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إحالة أمني عام الجامعة الى التقاعد
نتيجة التحقيق معه في  26مايو
| كتب فراس نايف |
أوض ��ح م�ص��در ج��ام�ع��ي ،ل � «ال � ��راي» ،ان «ق ��رار مجلس الخدمة
املدنية بإحالة أمني عام جامعة الكويت الدكتور نبيل اللوغاني،
الى التقاعد ،على الرغم من عدم انتهاء مدته القانونية ،جاء بعد
التحقيق مع اللوغاني في املجلس التأديبي الذي عقد في  26مايو
ال�ف��ائ��ت ب��رئ��اس��ة وزي ��رة ال �ش��ؤون ،ووك�ي��ل دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية،
وممثل عن الفتوى والتشريع ،وممثل عن دي��وان الخدمة املدنية،
باإلضافة الى أمانة السر ،وذلك بسبب املخالفات االدارية املنسوبة
له».
ول �ف��ت امل� �ص ��در ال �ج��ام �ع��ي ال� ��ى ان ق � ��رار االح ��ال ��ة ال� ��ى امل�ج�ل��س
التأديبي من قبل وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي ،صدر عقب
ت �ح��دث ال��دك �ت��ور ال�ل��وغ��ان��ي ف��ي ح�ف��ل ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز اإلداري في
الجامعة سابقا ،حيث تطرق إلى شق الفساد في الجامعة ،والذي
طال بعض أعضاء هيئة التدريس ،ما أثار حفيظة بعضهم والذين
تقدموا بشكاوى عدة للوزير مستهجنني ما قاله اللوغاني.

املكتب الثقافي في كندا :تسهيل القبول
للطلبة الكويتيني في «طب» كالجاري
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الجامعي

«املنار الطبي» فازت
بجمعية العلوم الطبية املساعدة

إقبال من الطالبات على التصويت

حضور طالبي ضعيف

ف ��ازت ق��ائ�م��ة امل �ن��ار ال�ط�ب��ي ب�ج�م�ع�ي��ة كلية
العلوم الطبية املساعدة ،حاصدة  509اصوات،
تلتها قائمة الوسط الديموقراطي بحصولها
على  198صوتا.
وق��ال رئيس اللجنة اإلع��ام�ي��ة النتخابات
ال�ج�م�ع�ي��ات العلمية ل�ل�ع��ام ال�ج��ام�ع��ي /2015
 ،2016إن «عجلة العرس الديموقراطي الطابي
س � ��ارت ف ��ي أج� � ��واء ح �م��اس �ي��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
جمعية كلية العلوم الطبية املساعدة يسودها
ال�ت�ن��اف��س ك�م��ا ه��و ال��وض��ع امل�ع�ت��اد ف��ي ال�ح��رم

ال�ج��ام�ع��ي ف��ي ال �ج��اب��ري��ة ،وذل ��ك ب��ني قائمتي
املنار الطبي والوسط الديموقراطي».
من جانبها قالت رئيسة لجنة االقتراع غادة
الحلواجي ،إنه «تم فتح باب االقتراع في تمام
الساعة التاسعة صباحا على أن يتم اغ��اق
ال�ص�ن��ادي��ق ف��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال�ث��ال�ث��ة ع�ص��را
وذل��ك باتفاق مناديب ال�ق��وائ��م» ،موضحة أن
«عدد املقترعات حتى الساعة  12ظهرًا بلغ في
لجنة الطالبات  620طالبة من أصل  915طالبة
يحق لهن التصويت ،ووص��ل في ختام اليوم

الى  709طالبات».
وأش� ��ار ن��ائ��ب رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االق �ت ��راع خالد
ال �ش �م��ري ،إل��ى أن نسبة ال�ت�ص��وي��ت ف��ي لجنة
ال �ط��اب ك��ان��ت ه��ادئ��ة م �ن��ذ ال �س��اع��ات األول ��ى
ل ��اق� �ت ��راع ،ح �ي��ث ان ع � ��دد ال� �ط ��اب ف ��ي ك�ل�ي��ة
ال �ع �ل��وم ال �ط �ب �ي��ة امل �س ��اع ��دة  51ط��ال �ب��ا م�ق�ي��دا
ي �ح��ق ل �ه��م ال �ت �ص��وي��ت ،وح �ت��ى م��وع��د إغ ��اق
ال �ص �ن��ادي��ق ،م��وض�ح��ا أن ع��دد ال �ط��اب ال��ذي��ن
ادلوا بأصواتهم نحو  28طالبا حتى الساعة
الواحدة ظهرا ،ووصل عددهم  34طالبا».

