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»التعليم العالي« أعلنت خطة المنح الدراسية
 في قطر واإلمارات للفصل الدراسي الثاني

اعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة املنح 
الدراسية الثانية للفصل الدراسي الثاني للعام 
الدراسي 2010/2009 واملقدمة من قطر، فعلى من 
يرغب بالتس����جيل في هذه املنح مراجعة وزارة 
التعلي����م العالي � الش����ويخ � املنطقة التجارية 
احلرة � مبنى 1 � ال����دور الثاني � ادارة العالقات 
الثقافية � قسم املنح الدراسية وذلك اعتبارا من 
يوم االحد املوافق 2009/10/18 وحتى يوم الثالثاء 
املوافق 2009/10/20، من متام الساعة 9 صباحا 
وحتى الساعة 12 ظهرا، لذا يرجى احضار األوراق 
املطلوبة للتسجيل. � صورة من الشهادة األصلية 
البكالوريوس وكشف الدرجات مصدقة من سفارة 

قطر ووزارة اخلارجية.
� عدد 10 صور شخصية.

� عدد 2 نسخة شهادة امليالد.
� عدد 2 نسخة من جواز السفر.

� عدد 2 نسخة من البطاقة املدنية.
� املوافقة على الدراس����ة في اخلارج من جهة 

العمل.
وتشمل خطة املنح الدراسية الثانية واملقدمة 
من دولة قطر للفصل الثاني من العام 2010/2009 
وهي: جامعة قطر تخصص اعالم � %75 - 2.75 
� أدبي / علمي، محاسبة � 75% - 2.75 � علمي / 
أدبي، متويل 75% - 2.75 � علمي / أدبي، متويل 
� 75% - 2.75 � علمي / أدبي، إدارة � %75 - 2.75 
� علمي / أدبي، تس����ويق � 75% - 2.75 � علمي / 
أدبي، هندس����ة كيميائية � 75% - 2.75 � علمي، 
هندسة كهربائية � 75% - 2.75 � علمي، هندسة 
كهربائية � 75% - 2.75 � علمي، قانون � %75 - 

2.75 � أدبي / علمي.
م����ع املالحظات اآلتية: � على الطالب تصديق 
شهادة الثانوية من قبل وزارة اخلارجية وسفارة 
دولة قطر في الكويت. � يكون قبول الطالب في 
كلي����ات اجلامعة قبوال تنافس����يا. � على الطالب 
اجتياز اختبار التوفل او الس����ات. � على الطالب 
اجتياز جميع متطلبات البرنامج التأسيسي تأهيال 
للدراسة األكادميية. � يش����ترط اجتياز الطالب 
املقابلة الش����خصية املقررة لتخصصي: اإلعالم 
والقانون. � على الطالب املرش����ح تعبئة منوذج 
االلتح����اق االلكتروني على موقع اجلامعة خالل 
فترة التسجيل من 2009/11/15 وحتى 2009/11/25. 

� تبدأ الدراسة 2010/2/21.
كما اعلنت وزارة التعلي����م العالي عن خطة 
املنح الدراسية التاسعة للعام الدراسي 2010/2009 
واملقدمة من دولة االمارات العربية املتحدة، حلملة 

الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها بقسميها األدبي 
والعلمي، فعلى من يرغب التس����جيل بهذه املنح 
مراجعة وزارة التعليم العالي � الشويخ � املنطقة 
التجارية احلرة � مبنى رقم 1 � الدور الثاني � ادارة 
العالقات الثقافية � قس����م املنح الدراسية وذلك 
اعتبارا من يوم االحد املوافق 2009/10/11 وحتى 
يوم الثالثاء املوافق 2009/10/13 في متام الساعة 
9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا من حضور ولي 
األمر، لذا يرجى احضار األوراق املطلوبة للتسجيل 
)صورة طبق األصل لشهادة الثانوية مصدقة من 
وزارة اخلارجية وسفارة دولة االمارات وصورة 
عنها � عدد 10 صور شخصية � عدد 2 نسخة من 
شهادة امليالد � عدد 2 نسخة من جواز السفر � عدد 
2 نسخة عن البطاقة املدنية للطالب وولي أمره � 
ملن يهمه األمر من مؤسسة التأمينات االجتماعية 

تفيد بان الطالب غير موظف(.
وتشمل خطة املنح الدراسية التاسعة في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة 2010/2009 تخصص ادارة 
االعمال واالقتصاد � 85% - 3.25 � أدبي / علمي � 
الدراسة تتطلب استخدام laptops، القانون � %80 
- 3.00 � أدبي / علمي، الهندسة � %90 - 3.50 � 

