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النقيب: 3.5ـ7% معدل انتشار
ڤيروس الكبد B وC في الكويت

»هناك أزمة في العلوم اإلنسانية« 
في جامعة الخليج اليوم

 محمد المجر
تقيم جامع����ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا GUST مؤمترها األول 
حتت عنوان: »أزمة العلوم اإلنسانية 
املوضوعية املزيفة ونقص اإلبداع« 
وي����رأس املؤمتر كل م����ن د.أمين 
بكر أس����تاذ األدب العربي والنقد 
ود.تورسنت بوتز أستاذ الفلسفة 
باجلامعة. وصرح د.بكر بأن املؤمتر 
يناقش محاور مختلفة تركز على 
اجلمود الذي أصاب مناهج العلوم 
اإلنسانية، وافتقار الكثير من أبحاث 
هذه العلوم لإلبداع، حيث يكتفي 
الكثير من الباحثني بترديد ما استقر 

من فهم في مجال العلوم اإلنسانية. 
وندر أن جند تطويرا الفتا في مناهج 
تلك العلوم أو ممارساتها التطبيقية، 
وهذا األمر ال يقتصر على الوطن 
العربي بل ظاهرة عاملية. وأش����ار 
د.تورسنت الى ان الندوات ستغطي 
مختلف مجاالت العلوم االنسانية، 
حيث س����تتم مناقش����ة مشكالت 
تتصل بعلم االجتماع والفلس����فة 
والنقد االدبي والتعليم واشكاليات 
العوملة وما بعد الكولونيالية.يذكر 
ان املش����اركني في املؤمتر حوالي 
خمسني باحثا من ثماني 18 دولة 
اوروبية وعربية وآسيوية إضافة 

الى باحثني م����ن الواليات املتحدة 
االميركية. وجدير بالذكر ان احد 
املتحدثني الرئيسيني للمؤمتر من 
الكويت وهو د.خلدون النقيب استاذ 
علم االجتماع بجامعة الكويت، كما 
يشترك من السعودية كل من د.محمد 
حبيبي االس����تاذ بجامعة جازان، 
ود.معجب الزهراني االستاذ بجامعة 
امللك س����عود.ويقام املؤمتر اليوم 
وملدة يومني وتعقد جلساته بدءا 
من الساعة التاسعة صباحا حتى 
السادسة مساء مبقر جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا مبشرف أمام 

أرض املعارض.

اللوغاني: فصل الطالب في حال انقطاعه
عن الدراسة لـ 3 فصول متتالية في الجامعة المفتوحة

النجار: الجمعية الكيميائية تنظم 
ورشة عمل »الميكروسيكل« اليوم

بدء الدراسة في برامج عمادة
خدمة المجتمع بـ »التطبيقي« اليوم

الخميس: »اإلنشائي« وضع الشدات 
الحديثة لصّب الخرسانة

التدري���ب  ش���ارك معه���د 
االنشائي التابع للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الذي  في معرض االس���تقالل 
اقيم بأرض املعارض مبنطقة 

مشرف.
وصرح مدير معهد التدريب 
االنش���ائي م.علي اخلميس ان 
معرض االستقالل عكس تطور 
البالد في عدة اصعدة، وأخص 
التدريب االنشائي الذي  معهد 
شارك بأقسامه املختلفة حيث 
يقدم املعهد خريجيه لس���وق 

العم���ل الكويت���ي ضمن املهن 
في مجاالت التش���ييد والبناء 

والعمارة.
واض���اف م.اخلمي���س أن 
»االنش���ائي« وضع الش���دات 
احلديثة لصب اخلرسانة وهي 
الشدات املعدنية )الدوكا( وهي 
تعتبر من احدث الشدات على 
مستوى العالم في مجال التشييد 
والبناء، وقد وضعت اس���رة 
االنشائي املجسمات املختلفة 
للعناصر االنشائية من قواعد 
واعمدة وجسور واسقف، وقد 

مت عرض املخططات الهندسية 
س���واء كان���ت انش���ائية او 
معمارية م���ن تصميم الطلبة 
على برنامج االوتوكاد، كما مت 
عرض منتجات الطلبة من مادة 
االملونيوم »ابواب وشبابيك« 
بنظام الشيكو وهو افضل نظام 
الكبرى  الش���ركات  تعمل فيه 
على مس���توى العالم، كما مت 
عرض اعمال الطلبة من تركيب 
السيراميك وعرض لوحات فنية 
من فسيفساء السيراميك التي 

ابهرت الزوار.

