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26 اجلاري  مراسم التقليد تتم خالل ملتقى شركاء الشبكة اإلقليمية للمسؤولية املجتمعية 

2019 »األحمدي« املدينة العربية املسؤولة اجتماعيًا لعام 
صرح رئيس مجلس إدارة الشبكة االقليمية 
للمسؤولية االجتماعية البروفيسور يوسف 
عبدالغفار، أن مجلس أمناء جائزة املدينة 
العربية املسؤولة اجتماعيا، قد اختار »مدينة 
األحمدي« بدولة الكويت  لتكرميها ومنحها 
مفتاح »املدينة العربية املسؤولة مجتمعيا 

لعام 2019«.
 وستتم مــراســم التقليد الرسمي ضمن 
فعاليات »امللتقى الثامن لشركاء الشبكة 
االقليمية للمسؤولية االجتماعية لعام 
2019م«، الذي ستنظمه الشبكة اإلقليمية 
للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة بــالــشــراكــة مع 
املعهد العربي للتخطيط بــدولــة الكويت 
ومعهد اإلجنـــاز املتفوق للتدريب األهلي 
واالستشارات اإلدارية واالقتصادية، والذي 
سيقام حتت شعار« أدوات متكني الشركاء«  
بتاريخ 26 يناير اجلـــاري ، مبقر املعهد 

العربي للتخطيط بدولة الكويت.
وأوضــح مدير عام معهد اإلجنــاز املتفوق 
للتدريب األهــلــي واالســتــشــارات اإلداريـــة 
واالقــتــصــاديــة –رئيس بــرنــامــج الكويت 
للمسؤولية املجتمعية- الدكتور شهاب بن 
أحمد العثمان أن وفدا من الشبكة االقليمية 
للمسؤولية االجتماعية تــشــرف مؤخرا 
مبقابلة محافظ محافظة األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد إلخباره عن توصية مجلس أمناء 
جائزة املدينة العربية املسؤولة اجتماعيا 
حــول اختيار مدينة األحــمــدي للفوز بهذه 
اجلائزة العربية الرفيعة املستوى، والذي 
رحب بدوره بهذا االختيار متطلعا أن يكون 
هذا االختيار نقطة انطالقة لتعزيز ممارسات 
املسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة في 
محافظة االحــمــدي؛ كما استعرض معاليه 

مــشــروع » محافظتي أجــمــل« والـــذي بــدأت 
إنطالقته منذ أربع سنوات وحفل بالعديد من 
املبادرات املسؤولة واملستدامة عبر شراكات 

فاعلة مع مؤسسات مجتمعية وصناعية 
وحكومية وخاصة تعمل في احملافظة.

ــأن »ملتقى شركاء  وأضـــاف العثمان ب

الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية 
» سيستقبل فــي دورتــــه الــثــامــنــه والـــذي 
ستستضيفه دولة الكويت  سفراء وخبراء 

ومــتــخــصــصــني فـــي مـــجـــاالت املــســؤولــيــة 
املجتمعية من دولة الكويت ومن العديد من 
الــدول العربية الشقيقة.. كما سيتم خالل 
احلفل اإلعالن عن اختيار » مدينة األحمدي« 
املدينة العربية املسؤولة مجتمعيا لعام 
2019م، وسيقام احلفل بتاريخ 26 يناير 
ـــاري، مــن الساعة 9 صباحا وحتى 4  اجل
عصرا، مبقر املعهد العربي للتخطيط مبنطقة 

