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مجلس الجامعة: ترقية عدد 
من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

الجامعة المفتوحة تنظم ورشة عمل 
لتدريب كادرها األكاديمي واإلداري

جامعة الخليج العربي تفتح باب القبول
 في كلية الدراسات العليا

اعتم���د مجلس اجلامعة ف���ي اجتماعه األخير 
الذي عقد برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي والرئيس األعلى للجامعة د.موضي احلمود 
ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الكليات االنسانية 
واالجتماعية والكليات العملية وذلك على النحو 
التالي: أوال: ترقيات أعضاء هيئة التدريس، الكليات 
اإلنسانية واالجتماعية، عبداهلل محمد الهاجري � 
أستاذ مساعد � قسم التاريخ � كلية اآلداب، عبداهلل 
مسفر احليان � أستاذ مساعد � قسم القانون اخلاص 

� كلية احلقوق.

ثانيا: ترقية اعض���اء هيئة التدريس، الكليات 
العملية، عادل عبدالرزاق احلنيان � أستاذ � قسم 
اجلراحة � كلية الطب، أسامة محمود اليوسف � أستاذ 
مساعد � قسم الهندسة امليكانيكية � كلية الهندسة 
والبترول، عيسى محمد الصفران � أستاذ مساعد 
� قسم هندسة البترول � كلية الهندسة والبترول، 
وليد محمد العازمي � أستاذ مساعد � قسم األمراض 
الباطنية � كلية الطب. وتتقدم ادارة جامعة الكويت 
عاعضاء هيئة التدريس الذين متت ترقيتهم بخالص 

التهنئة متمنية لهم دوام التوفيق.

آالء خليفة
حتت رعاية سمو األمير طالل 
بن عبدالعزيز رئيس مجلس 
أمناء اجلامعة العربية املفتوحة 
التعاون مع  وتنفيذا التفاقية 
جامعة هارفارد ضمن برنامج 
وايد وورلد )Wide World( في 
املج���االت االكادميي���ة والنمو 
 املهني ألعضاء هيئة التدريس
 تنظ���م اجلامع���ة املفتوح���ة 
غدا فبراي���ر في الرياض أولى 
ورشات العمل اخلاصة بدورة 
 :)Teaching for Understanding1(
وذلك بحضور مدير اجلامعة 
د.موسى محسن ونواب املدير 

والعمداء واملدير التنفيذي لبرنامج وايد وورلد 
د.ديڤيد زاروي���ن وخبيرة التدريب في برنامج 

الدورة الدكتورة شارون كير.
جاء ذلك في بيان صحافي أعلنت من خالله 
اجلامعة العربية املفتوحة عن مش���اركة أكثر 
من 60 عضو هيئ���ة تدريس من مختلف فروع 
اجلامعة املوجودة في سبع دول عربية في الورشة 
املقرر أن تشتمل على ثالث دورات متصلة متكن 
املشاركني في فعالياتها من احلصول على شهادة 
املدرب املجاز من جامعة هارفارد والقيام بدورهم 
االكادميي بتدريب املعلمني مبراحل التعليم العام 
من حمل���ة املؤهل اجلامع���ي وتطوير قدراتهم 

املهنية.

وأكد البيان أن نشاطات هذه 
الورشة تأتي في اطار ما لدى 
اجلامعة العربية املفتوحة من 
خطط واستراتيجيات عمل آنية 
ومستقبلية في مجال التطوير 
املهني ألعضاء هيئة التدريس 
واالداريني مبا في ذلك قيادات 
اجلامع���ة العليا مش���يرا الى 
مواصلة اجلامعة تنظيم مثل 
هذه الورش والدورات بالتعاون 
واالستعانة بخبراء من جامعات 
اقليمية وعاملية مميزة وبهدف 
رفع قدرات ال���كادر االكادميي 
واالداري ولتك���ون اجلامع���ة 
العربية املفتوح���ة وفروعها 

السبع في موقع املنافسة والريادة.
وأف���اد البيان ب���أن لدى اجلامع���ة العربية 
املفتوح���ة اتفاقية مع جامعة هارفارد للتدريب 
املستمر للكادر األكادميي واالداري في مجاالت 
أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم واالدارة 
اجلامعية من خالل برنامج وايد وورلد املعتمد 
على التعليم االلكتروني اضافة الى ورش عمل 
للتدريب املباشر تشمل كل فروع اجلامعة التي 
تركز في مجملها على تطوير نوعية وجودة األداء 
األكادميي واإلداري ملنس���وبيها والذي ينعكس 
بالضرورة على نوعية وجوده مخرجاتها تلبية 
الحتياجات أسواق العمل العربية والدولية من 

خريجي وخريجات كل فروعها.

