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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
طالب أمني سر جمعية القانون في كلية احلقوق 
بجامعة الكويت مهنا املطيري عميد كلية احلقوق 
د.بدر اليعقوب بض���رورة تقدمي اختبارات الدور 
التكميلي للطلبة اخلريجني ليتسنى لهم االلتحاق 
بالنيابة العامة خاصة انها ستفتح باب االلتحاق 
في نهاية الش���هر اجلاري وميتد التسجيل الى 10 

سبتمبر املقبل.
وقال املطيري ان عدم تقدمي موعد االختبارات 
س���يضيع الفرصة على اخلريجني الذين س���يتم 
تخرجهم بعد تقدمي اختبارات الدور التكميلي، مشيرا 
الى ضرورة إيجاد حل لهذه القضية التي ستؤخر 
مس���تقبل الكثير من الطلبة اخلريجني الوظيفي 

والراغبني في االلتحاق بسلك النيابة العامة.

المطيري لتقديم موعد الدور التكميلي في »الحقوق«

»الفكر الطالبي« أقامت لقاءها التنويري األول بحضور 150 طالبًا مستجدًا

السجاري: التقيد بقوانين اإلقامة والهجرة 
في الواليات المتحدة تجنبًا للمشاكل

محمد المجر
اقامت قائمة الفكر الطالبي التي تخوض انتخابات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات املتحدة 
لقاءها التنويري االول للطلبة املستجدين للدراسة 
في الواليات املتحدة في جمعية املهن الطبية بحضور 
فاق ال� 150 طالبا مس���تجدا حتت شعار »لنصنع 
النجاح« وبحضور ومشاركة عضو هيئة التدريس 
بقسم الهندسة املدنية بكلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت د.محمد بوشهري وعضو هيئة 
التدريس بكلية العلوم االجتماعية د.مها السجاري 
وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم االجتماعية 

د.ابتسام القعود.
في البداية حتدث نائب املنس���ق العام لقائمة 
الفكر الطالبي بالواليات املتحدة االميركية هاشم 
بهبهاني ان القائمة متد يد العون للطلبة لتحقيق 
هدف النجاح وخاصة املستجدين الذين هم بحاجة 
لالرشاد والنصائح واالقتداء بأمثلة النجاح املميزة 
فالطريق للنجاح صعب جدا وطويل ولكننا سنوفر 
جميع طاقاتنا ملس���اعدة الطلبة الن هذه القائمة 

وجدت خلدمة الطالب اوال واخيرا.
ومن جانبه���ا دعت د.مها الس���جاري الطلبة 
املبتعث���ني الى متثيل الكويت على احس���ن وجه 
والتعامل احلسن مع افراد املجتمع االميركي، وقالت 
يجب على الطالب ان يختار رفاق الدرب في الغربة 
بش���كل حذر لكيال يقع في املشاكل خصوصا مع 
املجتمع الغربي وان يضع له هدفا رئيسيا اال وهو 
االجتهاد واملثابرة لتحقيق حلم التخرج والعودة 

الى الوطن لتكريس طاقاته وعلمه في خدمته.
وطالبت د.الس���جاري الطلبة بالتقيد بقوانني 

االقامة والهجرة ف���ي الواليات املتحدة االميركية 
واستش���ارة املكاتب الثقافية حت���ى ال يقعوا في 

مشكالت تعترض مسيرتهم العلمية.
وبدورها قالت د.ابتسام القعود انه من املهم ان 
يبتعد الطلبة عن التطرف الفكري لكي يبتعدوا 
عن املشاكل مع اجلهات احلكومية االميركية ويجب 
على الطالب ان يتوجه الى سفارتنا في واشنطن 
في حال وقوعه في ظرف او مش���كلة، فالسفارة 
تساعد الطلبة بكل االمور وعلى امت وجه هذا هو 
الواجب املنوط بها وه���و خدمة ابنائنا باخلارج 

واالهتمام بهم وارشادهم.
واضافت د.القعود انه على الطلبة اجلد واالجتهاد 
وب���ذل كل الطاقات للحصول عل���ى اعلى املراتب 
واالستفادة من العلوم املتقدمة ونهل العلوم املختلفة 
والعودة الى الوطن خلدمة وحتويل هذه العلوم 
والطاقات خلدمت���ه خاصة ان ابناءنا لم يتغربوا 
إال من اجل االستفادة من العلوم املتقدمة خلدمة 

وطنهم الكويت.
ومن جهته قال د.محمد بوشهري لتحقيق هدف 
النج���اح والتفوق يجب عل���ى الطلبة التقدم الى 
اجلامعات املميزة واخلاصة لكي يستفيدوا االستفادة 
الكامل���ة من جتربتهم في الوالي���ات املتحدة، وال 
يعتقد الطلبة انهم محصورون في مجال دراسي 
واحد بل على العكس عليهم ان يجربوا كل املجاالت 
ويتخذوا قرارا صائبا بتحديد التخصص، اجلامعات 
في الواليات املتحدة هي بال ش���ك افضل االماكن 
في العالم الس���تكمال الدراسة اجلامعية، تكوين 
العالقات مع االساتذة والطلبة في اميركا يساعد 

الطالب على تخطي مرحلة الدراسة بنجاح.

