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 محمد الخالدي و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 
  أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي قرارا بندب السيدة نبيلة حمد بوربيع 
للقيام بأعمال مدير إدارة الشـــؤون القانونية اعتبارا من 

٢٠١١/٢/٢ وحتى ٢٠١١/٢/١٠ باإلضافة الى عملها األصلي. 

 ندب بوربيع للقيام بأعمال
  مدير اإلدارة القانونية بـ«التطبيقي» 

 جانب من الزيارة

 الطلبة والطالبات املشاركون في دورة الشايع التدريبية 

 الشايع: قطاع مبيعات التجزئة يقدم فرصة للشباب لتطوير حياتهم العملية
 في حفل خـــاص اقيم في 
مطعـــم Brasserie d'Etoil في 
مجمـــع األڤنيـــوز التجاري، 
احتفل احد عشر طالبا وطالبة 
الكويتيني  مـــن اجلامعيـــني 
بامتامهـــم برنامـــج خريجي 
الشايع، وكان احلفل بالنسبة 
للشباب والشابات اخلريجني 
عبارة عن تتويج جلهودهم 
في دورة التدريب املهنية التي 
استمرت ستة اشـــهر تلقوا 
خاللها تدريبا نظريا وعمليا 
على اصول مبيعات التجزئة 

وعلومها.
  ويعتبـــر برنامج خريجي 
الشايع برنامجا تدريبيا مهنيا 
هادفا، وهو عبارة عن تطبيق 
عملي الصول ومبادئ مبيعات 
التجزئة وعلومها، بحيث يقدم 
للطلبة الكويتيني اجلامعيني 
جتربـــة واقعيـــة للتعـــرف 
على فـــرص العمل في قطاع 
مبيعـــات التجزئة، البرنامج 
هو جتسيد ضمن مؤسسات 
العمل  الشايع لفرص  شركة 
املهنية التـــي يوفرها القطاع 
اخلـــاص فـــي اختصاصات 
التمويل واالستثمار والتسويق 
البشرية والشؤون  واملوارد 

القانونية.
  وقد مت وضع اســـس هذا 
البرنامـــج من قبـــل خبراء 
في اصـــول مبيعات التجزئة 
العاملني في شركة محمد حمود 

لعام ٢٠١١ وهي انوار القديري 
ان الدورة التدريبية في شركة 
الشـــايع كانت  محمد حمود 
فرصة رائعـــة للتعرف على 
واقع احلياة املهنية في قطاع 
مبيعـــات التجزئة ولتطبيق 
االمور النظرية التي تعلمناها 
في اجلامعة، في شـــركة هي 
الرائدة في هذا  من الشركات 
البرنامـــج  املضمار، خـــالل 
تعلمـــت الكثير مــــن االمور 
العمليـــة والتطبيقية والتي 
ستســـاعدني فـــي عملي مع 

شركــة الشايــع.
  اما نورة الصميط فقالت: لقد 
تعلمنا خالل فترة التدريب كل 
ما له عالقة مببيعات التجزئة 
من حلظة طلب املنتجات من 
العملية  الـــى نهايـــة  املورد 
التجارية ببيع تلك املنتجات 
للزبائن، لقد تدربنا على كيفية 
اداء املهام املختلفة في الشركة 
وكيف ميكن لنا ان نلبي طلبات 
ورغبات الزبائن على احسن 
وجه، وانا سعيدة جدا ألنني 
ســـأبدأ وظيفتي اجلديدة مع 

شركة الشايع.
  ميكن للراغبني في االنتساب 
الشايع  الى برنامج خريجي 
للتدريـــب املهني املتخصص 
مراسلة املسؤولني عن التسجيل 
على عنوان البريد االلكتروني: 
graduate.recruitment@alshya.

