
 الجمعة
  ٤  فبراير ٢٠١١ 

 11 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  و  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي 
 ينظم البرنامج االنشائي بجامعة الكويت االجتماع التمهيدي اخلاص  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي  التطبيقي 

باملناقصة رقم ١١/١٢ku/kucp/c٠٥٠٠- ملشروع انشاء وتشغيل وصيانة 
كلية العلوم االدارية وكلية البنات اجلامعية مبدينة صباح السالم 
اجلامعية، وذلك في متام الســـاعة ١٠٫٠٠ من صباح األحد ٢٠١١/٢/٦ 

مببنى البرنامج االنشائي – قاعة السيمينار – بالشدادية. 

 البرنامج اإلنشائي بمدينة 
  صباح السالم الجامعية يعقد اجتماعًا ٦ الجاري

 د.بدر اخلضري 

 محمد الشمري

 بدر العنزي عبدالعزيز الصقعبي 

 د.علي الدمخي

 د.موضي احلمود

 الحمود: فترة انقطاع الطلبة عن الدراسة في جامعات مصر لن ُتحتسب ضمن البعثة
 محمد هالل الخالدي

   أصـــدرت وزيرة التربية ووزيـــرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا جاء فيه عدم احتساب فترة انقطاع الطلبة الكويتيني 
الدراسني في اجلامعات املصرية ضمن فترة االبتعاث حلني االنتهاء 
من األزمة احلالية التي متر بها جمهورية مصر الشـــقيقة، األمر 
الذي قوبل باالرتياح من جانب الطلبة وأولياء األمور كونه يراعي 
ظرفا بالغ الصعوبة عليهم جميعا، من جهة اخرى تســـاءل عدد 
من الطالب وأولياء األمور عن استعدادات وزارة التربية وجامعة 
الكويـــت والهيئة العامة للتعليم التطبيقـــي والتدريب للفصل 

الدراسي الثاني الذي ســـيبدأ بعد أيام قليلة في حال تعذر على 
املعلمني واملعلمات وأعضاء هيئة التدريس املصريني العودة الى 
الكويت، وهل لديهم خطة مسبقة من اآلن أم ستترك األمور حلني 

بدء الفصل الدراسي الثاني ثم التفكير في حلول مؤقتة.
  من جانبه، أكد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر اخلضري في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ضرورة قيام املســـؤولني في وزارة التربية وجامعة 
الكويت والتطبيقي وغيرها من مؤسسات التعليم في الكويت بعمل 
خطة مدروسة استعدادا للفصل الدراسي الثاني في حال وجود 

نقص كبير في عدد املعلمني واملعلمات وأعضاء هيئة التدريس 
والتدريب من زمالئنا املصريني في ظل األحداث املأســـاوية التي 
متر بها مصر الشـــقيقة هذه األيام، وأضاف د.اخلضري ان على 
وزيرة التربية ووزيرة التعليـــم العالي وإدارة جامعة الكويت 
والتطبيقي اتخاذ قرارات فورية تراعي ظروف زمالئنا املعلمني 
واألســـاتذة في حال تعـــذر عودتهم للكويت بعـــد انتهاء إجازة 
منتصف العام الدراسي احلالي، ومنها استمرار صرف رواتبهم 
ومتديد إجازاتهم الى ان تنتهي األزمة في مصر الشـــقيقة بأقرب 

وقت كما يتمنى اجلميع. 

 الخضري دعا إلى عمل خطة مدروسة استعدادًا للفصل الثاني

 سنراعي ظروف المعلمين واألساتذة في حال تعذر عودتهم للكويت بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 

 «مستقلة» الجامعة المفتوحة هنأت المستجدين
 سنقدم لهم العون والمساعدة

 بدء استقبال طلبات االلتحاق 
  ببرنامج رواد الديموقراطية بـ «االجتماعية»

