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 التسجيل المسائي لبرامج خدمة المجتمع مستمر حتى ٩ الجاري

 النفيسي كّرم ٨١ موظفًا مثاليًا بـ«التطبيقي»

 رابطة GUST اختتمت أسبوعها الوطني

 محمد هالل الخالدي
  احتفلـــت الهيئـــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
املثاليــني  بتكريــم املوظفني 
لعـــام ٢٠١٠ وذلـــك بحضور 
مديــر عام الهيئة د.عبدالرزاق 
النفســـــي ونوابه وعدد من 
عمداء الكليات ومديري املعاهد 
الهيئـــة واملوظفني  وقياديي 

احملتفى بهم.
  بـــدأ احلفل بكلمـــة ألقتها 
الشمار  عريفة احلفل باسمة 
قالـــت فيها: انه مـــن دواعي 
الفخـــر واالعتـــزاز ان تكرم 
الهيئة أبناءها املخلصني ممن 
ســـاهموا من مختلف مواقع 
عملهم في حتقيق الكثير من 
االجنـــازات التي من شـــأنها 
دعم مسيرة الهيئة ورسالتها، 
اليـــوم إمنا يعتبر  واحتفال 
حتفيـــزا جلميع العاملني في 
كل القطاعات لبذل املزيد من 

العطاء واالجنازات.
  ثم قام الشاعر الوطني عادل 
الرشيدي بإلقاء أبيات شعرية 
تعبر عن حب الوطن واالنتماء 
اليه بعدها قام طلبة وطالبات 
قسم التربية املوسيقية بقيادة 
األوركسترا د.اسالم املصري 
بـــأداء مقطوعات ومعزوفات 
موسيقية تعبر عن احتفالهم 
بأعياد الكويت باليوم الوطني 
والتحرير وخمس سنوات على 
تولي صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
املديـــر    بـــدوره، رحـــب 
النفيسي  العام د.عبدالرزاق 
باحلضـــور، وبـــارك جلميع 
املثاليني تكرميهم  املوظفـــني 

 محمد المجر
  اعلنت امينة سر رابطة طلبة جامعة اخلليج 
للعلـــوم والتكنولوجيا لولوة املال عن اختتام 
الرابطة السبوعها الوطني والذي بدأ مبفاجأة 
تغيير شعار الرابطة وتزيني احلرم اجلامعي 
من الداخل واخلارج وتوزيع مختلف احللويات 
الكويتية واالوسمة التي ضمت علمي الكويت 
القدمي واحلديث، مشددة على كون هذا االسبوع 

مميز جدا كونه يحمل معاني وطنية.
  وذكرت املال ان اول انشطة االسبوع كان عبارة 
عن «رقصة العرضة» الفلكلورية الكويتية من 
اداء فرقة شعبية متخصصة، بعد ذلك اقامت 
الرابطة ندوة «ايام اول» والتي حاضرت فيها 
االستاذة غنيمة الفهد واقيمت في اجلهة اخلارجية 
للجامعة، حيث حتدثـــت الفهد مع الطلبة عن 
الكويت قدميا وتاريخ نشأتها وتأسيسها وسردت 

الغطاوي واالمثلة الكويتية القدمية.
  ولفتت رئيسة جلنة شؤون الطلبة واخلريجني 
واملاجستير حصة بورسلي الى انه ايضا من ضمن 

االنشطة اصبوحة شعرية كانت مبشاركة من 
الشعراء عبدالعزيز احلربي واحمد املطيري، وكان 
هناك عرض ملسلسالت ومسرحيات كويتية قدمية 
مبنتصف اجلامعة، مضيفة ان رئيس اجلامعة 
شـــعيب الشـــعيب وعدد من اداريي وموظفي 
اجلامعة واعضاء هيئة التدريس شـــاركوا في 
االحتفال اخلتامي الذي اقيم في منتصف اجلامعة 
وسط حضور الطالب واعضاء الرابطة حيث مت 

قطع كعكة االحتفال باالعياد الوطنية.
  واكدت بورسلي ان اقامة االسبوع الوطني 
جاء من نية الرابطة في املشاركة ولو بالقليل 
من االحتفال بالذكرى اخلمسني على استقالل 
الكويت والذكرى العشرين على حترير دولتنا 
احلبيبة باالضافة الى الذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح االحمد 
احلكم في الكويت، متمنية ان يعم السالم على 
ارض وطننـــا احلبيـــب وان يجعلها بلد خير 
وامان للجميع وان يحفظ بالدنا وشـــعبها من 

كل مكروه. 