الشويخ بدولة الكويت.
وحول أهم فعاليات امللتقى الثامن لشركاء 
الشبكة االقليمية للمسؤولية االجتماعية قال 
الدكتور شهاب العثمان إنه سيتم اإلعالن 
ــدي« الكويتية  ــم عــن اختيار »مدينة األح
- املدينة العربية املسؤولة مجتمعيا لعام 
2019م. وكذلك سيتم تكرمي شخصيات 
كويتية وعربية فاعلة »بجائزة التميز في 
مجال متكني الشركاء لعام 2019م« ، وذلك 
بالتعاون مــع منظمة ســوق األمم املتحدة 
العامليUNGMP ، وتنظيم فعاليات  
امللتقى العلمي املصاحب والــذي يقام حتت 
شــعــار« األدوات املهنية الفاعلة لتمكني 
الــشــركــاء«، وتدشني » الكتاب العربي في 
ــو أول كتاب  املسؤولية املجتمعية«، وه
عربي يشارك في تأليفه العديد من خبراء 
املسؤولية املجتمعية من دولة الكويت ومن 
الدول العربية الشقيقة؛ كما سيتم استعراض 
تقرير« اجنازات الشبكة االقليمية للمسؤولية 
االجتماعية لعام 2018م«، وإطــالق »خطة 
عمل الشبكة االقليمية للمسؤوليةاالجتماعية 
لعام 2019م« فــي املنطقة العربية وفي 
خارجها لعام 2019م، وتوقيع شراكات 
واتفاقيات بني الشبكة االقليمية للمسؤولية 

االجتماعية وشركائها في املنطقة العربية.

محافظ األحمدي يقدم درعاً تذكارية لعلي آل إبراهيم بحضور شهاب العثمان

»ال�����������ب�����������ي�����������ئ�����������ة« 
مخترقي  أحالت 
م��ح��م��ي��ة »ص��ب��اح 
األح�������م�������د« إل����ى 

النيابة العامة
قــالــت الهيئة العامة للبيئة إنها 
رصــدت االخــتــراقــات التي متــت على 
محمية صباح األحمد من قبل بعض 
ــه مت إحالتهم  ــاص، مبينة أن ــخ األش
للنيابة الــعــامــة وجـــاري استكمال 
ــع االســــتــــدالالت عن  ــم ــري وج ــح ــت ال
السيارات املــرصــودة من قبل وزارة 

الداخلية.
وأهــابــت الهيئة العامة للبيئة في 
بيان صحفي أمس االثنني باملواطنني 
واملقيمني بعدم االقتراب او الدخول إلى 
احملميات الطبيعية واحملــددة باللون 
االخضر باخلريطة وضرورة االلتزام 
بقانون حماية البيئة رقم )42/2014( 

وتعديالته.  
 وشــددت على عدم إقامة املخيمات 
في احملميات أو بالقرب منها على أن 
يبتعد املخيم مبا ال يقل عن 500 متر عن 
حدود أســوار احملميات وعدم التعدي 
على البيئة من خالل قلع النباتات او 
ممارسة أيــة أنشطة أخــرى باملناطق 
ــه سيتم اتخاذ  ــورة مــؤكــدة أن ــظ احمل

االجراءات القانونية بحق املخالفني.

تضم ثالثة تخصصات علمية 

احلربي: »العلوم احلياتية« تواكب أحدث مستجدات سوق العمل

أوضح عميد كلية العلوم احلياتية بجامعة 
الكويت األستاذ الدكتور مشاري  احلربي بأن 
كلية العلوم احلياتية )كلية البنات سابقا( 
تأسست فــي عــام 2002م لتضم عــدد أربعة 
أقسام علمية جديدة هي )قسم علم التواصل 
واللغات – قسم العلوم األسرية – قسم علوم 
املعلومات-  قسم الفنون والتصميم(، وفي عام 
2004 م مت إنشاء قسم إدارة التقنية البيئية 
لتصبح األقسام العلمية بالكلية خمسة أقسام 
علمية، وقــد اقتصر القبول فــي الكلية على 
الطالبات فقط دون الطلبة وكان عدد أول دفعة 

