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أولياء األمور تساءلوا عبر »األنباء«: هل يعقل أن يعيد طالب متفوق سنة دراسية بسبب قرار مفاجئ من دون سابق إنذار؟!

أزمة خلريجي اإلجنليزية برفع شروط االبتعاث الجتياز 8 مقررات مبعدل بداًل من6 
الفالح لـ»األنباء«: القرار صدر في 2012 وتأجل تطبيقه إلى 2014

آالء خليفة

اش���تكى ع���دد م���ن اولياء 
امور الطلبة خريجي الثانوية 
البريطاني���ة واالجنليزية من 
الق���رارات العش���وائية وغير 
املدروسة الصادرة من مسؤولني 
بوزارة التعليم العالي واخلاصة 
بطريقة حساب معدل الطالب 
للبعثات، وأوضحوا خالل شكوى 
تقدموا بها الى »األنباء« ان معدل 
النجاح العام املاضي وفق البند 6، 
اشترط اجتياز الطالب 6 مقررات 
دراسية مبعدل واختيار مادتني 
يشترط فيهما النجاح فقط دون 
شرط املعدل، الفتني الى ان العام 

احلالي فوجئوا بقرار يشترط 
اجتياز ثمانية مقررات دراسية 
مبعدل. وأضافوا: الطامة الكبرى 
ان الطلبة لم يكن لديهم علم بقرار 
اجتياز 8 مقررات دراسية ولم 
يعلن عنه بالصحف وفوجئوا 
بالقرار عند فتح باب التسجيل، 
ويعاني اآلن خريجو الثانوية 
االجنليزية من عدم اس���تكمال 
دراستهم وفق رغباتهم وهم طلبة 
متفوقون وحائزون نسبة تفوق 
90%، متسائلني، هل يعقل ان يعيد 
الطالب سنة دراسية من عمره 
بسبب قرار مفاجئ من الوكيل 
الذي يس���تمتع بإجازته خارج 
البالد ويحرم الطالب املتفوق 

املسؤولني بوزارة التعليم العالي 
خارج البالد في الوقت احلالي 
ال���ذي يفت���رض وجودهم في 
الوزارة خلدمة الطلبة والطالبات، 
مستغربني ان الطالب املتفوق 
خريج الثانوية االجنليزية الذي 
ال يكلف الدولة امواال لدراس���ة 
اللغة باخلارج ليس امامه اآلن 
سوى اعادة سنة دراسية كاملة 
حت���ى يحقق ش���رط اجتياز 8 
مقررات دراسية مبعدل. وطلب 
اولي���اء االمور من املس���ؤولني 
عن وزارة التعليم العالي هذه 
الوزارة املختصة بركن اساسي 
في احلياة وهو التعليم ان يكونوا 
على قدر املس���ؤولية واحلفاظ 

الثانوية االجنليزية يش���ترط 
اجتيازه���م لثماني���ة مقررات 
دراسية على االقل منها اثنان او 
اكثر من املستوى املتقدم التكميلي 
AS – Level، موضحة ان وزارة 
التربية خاطبت املدارس االجنبية 
بالقرار منذ عام 2012 ومت ابالغهم 
بانه سيطبق في 2014، مؤكدة ان 
القرار ليس جديدا ولم يصدر 
بشكل عشوائي او مفاجئ وأولياء 
أمور الطلب���ة على علم به منذ 
عام 2012.  وتابعت: حاليا بعض 
اجلامعات البريطانية تشترط 
حصول الطالب على 4 مقررات 
دراسية من املس���توى املتقدم 
التكميلي AS – Level معلنة انه 

من االبتعاث. ومن ناحية اخرى 
استغرب اولياء امور الطلبة من 
اعالن وكيل وزارة التعليم العالي 
لفتح باب التسجيل خلطة بعثات 
الثانوي���ة االجنليزية من يوم 
اخلميس املوافق 21 اغس���طس 
وحت���ى نهاية االح���د 24 منه، 
متس���ائلني: هل يعقل فتح باب 
التسجيل من اخلميس الى االحد 
على اعتبار ان اجلمعة والسبت 
ال يحسبان من ايام العمل، الفتني 
ال���ى التخبطات في عمل وزارة 
التعلي���م العال���ي التي جعلت 
الوكيل يصدر قرارا ثانيا بتمديد 
فترة التسجيل الى يوم اخلميس 
28 اغسطس، واستغربوا تواجد 

