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السفير العماني رعى حفل تكرمي الطلبة اخلريجني واملتفوقني

احلمود: عمان بلد النهضة واحلضارة ومثال يحتذى بني الشعوب األخرى

احلمــــود حتية عطــــرة كويتيةـ  
عمانية مبناسبة العيد الوطني في 
عمان، مؤكدا حرصه على حضور 
مثل هذه املناســــبات الســــعيدة 

ملشاركة اخواننا في عمان.
وقال احلمود »لقد عشت اربعة 
أعوام ســــفيرا في عمان فوجدت 
نفسي بني أهلي وبلدي الثاني فلهم 
كل التحية والتقدير«، مشيرا الى 

لهم التوفيق والنجاح واملزيد من 
العطاء لدولتهم احلبيبة، مشيدا 
بجهود ســــفير الكويت األســــبق 
لدى عمان الشيخ فيصل احلمود 
حلضوره في جميع املناسبات التي 
تقيمها السفارة، مؤكدا أن الشيخ 
فيصل احلمود اليزال سفيرا في 

قلوبنا.
من جانبه، قدم الشيخ فيصل 

واعتزازه بالطلبة املتفوقني، مؤكدا 
انهم جنوا ثمار ما بذلوه من جهد 
طوال مرحلتهم الدراسية، مشيدا 
بدور أولياء أمورهم بإزالة جميع 
العراقيل من أمامهم، داعيا من اهلل أن 
يكلل خطاهم بالنجاح وان يعينهم 
على حتمل مسؤوليتهم الوطنية 

الذي أفاض عليهم باخلير.
سعود المطيري  ٭

في السفارة العمانية توجه الوزير 
املفوض احمد باســــلوم بالتهنئة 
للسلطان قابوس بن سعيد مبناسبة 
العيد الوطني احلادي واألربعون 
للســــلطنة، متمنيا أن يعيد هذه 
املناســــبة عليه مبوفور الصحة 
والعافية، وعلى الشعب العماني 

مبزيد من التقدم والرخاء.
وعّبر ابا ســــلوم عــــن فخره 

أن عمان بلد النهضة واحلضارة، 
وأصبحت مثاال حتتذيه الشعوب 

األخرى«.
ومتنى احلمود للشعب العماني 
مزيدا من التطور والتقدم، مباركا 
التوفيق  للطلبة اخلريجني دوام 
العلمية  والســــداد في حياتهــــم 

والعملية.
الثقافية  وفي كلمة للملحقية 

ورفع الشــــيخ سالم املعشني 
التهاني والتبريكات  آيات  أسمى 
الى سلطان سلطنة عمان السلطان 
قابوس بن سعيد مبناسبة العيد 
الوطني احلادي واألربعني، متمنيا 
أن يعيده عليه لسنوات عديدة، وان 

تكون عمان في تقدم ورخاء.
وبــــارك املعشــــني للطلبــــة 
اخلريجــــني واملتفوقــــني، متمنيا 

حتت رعاية ســــفير سلطنة 
عمان لدى الكويت الشــــيخ سالم 
بن سهيل املعشني نظمت امللحقية 
الســــفارة، احلفل  فــــي  الثقافية 
الطالبي السنوي مبناسبة العيد 
الوطني لعمــــان، وتكرمي الطلبة 
اخلريجني واملتفوقني، وذلك مساء 
امس في مسرح صباح السالم في 

اخلالدية.

تكرمي أحد اخلريجني سفراء عُمان واألردن والعراق يتوسطون الطلبة املكرمنيالسفير الشيخ سالم املعشني مكرما إحدى اخلريجات

دبي ـ كونا: أكد رئيس املكتب 
االمــــارات د.صالح  فــــي  الثقافي 
الطلبة  أنه مازال بعض  ياســــني 
وأولياء األمور يطالبون بتصديق 
شهادات قبولهم في جامعتي عجمان 
والشــــارقة في تخصص القانون 
رغم صدور قرار وزاري ينص على 
الطلبة املقيدين  عدم جتاوز عدد 
بكل كلية 50 طالبــــا وطالبة عدا 

