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الجامعي

 1988طالبًا وطالبة
تقدموا لبعثات «التطبيقي»
ب� �ي� �ن ��ت إدارة ال� �ب� �ع� �ث ��ات
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� � �ت � ��دري � ��ب ،أن
إج� �م ��ال ��ي أع � � � ��داد امل �ت �ق��دم��ني
إلع� � � � � ��الن ال� � �ب� � �ع� � �ث � ��ات ل� �ل� �ع ��ام
الدراسي  ،2015-2014والذي
ب � ��دأ ف� ��ي  5ي ��ول� �ي ��و وان �ت �ه��ى
ف��ي  5سبتمبر ال �ج��اري ،بلغ
1988طالبا وطالبة.
وق � � � ��ال � � � ��ت م� � � ��دي� � � ��ر إدارة
ال�ب�ع�ث��ات ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة سامية
بوهناد« ،التقدم شمل جميع
ال �ت �خ �ص �ص��ات امل � ��درج � ��ة ف��ي
اإلع � ��الن ،األم� ��ر ال� ��ذي يعكس
ال� ��زي� ��ادة ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي أع� ��داد
املتقدمني لهذا العام».
واض � � ��اف � � ��ت ب � ��وه� � �ن � ��اد ،ان
«ف � � � �ت� � � ��رة اإلع � � � � � � � ��الن ام � � �ت � ��دت
لشهرين متتاليني رغ�ب��ة من
االدارة العليا للهيئة بمنح
ال� �ف ��رص ��ة ال �ك ��ام �ل ��ة وإف� �س ��اح
املجال أم��ام املزيد من الطلبة
لالبتعاث وإيمانًا منها بدور
املبتعثني في خدمة عمليات
ال�ت�ن�م�ي��ة ف ��ي ال� �ب ��الد ،ودع �م��ًا
وتشجيعًا ل�ه��م ل��الرت�ق��اء في
مجاالت عملهم بما يحملونه
م ��ن ع �ل ��وم ت �س �ه��م ف ��ي خ��دم��ة
املجتمع والعملية التعليمية
برمتها».
واش� � � � � ��ارت إل � � ��ى أن أع � � ��داد
امل �ت �ق��دم��ني ل �ك �ل �ي��ة ال� ��دراس� ��ات
التكنولوجية للحصول على
درج� � ��ة امل��اج �س �ت �ي��ر ب �ل��غ 620

فتح باب الترشح النتخابات
جمعية العلوم الطبية املساعدة
ف�ت�ح��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا الن �ت �خ��اب��ات ال�ج�م�ع�ي��ات وال��رواب��ط
ال� �ط ��الب� �ي ��ة ف� ��ي ك� �ل� �ي ��ات ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل� �ل� �ع ��ام ال �ج��ام �ع��ي
 ،2015/2016أم��س ،ب��اب الترشيح الن�ت�خ��اب��ات جمعية كلية
العلوم الطبية املساعدة.
ودع ��ا رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة االع��الم �ي��ة ح�م��د ال �ع �ب��دل��ي ،م�ن��دوب��ي
القوائم الطالبية الى الوقوف على آخر املستجدات ومتطلبات
االنتخابات.
ولفت الى ان آخر موعد لتسجيل املرشحني هو  13الجاري،
وآخر موعد لالنسحاب  ،14والجمعية العمومية  ،15واالقتراع
يوم االربعاء املوافق  16الجاري.

سامية بوهناد

م �ت �ق��دم��ًا ،وامل �ت �ق ��دم ��ني ل�ك�ل�ي��ة
الدراسات التجارية للحصول
ع�ل��ى ال��درج��ة ذات �ه��ا ب�ل��غ ،203
ول� �ك� �ل� �ي ��ة ال � �ع � �ل� ��وم ال �ص �ح �ي��ة
 5م �ت �ق ��دم ��ني ،وب �ل �غ ��ت أع � ��داد
امل � �ت � �ق ��دم ��ني ل �ك �ل �ي ��ة ال �ت ��رب �ي ��ة
األس� ��اس � �ي� ��ة ل �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
درجتي املاجستير والدكتوراه
 1143م� �ت� �ق ��دم ��ا ،ك� �م ��ا ت �ق ��دم
لكلية ال�ت�م��ري��ض  17متقدما
ل � �ل � �ح � �ص � ��ول ع� � �ل � ��ى درج� � �ت � ��ي
املاجستير وال��دك �ت��وراه وذل��ك
من كال الجنسني.
ون � � ��وه � � ��ت ب � ��وه� � �ن � ��اد إل� ��ى
أن � ��ه س �ي �ت��م ت �ح��وي��ل امل �ل �ف��ات
ل� �ل� �ك� �ل� �ي ��ات امل� �ع� �ن� �ي ��ة إلج � � ��راء
امل � � �ق� � ��اب� � ��الت واالخ � � �ت � � �ب� � ��ارات
ال��الزم��ة ،مشيرة ال��ى أن إدارة
ال �ب �ع �ث��ات ت �ت �م �ن��ى ال �ت��وف �ي��ق
وال �ن �ج��اح ل�ج�م�ي��ع امل�ت�ق��دم��ني
ك ��ل ف ��ي م �ج��ال ع�م�ل��ه ل�خ��دم��ة
وط � �ن � �ن� ��ا ال � �ع� ��زي� ��ز وال � �غ� ��ال� ��ي
الكويت.