 اتحاد الطلبة: نشكر جهود إجالء طلبتنا من مصر 

 ماستريخت إلدارة األعمال في الكويت 
نظمت الملتقى األول لخريجيها

 تعلن وحدة الدراسات األميركية في كلية العلوم 
االجتماعيـــة بجامعة الكويت عن بدء اســـتقبال 
طلبات االلتحاق ببرنامج «رواد الدميوقراطية» 
باللغة العربية، والذي تنظمه مبادرة الشـــراكة 
األميركية الشرق أوسطية التابعة لوزارة اخلارجية 
األميركية، والذي سيعقد في اجلامعة األميركية 
في بيروت ملدة ١٠ أسابيع منذ بداية شهر يونيو 

حتى منتصف شهر أغسطس املقبل.
  وذكر رئيس وحدة الدراسات األميركية د.فيصل 

أبوصليب انه يشترط للتسجيل في البرنامج ان 
يكون املتقـــدم حاصال على درجة البكالوريوس 
وأال يقـــل عمره عن ٢٢ ســـنة، وال يزيد على ٣٠ 
سنة وان يقدم السيرة الذاتية إضافة الى خطاب 
رئيسي مبا ال يقل عن ١٠٠٠ كلمة باللغة العربية 

يوضح فيه النقاط الرئيسية.
  للمزيد مـــن املعلومات يرجـــى زيارة وحدة 
الدراسات األميركية في كلية العلوم االجتماعية 

بالشويخ. 

 آالء خليفة
الوطني لطلبة    تقدم االحتاد 
الكويــــت فــــرع جمهورية مصر 
العربية بجزيل الشــــكر وعظيم 
االمتنان الى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد على 
توجيهاته لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح بإجالء املواطنني 
في جمهورية مصر العربية في ظل 
األزمة واالحتقان احلادث في اآلونة 
االخيرة. وتوجه االحتاد بالشكر 
الى وزيــــر اخلارجيــــة وجميع 
العاملني بالوزارة على ما قاموا 
به من جهد خالل هذه االزمة في 

التجاوب مع ذوي املواطنني من خالل غرفة العمليات 
التي اعدت لتلقي اتصاالت املواطنني وطمأنتهم على 
ذويهم ومــــا قاموا به من جهد من توجيه املواطنني 

الستكمال اجراءات اخالئهم من مصر.
  كمــــا توجه االحتاد بالشــــكر الى ســــفيرنا في 

القاهــــرة د.رشــــيد احلمد وإلى 
أركان سفارتنا في القاهرة على 
الــــدور الكبير الذي قاموا به من 
خالل ترجمة توصيات صاحب 
السمو األمير واالعتناء باملواطنني 
ووضع خطة طوارئ الستقبال 
االتصاالت وإخالء املواطنني من 
جمهورية مصر العربية والتأكد 
من وصولهــــم لوطنهم احلبيب 

بخير وسالمة.
  وأوضــــح امني ســــر االحتاد 
الوطنــــي لطلبــــة الكويتـ  فرع 
العربية فيصل  جمهورية مصر 
العنزي ان االحتاد بصدد مقابلة 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
لبحث اوضاع الطلبة الدارسني في اجلامعات واملعاهد 
املصرية وما ستؤول له األحداث في القريب العاجل 
التي من شأنها تعطيل املســــيرة التعليمية ألبناء 

الكويت الدارسني في مصر. 

 أعلنت رابطة خريجي كلية ماستريخت إلدارة 
األعمال، فرع الكويت، إحـــدى الكليات الرائدة 
واملعتمدة فـــي أوروبا والتي تقـــدم برنامجي 
املاجستير في إدارة األعمال ومتهيدي ماجستير، 
عن تنظيم امللتقى األول خلريجيها في الكويت، 
وذلك خالل حفل يقام الثالثاء املقبل حتت رعاية 
سفير هولندا لدى الكويت تون بوون اوتيشي، في 
منتجع صحارى، دعيت له بعض كبار الشخصيات 
االقتصادية والسياسية وأبرز خريجي الكلية 
في الكويت. وقال رئيس فرع الكلية في الكويت 
م.وضاح الطيباوي، ان امللتقى، الذي يعد باكورة 
األنشطة محليا، يهدف الى تبادل اخلبرات بني 
العديد من القياديني واملستشارين في مجتمع 
األعمال الكويتي وخريجي كلية ماســـتريخت 
إلدارة األعمال وتبادل وجهات النظر في العديد 
من املجاالت وآخر التطورات في شأن املستجدات 
االقتصادية، كما يعد اللقاء فرصة جيدة للقاء 
اخلريجني بالهيئة التدريسية واإلدارية في الكلية. 
وأشار الطيباوي، في تصريح صحافي، الى ان 
الكلية التي ساهمت على مدار السنوات املاضية 

