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  بارك املنسق العام جلريدة 
صوت الطلبة محمد البرغش 
قبول الطلبة املستجدين في 
كليـــات ومعاهـــد التطبيقي 
للفصل الدراسي الثاني لعام 
٢٠١١ ومتنى لهـــم املزيد من 

التقـــدم وخدمـــة الوطن من 
خالل العقول الطالبية املفكرة، 
كما اعلن البرغش ان «صوت 
الطلبـــة» تقـــوم بتوفير كل 
الطالب املستجد  ما يحتاجه 
من استفسارات ومستلزمات 

وخطط دراسية. 

 «صوت الطلبة»: تبارك قبول الطلبة في «التطبيقي»

 نيك فوياسيتش: على اإلنسان أن يركز على معرفة حقيقة هدفه وقيمته ومصيره

 محمد المجر
  اســـتضافت جامعة اخلليـــج للعلوم 
والتكنولوجيـــا (GUST) املعجـــزة نيك 
فوياسيتش مساء أول من أمس في محاضرة 
بعنوان «عش حياتك بال قيود» حضرها 
جمع كبير من طلبـــة اجلامعة وعدد من 
املهتمني وإدارة اجلامعة والهيئة التدريسية 

واإلدارية.
  وعلى الرغم مـــن فقدانه ألطرافه، فإن 
الشـــاب األسترالي نيك فوياسيتش حول 
هذه اإلعاقة الى سيل جارف من اإلجنازات 
والطموحات، فهذا الشـــاب الذي يبلغ من 
العمـــر ٢٨ عاما قد حقق مـــن األمور ما ال 
يستطيع ان يحققها البشر األصحاء، فقد 
استحق ان يكون رجل العام بني الشباب 
االستراليني في عام ١٩٩٠ نظرا لنجاحاته 
الكبيـــرة وطموحاته، وقـــال نيك خالل 
احملاضرة انه قد مر بالكثير من اآلالم وواجه 
العديد من الصعوبات واملضايقات في بداية 
حياته، حتى وصل به األمر الى الشـــروع 
باالنتحار لكن محاوالته الـ ٣ باءت بالفشل 
حتى جاءته الرؤية التي ارعدت فرائســـه 
على مصير والديه بعده وتفكر في حالهم 

فيما إذا أقدم على هذه الفعلة.

  وأوضح نيك فوياسيتش انه دائما ما 
يركـــز على ٣ مبادئ أساســـية في حياته 
وهي معرفة حقيقة قيمته، وحقيقة هدفه، 
وحقيقـــة مصيره، الفتا الـــى ضرورة ان 
ينحى الناس الى النظرة اإليجابية وامتالك 
الهدف بغيـــة الوصول الى النجاح وتابع 
قائال: جئت إليكم لكي أشارك معكم اإللهام 
وأترك أثرا كبيـــرا لديكم، فكم متنيت أن 
يكون لدي أطراف، لكن في الواقع لن تكون 
هنـــاك إنتاجية عندما أركز على أمر ليس 
لدي وبالتالي فإني سأخسر كثيرا، فأنا ال 
أركز على ما ليس لدي بل أركز على ما لدي 
فيجب على اإلنســـان ان يبذل ما بوسعه 

وأن يترك األمر هللا.
  وأكد نيك فوياسيتش ان اخلوف قوة 
كبيرة جدا، ألن ما يقابلها هو الشـــجاعة، 
وبالتالي فإنه من الســـهل حتقيق الهدف 
عندما يتحلى اإلنســـان بالشجاعة، التي 
من خاللها نواجه اخلوف ونتغلب عليه، 
ومضى قائال: املخاوف غير التقليدية هي 
اإلحباط في األفكار، فاإلنسان لديه اإلمكانية 
إلزالتها من خالل محاربة الكذب باحلقيقة، 
لكن تركها يجعل األمر يزداد تعقيدا، متابعا 
ان حقيقة املرء ليست مبظهره او مبقدار ما 

لديه من مال او منصب، فقيمة اإلنسان هي 
العقل واجلسم والروح، وهي األشياء التي 
ال ميكن ان نقدرها بثمن، ومن يكون على 

وشك اليأس يجب ان يتمسك باحلقيقة.
  وأضاف نيك فوياسيتش انه كان يطمح 
الى ان يكون متحدثا، وكان له ما أراد بالرغم 
من عدم تلقيه اي تدريب او تعلمه ملثل هذه 
املهارة، لكن من خالل احملاوالت استطاع 