 محمد هالل الخالدي
أعلن عميد خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد 
الدغيم عن بدء الدراس����ة للفصل الربيعي 2011/2010 

اليوم )األحد( 2011/3/6 في املراكز التالية:
1 � كلية التربية األساسية بنات )الشامية(.
2 � كلية الدراسات التجارية بنات )حولي(.

3 � ثانوية املباركية للمقررات بنني )الفروانية(.
4 � ثانوي����ة جاب����ر ب����ن عبداهلل الصب����اح بنني 

)اجلهراء(
5 � مدرسة كاظمة املتوسطة بنات )اجلهراء(

وأوضح الدغيم ان التسجيل املتأخر سيستمر في 
الفترة الصباحية في الهيئة وفي الفترة املسائية في 
املراكز السابقة من الس����اعة اخلامسة حتى الساعة 
الس����ابعة مس����اء ملدة يومني من بدء الدراسة، وبني 
عميد خدمة املجتمع والتعليم املس����تمر ان البرامج 
والدورات اجلديدة الت����ي  طرحتها العمادة للفصل 

الربيعي هذا العام تتضمن العديد من البرامج التقنية 
واملهنية مثل ميكانيكا وكهرباء السيارات والتمديدات 
الكهربائية وصيانة االجهزة الكهربائية وتبريد وتكييف 

الهواء.
وأفاد بأن برامج اللغات تضم برامج تعليم اللغة 
االجنليزية والفرنسية واللغة اإلسبانية ولغة اإلشارة 
كما تتضمن البرامج التجارية، االستثمار في سوق 
االوراق املالية والتداول االلكتروني، العالقات العامة، 
واحملاسبة لغير احملاسبني، وإدارة وتسويق املشاريع 
الصغيرة مضيفا ان هناك برامج لالنسانيات والفنون 
تتضمن الرسم الزخرفي واخلياطة والتفصيل والطاقة 
الكونية والبرمجة العصبية وكنوز النباتات الطبيعية 
واس����تخداماتها، كما تضمن برنامج الفصل الربيعي 
برامج متنوعة: احلاسب اآللي مبستوياته املختلفة 
وبرامج خاصة لالطفال من اجلنسني، مشيرا إلى أن 
الرسوم الدراس����ية للبرنامج الواحد تتراوح ما بني 

20 و35 دينارا. 

تنظم اجلمعية الكيميائية 
الي����وم األح����د ورش����ة عمل 
للكيمي����اء  »امليكروس����يكل 
العضوية« ملعلمي ومعلمات 
الكيمياء بوزارة التربية ملدة 
3 أيام في مبنى كلية الدراسات 
التكنولوجية � الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
التعامل  بهدف تدريبهم على 
مع التج����ارب الكيميائية في 
املناهج الدراسية وفقا ألحدث 
وأفضل التوجهات العاملية في 

هذا املجال. 
وق����ال رئي����س اجلمعية 

الكيميائية د.عبدالعزيز النجار إن من املتوقع مشاركة 30 من الكوادر 
التعليمية في الدورة التي تؤكد األهمية التي توليها اجلمعية لتدريب 
معلمي الكيمياء على احدث ما وصلت إليه علوم الكيمياء وفق أفضل 
وأرقى املستويات العاملية باعتبار ذلك من أهداف اجلمعية ويساهم 
في نش����ر علوم الكيمياء والتعريف به����ا ودورها املهم واملؤثر في 
حياة الفرد واملجتمع، كما متثل الدورة احد األنشطة املهمة التي يتم 
تنظيمها ضمن انشطة االحتفال بالسنة الدولية للكيمياء 2011 مشيرا 
إلى أن املتدربني سيشاركون في برنامج نظري يتضمن محاضرات 
وحلقات نقاش، ومن ثم يتم االنتقال إلى املختبرات إلجراء التجارب 
العلمية والتطبيقات العملية، حيث ينخرط املشاركون في فرق عمل 
تقوم على حتقيق القواعد والتطبيقات العملية للعديد من التجارب 

