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واوضحت العلي ان تقدمي 
البعثة  طلب احلصول على 
الداخلية يكون في اجلامعة / 
الكلية التي يختارها الطالب 
كرغبة أولى، حيث يحتوي 
الطلب عل���ى التخصصات 
)اجلامعات/الكليات( األخرى 
والتي ميكن للطالب اختيارها 

لباقي رغباته.
وأكدت أن فترات استقبال 
الطالبات تكون في املواعيد التي 
حددتها اللجنة االشرافية لهذا 
الغرض واملوضحة في اجلدول 
املرفق وال ميكن استقبال أي 

طلب خارج هذه الفترات.

النفايات االلكترونية  »تقييم 
الكويت« وتش���تمل هذه  في 
النفايات  الدراسة على تقييم 
االلكتروني���ة الناجت���ة م���ن 
الهواتف احملمولة ومن ثم تقدمي 
احللول واملقترحات على ضوء 

مخرجات الدراسة.
الدراسات  ان  الى  وأش���ار 
أثبتت أن هذا النوع من املخلفات 
الصلبة الناجتة من جميع أنواع 
االلكترونيات على وجه العموم 
في تزايد سريع، مما يسترعي 
انتباه املختصني إليجاد أفضل 
احللول للتعامل مع مثل هذه 
املخلفات التي قد تسبب مشاكل 
بيئية إن لم يتم التعامل معها 
بحرص، أما املش���روع الثاني 
فه���و »مفاعل نفث الس���وائل 

املغمورة«.

اجلامعة والكلية تتحمالن 20%  من تكلفة البعثة لكل طالب

اعتماد 1935 مقعدًا خلريجي الثانوي
و190 للدبلوم في بعثات اجلامعات اخلاصة

معرض مشاريع التخرج في البنات الثالثاء

العام  صرح����ت األم����ني 
باألمان����ة العام����ة ملجل����س 
اجلامعات اخلاصة د.فريدة 
محم����د عل����ي ب����أن اللجنة 
اإلشرافية للمنح والبعثات 
الداخلية ق����د اعتمدت خطة 
الداخلية للفصل  البعث����ات 
الدراس����ي األول 2012/2011 
بإجمالي 1935 مقعدا خلريجي 
الثانوي و190 مقعدا للحاصلني 
على الدبلوم، وذلك مبشاركة 
7 جامع����ات وكليات خاصة 
في الكويت والتي ستتحمل 
20% م����ن تكلفة البعثة لكل 

طالب.

ينظم قس���م إدارة التقنية 
البيئية في كلية البنات بجامعة 
الكويت معرض مشاريع تخرج 

الطالبات غدا الثالثاء.
وقال مقرر اللجنة العلمية 
في القس���م د.بدر العنزي ان 
الكلي���ة حريصة عل���ى إبراز 
مشاريع الطالبات التي حتاكي 
الواقع احمللي وترتبط باملجتمع 
الكويتي، مؤك���دا أهمية هذه 
املش���اريع في صق���ل مواهب 
الطالبات وتطبيق ما مت تدريسه 
عل���ى أرض الواقع من خالل 
القيام مبش���اريع حيوية من 
شأنها تنمية قدرات الطالبات 

في مجاالت مختلفة.
وأضاف العنزي ان املشاريع 
التي عرض���ت في هذا الفصل 
تتضمن ثالثة مواضيع وهي 

د.فريدة محمد علي

د.بدر العنزي

النفيسي استقبل وفداً كوريًا

»التطبيقي«: فتح باب االلتحاق مبعاهد التدريب والدورات اخلاصة 
للفصل التدريبي 2012/2011 ملا دون الثانوية األحد

اعلنت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب عن بدء 
التسجيل للفصل التدريبي األول 
2012/2011 للراغبني في االلتحاق 
التدريب وال���دورات  مبعاه���د 
التدريبي���ة اخلاص���ة م���ا دون 
الثانوية واحلاصلني على الصف 
العاشر كحد ادنى )دورة سجالت 
طبية، بنني � بنات( واحلاصلني 
على الصف التاس���ع كحد ادنى 
لباقي املعاهد والدورات التدريبية 
اخلاصة واحلاصلني على الصف 
اخلامس كحد ادنى ملعهد التدريب 
املهني )بنني(. وذكرت نائب املدير 
التدريب سعاد  العام لش���ؤون 
الرومي ان التسجيل سيبدأ االحد 

