
 أعلن رئيس قسم شؤون الطلبة في 
اجلامعة العربية املفتوحة بدولة الكويت 
األستاذة مها األصقه  عن إقامة  اليوم 
التنويري املفتوح للطلبة املستجدين 
الذين مت قبولهم في للفصل الدراسي 
األول للعام اجلامعي 2020/2019  في 
يوم اخلميس املقبل  إبتداء من الساعة 
احل��ادي��ة عشر ظ��ه��را  ولغاية الساعة 
الثالثة ع��ص��را مب��دخ��ل ف��رع اجلامعة  
مبشاركةمجلس اجلامعات اخلاصة 
و برنامج اع��ادة هيكلة القوى العاملة 
واجل��ه��از التنفيذي للدولة و املنظمة 
الدولية للهجرة اضافه كافة األقسام 
األكادميية واإلدارية  واملجلس واالنديه 
الطالبية على شكل معرض  باجلامعة 
ليتعرف الطلبه على تنوع االنديه في 
اجلامعة و على اهدافها والتسجيل مبا 

يتناسب مع مواهب و ميول الطلبه .
 وتابعت األص��ق��ه:  يسرنا أن نحمل 
لكافة طلبتنا املستجدين تهنئة وتبريكات 
مدير اجلامعة العربية املفتوحة بدولة 
الكويت األس��ت��اذ الدكتور نايف ابجاد 
املطيري على قبولهم كطلبة رسميني 
للعام اجلامعي  2020/2019  للفصل 

الدراسي االول  ، آملني حسن أستغالل 
ه���ذه ال��ف��رص��ة ف��ي امل��ث��اب��رة وال��ت��ف��وق 
وحتقيق طموحهم األكادميي مشيره في 
الوقت ذاته ان اللقاء التنويري سيكون 
ل��ك��اف��ة الطلبة امل��س��ت��ج��دي��ن مبختلف 
تخصصاتهم األكادمييةمؤكدة بالوقت 
ذات��ه أهمية ه��ذا ال��ي��وم التي تكمن في 
أن��ه نقطة االن��ط��الق للطالب املستجد 
مل��ا يحتويه م��ن إج��اب��ة ع��ن العديد من 

االس��ت��ف��س��ارات واألس��ئ��ل��ة اض��اف��ة الى 
ذل��ك مشاركة العديد م��ن م��ن االق��س��ام 
االدارية والتي تتعاون مع الطالب بشكل 
مباشر كقسم القبول والتسجيل وقسم 
االمتحانات وحدة التعليم واملعلومات 
وما يتخلله من شرح ألنظمة الطالب التي 
 SIS يستخدمها كنظام معلومات الطالب
وهو البرنامج الذي يتيح للطالب تسجيل 
مواده الدراسية ودفعة للرسوم والذي 
م��ن خالله أيضا ميكنه معرفة خطته 
الدراسية اضافة الى مرشده األكادميي 
وتعديل بيانات الشخصية اضافة الى 
نظام التعليم االلكتروني LMS الذي 
من خالله يستطيع الطالب بالتفاعل مع 
أقرانه من الطلبة خالل منتدى احلوار 
والنقاش وما يصاحبه من تفاعل ما بني 
الطالب وأستاذ املقرر اضافة الى ارسال 
الواجب ومعرفة الدرجات وغيرها من 
االمور التي سيكون هناك شرح واف لها 

عبر املختصني بذلك.
ودع�����ت األص���ق���ه ك���اف���ة ال��ط��ل��ب��ة 
امل��س��ت��ج��دي��ن ل��ل��ح��ض��ور واالل���ت���زام 
مبواعيد اللقاء ملا فيه من فائدة لهم 
ملواصلة دراستهم االك��ادمي��ي��ة دون 

تعثر مما ينير مستقبلهم اجلامعي 
وال���ذي يعولون عليه كثيرا مؤكدة 
ان فرصة قبولهم في ف��رع اجلامعة 
العربية املفتوحة بدولة الكويت هي 
نقله كبيرة في حياتهم املهنية والعلمية 
والعملية والتي ال تتعارض مع اوقات 
عملهم كطلبة وفي الوقت ذاته موظفني 
ومعيلني ألس��ر أو كحديثي التخرج 
املقبلني حل��ي��اة جامعية ومتفرغني 
نظرا ملا تتيحه اجلامعة من مرونة في 
اختيار الشعب الدراسية مبا يتناسب 
مع أوقات الفراغ للطالب عبر التعليم 
املدمج هذا النظام الفريد الذي تقدمه 
اجلامعة وتتميز به كأحدث أنظمة 
التعليم العاملية متزامنة في الوقت ذاته 
حصوله على شهادة حتمل االعتراف 
احمللي والعاملي عبر منح فرع اجلامعة 
خلريجيها شهادتني شهادة يحصل 
عليها محليا م��ن مجلس اجلامعات 
اخل��اص��ة ف��ي وزارة التعليم العالي 
وشهادة معتمدة عاملية يحصل عليها 
م��ن  اجلامعة البريطانية املفتوحة 
املرتبطة مع اجلامعة العربية املفتوحة 

