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 محمد هالل الخالدي

  أكد عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.أحمد األنصاري ان نتائج املقبولني في كليات ومعاهد 
الهيئة للفصل الدراسي الثاني سيتم االعالن عنها اليوم (االربعاء) 
وسيكون عددهم ٤ آالف طالب وطالبة. و«األنباء» بدورها تهنئ 
الطلبة املقبولني وتؤكد انها ستنشـــر أســـماءهم والتخصصات 

املقبولني فيها غدا. 

 «التطبيقي» تعلن اليوم أسماء المقبولين في الفصل الثاني

 مستجدو الجامعة المفتوحة: الرسوم الدراسية منخفضة وتسمح
  للطلبة الموظفين باستكمال دراستهم وشهادتها معتمدة من جامعة بريطانية

 أكدوا أنهم فّضلوها لقرب موقعها ومناسبتها لمحدودي الدخل

 أحمد عبداحملسن علي وليد

 طالب يتابع مقرره الدراسي 

 عمر الزواوي محمد يوسف

 جانب من االختبارات

 جراح املطيري خالد الفتال مازن عبداألمير ليالي الظفيري

دارسا في بريطانيا وهذا ما فهمته 
من احد الطلبة خريجي اجلامعة 
الذي أجنزت املاجستير مؤخرا في 
بريطانيا مما جعلته قدوة لي في 
مواصلة تعليمي بنفس التخصص 

الذي تخرج فيه.
  بــــدوره أكد الطالب املســــتجد 
جراح املطيري من تخصص إدارة 
االعمال قائال لعل ما مييز اجلامعة 
العربية املفتوحة موقعها القريب 
التي تناسب  إلى رسومها  إضافة 
محدودي الدخل ومرونة تسجيل 
أوقات املقررات إضافة إلى ذلك أن 
اجلامعة العربية املفتوحة جامعة 
معترف بها في ديوان اخلدمة املدنية 
ومجلــــس اجلامعات اخلاصة مما 
يتيح لنا ككويتيني فرصة التعديل 
الوظيفي بعد حصولنا على الشهادة 
اجلامعية ونحقق ما نطمح إليه دون 
أن نتذوق عناء الغربة والبعد عن 
الوطن واألهل. وأضاف املطيري 
مرونة الوقت وحضور احملاضرات 
في اجلامعة املفتوحة يساعد كثيرا 
في إكمال الدراسة السيما أن هناك 
العديد من احملاضرات املتاحة في 
الفترة املسائية وهذه امليزة تساعد 
الطلبة املوظفني في إكمال دراستهم 
دون التأثير على أعمالهم احلكومية 

واخلاصة في الفترة الصباحية.
  وبــــدأ الطالب املســــتجد مازن 
عبداألميــــر من تخصــــص األدب 
االجنليزي حديثه قائال جدا مناسبة 
أســــعار اجلامعــــة املفتوحة فهي 
تختلف نهائيا عن أسعار اجلامعات 
األخرى فتسجيل الفصل الدراسي 
األول بالكامل مع مقرراته واحلقيبة 
الدراسية ال يتجاوز الـ ٤٠٠ دينار 
كما أن املقررات الدراسية مناسبة 
جدا ومبتناول يد اجلميع إضافة 

إلى مرونة الوقت. 

حلم أصبح حقيقة السيما اني رجل 
متزوج ولدي أسرة وظروف عملي 
في الفترة الصباحية ال تتيح لي 
مواصلة تعليمي األكادميي في كل 
األوقــــات فكانت اجلامعة العربية 
الذي يلبي  املفتوحة هي احللــــم 
تطلعاتــــي في مواصلــــة تعليمي 
ملا متتاز به من حيث وقتها املرن 
في حضور احملاضرات، حيث ان 
احلضور ليس بشكل يومي وهناك 
مواد تلزمنا باحلضــــور مرة في 
األسبوعني وفي مواد أخرى ثالث 
مرات في األسبوع على حسب اختبار 
حتديد املستوى. وأضاف الزواوي: 
ان اجلامعة لها ارتباط وثيق مع 
اجلامعة البريطانية املفتوحة وهي 
جامعة عريقة حسب املعلومات التي 
قرأتها عنها في االنترنت ومنذ ايام 
قليلة قــــرأت ارتباطها مع جامعة 
هارفرد في تدريب موظفيها وأعضاء 
الهيئة التدريسية بالتالي ما ينعكس 

علينا نحن الطلبة.

