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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
اعل���ن منس���ق 
االحت���اد  قائم���ة 
الطالب���ي  والنه���ج 
البذال ش���عار  علي 
االنتخابية  احلملة 
الت���ي  للقائم���ة 
تخ���وض انتخابات 
فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا حتت شعار 
»متحدون ألجلك يا 
كويت«، وبني البذال 
ان القائمة التي تقود 
دفة االحتاد الوطني 

اململكة املتحدة  ف���رع  الكويت  لطلبة 
وايرلندا ألكثر من ربع قرن ستعلن عن 
برنامجها االنتخابي قريبا، مشيرا الى ان 
السبب الرئيسي وراء اختيار هذا الشعار 
هو جعل االنتخابات وسيلة لتطوير 
النقابي املنشود وغاية للتآزر  العمل 
واحلفاظ على اللحمة الوطنية وتعاضد 

ابناء الوطن الواحد 
وراء قائمتهم في بالد 
الغربة، ودعا البذال 
اجلموع الطالبية الى 
املشاركة في صياغة 
برنام���ج قائمته���م 
االنتخابي الذي يروي 
تطلعاتهم املستقبلية 
باملزيد من املكتسبات 
الطالبي���ة ويبحث 
عن حلول ملشاكلهم 
الدراسية، مبينا ان 
فترة املش���اركة في 
البرنامج  صياغ���ة 
االنتخابي مبينة على املوقع الرسمي 
 WWW.ET7AD-NAHJ.COM للقائمة
وختاما ب���ني البذال ان القائمة ترحب 
باألعضاء اجلدد الذين انضموا حديثا، 
كما تدع���و القائمة كل من لديه خبرة 
اعالمية وادارية ونقابية للمشاركة في 
دعم ادارة احلملة االنتخابية للقائمة.

العليا لالنتخابات بعمادة  اللجنة  اعلنت 
شؤون الطلبة - جامعة الكويت عن فتح باب 
الترشيح لرابطة طلبة كلية العلوم االدارية 

وملدة خمسة ايام دراسية.
على ان تكون املواعيد كاآلتي: اخر موعد 

لتقدمي اوراق الترشيح الثالثاء 13 اجلاري.
اخر موعد لالنسحاب من الترشيح االربعاء 

14 اجلاري، موعد انعقاد اجلمعية العمومية 
اخلميس 15 اجلاري، موعد انعقاد االنتخابات 

االحد 18 اجلاري.
واكدت اللجنة العليا لالنتخابات على ضرورة 
مراجعة والتقيد باللوائح اجلامعية ولوائح 
عمادة شؤون الطلبة وتعميم االنتخابات ملعرفة 

آخر املستجدات على العملية االنتخابية.

فتح باب الترشيح النتخابات رابطة »العلوم اإلدارية«

مقصيد: مناقشة تأجيل األنشطة الطالبية
واللجان الفرعية واحتياجات مراكز العمل

العلي: تسهيل حصول الطلبة على الكتب 
الدراسية في غير أوقات العمل الرسمي

اختبارات »الحقوق« بجامعة المنوفية 11 الجاري

ذكرت مديرة مكتبة الطالب في جامعة الكويت 
بدرية العلي انه مت افتتاح معارض بيع الكتب 
الدراس���ية للفصل الدراسي االول 2009 / 2010 
وذلك اعتبارا من االحد املاضي ويس���تمر حتى 
اخلميس 15 اجلاري، وذلك في حرمي اجلامعة 
باخلالدية واجلابرية من الساعة 8 صباحا وحتى 
5 مساء، مشيرة الى ان الهدف من املعرض هو 
تسهيل حصول الطلبة على الكتب الدراسية في 
غير اوقات الدوام الرسمي ودون عناء الذهاب 

ملوقع املكتبة في الشويخ.
وأبدى الطلبة انطباعات ايجابية حول افتتاح 
معارض بيع الكتب الدراسية في حرمي اجلامعة 
اخلالدية واجلابرية للغاية، حيث اكدوا ان هذه 
املبادرة متثل خطوة جيدة من قبل ادارة املكتبة 
لتيسيرها على الطلبة عناء الذهاب الى املكتبة 
الرئيس���ية وجتنبا للزحام الطالبي مع بداية 

العام الدراسي اجلديد.
وف���ي البداية، قالت الطالب���ة انوار العنزي 
ان فكرة معارض بيع الكتب الدراس���ية داخل 
الكلي���ات فكرة جيدة أغنتن���ا نحن الطلبة عن 
مشقة الذهاب الى مقر املكتبة الرئيسية خاصة 

اننا ال جند الوقت الكافي للذهاب.
وتضيف الطالبة اسماء الرشيدي: نتمنى عمل 
معارض بيع الكتب الدراسية في كل عام ألنها 
تساهم في توفير الوقت لنا بدال من الذهاب الى 
مكتبة الطالب الكائنة مبنطقة الشويخ والتي 
تعاني من االزدحام في بداية العام الدراس���ي 

اجلديد.
من جهته، قال الطالب علي الكندري: في كل عام 

انتظر وقت الفراغ بني احملاضرات حتى يتسنى 
لي الذهاب الى املكتبة الرئيسية، وأعاني هناك من 
الزحمة والتأخير على بعض احملاضرات، وأسعدنا 
خبر افتتاح املعرض لبيع الكتب الدراسية والتي 