ان يبلغ غايته.
  واســـتطرد قائال: مثالـــي املفضل هو 
املكتشف توماس اديسون الذي فشل في 
٩٩٩ محاولة صنـــع املصباح لينجح في 
املرة األخيرة، ووقتئذ فقد قال اديســـون 
انه يعرف ٩٩٩ طريقة لعدم صنع املصباح 
وهنا تظهر مدى استفادته من الفشل الذي 

أوصله الى النجاح.
  وتساءل نيك فوياســـيتش قائال: هل 
توجد هناك أي عقبة عندما ال يكون لدي 
أطراف؟ فـــي الواقع ان العقبة هي فرصة 
مهمة للتعليم وتنمية الشخصية فكل خطوة 
فشـــل جتعلك أقرب الى النجاح، لذا فأنا 
أشـــكر اهللا على ما أعطاني إياه، مبينا ان 
راحة البال تأتي من معرفتك لقيمتك وهدفك 

ومعرفتك لقيمة يومك. 

 «GUST» استضافت المعجزة األسترالي في محاضرة «عيش حياتك بال قيود»

 جناح «الوطنية لالتصاالت» (أنور الكندري)

 جانب من احلضور

 د.أحمد املنيس خالل لقائه د.صالح احلاج

 نيك فوياسيتش محاضرا في «GUST» نيك فوياسيتش لدى وصوله إلى مقر اجلامعة

 محمد البرغش 

 المنيس: جامعة الشارقة بيئة مثالية
  للتعليم تتوافق مع حاجات المجتمع

 الموسى: بحث مشاكل السحب
  واإلضافة في «العلوم»

 آالء خليفة
  اعلنت رئيسة جلان الطالبات 
بجمعية العلوم أحالم املوسى، 
ان اعضاء اجلمعية قد اجتمعوا 
االســـبوع املاضي مـــع عميد 
القبول والتســـجيل د.مثنى 
الرفاعي لبحث املشـــاكل التي 

تواجه طلبة كلية العلوم اثناء 
عملية السحب واالضافة والباي 
فورس، حيث يتوقع ان تشهد 
عملية التسجيل في الباي فورس 
ازدحاما شديدا نتيجة للزيادة 
الكبيرة في عدد الطلبة، وقد مت 
رفع عدد من املقترحات والتي قد 

تسهل عملية التسجيل، وتضمن 
ألكبر فئة من الطلبة التسجيل 
التـــي يريدونها،  في املقررات 
وشكرت املوسى الرفاعي على 
حرصه الشديد على االستماع 
ملشـــاكل ابنائه الطلبة وايجاد 

احللول لها. 

 أشاد نائب مدير اجلامعة للخدمات االكادميية 
املساندة بجامعة الكويت د.احمد املنيس بالتجربة 
الكبيرة والعمالقة جلامعة الشـــارقة على كل 
املستويات املعمارية والبنى التحتية خالل زيارته 
لهـــا، الى جانب النهضـــة العلمية والتعليمية 
املتطـــورة التـــي حققتها اجلامعـــة والتعاون 
الالمحدود الذي تبديه مع كل اجلامعات اخلليجية 
والعربية والعاملية، حتى أصبحت منوذجا يحتذى 

في جتارب املؤسسات العلمية الرائدة.
  وأعرب د.املنيس خالل زيارته للجامعة والتي 
استقبله فيها نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون 
املجتمع د.صالح احلـــاج عن إعجابه باخلطط 
التوسعية التي أجنزتها اجلامعات في مختلف 
الكليات، مشـــيدا بتجربة مجمع كليات الطب، 

ومشروعات مراكز البحوث العاملية واملستشفى 
التعليمي التابع للمجمع والتي تضم جتهيزات 
عاملية أتاحت فرصة برامج للدكتوراه في الطب 
اجلزيئي، وهو ما يعتبر اجنازا عامليا جلامعة 

الشارقة بتجربتها الزمنية القصيرة.
  وأبدى املنيس تقديـــره الكامل للنهج الذي 
تسير عليه جامعة الشـــارقة من بيئة مثالية 
للتعليم تتوافق مع حاجات املجتمع، وتساير 
التطلعات العاملية والعلمية املتقدمة من تعليم 
شامل ذي جودة عاملية، مؤكدا على دور النظام 
املتبع في التواصل العلمي االكادميي وفق أسس 
متينة وبيئة جاذبة تختص بالتعليم في املقام 
االول، مشيرا الى دور اجلامعة في تطوير جتربة 

التعليم اجلامعي في منطقة اخلليج. 

