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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
قام نادي العاملني بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بتكرمي املشاركني في دورات 
فصل الصيف والت���ي تضمنت دورة في كرة 
القدم والسباحة ودورة في فن الرسم للبنات، 
حي���ث القت هذه الدورات اقباال كبيرا من قبل 
املشاركني من حيث الدقة والترتيب واكتساب 

املهارات املختلفة، واشاد مدير النادي باإلنابة 
خلي���ل ابراهيم باجلهد الكبير الذي قام به كل 
من ساهم في إجناح هذه الدورة والذين بذلوا 
مجهودا كبيرا لتظهر الدورة بهذا املس���توى 
الالئق واملتميز كما وعد احلضور بالعديد من 
األنش���طة التي تخدم ابن���اء العاملني بالهيئة 

واسرهم.

نادي العاملين بـ »التطبيقي« كرم المشاركين في دورات الصيف
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بال�صاملية عمارة جديدة

عمادة القبول اعتمدت الخطة الزمنية 
للتسجيل في الفصل األول بالجامعة

الجمعية التربوية كّرمت المقبولين في »التربية«

محمد هالل الخالدي
اعتمدت عمادة القبول والتسجيل اخلطة الزمنية 
لعمليات التسجيل والس���حب واالضافة للفصل 

الدراسي األول من العام اجلامعي 2010/2009.
 وقالت العمادة انه عند التسجيل في مقررين 

مطروح���ني في موقعني جامعيني مختلفني اال يقل 
الفارق الزمني بينهما عن 30 دقيقة وميكن للطالب 
معرفة املوعد احملدد لتس���جيله من خالل شبكة 

االنترنت وذلك على العنوان التالي:
www.reg.kuniv.edu.kw

حسين البريكان
قامت اجلمعية التربوي���ة بكلية التربية حفل 
تكرمي للمتفوقني واملستجدين حتت رعاية عميد 
كلية التربية د.عبدالرحمن االحمد الذي اناب عنه 
مساعد العميد د.احمد الهالل، وبحضور عدد كبير 
من الطالب والطالبات املتفوقني واملستجدين واولياء 

االمور.
في البداية قال د.احمد الهالل في كلمته نيابة عن 
العميد انه على املتفوق واملس���تجد االستمرار في 

التفوق لكي يصبح مثاال يحتذى به في التميز.
وأضاف ان الكلية تسعى لتطوير ذاتها من خالل 

تطوير املناهج مما يسهم في دفع عجلة التنمية.
من جانبها ش���كرت رائ���دة اجلمعية التربوية 
د.معصومة املطيري اولياء االمور والطلبة على هذا 
اجلهد وهنأتهم على تفوق أبنائهم. وشكرت العاملني 

في اجلمعية التربوية إلجناح هذا احلفل.
م���ن جانبه، أك���د رئيس اجلمعي���ة التربوية 
محم���د القحطاني اهمية اس���تثمار الوقت، مؤكدا 
ان طري���ق التميز ليس صعبا ومن جد وجد ومن 
زرع حصد، ومن س���ار على الدرب وصل كما قام 
بتشجيع الطلبة وحثهم على االهتمام بالعلم خالل 

دراستهم اجلامعية.

وافقت على قبول عدد من أبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية في برامج الدراسات العليا

لجنة العمداء: تعديل تعريف اليوم الدراسي ومنح هيئة التدريس 
مكافأة تشجيعية على األبحاث ورفض إنشاء مركز الستنهاض الهمم

بش����أن كت����اب عمي����د كلية 
الدراس����ات العليا في شأن الرد 
عل����ى االلتماس املق����دم لوزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
»الرئيس االعل����ى للجامعة« من 
والدة الطالبة رمي سالم الشمري 
)من غي����ر محددي اجلنس����ية( 
في شأن اس����تثنائها وتسجيلها 
ببرنامج املاجستير في تخصص 
البيولوجي����ا اجلزيئية )الدرجة 
املوافقة على  املش����تركة(، متت 
تعديل شروط القبول بالدراسات 
العليا، بحيث تسمح بقبول عدد 
معني من ابن����اء الكويتيات )من 
غير محددي اجلنسية( املستوفني 
املقررة ضمن  القبول  لش����روط 
الطلبة غير  العدد احملدد لقبول 
الكويتيني، وذلك اس����وة بقبول 
الطلبة من هذه الفئة من خريجي 

املرحلة الثانوية.
وحول املذكرة لطرح مقرر )402 
� قاعة بحث في علم االجتماع( في 
الفصل الصيفي للعام اجلامعي 
2009/2008، تتولى عمادة القبول 
والتسجيل البت في طرح املقرر 
في الفصل الصيفي في ضوء رأي 
قسم علم االجتماع وعمادة كلية 

العلوم االجتماعية.
العمادة  اقتراح  املوافقة على 
التحويل بني  بتعدي����ل قواع����د 
الكليات على ان يطبق على الطلبة 
املقبول����ني في اجلامع����ة اعتبارا 
من الع����ام اجلامعي 2010/2009. 
وتتولى عمادة القبول والتسجيل 
اعداد مذكرة للعرض على مجلس 
اجلامعة في شأن تعديل الشروط 
اخلاصة بالتحويل من جامعات 
اخرى الى جامع����ة الكويت، في 
ضوء تعديل قواعد التحويل بني 

الكليات.
املوافقة على مشروع حتويل 
القاعات الدراسية في اجلامعة الى 
قاعات ذكية. مع توجيه الش����كر 
للجنة وض����ع املواصفات الفنية 
لتحويل القاعات الدراس����ية الى 

قاعات ذكية.