ّ
الجامعة األميركية دشنت عامها الجديد

تبادل الهدايا

بحث املكتب الثقافي الكويتي في العاصمة الكندية أوتاوا ،مع
مسؤولي كلية الطب البشري في جامعة كالجاري تسهيل القبول
للطلبة الكويتيني.
واستقبل رئيس املكتب الثقافي الدكتور فهد الناصر في مقر
املكتب املسؤولة عن التسجيل في برنامج البكالوريوس للعلوم
الصحية وال �ط��ب ال�ب�ش��ري ف��ي ج��ام�ع��ة ك��ال�ج��اري جنيفر ل��وغ��ان،
ومدير العلوم الطبية الحيوية  Biomedical Sciencesفي الجامعة
الدكتور فان مارل.
واس �ت �ع��رض ال �ن��اص��ر خ ��ال ال �ل �ق��اء أح� ��وال ال�ط�ل�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي��ني
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة وس �ب��ل ال�ع�ن��اي��ة ب�ه��م وت��ذل�ي��ل ال�ص�ع��وب��ات ال �ت��ي قد
تعترضهم مع العلم أن أغلب هؤالء الطلبة يدرسون في تخصص
الطب البشري.
وتمت مراجعة وتحديث بنود اتفاقية وزارة التعليم العالي مع
جامعة كالجاري في مجال الطب والذي تضمن  10مقاعد دراسية
س�ن��وي��ًا للطلبة ال�ك��وي�ت�ي��ني ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ال �ب �ش��ري ف��ي جامعة
كالجاري.

باحث كويتي نال املاجستير
من «التربية الفنية» في القاهرة

العنزي مهنئًا الباحث الكويتي السبيعي

القاهرة ـ من عال بدوي
بتفوق ،وث�ن��اء م��ن لجنة الحكم ،حصل الباحث الكويتي فهد
السبيعي ،على درجة املاجستير في الرسالة العلمية ،التي تقدم
بها إلى كلية التربية الفنية بجامعة حلوان في القاهرة.
ال �ب��اح��ث ال�س�ب�ي�ع��ي ق ��ال ل� � «ال � ��راي» إن ال��رس��ال��ة ح�م�ل��ت ع�ن��وان
«تصميم وح��دات تدريسية قائمة على منهجي الدراسة العملية
والفنية لطلبة املرحلة املتوسطة في الكويت».
وأوص� ��ت ل�ج�ن��ة ال�ح�ك��م ب�ح�ض��ور امل�س�ت�ش��ار ال�ث�ق��اف��ي الكويتي
في القاهرة الدكتور فريح العنزي بطبع الرسالة وتداولها بني
الجامعات.
وق� � ّ�دم امل�ك�ت��ب ال�ث�ق��اف��ي وط�ل�ب��ة ال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا ال�ك��وي�ت�ي��ون
ال� ��دارس� ��ون ف ��ي ج��ام �ع��ة ح �ل��وان ال�ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ال �ب��اح��ث ال�ك��وي�ت��ي
وال�ت�ق�ط��وا م�ع��ه ال �ص��ور ال�ت��ذك��اري��ة،م�ت�م�ن��ني ل��ه م��زي �دًا م��ن النجاح
والتوفيق.