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب د.معدي 
العجمي إن هن���اك حاجة ملحة 
النعقاد مجلس إدارة الهيئة للبت 
في العديد م���ن القضايا العالقة 

اخلاصة بالهيئة التدريسية.
وأشار د. العجمي إلى أن هناك 
25 مبتعث���ا انتهت مدة بعثاتهم 
ولديهم قبول خالل شهر سبتمبر 
املقبل والبد من اتخاذ الالزم بشأن 
حتديد مصير استكمال دراستهم، 
كما أن هناك مس���تحقات عالقة 
ألعضاء الهيئة التدريس���ية من 

مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيس���ي وفد املعه���د الكوري 
للتدريب )كي دي اي( للتحضير 
والتدري���ب لل���دورة التدريبية 
للقياديني وذلك مبكتبه في ديوان 

عام الهيئة بالعديلية.
ومت خالل اللقاء احلديث حول 
عدة موضوع���ات ذات االهتمام 
املش���ترك وامكانية فتح قنوات 
جدي���دة للتع���اون والتواصل 
بني البلدين ف���ي مجال التعليم 
والتدريب ومناقشة اهم ما ميكن 
تقدميه لتطوير عملية رفع كفاءة 

االداء الوظيفي.
محمد المجر  ٭

املليفي بدعم مطالبها التي تخدم 
أعضاء الهيئة التدريسية وتخدم 

العملية التعليمية بشكل عام.
من جان���ب آخ���ر أعلن أمني 
الصندوق ورئيس اللجنة اإلعالمية 
في االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب أحم���د العدواني أن 
االحتاد سيدش���ن الي���وم حملة 
توعوية مبناسبة دخول موسم 
االختبارات وتأتي حتت ش���عار 
»سر جناحي« وهي حملة إعالمية 

ستشمل كليات ومعاهد الهيئة.
محمد المجر  ٭

2011/6/5 ويستمر حتى اخلميس 
الهيئة  2011/6/30 وذلك مبوقع 
في العديلية مبنى رقم 7 بإدارة 

قبول وتسجيل املتدربني.
وبدورها، اضافت مديرة ادارة 
قبول وتسجيل املتدربني مليحة 
الكندري أن توزي���ع املظاريف 
س���يكون ي���وم االح���د املوافق 
2011/6/1 ويستمر حتى االربعاء 
ان الشروط  2011/6/29، وبينت 
الواجب توافرها للتقدمي مبعاهد 
التدري���ب وال���دورات اخلاصة 
يتعرف عليها املتقدم عند مراجعة 
مقر التسجيل خالل فترة توزيع 

املظاريف.
من جان���ب آخر، اس���تقبل 

املبتعثني وهي بدل املهنة ، فضال 
عن ض���رورة زيادة مخصصات 
التدريس���ي  التكلي���ف بالعبء 
اإلضافي، بحيث تصرف مكافأة 
لعض���و هيئ���ة التدريس نظير 
تدري���س املق���رر اإلضافي األول 
مقدارها 2000 دينار، وعند تدريسه 
ملقرر ثان »3 وحدات دراس���ية« 
تصرف له مكافأة إضافية قدرها 
1000 دينار، فض���ال عن اعتماد 
الذي  التدريسية  الهيئة  ترقيات 
متت ترقياتهم م���ن قبل اللجان 
املختصة بالهيئة، مشيرا إلى أن 
الرابطة تأمل خي���را في الوزير 

د.عبدالرزاق النفيسي

د.معدي العجمي

سعاد الرومي

أحمد العدواني

العبدالغفور خالل ندوة »كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز املقابلة الشخصية«:

