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احتاد طلبة الكويت :استمرار

«األنباء» تنشر محضر اجتماعهم الذي تضمن مواضيع مهمة لعدد من الكليات

عمداء الكليات ناقشوا تعديالت القبول والتحويل في اجلامعة
ثامر السليم

حصلت «األنب����اء» على
محضر اجتماع جلنة عمداء
جامعة الكويت ،والذي تتطرق
في����ه العمداء إل����ى مواضيع
مهمة لعدد م����ن الكليات في
اجلامعة.
وتضمن احملضر ،املوافقة
على التقومي الدراسي املقترح
لكلية احلقوق للعام اجلامعي
 ،2017-2016واقتراح تعديل
البند «ب» من الفقرة أوال من
القواعد املنظمة لتعليم أبناء
أعضاء هيئة التدريس.
كما ناقشت جلنة العمداء
اقت����راح عم����ادة القب����ول
والتسجيل إلغاء البند  3من
املادة  1من النظام الدراس����ي
في كلية احلقوق ،ومت اقتراح
تعديل البنود  1 ،2من املادة
 8اخلاصة بضوابط اإلشراف
على أطروحات املاجس����تير
والدكتوراه ،وتعديل املادتني
 4 ،5من امل����ادة  24اخلاصة
بامتحان األطروحة.
واقترحت كلية الدراسات
العلي����ا اس����تحداث برنامج
املاجستير في سموم الغذاء

هل تشهد جامعة الكويت تعديالت جديدة في نسب ومعايير القبول والتحويل؟

عرض مرئي لنتائج
دراسة األعداد
املقترح قبولها
في العام اجلامعي
2018/2017

والبيئ����ة من كلي����ة العلوم
احلياتية ،كما متت مناقشة
مذكرة كلية الدراسات العليا
بش����أن زيادة ع����دد وحدات
الرسالة في برنامج دكتوراه
امليكروبيولوجي مبجال الطب،
وكذلك مذكرة كلية الدراسات
العلي����ا بش����أن التعدي��ل�ات
املقترحة على صحيفة تخرج
برنامج املاجس����تير في علم
م����واد األس����نان ف����ي مجال
طب األس����نان ،باإلضافة إلى

مذكرة كلية الدراسات العليا
بش����أن التعديالت املقترحة
على صحيفة تخرج برنامج
املاجستير في الفلسفة مبجال
اآلداب.
ومتاقتراح كلية الصيدلة
ف����ي صحيفة التخ����رج من
برنامج دكتورة في الصيدلة
 ،pharm.dكما متاقتراح كلية
الدراس����ات العليا استحداث
برنامج املاجستير في «حياة
الطفل» من كلية الطب.

واقترحت جلنة العمداء
تعديل امل����ادة  10من الئحة
تنظيم اإليفاد في بعثات معيدي
جامعة الكويت بحيث تصبح
على الوجه التالي :احلصول
على معدل ع����ام في اإلجازة
اجلامعية  3من اصل  4نقاط
أو ما يعادلها ،ويستثنى من
ذلك مركز العلوم الطبية في
التخصصات اإلكلينيكية فقط،
فيشترط أال يقل املعدل العام
 2.67من تصل  4نقاط.
واقترحت عمادة القبول
والتسجيل في شأن القواعد
األساسية للقبول والتحويل
في جامع����ة الكويت اعتبارا
من العام اجلامعي 2017/2016
وأبرز التعدي��ل�ات املقترحة
عليها ،وكذلك اقتراح عمادة
القبول والتسجيل في شأن
حتديد أع����داد مقاعد الطلبة
الكويتيني وأبناء الكويتيات
املستجدين باجلامعة للفصل
الدراس����ي االول م����ن العام
اجلامعي  ،2107/2016كما قدم
نائب مدير اجلامعة للتخطيط
عرضا مرئيا لنتائج دراسة
األعداد املقترح قبولها في العام
اجلامعي .2018/2017

