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»AUM« تفوز ببطولة اجلامعات اخلاصة لالسكواش للطالبات

شاركت جامعة الشرق األوسط األميركية »AUM«، جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا »GUST«، اجلامعة العربية 
 »ACK« والكلية األســترالية في الكويت »AOU« املفتوحة
فــي بطولة اجلامعــات اخلاصة لالســكواش للعام ٢٠١٩، 

التي أقيمت في مركز جامعة الشــرق األوســط األميركية 
الرياضي في العقيلة.

وقد جنح طالب جامعة الشــرق األوسط األميركية في 
حتقيق املراكز األولى، بحيث فازت الطالبة وســان العون 

باملركــز األول والطالبة شــيخة الزير باملركــز الثاني عن 
فئة الطالبات. 

وذكر مدير الفريق الرياضي في جامعة الشرق األوسط 
األميركية ليام أوبراين أن الطالب يثبتون دائما مهاراتهم 

الرياضيــة في كل البطوالت واجلامعة تفتخر بالنجاحات 
التي يحرزونها، مضيفا أن طالب جامعة الشــرق األوسط 
يظهرون مستوى رياضيا مميزا ومحترفا ما يجعلهم منافسا 

صعبا بني فرق اجلامعات في الكويت.

طلبة كلية القانون حققوا مركزًا متميزًا
في مسابقة »فيليب سي جيسوب« العاملية

آالء خليفة

عاما بعد عام يسجل طلبة كلية القانون 
الكويتيــة العامليــة حضــورا متقدما في 
مسابقة »فيليب سي جيسوب« للقانون 
الدولــي التي تقام ســنويا في واشــنطن 
وتشارك فيها جامعات من مختلف الدول 
والقــارات، حيث حقق فريق الكلية الذي 
يضــم 4 طــالب هم: طــالل بــودي، زين 
األنصاري، محمد العنزي، وأحمد احلسن 
حضورا متقدما باحلصول على املركز ١٩ 
في املذكرات املكتوبة بعد منافسة مع أكثر 
من 6٠٠ فريق طالبي ميثلون أرقى الكليات 
واجلامعات فــي العالم، معظمها من دول 

متثل »اإلجنليزية« اللغة األم فيها. 
وتقدم رئيس الكلية أ.د.محمد املقاطع 
بالتهنئة للطلبة، وشــكر فريق التدريب 
الذي ضم كال من عضوي هيئة التدريس 
في الكلية د.أردت ميمتي ود.فرح ياسني 
على جهودهما خالل عدة أشهر من العمل 
املتواصــل حتى في أيام اإلجازات لتهيئة 
أعضاء الفريق الطالبي للمشاركة بفعالية 
وجدية في هذه املسابقة الطالبية العريقة 
التــي تعتبر األكبر فــي العالم جلهة عدد 
اجلامعات التي تشــارك فيها سنويا على 
مدى حوالي 6٠ عاما منذ انطالقتها وحتى 
اليوم، وهذا املركز املتقدم الذي حققه طلبتنا 
كان نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها امتالك 
هؤالء الطلبة جلميع املقومات التي تؤهلهم 
للنجاح والتميز والتفوق في هذه املسابقة 
ومنها تأهيلهم على مدى عدة أشــهر من 

التدريب وورش العمل وتشجيعهم على 
البحث حتى يتمكنوا من إعداد املرافعات 
املكتوبة بإتقان، وامتالك القدرات لتقدمي 
املرافعات الشــفهية أمام جلنــة التحكيم 
بشــجاعة وطالقــة مدعومتــني باحلجج 
املقنعة، ولذلك أتت هذه النتيجة املشرفة 
التي آمل أن تكون حافزا للفرق الطالبية 
التي ستمثل كلية القانون الكويتية العاملية 
في الســنوات املقبلــة لتحقيق املزيد من 

املراكز املتقدمة. 
وأضاف أ.د.املقاطع: إننا في إدارة الكلية 
عملنا باستمرار على تشجيع طلبتنا على 
املشاركة في املسابقات احمللية واإلقليمية 
والدولية باللغتــني العربية واإلجنليزية 
إلدراكنــا ملــدى اآلثار اإليجابيــة ملثل هذه 
املشــاركات على الطالب مــن جوانب عدة 
تسهم في إثراء معلوماته وثقافته القانونية، 
وتشجعه على البحث العلمي، ومتكنه من 
صياغة مذكرات الدفاع واالدعاء وفقا لألسس 
العلمية املعتمدة عامليا، ومتنحه الشجاعة 
األدبية ملواجهة الفــرق األخرى واحلديث 
بطالقة متسلحا بوجهة نظر واضحة، وفي 

ذات الوقت احترام الرأي اآلخر. 
بدورهــا هنــأت مديــرة إدارة التطوير 
الطالبي واملسابقات هناء اإلبراهيم الفريق 
الطالبي واملدربني، وأثنت على كل من ساهم 
بجهد في حتقيق هــذا اإلجناز الذي يرمز 
إلى املكانة األكادميية التي استطاعت كلية 
القانون الكويتية العاملية حتقيقها لتثبت 
باســتمرار أنها فعال تقدم لطلبتها تعليما 
قانونيا متقدما يؤهلهم للتميز في كل مجال.

