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  حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الساير تعقد كلية 
الطب بالتعاون مع وزارة الصحة «املؤمتر العلمي الثاني 
ألمراض الكبد» في الفترة من ٥ الى ٦ مارس اجلاري 
في قاعة الشيخة سلوى الصباح في املاريناـ  الساملية. 
وصرح رئيس وحدة اجلهاز الهضمي مستشفى مبارك 
الكبير وعميد كلية الطب د.فؤاد العلي بأن السنوات 

القليلة املاضية شهدت طفرة نوعية في تشخيص وعالج 
أمراض اجلهاز الهضمي وذلك بفضل النشاط البحثي 
فـــي مجال علم اجلينات واألمـــراض املناعية والطب 
اجلزيئي، وقد جنحت اللجنة املنظمة في اســـتضافة 
نخبة مـــن األطباء العامليني واإلقليميني واخلبراء في 
أمراض الكبد لالســـتفادة من خبراتهم العلمية ونقل 

خبراتهم للكوادر املعنية. 

 المؤتمر العلمي الثاني ألمراض الكبد ٥ الجاري
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 بدء الدراسة رسميًا في أول كلية كويتية 
خاصة بدراسة علوم القانون

 انتهاء فترة رئاسة د.الخضري 
  لقسم تكنولوجيا التعليم بـ «التطبيقي»

 تأمين صحي ألعضاء هيئة التدريس بـ «التطبيقي»
 كشف امني ســـر رابطة اعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.احمد الرشيد عن توقيع الرابطة لعقد 
مع احدى شـــركات التأمني الصحي لتوفير خدمة 
وميزة التأمني الصحي العضـــاء هيئة التدريس 

وافراد عائالتهم.
  وقال املطيري في تصريح صحافي: تصل قيمة 
التأمني للمؤمن عليه الى ٥ آالف دينار في السنة 

الواحدة، والتأمـــني الصحي يصرف لعضو هيئة 
التدريس واســـرته مهما كان عددهم خالل ســـنة 
عقد التأمني الفتا الى ان «الهيئة االدارية ســـتقيم 
للرابطة لقاء مع الشـــركة املقدمة للتأمني الصحي 
لشـــرح عقد التأمني وحدود العقد ومن ثم اتاحة 
املجال العضاء هيئة التدريس لالستفادة من هذا 
العرض وسيتم االعالن عن هذا اللقاء الحقا والذي 

سيقام في مقر الرابطة».

 العازمي مديرًا لمعهد السياحة
  وصباح البحر نائبًا لمدير عام «التطبيقي»

إمداد سوق العمل بالكوادر الوطنية 
املتخصصة مبجــــال تكنولوجيا 
التعليم. في اخلتــــام، أمتنى من 
كل قلبي أن يشــــهد القسم مزيدا 
من االرتقــــاء واالزدهار والتطور 
بجهودكم جميعــــا، نحو مالحقة 
مستقبل مجال تكنولوجيا التعليم. 
أكرر شــــكري وفخري واعتزازي 
علــــى مشــــاعركم الفياضة التي 
تلقيتها منكم نحوي، وأرجو من 
اهللا العلي القدير أن يدمي أواصر 
االخوة والزمالــــة واحملبة والود 
بيننا، كما يســــعدني أن أشــــكر 
جميع الزمالء األحبة العاملني في 
وسائل االعالم املقروءة واملسموعة 
والفضائية، خاصة صحفنا احمللية 
وااللكترونية على تغطياتكم املميزة 
ألنشطة وأخبار القسم خالل فترة 

تسلمنا رئاسة القسم. 

 الكويتـ  كونا: بدأت الدراسة رسميا في أول كلية 
كويتية خاصة بدراسة علوم القانون انشئت بترخيص 
رسمي من مجلس اجلامعات اخلاصة بوزارة التعليم 
العالي مبوجب مرســــوم اميري خاص بشأن انشاء 

اجلامعات واملعاهد اخلاصة بالكويت.
  وقال رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العاملية 
املفتوحة د.بدر اخلليفة لـ «كونا» امس ان الدارسني 
في الفصل الدراسي االول بالكلية انتظموا في الدراسة 
بعد اجتيازهم اختبارات املستوى باللغتني العربية 
واالجنليزية ومتيز اليوم الدراسي األول بالتزام تام 
من اعضاء الهيئة التدريســــية والطالب والطالبات 

البالغ عددهم ٢٨٠.
  وعبر د.اخلليفة عن ترحيبه بجميع الدارســــني 
واعضاء هيئة التدريس للكلية مؤكدا احلرص على 

التحصيل العلمي بجد واجتهاد سواء لطلبة البعثات 
الداخلية البالغ عددهم نحو ٨٥ طالبا وطالبة او بقية 

