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طالب »األمريكية« ينضمون إلى برنامج بنك وربة »رواد« 

اجلامعة األمريكية استعرضت »العالقات الفرنسية - اخلليجية«

اختيــر خمســة طــاب 
مــن اجلامعــة األمريكيــة 
في الكويــت لانضمام الى 
برنامج بنــك وربة »رواد« 
لابتكار، وهو حتد تدريبي 
يتم من خاله تدريب فرق 
شبابية من قبل كبار مرشدي 
القطاع املصرفــي لتطوير 
حلــول مبتكــرة لقضايــا 

األعمال الواقعية.
ويتنافس في هذا التحدي 
االفتتاحي طاب من حملة 
البكالوريــوس  شهــــادة 
واملاجســتير مــن مختلف 

اجلامعات في الكويت.
وأعربــت نائــب رئيس 
اجلامعــة لشــؤون الطلبة 
د.حنــان مظفر عــن دعمها 

استضاف مركز دراسات 
اخلليــج )CGS( في اجلامعة 
 ،)AUK( األمريكية بالكويت
بالتعاون مع املركز الفرنسي 
لآلثار والعلــوم االجتماعية 
)CEFAS( محاضرتــــــــــه 
االفتتاحيــة لهــذا الفصــل 
الدراسي، حتت عنوان »محور 
العاقة املتميزة: الديبلوماسية 
الثقافية الفرنســية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي«.

ألقــت احملاضرة أوشــن 
ســيلي، املرشــحة لدرجــة 
الدكتوراه في قسم االتصاالت 
واملعلومات واإلعام بجامعة 
السوربون وحضرها كل من 
لــدى  الفرنســية  الســفيرة 
الكويت ماري ماســدوبوي، 
وامللحق االكادميي في السفارة 
الكويــت  لــدى  الفرنســية 
د.بنجامن توناي، واملشرف 
العام لدار اآلثار االســامية 

الراحــة اخلاصــة بهم مما 
يؤكــد ان طابنــا ليســوا 
غرباء على الطبيعة متعددة 
التخصصات لهذا البرنامج«.

من جانبه، أعرب الرئيس 
التنفيذي لبنك وربة شاهن 
الغــامن عــن دعمــه  حمــد 
وتشجيعه للطلبة بالقول 
»يأمــل بنك وربة من خال 
هذا البرنامــج توفير بيئة 
مناســبة للطلبة لتوســيع 
آفاقهــم.. كما ان املشــاركة 
فــي هذا البرنامج ســتهيئ 
الفرصة لانضمام الى فريق 
بنك وربة وحتقيق املزيد من 
التقدم على الصعيد املهني«.

ويستمر البرنامجـ  الذي 
انطلق الشهر اجلاريـ  على 

ومعاهد البحوث الفرنســية 
مثــل CEFAS، باالضافة الى 
نشــر الفرنكوفونيــة والتي 
تعــد جــزءا اليتجــزأ مــن 
عملية الشبكة، حيث تشارك 
الفرنكوفونية بشكل أساسي 
في دمج اللغة الفرنسية في 
مناهج نظام املدارس العامة 
والتدريــب املهنــي وإنشــاء 
برامج فرنســية في محطات 
اإلذاعة والتلفزيون احمللية، 
كما ذكرت مجموعة واســعة 
الفرنســية  الشــراكات  مــن 
اخلليجية في املجاالت الثقافية 
والعلمية والتقنية والتي تركز 
علــى التنميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة، وشــمل ذلك 
تقدمي املساعدة الفنية لتطوير 
املشاريع الرائدة مثل متحف 
اللوفر أبوظبي وموقع العا 
األثــري في اململكــة العربية 

السعودية.

مكافأة الفريق الفائز باملركز 
االول مببلــغ 5٠٠٠ دينار، 
الفــرق  بينمــا ســتحصل 
املتبقيــة علــى مبلغ ٢5٠٠ 
دينار لكل منهما، باالضافة 
الى فرصة عمل ببنك وربة.
أعضــاء  اختيــار  ومت 
فريــق AUK مــن كليــات 
ادارة األعمــال والهندســة 
ويضــم فريــق اجلامعــة 
الطاب: نشــره  األمريكية 
شاريقة قريش )تخصص 
محاسبة( وســوزان نقفي 
)هندســة كمبيوتر( ومنى 
سنجر )هندسة كمبيوتر( 
وفــرح حمــوده )هندســة 
الوزان  كمبيوتر( وحسن 

)ادارة اعمال(.