 آالء خليفة
  أعرب عدد من الطلبة املستجدين 
باجلامعة العربية املفتوحة ـ فرع 
الكويت عن بالغ سعادتهم لقبولهم 
باجلامعة، مؤكدين على ان اختيارهم 
اجلامعة املفتوحة إلكمال دراستهم 
اجلامعية أتى من املكانة العلمية 
التي تتبوأها في الكويت والرتباطها 
الوثيق مــــع اجلامعة البريطانية 
ارتباطها مع  املفتوحة ومؤخــــرا 
جامعة هارفرد في تدريب املوظفني 
والهيئة التدريسية، واألمر من شأنه 
يحقــــق نهضة وتطــــورا تعليميا 

للجامعة من جميع اجلوانب».
املفتوحة    وقالوا ان «اجلامعة 
تتميز بتكاليفها غير املكلفة والتي 
هي بالفعل في متنــــاول اجلميع 
وباإلمكان تسديدها دون أن تثقل 
كاهل أسرنا كما أن نظام الدراسة 
فيها يراعي ظروف الطلبة املوظفني 
االلتزام  الذيــــن ال يســــتطيعون 
باحملاضــــرات بشــــكل يومي فهي 
توفر لهم فرصة إكمال الدراســــة 
اجلامعية مع احلفاظ على الوظيفة 

دون تعارض».
  وأشــــاروا إلــــى أن «للجامعة 
املفتوحة فروعا مختلفة في دول 
عربية متعددة وهذا ما ميكن الطالب 
من االســــتمرار في دراسته وعدم 
تعطلها في حالة ســــفره إلى أحد 
البلدان العربية التي متتلك اجلامعة 
فرعا لها فيه»، مشيدين في الوقت 
العربية  نفســــه مبوقع اجلامعة 
املفتوحة فرع الكويت والذي يقع 
في منطقة خيطان وهي عبارة عن 
منطقة تقع وسط البالد وتناسب 
اجلميع في مختلف مناطق البالد، 

وفيما يلي التفاصيل:
  في البداية قال الطالب املستجد 
عمر الزواوي ان التحاقي باجلامعة 

القهرية والتي ال تتيح لي اال يوم 
السبت كيوم اجازة وحيد فعملت 
علــــى ان يكون هذا اليوم هو يوم 
حضوري للمحاضرات السيما وان 
اجلامعة تتيح لي تسجيل مقرراتي 

مبا ينساب وقت دراستي.
  وذكــــر الفتــــال ان محاضرات 
اجلامعة متوافرة من الثامنة صباحا 
وحتى الثامنة مســــاء من السبت 
إلى يوم اخلميس فقمت بتسجيل 
أوقــــات محاضراتي بعد اجتيازي 
الختبار املستوى وحصولي على 
إلى تسجيل  مســــتويات متقدمة 
محاضراتي فقط في يوم السبت 
حيث تكون لــــدي مادتني في يوم 
سبت من االسبوع األول ومادة في 
سبت األسبوع الثاني وهذا استمر 
في حتصيلي العلمي أنا مســــرور 

جدا اللتحاقي.
  أمــــا الطالبة ليالــــي الظفيري 
فقالت ما مييــــز اجلامعة العربية 
املفتوحة هو أنها جامعة غير ربحية 

خاصــــة للتعليم العالي وكثير ما 
قرأت عــــن «أجفنــــد» إضافة إلى 
حصولنا في حالــــة تخرجنا من 
اجلامعة على شهادتني من اجلامعة 
البريطانية املفتوحة والتي تدرس 
جميع موادها في اجلامعة العربية 
املفتوحة إضافة إلى املتطلبات العامة 
كالتعلم الذاتي واحلضارة االسالمية 
وتاريخ الكويت السياسي، مشيرا 
الى أن اكتسابي لهذه املعلومات عن 
اجلامعة بسبب خيبة األمل السابقة 
في عدم قبولي جعلني اطلع على 
معلومات كثيرة في اجلامعة مما كان 