قائمة  1962تنسحب رسميًا
من انتخابات «جامعة الخليج»
| كتب علي الفضلي |
أث ��ار امل��وع��د ال ��ذي ح��ددت��ه راب �ط��ة طلبة ج��ام�ع��ة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ف��ي م��ا يخص الجمعية العمومية
ً
ج��دال واس�ع��ًا ب��ني األوس ��اط الطالبية ،األم��ر ال��ذي أدى إلى
إع� ��الن ق��ائ �م��ة  1962ع ��ن ان �س �ح��اب �ه��ا رس �م �ي��ًا م ��ن ال�س�ب��اق
االن�ت�خ��اب��ي للعام ال��دراس��ي  ،2016/2015معتبرة أن هذه
االن�ت�خ��اب��ات ب��اط�ل��ة وغ�ي��ر ش��رع�ي��ة ل�ع��دم ات�ب��اع�ه��ا الالئحة
املتفق عليها.
وج ��اءت ح�ج��ة ق��ائ�م��ة  1962اس�ت�ن��ادًا ع�ل��ى امل ��ادة  11من
الالئحة املنظمة لإلنتخابات والتي تنص على أن «تعقد
الجمعية العمومية بناء على دعوة الهيئة اإلدارية وتوجه
ال��دع��وة إل��ى جميع األع�ض��اء على أن يكون ذل��ك قبل عشرة
أي � ��ام دراس� �ي ��ة ع �ل��ى األق � ��ل وي �ج��ب إرف� � ��اق ج � ��دول األع �م��ال
ب��ال��دع��وة» ،وه ��ذا م��ا ت��م ت �ج��اوزه ب�ح�ي��ث ح��دد م��وع��د عقد
الجمعية العمومية في تاريخ  14سبتمبر الجاري ،والذي
سيعتبر اليوم السابع من أيام الدراسة في الجامعة خالل
ه��ذا الفصل ،وه��ي فترة قصيرة ج�دًا ال تتناسب م��ع الحد
األدنى املشار إليه في املادة.
وأطلقت القائمة أمس حملة إعالمية جاءت تحت عنوان
«باطلة» ،إش��ارة إل��ى انتخابات الرابطة التي ستعقد يوم
ال �ث��الث��اء امل �ق �ب��ل ،ح�ي��ث أك� ��دت أن ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة ت �ه��دف إل��ى
التحرك ضد االنتخابات املقامة بصورة مخالفة للقانون،
ون�ش��ر ال��وع��ي ب��ني الطلبة بكامل ال�ق��وان��ني لتبيان حقوقه
الكاملة ،واعتبارها ص��وت الطالب أمانة وج��ب أن تحافظ
عليه م��ن العبث وال�ب�ط��الن ،م�ش��ددة على أن�ه��ا ل��ن تقبل أن
ت �ش��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ب��اط�ل��ة وغ �ي��ر ش��رع�ي��ة ،ان�ط��الق��ًا من
التزامها بالقوانني وال�ل��وائ��ح املنظمة لإلنتخابات ،وذل��ك
ب�س�ب��ب ال �خ��رق ال �ص��ري��ح وال �ت �ع��دي ال��واض��ح ع�ل��ى ق��وان��ني
االنتخابات بسبب املصالح االنتخاباية وجمع األص��وات
فقط.

