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خالل افتتاح املؤمتر العلمي »مخرجات كلية اآلداب وحاجة سوق العمل« برعاية الفهد

البدر: الوزارات ممتلئة باملوظفني ونعّلق آمااًل على »اخلاص« الستيعاب خريجينا
عليها كمجمع للنقد والفكر.

وبينت د.الصباح أن هذه األبعاد 
نضعها في بؤرة اهتمامنا ونبذل 
قصارى جهدنا لتوفير مقومات 
املعادلة املتوازنة عن طريق تطوير 
املناهج واستحداث البعض اآلخر 
وهي عملية متواصلة يهدف منها 
مواكبة مستجدات العصر وتقنيات 
ومتطلب���ات س���وق العمل حتى 
تكون مخرجاتنا مستعدة ومؤهلة 
ومس���لحة بامله���ارة األكادميية 
واملهنية واالجتماعية قبل االندماج 
بسوق العمل، موضحة أن املنظومة 
الكاملة للموارد البشرية تضمن 
ثالثة مكونات وهي جانب العرض 
املتمثل ف���ي اخلريجني وجانب 
العمل  الذي يشمل سوق  الطلب 
وقنوات الربط بني العرض والطلب 
التي تشمل التش���ريعات ونظم 

املعلومات والدراسات.
وذكرت أنه يج���ب األخذ في 
االعتبار منطق السوق أو االقتصاد 
حيث إننا نحرص في الوقت نفسه 
على األهداف الس���امية للتعليم 
وقيمه وه���ي معادل���ة صعبة، 
فالتعليم رسالة وهو ما يتطلب 
دوما إعادة صياغة تصوراتنا وعدم 
حصر تفكيرنا في اجلانب األحادي 
للمشكالت الراهنة على أهميته بل 
نتطلع دوما ملستقبل أفضل مبد 
آفاق تفكيرنا إلى أبعد من املنطق 
االقتصادي بأخذ البعد االجتماعي 
في االعتبار. وبينت د.الصباح أن 
إصالح النظام التعليمي يتطلب 
إصالح س���وق العمل، متسائلة: 
ما نوع اإلص���الح املطلوب لهذا 
الس���وق؟ حيث يجب أن يتسم 
س���وق العمل بالشفافية املالئمة 
التي من خاللها يتم توصيل رسائل 
وإشارات واضحة جلميع األطراف 
بشكل يساعد في حتديد نوعية 
االس���تثمار املطل���وب في تنمية 
رأس املال البش���ري وال يتم ذلك 
اال من خالل الشراكة احلقيقية بني 
املزود واملتلقي أي الكلية وسوق 

العمل.
سعود المطيري  ٭

املناسب في إدارة شؤون املجتمع 
ومؤسساته«.

وأضاف قائال »نحن هنا ال نتكلم 
بشكل جتريدي فمن الطبيعي أن 
يفك���ر اخلريجون وأس���رهم في 
املكاس���ب املادية واملعنوية التي 
سيحصلون عليها، كنتاج ملا تلقوه 
من تعليم وقيم، مش���يرا إلى أن 
دورنا وواجبنا كجامعة، أن نقوم 
من وق���ت آلخر بتقييم املنظومة 
التعليمي���ة وعائدها االقتصادي 
واالجتماعي مقابل ما يس���تثمر 
فيها من موارد مالية وبش���رية، 
ويظ���ل هدفنا دوما نحو حتقيق 
املزيد من جودة التعليم وحسن 
إعداد اخلريجني وتأهيلهم معرفيا 

ومهاريا وقيميا.
وذك���ر الب���در أن ال���وزارات 
أصبح���ت متخم���ة باملوظف���ني، 
وأصبحنا نعلق األمل على قدرة 
القطاع اخلاص في استيعاب املزيد 
من اخلريج���ني، وهو ما يتطلب 
وض���ع مبادئ وأس���س واضحة 
للعالقة التكاملية والتنس���يقية 
التعليمي���ة  ب���ني السياس���ات 
القطاع  التنمي���ة ودور  وخطط 
املدني، حتى  اخلاص، واملجتمع 
نضمن سالمة توزيع األدوار على 
جميع األطراف املعنية باملنظومة 