.laptops علمي � الدراسة تتطلب استخدام
الشروط: 1 � ان يكون الطالب حاصال على شهادة 
الثانوية العامة للعام الدراسي 2009/2008. 2 � 
يشترط القبول في الهندسة حصول الطالب على 
معدل ال يقل عن 80% في مادتني من املواد التالية 
الكيمياء( في امتحانات  الفيزياء،  )الرياضيات، 
الصف الثاني عشر. 3 � الطالبات املرشحات للقبول 
بكلية الهندسة يجب توقيع ولي أمر الطلبة اقرارا 
بعدم املمانعة في قيام الطالبة بالتدريبات امليدانية 
والزيارات العلمية املطلوبة منها داخل وخارج 
اجلامعة. 4 � يلتزم جميع الطلبة املقبولني بحضور 
امتحان قياس القدرات املع����د لهذا الغرض، في 
يوم االحد املوافق 2010/1/31. املميزات واخلدمات 
املجانية التي تقدمها اجلامعة: 1 � االقامة في السكن 
الداخلي للطلبة � التغذية � املواصالت الداخلية 
� الكتب الدراس����ية. 2 � ال تصرف تذاكر سفر او 

مخصصات مالية لطلبة املنح.
تواريخ مهمة: 1 � آخر موعد الرس����ال طلبات 
االلتحاق وصور مصدقة عن املستندات املطلوبة 
هو يوم األحد املوافق 2009/11/15. 2 � على الطلبة 
احلضور الى مقر اجلامعة مبدينة العني في موعد 
أقصاه يوم الس����بت املوافق 2010/1/30. 3 � تبدأ 
اللقاءات التعريفي����ة وامتحانات قياس القدرات 
اعتبارا من صباح يوم األحد املوافق 2010/1/31.

وليد الكندري

محمد المجر
عقدت قائمة املستقبل الطالبي 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب مؤمت���را صحافي���ا 
صباح أم���س االثنني مبقرها في 
منطقة األندلس ذكرت خالله أهم 
االجنازات التي حتققت وخطتها 
للمرحلة املقبلة، اضافة العالنها 
عن مرشحيها خلوض االنتخابات 
املقبلة الت���ي جتري في احلادي 

عشر من أكتوبر اجلاري.
وقد أعلن املنسق العام للقائمة 
علي املطيري أن مكتب التنسيق 
وبعد مش���اورات ع���دة قد زكى 
مرش���حيه خلوض االنتخابات 
املقبل���ة والتي ج���اءت كالتالي، 
وليد أحمد ملك الكندري مرشحا 
لرئاس���ة الهيئة االدارية، سعود 
بن محمد غدير املطيري، س���الم 
عادل السويلم، زيد جاسم محمد 
العينات���ي، عبداهلل زي���د الزيد 
الش���مري، بجاد س���عد مشعان 
العتيب���ي، حزام ناص���ر غالب 
الدوس���ري، س���يد رفاعي سيد 
عبدالسالم الرفاعي، عبداهلل فالح 
الهاجري، محمد غربي  الذروه\ة 
خالد العن���زي، عبداهلل عويس 
العجمي، خالد عبيد  احلميداني 
العماوي الظفيري، اضافة لعدد 

7 مقاعد للطالبات.
وتوجه املطيري بجزيل الشكر 
االدارية لالحتاد  الهيئة  ألعضاء 
للجه���د الذي بذل���وه وحرصهم 
الشديد على حصد االجنازات التي 
تخدم اجلموع الطالبية والتزامهم 
بتنفيذ اجلدول االنتخابي للقائمة 
والذي كانت ق���د أعلنته القائمة 
خالل حملتها االنتخابية املاضية، 
حيث مت حتقيق حزمة كبيرة من 
االجنازات متثلت في اقرار مكافأة 
التدري���ب امليداني، املوافقة على 