وس����بق ش����غلهم وظائف هيئة 
تدريس باجلامعة. تتولى كليات 
اجلامعة دراسة النظام املعروض 
متهيدا إلقراره والعمل به، حلني 
موافقة اجله����ات املختصة على 
الرات����ب التقاعدي ألعضاء هيئة 
التدريس الذي سبق ان وافق عليه 

مجلس اجلامعة.
املوافقة على اقتراح نائب مدير 
اجلامعة لالبحاث منح اعضاء هيئة 
التدريس مكافأة تشجيعية على 
االبح����اث املمولة وغي����ر املمولة 
حلفزهم على نشر اعمالهم البحثية 

في املجالت العاملية املرموقة.
املوافق����ة على اقت����راح كلية 
العلوم وتوصية اللجنة املشكلة 
حلصر املباني واملنشآت والقاعات 
اجلامعي����ة والتوصي����ة بإطالق 
مسميات الشخصيات أو اجلهات 
عليها، في شأن اطالق اسم املغفور 
له بإذن اهلل تعالى د.عدنان السيد 
هاشم العقيل على مختبر احلاسوب 
M22 التابع لقسم الرياضيات وعلم 

احلاسوب بكلية العلوم.
عدم املوافقة على انشاء مركز 
الكويت الستنهاض الهمم بجامعة 

الكويت.
مناقشة قواعد واجراءات ونظام 
التظلمات اجلامعية،  عمل جلنة 
االحاط����ة علما مب����ا تضمنه هذا 

النظام.
الالئحة املعدلة  املوافقة على 
لتنظيم االيفاد في بعثات معيدي 
اجلامع����ة. وبالنس����بة التخ����اذ 
الالزمة للترش����يح  االج����راءات 
لبعث����ات اجلامعة، يت����رك االمر 
لتقدير الكليات في ضوء امكانية 
عقد جلان البعثات على مستوى 

االقسام العلمية والكليات.
املوافقة على اقتراح مكتب نائب 
مدير اجلامع����ة  لالبحاث تعديل 
املادة 41 من الالئحة املالية للجامعة 
بحي����ث متنح مكاف����أة للتحكيم 
الداخل����ي والتحكي����م اخلارجي 
ملشروعات االبحاث التي تشرف 

عليها ادارة االبحاث.

العربية واستخدامه كأداة  اللغة 
لتحديد مستوى الطلبة او للقبول 
في الكليات اإلنس����انية حس����ب 
احتياجاتها وذلك ضمن اختبارات 
القدرات األكادميية، تتولى الكليات 
اإلنسانية، الراغبة في ذلك، حتديد 
النسبة التي متثل نتيجة االختبار 
الحتسابها في املعدل املكافئ حسب 
احتياجاتها، تقوم جلنة الشؤون 
العلمية بتخطيط وتصميم مقرر 

متهيدي متطور للغة العربية.
د � يشكل مدير اجلامعة جلنة 
ملتابعة ط����رح وتطوي����ر مقرر 
متهيدي لتحسني مستوى الطلبة 

في مهارات اللغة العربية.
االبقاء على البند )ه�( من املادة 
3 من الئحة شؤون اعضاء هيئة 
التدريس اخلاصة بشروط تعيني 
الدكتوراه  احلاصلني على درجة 
من جامع����ة الكويت، حلني نظر 
املادة 3 من الالئحة ومناقش����تها 

في اجتماع قادم.
الدراس����ات  � تتولى كلية  ب 
اع����داد دراس����ة تقييمية  العليا 
لبرامج املاجستير والدكتوراه التي 
تقدمها في ض����وء مدى حتقيقها 
للخطط التنموية للدولة من عدمه، 
واالجراءات الالزمة لتطوير هذه 

البرامج الالزمة.
وحول نظام االستعانة بأعضاء 
هيئ����ة تدريس غير متفرغني من 
الكويتيني احملال����ني الى التقاعد 

الطلبة.
� املوافقة عل����ى اقتراح كلية 
العلوم االدارية اس����تثناء كل من 
الطالب عبدالرحمن ماهر اخلاناتي 
والطالبة سارة عادل احلويل من 
تطبيق املادة 30 من الئحة نظام 
الدراسة خارج  املقررات بش����أن 
اجلامعة، في ضوء اش����تراكهما 
ضمن برنام����ج التبادل الطالبي 