خالل حلقة نظمها مركز التعليم املستمر بالتنسيق مع كلية إدارة األعمال واالقتصاد

«بيتك» قدم «تطبيقات الصكوك» لطالب اجلامعة األمريكية
قدم بيت التمويل الكويتي
(بيت���ك) حلقة دراس���ية في
اجلامعة األمريكية بالكويت عن
التطبيقات العملية للصكوك
في األسواق املالية.
عقب احملاضرة التي قدمها
رئيس بيت التمويل الكويتي
(بيت���ك) حمد عبداحملس���ن
املرزوق ،في اجلامعة األميركية
بالكويت خالل أكتوبر املاضي،
مت اختيار «بيتك» لتقدمي حلقة
دراسية عن الصكوك بعنوان
«تطبيقات عملية عن الصكوك
في األسواق املالية» ،ويأتي
هذا كجزء من مبادرة «بيتك»
لتوعية الشباب فضال عن دوره
في املسؤوليات االجتماعية
للشركات.
ق���دم احللقة الدراس���ية
مدي���ر أول أس���واق املال في
بيت التمويل الكويتي محمد
الدويلة ،ونظم احللقة مركز
التعلي���م املس���تمر ()CCE
بالتنس���يق مع كلي���ة إدارة
األعم���ال واالقتص���اد ،حيث
قدموا مواد ومحتوى احللقة
الدراسية ،ولقد حرصت كلية
إدارة األعمال واالقتصاد على
مش���اركة الطالب ،خصوصا
ف���ي احملاس���بة واالقتصاد
والتمويل.
وعلى الرغم من أن غالبية
املشاركني هم طلبة من قسم
إدارة األعمال ،فقد حضرها أيضا
عدد من أعضاء هيئة التدريس
والعديد من أصحاب املصالح
اخلارجية (املتعلمني الكبار).

ذياب في منصبه ضرورة ملحّة

د.حسني االنصاري

عبد الرحيم ذياب
آالء خليفة

قال رئيس الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني
لطلبة الكويت محمد مش����عان العتيبي إن
عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت بحاجة
الى بقاء د.عبدالرحيم ذياب في مهام منصبه
ليواصل سلسلة إجنازاته التي يلمسها اجلميع
والتي كان من شأنها تطوير العمادة واالرتقاء
بأسلوب األداء فيها ومبا يعود بالنفع على
جموع الطلبة والطالبات.
وأضاف املشعان «منذ عام  2009ونحن
نتعامل مع د.ذياب بصفتنا ممثلني للجموع
الطالبية س���واء من خ�ل�ال الهيئة اإلدارية
لفرع اجلامعة أو من خالل الهيئة التنفيذية
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت ،وملسنا في
هذا الرجل مدى حرصه الشديد على تيسير
سبل الدراس���ة على الطلبة وتهيئة املناخ
املناسب لهم للتحصيل العلمي وتذليل كل
الصعوبات التي تواجههم في إطار القوانني
واللوائح اجلامعي���ة ،ودائما يبادر لكل ما
يخدم الطلبة ويحقق مصلحتهم ،وفي عهده
مت إبراز دور الطالب اجلامعي من خالل إتاحة

محمد العتيبي

املجال له للمش���اركة الفاعلة في األنشطة
واخلدمات اجلامعي���ة التي تبرز إمكاناتهم
وقدراتهم ومواهبهم».
وأكد املشعان أن د.ذياب مازال لديه طاقة
وجهد كبيرين ويستطيع أن يعطي في منصبه
لسنوات أخرى دون تعب أو ملل ،فالرجل في
أقصى درجات النش����اط والعطاء ،واكتسب
خبرات طويلة في عمادة شؤون الطلبة ويعرف
مشكالت الطلبة وسبل عالجها ويتفاعل مع
طموحاتهم لالرتقاء باجلامعة ليترجم ذلك
على أرض الواقع إلى إجنازات ومكتسبات.
وطالب املشعان مدير اجلامعة د.حسني
األنصاري بضرورة التحرك نحو اس����تمرار
د.عبدالرحيم ذياب في مهام منصبه كعميد
لشؤون الطلبة والتراجع عن ترشيح أحد غيره
لتولي هذا املنصب الس����يما أن عامل الوقت
غير كاف حلسم عملية اختيار البديل له في
تلك الفترة القصيرة من جهة ،فضال عن أن
اجلامعة لديها العديد من امللفات املستقبلية
املهمة التي حتتاج الى جهود وخبرة وكفاءة
د.عب����د الرحيم ذي����اب إلجنازها ومبا يعود
بالنفع على الطلبة والطالبات.

