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 أصدر مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر 
عددا من القرارات التـــي تقضي بتجديد تعيني 
رؤساء لألقسام العلمية في كليتي طب األسنان 

والصيدلة وذلك على النحو التالي:
  اوال: د.علي حسن علي ندا، االستاذ املساعد 
بقسم الصيدالنيات، رئيسا لقسم الصيدالنيات 
بالوكالة بكلية الصيدلـــة، ملدة عام اعتبارا من 

.٢٠١٠/٩/١
  ثانيا: د.الرس جوران اندرسون رئيسا لقسم 
العلوم اجلراحية بكلية طب االسنان وذلك ملدة 

عام اعتبارا من ٢٠١٠/٩/٢٤.
  ثالثا: د.بوبي كارينجادا جوزيف رئيسا لقسم 
العلوم التشخيصية بالوكالة بكلية طب االسنان 

وذلك ملدة عام اعتبارا من ٢٠١٠/٩/٢٤. 

 تجديد تعيين رؤساء أقسام علمية في كليتي طب األسنان والصيدلة

 العبادي: معرض «كويت إديو» الخامس يتيح للطلبة االطالع 
  على مختلف التخصصات المتاحة في جامعات عدة دول عربية

 آالء خليفة شـعبان: المعـرض يقـام سـنويًا ولدينـا توجـه إلقامتـه فـي دول خليجيـة قريبًا
  حتت رعاية الشــــيخة فريحة 
الســــفير االردني  افتتح  االحمد، 
لدى البالد جمعة العبادي املعرض 
الكويتــــي العاملي للتعليم العالي 

اخلامس (كويت إديو). 
  وأكد السفير األردني في حديثه 
للصحافيني أن «املعرض الكويتي 
العاملــــي للتعليــــم العالي يحظى 
بأهمية خاصة نظرا ملا يقدمه من 
خدمات تعليميــــة ألولياء األمور 
والطلبــــة تتمثــــل باالطالع على 
املتاحة في  العلمية  التخصصات 
اجلامعــــات املشــــاركة باملعرض، 
ونحن حريصون على املشاركة في 
هذا املعرض سنويا وفي هذا العام 
اململكة  تشارك ست جامعات من 

األردنية الهاشمية».
  وأضــــاف ان «املعرض يعتبر 
الطالب مبختلف  تســــهيال للقاء 
اجلامعات وااللتقاء باملسؤولني فيها 
ملعرفة شروط القبول واملستوى 
الدراســــية  األكادميــــي والبرامج 
والعلمية عن كثب وبصورة مباشرة 
ومبسطة» وقال «نعتز في األردن 
بوجود ٣١ جامعة حكومية وخاصة 
تعتمد على معاييــــر صارمة في 
التعليم األكادميي وهناك ترابط 
وثيق بني الكويت واململكة األردنية 
الهاشمية باملجال الثقافي والتربوي 
حيث يدرس أربعة آالف وخمسمائة 
طالب كويتي في األردن ضمن مناخ 
هادئ ومســــتقر وتقدم لهم كافة 
الرعايــــة واالهتمــــام من مختلف 

اجلهات باالردن».
  وبالنسبة لوقف اعتراف بعض 
العبادي  اجلامعات االردنية، قال 
«مســــألة توجيه الطلبة وحتديد 
جامعات لاللتحــــاق بها بالتعليم 
العالي هو حق سيادي لكل دولة 
ونحن نؤكد أننا في األردن لدينا 
جامعــــات متقدمة في املســــتوى 
التعليمــــي وتقوم علــــى معايير 
صارمة في التعليم كون التعليم 
ميــــس قطاعا مهما من الشــــباب 
ومصاحلنا فهو التنمية واالستثمار 
باإلنســــان فيجب احلصول على 
مخرجــــات عالية املســــتوى من 
التعليم وإال فإن املســــألة تتطلب 
إعادة النظر فــــي اجلامعات التي 

متيل عن هذا الهدف».
الى ان بعض  العبادي    وأشار 
التي وضعت  اجلامعات االردنية 
عليهــــا وزارة التعليــــم العالــــي 
مالحظات قد اتبعــــت التعليمات 
النقاط  واملالحظات وصححــــت 
املوضوعة عليها» وقال: «أنا سعيد 
بإقامة هذا املعرض في وقت نحتفل 
فيه باململكة األردنية الهاشــــمية 

