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طلبة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
يحصلون على اعتماد «االختراق األخالقي»

درجة عالية، وأن دورة االختراق األخالقي 
تعزز مفهوم احلماية من القرصنة وليس 
التشجيع على القيام بها ملعرفة املشاركني 
باألضرار الناجمة التي يلحقها االختراق، 
كما أنهم مسؤولون اآلن اجتماعيا وأخالقيا 
حلماية وطنهم وجهات عملهم في املستقبل 
من أي هجمات قد تتعرض لها أماكن عملهم، 
مؤكدا أن هذا يعزز جاهزية الطلبة لسوق 

العمل في كل اجلهات.
بدوره، حرص األستاذ املساعد في قسم 
علوم وهندسة الكمبيوتر، ومقدم دورات 
األمن السيبراني واالختراق األخالقي د.باسل 
العثمان على تهنئة الطلبة الناجحني في 
اختبــار االختــراق األخالقــي وتذكيرهم 
بدورهــم في حماية أنظمتهم الشــخصية 
والوظيفيــة، مبينــا أن «املعتمد اآلن من 
منظمــة االختــراق األخالقي لـ «إي ســي 
كونسل» هو فني أمن سيبراني ماهر يفهم 
ويعلم كيفية البحث عن مواطن الضعف 
والثغرات في األنظمة املستهدفة ويستخدم 
نفس املعرفة واألدوات التي يســتخدمها 
املخترق اخلبيث، ولكن بطريقة شــرعية 
وقانونية لتقييم الوضع األمني لألنظمة 
املستهدفة، وبســبب اإلقبال الكثيف على 
مثل هذه الدورات، فإن اجلامعة تفتح باب 
التقدم قريبا لطلبتها للتسجيل في دورة 
االختراق األخالقي املستوى األول، ودورة 
االختراق األخالقي املستوى املتقدم للطلبة 

الذين اجتازوا االختبار.
وعن شــهادة االعتماد، بّني العثمان أن 
املواهب السيبرانية تبدأ من خالل انطالق 
الشغف لدى الطالب في تعلم طرق االختراق 
واحلد منها، وبدأنا بتشــجيع الطالب في 
أخذ الدورات التدريبية التي تدعم مهاراتهم 
التقنية الســيبرانية مثل شهادة الهاكرز 
األخالقي املعتمد من ال إي ســي كونســل 
التي تعلموا من خاللها محاكاة االختراقات 
احلقيقية مثل اختراقات الشبكات والعثور 
على الثغرات األمنية وكيفية التعامل معها.

طـلـبـــــــة  حصـــــل 
الكويــت للعلــوم  كليــة 
والتكنولوجيا على شهادة 
اعتماد «االختراق األخالقي» 
Certified Ethical Hacker

بعــد اجتيازهــم االختبار 
EC-COUNCIL املقدم مــن

وهي منظمة عاملية حتتل 
املركز األول على مستوى 
العالــم في مجــال اعتماد 
شهادات االختراقات واألمن 
الســيبراني، وقد تعاقدت 
شــركة إي ســي كونســل 

مــع اجلامعة باعتبار كليــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا الشــريك األكادميــي املعتمد 
الوحيــد في الكويت، وتعد شــبكة شــركاء 
األكادميية التابعة ألي سي كونسل هي الشراكة 
األولى عامليا لتقدمي دورات أكادميية ذات جودة 
عالية ومرخصة، ويستمر هذا االعتماد للطلبة 
ملدة ٣ سنوات قابلة للتجديد باجتياز االختبار 

