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»الروبوت الكويتي« أول مركز متخصص  
لتكنولوجيا الروبوت خليجياً

يعد مركز الروبوت الكويتي التابع لقطاع 
التنمية التربوية واألنشطة في وزارة التربية 
أول مركــز متخصــص فــي التدريــب على 
تكنولوجيا الروبوت في منطقة اخلليج ويهدف 
إلى إثراء معرفة الطالب والطالبات في مجال 
التنميــة الصناعية والتخصص في فروعها 
املهمة. ويندرج املركز في إطار األندية املدرسية 
املسائية التابعة لقطاع التنمية التربوية في 
الــوزارة والرامية إلى اســتغالل أوقات فراغ 
الطالب والطالبات في مختلف املراحل الدراسية 
)االبتدائية واملتوسطة والثانوية( بكل مفيد 
علميا خالل الفترة املســائية وخــارج إطار 
األجواء الدراسية. وفي هذا الشأن أكد وكيل 
وزارة التربية د. هيثم األثري حرص الوزارة 

على دعم مركز الروبوت ملا يقدمه من أنشطة 
علمية ترتكز على مجاالت علمية في تكنولوجيا 
الروبوت لتنمية مهارات الطلبة وقدراتهم في 
املجاالت العلمية من خالل مشاركاتهم احمللية 
واخلارجية وحتقيق إجنازات باسم الكويت.

وأوضح األثري أنه سيتم في إطار التعاون 
مع املركز توقيع اتفاقية تعاون إلنشاء مبنى 
ملركز الروبوت الكويتي بدعم من بعض اجلهات. 
من جانبه قال مدير املركز سالم الكندري إن 
املركز الذي أســس عام ٢٠٠٢ يتيح من خالل 
أنشــطته املتنوعة لطالب وطالبــات وزارة 
التربية فرصة ممارسة إبداعاتهم ومهاراتهم 
وتدريبهم على كيفية التعامل مع التكنولوجيا 

والتقنيات العلمية احلديثة.

املطوع: تأخر مستحقات 
األساتذة عامني تتحمله 

إدارة »التطبيقي«
اســتنكر رئيــس رابطــة 
أعضاء هيئة التدريب للكليات 
التطبيقيــة في الهيئــة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب 
م. وائــل املطــوع تأخر صرف 
مســتحقات اإلضافــي ألعضاء 
التدريــس والتدريب  هيئتــي 
فــي التطبيقي موضحا أن هذا 
التأخيــر أمر معيب وبات غير 
مقبول خاصة أن هذه املستحقات 
أجر مقابل عمل، حيث ان هناك 
5٠% من مستحقات العام قبل 
املاضي ومستحقات العام املاضي 
كاملة بالفصل االول والثاني لم 

يتم صرفها حتى اآلن.
وحمل املطوع إدارة الهيئة 
مســؤولية هــذا التأخير غير 
املبرر، مضيفا أن اإلدارة املالية 
بالهيئــة قامــت بدورهــا على 
اكمل وجــه اال ان ادارة الهيئة 
أخفقت في حل هذا امللف وكررت 
اخطاء السنوات املاضية. وقد 
اصدرت وزارة املالية تعليماتها 
للهيئة بتجميع كافة مستحقات 
العامني املاضــي وقبل املاضي 
وتقدميهــا مع ميزانية الســنة 
املالية اجلديدة، وهو األمر الذي 
يعني انها ستقدم مع ميزانية 
السنة القادمة خالل شهر ابريل، 
وبالتالي فــإن عملية الصرف 
حتتــاج اآلن موافقــة وزارة 
املالية وكذلــك موافقة مجلس 
األمة وطالب املطوع بضرورة 
إمتام عملية الصرف فور االنتهاء 
مــن كل فصل دراســي كما هو 
معمــول به في جامعة الكويت 
وكافــة املؤسســات األكادميية 
األخرى، وأنه على وزير التربية 
ووزير التعليــم العالي حتمل 
مســؤولياته جتاه صرف هذه 
املســتحقات والعمل على دعم 

التعليم.

