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أكد العميد املساعد للشؤون الطالبية بكلية التربية 
د.احمد هالل انه مت االنتهاء من املقابالت الشخصية 
األربعاء واخلميس املاضي����ن على التوالي وحضر 
بعض الدكاترة املختص����ن إلجراء املقابالت ووصل 
ع����دد الطلبة والطالبات ف����ي اليوم األول 303 طالب 
وفي اليوم الثاني 265 طالبا وطالبة ولهذا اصبحت 

حصيلة اليومن 568 طالبا وطالبة.

ودعا د.هالل الطلبة للقاء التنويري الذي سيعقد 28 
اجلاري الساعة 10 صباحا في كافيتريا الكلية بكيفان، 
والذي س����يتم فيه التعرف على تخصصات واقسام 
الكلية وشروط التحويل وحتديد التخصص واإلنذارات 
ونظ����ام املكافأة االجتماعية، وخت����م بتهنئة الطلبة 
املقبولن للعام الدراسي املقبل وحثهم على املثابرة 

وطلب العلم فهم سفراء لهذا البلد في املستقبل.

568 طالبًا وطالبة أجروا مقابالت في كلية التربية

القب���ول  اعلن���ت مس���ؤولة 
والتسجيل االستاذة منى اللوغاني 
ان قسم القبول والتسجيل باجلامعة 
العربية املفتوح���ة بالكويت بدء 
ام���س اختيار حتديد املس���توى 
للطالبات املس���تجدات وتسجيل 
املقررات الدراسية ويستمر حتى 
اخلميس املقبل وفقا ملواعيد محددة 
ل���كل طالبة حيث تقوم الطالبات 
بتقدمي اختبار حتديد املس���توى 
»باللغة العربية واللغة االجنليزية« 
مبعدل ساعة لكل اختبار وتسجيل 
الكترونيا ومن تتخلف  املقررات 
الطالبات عن موعدها احملدد  من 
لالختبار بإمكانها احلضور خالل 

اسبوع الطالبات فقط.
واضافت ان احلد االدنى لتسجيل 
املقررات هو ثالثة مقررات الفتة 
الى انه ال يحق للطالب املستجد 
س���حب املقررات او وق���ف القيد 

لفصل القبول مبين���ة انه ابتداء 
من االحد املقبل سيدشن اسبوع 
الطالب املستجدين لتقدمي اختبار 
حتديد املستوى في اللغتن العربية 
واالجنليزية وبعد ذلك تس���جيل 
املقررات الدراسية ويستمر لغاية 
يوم اخلميس السابع والعشرين 
من اغسطس. واكدت اللوغاني في 
تصريح صحافي ان من يتخلف من 
الطالب عن موعده بإمكانه احلضور 
خالل اسبوع الطالب فقط مؤكدة 
في الوقت ذات���ه ان فترة اختبار 
حتديد املستوى ستكون مقسمة 
على فترتن للطلبة حيث ان هناك 
فئة من الطلبة تختبر في الفترة 
االولى وهي من التاسعة صباحا 
وحتى احلادية عشرة اما الفترة 
الثانية فستكون من الساعة الثانية 
عشرة ظهرا وحتى الساعة الثانية 
ظهرا وتنطبق هاتان الفترتان على 

اسبوع اختبار الطالبات واختبار 
الطلبة االسبوع املقبل.

وعن سحب املقررات واضافة 
مقررات اخرى قالت اللوغاني انه 
مت تخصيص االربعاء 9 سبتمبر 
املقب���ل وحتى 10 منه للس���حب 
واالضاف���ة للطلبة املس���تجدين 
بينما سيكون للطلبة املستمرين 
من تاريخ الس���ادس من سبتمبر 
وحتى التاسع من سبتمبر الفتة الى 
انه مت تخصيص امييل إلكتروني 
لكل طالب مستجد من خالل مكتب 
تقنية التعليم واملعلومات بالتعاون 
مع شركة مايكروسوفت، مشيرا 
الى ان اجلامعة خصصت مشرفن 
ل���كل مختب���ر ليقوم مبس���اعدة 
الطلبة املستجدين في االجابة عن 
استفساراتهم وتسجيل مقرراتهم 
الدراس���ية. وبينت اللوغاني انه 
يحق للطلبة معادل���ة مقرراتهم 

التي سبق ان درسها الطالب في 
مؤسسات تعليمية اخرى يفضل 
عدم تسجيل مقررات اختيارية النها 
قد تعادل له الحقا حيث تبدأ فترة 
تقدمي طلبة املعادلة بتاريخ الثاني 
والعشرين من نوفمبر املقبل وذلك 
في فصل القبول فقط الفتة الى انه 
يجب على الطالب دفع كامل الرسوم 
املستحقة للمقررات املسجلة ومينع 

التقسيط لفصل القبول.
اما فيما يخص الطلبة احلاصلن 
على امتح���ان التوفل وتقدير ما 
بن »500 ولغاية 550« ورقي او 
محسوب فأكدت اللوغاني انه تتم 
معادل���ة التوفل مبقرر EL111 لكن 
ال يعتمد امتحان التوفل املعروف 
»Tofel Istitutional« ويعفى الطالب 
من دراس���ة مقرر E1112 اذا حصل 
على عالمة اعلى من 550 في امتحان 

التوفل.

