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 محمد هالل الخالدي

  استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
سفير جمهورية املانيا االحتادية في الكويت السفير فرانك ماركس مان وذلك مبكتبه 

بديوان عام الهيئة بالعديلية.
  ومت خالل اللقاء تبادل احلديث حول عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشـــترك 
وإمكانيـــة فتح قنوات جديـــدة للتعاون والتواصل بني البلديـــن في مجال التعليم 

والتدريب. 

 النفيسي استقبل السفير األلماني

 وفد من شركة الوطنية لالتصاالت زار المعهد 

 خالل احتفال «دامت أفراحك يا كويت» بحضور فريحة األحمد 

 السماك: توفير احتياجات «االتصاالت والمالحة»
  من المعامل واألجهزة لتلبية متطلبات «الخاص» 

 اليعقوب: «الحقوق» تهتم بالجوانب االجتماعية والوطنية 

 طالبات «بوكسهل» يشاركن في مؤتمر «تصميم ٢٠١١» في قطر
 آالء خليفة

  أعلنت كلية بوكسهل الكويت للبنات عن 
مشاركة مجموعة من طالباتها مبركز الفنون 
التطبيقية والتصاميم في مؤمتر تصميم 
٢٠١١ املقام في قطر والذي يتضمن مسابقة 

أفضل تصميم حتت شعار ساينبس.
  تقدمت كلية بوكســـهل الكويت بأربعة 
مشاريع من تصميم الطالبات وقد فاز أحد 
هذه التصاميم ومت ترشـــيحه للمســـابقة 
النهائيـــة، هذا وقد متت دعـــوة الطالبات 
العنزي  الكندري وشوق  الفائزات شروق 
ودالل البكر وصابرين بوغيث من قســـم 
الفنون التطبيقية، وشريفة الوزان وفاطمة 
توندرو من قسم إدارة األعمال، وبإشراف 
مرشدتهن األكادميية انتونيا جوليك لعرض 
مشـــروعهن خالل املؤمتر وذلك من ٢١ الى 

٢٤ مارس ٢٠١١ في الدوحة ـ قطر.
  هـــذا وقد عّبرت جوليك عـــن اعتزازها 
بطالباتها وتفاؤلها، مشـــيرة الى ان هناك 
فرصة كبيرة لفوز طالبات كلية بوكسهل 

الكويت باملسابقة.

  ويعقد مؤمتر «تصميم ٢٠١١» في جامعة 
فرجينيا كومونويلث في قطر والتي تعمل 
كحلقـــة وصل في جتميـــع األفكار في جو 
ابداعي وربطها مع األشـــخاص واملصممني 

والصناعة.
  ويكرم املؤمتر املصممني الذين يجددون 
ابتكاراتهم وطرق عملهم التي تضفي تأثيرا 
كبيرا على احتياجات املجتمع وتأثيراتها 

عامليا.
  سيكون املؤمتر حتت رعاية سمو الشيخة 
موزة بنت ناصر املســـند لتعزيز رؤيتها 
بإعطاء الفرص للشـــباب العربي املوهوب 
بخوض مثل هذه التجربة الغامرة، ويعقد 
املؤمتر ملدة أربعة أيام مبشـــاركة الطالب 
واملصممني واملبتكرين واملعلمني واحملاضرين 
وأصحاب الشـــركات في هـــذا القطاع مما 
يضفي جتربة تستفيد منها قطر واملنطقة 

بأكملها.
  تعتبر مشـــاركة كلية بوكســـهل ضمن 
سلسلة من األنشطة األكادميية التي تطور 

وتعزز اخلبرات العملية للطالبات. 

 محمد الخالدي
  نظمت إدارة متابعة اخلريجني وسوق 
العمل بقطاع التخطيط والتنمية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيارة 
ميدانية لبعض قيادات الشركة الوطنية 
لالتصاالت الى املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة وذلك من أجل التعرف عن قرب 
التي  املادية والبشرية  على االمكانيات 
توفرها الهيئة في ضوء منهج التطوير 
الشــــامل املتبع منذ ســــنوات في مجال 
تشييد املباني الضخمة وما يتبع ذلك من 
جتهيزات ومعامل حديثة واجهزة متطورة 
تتفق مع ما هو متوافر في سوق العمل، 
كان في استقبال الوفد مدير املعهد عباس 
السماك ورؤســــاء االقسام التخصصية 

في املعهد، حيــــث مت تعريف الضيوف 
بدور قطاع التدرب بشــــكل عام واملعهد 
بشكل خاص وما يوفره من خدمات في 
مجال تأهيل كوادر فنية وطنية مدربة 
في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية 
والكمبيوتر واملالحة البحرية واجلوية، 
حيث قام رئيس قسم تخصصي بعرض 
ما يوفره القسم من برامج تخصصية، 
هذا وقد مت خالل اللقــــاء التعرف على 
التدريبية للشركة وتطلعات  االنشطة 
الشركة وخططها واحتياجاتها املستقبلية، 
والســــبل الكفيلة بفتح قنوات التعاون 
بني الهيئة بشــــكل عام واملعهد بشــــكل 
خاص، وفي ختــــام الزيارة متت زيارة 
أحدث املعامل املتوافرة في املعهد حيث مت 

التطرق الى املعامل التي سيتم توفيرها 
خالل الثالثة شهور القادمة.