على مستقبل ابناء الكويت وإال 
فعليهم تقدمي استقاالتهم وترك 
املكان ألش���خاص جديرين به. 
كشفت الوكيل املساعد لشؤون 
البعثات واملعادالت والعالقات 
الثقافية بوزارة التعليم العالي 
د.ميسرة الفالح انه قد مت االعالن 
عن الالئح���ة اجلديدة اخلاصة 
بالبعثات منذ عام 2012 في فترة 
تولي د.نايف احلجرف وزارة 
التربية والتعليم العالي، الفتة 
ان مت تأجيل تطبيق القرار من 
2012 على ان يعمل به ضمن خطة 

البعثات في عام 2014.
واوضحت الفالح في تصريح 
خ���اص ل� »األنب���اء«: ان حملة 

اعتبارا من العام القادم سيشترط 
حصول الطالب على 4 مقررات 
دراسية AS – level وليس اثنني 

فقط. 
 AS_level ولفتت الفالح الى ان
مطبق بجامعة الكويت منذ عام 
2009، الفتة الى انها ستخاطب 
وزارة التربية بأنه اعتبارا من 
العام القادم سيشترط حصول 
الطالب على 4 مقررات دراسية 
AS-level ولي���س مادتني فقط 
حتى تخاط���ب وزارة التربية 
بدورها املدارس االجنبية نظرا 
الن اجلامعات البريطانية تشترط 
حصول الطالب على 4 مقررات 

دراسية AS – level بتقدير .

ذياب: تشكيل اللجنة العليا  لالنتخابات الطالبية الياقوت: »األمن والسالمة«  استعدت الستقبال العام اجلديد
أصدر عميد شؤون الطلبة 
في جامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذياب قرارا بش���أن تش���كيل 
اللجنة العليا لإلشراف على 
انتخابات اجلمعيات العلمية 
والرواب���ط الطالبي���ة للعام 
اجلامعي 2015/2014 برئاسة 
مراقب إدارة اإلرشاد األكادميي 
فالح املس���عود وعضوية كل 
من مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم فيصل مقصيد رئيسا 
للجنة اإلعالمية، ومدير إدارة 
األمن والسالمة خالد الياقوت 
رئيسا للجنة األمنية، فاطمة 
العوضي رئيسا للجنة اإلدارية، 
ومحمد العجيان املشرف العام، 
وعبداهلل املطيري رئيس اللجنة 
امليدانية، وعدنان النقيب رئيس 
اللجنة املالية. هذا وتختص 
اللجنة العليا لإلشراف على 
االنتخابات مبتابعة حسن سير 
انتخابات اجلمعيات العلمية 
والرواب���ط الطالبي���ة للعام 
اجلامعي 2015/2014، ولها كافة 
الصالحيات في اتخاذ القرارات 
واإلجراءات ذات الصلة وفق 
اللوائ���ح اجلامعية والقواعد 
املقررة في هذا الشأن. كما أصدر 

قرارا بتشكيل اللجنة العليا 
لدوري مناظرات جامعة الكويت 
في نسخته الثالثة باللغتني 
العربية واالجنليزية، وكذلك 
دوري مناظرات مؤسس���ات 
التعليم العالي باللغتني العربية 
واالجنليزية برئاس���ة مكية 
الصايغ، وفالح العتيبي رئيس 
جلنة التحكيم، ويونس سكني 
رئيس جلنة التدريب، ومرمي 
اجليعان املشرف العام، ومحمد 
الغامن رئيس جلنة الدعم املالي، 
وأمل الكندري رئيس اللجنة 
اإلعالمية، وقرارا بتش���كيل 
اللجنة العليا للدوري الثقافي 
لكليات جامعة الكويت للعام 
اجلامعي 2015/2014 برئاسة 
مراقب إدارة األنشطة الثقافية 
والفني���ة، وم���رمي اللوغاني 
املشرف العام، وإسراء الكندري 
رئيس اللجنة اإلعالمية، ومحمد 
الغامن رئيس جلنة الدعم املالي، 
ووفاء عاشور رئيس اللجنة 
اإلدارية، وأحمد النجادة رئيس 
اللجنة الفنية، وأصدر قرارا 
بتشكيل اللجنة العليا لإلعداد 
والتنظيم حلفل أوائل الطلبة 

املتفوقني للعام 2013/2012 .

