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 خالل تكرمي الهيئة التدريسية واللجان العاملة في «التكنولوجية»

 النفيسي: بذل املزيد من اجلهد للنهوض بالعملية التعليمية

الكلية  االعتماد األكادميــــي في 
وتطوير املناهج.

  وحتدث رئيس قسم القوى 
والتبريد في الكلية د.راشـــد 
العجمي نيابة عـــن احملتفى 
بهم حيـــث أكد أن اجلميع في 
الكلية يعمل بجد وإخالص من 
أجل الرقي بالعملية التعليمية 
في البالد، موضحا ان الطالب 
والطالبات هـــم ثورة وطنية 
يجـــب أن حتاط بكل مقومات 
العلمية  الرعايـــة والعنايـــة 
وذلك لكي يحملوا على عاتقهم 
مسؤولية النهوض في الكويت 
مستقبال، مقدما الشكر اجلزيل 
ملدير عام الهيئة وجميع اللجان 

العاملة في الكلية.
 ٭  محمد المجر

التكرمي  احلساوي على أن هذا 
العمداء  مــــن  الكلية  لقيــــادات 
املســــاعدين ورؤســــاء األقسام 
الذين بذلوا جهــــودا كبيرة في 
الكلية ودفــــع عجلة  تطويــــر 
مســــيرتها حتــــى أصبحت من 
التي حترص  املتميزة  الكليات 
على تقدمي أفضل ما توصل إليه 
العلم والتكنولوجيا وتخريج 

آالف الطالب والطالبات.
  مقدما الشكر اجلزيل للعاملني 
في اللجان التطوعية الذين يبذلون 
اجلهد والوقت في سبيل تطوير 
الكلية ومن أبرز هذه اللجان جلنة 
النشاط االجتماعي والعالقات 
العامة وجلنة التطوير اإلداري 
وجلنة إنشاء موقع الكلية على 
االنترنــــت وجلنة تطوير نظام 

 أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
قرارين يقضي األول باعتماد ندب 
د.وليد الفارس ـ استاذ مساعد 
رئيســــا لقسم احلاســــب اآللي 
بكلية الدراسات التجارية وحلني 
تعيني رئيس جديد للقسم وذلك 

باالضافة الى عمله االصلي.
الثاني فيقضي باعتماد    أما 
ترقية أماني الرشــــدان مدرس 
مساعد بكلية الدراسات التجارية 

الى درجة مدرس.
  هذا وحتت رعاية وحضور 
مديــــر عــــام الهيئــــة العامــــة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
أقامت  النفيســــي  د.عبدالرزاق 
اللجنــــة االجتماعية والثقافية 
التكنولوجية  الدراسات  بكلية 
حفل تكرمي أعضاء هيئة التدريس 
واللجان املشاركة بالكلية، حضر 
احلفل كل من نائب املدير العام 
للخدمات األكادميية املســــاندة 
د.عبداهللا الكندري وعميد كلية 
الدراسات التكنولوجية د.وائل 
احلساوي وعدد كبير من أعضاء 
هيئة التدريــــس والعاملني في 

الكلية.
  وتقدم مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
النفيسي بالشكر  د.عبدالرزاق 
اجلزيل لعمادة الهيئة على هذه 
املبادرة الطيبة لتكرمي كل من عمل 
وبذل جهدا من أجل تطوير الكلية 
موصال الشكر ملساعدي العميد 

وجميع رؤساء األقسام.
الكليــــة د.وائل    وأكد عميد 

 د.عبدالرزاق النفيسي ود.وائل احلساوي مع املكرمني

 حل مشكلة «اإلجنليزي» لطلبة «اجلامعة املفتوحة»
د.جنيب شهابي ومسفر العمر، 
وقسم اللغة االجنليزية، على 
مجهودهم الواضح والسريع في 
حل مشاكل الطلبة واملتضررين 

من االختبارات السابقة.
  وختم الظفيري قائال: نشكر 
ادارة اجلامعة على سرعة اتخاذ 
ابنائها  القرار في حل مشاكل 
الطلبة، ونتمنى ان يكون هناك 
 msااللتفات ملشـــكلة مقرر ١٢١
الطلبة  ومتضرريهـــا ورغبة 
في طرح b ms١٢١ في الكورس 