في رفد السوق الكويتي والدول التي تتواجد فيها 
بالعديد من اخلريجني الذين ساهموا في قيادة 
مؤسساتهم، مستمرة في مواصلة رسالتها وأداء 
دورها الذي يتعاظم في ظل التطورات االقتصادية 
الراهنة واملقبلة، حيث تتزايد احلاجة الى القيادات 
التنفيذية القادرة على قيادة مؤسساتها واخلروج 

بها الى بر األمان.
   وذكـــر الطيباوي انه متـــت دعوة عدد من 
الشخصيات االقتصادية والديبلوماسية البارزة 
في الكويـــت للقاء الذي يلقي خالله الســـفير 
الهولندي لدى الكويت كلمة ينتظر ان يتطرق فيها 
آلفاق التعاون وتبادل األعمال بني البلدين، اضافة 
الى دور الدراسات العليا في كلية ماستريخت 
لإلدارة في إعداد قياديني متخصصني لإلسهام 
في تطوير مجتمع األعمـــال. وذلك عقب كلمة 
ترحيبية يفتتح بهـــا رئيس فرع اجلامعة في 
الكويت امللتقى، اضافة الى العديد من األنشطة 
األخرى التي ستثري اللقاء وتساهم في إخراجه 
بالشكل املطلوب وسيرعى اللقاء الشركة الوطنية 

العقارية. 

 هنأ رئيس اللجنة اإلعالمية في القائمة املستقلة باجلامعة 
العربية املفتوحة فرع الكويت محمد الشمري الطلبة املستجدين 
الذين مت قبولهم مؤخرا متمنيا التوفيق لهم في اكمال حتصيلهم 

العلمي.
  واضاف الشمري ان القائمة املستقلة ستقف بجوار الطلبة 
املستجدين ومد يون العون واملساعدة لهم حتى يكون طريقهم 
سلســـا ومريحا ولالطالع اكثر طالبهم بزيارة املوقع اخلاص 

.ms-aou.com للقامة املستقلة
  ولفت الشمري الى ان القائمة املستقلة قامت بدراسة كاملة 
لعمل ادارة اجلامعة املكلفة في أول فصل دراســـي لها وأكد أن 
تلك الدراســـة تبني الفشل الذريع الذي قامت به اإلدارة املكلفة 
بالتعامـــل مع جميع االمور في الفرع وان املســـتقلة ســـتبني

 فـــي االيـــام الالحقة ما تلـــك االخطاء الفادحـــة التي وصفها 
«باملصائب». 

 الهيئة التنفيذية التحاد الطلبة: لجنة تأسيسية فيصل العنزي
  التحاد الجامعات الخاصة تمهيدًا إلجراء االنتخابات

أو احلكوميــــة مبا فيها  اخلاصة 
جامعة الكويت، والثاني أن يكون 
هناك احتاد مســــتقل لكل جامعة 
خاصة على حدة، بينما كان التصور 
الثالث أن يكون هناك احتاد يضم 
داخله جميع اجلامعات اخلاصة 
الكويت، ويكون  املوجودة داخل 