«حملة تاريخية عن النفط واحلياة
احلضرية» في محاضرة باجلامعة األمريكية

صورة جماعية مع املشاركني في احللقة الدراسية

اجلمل :احللقة
تضيف قيمة إلى
مهارات الطلبة
وتثري خبراتهم
التعليمية

أقيمت احللقة الدراس���ية في
مسرح اجلامعة األمريكية في
الكويت واكتفى مركز التعليم
املستمر مبشاركة  40شخصا
إلتاحة الفرصة أمام اجلميع
للتفاعل واملشاركة.
استمرت احللقة الدراسية
ملدة  4س���اعات ،حيث عرفت
املش���اركني عل���ى الصكوك
كبديل للتوفير واالستثمار،
وش���ملت عدة مواضيع مثل
أن���واع وأش���كال الصكوك،
األس���واق األولية والثانوية
للصكوك ،املخاطر املرتبطة
بالصكوك ،وتقييما للتوجهات
اجلديدة في أسواق الصكوك،
كما مت تعريف احلضور أيضا
بالتطبيقات العملية للصكوك
في األسواق املالية.
ومبا أنه يتداول في السوق

حاليا مبلغ  300 $مليار وهو
بتنامي مستمر ،وحقيقة أن
نصف املصارف في الكويت
هي إسالمية ،فكانت احللقة
الدراس���ية مثالي���ة لطالب
إدارة األعم���ال مع طموحهم
الوظيف���ي ف���ي القطاع���ات
املصرفية واالستثمار .وفي
ختام احللقة الدراسية تلقى
الطالب ش���هادات تقدير من
بيت التمويل الكويتي ومركز
التعليم املستمر.
من جانبه أكد رئيس قسم
االقتصاد ،واملنسق مع كلية
إدارة األعمال واالقتصاد د.علي
اجلمل «أن جناح هذه احللقة
الدراسية يفتح األبواب إلتاحة
املزيد من الفرص التعليمية
والتدريبي���ة الت���ي ميكن أن
تضيف قيمة إلى مهارات الطلبة

وإثراء خبراتهم التعليمية».
وب���دوره ،قال عميد كلية
إدارة األعم���ال واالقتص���اد
د.جن وانغ« ،في حني نسعى
جاهدين لتحقي���ق االعتماد
من هيئة تطوير كليات إدارة
األعم���ال  ،AACSBوج���اءت
هذه احللقة الدراسية لتدعم
مس���اعي رس���التنا ح���ول
التزامن���ا األكادميي ومجتمع
إدارة األعمال بوجه عام ،كما
نفتخر ونقدر مبادرة التعليم
للش���باب من بي���ت التمويل
الكويت���ي» .وعبر عن فخره
وتفاؤله باستمرارية التعاون
بني بيت التموي���ل الكويتي
ومركز التعليم املستمر ،وأمل
أن يصبح منوذجا للعالقات
األكادميية غير اجلامعية في
الكويت.

يلقي مركز دراسات اخلليج في اجلامعة االمريكية بالكويت
الضوء على كتاب «حتول الكويت :حملة تاريخية عن النفط
واحلياة احلضرية» للدكتورة فرح النقيب ،أستاذ مساعد في
مادة التاريخ ومدير مركز دراسات اخلليج.
ويناقش الكتاب التحول في مدينة الكويت في منتصف القرن
العشرين ،كما تطرقت فيه د.فرح إلى العالقات بني املناظر
الطبيعية في املناطق احلضرية وأمناط وممارسات احلياة
اليومية ،والسلوكيات االجتماعية والعالقات في الكويت.
تعقد احملاضرة يوم غد في متام الساعة  6.30مساء في
مسرح اجلامعة االمريكية.

غالف الكتاب

الرؤية بدون عمل مثل أحالم اليقظة..
والعمل بدون رؤية كـ«الكابوس»

خالل «اليوم الهندسي» الذي نظمته الكلية لطالب الهندسة

 101طالب وطالبة في الكلية األسترالية استعرضوا  68مشروع تخرج
أقامت الكلية األسترالية
ف���ي الكوي���ت «الي���وم
الهندس���ي»الذي مت خالله
استعراض مشاريع تخرج
الطالب من أقسام الهندسة
املختلف���ة مثل الهندس���ة
امليكانيكي���ة ،هندس���ة
البترول ،الهندس���ة املدنية
وهندسة اإللكترونيات .وقد
أقيم املعرض بهدف عرض
مشاريع الطالب املتطورة
علميا والتي أظهرت املعرفة

