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– بقاعة فتوح – فندق الريجنسي. 
وألقى مدير جامعة الكويت وراع��ي احلفل 
أ.د. حسن األنصاري كلمة قال فيها: »أحييكم 
أطيب حتية وأرحب بكم أجمل ترحيب في حفلنا 
هذا الذي يشهد تكرمي نخبة جديدة من خريجي 
برنامج املاجستير في دراسات املعلومات بكلية 
العلوم االجتماعية، ويطيب لي بهذه املناسبة 
السعيدة أن أتقدم إلى اخلريجن واخلريجات 
احملتفى بهم وذويهم بخالص التهنئة وأبارك 
لكم هذا اإلجناز العلمي املتميز وذلك بحصولكم 
على شهادة املاجستير تقديرا ملا بذلتموه من 
جهد متواصل وعمل دؤوب في حتصيل العلم 
واملعرفة، متمنيا لكم مستقبال زاه��را إن شاء 
ال��ل��ه«.  وتابع: أتقدم إل��ى الزمالء والزميالت 
ال��ك��رام م��ن أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س والهيئة 
األك��ادمي��ي��ة املساندة ال��ك��رام بخالص الشكر 
والتقدير ملا قدموه من عصارة علمهم وفكرهم 
وجهدهم ألبنائهم الطلبة خالل فترة دراستهم 
للماجستير، وال يفوتني بهذه املناسبة إال أن 
أب��ارك للزميالت وال��زم��الء األفاضل مبناسبة 
ترقيتهم إلى درج��ة أستاذ وأستاذ مساعد مع 

متنياتي بالتوفيق لبقية الزمالء والزميالت. 
وق���ال األن���ص���اري: » أع��زائ��ي اخلريجات 
واخلريجن ها أنتم اليوم تقطفون ثمار جدكم 
واج��ت��ه��ادك��م ومثابرتكم بعد م��ش��وار مليء 
بالتحديات، وإن اجلامعة لتفخر بتخرجكم 
وح��ص��ول��ك��م ع��ل��ى امل��اج��س��ت��ي��ر ف��ي دراس���ات 
املعلومات، وشعرت بالسعادة عندما الحظت 
مشاركة طلبة البرنامج في األنشطة املعلوماتية 
واملؤمترات العلمية اإلقليمية والعاملية وكذلك 
مشاركتهم في يوم امللصق العلمي الذي تنظمه 
اجلامعة ونشر األوراق العلمية في املجالت 
العاملية، وال شك أن دورك��م في املجتمع هام 
وم��ؤث��ر كأخصائين معلومات، فأوصيكم 
مب��واص��ل��ة طلب العلم الك��ت��س��اب امل��زي��د من 
اخل��ب��رات املهنية واملعرفية للمساهمة في 
النهوض بقطاع املعلومات وصناعة املعرفة 
وتقدمي خدمات معلومات بأحدث األساليب 
العلمية والتكنولوجية، وأنتم أمام حتدي جديد 
بتغيير اسم القسم والبرنامج مما يعطي هوية 
وص��ورة جديدة للخريج والقسم ومسؤولية 

أكبر وحتدي جديد للقسم أو اجلامعة«.
وتقدم أ.د. األنصاري بالشكر اجلزيل إلى 
أس��رة قسم دراس��ات املعلومات على جهدهم 
وعطائهم وإل��ى رئيس القسم أ.د. سلطان 
الديحاني ، ومدير البرنامج أ.د. عبدالستار 
ش��ودري، والشكر موصول إلى كلية العلوم 
االجتماعية أ.د. ح��م��ود القشعان ود. هند 
املعصب، والشكر موصول إلى أعضاء هيئة 
ال��ت��دري��س وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن بالقسم على 
جهودهم في اإلع���داد والتنظيم لهذا احلفل، 
وأسجل شكري وتقديري إلى كلية الدراسات 

العليا وعلى رأسها أ.د. ب��در البديوي عميد 

الكلية، والشكر واالمتنان إلى شركة نسيج على 
دعمها املتواصل للبرنامج منذ إنشاءه، وأدعوا 
الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأن مين 
عليها مبزيد من التقدم واالزده��ار حتت رعاية 
حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى وسمو 
ول��ي عهده األمير حفظهم الله ورعاهم ذخرا 
وسندا للكويت وأهلها، وأن يتمم على سموه 

مبوفور الصحة والعافية والعمر املديد. 
وبدوره قال رئيس قسم دراسات املعلومات 
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
أ.د. سلطان الديحاني: » بداية نقول لطلبتنا 
اخلريجن أنكم اليوم تودعون تخصصا تلقيتم 
خالله العديد من املعارف واملهارات املعلوماتية 
احلديثة إال أنكم تستقبلون احلياة العملية 
وتوظفون فيها ما تعلمتم وتساهمون في بناء 
الكويت الغالية، ولقد ح��رص قسم دراس��ات 
امل��ع��ل��وم��ات على تأهيل اخل��ري��ج��ن المتالك 
أه��م امل��ه��ارات العلمية والعملية ال��الزم��ة في 