التعليمية ومخرجاتها.
من جهتها، قالت عميدة كلية 
اآلداب بجامعة الكويت د.ميمونة 
الرس���الة اجلامعية  أن  الصباح 
ال تقتص���ر أهميته���ا على البعد 
أبعادا  االقتص���ادي إمنا تأخ���ذ 
اجتماعية ال تقل أهمية عن البعد 
أن���ه كلما  االقتص���ادي مضيفة 
توافرت املقومات األساسية لتطوير 
التعليمية اس���تطعنا  املنظومة 
حتقيق عائد اجتماعي واقتصادي 
مرتفع كما أن احلكم على جودة 
التعليم يختلف حسب املعايير 
واألهداف وطبيع���ة كل مجتمع 
وخصوصيته فمن خالل أداء الهيئة 
التدريسية ومدى تطور مهاراتهم 
العلمي إضافة  البحث  ومستوى 
إلى استقاللية اجلامعة للحفاظ 

املس���تدامة والتي حتدد بدورها 
التنافسية، مضيفا  الدولة  قدرة 
أن تقرير »أمة في خطر« الصادر 
منذ بضع س���نوات في الواليات 
املتح���دة كان يتحدث عن تراجع 
القدرة األميركية على املنافسة في 
السوق الدولية في ضوء تراجع 
القدرة األميركية على املنافسة في 

السوق الدولية«.
وتابع البدر حديثه قائال »إننا 
اآلن في عصر الثورة املعلوماتية 
واملعرفي���ة الت���ي أصبحت علما 
يدرس في اجلامعات حتت اس���م 
عل���م املعلوماتية، وما لم نتمكن 
من استيعابه سنعيش في احلاضر 
أو املستقبل، وهو ما يدعون إلى 
بن���اء قواع���د معلوماتية متينة 
تسهم في بناء جيل مدرب مؤهل 
للتواصل مع تكنولوجيا العصر 
واملعرفة، عصر يرى أنه البد ان 
تتواف���ر اخلبرة العملية وكيفية 
حتوي���ل املعلوم���ات واملعرفة، 
وعصر ي���رى أنه البد ان تتوافر 
العملية وكيفية حتويل  اخلبرة 
املعلومات واملعرفة إلى ممارسات 
وبرامج عملية واستخدامها بالشكل 

يحققه���ا، وال خالف حول أهمية 
قيم التعليم التربوية واملعنوية 
ودوره���ا كقيم تعزي���ز االنتماء 
الوطني ومهارات التفكير الناقد، 
وحب العم���ل واالبتكار واإلنتاج 
وغيرها، فضال عن اكتساب القدرات 
التي تتواءم ومتطلبات س���وق 
العمل، وهذه القيم مجتمعة تشكل 
العائدين االقتصادي واالجتماعي 
ألي منظوم���ة تعليمية تس���عى 
دول العالم متقدمة أو نامية إلى 
تطويره���ا باس���تمرار وتضعها 
ك� »مش���روع قومي« له أولويته 
املتقدمة وتوفر له كل اإلمكانيات 

املالية والبشرية املتاحة«.
وأضاف قائال: »إن اجلدل في 
ان التعليم يشكل احدى الدعامات 
األساس���ية لنهض���ة أي مجتمع 
وبن���اء قدرات ما يع���رف برأس 
املال االجتماعي، فالعائد املجتمعي 
للتعليم يتمثل في عناصر القوة 
التي ترتق���ي باملجتمع،  الفاعلة 
فضال ع���ن إعداد قوة عمل قادرة 
على االستجابة ملتطلبات سوق 
العم���ل ومتغيراتها، وتكون أداة 
املجتمع نحو التحول إلى التنمية 