الطلبة الدارسني على نفقتهم اخلاصة.
  وذكر ان الهيئة االدارية للكلية تسعى الى توفير 
كل ما يحتاجه الطالب في مشواره اجلامعي وخدمته 
طوال الفصول الدراســــية وانها ترى قراءات واقعية 
ملستقبل باهر ومتوازن بني متطلبات الطالب اجلامعي 
وامكانية جامعة القانون الكويتية العاملية التي توفر كل 

الرغبات لطلبتها أثناء الدراسة وما بعد التخرج.
  وشــــارك في اســــتقبال الدفعة االولى من الطلبة 
الدارسني بالكلية عدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة 
االدارية في الكلية وفي مقدمتهم املستشار األكادميي 
د.محمد املقاطع ورئيسة قسم التسجيل فوزية الشهاب 

ومسؤولة العالقات العامة ليلى دشتي. 

 محمد هالل الخالدي
  وجه د.بدر اخلضري رســــالة 
شــــكر وتقدير الى جميع أعضاء 
التدريس والعاملني بقسم  هيئة 
تكنولوجيــــا التعليــــم في كلية 
التربية االساسية بالهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقــــي والتدريب 
مبناســــبة انتهاء فترة رئاســــته 
للقســــم، وقال في رسالة وجهها 
الــــى زمالئه بقســــم تكنولوجيا 
التعليم: االخوة واالخوات اعضاء 
هيئة التدريس والتدريب والعاملني 
ووسائل االعالم، يطيب لي مبناسبة 
انتهاء فترة عملي كرئيس قســــم 
تكنولوجيا التعليمـ  بكلية التربية 
االساسية، ان أبعث لكم بخالص 
املشــــاعر القلبية، وجزيل الشكر 
وعظيم التقديــــر والعرفان على 
تعاونكم الصــــادق وتفانيكم في 

 محمد هالل الخالدي
  صدر مرســــوم أميري رقم ٨٦ 
لسنة ٢٠١١ بتجديد تعيني صباح 
البحر نائبا ملدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بدرجة 
وكيل مســــاعد ملدة اربع سنوات 

اعتبارا من ٢٠١١/١/٢٢.
  كمــــا اصدر مدير عــــام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالــــرزاق النفيســــي قرارين 
يقضي األول بندب فاطمة العازمي 
مديرا ملعهد الســــياحة والتجميل 
واألزياء اعتبارا من بداية الفصل 

الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠.
  اما الثاني فيقضي بندب نهى 
محمد الشويب رئيسا لقسم تنمية 

العمل االكادميي واالداري، وكذلك 
على مساهمتكم املتميزة في العمل 
على تطوير القسم ملسايرة ومالحقة 
التكنولوجي  تطورات العصــــر 
واملعلوماتي، ودوركم الفعال في 

املقتنيات بعمادة املكتبات قطاع 
اخلدمات االكادميية املساندة وذلك 

ملدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 
 .٢٠١١/١/٢٨

 د.بدر اخلضري

 صباح البحر

 د.عبدالرحمن األحمد خالل جولته في املعرض

 من احلضور في احلفل (سعود سالم) جانب من االحتفال

 فاطمة العازمي

 األحمد: تشجيع الطلبة على القراءة واقتناء الكتب

 القشعان: على الطالب أن يكون قدوة للجميع وسفيرًا للتميز

 آالء خليفة
  نظمت جمعية العلوم االجتماعية ومكتب العالقات 
العامة في الكلية احتفاال مبناسبة االعياد الوطنية امس 

في بهو الكلية.
  واكد العميد املساعد للشؤون االكادميية والدراسات 
العليا د.حمود القشعان ان شهر فبراير تزينت به الكويت 
باالفراح واالعياد والكلية حتتفل بهذه االعياد مع الطالب 
والطالبات، مبينا انه من خالل هذه االحتفاالت نسعى 

الى حتويلها من رمزية الى عملية.
  واضاف د.القشعان ان اجلامعة هي محضر الشباب، 

مشددا على الطلبة بأن يكونوا اعالما في بلدهم وقدوة 
للمجتمع وسفيرا للتميز، مشيرا الى ان هذا العام سيتخرج 
الكثير من الطلبة ونحن نحرص على ان يكون الطالب 
الكويتي سفيرا للنوايا احلسنة عن طريق ابراز الكويت 

بلد السالم.
  واوضح القشـــعان انه قبل عشرين عاما كانت هذه 
اجلامعة خرابا وحجرا دون بشر ونرى اليوم ان البشر 
يعمرون احلجر، مثمنا دور االجداد في نقل القيم التي 
يتمنى الكل ان يكون هـــو الوعاء الذي ينقله البنائنا، 
متمنيا ان تدوم نعمة األمن واألمان في الكويت وتدوم 