ومتنـــى لهـــم دوام التوفيق 
والتقـــدم الدائم فـــي عملهم، 
متمنيا جلميـــع املوظفني أن 
يجدوا ويجتهـــدوا ليكونوا 
أيضا مثاليني في الســـنوات 

املقبلة.
ادارة  ان    وأكد د.النفيسي 
الهيئة تســـعى دائما لتوفير 
جميع الوسائل واملناخ الطيب 
مما سيساعد جميع املوظفني 
على تطوير العمل في الهيئة، 
مشيرا الى انه سيتم ترتيب 
لقـــاءات دورية مـــع جميع 
العاملني بالهيئة، وانه سيتم 
االجتمـــاع االول مع موظفي 
ديوان عـــام الهيئة، موضحا 
ان الهدف من هذه االجتماعات 
هو التشاور والتحاور وسماع 
اآلراء التي ستساعد على التقدم 

في العمل.
   مؤكدا انه ســـيتم ترتيب 
املوعد واملكان، وسيتم تبليغ 
املوظفني عن وقت االجتماع.

  وشكر د.النفيسي جميع من 
ساهم في إجناح هذا احلفل، 
وخص بالذكر كال من مكتب 
العامـــة واالعالم  العالقـــات 
التربية االساســـية  وكليـــة 
التربية املوسيقية.  وقســـم 
متمنيا للجميع دوام التوفيق 

والتقدم.
  بعدها تفضـــل مدير عام 
النفسي  الهيئة د.عبدالرزاق 
العالقات  ترافقه مدير مكتب 
العامة واالعالم سهام العنزي 
بتكـــرمي املوظفـــني املثاليني 
والبالـــغ عددهـــم ٧٨ موظفا 
مثاليـــا ميثلـــون قطاعـــات 
وكليات ومعاهد الهيئة، وذلك 
املبذولة في اجناز  جلهودهم 
االعمال واملهام التي تساهم في 
رفع اسمها، ثم عمل مسابقة 
وتوزيع جوائز على احلضور 
وجوائز للفائزين في املسابقة 
الوطنية التـــي نظمها مكتب 

العالقات العامة واإلعالم. 

 د.عبداللطيف البدر 

 د.عبدالرزاق النفيسي مكرما إحدى املوظفات

 أعضاء الرابطة خالل االحتفال

 البدر: آن األوان لدراسة إنشاء كلية للصحة العامة 
وسياسة القبول ستعرض على مجلس الجامعة المقبل

 البـد من تحقيق التوازن بين الركائز الرئيسـية في  الجامعة وهي التدريس والبحـث العلمي وخدمة المجتمع
التخصصات التي لها أولوية واضحة على املستوى 
الوطني واألخذ بكل الوســـائل املتاحة لتنمية قدرات 
الكوادر الوطنية من أعضاء هيئة التدريس، والتوسع 
في مجال خدمة املجتمع ليطول أكبر شريحة ممكنة 
من أفراد املجتمع، والعمل على توثيق الروابط العلمية 
والثقافية مع اجلامعات والهيئات واملؤسسات العلمية 

والعربية واألجنبية.
  وكذلك متابعة إجناز مشروع مدينة صباح السالم 
اجلامعية، والســـعي الســـتصدار قانون اجلامعات 
احلكومية ومتابعة تطوير املواقع احلالية للجامعة 
وتوسعتها لتوفير بنية تعليمية مقبولة حلني االنتقال 
إلى مدينة صباح السالم اجلامعية واستعجال إجراءات 
نقل تبعية مستشفى مبارك إلى جامعة الكويت ليصبح 
املستشـــفى التعليمي لكليات مركز العلوم الطبية، 
وأيضا العمل على تعاظم دور اجلامعة كمركز إشعاع 

ثقافي وحضاري مهم في املجتمع. 
  تعديل اللوائح

  هل هناك حاجة لتعديل اللوائح واألنظمة اجلامعية بهدف 
التطوير؟

  إن حتديث اللوائح اجلامعية عملية مستمرة، الهدف 
منها تالفي السلبيات التي يكشفها التطبيق العملي، 
وكذلك إيضـــاح بعض النصوص التي قد يشـــوبها 
الغموض، لذلك فدراسة اللوائح اجلامعية ضرورية 