تبادل طالبي بني اجلامعة األميركية و»دارمتوث« و»جورج واشنطن«
تعد برامج التبادل الطالبي 
مــن أهم الوســائل التي تتيح 
للطالب فرص التدريب العملي 
واالطالع على الثقافات العاملية 
ونشر ثقافتهم وتاريخهم بني 
العالــم. وقد  أقرانهــم حــول 
حرصت اجلامعة األميركية في 
الكويت منذ عام ٢٠٠3 على عقد 
اتفاقات مــع جامعات أجنبية 
تســتطيع مبوجبهــا إرســال 
طلبتها لقضاء فصول دراسية 
باخلارج، واســتقبال الطالب 
من اجلامعات األجنبية لقضاء 

فصول دراسية بالكويت. 
وكان ضمن هذه االتفاقيات، 
برنامــج التبــادل الطالبي مع 
جامعــة دارمتــوث األميركية 
وبرنامــج املنحــة الدراســية 
الصيفيــة مــع جامعة جورج 
واشنطن‘ حيث تتيح اتفاقية 
اجلامعة األميركية في الكويت 
مــع دارمتــوث الفرصــة أمام 
طالبني مــن كلتــا اجلامعتني 
لاللتحاق بالدراسة باجلامعة 
األخرى كطالب غير مقيد وملدة 
ال تزيد على فصلني دراسيني، 
بينما تتيح اتفاقيتها مع جورج 
واشــنطن الفرصة أمام طالب 
األميركية للدراسة الصيفية في 
جامعة جورج واشنطن لفترة 
متتد لستة أسابيع مبنحة من 

اجلامعة األميركية.
وفــي صيــف٢٠١٧ وللمرة 
الثانية عشــرة علــى التوالي 
منذ عام ٢٠٠6، أرسلت اجلامعة 

األميركيــة طالبتــني الى كلية 
دارمتوث هما سلمى عبدالعزيز 
ونتالــي متى. حيــث انضمت 
ســلمى الى مكتب االتصاالت 
بينمــا عملت نتالي مع قســم 
 )TUCK( في كلية تاك TuckGO
الدارة األعمــال. متحــور عمل 
عبدالعزيز حول وسائل االعالم، 
والتحليالت، وصناعة الفيديو، 
والصــور وتوزيعهــا داخــل 
وخــارج الكلية. وقــد عبرت 
عن سعادتها في جتربتها في 
دارمتوث، قائلة: »لقد أحببت 
كل شــيء في دارمتوث. بدأت 
العمــل فــي تصميم الســناب 
شــات«Snap Chat »للحفالت 
التخــرج،  مثــل  الســنوية 
واســتقبال العــام الدراســي، 
والكرنفال الشتوي. وكان هذا 
من أفضل املشاريع التي قمت 
بها وســمحت لي التعرف عن 
كثب على دارمتوث واستكشاف 

املتبعــة لديهــم«.  التقاليــد 
وبدورها عبرت نتالي متى عن 
مدى استفادتها من جتربتها، 
حيث تهيأت للصعوبات التي 
ميكــن أن تواجهها في حياتها 
العملية. ولقــد متحور عملها 
حول ادارة وتخطيط اخلبرات 
العاملية وتقدمي االستشــارات 
للطلبة واخلريجني. »لقد كنت 
سعيدة جدا بعملي في دارمتوث 
وباملهــام التي وكلت بها لدعم 
العامــة  التجاريــة  األعمــال 
باالضافة الــى املهام اليومية. 
وباملقارنــة مــع عملــي داخل 
اجلامعة األميركية في الكويت 
التدريب  وخارجها، فان هــذا 
يختلف كليا عما قمت به سابقا 

حيث أضاف الي الكثير.
ومن جهة أخرى، أرســلت 
اجلامعة األميركية في الكويت 
طالبتــني لينه الهــواري ويارا 
القرشــي الــى جامعــة جورج 
واشــنطن وملدة ستة أسابيع. 
وخالل فترة اقامتهن في جامعة 
جــورج واشــنطن، انضمــت 
الهواري الــى األنثروبولوجيا 
الثقافية واجليولوجيا، بينما 
انضمت القرشي الى )املرحلة 
الثانيــة( الفرنســي التمهيدي 
ومقدمة في العالقات الدولية. 
وعبرت القرشي عن جتربتها في 
التعرف على الطلبة هناك فهم، 
على حد قولها، ال يستمتعون 
فقط مبا يتعلمون، وامنا أيضا 
يتعلمــون باصرار الكتســاب 