مرة أخرى ومبستوى أعلى عن ذي قبل.
للعلــوم  الكويــت  كليــة  وقدمــت 
والتكنولوجيا ورشة تدريبية مكثفة للطلبة 
املشاركني استمرت لثماني ساعات يوميا 
وملدة ٥ أيــام، وتعلم فيهــا الطلبة أحدث 
الهجمات الضارة لألنظمة وأدوات القرصنة 
اإللكترونية ومهاجمة الهجوم الناشئ في 
الفضاء اإللكتروني، وتهدف هذه اخلطوة 
التي قامت بها اجلامعة إلى تأسيس والتحكم 
في احلد األدنى من معايير تصديق مؤهالت 
فنيي األمن املعلوماتي املختصني في إجراءات 
القرصنة األخالقية، إبالغ العامة مبا إذا كان 
األفراد املعتمدون يتجاوزون احلد األدنى 
من املعايير ودعم القرصنة األخالقية كمهنة 

فريدة ذاتية التنظيم.
وأعــرب رئيس كليــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعني 
عن سعادته بهذا اإلجناز اجلديد للجامعة 
والــذي متثــل فــي تفعيــل مركــز تأهيل 
املختصــني باألمن الســيبراني مــا يعزز 
مركز اجلامعة الرائد في الكويت والشرق 
األوسط في هذا املجال احليوي املهم كونها 
اجلامعة األولى التي تهيئ وتزود طلبتها 

مبثل هذه املهارات.
وأضاف البقاعني: سعداء باجتياز الطلبة 
لالختبار الذي استمر ٤ ساعات متواصلة، 
أجاب فيها الطلبة عن األسئلة التي حتاكي 
أمثلة واقعية لالختراقات التي حتدث ألكبر 
الشركات واملؤسســات احلكومية، وهذه 
األســئلة املتجددة يتم وضعها بناء على 
دراســة ال تقل عن ١٤٠ سيناريو لشركات 
متعددة وأنظمة كان يعتقد أنها محمية على 

د.باسل العثمانالبروفيسور خالد البقاعني

زينب اجليران مديرًا عامًا 
لبنك االئتمان

هنأت أســرة بنك االئتمان الكويتي زينب خليفة 
اجليران على تكليفها مديرا عاما لبنك االئتمان الكويتي، 
وذلك خلفا للمدير العام السابق صالح املضف، متمنني 

لها التوفيق والسداد في أداء مهام البنك.
زينب اجليران

محافظ حولي: تطوير محطات وسائل 
النقل اجلماعية لتخفيف االزدحام املروري

وبني ان محطة انتظار احلافالت حتتوي 
على بوابة تفتح وتغلق بشكل إلكتروني 
وجهاز تكييف يعمل على تبريد احملطة في 
فصل الصيف وكاميرا مراقبة حلفظ األمن.

عبداهللا الراكان

قال محافظ حولي ومحافظ العاصمة 
بالوكالــة علي األصفر إن احملافظة تعمل 
على تقدمي كل ما هو ممكن لتطوير املرافق 
العامة وجتميلها خلدمة املواطنني واملقيمني 

في مختلف مناطق احملافظة.
وأكــد األصفــر خالل افتتاحــه محطة 
انتظار احلافــالت النموذجية في منطقة 
حولي أمــس على أهمية تعميم مثل هذه 
النمــاذج في كل مناطــق احملافظة بهدف 
تطوير محطات وســائل النقل اجلماعية 
لتخفيف االزدحام في الطرق، الفتا الى ان 
احملافظة تسعى إلى لفت انتباه الشركات 
اخلاصة لدعم مثل هذه األفكار ومتويلها 

خلدمة أهالي املنطقة.

خالل افتتاح محطة انتظار حافالت منوذجية في حولي

علي األصفر خالل افتتاح محطة انتظار احلافالت النموذجية

محطة انتظار احلافالت

توزيع بطاقات احتياط قرعة قسائم 
«جنوب صباح األحمد السكنية» اليوم

عاطف رمضان

قالت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
إنها سوف تقوم بتوزيع بطاقات االحتياط 
لقرعة القسائم احلكومية في جنوب مدينة 

صباح األحمد السكنية اليوم االثنني ابتداء 
من الساعة ٩ صباحا في مسرح املؤسسة 
حتى نفــاد بطاقات االحتياط، وســتكون 
األولوية للمخصــص لهم حتى تاريخ ٣٠

يونيو ٢٠١٩ وما قبل.

«زين» الراعي البالتيني ملعرض التصميم الهندسي
ً الشركة قدمت جائزتها السنوية للمشاريع الهندسية األكثر ابتكاراً ومتيزا

اخلالد متوسطا اخلشتي واملصيبيح والركيبي في جناح «زين» الشيخ طالل اخلالد مُكرِّماً وليد اخلشتي بحضور د.حمد العدواني ود.سعاد الفضلي ود.دعيج الركيبي

أعلنت «زين» املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
البالتينيــة  عــن رعايتهــا 
ملعرض التصميم الهندسي الـ 
٤٢ ورعايتها جلائزة «زين» 
السنوية لالبتكار والتميز، 
وهــو املعرض الذي نظمته 
الهندســة والبترول  كليــة 
الكويــت بدعــم  بجامعــة 
رسمي من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي مبدينة صباح 
السالم اجلامعية - الشدادية 
برعاية وحضور النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل 

اخلالد.
وشاركت «زين» في حفل 
افتتاح املعــرض الذي أقيم 
في مركــز املؤمترات، وذلك 
بحضور راعي احلفل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ طالل 
اخلالد، ووزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي د.حمــد العدواني، 
ووزيرة األشــغال ووزيرة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة د.أمانــي بوقماز، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 

عمار العجمي.
كمــا حضــر احلفــل كل 
من مديــرة جامعة الكويت 
الفضلي،  باإلنابة د.ســعاد 

اخلــاص واملهندســني فــي 
القطاع احلكومي.

وعكــس اســتمرار دعم 
«زين» االستراتيجي للمعرض 
ورعايتها للجائزة السنوية 
التزامها بدعم وتنمية االبتكار 
في الدولة وتشجيع مختلف 
األنشطة واجلهود التعليمية 
والطالبية، وذلك حتت مظلة 
استراتيجيتها للمسؤولية 
واالســتدامة  االجتماعيــة 
جتاه تنمية قطاع التعليم، 
حيث تضــع الشــركة دعم 
املنظومة التعليمية على رأس 
أولوياتها، وتقوم بالتعاون 

الدولة، كما يفتح آفاقا جديدة 
لم يســبق لها مثيــل نحو 
مســتقبل هندســي صحي 

ومستدام.
وشــارك فــي املعــرض 
العديــد مــن املشــاريع من 
جميع األقســام العلمية في 
الكلية، وتواجد مئات الطلبة 
والطالبات، الذين استعرضوا 
مشــاريعهم  خاللــه  مــن 
أمــام  الواعــدة  الهندســية 
الزائرين، كما قامت جائزة 
«زيــن» الســنوية لالبتكار 
والتميــز بتســليط الضوء 
علــى املشــاريع الطالبيــة 
األكثر متيــزا وابتكارا عاما 
بعد عام، وذلك وفق مجموعة 
مــن املعايير التــي تضعها 
وتشرف عليها كلية الهندسة 

والبترول.
وتكرس «زين» املزيد من 
اجلهود واملبادرات التي تعزز 
من تطوير العملية التعليمية 
بالدولة وفي جميع املجاالت، 
حيث لن تدخر جهدا لتسخير 
املادية والبشرية  إمكاناتها 
لتعزيز الروابط مع اجلهات 
واملؤسســات التــي تعنــى 
بالتعليم وتطويره، ســواء 
أو  التعليميــة  املؤسســات 
األندية واالحتادات الطالبية، 
هذا إلى جانب دعم املشاريع 
واملبادرات التي تسهم بشكل 
فاعــل في مجــاالت التنمية 

البشرية بشكل عام.

مــع مختلــف املؤسســات 
األكادمييــة لالســتثمار في 
التعليــم الــذي ميثل حجر 
األساس للنهوض باقتصاد 

الدولة.
ويعتبر معرض التصميم 
الهندســي احلدث األهم في 
الدولة من اجلانب الهندسي، 
حيــث يتــم خاللــه عرض 
مشاريع التصميم الهندسي 
من األقسام العلمية املختلفة، 
ويعتبر املعــرض منظومة 
مزدهرة للبحــث والتطور 
واالبتــكار، ويرســم مالمح 
القطاعات املهمة نحو ازدهار 

املصيبيح مكرما املشروع الفائز بجائزة «زين» لالبتكار والتميز

واملدير العام ملؤسسة التقدم 
العلمــي د.خالــد الفاضــل، 
وأمني عــام جامعة الكويت 
باإلنابــة د.فايــز الظفيري، 
والقائــم بأعمال عميد كلية 
الهندســة والبترول د.عايد 
سلمان، ومدير مركز التدريب 
واخلريجــني  الهندســي 
د.دعيج الركيبي، والرئيس 
التنفيذي للعالقات والشؤون 
املؤسسية بشــركة «زين» 
الكويت وليد اخلشتي، وعدد 
كبير من قياديــي اجلامعة 
التدريس  وأعضــاء هيئــة 
والشركات الهندسية بالقطاع 

«التربية»: نتائج الثانوية العامة مبشرة.. وجاهزة غدًا 
عبدالعزيز الفضلي

القســم  اختتــم طلبــة 
العلمي فــي الصف الثاني 
عشر أمس اختباراتهم مبادة 
الكيميــاء، بينما قدم طلبة 
«األدبي» امتحــان التاريخ 
علــى أن يكون «اإلحصاء» 

اليوم آخر موادهم.
وبعد انتهاء االختبارات، 
تتجه األنظار الى كنترولي 
القادسية والفيحاء لالنتهاء 
مــن التصحيــح والتدقيق 
واملراجعة ومــن ثم إعالن 
النتيجة على موقع الوزارة 

اإللكتروني.
وفي هذا السياق، كشفت 
مصادر تربوية لـ «األنباء» 
عــن أن النتائــج مبشــرة 
ونســب النجاح عالية في 
مختلف املواد، منوهة الى 
أن النتائج ستكون جاهزة 
غدا الثالثاء، موضحة أهمية 
إعطاء الكنترول وقتا كافيا 

إلجناز مهامه.
وأكد عــدد مــن الطلبة 
لـ «األنبــاء» أن اختبارات 
الكيمياء والتاريخ سهلة ولم 
يواجهوا فيها أي صعوبات 

وهللا احلمد.
وقــال الطالــب صالــح 
الطيار إن االمتحان بسيط 
ومن داخل املنهج، شــاكرا 
علــى  املدرســية  اإلدارة 
تعاونها وتوفيــر األجواء 
املناسبة لنا كطلبة لكي نقدم 

اختباراتنا بكل أريحية.
وشــاركه زميلــه خالد 
الزامل في الرأي، حيث اشار 
إلى أن االمتحان قوي لكنه 
سهل واحلمد هللا استطعت 

اإلجابة عن كل األسئلة.
بدوره، أكد الطالب عمر 
املرهــون أن االمتحــان في 
مستوى الطالب ومن داخل 

من جهتها، ذكرت الطالبة 
فّي فالح من القســم األدبي 
أن االختبار متيز بالسهولة، 
مثمنة جهود وزارة التربية 
في تنظيم جلان االختبارات.
آمار  الطالبــة  وأشــارت 
فــارس مــن القســم العلمي 
إلى أن أســئلة اختبار مادة 
الكيمياء متيزت بالوضوح، 

ثانويــة النــوار بنــت مالك 
١٧٤ طالبة توزعن على تسع 
جلان، وعدد طالبات القسم 
األدبي ١٢٦ توزعن على ست 

جلان.
أن  العنــزي  وأضافــت 
االختبارات ســارت بتنظيم 
اللوائــح  ووفــق  ويســر 
والقوانني املطبقــة من قبل 
وزارة التربيــة، ومت توفير 
ســبل الراحة لضمــان أداء 
اختبارات مريحة بكل يسر 

وسهولة.
مــن جانبــه، ذكــر مدير 
الرشــيد  ثانويــة هــارون 
ورئيس جلنة ٥٣ في ثانوية 
سالم املبارك التابعة ملنطقة 
األحمدي التعليمية د.محمد 
املنفــي أنه تقــدم لالختبار 
٥٤٨ طالبــا مقســمني علــى 
ثالث جلــان رئيســية و٢٤

جلنة فرعية، وطلبة القسم 
العلمي في مدرســة املعرفة 

النموذجية.
وبني أن اإلدارة املدرسية 
التعليميــة قامت  والهيئــة 
لتوفيــر  مكثفــة  بجهــود 
جميع سبل الراحة ألبنائنا 
الطلبة ألداء اختبارات الفترة 
الدراسية األولى، ومت تعميم 
الئحــة الغــش فــي جميــع 

اللجان.
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عمر املرهونصالح الطيار

(ريليش كومار) جانب من الطلبة عقب أداء االختبارات  

ابراهيم القبنديخالد الزامل

املنهج، معربا عن بالغ شكره 
لإلدارة على تعاونها معنا.

من جانبه، أوضح الطالب 
ابراهيم القبندي أن اسئلة 
االمتحــان لم تكــن صعبة 
واألمــور مرت على ما يرام 
خاصــة فــي ظــل األجواء 
الطيبة التي وفرتها اإلدارة 

املدرسية.

متمنية التوفيق للجميع.
من ناحيتها، قالت املتحدث 
باسم جلنة اختبارات ثانوية 
النــوار بنــت مالــك التابعة 
التعليمية  ملنطقة اجلهــراء 
الباحثــة االجتماعيــة فــي 
ثانوية ريطــة بنت احلارث 
ليلى العنزي، إن عدد طالبات 
القســم العلمــي فــي جلان 

.. وتقييم مساعدي منفذي اخلدمة بخط اليد
عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزارة  دعــت 
مديــري ادارات ديــوان عام 
الوزارة إلى ضرورة االسراع 
فــي تقييــم اداء مســاعدي 
لســنة  اخلدمــة  منفــذي 

 .٢٠٢٣/٢٠٢٢

مســاعدي اخلدمة املنتدبني 
في ديوان عام الوزارة: 

أوال: مراعاة ارسال مناذج 
تقييــم كفاءة مكتوبة بخط 
اليد معتمدة من قبل الرئيس 

املباشر.
الكشوف  ثانيا: ســحب 
من النظام املتكامل ووضعها 

أداء لهم، وذلك بعد التأكد من 
صدور قرارات إنهاء اخلدمة.
اعتمــاد اجازات  رابعــا: 
منفذي اخلدمة طبية، دورية، 
طارئــة بقســم االجــازات 
والدوام بحسب مركز العمل 
وذلك حتى يتمكن املخول له 

من التقييم.

بظــرف واحد مــع النماذج 
املطلوبة لكل مركز عمل على 
حدة وذلك لتسهيل وسرعة 

عملية الفرز.
ثالثا: إدراج أسماء منفذي 
احلدمة املستقيلني عن العمل 
بكشــف تفريغ خــاص بهم 
وعدم ارسال منوذج تقييم 

وقالــت ادارة اخلدمــات 
العامــة بالتربية في تعميم 
تلقت «األنباء» نسخة منه: 
بنــاء على اإلجــراءات التي 
يتــم اتخاذها من قبل إدارة 
اخلدمات العامة بشأن التقييم 
واعتماد منوذج تقييم الكفاءة 
لسنة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ملنفذي 

ملشاهدة الڤيديو