مستقال عن احتاد فرع اجلامعة.
  وقام الصقعبي بعرض نتائج 
الدراسة التي قامت بها اللجنة لهذه 
التصورات الثالثــــة على أعضاء 
املجلــــس مســــتعرضا اجلوانب 
اإليجابية والســــلبية لكل تصور 
التصور  واملقارنة بينها لتغليب 
املناســــب، موضحا أن اللجنة قد 
استقر رأيها على ضرورة تأسيس 
احتاد للجامعات اخلاصة مغلبة 
للتصور الثالث أن يكون االحتاد 
عاما يضم جميع طلبة اجلامعات 
اخلاصة ويكون مستقال عن احتاد 
الكويت. وبعد االستماع،  جامعة 
لشــــرح الصقعبي قــــرر املجلس 
اإلداري املوافقة على اعتماد التصور 
الثالث وعليه فقد مت تكليف الهيئة 
التنفيذيــــة بالبدء فــــي إجراءات 
تشكيل اللجنة التأسيسية الحتاد 
اجلامعات اخلاصة متهيدا إلجراء 

االنتخابات لتشكيل االحتاد. 

حاصال على درجة البكالوريوس 
أو ما يعادلها في التربية اخلاصة، 
والتربية، وعلم النفس، واالجتماع، 

واخلدمة االجتماعية.
  ثامنا: برنامج تربية املوهوبني: 
يهدف هــــذا البرنامــــج الى إعداد 
الذين  املعلمــــني واالختصاصيني 
تقع على عاتقهم مسؤوليات برامج 
التعرف على املتفوقني واملوهوبني 
وحصرهم في وقت مبكر، والكشف 
عن قدراتهم وإمكاناتهم، ووضع 
اخلطط والبرامج التي من شأنها 
اســــتثمار تلك الطاقات مبختلف 
أشكالها وصورها وتطويرها الى 
أقصى حد ممكن لصالح املجتمع 
ومنوه وتقدمه. ومينح البرنامج 
درجتي الدبلوم واملاجســــتير في 
التربية اخلاصة (تخصص تربية 
املوهوبني)، ويشترط للقبول في 
هــــذا البرنامج أن يكــــون املتقدم 
حاصال على درجة البكالوريوس 
أو ما يعادلها في التربية اخلاصة، 
والتربية، وعلم النفس، واالجتماع، 

واخلدمة االجتماعية.
التعليــــم    تاســــعا: برنامــــج 
والتدريب عــــن بعد: يختص هذا 
البرنامــــج باملعــــارف واملهارات 
املتعلقــــة باســــتخدام تقنيــــات 
املعلومات واالتصال في تصميم 
وتنفيذ وادارة مواد برامج التعليم 
والتدريــــب عــــن بعد بأشــــكالها 
التعلم اإللكتروني  املختلفة مثل 
(e-Learning)، والتعلــــم املدمج 
(Blended Learning)، واستخدام 
 ،(VLEs) بيئات التعلم االفتراضية
التفاعلي عــــن طريق  والتعلــــم 
االنترنت. ومينح البرنامج درجتي 
الدبلوم واملاجســــتير في التعليم 
والتدريب عن بعد، ويشترط للقبول 
في هذا البرنامج أن يكون املتقدم 
حاصال على درجة البكالوريوس أو 
ما يعادلها في أي من التخصصات 
األكادميية وتكــــون األولوية ملن 
يجيدون مهارات الكمبيوتر واللغة 

اإلجنليزية. 

موقعه أن يخالف ذلك.
  ثم انتقل أعضاء املجلس بعد 
ذلــــك إلى نظر موضــــوع الطعن 
املقدم من قائمــــة النهج الطالبي 
على نتائج انتخابات فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا األخيرة حيث قرر 
املجلس إحالة الطعن إلى اللجنة 
الدستورية لتتولى دراسته وإبداء 
الرأي القانوني في شــــأنه متهيدا 

التخاذ القرار الالزم.
  وفيما يخــــص انتخابات فرع 
اإلمارات التي مت إجراؤها مؤخرا، 
اكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية 

االستزراع الصحراوي والزراعة 
من دون تربة، والهيدروجيولوجيا 
امليــــاه اجلوفية)، وعلوم  (إدارة 