دافعا لي ألن أكون احد طلبتها.
  بينما أشار الطالب خالد الفتال 
الى أن اجلامعة العربية املفتوحة 
منتشرة في عدة أفرع وهي بنظام 
واحد وبحكم وضعــــي كمقيم قد 
أرغب في االنتقال إلى بلدي الذي 
يوجــــد به فــــرع للجامعة وهناك 
استطيع إكمال ما أجنزته في الكويت 
في اجلامعة كما أن ظروف عملي 

ويحوي املوقع أقساما اخرى عديدة 
نصح معرفـــي الطلبة بزيارتها 
وحضور املهرجان ليشترك اكبر 
عدد ممكن من الطلبة في رفع راية 
بلدنا الغالي الكويت واالحتفال 
بأعيادها الوطنية العزيزة على 
قلوبنا، وأوضح معرفي أنه ميكن 
للطلبة زيارة موقع املهرجان على 

رابط موقع االحتاد الرسمي.
  وفـــي اخلتام أشـــار معرفي 
الى ان هـــذا املهرجان لن يكون 
آخر ما تقوم به الهيئة االدارية 
في االحتاد وإمنا بداية ملتقيات 
عديدة ستغطي بإذن اهللا القارة 
االميركية حتى يتحقق شـــعار 
االحتـــاد «احتادنـــا. بيتنا في 
غربتنا» بأكبر قدر ممكن من خالل 
جتميع الطلبة في مختلف املدن 
والواليات االميركية والتواصل 

معهم على مدار العام. 

الثقافي في دبلن د.وليد شعيب 
على اجلهـــود التـــي بذلت في 
تســـريع إقرار وتطبيق التأمني 
الصحي ليصبح واقعا ملموسا 

في جمهورية ايرلندا.
  ودعا جميع الطلبة والطالبات 
الدارسني في جمهورية ايرلندا الى 
زيارة املوقع االلكتروني للمكتب 

ملزيد من املعلومات. 

 جامعة الخليج العربي كّرمت
  المشاركين في «توظيف اإلنترنت»

  
  كّرم رئيس جامعة اخلليج العربي د.خالد العوهلي ٣٥ مشاركا من 
دول مجلس التعاون اخلليجي أنهوا أخيرا أعمال ورشة توظيف اإلنترنت 
في مجال التصنيف والفهرسة التعاونية التي أقامتها جامعة اخلليج 
العربي بالتعاون مع جلنة عمداء ومسؤولي شؤون املكتبات في اجلامعات 

ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون اخلليجي.
  اســـتعرضت الورشة التي شـــاركت فيها مؤسسات خليجية منها 
جامعة الكويت (الكويت)، جامعة الســـلطان قابوس (عمان)، جامعة 
امللك خالد، جامعة جازان، جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة 
طيبة، جامعة الدمام، جامعة امللك سعود (السعودية)، باالضافة لوزارة 
التربية والتعليم ومدرسة بيان البحرين، مركز عيسى الثقافي، كلية 
البحرين اجلامعية، املكتبة البرملانية ملجلسي الشورى والنواب من مملكة 

البحرين، أحدث وسائل الفهرسة اآللية، والتصنيف اإللكتروني.

 محمدالمجر
  هنأ نائب رئيس احتاد الطلبة 
في اململكة املتحدة فرع ايرلندا 
علـــي حســـني القطـــان الطلبة 
والطالبات الذين يدرســـون في 
جمهوريـــة ايرلندا على تطبيق 
التأمني الصحي منذ أول فبراير 
اجلاري. ودعا القطان في تصريح 
لـ «كونا» الطالب والطالبات الى 
ضرورة متابعة البريد االلكتروني 
اخلـــاص بهم الســـتقبال أرقام 
عضويتهم لدى شـــركة التأمني 
حلني تسلم بطاقة العضوية عبر 
البريد مع امكانية استخدام رقم 
العضوية للعـــالج خالل زيارة 
الطبيب. وأعرب عن خالص شكره 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على اهتمامه الدائم 
بأبنائه الطلبة في اخلارج وشكره 
ملجلس الوزراء الذي أقر ميزانية 

