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خالل افتتاح املعرض الثاني للمكتبات والتقنيات 

النفيسي: التكنولوجيا احلديثة 
جزء من العملية التطويرية للتعليم

توقيع عقد كليتي اآلداب والتربية مبدينة صباح السالم 
اجلامعية اليوم بتكلفة 119 مليونًا و940 ألف دينار

لشراء بعض االجهزة املتطورة 
ف����ي عرض املعلوم����ات خلدمة 
االدارة والكليات واملعاهد وتأمل 
العمادة في هذا املعرض الثاني 
لهذا العام االس����تفادة القصوى 
من املعروضات اجلديدة لكل من 
ادارات الهيئة والكليات واملعاهد 
وكذلك أعض����اء هيئة التدريس 
والتدري����ب حيث ش����اركت في 
العديد م����ن املكتبات  املعرض 
منها مركز البحوث والدراسات 
الكتاب احلديث،  الكويتية، دار 
وغيرهم����ا قامت بعرض أحدث 
الكتب العلمي����ة وغير العلمية 
والتي ميك����ن أن تخدم الطالب 

في مجاالت الدراسة املختلفة.
محمد المجر  ٭

أما كلية التربية فتقدر مس����احة 
البناء اخلاصة بها حوالي 115000 
م2 و4050 طالبا وطالبة و765 من 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني. 
وتوف����ر هذه املبان����ي العديد من 
املراف����ق التعليمي����ة واإلداري����ة 
القاعات واملدرجات  والتي تشمل 
الدراس����ية واملختبرات الدراسية 
ومختبرات احلاس����وب ومرافق 
لألبح����اث ومكاتب أعضاء الهيئة 
التدريسية واجلهاز اإلداري بالكلية 
وجهاز دعم املرافق التعليمية التي 
الطال����ب اجلامعي وطالب  تخدم 
الدراسات العليا. هذا باإلضافة إلى 
توفير استراحات للطالب وأخرى 
للطالبات واس����تراحات ألعضاء 
هيئة التدريس وطالب الدراسات 
العليا كما تش����مل املباني مواقف 
في سرداب املبنى خلدمة أعضاء 
التدريس واجلهاز اإلداري.  هيئة 
إلى ما س����بق ستتوافر  وإضافة 
في هذه املباني خدمات مش����تركة 
ملستخدمي املوقع ومنها كافتيريا، 
ومكتبة، واستديو بث تلفزيوني 

ومحطة إذاعية.

أعضاء هيئة التدريس ومخرجات 
أفاد عميد  الهيئة. ومن جانبه، 
املكتبات والتقنيات د.حس����ان 
العبداجلادر بأن فكرة هذا املعرض 
أتت ملواكبة كل ما هو جديد سواء 
في مجال التكنولوجيا والتعليم 
التكنولوجي أو في مجال القراءة 
والكتب احلديثة حيث أصبحت 
املعلوماتية قطارا سريعا يجب 
اللحاق به للوصول الى العالم 
املتطور، وقد بدأت العمادة مع 
بداي����ة تطبيق الهي����كل اجلديد 
للهيئة بتق����دمي معرضها االول 
في 2010 وس����اهمت فيه العديد 
من املكتبات والشركات املتطورة 
في تقنية املعلومات واالجهزة 
العمادة  التعليمي����ة مما دف����ع 

املشروع ومستشار ومدير املشروع. 
وسيتولى د.عبداللطيف البدر مدير 
جامعة الكويت توقيع العقد كطرف 
أول حيث سيكون ممثال جلامعة 

الكويت في توقيع هذا العقد.
وأوضح املهندس املعني مبتابعة 
املش����روع إياد احلمود املستشار 
الهندس����ي في البرنامج اإلنشائي 
ان االتفاقية االستشارية املتعلقة 
بدراسة وتصميم واإلشراف على 
تنفيذ مباني كليتي اآلداب والتربية 
مبدينة صباح السالم اجلامعية � 
جامعة الكويت والسابق إبرامها بني 
جامعة الكويت واملستشار العاملي 
»دار الهندسة )شاعر ومشاركوه(« 
بالتضام����ن مع بيركن����ز آند ويل 
انترناشيونال واملستشار احمللي 
دار أس أس أتش لالستش����ارات 
الهندس����ية تنطوي على دراسة 
وتصميم واإلش����راف على تنفيذ 
مبان����ي كل من كلية اآلداب والتي 
تبلغ مس����احة البناء فيها حوالي 
108000 م2 وتتسع ل� 4460 طالبا 
وطالب����ة وما يقارب ال����� 510 من 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني، 

حتت رعاية وحضور مدير 
العام����ة للتعليم  الهيئ����ة  عام 
التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيسي افتتحت عمادة املكتبات 
والتقنيات املعرض الثاني لعمادة 