نظرا للتغيرات املستمرة في العملية التعليمية.
  هذا، علما بأن مشـــروع القانـــون اجلديد املقترح 
لتنظيم اجلامعات احلكومية قد تضمن النص التالي: 
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات املعمول بها 
في جامعة الكويت وقت نفاذ هذا القانون، وذلك فيما 
ال يتعارض مع أحكامه إلى حني استبدالها وبحد أقصى 

سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
ــام ١٩٦٦، هل ترون  ــي الع ــاء جامعة الكويت ف ــد إنش   بع
ــاء جامعة حكومية أخرى في ظل زيادة أعداد  ضرورة إلنش
ــتيعابية في الوقت  املتقدمني للجامعة ومحدودية الطاقة االس

احلالي؟
  استجابة لالحتياجات املجتمعية بضرورة التوسع 
في مرحلة التعليم املتاح في اجلامعات احلكومية، لكي 
تتماشى مع النمو السكاني املطرد للكويت، واعتمادا على 
املعطيات املعتمدة باملخطط الهيكلي الثالث للكويت، 
وضمانا لتلبية احتياجات سوق العمل بالكويت في ظل 
اخلطط التنموية الطموحة واملستهدفة، فإن اجلامعة 
قامت بإعداد دراسة حول استحداث جامعات حكومية 
جديدة، تهدف إلى توفير تخصصات وكليات نوعية 
متميزة تتوافق مـــع التوجهات العاملية وتعمل على 
تبني برامج مرنة تتواكب مع التقنيات احلديثة وسوق 
العمل، وستعرض هذه الدراسة على مجلس اجلامعة في 
اجتماع قادم، وهذه ضرورة ملحة ألن تعدد اجلامعات 
يجب أن يتناسب مع زيادة عدد السكان، ويخلق جوا 

صحيا للمنافسة األكادميية والعمل على رقيها.
  مخرجات التعليم العالي

  هل تواكب مخرجات التعليم العالي وعلى وجه اخلصوص 
جامعة الكويت سوق العمل في الكويت؟

  قامت اجلامعة بإعداد دراسة لتقييم أوضاع سوق 
العمل وديناميكيته، واجتاهاته (عن الفترة من ٢٠٠٧-
٢٠١١) والتـــي تتمثل في التعرف على واقع مخرجات 
جامعة الكويت الكمي والنوعي وحتليالتها، وحتديد 
مستوى مواءمة مخرجات نظام التعليم اجلامعي احلالي 
الحتياجات ســـوق العمل، والتوافق مع االحتياجات 
التنموية والتغييرات البيئية وصوال لتطوير األساليب 
الفاعلة مبواءمة مخرجات جامعة الكويت ملتطلبات 
ومستجدات سوق العمل ومؤسسات املجتمع، وذلك 
بربطها مع خصائص البرامج األكادميية التي تتبناها 
اجلامعة حاليا، وجدوى محتوياتها للتنبؤ مبتطلبات 
سوق العمل الكويتي وفرص العمل اجلديدة واملتوقعة 
للوقوف على توجهات السوق نوعا وكما، ولكن تبقى 
اجلامعة منارة للعلم الذي دائما يكون من أساسيات 

أهدافها ما يلبي احتياجات سوق العمل.
  وقد أعدت اجلامعة هذه الدراسة بالتعاون والدعم من 
ديوان اخلدمة املدنية ومؤسسة التأمينات االجتماعية 
والتواصـــل مع إدارة اخلدمـــات الصيدالنية ومعهد 
االختصاصات الطبية، ومكتب الوكيل املساعد بوزارة 

الصحة لشؤون طب األسنان. 

أداء هذه النوعية سينعكس على نوعية مخرجات 
التعليم العام ثم مخرجات اجلامعة.

