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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
تنفرد »األنباء« بنشر قرارات جلنة 
الكويت في  العلمية بجامعة  الشؤون 
اجتماعها اخلامس للعام اجلامعي 2008 
� 2009 وال���ذي عقد بتاريخ 11 اجلاري 
ومت فيه التصديق على محضر االجتماع 
الرابع الذي عقد في يوليو املاضي، كما 
مت اتخاذ عدة قرارات مهمة منها املوافقة 
على تعديل شروط التخصص املساند 
لقسم االدارة والتسويق في كلية العلوم 
االدارية واملوافقة على استحداث مقرر 
»علم الوراثة اجلزيئية للكائنات الدقيقة« 
في برنامج البيولوجيا اجلزيئية وغيرها 

من القرارات كما يلي:
1 � التصديق على محضر االجتماع 
الرابع للجنة الش���ؤون العلمية للعام 
اجلامعي 2008 � 2009 والذي عقد يوم 
االحد 20 جمادى الثانية 1430ه� املوافق 
14 يونيو 2009 مع االخذ باملالحظات 

التالية:
� صفحة رقم 5 البند رقم 2: تعديل 
القرار ليصب���ح: املوافقة على مقترح 
عمادة القبول والتس���جيل بعدم الزام 
الطالب بدراسة مقرر تاريخ احلضارة 
العربية االسالمية اذا درس مقررا اضافيا 
بديال من مقررات حقل الثقافة الوطنية 
والعربية واالسالمية او ما يكافئ هذا 

احلقل في صحائف التخرج االخرى.
� صفحة رقم 6 البند رقم 4: اضافة 
جملة »يطبق على دفعة 2010 وما بعد« 

على القرار.
� صفحة رقم 9 البند رقم 6: تعديل 
املناقش���ة لتصبح  الثانية في  الفقرة 
»يتطلب القس���م عددا كافيا من الهيئة 
التدريسية لتدريس مقررات القسم االمر 
الذي قد يحدث نقصا في بعض االقسام 

االخرى«.
� صفحة رقم 10 البند رقم 11: يطبق 

على دفعة 2009.
� صفحة رقم 12 البند رقم 12: التعديل 
على القرار ليصبح »املوافقة على التعديل 

املقترح«.
� صفحة رقم 14 البند رقم 15: يطبق 

على دفعة 2009.
2 � سحب املقترح اخلاص بالسماح 
للطلبة بالتسجيل في اختبارات القدرات 
االكادميية وزي���ادة فرص اعادة املواد 

التمهيدية وذلك ملزيد من الدراسة.
3 � املوافقة على مقترح كلية الهندسة 
والبترول بشأن مقرر »مختبر الفيزياء 
2« )0430107( كمتطلب ملقرر »مختبر 
االسس الكهربائية« )0600207( ويطبق 

دفعة 2009 وما بعد.
4 � املوافقة على مقترح قسم االدارة 
والتس���ويق في كلية العلوم االدارية 
بشأن التعديالت على شروط التخصص 

املساند لتصبح:
أ � اجتياز اختبار القدرات االكادميية 
في اللغة االجنليزية او ما يعادل مقرر 
اللغة االجنليزي���ة 106 بتقدير ال يقل 
عن C واجتياز مقرر متهيدي رياضيات 
1000098 او م���ا يعادله���ا في الكليات 

االخرى.
ب � اجتياز الطالب 30 وحدة دراسية 

او اكثر.
 -B ت � املع���دل الع���ام ال يقل عن

.)2.67(
ث � اجتي���از مقرر مب���ادئ االدارة 

1011201 بتقدي���ر ال يقل 
عن C ويطبق على دفعة 

.2009
5 � املوافقة على مقترح 
قس���م االقتصاد في كلية 
العل���وم االدارية بش���أن 
اع���ادة هيكلة التخصص 
املبدأ  املس���اند من حيث 
واعادة النظر في مستويات 

املقررات االختيارية.
6 � تأجيل مقترح كل���ية 
ال����ط���ب بش���أن لوائح 
التفوق ف���ي الكلية ملزيد 

م��ن الدراس��ة.
7 � تأجي���ل مقترح كلية الش���ريعة 
والدراسات االسالمية باعادة طباعة كتاب 
»تاريخ الس���نة النبوية« للدكتور حاكم 
عبيس���ان املطيري كمقرر دراسي ملادة 
تاريخ السنة النبوية الستكمال املستندات 
املطلوبة وفقا لقواع���د املنظمة الصدار 