حقوال مهمة وأساس���ية لتمكني 
املجتمع من إيجاد السبيل للعمل 

اجلماعي.
وش���دد على ضرورة جتاوز 
النظ���رة احمل���دودة للتعلي���م 
ومخرجاته، فاملسألة ليست مجرد 
شهادة ووظيفة، بل هي السبيل 
حلياة أفضل وأكثر تقدما، فلم يعد 
عمل اخلريج مقتصرا على كسب 
العيش فقط، وإمنا لتحقيق الذات 
واكتساب تقدير املجتمع والتفاعل 
معه، مشيرا إلى دور اجلامعة في 
إعداد وتكوين الشخصية القادرة 
على التعامل مع مشاكل املجتمع 
واحلياة، وخلق ذهنية مستعدة 
للتعليم املستمر، وارتباط ذلك كله 
التعليم املتطور  بتوفير نوعية 
للطلبة، والذي يس���تلزم بدوره 
توفير ش���روط يج���ب أن تكون 
محل دراس���ة ومناقشة ومعرفة 

اجلميع.
واستطرد البدر قائال: »للتعليم 
قيم تربوي���ة ومعنوية ورمزية 
بجانب القيمة الوظيفية املرتبطة 
أو  الت���ي ينتجها  بالتخصصات 
التي  صور احل���راك االجتماعي 

الفجوة بني  الهواجس التس���اع 
ه���ذه املخرج���ات واحتياج���ات 
أسواق العمل، فقد أصبحت بعض 
القطاع���ات االقتصادية تتطلب 
مهارات عالية، مشيرا إلى أنه لم 
تتمكن مؤسسات التعليم العالي 
في بعض احلاالت من مواكبتها 
بالدرجة املطلوبة، وهو أمر يدعو 
للقلق املبرر، فازدهار أي مجتمع 
يرتبط بالتطوير املتواصل للتعليم 
ومناهج���ه لتحس���ني مخرجاته 

وحتديثها.
ولفت البدر إلى أنه من أولويات 
التعليم اجلامعي إعداد أجيال من 
اخلريجني واخلريج���ات مؤهلة 
للمش���اركة في صنع املستقبل، 
الذهن أحيانا عند  وقد ينصرف 
احلديث عن املواءمة بني مخرجات 
التعليم ومدخالت أسواق العمل، 
مؤك���دا على أن املش���كلة تتعلق 
فقط بالكليات النظرية أو كليات 
العلوم اإلنس���انية وه���و أمر ال 
يالمس احلقيقة والواقع بش���كل 
كام���ل، فالعلم يصبح بال جدوى 
دون إسهامات العلوم اإلنسانية، 
العلوم االجتماعية متثل  أن  كما 

حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد انطلقت أمس 
أنشطة املؤمتر العلمي لكلية اآلداب 
»مخرجات كلي���ة اآلداب وحاجة 

سوق العمل«.
وحض���ر املؤمتر كل من مدير 
جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر 
وعميدة كلي���ة اآلداب د.ميمونة 
الصباح، والعميد املساعد للشؤون 
الطالبي���ة د.عب���داهلل الهاجري، 
ومقرر املؤمتر د.س���مير حسني، 
والعميد املساعد ملكتب االستشارات 
والتدريب د.عبدالهادي العجمي، 
وعددا من أعضاء هيئة التدريس 
بالكلية، وبعض اجلهات احلكومية 

واخلاصة في سوق العمل.
وتقدم د.عبداللطيف البدر بكلمة 
شكر وتقدير لعميدة كلية اآلداب 
د.ميمونة الصباح لتوفيقها في 
اختيار موضوع هذا املؤمتر املتعدد 
األبعاد والذي يشغل اهتمام كل فرد 
وأسرة فضال عن املجتمع، مؤكدا 
على أن تنمية املوارد البش���رية 
واالرتقاء مبس���توى اخلريجني 
ومحدودية فرص العمل املتوافرة 
لهم يعتبر من أهم التحديات التي 
تواجه املجتمعات اخلليجية حاليا 
ومستقبال، ومؤكدا ضرورة األخذ 
في االعتبار النمو املتصاعد في عدد 
السكان وبالتالي الزيادة املرتقبة 
في عدد اخلريجني املتقدمني لسوق 