األكادميي الدولي قبل اعتماده.
� املوافقة على تعديل البند رقم 
4 من امل����ادة 26 من الئحة نظام 
املقررات في ش����أن قواعد تأجيل 
االمتحان����ات بحيث يصبح على 
الوج����ه اآلتي: »أن يؤدي الطالب 
االمتحان وأن يبلغ استاذ املقرر 
النتيج����ة ال����ى عم����ادة القبول 
والتس����جيل في املواعيد التالية: 
خالل اسبوع من بدء الدراسة في 
فصل اخلريف بالنسبة ملقررات 
كل م����ن فصل الربي����ع والفصل 
الصيفي السابقني، خالل اسبوع 
من بدء الدراسة في فصل الربيع 
بالنسبة ملقررات فصل اخلريف 

السابق«.
� وبش����أن اقتراح نائب مدير 
العلمية في  اجلامعة للش����ؤون 
ش����أن عرض اختبارات القدرات 
االكادميي����ة في اللغ����ة العربية، 
ق����رر املجلس ان يتول����ى مركز 
القياس وتطوير التدريس عرض 
الق����درات االكادميية في  اختبار 

محمد هالل الخالدي
أقرت جلن����ة العمداء بجامعة 
الكوي����ت عددا من التوصيات في 
اجتماعها األخير رقم 2009/4 والذي 
تناول ع����دة مواضيع وتعديالت 
م����ن بينها املوافق����ة على تعديل 
تعريف اليوم الدراسي واختبارات 
القدرات في اللغة العربية واملوافقة 
على اقتراح نائب مدير اجلامعة 
لألبحاث بخصوص منح أعضاء 
هيئة التدريس مكافأة تشجيعية 
على األبحاث املمولة وغير املمولة 
حلفزهم على نش����ر أعمالهم في 
املج����الت العاملية ورفض اقتراح 
الكويت الستنهاض  إنشاء مركز 
الهمم في جامعة الكويت، وكذلك 
املوافقة على قبول عدد من ابناء 
الكويتيات من غير محددي اجلنسية 
في برامج الدراسات العليا، وفيما 

يلي قرارات اللجنة:
� املوافقة على االعداد املقترحة 
الطلب����ة املس����تجدين  لقب����ول 
بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 

.2010/2009
� املوافق����ة عل����ى التعديالت 
املقترحة على القواعد األساسية 
لقبول خريجي املرحلة الثانوية 
ف����ي جامعة الكويت، وش����روط 

التحويل اليها.
اليوم  � املوافقة على تعريف 
الوارد ضمن سياسات  الدراسي 
اجلدول الدراسي اجلامعي بحيث 
يصبح على الوجه اآلتي: »توزع 
اليوم  املق����ررات على س����اعات 
الدراسي من الساعة الثامنة صباحا 

الى الساعة الثامنة مساء«. 
� وتتول����ى األمان����ة العام����ة 
للجامعة التنسيق مع عمادة القبول 
والتس����جيل لتوفي����ر اإلمكانات 
البش����رية واملادي����ة واخلدمية 
الالزمة ملد اليوم الدراس����ي حتى 
الساعة الثامنة مساء وذلك حسب 
حاجة الكليات وطبيعة الدراسة 
بها، وتوفير املقررات الدراس����ية 
الالزمة إلعداد اجلداول الدراسية، 
مع األخذ بعني االعتبار مصلحة 

د.أنور اليتامى د.عبداهلل الفهد

الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب واإلضافة للفصل الدراسي األول 2010/2009
العمليةالتاريخ

2009/8/3 - 2009/7/12
عملية التسجيل املبكر � احلد األقصى املسموح بالتسجيل فيه هو 13 
وحدة دراسية، عدا الطلبة املتوقع تخرجهم يتم تسجيلهم املقررات 

املتبقية لهم وفقا لالئحة املقررات � مواعيد مسبقة للتسجيل.

رفع احلد األقصى للوحدات املسموح بالتسجيل فيها الى ما تسمح به 2009/8/8-4
الئحة نظام املقررات � بدون مواعيد مسبقة.

إلغاء تسجيل الطلبة في املقررات التي لم يجتازوا متطلباتها )بعد 2009/8/23
رصد درجات الفصل الصيفي 2009/2008(

فترة السحب واإلضافة على اإلنترنت بدون مواعيد مسبقة.2009/9/26-13

إلغاء قوائم االنتظار.2009/9/13

استكمال جداول الطلبة املتوقع تخرجهم وتسجيل القراءات.2009/9/17-13

استكمال جداول الطلبة املسجلني في اقل من 12 وحدة دراسية بواسطة 9/27 - 2009/10/1
مكاتب التوجيه واإلرشاد بالكليات.

استكمال جداول الطلبة املتوقع تخرجهم وتسجيل القراءات.9/27 - 2009/10/1

بدء الدراسة للفصل الدراسي األول 2009/10/4.2010/2009

إلغاء نهائي للشعب الدراسية غير املستوفية لشروط االستمرار.2009/10/4

تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط بصالة التسجيل.2009/10/6-4