الكتاب اجلامعي.
8 � املوافقة على مقترح قسم العلوم 
البيولوجية في كلية العلوم بشأن طلب 
استحداث مقرر »علم الوراثة اجلزيئية 
للكائن���ات الدقيقة« رق���م 385 ببرنامج 

البيولوجيا اجلزيئية.
9 � املوافقة على مقترح قسم االقتصاد 
في كلي���ة العلوم االدارية بش���أن طلب 
اس���تحداث مقرر »الثقافة االقتصادية« 
رقم )قا 105( من حيث املبدأ حلني ورود 

منوذج وصف املقرر.
10 � اعادة مقت���رح مكتب نائب مدير 
اجلامعة للعلوم الطبية بش���أن النسب 
املئوية لدرجات النج���اح لكليات مركز 
العلوم الطبية الى مركز العلوم الطبية 
ملزيد من الدراسة مع االخذ بعني االعتبار 

توزيع سلم الدرجات.
11 � املوافقة على مقترح كلية الشريعة 
والدراسات االسالمية بشأن اسناد مقررات 
التجويد حلملة اجازة سند قراءة القرآن 
وجتويده وذلك خلصوصية املقرر ابتداء 
من الفصل الدراسي االول للعام اجلامعي 

.2010 � 2009
12 - املوافقة على مقترح كلية التربية 
بشأن وضع شروط للتسجيل في بعض 
املقررات التالية: احلاس���وب في التربية 
0840235 )90 وحدة دراس���ية(، وسائل 
اتصال تعليمي���ة 0840352 )80 وحدة 
دراسية(، وسائل تكنولوجيا 0840352 
)80 وحدة دراس���ية(، التربية احلركية 
التربية  0840344 )90 وحدة دراسية(، 
الفنية 0840242 )90 وحدة دراس���ية(، 
ورشة تطبيق عملي 0840337 )90 وحدة 
دراسية(، ويطبق ابتداء من الفصل الدراسي 

الثاني للعام اجلامعي 2010/2009.
13 - املوافقة على مقترح قسم احملاسبة 
في كلية العلوم االدارية بعد التنسيق مع 

عمادة القبول والتسجيل بشأن:
أ - اع���ادة مقرر محاس���بة »111 ما«، 
»محاسبة 102 القدمي« الى متطلبات الكلية 

املشتركة.
ب - التعديل ف���ي قائمة التخصص 

كالتالي:
ب - 1 - تخصي���ص مقرر »ما 450 � 
القوائم املالية« لطلبة تخصص  حتليل 

متويل فقط.
ب - 2 - طرح مقرر جديد حتت رقم 
»ما 460 � التحليل املالي« على ان يكون 

مقرر »ما 201« ومقرر 
»ت م 210« متطلب���ني 

مسبقني له.
ت - اضاف���ة مقرر 
مقدم���ة في احملاس���بة 
م���ا«   111«  2 املالي���ة 
كمتطلب للكلية ضمن 
مقررات الكلية املشتركة 
وتعديل مس���مى مقرر 
»110 ما« ليصبح مقدمة 
في احملاس���بة املالية 1 
ويتطلب ذل���ك تعديل 
املتطلب���ات املس���بقة 

لبعض املقررات كالتالي:
ت - 1 - يكون مقرر مقدمة في احملاسبة 
املالية 2 »111 ما« متطلب مس���بق ملقرر 

محاسبة مالية متوسط 1 »201 ما«.
ت - 2 - يك���ون مق���رر مقدم���ة في 
احملاسبة املالية 2 »111 ما« متطلب مسبق 
ملقرر مقدمة في محاسبة التكاليف واالدارية 

»214 ما«.
ت - 3 - يك���ون مق���رر مقدم���ة في 
احملاسبة املالية 2 »111 ما« متطلب مسبق 

ملقرر حتليل القوائم املالية »450 ما«.
ويطبق على دفعة 2011/2010.

