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 أنهــــت كلية الطب بجامعة اخلليج العربي دورة تدريبية 
بعنوان «تطوير الكفاءات األكادميية ملعلمي الطب» ليشارك 
فيها ٢١ عضوا من أعضاء الهيئة األكادميية بكلية الطب التابعة 
للجامعة في سياق تعزيز كفاءات الهيئة األكادميية في الكلية. 
وقال مســــاعد عميد كلية الطب للشــــؤون األكادميية د.أكبر 
محسن ان هذه الدورة تهدف الى تعزيز كفاءة أعضاء الهيئة 
األكادميية النظرية والتطبيقيةـ  خاصة اجلدد منهمـ  للتكيف 

مع نظام جامعة اخلليج العربي للتعليم الطبي الذي يرتكز 
على أسلوب التعليم املبني على املعضالت الطبية.

  الفتا الى ان هذا النهج يدعى بـ «تدريب املدربني»، وهو منهج 
يهدف الى إعداد الطاقم األكادميي اجلديد كل عام للتكيف مع 
منوذج التعليم الطبي في جامعة اخلليج العربي، اذ يحاضر 
في الــــدورة التدريبية مجموعة من أعضاء الهيئة األكادميية 

األكفاء الذين يتمتعون بخبرة واسعة. 

 جامعة الخليج العربي تجري دورة تأهيلية لـ ٢١ محاضرًا بـ«الطب»

 الصحاف: نهدف لتخريج كوادر متميزة في شتى المجاالت الهندسية

وكيل الوزارة.
  وأكد د.العتيبي بعد اجلولة 
التي قام بها على جميع مشاريع 
الطـــالب والطالبات اخلريجني، 
ان رؤية مثل هذه املشاريع التي 
تعالج وتالمس العديد من املشاكل 
التي تواجهها بلدنا مثل مشكلة 
الطاقة والكهرباء التي تعيق سير 
عجلة التنمية والتقدم في البلد، 
مؤكدا ان الوزارة حريصة على 
متابعة مخرجات كلية الهندسة 
الكثير من  ان  والبترول، مبينا 
اخلريجني السابقني مت توظيفهم 
في الوزارة وأن هذه املعارض التي 
تدعو إلى الفخر لوجود الكفاءات 
الطالبية والتي ســـتدخل سوق 

العمل في القريب.
ان املسؤولني  العتيبي    وبني 
الوزير على  الوزارة ومنهم  في 
اتصال دائم وعلى استعداد لتبني 
ودعم املشاريع التي يتم عرضها 
خصوصا التي تالمس رغبة سوق 
العمل في الوزارة، ففي حال وجود 
اي مشـــروع له نتائج ايجابية 
الوطن  فـــي مصلحـــة  ويصب 
الوزارة ال تبخل في دعم وتطوير 
املشروع من خالل تطبيقه على 
ارض الواقع، ويتم االعتماد عليهم 
لتطوير العمل في وزارة الكهرباء 

واملاء.
  وبارك د.العتيبـــي للطالب 
والطالبات على جهودهم املبذولة 
في هذا املعـــرض ودعاهم على 
االستمرار واملثابرة وعدم التوقف 
عند هذا احلد ألن لديهم الكثير 
من املهـــارات التي يجب ان يتم 

تطويرها. 

عبداهللا الرويح، وعلي القطان.
  مشـــروع Oxilyzer املشرف 
د.محمد فهيم والطلبة: األميرة 
نوران القنة، غادة خالد شحاده، 
حنان زيـــد الهاملـــي، وطاهرة 

عبدالهادي الوزان.
 Hotel Supply Chain مشروع  
 Analysis and Home Delivery
Network Optimization املشرف 
د.مهمت سفسار والطلبة: ضحى 
الرمضان، ضاري عادل املعود، 
فاطمة طارق، وعبداهللا الغريبة. 
وكان معـــرض التصميم الـ ١٩ 
الكويت  بتعاون مع مؤسســـة 
للتقدم العلمي انطلق منذ يومني 
وبرعاية وزيـــر الكهرباء واملاء 
وحضـــور د.مشـــعان العتيبي 

 Design of Ethyl   مشـــروع 
 Benzene Production Plant
املشرف د.محمد رياضي والطلبة: 
فاطمة الهاجري، ســـامية خان، 
الهنوف املري،  طيبه املضحي، 

ودالل القالف.
 Gas Condensate مشـــروع  
 Production Optimization Case
العمير  Study املشرف د.أسامة 
والطلبة: هاشم فوزي عبداهللا، 
علي حسني جاسم، صالح حسن 
الصايغ، عبدالعزيز سليمان صفر، 

وعلي عباس أمير.
IKARUS Cable- مشـــروع  
 (Stayed Bridge (The Silk Road
املشرف د.نبيل قرطم ود.همايون 
كبير والطلبة: عبداهللا املطيري، 