املكتبات والتقنيات.
الهيئة  وق����ال مدي����ر ع����ام 
د.عبدالرزاق النفيسي إن املعرض 
يعتبر من املعارض املهمة التي 
تفي����د الطالب وامل����درس وقال 
ان الش����ركات املشاركة عرضت 
جميع التقنيات احلديثة التي لها 
عالقة باحلواسيب االلكترونية 
التكنولوجي����ا  واس����تخدامات 
احلديثة في التعليم مما يسهل 
العملي����ة التربوية والتعليمية 
في الهيئة مثل البطاقات الذكية 
التي تستخدم في املباني الذكية 
التي تعمل على تسهيل عملية 
التدريس وتوصيل واستقبال 
املعلومة ومجموعة الكتب احلديثة 
التي تستخدم في كليات ومعاهد 
الهيئة، مضيفا ان الهيئة بصدد 
استخدام جزء من هذه التقنيات 
الذكية  البطاقة  واالجهزة وهي 
التي ستستخدم في املعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة ومن ثم باقي 
املباني احلديثة في العارضية.

وأك����د د.النفيس����ي أن هذه 
االجهزة لها مزايا كثيرة لعضو 
هيئة التدريس والطالب والتي 
تعتب����ر ج����زءا م����ن العملي����ة 
الهيئة  التطويرية للتعليم في 
بعي����دا عن االس����اليب القدمية 
أو  املذكرات  أو  الس����بورة  مثل 
غي����ره، متمنيا أنه بوجود هذه 
التطور  التكنولوجي����ا وه����ذا 
ينعكس هذا بشكل ايجابي على 

أعلنت مديرة البرنامج اإلنشائي 
بجامعة الكويت د.رنا الفارس ان 
جامعة الكويت ستقوم بتوقيع عقد 
إنش����اء واجناز وصيانة مشروع 
كليت����ي اآلداب والتربية مبدينة 
صباح السالم اجلامعية مع الشركة 
العاملية شركة أرابتيك بالتضامن 
مع الشركة احمللية شركة املجموعة 
املشتركة للمقاوالت مببلغ إجمالي 
مقداره 119 مليونا و940 ألف دينار 
وخالل مدة زمنية تقدر ب� 43 شهرا. 
وأشارت إلى ان توقيع العقد سيتم 
خالل احتفال يقام مبدينة صباح 
السالم اجلامعية � جامعة الكويت 
اليوم في متام الس����اعة احلادية 
عشرة صباحا حتت رعاية وحضور 
وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الرئيس األعل����ى للجامعة أحمد 
املليفي، وق����د مت توجيه الدعوة 
حلضور حفل التوقيع لعدد من كبار 
الشخصيات بالدولة ومنهم الشيخ 
أحمد الفه����د نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لش����ؤون 
الدولة لشؤون اإلسكان ومحافظ 
الفري����ق عبداحلميد  الفرواني����ة 
احلجي والش����يخ أحمد مش����عل 
األحمد الوكيل املساعد مبكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادي����ة ود.موضي احلمود 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي الرئي����س األعلى للجامعة 
السابق وأعضاء اللجنة التعليمية 
وأعضاء جلنة امليزانية واحلساب 
اخلتامي مبجلس األمة فضال عن 
أعضاء مجلس اجلامعة واإلدارة 
إلى أعضاء  اجلامعية باإلضاف����ة 
اللجان العليا املعنية باملش����روع 
وعدد كبير من الشخصيات العامة 
بالكويت، كما سيحضر احلفل عدد 
كبير من املس����ؤولني في شركتي 
املق����اوالت التي فازت بعقد تنفيذ 

د.عبدالرزاق النفيسي وجولة داخل املعرض

ماكيت يوضح مبنى كليتي اآلداب والتربية

د. رنا الفارس

»بوكسهل«: بدء استقبال طلبات 
االلتحاق بالفصل الدراسي اجلديد

املسيليم: كل الدعم للدارسني
في مالطا لتسهيل حتصيلهم العلمي

عب  العتيبي إللغاء قرار غلق الشُّ
التي يقل عدد الطالب فيها عن 7

العنزي: »Gust« تسعى لالستفادة 
من تطبيقات الطاقات املتجددة

 األخضر مساعدًا لعميد »العلوم« 
لألبحاث وجتديد تعيني د.القيسي 
رئيسًا لقسم االقتصاد بـ »اإلدارية«

أعلنت كلية بوكسهل الكويت للبنات )BHCK( عن بدء 
استقبال الطالبات الراغبات في االلتحاق بالفصل الدراسي 
اجلديد، علما بأن إدارة القبول والتسجيل في حرم الكلية 
تفتح ابوابها من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى 