ادارة شؤون الطالب عمر املوسى 
موضحــــا انها جامعة ســــعودية 
مبواصفات عامليــــة وقد صممت 
اجلامعة مناهجها من قبل احتاد 
هيئة تكساس العاملية جتمع ٣٢ 
جامعة في تكساس وأعضاء هيئة 
تدريس عامليني والدراسة باللغة 
االجنليزية باإلضافة الى تدريس 
املناهج من خالل تقنية احلاسب 
اآللي والتعليم بأحدث ما توصلت 
اليه التقنيات املعاصرة وتطوير 
القدرات املهنية في عصر العوملة 
وتوفر اجلامعــــة مباني عصرية 
تتوافــــر فيها جميــــع اخلدمات 

الطالبية.
  وتوفر اجلامعــــة كليات عدة 
منها كلية الهندسة وكلية تقنية 

املعلومات وكلية إدارة األعمال.
  ومن جنــــاح اجلامعة الدولية 
اخلاصة للعلــــوم والتكنولوجيا 
حتدث نائــــب رئيــــس اجلامعة 
د.أحمــــد نصيــــرات موضحا ان 
اجلامعة مؤسسة سورية خاصة 
للتعليم العالي تأسست عام ٢٠٠٥ 
وقد وقعت اجلامعة مذكرة تفاهم 
للتعاون املشــــترك مع اجلامعات 
العربية واألجنبية ولها عضوية 
في عدة منظمات إقليمية، وتضم 
اجلامعة ست كليات وسبعة عشر 
تخصصا في كليات طب االسنان 
والصيدلة والهندسة والتكنولوجيا 
وإدارة األعمال والتمويل باإلضافة 

الى اآلداب والعلوم.
  وكان ختام جولتنا مع جناح 
أكادميية الشرق األوسط للطيران 
وحتدثنا مع مديرة العالقات العامة 
والتسويق انتصار الرمحي التي 
قالت لنا ان األكادميية تقدم دبلوم 
في الطيران التجاري مع فحوصات 
خطوط جوية مجمــــدة صاحلة 
ملدة سبع سنوات تؤهل ملستوى 
طيار برخصة طيــــران جتاري ـ 
آلي، معتمدة من قبل هيئة تنظيم 
الطيران املدني األردني واملعترف 
بها من قبل منظمة الطيران املدني 
الطيران  الدولية وجميع هيئات 
املدني وشركات الطيران العاملية 
والشــــهادة املمنوحة هي دبلوم 
ورخصــــة طيــــران جتــــاري آلي 
الطيار اخلريج للتوظيف  تؤهل 
في شــــركات الطيران واخلطوط 
التدريب هي  اجلويــــة وتكلفــــة 
سبعون ألف دوالر او ما يعادلها 
بالدينار األردني تدفع على اقساط 
تشمل الكتب واملواصالت والزي 
الرسمي ودورة باللغة االجنليزية 
على يد مدرسني أميركان والتأمني 
الطبي درجة أولى بكل مستشفيات 

األردن اخلاصة. 

مبيــــالد امللك ونحتفــــل كذلك في 
الكويت باألعياد الوطنية ومرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، ودائما 
نهج قياداتنا احلكيمة هو االستثمار 
باإلنســــان وهذا هو االســــتثمار 

األمثل».
  وحول املظاهرات التي يشهدها 
عدد من الدول العربية، قال العبادي 
«نأمل لكل الــــدول العربية األمن 
والسالمة واالستقرار وفي اململكة 
األردنية الهاشمية دائما تكون لدى 
جاللة امللك أطروحات وتوجهات 

تدعو لإلصالح».

  جهود جبارة

التنفيذي للمركز  املدير    وبني 
العاملي لتنظيــــم املعارض أحمد 
شــــعبان أن «املعــــرض يقام في 
الكويت للعام اخلامس على التوالي 
وهو امتداد جلهود جبارة وإصرار 
على تقدمي اخلدمة املرجوة لقطاع 
التعليم وخدمــــة الطالب بإتاحة 
الفرصة للتعــــرف على مختلف 
املناهج التعليمية واخلدمات املتاحة 
باجلامعات بصورة شمولية وعن 

كثب».
  وأضاف شعبان «ان الهدف من 
إقامة هذا املعرض هو مســــاعدة 
أولياء أمور الطلبة باختيار اجلامعة 
املناسبة ألبنائهم وإعطاء اجلامعات 
املساحة الكافية لعرض مناهجهم 
التعليمية واألكادميية وتوضيح 
شروط القبول والتسجيل لتكون 
خيارات عدة في متناول يد الطالب 
حتى نشــــكل له أرضية مناسبة 

