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 محمد هالل الخالدي
  اقام قســـم الكمبيوتر باملعهد العالي لالتصاالت واملالحة دورة بعنوان «تصميم صفحات اإلنترنت» 
حاضر فيها كل من م.فوزية احلالق وم.نضال بن عيد امتدت ملدة ثالثة ايام وذلك في مبنى املعهد بالشويخ، 
وتعتبر هذه الدورة هي األولى ضمن نشاطات قسم الكمبيوتر وبإشراف من مركز ابن الهيثم للتدريب 
اثناء اخلدمة وذلك للمســـاهمة في رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريـــب واإلداريني في املعهد، وفي نهاية 
الدورة قام مســـاعد مدير املعهد يوسف املزروعي بإلقاء كلمة شكر فيها اجلهود التي بذلها القسم، ومن 

ثم مت توزيع الشهادات على املشاركني والتي القت ترحيبا كبيرا لالستفادة من مثل هذه البرامج. 

 «االتصاالت والمالحة» نظم دورة تصميم صفحات اإلنترنت

 ندى املطلق

 د.بهيجة البهبهاني

 د.سالم الطحيح

 املشاركات في املشروع أحد اجتماعات املشروع

 خالد العصيدان مع جلنة املناقشة العصيدان متوسطا زميليه

 غالف الكتاب

 «حكايتي مع الجامعة» كتاب جديد للعبيدي 
 صـــدر حديثـــا كتـــاب 
«حكايتـــي مـــع اجلامعة» 
للدكتـــور مبـــارك العبيدي 
الذي يعد أول أستاذ جامعي 
كويتي في ســـجل اســـاتذة 
الكويت وأول عميد  جامعة 

لكلية العلوم في اجلامعة.
  ويعد اإلصدار أول كتاب 
يكتب عن دور أحد االكادمييني 
الكويتيني في جامعة الكويت 
وسعي االكادمييني الكويتيني 
الى إثبات جدارتهم وكفاءتهم 
وحرصهم الشديد على سمعة 
جامعتهم وعلى تطوير العمل 
وطرح األفكار التي من شأنها 
الرقي باجلامعة والتدريس 
ورفـــع مســـتوى الطالـــب 
الكويتـــي. وجلأ الكاتب الى 
أسلوب أدب الرحالت للحديث 
عن السيرة العلمية والدراسية 
والتدريسية له وحصوله على 
الدكتوراه من جامعة كمبردج 
البريطانية واملواقف الطريفة 
واملثيرة التي صادفته أثناء 

رحالته.
  وتطـــرق املؤلـــف الـــى 
الكيمياء  تأسيسه جلمعية 
الكويتيـــة وتدريبه للعديد 
من األساتذة اجلامعيني من 
كلية العلوم، والى دراساته 

وأبحاثه العلمية. 

 آالء خليفة
  فاز األستاذ بقســـم اإلدارة 
والتسويق بكلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت د.سالم مرزوق 
الطحيح بجائزة تصميم وتطوير 
املقـــررات اإللكترونيـــة على 
مستوى جامعات دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
حيث يتم تقـــدمي هذه اجلائزة 
للسنة األولى، وتشرف عليها 
جلنة مسؤولي التعليم عن بعد، 
في ضوء توصية جلنة رؤساء 
ومديري اجلامعات ومؤسسات 

التعليم العالي بدول املجلس.
  وتهدف اجلائـــزة الى خلق 
املقررات  بيئة تنافسية إلنتاج 
اإللكترونيـــة ونشـــر الوعـــي 

بالثقافة اإللكترونية.
  وسيقوم د.الطحيح بتسلم 

هامش االجتمـــاع الـ ١٩ للجنة 
رؤســـاء ومديـــري اجلامعات 
ومؤسسات التعليم العالي بدول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 

العربية.
  وقد قـــام عميد كلية العلوم 
اإلدارية د.راشد العجمي ممثال 
ألســـرة الكلية بتهنئة األستاذ 
د.ســـالم الطحيح علـــى فوزه 
باجلائـــزة، مشـــيدا باجلهود 
التي قدمها  القيمة  واإلجنازات 
د.سالم الطحيح والتي تعتز بها 
أسرة الكلية دوما، حيث أضافت 
تلك اجلهود ثقال ألرصدة الكلية 
األكادميية، وعززت مســـيرتها 
نحو حتقيـــق املزيد من التقدم 
والتطوير والرقي، ومبا يتفق 
الكلية  مع أهداف وطموحـــات 

واجلامعة. 