 جامعة الكويت تشارك  زار الجامعة وأعرب عن استعداده للتواصل معها
في المعرض الدولي 

للجامعات بدمشق 
ـ كونـــا: قالـــت   دمشـــق 
القبول بجامعة  رئيسة قسم 
الكويت هند الســـالم رئيسة 
الكويتي املشـــارك في  الوفد 
الدورة الـ ١٤ للمعرض الدولي 
للجامعـــات واملعاهد ومراكز 
التدريب والتوظيف (اكادمييا 
 (٢٠١١ سورية دمشق شـــتاء 
ان اجلامعة تشارك ألول مرة 
في هـــذا املعرض وذلك تلبية 
لدعوة من االخوة االشقاء في 

سورية.
  وأضافت السالم على هامش 
افتتاح املعرض الذي اقيم أمس 
التعليم  األول بحضور وزير 
العالي السوري د.غياث بركات 
وســـفيرنا لدى سورية عزيز 
الديحاني ان الوفد الكويتي سلط 
الضوء على جميع التخصصات 
التي ميكن االلتحاق  العلمية 
بها من قبـــل الطلبة األجانب 
سواء للدراســـة اجلامعية او 
الدراسات العليا للحصول على 
شهادتي املاجستير والدكتوراه 
وشروط التســـجيل والقبول 

بهذه التخصصات.
  وذكرت ان اجلناح الكويتي 
املشـــارك في املعرض شـــهد 
إقباال كبيرا من الزوار السيما 
لالستفسار عن نسب القبول 
وشروط االلتحاق بالدراسات 
العليـــا التي تقدمهـــا جامعة 
الكويت مبينة ان جامعة الكويت 
تشارك سنويا في العديد من 
املعارض فـــي كل من تونس 

واألردن ودبي.
  وأضافت ان نحو ٣٠ جامعة 
حكومية وخاصة ومعهد ومركز 
تدريب من سورية والكويت 
واألردن والســـعودية وتركيا 
وهولنـــدا وقبـــرص وأملانيا 
وفرنســـا وهنغاريا شاركت 
في املعرض إضافة الى شركات 
التطوير املهني وتقنيات التعليم 
ومراكز النشر وبوابات التعليم 
واالستشـــارات والدراســـات 
التعليمية واألكادميية املختصة 
التعليمية  البرامج  في عرض 
والتدريبيـــة داخل ســـورية 

وخارجها. 

 فيصل العتيبي 

 العتيبي: لقاء تنويري لمستجدي التطبيقي غدًا
 آالء خليفة

  تقـــدم رئيس االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
فيصل العتيبي بخالص التهاني 
والتبريكات لزمالئه املستجدين 
الذيـــن مت قبولهـــم في كليات 
ومعاهد الهيئـــة، ودعاهم الى 
بدء حياتهم الدراســـية باجلد 
واالجتهاد للحفاظ على معدالتهم، 
متمنيا لهم النجاح والتوفيق في 

مسيرتهم الدراسية.
  ودعـــا العتيبي زمالءه من 
(البنني) املستجدين حلضور 
الذي ينظمه  التنويري  اللقاء 
لهم االحتاد مبقر رابطة اعضاء 
هيئة التدريس مبنطقة العديلية 
بجوار كلية التربية االساسية 
ومقابـــل نـــادي كاظمة، وذلك 
الساعة ٦٫٣٠ من يوم السبت 
املوافق ٢٠١١/٢/١٢، الفتا الى ان 

العديد من  اللقاء ســـيتضمن 
املوضوعات املهمة التي يحتاج 
اليها الطالب ويحاضر باللقاء 
التنويري املسجل العام بالهيئة 
عدنـــان العصفـــور، ورئيس 
التربية  التسجيل بكلية  قسم 
االساسية حمد غامن، فضال عن 

عدد من النقابييــن الســـابقني 
لشــرح كل ما يتعلــق بالدراسة 
في كليـــــات ومعاهد الهيئــة، 
القدرات،  ومواعيد اختبـــــار 
واختبـــار اللغـــة االجنليزية 
والندوات االرشادية ومواعيد 
تسجيل املواد والسحب واالضافة 
وغيرهـــا مـــن املوضوعـــات 
الطالب  التي تهم  واملعلومات 