14 - املوافق على مقترح قسم التمويل 
واملنشآت املالية في كلية العلوم االدارية 
بش���أن التعديل ف���ي بع���ض املقررات 

كالتالي:
أ - ان يكون مقرر »327 � ادارة مالية 
متوس���طة« متطلب لكل مواد مستوى 

.400
ب - ال يتم تسجيل الطالب مبادة »470 
� حلقة نقاشية في التمويل« قبل اجتيازه 

جلميع مواد التخصص االجبارية.
ت - ال يت���م تس���جيل الطالب مبادة 
»440 � متويل دولي« اال بعد دراسة »320 

� مبادئ االستثمار«.
ث - ال يتم تسجيل الطالب مبادة »428 
� متويل املش���روعات الصغيرة« اال بعد 

دراسة »327 � ادارة مالية متوسطة«.
ويطبق على دفعة 2009.

15 - املوافقة على مقترح قسم الهندسة 
الهندسة والبترول  الكيميائية في كلية 
بش���أن التعديل عل���ى متطلبات بعض 
املقررات الدراس���ية كالتالي: 1 - املقرر 
 Fundamentals of Chemical Engineering
Design والتديل املطل���وب اضافة مقرر 
»104 � 0600« كمتطلب، يطبق التعديل 
جلميع الدفعات بعد الفصل الدراسي االول 

.2011 � 2010
 Process Dynamics and Control - 2
Laboratory، اضافة مقرر »207 � 0600« 
كمتطلب، يطبق التعديل جلميع الدفعات 

بعد الفصل الدراسي االول 2010 � 2011.
ويطبق على دفعة 2009.

الحاالت الطالبية

16 - املوافقة على مقترح عمادة القبول 
والتسجيل بشأن تسجيل الطالب حسني 
مهدي الصحاف رقم جامعي 206116334 
في مقرر الكيمي���اء 101 للفصل الصيفي 

.2009/2008
17 - املوافقة على مقترح عمادة القبول 
والتسجيل بسحب الطالبة اميان حمدان 
مرزوق رقم جامعي 205111497 من الفصل 

الدراسي الصيفي 2009/2008.
18 - متت االحاطة علما بقرارات جلنة 

النظر في املعادالت املقدمة للجنة الشؤون 
العلمية التي تتقدم بها الكليات.

ما يستجد من أعمال:
19 � املوافقة على مقترح قسم الرياضيات 
وعلم احلاس���وب في كلية العلوم بشأن 
استثناء طلبة دفعة 2007 وما بعدها من 
شرط اجتياز مقرر »برمجة احلاسوب 1« 
رقم )04180141(، ووضع مرحلة انتقالية 
لتطبيق الصحيفة اجلديدة للراغبني في 
التحويل من دفعة 2008/2007 وما قبل 
واملستكملني لشروط التحويل من داخل 

الكلية وخارجها.
20 � املوافقة على مقترح قسم العمارة 
في كلية الهندسة والبترول بشأن التعديل 

على متطلبات 12 مقرر في البرنامج.
21 � املوافقة على مقترح كلية احلقوق 
بش���أن عرض مقررات قاعة بحث )101، 
202، 307( يوم واحد في األس���بوع بدال 
من يومني، ويطبق في الفصل الدراسي 

األول للعام اجلامعي 2010/2009.
22 � دراسة مقترح اعادة النظر في قرار 
جلنة الشؤون العلمية في اجتماعها الرابع 
للعام اجلامعي 2009/2008، البند رقم 12 
بش���أن مقترح كلية الهندسة والبترول 
بش���أن تعديل متطلبات بعض املقررات 
الدراسية وذلك لتحديد الدفعات التي يتم 
التطبيق عليها بالتنسيق مع مكتب نائب 
العلمية وعميد  مدير اجلامعة للشؤون 

