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  أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تأجيل حفل تكرمي الطلبة املتفوقني الذي 
يقام حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد املزمع إقامته يوم االثنني ١٤ اجلاري 
على مسرح كلية التربية األساسية بنات ملحق ١ الى يوم االثنني املوافق ٢٨ اجلاري. وأضافت 
الهيئة في بيان صحافي ان موعد البروڤة األخيرة للحفل مت تأجيلها حتى األربعاء ٢٣ اجلاري 
في متام الساعة الرابعة عصرا على مسرح كلية التربية األساسية بنات. وبهذه املناسبة تتوجه 

الهيئة بخالص التهنئة لهذه النخبة من اخلريجني وتتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح. 

 تأجيل حفل متفوقي «التطبيقي» إلى ٢٨ الجاري

 الحمود: تحسين دور المرأة في المجتمع ومنحها الحقوق المدنية الكاملة
خارج الكويت لهذا امللتقى.

   واضاف اسيري أن اهم احلركات 
التي ميزت القرن العشــــرين هي 
النضال الدؤوب لتحقيق املساواة 
بني اجلنسني، الفتا إلى أن املساواة 
في التمتع بحقوق االنسان للمرأة 
والرجــــل هو املبدأ املقبول عامليا، 
مشيرا إلى أن الكلية حرصت من 
هــــذا املنطلق على انشــــاء وحدة 
متخصصة تعنى بدراسة قضايا 
املرأة والتي تعد من اهم الوحدات 
على مستوى جامعات دول مجلس 
التعاون اخلليجي التي تهتم بقضايا 
املرأة، مؤكدا بتقدير املجتمع لدور 
املرأة وتأثيرها في البناء االجتماعي 

واالقتصادي والسياسي للدول.
  ومــــن جانبها بينت رئيســــة 
وحدة دراسات املرأة بكلية العلوم 
القاضي أن  االجتماعية د.لبنــــى 
امللتقى األول  إقامــــة  التفكير في 
للوحــــدة جاء ملشــــاركة الطالب 
والطالبات ونشر الوعي عن قضايا 
املــــرأة ألنهم صانعــــوا القرار في 
املستقبل، مشيرة إلى أنه مت اختيار 
موضوعني حيويني ملناقشــــتهما 
األول بعنــــوان: (احلقوق املدنية 
للمرأة غير املتزوجة «العزباء»)، 
والثاني حول: (حتســــني أوضاع 
املرأة املعنفة)، نظرا ألهميتهما في 
املجتمع، وذلك مبشاركة ناشطات 
من املجتمع املدني وبعض املنظمات 
الدولية التي تعمل باملنطقة، وبعض 
الشخصيات األجنبية مما يساعد 
على االســــتفادة مــــن جتربتهم، 
ورسم خطة مستقبلية حول هاتني 

القضيتني. 

 آالء خليفة
  اعربت وزيرة التربية ووزيرة 
الرئيس األعلى  العالــــي  التعليم 
جلامعة الكويت د.موضي احلمود 
عن سعادتها بالدعوة التي تلقتها 
من كلية العلوم االجتماعية لرعاية 
امللتقى االول للمرأة الذي تنظمه 
وحدة دراســــات املرأة بالكلية في 
بالتعــــاون مع  الكويت  جامعــــة 
البرنامــــج االمنائي لالمم املتحدة 
والذي يتزامن مع االحتفال بيوم 
املرأة العاملي، حول احلقوق املدنية 
للمرأة الغير متزوجة وحتســــني 
اوضــــاع املــــرأة التــــي تتعرض 

للعنف.
  وقالت د.احلمود خالل افتتاح 
امللتقى صباح امس والذي حضره 
مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف 
الكلية د.عبدالرضا  البدر وعميد 
أســــيري ورئيسة وحدة دراسات 
املرأة د.لبنى القاضي واملمثل املقيم 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بدولة 
الكويت د.آدم عبــــد املولى وعدد 
كبير من األكادمييني واملختصني 
وعدد من السفراء واملشاركني في 
امللتقى «انــــه انطالقا من حرص 
اجلامعــــة واهتمامهــــا بالتنمية 
املجتمعيــــة الشــــاملة واميانهــــا 
بأهميــــة ودور البحث العلمي في 
مسيرة التنمية ومواجهة التحديات 
املســــتقبلية تأتي فــــي اولويات 
االهتمام دراسة ومعاجلة قضايا 
املرأة، مما يستدعي ضرورة التدخل 
العلمي لتقــــدمي النماذج العلمية 
اجلديدة لفهم تلك القضايا ووضع 
وسائل التدخل الفعالة والعمل على 