الكيميائية بشكل يحقق الفائدة والقيمة العلمية املتميزة.
وأضاف أنه مت التحضير للورش����ة بتش����كيل جلنة أعدت املادة 
العلمية وستضطلع بتدريب املعلمني مكونة من د.عبدالعزيز النجار، 
د.عليا العتيبي، د.مرفت عبد اخلالق، ود.عبد الظاهر األعسر وهدى 
النصار، مش����يدا بالتعاون املثمر والبناء بني اجلمعية الكيميائية 
ووزارة التربية وكلية الدراس����ات التكنولوجي����ة خلدمة األهداف 
املشتركة للجانبني والتي تصب في النهاية خلدمة املجتمع والتطور 
العلمي، كما نوه بدور اجلهات الداعمة والراعية وفى مقدمتها األمانة 
العامة لألوقاف ومؤسسة البترول الكويتية. وشدد د.النجار على 
أهمية إقامة مثل هذه االنش����طة لتعميق دور اجلمعية الكيميائية 
باملجتمع وتعزيز احلصيلة العلمية ملعلمي الكيمياء بوزارة التربية 
باعتبارهم األقدر على تقريب علم الكيمياء إلى الطلبة وتشجيعهم 
على دراسته والتأكيد على أهميته ودوره املتعاظم في حياة املجتمع 
والفرد باعتباره العلم الرئيسي واألكثر مساهمة في حركة التطور 
الصناعي واحلضارة اإلنس����انية مبا يوفره من منتجات ووسائل 

تساهم في توافر معظم احتياجات البشرية الرئيسية. 

 آالء خليفة
العربي����ة  أقام����ت اجلامع����ة 
املفتوحة فرع الكويت اللقاء األول 
للمستجدين للفصل الدراسي الثاني 
للعام اجلامعي 2011/2010 بحضور 
مس����اعد املدير للشؤون االدارية 
واملالية د.علي احلبابي ومسؤولة 
القبول والتس����جيل ومس����ؤولة 
التطوير الطالبي ومسؤول تقنية 
املعلومات واالتصاالت واملرش����د 
االكادميي والنفسي داخل احلرم 
ف����ي منطق����ة خيطان  اجلامعي 

والطلبة وأولياء امورهم.
البداية أكدت املرش����دة  ف����ي 
االكادميي����ة والنفس����ية س����ماح 
املدهون ان رس����الة اجلامعة هي 
»ان االستثمار في اإلنسان وسيلة 
ملواجهة عقب����ات املكان وتقلبات 
الزمان«، ومن هذا املنطلق حرصت 
اجلامعة على إعداد الطلبة وتهيئة 
األجواء التي تساعدهم على زيادة 
حتصيلهم العلمي وزيادة ثقافتهم 
وحل مشكالتهم التي يصادفونها 

أثناء مسيرتهم األكادميية.
 من جهته قال مس����اعد املدير 
االدارية واملالية د.علي  للشؤون 
احلبابي في كلمة ألقاها عن مدير 
فرع اجلامع����ة بالكويت د.طارق 
فخر الدي����ن يس����عدني أن امثل 
مدي����ر اجلامع����ة في ه����ذا اللقاء 
بأبنائنا  الذي يجمعنا  التنويري 
املس����تجدين في صرح اجلامعة 
االكادميي وهم يقبولون على إكمال 
دراستهم ويتخذون اخلطى األولى 
الذي بدأوه.. هذا  إلكمال املشوار 
املش����وار اجلميل وهذه الساعات 
الت����ي يس����جلها تاريخهم لتبقى 
بعد تخرجه����م ذكرى جميلة في 