«الخوارزمي» يواصل دورات
«الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي»
أشار مدير مركز الخوارزمي للتدريب على الحاسب اآللي
ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت ع�ب��د ال�ع��زي��ز امل �ت��روك ،ال��ى ت��واص��ل ط��رح
البرنامج التدريبي «الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي
 ICDLلألفراد والهيئات والوزارات» ،والذي يتكون من  7مواد
تدريبية في مجال الحاسب اآللي ،وهي :أساسيات الكمبيوتر
 ،Computer Essentialsأساسيات اإلنترنت ،Online Essentials
م �ع��ال��ج ال �ن �ص ��وص  ،Word Processingج� � ��داول ال �ب �ي��ان��ات
 ،Spreadsheetsق��واع��د البيانات  ،Using Databasesالعروض
ال�ت�ق��دي�م�ي��ة  ،Presentationال �ت �ع��اون ع �ب��ر االن �ت��رن��ت Online
.Collaboration

(تصوير سعد هنداوي)

لقطة جماعية ألعضاء هيئة التدريس

الخياط :قبلنا  470طالبًا وطالبة فقط

ُ
«الهندسة» تعتزم فتح شعب وتخصصات
وبرامج دكتوراه السنة املقبلة
| كتب إبراهيم موسى |
تعتزم كلية الهندسة والبترول في جامعة
ُ
الكويت ،فتح شعب وقاعات دراسية جديدة،
وب��أع��داد كبيرة خ��الل ال�ع��ام الجامعي املقبل،
 ،2017 / 2016ف� �ض ��ال ع� ��ن ف� �ت ��ح ت�خ�ص��ص
الهندسة البيئية ،وتقديم برامج دكتوراه في
الهندسة الكهربائية واملدنية ألبناء الكويت.
وقال عميد كلية الهندسة والبترول الدكتور
حسني الخياط ،خالل اللقاء السنوي ألعضاء
هيئة ال �ت��دري��س ،إن��ه «خ ��الل االع ��وام املاضية
كان هناك نقص في عدد االساتذة في حني تم
قبول نحو  1200طالب وطالبة في العام ،2011

ول�ك��ن ف��ي ال�ع��ام ال�ح��ال��ي  ،2016 / 2015قبلت
الكلية نحو  470طالبًا وطالبة فقط».
واضاف الخياط ،ان «هذا العدد من الطلبة
ُ
س��وف يتيح لكلية ال�ه�ن��دس��ة ان تفتح شعبا
وقاعات دراسية جديدة وبأعداد كبيرة العام
املقبل».
واوض� ��ح ال �خ �ي��اط ،ان��ه بمناسبة م ��رور 40
عامًا على انشاء الكلية سيقام مؤتمر دول��ي،
ومسابقة ،بمشاركة فرق عاملية لبحث تحويل
ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة إل ��ى ط��اق��ة اق�ت�ص��ادي��ة غير
م�ك�ل�ف��ة ،وت �ط��وي��ر ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة،
وبحث سبل تطوير نظم التعليم املفتوح.
ول �ف��ت ال �خ �ي��اط ال� ��ى ق �ي��ام ك �ل �ي��ة ال�ه�ن��دس��ة

ب �م �ش��ارك��ة ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،ب��إق��ام��ة ب��رام��ج
ت��دري��ب للطلبة ف��ي العطلة الصيفية ،ضاربًا
ً
مثاال بالبرنامج الذي اقامته الكلية مع شركة
هواوي الصينية.
وف� ��ي خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه ش �ك��ر ال ��دك �ت ��ور حسني
ال�خ�ي��اط االس��ات��ذة ال��ذي��ن وص�ف�ه��م ب� � «أع �م��دة
الكلية» ،كما شكر الزمالء الذين قاموا بأعمال
جليلة في الكلية واألقسام املختلفة وأعضاء
ورؤساء اللجان لقيامهم بأعمال مميزة.
وعبر الخياط عن أمنيته ان تتفاعل اقسام
الكلية بشكل اكبر مع املجتمع كقسم.
وف ��ي خ �ت��ام ال �ل �ق��اء ك � َّ�رم ال �خ �ي��اط االس��ات��ذة
الذين امضوا  20عامًا في الكلية.