الطلبة والطبيعة اجلميلة في دارمتوث

بمشاركة مجلس الجامعات الخاصة وبرنامج إعادة الهيكلة

اجلامعة املفتوحة نظمت لقاء تنويرياً ملستجديها
حتت رعاية مدير اجلامعة 
املفتوحــة د.نايف  العربيــة 
املطيري أقام قســم شــؤون 
الطلبة في اجلامعــة »اليوم 
لــكل  التنويــري«  املفتــوح 
الطلبة املســتجدين الذين مت 
قبولهم للفصل الدراسي األول 
٢٠١٨/٢٠١٧ بحضور مســاعد 
مديــر اجلامعــة للشــؤون 
األكادمييــة د. محمد الســيد 
ومبشــاركة كافــة األقســام 
اإلدارية واألكادميية واألندية 
الطالبية إضافــة إلى تواجد 
ركن خاص ملجلس اجلامعات 
اخلاصة وبرنامج إعادة الهيكلة 
والقــوى العاملة ومؤسســة 
»لويــاك« ومنظمــة الهجــرة 

الدولية.
من جهتــه، هنــأ د.محمد 
الطلبة املســتجدين  الســيد 
التوفيــق  لهــم  متمنيــا 
والســداد، مشــيرا الــى أننا 
اليوم هنــا لدعمهــم وتلبية 
احتياجــات الطلبة واإلجابة 
عن كل ما يتعلق مبستقبلهم 
واستفســاراتهم، حيث تأتي 
فكرة املعرض واليوم املفتوح 
متماشية مع أوقات كافة الطلبة 
إضافة إلى ذلك إعطاء مساحة 

كافية للمشاركة الطالبية خالل 
مشاركة األندية الطالبية في 
اجلامعــة حتى يــرى الطلبة 
املستجدون ابداعات ومهارات 
زمالئهم في مختلف املجاالت 
مع تواجد األقسام األكادميية 
الثالثــة  فــي التخصصــات 
لتوجيــه الطلبة وإرشــادهم 
إضافة إلى مشــاركة األقسام 
اإلدارية التي تتعامل مع الطلبة 

بشكل مباشر.

أما رئيس قســم شــؤون 
الطلبة األستاذة مها االصقه 
فقالــت اننا حرصنــا في هذا 
اليوم املفتوح على أن يتواجد 
العديد من اجلهات للمشاركة 
معنا في هذا النشاط فتواجد 
مجلــس اجلامعــات اخلاصة 
لإلجابــة عــن استفســارات 
الطلبة واملكافأة االجتماعية 
بشــكل مباشــر اعطى جانبا 
مميزا للمعرض كذلك مشاركة 

برنامج إعادة الهيكلة والقوى 
العاملة، السيما أنه كثيرا ما 
ينتــاب الطلبــة التخوف من 
املستقبل الوظيفي وما يدور 
حوله من استفســارات، كما 
أن مشــاركة مؤسسة لوياك 
واشــتراكها فــي العديــد من 
األفكار والرؤية مع اجلامعة 
فــي تبني الطلبــة املوهوبني 
كان لها وقع جميل أيضا هي 

ومنظمة الهجرة الدولية.
األقســام  ان  وأضافــت 
األكادمييــة فــي تخصصات 
اجلامعة حرصت على العملية 
املــواد  اإلرشــادية وشــرح 
ومحتواها خالل اإلجابة عن 
جميع استفسارات الطلبة مع 
تقــدمي العديد مــن النصائح 
للمســتجدين بينما كان دور 
األقسام اإلدارية شرح مهام كل 
قسم إداري للطالب املستجد 
وما اإلجراءات واخلطوات التي 
يقــوم بها إضافة إلى شــرح 
األنظمــة التــي يتعامل معها 
الطالب كـ SIS ،LMS وكيفية 
التعامل معهم، بينما كان دور 
األندية الطالبية شرح اهداف 
وقيم كل ناد طالبي وتوزيع 

استمارات االنضمام.

