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السميط :نأمل أن يكون الطلبة قدوة حسنة للمستجدين

قسم اإلعالم في « » gustكرم طلبته املتفوقني
نظم قسم اإلعالم في جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا «
» gustحفال تكرمييا وترحيبيا
لطلبته املتفوقني واملستجدين
يوم األربعاء املاضي ،حضره
رئيس قس����م اإلعالم د .فهد
الس����ميط وأعض����اء هيئ����ة
التدريس بالقس����م والطلبة
احملتفى بهم.
ورحب رئيس قسم اإلعالم
د.فهد السميط باحلضور وقال
«أن����ا فخور جدا مب����ا حققه
طلبتنا ،وآمل أن يكونوا قدوة
حس����نة للطلبة املستجدين،
مشيرا الى أن القسم قد نظم
هذا احلفل عدة مرات في السابق
وذلك لتش����جيع الطلبة على
التميز وبذل قصارى جهدهم
في مقرراتهم الدراسية وبعد
تخرجه����م في س����وق العمل
مستقبال».
وتضمنت فعاليات احلفل
شرحا عن القسم ،والتعريف
بأعضاء هيئة التدريس فيه،
وشرحا مفصال ملقررات القسم،
باإلضافة إل����ى تكرمي الطلبة

الطلبة املكرمون

املتفوقني.كما احتوى احلفل
عل����ى العديد م����ن املتحدثني
من أعض����اء هيئة التدريس،
وخريجي القسم ،ومركز جناح
الطالب ،وعدة نواد طالبية،
شرحوا فيها للحضور كل ما
يتعلق بالقسم واجلامعة بشكل
عام .كما ناق����ش املتحدثون
مدى ارتباطهم بقسم اإلعالم،

وطرحوا معلومات تفيد الطالب
املس����تجد واملستمر على حد
س����واء ،كما مت عرض بعض
الڤيديوه����ات الت����ي صورت
أنش����طة القس����م املتعددة،
كالرح��ل�ات اخليري����ة التي
شاركوا فيها باخلارج ،واملؤمتر
الطالبي السنوي ،باإلضافة إلى
العديد من األنشطة اإلبداعية

التي في متناول يد جميع طلبة
القسم.
واختتم احلف����ل بتكرمي
للطلبة املتفوقني احلاصلني
على معدل تراكمي يفوق .3.5
وقد مت تكرمي طلبة القس����م
املتفوقني وهم :رزان سيفان،
إجني صبي����ح ،عبداللطيف
الدوسري ،رمزي أبو غاليوم،
رمي الوقي����ان ،جنلة الصقر،
رمي لوناد ،عبدالعزيز اخللف،
مرام أحمد ،شيخة العمر ،أحمد
البحر ،يوس����ف السعدون،
منيرة املال ،حمود املصينع،
عبدالعزيز أحمد ،رمي كافراني،
ميس شويكاني ،دميا احلمد،
بشاير الباقر ،سالم املذكور،
زه����راء الطويل ،ملا عريكات،
فهد الدغيشم ،عبداهلل العنزي،
ورمي الطخيم.
وتب����ارك جامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا لطلبة
قسم اإلعالم املتفوقني ،وتتمنى
جلميع طلبتها دوام النجاح
والتوفيق في جميع أقس����ام
وكليات اجلامعة.

املكيمي لـ «األنباء» 37 :ألف طالب وطالبة يدلون بأصواتهم في االنتخابات

 4قوائم و 8مستقلني يتنافسون في انتخابات «التطبيقي» اليوم
عبداهلل الراكان ـ عبداهلل صاهود

تنطل���ق صب���اح اليوم
انتخاب���ات الهيئ���ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
حي���ث س���يكون الطلب���ة
والطالبات على موعد الختيار
من ميثلهم من القوائم الطالبية
التي تخوض االنتخابات على
مقاعد االحتاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة في  12مقرا
انتخابيا تابعا للهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
حيث تشهد هذه االنتخابات
تنافسا بني  4قوائم طالبية
تخ���وض انتخابات االحتاد
وه���ي :قائم���ة املس���تقبل
الطالبي ،واألفق اإلس�ل�امي
والقائمة املستقلة ،وقائمة
الوحدة اإلسالمية ،باإلضافة
إلى  8طالب مستقلني.
وتشهد انتخابات احتاد
التطبيقي منافسة شديدة
بني قائمة املستقلة املسيطرة
على مقاعد االحتاد ،وقائمة
املس���تقبل الطالب���ي التي
حتالفت م���ع قائمة االحتاد
الطالب���ي ،وأصبحتا كيانا
واحدا حتت مسمى «املستقبل
الطالب���ي» ،والطامحة إلى
العودة ملقاعد الهيئة اإلدارية،

مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

د.حسني املكيمي

في ظ���ل حم���اس القوائم
األخرى للظفر بنسبة كبيرة
من األصوات .في حني تسعى
القائمة املستقلة الى الفوز
مجددا مبقاعد االحتاد ،فيما
حتاول أيضا قائمة املستقبل
الطالب���ي اإلطاحة بالقائمة
املستقلة ،غير ان كل املؤشرات
ترجح فوز قائمة املستقلة،
وذلك النتشارها وتنظيمها
وخللفيتهاوخبرته���ا ف���ي
إدارة انتخاب���ات الهيئ���ة
العام���ة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
والقوائ����م املتنافس����ة

هي :املس����تقلة ،املس����تقبل
الطالبي ،الوحدة اإلسالمية،
األف����ق اإلس��ل�امي ،و 8طلبة
مستقلني.
من جانبه ،أكد عميد شؤون
الطلبة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د.حسني
املكيمي ان عدد املقترعني في
انتخابات الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب  37ألف
طالب وطالب موزعني على 12
مقرا انتخابيا في كليات ومعاهد
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
وأضاف في تصريح خاص

لـ «األنباء» ان العمادة قامت
بع����دة اجتماعات مع اجلهات
املس����اندة الت����ي تتعاون مع
الهيئة إلجناح ه����ذا العرس
الدميوقراط����ي مث����ل وزارة
الداخلي����ة والطوارئ الطبية
واإلدارة العامة لإلطفاء ،مضيفا
انه مت االتفاق مع هذه اجلهات
على طرق تنظيم السير تفاديا
لالزدحامات املرورية باإلضافة
إلى نق����اط مخصصة لوزارة
الداخلية بالقرب من التجمعات
الطالبية وحفاظا على السلوك
العام.
وح����ث املكيم����ي القوائم
املتنافسة على االلتزام بالئحة
الس����لوك الطالبية والتمسك
بالنظ����م والقوان��ي�ن إلجناح
ه����ذا الع����رس الدميوقراطي
وعلى التنافس الشريف فيما
بينهم.
وتوجه بالش����كر إلى كل
اجلهات املساندة في إجناح هذا
العرس الدميوقراطي ،كما شكر
مدير عام الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د.أحمد
األثري ونواب����ه ،كما توجه
بالشكر إلى قسم احلاسب اآللي
بقيادة د.جاسم األستاذ الذي
يقوم بجهود جبارة خاصة في
عملية الفرز.

تفاعالً مع ما نشرته «األنباء» حول العثور على روب منتهي الصالحية

ذياب :خدمة طالبات السكن واجب علينا

صورة ضوئية من خبر «األنباء» املنشور سابقا

د.عبدالرحيم ذياب
ثامر السليم

تفاعال مع ما نشرته «األنباء» حول عثور
احدى طالبات السكن اجلامعي بجامعة الكويت
على روب «زبادي» منتهي الصالحية منذ ما
يقارب الـ  6شهور ،والعثور على كاتشب لونه
اسود بعد نشر «األنباء» في خبر بعنوان «زبادي
منتهي الصالحية من  6شهور وكاتشب أسود
في سكن الطلبات اجلامعي» ،أكد عميد شؤون
الطلبة بجامع���ة الكويت د.عبدالرحيم ذياب
ان العمادة حريص���ة دائما على تقدمي افضل
اخلدمات ألبنائها طالب وطالبات السكن الطالبي،
مؤكدا ان الشكاوى التي تقدمت بها مجموعة
م���ن الطالبات مت النظر فيه���ا بعني االعتبار
واهتمام كبير ،حي���ث مت إبالغ إدارة التغذية
ممثل���ة مبدير االدارة أن���ور الرغيب ومراقب
االدارة طالل بوناش���ي وتفضلوا مشكورين
بتلقي املالحظات ليتم اتخاذ الالزم مع الشركة
املعنية وقد قاموا بهذا الدور من قبل من خالل