تخصصات العلوم الطبية.
وقال ياسني في تصريح صحافي 
»إن القــــرار الــــوزاري رقم )156( 
بتاريــــخ الثاني مــــن يونيو 2011 

الرابعة بوجوب  ينص في مادته 
الطلبة املقيدين  عدم جتاوز عدد 
بكل كلية )50( طالبا وطالبة عدا 

تخصصات العلوم الطبية«.
واضــــاف »أن عــــدد الطلبــــة 
الكويتيني املسجلني حاليا في جامعة 
عجمان جتاوز الـــــ 300 وجامعة 
الشارقة جتاوز الـ 200 لذلك فان 
املكتب يعتذر عن التصديق وفتح 
ملفــــات للطلبــــة املقبولني اجلدد 
التزاما بالقــــرار املذكور الذي بدأ 
العمل به منذ بدء العام الدراسي 
احلالــــي 2012/2011«. وذكــــر انه 

في حالة استثنائية وبالتنسيق 
مع وكيــــل وزارة التعليم العالي 
د.خالد الســــعد كمرحلة انتقالية 
املذكور متت  القانون  في تطبيق 
املوافقة على عدد من الطلبة يعادل 
عدد اخلريجني من هاتني الكليتني 
في الصيف املاضي ومتت املوافقة 
حسب األقدمية في تاريخ احلصول 
على القبول. وناشد الطلبة وأولياء 
أمورهم بعدم التسجيل في تخصص 
القانون في اجلامعتني املذكورتني 
حتى يتم انخفاض األعداد الى دون 
الـــــ 50 طالبا وطالبة في كل كلية 

لتجنب الدخول في مشكالت عدم 
التصديق على شــــهاداتهم اضافة 
الــــى عدم حصولهــــم على بعض 
االمتيازات مثــــل التأمني الصحي 
واالعانة االجتماعية أو عدم قبول 
أوراقهم لدى بعض اجلهات املانحة 
للبعثات. وقال ياســــني إن هناك 
تخصصات علمية كثيرة معتمدة 
في جامعات دولة االمارات العربية 
املتحدة مثل العلوم الطبية مبختلف 
الهندســــة  تخصصاتهــــا وعلوم 
واالعــــالم واملعلومــــات والعلوم 

االدارية.

ان  الكويت  أعلنت جامعة 
اختبارات القدرات االكادميية 
للقبول وحتديد املستوى في 
اجلامعة ستعقد للمرة األولى 
خالل العام اجلامعي )2011 - 
2012( وذلك يوم الســـبت 17 

اجلاري.
وقال مستشار مكتب نائب 
مدير اجلامعة للشؤون العلمية 
التقييم  واملشرف على مركز 
الكويت  والقياس في جامعة 
فـــي تصريح  د.عـــادل علي 
صحافـــي امـــس ان اجلامعة 
تعرض 3 اختبارات للقدرات في 
اللغة االجنليزية والرياضيات 
والكيمياء »ملا لها من دور كبير 
في حتديـــد قـــدرات الطالب 
وباعتبارها مطلبا اساســـيا 

للقبول في كليات مركز العلوم 
الطبية وكلية البنات اجلامعية 
وكليـــة الهندســـة والبترول 
وكلية العلوم االدارية وكلية 
العلوم )حاســـب آلي( والتي 
تنتـــج نظام املعـــدل املكافئ 

وأساسا للقبول فيها«.
واضاف د.علي ان اختبار 
اللغة االجنليزية من شـــأنه 
أيضـــا حتديد املســـتوى في 
كليات اجلامعة األخرى موضحا 
فـــي الوقت ذاته انه مت وضع 
دليل لالختبارات وعينة من 
اختبارات القدرات االكادميية 
على املوقع االلكتروني ملركز 
التقييم والقياس على شبكة 
االنترنـــت وذلك حرصا على 
حتســـني أداء الطالب وأهمية 