العمل مستقبال.
وبني الب���در ان مهمة التعليم 
اجلامعي تتركز ف���ي مخرجاته 
وإس���هاماتها في خدمة املجتمع 
وأهدافه، واالرتقاء به حضاريا، 
فاجلامعة تعد مبثابة معقل للفكر 
أرفع مستوياته،  اإلنس���اني في 
ومصدر لتنمية أهم ثروات املجتمع 

وأغالها وهي الثروة البشرية.
وأضاف: انه في العقود األولى 
السابقة س���اد تقارب نسبي بني 
مخرجات التعليم بجميع فروعه 
ومتطلبات س���وق العمل، بينما 
التالي���ة تزايدت  العق���ود  ف���ي 

د.ميمونة الصباح ود.عبداهلل الهاجري ود.عبدالهادي العجمي في مقدمة احلضور )محمد ماهر( د.عبداللطيف البدر يلقي كلمته 

ميمونة الصباح: 
احلكم على جودة 

التعليم يختلف 
حسب املعايير 

واألهداف وطبيعة
كل مجتمع

املهنا: على 
املؤسسات التعليمية 

مواكبة كل جديد
في إعداد املعلمني 

وبناء املجتمع 
وتطويره

خالل افتتاح املنتدى الثالث لكلية التربية األساسية

النفيسي: غرس الوالء واالنتماء في نفوس أبنائنا لتحصينهم من األفكار املشبوهة

خاصة، ان تواكب كل جديد في إعداد 
املعلمني وتنميتهم وبناء املجتمع 
وتطويره والتربية الشاملة ألبنائه 
وتنشئتهم وتعليمهم، وتعزيز قيم 
الوالء وأهمية تأصيله واحترامه 
وتفعيل���ه وحمايت���ه وترس���يخ 
مبادئ الدميوقراطية السياس���ية 
واالجتماعي���ة وقيمه���ا عل���ى ان 
يك���ون ذلك وفق خط���ط وبرامج 
واستراتيجيات تستند الى منظومة 
القيم الدينية واألخالقية والتربوية 
والوطنية واإلنس���انية املستمدة 
من حضارتنا العربية واإلسالمية 
وعاداتنا وقيمن���ا األصيلة، بغية 
الى حتقي���ق متطلبات  الوصول 
التنمية الشاملة واملستدامة تربويا 
وثقافيا واجتماعي���ا واقتصاديا 
وإعالميا وتقني���ا وبيئيا وأمنيا، 
الى متكني أبن���اء هذا اجليل الذي 
يعد اغلى ثروات الوطن من مواجهة 
التحديات املعاصرة واملختلفة التي 

الكويت بشكل أخص كبيرة تتطلب 
وعيا عميقا بطبيعة هذه التحديات 
وعمال دؤوبا يواك���ب املتغيرات 
املعاصرة ويتجاوز اطار التنظير 
الى ميدان التطبيق لبعض البرامج 
التربوية املناسبة، ويرسم املناهج 
العلمية الوافي���ة ويعد لذلك كله 
مستلزمات النجاح ولقد أحسنت 
كلية التربية األساسية حني عزمت 
على اإلعداد لهذا املنتدى التربوي 
املهم، وإني ألرجو ان تكون الندوات 
التي ستجسد فعاليات هذا املنتدى 
في مس���توى تلك التحديات التي 
تواجهها التربية لدينا وان تغني 
هذه الندوات بالنقاش اجلاد والطرح 
أك���د عميد كلية  الفعال. وبدوره 
التربية األساسية د.عبداهلل املهنا 
أن تطور األمم ورقيها يعتمد كثيرا 
على تطور نظام التعليم وجناحه 
لذا كان لزاما على مؤسسات التعليم 
إعداد املعلمني  عامة وعلى كليات 