املقاطع: نشجع الطلبة على املشاركة في املسابقات احمللية واإلقليمية والدولية

د.أردت ميمتي ود.فرح ياسني مع فريق كلية القانون الكويتية العاملية 

القبندي ناقشت »إستراتيجية تطوير 
التعليم العام بالكويت« في شرم الشيخ

شاركت أستاذة التخطيط 
االجتماعــي بكليــة العلوم 
االجتماعية د.سهام القبندي 
في فعاليات ندوة »حتالف 
عاصفة الفكر حول مستقبل 
التعليم في العالم العربي« 
بشرم الشيخ ضمن أعمال 
النسخة الثامنة التي نظمها 
مركز عيسى الثقافي مبملكة 
البحرين حتت رعاية نائب 
رئيــس مجلــس األمنــاء 
واملديــر التنفيذي الشــيخ 
خالد بــن خليفة والرئيس 

التنفيذي ملركز اإلمارات للدراسات والبحوث 
االستراتيجية د.جمال السويدى وشاركت 
فيها نخبة من املسؤولني والباحثني واملفكرين 
البحــوث  واألكادمييــني وممثلــي مراكــز 
والدراســات في عدد من الــدول اخلليجية 

والعربية.
وتناولت الورقــة البحثية التي قدمتها 
د.سهام القبندي »استراتيجية تطوير التعليم 
العام في الكويت بني الواقع واملأمول« ورؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بتحويل الكويت إلــى مركز مالي وجتاري 
جاذب لالستثمار، يقوم فيه القطاع اخلاص 
بقيادة النشــاط االقتصادي، وتشجع فيه 

روح املنافسة وترفع كفاءة 
اإلنتاج في ظل جهاز دولة 
مؤسســي داعم، وترســخ 
القيم وحتافظ على الهوية 
االجتماعية وحتقق التنمية 
البشرية والتنمية املتوازنة، 
وتوفر بنية أساسية مالئمة 
وتشريعات متطورة وبيئة 
أعمال مشجعة والتركيز على 
اعداد النشء وقوة العمل، 
وربــط مخرجــات التعليم 
برؤية كويت جديدة وتعليم 
ذكــي وثــورة تكنولوجية 
وتغيرات في بنية املدارس ووظيفتها التربوية 
وغرس قيم العمل والتسامح واحلوار ونبذ 
العنف واحترام حقوق اإلنسان، باإلضافة 
الى التحول الى التعليم اإللكتروني وتطوير 
العملية التعليمية للوصول الى مخرجات 

تعليمية متميزة.
وذكرت أن الرؤية االستراتيجية تتمثل 
في حتقيق نظــام تعليمي يوفر األســاس 
إلعــداد النشء في وحــدة منهجية تضمن 
حتقيــق أهداف الدولة ومبادئها بتنوع في 
األساليب يوفر تعدد الفرص لتنمية املهارات 
والقدرات ويساهم في االزدهار االقتصادي 

واالجتماعي للكويت.

د.سهام القبندي 

دورات تدريبية مكثفة ملواجهة الكوارث في املدارس
عبدالعزيز الفضلي

انطالقا من أهمية تدريب 
الكوادر البشرية على مواجهة 
لهــا  الكــوارث واالســتعداد 
وكيفيــة التعامل معها، نظم 
التربويــة  التنميــة  قطــاع 
واألنشطة بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للدفاع املدني في وزارة 
الداخليــة خطة مســتقبلية 
وجدوال زمنيا لتأهيل قادة من 
الهيئتني اإلدارية والتعليمية 
في وزارة التربية على كيفية 
مواجهة الكــوارث الطبيعية 
واألمطــار  احلرائــق  مثــل 

والزالزل.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به الوكيل املســاعد للتنمية 
التربوية واألنشــطة فيصل 
املقصيد، مؤكدا ان »التربية« 
حتــرص دائما علــى تنمية 
وتثقيف منتسبيها بالدورات 

الكشفية بقيادة إبراهيم العيد 
املوجه العام للتربية الكشفية 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
للدفــاع املدنــي لتنفيذ هذه 
الــدورات املوجهــة للهيئتني 