للطالبات املقبوالت آنذاك )125 طالبة(.
وأشــار أ.د. احلربي إلى أنه في عام 2013 
م مت تــعــديــل اســـم كلية الــبــنــات اجلامعية 
ليصبح » كلية العلوم احلياتية » مبوجب 
ــري )2013/308 بتاريخ  ــي ــوم األم ــرس امل
2013/11/25م( وأصــبــح الــقــبــول فيها 
للطلبة والطالبات اعتباراً من العام اجلامعي 
2015/2014، وذلك لالستفادة من برامجها 
العلمية املتطورة على أن يتم طرح برامج علمية 
جديدة تصب في مجاالت العلوم احلياتية، 
مضيفاً أنه في عام 2013 م مت تغيير مسمى 
قسم العلوم األسرية إلــى قسم علوم الغذاء 
والتغذية، وقسم علم التواصل واللغات إلى 
قسم عــلــوم اضــطــرابــات الــتــواصــل مبوجب 
ــر التربية ووزيـــر التعليم العالي  ــرار وزي ق
الرئيس األعلى للجامعة رقــم )7 –  بتاريخ 
2013/4/25(، وفي عام 2012 انتقل قسم 
الفنون والتصميم إلــى كلية العمارة بينما 
انتقل قسم علوم املعلومات إلــى كلية علوم 

وهندسة احلاسوب في عام 2013.
وأوضح أن الكلية مبسماها اجلديد أصبحت 
تضم ثالثة تخصصات علمية هي قسم علوم 
الغذاء والتغذية ومينح درجــة بكالوريوس 
ــة بكالوريوس  العلوم في علم الغذاء ودرج
العلوم في التغذية وقسم علوم اضطرابات 
التواصل ومينح درجــة بكالوريوس العلوم 
في اضطرابات التواصل، وقسم إدارة التقنية 
البيئية ومينح درجة بكالوريوس العلوم في 
إدارة التقنية البيئية، مبينا أن برامج الدراسات 
العليا تضم الكلية أربع برامج ماجستير وهما 
برنامج املاجستير في التغذية وعلم الغذاء 
وبرنامج جودة وأمن الغذاء وتطرح من قبل 
قسم علوم الغذاء والتغذية، وبرنامج ماجستير 
في سموم الغذاء والبيئة وهو مشترك ما بني 
قسم علوم الغذاء والتغذية وقسم إدارة التقنية 
البيئية، هذا باإلضافة إلى برنامج ماجستير 
رابــع في العلوم البيئية وهو مشترك ما بني 

كلية الهندسة والعلوم واحلــقــوق والعلوم 
احلياتية- وهناك برنامجني للدراسات العليا 
حتــت الــدراســة فــي قسمي علوم اضطرابات 

التواصل وقسم علوم الغذاء والتغذية.
ــي أنـــه مت قــبــول 191  ــرب ـــر أ.د. احل  وذك
ــق نــظــام القبول املــركــزي  طالباً وطالبة وف
للفصل الــدراســي األول مــن الــعــام اجلامعي 
2019/2018، وبلغ عدد الطلبة املقيدين في 
الفصل الدراسي احلالي 999 طالباً وطالبة، 
مشيراً إلــى أن الــعــدد الكلي ملبعوثي الكلية 
حتى هــذا العام 2019/2018 من الدارسني 
باخلارج في برنامجي املاجستير والدكتوراه 
قد بلغ )13( مبعوث، منهم )2( طالب ماجستير 
و)11( طالب دكتوراه، مؤكداً على أن لهذا العدد 
من الطلبة الدارسني لبرنامج الدكتوراه األثر 
الكبير الذي سيعود بالنفع في القريب العاجل 
على األقسام العلمية والكلية بانضمام أعضاء 
هيئة تدريسية كويتية شابة تتميز باحليوية 
والطموح في األقسام العلمية الثالث على مدى 

األعوام القريبة القادمة.
وبني أن كلية العلوم احلياتية نظمت العديد 
من املــؤمتــرات الدولية وهــي: مؤمتر الكويت 
الدولي األول للخدمات واألنظمة االلكترونية 
17 – 19 /2009/11 م، ومؤمتر الكويت 
الدولي الثاني للخدمات واألنظمة االلكترونية 
5 – 7 /2011/4 م، ومؤمتر الكويت الدولي 
الثالث للخدمات واألنظمة االلكترونية 18 – 20 
/2012/12 م، ومؤمتر الكويت الدولي األول 
للعلوم احلياتية 6 – 8 /2014/4 م، ومؤمتر 
الكويت الدولي الثاني للعلوم احلياتية 4 – 
2016/4/6 م، مشيراً إلى أنه قد شارك أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية بعدد 21 ورقة علمية في 