تطبيق نظام البكالوريوس بثالثة 
تخصصات كمرحل���ة أولى يتم 
تطبيقها مع بداية تسجيل الفصل 
الثاني للعام الدراسي 2010/2009 
وهي تخصص هندسة كيميائية 
التكنولوجية،  الدراسات  بكلية 
وتخصص علوم أغذية وتغذية 
بكلية العلوم الصحية، وتخصص 
اللغة الفرنس���ية بكلية التربية 
األساسية، ومن ثم يتم تطبيقه 
بباقي كليات الهيئة على مراحل، 
استثناء تعيني خريجي التربية 
بوزارة التربية كمدرسني، متديد 
صرف مكافأة الطلبة حلني تخرج 
الطالب ش���رط اس���تمراره في 
الدراسة، حتديث جلنة املستجدين 
وفق آلية عم���ل جديدة للتواجد 
ط���وال العام الدراس���ي وتقدمي 
خدماته���ا للطلب���ة والطالبات 
املستجدين، حل مشكلة امليداني 
التجارية، فتح  الدراسات  بكلية 
التحويل املساند لطلبة األساسية، 
اعداد وصياغة مذكرة تفصيلية 
حلل مشاكل التسجيل وتقدميها 
الدارة الهيئ���ة، اع���داد وصياغة 
مذك���رة تفصيلية عن مش���كلة 
افتتاح ستار  التسرب الطالبي، 
بوكس بكلية الدراسات التجارية 
بنني، k-net - atm توفير أجهزة 
السحب اآللي وتوفير مكائن كروت 
الشحن املس���بق لشركات )زين 
� الوطني���ة � ڤيڤ���ا( في الكليات 
واملعاهد، تدشني مشروع التصويت 
والفرز االلكتروني والذي سيتم 
تطبيقه ف���ي االنتخابات املقبلة 
11 أكتوب���ر 2009، تدخل االحتاد 
العادة تصحيح مس���توى اللغة 
االجنليزية وقبول أعداد كبيرة 
بع���د اعادة التصحي���ح، افتتاح 
ديوانيتني للطلبة بكلية التجاري 
وكلية التكنولوجيا، واعادة تأهيل 

ديوانية التربية األساسية، يوم 
أقيم  بالتربية األساسية  مفتوح 
ألول مرة واشتملت االنشطة على 
خماسيات في كرة القدم ومسابقات 
ثقافية وترفيهية وسباحة وتنس 
طاول���ة وغيرها من األنش���طة 
الرياضي���ة، اضاف���ة الصبوحة 
شعرية شارك بها عدد من الشعراء 
الشباب، تأسيس نادي املستقبل 
الطالبي، تنظي���م حملة بقناعة 
النتخابات مجلس األمة السابقة 
النائ���ب األصلح بعيدا  الختيار 
عن الفئوية والقبلية والطائفية، 
تنظيم ع���دد م���ن االعتصامات 
تضامنا مع شعب غزة في محنته 
ملواجهة آلية احلرب االسرائيلية، 
تنظيم ندوة »حق مشروع وأزمة 
وط���ن« وكانت تفاعال مع األزمة 
اخلانقة بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية والتي أدت حلل مجلس 
األمة، التنسيق مع ادارة الهيئة 
وديوان اخلدمة املدنية في العديد 
من مشاكل األقسام العلمية مثل 
اس���تحداث مواد جديدة بقس���م 
القانون متهيدا لتعديل املس���مى 
الوظيف���ي له���م وتعديل وضع 
خريج���ي املكتب���ات، وخريجي 

التعليم، حيث مت  تكنولوجي���ا 
التنسيق واملتابعة فيما بني االحتاد 
وديوان اخلدم���ة املدنية وادارة 
الهيئة وعمادة كلية الدراس���ات 
التجارية في هذا األمر ومت التوصل 
الضافة بعض املواد لطلبة القسم 
حتى يتسنى لهم تغيير الوظيفي، 
التق���اء االحتاد مع الوفد الكندي 
املكلف بفصل القطاعني واقناعه 
التعليم  بضرورة فصل قطاعي 
عن التدري���ب لالرتقاء بالعملية 
التعليمي���ة والتدريبية، توفير 
بطاق���ة اخلصوم���ات للطلب���ة 
والطالبات، توفير سوبر ماركت 
بالكلي���ات واملعاهد لتوفير كافة 
الطلب���ة والطالبات،  احتياجات 
طرح العديد من املقررات االضافية 
بالفصل الصيفي ملساعدة اكبر عدد 
ممكن من الطلبة والطالبات على 
التخرج ومت طرح تلك الوحدات 
للطلب���ة والطالب���ات في كليات 
التربية األساسية، والتمريض، 
والعلوم الصحية، تنظيم مؤمتر 
الكويت تطمح لذلك وهو األول من 
نوعه منذ تأسيس االحتاد، حيث 
اش���تمل على العديد من احملاور 
التي ناقشت االرتقاء  والندوات 
التعليمية والرياضية  بالعملية 
وناقشت أداء نواب مجلس األمة، 
تنظيم حملة يدا بيد لفتح الشعب 
املغلقة، انشاء جلنة لالشراف على 
املعاهد األهلية حفاظا على حقوق 
الطلبة، حل مش���كلة املفصولني 
مبعهد السكرتارية، توفير عدد 
من الدورات التدريبية في اللغة 
االجنليزية بجميع مس���توياتها 
ودورات ف���ي عل���م احلاس���وب 
ودورات ادارية وأتيحت للطلبة 
والطالبات بأسعار رمزية، اضافة 
التي قدمتها  للبرامج واألنشطة 
جلان الطالبات ومنها على سبيل 