والتفاهم في مختلف املجاالت.
مــن جهتها، علقت مديرة 
مركز دراسات اخلليج د.شريفة 
العدوانــي قائلــة: ناقشــت 
أوشن سيلي االستراتيجيات 
للديبلوماســية  اجلديــدة 
الثقافية الشبكية التي تقوم 
بها الوحدات الديبلوماســية 
الفرنسية داخل دول مجلس 
التعاون اخلليجي، خاصة ان 
الديبلوماسية الثقافية تختلف 
العامة  الديبلوماســية  عــن 
والقــوة الناعمــة والعاقات 
الثقافية، والتي تتضمن جهودا 
منهجية عبــر هذه الوحدات 
لتحقيق أهداف وطنية معينة. 
ويكشــف بحثهــا األصلــي 
عن جانــب جوهــري ومهم 
للجوانب السياســة الدولية 
التخصصات  والتــي يعبــر 
املتعددة في العلوم االجتماعية 

واإلنسانية.

مــدار ١٠ أســابيع يتخللها 
عدد من ورش العمل إلثراء 
الطلبة والتتلمذ  معلومات 
على ايدي اصحاب اخلبرة 
العريقة فــي القطاع املالي، 
وتشجيع االبتكار واملنافسة 
بــن الطلبة حتــى مرحلة 
التصفية النهائية للبرنامج، 
وسيتم اختيار الفريق الفائز 
من بن الفرق املشاركة من 
اجلامعات االخرى بناء على 
عدة معايير من ضمنها القدرة 
على االبتكار، واخلروج عن 
املألــوف والنمطية، إضافة 
الى القدرة على تبني الفكرة 
وحتويلها ملنتج مصرفي في 
النهائي ليتم طرحه  شكله 
من قبل بنك وربة. وسيتم 

أشــادت  جانبهــا،  مــن 
لــدى  الفرنســية  الســفيرة 
الكويــت ماري ماســدوبوي 
بالعرض الذي قدمته سيلي 
املكثفة  البحثيــة  واجلهــود 
التي أجرتهــا، وعلقت كذلك 
علــى أهمية الديبلوماســية 
الثقافيــة، معربة عن اهتمام 
الكويت الفريد وتقديرها للفن 
والثقافة والتاريخ والتشجيع 
على اقامة روابط ثقافية قوية 

مع فرنسا.
واضافت: أنا واثقة جدا من 
وجود إرادة وطموح متبادل 
لتوسيع هذه العاقات بكل 
أنواعهــا، مؤكدة على وجهة 
نظر اول سفير فرنسي لدى 
الكويت وهو الســفير بيير 
لويــس فاليز الذي تنبأ بأن 
إقامة تعاون دائم بن الباد 
البــد أن يرتكز على أســس 
عليا مثــل الثقافة والتقنية 

نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطلبة د.حنان مظفر

اوشني سيلي خالل احملاضرة 

صورة جماعية للمشاركني في برنامج بنك وربة )رواد(

الشيخة حصة الصباح والسفيرة الفرنسية ماري ماسدوبوي في مقدمة احلضور

الطــاب، مؤكدة  ملشــاركة 
قدراتهم علــى األداء اجليد 
في هذا التحدي، كما أوضحت 
أن هــذه املشــاركة تعكس 
فلســفة اآلداب احلرة التي 
تنتهجها اجلامعة األمريكية 

في الكويت.
وأضافـــــت »طابنـــــا 
اخلمسة املشاركون في هذا 
البرنامج يأتــون من ثاث 
تخصصات مختلفة.. نسعد 
دائما بأن نرى ثمار جهودنا 
في تأســيس الطاب خال 
سنواتهم املبكرة في اجلامعة 
تنعكس على رؤيتهم ملا وراء 
حدود التخصص الرئيسي 
والبحث عن الفرص املتاحة 
في املجــاالت خارج منطقة 

الشيخة حصة صباح السالم.
وسلطت احملاضرة الضوء 
على البعد الثقافي للعاقات 
الديبلوماسية بن فرنسا ودول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
حيــث متكنــت فرنســا منذ 
الستينيات من إرساء وضعها 
كشــريك ديبلوماسي متميز 
لدول اخلليج وخاصة اململكة 
العربية السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة وقطر، وذلك 
من خال استكشــاف تاريخ 
الثقافيــة  الديبلوماســية 
الفرنسية في منطقة اخلليج، 
وكذلــك التحقيــق فــي دور 
الثقافة املتزايــد األهمية في 
الدولية. وتناولت  العاقات 
سيلي خال مناقشتها عملية 
توســيع وتنســيق شــبكة 
الثقافة والتعاون الفرنسية، 
مبا في ذلك إنشاء السفارات 
الفرنســية واملعهد الفرنسي 

