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 اعتمد مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر 
ثالثة قرارات مهمة بشأن تعيني نواب للمدير وجاءت 

على النحو التالي:
  أوال: تعيني د.حسن عبدالعزيز السند، االستاذ 
بقسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة والبترول ـ 
نائبا ملدير اجلامعة لألبحاث، ملدة سنتني، اعتبارا 

من ٢٠١١/٣/٢.

  ثانيا: تعيني د.مالك غلوم حسني، األستاذ بقسم 
الهندســـة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول ـ 
نائبا ملدير اجلامعة للتخطيط ملدة سنتني اعتبارا 
من ٢٠١١/٣/٢. ثالثا: تعيني د.حسني علي احملمود، 
األستاذ املساعد بقسم الكيمياء احليوية بكلية الطب 
نائبا ملدير اجلامعة للخدمات األكادميية املساندة 

ملدة سنتني اعتبارا من ٢٠١١/٣/٢. 

 مدير الجامعة اختار ٣ من نوابه

 الحمود: رفع نسب القبول بالجامعة ليس مطروحًا للنقاش حاليًا

 آالء خليفة
  أكــــدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود «ان 
للنجاح حالوته وفي الوقت نفسه له متطلباته من بذل اجلهد واملثابرة 
والتعــــاون والعمل بروح الفريق الواحد، ولن يأتي التفوق إال في حالة 

احلرص على ذلك فحق لكم أن حتظوا بالتكرمي والتقدير».
  جاء ذلك خالل حفل نظمته عمادة شــــؤون الطلبة بجامعة الكويت 
لتكرمي أوائل الطلبة املتفوقني للعام الدراســــي ٢٠١٠/٢٠٠٩ مساء أمس 

األول مبسرح صباح السالم باخلالدية.
  وقالت احلمود: ما أحوجنا اليوم الى أن نتمثل بقول صاحب السمو 
األمير «إن قوة الوطن تكمن في األخذ بأساليب العلم ومنجزاته العقلية 
والتكنولوجية وتسخير ذلك لعملية التنمية والبناء والتطوير، مشيرة 
إلى أن التفوق والتميز يدالن على أننا نسير في الطريق الصحيح وإننا 
نعي متام الوعي ما يحتاج إليه وطننا لتحقيق تقدمه ومواكبة العصر 
الذي اعتمد العلم واإلبداع فيه ســــالحا يحقق السبق للشعوب واألمم 

يصنع حاضرها ويرسم صورة مستقبلها».
  ودعــــت احلمود الطالب والطالبات املتفوقــــني لبذل مزيد من اجلهد 
والعمل والســــعي نحو حتقيق أعلى املراتب وعدم االكتفاء عند درجة 

علمية سعيا خلدمة الوطن ورفعته وعلو شأنه، مثمنة اجلهود املبذولة 
من قبل عمادة شؤون الطلبة لتنظيم هذا احلفل.

  وردا على ســــؤال حول رفع نسب القبول أكدت د.احلمود أن مسألة 
رفع نســــب القبول بجامعة الكويت ليست مطروحة اآلن وال يجوز أن 

تتحدث عن قضية غير مطروحة للنقاش.
  ومن ناحيته ذكر مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر ان اجلامعة 
هي مركز التميز واإلبداع، واملكرمون متميزون وعلينا تشجيعهم ودعمهم 
وحتفيز اآلخريــــن على اإلبداع وليس غريبا تكرمي اجلامعة لهم، داعيا 
الطلبة إلى االستمرار في نهج التفوق وحتقيق اإلجنازات خالل مسيرتهم 
الدراسية. وحول تعيني نواب مدير اجلامعة، قال البدر «قريبا سنعلن 
ما هو جديد في هذا الشأن وبالنسبة لرفع نسب القبول أفاد بأنه عندما 
يتم تخفيض نســــب القبول فإن أعداد الطلبة تزداد مما ال يجعل مجاال 

للتميز واإلبداع فيها وما نأمله أن يرتقي اجلميع مبستواه».
  وتابــــع البدر قائال: «أنا مرتبط باألجواء اجلامعية ولم أخرج عنها، 
وأي شــــخص يتقلد منصبا جديدا يحتاج لفتــــرة وجيزة تعتبر فترة 
ترتيب أوراق، واجلامعة ال تدار بشخص واحد إمنا مبجموعة متكاملة 

