيث تضمن وتدمج 
درجة مستوى اجلامعة، مع درجة 
اخللفيـــة االكادمييـــة، وان هذه 
التوصيات سيتم تطبيقها على 
طلبات املتقدمني للبعثات ابتداء من 

اعالن خطة البعثات القادم. 

املرشح للبعثة الدراسية قد عقدت 
اربعة اجتماعات للنظر في آلية 
تقييم هـــذا البند وكيفية حتديد 
مســـتوى اجلامعـــات واعطائها 
الدرجـــة املســـتحقة، وذلك من 
مبدأ املساواة وعدم تدخل االراء 
الشخصية في تفسير البند، وليتم 
التعديل على االســـتمارة خلطة 

البعثات القادمة ومت دراسة امكانية 
االستعانة بكل من تصنيف مجلة 
التاميز وتصنيف شنغهاي لتقييم 
 CSIC اجلامعات وتصنيف منظمة
وبالتالي فإن تصنيف اجلامعات 
والكليـــات االهلية داخل الكويت 
يكون بالنسبة للجامعات والكليات 
التي تعد فرعا جلامعات او كليات 

قائمة معتمدة تعطى تقييما من 
٨ درجات، واجلامعات والكليات 
االهلية املتوائمة باتفاقية تعاون مع 
جامعات وكليات معتمدة تقيم من 
٧ درجات، اما اجلامعات والكليات 
التي يتكـــرر ورود تقييمها في 
 CSIC تصنيف التاميز وتصنيف
فتمنح الدرجة االعلى في التقييم، 

 المهنا يطلب من رؤساء األقسام العلمية
  عدم اإلدالء بأي تصريحات تخص «األساسية»

 محمد هالل الخالدي
التربية    أرســـل عميد كليـــة 
األساسية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.عبداهللا املهنا 
تعميما جلميع رؤســـاء األقسام 
العلمية في الكلية يطلب فيه عدم 
قيام رؤســـاء األقسام بالتصريح 
للصحف اليومية حول موضوعات 
تخص الكلية واألقســـام العلمية 
فيما يتعلق باللجان الالئحية مثل 
جلنة البعثات، جلنة التعيينات، 
البحوث  الترقيات، وجلنة  جلنة 
أنه  التعميم  التطبيقية. وأوضح 
لوحظ قيام بعض رؤساء األقسام 
العلمية بالتصريح لبعض الصحف 

حول هذه املواضيع التي تخص الكلية مبا يســـبب 
حرجا للقائمني عليها وانتهاكا خلصوصية اعمالهم، 
هـــذا وكان التعميم الصادر من عمادة الكلية قد أثار 

بعض االستياء مما اعتبره البعض 
تقييدا للحرية ماحدا بعميد الكلية 
د.عبداهللا املهنا الى اصدار تعميم 
آخر يوضح فيه ان عمادة الكلية 
ال تسعى الى تقييد احلريات وال 
متنـــع التصريح حـــول مختلف 
القضايا، ولكن بسبب طبيعة عمل 
بعض اللجان وخصوصيتها التي 
تفترض عدم اخلوض فيها علنا 
ملصلحة العمل، تقرر وقف تناول 
هذه املواضيع في الصحافة لهذه 
اللجان فقط، وشدد عميد الكلية 
د.عبداهللا املهنا على ان املقصود من 
حظر التصريح للصحف هو الذي 
يتعلق بعمل اللجان املذكورة فقط، 
اما غير ذلك فمن احلريات األكادميية والعامة التي ال 
حكر ألحد على أحد فيها طبقا للوائح املعمول بها في 

هذا الشأن، واستنادا الى قوانني الدولة.

 «اتحاد التطبيقي» يطالب الهيئة بتوفير 
مكائن الـ K-net في جميع الكليات

 اختتام دورة المؤسسات اإلصالحية في «التطبيقي»
 اعلن عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر د.محمد الدغيم 
عن اختتام البرنامج التدريبي الـــذي تقدمه العمادة واملوجه 
للنزالء اخلاضعـــني للبرنامج العالجـــي التأهيلي في االدارة 
العامة للمؤسسات االصالحية والتابعة لوزارة الداخلية للفصل 

الدراسي األول ٢٠١١/٢٠١٠. 