العجمي النعقاد مجلس إدارة الهيئة للبت في القضايا العالقة

»األميركية« كّرمت طلبتها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس

اجلامعة املفتوحة حريصة على انخراط طلبتها بسوق العمل
العربية  نظمت اجلامع���ة 
الكويت ورشة  املفتوحة فرع 
عم���ل بعنوان »كيفي���ة كتابة 
السيرة الذاتية واجتياز املقابلة 
الشخصية« بالتعاون مع برنامج 
العاملة  الق���وى  اعادة هيكلة 
واجلهاز التنفيذي للدولة لعدد 
من الطلب���ة حتت رعاية مدير 

اجلامعة د.عبدالعزيز الغامن.
واكدت مس���ؤولة التطوير 
الطالب���ي ف���ي اجلامعة مرمي 
العبدالغفور في تصريح صحافي 
امس ان الورشة تناولت كيفية 
كتابة السيرة الذاتية واجتياز 
املقابلة الشخصية وذلك لتأهيل 

العمل  الطلبة لدخول س���وق 
الكويتي.

العبدالغفور ان من  وقالت 
اه���م املقومات الت���ي يجب ان 
يتحلى به���ا الراغب في العمل 
العالي���ة واخلبرات  الثقاف���ة 
املكتس���بة اضافة الى املهارات 
والشكل الرسمي والثقة بالنفس 
الراغب  الت���ي تعتبر ج���واز 
في العمل من م���كان الى اخر 
مضيف���ة ان اجلامعة حريصة 
على انخراط طلبتها في سوق 
العمل الكويتي وتوفير كل ما 

هو مناسب لهم.
واوضح���ت ان فكرة عمل 

ورش���ة العم���ل كان���ت نتاج 
التعاون ب���ني برنامج الهيكلة 
ومكتب التطوير الطالبي حيث 
ش���هدت هذه الورش���ة تفاعال 
طالبيا يختلف عما كان عليه 

في السابق.
من جهتها قالت ممثلة برنامج 
العاملة  الق���وى  اعادة هيكلة 
واجلهاز التنفيذي بالدولة منيرة 
العبيدان ان من اهم االمور التي 
يحتاجها الطالب بعد التخرج 
هي كيفية كتابة سيرته الذاتية 
ومعرفة اساسيات اجتياز املقابلة 
الش���خصية والتي قد تعوق 
التوظيف ف���ي بعض االحيان 

وحترمه من سوق العمل.
العمل  ان  العبيدان  وبينت 
هو اخلطوة الثانية التي تواجه 
اخلريج في حياته السيما ان 
اخلط���وة االولى ه���ي اختيار 
الطالب للتخصص الذي يناسب 
ميوله حيث يساهم تطلعاته 
املستقبلية وطموحه في سوق 
القطاع اخلاص في  العمل في 

تخطي هذه اخلطوة.
وقالت »اننا في برنامج إعادة 
الهيكل���ة نحرص على توجيه 
االفراد نحو اختيار التخصص 
الوظيفة  ث���م  املناس���ب ومن 
امليول والقدرات  التي تناسب 

الشخصية للطلبة«.
واضاف���ت »علين���ا وفق���ا 
ملس���وؤليتنا تعزي���ز اهتمام 
التوظيفي  الطلبة في اجلانب 
خالل فترة الدراسة النخراطهم 
مبكرا في سوق العمل والتعرف 
على احلياة العملية عن كثب 
ويج���ب علينا تنمي���ة ودعم 
املشروعات الصغيرة للطلبة 
حيث يتيح لهم فرصة انشاء 
مشروعاتهم اخلاصة وتوجيههم 
للب���دء  للطري���ق الصحي���ح 
باملشروع السيما ان عددا من 
الطلبة لديهم مشاريع وافكار 

جيدة حتتاج للدعم«.

أقامت اجلامعة األميركية في 
الكويت احلفل السنوي السابع 
لتوزيع اجلوائز التكرميية، بدأ 
احلفل بكلمة ترحيب من رئيس 
اجلامعة د.وينفريد تومبسون 
تبعه توزي���ع جوائز تكرميية 
للموظفني واعضاء هيئة التدريس 
والطالب. كما منح كل قسم جائزة 
الطالب املوظف األكثر متيزا في 
محاولة لالعتراف بعملهم املميز 

ويس���اهم بش���كل ايجابي في 
تفعيل احلياة اجلامعية. استفاد 
الذين  من هذه اجلوائز الطالب 
أبدوا اس���تثنائية في االجنازات 
االكادميية واملشاركة في األنشطة 
اخلارجية من بني عدة مجاالت 
أخرى، وحصل���ت على جائزة 
املؤسس: رنا عبداحلميد، وجائزة 
الرئي���س: رانيا ش���اكر، جائزة 

شؤون الطلبة: امل بهبهاني.