كشريك أكادميي في التنمية والتطور.

أق��ام��ت كلية ال��دراس��ات العليا بجامعة 
الكويت اللقاء التنويري للطلبة املستجدين 
للعام اجلامعي 2020/2019 على مسرح 
صباح السالم باحلرم اجلامعي -اخلالدية، 
بحضور عميد كلية الدراسات العليا أ.د. بدر 
البديوي، والعميد املساعد للشئون الطالبية 
أ.د. فيصل الكندري، والعميد املساعد للشئون 
األك��ادمي��ي��ة أ.د. خ��ال��د ال��ف��ض��ال��ة، والعميد 
املساعد لشئون التخطيط والتطوير د. ُسجى 
بوخمسني، ورؤساء املجال، ومدراء البرامج، 

وعدد من الطلبة املستجدين. 
وقد رحب عميد كلية الدراسات العليا أ.د. 
بدر البديوي بالطلبة املستجدين املقبولني في 
برامج كلية الدراسات العليا للعام اجلامعي 
2020/2019، متمنيا لهم التوفيق والسداد 
في حياتهم العلمية والعملية، مؤكدا على أن 
احلصول على شهادة الدراسات العليا له عدة 

أهدافقد يكون أهمها ابتكار األفكار البحثية 
قائال: »األصل في الدراسات العليا خصوصا 
في دول العالم األول والثاني أنها مراكز بحث 
وابتكار، وهذه االبتكارات تتحول إلى مشاريع 
تضمن الريادة وال��ص��دارة في جميع مناحي 
التنافس احلضاري مبا يكفل حفظ وحماية 
مصالح املجتمع ال��ذي ينتمي له ه��ذا املركز 
البحثي أو كلية ال��دراس��ات العليا »، وهناك 
عناصر ق��د تساهم بتحقيق النجاح منها: 
)القناعة الذاتية – االبتكار – الوعي بالتطور 
العلمي واملعرفي – والتكنولوجي – تطوير 
الذات – املثابرة واإلصرار(، مشدداً على أهمية 
فريق العمل باعتباره عنصرأساسي في جناح 

املشاريع.
وتطرق البديوي إلى رؤية الكويت 2035 
احمل��ور األول: »تطوير االق��ت��ص��اد الكويتي 
جت��اه االقتصاد املعرفي الرقمي ومتطلباته 

الرئيسية«، واحملور الرابع: »تطوير العنصر 
البشري في إط��ار االقتصاد املعرفي الرقمي 
ومرتكزه الرئيسي التعليم ومعاجلة التحديات 
املرتبطة بالتركيبة السكانية واختالالت سوق 
العمل« وهذا انعكس على رؤية جامعة الكويت: 
»جامعة الكويت صرح أكادميي لالبتكار ذو 
مكانة عاملية متميزة«، أما الرسالة: »جامعة 
ال��ك��وي��ت امل��ص��در األول للطاقات البشرية 
املبادرة لتنمية االقتصاد املعرفي في الدولة، 
من خالل االبتكار في التعليم العاملي املتميز 
والبحث العلمي املؤثر واملساهمة الفعالة 
لتلبية احتياجات املجتمع وحتقيق تطلعاته«.  
وذكر أن رؤية كلية الدراسات العليا تكمن في 
التميز العلمي ملشاركة العالم في إثراء املعرفة 
بكافة مجاالت العلوم والتكنولوجيا والثقافة، 
وتوفير بيئة علمية رائ���دة مؤهلة لتقدمي 
دراسات عليا متميزة بأبحاث مبتكرة تساعد 

في بناء اإلنسان املبدع الذي يساهم في تنمية 
املجتمع، وتقدمي املعرفة، وتخرج قياديني ذوي 