س����جلهم يتمنون عودتها طوال 
عمرهم، الفتا الى أن فرصة التعليم 
التي اتاحتها اجلامعة وفق رؤيتها 
السامية ومبرونة وقتها ومميزاتها 
ما هي إال اس����تثمار بشري لهذه 
الطاقات التي تتجسد في اكتساب 
العلم واملعرفة لتخريج وتأهيل 
خريجني يلبون حاجات أس����واق 
العربية والعاملية السيما  العمل 
سوقنا احمللي في بلدنا احلبيب 
الكويت الذي يحتاج منا الى بذل 
املزيد من اجلهد خالل التنافس في 
اجلودة االكادميية والتعليمية ما 
بني مختلف اجلامعات املوجودة 
اآلن، متمن����ني جلمي����ع الطلب����ة 
املستجدين كل التوفيق والنجاح 

والسداد.
بدورها دعت مسؤولة القبول 
اللوغان����ي  والتس����جيل من����ى 
إلى استغالل فرصة  املستجدين 
قبولهم وبذل كل اجلهد، الس����يما 
أن سياسة العرض اكثر من الطلب 

في اجلامع����ة حيث يتقدم اآلالف 
املئات وقالت اس����تقبلنا  ويقبل 
ما يقارب األلفني طلب ومت قبول 
ثالثمائة طلب، فاجلامعة املفتوحة 
مؤسس����ة تعليمية رائدة فتحت 
التعليم للعديد من الناس واملقر 
الرئيسي للجامعة يوجد في منطقة 
اجلابرية وهو اجلهة التي تشرف 
على سبعة فروع للجامعة وهذه 
االفرع منتشرة في مملكة البحرين 
وسلطنة عمان واململكة العربية 
السعودية والكويت وجمهورية 

مصر ولبنان واألردن.
ووجه����ت حديثها الى الطلبة 
قائلة بيدكم فرصة قيمة ملواصلة 
تعليمكم فالبد من احملافظة عليها، 
فنظام التعليم املفتوح يختلف عن 
النظام التقليدي حيث ان النظام 
التقليدي يلزمك باحلضور بوحدات 
معينة بينما النظام املفتوح يوجد 
فيه مرونة في احلضور وال يشترط 
احلضور بشكل يومي باإلضافة إلى 

ان اللقاءات التعليمية تعتمد على 
الطالب في قراءته للمادة التعليمية 
ومن ثم مناقشة احملاضر في القاعة 
الطالب داعية  التي تصعب على 
جميع الطلبة إلى متابعة املوقع 
االلكتروني للجامعة ملعرفة اخلطط 
االكادميية وبرنامج lms باإلضافة 
إلى اللوحات اإلعالمية في اجلامعة 

ملتابعة جميع االعالنات.
وبينت اللوغان����ي ان اخلطة 
االكادميية مقسمة إلى املتطلبات 
االجبارية والتي تعادل 18 وحدة 
دراس����ية من 96 إلى 99 س����اعة 
هذه املق����ررات التخصصية ومن 
ث����م املواد االختياري����ة 14 وحدة 
دراسية في تقنية املعلومات وإدارة 
األعم����ال وجتده����ا 6 وحدات في 
األدب االجنليزي واملدة الدراسية 
املتاحة واملسموحة للطالب كحد 
أقصى ثماني سنوات وكحد أدنى 
ثالث سنوات ونصف السنة كما 
يحق للطالب أن يسجل 12 وحدة 

دراسية في الفصل الدراسي الواحد 
ويس����تطيع خالل فترة السحب 
واإلضافة سحب املواد وإضافة مواد 
عن طريق املوقع االلكتروني كما 
يستطيع دفع رسومه الدراسية عبر 
االنترنت داعية الطلبة الى االلتزام 
مع املرشد األكادميي واالستفسار 
منه ف����ي كل ما دعت احلاجة إلى 