«التربية» هنأت أعضاء هيئة التدريس
بالعام الدراسي الجديد

نجاة املطوع تهنئ أعضاء هيئة التدريس

هنأت عميدة كلية التربية في جامعة الكويت الدكتورة نجاة
امل�ط��وع ،أعضاء هيئة التدريس في الكلية بمناسبة بداية العام
الجامعي الجديد .2016-2015
وح�ض��ر حفل االس�ت�ق�ب��ال ال��ذي نظمته الكلية أم��س ،لفيف من
أعضاء هيئة التدريس.
ووجهت املطوع الشكر الجزيل إلى مديرة مركز التربية العلمية
السابقة الدكتورة نهى الرويشد ،ملا قامت به من جهود واضحة
تركت بصمة وان �ج��ازات على جميع األص �ع��دة ،وك��ذل��ك الدكتورة
زهاء الصويان مديرة مركز تطوير التعليم السابقة ،ملا كان لها
من جهود تذكر وقامت بتكريمهما.
واستعرضت ال��دك�ت��ورة نجاة امل�ط��وع بإيجاز بعض ان�ج��ازات
الكلية حول الشؤون الطابية واألكاديمية والدراسات العليا.

محليات

ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت الس�ت�ك�م��ال
م �س �ي��رت �ه��م ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،م� �ش� �ي ��را ال � ��ى أن �ه��م
س �ي �ت �ل �ق��ون ت�ع�ل�ي�م�ه��م ع �ل��ى أي � ��دي ن �خ �ب��ة م��ن
أعضاء هيئة التدريس.
وق� ��ال� ��ت ال� ��دك � �ت� ��ورة م �ظ �ف ��ر ،إن «األن �ش �ط ��ة
الخارجية تلعب دورا مهما في دعم التجربة
التعليمية» ،داع�ي��ة الطلبة ال��ى ق�ض��اء بعض
ال ��وق ��ت ف ��ي ال �ح ��رم ال �ج��ام �ع��ي ،وال �ت �ف��اع��ل مع
ب�ع�ض�ه��م ال �ب �ع��ض ،وال �ت �ع �ل��م خ� ��ارج ال�ف�ص��ول
الدراسية ،واالستمتاع بتجربة فرص األنشطة
املتاحة في الجامعة.
وخ � �ص� ��ص ي � � ��وم ك� ��ام� ��ل ض � �م ��ن االس � �ب� ��وع
التوجيهي إلى طلبة برنامج اللغة اإلنكليزية
املكثف ،وتم خاله شرح أه��داف البرنامج من
ق�ب��ل م��دي��رة ال�ب��رن��ام��ج س��ان��درا ش�ت��اي��ن ،حيث
ت ��م ت �ص �م �ي��م ال �ب��رن��ام��ج مل �س��اع��دة امل �ب �ت��دئ��ني،
وذوي الكفاءة املتوسطة واملتقدمة في اللغة
اإلنكليزية لتطوير م�ه��ارات اللغة األكاديمية
املتقدمة الازمة للطالب لتحقيق نجاحه في
الجامعة.
واس �ت �ض��اف��ت ال� � ��دورات ال�ت��وج�ي�ه�ي��ة أي�ض��ا
م �ت �ح��دث��ني م ��ن م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة
بمن في ذل��ك أسماء املطيري مديرة العاقات
ال �ع��ام��ة ،ف�ه��د ال�خ�ل�ي�ف��ة م��دي��ر م�ك�ت��ب البعثات
ال��داخ �ل �ي��ة ،ال �ج��وه��رة ال �غ �ي��ث م��دق��ق امل �ك��اف��أة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ،ن � � ��ورة ال �ض �ب �ي �ب��ي م� ��ن م�ك�ت��ب
العاقات العامة ،الذين قدموا ملحة عامة عن
امل �ن��ح وال � �ع ��اوات االج �ت �م��اع �ي��ة ب �م��ا ف��ي ذل��ك،
متطلباتها ،وإج� ��راءات تطبيقها ،وال �ج��داول