أعلن���ت جامعة اخلليج العرب���ي عن فتح باب 
القبول بكلية الدراسات العليا البناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي من اجلنس���ني للعام الدراسي 
2011/2012 لبرامج الدراس���ات العليا بعد تطوير 
بعض التخصصات النادرة في اضافة مهمة لبرامج 

الدراسات العليا للجامعة.
وقال مدي���ر القبول والتس���جيل في اجلامعة 
عبداحلميد أحمد مرهون ل� »كونا« امس ان جامعة 
اخلليج العربي جتتهد في طرح تخصصات تسد 
احتياج���ات املجتمعات اخلليجي���ة واعداد كوادر 
متخصصة في مجاالت مهمة كالدراس���ات التقنية 
من قبيل برنامج علوم الصحراء واألراضي القاحلة 
الذي تتفرع منه تخصصات نادرة كنظم املعلومات 
اجلغرافية واالستشعار عن بعد وادارة املياه اجلوفية 
وتقنيات االستزراع الصحراوي والزراعة دون تربة 

وعلوم البيئة واملوارد الطبيعية.
واضاف مرهون ان برنامج الدبلوم واملاجستير 
في ادارة املوارد املائية مينح شهادة الدبلوم العالي 
لألمم املتحدة في االدارة املتكاملة للموارد املائية 
باالسلوب املدمج )احلضور والتعليم عن بعد( وميهد 
مستقبال ملواصلة الدراسة في درجة املاجستير لهذا 
التخصص اضافة الى برنامج الدبلوم واملاجستير 
بالتقنية احليوية الذي يش���مل التقنية احليوية 

الطبية والبيئية.
وذكر ان برنامج الدبلوم واملاجستير في ادارة 
التقنية يخت���ص بالعلوم واملع���ارف التي ترفع 
مه���ارات التخطيط واختيار واقتناء واس���تخدام 
وتطوير التقنيات لتشكيل وحسن اجناز األهداف 
االس���تراتيجية واالدائية للمؤسسات واملنشآت 

واملجتمعات اخلليجية.
وبني ان الفرصة متاحة في هذا البرنامج للدراسة 
املسائية للعاملني من املديرين وذوي اخلبرة العملية 

باالمور التي تتعلق بإدارة التقنية.
واشار الى ما يختص ببرنامج الدبلوم واملاجستير 
في االدارة البيئية باملع���ارف واملهارات اخلاصة 
بتحليل اآلثار واستخدام نظم االدارة البيئية في 
حتسني القدرة التنافسية ملؤسسات االعمال فضال عن 
عملية صنع السياسات البيئية على مستوى الدولة 
حيث ينفذ البرنامج بنظام احلزم الدراسية التي 
تتيح للدارس املرونة الكافية الختيار ما يتناسب 

مع ظروف عمله ومتطلباته املهنية واالكادميية.
وقال مرهون ان الدراسات التربوية تقدم برامج 
عدي���دة بينه���ا برنامج الدبلوم واملاجس���تير في 
التربية اخلاصة تخصص االعاقة الذهنية والتوحد 
لالختصاص بتقدمي مهارات وخبرات جتعل الدارسني 
فيه قادرين على فه���م وتطبيق أحدث النظريات 
ونتائج البح���وث لتحقيق أفضل أداء وظيفي من 
خ���الل اعداد وتأهيل املعلمني واالختصاصيني في 
مجال االعاقة الذهنية أو اضطراب التوحد وتزويدهم 
مبجموعة من الكفايات التي يكتسبها الطالب بعد 
تخرجه من البرنامج حيث تضم الكفايات املعرفية 