البيئة واملوارد الطبيعية.
  ومينح البرنامج درجتي الدبلوم 
التخصصات  فــــي  واملاجســــتير 
املذكورة، ويشترط للقبول في هذا 
البرنامج أن يكون املتقدم حاصال 
على درجــــة البكالوريوس أو ما 
يعادلها فــــي العلوم (بيولوجيا ـ 
كيمياء ـ بيئــــة ـ جيولوجيا)، أو 
في العلوم الزراعية بتخصصاتها 
والهندسة الزراعية، أو في الهندسة 
بتخصصاتها ذات الصلة بفروع 
العلوم  أو في  العلمية،  البرنامج 
االجتماعية واالقتصادية واجلغرافيا 

أو في الرياضيات واحلواسيب.
  ثانيا: إدارة املوارد املائية: 

وهذا البرنامج يقبل احلاصلني على 
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 
في مجاالت العلوم أو الهندســــة 
أو الزراعة ذات الصلة بالبرنامج 
ويعطي األولوية للعاملني في مجال 
املوارد املائيــــة. ومينح البرنامج 
درجتي الدبلوم واملاجســــتير في 
إدارة املــــوارد املائيــــة. كما مينح 
البرنامج شــــهادة الدبلوم العالي 
لألمم املتحدة في اإلدارة املتكاملة 
املدمج  املائية باألسلوب  للموارد 
(احلضــــور والتعليم عــــن بعد 
اإللكتروني) والذي ميهد مستقبال 
ملواصلة الدراسة لدرجة املاجستير 

في هذا التخصص.
  ثالثا: برنامج التقنية احليوية: 
وهذا البرنامج يضم تخصصني هما 
التقنية احليوية الطبية والتقنية 

احليوية البيئية.
  ومينح البرنامج درجتي الدبلوم 
التخصصات  فــــي  واملاجســــتير 
املذكورة، ويشترط للقبول في هذا 
البرنامج أن يكون املتقدم حاصال 
على درجــــة البكالوريوس أو ما 
العلــــوم (بيولوجيا  يعادلها في 
ـ كيمياء حيويــــة ـ بيئة ـ تقنية 
الصيدلــــة  فــــي  أو  حيويــــة)، 

املجلس إحالة الطعن إلى اللجنة 
الدستورية للفصل فيه.

  وأخيرا، استعرض املجلس ملف 
احتاد اجلامعات اخلاصة، وأوضح 
التنفيذية  الهيئة  أن  العنزي  بدر 
حترص كل احلــــرص على كل ما 
من شــــأنه حتقيق مصالح طالب 
الداخل  فــــي  الكويت  وطالبــــات 
واخلارج، وان طــــالب اجلامعات 
الكويت ميثلون  اخلاصة داخــــل 
قطاعا كبيرا والبد من مساندتهم 
في إنشاء احتاد خاص بهم يعبر 
عنهم وميثلهم حتت مظلة االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت.
  ثــــم اســــتعرض عبدالعزيــــز 
الصقعبــــي ما قامت بــــه اللجنة 
املشــــكلة لدراســــة هذا املوضوع 
من جهد في ســــبيل التوصل إلى 
صيغــــة مناســــبة لشــــكل احتاد 
اجلامعــــات اخلاصة حيث عكفت 
جلنة اجلامعات اخلاصة املنبثقة 
عن الهيئة التنفيذية على دراسة 
أبعــــاده وكانت  املوضوع بكامل 
هناك ثالثة تصورات لشكل احتاد 
اجلامعات اخلاصة املزمع إنشاؤه، 
األول أن يكون هناك احتاد واحد 
فقط داخــــل الكويت يضم داخله 
جميع اجلامعات املوجودة سواء 

البيئية على مستوى الدولة.
  ومينح البرنامج درجتي الدبلوم 
واملاجســــتير في اإلدارة البيئية، 
ويشترط للقبول في هذا البرنامج 
أن يكون املتقدم حاصال على درجة 
البكالوريــــوس أو ما يعادلها في 
جميع التخصصات العلمية، وتكون 
األولوية للعاملني في أحد مجاالت 
اإلدارة البيئية باألجهزة احلكومية 

