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احتفلت بتخريج الدفعة الثالثة بالتعاون مع جامعة الكويت والجامعات الخاصة واتحاد أميركا

«كونا» :البرنامج التدريبي لتأهيل الطلبة الجامعيني
يدعم جهود الحكومة لالرتقاء بالشباب
أشــاد رئيس مجلس اإلدارة
املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ل ــوك ــال ــة األنـ ـب ــاء
الكويتية «كونا» الشيخ مبارك
الدعيج بالتعاون بــن الوكالة
وال ـج ـه ــات املـنـظـمــة لـلـبــرنــامــج
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي لـ ـت ــأهـ ـي ــل ال ـط ـل ـب ــة
الجامعين الذي يساهم ويدعم
الجهود التي تبذلها الحكومة
مـ ــن أجـ ـ ــل االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ــال ـش ـب ــاب
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
وقال الدعيج في كلمته خالل
ح ـفــل ت ـخــريــج ال ــدف ـع ــة الـثــالـثــة
من البرنامج التدريبي الثالث
ل ـت ــأه ـي ــل ال ـط ـل ـب ــة ال ـجــام ـع ـيــن
ل ـل ـمــوســم  2017/ 2016ال ــذي
أقــامـتــه الــوكــالــة م ـســاء أول من
أمـ ـ ــس ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع جــام ـعــة
الـكــويــت والـجــامـعــات الخاصة
واتـ ـح ــاد الـطـلـبــة ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية إن «الطلبة
امل ـت ــدرب ــن اجـ ـت ــازوا الـبــرنــامــج
بـ ـك ــل اق ـ ـ ـتـ ـ ــدار ف ـ ــي دالل ـ ـ ـ ــة ع ـلــى
حرصهم على تنمية مهاراتهم
وقدراتهم واستعدادهم الجيد
ملستقبلهم العملي».
وأع ــرب الــدعـيــج عــن اعـتــزازه
بنجاح هــذا البرنامج الوطني
ال ـتــأه ـي ـلــي ال ـ ــذي يـعـتـبــر ثـمــرة
تـ ـ ـع ـ ــاون م ـت ـم ـي ــز ب ـ ــن )كـ ــونـ ــا(
وج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت وال ـجــام ـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
إع ــداد شباب يواكبون مسيرة
النهضة والتنمية في الكويت.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ــن
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــذا
الـبــرنــامــج ال ــذي يـعــد مساهمة
ودعـمــا للجهود «الـتــي تبذلها
ح ـكــوم ـت ـنــا ال ــرشـ ـي ــدة م ــن أجــل
االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ــالـ ـشـ ـب ــاب وت ـن ـم ـيــة
قدراتهم ومهاراتهم».
وهـ ـن ــأ ال ـ ـطـ ــالب وال ـط ــال ـب ــات

األنصاري :إستراتيجية
جامعة الكويت ترتكزعلى
تدريب الطلبة وصقل
مواهبهم في شتى
جهات الدولة
سعد العلي  :استمرار
البرنامج للسنة الثالثة جزء
من املسؤولية املجتمعية
امللقاة على عاتق «كونا»

الدعيج واألنصاري يتوسطان املكرمني

الجامعة

19

يعد املشروع األول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي

«التطبيقي» أنجزت «املرشد األكاديمي»:
ّ
يحد من ّ
تسرب الطلبة
حـ ـقـ ـق ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
للتعليم التطبيقي والتدريب
إن ـ ـجـ ــازًا ج ــديـ ـدًا يـ ـض ــاف إل ــى
سلسلة جـهــودهــا املتواصلة
ل ــالرتـ ـق ــاء ب ـ ـجـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم،
وذل ــك بـتـطــويــر ن ـظــام املــرشــد
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي اآلل ـ ـ ــي املـ ـع ــروف
ب ـ ــاس ـ ــم ) (e.advisorكـ ـ ــأول
م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروع مـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــه ف ــي
م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
فــي ال ـكــويــت ،بـعــد توجيهات
من مدير عام الهيئة الدكتور
أحـ ـم ــد األث ـ ـ ــري ل ـح ــل مـشــاكــل
الطلبة الخاصة بالتسجيل.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ف ــي
ب ـيــان ان «ن ـظ ــام )(e.advisor
يـ ـق ــوم بـ ــإرشـ ــاد ال ـط ـل ـب ــة آل ـيــا
وت ـح ــدي ــد م ـكــامــن ال ـخ ـلــل في
خ ـط ـط ـه ــم ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــة وخ ــط
س ـيــرهــم األك ــادي ـم ــي وتــوفـيــر
بـ ـيـ ـئ ــة ارش ـ ـ ــادي ـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـطـ ــورة،
ً
ف ـ ـضـ ــال ع ـ ــن إسـ ـ ـه ـ ــام ال ـن ـظ ــام