التربوية والكفايات البحثية.
وذكر ان برنامج الدبلوم واملاجستير بالتربية 
اخلاصة يعنى بتخصص صعوبات التعلم واعداد 
املعلمني املؤهلني للتدري���س في مجال صعوبات 
التعلم وتأهيل االخصائيني بهذا املجال بغية توفير 
الكوادر الوطنية من الباحثني والباحثات في مجال 

صعوبات التعلم.
واش���ار الى ان هذا البرنام���ج يختص بتقدمي 
املعارف واملهارات املتعلق���ة بالتعرف على ذوي 
النمائية واألكادميية والتدريب  التعلم  صعوبات 
على أساليب الكش���ف املبكر عنهم وتشخيصهم 
والبرامج واالس���تراتيجيات التدريسية واملداخل 

العالجية املالئمة لها.

محمد المجر
ثّمن املنس���ق العام للقائمة 
املستقلة في Gust محمد العصيمي 
إدارة  املبذولة من قبل  اجلهود 
اجلامع���ة نحو حل املش���كلة 
التي كانوا يعانون منها طلبة 
التمهيدي وأثنى على تفهمها ملا 
واجه الطلبة وملطالبهم مما نتج 
في التوصل حل���ل مالئم انهى 
معاناة الطلبة ويسر عليهم في 
دراستهم، جازما بان دور اإلدارة 
اجلامعية في حل هذه القضية 
وغيرها م���ن القضايا الطالبية 

كبير وال يهمش.
ومتنى العصيمي من اإلدارة 

اجلامعية ان ميتد جسر التعاون دائما بينها وبني 
ممثلي طلبة اجلامعة أال وهي رابطة طلبة جامعة 
اخللي����ج لينصب هذا التعاون ف����ي صالح طلبة 

اجلامعة الذين هم قادة املستقبل 
وأمل الوطن، آمال في أن تتم إعادة 
النظر في قضية الطلبة املفصولني 
واستنباط احللول كونهم مهددين 
بالطرد في حال لم يحصلوا على 
فرصة اخرى الستكمال دراستهم 
مما سيضيع ما بذلوه من جهد 
أكادميي خالل فترة دراس����تهم 
وسيؤثر على مس����تقبلهم مع 
الوضع بعني االعتبار بأن ذلك 
يضعهم في ضرر جسيم ويقف 
دون طموحهم وتطلعاتهم، الفتا 
الى ضرورة النظر في حاالتهم 
بأسرع وقت حتى وإن لزم األمر 
ألن يتم اخذ تعهدات من الطالب 
لرفع حتصيله العلمي وذلك من اجل حفظ ادارة 
اجلامعة حلقها االداري وتطبيق اللوائح والقوانني 

فيما يخص االنذار والفصل.

في اجتماع ترأسته الحمود

بالتعاون مع جامعة هارفارد

»مستقلة Gust« لحل مشكلة الطلبة المفصولين

السالم: 762 طالبًا وطالبة قدموا أوراقهم للفصل الثاني

ليندا فريغ: كلية بوكسهل صرح أكاديمي متميز

إخالء وهمي للحفاظ على طالبات »بوكسهل« 
واالطمئنان على سالمة أنظمة الوقاية

آالء خليفة
 اعلنت القائم���ة بأعمال مديرة ادارة القب���ول بعمادة القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت هند السالم ان اليوم هو آخر يوم لتسلم 

طلبات االلتحاق باجلامعة للفصل الدراسي الثاني 2011/2010.
واشارت الس���الم الى ان اجمالي عدد املتقدمني بلغ 762 طالبا 
وطالبة من بينهم 606 من الكويتيني وابناء الكويتيات مت قبولهم 
ح���ال تقدميهم لطلب االلتحاق، ومن ثم تس���جيلهم في املقررات 
الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2011/2010، مضيفة ان هناك 21 
محوال و129 من غير الكويتيني من الفئات املقرر قبولها وسيبت 
في قبولها نهاية االسبوع اجلاري ومن ثم حتديد موعد التسجيل 

للمواد الدراسية.