التعليــــم العالــــي للحصول على 
االعتماد واالعتراف الفتا «لقد دعينا 
اجلامعات للمشاركة في املعرض 
حتت رعاية وزارة التعليم العالي 
ولدينا كتب رسمية بيننا وبينهم 
حول ذلك وأنا قدمت كتاب حلضور 
املعرض للوزيرة منذ شهر ديسمبر، 
وعندما ال يحضر ممثل عن وزارة 
التعليم العالي فهذا خارج عن نطاق 
مســــؤولياتي واالعمال التي أقوم 
بها وهذا أسلوب غير صحيح في 

التعامل».
  وفــــي جولة داخــــل املعارض 
اوضح مدير ادارة العالقات العامة 
والثقافيــــة بجامعة عمان االهلية 
د.ماهر شوربجي ان اجلامعة تعتبر 
منوذجا يحتذى بــــه في التعليم 
العالي املتميز في االردن واملنطقة 
العربيــــة ككل، متتلك خصائص 
متميزة تنفرد بهــــا عن مثيالتها 
مــــن اجلامعات اخلاصــــة، حيث 
تتبنى مناهج حديثة بالتعاون مع 
العاملية، وتركز  اعرق اجلامعات 
التخصصات  من خاللهــــا علــــى 
احلديثــــة واملطلوبة لالســــواق 
احملليــــة واالقليمية باســــتخدام 
التكنولوجية  التطــــورات  أحدث 
واملناهج الدراســــية، الفتا الى ان 
اجلامعــــة تعد صرحــــا أكادمييا 
متطور التفكير، قادرا على االسهام 
بفاعلية وكفاءة في التطور املهني 
والثقافي واالجتماعي واالنساني 
في االردن وفي املنطقة بأســــرها 
عن طريق اعــــداد جيل جديد من 
القادة واالختصاصني املتميزين 
الذين من شــــأنهم اجتياح العالم 

والتركيز على املهارات التي تكمل 
املعرفة العلمية.

  معهد اإلعالم االردني

  بــــدوره ذكــــر مديــــر القبول 
والتسجيل مبعهد االعالم االردني 
يونس كفرعني، ان املعرض يهدف 
من خالل برنامج املاجســــتير الى 
تقدمي مستويات جديدة في التأهيل 
الصحافــــي فــــي االردن واملنطقة 
وزيــــادة الثقة في مهنة الصحافة 
وخلق اجيــــال جديدة من الكتاب 
القادرين على وضع  واملفكريــــن 
املعايير لصحافة محترفة في اململكة 
واملنطقة، الفتا الى ان مدة الدراسة 
في البرنامج سنة واحدة مقسمة 
على ثالثة فصول دراسية متساوية 
وتشتمل اخلطة الدراسية على ٣٣ 
ساعة معتمدة باالضافة الى امتحان 
شامل، كل مادة من املواد تتكون من 
ثالث ساعات معتمدة وتتوزع على 
مجالني: التحرير الصحافي واالعالم 
احلديث والتشــــريعات االعالمية 

والسياسات والقضايا الراهنة.
  كما اشــــار الى ان املعهد يقدم 
منحا دراسية كاملة ومنحا دراسية 
جزئية حسب الشروط املعتمدة في 
الطالب  املعهد شريطة ان يجتاز 
شروط القبول العامة واخلاصة.

  جامعة الشارقة

  وحتــــدث نائــــب مديــــر ادارة 
العالقات العامة بجامعة الشارقة 
خالد عبــــداهللا ان اجلامعة توفر 
كليات عدة لدرجة البكالوريوس 
ودرجة الدبلــــوم العام باالضافة 

لالنطالق في احلياة اجلامعية».
  وردا على سؤال عن عدم تواجد 
وزارة التعليم العالي في املعرض، 
قال شعبان «هذه السنة اخلامسة 
على التوالي التي نقوم فيها بتنظيم 
املعرض وفي كل سنة تتواجد وزارة 
التعليم العالي ولكن لألســــف لم 
حتضر في هذا املعرض، وقد التقيت 
قبل إقامة املعــــرض بيوم تقريبا 
مع وكيــــل وزارة التعليم العالي 
د.خالد السعد وأبلغنا عدم حضور 
الوزارة لوجود اجتماع مع الوكالء، 
ولكن كان البد من تواجد الوزارة 
نظرا ألن املشــــاركني في املعرض 
جامعات خارجية وعاملية، وأتوقع 
ان عدم اهتمام الوزارة هو سبب 
عدم حضورهم وهذا ما ملسته منهم 