ّ
كلية القانون العاملية نظمت
ً
لقاء تنويريًا للطلبة املستجدين

ي ��دش ��ن االت � �ح� ��اد ال��وط �ن��ي
ل �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
امل � �ت � �ح� ��دة واي � ��رل � � �ن � ��دا ح �ف �ل��ه
ال�س�ن��وي للطلبة الخريجني
وامل �ت �ف��وق��ني ل �ل �ع��ام ال��دراس��ي
 ،2015 /2014ي��وم الخميس
 17سبتمبر الجاري في قاعة
البركة في فندق كراون بالزا،
على أن يبدأ الحفل في تمام
ً
مساء.
الساعة السابعة
وب� � � نّ�ني أم � ��ني س� ��ر االت� �ح ��اد
ع� �م ��ر ال � �ك � �ن� ��دري ،أن ال �ح �ف��ل
س �ي �ق��ام ت �ح��ت رع��اي��ة ال�ش�ي��خ
مبارك عبدالله املبارك.
ودع� � ��ا ال � �ك � �ن ��دري ،ال �ط �ل �ب��ة
امل� � �ت� � �ف � ��وق � ��ني وال� � �خ � ��ري� � �ج � ��ني
للمسارعة بالتسجيل للحفل،
ح� �ي ��ث س� �ي� �ك ��ون آخ� � ��ر م��وع��د

عمر الكندري

للتسجيل  10الجاري ،منوها
ان التسجيل بالحضور ملقر
االت � �ح� ��اد ف ��ي ب� ��رج ال �س �ن��اب��ل
ال � � ��دور األول  ،M1م��ؤس �س��ة
نّ
م��ك��اوي ل �ش��ؤون الجامعيني
م��ن األح ��د إل ��ى ال�خ�م�ي��س من
الساعة .21:00 - 17:00

وفد «النخبة» اختتم زيارته
إلى هونغ كونغ

الوفد الطالبي خالل الزيارة

صالح العتيبي يلقي كلمته وإلى جانبه فوزية الشهاب وعبد الله الشمري وعبدالعزيز العجمي

استقبلت كلية القانون الكويتية العاملية،
م��ع ب��دء ال�ف�ص��ل األول م��ن ال �ع��ام الجامعي
 2016 /2015طلبتها املستجدين ،سواء من
ه��م ضمن البعثات الداخلية ،أو ال��دارس��ني
ع � �ل� ��ى ن �ف �ق �ت �ه ��م ال� � �خ � ��اص � ��ة ،م � ��ن خ��ري �ج��ي
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة وال��دب �ل��وم ،لينضموا إلى
م��ن س�ب�ق��وه��م ب��االن �ت �م��اء ال ��ى ال�ك�ل�ي��ة ،التي
ت�ت�م�ي��ز ب�ك��ون�ه��ا ال��وح �ي��دة ب��ني ال�ج��ام�ع��ات
الخاصة في الكويت واملنطقة املتخصصة
في تدريس القانون.
وج��ري��ا ع �ل��ى ال� �ع ��ادة م��ع ب ��دء ال ��دراس ��ة تم
ت�ن�ظ�ي��م ل �ق��اء ت �ن��وي��ري ل�ل�ط�ل�ب��ة امل�س�ت�ج��دي��ن،
ليكون نقطة االن�ط��الق لكل منهم نحو حياة
جامعية حافلة بالجد واالج�ت�ه��اد والنجاح
وال �ت �ف��وق ،م��ن خ ��الل امل �ث��اب��رة ع �ل��ى ال��دراس��ة
وف ��ي ذات ال��وق��ت االل �ت ��زام ب��ال�ن�ظ��م وال �ل��وائ��ح
وال �ق��وان��ني امل��وض��وع��ة م��ن ق�ب��ل إدارة الكلية
وم�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة وال �ت��ي تصب
كلها في مصلحة الطلبة بال استثناء.
واستهل اللقاء التنويري بكلمة ترحيبية
أل �ق��اه��ا ال�ع�م�ي��د امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون ال�ط��الب�ي��ة
ال��دك �ت��ور ص��ال��ح ال�ع�ت�ي�ب��ي ،ه�ن��أ فيها الطلبة
ع �ل��ى ق �ب��ول �ه��م ف ��ي ك �ل �ي��ة ال� �ق ��ان ��ون ال�ك��وي�ت�ي��ة
العاملية ،آم��ال أن يحالفهم النجاح والتوفيق
ف� ��ي ه � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة م� ��ن ح �ي��ات �ه��م ال ��دراس� �ي ��ة
ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة تتميز بتحمل كل