 آالء خليفة
  طالب رئيـــس االحتاد العام 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدربي 
التطبيقي والتدريب  للتعليـــم 
فيصـــل صالـــح العتيبي ادارة 
الهيئة بتحرك جاد لتوفير أجهزة 
 k-net، ATM الســـحب اآللي الـ
في جميع كليات ومعاهد الهيئة 
بنني وبنـــات. وقال العتيبي ان 
توفير الـ k-net اصبح ضرورة 
للطـــالب والطالبـــات وأعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب على 
حد سواء اسوة مبا هو معمول 
بـــه في املؤسســـات االكادميية 
املرموقة، حيـــث ان الطالب او 
هيئـــة التدريـــس واملوظفـــني 
يضطـــرون للخروج من الكلية 
او املعهد لســـحب مبالغ نقدية 
لقضاء احتياجاتهم داخل الكلية 
مثل مصاريف الكافتيريا وسداد 
رسول التسجيل وشراء الكتب 
وغيرها من االمور االخرى مما 
يستنفد وقتا في عملية اخلروج 
من الكليـــة والعودة، ولكن مع 

توفير تلك االجهزة سنوفر عليهم 
الوقت خالل خروجهم وعودتهم، 
فضال عن توفير اجلهد، وطالب 
الهيئة بتحرك  ادارة  العتيبـــي 
سريع ومخاطبة البنوك التجارية 
والتنســـيق معها لتوفير تلك 
االجهـــزة التي من شـــأنها رفع 
العناء عن طلبة وطالبات الهيئة، 
وكذلك اعضاء هيئتي التدريس 

والتدريب واالداريني كافة. 

قرر جمل�س اإدارة جمعي�������ة ال�سحافيني الكويتية يف جل�سته 

رقم 10/18 ب/2010 املنعقدة بتاريخ 2010/12/13م

اعتب�������ارًا من �سباح اليوم الأحد املوافق 2011/1/16 حتى 

نهاية دوام يوم اخلمي�س املوافق 2011/1/20.

وعلى من يرغب برت�سيح نف�سه لع�سوية جمل�س الإدارة من 

اأع�ساء جمعي�������ة ال�سحافيني الكويتي�������ة مراجعة �سكرتارية 

اجلمعية لتعبئة ا�ستمارة الرت�سيح.

جمل�س الإدارة

فتح باب الرت�ضيح لع�ضوية جمل�س 

الإدارة لعامي 2012/2011

التا�سع�������ة  ال�ساع�������ة  م�������ن  يومي�������ًا  الر�سم�������ي  ال�������دوام  مالحظ�������ة: 

�سباح�������ًا حت�������ى ال�ساعة الواح�������دة ظهرًا وم�������ن ال�ساع�������ة اخلام�سة 

حت�������ى ال�ساع�������ة الثامن�������ة لياًل م�������ا عدًا يوم�������ي اجلمع�������ة وال�سبت.

اإع������������الن

 االرتباط األكاديمي للجامعات / الكليات الخاصة في الكويت 
 اتفاقية  فرع  المنشأة التعليمية  م 

 الدولة  الجامعة / الكلية الزميلة تعاون 

 جامعة اخلليج للعلوم  ١ 
 الواليات املتحدة  جامعة ميزوري والتكنولوجيا 

األميركية 

 اجلامعة األميركية ٢ 
 الواليات املتحدة  كلية دارموث   في الكويت 

األميركية 

 الكلية األسترالية ٣ 
  في الكويت 

 معهد تاف تسماليا ـ 
 أستراليا جامعة تسماليا 

 كلية كويت ماسترخت  ٤ 
 هولندا  كلية ماسترخت إلدارة األعمال 

 كلية الشرق األوسط  ٥ 
األميركية 

 جامعة بيردو
  / كلية كاملري 

 الواليات املتحدة 
األميركية 

 أستراليا  كلية بوكسيل  كلية بوكسهل للبنات  ٦ 

 اجلامعة العربية املفتوحة  ٧ 
ـ الكويت 

 اجلامعة البريطانية 
املفتوحة 

 اململكة املتحدة 
البريطانية 

 د.عبداهللا املهنا

 د.بدر اخلضري

 قسم تكنولوجيا التعليم يقيم
  لقاء مفتوحًا بين األساتذة والطلبة

  
  محمد هالل الخالدي

  اعلن رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية 
د.بدر اخلضري عن عزم القســـم إقامة لقـــاء مفتوح يجمع بني 
أســـاتذة القسم والطلبة في متام الساعة العاشرة صباح اليوم، 
وذلك في إطار تعزيز العالقات االجتماعية بني األسـاتذة وابنائهم 

الطلبة.
  وهي فرصة ايضا لتبادل اآلراء واالستماع للطلبة في لقاء ودي 
يساهم في خلق اجواء اجتماعية وتربوية حيث سيتخلل اللقاء 

بوفيه افطار على شرف االساتذة والطلبة واحلضور.