  وفي اخلتام كّرمت مؤسسة 
التقدم العلمي أفضل مشـــروع 
لكل قســـم علمي، كمـــا كّرمت 
جلنة التحكيم التي حكمت هذه 

املشاريع.
الفائزة    وفيما يلي املشاريع 

وأسماء الطلبة:
 Hydraulic Pump مشـــروع  
Storage Station مشرف املشروع 
د.سرور العتيبي والطلبة: عبداهللا 
توفيق الشرهان، عثمان فوزي 
العصفور، وعبداهللا صقر الغامن، 

عبداهللا طلق دليميك.
  مشروع My Pharma املشرف 
الزامل والطلبة: شيماء  د.خالد 
ســـليمان، زينب الدمخي، أبرار 

اخلبيزي، ونور السعدون.

كلية الهندسة واملؤسسة تتركز 
في بعـــد التصميم الهندســـي، 
وهي خير سبيل لكسر حواجز 
العمل للخريجني، مشيرا إلى أنهم 
سيعملون على تطوير هذا البلد 
في العديد من األصعدة واملجاالت 

املختلفة.
  وأوضح د.بشارة أن مرحلة 
الشـــباب تتميـــز باالبداعـــات 
واجلرأة والعنفـــوان، ومن هذا 
املنطلق تقوم املؤسســـة بدعم 
هذه الطاقات الشـــبابية ملا لها 
من جرأة ونشـــاط وحيوية في 
إبـــراز ابداعاتهـــم العلمية عن 
طريق اختراع املشاريع الهندسية 
املبتكرة، متمنيا التوفيق والنجاح 

للخريجني.

الثقافـــة العلمية في مؤسســـة 
التقدم العلمي د.جاسم بشارة عن 
سعادته لوجوده في حفل تكرمي 
املهندسني املتميزين، موضحا أن 
معرض التصميم الهندسي يأخذ 
بعدا أكثر أهمية سنة بعد سنة 
إلبـــرازه العديد من االختراعات 

الهندسية املختلفة.
  وأشار د.بشـــارة إلى أن هذا 
احلـــدث له العديد مـــن األبعاد 
االيجابيـــة واالســـقاطات على 
خريجي كلية الهندسة والبترول 
في الســـنوات القادمة، موضحا 
أن طلبة الهندسة لن ينسوا هذا 
احلدث وسيساهم في تنميتهم 

للكويت.
  وأكد د.بشارة أن الشراكة بني 

الهندســـية بشتى  في املجاالت 
قطاعاتها كالتســـويق الهندسي 
الهندســـية للمجتمع  والتنمية 
وحماية البيئة من خالل املشاريع 
الهندســـية املميزة، مؤكدا دور 
مؤسسة التقدم العلمي في دعم 

هذه االختراعات الهندسية.
أن املرحلة    وأكد د.الصحاف 
اجلامعيـــة من أجمـــل مراحل 
التي لن ينساها الطلبة  احلياة 
وســـتبقى في أذهانهم ذكريات 
احليـــاة اجلامعيـــة اجلميلـــة، 
متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة 
اخلريجني فـــي حياتهم العملية 
وتقلدهـــم املناصـــب العليا في 

املستقبل.
إدارة  أعـــرب مديـــر    بدوره 

 سعود المطيري
الهندســـة    أعلن عميد كلية 
والبترول د.طاهر الصحاف عن 
خوض كلية الهندسة والبترول 
مسابقة أفضل مشروع هندسي 
على مستوى دول مجلس التعاون، 
حيث أوضح الصحاف أن املشاريع 
الفائزة بجائزة مؤسسة الكويت 
للتقـــدم العلمي ستشـــارك في 
هذه املســـابقة ملا لها من أهمية 
في تطور وتنمية املجتمع جاء 
ذلك في احلفل اخلتامي ملعرض 
التصميم الهندسي الـ ١٩ وتوزيع 
جوائز مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
  وأعرب د.الصحاف عن سعادته 
ملا أثمرت عنه الشراكة مع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة 
البترول الكويتية، حيث ان كل 
مؤسســـة لها دور باهر في دعم 
الهندســـية  التصاميم  معرض 
فجامعـــة الكويت متثل اجلانب 
التعليمـــي، ومؤسســـة التقدم 
العلمي متثل املؤسســـة الرائدة 
في مجال االختراعات واالبتكارات 
البترول  أما مؤسســـة  العلمية 

فتمثل اجلانب الصناعي.
  وأشار د.الصحاف إلى ان هذه 
الشراكة ستساهم في رفع وبناء 
الكويت وذلك عـــن طريق دعم 
االختراعـــات الطالبية وصقلها 
واســـتغاللها االستغالل املميز، 
متمنيا اســـتمرار هذه الشراكة 