 .com

الشايع، ويتلقى املنتسبون 
لهذه الدورة التدريب املتخصص 
حتت اشراف مدربني وخبراء 
في اصـــول مبيعات التجزئة 

وعلوم ادارة االعمال.
  وشدد رئيس مجلس االدارة 
التنفيذي في شـــركة محمد 

الشايع  الشايع محمد  حمود 
على اهميـــة العمل في قطاع 

مبيعات التجزئة.
  وقـــال: قطـــاع مبيعـــات 
التجزئة يقدم فرصا واسعة 
للتوظيف لشـــباب وشابات 
الكويـــت الراغبني في تنمية 

العملية،  وتطوير حياتهـــم 
ممـــا يدعوني للتفـــاؤل هو 
رؤية هؤالء اخلريجني اجلدد 
يحصلون على التقدير لتفوقهم 
في برنامج خريجي الشـــايع 
خالل فترة الستة اشهر املاضية 
ونتطلع قدما لرؤيتهم يحققون 

مزيـــدا مـــن النجاحـــات في 
حياتهم العلميـــة في شركــة 

الشايــع.
  وفي احتفال خاص حضره 
التنفيذيني  املديرين  عدد من 
في شركة محمد حمود الشايع 
قامـــت مديرة ادارة شـــؤون 

املوظفني في منطقة الشـــرق 
انتوانيت سوليفان  االوسط 
بتوزيع شهادات التقدير على 
كل من انوار القديري وعبداهللا 
الكنـــدري ونـــورة الصميط 
العبداجلليل وعادل  وآمنـــة 
ابراهيم  عبداحلسني وفاطمة 

وعائشة مالك واماني اجلليب 
ونور العلي ومحمد البدر ودانا 
املسعد خريجي دورة الشايع 
التدريبية في مبيعات التجزئة 

لعام ٢٠١١.
  بدورهـــا، قالـــت احـــدى 
خريجات الـــدورة التدريبية 

 دورة الشايع التدريبية تخرج دفعة جديدة من شباب الكويت

 «GUST» ناقشت سبل تطوير التدريس 
وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا للطلبة

 خالل اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس

 اجتماع أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة

 محمد المجر
  قبل بداية الفصل الدراسي اجلديد االسبوع 
املقبل نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
«GUST» اجتماعا موسعا ألعضاء هيئة التدريس 
وناقش االجتماع سبل تطوير التدريس وحتقيق 
اقصى استفادة من التقنيات احلديثة املوجودة 

في قاعة الدرس لكـــي يحصل الطالب الفائدة 
املرجوة من احملاضرات، وتعريف اجلدد منهم 
بأهم األماكن في الكويت والتي تهمهم في إقامتهم 

فيها.
  وعقب االجتماع أقيمت مأدبة غداء ألعضاء هيئة 

التدريس خللق اجواء من التعارف بينهم. 

 نواف الزعبي

 آالء خليفة
  طالب رئيس اللجنة الطالبية 
ورئيس جلنة املســـتجدين في 
االحتاد العـــام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب نـــواف الزعبي ادارة 
الهيئة بصـــرف مكافأة لطالب 

وطالبات التدريب امليداني.
  وأشار الزعبي الى ان الطلبة 
خـــالل فترة التدريـــب امليداني 
يكونون بأمّس احلاجة لصرف 
تلك املكافأة اكثـــر من حاجتهم 
لها اثناء فترة دراســـتهم، كون 
فترة التدريـــب امليداني حتتاج 
ملصروفات أكثر، موضحا ان صرف 
تلك املكافأة سيخفف عن الطلبة 
والطالبات الكثير من األعباء في 
تلك الفترة التـــي تتطلب منهم 
مصروفات كثيرة تثقل كاهلهم 
نظرا ألن العديد منهم ينتقلون 
ألماكن بعيـــدة لقضاء التدريب 
امليداني. الى ذلك، طالب الزعبي 
ادارة الهيئـــة بضـــرورة قبول 
املتقدمني لكليات  الطلبة  جميع 
الثاني  الهيئة للكورس  ومعاهد 
٢٠١١/٢٠١٠، مشـــيرا الى ان عدد 
املتقدمني لاللتحاق بكليات ومعاهد 
الهيئة منخفض نســـبيا مقارنة 

فريسة سهلة للجامعات اخلاصة 
او يضطرون للســـفر الستكمال 
دراســـتهم باخلارج وما يشكله 
ذلك من أعباء مالية كبيرة على 