الزمنية.
وعقب انتهاء احتفاليات الترحيب الرسمي
بالطلبة ال�ج��دد ،ب��دأت جولة توجيهية داخ��ل
ال �ح��رم ال�ج��ام�ع��ي ت�ح��ت إش� ��راف أع �ض��اء قسم
ش��ؤون ال�ط��اب ،حيث م��رت الجولة باملنشآت
املختلفة داخ��ل ال�ح��رم الجامعي بما ف��ي ذلك
مكتبة الجامعة ومكاتب القبول والتسجيل
وم��رك��ز االرش��اد االك��ادي�م��ي وال��دع��م التعليمي
ومركز التعليم املستمر والقاعات الرياضية،
ومنحت ه��ذه ال�ج��ول��ة الطلبة ف��رص��ة التعرف
على بيئة الدراسة الجديدة في جو غير رسمي
حيث استطاعوا معاينة املنشآت التي جذبت
انتباههم والتقوا بعدد أكبر من أعضاء هيئة
التدريس وفريق العمل اإلداري في الجامعة.
ً
واس �ت�ك �م��اال لعملية تهيئة ال�ط�ل�ب��ة ال�ج��دد
للمناخ ال�ج��ام�ع��ي وال�ت��رح�ي��ب ب �ع��ودة الطلبة
امل �س �ت �م��ري��ن ،أع ��د م�ك�ت��ب ش � ��ؤون ال �ط ��اب في
ال� �ج ��ام� �ع ��ة م �ج �م ��وع ��ة ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن األن �ش �ط ��ة
ال �ت��روي �ح �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف ��ي ال �ش �ه��ر األول
م��ن ال ��دراس ��ة ب �ه��دف م �س��اع��دة ال�ط�ل�ب��ة ال�ج��دد
على االنتقال بساسة إل��ى الحياة الجامعية
واط��اع�ه��م على األنشطة املختلفة واملتعددة
ل �ل �ج��ام �ع��ة ،وس � ��وف ت �ت �ض �م��ن ه� ��ذه األن �ش �ط��ة
أسبوعًا ترحيبيا بعودة الطلبة إلى الجامعة
م ��رة أخ� ��رى ،وأب� ��رز أح��داث��ه م �ع��رض ال �ن��وادي
ال�ط��اب�ي��ة ول �ق��اء م��ع أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
واح�ت�ف��ال�ي��ة «ي ��وم ف��ي ال �ه��واء ال �ط �ل��ق» ،ضمن
مجموعة من األنشطة الترفيهية التي تعكس
الوجه غير األكاديمي من الجامعة األميركية.

أول معهد عال في الشرق األوسط يحصل عليه لجميع برامجه

«الطاقة» نال االعتماد األكاديمي من «»ABET
ه �ن��أ م��دي��رع��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال �ت ��دري ��ب
ال� ��دك � �ت� ��ور أح � �م ��د األث� � � � ��ري ،أس� ��رة
العاملني في املعهد العالي للطاقة
لحصوله على االعتماد األكاديمي
م��ن مؤسسة « »ABETاألميركية
ل �ج �م �ي��ع ب� ��رام � �ج� ��ه ،ك � � ��أول م�ع�ه��د
ع ��ال ف��ي ال �ش��رق االوس� ��ط يحصل
علي االع�ت�م��اد األك��ادي�م��ي لجميع
البرامج املقامة به.
واستقبل األثري ،في هذا االطار
أس � � ��رة امل� �ع� �ه ��د ي �ت �ق��دم �ه��م امل ��دي ��ر
ع�م��ر ال �ح �م��دان ،ورؤس� ��اء األق�س��ام
وامل �ك��ات��ب ،ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال � �ع� ��ام ل � �ش� ��ؤون ال � �ت ��دري ��ب ح�س��ن
ال��زن �ك��ي ،وم��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ع��اق��ات
العامة واإلع ��ام األس�ت��اذة فاطمة
ال� �ع ��ازم ��ي ،وذل � ��ك ف ��ي م �ك �ت �ب��ه ف��ي
ديوان عام الهيئة في العديلية.
واش��اد األث��ري باجتياز املعهد
ملتطلبات االعتماد األكاديمي في
فترة زمنية قياسية محل اعجاب
وت�ق��دي��ر ال�ج�م�ي��ع ح�ي��ث ان سرعة
االن �ج��از ووض��ع الخطط املحكمة
واختيار العناصر املميزة إلنجاح
خ �ط��ط ال �ع �م��ل ال �ت ��ي أس �ه ��م ف�ي�ه��ا
ال �ج �م �ي��ع ب � ��روح ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د،
مثنيا على تاحمهم وحماسهم
وت�ف��ان�ي�ه��م لتحقيق ه��ذا اإلن �ج��از

