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المتزايد  القلق  في ظل 
العالم بسبب ظهور  حول 
جدري  مرض  من  حاالت 
رئيسة  قامت  القرود، 
الجلدية  األمراض  قسم 
العدان د.عبير  بمستشفى 
ورشة  بتنظيم  البذالي 
عمل للتعريف بهذا المرض 
معه،  التـعـامـل  وكيفيـة 
مدير  رعاية  تحت  وذلك 
منطقة األحمدي الصحية 
ومدير  الشطي  د.أحمد 
د.بدر  العدان  مستشفى 
مع  وبالتعاون  العتيبي، 

قسم الصحة الوقائية.
تقديم  في  وشارك 
المحاضرات كل من د.إسالم 
محمد نعمان - تخصص 

األمراض الجلدية، ود.أسامة 
محمد القسطاوي من الصحة 

الوقائية.

وشهدت حضور مدير 
المنطقة ومدير المستشفى 
الفنية  األقسام  ورؤساء 

ولفيف من األطباء والهيئة 
من  وأعضاء  التمريضية 

قسم الصيدلية.

«الطبية» لسرعة صرف 
بدلي اخلفارة والتدريب 

لألطباء املجازين

حنان عبداملعبود

طالب رئيس اجلمعية الطبية 
الكويتيــة د.إبراهيــم الطوالة 
بضــرورة اتخــاذ اإلجراءات 
الالزمة بصرف بدلي اخلفارة 
املجازين.  والتدريب لألطبــاء 
وبني الطوالــة في كتاب وجهه 
اللجنة الصحية أن  إلى رئيس 
اجلمعية تلقت العديد من شكاوى 
األطباء بسبب استمرار أقسام 
باملناطق الصحية في  الرواتب 
خصم بدلي اخلفارة والتدريب 
من رواتبهم عند قيامهم بإجازة 
دورية، الفتا إلى القرار الوزاري 
رقم ١٤٣ لســنة ٢٠٢٢ الصادر 
فــي تاريــخ ٦/٤/٢٠٢٢ والذي 
تضمن استمرار صرف بدلي 
اخلفارة والتدريب لألطباء أثناء 
متتعهم بإجازة. وأوضح الطوالة 
أن أقســام الرواتــب باملناطق 
الصحيــة وبالــوزارة ال تزال 
مستمرة بخصم هذين البدلني من 
رواتب األطباء، وعند استفسار 
األطباء منهم عن أســباب ذلك 
إبالغهم بعدم صدور أي  فيتم 
تعليمات إليهم من قبل املسؤولني 
بتفعيل هذا القرار ولعدم معرفة 
أنواع اإلجازات املقصودة في هذا 
القرار، مطالبا على وجه السرعة 
قيام الوزارة باتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة بإصــدار تعليماتها 
للمســؤولني في القطاع املالي 
وأقســام الرواتب في املناطق 
الصحية بتفعيل القرار الوزاري 
املنوه عنه بصرف بدلي اخلفارة 

والتدريب لألطباء املجازين.

مستشفى العدان يستعرض آلية التعامل مع «جدري القرود»

إحدى احملاضرات خالل الورشة وتبدو د.عبير البذالي د.أحمد الشطي ود.بدر العتيبي يتقدمان احلضور

الفائزون باملركز األول ألفضل مشــروع هندسي (طائرات بدون طيار ملكافحة احلرائق) وعميد كلية الهندسة والعلوم 
التطبيقية د.أمير زيد وخديجة أوبال واحلاصلون على املركز الثاني ألفضل مشروع (استخدام الواقع املعزز ألهداف تعليمية)

الفائزون بأفضل مشــروع (تطبيق إلكتروني يستخدم الواقع املعزز ثالثي 
األبعاد في األدوات الرياضية - احلقيبة الرياضية) مع د.أمير زيد وخديجة أوبال

الفائزون بأفضل مشروع وفقا الستفتاء الطلبة (العني الكاتبة) مع عميد الكلية د.أمير زيد وخديجة أوبال