»القانون« تستهل موسمها الثقافي بـ »كاريزما القانوني«
آالء خليفة

اســتهلت كليــة القانــون 
الكويتيــة العاملية موســمها 
اجلامعــي  للعــام  الثقافــي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بتنظيــم حلقــة 
نقاشــية بعنــوان »كاريزمــا 
القانوني« مت خالها الكشف 
عن أبرز املزايا والصفات التي 
يجب أن يتحلى بها ويكتسبها 
طالب القانون الطامح للعمل 
في ســلك احملامــاة، ولتقدمي 
صورة شاملة عن هذا املوضوع 
متت اســتضافة عضو هيئة 
التدريــس فــي كلية احلقوق 
الكويــت، واألمــن  بجامعــة 
العام ملركز الكويت للتحكيم 
التجــاري في غرفــة التجارة 
والصناعــة د.أنــس التــورة 
الذي حتدث من واقع جتربته 
األكادمييــة واملهنية عن هذا 
اجلانب املهم الذي يســهم في 
قيام القانوني عامة واحملامي 
خاصة بواجبه ومسؤولياتهما 
في إرســاء العدالة، باإلضافة 
إلى د.يوسف احلربش- عضو 
هيئة التدريس في كلية القانون 
الكويتية العاملية، ووكيل نيابة 
وقاض سابق، وعضو بجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب سابقا.
استهلت احللقة النقاشية 
التي حضرها عدد من أعضاء 

يجب على القانوني أن يحرص 
على اكتساب اخلبرات والعلوم 
واملعــارف مــن اآلخرين، كي 
يكون بعــد ذلك شــخصيته 
املستقلة عند البدء في احلياة 
العملية، وأن يتصف بالتجرد 
وينتصر للصواب دائما دون 
االلتفــات لانتماءات القبلية 
أو الطائفية، والتعامل بالعدل 
مع جميع الفئات إحقاقا للحق 
وانتصــارا للعدالة، وبالطبع 
يجــب أن يكــون متمكنا من 
النصوص القانونية واجلوانب 
الفقهيــة ذات الصلة بأحكام 
الشريعة، ومتقنا للغة العربية 

ذات الوقــت التمكــن من فن 
اإلقناع، وذلك بأن يكون صوته 
مســموعا في قاعات احملاكم 
وهيئــات التحقيق والقضاء 
فــي دفوعاته القانونية التي 
يعرضهــا بشــجاعة وإرادة 
صلبة وأمام مختلف اجلهات، 
مؤكــدا أن احملامــي الناجــح 
هو الــذي يعــرف اخليارات 
ويطــرح البدائــل جتــاه أي 
قضيــة يتوالهــا، كما أن من 
أسرار امتاك الكاريزما إتقان 
فن اإلنصات وفهم الشخصية 
التي أمامك، وإقامة شبكة من 
العاقات مع مختلف الشرائح 
الكتساب اخلبرات واملعارف 
من واقع املجتمع التي تسهم 

في توسيع مداركه.
التــورة ان مــن  وذكــر 
واجب القانوني إدراك أهمية 
التخطيــط ألنه مــن الفنون 
األساســية التي تساعده في 
الوصــول إلى الهــدف الذي 
يضعه أمامه فــي كل قضية 
يتوالها، وبالطبع فإن املظهر 
احلسن واللباقة في احلديث 
واحتــرام اآلخريــن حتــى 
اخلصوم والتواضع واإلدراك 
القانونــي  الدائــم لرســالة 
تكسبكم في املستقبل كاريزما 
النجاح. وفي ختام الندوة مت 
فتح باب النقاش والرد على 

أسئلة احلضور.