القبول والتسجيل.
 Introduction to Design :واملقررات هي
اضافة مقرر 252 � 0620 كمتالزم. تعديل 
على احملتوى العلم���ي. يطبق التعديل 
 Engineering Materials ،جلميع الدفعات
 .0620 � 201 or 0620 � 271 حذف املتالزم
 Water ،الدفعات التعديل جلميع  يطبق 
and Wastewater Treatment لدفعة 2007 
وما بعد: حتويل املقرر املتالزم 311 � 0620 
الى متطلب. تعديل على احملتوى العلمي، 
 Computer Application in Water Recourses
and Environmental Engineering لدفعة 
ما قبل 2007: حذف املتالزم 411 � 0620. 
لدفعة 2007 وما بعد: حذف املتالزم 312 
� 0620. جلميع الدفعات: اضافة املتطلب 
 Construction Estimation and ،0620 � 311
Cost Control لدفعة 2007 وما بعد: حذف 
املتطلب 104 � 0600. حذف شرط اجتياز 90 
وحدة. اضافة املقرر 435 � 0620 كمتطلب. 
 Construction ،تعديل على احملتوى العلمي
Engineering and Management لدفع���ة 
2007 وما بعد: حذف املتطلب 104 � 0600. 
حذف ش���رط اجتياز 90 وحدة. اضافة 
املقرر 373 � 0620 كمتطلب. تعديل على 
 Concrete Construction ،احملتوى العلمي
Technology & جلمي���ع الدفعات: تعديل 
 Construction Methods and االس���م الى
Equipment. حذف املتطلب 373 � 0620. 
اضافة املتطلبة 435 � 0620. تعديل على 
 Reinforced Masonry ،احملتوى العلم���ي
جلميع الدفعات: حذف املتطلب 473 � 0620. 
 Transportation ،0620 � 373 اضافة املتطلب
Engineering Design لدفعة ما قبل 2007: 
حذف املتطلب 366 � 0620. اضافة املتطلب 
 .0620 � 461 or 0620 � 463 or 0620 � 464

تعديل على احملتوى العلمي.
القرار: دراسة املقترح لتحديد الدفعات 
التي يتم التطبيق عليها بالتنس���يق مع 
مكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية 

وعمادة القبول والتسجيل.

محمد هالل الخالدي
يقيم نادي العاملني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفل القرقيعان السنوي والذي سيكون في مقر 
النادي في ديوان عام الهيئة بالعديلية، ووجه مدير نادي 
العاملني قيس األسطى الدعوة للعاملني بالهيئة وألسرهم 
للمشاركة باحلفل والذي سيشمل برامج مسابقات وبرامج 
ترفيهية لألطفال وللكبار وحفل القرقيعان وكذلك سحب 

على جوائز قيمة ستكون مفاجئة للحضور، وسيتضمن 
احلفل تكرمي للمشرفني واملدربني على الدورات الصيفية 
للبراع���م التي اقامها النادي والتي القت اقباال كثيفا من 
قبل املش���تركني. وقال األسطى ان النادي يحرص على 
القيام بهذه األنشطة التي تخلق جوا من األلفة واحملبة 
وتوطيد األواصر والعالق���ات االجتماعية بني العاملني 

وأسرهم.

األسطى يدعو لحضور حفل قرقيعان نادي العاملين بالتطبيقي

أعلن العميد املس��اعد للش��ؤون 
األكادميي��ة بكلي��ة العل��وم الطبية 
الكوي��ت د.علي  املس��اعدة بجامعة 
دشتي عن توزيع طلبة كلية العلوم 
الطبية املساعدة دفعة 2008 والذين 
درسوا السنة التمهيدية خالل العام 
اجلامع��ي 2009/2008 على اقس��ام 
كلية العلوم الطبية املس��اعدة وذلك 

وفقا لرغباتهم ومعدالتهم.
وأوضح د.دشتي ان كلية العلوم 
الطبية املس��اعدة تض��م بني دفتيها 
خمس��ة اقس��ام علمية وهي قسم 
علوم املختبرات الطبية، قسم علوم 

األشعة بفرعيها التشخيصية والنووية، قسم العالج 
الطبيعي، قسم إدارة املعلومات الصحية وقسم العالج 
املهن��ي الذي يعتبر احدث قس��م حيث يتم فيه قبول 
اول دفعة م��ن الطلبة لهذا الع��ام، مضيفا ان الطالب 
له حق اختيار التخصص الذي يرغب بدراس��ته وفقا 

للمعدل الذي يحققه في السنة التمهيدية.
وذكر د.دشتي أنه مت توزيع 154 طالبا وطالبة على 
اقس��ام الكلية املختلفة وكانت كالتالي: قس��م علوم 