مترابطة تسعى لتحقيق األهداف»

  ومن جانبه قال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذياب إن التقدم الهائل الذي يتنامى يوما بعد اآلخر في مختلف املجاالت 
يجعل من األهمية مبكان أن حتــــرص األمم على التفوق واإلبداع حتى 
جتد لنفسها مكانا مناسبا في هذا العالم املتسارع اخلطى الذي ال مكان 

فيه إال ملن يثبت جدارته وتفوقه في هذا التنافس العلمي».
  وبني ذياب أن كليات اجلامعة تقدم برامج دراسية متنوعة وعديدة 
في شتى املجاالت مما يســــاعد الطالب على اختيار ما يناسب قدراتهم 
ويكشف عن ملكاتهم، وجامعة الكويت حريصة كل احلرص على توفير 
البيئة العلمية التي حتفز على التعلم وتكسب املتعلمني مهارات البحث 
عن املعرفة املتطورة وتســــهم في حتقيق الــــذات كما أنها حريصة كل 
احلــــرص على تقدمي أفضل املصادر املؤسســــية واألنظمة اإللكترونية 
والتقنيات املتطورة لتوفير تعليم أفضل إلنتاج الطاقات البشرية من 

أبناء الوطن املؤهلني تأهيال عصريا مميزا.
  وتوجه ذياب بكلمة للطلبة املتفوقني قال فيها «إن طريق التفوق طويل 
وال يبلغه إال كل من تزود باإلرادة والعزمية وتسلح باإلميان والصبر ومن 
هنا عليكم أن تدركوا أن تفوقكم مسؤولية كبيرة وتكرميكم مسؤولية 
أكبر يجب أن تكونوا أهال لها»، وهنأ الطالب والطالبات مبناسبة تفوقهم 

وحضهم على بذل املزيد من اجلهد واملثابرة في التحصيل العلمي.
  ونيابــــة عن اخوانها واخواتها املتفوقــــات واملتفوقني بدأت الطالبة 
املتفوقة عائشــــة القطان كلمتها مستشهدة بقول صاحب السمو األمير 
«إن أشــــرف الشرف هو صدق االنتماء لهذه األرض الطاهرة فهو ميزان 
تفاضلنا ورسالتنا السامية في ترسيخ وحدتنا الوطنية»، مضيفة «ها 
نحن يا صاحب السمو األمير ــ  أبناءك وبناتك ـ نعاهدك أن نكون بذرة 
حــــب وانتماء لوطننا الغالي الذي قدم لنا الكثير وغمرنا بفيض احلب 
واحلنان، ونهدي تفوقنا هذا إليك يا صاحب السمو األمير وإلى وطننا 
الغالي، والذي جاء بعد عناء وجهد منا نســــهم به في دعم مسيرة بلدنا 

من أجل ان تكون الكويت دائما منارة العلم والعلماء».
  بعد ذلك قامت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ومدير جامعة 
الكويت وعميد شــــؤون الطلبة بتكرمي الطلبــــة املتفوقني. ومن ثم مت 
تكرمي الطلبة الفائزين في املسابقة الطالبية الوطنية، بعدها مت تكرمي 
العمداء السابقني الذين تعاقبوا على عمادة شؤون الطلبة منذ إنشائها 
حتى الوقت احلاضر. وفي ختام احلفل قام عميد شؤون الطلبة بتقدمي 
درع تذكارية من العمادة لكل من وزيرة التربية ومدير جامعة الكويت 

د.عبداللطيف البدر. 

 عبداللطيف البدر: الجامعة ال تدار بشخص واحد وإنما مجموعة متكاملة ومترابطة تسعى لتحقيق األهداف المنشودة 

 خالل حفل تكريم أوائل الطلبة المتفوقين للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩

 درع اجلائزة للجامعة من مؤسسة تاك تكنولوجي

 د.موضي احلمود ود.عبداللطيف البدر ود.طاهر الصحاف مع متفوقي «الهندسة»