حتــى يتمكــن من اكتســاب 
الكاريزما التي خصصنا هذه 
النقاشــية لتســليط  احللقة 
الضوء على أبــرز عناصرها 

وكيفية اكتسابها.
بدوره، عبر د.أنس التورة 
الكليــة  عــن شــكره إلدارة 
إلتاحتها الفرصة له للمشاركة 
في هذه الندوة ولقاء الطلبة 
الذيــن أمــل أن يقــدم لهم ما 
يفيدهم في مستقبلهم املهني، 
وذكر أن أهــم الصفات التي 
يجب أن يتصف بها القانوني 
هي إتقان فن اإللقاء والقدرة 
على مواجهة اجلمهور، وفي 

في أول أنشطة الفصل الدراسي األول للعام اجلامعي 2019 ـ 2020

د.يوسف احلربش ود.أنس التورة خالل الندوة

هيئة التدريس والطلبة بكلمة 
ترحيبيــة ألقتها مديرة إدارة 
التطوير الطابي واملسابقات 
هناء اإلبراهيم شــكرت فيها 
د.التورة على تلبيته الدعوة 
ومشاركته في باكورة أنشطة 
الطابــي  التطويــر  إدارة 
واملســابقات لهذا العام الذي 
ســيكون حافــا باألنشــطة 
والفعاليــات التي تســهم في 
إثراء الثقافة القانونية للطلبة 
من خــال الدمج بن املعارف 
النظرية واخلبرات العملية.

وقال عضو هيئة التدريس 
في الكلية د.يوسف احلربش 

طلبة GUST يشاركون 
في برنامج »رواد« لبنك وربة

آالء خليفة

شــاركت جامعــة اخلليــج للعلــوم 
والتكنولوجيــا في برنامج »رواد« والذي 
بدأت فعالياته في 3٠ سبتمبر ٢٠١٩ وتستمر 
حتى األول من ديسمبر ٢٠١٩ وينظمه بنك 
وربة ســنويا للسنة الثالثة على التوالي، 
لدعــم ابتكار املوظفن من جهات اخلدمات 
واحللــول املصرفيــة اخلاقــة فــي قطاع 

الصيرفة اإلسامية.
وقد فتح هذا العام الباب أمام طلبة السنة 
الدراسية الثالثة والرابعة لطلبة اجلامعات 
ويشارك في نسخته الثالثة أربعة من طلبة 
GUST هم: نوف الغنام، رمي محمد، سارة 

العلبان، وسندس أشقر.
ويشــارك في لبرنامج ايضا طلبة من 
جامعة الكويت والكلية األسترالية واجلامعة 
األمريكية في الكويــت، حيث قامت جلنة 
مختصة من بنك وربة باختيار املرشحن 
املناسبن من كل جامعة ومت اختيار 4 من 
طلبة كل جامعة في مختلف التخصصات 
ليتنافسوا فيما بينهم على مدار ١٠ أسابيع 

يتخللها عدد من ورش العمل إلثراء معلومات 
الطلبة بهذا املجال وتزويدهم بكل املعلومات 
الازمة لهم في املجال املصرفي بحيث تسهل 
لهم معرفة خدمات ومنتجات تثري القطاع 

املصرفي.
اجلدير بالذكر أن برنامج رواد لابتكار 
انبثقــت فكرته كرغبة مــن بنك وربة في 
دعم موظفيه وإتاحــة الفرصة لهم للعب 
دور أساســي في تعزيز مكانــة البنك مع 
إمكانية التطور املهني، السيما أن أفكارهم 
املبدعة سيتم تبنيها والعمل على تطبيقها 
ومكافأتهم من البنك مقابل تفانيهم وتفاعلهم 
مع هذا البرنامج مبا يحقق مصلحة البنك. 
من خال هذا البرنامج، ميكن للمشــاركن 
تقدمي أفكارهــم التطوريــة واملبتكرة في 
مختلف عمليات البنك التشغيلية واإلدارية 
وتتضمن: حتسن القنوات املصرفية عبر 
االنترنت والهاتف احملمول، تصميم منتجات 
وخدمات جديدة وفريدة من نوعها، اقتراح 
آليات لتطوير خدمة العماء وزيادة والئهم، 
باإلضافة الى تقدمي تصورات حول كيفية 

تعزيز العامة التجارية للبنك.

الطالبات املشاركات في البرنامج 

انطالق املؤمتر السنوي 
الـ 55 الحتاد طلبة بريطانيا 25 اجلاري

جامعة الكويت حتصل على االعتماد 
األكادميي العاملي في »احلوسبة العامة«

آالء خليفة

كشف امن سر االحتاد 
الكويت  الوطنــي لطلبــة 
اململكــة املتحــدة  ـ فــرع 
يزيد املخيــال عن انطاق 
املؤمتر السنوي اخلامس 
واخلمســن لاحتاد حتت 
شــعار »القصــر االحمر« 
خــال الفترة مــن ٢5 الى 
٢7 اجلــاري. وبّن املخيال 
أن املؤمتر هذا العام سيكون 
 park plaza فنــدق  فــي 