االفراح واالعياد على خير.
  من جانبه تقـــدم رئيس جمعية العلوم االجتماعية 
خالد السهلي بالتهنئة لصاحب السمو األمير وولي عهده 
والشـــعب الكويتي بهذه االعياد الوطنية الغالية على 
نفوس اجلميـــع، مؤكدا ان هذا االحتفال هو تعبير عن 

فرحتنا بهذه األيام ومشاركة الطلبة هذه االفراح.
  واضاف السهلي ان االحتفال تخلله التراث الشعبي 
والعرضة واصبوحة شـــعرية في حب الوطن يلقيها 
الشاعر سالم سيار، متمنيا ان تدوم نعمة االفراح على 

الشعب الكويتي. 

 حتت رعاية وحضور عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.عبدالرحمن 
االحمد نظمت الكلية معــــرض الكتاب صباح امس بالكلية في موقع 
كيفان اجلامعي، بحضور العمداء املســــاعدين واالساتذة واملسؤولني 
بالكلية. وعقب جولة باملعرض قال عميد الكلية د.عبدالرحمن االحمد: 
ان كليــــة التربية دأبت كعادتها على تنظيم معرض الكتاب مع بداية 
كل فصل دراســــي جديد من خالل دعوة املكتبات املختلفة للمشاركة 
في هذا املعــــرض، ودائما ما يحتوي املعرض على الكتب ذات الصلة 
بالطلبة او بالثقافة العامة، وميتد هذا املعرض ملدة اسبوع او عشرة 
ايام، كما انه يحتوي على خصومات للكتب والهدف منه تشجيع اقتناء 
الكتاب وتشــــجيع القراءة، وايجاد املكتبات في االماكن التي يتواجد 
فيها الطلبة لتشــــجيعهم على شراء الكتب. واشار االحمد الى وجود 
كتب متنوعة منها كتب االطفال التي يستفيد منها طلبة قسم رياض 
االطفال وغيرها من االقسام العلمية، وقال: هذا نوع من االنشطة التي 
تقيمها الكلية مع بداية كل فصل دراسي ونتمنى من الطلبة االستفادة 
من هذه اخلدمة ومن هذه االنشــــطة التي نقيمها، واملعرض هذا العام 
ضم بعض املكتبات التي تشارك للمرة االولى معنا وهو شيء جيد، 

كما ان كم الكتب اكبر من العام املاضي. 

 خالل افتتاح معرض الكتاب في كلية التربية

 «العلوم االجتماعية» نظمت احتفاًال باألعياد

 عبداللطيف البدر بدر الذياب 

 ضم الذياب لعضوية لجنة مناقصات المشاريع الكبرى بالجامعة
 اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
والرئيس األعلــــى للجامعة د.موضي احلمود قرارا 
يقضي بضم األمني العام املساعد لشؤون ادارة املرافق 
بدر الذياب الى عضوية جلنة مناقصات املشــــاريع 
الكبرى بجامعة الكويت في املادة «٥ مكرر» من الئحة 
مناقصات اجلامعة. كما اصدر مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطيف احمد البدر قرارا يقضي بتمديد تكليف 
براين وليام دارفيل االستاذ بقسم العلوم احليوية 
والسريرية بكلية طب االسنان بالقيام بأعمال رئيس 
قسم العلوم احليوية والسريرية وذلك حلني تشكيل 

جلنة بحث واختيار وتعيني رئيس للقسم.
  كما اصدر مدير اجلامعة قرارا آخر يقضي بتمديد 
تكليف االستاذ د.ناثيل اوجلبميجا ساالكو االستاذ 

بقسم العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور بكلية 
طب االســــنان بالقيام باعمال رئيس قســــم العلوم 
الوقائية وعلوم النمو والتطور وذلك حلني تشكيل 

جلنة بحث واختيار وتعيني رئيس للقسم.
  من جانب آخر، اعلن املتحدث الرســــمي باســــم 
جامعة الكويت فيصل مقصيــــد عن إقامة البروڤة 
الثانية حلفل أوائل اخلريجني الذي سيشمله برعايته 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وذلك في 
متام الساعة الرابعة عصر اليوم على مسرح عبداهللا 
اجلابر الصباح في احلرم اجلامعي بالشويخ، داعيا 
جميع اخلريجــــني الكويتيني األوائل من الدفعة ٤٠ 
للعام اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩ جلميع الكليات حضور 

البروڤة الثانية واألخيرة للحفل. 

 تجديد تكليف رؤساء أقسام في «طب األسنان»