 GUST حصلت على جائزة أفضل جامعة للحياة لعام ٢٠١٠

 العوضي: انطالق مؤتمر «اإلحصاء الدولي» ٨ الجاري

 انتخابات اتحاد طلبة فرنسا ١٣ الجاري
 آالء خليفة

  أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لالحتاد 
الوطنــــي لطلبــــة الكويت لشــــؤون الفروع 
عبدالعزيز الصعقبي ان الهيئة االدارية لفرع 
فرنســــا والدول املجاورة قد أعلنت عن عقد 
جمعيتها العمومية العادية السبت ١٢ اجلاري 
في متام الساعة السادسة مساء، وسيتم حتديد 
الفندق الذي ستعقد فيه اجلمعية العمومية في 
وقت الحق، على أن جترى االنتخابات في مدينة 

ستراسبورغ بتاريخ االحد ١٣ اجلاري.
  وأعلن أنه مت فتح باب التسجيل للعضويات 
منذ أمس ويستمر حتى الساعة السادسة من 
مســــاء اجلمعة ١١ اجلاري، علما ان اجراءات 

التســــجيل للعضوية  احلصول على فورمة 
وطريقة تسليمها ستكون وفقا ملا هو موضح 
على املوقع االلكتروني لفرع االحتاد بفرنسا. 
وأوضح الصقعبي انه وطبقا لدستور االحتاد، 
فســــيتم فتح بــــاب تلقي الطلبات للترشــــح 
النتخابات الهيئة االدارية ووفد املؤمتر اعتبارا 
مــــن االحد ٦ اجلاري حتى يــــوم اخلميس ١٠ 

اجلاري وملدة خمسة أيام متتالية.
  وتابع انه وبعد التنسيق مع الهيئة االدارية 
لفرع فرنســــا والدول املجــــاورة، فإن الهيئة 
التنفيذية ســــتتلقى طلبات الترشيح للهيئة 

االدارية ووفد املؤمتر وفقا للترتيب اآلتي:
  ١ - يوم ٢٠١١/٣/٦ في باريس من الســــاعة 

٤ مساء حتى ٧ مســــاء في فندق الكالريدج ـ 
فريز الشانزليزيه.

  ٢ - يوم ٢٠١١/٣/٧ في باريس من الساعة 
١٢ ظهرا حتى ٤ مســــاء في فندق الكالريدج ـ 

فريز الشانزليزيه.
  ٣ - الفترة مــــن ٨ - ١٠ مارس في مدينة 
ستراسبورغ من الساعة الرابعة حتى الساعة 
الســــابعة مســــاء بفنــــدق النوفوتيل بالس 

اليال.
  وذلك لكي يتسنى جلميع املرشحني القدوم 
الترشــــيح والتسهيل عليهم  وتقدمي طلبات 
بإعطائهم اخليار بني احلضــــور الى باريس 

للتسجيل أو الى مدينة ستراسبورغ. 

التدريس واملوظفون والطلبة ولكن 
هدفنا اآلن التركيز على شريحة 
واحدة هــــي شــــريحة املوظفني 
والتنسيق الداخلي بني املوظفني 

في كل االدارات.
  وذكر شهاب ان اللجنة تقوم 
كذلك بالنشاط اإلعالمي املناسب 
للتوعيـــة بأهمية ميثاق العمل 
اجلامعي والتعريـــف ببنوده، 
حيث مت طرح أفكار عديدة ومت 
اختيار املناســـب منها كتوزيع 
املطبوعات والبروشورات وإقامة 
البوسترات،  البانرات وتعليق 
باالضافة الى عمل لقاءات دورية 
على مستوى االدارات، مبينا ان 
اللجنة مستمرة في عملها وتركز 
حاليا على احلملة اإلعالمية داخل 
احلرم اجلامعي للتعريف بامليثاق 

وأهدافه.

اجلامعــــة ذوي اخلبرة في مجال 
أخالقيات العمل املهني، سيتطرقون 
خالل الورش الى عدد من القضايا 
ذات العالقة بترسيخ القيم داخل 

املؤسسة األكادميية.
ادارة  الزيد ان حتقق    ومتنت 
التطويــــر االداري والتدريب ما 
تصبــــو اليه هــــي واجلامعة في 
هذا املشــــروع األخالقــــي الرائد، 
وان تترك بصمة في هذا املجال، 
متمنية التوفيق للمشــــاركني في 

ورش العمل.
  ومــــن جانبه قال املستشــــار 
اإلعالمي ملكتب األمني العام جاسم 
شهاب انه مت تشكيل جلنة بقرار من 
األمني العام خاصة بتفعيل امليثاق 
ملوظفي اجلامعة وتعريفهم ببنود 
امليثاق، موضحا ان امليثاق موجه 
ألكثر من شريحة هي أعضاء هيئة 