أولياء األمور.
  هذا، وأوضح نواف الزعبي ان 
عملية تسجيل الطلبة املستجدين 
فـــي االلتحاق بكليات  الراغبني 
ومعاهد الهيئة تسير بشكل سلس 
بفضل من اهللا تعالى ثم بفضل 
القائمني على عملية التســـجيل 
املكلفني من قبل عمادة التسجيل 
اال ان هناك  بالهيئـــة،  والقبول 
بعض الســـلبيات حتدث خارج 
التسجيل، حيث يتواجد  صالة 
مجموعـــة من الطلبـــة ال عالقة 
لهم باالحتاد او الهيئة للحصول 
على معلومات املستجدين بحجة 
مســـاعدتهم وإنهاء اجـــراءات 
تســـجيلهم بالهيئة، مشيرا الى 
انه وجدت بعض املغلفات وصور 
ألخواتنا الطالبات مبعثرة أمام 
صالة التسجيل، لذا فإن االحتاد 
يخلي مسؤوليته جتاه اي طالب 
او طالبة في حال ضياع أوراقه 
خارج صالة التسجيل، او استخدام 
بياناتهم التي يدلون بها لهؤالء 

األشخاص استخداما سيئا. 

باألعوام السابقة، وقال ان قبولهم 
جميعا لن يسبب اي اعباء على 
الهيئة نظرا ملا تتمتع به من مبان 
متعددة وورش ومختبرات وكوادر 
تدريسية وتدريبية كبيرة وعلى 

أعلى مستوى.
  وبّني الزعبـــي ان عدم قبول 
الهيئـــة ألي من هـــؤالء الطلبة 
والطالبات املتقدمني لاللتحاق بها 
يشّكل هاجســـا للطلبة وأولياء 
أمورهم خاصة ان كليات ومعاهد 
الهيئة هي املتاحة أمامهم الستكمال 
مسيرتهم الدراسية داخل الكويت، 
وان عدم قبول اي منهم سيجعلهم 

 الطلبة بأمّس الحاجة إليها خالل فترة الدراسة

 الزعبي يطالب «التطبيقي»
  بصرف مكافأة للتدريب الميداني 

 العجمي حصل على الماجستير  في العلوم السياسية

 الباحث مبارك العجمي متوسطا جلنة مناقشة رسالة املاجستير 

 حصل الباحث مبارك العجمي 
العلوم  فـــي  املاجســـتير  على 
السياســـية من جامعة الشرق 
األوســـط فـــي األردن، وكانت 
رســـالته بعنوان: «املساعدات 
أدوات  أداة مـــن  االقتصاديـــة 
الكويتية:  السياسة اخلارجية 
للفترة مـــن ١٩٨٠-٢٠١٠»، وقد 
هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة 
التســـاؤالت  عن مجموعة من 
متثل اإلشـــكالية الرئيسية في 
الدراسة وتتضمن بيان مالمح 
السياســـة اخلارجية الكويتية 
بشـــكل عـــام مع إبـــراز موقع 
املساعدات االقتصادية في عالقات 
الكويت اخلارجية، والتعرف على 
اجتاهات املساعدات االقتصادية 
الكويتية مع إبراز أسباب ضعف 
التوظيف السياسي للمساعدات 
السياســـة  فـــي  االقتصاديـــة 
اخلارجية الكويتية، وأخيرا بيان 
االحتماالت املستقبلية لنجاح 
الكويت في توظيف املساعدات 
االقتصاديـــة كأداة مـــن أدوات 

السياسة اخلارجية.
  وقد انطلقت هذه الدراســـة 
من فرضية أساسية قوامها ان 
السياسة اخلارجية الكويتية لم 
تنجح في توظيف املســـاعدات 
االقتصادية كأداة حتقق أهداف 

