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 10جامعات كندية تستعرض في الكويت
إمكاناتها الدراسية الستقطاب طلبة جدد

اإلحالة للتقاعد والشواغر والبعثات
 ...ملفات ساخنة تنتظر «الفارس»
| كتب فراس نايف |

| كتب علي الفضلي |
 10م��ن أب ��رز ال�ج��ام�ع��ات ف��ي كندا
ح �ط��ت رح��ال �ه��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت م �س��اء
أول من أمس عبر املعرض التعليمي
ال � �ك � �ن� ��دي وال � � � � ��ذي أق � �ي� ��م ف � ��ي ف �ن ��دق
ش �ي��رات��ون ب��ال �ت �ع��اون ب ��ن ال �س �ف��ارة
الكندية في الكويت ومجلس املدارس
ال��دول�ي��ة – اللجنة ال�ك�ن��دي��ة للتعليم
العالي.
وحظي املعرض باهتمام العديد
م��ن ال�ط�ل�ب��ة وأول �ي ��اء أم��وره��م ال��ذي��ن
ان �ت �ه��زوا ف��رص��ة وج ��ود م�م�ث�ل��ن من
أهم الجامعات الكندية للتعرف على
الدراسة بها.
وق� � � ��ال� � � ��ت امل � � � �ف� � � ��وض ال� � �ت� � �ج � ��اري
وامل�س��ؤول��ة ع��ن التعليم ف��ي السفارة
الكندية في الكويت يوالند النسنج
إن «هذا املعرض يهدف إلى تشجيع
الطلبة من الكويت إلكمال دراستهم
في كندا كوجهة تعليمية مميزة في
العالم».
وأضافت النسنج ان «هذه الجولة
مل�ج�ل��س امل � ��دارس ال��دول �ي��ة – اللجنة
ال�ك�ن��دي��ة للتعليم ال �ع��ال��ي ت��أت��ي في
إط��ار م �ب��ادرة تشمل ك��ا م��ن األردن،
قطر ،سلطنة عمان واإلمارات ،وتركز
الجولة على طلبة املرحلة الثانوية
ال ��ذي ��ن ي �ظ �ه ��رون م �ك��ان��ة أك��ادي �م �ي��ة

والند النسنج :المعرض
يهدف إلى تشجيع طلبة
الكويت إلكمال دراستهم
في كندا كوجهة
تعليمية مميزة في
العالم

طالبان يستمعان إلى شرح عن مزايا الدراسة في الجامعات الكندية

قوية».
وذك��رت أن«املعرض يمنح الطلبة
ال �ف��رص��ة ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ج��ام �ع��ات
وإجراء املقابات معهم ليكونوا على
إدراك ووع� ��ي أك �ب��ر ب��ال�ت�خ�ص�ص��ات
امل � � �ط� � ��روح� � ��ة وط � �ب � �ي � �ع� ��ة ال � � ��دراس � � ��ة
الجامعية في كندا».
وأوض �ح��ت الن�س�ن��ج أن«م� ��ا يميز
ال ��دراس ��ة ف��ي ك �ن��دا ه��و ال��دع��م ال��ذي
ت� �ح� �ظ ��ى ب � ��ه ج ��ام� �ع ��ات� �ه ��ا م � ��ن ق �ب��ل

ال �ح �ك��وم��ة ال �ك �ن ��دي ��ة ،ح �ي��ث ت�ح�ظ��ى
ب�م��راق�ب��ة وتقييم يجعلها جامعات
على مستوى عال من الجودة».
ولفتت إل��ى أن«التعليم الجامعي
ف � ��ي ك � �ن� ��دا ي �ع �ت �ب��ر خ �ل �ي �ط��ًا م � ��ا ب��ن
األس�ل��وب األميركي والكندي وال��ذي
ي��وف��ر ن�ط��اق��ًا واس �ع��ًا م��ن اخ �ت �ي��ارات
ال � �ب� ��رام� ��ج ،وم � ��رون � ��ة ف� ��ي االخ� �ت� �ي ��ار
ودرجة علمية معترفًا بها في جميع
أنحاء العالم».

(تصوير طارق عز الدين)

جينيفر ماكجيل :كندا
بلد مضياف يقدم
العديد من الفرص
للدراسة بمختلف
البرامج والتخصصات
العلمية

م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ق � ��ال � ��ت رئ� �ي ��س
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� � �ك� � �ن � ��دي � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال�ع��ال��ي م��ن ج��ام�ع��ة ماكجيل في
م ��ون� �ت ��ري ��ال ج �ي �ن �ي �ف��ر م��اك �ج �ي��ل
أن«بادها تعتبر وجهة دراسية
مميزة للطلبة من مختلف أنحاء
العالم ،كما تعتبر بلدًا مضيافًا
يقدم العديد من الفرص للدراسة
بمختلف البرامج والتخصصات
العلمية».