  وحول هذا اخلصوص أكد الســــماك 
اهمية هــــذه الزيارات مؤكــــدا أن قطاع 
التخطيط والتنمية يقوم بدور مميز من 
خالل متابعة اخلريجني وسوق العمل، 
مشــــيرا في الوقت نفسه الى أنه لو مت 
توفير جميع احتياجات املعهد من املعامل 
والورش واالجهزة فإن املعهد ســــيكون 
قادرا على تلبية احتياجات القطاع اخلاص 
بشــــكل كامل، مبينا أن املعهد قادر على 
تلبية احتياجات القطاع العام بنســــبة 
كبيــــرة، مؤكدا أن الهيئة تســــعى دائما 
لتلبية احتياجاتنا، وبني السماك أن ما 
ملسه من اعجاب الضيوف بامكانيات املعهد 

تشير إلى اننا نخطو خطوات ثابتة نحو 
املسار املطلوب والذي من اجله مت انشاء 
املعهد والذي يعتبر اقدم معهد تدريبي 
في الكويت، ومن جانب آخر أكد د.حسني 
قاســــم مدير إدارة متابعة اخلريجني أن 
هذه الزيارة ضمن استراتيجية وضعتها 
االدارة لعمل زيــــارات ميدانية للقطاع 
اخلاص للتعــــرف عن قرب على الهيئة 
وامكانياتها املادية والبشرية خصوصا في 
ضوء التطور الكبير الذي تشهده الهيئة 
في حتديث مبانيهــــا ومعاملها وورش 
عملها، هذا وقد أبدى الضيوف استعدادهم 
لفتح قنوات التعاون مع الهيئة في مجال 
تأهيل الكوادر الفنية الوطنية املدربة في 

مجال االتصاالت. 

 آالء خليفة
  أكــــد عميد كلية احلقــــوق بجامعة 
الكويت د.بدر اليعقوب ان كلية احلقوق 
من الكليات الرائدة التي تناقش قضايا 
املجتمع وتتناول وتناقش القانون وفي 
الوقت ذاتها بقــــدر اهتمامها باجلانب 
االكادميي والتعليمي تهتم كذلك باجلوانب 
الوطنية واالجتماعية وحرصت على 
االحتفال باالعياد الوطنية التي تعتبر 

مناسبة عزيزة على القلوب.
  وأشار د.اليعقوب خالل احلفل الذي 

ينظمه مكتب العالقات العامة بالكلية 
بالتعاون مع جمعيــــة القانون لليوم 
الثاني على التوالي صباح امس باحلرم 
اجلامعي بالشــــويخ مبناســــبة العيد 
الوطني وعيد التحرير ومرور ٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم بعنوان «دامت افراحك يا كويت» 
بحضور الشيخة فريحة األحمد الى ان 
هذا احلفل ال يضاهي حجم املناســــبة 
الكبيــــرة ولكن اردنا في كلية احلقوق 
وجمعية القانون ان نتشــــارك معا في 

التعبيــــر عن فرحنا لهذه املناســــبات 
الغالية لدينا.

  وقال د.اليعقوب ان ذكرى االستقالل 
تذكرنا باليوم الذي حصلت فيه الكويت 
على شخصية مستقلة ومكانة قانونية 
متميزة كما ان ذكرى يوم التحرير تذكرنا 
مبا قام به شبابنا االبطال في الدفاع عن 
الوطن وابادة العدوان العراقي الغاشم 
باالضافة الى تذكيرنا بالتضحيات التي 
قدمها ابناء هذا الشعب من اجل وطنهم 
كما ان هناك مناسبة وطنية اخرى عزيزة 

على قلوب جميع الكويتيني وهي مرور 
٥ ســــنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مسند اإلمارة فهو عهد مستنير 
ويبشر باخلير للوطن واملواطنني، مشيرا 
الى ان جميع الفئات بالكلية شــــاركت 
في هذه االحتفال من اســــاتذة وطلبة 
وموظفني، واســــتطعنا ايصال رسالة 
مفادها أن كلية احلقوق ليست مبنأى 
عن املجتمع الكويتي وتســــاهم بشكل 
قوي في تعزيز الــــوالء واالنتماء لهذا 

الوطن العزيز. 