ومؤسسات األعمال.
  سادسا: برنامج اإلعاقة الذهنية 
والتوحد: يقدم هذا البرنامج لطالبه 
املعارف واملهارات واخلبرات التي 
جتعلهم قادرين على فهم وتطبيق 
أحدث النظريات ونتائج البحوث 
لتحقيق أفضل أداء وظيفي، ويتم 
ذلك من خالل إعداد وتأهيل املعلمني 
واالختصاصيني في مجال اإلعاقة 
الذهنيــــة أو اضطــــراب التوحد، 
وتزويدهم مبجموعة من الكفايات 
التي يكتسبها الطالب بعد تخرجه 
مــــن البرنامج وتضــــم الكفايات 
التربوية  املعرفيــــة والكفايــــات 

والكفايات البحثية.
  ومينح البرنامج درجتي الدبلوم 
التربية اخلاصة  واملاجستير في 
(تخصــــص اإلعاقــــة الذهنية أو 
اضطراب التوحد)، ويشترط للقبول 
في هذا البرنامج أن يكون املتقدم 
حاصال على درجة البكالوريوس 
أو ما يعادلها في التربية اخلاصة، 
والتربية، وعلم النفس، واالجتماع، 

واخلدمة االجتماعية.
  ســــابعا: برنامــــج صعوبات 
التعلم: يهدف هــــذا البرنامج الى 
إعداد املعلمني املؤهلني للتدريس في 
مجال صعوبات التعلم، وكذا تأهيل 
االخصائيني في هذا املجال وتوفير 
الكــــوادر الوطنية مــــن الباحثني 
والباحثات فــــي مجال صعوبات 
البرنامج درجتي  التعلم. ومينح 
الدبلوم واملاجســــتير في التربية 
اخلاصــــة (تخصــــص صعوبات 
التعلــــم)، ويشــــترط للقبول في 
هــــذا البرنامج أن يكــــون املتقدم 

الفــــروع عبدالعزيــــز  لشــــؤون 
انتخابات  الصقعبي أن جتربــــة 
فرع اإلمارات كانت مفيدة وثرية 
التي  الروح  للغاية وأثنى علــــى 
سادت عملية االنتخاب من جميع 
املشــــاركني والذين كانــــوا مثاال 
لالنضباط وااللتــــزام والتنافس 
األخوي الشريف في ظل احترام 
كامل ألحكام دستور االحتاد. وبعد 
االستماع إلى الصقعبي، استعرض 
املجلس الطعــــن املقدم من قائمة 
التجمع الطالبي على انتخابات فرع 
اإلمــــارات العربية املتحدة، وقرر 

بتخصصاتها، أو في العلوم الطبية 
األساسية، أو في تقنية املختبرات 
الطبيــــة، أو في الطــــب البيطري 

بتخصصاته املختلفة.
  رابعا: برنامج إدارة التقنية: وهذا 
البرنامج يختص بالعلوم واملعارف 
التخطيط  التي ترفــــع مهــــارات 
واختيار واقتناء واستخدام وتطوير 
التقنيات لتشكيل وحسن إجناز 
األهداف االستراتيجية واألدائية 
للمؤسسات واملنشآت واملجتمعات 

اخلليجية.
  ومينح البرنامج درجتي الدبلوم 
واملاجستير في إدارة التقنية على 
ثالثة مسارات (الهندسة ـ تقنية 
املعلومات ـ األعمال)، ويشــــترط 
للقبــــول فــــي هــــذا البرنامج أن 
املتقدم حاصال على درجة  يكون 
البكالوريــــوس أو ما يعادلها في 
الهندسة بتخصصاتها، أو في علوم 
احلاسوب ونظم املعلومات أو في 
علــــوم اإلدارة (إدارة األعمال) أو 

في االقتصاد.
  خامسا: برنامج اإلدارة البيئية: 
البرنامج يختص باملعارف  وهذا 
اآلثار  واملهارات اخلاصة بتحليل 
البيئية للتنميــــة وإيجاد حلول 
للحد من تلك اآلثار، واســــتخدام 
نظم اإلدارة البيئية في حتســــني 
القدرة التنافسية ملؤسسات األعمال 
باإلضافة الى عملية صنع السياسات 