جلوسهم مع ممثلني من الشركة وسيتم عقد
لقاءات جانبية مع مدير ادارة اإلسكان الطالبي
وش���ؤون الطلبة الوافدين للتباحث في أمور
تغذي���ة طلبة وطالبات الس���كن وأخذ جميع
املالحظات بعني االعتبار.
وأوضح انه قام بنفس���ه أيضا بالتعاون
مع مدير ادارة اإلس���كان الطالبي باالجتماع
بالقائمني على س���كن الطالبات وشددوا على
ضرورة التعاون مع ادارة التغذية في مراقبة
االكل وتسجيل جميع املالحظات ورفعها ملدير
االدارة التخ���اذ الالزم وأنه���م لن يتوانوا في
محاس���بة أي موظف يقصر في واجباته في
رعاية الطالبات مهما كانت وظيفته إشرافية
أو تنفيذية.
وقال د.ذياب ان خدمة طلبة السكن واجب
علين���ا وهم أمانة ف���ي أعناقن���ا ،وان أبواب
املسؤولني في العمادة مفتوحة جلميع الطلبة
ملن لديه مالحظات أو ش���كاوى ،متمنيا لهم
التوفيق دائما.

«التعليم العالي» متدد فترة التسجيل

في املنح الدراسية لدولة اإلمارات العربية
أعلنت وزارة التعليم العالي عن متديد فترة
التسجيل في خطة املنح الدراسية السادسة
للع���ام  2016/2015واملقدمة من دولة االمارات
العربية املتحدة للقسمني االدبي والعلمي لغاية
يوم االثنني.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس إن
املنح مقدمة من جامعة االمارات حلملة شهادة
الثانوية العامة وما يعادلها حديثي التخرج من
حملة شهادة العام الدراسي .2015/2014
وبينت الوزارة ان املنح املقدمة للقسمني
األدبي والعلمي من كلي���ة اإلدارة واالقتصاد
في تخصصي احملاسبة وإدارة األعمال بنسبة
.%90

واش���ارت ان املنح املقدمة للقسم العلمي
في مجال الهندس���ة تتطلب مع���دل  %95الى
جانب تخصص األغذية والزراعة والذي يتطلب
نسبة .%85
وذكرت ال���وزارة أن على الطلبة الراغبني
بالتقدم لهذه املنح مراجعة املوقع اإللكتروني
للوزارة بهذا الشأن والتسجيل لغاية يوم غد
املوافق  12اكتوبر اجلاري.
وأفادت بأن الترشح للمنحة ال يعني القبول
مبينة أن على الطلبة املقبولني مراجعة اجلامعة
في موعد أقصاه  10يناير  2016الجراء املقابالت
واالختبارات املطلوبة م���ن اجلامعة في مقر
اجلامعة مبدينة العني اإلماراتية.

«بوكسهل» نظمت «أثر القيادة في بناء فرق العمل»

تفعيالً لبروتوكول التعاون بني اجلانبني

احلرس بحث مع اجلامعة االرتقاء بإجراءات التفتيش
تفعي�ل�ا لبروتوك���ول
التعاون بني احلرس الوطني
وجامعة الكويت ،عقد مدير
مديرية التفتيش في احلرس
الوطن���ي العميد ركن خالد
أحمد اجلاسم اجتماعا مع
األستاذ املس���اعد في كلية
الهندسة والبترول بجامعة
الكوي���ت د.أن���ور الياقوت
لبحث سبل تطوير إجراءات
التفتيش واالرتقاء مبنتسبي
مديرية التفتي���ش في كل
املجاالت.
وأكد العميد الركن خالد
اجلاس���م ان الشيخ مشعل
األحمد نائب رئيس احلرس
الوطني يولي اهتماما بالغا
بالدور احليوي الذي تقوم
به مديري���ة التفتيش لرفع
مس���توى األداء ملختل���ف
وحدات احل���رس الوطني
ومواكبتها ألح���دث النظم
العاملية في املراقبة واملتابعة،
السيما في ظل وجود عدد
كبير من اآلليات واألجهزة

د.أنور الياقوت مستقبال وفد احلرس الوطني

واملعدات ،إضافة إلى مراقبة
األداء والتحقق من االنضباط
العام.
وبني العميد اجلاسم ان
هذا االجتماع يأتي بتعليمات
من س���عادة وكيل احلرس
الوطني الفريق ركن م.هاشم
عبدالرزاق الرفاعي ،للعمل