املثال اعادة تأهيل وصيانة %90 
من املصلي���ات واالس���تراحات 

بالكليات واملعاهد.
وعن خط���ة القائمة للمرحلة 
املقبلة أوضح املطيري أن هناك 
عددا من القضايا سيعمل مرشحو 
القائمة على حتقيقها بعد الفوز 
باالنتخابات بإذن اهلل، منها تغيير 
مسمى مساعد مصمم تقنيات بقسم 
تكنولوجيا التعليم الى اخصائي 
فني تكنولوجيا التعليم والتدريب، 
وطرح برنامج اللغة الفرنس���ية 
بكلية التربية األساسية، توفير 
مظالت لباقي مواقف السيارات، 
الى  املكاف���أة االجتماعية  زيادة 
200 دينار، توفير طاوالت لذوي 
االحتياجات اخلاصة في كليات 
ومعاهد الهيئة، العمل على صرف 
الب توب للمس���تجدين، زيادة 
التربية  عدد مواد االعادة لكلية 
األساسية من 8 مواد الى 12 مادة، 
زيادة ع���دد مواد االعادة لكليتي 
الدراسات التكنولوجية والدراسات 
التجارية من 5 مواد الى 8 مواد، 
الغاء عقوبة الفصل املؤقت إلغاء 
االنذارات وإلغ���اء العمل باآللية 
احلالية والتي تعمل على اضافة 
وح���دات جديدة ملع���دل الطالب 
ألنها تض���ر مبصلحته وتكون 
فرصة رجوعه ملقاعد الدراس���ة 
مبثابة املستحيل، عمل احصائية 
ملعرف���ة ع���دد احلاصل���ني على 
انذارات واستدعاؤهم بالتعاون 
مع عمادة النش���اط بهدف ايجاد 
احللول املناسبة لرفع االنذارات 
ومساعدتهم دراسيا وشرح كيفية 
االستعداد لالختبارات واالمتحانات 
الفصلية والنهائية، اعطاء فرصة 
للطالب الراسب لالختبار كنظام 
دور ثان العادة الفاينل خصوصا 

للطلبة املتوقع تخرجهم.

»المستقبل الطالبي« أعلنت مرشحيها لالنتخابات برئاسة وليد الكندري
سنس�عى لزيادة المكافأة االجتماعي�ة إلى 200 دينار وصرف الب توب للمس�تجدين وإلغاء اإلنذارات

عرضت خطتها للمرحلة المقبلة

مؤتمر صحافي اليوم ب�»التربية األساسية«  البحر: إدارات جديدة بمديري ذوي خبرة ومعرفة لتنمية وتطوير العمل
محمد هالل الخالدي

تعقد عميدة كلية التربية األساسية بالتكليف 
د.بهيجة بهبهان���ي مؤمترا صحافيا اليوم الثالثاء 
باملبنى الرئيسي بالش���امية في قاعة االجتماعات 
الكبرى الساعة 12 ظهرا وذلك مبناسبة بدء العام 
الدراسي اجلديد 2010/2009 وتكليفها بعمادة كلية 
التربية األساسية حيث س���يحضر اللقاء مساعد 
العميد للشؤون الطالبية د.بدر العازمي ومساعد 
العميد للشؤون األكادميية د.اميان الشماس ورئيس 
املكتب الفني للعمادة د.عبداهلل الغصاب، وستناقش 
د.بهبهاني في هذا املؤمتر الصحافي الرؤية املستقبلية 
للكلية في املجال األكادميي واملتضمن تطوير البرامج 

الدراسية واستحداث أقسام علمية بالكلية، باالضافة 
الى تش���كيل اللجان بالكلية، كما ستعرض قضايا 
الثابتة  االرشاد األكادميي والتس���جيل واجلداول 
واملشاركة الطالبية الفعالة في األنشطة الطالبية 
بالكلية واملجتمع وذلك على ضوء االعداد الكبيرة 
املقبولة فصليا في كلية التربية االساسية، باالضافة 
الى استعداد الكلية هذا العام للعديد من االنشطة 
ومنها تعريف الطالب والطالبات مبرض انفلونزا 
اخلنازير وادارة االزمات والطوارئ واالستعداد لها 
وخدمة البيئة والعمل التطوعي مع شكر عمادة الكلية 
للصحافة واالعالم جلهودهم الصادقة وتعاونهم 

الوثيق مع الكلية.