وغايات سياسية.
الدراســـة    ولتحقيق أهداف 
واإلجابة عن تساؤالتها استخدمت 
الدراسة املنهج الكمي اإلحصائي، 
الذي يهدف إلى قياس الظاهرة 
من خالل احلسابات اإلحصائية 
املرتبطة بها، ويركز في البحث 
والتحقيـــق في األشـــياء التي 
ميكن مالحظتها وقياســـها من 
خالل مؤشـــراتها اإلحصائية، 
وكذلك ســـيتم استخدام املنهج 
الوصفي التحليلي، الذي يساعد 

 العبدالجادر لفتح حوار مباشر
  بين لجنة المرأ ة في المجلس واتحاد الطلبة

  
  آالء خليفة

  اعلنت نائب رئيـــس الهيئة التنفيذية لالحتـــاد الوطني لطلبة 
الكويت لشـــؤون املرأة عبير العبداجلادر جلنة املرأة قد عقدت لقاء 
مع النائبة د.معصومة املبارك وكان اللقاء مثمرا للغاية حيث مت من 
خالله استعراض ومناقشة دور جلنة املرأة واهدافها واجندة عملها 
في املرحلة املقبلة، وكذا استعراض انشطة واهداف مؤمتر املرأة الذي 
تعتزم جلنة املرأة اقامته باالضافة الى احلملة االعالمية التي ستنظمها 
اللجنة لتكرمي بعض الشخصيات النسائية البارزة التي لها اثرها في 
املجتمع حيث قامت د.معصومة املبارك بابداء استعدادها للمشاركة في 
املؤمتر وقدمت بعض النصائح واملقترحات التي ميكن االستفادة بها 
خالل تنظيم املؤمتر، كما ابدت استعدادها للمشاركة في كل البرامج 
التي تنظمها اللجنة، كما اقترحت بأن يتم فتح قناة لالتصال ما بني 

جلنة املرأة بالهيئة التنفيذية وجلنة املرأة مبجلس االمة. 

في حتليل واقع الظاهرة مكان 
البحـــث واملعطيـــات املتعلقة 
بها، من خالل اســـتخدام أدوات 
البحث والتحليل مثل االستنباط 

واالستقراء.
  وجـــاءت هذه الدراســـة في 
الفصل  خمسة فصول، تضمن 
األول منها مقدمة عامة للدراسة 
اشـــتملت على مشكلة الدراسة 
وأسئلتها، فرضية الدراسة، هدف 
الدراسة، أهمية الدراسة، حدود 
الدراسة، التعريفات اإلجرائية، 
اإلطار النظري والدراسات السابقة 

وأخيرا منهجية الدراسة.
الثاني فناقش  الفصـــل    أما 
دور املساعدات االقتصادية في 
السياســـة اخلارجية من خالل 
مبحثـــني تنـــاول األول منهما 
املساعدات االقتصادية اخلارجية: 
مفهومها، أشكالها، أهدافها، في 
الثاني  حني استعرض املبحث 
مجموعة مـــن النماذج الدولية 
لتوظيف املساعدات االقتصادية 
في السياســـة اخلارجية وهي 
النموذج األميركي والسوفييتي 

والياباني.
  وناقش الفصـــل الثالث من 
الدراســـة تطـــور املســـاعدات 

السياســـة  فـــي  االقتصاديـــة 
الكويتية، من خالل  اخلارجية 
مبحثني، ناقـــش املبحث األول 
منهما تطور السياسة اخلارجية 
الكويتية وأهدافها وأدواتها، في 
حني ناقش املبحث الثاني تطور 
األداة االقتصادية في السياسة 
اخلارجية الكويتية خالل الفترة 

املمتدة من عام ١٩٦١-١٩٨٠.
الرابـــع فقد  الفصـــل    أمـــا 
استعرض اجتاهات املساعدات 
االقتصادية الكويتية من خالل 
مبحثني تناول األول منهما تطور 
املساعدات االقتصادية الكويتية 
خالل الفترة ما بني عامي ١٩٨٠-

٢٠١٠، أما املبحث الثاني فقد قدم 
نظرة شـــاملة على املساعدات 
االقتصادية الكويتية من خالل 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنمية 
العربيـــة في عام  االقتصادية 
٢٠١٠، وكذلك املؤسسات اخليرية 

الكويتية األخرى.
  أما الفصل اخلامس واألخير 
من الدراســـة فقد قدم مجموعة 
النتائج والتوصيات حول  من 
املساعدات االقتصادية باعتبارها 
أداة من أدوات السياسة اخلارجية 

الكويتية. 