للتأمني الصحي.
  كما ثمـــن القطان دور وزارة 
الصحة ورئيس املكتب واملستشار 

على مدار املهرجان.
  كما يحوي املوقع قسما خاصا 
بأنشطة املهرجان والتي ستغطي 
جوانب عديدة منها ما ميكن من 
خاللها ان يظهر الطلبة مواهبهم، 
ومنها الرياضية والثقافية أيضا 

جلنة التنسيق واملتابعة عبداهللا 
العدواني ان هــــذه املهام وتلك 
اللجنة تعد أولى اللجان والتي 
مت انشاؤها من أجل العمل على 
التواصل والتفاعل فيما  زيادة 
بني جلان االحتاد املختلفة أوال 
بأول متمنني جلميع اللجان كل 
النجــــاح والتوفيق فيما تقدمه 

من أنشطة.

 آالء خليفة
  أعلن رئيس جلنة التنسيق 
واملتابعة بالهيئة اإلدارية باالحتاد 
الوطني لطلبــــة الكويت ـ فرع 
اجلامعة بدر العدواني أن اللجنة 
ســــتقوم خالل العــــام النقابي 
احلالي مبتابعــــة جميع أعمال 
اللجان والتنســــيق فيما بينها 
خالل إقامة األنشــــطة الثقافية 
والنقابيــــة والرياضية وغيرها 
من األمــــور األخرى التي تصب 
في مصلحــــة جموعنا الطالبية 
باجلامعة إلخراج تلك االنشطة 
بالشكل األمثل واملناسب والعمل 
على حتقيــــق الفائدة واملنفعة 

املرجوة من اقامتها.
  وقال بدر العدواني ان اللجنة 
في ســــبيل القيام بتلــــك املهام 
واألعمال املنوط بها عمل اللجنة، 
وذلك لضمان حسن سير العمل 
هو ضمان عدم تداخل التوقيتات 

واألزمان بأكبر قدر ممكن.
  من جهته، قال نائب رئيس 

 آالء خليفة
  أعلن نائب الرئيس للشؤون 
الوطني  اإلعالمية في االحتاد 
لطلبة الكويت ـ فرع الواليات 
www.nuks. املتحدة االميركية
org احمـــد معرفي عن إطالق 
موقع مهرجان االستقالل، الذي 
سيقام مبناســـبة االحتفاالت 
باألعياد الوطنية في منتجعات 
بالـــم ســـبرينقز فـــي والية 
كاليفورنيا في الفترة بني ٢٥ 
و٢٧ اجلاري، واضاف معرفي 
ان املوقع يشـــمل العديد من 
األقسام التي تضم قسما خاصا 
حول املنطقة التي سيقام فيها 
املهرجان والتي تتميز بطبيعتها 
اخلالبة وبعدهـــا عن صخب 
املدن، مما يعطي فرصة جيدة 
للطلبة لقضاء أوقات مريحة في 
أجواء كويتية وأنشطة ممتعة 

الطالب املســــتجد    بدوره قال 
علي وليد: مت قبولي في تخصص 
األدب االجنليــــزي، وأضاف: هذه 
التوالي  الثالثة على  الســــنة  هي 
التي أقدم فيهــــا أوراقي للجامعة 
وال يتم قبولي بسبب عدد الطلبة 
املتقدمني وبسبب اختبار القدرات 
ومع اصراري على مواصلة تعليمي 
عملت على حتسني لغتي االجنليزية 
ومهاراتي إلــــى ان اجتزت اختبار 
القدرات وبالفعل مت قبولي ولدي 
الكثير من الطموح واآلمال متوقفة 
على هذه الشهادة اجلامعية، كما أنه 
ال توجد هناك جامعة تكون رسومها 
تناسب محدودي الدخل كاجلامعة 
املفتوحة السيما من لديهم التزامات 

أسرية وكبار السن.
الطالــــب املســــتجد أحمد    أما 
عبداحملسن فقال: ان اجلامعة حتت 
مظلة برنامج اخلليج العربي لدعم 
منظمــــات األمم املتحدة اإلمنائية 
(أجفند) بوصفها مؤسسة عربية 