محمد هالل الخالدي
أعربت نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب للشؤون اإلدارية والمالية 
صباح البحر ع���ن امتنانها وتقديرها إلصدار 
مدي���ر عام الهيئة د.يعق���وب الرفاعي قرارات 
شغل الوظائف اإلش���رافية لعدد من اإلدارات 
المس���تخدمة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد 
والتي تم فص���ل عدد منها الدارتين، موضحة 
ان ادارة ش���ؤون العاملي���ن أصبح��ت إدارة 
الش�����ؤون اإلداري��ة وإدارة ش��ؤون أعض��اء 
الخدمات  التدريس والتدري���ب، وإدارة  هيئة 
العامة والصيانة أصبحت إدارة الخدم��ات العامة 

وإدارة الشؤون الهندسي��ة والصيان��ة، وإدارة 
التوريدات والمخازن أصبحت إدارة التوريدات 

وإدارة المخازن.
وأضافت البحر أن اتخاذ القرارات الخاصة 
بش���غل تلك الوظائف سيساهم كثيرا في حل 
العديد من المشكالت التي تعرقل سير العمل 
كما س���تزيد من العطاء والعمل وبذل المزيد 
م���ن الجهد لتنمية وتطوي���ر العمل في قطاع 
الشؤون اإلدارية والمالية وبالتالي رفع مستوى 
العمل لدى الهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
وحول أس���باب تدوير عدد م���ن المديرين 

االداريي���ن اوضحت البح���ر أن الهيئة ممثلة 
باإلدارة العليا وقطاع الشؤون اإلدارية والمالية 
رأت أن مصلحة العمل واالستفادة من المعرفة 
والخبرة المالية لمدير إدارة الشؤون المالية 
الس���ابق علي المتروك ونقله الدارة الخدمات 
العامة المستخدمة كان لتنمية العمل في تلك 
االدارة وتيسير المهام بها حتى تواكب مسيرة 
العمل في االدارات األخرى، مبينة ان مدير إدارة 
الخدمات العامة المستحدثة علي المتروك قد 
ش���هد له القطاع ولجمي���ع العاملين في ادارة 
الش���ؤون المالية بالنجاح في انجاز مشروع 
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الرفاعي أطلق مشروع التصويت اإللكتروني النتخابات االتحاد في »التطبيقي«:
يسهّل اختيار المرشحين ويقضي على ظاهرة األصوات الباطلة ويختصر مدة فرز األصوات

محمد هالل الخالدي
حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
دشنت عمادة النشاط والرعاية الطالبية ومركز 
املعلومات واحلاس���ب اآللي مشروع النظام 
اآللي النتخابات احتاد الطلبة بحضور نائب 
املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية صباح 
البحر ونائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث د.مشعل املش���عان ونائب املدير 
العام لشؤون التدريب حصة القاضي وعميد 
النشاط والرعاية الطالبية د.أحمد الفيلكاوي 
ومساعديه، وعدد من عمداء الكليات ومديري 

املعاهد وكبار املسؤولني بالهيئة.
ب���دأ احلفل بكلمة من د.الرفاعي قال فيها 
»ان هذا املشروع يقدم ليوسع قاعدة الطلبة 

املش���اركني في االنتخابات في ش���تى مواقع 
التجمعات الطالبية في كليات ومعاهد الهيئة، 
وجاء ذلك بعد دراسة قامت بها الهيئة أوضحت 
ان هناك العديد من أبنائنا الطلبة ال يشاركون 
ف���ي االنتخابات نتيجة ألس���باب عديدة من 
أبرزها االزدحام والتكدس أمام جلان االقتراع، 
ويأتي هذا املش���روع ليسهل عملية اختيار 
الناخب ملشرحيه ويقضي على ظاهرة األصوات 
الباطلة ويختصر مدة فرز األصوات التي كانت 