رئيســة اجلامعة األمريكية في الكويت د.روضة عواد وعميد كلية الهندسة 
والعلوم التطبيقية د.أمير زيد أثناء االفتتاح

الفائزون باملركز الثالث ألفضل مشروع هندسي (جهاز املراوح ثالثية األبعاد) 
مع د.أمير زيد وخديجة أوبال

د.أمير زيدد.روضة عواد

معرض كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الصالة الرياضية باجلامعة رئيسة اجلامعة د.روضة عواد وعميد كلية الهندسة والعلوم التطبيقية د.أمير 
زيد يناقشان أحد الطلبة املشاركني

الفائزون مع أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية
وعميد الكلية د.أمير زيد

«الهندسة والعلوم التطبيقية» في (AUK) تقيم معرض مشاريع التخرج األول
نظمت اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت (AUK) معرض 
مشاريع التخرج لطالب كلية 
الهندسة والعلوم، حيث عرض 
١٠٠ طالب وطالبة من املتوقع 
تخرجهــم مشــاريع التخرج 
عــن طريــق منــاذج مميــزة 
أبرزت مهاراتهم في استخدام 
البرمجيــات واألجهزة، وذلك 
بحضــور عــدد مــن الطلبــة 
واخلريجــني وأوليــاء األمور 
وعــدد مــن املختصــني فــي 
املجال الهندسي مبقر اجلامعة 

األمريكية بالساملية.
وأكــدت رئيســة اجلامعة 
األمريكية في الكويت د.روضة 
عواد، النتائج اإليجابية ملشاريع 
تخرج الطلبة، قائلة: «تساهم 
جتربة تقدمي الطلبة ملشاريع 
التخــرج فــي تنميــة ثقتهم 
بالنفس ومساعدتهم على حل 
املشكالت، كما تعلمهم أهمية 
العمل بــروح الفريق الواحد 
وتقدمي العون لآلخرين». كما 
أنها مساهمة ضرورية لتحسني 
احلياة، فنحن فخورون بجميع 
الطلبة الذين اجتهدوا ليصنعوا 
الفرق، كما أننا ممتنون ألعضاء 
هيئة التدريس وعميد الكلية 
لتكريس وقتهم خلدمة األهداف 

التعليمية وتطويرها».
وشــارك في املعــرض ٢٦ 
فريقا من الطلبة حتت إشراف 
أعضاء هيئة التدريس، وتكون 
الفريق من ٣ أو ٤ أعضاء عملوا 
على تقدمي مشاريع تخرجهم 
عبر امللصقات العلمية واألوراق 
البحثية واملنشورات واملقاطع 
املصــورة، كمــا قــدم الطلبة 
عددا من النماذج التوضيحية 
الذكيــة والدراجات  كاخلوذة 

على قدراتكم الذهنية فحسب، 
بل استثمروا أوقاتكم وابذلوا 

جهدا كبيرا في كل طريق».
ومت اختيــار ٣ فائزين في 
مشــاريع التخــرج عــن فئة 
الهندسة، وحصل كل من نورة 
اللهو وداود بولند وشــجون 
اإلبراهيم وعلــي أبوزيد على 
املركــز األول عن مشــروعهم 
(اإلنسان اآللي مكافح احلرائق)، 
حتت إشــراف د.محمد العبد، 
وأكد الطلبة على دور اجلامعة 

واختتــم املعــرض بحفل 
ختامي داخل مسرح اجلامعة، 
حيث بارك عميد كلية الهندسة 
والعلوم التطبيقية د.أمير زيد، 
جلميع الطلبة، وأوضح «لقد 
عرضنا اليوم ٢٦ مشروعا في 
تخصص هندســة الكمبيوتر 
الكهربائيــة  والهندســة 
وتخصص علــوم الكمبيوتر 
ونظم املعلومات، وعمل حوالي 
١٠٠ طالب وطالبة مع أساتذتهم 
املشرفني طوال العام الدراسي 

املهمة بنجاح، فقد استخدمنا 
املختبرات واألجهزة وأنظمة 
الكمبيوتــر، وكانــت رحلتنا 
مليئــة باحملــاوالت، وتعلمنا 
مــن التجــارب الناجحة ومن 

