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واملش���اريع اخلاصة وتسهيل 
التبادل الطالبي بني اجلامعات 
في مختلف التخصصات الذي 
يحق مبوجب���ه طلبة اميركية 
رأس اخليمة االلتحاق بإحدى 
اجلامعات االميركية الثالث لفصل 

دراسي او عام اكادميي.
واعلن س���ليمان ان توقيع 
االتفاقية جرت خ���الل زيارة 
د.حسن العلكيم مدير اجلامعة 
االميركي���ة ف���ي رأس اخليمة 

للواليات املتحدة مؤخرا.
من جانب آخر، اكد سليمان 
ان اجلامعة االميركية في رأس 
اخليمة اكدت على انها تستعد 
حاليا لط���رح برامج اكادميية 
البكالوريوس في  جديدة هي 
الهندس���ة املدني���ة والترجمة 
واحملاسبة واملاجستير في ادارة 

االعمال والتربية.

أكاديمية نيويورك لألفالم

في الس���ياق نفسه، أعلنت 
أكادميية نيوي���ورك لألفالم � 
املتواجد  نيويورك وبالف���رع 
حاليا في أبوظبي عن مشاركتها 

في املعرض.
وقال مدير عام فرع أبوظبي 
السنة  انه خالل  عماد عطاني 
األول���ى في برنام���ج اإلخراج 
يتمكن كل طال���ب من إخراج 
ثمانية أفالم من تأليفه والعمل 
على أكثر من أربع وعش���رين 
فيلما ضم���ن املجموعة حيث 
يقس���م الطالب إلى مجموعات 
يتناوب أعضاء كل مجموعة على 
كل مهمة واالنتقال من اإلخراج 
إلى  التصوير السينمائي  إلى 
اإلض���اءة وهندس���ة الصوت 
الرقمي حيث يتيح  واملونتاج 
لكل طالب التعرف على جميع 
العمل السينمائي في  جوانب 

موقع التصوير.
وأضاف ان أكادميية نيويورك 
لألفالم في أبوظبي هي نتيجة 
عمل مشترك بني حكومة أبوظبي 
التعليم  واألكادميي���ة لدع���م 
األكادميي في مجال الس���ينما 
ف���ي منطقة اخللي���ج والعالم 
العرب���ي وإنش���اء جيل جديد 
متطور يجم���ع مابني العادات 
العاملية،  احمللية واالحترافية 
وهناك العديد من االختصاصات 
اإلخ���راج  مث���ل  املتواف���رة 
السينمائي، التمثيل السينمائي، 
التصوير الفوتوغرافي واملونتاج 

الرقمي.
 ٭ندى ابو نصر

في اخل����ارج. وهذه احملاضرات 
س����تكون في الفترة املس����ائية 
للمعرض من الساعة السادسة 
وحتى التاسعة مساء، خالل أيام 
املعرض وبالتالي ستكون الدعوة 

عامة لكافة أبنائنا الطلبة.

الجامعة األلمانية للتكنولوجيا 
في عمان

هذا واعلنت اجلامعة االملانية 
للتكنولوجي���ا ف���ي عمان عن 

مشاركتها في املعرض.
وقال مدير العالقات العامة 
والتسويق في اجلامعة عبداهلل 
الرئيسي ان اجلامعة االملانية 
الوحي���دة ف���ي اخلليج، وهي 
تنف���رد بارتباطه���ا االكادميي 
بجامع���ة آر دبلي���و تي اتش 
آخن باملاني���ا وهي واحدة من 
افضل عشر جامعات اوروبية 
في مجال التكنولوجيا. وتنفرد 
جيوتك في عمان بتقدمي برامج 
العلوم املعتمدة  بكالوريوس 
دوليا اضافة الى بكالوريوس 
الهندس���ة وماجستير العلوم 
والدورات التخصصية القصيرة، 
وفي مجاالت حتتاج اليها منطقة 
اخلليج والشرق االوسط على 

املدى الطويل.
واضاف ان اجلامعة تتميز 
بتل���ك البرامج في تخصصات 
نادرة على مس���توى اخلليج، 
حيث جميع تلك البرامج تقدم 
باللغة االجنليزية، و95% من 
الطاقم االكادميي من اجلامعة 

االم في املانيا.