الساعة الثالثة عصرا في ابوحليفة.
ومتنح الكلية عددا من االختصاصات من خالل مركزين 
دراسيني، مركز الدراسات االدارية وهو يوفر التخصصات 
التالية: إدارة اعمال عامة، إدارة اعمال تخصص تسويق، 

خدمات مصرفية تخصص بنوك.
اما املركز الثاني »فنون تطبيقية« فهو يوفر التخصصات 
التالي���ة: تصمي���م اجلرافيك، ديك���ور وتصميم داخلي، 
تكنولوجيا املعلومات )تصميم املواقع � إدارة نظم( ومتيز 
هذا املركز بالعديد من اجنازات الطالبات حتت االشراف 
الدقيق من قبل اساتذتهن وشاركن في عدد من املسابقات 
الدولية مثل »س���اين ابس 2011« في قطر فقد كان فريق 
الكلية هو املمثل الوحيد للكويت، باإلضافة الى العمل مع 
برنامج االمم املتحدة اإلمنائي لتصميم عدد من اللوحات 
الفنية اخلاصة التي ستعلق داخل مبنى األمم املتحدة في 
الكوي���ت، اجلدير بالذكر ان طالبات التصميم اجلرافيكي 
قد ش���اركن بأعمالهن الفنية في حمالت عديدة مع األمم 
املتحدة حلماية حقوق املرأة وحماية البيئة، تعتبر هذه 
املشاريع واملسابقات جزءا أساسيا من طريقة التدريس 
في الكلية من حيث انها تساعد الطالبات على االنخراط 
مبش���اريع عملية وتعريفهن على متطلبات سوق العمل 
الكويتي، خاصة ان هذه املشاريع تنفذ مع مؤسسات ذات 

مواصفات ومستويات عاملية.
ويشترط للقبول والتسجيل في الكلية اجتياز امتحان 
القدرات للغة االجنليزية لتحديد مستوى الطالبة، علما 
ان الدراسة باللغة االجنليزية من قبل طاقم اكادميي ذوي 
خبرة واسعة ومهارات عالية، واسست الكلية مركزا متهيديا 
يزود الطالبات باملهارات األساسية املطلوبة للنجاح في 

دراستهن الرئيسية.
آالء خليفة  ٭

اكد عضو هيئة التدريس في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)Gust( خلف العنزي سعي اجلامعة الى استخدام تطبيقات الطاقات 
املتجددة السيما الطاقة الشمسية التي تعد من اهم مصادر تلك 

الطاقة وتستخدم على نطاق واسع في جميع انحاء العالم.
وق����ال العنزي في محاضرة نظمته����ا اجلامعة امس بعنوان 
»استخدامات الطاقة الشمسية« ان اجلامعة تسعى نحو االهتمام 
بالتوعية البيئية من خالل االس����تفادة من الطاقات املتجددة في 
تطبيقات متعددة السيما ان الكويت من اكثر االماكن في العالم 

سخونة ومتلك طاقة شمسية كبيرة.
وافاد بأن الطاقات املتجددة تعد حال مثاليا للحد من الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري في العالم وهي حتمي كوكب االرض 

من التغير املناخي العاملي وعدد من العوامل السلبية االخرى.
وتطرق العنزي الى عدد من تطبيقات الطاقة الشمسية ومنها 
شحن اجهزة الهاتف النقال واستخدام اخلاليا الضوئية النارة مواقف 

السيارات وتقليل درجة احلرارة املتساقطة على السيارات.
يذكر ان العنزي تقدم اخيرا بفكرة استخدام الطاقة الشمسية 
في انارة بعض اجزاء احلرم اجلامعي في جامعة اخلليج من خالل 

دراسة ملشروع حول استخدام الطاقات البديلة في الكويت.

أص���در مدير جامعة الكوي���ت د.عبداللطيف البدر قرارا 
جامعيا يقضي بتعيني د.األخضر بن خروف، األستاذ بقسم 
اإلحصاء وبحوث العمليات بكلية العلوم، مساعدا لعميد كلية 

العلوم لألبحاث وشؤون املختبرات وذلك ملدة عام.
كما أصدر مدير اجلامعة قرارا آخر يقضي بتجديد تعيني 
د.عيسى القيسي، األس���تاذ املساعد بقسم االقتصاد رئيسا 
لقس���م االقتصاد بالوكالة بكلية العلوم اإلدارية وذلك ملدة 

عام اعتبارا من 2011/7/15.