ه��ذا امل��ج��ال، فوفقا للمؤشرات العاملية فإن 
تخصصات علوم البيانات واملعلومات واملعرفة 
حتتل مراتب مرتفعة في سلم الوظائف األكثر 
طلبا ف��ي املستقبل، األم���ر ال���ذي جعل قسم 
دراس����ات املعلومات يعي أهمية التخطيط 
ملواكبة هذا املستقبل واالستعداد له من خالل 
التحديث املستمر لصحائف التخرج واملناهج 
التي تدرس للطلبة، مما كان له األثر الكبير في 
زيادة اإلقبال على املقررات التي يطرحها القسم 
والزيادة الكبيرة أيضا في عدد الطلبة املسجلن 
في التخصص املساند في دراسات املعلومات، 
ويؤكد على أهمية خطط القسم الهادفة إلى إقرار 

برامج البكالوريوس والدكتوراه«. 
وأش��ار أ.د. الديحاني إلى أن قسم دراسات 
املعلومات يهتم بقيم التميز واإلب���داع التي 
تتبناها جامعة ال��ك��وي��ت، حيث مت تطبيق 
هذه القيم علميا واحلصول على املركز األول 
على مستوى الكلية في األداء التدريسي وفق 

الدراسة التي يقوم بها كل فصل مركز التقييم 
والقياس باجلامعة، وق��د ف��از أساتذة القسم 
سابقا بجائزة التميز في التدريس على مستوى 
اجلامعة واليوم نتشرف بأن نكرم أحدهم وهو 
د. هشام السرحان على جهوده املتميزة في 
استخدام التطبيقات التعليمية في املقررات 
الدراسية، مؤكدا على أن ه��ذا التميز لم يكن 
مقتصرا على أساليب التدريس، فحجم وجودة 
اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس كانت 
أيضا على مستوى عال من التميز، األمر الذي 
ساهم في حصول القسم على أكثر الترقيات 

األكادميية على مستوى الكلية خالل هذا العام. 
وزاد أ.د. الديحاني : » قسم علوم املعلومات 
يولي أهمية كبيرة لألنشطة الطالبية، فقد عمل 
النادي املعلوماتي على تعريف الطلبة بأهمية 
تخصص املعلومات وقد كللت جهوده بالنجاح 
حتى وص��ل إل��ى امل��رك��ز األول على مستوى 
النوادي الطالبية بالكلية، وكان القسم هو األول 

على مستوى اجلامعة في تبني برنامج بريق 
لإليجابية وبهدف جعل العملية التعليمية ذات 
بعد تفاعلي إيجابي محفز للطلبة، ويساهم 
بشكل مباشر ف��ي زي���ادة حتصيلهم العلمي، 
فضال ع��ن متيز طلبة املاجستير م��ن خالل 
مشاركتهم في املؤمترات العاملية واإلقليمية 
من خ��الل تقدمي األوراق البحثية إضافة إلى 
األنشطة على مستوى الكلية واجلامعة مثل 
يوم امللصق العلمي وال��ذي يتيح لهم توظيف 
معارفهم ومهاراتهم العلمية والعملية التي مت 

اكتسابها خالل فترة الدراسة«. 
وتقدم الديحاني بالشكر اجلزيل إلى مدير 
جامعة الكويت أ.د. حسن أحمد األنصاري على 
احلضور والرعاية الكرمية، وإل��ى عميد كلية 
العلوم االجتماعية أ.د. حمود القشعان، وعميد 
كلية الدراسات العليا أ.د. بدر البديوي، والعميد 
املساعد للشئون األكادميية والدراسات العليا 
في كلية العلوم االجتماعية د.هند املعصب، 
وشركة نسيج الداعمة والراعية حلفل التخرج 
السنوي، واللجنة التنظيمية للحفل بقيادة د. 
سارة احملمود ملا بذلوه من جهود خالل األشهر 

املاضية. 
ومن جانبه أعرب مدير برنامج املاجستير 
أ.د. عبدالستارشودري عن سعادته الغامرة 
ب��ت��ك��رمي ك��وك��ب��ة م��ن خ��رج��ي ق��س��م دراس���ات 
املعلومات املتميزين، مشيرا إلى دور وأهمية 
تخصص دراسات املعلومات في املجتمع ودولة 
الكويت على وجه اخلصوص، فضال عن القدرة 
على توظيف ما مت تلقيه خالل دراسة املاجستير 
ف��ي املجتمع واالس��ت��ف��ادة منه مب��ا يساهم في 