االستفسار.
وذكرت اللوغاني أنه ال يحق 
للطالب املستجد املقبول في الفصل 
الدراسي األول وإيقاف القيد لكن 
مع بداية الفصل الدراسي الثاني 
ولظروف الطالب اخلاصة يستطيع 
وقف قيده كما أن انقطاع الطالب 
ثالث مرات متتالية يفصل الطالب 
بينما ايقاف القيد يتم في كل فصل 
في أول أسبوعني من الدراسة على 
أال يزي����د إيقاف القي����د عن املدة 

املسموح بها.
ه����ذا وقالت مس����ؤولة مكتب 
التطوير الطالبي مرمي العبدالغفور 
ان التطوير الطالبي يهتم بشؤون 
الطلبة من عدة اجتاهات ونواح 
من اهمها متابعة الطلبة االكادميية 
السيما الطلبة الذين حتت االنذار 
االكادميي ومن هم حتت املالحظة 
فنأخذ بيدهم ونربطهم مع القسم 
العلمي ومرشده االكادميي ملتابعة 
حالته إلى أن يصل فوق النقطتني 
كما يقوم مكتب التطوير الطالبي 
باستقبال طلبات تأجيل االمتحان 
النهائي وفق الضوابط والشروط 
واملدة الزمنية احملددة للتقدمي وهي 
ثالثة أيام بعد االمتحان النهائي 
داعية الطلبة إلى التس����جيل في 
ورشة العمل التي ستقام في يوم 

9 مارس للتطوير الذاتي.

 ندى أبونصر
أكد نائب العميد لألبحاث في كلية الطب في جامعة 
الكويت البروفيسور وداد النقيب انه في الكويت مت 
إجراء العديد من األبحاث والدراسات العلمية حول 
التهابات الكبد مبختلف أنواعها C، B، A ومت نشر العديد 

من هذه األبحاث في املجالت العاملية املتخصصة.
وزاد انه في الوقت احلاضر معدل انتش����ار الكبد 
الڤيروس����ي C، B في الكويت غي����ر معروف غير ان 
املعدل املتوقع هو ما بني 3.5 و7%.جاءت كلمته خالل 
املؤمتر الذي عقد في قاعة سلوى الصباح إلظهار آخر 
املستجدات العلمية ألمراض الكبد بحضور أطباء من 
مختلف االختصاصات في الكويت وفي جميع الدول 
العربية الشقيقة.وزاد النقيب: انه مع تطور العالجات 

املتوافرة في األس����واق أصبح معدل الشفاء مرتفعا 
عن السابق بنسبة تتراوح ما بني 50 و80% بالنسبة 
اللتهاب الكبد الڤيروس����ي C أما فيما يتعلق بالتهاب 
الكبد B فقد تواف����رت عالجات جديدة. وهذا املؤمتر 
يعد مبثابة ملتق����ى علمي يضم العديد من اخلبرات 
في مختلف الدول العربية واألجنبية كأميركا وكندا 
وأملانيا ومتت مناقشة احدث الطرق والسبل للتعاون 
مع مختلف األمراض املتعلقة بالكبد.وأضاف انه لم 
يكن معروفا في السابق األسباب املؤدية إلى التهاب 
الكبد الڤيروسي غير ڤيروس A وB ولكن مع التطور 
العلمي وطرق التشخيص واألجهزة الطبية مت اكتشاف 
أمراض أخرى أهمها التهاب الكبد الڤيروس����ي C في 

ثمانينيات القرن املاضي.