 عباس السماك مستقبال وفد الوطنية لالتصاالت 

 الشيخة فريحة األحمد متوسطة أسرة كلية احلقوق

 مبنى كلية بوكسهل

 صاحب السمو األمير يكّرم أوائل خريجي 
جامعة الكويت «الدفعة األربعين» 

 آالء خليفة
  حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تنظم جامعة الكويت حفلها السنوي الوائل 
اخلريجني (الدفعــــة األربعون) للعام اجلامعي 
٢٠١٠/٢٠٠٩، وذلك في متام الســــاعة العاشــــرة 
والنصف من صباح يوم االثنني ٢٠١١/٣/٧ على 
مسرح عبداهللا اجلابر الصباح في احلرم اجلامعي 

بالشويخ.

  ودعت ادارة شؤون اخلريجني بعمادة القبول 
والتسجيل في جامعة الكويت جميع اخلريجني 
الكويتيــــني االوائل من الدفعــــة االربعني للعام 
اجلامعــــي ٢٠١٠/٢٠٠٩ جلميع الكليات وعددهم 
١٤٨ فائقا من اوائل اخلريجني حضور البروڤة 
االولى حلفل التخرج وذلك في متام الساعة الثالثة 
عصر يوم غد االربعاء على مسرح عبداهللا اجلابر 

الصباح في احلرم اجلامعي بالشويخ. 

 الزيد: «قادة المستقبل» تجربة فريدة يهدف 
إلى تأهيل الصف الثاني من القياديين 

 قسم النشر اإللكتروني أعلن عن الفائزين
  في مسابقة األمانة العامة للتصوير الفوتوغرافي

امــــني عام   حتــــت رعاية 
جامعة الكويت د.انور اليتامى 
نظم قسم النشر االلكتروني 
واملسؤول عن املوقع االلكتروني 
الرسمي جلامعة الكويت بادارة 
العامــــة واالعالم  العالقــــات 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي 
الفترة  لالسرة اجلامعية في 
من ١٣ يناير الــــى ١٣ فبراير 
٢٠١١ وذلك مبناسبة احتفاالت 
الكويت مبرور ٥٠ عاما على 
اســــتقاللها و٢٠ عامــــا على 
العراقي  الغزو  حتريرها من 
الغاشم ومرور ٥ سنوات على 

تسلم صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلكم.

  وقد شارك في املسابقة عدد كبير من اسرة 
جامعة الكويت بقطاعاتها املختلفة من اعضاء 
هيئة تدريس وموظفني وطلبة بصور مرتبطة 
مبواضيع املسابقة وقد مت اختيار الصور من قبل 
متخصصني في مجال التصوير وعلى رأسهم 

د.احمد دشتي مدرس مساعد 
(تصويــــر صحافي) بقســــم 
االعالم في كلية االداب، حيث 
سيتم نشــــر الصور اخلمس 
الفائزة على املوقع االلكتروني 
الرسمي جلامعة الكويت، كما 
ســــيحظى الفائزون اخلمسة 
بجوائــــز قيمــــة تقدمها لهم 
االمانة العامة في موعد سيتم 
االعالن عنه الحقا على املوقع 
الرسمي جلامعة  االلكتروني 

.www.ku.edu.kw :الكويت
  والفائزون اخلمســــة هم: 
اســــراء عادل فــــارس ـ كلية 

العلوم ـ علوم بيولوجية.
  رجاء علي الســــريجـ  كلية العلومـ  قســــم 

االحصاء وبحوث العمليات.
  اميان جمال – كلية احلقوق – مكتب التوجيه 

– باحث اعالمي.
  العنود سعيد العجمي – كلية التربية.

  آمنة جعفر – كلية العلوم. 

 انطالق البرنامج في الجامعة

 د.املطيري خالل اللقاء

 حرصا من ادارة التطوير االداري والتدريب 
بجامعة الكويت على استمرار التواصل املتبادل 
وتطبيقا لتوجيهات االمانة العامة باستكمال 
مشروع تأهيل الكوادر االدارية مبراكز العمل 
املختلفة في جامعة الكويت، دشـــنت االدارة 
برنامج «امللتقـــى الرابع إلعداد صف ثان من 
القياديني االداريني» (قادة املســـتقبل الرابع) 
والذي خصص لتهيئة رؤســـاء االقســـام في 
مراكز العمل املختلفة، وذلك في الفترة من ١٣ 
فبراير الى ٣١ مارس املقبل، مبشاركة ٢٥ متدربا 
ومتدربة، وملدة سبعة أسابيع متواصلة يتخللها 
دورات تدريبية وزيارات ميدانية وورش عمل 