نحو تطوير اداء املعلم« واحللقة 
النقاشية حول مالحظات مؤسسة 
توني بلير على نظام التعليم في 
الكويت نهاية عام 2009 واالحتفال 
السنوي باليوم البيئي واستحداث 
مقرر العمل التطوعي بالتعاون مع 
العامة لالوقاف وتطبيقه  االمانة 
على ثالثة اقسام في الكلية بدءا من 
الفصل الدراسي الثاني 2008 � 2009.  
واوضح ان االهداف التي يسعى هذا 
املنتدى الى حتقيقها واحملاور التي 
انتقت موضوعات البحوث املختارة 
جاءت بعد قراءة دقيقة للواقع الذي 
نعيش���ه والظروف الصعبة التي 
منر بها والتحديات التي نواجهها 
واملتغيرات املعاصرة التي نشهدها 
وذلك ما اوجب على الكلية وغيرها 
من الهيئات العلمية واملجتمعية ان 
تنهض مبسؤولياتها في االهتمام 
العام ودراستها  الش���أن  بقضايا 
ومعاجلتها ومناقش���تها والسعي 
الى ايجاد احللول لها، ويأتي في 
الصدارة منها العناية بالتنش���ئة 
السياس���ية التي جتع���ل املواطن 
عارفا بحقوقه وواجباته، متفاعال 
م���ع قضايا وطنه وامت���ه، وذلك 
للوقوف على دالالتها ومستوياتها 
ومراحلها، وكذلك االهتمام بالتربية 
االجتماعية واالعالمية واثرها في 
االمن الوطني وتعزيز قيم الوالء 
واالنتم���اء والعمل التطوعي لدى 
املواطن واستشراف التحديات التي 
تواجهه ورصد املتغيرات املعاصرة 
الوطنية  الس���احة  التي تشهدها 
واالقليمية والدولية وتأصيل مفهوم 
الدستور باعتباره الوثيقة االساسية 
التي حتف���ظ احلقوق، وقام مدير 
عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي 
بالتوقيع على السجل الشرفي لكلية 
التربية االساسية، كما قام بافتتاح 

املعرض املصاحب للمنتدى.
محمد المجر  ٭

اقتضيتها ثورة املعلومات واملعرفة 
الرئيس���ية واالتصاالت والشبكة 
العاملية )االنترنت(. واشار د.املهنا 
الى حرص كلية التربية االساسية 
عل���ى ان تنهض مبس���ؤولياتها 
التنمية املعرفية  ف���ي  املجتمعية 
املس���تدامة اضافة ال���ى نهوضها 
العاملية والتربوية  بأداء رسالتها 
ف���ي االع���داد الش���امل للمعلمني 
واالرتقاء مبستواهم املهني واجناز 
التربوية  البح���وث والدراس���ات 
املتخصص���ة، ويأتي في الصدارة 
من تل���ك االس���هامات املجتمعية 
املنتديات واملؤمت���رات والندوات 
العلمي���ة والتربوية  واحللق���ات 
التي درجت الكلية على تنظيمها، 
وتوفر اسباب جناحها مثل اقامة 
منتدى املعلم االول عام 2007 حتت 
عنوان »مستوى اداء املعلم: واقع 
وارتقاء« ومنتدى املعلم الثاني عام 
2009 حتت عنوان »رؤية جديدة 