افتتاح  اجلائـــزة خالل حفـــل 
املؤمتر اخلليجي األول للبحث 
العلمي، والذي سينظم في رحاب 
جامعـــة البحرين خالل الفترة 
من ١٦ الى ٢٥ ابريل املقبل، على 

 سيتسلم الجائزة ١٦ أبريل المقبل

 الطحيح فاز بجائزة «تصميم المقررات اإللكترونية» 
على مستوى جامعات دول التعاون

 للحد من السلوكيات غير السليمة

 بهبهاني لتواجد «جمعية الكشافة»
  بالبر في فترة التخييم

لقاطني املخيمات الربيعية، وهذا 
االمر يشكل بيئة مالئمة لتواجد 

القوارض ولنمو احلشرات.
  ٥ ـ يقوم البعض من مرتادي 
املخيمات الربيعية بذبح املاشية 
واســــتخدام حلمها كغذاء ورمي 
املخلفــــات املتبقيــــة منهــــا فــــي 
اماكــــن قريبــــة مــــن املخيم مما 
يتسبب في جتمع وتكاثر الذباب 

والقوارض.
  ٦ ـ يقوم اصحــــاب املخيمات 
النافقة  برمي جثث احليوانــــات 
بالقرب من املخيمات وال يتم ابالغ 
اجلهات املعينة بالدولة إلزالتها مما 
يؤدي الى تراكم الذباب واحلشرات 
وجتمع القوارض عليها وصدور 

الروائح الكريهة.
  وطالبت د.البهبهاني بتواجد 
فريق من جمعية الكشافة الكويتية 
مبواقع املخيمــــات للحد من تلك 
السلوكيات غير السليمة وتوعية 
مرتادي البــــر بخطورتها وكذلك 
لتعزيز قيم احملافظة على البيئة 
البر من  الوطنية لدى مرتــــادي 
العملية وتفعيل  املمارسة  خالل 
االنشطة الكشفية في مجال البيئة 

وحمايتها. 

 آالء خليفة
  ذكرت د.بهيجة البهبهاني عضو 
هيئة التدريس بقسم العلوم بكلية 
التربية االساسية في الهيئة العامة 
ان  التطبيقي والتدريب  للتعليم 
العديد من العائالت ترتاد صحراء 
الكويت في هذه الفترة من العام، 
حيث تقضي اسابيع عديدة بالبر في 
اخليام، وقد قام فريق عمل بحثي 
برئاســــتها باجراء دراسة شاملة 
عن الهيئة الصحراوية في مواقع 
التخييــــم وعلى االنواع املختلفة 
من احليوانات الصحراوية، وقد مت 
رصد بعض املمارسات التي تعتبر 
خطيرة على املكونات البيئية في 
الصحراء خالل فترة التخييم والتي 
تؤدي الى االخالل بتوازن البيئة 

وتتضمن اآلتي:
  ١ـ  اصطياد الطيور البرية سواء 
املقيمة منها او املهاجرة مما يدفع 
معظم هذه الطيور ملغادرة موقع 

املخيمات الربيعية.
الســــيارات  اســــتخدام  ـ   ٢  
الناريــــة وبعــــض  والدراجــــات 
احليوانات في االنتقال بني املخيمات 
ممــــا يؤدي الــــى تدميــــر مداخل 

ومخارج جحور احليوانات.
  ٣ ـ استخدام النباتات كمصدر 
للحرارة والتدفئة او كوقود لطهو  
النباتات تعتبر  الطعام، وهــــذه 
مصدر الغذاء الرئيسي للحيوانات 

في البيئة الصحراوية.
  ٤ ـ يقوم البعض من مرتادي 
املخيمات الربيعية برمي الفضالت 
مثل علــــب االطعمــــة احملفوظة 
الغازية  وزجاجات املشــــروبات 
وحفاضــــات االطفــــال والكراتني 
الورقية والصناديق اخلشبية في 
موقع املخيم، كما متتلئ حاويات 
القمامــــة املوجــــودة بالقرب من 
املخيمات مبخلفات االنشطة اليومية 

 في رسالة حول العالقات األخوية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى األطفال المعاقين ذهنيًا

 العصيدان نال الماجستير في التربية الخاصة من جامعة الخليج العربي

 حصل الباحث خالد عامر العصيدان على درجة املاجســـتير من 
كلية الدراسات العليا في جامعة اخلليج العربيـ  مملكة البحرين عن 
بحثه املقدم حول «العالقات االخوية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى 
االطفال املعاقني ذهنيا» جاء ذلك بعد اجازته من قبل جلنةاملناقشة 
التي ضمت في عضويتها كال من د.محمد هويدي مدير برنامج االعاقة 
الذهنية والتوحد في جامعة اخلليج العربي، ود.مرمي الشيراوي استاذ 
التربية اخلاصة املســـاعد بجامعة اخلليج العربي، ود.عبدالصبور 
منصور استاذ التربية املشـــارك في جامعة امللك سعود، ود.خولة 