مراجعتهــــا وتفعيلها، ومن خالل 
هذه اخلطة ستكون اجلامعة في 
الصدارة وسببا في ارتفاع املستوى 

التعليمي.
   ومن جانبه قــــال عميد كلية 
العلــــوم االجتماعية د.عبدالرضا 
اســــيري أن امللتقى األول للمرأة 
الذي تنظمه وحدة دراسات املرأة 
في الكلية هدفه االطالع على الرؤى 
البحثية املتعلقة باحلقوق املدنية 
للمرأة الغير متزوجة وايضا رؤى 
خاصة بتحســــني اوضــــاع املرأة 
املعنفة، مشــــيدا بجهود املنظمني 
لهذا امللتقى بدعوة مشــــاركني من 

أثبتت جدارتها وكفاءتها  أن  بعد 
واســــتحقاقها ملا وصلت إليه من 
مناصب عليا جعلتها جديرة بأن 
تكــــون نائبة في مجلــــس األمة، 
وممثلة عــــن شــــعبها، ووزيرة 
حتمل مسؤوليات أصعب احلقائب 
الوزارية، ومعلمة وطبيبة وعاملة 
في جميع املجاالت، متمنية للملتقى 

كل النجاح والتوفيق.
  من جانبه اعرب مدير اجلامعة 
د.عبداللطيف البدر عن سعادته في 
هذا امللتقى، مؤكدا أن املرأة هي االم 
واالب واالخت وهي نصف املجتمع 
ووجودهن له اهميــــة، مبينا أنه 

والبناء فــــي املجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية.

البحث  ان    واكدت د.احلمــــود 
العلمــــي يعــــد ركيزة اساســــية 
داعمة للــــرؤى العلمية والعملية 
االخرى التي تهدف الى الدفاع عن 
املرأة ومساندتها ودعم دورها في 
املجتمع، لتطوير وبناء املجتمع في 
اطار من احلداثة والتطوير، معربة 
عن تطلعاتها بأن يستمر تواصلهم 
الفعال وعطائهم لدعم هذا املضمار 
ملا فيه مصلحة مســــيرة التنمية 
املجتمعيــــة، متمنيــــة ان تخرج 
امللتقى بخالصة  توصيات هــــذا 

يجب تكرميها لكي نســــتمد منها 
العطاء والبد أن يكون موقعها في 

املجتمع واضح ومتقدم.
  ومتنى د.البــــدر أن يوفق هذا 
امللتقى في دراســــة قضايا املرأة 
وايجــــاد احللول لهــــا وان تكون 
اجلامعة ســــباقة في بداية طرح 

مثل هذه امللتقيات.
التنميــــة ودور    وعن خطــــة 
اجلامعة وتأثيرها على هذه اخلطة 
اكد البدر أن اجلامعة هدفها االساسي 
هــــو التعليم والتطويــــر والبناء 
واخلطة التنمية التي وضعت على 
عهد د.موضي احلمود سوف يتم 

داعمة لهذا التوجه، وبلورة رؤى 
تخدم تلك املسيرة.

  وفي ختام كلمتها، قدمت احلمود 
شــــكرها إلى جميع القائمني على 
امللتقى، داعية إياهم إلى مواصلة 
مثابرتهم واهتمامهم بحل قضايا 
املــــرأة في مجتمعاتنــــا العربية، 
وتأكيد املكتســــبات التي حتققت 
لها بفضل حماسة قيادتنا الرشيدة 
واقتناعها بأن تتبوأ املرأة مكانتها 
في املجتمع، وأن تنهض برسالتها 
املجتمعيــــة، وأن حتصل على كل 
حقوقها السياسية دون متييز بينها 
الرجال وبخاصة  وبني أشــــقائها 

النهوض مبستوى املرأة في جميع 
املجاالت.