آالء خليفة
أكد رئيس قسم القبول في جامعة الشرق األوسط األردنية 
يونس حربي ان ج��امعة الش���رق األوس���ط ه���ي ج����امعة 
أردني���ة خاصة معتمدة اعتم�����ادا عام���ا وخاص����ا وعضو 
احت��اد اجلامعات العربي���ة وه���ي كذلك معتمدة من قب����ل 
وزارة التعل���يم العالي الكويتي ملرحلة الدراسة العليا حاليا 
وجار استكمال اعتمادها للبكالوريوس، جاء ذلك في مؤمتر 
صح��افي عقد لإلعالن عن فتح باب القبول للفصل األول من 
الع����ام اجلامعي اجلديد 2010/2009، مشيرا الى انه اعتبارا 
من اليوم وحتى يوم 1 سبتمبر ميكن االستفسار والتسجي��ل 

مباشرة.
و فيما يتعلق بالتخصصات ملرحلة املاجستير قال ان االقبال 
متزايد من قبل الطلبة على استكمال دراستهم اجلامعية ما بعد 
البكالوريوس ما دفع اجلامعة لطرح العديد من التخصصات 
النوعية والتي منها، كلية العلوم التربوية هنالك املاجستير 
في املناهج وطرق التدريس وآخر في االدارة والقيادة التربوية، 
ويوجد في كلية اآلداب برنامج ماجس���تير في اللغة العربية 
وآدابها وآخ���ر في اللغة االجنليزية وآدابها وآخر في العلوم 
السياسية وأنشأت كلية جديدة في اإلعالم متنح املاجستير 

في االعالم.

محمد المجر
استنكر رئيس التجمع الوطني لطلبة الكويت في مصر فالح 
الشامري ما يحدث من قبل وزارة التعليم العالي والتشديد 
على الطلبة الراغبن باس���تكمال دراستهم بجمهورية مصر 
العربية باجلامعات احلكومية املعتمدة من قبل »التعليم العالي« 
الكويتية بوضعهم شرطا وباألخص على خريجي الثانوية من 
اململكة العربية السعودية وهو ما يسمى التسلسل الدراسي 
اي ان يكون الطالب الكويتي قد امت مرحلة سنوات الدراسة 
الثانوية جميعها باململكة العربية الس���عودية مستغربا هذا 
التشدد نحو ابنائنا الطلبة والطالبات للدراسة في اي دولة 

يرغبون بها.

بدء اختبار تحديد المستوى للمستجدات بالجامعة المفتوحة 

فتح باب القبول  في جامعة
 الشرق األوسط في األردن اليوم

الشامري يستنكر اشتراط التسلسل الدراسي 
لقبول الثانوية السعودية للكويتيين

باعتبارهم جزءًا من طلبة الجامعة

رابطة الدراسات العليا: الجسار تعهدت بالمطالبة بصرف 
المكافأة االجتماعية واستمرارها مع إلغاء الرسوم حتى التخرج

البحر: إيداع مستحقات أساتذة صيفي التطبيقي نهاية األسبوع
محمد هالل الخالدي

صرحت نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر باالنتهاء من اجراءات صرف 
املستحقات املالية للفصل الدراسي الصيفي والتدريب امليداني اخلاص 
بكليات ومعاهد الهيئة، وسيتم ايداع املستحقات املالية بحسابات اعضاء 

هيئة التدريس والتدريب مع نهاية االسبوع اجلاري، وذلك دعما جلهودهم 
املخلصة في خدمة ابنائنا الطالب والطالبات. وتقدمت بالشكر اجلزيل 
للعاملن بادارة شؤون العاملن واالدارة املالية على جهودهم املتواصلة 
الجناز هذا العمل، وباملناسبة تقدمت البحر بخالص التهاني والتبريكات 

للعاملن بالهيئة بحلول شهر رمضان املبارك.