املختب��رات الطبي��ة 5 ط��الب و30 
طالبة، العالج الطبيعي 7 طالب و38 
طالبة، علوم األش��عة 7 طالب و35 
طالب��ة، العالج املهن��ي 4 طالب و15 
طالبة، وإدارة املعلومات الصحية 12 
طالبة. واض��اف أن هؤالء الطلبة مت 
ومعدالتهم  لرغباتهم  وفقا  توزيعهم 
الت��ي حصلوا عليها في اجلامعة في 
ض��وء عدد املقاعد احمل��ددة في كل 
قس��م من أقسام كلية العلوم الطبية 
املس��اعد  العميد  املس��اعدة. وختم 
بتقدمي  االكادميية حديثه  للش��ؤون 
اطيب التهاني لهؤالء الطلبة واولياء 
امورهم متمنيا للجميع التوفيق والسداد في حياتهم 
العلمية والعملية وحتقيق املزيد من التفوق والنجاح 
في دراستهم اجلامعية، داعيا الطلبة الى مراجعة مكتب 
التوجيه واالرشاد الس��تكمال اجلداول الدراسية في 
اقرب فرصة ممكنة، كما توجه بالشكر ملكتب التوجيه 
واالرش��اد في الكلية على جه��وده الواضحة في اداء 
مهام��ه في خدمة الطلب��ة. وفيما يلي أس��ماء الطلبة 

املقبولني حسب األقسام والتخصصات:

العالج الطبيعي
سارة طالب عبداألمير  ٭
عبدالرحمن الدهمشي  ٭

فراس ماهر البغلي  ٭
نورة عادل البحوه  ٭

هداية علي حمود الدخيل  ٭
شيخة عمار سلطان  ٭

فجر عادل العبدالهادي  ٭
حنني فتحي بوشهري  ٭

حوراء صالح الداود  ٭
انوار بدر املطيري  ٭
مرمي احمد صايل  ٭

عذاري مد اهلل الرشيدي  ٭
اسماء فارس الظفيري  ٭
محمد عبدالكرمي خلف  ٭

صافية علي ريكان  ٭
فاطمة محمد العتيبي  ٭

سارة فهد املطيري  ٭
مرمي يعقوب الشعيب  ٭

اماني هزاع العنزي  ٭
نورة سلمان السبيعي  ٭

نورة مزيد الديحاني  ٭
عايشة عتيق سالم  ٭

دانة عبداهلل الوثيقي  ٭
منيرة خالد املطوع  ٭

ليلى بدر جمال  ٭
احمد علي مصطفى  ٭
فاطمة عادل األمير  ٭

عبداهلل العبدالوهاب  ٭
دالل سعيد اخلدعان  ٭
عبير عجمي شعالن  ٭

محمد سعد السعيدان  ٭
ملياء عبيد العنزي  ٭

انوار مرشد العنزي  ٭
بتول محمد رضا  ٭

آالء عيسى االنصاري  ٭
بشاير سمير القالف  ٭

سارة صالح الصديقي  ٭
عايشة خالد اسماعيل  ٭

محمد حميد محمد  ٭
عذارى احمد السليمان  ٭
عبير عبداهلل العنزي  ٭

اسراء بورحمة  ٭
رحاب شيبة بن شيبة  ٭
استبرق عادل يوسف  ٭
فريال عمرو العتيقي  ٭

علوم المختبرات الطبية
احمد محمد الدالي  ٭

انتصار عبداللطيف العربيد  ٭
مشاعل ناجي الشمري  ٭

حسني مال علي  ٭
ماريا احمد حسن املاجدي  ٭

نورة فهد اجلميعي  ٭

اميان احمد عبود علي  ٭
الطاف عبيد الرشيدي  ٭

نورة فهد الفارسي  ٭
بشاير دحام رحيل الشمري  ٭

فاتن عبداهلل ابوالهوس  ٭
كفاية عبداحملسن السبعان  ٭

زينب محمد عبدالرحمن دشتي  ٭
مي فهد مهنا السحيب  ٭

فاطمة هايف الدوسري  ٭
سارة حبيب إبراهيم عباس  ٭
أبرار جواد محمد أشكناني  ٭

علي رضا املذكوري  ٭
جمانة عباس حسن الرامزي  ٭

شيخة سلطان عزيز العتيبي  ٭
حسن حبيب طاهر  ٭
نادية عادل عبداهلل  ٭

أفنان عبدالوهاب احلقان  ٭
أنوار عليوي عشبه العنزي  ٭

دالل أحمد العجالن  ٭
رمي جاسر تركي الظفيري  ٭

دانة محمد القطان  ٭
أمينة سالم ربيع اليوحة  ٭

فرح معيوف مطرف العنزي  ٭
مرمي منصور طلق خرشان  ٭

مروة سليمان ياقوت مبارك  ٭
لولوة عبدالعزيز اجلاسم  ٭
عبداحملسن خالد الطيار  ٭

فاطمة بدر عبداهلل العتيبي  ٭
العالج المهني

سمر باسم احلساني  ٭
اميان طارق الصقعبي  ٭
بشاير أحمد الظفيري  ٭
محمد هزاع املطيري  ٭
سارة نايف الشمري  ٭