الجامعة األميركية في رأس 
الخيمة

من جانبها، اعلنت اجلامعة 
االميركية في رأس اخليمة عن 

مشاركتها في املعرض.
وافاد مدير القبول والتسجيل 
في اجلامعة طارق سليمان عن 
توقيعها 3 اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مع كل من جامعة جورج 
ميسون ووالية كاليفورنيا سان 
برناردين���و ووالية نيويورك 
في الواليات املتحدة االميركية 
في اطار سعيها لرفع مستوى 
الق���درات االكادميية واالدارية 
واالستفادة من خبرات اجلامعات 

االميركية.
واضاف سليمان ان االتفاقيات 
تنص عل���ى التبادل االكادميي 
لالس���اتذة عبر تسهيل زيارة 
الباحثني واعضاء هيئة التدريس 
البح���ث والتدريس  الغراض 

عن فرص تناس���ب طموحهم 
وتطلعاتهم املستقبلية.

وأفاد ب���أن املرك���ز قد بدأ 
انطالقته منذ عدة س���نني في 
الكويت، وكانت تطلعاته دائما 
وابدا ف���ي االنطالق عامليا إلى 
خارج الكوي���ت، وقال: بفضل 
من اهلل وبسواعد العاملني في 
مجموعة املراكز بدأت بش���اير 
تطلعاته في التوسع تتجه إلى 
دول عدة في منطقتنا العربية 
وبداية في البحرين حيث سيقام 
املعرض التعليمي األول مباشرة 
بعد معرض الكويت من تاريخ 
13-15 اجلاري في أرض املعارض 

بالبحرين. 
واضاف شعبان أن املعرض 
سيشهد تطورا جديدا من حيث 
انعقاد ع����دة محاضرات علمية 
تتناول قضايا وهموم وأحالم 
التعليم،  ومستقبل الطالب في 
وتتمثل مواضيعها أيضا في كيفية 
اختي����ار اجلامعة والتخصص، 
التخطيط للدراس����ة  وكيفي����ة 

حتت رعاية س���مو رئيس 
مجل���س ال���وزراء وحض���ور 
املستش���ارة في ديوان س���مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
د. رشا الصباح، انطلق معرض 
»كويت إديو« 2012 في دورته 
السادسة، والذي يستمر على 
مدى 3 أيام مبشاركة عدد من 
اجلهات التعليمية والتدريبية 
التي قدمت م���ن مختلف دول 
العالم، وبحض���ور لفيف من 

السفراء للعديد من الدول.
العالقات  وقال���ت مدي���رة 
الكويتي  املرك���ز  ف���ي  العامة 
العاملي لتنظيم املعارض فرح 
شعبان ان معرض »كويت إديو« 
يعتبر من املعارض التعليمية 
التخصصي���ة ف���ي اخللي���ج 
العربي والذي حاز احترام كافة 
األوساط املتخصصة في صناعة 
املعارض، واجلهات املعنية في 

نطاق التعليم العالي.
وأفادت شعبان بأن الدورة 
السادسة ملعرض »كويت إديو« 
قد استقطبت عدة جهات من دول 
مختلفة ألول مرة في الكويت 
م���ن قطر وأمي���ركا اجلنوبية 
وماليزيا وأستراليا، باإلضافة 
إلى اجلهات الدائمة املشاركة من 
دول مث���ل اإلمارات والبحرين 
وعم���ان واألردن والوالي���ات 
املتحدة واملانيا وايرلندا وتركيا 

وسويسرا وكندا. 
وأوضحت فرح شعبان أن 
الهدف من مشاركة هذه اجلامعات 
هو استعراض خدماتها وبرامجها 
اخلاصة له���ذا العام أمام زوار 
املعرض من مواطنني ومقيمني 

في الكويت.
وأضافت ان معرض »كويت 
إديو« يعتب���ر معرضا معنيا 
بكافة الطلبة خريجي الثانوية 
العامة بقسميها العلمي واألدبي، 
الذين  وللطلب���ة اخلريج���ني 
العليا  إكمال دراستهم  يودون 
في املاجستير والدكتوراة، حيث 
هناك جامعات تقدم برامج خاصة 
لدراسة املاجستير والدكتوراة، 
باإلضافة إلى وجود منح دراسية 