تستغرق الكثير من الوقت واجلهد«.
وأضاف الرفاعي »ان هذا املش���روع بعد 
جناح تطبيقه مبش���يئة اهلل يعد األول من 
نوعه في الكويت واملنطقة العربية، ونأمل أن 
يكون خطوة إلى األمام تترجم توجهات الهيئة 

لتطوير أنشطتها خلدمة أبنائها الطلبة«

وفي اخلتام وجهه الرفاعي كلمة شكر قال 
فيها »اننا لنثني على كل من ساهم في اإلعداد 
لهذا املشروع خاصة عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية ومركز املعلومات واحلاس���ب اآللي 
الذين رصدوا لها عددا من الكفاءات والكوادر 
البش���رية التي ذلل���ت الصعوبات مبا يكفل 
لطلبتنا ممارس���ة الدميوقراطية التي نعتز 

بها في الكويت«.
ثم قدم عميد النشاط والرعاية الطالبية 
د.أحمد الفيل���كاوي كلمة قال فيها »انه بعد 
دراسة أسباب عزوف الكثير من الطلبة عن 
املشاركة في االنتخابات وحتديدها بدقة حرصنا 
على تالفيها بقدر اإلمكان حتى يتمكن أبناؤنا 
الطلبة الذين يزيد عددهم على 40 ألف طالب 
وجاء مش���روع التصويت االلكتروني الذي 

عكف على دراسته مساعد العميد للتوجيه 
الطالبي د.فهاد العجمي بالتعاون مع مجموعة 
من السادة أعضاء الهيئة التدريسية ومركز 
املعلومات واحلاسب اآللي ليحل العديد من 
املشاكل التي تواجه الطلبة عند التصويت«. 
وأض���اف الفيلكاوي »ان أهم ما مييز النظام 
أنه يقضي على ظاهرة االستمارات الباطلة 
والتي بلغ عددها العام املاضي 360 استمارة، 
والقضاء على ظاهرة االزدحام والتكدس بعد 
زيادة عدد جلان االقتراع إلى 18 جلنة انتخابية، 
ومتكن الطالب م���ن معرفة مقره االنتخابي 
عبر املوقع االلكتروني قبل موعد االنتخابات 
بأسبوع والتي ستقام في احلادي عشر من 
الشهر اجلاري، كما أن املشروع سيلغي عملية 
الفرز اليدوي ويزي���د الدقة بصفة عامة في 

عملية االقتراع والتي من ش���أنها أن تطمئن 
الناخب واملرش���ح على حس���ن االختيار«. 
وأشار الفيلكاوي الى أنه من املتوقع زيادة 
عدد املقترعني من الطالب والطالبات نتيجة 
لتلك التسهيالت التي سبق ذكرها، هذا وقد 
مت إعداد أقراص الكترونية إرشادية توضح 
عملية اإلدالء االلكتروني باألصوات وعرضها 
على الطلبة عبر شاشات عرض موزعة على 
األماكن التي توجد بها كثافة طالبية عالية، 
وكذلك إعداد مطوي إرشادي يوضح للطلبة 
والطالبات كيفية التصويت االلكتروني، كما 
ستقوم العمادة بالتعاون مع مركز املعلومات 
واحلاسب اآللي بتنظيم دورة تدريبية خالل 
الفترة من 6 الى 7 أكتوبر2009 جلميع العاملني 
باالنتخاب���ات حتى يكون لديه���م إملام كامل 

بهذه التجربة. وأكد الفيلكاوي على أن عمادة 
النشاط والرعاية الطالبية حريصة دائما على 
احليادية بني القوائم املرشحة وأنها بصفتها 
اجلهة املنظمة لالنتخابات تعمل على تطبيق 
النظم واللوائح املنظمة لالنتخابات وال صحة 
لبعض املهاترات التي نس���تمع إليها ونقرأ 
عنها بني احلني واآلخ���ر في الصحف وعبر 
وسائل اإلعالم املختلفة. في نفس املناسبة قال 
مدير مركز املعلومات واحلاسب اآللي م.سالم 
الدالل »ان مشروع التصويت االلكتروني جاء 
متاشيا مع سياسة مركز املعلومات واحلاسب 
اآللي في تقدمي العون البشري والتقني لكافة 
الهيئة، وتطويرا للعملية  إدارات وقطاعات 
إلى مشروع  التقليدي  االنتخابية بش���كلها 

التصويت االلكتروني«.

يعتبر خطوة إلى األمام تترجم توجهات الهيئة لتطوير أنشطتها لخدمة أبنائها