مت االنتهاء من الدورة األولى 
التي بــدأت من يــوم ٢١ إلى 
٢5 اجلاري لتأهيل الهيئتني 
اإلداريــة والتعليميــة فــي 
مدارس وزارة التربية وكان 
من أهداف هذه الدورة كيفية 
مواجهة الكــوارث الطبيعية 
والتغلب عليها وأقيمت الدورة 
مبشاركة اإلدارة العامة للدفاع 
املدنــي والطــوارئ الطبيــة 
واإلدارة العامــة لإلطفاء مع 

وزارة التربية.
وأعلن املقصيد عن حضور 
3٠ موجها وموجهة للتربية 
الكشــفية هذه الــدورة التي 
عقدت في مقر اإلدارة العامة 
للدفاع املدني، حيث اشتملت 
الدورة علــى جانبني نظري 
وعملــي لتعميق االســتفادة 
منها ونقل هذه الدورات إلى 
القادة في املناطق التعليمية 

واملدارس.

التعليميــة واإلدارية بهدف 
إعدادهم للتغلب على الكوارث 

واألزمات التي تواجههم.
وأوضح املقصيد انه تنفيذا 
للجدول الزمني لهذه الدورات 

املقصيد: نهدف إلى تأهيل الهيئتني التعليمية واإلدارية للتغلب على األزمات التي تواجههم

فيصل املقصيد خالل لقائه مع ممثلي »الدفاع املدني« 

التدريبية املستمرة ملواجهة 
لهــا  الكــوارث واالســتعداد 
وكيفية التعامل الصحيح معها 
على أســس علمية، حيث مت 
تكليف التوجيه العام للتربية 

»GUST« تقدم بحوثاً تدعم رؤية الكويت لعام 2035
استضافت جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا حلقة 
بحثية فــي احلرم اجلامعي 
حتت عنوان »دعم استمرارية 
الهوية التنافسية للكويت.. 
دور مســتخدمي وســائل 
االجتماعــي«،  التواصــل 
الرئيســي  الهــدف  وكان 
للحلقة، التي كان حضورها 
مفتوحا للجميع، هو عرض 
البحوث القائمة حول الهوية 
التنافسية والرقمية للكويت 
وكيفية احملافظة على صورة 
الكويــت عامليــا مــن خالل 
مساهمة مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي وكيفية 
حتســني صورتهــا الرقمية 
لتتماشى مع رؤية الكويت 

.٢٠35
وتضمـنــــت احلـلـقــــة 
البحثيــة الذي أقيمت حتت 

التنفيــذي لشــركة  املديــر 
بلــوم لالستشــارات وهــي 
وكالــة وطنيــة متخصصة 
بالتقنية الرقمية، وأنتونيا 
جوليــك أســتاذة التواصل 
املرئــي في اجلامعــة والتي 
حتدثت عن الشعارات التي 
ابتدعها طلبة قسم التصميم 

االســتبيان الذي مت إعداده 
للبحث.

وحتــدث جوزيه فيليب 
توريس عــن مفهوم امتالك 
هوية رقميــة، وقدم عرضا 
عن البيانات التي قامت شركة 
بلوم لالستشارات بجمعها 
مــن أجــل دراســة الهويــة 
الرقمية للكويت وتقدمي شرح 
عن كيفية ترســيخ الهوية 

الرقمية للكويت.
واختتمت احللقة أنتونيا 
جوليك باحلديث عن مساهمة 
طلبتها في قســم التصميم 
التصويــري فــي الصــورة 
وعــن  للكويــت  الرقميــة 
التجربة التي خاضوها في 
تصميمهم للشــعارات التي 
متاشــت مع تقــدمي صورة 
إيجابيــة عــن الكويت فيما 

يتعلق بهويتها الرقمية.

التصويــري لدعم الصورة 
الرقمية للكويت.

البحثية  بــدأت احللقــة 
هذه مبقدمة عرضها د.ياسر 
عبدالرحيم عن مفهوم الهوية 
التنافسية وقدم بعدها عرضا 
عن ردود مستخدمي وسائل 
التواصــل االجتماعــي على 

أنتونيا جوليكد.ياسر عبدالرحيمجوزيه فيليب توريس

رعايــة مؤسســة الكويــت 
ثــالث  العلمــي،  للتقــدم 
بإلقائهــا  قــام  محاضــرات 
كل من د.ياســر عبدالرحيم 
األســتاذ املســاعد في قسم 
اإلعــالم بجامعــة اخلليــج 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم 
وجوزيــه فيليــب توريس 

عميد كلية الصحة العامة: طرح برنامج الدكتوراه عام 2020
تعد كليــة الصحة العامة 
مبركــز العلــوم الطبيــة في 
جامعــة الكويــت األحدث في 
مســيرة اجلامعــة، لتصبــح 
عشــرة،  الســابعة  الكليــة 
واخلامسة باملركز الذي يضم 
كليــات الطب، العلوم الطبية 
املساعدة، األسنان، الصيدلة.