أحمد األثري

ف ــي مـتــابـعــة الـطـلـبــة م ــن قبل
مـ ـك ــات ــب اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ل ـت ـح ــدي ــد
م ـك ــام ــن ال ـخ ـل ــل ف ــي تـسـجـيــل
الطلبة وإصالحها في الوقت
امل ـ ـحـ ــدد ل ـل ـح ــد مـ ــن وق ــوع ـه ــم
فــي مشاكل مــا قــد ي ــؤدي إلى
تسربهم ،بــاإلضــافــة إلــى ذلك
يـ ـسـ ـه ــم ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ف ـ ــي اعـ ـط ــاء

اإلدارة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ومـ ـتـ ـخ ــذي
الـقــرار صــورة شاملة وكاملة
عــن مـسـتــوى أداء الـطـلـبــة ،ما
ي ـس ـهــم ف ــي وض ـ ــع س ـيــاســات
لتطوير أدائهم باإلضافة إلى
املـســاهـمــة فــي ات ـخــاذ ق ــرارات
استراتيجية لتطوير وضبط
جودة التعليم».
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان «ال ـن ـظــام
يـحـتــوي عـلــى أدوات تــواصــل
عن طريق اإليميل أو الرسائل
اإللكترونية لضمان استمرار
التواصل مع الطلبة لحظيا».
يذكر ان نظام )(e.advisor
أحـ ــد األن ـظ ـم ــة املـ ـتـ ـط ــورة فــي
الهيئة وتم تطويره خصيصا
لـ ـيـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي ض ـ ـبـ ــط جـ ـ ــودة
الـتـعـلـيــم ،وه ــو أح ــد األه ــداف
االستراتيجية التي وضعها
الــدك ـتــور أحـمــد األثـ ــري مدير
ع ــام الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب.

إعالن الفائز  5ديسمبر املقبل

الجامعة األميركية تستبعد مجموعة
كاتبة سعودية من جائزة القصة القصيرة
تكريم أحد املتدربني

املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
ع ـل ــى م ـثــابــرت ـهــم واج ـت ـه ــاده ــم
وحـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تـ ـنـ ـمـ ـي ــة
م ـه ــارات ـه ــم وق ــدراتـ ـه ــم وإع ـ ــداد
أنفسهم ملستقبل مشرق وواعد
م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـكـ ــر الـ ـج ــزي ــل
ل ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت وال ـجــام ـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ت ـع ــاون ـه ـم ــا
املـ ـت ــواص ــل م ــع وك ــال ــة )ك ــون ــا(

لتنظيم هذا البرنامج الوطني
املتميز.
م ــن جــانـبــه ق ــال مــديــر جامعة
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــور حـ ـس ــن
األنـ ـص ــاري ف ــي كـلـمـتــه إن نـجــاح
ال ـب ــرن ــام ــج لـلـسـنــة ال ـثــال ـثــة على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي يـ ـع ــد ان ـ ـج ـ ــازًا ل ــوك ــال ــة
)كــونــا( وجامعة الكويت منوها
«بـهــذا ال ــدور الوطني فــي تأهيل