ً
األثري مستقبال قيادات املعهد

ال � �ك � �ب � �ي ��ر ،م � ��ا ي � � ��دل ع � �ل ��ى ت �ف��ان��ي
وج �ه��د وم �ث��اب��رة إدارة امل �ع �ه��د و
ج�م�ي��ع منتسبي امل�ع�ه��د ح�ت��ى تم
تحقيق ك��اف��ة متطلبات االعتماد
األكاديمي الدولي ،وأنه ملن دواعي
الفخر واالع�ت��زاز للهيئة ان يكون
املعهد ال�ع��ال��ي للطاقة أول معهد
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ي�ح�ص��ل ع �ل��ى االع �ت �م��اد
االكاديمي لكافة برامجه.
وت � �م � �ن� ��ى األث � � � � � ��ري أن ت �ت �س��ع
رق �ع��ة اإلن �ج��از وم��واك �ب��ة ال�ع��امل�ي��ة
بحصول كليات وم�ع��اه��د الهيئة
ع �ل��ى االع� �ت� �م ��اد األك ��ادي� �م ��ي ،وأن
تكون هذه خطوة تتبعها خطوات
ل� �ل� �ن� �ج ��اح ب� � � ��إذن ال� � �ل � ��ه ،م �ت��وج �ه��ًا
بالشكر إل��ى إدارة املعهد العالي
ل� �ل� �ط ��اق ��ة وك � ��اف � ��ة ال � �ع ��ام � �ل ��ني م��ن
أعضاء هيئة التدريب والتدريس

أعلن مدير ع��ام الهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال �ت��دري��ب
ال � ��دك� � �ت � ��ور أح� � �م � ��د األث� � � � � � ��ري ،ع��ن
ح��اج��ة الهيئة ملنتدبني ف��ي كلية
ال ��دراس ��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،وذل��ك
ل�س��د ب�ع��ض ال�ش��واغ��ر ف��ي الهيئة
التدريسية وتفعيل لرغبة االدارة
بتذليل جميع ال�ص�ع��وب��ات التي
ق ��د ت ��واج ��ه امل �س �ي ��رة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
لطلبة الهيئة.
وق � ��ال األث � � ��ري إن� ��ه «ت� ��م أم ��س،
ف �ت��ح ال� �ب ��اب ل ��ان� �ت ��داب ف ��ي ك�ل�ي��ة
الدراسات التكنولوجية ،وتستمر
ع�م�ل�ي��ة ت�ل�ق��ي ال �ط �ل �ب��ات ح �ت��ى 23
سبتمبر الجاري ،وذلك في املكتب
الفني في املجمع التكنولوجي في
الشويخ».
واض � � � ��اف ان «ال �ت �خ �ص �ص��ات
امل� � �ط� � �ل � ��وب � ��ة ت � �ش � �م� ��ل ت �خ �ص ��ص
رياضيات ،ماجستير ،ودكتوراه،
وف �ي��زي��اء م��اج�س�ت�ي��ر ودك� �ت ��وراه،
وهندسة كهربائية ونقل و توزيع
ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م��اج�س�ت�ي��ر

أحمد األثري

ودك �ت��وراه ،وه�ن��دس��ة ميكانيكية
م��اج�س�ت�ي��ر ودك� �ت ��وراه ،وه�ن��دس��ة
م ��دن� �ي ��ة م��اج �س �ت �ي��ر ودك � � �ت � ��وراه،
وه �ن��دس��ة ب �ح��ري��ة ب �ك��ال��وري��وس،
وم� � ��اج � � �س � � �ت � � �ي� � ��ر ،ودك � � � � � �ت� � � � � ��وراه،
وهندسة س�ي��ارات ،بكالوريوس،
وماجستير ،ودكتوراه ،وهندسة
كيميائية ماجستير ودك �ت��وراه،
وه �ن��دس��ة ك �م �ب �ي��وت��ر م��اج�س�ت�ي��ر
ودك � � � �ت� � � ��وراه ،وه � �ن� ��دس� ��ة ب� �ت ��رول
ماجستير ودكتوراه».