التطوير  ادارة  ان    وتابعــــت: 
االداري والتدريب حاولت جاهدة 
ان حتقق جزءا من رسالة اجلامعة 
في نشــــر بنود هذه الوثيقة من 
خالل جهود العاملني بها ومراكز 
التدريــــب، وقامت بتكوين فريق 
عمــــل والذي عمل خــــالل الفترة 
املاضية على التواصل والتنسيق 
مع جميع القطاعات والكليات في 
اجلامعة، مبينــــة ان ورش عمل 
خاصة ملوظفي اجلامعة ستبدأ يوم 
األحد القادم املوافق ٢٠١١/٣/٦ بهدف 
نشر بنود امليثاق ومبشاركة ٢٥ 
موظفا وموظفة بواقع ورشتني في 
اليوم، حيث سيبلغ عدد املوظفني 
املشــــاركني خالل شهر كامل ألف 

موظف وموظفة.
  وأوضحت الزيد انه سيحاضر 
في ورش العمل نخبة من أساتذة 

 آالء خليفة
التطوير  ادارة    أكدت مديــــرة 
االداري والتدريــــب فــــي جامعة 
الزيد ان ميثاق  الكويت ســــعاد 
العمل اجلامعي هو وثيقة خاصة 
تخدم املؤسسة األكادميية وتنظم 
العمل األخالقي في اجلامعة وتهتم 
مبســــيرة موظفي اجلامعة خالل 

فترة عملهم.
  وأضافت في مؤمتر صحافي 
عقدته األمانة العامة في اجلامعة 
إللقاء الضوء علــــى بنود ميثاق 
العمل اجلامعي وحضره كل من 
املستشار اإلعالمي ملكتب األمني 
ادارة  العام جاسم شهاب ومدير 
العامة واإلعالم فيصل  العالقات 
مقصيد، ان ميثاق العمل اجلامعي 
مت إقــــراره في اجتمــــاع مجلس 
اجلامعــــة رقــــم ٢٠٠٢/٣ بتاريخ 
٢٠٠٢/٦/١٨ برئاسة وزير التربية 
العالي د.مساعد  التعليم  ووزير 
راشــــد الهارون وبحضور مديرة 
اجلامعة د.فايــــزة اخلرافي بناء 
على عرض نائب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية األستاذ د.حسن 

العلوي.
الزيــــد ان امليثاق هو    وقالت 
نهج أخالقي راق له أهداف حتكم 
أمور املؤسسة األكادميية، وتركز 
على أخالقيات املهنة مثل سرية 
املعلومات، وااللتــــزام، واحترام 
اآلخريــــن، وحمايــــة املمتلكات 
داخل احلرم اجلامعي والتي هي 
الستخدام اجلميع وليست ملوظف 

بعينه.

العمل في القطاع اخلاص وتفعيل 
تواجدهم فــــي االعمال التطوعية 
وحتملهم املسؤولية االجتماعية 

جتاه الوطن.
  يذكر ان جائزة «افضل جامعة 
للحياة ٢٠١٠» تعنى بنشر ثقافة 
املبادرة وتطوير املواهب وتعزيز 
دور العلــــوم في تطويــــر االفراد 

وحتسني مستوياتهم املعيشية. 

الكويت وهذا االمر سيثري من 
اجنازات جامعة الكويت ويسلط 
الضوء على اهمية علم االحصاء 

في الكويت.
  واوضحـــت العوضـــي ان 
التحضيـــر لهذا املؤمتر بدأ قبل 
عامني بعـــد املوافقة على اقامته 
من قبل مجلس القسم ومجلس 
الكلية ومجلس اجلامعة، مضيفة: 
مت تشكيل جلان مختلفة لتنظيم 
املؤمتر والدارة انشطته وبهذه 
املناســـبة اتقدم بجزيل الشكر 
العضاء هيئة التدريس وموظفي 
قسم االحصاء وبحوث العمليات 
العلوم وجامعة  وموظفي كلية 
الكويت على تعاونهم في تسهيل 
معامالت املؤمتر وجهودهم القيمة 
في هذا املجـــال، وجميع ادارات 
التي كان لها  اجلامعة املختلفة 
دور في التحضير لهذا املؤمتر، 
والشكر موصول للجهات الراعية 

للمؤمتر. 