يحيى استاذ التربية اخلاصة املشارك في جامعة اخلليج العربي.
  واشار العصيدان الى اهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج حيث 
كان ان اخوة االطفال املعاقني ذهنيا االكبر سنا لديهم عالقات ايجابية 
اكثر من االخوة االصغر في عالقاتهم مع اخيهم املعاق ذهنيا، مبينا 
ان االخوة االكبر ســـنا يتفاعلون اكثر مـــع اخوتهم املعاقني ذهنيا، 
حيث انه كلما زاد عمر االخ العادي كان تفاعله افضل وأكثر ايجابية 

مع اخيه املعاق ذهنيا.
  كذلك اظهرت نتائج الدراسة ان االخوة االصغر كانت لديهم عالقة 
سلبية اكثر جتاه اخيهم املعاق ذهنيا من االخوة االكبر سنا، معلال 

ذلك بنقص االهتمـــام من قبل الوالدين جتاه االخوة العاديني داخل 
االســـرة، باالضافة الى عدم وجود وقت كاف متاح للوالدين لرعاية 
وتوجيه االخوة العاديني حيث يساهم ذلك في خلق سلوكيات سلبية 
تتضمن الغيرة واالســـتياء والتنافس من االخوة العاديني والسيما 

االصغر سنا جتاه أخيهم املعاق ذهنيا.
  وذكر العصيدان أن العالقة االيجابية من قبل االخوة العاديني جتاه 
اخيهم املعاق ذهنيا تساهم بشكل كبير في رفع التوافق النفسي لدى 
الطفل املعاق ذهنيا، بينما العالقة السلبية من قبل االخوة العاديني 
جتاه اخيهم املعاق ذهنيا تزيد من سوء التوافق النفسي لديه، موضحا 
أن الطفل املعاق ذهنيا كأي طفل آخر ميكن ان يكون متوافقا نفسيا 
واجتماعيا اذا علم أنه مرغوب فيه وان احمليطني به مينحونه احلب 
والعطف واحلنان، وميكن ان يشـــعر بعدم االرتياح وسوء التوافق 

النفسي عندما يدرك انه غير مرغوب فيه او مهمل من اآلخرين.
  وشـــدد العصيدان على اهمية اعداد البرامج االرشـــادية الخوة 
االطفال املعاقني ذهنيا حول كيفية التعامل مع اخيهم املعاق ذهنيا، 
وكذلك ضرورة االهتمام بالبرامج االرشادية لتوعية الوالدين بتأثير 
االعاقة الذهنية على افراد االسرة وتزويدهم بطرق التعامل السليم 

مع ابنائهم.
  وطالب العصيدان املسؤولني عن التربية اخلاصة بإعداد البرامج 
االرشـــادية املتنوعة وخاصة التي تهدف الى رفع مستوى التوافق 
النفســـي لدى االطفال املعاقني ذهنيا وذلك كأسلوب وقائي للتغلب 

على املشكالت التي يواجهونها.
  بـــدوره ذكر اســـتاذ التربيـــة اخلاصة في جامعة امللك ســـعود 
د.عبدالصبور منصور أن موضوع الرسالة في مجملها كان متميزا 
وان دور الطالب كان واضحا من خالل اختياره للموضوع واالدوات 
التي طبقت في الدراسة وحتليل النتائج ومناقشتها اضافة الى جهد 

الطالب واالستعانة مبراجع حديثة.
  بدورهما اشاد كل من د.محمد هويدي مدير برنامج االعاقة الذهنية 
في جامعة اخلليج العربي ود.مرمي الشيراوي مبا متيز به العصيدان 
خالل فترة الدراسة داخل كلية الدراسات العليا وما أبداه من تفاعل 
مســـتمر ومتميز ما يدل على متتعه بالكثير من السمات االساسية 
للباحث العلمي والتفكير العلمي اضافة الى جانب صفاته االنسانية 
التي كانت دليال آخر على متيزه، متمنني له مواصلة رحلته العلمية 

نحو الدكتوراه وجناحات أخرى. 

