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PDF 07ملشاهدة الصفحة
بمناسبة االحتفاالت الوطنية وضمن فعاليات مهرجان شكراً الثاني

ماراثون شكراً »الشهيد« الرياضي ينطلق السبت
االحتفــاالت  مبناســبة 
الوطنيــة وضمــن فعاليــات 
مهرجان شكرا الثاني وبرعاية 
سامية من صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ينطلق 
يوم السبت ١7 اجلاري ماراثون 
شكرا »الشهيد« الرياضي الثاني 
مبنطقة مبارك العبداهلل اجلابر 
)غرب مشرف( الساعة 3 عصرا. 
وصرح مراقب األنشطة مبكتب 
الشهيد جديع املطيري بانه بعد 
جناح جتربة ماراثون شــكرا 
)الشهيد( االول العام املاضي 
ارتأينا ان يكون هناك ماراثون 
ثــان اال اننــا هذا العــام قمنا 
بتطوير منظومة العمل حتى 
تتم عملية النجاح للماراثون 
بشكل الئق فاملشــاركات هذا 
العام أتت من األندية ووزارة 

املطيــري الشــروط املتعلقة 
باملاراثون وهي كالتالي:

٭ مسافة السباق 4 كم جلميع 
الفئات.

٭ ال يحق للمتسابق املشاركة 
فــي الســباق مــا لــم يحضر 
استمارة املشاركة ومرفق بختم 

الطبيب.
٭ في حالة مشاركة الالعب في 
غير الفئة املخصصة له تعتبر 

العامــة  والهيئــة  التربيــة 
للشــباب )مراكــز الشــباب( 
الرياضيــة وعمــوم املجتمع 
واالندية الرياضية النسائية 
ونادي املعاقني والهيئة العامة 
لإلعاقة. وقبل بداية املاراثون 
سيكون هناك عرض للطائرات 
الورقيــة وانطــالق مســيرة 
الدراجات النارية والسيارات 
الكالســيكية القدميــة. وذكر 

نتائجه ملغاة.
٭ ال يســمح بارتــداء اي تي 
شيرت فقط تي شيرت املقدم 

من اللجنة.
٭ توفر اللجنة حافالت لنقل 
املتسابقني الى نقطة االنطالق 
كما يتم توفير وجبات صحية 

للمتسابقني.
٭ تطبــق جميــع القوانــني 
الرياضية اخلاصة بســباقات 

املاراثون.
٭ علــى املتســابق االحتفاظ 
بالرقم املخصص له حتى نهاية 
السباق. حيث مت تقسيم الفئات 

املشاركة كالتالي:
٭ الفئة األولى احملترفون
٭ الفئة الثانية املعاقون

٭ الفئة الثالثة الرجال تنقسم 
الى:

٭ املجموعة األولى: من ١5 - 
٢5 سنة

٭ املجموعــة الثانية: من ٢6 
- 44 سنة

٭ املجموعة الثالثة: من +45 
سنة.

٭ فئة النساء تنقسم الى:
٭ املجموعة األولى: من ١5 - ٢6
٭ املجموعة الثانية: من +٢6 

سنة

مجلس اجلامعة عقد اجتماعه برئاسة العازمي

ترقية 25 عضو هيئة تدريس من مختلف الكليات 
اإلنسانية والعملية لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد

آالء خليفة

عقــد مجلــس اجلامعــة 
اجتماعه برئاسة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة د.حامد العازمي 
وبحضور مدير جامعة الكويت 
د.حسني األنصاري وأعضاء 
مجلس اجلامعة امس في قاعة 

مجلس اجلامعة باخلالدية.
وأفــاد املتحدث الرســمي 
باسم جامعة الكويت أمني عام 
اجلامعة د.مثنى الرفاعي بأن 

مجلس اجلامعة قام بالتصديق على محضر 
االجتمــاع رقــم ٢٠١7/3 الــذي عقــد بتاريخ 
٢٠١7/6/١3، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ 
قرارات مجلس اجلامعة في اجتماع رقم ٢٠١7/3.