برعاي����ة وحض����ور مدير عام 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
النفيسي  والتدريب د.عبدالرزاق 
افتتح املنتدى الثالث لكلية التربية 
األساسية حتت عنوان »التربية بني 
التحديات واملتغيرات املعاصرة« . 
وأكد مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق 
النفيس����ي أهمية انعقاد مثل هذا 
التربية  آفاق  املنتدى الستشراف 
املس����تقبلية في ضوء املتغيرات 
واملستجدات الكثيرة وما يتبع ذلك 
من حتديات وأعباء جسيمة، وقال 
من لم يواكب املستجدات تخلف 
عن مس����يرة احلضارة اإلنسانية 
املتغيرات  املعاصرة، ومن لم يع 
العاملية ولم يتأهب لها جرفته تلك 
املتغيرات وألقت به على ش����اطئ 
الضياع، ومن هنا يقع على القادة 
في املجتمعات كافة مسؤولية إعداد 
مجتمعاتهم لتتمثل املستحدثات 
واملستجدات والتكيف األمثل مع 
رياح العومل����ة والتغيير، وتعظم 
املس����ؤولية ويكب����ر العبء على 
التي تتولى  التربوية  املؤسسات 
تعليم األجيال وتثقيفها وإعدادها. 
التي نتوخاها  التربي����ة  أن  وأكد 
لتنش����ئة أجيالنا يجب ان حتقق 
توازنا دقيقا بني خصوصية الهوية 
وعاملية االنتماء ولن يتم ذلك إال بأن 
نربي أبناءنا على التمسك بثوابت 
األمة من قيم روحية إنسانية أصيلة 
في تراثنا فذلك يصونهم ويحميهم 
من الضياع واالنحراف، وان نغرس 
فيهم قي����م املواطنة والوالء فذلك 
يحصنهم من األفكار املش����بوهة 
والدعوات الهدامة وان نعدهم إعدادا 
علميا يكسبهم املعارف واملهارات 
اجلديدة فذلك يؤهلهم للتالؤم مع 

املتغيرات واملستجدات العاملية.
وأش���ار الى ان التحديات التي 
تواجهها التربية في دولنا العربية 
عام���ة واخلليجي���ة خاصة وفي 

د.النفيسي متحدثا مع بعض األطفال خالل اجلولة د.عبدالرزاق النفيسي في جولة داخل املعرض املصاحب للمنتدى

النفيسي أصدر قرارات ترقيات في »التطبيقي« منتسبو الهيئة: حقوقنا
أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسلوبة من قبل اإلدارة

د.عبدالرزاق النفيسي قرارا يقضي بترقية كل من: زاهر حاج يوسف 
من مساعد مدرب )ب( إلى مساعد مدرب )أ( في املعهد الصناعي 

)صباح السالم(، منال قبازرد من مدرب )أ( إلى مدرب متخصص )ج( 
في املعهد العالي لالتصاالت واملالحة، جاسم العبيدان من مدرب )أ( 

إلى مدرب متخصص )ج( في معهد التدريب اإلنشائي، محمد املزيني 
من مدرب )أ( إلى مدرب متخصص )ج( في معهد التدريب اإلنشائي، 

محسن الغرير من مدرب )أ( إلى مدرب متخصص )ج( في معهد 
التدريب اإلنشائي، صادق بومجداد من مدرب )ب( إلى مدرب )أ( في 
معهد التدريب اإلنشائي، عبداللطيف السمحان من مساعد مدرب )أ( 

إلى مدرب )ب( في معهد التدريب اإلنشائي، ماجد الشمري من مدرب 
)ب( إلى مدرب )أ( في معهد التدريب املهني، سعد الشحومي من 

مدرب )ب( إلى مدرب )أ( في معهد التدريب املهني، عبداهلل الرشيدي 
من مدرب )ب( إلى مدرب )أ( في معهد التدريب املهني.

اقام عدد من املنتسبني للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
من الهيئة التدريسية والتدريبية واالداريني لقاء مفتوحا في جمعية 

احملامني طرحوا فيه املشاكل التي يعانون منها والظلم الذي تعرضوا 
له.

وقال عضو هيئة التدريب احمد العصيمي ان اللقاء هدف الى املطالبة 
بحقوقنا االكادميية واالدارية التي سلبتها ادارة الهيئة منا وايصال 
رسالة للقياديني بان اعضاء هيئة التدريس والتدريب يعانون ابشع 

املخالفات على مستوى كلياتهم ومعاهدهم.
بدوره، اوضح د.يوسف الرجيب ان الظلم الذي يتعرض له العاملون 

بالهيئة ليس وليد اللحظة امنا ميتد الى مديري الهيئة السابقني وسط 
صمت وجتاهل ملطالبنا.