 «يلديز»: دور كبير للشباب في العمل التطوعي
 آالء خليفة

  أعلنت مســـؤولة جلنة البرامج واألنشـــطة 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت مها األنصاري 
ان مؤسسة اإلغاثة العاملية حلقوق اإلنسان زار 

مقر االحتاد الوطني لطلبة الكويت.
  وقال ان مدير منظمة «بولنت يلديز» أشـــاد 
بدور الشـــباب في الكويت في العمل التطوعي 
ونصح عضوات االحتـــاد بالتواصل الدائم مع 
املجتمع وتلبية احتياجاته ألن الفرد عليه ان يرد 
الدين لوطنه ومجتمعه وان يكون إنسانامبادرا 
ومعطاء وان مـــن كان في خدمة أخيه كان اهللا 

في حاجته. 
  من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة املنظمة 
د.عمر كرمز ان الكويت عطاء وان عطاءها وصل 
الى أغلب بقاع العالم، وهذا ليس بغريب عليها 

ألن فيها صفوة الرجال والشباب والشابات، واكد 
ان القوة وراء الفعل والرأي هو إصرار الشباب 

للعمل نحو أهدافهم اإلنسانية.
  من جهتها، قالت محامية املنظمة قولدان عن 
جتربتها في العمل الطالبي ان من واجب االحتاد 
اجتاه الكويت والعالم الى ان يقف وقفته اإلنسانية 
مع احلق وبينت انه على طلبة وطالبات اجلامعة 
ان يجدوا ويجتهدوا في دراستهم وان يقفوا يدا 
بيد ملساعدة بعضهم للنجاح الذي من خالله ميثل 

جناح الكويت ومن ثم األمة اإلسالمية.
  كما فتحت املنظمـــة أبوابها لطلبة وطالبات 
جامعة الكويت لزيارة تركيا واكتساب اخلبرات 
من العاملني في املنظمة في عملهم اإلغاثي داخل 
وخارج تركيا، متمنني التواصل الدائم من أجل 

اإلنسان واإلنسانية. 

 وفد من مؤسسة اإلغاثة العالمية لحقوق اإلنسان زار اتحاد الطلبة

 اتحاد أميركا: انتهينا من التحضيرات 
األساسية لمهرجان األعياد الوطنية 

 آالء خليفة
  اعلـــن نائب رئيـــس الهيئة 
االدارية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــتـ  فرع الواليات املتحدة 
االميركيـــة محمـــد اجلوعان ان 
االحتاد قد بدأ فعليا باالستعداد 
لالحتفال مبهرجان االعياد الوطنية 
كما جرت عادة االحتاد السنوية 
املناســـبتني  لالحتفـــال بهاتني 
الغاليتني اليـــوم الوطني ويوم 
التحريـــر، واوضح اجلوعان ان 
االحتاد قد شـــكل جلنة مختصة 
تقـــوم حاليا بوضع اللمســـات 
االخيرة وبني ان االحتاد قد انتهى 
من اختيار مكان املهرجان والذي 
سيكون في احدى اجمل املناطق 
االميركية وكذلك يعكف االحتاد 
حاليا على ابراز املهرجان بالشكل 
الذي يليق مـــع خصوصية هذا 
العام والذي سيصادف ٥٠ عاما 
على االستقالل ولذلك فان مهرجان 
هذا العام سيكون بطابعه مختلفا 

عن املهرجانات السابقة واوصى 
اجلوعان طالب وطالبات الواليات 
املتحدة االميركية مبتابعة موقع 
االحتاد «nuks.org» في األيام القليلة 
املقبلة ليتسنى لهم معرفة اسم 
ومكان املهرجان وليطلعوا على 
كل تفاصيـــل املهرجان من حيث 

املواصالت والفندق واالنشطة. 

 محمد اجلوعان