الديحاني :فوز «التغيير»
نتيجة خدمة طلبة «الشريعة»
| كتب فراس نايف |
ق � ��ال امل �ن �س ��ق ال � �ع� ��ام ل �ق��ائ �م��ة
ال �ت �غ �ي �ي��ر ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة
وال � � � � � � � ��دراس � � � � � � � ��ات االس � � ��ام � � �ي � � ��ة
عبدالعزيز الديحاني ،إن «الفوز
ب �ج �م �ع �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة ج � ��اء ب�ع��د
جهد ثاث سنوات متتالية في
خ ��دم ��ة ال �ط �ل �ب��ة» ،الف �ت ��ا ال� ��ى ان
«ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي ق �ي��ادة الشريعة
سابقا لم تتحرك فعليا لخدمة
الطلبة».
وأضاف« ،بعد الفوز ستكون
ه �ن��اك ن �ظ��رة ش�م��ول�ي��ة للتغيير
ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة ،س �ع �ي��ا في
تطويرها وتغييرها لافضل»،
م � � �ش � ��ددا ع � �ل ��ى ان «ال �ج �م �ع �ي ��ة
بقيادة التغيير ستضع مصلحة
الطلبة نصب أعينها ،وستكون
مصلحة الطالب في املقدمة».

عبدالعزيز الديحاني

وش � � � � � ��دد ال � ��دي � � �ح � ��ان � ��ي ع �ل ��ى
سياسة الباب املفتوح ،مبينا ان
ابواب الجمعية مفتوحة لجميع
الزماء الطلبة ،متوجها ب�1489
ب ��اق ��ة ورد ل� �ك ��ل ط ��ال ��ب ص� � ّ�وت
لصالح «التغيير» في انتخابات
جمعية الشريعة.

«الهندسة» :تعيني زياد عبدالسالم
مديرًا ملركز الفحوصات الهندسية

صورة جماعية لطلبة برنامج اللغة اإلنكليزية املكثف مع أعضاء هيئة التدريس

ّ
دش �ن��ت ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت،
عامها ال��دراس��ي الجديد ه��ذا األس�ب��وع ،بعدد
من األنشطة الطابية ّ
املعدة الستقبال الطلبة
ال �ج��دد وامل �س �ت �م��ري��ن ،ت�ض�م�ن��ت ع�ق��د جلسات
إرشادية وجوالت في حرم الجامعة ومقابات
م��ع األس��ات��ذة واملوظفني ف��ي مختلف األقسام
ب �ه ��دف ت �ع��ري��ف ال �ط �ل �ب��ة ب�م�ج�ت�م��ع ال �ج��ام �ع��ة
والحياة الجامعية بشكل عام.
وق� ��ال� ��ت ال� �ج ��ام� �ع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ،ف� ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي ،ان «ت �ل��ك االن �ش �ط��ة ب� ��دأت بحلقات
ت��وج�ي�ه�ي��ة ألع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س ال �ج��دد
وال� �س ��اب� �ق ��ني ،ح �ي��ث ان � �ض � ّ�م ف ��ي ه � ��ذا ال �ف �ص��ل
ال� ��دراس� ��ي  5أع� �ض ��اء ج� ��دد ل �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
بدوام كامل ،قادمني من مختلف أنحاء العالم،
ومعهم س�ن��وات خبرة وإن �ج��ازات علمية ذات
قيمة ستضيف الكثير لكلية اآلداب والعلوم،
وك �ل �ي��ة إدارة األع� �م ��ال واالق �ت �ص��اد وب��رن��ام��ج
اللغة اإلنكليزية املكثف».
واضافت «استمرت الجوالت اإلرشادية على
مدى أربعة أي��ام حيث ب��دأت بجلسة استقبال
رس �م �ي��ة ت�ض�م�ن��ت ك �ل �م��ات ت��رح�ي�ب�ي��ة م��ن قبل
رئ�ي��س الجامعة ال��دك�ت��ور ن��زار ح�م��زة ،ونائب
رئ �ي��س ال�ج��ام�ع��ة ل �ش��ؤون ال �ق �ب��ول وال �ع��اق��ات
العامة أم��ل البنعلي ،وعميدة ش��ؤون الطاب
ال��دك�ت��ورة ح�ن��ان مظفر ،وع�م�ي��دة كلية اآلداب
والعلوم الدكتورة روض��ة ع��واد ،وعميد كلية
اإلدارة واالقتصاد الدكتور جني وانغ».
م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ه �ن��أ ال ��دك� �ت ��ور ح � �م ��زة ،خ��ال
خطابه الترحيبي الطاب الجدد على اختيار