هاشم بهبهاني

احلضور في اللقاء الطالبة آمال قاسمي مع املشرفني على الرسالة

د.مها السجاري

قاسمي حصلت على الماجستير  في »الفروق بين الكويتيين العاملين في العام والخاص«

»األنباء« تنشر التقويم الدراسي لكليات »التطبيقي« 
للعام الدراسي 2010/2009

ناقشت الطالبة آمال قاسمي من قسم علم النفس بكلية 
العلوم االجتماعية في جامعة الكويت رسالة املاجستير 
التي كانت بعنوان »الفروق بني الكويتيني العاملني في 
القطاعني العام واخلاص في االندماج في العمل والدافع 
لالجناز والتفاؤل والسعادة« حيث اشرفت على الرسالة 
د.هدى جعفر، وناقشها كل من د.احمد عبداخلالق ود.عويد 
املش���عان وقد حضر املناقشة كل من عميد كلية العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا اسيري والعميد املساعد للشؤون 

االكادميية والدراسات العليا د.حسني االنصاري.
وهدفت الدراس���ة الى حتديد الفروق بني الكويتيني 
العاملني في القطاعني العام واخلاص في املجاالت التالية: 
االندماج في العمل، الدافع واالجناز، التفاؤل، والسعادة، 
كما هدفت الى فحص الفروق في تلك املتغيرات بني موظفي 
القطاعني وفقا لبعض املتغيرات الدميوغرافية، كما سعت 
هذه الدراسة الى حتديد املتغير االكثر تأثيرا باالندماج 
في العمل من بني متغيرات الدراس���ة، وقد تكون عينة 
الدراسة من 312 من املوظفني واملوظفات الكويتيني من 
جميع املستويات االجتماعية والتعليمية ويعملون في 
القطاعني العام واخلاص في وظائف ادارية وفنية مختلفة، 

وتراوحت اعمار افراد العينة بني 18 و55 عاما.

الفصل الدراسي الثاني )فصل الربيع(
البيانالتاريخاليوم

بدء دوام اعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي والهيئة االدارية 2010/2/14االحد
2010/2009

االثنني
الثالثاء

2010/2/15
2010/2/16

فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولني في الفصل الدراسي الثاني 
2010/2009

)كلية التربية االساسية � كلية العلوم الصحية � كلية التمريض(
امتحان مستوى اللغة االجنليزية للطلبة املستجدين2010/2/15االثنني
االثنني
الثالثاء

2010/2/15
ندوات تنويرية للطلبة املستجدين2010/2/16

االربعاء
اخلميس

2010/2/17
فترة االرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين2010/2/18

بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2010/2009 وبداية فترة التسجيل 2010/2/21االحد
املتأخر والسحب واالضافة

انتهاء فترة التسجيل املتأخر2010/2/23الثالثاء
آخر موعد لتسلم درجات االمتحانات املؤجلة2010/3/1االثنني
انتهاء فترة االضافة2010/3/1االثنني

آخر موعد لتسلم اجلداول الدراسية للفصل الدراسي الصيفي 2010/2009 2010/4/1اخلميس
من االقسام العلمية

آخر موعد لتسلم اجلداول الدراسية للفصل الدراسي االول 2011/2010 من 2010/4/8اخلميس
االقسام العلمية

آخر موعد لالنسحاب من املقررات2010/4/15اخلميس
االحد

الثالثاء
2010/4/18
فترة االرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي الصيفي 2010/4/202010/2009

االحد
اخلميس

2010/4/25
فترة االرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي االول 2010/4/292011/2010

آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2010/5/272010/2009اخلميس
آخر موعد لتقدمي طلبات االنسحاب الكلي من جميع املقررات2010/5/27اخلميس
السبت

اخلميس
2010/5/29
فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2010/6/102010/2009

آخر موعد لتسليم التقديرات ملقررات الفصل الدراسي الثاني 2010/6/152010/2009الثالثاء
بدء العطلة الصيفية العضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2010/6/202010/2009االحد

بدء دوام اعضاء الهيئة االدارية للعام الدراسي 2010/9/152011/2010االربعاء
بدء دوام اعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2010/9/192011/2010االحد
بداية الدراسة للفصل الدراسي االول 2010/9/262011/2010االحد

التقويم الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 2010/2009
 الفصل الدراسي االول) فصل الخريف(