جانب من الحضور

ط��ال��ب امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن نفسه بعد س�ن��وات من
االع �ت �م��اد ع�ل��ى األه� ��ل ،م�م��ا ي��رت��ب م�ن��ذ ال�ي��وم
األول النتظامهم بالدراسة في الكلية معرفة
حقوقهم وواج�ب��ات�ه��م ب��االط��الع ع�ل��ى الدليل
اإلرش � ��ادي وس� ��ؤال امل �س��ؤول��ني ح�ت��ى ي�ك��ون��وا
ع �ل��ى ب �ي �ن��ة م �م��ا ت�ت�ض�م�ن��ه ال �ن �ظ��م وال �ل��وائ��ح
وخ��اص��ة م��ا ي�ت�ع�ل��ق م�ن�ه��ا ب ��إن ��ذارات ال�غ�ي��اب
واملعدل حتى ال يأتي الوقت الذي يصبح فيه
الطالب مهددا بالرسوب أو الفصل.
بدورها ،نبهت رئيسة قسم القبول فوزية
الشهاب ،طلبة البعثات الداخلية الذين تتولى
وزارة التعليم العالي دفع نفقات دراستهم إلى
ضرورة عدم تضييع هذه الفرصة املتاحة لهم،
وكذلك زمالؤهم ال��ذي يدرسون على نفقتهم
الخاصة عدم تكبيد أهاليهم املزيد من األعباء
املادية ،من خالل االلتزام بالحضور واملثابرة
على الدراسة وااللتزام بالنظم واللوائح التي
تم وضعها بدقة وعناية ملصلحة الطالب.
ولفتت الشهاب إل��ى ض��رورة ع��دم التأخير
ف��ي ت�س�ل�ي��م ال �ت �ق��اري��ر ال�ط�ب�ي��ة ل�ق�س��م اإلرش ��اد
والتوجيه لتجنب تسجيل غياب ما يؤدي إلى
حصول الطالب على إنذار.
وبينت أن قسم القبول مستمر في استقبال
طلبات املكافأة االجتماعية حتى يوم االثنني
امل� ��واف� ��ق  21س �ب �ت �م �ب��ر ال � �ج � ��اري ،وب� �ع ��د ه��ذا
التاريخ لن يتم استقبال أي طلبات.

من جانبه ،تمنى مسؤول األم��ن والسالمة
عبد الله الشمري ،للطلبة عاما دراسيا موفقا
حافال بالجد والنجاح.
وق��ال «ح��رص مكتب األم��ن والسالمة على
سالمة الطلبة ط��وال الفترة التي يمضونها
داخ� � � ��ل ال� �ك� �ل� �ي ��ة م � ��ن ل �ح �ظ ��ة دخ ��ول � �ه ��م ح �ت��ى
مغادرتهم».
وطلب منهم االطالع على «البروشور» الذي
تم توزيعه عليهم ،إضافة إلى تعليمات األمن
وال�س��الم��ة امل�ن�ت�ش��رة ف��ي أرج ��اء مبنى الكلية
وعند امل��داخ��ل ،وكلها واضحة تبني القوانني
املتبعة بالنسبة اللزامية استخدام البطاقة
الجامعية عند ال��دخ��ول وال �خ��روج ،واالل�ت��زام
ب��ال�ل�ب��اس امل�ح�ت�ش��م وع� ��دم وق� ��وف ال �س �ي��ارات
بأماكن ممنوع الوقوف وعدم القيادة بتهور
لتجنب املخالفات ،وس��وى ذل��ك م��ن إج��راءات
السالمة التي تشمل الجميع بال استثناء.
وف��ي ال�خ�ت��ام ،أل�ق��ى رئ�ي��س الهيئة اإلداري ��ة
ل��راب �ط��ة ال �ط �ل �ب��ة ،ال �ط��ال��ب ع �ب��د ال �ع��زي��ز فهد
العجمي كلمة رحب فيها بالطلبة املستجدين،
م�ش�ي��را ف�ي�ه��ا إل ��ى أن راب �ط��ة ال�ط�ل�ب��ة ستعمل
على خدمتهم وت��وف��ر ك��ل م��ا يحتاجون إليه
من تسهيالت والرد على استفساراتهم حتى
تكون حياتهم الجامعية تجربة غنية لجهة
ال�ش�ع��ور ب��امل�س��ؤول�ي��ة واالع �ت �م��اد ع�ل��ى ال��ذات
وتحقيق النجاح في آخر املطاف.