محمد المجر  ٭

أعلن امللحق باملكتب الثقافي في واشنطن د.حمد العدواني 
أنه متت املوافقة على تسهيل أحد أهم شروط تغيير التخصص 
وهي متكني حتويل الطالب من تخصص إلى تخصص آخر 
بعد استيفائه لعدد 12 وحدة دراسية وهو اقل عدد وحدات 
دراسية مس���موح للطلبة في أميركا خالل الفصل الدراسي 
الواحد، وبني د.العدواني انه وبناء على املقترحات التي تقدم 
بها االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا ورؤية املكاتب 
الثقافية متت املوافقة على هذا املطلب، وشكر د.العدواني دور 
االحتاد في إقرار ه���ذا املطلب الطالبي والذي أتى مع حزمة 
أخرى من املطالبات التي تقدم بها االحتاد وفي اخلتام شكر 

العدواني بدوره وزارة التعليم العالي.
من جهة االحتاد بارك نائب الرئيس في االحتاد الوطني 
 )nuks.org( لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية
محمد اجلوعان لعموم طلبة وطالبات الكويت الدارسني في 
أميركا على إقرار هذا املطلب وللطلبة اجلدد على وجه التحديد 
حيث سيسعهم تغيير التخصص خالل فصل دراسي واحد. 
وشكر اجلوعان املكاتب الثقافية في الواليات املتحدة األميركية 
ملا لها من دور بارز في األخذ مبشاكل الطلبة بعني االعتبار 
ومحاولة تلمس أماكن اخللل وعالجها بأس���رع وقت ممكن 
وأنه لوال تفهم املسؤولني باملكاتب الثقافية ملطالب االحتاد ملا 
مت تسهيل أحد أهم الشروط في تغيير التخصص، حيث ان 
االحتاد ومن خالل جلنة الشكاوى واملقترحات استقبل العديد 
من الش���كاوى في هذا االجتاه من عموم الطلبة والطالبات 
ولم يسعه إال إيصال هذا املطلب وغيره من املطالب األخرى 
للمسؤولني باملكاتب الثقافية الذين قاموا مشكورين بواجبهم 
وبالشكل املطلوب شاكرا لهم مجهودهم باسم طلبة وطالبات 

الواليات املتحدة األميركية.
آالء خليفة  ٭

أعلن ممثل اجلامعات اخلاصة في مصر في دول مجلس 
التعاون اخلليجي حسني كامل عن جدول امتحانات الفرقة 
الثالثة والرابعة ش���عبة نظم املعلوم���ات االدارية وبني ان 
االمتحانات تبدأ من السبت 2011/6/4 حتى اخلميس 2011/6/16 

حسب املواعيد التالية:
٭ الفرقة الثالثة )نظم املعلومات اإلدارية( األحد 2011/6/5 
حتليل وتصميم نظم املعلومات، الثالثاء 2011/6/7 التسويق 
والتجارة اإللكترونية، اخلميس 2011/6/9 اقتصاد كلي، االحد 
2011/6/12 إدارة مشتريات ومخازن، الثالثاء 2011/6/14 محاسبة 

التكاليف، اخلميس 2011/6/16 دراسات إدارية.
٭ الفرقة الرابعة )نظم املعلومات اإلدارية( السبت 2011/6/4 
 ،E نظم معلومات محاسبية، االثنني 2011/6/6 دراسات محاسبية
االربعاء 2011/6/8 دراسات جدوى اقتصادية، السبت 2011/6/11 
تطبيقات احلاسب في اعداد التقارير، االثنني 2011/6/13 إدارة 

املؤسسات املالية، االربعاء 2011/6/15 مشروع.  

محمد اجلوعان د.حمد العدواني

العدواني: تسهيل شروط تغيير 
التخصص للدارسني في أميركا

بدء اختبارات املعهد العالي 
للدراسات النوعية 5 يونيو