للدراسات العليا.
بدوره اكد الرئيس التنفيذي 
ملجموعة املراك���ز املوزعة في 
دول اخلليج أحمد شعبان، أن 
معرض الدورة احلالية يكتسب 
»أهمية كبرى« نتيجة التطورات 
املتسارعة التي تشهدها صناعة 
التعلي���م ونظرا لزي���ادة عدد 
الطالب اخلريجني الذين يبحثون 

)اسامة ابوعطية( جولة داخل املعرضاحمد شعبان وجولة داخل جناح جامعة اخلليج العربي   جناح »األنباء« في املعرض

املعرض انطلق مبشاركة عدد من اجلهات التعليمية والتدريبية من مختلف دول العالم

شعبان: »كويت إديو 2012« يساعد الطلبة على اختيار أفضل اجلامعات

من أجواء املعرض
٭ أكد نائب مدير إدارة العالقات العامة في جامعة الشارقة خالد 

عبداهلل الرابوي ان اجلامعة تقدم 75 برنامجا من خالل 14 كلية و4 
برامج ماجستير وبرنامج دكتوراه في القانون والتعليم العالي وعلم 

االجتماع التطبيقي.
وأشار الى ان الطالب يستطيعون املشاركة من خالل املعرض 

والتواصل عبر املوقع اإللكتروني.
٭ كان جلامعة مانيبال دبي مشاركة في املعرض وهي جامعة 

معترف بها دوليا وتخصصاتها في العديد من املجاالت الهندسية 
واإلعالم وإدارة األعمال والتنظيم الداخلي وتقنيات املعلومات 
ومبنى اجلامعة مجهز بأعلى املستويات  كاخلدمات الرياضية 

واملختبرات واملطبخ العاملي وسكن للطالب.

الطريف: جامعة اخلليج العربي تركز على التخصصات احلديثة والنادرة

شحيمي: اجلامعة األميركية في الشارقة حريصة على التواصل مع املتميزين

كلية الطب والعلوم الطبية وكلية 
الدراسات العليا.

وقالت ان التطورات املتالحقة 
التي يشهدها قطاع التعليم، يحتم 

اقامة مثل هذه املعارض التي 
تطرح احدث التخصصات ومجمل 
التطورات التي طالت التخصصات 

العلمية والتربوية امام جموع 
الطلبة وأولياء أمورهم الذين 

يبحثون عن معلومات تفصيلية 
عن التخصصات التي يريد 

أبناؤهم دراستها.

الطبية والتخصصات التربوية 
والتقنية باملقارنة مع مثيالتها 

من اجلامعات العربية والعاملية، 
حيث تركز منهجية التعليم طرح 

البرامج والتخصصات احلديثة 
والنادرة إلعداد جيل جديد من 

االختصاصيني.
إلى ذلك، قالت االخصائية اإلعالمية 

بوحدة اإلعالم بجامعة اخلليج 
العربي فاطمة احلجري ان مشاركة 

جامعة اخلليج العربي في معرض 
»كويت اديو 2012« تأتي بهدف 

التعريف بالبرامج األكادميية 
النادرة التي تطرحها جامعة اخلليج 

العربي للمجتمع اخلليجي في 
برامج البكالوريوس أو تخصصات 

املاجستير أو الدكتوراه في 
تخصصات دراسية كثيرة تطرحها 

املبكر واملستمر مع الطلبة 
الراغبني في الدراسة مبختلف 

التخصصات في اجلامعة 
لتيسير وسرعة اجناز اجراءات 

قبولهم في العام اجلامعي 
.2013/2012

واضاف شحيمي ان هذه 
املشاركة تعكس حرص اجلامعة 

على الوصول برسالتها الى 
اكبر شريحة ممكنة من الطلبة 

املتميزين دراسيا واملؤهلني 
للدراسة في اجلامعة سواء 
في برامج البكالوريوس او 

املاجستير في الكويت.