ازدهار وتطور املجتمع والدولة. 
 وأل���ق���ت اخل��ري��ج��ة دان����ة ال��ع��ظ��م كلمة 
اخلريجن ذكرت من خاللها أهم عوامل التفوق 
هي املثابرة واجل��د واالج��ت��ه��اد، ودور قسم 
دراس��ات املعلومات في مساعدة الطلبة دوما 
فيما يحتاجونه من معرفة وعلم، وتعاون 
املثمر فيما بن طلبة القسم وأعضاء الهيئة 
التدريسية، وكيفية استثمار ما مت تلقيه من 

علم خالل رحلة الدراسة في املاجستير في 
املجتمع ، مبا ي��ؤدي إلى رفعة دول��ة الكويت 

خفاقة في كافة ميادين العلم واملعرفة.
وألقى نائب الرئيس التنفيذي لشركة نسيج 
– راعي احلفل أ.د. عبد الله الطريفي قال فيها : 
» أتشرف باملشاركة اليوم في هذه االحتفالية 
بتكرمي خريجي برنامج دراسات املعلومات، 
مقدما خالص شكري وجزيل امتناني للزمالء 
في قسم دراس��ات املعلومات إلتاحة الفرصة 
باملشاركة في هذه االحتفالية، ونتشرف اليوم 
بتكرمي عدد كبير من اخلريجن من الدفعات 
األولى والثانية والثالثة، مضيفا إلى التحدي 
الكبير في بداية الدفعات بالقسم العلمي، مما 
ساهموا بتغيير املفهوم العملي في املجتمع 
بالنسبة لتخصص دراسات املعلومات متمنيا 
لهم دوام التوفيق والنجاح.  وعلى هامش 
احلفل مت عرض فيديو وثائقي يحمل ذكريات 
الطلبة في رحلة املاجستير، وبعد ذلك تكرمي 

الطلبة اخلريجن. 
وق��ام أ.د. حمود القشعان وأ.د. سلطان 
الديحانيوأ.د. عبدالستارشودي بتكرمي مدير 
جامعة الكويت أ.د. حسن أحمد األنصاري 

على رعايته وحضوره لهذه احلفل. 
كما مت ت��ك��رمي م��دي��ر برنامج املاجستير 
ال��س��اب��ق – األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور/ س��ج��اد 
ال��رح��م��ن جل��ه��ود احلثيثة ف��ي االرت��ق��اء في 
برنامج املاجستير وإجن��از مقترح برنامج 
الدكتوراه، وتكرمي جائزة التدريس املتميز د. 
هشام السرحان جلهوده في القسم والكلية 
واجل��ام��ع��ة على نشر الثقافة املعلوماتية 
 ) Google ( وم��ه��ارات استخدام تطبيقات
في التعليم، وتكرمي أعضاء هيئة التدريس 
ف��ي ق��س��م دراس����ات امل��ع��ل��وم��ات حلصولهم 
على الترقية األكادميية وهم : )أ.د. سلطان 
الديحاني– د. سهى العوضي – د. بيبي 
العجمي (، وامل��دي��ر اإلداري بكلية العلوم 
االجتماعية عبد العزيز بولند، والشركة 

الراعية للحفل – شركة نسيج.

برعاية وحضور مدير جامعة الكويت 

»العلوم االجتماعية« نظمت حفل تخرج طلبة املاجستير
ت ي����ا ل����ت����ح����د ب����ا ء  م�����ل�����ي ر  ا م�����ش�����و ب����ع����د  ت����ه����م  ب����ر م����ث����ا و ه�����م  د ج�����ت�����ه�����ا ا و ه�����م  ج�����د ر  ث�����م�����ا ا  ق����ط����ف����و ن  ي�����ج�����و خل�����ر ا  : ي ر ن�������ص�������ا أل ا

مة  ز لال ا لعملية  ا و لعلمية  ا ت  ا ر ملها ا هم  أ ك  متال ال يجني  خلر ا هيل  تأ على  ص  حر  » ت ما ملعلو ا ت  سا ا ر د «  : ني يحا لد ا

األنصاري يكرم أحد اخلريجن

د. حسن األنصاري مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة األكادميية واخلريجن

جانب من احلضور  .. ويكرم إحدى اخلريجات

أكد عميد كلية التربية األساسية  أ.د. فريح 
العنزي أن تكرمي املعلم ال يتحقق إال بتقدير 
جهوده والتواصل معه، وإيجاد بيئة حتفيزية 
خصبة ومناسبة تدعم اإلجن��از واإلب��داع، داعًيا 
الغتنام  »ي��وم املعلم« لترسيخ دوره ودعمه 
في أداء رسالته السامية، مشيًرا إلى استحقاقه 
التكرمي واإلجالل على مدار العام وليس فقط في 
»يوم املعلم« نظًرا ملا يبذله من جهود مضنية في 