مؤمترات دولية خالل عام 2018/2017.
وكشف أ.د. احلربي أنه جــاري العمل على 
توقيع اتفاقية تفاهم بني كلية العلوم احلياتية 
ووزارة الصحة لتسهيل التدريب امليداني 
فــي املستشفيات واملــراكــز الصحية التابعة 
لوزارة الصحة، مضيفا أن الكلية بصدد إرسال 
واستقبال عدد من الطلبة في اجلامعات العاملية 
والتي مت توقيع اتفاقية بينهم وبــني جامعة 

الكويت.
وحــول جهات االعتماد األكــادميــي أكــد على 
أن الكلية قامت مبراسلة العديد مــن جهات 
االعتماد األكادميي بالتنسيق مع مكتب االعتماد 
األكادميي والتقييم بالكلية واألقسام العلمية 
وأعــضــاء هيئة الــتــدريــس لتحقيق التميز 

األكادميي لبرامج الكلية، 
وأشـــار أ.د. احلــربــي إلــى أهــم املواضيع 

التي تركز عليها الكلية فــي البحث العلمي 
وهــي حماية البيئة وتقليل مصادر انبعاث 
امللوثات، الطاقات البديلة، صحة وسالمة 
الــغــذاء، طــرق التغذية الصحية، وصعوبات 
التعلم واضطرابات التواصل وطرق عالجها 
ومواضيع أخرى مهمة، مؤكداً على أن األبحاث 
ــاء هيئة  ــض ـــات الــتــي يــقــوم بــهــا أع ـــدراس وال
التدريس لها أثر بالغ في تطوير املناهج وآلية 

البحث العلمي ومستوى األداء.
 وحول مخرجات الكلية أفاد بأن كلية العلوم 
احلياتية تتبنى منــوذجــاً لنظام مخرجات 
 Outcome - Based Learning التعليم
ــوح الــكــلــيــة في  ــم Model  الــــذي ميــثــل ط
خريجيها، حيث مت حتديد هذه املخرجات على 
ثالث مستويات رئيسية وهي مستوى الكلية، 
 General مستوى التعليم اجلامعي العام
Education، ومستوى التخصص، حيث 
يركز نظام مخرجات التعليم مبستوى الكلية 
على مخرجات حيوية هــامــة، متثل خبرات 
ومهارات تغطي أبعاد معرفية تكمن أهميتها 
في تهيئة اخلريجني واستعدادهم لالنخراط في 
دورهم املهني في املجتمع وفق احتياجات سوق 
العمل احلديث، أما عن املخرجات التعليمية 
للتعليم اجلامعي الــعــام فهي تغطى أبعاد 
معرفية ومــهــارات متعددة وهــي القدرة على 
التعبير عن الــذات وتوصيل األفكار، مناقشة 
القضايا الثقافية والتاريخية واالجتماعية 
للمجتمع من أبعاد مختلفة، التواصل بفعالية 
باللغتني اإلجنليزية والعربية في مجموعة 
ــــاط، الــقــدرة  مختلفة مــن السياقات واألوس
القيادية ليكونوا قياديني في مجتمعاتهم املهنية 

والشخصية، والتمكن من استخدام أدوات 
وطرق العلوم والتكنولوجيا حلل املشكالت، 
وأخــيــراً املخرجات التعليمية لكل تخصص 
بحيث تؤهل الطلبة أكادميياً وعملياً للتميز في 