الصيفي.
 ٭  محمد المجر

الطلبة، وعندما طرحنا قضية 
االجنليزي قال «نحن مع الطلبة 
ولسنا ضدهم» وكانت استجابته 
سريعة بهذا اخلصوص، وهذا 
االمر بال شك يعكس الطمأنينة 
في نفوس الطلبة املتضررين، 
واضاف ان مدير اجلامعة اكد 
لنا حينما عرضنا عليه مشكلة 
«جدول الفاينل» وأوقاته ومدى 
امكانية تعديلـــه، اجابنا بكل 
شفافية ووضوح، بأن هذا االمر 
مشترك مع ٧ فروع للجامعة 

وال يستطيع تغييره.
  ووجه الظفيري الشكر الى 

 اعرب طالل الظفيري الناطق 
الرسمي باسم املتحدون الطالبية 
في اجلامعة العربية املفتوحةـ  
فرع الكويت، عن شكره ملدير 
الغامن،  اجلامعة د.عبدالعزيز 
ود.جنيب شهابي ومسفر العمر، 
الذين كان لهم الدور الكبير في 
حل مشكلة مقررات االجنليزي 
والتـــي تضرر منها عدد كبير 
من طلبة اجلامعة املســـجلني 

بهذه املقررات.
الظفيـــري اجتمعنا    وقال 
مع د.الغـــامن لعرض مطالبنا 
 طالل الظفيري واكد لنا انـــه متواجد خلدمة 

الشريعة والدراسات االسالمية 
وذلك وفقا للتالي:

  أوال: جتديد تعيني د.عصام 
محمد احمد العوضي االستاذ 
املســـاعد بقســـم الهندســـة 
الهندســـة  امليكانيكية بكلية 
والبترول رئيسا لقسم الهندسة 
امليكانيكية بالوكالة وذلك ملدة 

عام اعتبارا من ٢٠١١/٦/٨.
  ثانيا: تعيني د.ســـليمان 
معرفي سفر االستاذ املساعد 
بقسم التفسير واحلديث رئيسا 
لقسم التفسير واحلديث بكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 

وذلك ملدة عام.
  ثالثـــا: تعيـــني د.مبارك 
جـــزاء احلربـــي، االســـتاذ 
املساعد بقســـم الفقه املقارن 
الشـــرعية بكلية  والسياسة 
الشريعة والدراسات االسالمية، 
رئيسا للقسم بالوكالة وذلك 

ملدة عام.
  كما اصـــدر مدير اجلامعة 

قرارا يقضي بتعيني كل من:
  د.جمـــال فاخـــر النكاس 

  تقيـــم عمـــادة املجتمـــع 
التابعة  والتعليم املســـتمر 
العامـــة للتعليـــم  للهيئـــة 
التطبيقي والتدريب محاضرة 
جماهيرية عامة حتت عنوان 
«مهارات االستعداد لالمتحانات 
مع االجتياز لالمتياز» موجهة 
للطالب والطالبات تتحدث عن 
مهارات االستعداد لالمتحانات 

النهائية.
  وقال عميد خدمة املجتمع 
والتعليم املســـتمر د.محمد 
الدغيم انه حرصا من الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليـــم 
والتدريب على مساعدة طالب 
وطالبات الهيئة وغيرها من 
املؤسســـات التعليمية على 
اجتياز مرحلـــة االمتحانات 
النهائيـــة بيســـر وجنـــاح 
تسعى الهيئة القامة مثل هذه 

 البدر: تعيني وجتديد تعيني رؤساء أقسام 
علمية في كليتي الهندسة والشريعة

 الدغيم: االستعداد لالمتحانات مهارة 
يجب أن يكتسبها طالبنا

 نظام صرف املنحة األميرية في «هندسة الكمبيوتر»
 أقام قسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة 
والبترول في جامعـــة الكويت ندوة حول 
مشروع املنحة األميرية حتت عنوان «كفاءات 
كويتية ساهمت في توزيع املكرمة األميرية»، 
وذلك بالتعاون مع جمعية مهندسي الكمبيوتر 
وكلية البنات قسم تكنولوجيا املعلومات.

  وحاضر في الندوة كل من رئيس قسم 
تخطيط العمليـــات محمد العبيد ومراقب 
الدعـــم الفني مـــن ديوان اخلدمـــة املدنية 
عبداهللا النصف اللذين حتدثا عن الصعوبات 
والتحديات التي واجهتهما إلمتام هذا املشروع 
في الوقت احملـــدد وعلى أكمل وجه، حيث 
اشـــتملت الندوة على محورين أساسيني، 

محور اداري ومحور فني.
  وحتدث محمد العبيد عن اجلانب االداري، 
حيث قدم حملة تاريخية حول املنح األميرية 
السابقة موضحا من خالل شرح مختصر 

قانون املنحة األميرية لســـنة ٢٠١١ وكذلك 
اخلطة العامة للمشروع واملراحل االدارية 
التي متت في املشروع من عملية جمع بيانات 
وتقنيتها وعملية احملاكاة وعملية الصرف 
الرئيســـية ومتابعتهـــا، متطرقا كذلك الى 
احلاالت االنسانية واملواقف التي واجهوها 

آنذاك.
  أما فيما يخص احملور الفني فقد حتدث 
م.عبداهللا النصف عن البنية التحتية لنظام 
املنحة وكيف ان البيئة االفتراضية سرعت 
في إجناز بناء نظام خالل أيام قليلة فقط، 
حيث ان اســـتعمال البيئة املتعارف عليها 
قد يستغرق شـــهورا عديدة، مشيرا أيضا 
الى التحديـــات التقنية والفنيـــة في هذا 
املشروع من نظام األمن والسالمة واختبار 
الضغط ومحاكاة اتساع عدد املستخدمني 

لهذا النظام. 

االستاذ بقسم القانون اخلاص 
بكلية احلقوق.

  د.عبداهللا حمـــد محارب 
اللغة  االستاذ املساعد بقسم 

العربية بكلية اآلداب.
  (عضوين في جلنة التأليف 
والتعريب والنشر وذلك ملدة 

سنتني).
  وأصدر قرارا آخر يقضي 
بتجديد تعيني وتعيني اعضاء 
في هيئة حترير مجلة العلوم 
الوجه  االجتماعيـــة، علـــى 

التالي: 
  أوال: جتديد تعيني د.عبداهللا 
ســـيد هدية االســـتاذ بقسم 
العلوم السياسية بكلية العلوم 
االجتماعية، وذلك اعتبارا من 
بداية الفصل الدراسي الثاني 
للعام اجلامعي ٢٠١١/٢٠١٠ حتى 

.٢٠١٢/٣/١٥
  ثانيا: تعيني د.احمد منير 
النجار االستاذ املساعد بقسم 
االقتصاد بكلية العلوم االدارية 
وذلك حتى نهاية العام اجلامعي 

 .٢٠١٢/٢٠١١

احملاضرات والندوات العامة 
لتقدم السبل والوسائل التي 
تساعد على النجاح والتفوق 
باالمتحانات. واكد د.الدغيم 
ان االســـتعداد لالمتحانات 
فـــي كل مرحلة مـــن مراحل 
التعليم هي مهارات اساسية 
ينبغي ان يكتســـبها الطلبة 
حيـــث توفر عليهـــم الكثير 
من اجلهـــد والوقت وحتقق 
التحصيل  لهم اعلى درجات 
الدراسي. هذا وسيقدم هذه 
العميد املســـاعد  احملاضرة 
للشـــؤون االكادميية بكلية 
التكنولوجيـــة  الدراســـات 
د.عبدالعزيز النجار الذي له 
اهتمام كبير بتعليم االفراد 
التفكير االيجابـــي والتعلم 
السريع والقراءة التصويرية 

والذاكرة اخلارقة. 