صدارة في كافة املجاالت. 
كما ت��ط��رق إل��ى قضية تصنيف جامعة 
الكويت مشيرا إلى اهتمام اإلدارة اجلامعية 
بهذه القضية الستقطاب أعضاء هيئة التدريس 
على قدر من التميز واستقطاب متويل ألبحاث 
اجلامعة من جهات خاصة أو حكومية، فضال 
عن التواصل مع الشركات الكبرى بهدف إنشاء 
مشاريع بحثية مشتركة مما ينعكس إيجابا 

على البيئة التعليمية في اجلامعة.
من جانبه ألقى العميد املساعد للشئون 
الطالبية أ.د. فيصل الكندري كلمة قال فيها 
»ليس أسعد على اإلنسان أن يقضي حياته 
في دور العلم وبني العلماء واملتمرسني فيه، 
واألسعد أن يكون في خدمة الطامحني للعلم 
وال��ش��غ��وف��ني ب��ه، فها نحن ال��ي��وم نستقبل 

كوكبة أخرى من طلبة علوم الدراسات العليا 
الذين أبو أن تتوقف طموحاتهم عند املرحلة 
اجلامعية األول���ى، وآث���روا تكملة مشوارهم 
العلمي واألك��ادمي��ي، وم��ش��ارك��ة الكلية في 
حتقيق رؤيتها نحو التميز العلمي ملشاركة 
العالم ف��ي إث���راء املعرفة ف��ي كافة مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والثقافة، ولرفعة 
مكانة وطننا الغالي الكويت، كما أن الدراسات 
العليا تفتح آفاقا أوسع لإلبداع الفكري والثقة 
بالنفس، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة 
على املستوى الشخصي واملهني، املبنية على 
احلجة وال��ب��ره��ان، واحلكمة وال��ق��درة على 
التحليل واالستنتاج باالبتعاد عن السلبيات 
واملخاطر، للوصول إلى حقيقة األم��ور، التي 
هي أساس البحث العلمي، وإيجاد احللول لتلك 
القضايا واإلشكاليات واستثمارها في عالم 

املعرفة على املستوى احمللي والعاملي«.  

وف��ي ال��س��ي��اق ذات���ه ق��ال العميد املساعد 
للشؤون األكادميية أ.د. خالد الفضالة كلمة 
ب��ارك من خاللها بالطلبة املقبولني ببرامج 
كلية ال���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ع��ام اجلامعي 
2020/2019، وت��ط��رق خ��الل حديثه إلى 
طبيعة العمل بأقسام إدارة الشئون األكادميية 
وال��ن��ش��ر وه���ي ق��س��م التخطيط وال��ب��رام��ج 
األكادمييةحيث يقوم القسمبعملية تطوير 
وت��ق��ي��ي��م ال��ب��رام��ج األك��ادمي��ي��ة واخل��اص��ة 
بالدراسات العليا سواء في مرحلة املاجستير 
أو الدكتوراه، وقسم اإلعدادوالنشر واخلاص 
في إعداد ونشر املطبوعات ذات الصلة بكلية 
الدراسات العليا، وقسم متابعة أبحاث الطلبة 
حيث يقوم مبتابعة م��ق��رات أب��ح��اث الطلبة 
ومتويل مشاريعها س��واء مشاريع الدبلوم 
العالي أو أط��روح��ات املاجستير أو رسائل 

الدكتوراه.
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2020/2019 »الدراسات العليا« نظمت لقاًء تنويريًا للطلبة املستجدين للعام اجلامعي 

الركيبي: االنتقال إلى احلرم اجلديد يلبي طموحات احلياة اجلامعية في الكويت 

»الهندسة والبترول« تنظم اللقاء التنويري
 ملعرض التصميم الهندسي 

ن��ظ��م م��رك��ز ال��ت��دري��ب ال��ه��ن��دس��ي 
واخلريجني في كلية الهندسة والبترول 
بجامعة ال��ك��وي��ت ال��ل��ق��اء التنويري 
ملعرض التصميم الهندسي ال� 37 في 
قاعة احملاضرات الكبرى بكلية الهندسة 
والبترول في ح��رم جامعة الكويت - 
مدينة صباح السالم اجلامعية، بحضور 
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال عميد كلية الهندسة 
والبترول د. رائد بورسلي، ومدير مركز 
التدريب الهندسي واخلريجني الدكتور 
دعيج الركيبي، وأعضاء هيئة التدريس 
وامل��ه��ن��دس��ني امل��ش��ارك��ني ف��ي املعرض 