وأشار د.الرفاعي الى أن مجلس اجلامعة قد 
ناقش عددا من البنود منها: التقومي اجلامعي 
املقترح لألعوام ٢٠١٨/٢٠١9 و٢٠٢٠/٢٠١9 مبا 
فيها كليات مركز العلوم الطبية وكلية احلقوق، 
واقتراح اللجنة العامة للبعثات تعديل املادة 
3٢ مــن الالئحــة املعدلة لتنظيــم اإليفاد في 
بعثات معيدي جامعة الكويت، عليه والذي 

متت املوافقة.
وأضاف أن مجلس اجلامعة قد وافق على 
اقتــراح تعديل البنــد )أ( من املــادة رقم 3٠ 
مكــرر من نظام االســتعانة بخدمات أعضاء 
هيئة التدريس من الئحة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس، كما وافق على التعديالت املقترحة 
على الئحة النظام اجلامعي الطالبي بجامعة 

الكويت.
وذكــر د. الرفاعــي بأن املجلــس قد اطلع 
على مذكــرة األمانة العامة للجامعة بشــأن 
إدراج املكافــآت اإلكلينيكية لبرنامج دكتور 
في الصيدلة بكلية الصيدلة ضمن مشــروع 
السنة املالية ٢٠١9/٢٠١٨، والذي متت املوافقة 
عليه، كما اطلع على مذكرة في شأن الضوابط 
املقررة للكتابة للطلبة ذوي اإلعاقة، وقد متت 

املوافقة عليها.
وأشــار إلى أن مجلــس اجلامعة قد وافق 
علــى اقتراح بعض الكليات ترقية ٢5 عضو 
هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد من 
مختلف الكليات، 7 من الكليات اإلنسانية و١٨ 
من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:

أوال: ترقيات الكليات العملية
٭ د.أنــور خليفة اليتامىـ  أســتاذ هندســة 

الكمبيوترـ  كلية الهندسة والبترول
٭ د.بدر فهد البديويـ  أستاذ علوم احلاسوب 

ـ كلية علوم وهندسة احلاسوب
٭ د.جابر حمد املدعجـ  أستاذ الهندسة املدنية 

ـ كلية الهندسة والبترول
٭ د.جامشيد اقبال محمد رفيق 
ـ أســتاذ علم اجلراثيمـ  كلية 

الطب
٭ د.محمــد صــالح أباظــة ـ 
أســتاذ العلوم البيولوجية ـ 

كلية العلوم
٭ د.أسيل محمد الرقمـ  أستاذ 
مساعد العمارةـ  كلية العمارة
٭ د.أكرم محمود اســبيته ـ 
أستاذ مساعد علوم األشعة ـ 
كلية العلوم الطبية املساعدة
٭ د.أنوار محمود العوضي ـ 
أستاذ مساعد املختبرات الطبيةـ  كلية العلوم 

الطبية املساعدة
٭ د.خالد محمد يونس قزاقزةـ  أستاذ مساعد 

الرياضياتـ  كلية العلوم
٭ د.روال حســني محمد عليـ  أستاذ مساعد 

األمراض السريرية ـ كلية الطب
٭ د.سليمان يوسف الصباحـ  أستاذ مساعد 

علم األدوية والسموم ـ كلية الطب
٭ د.عبدالرحمن دهام الصليليـ  أستاذ مساعد 

الهندسة املدنيةـ  كلية الهندسة والبترول
٭ د.عبداهلل ســعد العازمي ـ أستاذ مساعد 

الرياضياتـ  كلية العلوم
٭ د.غامن عبد الصمد العباديـ  أستاذ مساعد 

العلوم البيولوجيةـ  كلية العلوم
٭ محمد حيدر جمالـ  أستاذ مساعد اجلراحة 

ـ كلية الطب
٭ د.محمد حمد الشــايجي ـ أســتاذ مساعد 
هندسة الكمبيوترـ  كلية الهندسة والبترول

٭ د.محمد علي اخلالديـ  أستاذ مساعد الهندسة 
املدنيةـ  كلية الهندسة والبترول

٭ د.نوال علي الصايغـ  أستاذ مساعد العالج 
الطبيعيـ  كلية العلوم الطبية املساعدة

ثانيا: ترقيات الكليات اإلنسانية واالجتماعية
٭ د. تغريد محمد القدســيـ  أستاذ دراسات 

املعلوماتـ  كلية العلوم االجتماعية
٭ د.رضا خور مشــاهجول ـ أســتاذ الطرق 
الكمية ونظم املعلوماتـ  كلية العلوم اإلدارية

٭ د.عادل عبد الوهاب الشرف أستاذ املناهج 
وطرق التدريس ـ كلية التربية

٭ د.مشــاري خليفة العيفان أستاذ القانون 
اجلزائي ـ كلية احلقوق

٭ د.هيفاء يوسف الكندريـ  أستاذ االجتماع 
واخلدمة االجتماعيةـ  كلية العلوم االجتماعية
٭ د.ناصر خليفة اللوغانيـ  أســتاذ مساعد 
العقيدة والدعوةـ  كلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية
٭ د.جنود عبد الكرمي املؤمنـ  أستاذ مساعد 
دراسات املعلوماتـ  كلية العلوم االجتماعية