أخطائنا.
فيما حصل الطلبة املنتصر 
عبدالســالم وأحمد الضليعي 
وعامــر العازمي علــى املركز 
الثاني عن مشروعهم «استخدام 
لألهــداف  املعــزز  الواقــع 
التعليمية»، بإشــراف د.سيد 

التي تعمل بالطاقة الشمسية 
والنظــارات الذكيــة وســوار 
اخلرائــط مــزدوج املوجــات 
واإلنســان اآللــي املســتخدم 
لقياس درجة حرارة اجلسم، 
إضافة إلى جهاز حتويل إمياءات 
اجلسد إلى أصوات مسموعة 
واملركبات ذاتية الوقوف، كما 
عمل الطلبة علــى التصويت 
الختيار أفضل مشروع تخرج 
عــن طريــق مســح األكــواد 
املوجودة بجانب كل مشروع.

في مساعدتهم إلجناز مشروع 
التخرج، قائلني: لقد ســاعدنا 
مجتمع اجلامعة على حتقيق 
هذا اإلجناز وسهل علينا مهمة 
الوصــول إليه، فقد قــدم لنا 
أساتذتنا ومدرسو املختبرات 
والعميد والعمداء املساعدين 
في الكلية كل ما نحتاجه، وهو 
األمر الذي ساعدنا لنصبح ما 
نحــن عليــه اآلن، وقدمت لنا 
مرافق اجلامعة جميع وسائل 
إلجنــاز  املطلوبــة  الراحــة 

لتحقيق هذا اإلجناز».
كمــا شــاركت األســتاذة 
خديجة أوبال وهي الرئيســة 
التنفيذية ملجموعة ســلطان 
وباحثة علمية مميزة واحلاصلة 
 MIT Heather على الزمالة مع
Smith وعضوة منظمة الرؤساء 
الشباب، كمتحدث رسمي في 
احلفل اخلتامي، حيث أشارت 
إلى جتربتها في تنمية الدوافع 
لدى الطلبــة، قائلة: «جلميع 
املهندسني األذكياء، ال تعتمدوا 

إسماعيل، كما حصل على املركز 
الثالــث كل من أحمد املســلم 
وعمــر القلــش وعبدالهــادي 
القطــان وهاشــم خيطان عن 
مشروع «جهاز املراوح ثالثية 
األبعاد» حتت إشــراف د.علي 

بستاني.
وفاز التطبيق اإللكتروني 
الذي يستخدم الواقع املعزز 
ثالثــي األبعــاد فــي األدوات 
الرياضية (احلقيبة الرياضية)، 
بجائــزة أفضل مشــروع عن 
فئة علــوم الكمبيوتر ونظم 
املعلومــات، وأعــده الطلبــة 
أمير األغبر ومصطفى كركور 
وديفيد لينغ ورسيم ملعب، 
أبــو دوش،  بإشــراف د.إياد 
وقالوا: نحن فخــورون بهذا 
اإلجنــاز بعد املجهــود الذي 
بذلنــاه والعمــل اجلماعــي 
وااللتزام الذي ســاعدنا على 
التغلــب على التحديات التي 
واجهناها، ونتوجه بالشــكر 
ألعضاء هيئــة التدريس في 
قسم علوم الكمبيوتر وأنظمة 
املعلومات، ونخص بالشــكر 
د.إياد أبــودوش ملا قدمه من 

توجيهات.
وفــاز مشــروع «العــني 
الكاتبة» بجائزة أفضل مشروع 
وفقا الستفتاء الطلبة، وقدمه 
الطالــب عبــداهللا الديحانــي 
وحمد املطوع وطالل الشمري 
وعبدالهادي العجمي بإشراف 

د.جبران يوسافزي.
وجاء معرض الكلية ليوفر 
منصة للطلبة إلظهار إبداعاتهم 
ومواهبهم وليطبقوا النظريات 
عبر التجربة العملية وإنتاج 
النماذج الواقعية للمشــاريع 

الهندسية.