   وأضافــــت د.احلمــــود إن هذا 
امللتقى يأتي لتجسيد محاور قضايا 
وجوانب هامــــة مرتبطة باملرأة، 
ونتطلع من خاللــــه الى التعاون 
الكامل مع اجلهات املعنية واملهتمة 
بشؤون املرأة لتمكينها من ممارسة 
دورها كشريك حقيقي في املجتمع، 
استجابة ألحد اهم االهداف االمنائية 
لأللفية الثالثة املتمثلة في حتقيق 
املساواة بني اجلنسني، وحتسني دور 
املرأة في املجتمع ومنحها احلقوق 
املدنية الكاملة كي تتمكن من العطاء 

 خالل افتتاح الملتقى األول للمرأة الذي تنظمه وحدة دراسات المرأة في «العلوم االجتماعية»

 د.حسني قاسم 

 (سعود سالم) د.عبداللطيف البدر ود.عبدالرضا أسيري وسهام الفريح والسفير السوري في مقدمة احلضور د.موضي احلمود تلقي كلمتها

 جناح اجلامعة األميركية

 د.خالد السعد في جناح جامعة GUST (كرم ذياب)  جناح الكلية األسترالية

 السعد: معرض التعليم يوفر فرصة للتنافس بين الجامعات 
لتقديم أفضل البرامج للطلبة حديثي التخرج

 اتفقنـا مـع الهيئـة العامـة لالسـتثمار علـى شـراء أرض جديـدة لبنـاء سـكن للطالبـات فـي مصـر

 اعلن وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد ان 
معرض التعليم الذي تنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي يوفر فرصة للتنافس بني اجلهات املشــــاركة 
من جامعات حكومية وخاصة من داخل وخارج البالد 
من خالل عرضهم الفضل البرامج واخلدمات للطلبة 

حديثي التخرج.
  واضاف د.السعد، في تصريح للصحافيني امس عقب 
افتتاحه املعرض الذي ترعاه وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، ان املعرض يوفر 
فرصة جيدة للطلبة والولياء امورهم لالطالع على 
مختلف البرامج والتخصصات واملنشآت التعليمية 
التي تقدمها اجلهات املشــــاركة، مثمنا دور برنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة املشــــاركة باملعرض في 
توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق 

العمل الكويتي.
  وبسؤاله حول اجلامعات البحرينية اخلاصة التي 
مت ايقافها من قبل وزارة التعليم العالي البحرينية، 
اوضح د.السعد ان بعض اجلامعات مت وقف اعتمادها 
حتى تعدل وضعها ليتوافق مع متطلبات وزارة التعليم 
العالي البحرينية، مشيرا الى اعتماد وزارة التعليم 
العالي البحرينية للجامعة االهلية في البحرين في 

آخر تقرير اطلع عليه.
  في ســــياق آخر، طمأن اهالي الطلبة الكويتيني 
الدارســــني في نيوزيلندا مبدينة كراتس تشيرتش 
بــــان ابناءهم بصحــــة جيدة بعد تعــــرض املنطقة 
لزلزال اواخر شهر فبراير املاضي، مضيفا أن املكتب 
الثقافي فــــي نيوزيلندا قام بنقــــل الطلبة الى مدن 
اخرى وعددهم ١٨ طالبا، حيث ستتم «مقابلة اولياء 
امورهم هذا االســــبوع اليجاد حل الوالدهم وعالج 
وضعهم بالتعاون مع امللحق الثقافي وسنرى نقلهم 

الى جامعات اخرى».
  وحول مشكلة سكن الطالبات الكويتيات في مصر 
أوضح د.السعد ان وزارة التعليم العالي اتفقت مع 
الهيئة العامة لالســــتثمار على شراء ارض جديدة 
لبناء ســــكن جديد للطالبات على ان يتم املشــــروع 

«خالل سنوات».
  وافاد بأن جلنة االعتماد االكادميي قامت باستدعاء 

الطلبة الكويتيني الدارســــني في اجلامعات الهندية 
والفلبينية التي مت ايقافها ومن لديهم اعتماد قبول من 
الوزارة لتحديث بياناتهم ومن ثم احلاقهم ببرنامج 
عالجي ستنظمه الوزارة مطلع شهر سبتمبر املقبل في 
احدى اجلامعات احمللية لقياس مستواهم التعليمي 
متهيــــدا لنقلهم الى جامعات اخرى ســــيتم االتفاق 

عليها.
  من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة معرض 
الكويــــت الدولي عبدالرحمن النصــــار في تصريح 
لـ «كونا» ان معــــرض التعليم يعتبر من املعارض 
املتخصصة التي حترص الشركة على تنظيمها بشكل 