| كتب فراس نايف |
أف � � ��ادت امل � �ف ��وض ال �ت �ع �ل �ي �م��ي م��ن
ال� � �س� � �ف � ��ارة ال � �ك � �ن ��دي ��ة ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
س��واك��د ه��ن ب��أن«ه�ن��اك مايقارب 15
أل� ��ف ب��رن��ام��ج دراس� � ��ي ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
الكليات وال�ج��ام�ع��ات الكندية منها
ت�خ�ص�ص��ات ن� ��ادرة ت�ص�ق��ل م �ه��ارات
الطلبة الدارسن بها».
ول�ف�ت��ت ه��ن خ��ال ن ��دوة بعنوان
(ال ��دارس ��ة ف��ي ك �ن��دا) ن�ظ�م�ت�ه��ا أم��س
وح��دة ال��دراس��ات األميركية في كلية
ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ب��رع��اي��ة عميد
الكلية الدكتور حمود القشعان إلى
ان «ه�ن��اك م��اي�ق��ارب  350أل��ف طالب
وط��ال �ب��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف أن �ح��اء ال�ع��ال��م
ي ��درس ��ون ف ��ي ال �ج��ام �ع��ات ال �ك �ن��دي��ة

خ ��ال ال �ع��ام  ،2015م�ب�ي�ن��ة ان أغ�ل��ب
تصنيفات الجامعات الكندية تكون
في املقدمة».
وأض ��اف ��ت ان «م��اي �م �ي��ز ج��ام�ع��ات
ك �ن ��دا ه ��و إت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة ل�ل�ط��ال��ب
الك �ت �س ��اب خ� �ب ��رات ت��دري �ب �ي��ة أث �ن��اء
دراس �ت��ه ح�ي��ث ت�ق��وم ال�ش��رك��ات التي
ت � �ت � �ق � ��ارب م� � ��ع ت� �خ� �ص ��ص ال� �ط ��ال ��ب
ب��دع��وت��ه الك �ت �س��اب ال �خ �ب��رات أث �ن��اء
دراسته».
ون� � � ��وه� � � ��ت إل � � � � ��ى ان «ه� � �ن � ��اك
اخ � �ت ��راع ��ات ك �ث �ي��رة ص� � ��درت م��ن
ج��ام �ع��ات ك �ن��دي��ة م �ن �ه��ا اخ �ت��راع
ج � �ه� ��از (ال� � �ب � ��اك ب� � �ي � ��ري) ،الف �ت��ة
ال ��ى ان«أغ � �ل ��ب ال �ج��ام �ع��ات ع��ام��ة
تدعمها الحكومة وتراقب جودة
ال �ت �ع �ل �ي��م ف� ��ي ه� � ��ذه ال �ج ��ام �ع ��ات

سواكد هين متحدثة خالل الندوة

م � ��ع ان � �ت � �ه� ��اء ال � � �ف � � ��راغ اإلداري
لجامعة الكويت وتعين أم��ن عام
لها بات من الضروري حسم جميع
امللفات التي كانت حبيسة األدراج
خال الفترة املاضية و لم يتم البت
ف�ي�ه��ا إل ��ى اآلن ب�ح�ج��ة ع ��دم وج��ود
أمن عام باألصالة.
ورأت مصادر جامعية ل� (الراي)

ان «امل � �ل � �ف ��ات ال� �ت ��ي ت �ع �ي��ق ال �ع �م��ل
اإلداري وكانت متراكمة منذ أشهر
ح ��ان ال��وق��ت ل��ان�ت�ه��اء م�ن�ه��ا وأول
وأه� � ��م ه � ��ذه ت �ط �ب �ي��ق اإلح� ��ال� ��ة إل��ى
ال �ت �ق��اع��د م �ب��اش��رة ل �ك��ل م��ن أم�ض��ى
 30ع � ��ام � ��ًا ب� ��ال � �خ� ��دم� ��ة خ �ص ��وص ��ًا
ف��ي ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة ول�ي�س��ت
التنفيذية ،لتمكن الشباب من رفعة
شأن الجهات والهيئات الحكومية
بالشكل املطلوب ،الفتًا إلى ان هناك

أك�ث��ر م��ن  100م��وظ��ف ف��ي الجامعة
قد تعدوا  35عامًا خدمة».
وط ��ال� �ب ��ت امل � �ص � ��ادر م� ��ن األم� ��ن
العام «سرعة نشر إع��ان الوظائف
اإلش��راف �ي��ة ال� ��ذي ت��وق��ف م �ن��ذ أك�ث��ر
م ��ن ع ��ام وذل� ��ك ألس �ب ��اب شخصية
داخ� � ��ل ق �ط ��اع ��ات ال �ع �م��ل امل�خ�ت�ل�ف��ة
بالجامعة» ،مشيرًا إلى ان «الشواغر
ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا م ��راك ��ز ال�ع�م��ل
تجاوزت  20منصبًا شاغرًا ».