وفــي هــذا الصــدد، قــال 
عميــد كليــة الصحــة العامة 
أ.د.هاري فاينيو أن الكلية مت 
تأسيسها نظرا للحاجة امللحة 
ملتخصصــني في هــذا املجال 
والذي يعد مبنزلة خط دفاع 
عــن صحة األفــراد واملجتمع 
فــي الكويت، مضيفا أنه على 
الرغم من ارتفاع متوسط عمر 
األشــخاص مــن 5٠ عاما إلى 
77 عاما، فقد ازدادت اإلصابة 
باألمراض غير املعدية بشكل 
كبيــر خالل العقــود املاضية 
القلــب  أمــراض  والســيما 
واألوعية الدموية والســكري 
والسرطان، ما أثر على جودة 

حيث صدر املرسوم األميري 
بتأسيسها عام ٢٠١3، وتعمل 
على تطويــر املناهج العلمية 
ملواكبة االحتياجات املتزايدة 
للموارد البشرية املتخصصة 
مبجال الصحة العامة ودراسات 
املجتمع، والطــرق واألدوات 
لنشــر املعرفة وزيادة الوعي 
في مجــال الصحة العامة في 
الكويــت، وهي كذلــك ضمن 
الكويــت،  جامعــة  أهــداف 
مشــيرا إلى أنهــا متكنت من 
إنشــاء برامــج تعليميــة في 
مجال الصحــة العامة، بهدف 
حتسني صحة سكان الكويت 
مــن خالل توفير قــوة عاملة 
ماهرة لديها القدرة على إجناز 
الوظائف التحليلية واإلدارية 
والقيادة اإلدارية في مجاالت 
الصحة العامة، وتفتخر الكلية 
بإطــالق البرنامج اجلديد في 
الصحة ودراسات املجتمع في 

سبتمبر ٢٠١7.
وأضــاف انه في عام ٢٠١٨ 

مؤهلــة لذلــك، حــني تتخرج 
الدفعــات األولى مــن الطلبة 
في السنوات القادمة، وتقوم 
الكلية بتعريف طلبتها، سواء 
الذين هم في الدراسات األولية 
أو الدراسات العليا، على أهم 
املشاكل الصحية املوجودة في 
املجتمع كالسمنة وداء السكر 
واألمراض القلبيــة الوعائية 
والتي ميكن تفاديها إذا ما مت 
تبني النمط الصحي للحياة.

إلــى أن برامــج  وأشــار 
البكالوريوس واملاجستير في 
الصحة العامــة التي توفرها 
)وبرنامــج  حاليــا  الكليــة 
الدكتــوراه مســتقبال( تقــدم 
بعدا للتعليم لم يكن موجودا 
من قبل في الكويت، مبينا أن 
الهدف من هذه البرامج هو رفد 
الدولة بقوة عاملة أقوى وأكثر 
تنوعا في مجال الصحة العامة 
تعمــل على احلــد من حدوث 
املرض وزيــادة معدل احلياة 

الصحية لسكان الكويت.

متت توســعة نطاق البرامج 
التعليمية لتشــمل مســارين 
جديدين في ماجستير الصحة 
العامة، األول بتخصص اإلدارة 
والسياسة الصحية، والثاني 
في الصحة البيئية واملهنية، 
ولدى الكلية اتصاالت وثيقة 
مع جهات ومؤسسات عدة مثل 
وزارة الصحة، معهد دسمان 
الكويــت  للســكري، معهــد 
العلميــة، ومركــز  لألبحــاث 
الكويت للتوحد، كما تعمل على 
برنامج الدكتوراه في الصحة 
العامة، ومن املخطط أن يبدأ 

في عام ٢٠٢٠.
وذكــر أن كليــة الصحــة 
العامة صممت مناهج برنامجي 
البكالوريــوس واملاجســتير 
اخلاصــة بها وفقــا للمعايير 
والكفاءات الدولية، وستعمل 
مع اجلهــاز الوطني لالعتماد 
األكادميــي وضمــان جــودة 
علــى  للحصــول  التعليــم 
االعتماد عندما تكون البرامج 

أكد أن الكلية تسعى لرفد الدولة بقوة عاملة أكثر خبرة وزيادة معدل احلياة الصحية للسكان

عميد الكلية أ.د.هاري فاينيو 

احلياة سلبيا.
وأضاف أن مقولة »الوقاية 
خير من العالج« تتداول كثيرا 
بني املختصني واملهتمني مبجال 
الصحة العامة، مؤكدا أن مفهوم 
الصحة العامة ال يقتصر على 
وزارة الصحة العامة فحسب، 
بل يشمل القطاعني احلكومي 
واخلاص وحتى األسرة كذلك.

وبني فاينيو أن الكلية تعد 
األحدث فــي جامعة الكويت، 