مسؤولو «التطبيقي» :لنجعل التعليم
أداة فاعلة في مسيرة التنمية
ت�ق��دم ع��دد م��ن ن��واب امل��دي��ر ال�ع��ام وع �م��داء الكليات
وم� ��دراء امل �ع��اه��د ،ب�خ��ال��ص التهنئة ال��ى أع �ض��اء هيئة
ال�ت��دري��س وال�ت��دري��ب وال�ج�ه��از اإلداري ف��ي دي��وان عام
الهيئة وإلى الطالب والطالبات الجدد واملستمرين ،وذلك
بمناسبة بدء العام الدرسي والتدريبي الجديد ،داعني
الى جعل التعليم أداة فاعلة في مسيرة التنمية.
ودع � ��ا ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �خ��دم��ات األك��ادي �م �ي��ة
امل�س��ان��دة ،ال��دك�ت��ور محمود ف�خ��را الطلبة املستجدين
واملقبولني في كليات ومعاهد الهيئة ،أن يضعوا نصب
أعينهم اإلخالص واملثابرة في التحصيل العلمي لكي
يكونوا ق��ادري��ن على رد الجميل للوطن الحبيب عند
االنخراط في مجاالت العمل والوظيفة بعد التخرج.
وقال نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث
الدكتور عيسى املشيعي ،إن «قطاع التعليم التطبيقي
وال�ب�ح��وث لطاملا سعى لجعل التعليم أداة فاعلة في
مسيرة التنمية املجتمعية لبناء قوة منتجة قادرة على
تحقيق التطلعات والتوقعات ،حيث أن القطاع يهدف
الى نقل التعليم من تحصيل للمعرفة الى حب للعلم
والتعلم حتى يتمكن الطالب واملتدربون من الوصول
الى املعرفة وإنتاجها بأنفسهم».
وب��ني عميد كلية التربية االس��اس�ي��ة ال��دك�ت��ور فهد
الرويشد ،عزمه على العمل مع الجميع لتحقيق رسالة
التربية والتعليم ،مشيرًا إلى أن الكلية تفتخر وتعتز

اتحاد بريطانيا يقيم
الحفل السنوي  17الجاري

ب��وج��ود ط��الب وط��ال�ب��ات كلية ال�ت��رب�ي��ة األس��اس�ي��ة في
مختلف.
وأف��اد عميد كلية العلوم الصحية الدكتور جاسم
األنصاري ،بأن الكلية لديها خطة متكاملة الستقبال
ال �ط �ل �ب��ة امل �س �ت �ج��دي��ن ت �ش �م��ل ع �م��ل ل� �ق ��اءات ت�ن��وي��ري��ة
وإرش��ادي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى اإلدارة واألق �س��ام العلمية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ب��رام��ج خ��اص��ة للمقابالت الشخصية
واختبارات املستوى بالنسبة للغة االنكليزية الكترونيا
بالتعاون مع مركز اللغات بكلية الدراسات التجارية،
مضيفا بان كلية العلوم الصحية ،بنات انتقلت أخيرا
إل ��ى م��وق�ع�ه��ا ال �ج��دي��د ف��ي امل �ج �م��ع ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي في
الشويخ.
ودع��ا عميد كلية ال��دراس��ات التكنولوجية الدكتور
ع�ب��دال�ل��ه امل��زروع��ي الطلبة ال��ى ال�ج��دي��ة ف��ي التحصيل
وال �ح��رص ع�ل��ى ال�ت�ف��اع��ل االي �ج��اب��ي م��ع أع �ض��اء هيئة
ال �ت��دري��س م��ن خ ��الل ال �ت��واص��ل واالل� �ت ��زام بالحضور
ومعرفة حقوقهم وواجباتهم حتى تكون مسيرتهم
في الكلية حافلة بالنجاح والتفوق.
وعبر مدير معهد التدريب املهني علي العبدلي عن
سعادته ببدء العام الدراسي الجديد ،متوجها بالتهنئة
إل��ى م��دي��ر ع��ام الهيئة ال��دك�ت��ور أح�م��د األث ��ري ون��واب��ه،
مشيدا بدعم الهيئة املستمر للمعهد ال��ذي يسهم في
رفع مستوى مخرجاته.