اميان جعفر  ٭
لطيفة محمد الرحماني  ٭

كوثر يوسف أحمد عباس  ٭
فاطمة خليل العبيدلي  ٭
زينب عبدالعزيز مراد  ٭
بشاير جاسم الكندري  ٭

حمد حبيب احلمد  ٭
سارة الفي املطيري  ٭
سارة نادر السويلم  ٭
ابرار جمال العنزي  ٭
دعاء أحمد اجلدعي  ٭

منال نزال عتيق  ٭
دعاء يوسف الكندري  ٭

عبداهلل عبدالعزيز العويهان  ٭
عبدالعزيز مطر الشمري  ٭

إدارة المعلومات الصحية
روان احلسيني  ٭
دالل الصبحان  ٭

شهد راشد البديح  ٭

زينب طالب  ٭
عايشة العنزي  ٭

منال حسن أحمد الفارسي  ٭
فاطمة تقي  ٭

سارة صالح عبداهلل حمادي  ٭
سارة السعيدي  ٭

مرمي الوزان  ٭
هيفاء عناد شريف  ٭

لولوة محمد خالد الشرف  ٭
علوم األشعة

مصطفى علي الناصري  ٭
بندر حامت اجلميلي  ٭
رمي دغش الهاجري  ٭

مرمي جاسم املشموم  ٭
مروة حمد منصور  ٭
خلود سعد العنزي  ٭

سجى عبدالرحمن العوضي  ٭
دالل عبداللطيف الرباح  ٭

فرح حمود العيسى  ٭
احمد توفيق العنزي  ٭
زينب ابوبكر املهري  ٭
مها مناور الرشيدي  ٭

نورة عدنان الشمروخ  ٭
دالل خالد الفيلكاوي  ٭
ياسمني محمد األزمع  ٭
بدور محمد القناعي  ٭
ثريا ممدوح جحيل  ٭

مروة هاشم الضاحي  ٭
ميثة محمد العنزي  ٭
فهد مطير املاجدي  ٭
دانة مصطفى امان  ٭
احمد يوسف احمد  ٭
اميان قاسم الغالب  ٭
اماني فالح العازمي  ٭

مهدي محمد العجمي  ٭
إميان ممدوح العفيصان  ٭

عهود شفاقة العنزي  ٭
زينب سيد محمد  ٭

فجر عبدالرزاق الوهيب  ٭
نورة عبداهلل اخلضاري  ٭

نادية رجب سليم  ٭
راشد عادل عبدالعزيز  ٭
حنان عثمان الكندري  ٭

مرمي خليل الديكان  ٭
نورة خالد العلي  ٭

نورة مرزوق الشريفي  ٭
حوراء عادل علي  ٭

ابرار مرشد العنزي  ٭
فاطمة حمد العدواني  ٭

منال عبداهلل الديحاني  ٭
جمانة حبيب علي  ٭
بدور طالل الرندي  ٭

د.علي دشتي

د.أنور اليتامى

السميط: إحالة أحد أعضاء الهيئة اإلدارية 
في »العاملين بالجامعة« للتحقيق لن تمر مرور الكرام

انطالق الملتقى الطالبي الثالث في لوس أنجيليس 12 سبتمبر

استنكر رئيس االحتاد الوطني لعمال 
وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط إحالة 
احد اعضاء الهيئة االدارية بنقابة العاملني 
التحقيق االداري  ال���ى  الكويت  بجامعة 
باجلامعة بسب���ب تصريح صحافي، مشيرا 
الى ان هذا االج���راء يعد انتهاكا صارخا 
للحريات النقابية والصحافية بالكويت 
وهو أمر لن نقبل���ه ال من قريب وال من 
بعيد، وكنا نتمنى من ادارة اجلامعة ان 
تكون لديها خلفية قانونية قبل اتخاذ مثل 
هذا االجراء، حيث ان عضو مجلس االدارة 
في النقابة عندما يصرح يكون حتت مظلة 
الن���قاب���ة وبصفته االعتبارية وال يحق 
من الناحية القانونية الدارة اجلامعة ان 

