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بحضور عميد كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت 
أ.د. حمود القشعان واألميين 
العام املساعد للشئون املالية 
وقيييطييياع اآلثييييييار واملييتيياحييف 
بيياملييجييلييس الييوطيينييي للثقافة 
والييفيينييون واآلداب د.تييهييانييي 
العدواني، نظم متحف ومختبر 
اآلثار واألنثروبولوجيا بالكلية 
بالتعاون مع املجلس الوطني 
للثقافة والييفيينييون واآلداب 
– إدارة اآلثار واملتاحف ورشة 
بعنوان )التحاليل املختبرية 
في الدراسات األثرية( ملوظفي 
متحف الكويت الوطني وذلك 
في الفترة من 16-20 فبراير 

.2020
وقييييال عييميييييد الييكييلييييية أ.د. 
حمود القشعان: إن التحاليل 
املختبرية شئنا أم أبينا سيكون 
لها دور كبير في تأريخ تاريخ 
الكويت، والناس اليوم ال تريد 
أن تييعييرف فقط مييا هييو انتاج 
الكويت ميين النفط فالكويت 
ليييييسييت نييفييط فييقييط إمنييييا هي 
حضارة وهي معبر لكثير من 
الشعوب، لييذا اليوم يجب أن 
تكون مهمتنا هي إلجناز مهمة 

وليس إلبراء ذمة.
وميين جانبها عبرت األميين 
العام املساعد للشؤون املالية 
وقيييطييياع اآلثييييييار واملييتيياحييف 
بيياملييجييلييس الييوطيينييي للثقافة 
والييفيينييون واآلداب د. تهاني 
اليييعيييدوانيييي عييين سييعييادتييهييا 
بييوجييود شييراكييات مؤسسية 
أكادميية بدأت مع كلية العلوم 
االجتماعية عام 2017 ومؤخراً 
مت جتييديييد اتفاقية مييع كلية 
اآلداب مروراً بعقد اتفاقية مع 
كلية العمارة، مضيفة أن هذا 
إن دل يييدل على أهمية تغذية 
اجلييانييب امليداني فييي اجلانب 
املييعييرفييي منذ الييبييدء ميين رسم 
املناهج ورسم املسارات املهنية 
ملوظفي املجلس الوطني للثقافة 

والفنون اآلداب. 
وأكدت على أن هذه الورشة 
هيييي اميييتيييداد لييييورش سابقة 

وتييعيياونييات الحييقيية سيييواء في 
مؤمترات أو معارض مشتركة 

بن اجلانبن.
ومييين جييهييتييه قيييال مييشييرف 
مختبر اآلثار واألنثروبولوجيا 
د. حييسيين أشييكيينييانييي أن هييذه 
الييورشيية تييأتييي ضمن تفعيل 
جيييوانيييب ميييذكيييرة الييتييفيياهييم 
والييتييعيياون الييتييي عييقييدت عام 
2017 مييع املجلس الوطني، 
موضحاً أن الورشة ستعرض 
مفاهيم عامة في علم اآلثار ثم 
ستتطرق للجانب التخصصي 
وستجاوب على عدة تساؤالت 
منها مليياذا علم اآلثييار هو جزء 
من األنثروبولوجيا؟ وماهي 
فييروع علم اآلثيييار وأقسامه؟ 
وما هي آخر األبحاث املتعلقة 

بآثار دوليية الكويت؟ وكيفية 
االستفادة من العلوم األخرى 

في دراسة اآلثار.
وأعيييلييين د. أشييكيينييانييي أن 
املييجييلييس الييوطيينييي للثقافة 
والييفيينييون واآلداب وافيييق من 
أسييبييوعيين عييلييى أول سجل 
مييصييور يييضييم آثييييار الييكييويييت 
ميين 16 مليون سنة و حتى 
قبل 200 عييام مت العمل فيه 
ميينييذ عيييام 2017 بييالييتييعيياون 
مع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب وإدارة اآلثار 
و املتاحف والعاملن مبتحف 
الكويت، وهو عمل ضخم يضم 
قطع غير معروضة في صالة 
متحف الكويت الوطني ولها 

قيمة تاريخية وأثرية.