وق ��ال م��دي��ر م�ع�ه��د ال�س�ي��اح��ة وال�ت�ج�م�ي��ل واألزي� ��اء
الدكتور نبيل الخضري ،إن «معهد السياحة مستعد
ه ��ذا ال�ف�ص��ل الس�ت�ق�ب��ال امل �ت��درب��ات ال �ج��دد ل��الل�ت�ح��اق
بالتخصص الجديد ،خدمات فندقية ،الذي تم تطويره
بالتعاون مع وزارة الصحة».
واف��اد مدير معهد التمريض الدكتور وائ��ل حمادة،
إن «امل�ع�ه��د يعمل بشكل ج��اد ل�ي�ك��ون ل��ه نصيبا في
املساهمة ف��ي إع��داد جيل م��واك��ب للتطور والتحديث
الحاصل في عاملنا اليوم في مجال التعليم والتدريب».
وذكر مدير املعهد الصناعي ،صباح السالم ناصر
املهندي ،ب��أن كليات ومعاهد الهيئة تستقبل في كل
عام كوكبة من املتدربني والدارسني الجدد واملستمرين
املنتسبني إليها من مختلف املراحل الدراسية.
وق ��ال م�س��اع��د م��دي��ر امل�ع�ه��د ال �ص �ن��اع��ي ،ال�ش��وي��خ،
محمد الكندري ،إن «املعهد أنهى جميع أعمال الصيانة
للمختبرات وال ��ورش لتهيئة البيئة التربوية السليمة
ملنتسبيه وال�ت��ي تساهم بشكل كبير ف��ي م��د الطلبة
باملهارات والخبرات التي تؤهلهم للنجاح في مختلف
مجاالت الحياة».
واك��دت مدير معهد السكرتارية واالدارة املكتبية
ملياء املاجد ،على أن املعهد مستمر في تقديم رسالته
التي تكمن في االرتقاء بمكانة املعهد من خالل رفع
مستوى خريجيه وتزويدهم بأحدث البرامج في مجال

التخصص التي تتماشى مع التطورات العلمية واملهنية
في سوق العمل.
وق ��ال م��دي��ر امل�ع�ه��د ال �ع��ال��ي ل��الت �ص��االت و امل��الح��ة
عباس السماك ،إن «هذا العام سيشهد حصول املعهد
على االعتماد األكاديمي من  ،ABAETباإلضافة الى
ب��روت��وك��ول ت�ع��اون م��ع الكلية السنغافورية للطيران
املدني ،باإلضافة إلى العديد من اإلنجازات التي ما كان
لها لتتحقق لوال جهود العاملني في املعهد».
وأوض � ��ح م��دي��ر م�ع�ه��د ال �ت��دري��ب االن �ش��ائ��ي خ��ال��د
امل��زروع��ي ،أن امل�ع�ه��د استقبل م��ا ي �ق��ارب  450طالبا
مستجدا ف��ي ع��ام��ه ال�ت��دري�ب��ي ال�ج��دي��د 2016 /2015
ي �ش �م �ل��ون ط � ��الب امل��رح �ل �ت��ني ال� �ث ��ان ��وي ��ة وامل �ت��وس �ط��ة
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ب��رن��ام��ج استكمال سنة راب�ع��ة لتعادل
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان��وي��ة ،م��ؤك��دا ج �ه��وزي��ة امل�ع�ه��د و طاقمه
التدريبي واإلداري الستقبال متدربيه الجدد.
واش� ��ار م��دي��ر إدارة ال� � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�خ��اص��ة
ه��ادي الحربي إلى أن اإلدارة تهدف إلى إيجاد فرص
عمل جديدة وتطوير البرامج بناء على طلب الجهات
املستفيدة من خالل ورش عمل مع عدة جهات كوزارة
الداخلية ،ووزارة التجارة والصناعة ،ووزارة االوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ووزارة التربية ،وبرامج خاصة
ل��إلدارة العامة لإلطفاء ،باإلضافة إل��ى وزارة الصحة
وغيرها من الجهات املستفيدة.

اخ �ت �ت��م وف ��د ال�ن�خ�ب��ة م��ن ط ��الب وط��ال �ب��ات ق �س��م ال�ه�ن��دس��ة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وال�ك�م�ب�ي��وت��ر ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول في
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت زي ��ارت ��ه ال ��ى م��دي �ن��ة ه��ون��غ ك��ون��غ ف ��ي إط ��ار
البرنامج التدريبي التي تقيمه الكلية ،بالتعاون م��ع شركة
هواوي العاملية لالتصاالت.
وقال رئيس الوفد وعضو هيئة التدريس في قسم الهندسة
الكهربائية في الكلية الدكتور عبدالله ال�ق��الف ،إن «برنامج
الرحلة شمل الجانب الترفيهي بزيارة ال��ى هونغ كونغ بعد
اختتام الدورة التدريبية املكثفة بمقر شركة هواوي في مدينة
ش�ن�ج��ن ال�ص�ي�ن�ي��ة وال� ��ذي ت�خ�ل�ل��ه زي� ��ارة ال �ع��دي��د م��ن االم��اك��ن
السياحية والترفيهية مثل زي��ارة مدينة ديزني الن��د ورحلة
بحرية في ميناء هونغ كونغ».
وك ��ان ال��وف��د ال�ط��الب��ي ف��ي ض�ي��اف��ة ش��رك��ة ه ��واوي Huawei
العاملية ،ضمن برنامج .seeds for future