  تخصصات جديدة

  هل هناك حاجة لطرح تخصصات أو كليات جديدة تواكب 
العصر احلالي؟

  في ســـبيل مواكبة متطلبات سوق العمل وتزايد 
احلاجة إلى تخصصات جديدة، فإن اجلامعة جتري 
الدراسات الالزمة إلنشاء كليات جامعية جديدة وقد 
مت مؤخرا اســـتحداث كلية للعمارة، وصدر املرسوم 
األميري بإنشـــائها في ٢٠١٠/١٠/١٩، ومت االنتهاء من 
مراجعة مشروع املرسوم األميري بإنشاء كلية لعلوم 
وهندسة احلاســـوب وإفراغه في الصيغة القانونية 
املناســـبة، ومن املتوقع صـــدوره قريبا، وآن األوان 
لدراسة إنشـــاء كلية للصحة العامة وذلك ألهميتها 
في تطوير اإلدارة الصحية وأهميتها في رفع مستوى 

اخلدمات الطبية.
  فضال عن استحداث وإنشـــاء برامج جديدة على 
مســـتوى الدرجة اجلامعية األولى وعلى مســـتوى 

املاجستير والدكتوراه.
ــة الكويت، وهل ترون  ــة القبول في جامع   ماذا عن سياس
ــة لتواكب الطاقة  ــوام املقبل ــب في األع ضرورة لرفع النس

االستيعابية للجامعة؟
  تزايدت خالل العامني املاضيني وبشكل غير متوقع 
أعداد الطلبة الذين يتقدمون لاللتحاق باجلامعة، وقد 
مت استيعاب هذه األعداد على الرغم من الصعوبات 
التـــي تواجه اجلامعة، وقد قرر مجلس اجلامعة في 
اجتماعـــه بتاريخ ٢٠١٠/٧/٥ أن تعـــد عمادة القبول 
والتســـجيل بالتعاون مع قطاع الشـــؤون العلمية 
باجلامعة اقتراحاتها لسياسة القبول للعام اجلامعي 
٢٠١٢/٢٠١١، ومن املنتظر عرض سياسة القبول املقترحة 
للعـــام اجلامعي ٢٠١٢/٢٠١١ على مجلس اجلامعة في 

وقت الحق.
   ولكن يبقى أن العملية التعليمية محكومة بنوعية 
الطالب من الناحية األكادميية وهذا يدرس سنويا من 
قبل اللجان األكادميية، كمـــا يدرس من قبل مجلس 

اجلامعة أي أن القرار أكادميي.
  ما أهـــم القضايا التي تضعونهـــا نصب أعينكم 
لالرتقاء باملســـتوى األكادميي للجامعة بعد توليكم 

إدارة اجلامعة؟
  من أهم القضايا التي نضعها نصب أعيننا لالرتقاء 
باملستوى األكادميي للجامعة، متابعة تطوير البرامج 
األكادميية املختلفة في جميع التخصصات وفقا لألساليب 
املعاصرة املتوافقة مع الفلسفة التعليمية احلديثة ومبا 
يتواءم مع املستجدات والتطورات في مختلف فروع 
العلم ومواكبة التقدم املعرفي الهائل والتطور املتزايد 
في تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال وحتقيق 
التميز األكادميي، وأيضا متابعة إحداث تطوير شامل 
في جميع األمور البحثية والتخطيطية والتنظيمية 
واخلدمات األكادميية املساندة وتوفير امليزانية املطلوبة 
لتدعيم قدرات اجلامعة املادية والبشرية لضمان جودة 
املخرجات واملرونة في تخصيص املوارد املتاحة لدعم 

 أكد مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر على 
أهمية النظرة املستقبلية والسعي قدما لتطوير 
اجلامعة على جميع األصعدة وعلى األخص النواحي 
األكادميية والبحثية، كما أكد حرصه على حتقيق 
التوازن بني الركائز الرئيســـية التي تقوم عليها 
اجلامعة وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة 
املجتمع، لتمكني اجلامعة من املشاركة بشكل فعال 
في تطوير املجتمع من خالل العمل املستمر لتطوير 