على إجناح مبادرة «حتسني
املسار في إصدار القرار» التي
تهدف إلى التطوير الشامل
ملنظومة التفتيش في احلرس
الوطني ،واملقدمة من الرائد
م.محمد حسني عبدالرضا
وحتم���ل مفهوما جديدا في
عملية حتسني مسار إجراءات

العمل في مختلف اإلدارات،
وحتسني الدورة املستندية
ومعاجلة االختالالت اإلدارية
والفني���ة ،مش���يرا إلى أن
املبادرة تعد باكورة التعاون
املشترك بني جامعة الكويت
واحلرس الوطني.
ب���دوره أع���رب د.أنور
الياقوت عن سعادته بالتعاون
مع احلرس الوطني ،مؤكدا ان
جامعة الكويت على استعداد
لتسخير كل اإلمكانيات من
دورات تدريبية متخصصة
وأبح���اث علمي���ة لالرتقاء
بقدرات الكوادر البش���رية
وحتقيق االستفادة املرجوة
ف���ي تطوير العم���ل ،وفقا
لبروتوكول التعاون املبرم
بني اجلانبني.
حضر االجتماع كل من
رئيس فرع التفتيش اإلداري
العقيد م.حافظ مبارك حفيظ
واملقدم بدر توفيق س���الم،
والرائ���د م.محمد حس�ي�ن
عبدالرضا.

العنزي :تفكيك مركز تدريس اللغات يفقده دوره
آالء خليفة

أكد أمني الصندوق ومقرر
جلنة مدرسي اللغات واملدرسني
املس����اعدين بجمعية أعضاء
هيئة التدريس بجامعة الكويت
إيهاب العنزي ضرورة إعادة
مركز تدريس اللغات باجلامعة
إلى ما كان عليه قبل تفكيكه،
وأكد أن املركز كان قائما بذاته
منذ عام  1975كوحدة مستقلة
لها كيانه����ا واعتبارها ،وكان
يقوم بتلبية احتياجات الكليات
من املقررات واملقررات العالجية
جلميع طلبة اجلامعة فأصبح
بعد تفكيكه في حالة يرثى لها،
وافتقد دوره األساسي الذي

إيهاب العنزي

أنشئ من أجله.
وأش����ار إلى أن املسؤولني
باجلامعة لم يقوموا بتنفيذ
الوعود الت����ي قطعوها على
أنفسهم عندما ش����رعوا في
تفكيك����ه وهي الت����ي كانت
تهدف إلى حتويل كل وحدة
من وحداته إلى قس����م علمي
مستقل.
وبعد مض����ي أكثر من 4
سنوات ونصف السنة على
هذا التفكيك وعدم تنفيذ هذه
الوعود أصبح املركز تابعا إداريا
إلحدى الكليات النظرية ،وهذا
في حد ذاته يعد انتقاصا من
قدر ومكانة املركز وهدرا لهذه
الطاقات وتشتيتا لها وتقليصا

لدور املركز احليوي الذي كان
يلعبه منذ إنشائه في عام .1975
كما أكد إيهاب العنزي أن قرار
تفكيك املركز لم يستند إلى أي
دراسة موضوعية وجاء على
غير رغبة معظم أعضاء الهيئة
التدريسية فيه.
وأشار إلى أن أهمية مركز
تدريس اللغات تكمن في قيامه
بتدريس برامج اللغات وفقا
لألساليب احلديثة ومبا يتفق
وحاجات الكلي����ات املختلفة
باجلامع����ة والعمل على رفع
مس����توى األداء في تدريس
اللغ����ات والس����عي لتطوير
الكوادر التدريس����ية به ،هذا
فضال عن تعاونه مع جميع

األقس����ام العلمية باجلامعة
وتقدمي املش����ورة عند وضع
املناهج اللغوية وكذلك تعاونه
مع وزارات الدولة وهيئاتها
املختلفة وتب����ادل املعلومات
مع املراكز املختلفة في البالد
العربية واألجنبية.
واآلن بعد مرور هذه الفترة
بات م����ن الواضح أن وحدات
املركز بدأت تعاني من مشكالت
كثيرة بسبب تداعيات هذا القرار
غير الصائب وتراجع أيضا أداء
هذه الوحدات تراجعا ملموسا
بسبب عدم دراية الكلية بالدور
الفعلي وبرسالة وأهداف املركز
احلقيقية والتي صاحبت قرار
إنشائه.