البيانالتاريخاليوم
بدء دوام اعضاء الهيئة االدارية للعام الدراسي 2009/9/232010/2009االربعاء
بدء دوام اعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2009/9/272010/2009 االحد

االثنني
الثالثاء

 2009/9/28
 2009/9/29

فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولني في الفصل الدراسي االول 
2010/2009

)كلية التربية االساسية � كلية العلوم الصحية � كلية التمريض(
امتحان مستوى اللغة االجنليزية للطلبة املستجدين2009/9/28 االثنني
االثنني
الثالثاء

 2009/9/28
ندوات تنويرية للطلبة املستجدين2009/9/29 

االربعاء
اخلميس

 2009/9/30
فترة االرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين2009/10/1

بداية الدراسة للفصل الدراسي االول 2010/2009 وبداية فترة التسجيل 2009/10/4االحد
املتأخر والسحب واالضافة

انتهاء فترة التسجيل املتأخر2009/10/6الثالثاء
آخر موعد لتسلم درجات االمتحانات املؤجلة2009/10/8اخلميس
انتهاء فترة االضافة2009/10/8اخلميس

آخر موعد لتسلم اجلداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2010/2009 2009/11/19اخلميس
من االقسام العلمية

آخر موعد لالنسحاب من املقررات2009/11/25االربعاء
االحد

اخلميس
2009/12/6
فترة االرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي الثاني 2009/12/102010/2009

آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي االول 2010/1/72010/2009اخلميس

آخر موعد لتقدمي طلبات االنسحاب الكلي من جميع املقررات2010/1/7اخلميس
السبت

اخلميس
2010/1/9
فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي االول 2010/1/212010/2009

آخر موعد لتسليم التقديرات ملقررات الفصل الدراسي االول 2010/1/262010/2009الثالثاء
بدء عطلة منتصف العام الدراسي 2010/1/312010/2009االحد

محمد هالل الخالدي
حصلت »األنباء« على نسخة من قرار مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي الذي اعتمد فيه التقومي الدراسي 
لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي املقبل 2010/2009 ويبدأ العمل 
به م����ن تاريخ 2009/9/23، ويتضمن القرار التقومي الدراس����ي للفصل 
الدراس����ي االول والثاني والصيفي، اضافة الى جدول االجازات والعطل 
الرسمية خالل العام الدراسي املقبل، يذكر ان دوام اعضاء هيئة التدريس 
سيكون بتاريخ 2009/9/27 بينما تبدأ الدراسة للطلبة للفصل الدراسي 

االول يوم االحد املوافق 2009/10/4 وفيما يلي التقومي:

العطل واإلجازات الرسمية للعام الدراسي 
2010/2009 )الفصل الدراسي الصيفي(

اإلسراء 
27 رجب 2010/7/91431اجلمعةواملعراج

أول أيام عيد 
1 شوال 2010/9/101431اجلمعةالفطر

ثاني أيام عيد 
2 شوال 2010/9/111431السبتالفطر

ثالث أيام عيد 
3 شوال 2010/9/121431األحدالفطر

رابع أيام عيد 
4 شوال 2010/9/131431االثننيالفطر

العطل واإلجازات الرسمية للعام الدراسي 2010/009 
)الفصل الدراسي األول ـ فصل الخريف(

9 ذو احلجة 2009/11/261430اخلميسوقفة عرفات
أول أيام عيد 

10 ذو احلجة 2009/11/271430اجلمعةاألضحى

ثاني ايام عيد 
11 ذو احلجة 2009/11/281430السبت األضحى

ثالث ايام عيد 
12 ذو احلجة 2009/11/291430االحداالضحى

رابع ايام عيد 
13 ذو احلجة 2009/11/301430االثننياالضحى

رأس السنة 
1 محرم 2009/12/18143اجلمعةالهجرية

رأس السنة 
15 محرم 2010/1/11431اجلمعةامليالدية

العطل واإلجازات الرسمية للعام الدراسي 
2010/2009 )الفصل الدراسي الثاني ـ فصل الربيع(

11 ربيع األول 2010/2/25اخلميسالعيد الوطني
1431

12 ربيع األول 2010/2/26اجلمعة عيد التحرير
1431

12 ربيع األول 2010/2/26اجلمعةاملولد النبوي
1431

التنيب: زيارة صاحب السمو لواشنطن
تؤكد عمق العالقات بين الكويت وأميركا

آالء خليفة
رحب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت – 
فرع الواليات املتحدة االميركية صالح التنيب بزيارة 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد والوفد 