وذكرت السالم ان املستندات املطلوبة لتسلم طلبات االلتحاق 
هي: ش���هادة الثانوية االصلية، البطاقة املدنية االصلية، صورة 
من جواز الس���فر، صورتني شخصيتني، شهادة حتويل راتب من 
اي بنك للكويتيني وابناء الكويتيات محددي اجلنسية، وملزيد من 
http:// :التفاصي���ل يرجى االطالع على موقع العمادة االلكتروني

.registrar.ku.edu.kw
وفي اخلتام، تقدمت الس���الم بخالص الشكر والتقدير جلميع 
ادارات ومراكز العمل باجلامعة على مشاركتهم الفعالة في عملية 
تس���لم طلبات االلتحاق للفصل الدراسي الثاني، خاصة موظفي 
ادارة القب���ول، متمنية التوفيق للطلبة املس���تجدين في حياتهم 

اجلامعية.

آالء خليفة
قامت كلية بوكسهل � الكويت بتنظيم وتنفيذ عملية 
اخ���الء وهمي ملبنى الكلية وأكدت ادارة الكلية حرصها 
الشديد على اجراءات السالمة، وبينت ان عمليات االخالء 

الوهمي س���يتم تطبيقها بش���كل دوري لتطوير االداء 
وتعزيز األمن والسالمة أثناء احلاالت احلقيقية وملعرفة 
مدى استجابة واستعداد الطالبات واملوظفني على اخالء 
املبنى في اس���رع وقت ممكن، حرص���ا على االطمئنان 

وعلى كفاءة عالية من اخلدمات املتاحة وأنظمة الوقاية 
وللمحافظة على سالمة اجلميع، وقد أفادت ادارة الكلية 
بان عملية االخالء قد متت بنجاح وعلى مس���توى عال 

من التنظيم والسرعة.

االنشطة التي توطد العالقات 
بني استراليا والكويت وتعزيز 
الترفيهية والثقافية  االنشطة 

في الكلية.

واس���تمتع احلضور بهذا 
الرائ���ع، كم���ا اعرب  الي���وم 
القنصل االس���ترالي ليندا عن 
متنياتها باس���تمرار مثل هذه 

الكويتي كما نصنب  واملجتمع 
بيت شعر في املساحة اخلارجية 
الكلية الس���تقبال  من ح���رم 

ضيوف هذا اليوم.

من حيث املشاركة، فقد عرضت 
الطالبات مالبس قدمية وحتفا 
وآثارا كويتية ومأكوالت وغيرها 
من مجسمات ترمز الى احلضارة 

آالء خليفة
ضمن االنش���طة الطالبية، 
قامت كلية بوكس���هل الكويت 
للبنات بتنظي���م يوم مفتوح 
مبناسبة العيد االسترالي للسنة 
التوالي بحضور  الثانية على 
قنصل الس���فارة االس���ترالية 
لين���دا فريغ والت���ي حتدثت 
عن العالقات القوية بني كلية 
بوكسهل والسفارة االسترالية، 
كما اعربت عن اعجابها مبا تقوم 
به الكلي���ة من جهود واضحة 
لتطوير وتوسيع اآلفاق العلمية 
والعملية والثقافية للمرأة كونها 
الكلية االسترالية الوحيدة في 
التعليم  الكويت املختصة في 
العال���ي للبن���ات، كما اضاف 
رئي���س الش���ؤون االكادميية 
ني���ل فرننداز ع���ن العالقات 
احلميمة بني الكويت واستراليا 
والروابط الوثيقة التي جمعت 

بني البلدين.
باالضافة ال���ى ذلك، اقامت 
طالبات اجلاليات العربية وغير 
العربية في الكلية معرضا ثقافيا 
يعبر عن ثقاف���ات بعض من 
بلدان العالم كايطاليا وسورية 
وفرنسا واس���تراليا واليابان، 
وكان النصيب االكبر للكويت 