رسوم تسجيل املواد التي كانت مقررة عليهم، 
خاصة ان الرس����وم املقررة علينا باعتبارنا 
طلبة كلية الدراسات العليا هي رسوم عالية 
القيم����ة حيث تصل الى اضع����اف ما يدفعه 
طلب����ة اجلامعة الذين مت إعفاؤهم من دفعها 
وفي الوقت نفسه فان طلبة كلية الدراسات 
العليا جزء ال يتجزأ من طلبة جامعة الكويت 
حيث نستغرب ان يتم استثناؤنا من القوانن 
والقرارات اإلدارية التي تتسم بالعمومية دون 

اي اساس من القانون.
وختم اعضاء الرابطة بان اجلسار تعهدت 
باملطالبة وعمل الالزم من خالل اس����تخدام 
األدوات الدستورية الرقابية املنوطة بتطبيق 
القانون والتحرك لصرف املكافأة االجتماعية 
وقدرها 100 دينار شهريا لطلبة كلية الدراسات 
العليا وجعلها مس����تمرة من تاريخ صدور 
القان����ون رقم 2007/9 بتاري����خ 2007/4/29 
وجعلها مستمرة حيث يكون لها أساس منفصل 
عن املنحة وايضا املطالبة بإلغاء الرسوم حتى 

يتخرج الطلبة من اجلامعة.

املرس����وم بقانون رقم 9 لس����نة 2007 حيث 
ال يوجد هناك اي مان����ع قانوني من اجلمع 
بن املكافأة الطالبية واملنحة الدراس����ية كما 
ان األس����اس القانوني للمكافأة واملنحة كل 
منهما منفصل عن اآلخ����ر وقد اكدت عمادة 
شؤون الطلبة في اجتماعها على هذا املعنى 
حيث ذكرت ان ص����رف املكافأة االكلينيكية 
لطلبة كلية الطب وطب االسنان يأتي عمال 
بقانون اجلامعة رق����م 66/29 وتلك املكافأة 
االكلينيكية ال تعد مكافأة اجتماعية ومن ثم 
ال ينطبق عليها القانون رقم 1995/10 وكذلك 
احلال بالنسبة للمنحة املتعلقة بطلبة كلية 

الدراسات العليا.
وقال االمن العام لرابطة الدراسات العليا 
احملامي عادل شمس الدين ان الرابطة تقدمت 
الى اجلسار مبذكرة شارحة مبن فيها ألسباب 
قانونية مطالبتنا بصرف املكافأة االجتماعية 
وإلغاء الرسوم لطلبة كلية الدراسات العليا 
حيث طالبنا بالتحرك لشملنا بالكرم الذي شمل 
كل طالب وطالبات جامعة الكويت باعفائهم من 

آالء خليفة
التقى اعضاء رابطة الدراسات العليا التابعة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت عضو مجلس 
األمة د.سلوى اجلسار ومت خالل اللقاء مناقشة 
مجموعة من القضايا التي تهم الطلبة ومنها 

صرف املكافأة االجتماعية وإلغاء الرسوم.
وصرح رئيس رابطة الدراس����ات العليا 
احملامي حمد روح الدين بأنه نقل الى د.سلوى 
اجلسار مدى احقية الطلبة في صرف املكافأة 
االجتماعي����ة حي����ث مت تعميمها على جميع 
الطلبة املقيدي����ن بجامعة الكويت بناء على 
القانون رقم 9 لسنة 2007 والذي كان نصه 
»تصرف املكافأة االجتماعية جلميع الطلبة 
الذي����ن تنطبق علهيم امل����ادة األولى من هذا 
القانون وال يتقاضون مساعدة او راتبا من 
جهة حكومية اخرى وتصرف املكافأة شهريا 
ملدة اثني عشر شهرا بش����رط استمرار قيد 
الطالب في الدراسة والتدريب امليداني طوال 
مدة الصرف«. وقال روح الدين مبا اننا طلبة 
كلية الدراس����ات العليا وجزء ال يتجزأ من 
طلب����ة جامعة الكويت، ومب����ا اننا في كلية 
الدراسات العليا نحصل على منحة دراسية بناء 
على نص املادة 25 من الئحة كلية الدراسات 
العليا وشرط احلصول على هذه املنحة وفقا 
للفقرة الثانية من املادة سالفة الذكر: »يشترط 
للموافقة على تخصيص املنحة الدراسية ان 
يكون الطالب مسجال ومستمرا كطالب نظامي 
وبدوام كامل في احد برامج املاجس����تير واال 
يكون له مصدر مالي آخر من عمل او منحة 
داخل او خارج اجلامعة وال يدخل في مفهوم 
املصدر املالي اآلخر املكافأة التي تقدمها ادارة 
االبحاث باجلامعة لدعم طلبة الدراسات العليا«، 
وبالتالي فاننا نستحق املكافأة الطالبية ال� 
100 دينار شهريا وذلك الن املنحة الدراسية 
ال تدخل في مفهوم الراتب وال املساعدة من 
جهة حكومية اخرى، وذلك الختالف أساس 
كل منهم من الناحية القانونية، ومن ثم فاننا 
طلبة كلية الدراسات العليا يسري في حقنا 

د.سلوى اجلسار خالل لقائها أعضاء رابطة الدراسات العليا التابعة الحتاد الطلبة

د.احمد هالل