حتوله للشؤون القانونية ألنه عندما صرح 
كان يتبع منظم���ة عمالية تتبع منظمة 
العمل الدولية ولي���س اجلامعة، فكيف 
يحق للجامعة ان حتول شخصا ال يتبعها 
لإلدارة القانوني���ة، وألن لعضو النقابة 
شخصيتني يجب على إدارة اجلامعة ان 
متيز بني الشخص���ية الفعلية والشخصية 
االعتبارية ألعضاء مجلس ادارة النقابة 
وأال تخلط األوراق حتى ال تعرض اجلامعة 
نفسها للمساءلة القانونية من قبل منظمة 
العمل الدولي���ة ألن هذه اإلحالة مخالفة 
صريحة التفاقية 87 والتي مت التصديق 
عليها من قبل الكويت وبذلك تعتبر من 
ضمن القانون احمللي للدولة. وبني السميط 

ان نقابة العاملني باجلامعة كانت ومازالت 
اكثر النقابات إجن���ازا في تاريخ جامعة 
الكويت من حيث الدفاع عن حقوق املوظفني 

والعاملني باجلامعة.
وأوضح السميط ان االحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت يقف صفا واحدا 
مع نقاب���ة العاملني بجامعة الكويت وان 
املوض������وع لن مير م���رور الكرام وان 
اجلامعة إن لم تتراجع عن إحالة الزميل 
امني الصندوق وإلغاء التحقيق واعتباره 
كأن لم يكن فإنها س���تواجه كل النقابات 
احلرة في الكويت التي تدافع عن احلريات 
التي لن نتنازل  النقابية والدس���تورية 

عنها.

أعلن رئي���س اللجنة الطالبية لقائمة 
املستقبل الطالبي من أميركا خالد اجلاراهلل 
ان الثاني عشر من سبتمبر املقبل سيشهد 
انطالقة امللتقى الطالبي الثالث في لوس 
اجنيليس والذي س���تتم فيه استضافة 
القارئ مشاري العفاسي في ليلة رمضانية 
كويتية لم تشهدها أميركا من قبل مبينا 
ان القائمة س���تقيم فطورا جماعيا حيث 
س���يجتمع الطلبة مع إمام الكويت األول 

العفاسي في جو كويتي عائلي ثم ستتاح 
لهم الفرصة للصالة خلفه واالس���تمتاع 
بصوته العذب. وأكد اجلاراهلل ان قائمة 
املس���تقبل الطالبي حترص على تذليل 
آثار  الصعوبات أمام الطلب���ة وتخفيف 
الغربة عليهم خصوصا في هذا الش���هر 
الفضيل كما انها حترص على اثراء اجلانب 
الديني واقامة األنشطة التي تفيد الطالب 
في اجلانب األكادميي واالجتماعي والثقافي. 

وشدد اجلاراهلل على ضرورة التسجيل 
لهذا امللتق���ى الطالبي مبينا ان تفاصيله 
س���توضع في املوقع الرمضاني للقائمة 
www.q8sf.com كما أوضح اجلاراهلل ان 
املوقع الرمضاني للقائمة يقدم اخلدمات 
املتنوعة ولعل أبرزها هذا العام هو تلفزيون 
رمضان الذي يقوم بنقل البرامج الدينية 
واملسلس���الت املمتعة واملفي���دة للطلبة 

املغتربني في اخلارج.

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

9

1937 ملدة �سنة

1938 ملدة ت�سعة اأ�سهر

1939 ملدة �ستة اأ�سهر

�س: يف �أي عام مت �نتخاب �أول جمل�س ت�شريعي ؟ 

       وما هي �لفرتة �لزمنية �لتي ��شتمر بها ؟

كــــــــوبون اليــــــوم التا�ســـــع
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WLL'« rEF� WOł—U)« WI³D�«       

دشتي: توزيع 154 طالبًا وطالبة على األقسام 
العلمية بكلية العلوم الطبية المساعدة

ممن درسوا السنة التمهيدية خالل العام 2009/2008

تعديل شروط التخصص  المساند في »العلوم اإلدارية« 
واستحداث مقرر »الوراثة الجزيئية« في برنامج البيولوجيا

»األنباء« تنفرد بنشر قرارات لجنة الشؤون العلمية في اجتماعها الخامس بجامعة الكويت