اختبارات يجب أن يجتازها املتدرب.
  وفي هذا الصدد، أكدت مديرة ادارة التطوير 
االداري والتدريب في جامعة الكويت ســـعاد 
الزيد على أهميـــة التدريـــب باعتباره خير 
استثمار للطاقات البشرية والتي تعد الطاقة 
احملركة للتطوير والتنمية مبختلف أوجهها، 
مشـــيرة الى الدور االيجابـــي لالمانة العامة 
احملفز والداعم لتحقيق االهداف، حيث تسعى 
دائما الى ايجاد فرص التنمية والتطوير وفقا 
الحتياجـــات تطوير نظم العمل بكل قطاعات 
اجلامعة ومراكزها، مع توفير سبل استثمار 
وتنمية قدرات ومهارات العنصر البشري لكي 
يحملوا لواء مســـؤولية القيادة فيها ملواجهة 

حتديات العصر ومتطلباته.
  وأشارت الزيد الى ان ادارة التطوير االداري 
والتدريب بتبنيها مشروع اعداد برامج قادة 
املســـتقبل في اجلامعة آثرت إحداث التغيير 
املستمر في جدول وموضوعات العمل في هذا 
البرنامج الذي يطرح للمرة الرابعة لصقله حتى 
يرقى مبستوى جودة التطبيقات ذات الطابع 
االيجابي، مع خلق الرؤية القيادية االبداعية، 
وذلك من خالل استضافة الشخصيات الناجحة 
وورش العمل والزيارات امليدانية واالختبارات 

التي يجب أن يجتازها املتدرب.
  وأفادت الزيد بأن البرنامج يهدف الوصول الى 
قمة اجلودة في الكوادر االدارية في كل ادارات 
جامعة الكويت واعداد وتأهيل صف ثان من 
القياديني ليكونوا قادرين على حتمل املسؤولية 
واملساهمة الفاعلة في العملية االدارية، فضال 
عن تأهيل واستثمار املوارد البشرية املوجودة 

وإشراكهم في عملية التحسني والتطوير في 
اجلامعة وكوادرها، واالرتقاء مبستوى اخلدمة 
املقدمة للمنتفعني من خدمات اجلامعة باالضافة 
الى ايجاد بيئة العمل واآلليات واملعايير املناسبة 
لتحقيق التميز، مشـــيرة الى ان البرنامج مت 
طرحه ثالث مرات قبل اآلن، وتتم املشـــاركة 
فـــي البرنامج من خالل تعميمـــه على مراكز 
العمل ومن ثم يتم الترشيح من الرئيس االعلى 
ملركز العمل وفقا لشـــروط املبينة: ان يكون 
املرشح كويتي اجلنسية ويشغل وظيفة رئيس 
قسم وحاصل على مؤهل جامعي + ٨ سنوات 
خبرة كحد أدنى، وحاصل على مؤهل دبلوم + 
١٢ ســـنة خبرة كحد أدنى، على أن يكون آخر 
تقريري كفـــاءة حصـــل عليهمـــا املرشـــــح 

(امتيــاز).
  وأكدت الزيد ان برنامج «قادة املســـتقبل 
الرابع» سيستغرق سبعة أسابيع متواصلة 
على خالف الـــدورات التدريبية والتطويرية 
االخرى املختصـــرة للتأكد من جودة التأهيل 
وضمان استفادة املتدربني، كما انه مع نهاية 
البرنامج ســـيكرم املتدربـــون الذين اجتازوا 
البرنامج في النهاية بتفوق ومتيز خللق جو 

تنافسي ايجابي.
  بدوره، قال د.يوسف محمد املطيري أستاذ 
االدارة املالية واملوازنات ـ مستشـــار االدارة 
والتنظيم ـ مديـــر برنامج الدبلوم العالي في 
االدارة العامة بكلية العلوم االدارية ان مشاركته 
بهذا البرنامـــج تأتي لتغطية اجلانب االداري 

واملهارات اخلاصة مبديري املستقبل.
  مشيرا الى انه قدم من خالل البرنامج مجموعة 
من املهارات املتعددة التي تعرف عليها املتدرب 
ومنها مهارات التخطيط والتنظيم والتوجيه 
والرقابة، وكذلك مهارات التخطيط االستراتيجي 
وادارة التغيير، باالضافة الى مهارات املدير في 

ادارة الوقت وتقييم أداء العاملني.
  وأشار د.املطيري الى ان هذا البرنامج يعد 
من املتطلبات االساســـية للترقية للوظائف 
القيادية في جامعة الكويت، وانه ملس اهتمام 
املشاركني بتنمية قدراتهم ومهاراتهم االدارية 
من خالل احلوار اجلماعي البناء واملشـــاركة 
االيجابية في احلاالت وورش العمل املصاحبة 

للبرنامج في االسبوع االول. 

 د.انور اليتامى 