إعمال العقل وإعمار األوطان.
وأشار إلى أن املعلم شخصية مصونة ينبغي 
االعتناء بها، وجتنيد جميع الطاقات املمكنة 
في سبيل ممارسة دوره��ا ال��ري��ادي، الفًتا إلى 
أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بقيادة مديرها العام أ.د. علي املضف حريصة 
كل احلرص على ترجمة سياسة الدولة في إعالء 
شأن املعلم وترسيخ ثقافة العمل اجلاد في إطار 
دعم مساعيه، فاملعلم أوالً وأخيًرا ما هو إال ركيزة 

من ركائز التنمية املستدامة، والتي تسعى من 
خاللها الدولة لبناء وتطوير املواطن في إطار 
بيئة علمية سليمة السيما وأن تكون متماشية مع 

رؤية الكويت ٢٠٣٥م.
ولفت العنزي إلى أن كلية التربية األساسية ما 
هي إال مصنع تربوي خّرج وال زال يقوم بتخريج 
عدد كبير من املعلمن واملعلمات واإلدارين الذين 
يقومون بإثراء مسيرة الكويت التعليمية، منوًها 
كذلك إل��ى ال��دور الكبير للمكتبات ذات القيمة 
احلضارية العالية في مؤسسات إع��داد املعلم، 
فضالً عن اخلدمات املقدمة ل��رواد املكتبة، ودعم 
تلك املكتبات بصورة مستمرة من خ��الل مدها 
ب��اإلص��دارات اجلديدة وتنويع أنشطتها بحيث 

تصبح بيئة أكثر جاذبية وذات فعالية أكبر. 
وكشف العنزي النقاب عن خطة عمادة الكلية 
نحو توسيع نطاق املكتبة مب��ا يخدم الطلبة 
واألساتذة على حد س��واء، مشيًرا إلى أن خدمة 

شريحة الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة 
يعد من الركائز األساسية في مساعي الكلية سواء 
داخ��ل املكتبة أو خارجها، وعليه؛ فقد وضعت 

الكلية آليات كفيلة بخدمة هذه الشريحة. 
ونّوه العنزي إلى السياسة احلالية في عمادة 
الكلية في إطار وضع منهجية شاملة الستيعاب 
الطلبة، ودعمهم عبر خدمات مركز الدعم التربوي 
الذي يقوم حالّيًا بدوٍر رائٍد في تقدمي االستشارات 
التربوية واألكادميية والنفسية واالجتماعية 
والدينية للطلبة والتعاون مع ذويهم إذا تطلب 
األم���ر وص���وال إل���ى ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب ب��ص��ورة 
تخصصية ومهنية مجانية، وهو ما أظهره أهالي 
الطلبة من خالل دعمهم للخدمات املقدمة للطلبة 
داخل الكلية بعيدا عن الربح املادي واحملاوالت 
االنتهازية التي قد تشوب الكثير من االستشارات 
امل��ق��دم��ة خ���ارج الكلية، معتبًرا أن اخل��دم��ات 
االستشارية متثل اليوم ضرورة عصرية وحاجة 

وطنية حلماية الناشئة ومساعدتهم على تنمية 
مواهبهم وإزال���ة احل��واج��ز املعيقة ملسيرتهم 
األك��ادمي��ي��ة، والعمل على إمن���اء شخصياتهم 
بعيًدا عن االستغالل امل��ادي واالستشارات غير 

املتخصصة.
وأوض��ح العنزي أن كلية التربية األساسية 
وم��ن واق��ع مسؤوليتها االجتماعية ورسالتها 
اإلن��س��ان��ي��ة، ت��ول��ي أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة مل��وض��وع 
االستشارات التربوية والنفسية، وذلك بفضل 
ال��ك��ف��اءات الوطنية ال��ت��ي ت��ق��دم ه��ذه اخل��دم��ات 
التطوعية ب��روح وطنية نعتز بها، مضيًفا أنه 
وفي هذا الصدد ومن أجل التطوير في هذا املسار، 
قام املركز بإعداد برامجه وأنشطته التوعوية 
واألك��ادمي��ي��ة لهذا الفصل ال��دراس��ي وم��ن هذه 
الفعاليات برنامج التمكن الطالبي الثالث، وكذلك 
ملتقى اجلامعات ال��ذي س��وف يقام في ثانوية 

الروضة للبنات خالل الشهر اجلاري.

العنزي: تكرمي املعلم ال يتحقق إال بتقدير جهوده والتواصل معه

د. فريح العنزي
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