املستجد.
  من جهتها، باركت رئيســـة 
جلنـــة املســـتجدات باالحتاد 
دانة سعود العتيبي لزميالتها 
املقبوالت فـــي كليات ومعاهد 
الهيئة، مشـــيرة الى ان اللقاء 
التنويــري اخلاص بهن سيقام 
يـــــوم الســـــبــت املوافـــــق 
٢٠١١/٢/١٢ مبقــر كليـــة التربية 
االساســـية بنــات بالشاميــة 
على مســـرح املبنى الرئيسي 
بوابــة التربيــة البدنية رقــم 

٣، الساعــة ٦ مساء.
  وقالـــت العتيبـــي ان لقاء 
املستجدات سيضم نخبة من 
بالهيئة، فضال عن  املسؤولني 
عامالت االحتاد إلرشاد الطالبات 
الالتي مت قبولهن الى كل االمور 
الدراســـية التي يحتجن اليها 
ولالجابـــة عن كل أســـئلتهن 
القدرات  املتعلقـــة باختبـــار 
واختبـــار اللغـــة االجنليزية 
وتغيير التخصص والسحب 
واالضافـــة وغيرها من االمور 
التي حتتاج اليهـــا كل طالبة 

مستجدة.
العتيبـــي زميالتها    ودعت 
املقبوالت بالهيئـــة لضرورة 
حضور اللقاء التنويري ملا له 
من أهمية لهن للتعرف على كل 
ما يخص مسيرتهن الدراسية، 
ومتنـــت لهن حياة دراســـية 

موفقة. 

 بارك لهم القبول بكليات ومعاهد الهيئة

 الدغيم: التسجيل في برامج خدمة المجتمع
  بـ «التطبيقي» ١٣ الجاري يبدأ األحد حتى ٢٣ الجاري

 محمد الخالدي
  أعلـــن عميد خدمة املجتمع والتعليم املســـتمر بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب د.محمد الدغيم عن 
بداية التسجيل للفصل الربيعي ٢٠١٠/ ٢٠١١ من يوم األحد 
املوافق ٢٠١١/٢/١٣ الى يوم األربعاء ٢٠١١/٢/٢٣ من الســـاعة 
اخلامســـة وحتى الساعة الثامنة مســـاء وذلك في كل من 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املســـتمر باملقر الرئيســـي 
للهيئة بالعديلية ق٤ شارع سلطان الكليب مقابل الدائري 
الثالث – مبنى رقم ٢ الدور األول ثانوية جابر بن عبداهللا 
الصباح (بنني) اجلهراء ومدرسة كاظمة املتوسطة (بنات) 

اجلهراء وثانوية املباركية (بنني) الفروانية.
  وأوضح د.الدغيم بأن رسوم البرنامج رمزية تتراوح ما 
بـــني ٢٠ و٢٥ دينارا للبرنامج الواحد وان البرنامج الواحد 
يتضمن العديد من البرامج التقنية واملهنية مثل ميكانيكا 
وكهرباء السيارات، التمديدات الكهربائية، اللحام والتشكيل 
باحلدادة، صيانة احلاسوب، تبريد وتكييف الهواء، إشعاع 

الهاتف النقال وكيفية احلماية منه، وأما برامج اللغة فهي 
اللغة اإلجنليزية، والفرنسية واإلسبانية والتركية واألملانية 
والصينية والفلبينية والفارسية ولغة اإلشارة وعدد من 
برامج احلاسب اآللي مثل حل مشاكل احلاسب اآللي، الطباعة 
على الكمبيوتر، اليســـتريتور، إنديزاين، التصميم ثالثي 
األبعاد، الفالش، إنترنت وتصميم الصفحات، برنامج البور 
بوينت، حزم البرامج excel – word - windows، باالضافة 
الى برامج االنسانيات والفنون كالرسم الزخرفي على املواد، 
التصويـــر الضوئي، تعلم املوســـيقى والبرامج التجارية 
وهي الســـكرتارية التنفيذية، محاسبة شركات، محاسبة 

لغير احملاسبني.
  التحليل املالي والبرامج الصحية وهي تربية نحل العسل، 
تصفيف شـــعر، الطاقة الكونية وبرامج األطفال هي اللغة 
اإلجنليزية والعربية، كاراتيه، اخلط العربي وأشار الى ان 
الدراسة بالبرنامج ستبدأ يوم األحد املوافق ٢٠١٠/٣/٦ بواقع 

٣ أيام باألسبوع من األحد الى الثالثاء للفترة املسائية. 