والكفاءة العالية واملهارات
املميزة التي اكتسبوها من
خالل دراستهم في الكلية.
وقد بلغ عدد املشاريع
التي مت عرضها  68مشروعا
مقدمة من  101طالب وطالبة،
حيث مت اختي���ار  4أفضل
مش���اريع من كل قسم ،من
قس���م املدن���ي مت تتوي���ج
الطالبة نورهان شاكر ،من
قسم اإللكترونيات والتحكم
مت تتوي���ج كل م���ن أنود

الفيلكاوي ،مرمي فواز ،فرح
الفودري وأحمد املشيمي،
باإلضافة إلى كل من محمود
الزهراوي ،أحمد باكر ،علي
محمد ،خالد مصطفى وفهد
املراغي من قس���م الهندسة
امليكانيكية ،أما من قس���م
البتروليوم ففاز كل من هاجر
احلربي ،خديجة أحمد ،شوق
الصابر ونورا بن حجي ومت
تكرميهم من قبل رئيس كلية
الهندسة د.محمد غيث.

وبهذه املناسبة قال د.غيث:
«تغمرني السعادة وأنا أرى
جناح املعرض الطالبي املميز
للسنة الرابعة على التوالي،
حي���ث مت ع���رض إبداعات
طالبنا وتفوقهم الهندس���ي
الواضح وامللموس ،وأنا واثق
من إمكاناتهم وقدراتهم على
إضافة قيمة كبيرة لسوق
العمل املتنامي في الكويت».
اجلدي���ر بالذك���ر أن الكلية
األسترالية في الكويت تعتمد

املنهج اجلامع بني التطبيقي
والنظري إضافة إلى نظام
التعلم القائم على املشروعات
،Project Based Learning
وبالتال���ي كان املع���رض
انعكاسا مباشرا لنجاح هذا
املنهج ،مبينا قدرات طالب
الكلية األسترالية في تصميم
وتنفيذ مشاريع معقدة من
البداية الى النهاية ،وإثبات
جهوزيتهم للعالم الهندسي
املتنافس.

«األسترالية» نظمت «إدارة االجتماعات ومهارات التفاوض»
نظمت األكادميية األسترالية
للدراسات والتدريب األهلي
برنام���ج «إدارة االجتماعات
ومه���ارات التفاوض» والذي
عقد لصال���ح موظفي ديوان
احملاسبة.
وق���د امت���دت فعالي���ات
البرنام���ج ملدة خمس���ة أيام
به���دف تزوي���د املش���اركني
باألساليب العلمية املتبعة في
إدارة وتخطيط االجتماعات
ودورها في العم���ل اإلداري
باملنظم���ات ،والتعري���ف
باملفاهي���م التي حتكم عملية
التفاوض واإلس���تراتيجيات
املختلفة للوصول إلى النتائج
املرجوة.
وتركزت العناصر الرئيسية
له���ذا البرنامج على التعرف
على األسس والقواعد املنظمة
لالجتماعات -طرق وفنون

عدد من املشاركني في البرنامج

قيادة االجتماعات النقاشية
واللجان الفني���ة بفاعلية -
أركان العملي���ة التفاوضية
ومقومات احلكم على جناحها
 -معايير اختيار اإلستراتيجية

التفاوضية وأساليب حتديد
أطراف العملية التفاوضية -
واملهارات اإلدارية والسلوكية
الالزمة إلدارة عملية التفاوض
بفاعلية.

ومن اجلدي���ر بالذكر أن
األكادميية األس���ترالية تقوم
بش���كل فعال ومباش���ر على
املش���اركة الفعالة في برامج
التدري���ب على مس���تويات
مختلفة م���ن قطاعات العمل
املتعددة لتقدمي خدمة تدريبية
هادفة ومتميزة تساعد على
حتقي���ق التطوي���ر ورف���ع
الكفاءة.
وفي ختام البرنامج قدمت
األكادميية األسترالية الشهادات
التقديرية للمشاركني بحضور
ممثل�ي�ن م���ن إدارة التدريب
في دي���وان احملاس���بة ومن
األكادميية األس���ترالية ،ومت
توجيه الشكر والتقدير إلدارة
التدريب في ديوان احملاسبة
عل���ى ثقته���م للتع���اون مع
األكادميية األسترالية لتنفيذ
هذا البرنامج.