التخصصات التي تطرحها الكلية.
ــر أ.د. احلــربــي أن الكلية ماضية في  وذك
إعــداد خطة لكلية العلوم احلياتية للسنوات 
القادمة 2018-2022 وهي كالتالي: زيادة 
عدد الطلبة في أقسام الكلية عبر عمل امللتقيات 
الطالبية وزيــارات للمدارس وغيرها، تطوير 
بيئة التعليم ودعمها بالتقنيات احلديثة 
ومــصــادر املعلومات عبر إنشاء املختبرات، 
تفعيل الزامية التدريب امليداني من خالل زيادة 
نسبة الطلبة احلاصلني على التدريب امليداني، 
تطبيق نظام تقييم مستوى طلبة الكلية، زيادة 
نسبة رضى مؤسسات التوظيف عن مستوى 
خريج كلية العلوم احلياتية، تشجيع الطلبة 
الستكمال املسيرة املهنية واألكــادميــيــة عن 
طريق اقامة معارض تفي بالغرض وغيرها، 
القيام بورش ألعضاء هيئة التدريس لتطوير 
قدراتهم البحثية والتدريسية، حضور أعضاء 
هيئة التدريس للمهمات العلمية سنويا، رفع 
نسبة أعضاء هيئة التدريس املشاركني في 
ــات العليا، اعتماد  ــدراس تــدريــس مــقــررات ال
وتقييم جميع بــرامــج الكلية خــالل اخلمس 
ســنــوات الــقــادمــة، اســتــحــداث بــرامــج علمية 
للبكالوريوس واملاجستير والــدكــتــوراه مبا 
يناسب التوجهات العاملية واحمللية، تفعيل 
دور مكتب اخلريجني عبر إنشاء قاعدة بيانات 
للخريجني والتواصل معهم لالستفادة من 
آرائــهــم، تنظيم فعاليات مختلفة لألنشطة 

تضمن مشاركة الطلبة ومنتسبي اجلامعة، 
تشجيع أعضاء هيئة التدريس لزيادة نشاطهم 
البحثي والنشر العلمي، رفــع نسبة أعضاء 
هيئة التدريس املقبلني على التمويل البحثي، 
تأسيس وحدة أبحاث خاصة في مجال اإلنسان 
والبيئة، تقدير الــدورات والبرامج التدريبية 
التخصصية ذات العالقة بتخصصات الكلية، 
التعاون مع الهيئات املهنية لتقدمي الشهادات 
املهنية، تطبيق عدد من املشاريع االبتكارية 
التي تساهم في تطوير املنظومة األكادميية، 
إجناز عدد من األبحاث املتعلقة باالستدامة من 
إجمالي األبحاث املخطط إجنازها، زيادة عدد 
الندوات التي تعالج القضايا احمللية والدولية 
املــعــاصــرة، تنظيم مــؤمتــرات خــاصــة بكلية 

العلوم احلياتية رفيعة املستوى.
وحـــول ســيــاســة الــقــبــول بكلية العلوم 
احلياتية للعام اجلامعي 2019/2018 أوضح 
أن القبول بالكلية للطالب بنني وبنات، وأن 
معدل القبول بالكلية من خريجي الثانوية 
العامة احلاصلني على نتيجة %75 أو ما 
يعادلها، وفقاً لقرار مجلس اجلامعة بتاريخ 
2013/5/21م بأن يكون القبول باجلامعة 
%75 خلريجي القسم العلمي اعتباراً من العام 
اجلامعي 2016/2015، والــعــدد اإلجمالي 
املقترح قبوله لهذا العام بالكلية هو 400 طالب 
وطالبة 360 طالب وطالبة للفصل الدراسي 
األول، و40 طالب وطالبة الفصل الدراسي 
الثاني من خريجي املرحلة الثانوية تخصص 
علمي فقط، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات 
األكادميية املطلوبة للقبول هي اختبار اللغة 
اإلجنليزية والرياضيات، وتكون األولوية 

في القبول للطلبة احلاصلني على أعلى معدل 
مكافئ محسوباً بناء على نسبة الثانوية 
ونتائج امتحاني القبول للطالب والطالبة 
وفقا لألوزان التالية: %70 من نسبة الشهادة 
الثانوية، %15 من اختبار القدرات ملادة اللغة 
ــدرات  ــق ــن اخــتــبــار ال م اإلجنليزية، و15%  
ملــادة الرياضيات، وإلعفاء الطالب املقبولني 
فــي الكلية مــن التسجيل فــي مــقــرر متهيدي 
رياضيات أو ما يعادله يشترط اجتياز اختبار 
القدرات األكادميية في الرياضيات بدرجة 50 
فما فوق، وإلعفاء الطالب املقبولني في الكلية 
مــن التسجيل فــي املقررين التمهيدين للغة 
االجنليزيةELU096 ELU106  أو ما يعادله 
يشترط اجتياز اختبار القدرات األكادميية في 