للفصل الدراسي األول 2019/2020. 
وب����دوره أش���اد د. دع��ي��ج الركيبي 
باالنتقال إلى احلرم اجلديد الذي يلبي 
طموحات احلياة اجلامعية بالكويت، 
مبيناً ال��ش��روط وتفاصيل املشاركة 
باملعرض م��ن مختلف اجل��وان��ب التي 
الب��د للطالب أن يراعيها، مشيراً إلى 
أن من أهم بنود االشتراك في املعرض 
هو ترشيح قائد لكل مجموعة تشارك 
مبشروعها ويعتبر امل��س��ؤول األول 
أم��ام اللجنة املنظمة للمعرض مبركز 
التدريب الهندسي واخلريجني، لتسليم 

االستمارات املطلوبة وتسلم بطاقات 
ال��دع��وة وم��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��ج��دات على 
الصفحة اإللكترونية للمعرض، وتوفير 
ورش عمل لكيفية عمل سيرة ذاتية ملا 

لها من أهمية لكل مشارك. 
وأك��د د. الركيبي على أن��ه من خالل 
ه���ذا امل��ع��رض سيتم إض��اف��ة ج��ائ��زة 
جديدة مقدمة من عدة شركات، وإطالق 
3 ح��م��الت إع��الم��ي��ة مل��ش��اري��ع الطلبة 

املشاركني. 
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن كلية الهندسة 
وال��ب��ت��رول تنظم م��ع��رض التصميم 

الهندسي في نهاية كل فصل دراس��ي 
ويتوج مشاريع الطلبة نتيجة حصيلة 
عملهم خ��الل خمس سنوات دراسية، 
والهدف من املعرض هو عرض املشاريع 
التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة النهائية 
ضمن مقرر التصميم الهندسي، ويضم 
املعرض املشاريع العلمية من مختلف 
التخصصات العلمية للكلية وهي 
)الهندسة املدنية، الهندسة امليكانيكية، 
ال��ه��ن��دس��ة ال��ص��ن��اع��ي��ة، ال��ه��ن��دس��ة 
الكيميائية، الهندسة الكهربائية، هندسة 

الكمبيوتر، هندسة البترول(.

جانب من احلضور

»العلوم الطبية املساعدة« أقامت ورشة 
عمل تفعيل البريد اإللكتروني

أقامت كلية العلوم الطبية املساعدة بجامعة 
الكويت ال��ورش��ة التعريفية اخلاصة بتفعيل 
البريد اإللكتروني للطلبة املستجدين وال��ذي 
ميكنهم من استخدام أنظمة اجلامعة اإللكترونية 
وكل ما يتعلق بالطالب سواء تسجيل اجلدول 
الدراسي أو طرق البحث االلكترونية العلمية، 
وقد حاضر في الدورة فريق عمل مشروع أوفيس 
365 التابع ملكتب نائب مدير اجلامعة لتقنية 

املعلومات.
وفي سياق الورشة مت شرح طرق التفعيل 
جلميع الطلبة احلضور وتسجيلهم وتفعيل 
البريد اإللكتروني اخلاصة بهم وتوزيع كتيبات 
تشرح الطريقة الصحيحة للتفعيل، وتأتي هذه 
الورشة متهيدا للطلبة املستجدين وتسهيال لهم 
من الذهاب إل��ى احل��رم اجلامعي في الشويخ، 

متمنني دوام التوفيق والسداد للجميع.

جانب من ورشة العمل

وفد من شركة نفط الكويت زار قطاع 
األبحاث في جامعة الكويت

قام وفد من شركة نفط الكويتKOC  بزيارة 
إلى مكتب نائب مدير اجلامعة لألبحاث، وهدفت 
الزيارة إلى استكمال التنسيق في اتفاقية التعاون 
مبجال البحث والتنمية االستراتيجية املوقعة 
مؤخراً بني الطرفني. وناقش الطرفان خالل الزيارة 
آلية البدء في تنفيذ املشروع على الصعيدين املالي 

واإلداري، وعملية التعاون بني الطرفني فيما يخدم 
البحث والتطوير والتنمية الشاملة.

وتهدف االتفاقية والتي مدتها خمس سنوات على 
التعاون في مجال املكامن والنفط الثقيل والغاز 
الطبيعي، كما تهدف إلى نقل التكنولوجيا واملعرفة 

وتطوير القدرات في البحث والتطوير.

عميد كلية الدراسات العليا أ.د. بدر البديوي متحدثاً

اجلامعة العربية املفتوحة تقيم اليوم التنويري 
للمستجدين اخلميس املقبل

مها األصقه  

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء التنويري