الذي ينبض باحليوية والذي يسعى 
دائما ملستقبل أفضل.

  وبني ان اجلامعة ركزت مساعيها 
خالل عــــام ٢٠١٠ على دعم جموع 
الشباب في الكويت من خالل تقدمي 
الرعاية لهم مبختلف املشــــاريع 
االجتماعية والتعليمية التي تساهم 
في نهضتهم وحتقيق فرص افضل 
لنموهم مــــن خالل انخراطهم في 

في مجــــاالت القيــــادة واخلطابة 
التحفيزيــــة وحضور ممثلني عن 
اجلائزة في حفل اقيم في جامعة 

اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
  وأوضح ان جامعة اخلليج تتخذ 
كل االجراءات التشغيلية لتطوير 
التعليميــــة من أجل ان  برامجها 
تكون املساهم الرئيسي في املجتمع 
وبخاصة نحو دعم تطلعات الشباب 

وبحوث العمليات وتطبيقاتهما 
في جميع مجاالت العمل واحلياة، 
كمـــا يعتبر املؤمتـــر االول من 
نوعه في الكويت وبهذا التشعب 
والتنوع، اذ سيشارك اكثر من ١٠٠ 
مشارك من ٣٠ دولة على مستوى 
العالم بعـــدد ٧٩ ورقة علمية، 
والعدد االكبر املتوقع من داخل 

هذه املرحلة بأن نسلط الضوء 
على اهمية علم االحصاء في هذه 
اخلطط والبرامج، عن طريق عقد 
مؤمتر دولي ندعـــو فيه نخبة 
من املختصـــني االحصائيني من 
العالم املختلفة لالستفادة  دول 
من خبراتهـــم العملية في آخر 
التطورات فـــي مجال االحصاء 

 محمد المجر
  أعلنت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا (GUST) حصولها 
على جائزة أفضل جامعة للحياة 
للعام ٢٠١٠ من قبل املؤسسة الدولية 

غير الربحية (تاك تكنولوجي).
  وقــــال مديــــر إدارة العالقات 
العامة باجلامعة د.مســــعود اسد 
في تصريح صحافي ان اجلامعة 
تضع نصب أعينها املســــؤولية 
امللقاة عليها كجامعة لها واجبات 
جتاه املجتمع الكويتي، معربا عن 
سعادة اجلامعة حلصولها على هذه 

اجلائزة القيمة.
  وأضاف اسد ان اجلائزة تدل على 
ان اجلامعة أصبحت محل اهتمام 
عاملــــي، مؤكدا ان ذلك جاء بفضل 
القائمني  الدؤوبة جلميع  اجلهود 
والعاملني فيها مما ساهم في إبراز 
اعمال اجلامعة حتى اصبحت جهة 
يعتمد عليها كشريك فعال في بناء 

املجتمع.
  وذكر ان اجلامعة حصلت على 
هذه اجلائزة لدورها الرائد في دعم 
وتنمية الشباب واملجتمع بحضور 
ممثل املؤسســــة احملاضر العاملي 
نيــــك فويافتش الذي مت تصنيفه 
أخيرا كأحد أهم عشر شخصيات 

 آالء خليفة
  اعلنت رئيس قسم االحصاء 
فـــي كلية  العمليات  وبحـــوث 
العلوم بجامعة الكويت د.فهيمة 
العوضي ان القسم سيعقد املؤمتر 
االحصائي العاملي االول بعنوان 
«التحديـــات املعاصرة في علم 
العمليات  االحصـــاء وبحـــوث 
وتطبيقاتهما» حتت رعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود خالل الفترة من 

٨ الى ١٠ مارس اجلاري.
  جـــاء ذلـــك خـــالل املؤمتر 
الصحافي الـــذي عقدته رئيس 
العوضـــي  املومتـــر د.فهيمـــة 
ورئيـــس اللجنـــة العلمية في 
املؤمتر د.عماد الدين علي صباح 
امس االربعاء بالكلية للتعريف 
واالعالن عن املؤمتر، واضافت 
العوضي: انطالقا من برنامج عمل 
احلكومـــة والتركيز على خطة 
التنميـــة رأينا انـــه من واجبنا 
في جامعة الكويت املشاركة في 
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