في اجلامعة. أما جائزة الرئيس 
فهي اجلائزة التي متنح للطالب 
األكث���ر تفوقا، تعترف بالطالب 
أكادمييا والذي يجسد  املتفوق 
املثل العليا لتعلم الفنون احلرة، 
أما جائزة شؤون الطلبة فتمنح 
للطال���ب الذي يلت���زم بتعزيز 
الصورة االيجابي���ة للجامعة، 
والتي تتجسد في أهداف ورسالة 
الكويت  اجلامعة االميركية في 

كما منح���ت احلكومة الطالبية 
في املقابل جوائز ألعضاء هيئة 
التدري���س واملوظف���ني تكرميا 

لدعمهم.
ومت تسليط الضوء على جائزة 
املؤسس، وجائزة رئيس اجلامعة 
وجائزة ش���ؤون الطلبة. متنح 
جائزة املؤسس للطالب املتخرج 
الذي حقق متيزا داخل وخارج 
الفصول الدراسية على مدار السنة 

صورة جماعية للطلبة واملوظفني املكرمني

رئيس اجلامعة األميركية في الكويت د.تومبسون يسلم جائزة املؤسسني إلى الطالبة رنا عبداحلميد أعضاء من نادي األعمال واملشاريع مع منسقة شؤون املنظمات الطالبية والتطوير القيادي راما سابانو

فترات استقبال طلبات البعثات الداخلية جلميع الفئات املشمولة بالبعثات الداخلية وهم الكويتيون
 وأبناء الكويتيات وأبناء الديبلوماسيي ن وذوو االحتياجات اخلاصة

الفئة املسموح لها بالتقدم بطلب البعثة الداخليةالفترة
٭ طلبات االلتحاق ببرامج البكالوريوس من خريجي الثانوية28 يونيو � 12 يوليو 2011

٭ التحويل الى برامج البكالوريوس ضمن البعثات الداخلية
٭ طلبات االلتحاق ببرامج الدبلوم من خريجي الثانوية10-21 يوليو 2011

٭ التحويل الى برامج الدبلوم ضمن البعثات الداخلية
٭ خريجو الفصل الصيفي 2011 )نظام الثانوية اإلجنليزية(17-24 أغسطس 2011

٭ احلاصلون على شهادات الدبلوم
األسبوع األول من الدراسة 
للفصل الدراسي األول في 

املنشأة التعليمية

٭ املتفوقون من الطلبة املقيدين في املنشآت التعليمية اخلاصة

خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي األول 2012/2011 خلريجي الثانوية
املؤسسة م

التعليمية
الدرجات 
املمنوحة

احلد األدنى لنسبة الشهادة التخصصات املتاحة
الثانوية للتقدم للبعثة

جامعة اخلليج 1
للعلوم 

والتكنولوجيا
)270 مقعدا(

لغة اجنليزية بتشعيباتها )إناث فقط(بكالوريوس
محاسبة � إدارة أعمال بتشعيباتها � إدارة 

نظم املعلومات � إعالم
علوم كمبيوتر )علمي فقط(

القسم العلمي
برامج الهندسة:

74% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.7 نظام املقررات واألميركية
البرامج األخرى:

70% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.50 نظام املقررات واألميركية
القسم األدبي:

74% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.70 لنظام املقررات واألميركية.
ذوي االحتياجات اخلاصة:

القسم العلمي:
برامج الهندسة:

64% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.2 نظام املقررات واألميركية.
البرامج األخرى:

60% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.0 لنظام املقررات.
القسم األدبي:

64% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.2 لنظام املقررات.