 آالء خليفة
  عقد املجلــــس اإلداري للهيئة 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الثالث للعام  الكويت اجتماعــــه 
النقابي ٢٠١١/٢٠٠٩ برئاسة رئيس 
الهيئة التنفيذية ورئيس املجلس 
اإلداري بــــدر العنــــزي، وحفــــل 
جدول أعمال االجتمــــاع بالعديد 

من املوضوعات املهمة.
  اســــتهل العنــــزي االجتمــــاع 
الكرمية من  املبادرة  باستعراض 
صاحب السمو االمير والتي عكست 
حرص سموه على التخفيف عن 
جمــــوع املواطنني وقربــــه منهم 
املكرمة  وإحساسه بهم من خالل 
األميرية التي تفضل مبنحها ألبناء 
الوطن مبناسبة األعياد الوطنية 
ومرور خمس سنوات على تولي 

سموه مقاليد احلكم.
  ثم استعرض العنزي حادثة قتل 
املواطن محمد امليموني وتأثيرها 
على الرأي العام، واتفق رأي جميع 
أعضاء املجلس على استنكار هذه 
احلادثة وأن سالمة املواطنني وأمنهم 
وحرياتهم واحلفاظ على كرامتهم 
خط أحمر ال يجوز االقتراب منه، 
وأن الدستور قد كفل هذه احلقوق، 
ومن ثم ال يجوز ألي فرد مهما كان 

 آالء خليفة
  أعلنت جامعة اخلليج العربي 
عــــن فتح بــــاب القبــــول لبرامج 
الدراسات العليا ألبناء دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية من 
اجلنســــني للعام األكادميي املقبل 
٢٠١٢/٢٠١١، مفســــحة املجال حتى 
تاريخ ٢٨ أبريل كآخر موعد لتقدمي 
الطلبات الــــى اجلهات احلكومية 
في الكويت على أن تعقد املقابالت 
الشخصية خالل الفترة من ٥ الى 
٩ يونيو ٢٠١١ أو في املواعيد التي 
يعلن عنهــــا للمتقدمني في بعض 

البرامج.
  وحول الشروط العامة للقبول 
أفــــاد رئيس مكتبنــــا الثقافي في 
الدمخي  البحريــــن د.علي  مملكة 
بأن املتقدم يجــــب أن يكون أحد 
التعاون وميكن  مواطني مجلس 
قبول طالب من أبناء الدول العربية 
األخرى املقيمني بدول املجلس في 
حالة توافر شــــواغر، وأن يكون 
املتقدم مرشــــحا من قبل وزارتي 
التربية والتعليم العالي أو ديوان 
اخلدمة املدنية، وأال يقل املعدل العام 
للطالب في البكالوريوس عن جيد 
جدا (٣ من ٤ نقاط) في حالة التقدم 
لبرامج املاجستير وأال يقل عن جيد 
(٢ من ٤) في حالة التقدم لبرامج 
دبلوم الدراسات العليا، وأن يجتاز 
املقابلة الشخصية وأي امتحانات أو 
متطلبات أكادميية يحددها برنامجه 
وتقرها، وأن يجتاز اختبار اللياقة 
الصحية، وأن يقدم شهادة حسن 
سير وسلوك من الكلية التي تخرج 
منها، وأن يقوم بتسديد الرسوم 

الدراسية املقررة.
ان  د.الدمخــــي    وأضــــاف 
التخصصات التي طرحتها جامعة 
اخلليج العربي تشمل تسع برامج 
على النحو التالي: أوال: برنامج علوم 
الصحراء واألراضي القاحلة: وهذا 
البرنامج يضم أربعة تخصصات 
تضم نظم املعلومات اجلغرافية 
واالستشــــعار عن بعد، وتقنيات 

 الدمخي: ٢٨ أبريل آخر موعد لتقديم طلبات 
الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي


