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اجلامعة املفتوحة ّ
تدشن مركز ًا
للتدريب واالستشارات

د.موضي احلمود خالل اللقاء
آالء خليفة

دشنت اجلامعة العربية املفتوحة مركز اجلامعة للتدريب
واالستشارات الذي يهدف الى تقدمي االستشارات واحللول
للمشكالت التي تواجه بعض اجلهات في مجال اختصاص
اجلامعة السيما املجاالت اإلدارية والفنية .وأكدت مديرة
اجلامعة العربية د.موضي احلمود في تصريح ان اجلامعة
ســعت من خــال املركز الــى خدمة البيئــة العربية اوال
بالتعليم وثانيا بتقدمي الرأي واالستشارة والتدريب للكوادر
اإلدارية والفنية في املؤسسات احلكومية او اخلاصة حيث
تدعــم املركز خبرات اكادميية من أعضاء هيئة التدريس
واإلداريني .وقالت ان اجلامعة العربية عمدت الى تدشني
املركز بعد عشــرة سنوات من إثبات وجود اجلامعة بني
املؤسسات األكادميية في الساحة التعليمية ،مضيفة ان
للجامعة ثمانية فروع في الكويت والبحرين والسعودية
وعمان ولبنان ومصر واألردن والسودان.
وأشارت الى ان مركز التدريب هو الرابع على مستوى
اجلامعة ،حيث سبق اطالق مراكز في السعودية ولبنان
واألردن ،معربــة عن األمل بأن تتشــجع الفروع االخرى
الى البدء في خدمة املجتمع اميانا بدور اجلامعة العربية
كمؤسسة أكادميية تعليمية تساهم بالتنمية في أشكالها
املختلفة سواء في أعداد اخلريجني او بإبداء الرأي واملشورة
للجهات املختلفة .وبينت د.احلمود ان املركز يقدم خدمات
واستشــارات ودورات مجانية تهدف الى خدمة املجتمع
وتنطلق من مبدأ اجلامعة كونها مؤسســة تعليمية غير
ربحية تهدف الى خدمة املجتمع في املجاالت التي تغطيها
اجلامعــة من إدارة االعمال واللغات وغيرها من املجاالت
األدبيــة واإلدارية .من جانبه ،قــال نائب مدير اجلامعة
لشؤون التخطيط والبحث والتطوير د.مصطفى عشوى
فــي تصريح مماثل لـ (كونــا) ان املركز يهدف الى خدمة
مختلف املؤسسات االقتصادية واألمنية وغيرها في عدة
مجاالت تتعلق في كيفية تطوير القيادات في املؤسسات
وتطوير املوارد البشــرية بصفة عامة وتطوير املهارات
والقدرات في اي مجال من مجاالت العمل والسلوك التنظيمي.
وأضاف ان اجلامعة حرصت على تأهيل فريق املدربني
في املركز قبل البدء في العمل ،حيث حصلوا على شهادات
التأهــل للتدريــب على يــد خبير له خبــرة وجتربة من
مؤسسة بريطانية معتمدة.

السفير الفرنسي خالل زيارته

السفير الفرنسي زار اجلامعة
األميركية خالل أسبوعها الدولي

جناح فرنسا

زار الســفير الفرنســي بالكويــت كريســتيان نخلة
واملستشار الثقافي الفرنسي فرانسوا بروسار قسم اللغة
العربيــة واللغــات األجنبية في اجلامعــة األميركية في
الكويــت ضمن احتفاالت املنظمــة الفرانكفونية الدولية
بأسبوعها الدولي والذي صادف كذلك احتفاالت اجلامعة
األميركية بأســبوعها الدولي .التقى وفد الســفارة خالل
زيارتهما برئيس اجلامعــة األميركية في الكويت د.نزار
حمــزة ،وعميدة كلية اآلداب والعلــوم باإلنابة د.روضة
عواد ،حيث ناقشــوا خالل لقائهم سبل التعاون املشترك
بني الســفارة الفرنسية واجلامعة األميركية في الكويت،
وفرص التعاون املســتقبلي احملتمل بشــأن إدخال قسم
فرنســي ضمــن التخصصات املســاندة  Minorباجلامعة
األميركية في الكويت.
وفي إطار زيارتهما دشن الزائرون معرض القصاصات
الورقية لطالب اللغة الفرنســية والــذي أقيم في مكتبة
اجلامعة األميركية في الكويت ،حيث عرض مشــاريعهم
التي تتمثل في ألبومات قصاصات عن شخصيات صنعها
الطالب من مخيالتهم لتروي جتارب أشخاص عاشوا مدة
شهر في إحدى املدن الفرنسية لدراسة اللغة هناك .تضمن
كل مشروع أبحاث عن املدينة الفرنسية التي اختارها كل
طالب ،فضال عن املعاهد الدراسية في تلك املدينة ومدونات
ملذكرات الشــخصية وجتربتها في هذه املدينة .وقد علق
األســتاذ د.جوزيف فياناكا ،مدرس أول اللغة الفرنسية
واألدب الفرنسي ومنظم الزيارة ،على مشروع القصاصات
الورقية قائال« ،تسمح هذه الواجبات الدراسية للطالب بأن
يعبروا عن مهاراتهم الشخصية والفنية ،وكذلك مهاراتهم
في القراءة والكتابة» .وخالل الزيارة قامت مديرة املكتبة،
األســتاذة أسماء الكنعان باســتعراض املوارد الفرنسية
املتوافــرة في املكتبة مثل الروايات ،واملجموعات األدبية
املختارة ،والقواميس.
وقد اختتم السفير واملستشار الثقافي زيارتهما بحضور
محاضرة دراسية لألســتاذ فياناكا ،حيث حظيا بفرصة
التفاعل مع الطالب ،ومناقشــة أنشــطة املعهد الفرنسي
في الكويت ،وأيضا املشاركة في مسابقة جتريها املنظمة
الفرانكفونية الدولية للدول الناطقة باللغة الفرنسية .وقد
مثلت الزيارة مثل أي فرصة لالحتفال بالتنوع الثقافي،
السيما باللغة الفرنسية التي يتم التحدث بها في جميع
القارات اخلمس.

«األسترالية» تقدم منحا ً دراسية لـ  6من الطلبة املتفوقني
أعلنت الكلية األسترالية في
الكويت عن مكافأة  6من طلبة
الدبلوم املتفوقني مبنح دراسية
الستكمال دراساتهم األكادميية.
وقد مت تكرمي كل من فاطمة علي،
روان أحمد ،نورهان شاكر ،رشا
صافاوي ،نيشاي مول وهراير
ساركيســيان مــن قبل رئيس
الكلية البروفيسور محمد ترو
وعميــد الشــؤون األكادمييــة
د.جاد البحيري نظرا لتفوقهم
العلمي السابق ،وتقديرا ألدائهم
املتميز.
وقــال عميــد الشــؤون
األكادمييــة د.جــاد البحيــري
« :أشــعر بالفخــر واالعتــزاز
حلصول أبنائنــا الطلبة على
منــح دراســية مــن الكليــة
األسترالية في الكويت استحقاقا
جلهودهم املضنية .مشيرا الى
أن الكليــة األســترالية تلتزم
بتوفير التعليم املميز وتعمل
دوما على إعداد طالبها لدخول

الفائزون مع رئيس الكلية وعميد الشؤون األكادميية

سوق العمل مزودين باملعرفة
واملهارات الالزمة ،مما ميكنهم
من املساهمة اإليجابية والفعالة
في تطوير مجتمعاتهم .وأعرب
عن سعادته في أن يرى الكلية
األسترالية في الكويت حتصد

اهتمام املزيد من الطالب الراغبني
في دراسة الهندسة وإدارة األعمال،
مع التأكيد على منهجها العملي ،وما
وصلت إليه من مستوى أكادميي
وسمعة طيبة ومتكنها من اجتذاب
الطالب املتفوقني».

 6000دينار الكلفة املالية للساعات
الزائدة ألعضاء رابطة التدريب
صرح م.جمعة بن عبيد أمني سر رابطة أعضاء
هيئة التدريب أنه مت اعتماد الكلفة املالية للساعات
الزائدة عن النصاب بواقع  6000دينار من قبل االدارة
املالية بالهيئة ومت تســليمها الى اجلهات املعنية،
والرابطــة بدورهــا
ممثلة ألعضاء هيئة
التدريــب تأمل من
ديوان اخلدمة املدنية
ووزارة املالية سرعة
اجــراءات الصــرف.
كما تتقدم الرابطة
بكل الشكر والتقدير
إلــى كل من :رئيس
ديوان اخلدمة املدنية
عبدالعزيــز الزبــن
ود.أحمــد األثــري
ملواقفهمــا الداعمــة
م .جمعة بن عبيد
للرابطة.
وشــكر خاص إلى د.طارق املنيــس مدير إدارة
الشؤون املالية بالهيئة على اهتمامه الدائم وجهوده
ألعضاء هيئة التدريب.