اجلامعة األميركية 2
في الكويت
)120 مقعدا(

اقتصاد � نظم معلومات � متويل � تسويق بكالوريوس
� محاسبة � إدارة � تصميم جرافيكي � لغة 

اجنليزية � وسائل إعالمية � الدراسات 
الدولية � العلوم االجتماعية والسلوكية

للتخصصات العلمية فقط: علوم كمبيوتر � 
هندسة كمبيوتر

جامعة الشرق 3
األوسط األميركية

)450 مقعدا(

التمويل � احملاسبة � التسويق � إدارة املوارد بكالوريوس
البشرية � إدارة نظم املعلومات � نظم وتقنية 
املعلومات � االتصاالت والشبكات للتخصصات 

العلمية فقط: هندسة صناعية � هندسة 
كمبيوتر � تكنولوجيا الهندسة الكهربائية

كلية القانون 4
الكويتية العاملية

)200 مقعد(

حقوقليسانس

الكلية األسترالية 5
في الكويت

)290 مقعدا(

إدارة أعمال � تسويق � موارد بشريةدبلوم
للتخصصات العلمية فقط: هندسة 

ميكانيكية � هندسة صيانة الطائرات � 
هندسة نفط وغاز � هندسة مدنية � هندسة 

الكترونية

60% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.00 لنظام املقررات واألميركية.
70% علمي لبرنامج هندسة 

صيانة الطائرات.
ذوي االحتياجات اخلاصة:

50% فأكثر للثانوية العامة 
واالجنليزية.

1.5 فأكثر لنظام املقررات.

كلية بوكسهل 6
للبنات

)130 مقعدا(

ادارة اعمال � اعمال مصرفية � تسويق � دبلوم
ديكور وتصميم داخلي � تصميم جرافيكي � 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
كلية الشرق 7

األوسط األميركية
)450 مقعدا(

ادارة اعمال بتشعيباتها � نظم الكمبيوتر دبلوم
الشبكية � تكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا الهندسة الكهربائية )علمي فقط(

مشاركة طالبية

إن أول ما يتبادر الى ذهننا عن التلوث الهوائي 
هو األمراض، التي جند الكثير من أحبائنا 

مصابني بها، كالربو واحلساسية، التي تتسبب بها 
امللوثات التي تدخل للجهاز التنفسي عن طريق 

االستنشاق والتنفس الطبيعي. 
وقد يكون هذا أخطر أنواع التلوث لعدم قدرتنا 
على تالفيه وجتنبه ألنه ينتشر في الهواء الذي 

نستنشقه رغما عنه وال نستغني عنه، وهذا 
اخلطر محدق بنا سواء شئنا أم أبينا، وتكمن 

خطورة التلوث الهوائي على البشرية في امتداده 
من طبقات الهواء التي نعيش فيها الى طبقة 

األوزون التي حتمي الكرة األرضية وحتمينا من 
األشعة الكونية الضارة. ولن أسهب في أسباب 
التلوث الهوائي وال في أنواعه، ألننا على درجة 

من الوعي الذي يعطينا القدرة على معرفة ما 
يدور حولنا ومن مناهل العلوم احلديثة ومحركات 

البحث في الشبكة العنكبوتية التي تزودنا 
باملعرفة بسرعة البرق دومنا جهد يذكر كأن 

تظهر لي معلومة خطيرة من ضغطة زر تقول 
إن االختبارات املعملية أثبتت عالقة بعض املواد 

امللوثة باإلصابة بالسرطان والتهاب الرئة وانتفاخ 
الرئة.

ففي عام 1952 توفي حوالي 4.000 شخص 
في لندن بسبب أمراض اجلهاز التنفسي أثناء 

الضباب الدخاني القاتل، كما توفي أكثر من 600 
شخص ما بني عامي 1953 و1963 في نيويورك 

نتيجة االنقالب احلراري، إال انه وبحلول 
الثمانينيات أصبحت حوادث الضباب الدخاني 

القاتل نادرة بسبب تطبيق معايير متشددة 
وتوفير وسائل أفضل للمراقب.

سارة تيفوني  ٭
تربية بيئية

مظاهر التلوث مسؤولية َمْن؟!