جميع آمالنا وتطلعاتنا.
الطالب املســــتجد    بدوره قال 
محمد يوسف من تخصص األدب 
االجنليزي ان اجلامعة تســــتخدم 
مفهوم التعليم املفتوح الذي يتبنى 
مــــا ال يقل عن ٢٥٪ مــــن عمليات 
التعليم املباشــــر التي تهدف إلى 
توفير بيئة مالئمة للتعليم الفاعل 
النشط وكذلك خلق جو من التفاعل 
املباشر بني الدارسني فيما بينهم من 
خالل عدد من الوسائل والوسائط 
التعليمية املعتمدة لديها والشيء 
هذا جعلها دافعا لي في أن أواصل 
تعليمي اجلامعي السيما أني اطمح 
في حالة تخرجي بإذن اهللا تعالى 
إلى مواصلــــة تعليمي في اململكة 
املاجستير  املتحدة لنيل رســــالة 
وهذا امر مرن جدا السيما بارتباط 
اجلامعة العربية املفتوحة باجلامعة 
البريطانيــــة املفتوحة وحصولنا 
كطلبة بعد تخرجنا على شهادتني 
مما يخلص ومدة الدراسة باعتباري 

ورسومها في متناول اجلميع وما 
يعادل رسوم الطالب في املتوسط 
والثانويــــة فهذه ميزة رائعة جدا 
بالنسبة لي إضافة الى ذلك مرونتها 
في تسجيل األوقات التي تناسبني 
في الفتــــرة املســــائية بحكم اني 
موظفــــة. وتابعت الظفيري قائلة 
انني خريجة التطبيقي في دبلوم 
احلاسب اآللي وكان طموحي أن أكمل 
دراستي اجلامعية في التخصص 
نفسه فقبلت في اجلامعة املفتوحة 
فــــي تخصص تقنيــــة املعلومات 
الدبلوم  واحلوسبة بنفس مسار 
الذي لدي مما يناســــب طموحي 
ورغبتي أضف الى ذلك انه توجد 
تخصصات اخرى كتقنية املعلومات 
وعلوم احلاسوب وبكالوريوس في 
 ITC تقنية املعلومات واالتصاالت
وبكالوريوس احلاسوب مع إدارة 
األعمال، لكن ما يعيب اجلامعة هو 
وجودها في خيطان، آملني من إدارة 
إلى مبنى يلبي  اجلامعة االنتقال 
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 العازمي لعدم احتساب
  مادة الحسبان ٢ كإلزامية في «العلوم»

 آالء خليفة
  أعلن نائب رئيس الهيئة اإلدارية للشؤون األكادميية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع اجلامعة خالد 
العازمي أن مطالبات الطلبة واجلمعيات التابعة لقسم 
العلوم واألرض والبيئة لم جتد ردا بخصوص إسقاط 
مادة احلسبان ٢ عن كونها مادة إلزامية مسبقة ملواد 
في القســــم وهي ال متت لها بــــأي صلة من حيث ان 
املقرر يتطلب مادة اجليوفيزياء واجليوكيمياء وغيرها 

من تلك املقــــررات. وأضاف العازمــــي قائال ان هذه 
املقررات باألصل ال حتتوي على شيء له عالقة مبادة 
الرياضيات املذكورة اعاله حيث ان هناك مواد متطلبة 
في الدراسات العليا توجد بها مواد رياضيات البد ان 
تكون مسبقة في صحيفة التخرج غير موجودة مثل 
Geomath حيث إن املقرر حسبان ٢ متطلب للتخرج 
لدفع ٢٠٠٥ وما قبل وأصبح إلزاميا لدفع ٢٠٠٦ وما 

بعد، فأين العدل مبثل هذه االمور؟ 

 أحمد معرفي

اللجنة    ومتنــــى رئيــــس 
بدر العدواني جلميع الطالب 
والطالبــــات بجامعة الكويت 
كل النجاح والتوفيق والتقدم 
خالل مســــيرتهم الدراســــية 
واألكادمييــــة باجلامعة واعدا 
بتقدمي كل مــــا يصب ويخدم 
تلك اجلموع الذين وجدنا لهم 

ومن اجلهم. 

 عبداهللا العدواني بدر العدواني

 علي القطان 
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