نوعية املخرجات.
  كما أكد د.البدر على أهمية االرتقاء باملستوى 
األكادميـــي للجامعة، ومتابعـــة تطوير البرامج 
األكادميية املختلفة في جميع التخصصات وفقا 
لألساليب املعاصرة املتوافقة مع الفلسفة التعليمية 
احلديثة ومبا يتواءم مع املستجدات والتطورات 
في مختلف فروع العلم ومواكبة التقدم املعرفي 
الهائل والتطور املتزايد في تكنولوجيا املعلومات 
ووسائل االتصال وحتقيق التميز األكادميي، وأيضا 
متابعة إحداث تطوير شـــامل فـــي جميع األمور 
البحثيـــة والتخطيطيـــة والتنظيمية واخلدمات 
امليزانية املطلوبة  األكادميية املســـاندة وتوفير 
لتدعيم قدرات اجلامعة املادية والبشرية لضمان 
جودة املخرجـــات واملرونة في تخصيص املوارد 
املتاحة لدعم التخصصات التي لها أولوية واضحة 
على املستوى الوطني واألخذ بكل الوسائل املتاحة 
لتنمية قدرات الكوادر الوطنية من أعضاء هيئة 
التدريس، والتوسع في مجال خدمة املجتمع ليطال 

أكبر شريحة ممكنة من أفراد املجتمع.
  جاء ذلك خالل املقابلة الصحافية اخلاصة التي 
أجراها قسم الصحافة وبالتعاون مع قسم النشر 
اإللكتروني بإدارة العالقـــات العامة واإلعالم مع 
مدير جامعة الكويت د.عبداللطيف البدر في أول 
لقاء صحافي معه بعد توليه إدارة اجلامعة. وإليكم 

نص املقابلة الصحافية:
  ما أبرز األولويات واملشاريع التي ستسعون لتحقيقها 
ــة والبحثية  ــن النواحي األكادميي ــة الكويت م في جامع

والطالبية؟
  بدايـــة يســـعدني أن أتقدم بأصـــدق التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وإلى احلكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكرمي 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على استقالل الكويت، و٢٠ 
عاما على حتريرها، و٥ أعوام على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
   وبالنســـبة ألبرز األولويات واملشاريع التي 
سنسعى لتحقيقها في جامعة الكويت من النواحي 
األكادمييـــة والبحثية والطالبية، فإننا ســـنعمل 
على إدارة اجلامعة بروح الفريق الواحد، للتميز 
في كل املجاالت األكادميية لتصبح مرجعا عامليا 
يحتذى به، كما سنعمل على تطوير مسيرة العمل 
اجلامعي وتوفير الظروف املناسبة لعناصره من 
أعضاء هيئة تدرس وطلبة وعاملني، انطالقا من 
إمياننا العميق بأهمية رســـالة اجلامعة وواجبها 
ومســـؤوليتها جتاه املجتمع، وهذه أمانة عظيمة 
ومسؤولية كبيرة نسأل املولى عز وجل أن يعني 

اجلميع على أدائها.
ــت مبختلف  ــتقبلية جلامعة الكوي ــم املس ــا رؤيتك   م

كلياتها؟
  أود التأكيد على أهمية النظرة املستقبلية والسعي 
قدما لتطوير اجلامعة على جميع األصعدة وعلى 
األخص النواحي األكادميية والبحثية، وسنحرص 
على حتقيق التوازن بني الركائز الرئيســـية التي 
تقوم عليها اجلامعة وهي التدريس والبحث العلمي 
وخدمة املجتمع، لتمكني اجلامعة من املشـــاركة 
بشـــكل فعال في تطوير املجتمع من خالل العمل 
املستمر لتطوير نوعية املخرجات، فالتعليم عملية 

مستمرة ومتغيرة.
  وفي ظل التطورات التكنولوجية املتسارعة، فإن 
هناك متغيرات وحتديات كثيرة علينا مجابهتها 
ووضع اخلطط املناسبة للتغلب عليها، وستكون 
لنا رؤية واضحة األهـــداف ملهام جامعة الكويت 
وكلياتها في السنوات القادمة خصوصا فيما يتعلق  
بتنمية الثروة البشرية ورفع كفاءتها لتكوين قيادات 
املجتمـــع وتطوير قدراتها، فاجلامعة لها صلة –ـ 
ولو غير مباشـــرة ـ بنوعية التعليم العام، فرفع 

 مدير الجامعة في أول لقاء صحافي خاص بالموقع اإللكتروني الرسمي للجامعة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
ال�شاملية - قطعة 12 - �شارع اأبوذر الغفاري بجوار ماكدونالدز

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

خصم خاص
مبناسبة

 العيد الوطني

صناعة سعودية
كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 