د. مثنى الرفاعي

من »باحث اجتماعي« إلى »ممارس عام اجتماعي«

مطالبات بتغيير املسمى الوظيفي لألخصائي االجتماعي
آالء خليفة

نظمت اجلمعية الكويتية 
للخدمــة االجتماعيــة حلقة 
نقاشــية بجامعــة الكويــت 
صباح امس بعنوان »املسمى 
الوظيفي لألخصائي االجتماعي 
بني الواقع واملأمول« للمطالبة 
بتغييــر املســمى الوظيفــي 
لألخصائي االجتماعي باملمارس 

العام االجتماعي.
وركــزت محــاور النــدوة 
على الواقع املهني لألخصائي 
االجتماعي باملؤسسات املهنية 
في الكويت واملشكالت املرتبطة 
باملســمى الوظيفــي احلالــي 
لألخصائي االجتماعي »باحث 
اجتماعي« ومبــررات تغيير 
املسمى الوظيفي لألخصائي 
االجتماعــي باملمــارس العام 
االجتماعــي، باإلضافــة الــى 
تســليط الضوء على املسمى 
لعمــل  املقتــرح  الوظيفــي 
األخصائــي االجتماعــي فــي 
املؤسســات املهنية »املمارس 
العام االجتماعي« وما يترتب 

عليه من اختصاصات..
وفي البدايــة، أكد رئيس 

اجتماعيــة بــإدارة اخلدمات 
االجتماعية والنفسية بوزارة 
التربيــة مــرمي العنــزي ان 
هناك نقصــا في األخصائيني 
االجتماعيني بالكويت السيما 
الذكور الســيما بعد سياسة 
اإلحــالل، مطالبــة بتغييــر 
مسمى األخصائي االجتماعي 
من باحث اجتماعي الى ممارس 
عام اجتماعي ومنحه الكثير 
من االمتيازات ما يجعلها مهنة 
جاذبــة للخريجني الكويتيني 

للعمل في تلك املهنة.
مــن جانبها، أكــدت نائب 

اجلمعيــة الكويتيــة للخدمة 
االجتماعية محمد الضويحي 
ان مهنــة اخلدمة االجتماعية 
من املهن التي لم تنل نصيبها 
الكافي من الدراسة والتحليل 
والتدقيق للوصول الى وصف 
دقيق يعكــس دورها الفعلي 
وتصنيف اداري يبوئها مكانتها 
الطبيعية ويضمن لألخصائي 
االجتماعي املمارســة املهنية 

لدوره بكفاءة وفاعلية.
من جانبها، أوضحت مديرة 
اجلمعيــة الكويتيــة للخدمة 
االجتماعيــة ومراقبــة خدمة 

رئيــس اجلمعيــة الكويتية 
للخدمــة االجتماعيــة د.ملك 
الرشــيد، ضــرورة توحيــد 
اخلدمــة  مهنــة  مســميات 
االجتماعية لعدة اسباب ابرزها 
ان مهنــة اخلدمة االجتماعية 
تأخذ دور ومسمى وتوصيف 
مختلف حســب الوزارة التي 
يعمل بها األخصائي االجتماعي.

من ناحيتها، أكدت رئيسة 
قســم رعاية املسنني )نساء( 
بإدارة رعاية املســنني قطاع 
الرعاية االجتماعيــة بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 

عبير الرفاعي على املطالبة بان 
يكون هناك مسمى لألخصائي 
االجتماعي مييزنا عن غيرنا 
من املهن نظرا الن عملنا فني 
مهني وليس عمل مكتبي اداري 
واهم مقترحني هما ان يكون 
املسمى ممارس خدمة اجتماعية 

او اخصائي اجتماعي.
من جهتها، ذكرت رئيسة 
جلنــة التنميــة املهنيــة في 
الكويتيــة للخدمة  اجلمعية 
االجتماعية واستاذة التخطيط 
االجتماعــي بجامعة الكويت 
د.سهام القبندي ان األخصائي 
االجتماعي يعاني الكثير من 
التهميش  الهمــوم وابرزهــا 
التقدير للــدور املهم  وعــدم 

والفعال.
من ناحيتــه، أوضح أمني 
سر اجلمعية الكويتية للخدمة 
االجتماعية ورئيس قسم في 
وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمل د.علــي الظفيري ان 
املســمى الوظيفــي احلالــي 
لألخصائــي االجتماعــي في 
وزارات الدولــة املختلفة فيه 
اشــكالية من الناحية الفنية 

واألكادميية واللغوية.