دوري عاما بعد عام.
  واضاف النصار ان هذا املعرض يالمس شريحة 
كبيرة من ابناء الوطن من الطلبة حديثي التخرج من 
املرحلة الثانوية الى جانب اخلريجني ممن لديهم الرغبة 
في استكمال دراستهم العليا في برنامجي املاجستير 

والدكتوراه التي توفرها اجلامعات املشاركة.
  وافاد بأن اجلهات املشاركة في املعرض يبلغ عددها 
٢٥ جهة علمية متخصصة من جامعات وكليات ومعاهد 

ومراكز تدريب وهيئات رسمية واخرى خاصة ذات 
صلة بعملية التعليــــم والتدريب مبينا ان املعرض 

سيستمر حتى يوم اخلميس املقبل.
  هذا وشــــارك في حفل االفتتاح مسؤولو شركة 
معرض الكويت الدولي يتقدمهم رئيس مجلس االدارة 
عماد تيفوني ونائب رئيس مجلس االدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة عبدالرحمن النصار ومدير تخطيط 
وادارة االنشطة وادارة التسويق واملبيعات باسمة 
الدهيــــم ومدير تنفيذي للشــــؤون االدارية واملالية 
واملوارد البشــــرية عبداهللا احلمدان ومساعد املدير 
لشؤون العالقات العامة ضاري العيبان ومساعد املدير 

لشؤون التسويق واملبيعات مشعل الراشد.
  جتدر االشارة الى ان اجلهات التي بادرت برعاية 
املعرض تضم كال من: اجلامعة االميركية بالكويت، 
الكلية االسترالية بالكويت، اجلامعة االهلية بالبحرين 

وشركة نظارات اجلميل.
  ووصل عدد اجلهات املشاركة باملعرض الى نحو 

٢٥ جهة محلية واقليمية ودولية.
  من جانبها، اعلنت الكلية االسترالية في الكويت، 

وهي اول كلية مهنية خاصة في الكويت، عن مشاركتها 
في املعرض.

  وذكرت الكلية االسترالية انها حرصت على املشاركة 
في انشطة هذا املعرض من منطلق كونها واحدة من 

املؤسسات التعليمية املؤثرة
  وذكرت الكلية االسترالية انها حرصت على املشاركة 
في انشطة هذا املعرض من منطلق كونها واحدة من 
املؤسســــات التعليمية املؤثرة في الكويت، مشيرة 
الى ان هذه املشاركة ســــتوفر لها الفرصة لتعريف 
الراغبني في التعليم اجلامعي وزوار املعرض بسياستها 
التعليمية ومناهجها العلمية التي تتوافق مع مناهج 
املؤسسات التعليمية العاملية، خاصة تلك املؤسسات 

املهتمة بدعم انتاجية العمل.
  وقال مدير التسويق والعالقات العامة في الكلية 
االسترالية م.عمر السيد عن هذه املشاركة: كانت الكلية 
االســــترالية واضحة منذ اليوم االول من تأسيسها، 
فهي سعت الى ان تكون ضمن املؤسسات االكادميية 
الرائــــدة في الكويت من خالل تزويد طلبتها بأقصى 
درجات املهارات واالبداع واالنتاجية في اسواق العمل 

على الصعيدين احمللي والدولي.
  وأوضح بقولــــه: ان الكلية اعتمدت في ذلك على 
رؤيتها والتي اعتبرتها منهجا متجددا جلميع الطلبة 
والطالبات لديها وهي كيفية متكني قدرات الفرد للوصول 

الى اقصى طاقاته ضمن بيئة راعية.
  وقال م.عمر: ان الكلية االســــترالية تســــعى الى 
حتليل وتفهم ســــوق العمل، ومن ثم تقوم بصياغة 
برامجها التعليمية لتقدمي كوادر بشرية مؤهلة للعمل 
في القطاع اخلاص وغيره مزودين باملهارات العملية 

والنظرية.
  وكشــــف ان الكلية االسترالية ومن خالل طبيعة 
وسياسة مناهجها التعليمية تسعى نحو توفير بيئة 
تعليمية تتســــم بالدعم واالهتمام ومن هذا املنطلق 
فالكلية تقدم تخصصات فــــي مجاالت مختلفة مثل 
بكالوريوس االعمالـ  تخصص التسويق، وبكالوريوس 
االعمالـ  تخصص االدارة، ودبلوم التسويق واالدارة 
ودبلوم ادارة املوارد البشــــرية باالضافة الى دبلوم 

هندسة صيانة الطائرات ـ ميكانيكا. 