اللغة االجنليزية بدرجة 80 فما فوق.
ووجه أ.د. احلربي كلمة لطلبة الكلية معرباً 
عن اعتزازه وثقته بهم فهم ميثلون جزءاً كبيراً 
من أســرة كلية العلوم احلياتية التي تسعى 
دائما إلى توفير بيئة أكادميية متميزة لهم، كما 
تسعى جاهدًة إلكسابهم املهارات واملخرجات 
التعليمية التي تبنتها في نظامها األكادميي 
ــذه املــخــرجــات واحتياجات  حتى تتوافق ه
املجتمع وسوق العمل وتسهم في بناء مستقبل 
أفضل لهم ولدولة الكويت، فإن األمل معقود 
عليهم من أجل رفع شأن املخرج التعليمي في 

بلدنا احلبيب الكويت.
وأكد على أن كلية العلوم احلياتية ال تألو 
جهداً في سبيل االرتقاء املستمر ومواكبة أحدث 
مستجدات ســوق العمل احمللي واإلقليمي، 
لذا فقد حرصت الكلية منذ البداية على وضع 

اخلطط الدراسية ومراجعتها دورياً.

 د. مشاري احلربي
افتتاح احد املعارض

عميد كلية العلوم احلياتية مع مجموعة من الطالبات

منذ  الكلية  ح��رص��ت 
ال���ب���داي���ة ع��ل��ى وض��ع 
اخل����ط����ط ال���دراس���ي���ة 
وم���راج���ع���ت���ه���ا دوري��������ًا

ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وق��ي��ع 
ات������ف������اق������ي������ة ت����ف����اه����م 
ووزارة  ال���ك���ل���ي���ة  ب����ن 
ال�����ص�����ح�����ة ل���ت���س���ه���ي���ل 
ال����ت����دري����ب امل���ي���دان���ي 
ف��������ي امل����س����ت����ش����ف����ي����ات 
وامل�������راك�������ز ال���ص���ح���ي���ة 

تتمات

22.5  مليار دينار 
تقديرات سعر برميل النفط 55 دوالرا وحجم إنتاج 
2.8 مليون برميل. وأضـــاف أن مــوازنــة 2019 حتفز 

منــو االقتصاد مــن خــالل احملافظة على املــعــدل املرتفع 
للمصروفات الرأسمالية 17.5 في املئة، منوها الى أن 
مفردات املصروفات في ميزانية 2019 جاءت على النحو 
التالي:  17 في املئة مصروفات رأسمالية و71 في املئة 

مرتبات ودعومات و12 في املئة متثل باقي  املصروفات.

ويبلغ حجم الرواتب باملوازنة اجلديدة 12 مليار دينار 
بارتفاع %5 عن املوازنة احلالية.. وحجم الدعم يرتفع 
%6.2 إلى 3.96 مليارات.. واملصروفات الرأسمالية ترتفع 
%0.7 إلى 3.77 مليارات اضافة الى 14.5 مليار دينار 

ايرادات نفطية متوقعة و1.8 مليار ايرادات غير نفطية

ومت احتساب سعر برميل النفط باملوازنة اجلديدة 55 
دوالراً للبرميل بحجم انتاج 2.8 مليون برميل 

وقــال احلجرف: بدأنا ضبط املصروفات منذ 2016 
لتقليل احتماالت اللجوء لالحتياطي العام ، مشددا على 
ضرورة أن تتلقى »املالية« تبريرا كافيا من كل وزارة فيما 

يتعلق باملصروفات.
وحــول خصخصة البورصة قــال احلجرف : ارتأينا 
أهمية عدم مزاحمة القطاع اخلــاص لذا سنساهم باحلد 
األدنــى احملــدد للجهات احلكومية والبالغ 6 في املئة من 

خالل التأمينات .
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