جانب من اللقاء التنويري للطلبة

املفاهيــم، فكل هــذا خلق جوا 
هي بحاجة اليه للتقدم اكادمييا.
خــالل االســابيع الســتة، 
تعلــم الطلبــة خلــق تــوازن 
بــني الوقت الذي يقضونه في 
الدراسة واالستمتاع بوقتهم في 
واشنطن فكما قالت الهواري، 
»مــن أهــم التحديــات التــي 
واجهتها كانــت ايجاد الوقت 
للتعلم واالســتمتاع على حد 
سواء. أردت استكشاف كل ما 
يوجد في واشنطن من متاحف، 
أثــارات، واســواق  ومعالــم 
ومطاعم. وفي الوقت ذاته أريد 
ان اجنح اكادمييــا، لذا قررت 

ايجاد الوقت لالثنني«.
ومثلما اندمجت الطالبتان 
في التعرف على بيئة جامعة 
جورج واشــنطن، اســتطعن 
أيضا تعريف اآلخرين بثقافتهم.

»النجاة«: »طالب العلم« تكفل 3 آالف 
طالب  فقير و380 طالباً يتيماً

قــال مدير جلنــة طالب 
العلم التابعة جلمعية النجاة 
اخليريــة ابراهيــم البدر ان 
اللجنــة تكفــل وترعى 3٨٠ 
طالبا مــن الطلبــة األيتام، 
كما ترعى 3 آالف طالب من 
ابنــاء الفقــراء املتعســرين 
وذوي الدخل احملدود، ومن 
واقع هذا الدور وزعت اللجنة 
١٠٠ حقيبة مدرسية مجهزة 
بكامل لوازم الدراسة، بدعم 
ورعايــة شــركة احلبشــي 
وشــلهوب، بحضــور ممثل 
التطوير  الشركة ومنســق 
الســعيدي،  املهني عبداهلل 
وذلك في اطار سعي اللجنة 
لرعاية طلبــة العلم األيتام 
وأبناء الفقراء وإبراز دورها 
الريادي الــذي تقوم به في 
خدمة املعسرين وأبناء األسر 
الفقيرة واأليتام، الستكمال 
مســيرتهم التعليمية وعدم 
تركهم لقمة ســائغة لشبح 
أن  البــدر  وأكــد  اجلهــل. 
هــذه األنشــطة مــن ضمن 
أهــداف اللجنــة ذات البعد 
االســتراتيجي املتمثلــة في 
التعليــم والقضــاء  نشــر 
علــى اجلهــل واألمية وتلك 
أبرز اولوياتنا. الفتا الى ان 
اللجنة تقوم بفضل من اهلل 

عز وجل برفع معاناة كثير 
من أســر األيتــام وضعاف 
الدخل املعســرين من ابناء 
الوافدين العرب وغير العرب 
منذ تأسيسها عام ١993م من 
خــالل تبرعات اهــل اخلير 
واحملسنني بســداد الرسوم 
الطلبة  الدراســية ألبنائهم 
في املدارس األهلية اخلاصة 

بالكويت.
وذكــر البــدر ان اللجنة 
تقوم بسداد رسوم الدراسة، 
الرعاية  عالوة على تقــدمي 
االجتماعيــة لهؤالء األيتام، 
مــن خالل بعض األنشــطة 
األخرى مثل حلقات حتفيظ 
املتفوقني  القــرآن وتكــرمي 
منهم، والعمل على استثمار 
اوقات فراغهم في االجازات 

بعض الطلبة املستفيدين من توزيع احلقائب

والعطالت ببعض األنشطة 
الرياضية والترفيهية.

ودعا اهل اخلير وأصحاب 
البيضــاء وذوي  األيــادي 
القلوب الرحيمة احملســنني 
الــى دعــم أعمال وأنشــطة 
ومشاريع اللجنة، وكما عودنا 
اهل الكويــت على رعايتهم 
لعمل اخليــر وتقدمي الدعم 
لهؤالء األيتام وضعاف الدخل 
من خالل االستقطاع الشهري 
او املســاهمات. وللتواصل 
االتصال بالهاتف 5١35٧35٧ 
أو هاتف اللجنة ٢5٢١6٠9٧.

االتفاقية مع »جورج 
واشنطن« تتيح 

الفرصة أمام طالب 
األميركية للدراسة 

الصيفية لفترة متتد 
لستة أسابيع

السيد: ندعم 
الطلبة ونلبي جميع 

احتياجاتهم