21 محواًل و129 من غير الكويتيين قدموا أوراقهم وسيبت في قبولهم نهاية األسبوع

اليوم آخر موعد لتسلم طلبات االلتحاق

الكلية احتفلت بالعيد الوطني ألستراليا

هند السالم

ليندا فريغ ونيل فرننداز مع املشاركني في احلفل

مبنى الكلية

د. موسى محسن

محمد العصيمي

»الطب« تنظم المؤتمر الدولي
 ألمراض اضطرابات الهيموجلوبين 5 فبراير المقبل

آالء خليفة
أمتت اللجنة املنظمة استعداداتها الفتتاح »املؤمتر الدولي المراض 
اضطرابات الهيموجلوبني« يوم السبت املوافق 5 فبراير 2011 في 
متام الساعة التاسعة صباحا بقاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو 
بحضور وزير الصحة د.هالل الساير وعميد كلية الطب والعمداء 
املساعدين. وقد جنحت اللجنة املنظمة للمؤمتر باستضافة نخبة 
من االس���اتذة املتخصصني واملميزي���ن عامليا في التعامل مع هذه 
االم���راض وذلك م���ن الواليات املتحدة االميركي���ة وبعض الدول 
االوروبية واآلسيوية والعربية اضافة الى اطباء اكادمييني محليني. 
لذلك حرصت كلية الطب � جامعة الكويت على تسليط الضوء على 
احدث ما توصل اليه البحث العلمي في مجال تش���خيص وعالج 
تلك االمراض ومناقشة وعرض آخر املستجدات في مجال الوقاية 
والع���الج. ويعقد املؤمتر على مدى ثالثة ايام ويناقش العديد من 
املوضوعات املتعلقة بأحدث املستجدات لطرق تشخيص وعالج 
امراض تكسر الدم الوراثية الناجتة عن اضطرابات الهيموجلوبني، 

وذلك ضمن القاء محاضرات واقامة ورش عمل.

ويعتبر هذا املؤمتر فرصة علمي���ة هامة لكل االطباء املهتمني 
بتلك االمراض لعرض خبراتهم ودراساتهم البحثية في مجال فهم 
واسباب االصابة بتلك االمراض وفي مجال تشخيصها وعالجها.

وسيتم التركيز في اليوم االول والثاني من املؤمتر على مرض 
فقر الدم املنجلي، حيث س���يناقش احملاض���رون نتائج البحوث 
اخلاصة بدراس���ة امل���رض من الناحية الچينية وعالقتها بش���دة 
اعراضه ومضاعفاته، اضافة الى مناقش���ة مستجدات تشخيص 
وعالج املضاعفات احلادة واملزمنة للمرض، واملش���اكل النفسية 
املصاحبة لالصابة بتلك االمراض، كما ستتم مناقشة مستجدات 
عالج مضاعفات امراض فقر دم البحر املتوس���ط )الثالس���يميا(. 
وس���يتم كذلك فيه اقامة ورشة عمل خاصة بالتشخيص الچيني 

المراض اضطرابات الهيموجلوبني.
اما اليوم الثالث، فستتم فيه مناقشة املستجدات احلديثة اخلاصة 
بالكشف املبكر عن االصابة بتلك االمراض، ومبا هو متوافر حديثا 
من معلومات حول احتماالت الش���فاء من تلك االمراض بواسطة 

زراعة خاليا نخاع العظم اجلذعية.

»التعليم العالي« تدعو
 5 طالب لمراجعتها

أعلنت وزارة التعليم العالي عن 
أس���ماء الطلبة املرشحني جلامعات 
ومعاهد جمهورية مصر العربية للعام 
اجلامعي )2011/2010( والذين عليهم 
سداد رسوم قدم املؤهل بواقع 500 
جنيه مصري فقط ال غير عن كل عام 
دراسي سابق للعام اجلامعي 2010 
وعلى الطلبة املقبولني مراجعة املكتب 
الثقافي بالقاهرة الستكمال اجراءات 

التسجيل، وفيما يلي األسماء:
عيد عبداهلل خالد هذال املطيري 
� حقوق عني شمس، مشاري صالح 
ابراهيم العران � حقوق االسكندرية، 
وليد طعم���ة مطر رخيص الظاهر � 
حقوق االس���كندرية، سلطان راشد 
العجمي � جتارة  س���لطان رويقان 
القاهرة، خالد خلف روضان الصليلي 

� حقوق حلوان.