قال مدير اإلعالم بجامعة اخلليج 
العربي د.عبداهلل الطريف ان 

معرض »كويت إديو« الذي ينظمه 
املركز العاملي لتنظيم املعارض 
للسنة السادسة على التوالي 

استقطب العديد من اجلامعات 
اخلليجية والعربية والعاملية مثل 

البحرين واإلمارات وقطر وعمان 
واألردن وأميركا اجلنوبية وماليزيا 

واستراليا والواليات املتحدة 
وأملانيا وايرلندا وتركيا وسويسرا 

وكندا، مؤكدا ان مشاركة جامعة 
اخلليج العربي في هذا املعرض 

الذي يضم هذه اجلامعات يهدف 
الى إتاحة الفرصة للطالب حديثي 

التخرج للتعرف على مختلف 
املناهج التعليمية واخلدمات املتاحة 

باجلامعات بصورة شمولية، 
واالطالع على التخصصات العلمية 

املتاحة في اجلامعات املشاركة 
باملعرض. وأوضح د.الطريف ان 

جامعة اخلليج العربي تسعى دائما 
للمشاركة في املعارض الدولية 
التي تستضيفها دول مجلس 

التعاون اخلليجي لتسليط الضوء 
على قضايا التعليم العالي، الفتا 

الى ان جامعة اخلليج العربي 
تعتبر منوذجا يحتذى في التعليم 

العالي في دول مجلس التعاون 
اخلليجي واملنطقة العربية ككل، 
كونها متتلك نخبة من اخلبراء 

األكادمييني املتخصصني في 
مجاالت كثيرة نادرة في العلوم 

تشارك اجلامعة االميركية في 
الشارقة في  معرض الكويت 
الدولي للتعليم العالي )كويت 

اديو( في نسخته الثالثة.
وقال نائب مدير اجلامعة علي 

شحيمي ان املشاركة في معرض 
هذا العام تتيح الفرصة للجامعة 

الستكمال برامجها االرشادية 
والتعريفية في الكويت، والتي 
شهدت مرحلتها األولى القيام 

بزيارات للعديد من املدارس 
الثانوية خالل شهر نوفمبر 

من العام املاضي، واشار الى ان 
اجلامعة حترص على التواصل 

د.عبداهلل الطريف

علي شحيمي

فاطمة احلجري

فرح شعبانأحمد شعبان

السفير الياباني: الشباب الكويتي لديه قوة كامنة لالرتقاء بدولتهم من خالل الصناعة
الطعام احلالل  متطلباتهم من 

واماكن مخصصة للصالة«.
واضاف ان اقامة هذا امللتقى 
السنوي للطلبة الكويتيني الذين 
درس����وا او مازالوا يدرس����ون 
في اليابان ه����ي لالحتفاء بهم 
وباملجه����ود ال����ذي يقدمون����ه 
التب����ادل الثقافي والعلمي  في 
واالجتماعي وال����ذي بالتأكيد 
سينعكس في عملهم وعطائهم 
لوطنهم في املس����تقبل القريب 
مش����يرا الى تزامن هذا امللتقى 
مع قرب الذكرى االولى للكارثة 
الطبيعية التي عاشتها اليابان في 
نفس الشهر من العام املاضي.

واس����تذكر السفير كوميزو 
وقف����ة الكويت االنس����انية مع 
الشعب الياباني بالتبرع بخمسة 
ماليني برميل من النفط الكويتي 

اخلام.
وأكد ان هذا يبني ان املسؤولني 
في الكوي����ت يحيون العالقات 
اليابانية � الكويتية التي متتد 
الى اكث����ر من خمس����ني عاما، 
ويثب����ت ان جيل الش����باب قد 
ال يعون ه����ذه العالقات وامنا 
اندفاعهم واحساسهم باملسؤولية 
االنس����انية جعله����م يهتمون 
ويتعاطفون مع الكارثة معربا 
عن تفاؤله بعالم متجانس يحيي 
ويقدس االنسانية بالرغم من 
الثقافي واحلضاري  االختالف 

بني الشعوب.