 أكد أن بعض الجامعات البحرينية تم إيقافها حتى تعديل وضعها وتتوافق مع متطلبات الوزارة

 تجديد تعيين المضف رئيسًا 
لقسم المحاسبة في «اإلدارية»

 «مستقلة» الجامعة المفتوحة تستنكر 
التأخير في إقرار الئحة االنتخابات الطالبية

 «متابعة الخريجين» بـ «التطبيقي» 
تصدر نشرة شهرية

 أصدر مدير جامعة الكويت االستاذ د.عبداللطيــف احمد البدر 
قرارا يقضــي بتجديـــد تعيني د.جاسم محمد املضــف، االستاذ 
املساعد بقسم احملاسبة، رئيسا لقسم احملاسبــة بالوكاــلة بكلية 

العلوم االدارية، وذلك ملدة عام اعتبارا من ٢٠١١/٢/٤.
  كمـــا اصدر مدير اجلامعة قرارا آخر يقضي بتجديد تعيني 
جمال مصطفى خليفة العنزي مشرفا لوحدة اللغة االجنليزية 
بكلية العلوم الطبية املســـاعدة، وذلك ملـــدة عام اعتبارا من 

.٢٠١١/٢/٧

 محمد هالل الخالدي
  استنكر امني سر القائمة املستقلة في اجلامعة العربية املفتوحة 
عبدالعزيز الطخاخ مـــا تقوم به اإلدارة املكلفة من عدم الوفاء 
بوعودها جتاه تكرمي أعضاء املجلس الطالبي التأسيسي (املنحل 
بصفة غير قانونية) واالعتراف بالالئحة االنتخابية املوقعة من 

قبل اإلدارة املكلفة واإلعالن عن موعد االنتخابات.
  وقال الطخاخ اننا في بلد املؤسسات والدميوقراطية يحكمنا 
الدستور وهو يحث على الدميوقراطية ووجوب وجود النقابات 
ولكن اجلامعـــة العربية املفتوحة تخالف ما جاء بالدســـتور 
واستنكر الطخاخ سكوت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
وعضو مجلس األمناء د.موضي احلمود ووزير التربية األسبق 
وعضو مجلس األمناء د.يوســـف االبراهيم جراء ما اعتبروه 
تخبطا واضحا تقوم به ادارة الفرع واالدارة الرئيسية وتضييع 
مســـتقبل ابنائهم الطلبة بعدما ضاقوا ذرعا مبا يحدث داخل 
احلرم اجلامعي مـــن عدم الوفاء بالوعود والقوانني املتناقضة 
واالســـتهتار بتحصيلهم العلمي وفقدان الكثيرين من الطلبة 

األمل بأن تتحسن اوضاعهم. 

 محمد هالل الخالدي
ادارة متابعة    صرح مدير 
العمل  اخلريجــــني وســــوق 
بالهيئــــة العامــــة للتعليــــم 
التطبيقي والتدريب د.حسني 
قاسم بان االدارة تعتزم اصدار 
نشرة شهرية معنية بشؤون 
خريجي الهيئة واسواق عملهم 
وتكون نشرة علمية تخصصية 
تعتبر االولى من نوعها على 
املستوى االكادميي في الكويت 
وتعكس بجدية اهتمام الهيئة 
مبخرجاتها واســــواق عملهم 
انها تتضمن  الــــى  باالضافة 
اخبارا شــــهرية واالرشادات 
والقراءات املتضمنة مما يجعلها 
مصدرا قيما للمعلومات عن 
التطورات في اســــواق  آخر 
العمــــل الوطنية كما حتتوي 
العمل  على قوانــــني ولوائح 

وملخص االبحاث والدراسات 
والتقاريــــر التي تــــود ادارة 
متابعــــة اخلريجني وســــوق 
العمل تنفيذها وتعتبر ايضا 
نافذة تفاعلية للخريجني البداء 

رأيهم ومقترحاتهم املهنية. 

 العنزي مشرفًا في «العلوم الطبية المساعدة»