Westminster بالعاصمة البريطانية لندن، 
مبينــا ان املؤمتــر ســيتخلله العديد من 

الفعاليــات والبرامج التي 
تهم اخواننا الطلبة. واشار 
الــى ان املؤمتر الســنوي 
الحتــاد اململكــة املتحــدة 
الطلبــة  فرصــة اللتقــاء 
الكويتيــن فــي مختلــف 
املناطــق البريطانيــة في 
مكان واحد ويضم الكثير 
مــن االنشــطة والفقــرات 
والثقافيــة  االقتصاديــة 

والسياسية والدينية.
ودعــا املخيــال جميع 
الطلبــة حلضــور املؤمتر 
واملشــاركة الفعالــة، خاصــة ان املؤمتر 

يستهدف الطلبة في املرتبة االولى.

أعلنت جامعة الكويت حصول قسم علوم 
املعلومــات في كلية العلوم احلياتية على 
االعتماد األكادميي العاملي في )احلوســبة 
العامة( من منظمة ABET العاملية املتخصصة 

باعتماد برامج الهندسة واحلوسبة.
وقالت القائمة بأعمال رئيس قسم علوم 
املعلومات د.هنادي عبدالسام في تصريح 
صحافي أمس السبت انه مت اختيار تقرير 
التقييم الذاتي الذي أعده القسم من ضمن 

أفضل 5٠ تقريرا على مستوى العالم.
وأضافــت عبدالســام أن قســم علوم 
املعلومات يهدف إلــى توفير تعليم عالي 
اجلودة يتســم بالشمولية والتوجه نحو 
احلياة املهنية في نظم املعلومات احلاسوبية 

واتباع منهج قائــم على افضل املخرجات 
حتقيقا لرؤية )كويت جديدة ٢٠35(.

يذكــر أن ABET هــي منظمــة أميركية 
تعتمد برامج التعليم في العلوم التطبيقية 
واحلوسبة والهندســة والتكنولوجيا في 
العالــم وخصوصا في الواليــات املتحدة 

األميركية.
يشــار إلى أن قســم علــوم املعلومات 
مينح درجــة بكالوريوس علوم في علوم 
املعلومات وإلى جانب برنامجي ماجستير 
األول في تكنولوجيا املعلومات واآلخر في 
نظم املعلومات احلاسوبية ويؤهل القسم 
طلبته للعمل في مجاالت متعددة في أقسام 
نظم املعلومات في القطاعن العام واخلاص.

حتت شعار »القصر األحمر« ويستمر ملدة 3 أيام

من منظمة ABET العاملية

يزيد املخيال

يوسف النمش رئيسًا لرابطة 
املستجدين باحتاد طلبة اجلامعة

يوسف النمش 

أعلــن رئيــس الهيئــة 
الوطني  اإلدارية باالحتاد 
لطلبــة الكويــت - فــرع 
اجلامعـــــة عبدالرحمــن 
املطيــري تزكية يوســف 
النمــش رئيســا لرابطــة 
النقابي  املستجدين للعام 
٢٠٢٠/٢٠١٩ والتــي تهدف 
إلى تقدمي اخلدمات والدعم 
الازم للطلبة املستجدين 
في جامعــة الكويت، ومبا 
يضمن تيسير السبل أمامهم 
إلنهاء واستكمال إجراءات 

قبولهم وتقدمي الدورات التدريبية لهم على 
اختبارات القدرات باجلامعة وكذلك إرشادهم 
وتوجيههم لألنظمة والقوانن املعمول بها داخل 
اجلامعة، ومبا يهيئ السبل أمامهم خال مشوار 
دراستهم. وأوضح املطيري أن االحتاد حريص 
علــى تفعيل دور اللجان والروابط واألندية 
داخل االحتاد لتكون مبنزلة أدوات تساعده 
على ســرعة التواصل مع الطلبة والطالبات 
في مختلف الكليات مبختلف املواقع اجلامعية 

وكذلك تنويع األنشطة والفعاليات املقدمة لهم. 
هذا وأكد رئيس رابطة املســتجدين يوسف 
النمش أنه ســيحرص علــى تقدمي كل أوجه 
الدعم واملعاونة لزمائنا الطاب والطالبات 
املستجدين لكونهم شريحة مهمة جدا داخل 
اجلامعة، الســيما وهم في مستهل دراستهم 
اجلامعية وهو ما يلقي على اللجنة ضرورة 
بــذل كل ما لديها من جهد ملســاعدة وخدمة 

هذه الشريحة الطابية.

عبدالرحمن املطيري