بعض املشاركات في الورشة
آالء خليفة

نظمت كلية بوكسهل الكويت ورشة عمل حتت
عنوان «أثر القيادة في بناء فرق العمل» استضافت
بها مديري الثانويات ورؤساء األقسام على صعيد
مختلف املناطق التعليمية وذلك حرصا منها على
تعزيز دور املديرين في املدارس وكوادر التعليم
في املجتمع وقد حضر الورشة أيضا ممثالت عن
مجلس اجلامعات اخلاصة من مختلف األقسام.
استهل رئيس مجلس األمناء الكلية د.عبدالرحمن
الشايجي الورشة بكلمة ترحيبية للحضور الكرمي
شاكرا لهن تلبيتهن للدعوة ،والتي أعرب من خاللها
عن تقديره للمسؤولية التي تقع على عاتق هؤالء
املربيات حيث إنهن أساس لتربية وتعليم أجيال
من األمهات وسيدات املجتمع.
ثم قامت كل م����ن د.أرزو حراف ،عضو هيئة
التدريس واحلاصلة على دكتوراه في إستراتيجية
اإلدارة ومن����ار العتيبي عض����و هيئة التدريس
واحلاصلة على ماجيستير في إدارة األعمال بتقدمي
ورش����ة العمل حتت عنوان «أثر القيادة في بناء
فرق العمل» ،وتناولت الورش����ة مواضيع عدة
متعلقة مبفهوم وأس����اليب القيادة ،ما هو الفرق
بني القائد واملدير؟
وبينت أن القيادة جزء ال يتجزأ من مهام املديرة
التي تتلخص في التخطيط والتنظيم وحتقيق
اجلودة من خالل تطبيق ومراقبة تلك اخلطط.

فقدرة القيادي لترك بصمة على املوظفني التربويني
أم اإلداريني ليحققوا أهدافهم وينجزوا مهامهم هي
مهارة مكتسبة ميكن تنميتها بالتدريب واملمارسة
اإلدارية احملترفة ،باإلضاف����ة إلى معرفة كيفية
تطويع املهارات والصفات الشخصية في القيادة
الفعال����ة ،علما أن العمل بروح الفريق هو س����ر
من أسرار جناح املنظمات ،والقدرة على تأصيل
ه����ذه الثقافة داخل املنظمة ونش����ر هذه الثقافة
والتأكيد عليها وممارستها فعليا بقناعة من كل
أفراد املنظمة والتوافق ضمن استراتيجية اكسب
وتكسب جتعل املنظمة فاعلة في حتقيق أهدافها،
كما نظمت أنشطة عملية للتطبيق العملي على ما
مت تناوله من أهمية التواصل الفعال لبناء فرق
عمل منتجة.
وبعد انتهاء ورشة العمل مت تكرمي احلضور
عبر تقدمي دروع ش����هادات حضور ورشة عمل
للسنة الثالثة على التوالي.
وعلى هامش الورشة ،قام قسم العالقات العامة
والتسويق بتعريف احلضور على االختصاصات
املتوافرة في الكلية واللواتي عبرن عن سعادتهن
بوجود كلية خاصة للبن����ات في الكويت توفر
اختصاصات متميزة كالتصميم اجلرافيكي والديكور
والتصميم الداخلي وباألخص أن خريجات كلية
بوكسهل الكويت يحصلن على شهادة استرالية
متكنهن من استكمال دراستهن اجلامعية محليا
أودوليا في كلية بوكسهل ـ استراليا.

«املنشآت الرياضية» تصدر «إجناز» الفصلية
شكلت إدارة املنش���آت الرياضية بجامعة
الكويت جلنة متخصصة إلعداد مجلة فصلية
باس���م «اجن���از» تتضمن توثيقا لألنش���طة
والفعالي���ات واملش���اركات واالحصائي���ات
واالجنازات الرياضي���ة التي نظمتها اإلدارة،
باإلضافة إلى نشر مقاالت ملتخصصني في املجال
الرياضي ولقاءات صحافية ألبرز الشخصيات
الرياضية اجلامعية وتس���ليط الضوء على

تاريخ الرياضة في اجلامعة.
واجلدير بالذكر أن اللجنة برئاسة األمني
العام لشؤون املرافق د.آدم املال ،فيما يتولى
مدير اإلدارة د.حس�ي�ن القبندي منصب نائب
الرئيس ،وطارق دشتي مقررا للجنة وعضوية
كل من ناصر الضبيبي وتوفيق كمال وغنام
الغنام وعبدالعزيز كاظم وأحمد السميري وربا
األمير وآالء اجلزاف.