هذه االختبارات بالنسبة له.
وذكر ان اختبارات شـــهر 
ديسمبر ستعقد متام الساعة 
التاســـعة من صباح السبت 
املوافـــق 17 اجلاري  املقبـــل 
جلميع االختبارات سواء كان 
الطالب مســـجال في اختبار 
واحـــد او اختبارين أو ثالثة 

اختبارات.
واكد ضرورة تواجد الطالب 
الســـاعة  في موقع االختبار 
الثامنة صباحا بغية تفادي 
االزدحام مع االلتزام بالبوابة 
املذكورة فـــي بطاقة الدخول 
لســـهولة الوصول الى قاعة 
االختبـــار حيث لن يســـمح 
بدخول أي طالـــب الى قاعة 
االختبار بعد الساعة التاسعة 

صباحا. وشـــدد على أهمية 
احضار الطالب لبطاقة الدخول 
والبطاقة املدنية األصلية عند 
تأدية االختبار وفي حال فقدان 
بطاقة الدخـــول على الطالب 
ان يتوجه الـــى مدير املواقع 
مصطحبا معه البطاقة املدنية 
األصلية وصورة شـــخصية 
اضافة الى رســـوم بدل فاقد 

»خمسة دنانير«.
واشار الى ان االعالن عن 
نتائج االختبار ســـيتم بعد 
اســـبوع تقريبا مـــن تاريخ 
تقدميـــه وذلك علـــى املوقع 
االلكترونـــي ملركـــز التقييم 
والقياس اضافة الى ارســـال 
رســـائل نصية بالنتائج الى 

أرقام هواتف الطلبة.

ينظم قسم الفنون والتصميم 
اجلرافيكي باجلامعة األميركية 
الكويت معرض مشــــاريع  في 
التخرج، وذلــــك في الفترة بني 
18 و21 اجلاري بالقاعة املتعددة 
األغراض مبقر اجلامعة األميركية 
في الساملية، وسيفتتح املعرض 
مساء األحد 18 اجلاري في متام 
الساعة 7 مساء، يستمر املعرض 

ألربعة أيام ويستقبل الزوار من 
داخل وخارج اجلامعة.

ويقــــام هــــذا املعرض حتت 
اشراف د.مارسيلال كلوشيتسكي 
رئيسة قسم التصميم اجلرافيكي 
باجلامعة األميركية، حيث يقوم 
15 طالبا وطالبة بعرض وتقدمي 
مشــــاريع التخرج اخلاصة بهم 
والتي تضم مجموعة تصاميم 

التجارية، والهويات  للمفاهيم 
التجارية، واملشاريع التعليمية/
التوعوية، وأفكار للحفاظ على 
الثقافة، فضال عن افكار مبتكرة 
عن الصحة والسالمة الشخصية. 
وستتم تقييم األعمال املشاركة 
بناء على االبداع وأسلوب عرض 
وتقدمي املشــــاريع، والذي من 
شأنه ان يعكس كفاءة الطالب 

في اجراء وتطبيق األبحاث في 
مجــــال التصميــــم اجلرافيكي، 
وقدراتهــــم على ايجــــاد حلول 
وأفكار مقدمة في هيئة تصاميم 
ثنائية وثالثية األبعاد، فضال عن 
ذلك، يتم تقييم قدرات الطالب 
على تخطيط وتنظيم وتنفيذ 
معرض ألعمالهم قادر على جذب 

الزائرين.

إيقاف تصديق شهادات القبول في تخصص القانون 
بجامعتي عجمان والشارقة

اجلامعة: اختبار القدرات األكادميية 
وحتديد املستوى 17 اجلاري

»األميركية« تفتتح معرض مشاريع التخرج 18 اجلاري

احتاد التطبيقي: أعداد الطلبة املتسربني دراسيًا 
وصلت أرقامًا مخيفة في »األساسية«

هناك استياء كبير من قبل عمادة 
الكلية ورؤساء األقسام العلمية 
جتاه السياســــة التــــي يتبعها 
وإصراره على إدارة املكتب حسب 
أهوائه الشخصية وكأن املكتب 
شركة قطاع خاص ميلكها وهو 
رئيس مجلس إدارتها وال يعبأ ال 
مبصالح الطلبة وال مبقترحات 