مع األسف».
  وقال شــــعبان: نحن املعرض 
الوحيد املتخصــــص في التعليم 
العالي ونتشــــارك فــــي املعرض 
مع جامعــــات خارجيــــة وعاملية 
منها أول مرة تشــــارك مبعارض 
بالكويت واآلن بسبب غياب التعليم 
العالي أصبح منظرنا غير صحيح 
وغير صحــــي وبالفعل عبرت لي 
عدد من اجلامعات عن استنكارها 
وأسفها لعدم تواجد وزارة التعليم 

العالي.
  وحول وجود املوافقة على اقامة 
املعرض، ذكر شعبان: لدي كتاب من 
وزارة التعليم العالي باملوافقة على 
اقامة املعرض، واجلامعات املشاركة 
معنا جميعها معترف بها باستثناء 
عدد قليل جدا من اجلامعات حتى 
تتواصل هذه اجلامعات مع وزارة 

مبعرفتهم ودرايتهم املســــتقبلية 
موضحا انهــــا اول جامعة خاصة 

في االردن.
  وقال ان اجلامعــــة تضم عدة 
كليات منها كلية الصيدلة والعلوم 
الطبيــــة، كلية العلــــوم االدارية 
واملالية، كلية تقنية املعلومات، كلية 
العمارة والتصميم،  اآلداب، كلية 
كلية الهندســــة، كلية التمريض، 
كلية احلقوق باالضافة الى برامج 

املاجستير في عدة تخصصات.
  وحتدث د.شوربجي عن شراكة 
جامعة عمان مع اجلامعات احمللية 
والعربية واالجنبيــــة. وقال: ان 
اخلطط الدراسية املعتمدة جلميع 
التخصصات في اجلامعة وضعت 
بحيث تضمــــن أن تكون مواكبة 
آلخر املســــتجدات، وتهدف لرفد 
املجتمع بقوى عاملة مؤهلة ومدربة 
ومســــتجيبة للمتغيرات املهنية، 
الدراســــية  باالضافة أن اخلطط 
جلميــــع التخصصــــات تخضع 
للمراجعة الدورية بهدف حتديثها 
وتطويرهــــا، كما تخضع مقررات 
هذه اخلطط للفحــــص والقياس 
املستمر ملدى مطابقة أهدافها التي 
وضعــــت مع حتصيل الطالب من 
خالل اجراء حتليل علمي لوسائل 
تقييم الطالب وأدائه وقياس مهاراته 
بشكل مستمر، وقد أنشأت اجلامعة 
مركز القياس والتقييم ليتولى هذه 
املهمة، كما تولي اجلامعة اهتماما 
خاصا بالتدريب وتؤكد على شموله 
في أي خطة دراسية واعطائه ثقال 
حقيقيا في تقييم الطالب والتركيز 
علــــى التعليم التطبيقي واملهني، 

الى كلية الدراسات العليا والبحث 
العلمي.

  ومــــن الكليات التــــي توفرها 
اجلامعة في تخصص البكالوريوس 
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
كلية اآلداب والعلوم اإلنســــانية 
العلوم، كلية  واالجتماعية، كلية 
إدارة األعمال، كلية الهندسة، كلية 
العلوم الصحية، كلية القانون، كلية 

الفنون اجلميلة والتصميم.
  ووضح ان اجلامعة بصدد طرح 
برامج جديدة كما انها تقدم برنامج 
الدكتــــوراه في القانون، وأشــــاد 
بالطلبة الكويتيني الدارســــني في 
جامعة الشــــارقة وميثلون نسبة 

كبيرة من طلبة اجلامعة.

  جامعة أما الدولية

  ومن جناح جامعة أما الدولية 
مبملكــــة البحرين حتدثت مديرة 
القبول شينج أفابلي، موضحة ان 
اجلامعة تعــــد اكبر وأول جامعة 
في آســــيا من حيث عدد الطالب 
الذين بلــــغ عددهم ســــنويا ١٥٠ 
ألــــف طالب واكثر مــــن ٢٠٠ فرع 
في الفلبني وهي من أول من وفر 
التقانة  دورات دراسية في علوم 
وهندسة احلاسوب واول من قدم 
فــــرص التعليم االلكتروني وأول 
من بادر الى تقدمي جهاز كمبيوتر 
لكل طالب وهي اول جامعة تقنية 

لدراسة ميكانيكا االلكترونيات.

  جامعة األمير محمد بن فهد

  ومن جنــــاح جامعــــة األمير 
محمد بن فهد، حتدث الينا مدير 

 أكد أن في األردن ٣١ جامعة تعتمد على معايير صارمة في التعليم

 (متين غوزال)  السفير األردني يشارك املشاركني في املعرض قطع كيكة احلفل
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 جناح جامعة أما الدولية في البحرين جناح اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا بسورية 
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