شريحة مهمة من الشباب تأهيال
إعالميا متخصصا».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاري أن
«الـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب الـ ـج ــامـ ـع ــي ي ـك ـت ـســب
الـخـبــرة التعليمية مــن الجامعة
وال ـق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ـيــة م ــن مـخـتـلــف
الجهات في الكويت» مشيرًا إلى
«استراتيجية جامعة الكويت في
تــدريــب الطلبة وصقل مواهبهم
في شتى جهات الدولة».
وأع ــرب عــن «الـشـكــر والتقدير
ل ـل ـع ــام ـل ــن ف ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة )كـ ــونـ ــا(
ودوره ـ ـ ــم ف ــي إنـ ـج ــاح ال ـبــرنــامــج
التدريبي ومــا قدموه من جهود
ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة وصـ ـق ــل
مهاراتهم اإلعالمية والصحافية
مهنئا الطلبة على تكريمهم من
قبل الوكالة».
ب ــدوره قــال نــائــب املــديــر العام

«الفرص الوظيفية»
يسهل حصول
الخريجني على عمل
افتتح مدير جامعة الكويت
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور حـ ـس ــن األنـ ـ ـص ـ ــاري
والـ ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال ع ـم ـيــد كـلـيــة
عـلــوم وهـنــدســة الـحــاســوب في
الجامعة الدكتور مصطفى عبد
البر معرض الفرص الوظيفية
ال ــذي نظمه ن ــادي ) ( Click IT
الـطــالبــي العلمي تحت اشــراف
قسم علوم املعلومات بمشاركة
 45جهة عمل حكومية وخاصة.
وتفقد األنصاري يرافقه عبد
البر املعرض حيث أبدى سروره
بالشركات الكبرى واملؤسسات
الحكومية املشاركة.
وأش ـ ـ ـ ــار رئـ ـي ــس قـ ـس ــم ع ـل ــوم
امل ـع ـلــومــات ف ــي كـلـيــة وهـنــدســة
الـ ـ ـح ـ ــاس ـ ــوب ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور جـ ـه ــاد
الــدالل إلــى «أهمية املعرض في
تعريف جهات العمل ببرنامج
ع ـل ــوم امل ـع ـل ــوم ــات وم ـخــرجــاتــه
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ل ـت ـس ـه ـيــل ح ـصــول
الـ ـخ ــريـ ـج ــن عـ ـل ــى فـ ـ ــرص عـمــل
ضمن تخصصاتهم».
وأضافت الــدالل ان «املعرض
يـ ـشـ ـج ــع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل بــن
طلبة الجامعة وجـهــات العمل
والـشــركــات املحلية واملنظمات
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وتـ ـن ــوي ــر ال ـط ـل ـبــة
بالفرص الوظيفية والتدريبية
املستقبلية».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت امل ـشــرفــة
على نادي )  ( Click ITالدكتورة
زي ـ ـنـ ــب امل ـ ـ ـعـ ـ ــراج إن«فـ ـع ــالـ ـي ــات
املعرض تخلق فرصا للتحدي
واملـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل طـ ــرح
املسابقات املحلية والعاملية في
مجاالت الهندسة والبرمجيات
وال ـتــي يمكن للطلبة املـشــاركــة
ف ـي ـهــا وت ـن ـم ـي ــة مـ ـه ــاراتـ ـه ــم مــن
خاللها».
وت ـش ـم ــل ف ـع ــال ـي ــات امل ـع ــرض
ث ـ ـ ـ ــالث ورش ع ـ ـمـ ــل ون ـ ـ ـ ـ ــدوات
ت ـن ــاق ــش ع ـ ــدة م ــواضـ ـي ــع مـنـهــا
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم ثـ ـ ــالثـ ـ ــي األب ـ ـ ـعـ ـ ــاد
وت ـطــويــر األل ـع ــاب الـحــاســوبـيــة
وت ـطــويــر ال ـبــرامــج ضـمــن إط ــار
املـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة ودورات
البرمجيات.