رؤساء األقسام العلمية.
وطالب املســــيلم مدير عام 
النفيســــي  الهيئة د.عبدالرزاق 
بضــــرورة حتمل مســــؤولياته 
والتدخل بشكل مباشر إليجاد حل 
جتاه ما يقوم به رئيس املكتب 
وأبوابه املغلقة أمام الطلبة وأمام 
االحتاد ممثلهم الشرعي، الفتا إلى 
أن االحتاد حاول مرارا وتكرارا 
البحث عن حلول ودية مع رئيس 
املكتب للمحافظة على مصالح 
الطلبة ولكن دون جدوى، ولم 

يكن هناك بد من التصعيد.
محمد المجر  ٭

أن االحتاد هو املعني بالتواصل 
مــــع إدارة الهيئــــة لنقل هموم 
ومشاكل الطلبة وبحث احللول 
املناسبة لها، وأن القوائم الطالبية 
غير معترف بها ســــوى قبيل 
العملية االنتخابية بأسبوعني 
لطرح برامجهــــا ورؤاها، ولكن 
هناك محاوالت حثيثة من قبل 
رئيس مكتب التسجيل لتهميش 
دور االحتاد مــــن خالل رفضه 
ألي تعاون بناء يخدم شريحة 
الطلبة ويحافظ على مستقبلهم 

الدراسي.
وأشار املسيلم إلى أن أعداد 
التي  الطلبة املتسربني دراسيا 
أرقامــــا مخيفة، فضال  وصلت 
املنذرين واملهددين  عن طابور 
باللحاق مبن سبقوهم بالتسرب 
الدراسي كل هذا يقع على عاتق 
رئيــــس املكتب، فضــــال عن أن 
خالفاته ليســــت مقصورة على 
االحتاد والطلبة فحسب وإمنا 

استنكر رئيس االحتاد العام 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدربي 
للتعليم التطبيقي والتدريب زيد 
املسيلم إصرار مكتب التسجيل 
بكلية التربية األساسية بنني على 
مخالفة اللوائح والنظم والتفريق 
بني طلبة الكلية من حيث استثناء 
البعــــض دون البعــــض اآلخر، 
مشــــيرا إلــــى أن رئيس املكتب 
يعمد لتهميش دور االحتاد في 
حل قضايا الطلبة ومساعدتهم 
في مشــــوارهم الدراســــي وفي 
مقابل ذلك يعمــــد للتعاون مع 
الطالبية ويقوم  القوائم  بعض 
بتسريب معلومات املكتب لتلك 
القوائم ويتعاون معهم بشكل 
غير مســــبوق في محاولة منه 
لضرب االحتاد وحتجيم دوره 

أمام اجلموع الطالبية.
وقــــال املســــيلم ان الالئحة 
األساسية لالحتاد واملعتمدة من 
مجلس إدارة الهيئة نصت على 

زيد املسيلم

حتتل وسائل اإلعالم مكانة متميزة في 
واقعنا املعاصر انطالقا من طبيعة وظائفها 

وأدوارها وتأثيرها على الفرد واملجتمع، 
حيث إن عصرنا احلاضر هو عصر اإلعالم 

فعلى املؤسسات التربوية والتعليمية أن 

تدرك أهمية وسائل اإلعالم وتستفيد 
منها في نشاطاتها وبرامجها التي تهدف 

إلى تنشئة األجيال وتنمية معارفهم وبناء 
توجهاتهم وقناعتهم مبا يخدم املجتمع 

واستقراره وازدهاره، لذلك يجب على دول 

العالم الثالث أن تأخذ بعني االعتبار أهمية 
اإلعالم ألنه هو لسان حال الشعب والدولة.

اإلعالم القوي املوجه يعكس قوة الوطن، 
واإلعالم الركيك يبني ضعف الدولة.

منال سعد العتيبي  ٭

اإلعالم
مشاركة طالبية