د.ملك الرشيد ومرمي العنزي ود.سهام القبندي ومحمد الضويحي وزيد النويف ود.سعود العرادة ود.علي الظفيري  )محمد هاشم( 

Opening
Tomorrow

Sunday 18 February 2018 – Lectures

08:00 - 09:00 Refreshments / Exhibition
Morning – Lectures: Sustainable Urban Planning / Green Building strategies
 for the Gulf region (Main Focus)

09:00 - 10:30 4th Kuwait Master Plan 2040 - 
Green Buildings in Smart Cities

Eng. Sulaiman Alrashed, Kuwait 
Municipality

AlSa’fat – The New Green 
Building Rating System of Dubai 

Ms Fida Mohammed Alhammadi, Dubai 
Municipality

Doha 2032 - The Great Green 
Masterplan

Sheikh Soud Al Thani, Sustainability 
Manager ASTAD, Qatar

Cities Alive – Green Building 
Envelopes

Rudi Scheuermann, Leader Global 
Building Envelope Design ARUP, Germany

10:30 - 11:00 Refreshments / Exhibition

11:00 - 12:00 Municipal Green Roof Strategies 
– An International Overview

Wolfgang Ansel, Director International 
Green Roof Association (IGRA)

Making Green Roofs happen in 
the Middle East - Barriers and 
Challenges 

Panel Discussion

12:00 - 13:00 Lunch / Exhibition 

Afternoon – Lectures: Innovative Technology / Local Projects (Main Focus)

13:00 - 14:30 Green Roof 4.0 – Systems for 
Roof Utilisation for the Future

Ralf Walker, Division Manager R&D ZinCo 
GmbH, Germany

Green Roofs and Green Walls 
in Dry Climates – Practical 
Experiences

Jamil Corbani, Founder Green Studios, 
Lebanon; Dubai; Egypt; USA

Green Roofs and Green 
Buildings

Razan Nejem, LEED® AP, USGBC® Faculty 
Director; Kuwait Green Building Council

14:30 - 15:15 Refreshments / Exhibition

15:15 – 17:00 Outstanding Project Examples 
Gulf Region

Patrick Blanc, PHD,  Botanist, Vertical 
Garden (Mur Végétal) Inventor, Researcher, 
Author, France 

Top 10 Living Architecture Trends in 
Dry & Sub-Humid Regions

Linda S. Velazquez, Founder Greenroofs.
com, USA

Closing Session

Time Schedule - 5th International Green Roof Congress 
Saturday 17 February 2018 – Excursion, Lectures, Evening Reception
Morning – Excursion Al Shaheed Park

09:30 - 11:30 Excursion Al Shaheed Park Walking tour – tour guide 

Afternoon – Lectures: Outstanding Project Examples (Main Focus)

12:00 - 13:00 Registration, Refreshment, Exhibition

13:00 - 14:45 Welcoming Speech Roland Appl, President, International 
Green Roof Association (IGRA)

Al Shaheed Park – Reclaiming 
the Former Green Belt 

Eng. Haifa Al Muhanna, Al Diwan Al Amiri, 
Kuwait

Hot to Cold – The Possibilities 
of Adaptive Architecture

Kai-Uwe Bergmann, Partner BIG (Bjarke 
Ingels Group), Denmark, USA, UK

Seoullo 7017 – Plant Village on 
a Former Inner City Highway

Kyosuk Lee, MVRDV, Netherlands, China 

14:45 - 15:30 Refreshments / Exhibition

15:30 - 17:30 Green Roofs in Dry Climates – 
Taking up a Challenge

Roland Appl, President, International 
Green Roof Association (IGRA)

Al Shaheed Park – The Urban 
Oasis Experience

Eng. Khaled Al Fouzan, The Associated 
Engineering Partnership (TAEP), Kuwait

SNFCC Stavros Niarchos Park 
– Metamorphoses of a Topos

Deborah Nevins, President of Deborah 
Nevins & Associates, USA & Helli 
Pangalou, President of elandscape-H. 
Pangalou and Associates, Greece

Evening - Reception

19:30 - 22:30 Evening Reception Al Shaheed 
Park

Dinner, Get Together