حتت رعاية وزير التربية ووزير التعليم 
العالي الدكتور سعود احلربي، افتتحت 
عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
معرض القبول اجلامعي السنوي الثامن، 
الذي يقام خالل الفترة من 16 - 20 فبراير 
اجلاري، في مسرح الشيخ عبدالله اجلابر 

الصباح باحلرم اجلامعي -الشويخ.  
وأكيييد مييدييير جامعة الكويت باإلنابة 
األستاذ الدكتور فايز الظفيري أن الهدف 

ميين إقيياميية املييعييرض السنوي للقبول هو 
تعريف طلبة الثانوية العامة املقبلن 
على الييدراسيية اجلامعية بالتخصصات 
املطروحة أمامهم ومساعدتهم على حتديد 

رغباتهم وميولهم.
وذكييير الظفيري أن لكليات اجلامعة 
شروط ومتطلبات مختلفة، مشيراً إلى أن 
إدارة القبول املشاركة في املعرض على 
أمت استعداد للرد على استفسارات الطلبة 

وتوضيح شروط القبول فيها.
ومن جهته بننّ عميد القبول والتسجيل 
بييجييامييعيية الييكييويييت د.عييلييى املييطيييييري أن 
الهدف من هذا املعرض هو تعريف الطلبة 
مبتطلبات الييقييبييول فييي جامعة الكويت 
بالكليات املختلفة من حيث نسب الثانوية 
العامة واختبارات القدرات، موضحاً أنه لم 

يتم أي تغيير على نسب القبول لهذا العام.
وأشار إلى أن املعرض لهذا العام يشتمل 

على محاضرات تساهم في مساعدة الطلبة 
على حتديد ميولهم الدراسية.

 وبدورها أشارت مديرة إدارة القبول في 
عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
هند السالم إلى أن املعرض يتضمن مشاركة 
جميع كليات اجلامعة البالغ عددها 15 
كلية لتعريف الطلبة على التخصصات 

املطروحة باجلامعة.
وشكرت السالم اإلقبال الكبير من مدارس 

الثانوية من بنن وبنات سواء احلكومية 
أو اخليياصيية على احليييرص فييي احلضور 
للمعرض وتعريف الطلبة بالتخصصات 
املطروحة من قبل اجلامعة لتحديد ميولهم 

ورغباتهم والرد على استفساراتهم.
وأقيم على هامش املعرض محاضرة 
عرض خاللها فيديو توضيحي يبن كيفية 
حساب املعدل املكافئ وأوزان اختبارات 
الييقييدرات فييي كليات اجلامعة املختلفة، 

وشييرح لطريقة وخطوات التسجيل عبر 
نظام التسجيل االلكتروني، وكيفية تعبئة 
الرغبات والبيانات عبر موقع اجلامعة، إلى 
جانب كيفية التواصل مع اخلط الساخن 

للعمادة في حال حدوث خلل بالنظام.
اجلييدييير بييالييذكيير أن مييعييرض القبول 
اجلامعي السنوي تنظمه عمادة القبول 
والتسجيل بجامعة الكويت مرتن في كل 

عام جامعي.

الظفيري: يهدف إلى تعريف طلبة الثانوية العامة املقبلني على الدراسة اجلامعية

2020-2019 جامعة الكويت تفتتح معرض القبول الثامن للعام اجلامعي 

بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

»العلوم االجتماعية« نظمت ورشة »التحاليل 
املختبرية في الدراسات األثرية«

العدواني تتحدث خالل الورشة بحضور أشكناني والقشعان

برعاية وحضور وكيل احلرس الوطني 
، أقامت مديرية التوجيه املعنوي بالتنسيق 
مييع املكتب اإلعييالمييي فييي وزارة الصحة 
محاضرة عن فيروس كييورونييا املستجد، 
تفعياًل لبروتوكول التعاون بن احلرس 
الوطني ووزارة الصحة، وضمن احلملة 
اإلعالمية لتوعية منتسبي احلرس الوطني 
وتييزويييدهييم بنصائح طبية للوقاية من 

األمراض.
وألييقييت احملييياضيييرة رئيييييس مختبرات 
الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة 
سييارة القبندي، وأكييدت أن وزارة الصحة 
حييريييصيية عييلييى تييوعييييية املجتمع بجميع 
اإلجيييراءات الييواجييب اتخاذها للوقاية من 
اإلصابة بعدوى فيروس كورونا املستجد 
التي أعلنت عنها منظمة الصحة العاملية 
بهدف تزويد جميع فئات املجتمع مبعلومات 
ونصائح عن الفيروس وخطورته ومدى 
انييتييشيياره فييي الييعييالييم وطييييرق الييعييدوى 

واألعراض وسبل الوقاية منه.
وتطرقت الدكتورة القبندي إلييى أبرز 

طييرق احلماية ميين عييدوى كييورونييا، ومن 
بينها: جتنب  مخالطة األشخاص املصابن 
بأعراض نزلة برد أو إنفلونزا، واالهتمام 
بنظافة اليدين واسييتييخييدام احمليييارم عند 
العطس والسعال، وجتنب التعامل غير 
اآلمييين مييع احليييييوانييات البرية واألليييييفيية ، 
وضييرورة طهو الطعام جيًدا، وعدم السفر 
لغير الضرورة إلى الدول املعلن عن وجود 

إصابات فيها.
وأشيييارت إلييى أن أهييم أعييراض اإلصابة 
بالفيروس: احلييمييى، والييسييعييال، وضيق 
التنفس وصييعييوبييتييه، وأحيييييانييا التهاب 
رئييوي، الفتة إلى حييدوث مضاعفات حادة 
ملن يعانون ضعًفا في اجلهاز املناعي، أو 

أمراضاً مزمنة، واملسنن.
 وضمن جهود املكتب اإلعالمي في وزارة 
الصحة، أقيم معرض فييي بهو الرئاسة 
العامة للحرس الوطني تضمن إصييدارات 
تييوعييوييية للتعريف بييالييفيييييروس وسبل 
الوقاية منه. وشهد احملاضرة عدد من القادة 

والضباط في احلرس الوطني.

أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة

»احلرس الوطني« ينظم محاضرة عن فيروس كورونا 
وطرق الوقاية منه 
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جولة في معرض القبول اجلامعيجانب من احلضورد. فايز الظفيري يفتتح املعرض

جانب من احملاضرة الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي يقدم درعاً للدكتورة غالية املطيري

جولة في املعرض التوعوي

جانب من املشاركن في الورشة

تعقد للمرة الثانية هذا العام

9 آالف طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات
 األكادميية في جامعة الكويت 

انطلقت صباح يوم السبت املاضي اختبارات القدرات 
األكادميية بجامعة الكويت، التي تعقد للمرة الثانية 
لهذا العام.وذكرت مساعد نائب مدير اجلامعة للتقييم 
والقياس الدكتورة رواء اجلارالله أن عدد الطلبة الذين 
قييدمييوا االختبار مييا يييقييارب 9000 طالب مييوزعيين على 

مختلف الكليات بجامعة الكويت مبختلف املواقع.
وبينت د. اجلارالله بأن االختبار تضمن اختبار اللغة 

العربية واللغة اإلجنليزية باإلضافة إلييى اختباري 
الكيمياء والرياضيات، حيث عقد االختبار بسالسة ولم 

تواجههم أي عقبات في االزدحام املروري كما في السابق.
وأكدت أن االختبار مت بانسيابية عالية ومتيز هذا العام 
بفتح موقع جديد مبدينة صباح السالم )كلية اآلداب( 
بالشدادية، حيث أدى الطلبة اختبار القدرات ولم تواجههم 
أية عوائق في الوصول إلى املنطقة أو إلى القاعات وقام 

فريق اجناز اجلامعي بإرشادهم.
وتقدمت د. اجلارالله بالشكر لفريق اجناز اجلامعي 
على جهودهم ودورهييم في مساعدة الطلبة، كما شكرت 
وزارة الداخلية لتعاونهم معهم بشكل كبير حيث مت 
توزيع الدوريات على مختلف املواقع والشكر موصول 
جلميع إدارات اجلامعة املختلفة ملساهمتهم في إجناح أداء 

اختبار القدرات األكادميية.

.. وجانب من اختبارات الطالبات جانب من اختبارات الطلبة

204 خريج و خريجة من كليات و معاهد الهيئة  تكرمي 

العريعر: سمو األمير يكرم خريجي 
16 مارس املقبل »التطبيقي«  في 

قييال عميد شييؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الدكتور عبد الكرمي العريعر: إن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتتفل في 16 
مارس املقبل بتكرمي كوكبة جديدة من اخلريجن املتفوقن 
للعام الدراسي 2019/2018، وذلك برعاية كرمية من 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، موضحاً أن الهيئة 
استعدت لهذا احلفل استعداداً خاصاً بكل قطاعاتها على 
مستوى اإلدارات و الكليات و املعاهد ، فتشريف سمو أمير 
البالد مبثابة عرس سنوي للهيئة ومنتسبيها،  ودليل على 
اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الذي ميد سوق العمل 

احمللي بالعمالة الوطنية املدربة، 
وأشيييار إلييى أن هييذا الييعييام سيتم تكرمي 204 خريج 
وخييريييجيية ميين مختلف الكليات التطبيقية واملعاهد 
التدريبية، من ذوي أصحاب معدل التخرج 3،85 فما فوق 

للكليات، ولطلبة املعاهد والدورات التدريبية  مبعدل  4 نقاط.
و أهاب د.العريعر بضرورة التزام اخلريجن  بحضور البروفات التي ستجريها العمادة خالل 
الفترة القادمة وأولها يوم الثالثاء املوافق 2020/2/18 في متام الساعة الرابعة عصرا على 
مسرح الهيئة بالشويخ وذلك لتقدمي شرح لطريقة تنظيم السير أثناء احلفل وااللتزام بالتعليمات 
والضوابط املطلوب التحلي بها أثناء إقامة احلفل ولتالفي أي أخطاء قد تقع ، مؤكدا أن كافة العاملن 

بعمادة شئون الطلبة على استعداد للرد على استفسارات اخلريجن أثناء عقد البروفات.

د. عبد الكرمي العريعر