املرافق لسموه الى الواليات املتحدة االميركية.
واضاف التنيب: ان العالقة التي تربط الكويت 
بالواليات املتحدة االميركية هي عالقة ش���راكة 
وصداقة استراتيجية طويلة األمد كان للشعبني 
االميرك���ي والكويتي بها صفح���ات مضيئة عبر 
السنني، واوضح التنيب ان زيارة صاحب السمو 
االمير لواش���نطن هذا العام تتزامن والذكرى ال� 
19 للغزو الصدامي. وقال التنيب: كدارس���ني في 
الواليات املتحدة االميركية اننا لنش���عر بالفخر 
واالعتزاز ملا توليه القيادة السياسية العليا في 
البالد واملتجسدة مبقام صاحب السمو االمير من 
اهتمام بقضايا طلبة الواليات املتحدة االميركية، 
فقد حرص س���موه دائما وابدا على تبني قضايا 
ابنائه الدارس���ني في الواليات املتحدة االميركية 
ولوال حرص س���موه ولفتته األبوية ملا رأت هذه 
القضايا الن���ور والتي كان آخرها قضية تطبيق 
التأمني الصحي للطلبة الدارس���ني على حسابهم 
اخلاص وذلك بلفتة انس���انية كرمية من سموه 
وانسجاما مع قيم الدستور والعدالة االجتماعية، 
تلك الروح التي تدفع بنا كطالب وطالبات منثل 
بلدنا في واحدة من اهم دول العالم املتحضر بان 
نبذل قصارى جهودنا لتحقيق رفعة بلدنا العزيز 

وحتصيل اعلى املستويات العلمية.
وعن عالقة االحتاد باجلهات الرسمية في البالد 
اشاد التنيب بروح التعاون العالية التي تبديها 
اجهزة الدولة وجهات االبتعاث املختلفة ملطالب 
االحت���اد وعلى رأس���ها وزارة التربية ممثلة في 

د.موضي احلم���ود ووكيل وزارة التعليم العالي 
د.رشا الصباح التي كانت ومازالت داعما لقضايا 
ابناء وبنات الكويت الدارسني في اخلارج، اضافة 
الى مجلس اجلامعة وادارة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، مس���تذكرا في الوقت ذاته 
الدور احملوري الذي يلعبه سفيرنا لدى واشنطن 
الشيخ سالم العبداهلل في التواصل الدائم مع ابنائه 
وبناته طلبة الواليات املتحدة واللقاءات الدورية 
التي يجريها معاليه بني احلني واآلخر مع الهيئة 
االدارية لالحتاد الوطن���ي لطلبة الكويت – فرع 
الواليات املتحدة االميركية للوقوف على احوال 

الطلبة في مختلف املدن والواليات.
وعلى هام���ش زيارة صاحب الس���مو االمير 
للوالي���ات املتحدة االميركية قام االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت – فرع الواليات املتحدة االميركية 
بزي���ارات ولقاءات مكثفة مع بعض املس���ؤولني 
الزائرين للواليات املتحدة، حيث التقى نائب رئيس 
االحتاد للشؤون الطالبية عبداهلل العريان بنائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ احمد 
الفهد لبحث جملة من القضايا التي تهم الطلبة وعلى 
رأسها زيادة معاشات الطلبة املبتعثني للواليات 
املتح���دة حيث ابدى االحتاد اس���تغرابه من عدم 
شمول طلبة اميركا بالزيادة االخيرة على الرغم 
من زي���ادة منح كل الطلبة املبتعثني الى اخلارج 
والتي كان االحتاد اول املبادرين واملطالبني بها منذ 
العام املاضي، وقام باعداد دراسة مفصلة تشرح 
املطالبة بالزيادة على أسس علمية، وقد اكد الفهد 
حرص احلكومة على تذليل كامل العقبات ودعم 
احلكومة لتح���ركات االحتاد وبأن وزارة التربية 
والتعليم العالي س���تجد احلل لهذه القضية في 

القريب العاجل.

الفصل الدراسي الصيفي
البيانالتاريخاليوم
األحد

الثالثاء
2010/4/18
2010/4/20

فترة اإلرشاد والتسجيل املبكر للفصل 
الدراسي الصيفي 2010/2009

بداية الدراسة والتسجيل املتأخر 2010/6/20األحد
والسحب واالضافة

انتهاء فترة التسجيل املتأخر واالضافة2010/6/22الثالثاء
انتهاء فترة االنسحاب من املقررات2010/7/12االثنني

آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي 2010/8/5اخلميس
الصيفي 2010/2009

السبت
االثنني

2010/8/7
2010/8/9

فترة االمتحانات النهائية للفصل 
الدراسي الصيفي 2010/2009

آخر موعد لتسليم تقديرات الفصل 2010/8/11األربعاء
الدراسي الصيفي 2010/2009

بدء العطلة الصيفية2010/8/15األحد

بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للفصل 2010/9/15األربعاء
الدراسي األول 2011/2010

بدء دوام اعضاء هيئة التدريس للفصل 2010/9/19األحد
الدراسي االول 2011/2010