 أصدر مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطيف البدر عددا من 
القرارات اجلامعية التي تقضي 
بتعيـــني وجتديد تعيني عدد 
من رؤساء األقسام في كلية 
الهندســـة والبترول، وكلية 

 

 د.عبداللطيف البدر 

 د.محمد الدغيم 

 أكد رئيس رابطة املســـتجدين 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت ـ 
فرع جامعة الكويت فالح العجمي 
ان التسجيل في اختبارات القدرات 
لطلبة الثانوية العامة ميتد حتى 
يوم االثنني املقبل املوافق ٢٣ اجلاري 
وان هذا االختبار هو األخير بالنسبة 
للعام الدراسي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠. 
وأوضح العجمي ان موقع التسجيل 
لالختبـــار فـــي صالـــة القبـــول 
والتسجيل بالشويخ واملستندات 
املطلوبة هي جواز السفر او البطاقة 
املدنية األصلية وصورة شخصية 
ورسوم ٥ دنانير لكل اختبار، الفتا 
الى ان الرابطة مستعدة ومتواجدة 
في موقع التسجيل لتسهيل عملية 
التسجيل وإرشاد الطلبة اإلرشاد 
الرابطة مع  السليم، حيث تعتبر 
االحتاد هي اجلهة الرسمية لتمثيل 

وإرشاد الطلبة.
 ٭  آالء خليفة

 ناشد رئيس التجمع الوطني 
لطلبة الكويت في مصر واملنسق 
العام في لبنان فالح الشامري وزير 
التربيـــة والتعليم العالي احمد 
السابقة  القرارات  الغاء  املليفي 
في عهد الوزيرة الســـابقة التي 
اضرت الطلبة الكويتيني الدارسني 
بالـــدول العربية وباالخص في 
لبنان ومصر وهي حتديد الطلبة 
الدارسني بكل تخصص بعدد ٥٠ 

طالبا.
  كما طالب الشـــامري بإعادة 
االعتراف باجلامعات احلكومية 
التي اوقف االعتراف بهم مؤقتا 
ومنها اجلامعة اللبنانية احلكومية 
الوحيدة في لبنان، واملؤسسة 
منذ عـــام ١٩٥٣، وهي من اقوى 
اجلامعات في العالم العربي وكذلك 
الدراسة في دول اخلليج وفيما 
يتعلق بالتسلسل الدراسي فقد 
طلبت الوزيرة السابقة أن يكون 
الطالب مستمرا منذ بداية املرحلة 
الثانوية وهذا فيه تشدد وعدم 
ثقة من قبل القائمني على وزارات 
التربية في دول اخلليج والدول 
العربية وكذلك اعادة اجلامعات 
املوقف بها التسجيل في جمهورية 
مصر واعادة التسجيل كذلك في 
مملكة البحرين بجميع جامعاتها 

وبجميع تخصصاتها.
 ٭  آالء خليفة

 اســـتضافت كلية بوكسهل 
طالبات ثانوية فارعة بنت ابي 
صلت من الصف الثاني عشـــر 
في حلقة نقاشية عن العديد من 
املواضيع التي تهم طلبة الثانوية 
كالتخصصات واسلوب التدريس 
في املنهج االســـترالي وشروط 
االلتحاق والتـــي تناولت طرق 
التقدمي من خالل البعثات الداخلية 
في الكلية. وكانت هنالك مشاركات 
من طالبات كلية بوكسهل في قسم 
الدراسات االدارية اللواتي عرضن 
التدريس  مثاال حيا عن طريقة 
واملشـــاريع التي يلزم تنفيذها 
في خالل دراستهن، فعرضن احد 
املشاريع النموذجية التي تختص 
مبـــادة «كيفية تطوير منتجات 
جديدة» والتي تضمنت ادخال 
سلعات جديدة لشركات عاملية.
 ٭  آالء خليفة

 تسجيل اختبارات 
القدرات يستمر 
حتى ٢٣ اجلاري

 الشامري إلعادة 
النظر في قرارات 

وزير التربية السابق

 «بوكسهل» استضافت 
طالبات ثانوية 

  فارعة بنت أبي صلت

 فالح العجمي

 فالح الشامري 