فتح باب التقدم لالنتداب
في كلية الدراسات التكنولوجية

واإلداريني ومكتب ضمان الجودة
واالعتماد االكاديمي بالهيئة على
ج �ه��ده��م وإخ��اص �ه ��م ف ��ي ال�ع�م��ل
وتحقيق هدفهم بالحصول على
االع �ت �م��اد األك��ادي �م��ي ،متمنيا أن
يستمر ه��ذا ال�ع�ط��اء مل��ا ف�ي��ه خير
ملصلحة هيئتنا ال�غ��ال�ي��ة وبلدنا
الحبيبة.
ولفتت م�ص��ادر ف��ي املعهد الى
ان ه � ��ذا اإلن � �ج� ��از امل �م �ي ��ز ي�ع�ك��س
التطور والتقدم الكبير الذي وصل
ل ��ه امل �ع �ه��د ف ��ي امل� �ج ��ال ال �ت��دري �ب��ي
وجودة البرامج املقامة للمتدربني،
إضافة إلى سعي املعهد الدائم إلى
تطبيق أفضل األنظمة واملعايير
ال �ع��امل �ي��ة وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ج��ودة
والسامة والتطوير املستمر.
وقالت «حصل املعهد على هذا

االع �ت �م��اد األك��ادي �م��ي ب �ع��د إج ��راء
ع�م�ل�ي��ة ت��دق�ي��ق م�س�ت�ق�ل��ة وش��ام�ل��ة
ل �ج �م �ي��ع ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ت ��دري �ب �ي ��ة
باملعهد وتقييم أداء أعضاء هيئة
ال �ت��دري��ب وف��ق س�ي��اس��ات تشغيل
م �ط ��اب �ق ��ة ل �ل �م �ع��اي �ي��ر ال� ��دول � �ي� ��ة»،
مشيرة ال��ى ان سلسلة اإلنجازات
في املعهد بدأت في عام  2008حيث
ح�ص��ل ع�ل��ى االع �ت �م��اد االك��ادي�م��ي
لبرنامج محطات التحويل التابع
لقسم الشبكات الكهربائية ،إلى أن
تم اعتماد جميع البرامج املقامة
في املعهد.
وف� ��ي ن �ه��اي��ة ال �ل �ق��اء ق� ��ام م��دي��ر
امل �ع �ه ��د ب� ��إه� ��داء ال ��دك� �ت ��ور أح �م��د
األث� ��ري ن�س�خ��ة م��ن ك��اف��ة ال�ب��رام��ج
امل � �ق� ��ام� ��ة ف � ��ي امل� �ع� �ه ��د وال� � �ت � ��ي ت��م
اعتمادها من منظمة «.»ABET

أص� ��در ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة
وال �ب �ت��رول ف��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت،
ال��دك �ت��ور ح�س��ني ال �خ �ي��اط ،ق ��رارًا
بتعني الدكتور زياد عبدالسام،
م� � � ��دي � � � �رًا مل � � ��رك � � ��ز ال � �ف � �ح � ��وص � ��ات
الهندسية واملخبرية واملعايرة،
اعتبارًا من سبتمبر الجاري ،ملدة
عام.
وال ��دك� �ت ��ور زي � ��اد ع �ب��دال �س��ام،
ح��اص��ل ع �ل��ى ش �ه ��ادة ال��دك �ت��وراه
م��ن ج��ام�ع��ة ك� ��اردف ال �ت��ي صنفت
ف� ��ي امل� ��رك� ��ز االول ف� ��ي ت�خ�ص��ص
ال �ه �ن��دس��ة امل��دن �ي��ة أخ� �ي ��را ،حسب
ت�ص�ن�ي��ف Research Excellence
 ،Framework 2014وع �ض��و في

زياد عبدالسالم

لجنة توحيد املختبرات االنشائية
ل �ل��دول��ة ،ول��دي��ه خ �ب��رة ف��ي م�ج��ال
الفحوصات أكثر من  9سنوات.