جانب من املشاركني في املؤمتر

سماح املدهون ود.علي احلبابي ومنى اللوغاني ومرمي العبدالغفور خالل اللقاء

جانب من األجهزة املعروضة في املعرض حركة المتحدون إلعادة تصحيح االختبار
حال تقديم تظلم من الطالب وليس فقط إعادة جمع الدرجات

أعلن املتحدث الرس��مي حلركة املتحدون الطالبية في 
اجلامعة العربية املفتوحة � فرع الكويت طالل الظفيري ان 
»املتحدون« التقت مع مساعد املدير للشؤون اإلدارية واملالية 
د.علي احلبابي بحضور رئيس احلركة محمد الزمانان وكل 
من أحمد تقي وأمان��ي اجلابر، كما حضر كل من عبداهلل 

الدهمشي وهيا اخلالد األعضاء في حركة املتحدون.
هذا وأعرب الظفيري عن سعادته وتفاؤله بهذه املبادرة 
واللقاء مع د.علي احلبابي وقال: شعرنا بروح األخوة في 
املعاملة والرقي في التعامل منذ الوهلة األولى من االجتماع 
الذي كانت مدته س��اعتني، واتسم اللقاء بدرجة عالية من 
الش��فافية واملصداقية والوضوح في طرح املشاكل والرد 
عليها سواء من قبل د.علي احلبابي او منتسبي املتحدون، 
وقال طرحنا عددا من املشاكل الطالبية وتناقشنا في بعضها 
وكان هناك عدد كبير من النقاط سيتم اتخاذ قرارات بشأنها 
ومنها ما س��يتم النظر به ومنه��ا ما خرجنا بوعود بحلها 

ولكنه��ا حتتاج بعض الوقت وحتتاج دراس��ة كما تفضل 
د.احلبابي، كما انه اكد حرصه على التذكير بفكرة إنش��اء 
اجلامعة العربية املفتوحة التي كانت فكرة األمير طالل بن 
عبدالعزيز آل س��عود، ونحن كحركة املتحدون نؤكد على 
الهدف األساسي لفكرة األمير طالل بن عبدالعزيز التي فتحت 
آفاقا جديدة للطلبة للحصول على شهادات وتخصصات 

وتعليم ذي جودة ويخدم سوق العمل.
وبدأ رئيس املتحدون محمد الزمانان االجتماع مباركا 
الى د.احلبابي على منصبه اجلديد كما ش��كره على فتح 
األبواب للطلبة وس��ماع مشاكلهم والعمل اجلاد على حل 
وتذليل املش��اكل وم��ا يعانون منه الطلبة في مس��يرتهم 
الدراسية، حيث ذكر العديد من املشاكل الطالبية التي متت 
مناقش��تها مع د.علي احلبابي منها: فصل قسم املالية عن 
موقع LMS والذي له تأثير على التحصيل الدراسي للطلبة، 
كما ذكر انه من ح��ق الطالب إعادة تصحيح االختبار في 

حالة تقدمي منوذج تظلم كونه دفع رس��وما للتظلم وليس 
االكتف��اء بإعادة جمع الدرجات فقط، كما طالب بأن تكون 
هناك إعادة اختب��ار ميد تيرم في نفس الكورس الذي مت 
تق��دمي عذر به للتأجيل، حيث انه مت وضع قرار مفاده ان 
يتم دخول الطالب الختب��ار الفاينل ثم يتم تقدمي اختبار 
املي��د تيرم في الكورس املقبل.كم��ا قدم الزمانان كتابا به 
العديد من املش��اكل لم تتم مناقشتها منها: طالب بتطوير 
موقع اجلامعة وإضافة خاصية مشاهدة اجلدول الدراسي 
للطالب في أي وقت أراده، حيث ان جميع اجلامعات تتيح 
هذا األمر، وهذا أبسط حقوقه كونه يدفع رسوما تقنية في 
كل كورس، وذكر مشكلة تغيير أسماء الدكاترة بعد تسجيل 
املواد، حيث انه يتم تس��جيل الطلبة عند دكتور في وقت 
التسجيل ويتم تغيير الدكتور بعد التسجيل، وذكر مشكلة 
احتكار بعض املواد ألساتذة معينني، كما مت ذكر العديد من 

املشاكل في ذلك الكتاب املقدم إلدارة اجلامعة. 

د.عبدالعزيز النجار