مبنى الكلية

فاليتا )مالطا( � كونا: التقى سفيرنا اجلديد لدى جمهورية 
مالطا فيصل سليمان املس���يليم أمس الطلبة الكويتيني 
باجلزيرة للتع���رف على أوضاعهم متعهدا بتوفير الدعم 
لتسهيل حتصيلهم العلمي لدورهم في إبراز الوجه املشرق 
للكويت. واجتمع الس���فير املس���يليم مع طلبتنا مببنى 

كلية الطب واجلراحة في جامعة 
مالطا، حيث رح���ب بهم ناقال 
لهم حتيات القيادة الرش���يدة 
التربية  واحلكوم���ة ووزي���ر 
العال���ي ومتنياتهم  والتعليم 
بالنج���اح والتوفي���ق لهم في 

دراستهم.
وح���ث الس���فير ف���ي هذه 
املناس���بة الطلبة على املثابرة 
»وبذل اجلهد واالجتهاد في نيل 
العلم والتزود بكل ما ينفع في 
دراستهم ومجتمعهم والعودة 
لوطنهم بعد التخرج متسلحني 

بالعلم وللمساهمة في تنمية وطنهم الكويت الغالي«.
كما أوصى املس���يليم الطلبة بااللت���زام بقوانني البلد 
املضيف وعكس الصورة املشرفة لبلدهم الكويت والتركيز 
على التميز في الدراس���ة »الهدف الكبير الذي جاؤوا من 

أجله«.
وأكد السفير املسيليم الذي تعرف على جميع الطلبة 
الذين حضروا اللقاء للوقوف على آرائهم وما يواجهونه 
من مشكالت انه شخصيا وسفارة الكويت لن يدخرا جهدا 
في تقدمي كل الدعم والس���عي لتذليل جميع العقبات التي 

قد تعترضهم.
كما تعهد بالعمل على حل مشاكل الطلبة عبر القنوات 
الرسمية بالتعاون بني الس���فارة واجلهات املسؤولة في 

مالطا وخاصة جامعة مالطا.
من جانبهم أثنى الطالب الكويتيون على مبادرة السفير 
املسيليم وزيارته للقائهم، معربني عن أملهم بأن تتكرر مثل 

هذه الزيارات التي تشكل دعما وحتفيزا لعملهم.

أعرب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي عن انزعاجه 
من قرار ادارة الهيئة اخلاص بإغالق الشعب الدراسية التي 
يق���ل عدد الطالب فيها ع���ن 7 طالب حت���ى وان كان منهم 
خريجون. واوضح العتيبي ان الهدف الرئيسي للفصل الدراسي 

الصيفي هو مساعدة الطلبة من 
او املتوقع تخرجهم  اخلريجني 
على انهاء دراستهم وشق طريقهم 
في س���وق العمل، وقد مت العمل 
بالفص���ل الصيفي لهذا الغرض 
خصيصا، ولكن مع تطبيق هذا 
القرار اجلائر الذي يضر مبصالح 
الطلبة يكون الغرض االساسي من 
الفصل الصيفي قد انتفى واصبح 

ال قيمة له.
واشار العتيبي الى ان االحتاد 
يعتبر هذا القرار كالصاعقة النه 
يضر بكثير من الطلبة، مطالبا 

بضرورة اع���ادة النظر في هذا الق���رار النه يضر مبصالح 
الطلبة ويحرمهم من التخرج، وان تظل الش���عب مفتوحة 
حت���ى وان كان بها طالب واحد فقط، لتتاح الفرصة للطلبة 
اخلريجني بالفصل الصيفي وكذلك املتوقع تخرجهم بالفصل 
الدراسي االول ويتمكنوا من التخرج حفاظا على مستقبلهم 

وسنوات عمرهم.

السفير فيصل املسيليم

فيصل العتيبي

مشاركة طالبية

إعادة تدوير املواد املستخدمة هي عبارة عن معاجلة 
النفايات وحتويلها الى منتجات جديدة، وتتبع بعض 

الدول هذه الطريقة لتمنع التخلص من الفضالت التي 
من املمكن ان تكون مواد مفيدة، ولتقليل استخدام املواد 
األولية، وتقليل مستوى تلوث الهواء عن طريق استبدال 

حرق النفايات بهذه الطريقة. باالضافة الى ذلك، فإن 
إعادة التدوير تساعد في حماية الثروات الطبيعية، اي 

انها تقلل حاجة اإلنسان إلى استنزاف املزيد من املصادر 
الطبيعية، وأخيرا خلق فرص عمل جديدة. وبالرغم من 

هذه اإليجابيات هناك عدة سلبيات أيضا منها: كلفة 
األيدي العاملة التي ستقوم بفرز وتوزيع هذه املواد، 

جودة املواد املنتجة من استعمال املواد املعاد تدويرها، 
وأخيرا تفاقم كمية النفايات، حيث ان جميع الفضالت ال 
ميكن إعادة استخدامها، فبالرغم من اتباع طريقة إعادة 

تدوير الفضالت إال انها ليست كافية فيجب توعية الناس 
لتخفيض مستوى نفاياتهم.

لولوة العماني  ٭
مقرر تربية بيئية
كلية التربية ـ جامعة الكويت

معاجلة النفايات