فتح «حساب جاري» لطالب الدراسات
الكويتيني في «التجاري الدولي»
| القاهرة ـ من عال بدوي |
دع ��ا امل�ك�ت��ب ال�ث�ق��اف��ي ف��ي س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ق��اه��رة ،ط��اب
ال��دراس��ات العليا املبعوثني على بعثة بكامل املخصصات وممن
ي�ق��وم��ون ب�ص��رف امل�خ�ص�ص��ات ال�ش�ه��ري��ة ل�ه��م ع��ن ط��ري��ق املكتب،
مراجعة قسم ال�ش��ؤون املالية باملكتب لفتح ح�س��اب لهم بالبنك
التجاري الدولي.
وق��ال م�ص��در ف��ي املكتب ل ��«ال��راي» :إن ه��ذا اإلج ��راء ي�ه��دف إلى
تحويل األموال لهم من خال حسابهم بالبنك التجاري الدولي.
وأش��ار ،إل��ى أن��ه على الطلبة الكويتيني سرعة اللجوء للمكتب
حتى يتم االنتهاء من هذا اإلجراء.

مجلة «االتحاد» :العمل النقابي
يصقل شخصية الطلبة
ق� � � ��ال ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س ت �ح ��ري ��ر
مجلة «االت �ح��اد» التابعة للهيئة
التنفيذية الت�ح��اد طلبة الكويت
ف ��رع ال�ج��ام�ع��ة س�ل�م��ان ال�ك�ن��دري،
إن «ال�ع�م��ل النقابي ال�ط��اب��ي هو
أرض خصبة الك�ت�س��اب امل�ه��ارات
وال �خ �ب��رات اإلع��ام �ي��ة وال�ق�ي��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،ع ��اوة ع�ل��ى أن�ه��ا
تصقل شخصية الطالب والطالبة
في جو يسوده االحترام املتبادل
وت �ق �ب��ل ال � � ��رأي وال� � � ��رأي اآلخ� � ��ر ال
سيما ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة ،والتي
ت�ت�ط�ل��ب ت�ك�ث�ي��ف ال �ح��س ال��وط�ن��ي
والتسامي فوق كل خاف لتبقى
الكويت منارة للحرية والتاحم».
واض � � � ��اف ال� � �ك� � �ن � ��دري ،ان «م ��ا
تشهده الجامعة من االنتخابات
ال �ط��اب �ي��ة ه ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن ع��رس
ديموقراطي بكل ما تحمله الكلمة
م ��ن م �ع �ن ��ى» ،م �ب �ي �ن��ا أن «ات �ح ��اد
ال �ط �ل �ب��ة وال �ج �م �ع �ي��ات وال ��رواب ��ط
ي�ق��ع ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا ت�ع��زي��ز معاني
االن � �ت � �م� ��اء وت� �ق� �ب ��ل ال � � � ��رأي اآلخ� ��ر
وال� �ت ��اح ��م م ��ن خ � ��ال أن�ش�ط�ت�ه��ا
وفعالياتها املختلفة».
وش��دد ال�ك�ن��دري ع�ل��ى ض��رورة

سلمان الكندري

ت�ف�ع�ي��ل دور م��ؤس �س��ات املجتمع
ب �ش �ك��ل أك� �ب ��ر الح � �ت � ��واء ال �ش �ب��اب
واس �ت� �ث �م ��ار ط��اق��ات �ه��م ل�ت�ح�ق�ي��ق
طموحاتهم واس�ت�ث�م��ار أوق��ات�ه��م
وم � ��ن ث� ��م امل �س ��اه �م ��ة ف� ��ي ن�ه�ض��ة
الكويت.
وتمنى الكندري من املؤسسات
اإلعامية والنشطاء ف��ي شبكات
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي «ت �ق��دي��م
رس� � ��ائ� � ��ل إع � ��ام � �ي � ��ة ه� � ��ادف� � ��ة ف��ي
م �ح �ت��واه��ا ت��رت �ك��ز ع �ل��ى ال �ج��ان��ب
الوطني والتنموي للمساهمة في
نهضة الكويت».