«األميركية» :قسم علوم الكمبيوتر
يحصل على عضوية «سيسكو»
ان �ض��م ق�س��م ع �ل��وم ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ون �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات في
الجامعة األميركية ف��ي الكويت ال��ى عضوية أكاديمية
سيسكو للشبكات ،التي تطرح دورات لبرامج سيسكو
املعتمدة للشبكات للمبتدئني وبرامج سيسكو املعتمدة
للشبكات للمحترفني ،فضال ع��ن اع��داد دورات متصلة
بدراسات الكمبيوتر.
وق��ال��ت ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ،ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ،إن
«أكاديمية سيسكو للشبكات تجمع بني الطرق التقليدية
ل �ل �ت��دري��س م ��ع م �ن��اه��ج ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ش �ب �ك��ة ُاالن �ت��رن��ت،
وتدريبات عملية في املختبرات ،وتقييمات تجرى عبر
شبكة االنترنت ،كما تطرح األكاديمية دورات دراسية
شاملة تساعد ف��ي تحسني الخبرة األكاديمية للطالب
ومدخول مهني ،باإلضافة إلى تزويد الطالب باملهارات
التكنولوجية التي تلبي احتياجات سوق العمل».
واض��اف��ت «تطمح األكاديمية إل��ى ت��دري��ب ط��الب قسم
علوم الكمبيوتر ونظم املعلومات في الجامعة األميركية
ع �ل ��ى امل� �ه ��ن ال� �ت ��ي ت ��رت �ب ��ط ب��ال �ش �ب �ك��ات وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل�ع�ل��وم��ات للمحترفني ف��ي ال�ق�ط��اع��ني ال �ع��ام وال �خ��اص،
وتمكينهم من العمل على تحقيق أهدافهم في متابعة
التعليم العالي في علوم الكمبيوتر ،ونظم املعلومات أو
هندسة الحاسوب».
وتابعت« ،يستفيد أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم
الكمبيوتر ون�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات م��ن ال�ت��دري��ب املستمر في
املناهج الحالية وتقنيات التدريس ،حيث تعقد سيسكو
ن ��دوات وم��ؤت�م��رات ف��ي م�ج��ال التكنولوجيا ،وم�ج��االت
ال�ت��دري��س والتعلم ،للبرنامج ككل ،كما تمكن عضوية
أك��ادي�م�ي��ة سيسكو ل�ل�ش�ب�ك��ات أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
في قسم علوم الكمبيوتر ونظم املعلومات من تدريس
وتقديم دورات وضعت م��ن قبل خ�ب��راء ف��ي التعليم في
هذا املجال ،وجاهزة ومحدثة باستمرار على االنترنت،
وتتفق مع خطة لضمان الجودة ،وتتمتع بوجود دعم
ف �ن��ي ك��ام��ل ودل �ي��ل ل�ل�م�ع�ل�م��ني م �ت��واف��ر ع �ل��ى االن �ت��رن��ت،
وب��اإلض��اف��ة إل��ى عضوية أكاديمية سيسكو للشبكات،
أص�ب��ح قسم ع�ل��وم الكمبيوتر ون�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات عضوا
زميال في برنامج تحالف الجامعات ساب .»SAP
وزادت« ،ي �ع �ت �ب��ر س ��اب اك �ب��ر م� ��زود ع��امل��ي ل�ب��رن��ام��ج
تخطيط موارد املؤسسات إلدارة ودمج عمليات مختلفة،
وإدارة س�ل�س�ل��ة ال �ت��وري��د وع ��الق ��ات ال �ع �م��الء ،وت�س��اع��د
ه��ذه العضوية الجامعة األميركية على االس�ت�ف��ادة من
ال �ع��دي��د م��ن ال �ف��رص ل�ل�ت�ع��اون م��ع إح ��دى أك �ث��ر ش��رك��ات
التكنولوجيا ريادة في العالم ،وسيتمكن أعضاء هيئة
التدريس في قسم علوم الكمبيوتر ونظم املعلومات من
تطوير ومشاركة برامج مناهج التعليم على االنترنت،
واملشاركة في ورش��ات التطوير املهني لتزويد الطالب
خبرة عملية التخاذ ق��رارات العمل باستخدام البيانات
املدمجة ضمن الوقت املحدد ،كما يوفر برنامج تحالف
الجامعات ساب برامج منح ألعضاء املؤسسات».