االستعداد الستقبال واستضافة 
الطالب الكويتيني، وعلى سبيل 
املثال استقبلت احدى اجلامعات 
في اآلونة االخيرة اكثر من 15 
طالبا سعوديا ووفرت لهم جميع 

البعث����ات واملنح للدراس����ات 
البكالوريوس  العليا ودرج����ة 
التي متنحها احلكومة اليابانية 
وغيرها« مشيرا الى ان العديد من 
اجلامعات في اليابان »على امت 

والتي بدورها ستجعل الكويت 
»اقوى«.

وقال »اننا في اليابان نريد 
العلم  ان يرتف����ع عدد طلب����ة 
املبعوثني من الكويت من خالل 

الياباني لدى  الس����فير  أكد 
الكويت ياسويوش����ي كوميزو 
الش����باب  الكامنة لدى  بالقوة 
الكويت����ي لالرتق����اء بالدول����ة 
النفط  وتقليل االعتم����اد على 
كمص����در رئيس����ي للدخل من 
خالل الصناع����ات وخصوصا 

التحويلية منها.
 وق����ال الس����فير كومي����زو
ل� »كونا« في ملتقى عقد امس 
للطلبة الكويتيني في اليابان مع 
الطلبة اليابانيني املشاركني في 
برنامج التبادل الطالبي ملدرسة 
اليابان في املس����تقبل«  »قادة 
الذين يزورون البالد حاليا، ان 
افضل استثمار تقوم به اي دولة 
انه  هو في شبابها »خصوصا 
وحسب ما فهمت من احصائية 
ان عدد الكويتيني دون العشرين 
عاما ميثل����ون اكثر من نصف 

السكان«.
وافاد بأن����ه بالرغم من قلة 
املوارد الطبيعية وموارد الطاقة 
في اليابان اال انها ومن خالل دعم 
التصنيع واالنتاج لدى  ثقافة 
الشباب اصبحت على ما عليه 
اليوم من دولة مصنعة وتعتمد 
على الصناعات التحويلية لدفع 
عجل����ة اقتصادها مؤكدا اهمية 
عرض ثقافة التصنيع واالنتاج 
على الشباب في الكويت حتى 
يتسنى لهم املساهمة في تنشيط 
الكويت  واقامة الصناعات في 

)أنور الكندري( السفير ياسويوشي كوميزو متوسطا املشاركني في اللقاء  

موقع اجلامعة اإللكتروني التاسع 
على مستوى مراكز 100 جامعة 

عربية من حيث اخلدمات

حصل موقع جامعة الكويت االلكتروني على املركز التاسع 
من بني مائة جامعة عربية من حيث اخلدمات وفق احصائيات 
موق����ع ويبو ماتريكس االس����باني والتي تركز على مس����توى 
اخلدمات الذي يقدمها املوقع العضاء اجلس����م اجلامعي املتمثل 
في الش����ريحة الطالبية والهيئة االداري����ة والهيئة األكادميية 
والباحثني وأصحاب االختصاص. وقال الناطق الرسمي باسم 
جامعة الكويت فيصل مقصيد ان قسم النشر االلكتروني بإدارة 
العالقات العامة واالعالم باجلامعة يعتبر املسؤول عن املوقع 
واملش����رف العام عليه من خالل عملي����ة ادراج املواد االخبارية 
وتصميم الصور الفوتوغرافية كما يخدم كل مراكز العمل واالدارات 
املختلفة وكليات اجلامعة. وأش����ار الى أن القس����م يعد البوابة 
االلكترونية والواجهة العاملية جلامعة الكويت أمام مستخدمي 
شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي موضحا أنه يقوم 
بتزويد املجتم����ع احمللي واخلارجي بأهم املعلومات اخلدماتية 
واألكادميية واالدارية والطالبية باللغتني العربية واالجنليزية 
من خالل الوس����ائط املتعددة التي يتعامل معها ليواكب أحدث 

وسائل التواصل االعالمي ووسائل االتصال املختلفة.

ترتيب جامعة الكويت في املركز التاسع

املعرض سيشهد 
تطوراً جديداً 

من حيث انعقاد 
محاضرات تتناول 

هموم وأحالم 
ومستقبل الطلبة