مكتبتها نظمت يومًا مفتوحًا تضمن فعاليات فنية وترفيهية وثقافية

الجامعة األميركية أطلقت خدمة
«»AUK repository
| كتبت دعاء العوضي |

 15ألف برنامج دراسي في الجامعات الكندية
ل�ض�م��ان م�س�ت��وى ال��دراس��ة ال��ذي
يصل للطلبة».
وأش � � � � � � � ��ارت ال� � � � ��ى ان«ج� � �م� � �ي � ��ع
ال �ك �ل �ي��ات وال �ج��ام �ع��ات ف ��ي ك�ن��دا
م �س �ت��واه��ا ال �ت �ع �ل �ي �م��ي م �ت �ق��ارب
وذل� ��ك ألن ج� ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م فيها
عالية« ،موضحة ان «كندا تتيح
فرصة إقامة املشاريع الصغيرة
ل�ل�ط�ل�ب��ة ال ��دارس ��ن ف�ي�ه��ا بعكس
الدول األخرى».
وأض��اف��ت ان «ك �ن��دا ث��ان��ي أكبر
دولة في العالم وتحتضن أكثر من
 200لغة من مختلف لغات العالم»،
م�ب�ي�ن��ة ان«ال � ��دول � ��ة ح��اص �ل��ة على
تقييم في املعيشة من حيث األمن
واألمان وسامة جميع املهاجرين
إليها من الدول األخرى».

محليات

15

(تصوير زكريا عطية)

ن �ظ �م��ت إدارة م�ك�ت�ب��ة ال�ج��ام�ع��ة
األم�ي��رك�ي��ة « »AUKال �ي��وم امل�ف�ت��وح
ال �س �ن��وي أم ��س ب�م�ش��ارك��ة ع ��دد من
دك��ات��رة وطلبة وم��وظ�ف��ي الجامعة
امل �ت �ط��وع��ن ت �خ �ل �ل��ه ت �ق��دي��م ب�ع��ض
املعروضات التوضيحية للخدمات
املميزة التي تقدمها املكتبة.
وق� ��ال� ��ت م ��دي ��ر امل �ك �ت �ب��ة أسماء
ال �ك �ن �ع ��ان ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
إن «امل�ك�ت�ب��ة أط�ل�ق��ت خ��دم��ة ج��دي��دة
ت �س �م��ى ( )auk repositoryوه ��ي
ع� �ب ��ارة ع ��ن ق ��اع ��دة ب �ي ��ان ��ات ت�ض��م
أب �ح��اث ال��دك��ات��رة ومشاريع طلبة
ال� �ج ��ام� �ع ��ة وت � ��أت � ��ي ه� � ��ذه ال �خ ��دم ��ة
ال �ح��دي �ث��ة ض �م��ن خ ��دم ��ات م�ت�ع��ددة
ومتميزة يعرضها دكاترة الجامعة
خال اليوم املفتوح».
وأش��ارت الكنعان إل��ى ان «اليوم
امل� � �ف� � �ت � ��وح ي� �ت� �ض� �م ��ن أي� � �ض � ��ًا ع� ��دة
م �ح ��اض ��رات ت �ت �ط��رق إل� ��ى م �ص��ادر
قواعد البيانات والكتب اإللكترونية
حيث ان املكتبة تحتوي على أكثر
من  138ألف كتاب إلكتروني وأثناء
امل� �ح ��اض ��رة س �ي �ت��م ت �ع �ل �ي��م ال�ط�ل�ب��ة
طريقة ال��وص��ول إل��ى الكتاب امل��راد
قراءته».
وذك � � � � ��رت ان «ال � � �ي� � ��وم امل� �ف� �ت ��وح
يتضمن مسابقات ثقافية متنوعة
ومميزة وتوزيع جوائز رمزية على
ال �ف��ائ��زي��ن ب��االض��اف��ة ال ��ى م�ع��رض
وبوسترات متميزة».

(تصوير كرم ذياب)

جانب من الحضورجانب من الحضور

إحدى الدارسات تطلع على محتويات المعرض

وأض ��اف ��ت ان ��ه «س �ي �ت��م ت�ق��دي��م
ب� �ع ��ض امل � �ح� ��اض� ��رات ال �ث �ق��اف �ي��ة
ف��ي ال�س��اع��ات األخ�ي��رة م��ن اليوم
املفتوح مشيرة إلى ان«الفعالية
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى أن �ش �ط��ة ث �ق��اف �ي��ة

م �ت �ع ��ددة ل �ل �ط �ل �ب��ة ت �ش �م��ل ي��وم��ًا
ترفيهيًا للتعرف على امل�ص��ادر
امل� �ت ��اح ��ة ف ��ي امل �ك �ت �ب��ة واإلع� � ��ان
أي �ض��ًا ع��ن ك��ل م��ا ه��و متاح في
املكتبة».