لتخريج املهندسني األكفاء.
  وشدد د.الصحاف على دور 
الكليـــة في تخريج املهندســـني 
ذوي القدرات الهندسية املتميزة 

 خالل حفل ختام معرض التصميم الهندسي الـ ١٩ وتوزيع جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 بشـارة: الشـراكة بين «الهندسـة» و«التقدم العلمـي» تتركز فـي بعد التصميم الهندسـي وهي خير سـبيل لكسـر حواجز العمـل للخريجين

 د.فاضل صفر يستمع لشرح عن أحد املشاريع

 د.طاهر الصحاف متوسطا املكّرمني

 د.بدر الشريعان والنائب عدنان املطوع مع بعض املشاركني في املعرض

 م.مي العتيبي

 تكريم ٢٠٠ خريج وخريجة في «المهندسين» اليوم
 برعاية وحضور رئيس جهاز األمن الوطني 
الشــــيخ محمد الخالد تقيم لجنة المهندســــين 
الشباب والطلبة بجمعية المهندسين الكويتية 
في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت 
وللعام الثاني على التوالي حفل تكريم خريجي 
وخريجات طلبة الفصل الدراسي الحالي في كلية 
الهندسة والبترول لنحو ٢٠٠ خريج وخريجة، 
وذلك في قاعة الراية بفندق الكورت يارد بمنطقة 
الشرق. وقالت عضو لجنة شؤون الطلبة والبحث 
العلمي في الجمعية م.مي العتيبي ان الجمعية 
تقيم هذا الحفل للعام الثاني على التوالي، وانها 

تشكر الشيخ محمد الخالد على رعايته واهتمامه 
بابنائه طلبة الهندســــة وبالمهندسين عموما، 
لحفل هذا العام والذي يجسد اهتماما رسميا بهذه 
الشريحة الجديدة التي تنخرط في سوق العمل 
الكويتي في الوقت الذي انطلقت فيه ورش عمل 
الحكومة لتنفيذ خطط التنمية في البالد. واضاف 
العتيبي: ان المهندسين والمهندسات سيؤدون 
امام ذويهم والجمهور وزمالئهم المهندســــين 
والمهندسات واســــاتذتهم ومدرسيهم وعميد 
كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف «قسم 
المهندس» والذي بات تقليدا يقومون به في كل 

عام، موضحة ان هذا القسم يجسد حب الوطن 
واالخالص بالعمل والصدق فيه والمحافظة على 
اســــرار المهنة وتقاليدها وممارستها من خالل 
االخالقيات المهنية المتعارف عليها والتي تم 
تعلمها في كلية الهندسة والبترول، كما يقسم 
المهندسون والمهندسات على االخالص للدين 
والوطن واألمير واالخوة لجميع زمالء المهنة 
والعمل على صيانة حياة االنسان في كل الظروف 
واالحوال، متوجهة بالشكر ايضا لمكتب االتحاد 
الدولي للمنظمات الهندسية في الكويت وللبنك 

الوطني لرعايتهما هذا الحفل. 

 «األساسية» كّرمت قسم التربية الموسيقية
 محمد الخالدي

  كّرمت كلية التربية األساســــية أعضاء هيئة 
التدريس بقسم التربية املوسيقية ضمن أنشطة 
مهرجان القريــــن الـ ١٧، الذين قدمــــوا فيه حفال 
موســــيقيا رائعا للكورال واألوركسترا، بحضور 
عميد كلية التربية األساسية د.عبداهللا املهنا ورئيس 
قسم التربية املوسيقية د.سلمان البلوشي، وذلك 

بكلية التربية األساسية.
  وقد أبدى عميد كلية التربية األساسية د.عبداهللا 
املهنا إعجابه الكبير باملستوى الفني األكادميي املتميز 
واألداء الراقي املســــتمر الذي يقدمه قسم التربية 
املوسيقية بني فترة وأخرى على مستوى املجتمع 

الكويتي وليس فقط على مستوى الكلية.
  كما أعرب عن أمله في ان يتمكن قسم التربية 
املوسيقية من تقدمي برامجه جلمهور أكبر وبحضور 
كبار الشــــخصيات في الكويت، مشيدا باجلهود 
احلثيثة إلدارة القســــم وجلنتــــه الثقافية لرفع 
مســــتوى أداء طالب وطالبات القسم عن طريق 
تنظيم األنشــــطة األكادميية املختلفة، باالضافة 
الى العمل املستمر لرفع مستوى األداء التدريسي 

بالقسم بشكل عام.
  وقد أكد د.عبداهللا املهنا دعمه املســــتمر لقسم 
التربية املوســــيقية ووعد بدعم استقرار العملية 

التدريسية به. 
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