لوكالة )كــونــا( لقطاع التحرير -
رئـيــس التحرير سعد العلي في
كـلـمـتــه إن «اس ـت ـم ــرار الـبــرنــامــج
للسنة الثالثة على التوالي يعد
ج ــزءا مــن املـســؤولـيــة املجتمعية
امللقاة على عاتق الوكالة إعالميا
وثـ ـق ــافـ ـي ــا ومـ ـع ــرفـ ـي ــا خ ـصــوصــا
لناحية رعــايــة الشباب ودعمهم
وتأهيلهم».
وضم البرنامج نخبة من نحو
 20ط ــال ـب ــا وط ــال ـب ــة م ــن جــامـعــة
ال ـك ــوي ــت وال ـج ــام ـع ــات ال ـخــاصــة
وات ـحــاد طلبة الــواليــات املتحدة
األمـيــركـيــة فــي تخصص اإلع ــالم
واللغة العربية واللغة اإلنكليزية
والـتـســويــق وال ـع ـلــوم السياسية
واالق ـت ـصــاد واسـتـمــر فــي الـفـتــرة
بـ ــن  31ي ــولـ ـي ــو و 26سـبـتـمـبــر
املاضين.

ذكـ ــرت ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
فــي الـكــويــت ان إدارة الـجــائــزة
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـ ــإعـ ـ ــالن الـ ـق ــائـ ـم ــة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة لـ ــدورت ـ ـهـ ــا األول ـ ـ ــى
 2015/2016ت ـح ـق ـقــت م ــن أن
مـجـمــوعــة ال ـكــات ـبــة الـسـعــوديــة
خديجة النمر «األفكار السابحة
بــن األرض والـسـمــاء» صــدرت
فــي ال ـعــام  ،2014ول ـيــس خــالل
ال ـعــام  2015وحـتــى  30مــارس
 ،2016وع ـل ـيــه ف ـل ـقــد ت ــدارس ــت
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم امل ـ ــوض ـ ــوع،
واستبعدت املجموعة املخالفة
من القائمة القصيرة ،وإدخــال
أحد مجاميع القائمة الطويلة
وهــي مجموعة «أسـبــاب رائعة
لـ ـلـ ـبـ ـك ــاء» ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي زيـ ــاد
خ ـ ـ ــداش ل ـت ـح ــل م ـح ـل ـهــا وذلـ ــك
ت ــرسـ ـيـ ـخ ــا ملـ ـ ـب ـ ــدأ الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة،
ّ
وال ـت ـعــامــل ال ـص ــادق م ــع كــتــاب

وجـمـهــور ال ـجــائــزة فــي الــوطــن
العربي.
وأضافت الجامعة في بيان
أمس القائمة القصيرة للدورة
األول ــى للجائزة تضم األعمال
التالية:
«م ـص ـح ــة ال ــدم ــى» لـلـكــاتــباملغربي أنيس الرافعي ،عن دار
العن للنشر.
«أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب رائ ـ ـعـ ــة ل ـل ـب ـكــاء»لـ ـلـ ـك ــات ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي زي ـ ــاد
خداش ،عن األهلية.
«الـ ـ ــرجـ ـ ــاء ع ـ ــدم ال ـق ـص ــف»،للكاتب اليمني لطف الصراري،
عــن مؤسسة أروق ــة لـلــدراســات
والترجمة والنشر.
ُ
«نكات للمسلحن» ،للكاتبالفلسطيني مازن معروف ،عن
الكوكب ،ريــاض ّ
الريس للكتب
والنشر.

«ع ـ ـسـ ــل ال ـ ـ ـنـ ـ ــون» ،ل ـل ـكــاتــباملصري محمد رفيع ،عن روافد
للنشر والتوزيع.
ونــوهــت إلــى أن حفل إعــالن
الفائز سيقام  5ديسمبر املقبل
ف ــي م ـقــر ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ب ـح ـض ــور لـفـ ّيــف
ّ
م ـ ــن ك ـ ــت ـ ــاب الـ ـقـ ـص ــة وال ـ ـنـ ــقـ ــاد
والناشرين في الوطن العربي
ّ
وكــتــاب ومـتــرجـمــن ونــاشــريــن
أجـ ـ ــانـ ـ ــب ،وم ـ ــدي ـ ــر ع ـ ــام مـعـهــد
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي وم ـج ـم ــوع ــة
كبيرة من مسؤولي املسابقات
والجوائز العربية.
ّ
وأضــافــت ان «كــتــاب القائمة
الـقـصـيــرة سيحصل كــل منهم
على مبلغ  5آالف دوالر بينما
ينال الفائز مبلغ  20ألف دوالر
ُ
وتـتــرجــم مجموعته إلــى اللغة
اإلنكليزية».