 عمادة القبول والتسجيل بدأت في استقبال طلبات االلتحاق للفصل الدراسي الثاني بالجامعة

 المشروع طالبي خيري عالمي يهدف لمحو األمية

 المطلق: قبول ٣٥ من الكويتيين وأبناء الكويتيات
  من محددي الجنسية في اليوم األول الستقبال الطلبات

 المنيس:  إقبال كبير على مشروع «ادفع دينارين واكسب الدارين»

 آالء خليفة
  انطلقت انشطة املشروع الطالبي اخليري العاملي «ادفع 
دينارين واكســــب الدارين» حتت إشراف الهيئة اخليرية 
اإلســــالمية العاملية، وبالتعاون مع اجلهات الطالبية مثل 
االحتادات الطالبية في جامعة الكويت و«التطبيقي» وشعبة 

االقتصاد اإلسالمي في كلية العلوم اإلدارية.
  وأوضحت اسماء املنيس مسؤولة املشروع «ادفع دينارين 
واكســــب الدارين» في شعبة االقتصاد االسالمي، ان اليوم 
األول فعليا للمشروع كان بكلية العلوم االدارية بتشجيع 
من عميد الكلية د.راشــــد العجمي ود.محمد القطان مدير 

وحدة االقتصاد االســــالمي، وأكد املنيس أن كلية العلوم 
االدارية من الكليات النشــــطة جدا والســــباقة للمساهمة 
في األفكار الشــــبابية اجلديدة، واســــعدنا التفاعل الكبير 
من طلبة الكلية واندفاعهم للتسجيل في املشروع، وعمل 
اســــتقطاعات بنكية الجل هذا املساهمة املالية بهدف محو 
االمية في العالم من خالل مشــــروع طالبي خيري عاملي، 
ومبا أن املبلغ قليل وهو ديناران فقط وجدنا اهتمام الطلبة 
بشكل خاص، وأضافت املنيس أن أعضاء وعضوات شعبة 
االقتصاد االســــالمي ساهموا بشــــكل كبير وفعال الجناح 
االسبوع االول للمشــــروع في العلوم االدارية، وأوضحنا 

الفكرة للطلبة عن طريق تواجدنا بركن في الكلية بشكل 
يومي، وجاءت مساهمة الشعبة ودخولها كجهة أساسية 
في املشــــروع، المياننا الكامل بأن احلــــث على الصدقات 
والتبرعات من أهم أهداف الشــــعبة التي تســــعى لتوعية 

الطلبة مبكونات االقتصاد االسالمي.
  واختتمت املنيس تصريحها مؤكدة ان احلملة مستمرة 
وسنعيد الكرة في الفصل الدراسي الثاني، وعلى طلبة العلوم 
االدارية الراغبني في املشاركة التواصل مع اعضاء الشعبة، 
وكم يشرفنا أن نكون من مؤسسي مشروع طالبي خيري 

عاملي يهدف الى محو األمية عامليا وليس محليا فقط. 

 آالء خليفة
  أعلنت مديرة ادارة القبول بعمادة القبول والتســـجيل في جامعة 
الكويت ندى املطلق عن بدء استقبال طلبات االلتحاق بجامعة الكويت 
للفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي ٢٠١١/٢٠١٠، حيث مت قبول ٣٥ 
طالبـــا وطالبة في اليوم األول من الكويتيـــني وأبناء الكويتيات من 
محددي اجلنسية ومت تسجيلهم في املقررات الدراسية للفصل الدراسي 
الثاني. وذكرت املطلق انه سيتم البت في قبول الطلبة غير الكويتيني 
وأبناء الكويتيات غير محددي اجلنسية حال االنتهاء من فترة تسلم 
طلبات االلتحاق للفصل الدراســـي الثاني والتي ستكون يوم االثنني 

املوافق ٢٠١١/١/٣١. وأشارت املطلق الى ان احلدود الدنيا لتسلم طلبات 
االلتحاق هي ٧٠٪ خلريجي القسم العلمي و٧٨٪ خلريجي القسم األدبي، 
وسيكون القبول في الكليات وفقا لنسب القبول الدنيا التي مت قبولها 
في الفصل الدراســـي األول، مشيرة الى انه لن يكون هناك قبول في 
كليات (مركز العلوم الطبيةـ  كلية العلوم الطبية املساعدةـ  احلقوق 
ـ العمارة) للفصل الدراسي الثاني. وفي اخلتام تقدمت املطلق بالشكر 
اجلزيل جلميع ادارات ومراكز العمل باجلامعة على جهودهم املبذولة، 
كما تقدمت بخالص شكرها جلميع موظفي ادارة القبول على جهودهم 

املبذولة وعملهم الدؤوب متمنية للجميع التوفيق. 

الكويتيـات وأبنـاء  الكويتييـن  غيـر  قبـول  فـي   البـت 
  غيـر محـددي الجنسـية حـال االنتهاء مـن فتـرة تسـّلم الطلبات