مبناسبة بدء العام اجلامعي 
اجلديد 2014 /2015 وحرصا من 
إدارة األمن والسالمة بجامعة 
الكويت عل���ى تهيئة وتأمني 
اجلو العلمي واألكادميي للهيئة 
التدريسية والطالب واملوظفني، 
قال مدير إدارة األمن والسالمة 
بجامعة الكويت خالد الياقوت 
إن اإلدارة قامت باتخاذ بعض 
اإلج���راءات اإلدارية واألعمال 
الفني���ة واألمنية اس���تعدادا 
الس���تقبال العام الدراس���ي 
اجلدي���د 2014 /2015، مبين���ا 
أن إدارة األمن والس���المة ال 
تألو جه���دا لتهيئة جو أمني 
مناسب داخل جامعة الكويت 
مما يس���اعد على التحصيل 
العلمي لطلبة وطالبات جامعة 
الكويت وذلك على مدار العام. 
وح���ول اس���تعدادات اإلدارة 
الستقبال العام 2014 /2015، 
أوضح الياق���وت أنه مت عقد 
اجتماع موس���ع مع مشرفي 
األمن والسالمة ومساعديهم، 
واملسعفني بالعيادات الطبية، 
واإلطفائيني باإلدارة ملناقشة 
كل األمور املتعلقة بأعمال األمن 
والس���المة في جميع املواقع 

اجلامعية وكيفي���ة مواجهة 
املشاكل التي حتدث وضرورة 
االستعداد التام وبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء مع بداية العام 
الدراس���ي اجلديد باجلامعة. 
وأضاف أنه مت توزيع وإسناد 
املهام التنظيمية وآلية العمل 
على الكوادر األمنية واإلشرافية 
بش���ركة احلراس���ة اجلديدة 
استعدادا الس���تقبال األعداد 
الكبيرة من الطلبة والطالبات 
مع بداية أول يوم دراس���ي، 
وكذلك تنظيم وجود مشرفي 
األمن والسالمة في جميع املواقع 
والكليات واالستعداد الستقبال 
الطلب���ة والطالبات وتنظيم 
عملية دخول الس���يارات إلى 
مواقف احلرم اجلامعي ومتابعة 
أفراد ومش���رفي األمن اجلدد 
عن قرب وتوجيه االرشادات 
الهامة لهم، مضيفا أنه مت أيضا 
إصدار التعليمات لرجال األمن 
واملشرفني بضرورة االهتمام 
اخلاص بفئة »ذوي االحتياجات 
اخلاصة« وتقدمي كل املساعدات 
والتسهيالت املتاحة والسماح 
لهم بالدخول بسياراتهم إلى 

أقرب موقف.

د. ميسرة الفالح

�إعــــــــــالن
تقدم: 

1- �سركة عبداهلل امل�ساري وعبداملح�سن اخلرت�ش 
– ورثه عبــداهلل امل�ســـاري وورثـــة عـبداملح�ســن 

اخلتـر�ش/ذ.م.م  

2- عبداللطيف عبداملح�سن عبداللطيف اخلرت�ش

��سحاب �سركة / برج �ل�سور �لعقارية  

بـــــــوزارة  اال�ســخـــــــا�ش  �ســـركــــــــات  ادارة  اىل  بطـــــلــــب   •
التـــجــــارة وال�ســـناعــــة :

- تعديل الكيان القانــونـــي لل�ســركــة  من ذات م�سئولية 

حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ش الواحد . 

- خروج ال�سريك ال�سيـــد/ عبـــداللطيف عبداملحــ�ســن 

عــبداللطيف اخلرت�ش من ال�سركة.

يرجى ممن له اعرتا�ش اأن يتقدم لالدارة املذكورة خالل 

60 يومًا من تاريخ ن�سر االعالن باعرتا�ش خطي مرفقا 
به �سند املديونية واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار. 