فيصل املتروك

د.موضي احلمود
آالء خليفة

أقامت اجلامعة العربية املفتوحة بالتعاون
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة عمل
بعنوان «تعليم ريادة األعمال ».
حاضرت فيها أستاذ مشارك في اجلامعة
األميركية في القاهرة د.جنوى إبراهيم وذلك
بحضور رئيس���ة اجلامعة العربية املفتوحة
د.موضي احلمود ومدير إدارة برنامج تطوير
الشركات في إدارة الشركات واإلبداع مبؤسسة
الكويت للتقدم العلمي فيصل املتروك ومشاركة
رؤساء وممثلي عدد من اجلهات واملؤسسات
األكادميي���ة والبحثية وعدد من أعضاء هيئة
التدريس.
وأكدت د.احلمود حرص اجلامعة على تقدمي
أفضل مستويات التعليم العالي والعمل بكل
جد على بن���اء قدرات وتنمية مهارات الطلبة
واألساتذة وتفعيل برامج التدريب والتطوير
الالزمة لتلبية احتياجات أسواق العمل وإنشاء
املش���اريع وريادة األعمال ،مشيرة الى أن من
اهم أهداف هذه الورشة تعريف أعضاء هيئة
التدريس مببادئ تعليم ريادة األعمال وتدريب
املشاركني على أساليب التعليم.
وبدوره ألقى مدي���ر إدارة برنامج تطوير
الشركات في إدارة الشركات واإلبداع مبؤسسة
الكويت للتق���دم العلمي فيصل املتروك كلمه
أشاد فيها بتعاون اجلامعة العربية املفتوحة
ودورها وما تقدمه من خدمات وإس���هام من
اجل تطوير العملية التعليمية وخدمة برامج

د.جنوى إبراهيم

تنمية املجتمع.
وأفاد بان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تول���ي االهتمام الكبي���ر بالعديد من القضايا
والبرامج اخلاصة باملجاالت العلمية والتعليمية
والتنموية التي تهم الكويت وكافة دول الوطن
العربي كما تسهم وبش���كل فاعل مع العديد
من اجلهات واملؤسسات األكادميية والبحثية
واالقتصادية الكويتي���ة والعاملية في تقدمي
ومتويل ورعاية العديد من املبادرات واملشاريع
من اجل النهوض باملجتمع وحتس�ي�ن األداء
ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
من جانبه���ا اس���تهلت د.اإلبراهيم تقدمي
موضوع الورشة بالتعريف مبفهوم وخصائص
ريادة األعم���ال والفرق بني التعليم التقليدي
والتعليم الريادي وما بني كل من القيادة واإلدارة
وري���ادة األعمال مؤكدة ف���ي حديثها أن رائد
األعمال يجب أن يكون قائدا في كل ما تعنيه
هذه الكلمة من معن���ى وفهم بينما ليس من
الضروري ان يك���ون (القائد) رائدا لألعمال.
كما استعرضت أهم عناصر القيادة املتمثّلة
في الرؤية واملهارات والتطبيق العملي ،مشيرة
في عرضه���ا إلى أن الرؤية ب���دون عمل مثل
أح�ل�ام اليقظة وكذلك العمل بدون رؤية مثل
الكابوس وحتدثت عن فكرة إنشاء الشركات
ومصادر التمويل والقروض وعقود االستعانة
باملصادر اخلارجية واملسؤولية االجتماعية
للشركات وعرضت من خالل الڤيديو لتجارب
عدد من رواد األعمال في مجال التعليم الريادي
وريادة األعمال.

إعالن أسماء الفائزين بجوائز الباحثني
اعتم���د مدي���ر جامعة الكويت د.حس�ي�ن
األنصاري توصيات اللجن���ة العليا جلوائز
الباحثني للعام األكادميي .2016/2015
وقد حاز د.س���عد على مخصيد من قسم
الكيمياء ـ كلية العل���وم على جائزة الباحث
املتميز وذل���ك عن مجال العلوم األساس���ية
والتطبيقية ،كما حاز د.سليمان الصباح من

قسم العقاقير ـ كلية الطب بجائزة أفضل باحث
من الشباب عن املجال نفسه.
بدوره ،بارك مس���اعد نائب مدير اجلامعة
لألبحاث د.حي���در بهبهاني للباحثني فوزهم،
متمنيا لهم مزيدا من النجاح في املستقبل.
يذكر أنه سيتم تكرمي الفائزين في احتفالية
خاصة لهذه املناسبة.