نتمنى تكراره في كل عام.
وأعربت الطالبة خلود سعد العتيبي تخصص 
طبي بشري عن اعجابها بفكرة انشاء معرض 
بيع الكتب الدراس���ية في موقع كليتها مبركز 
العلوم الطبية، مم���ا يغني الطلبة عن الذهاب 
للمكتبة الرئيس���ية وضياع الوقت باالزدحام 
هناك، الس���يما اننا اآلن نح���ذر فكرة االزدحام 

بسبب تفشي وباء انفلونزا اخلنازير.
وشاركتها الرأي زميلتها حنني الشمري الذي 
أعجبتها كثيرا فكرة املعرض واخلصومات في 
اسعار الكتب شاكرين ادارة املكتبة على جهودهم 

املبذولة التي تصب في مصلحة الطالب.
وأب���دى الطالب طالل الصليلي ارتياحه من 
املعرض الذي وفر عليهم العناء من الذهاب الى 
املكتبة الرئيسية والتي حتتاج الى يوم كامل، 
حي��ث الزح��ام والضغط الطالبي، ومتنى تكرار 
فك��رة املعرض، واقترح عرض الكتب بقاعات 
اكبر مبركز العلوم الطبية، وذلك لكثرة اعداد 

الطلبة الراغبني في شراء الكتب الدراسية.
من جهته، اكد الطالب فيصل العرف ان فكرة 
املعرض رائعة وش���كر ادارة املكتبة والعاملني 
فيها قائال: وجدنا صدورهم رحبة ومعاملتهم 
الطيبة لنا، على الرغم من االزدحام، ومتنى ان 
تتكرر التجربة في كل عام وبقاعات اكبر تسهيال 

لعملية الشراء على الطلبة.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد اختبارات دور أكتوبر 2009 لقسم الدراسات العليا بكلية احلقوق جامعة املنوفية مبصر، حيث 
تبدأ االختبارات التحريرية لدبلومات الدراسات العليا اعتبارا من االحد 11 اجلاري وحتى االحد املوافق 25 اجلاري.

قال املتحدث الرس���مي باسم اللجنة االعالمية حلملة التصدي 
مل���رض انفلونزا اخلنازي���ر »H1N1« مدي���ر ادارة العالقات العامة 
واالع���الم فيصل مقصيد ان اللجنة العليا ملتابعة تداعيات مرض 
انفلونزا اخلنازير س���تجتمع اليوم اخلميس برئاسة نائب مدير 
اجلامعة ملركز العلوم الطبي���ة رئيس اللجنة د.عبداهلل بهبهاني 
ملناقش���ة تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل حول اس���تعدادات 
االدارات املختلفة املعنية ومراكز العمل والكليات اجلامعية خالل 

االسبوع االول.
واوض���ح مقصيد ان اللجنة س���تناقش ايضا موضوع تأجيل 
األنش���طة الطالبية املختلفة، اضافة الى مناقشة طلبات االدارات 
املختلفة ومراكز العم���ل باجلامعة والعيادات الطبية في مختلف 
املواقع اجلامعية، كما سيتم التعرف على آخر املستجدات حول وباء 
»H1N1« من قبل املس���ؤولني في وزارة الصحة الذين سيحضرون 

االجتماع اليوم.

اللجنة العليا لمتابعة تداعيات وباء »H1N1« تجتمع اليوم

افتتاح معارض بيع الكتب الدراسية بالكليات الجامعية

فيصل مقصيد

د. يعقوب الرفاعي

علي البذال

د. صالح العثمان د. بدر اخلضري

الطلبة خالل مشاركتهم في املعرض

شعار احلملة

»التطبيقي«: تلقي طلبات المكافأة االجتماعية للمستجدين 
وبدء حملة »حمايتك من العدوى« للتوعية بإنفلونزا الخنازير

محمد هالل الخالدي
أعلن مس����اعد العميد للرعاية 
العامة للتعليم  بالهيئة  الطالبية 
التطبيق����ي والتدري����ب د.صالح 
الهيئ����ة بدأت بتلقي  ان  العثمان 
طلبات التقدمي للمكافأة االجتماعية 
للطلبة والطالبات املس����تجدين 
بالهيئة، وذلك من����ذ 2009/9/27 
وذلك خ����الل اجتماعه برؤس����اء 
مكاتب النشاط والرعاية الطالبية 

بالتطبيقي.
انه سيتم  وأضاف د.العثمان 
صرف شهر سبتمبر 2009 للطلبة 
املستمرين وغير املسجلني للمواد 
بأثر رجع����ي مع صرفية ش����هر 
أكتوب����ر 2009 بع����د تس����جيلهم 
للمواد. وأضاف انه س����يتم فتح 
ملفات للطلبة املستمرين )حاالت 
إعادة القيد( بعد التأكد من احلالة 
الدراسية للطالب، كما أشار مساعد 
العميد الى انه سيتم صرف شهري 
يوليو وأغسطس للطلبة املقبولني 
واملسجلني بالفصل الصيفي بعد 
قيام األخصائي االجتماعي بإرسال 
كشف درجات الفصل الصيفي لهم، 
وأوضح د.العثمان ان شروط مكافأة 
التفوق أال يقل املعدل الفصلي عن 
3.60 وأال يقل عدد الوحدات عن 17 
وحدة للفصل االعتيادي و7 وحدات 

للفصل الصيفي.
إل����ى ذلك، تقدم رئيس قس����م 

اإلصالح املنشود.
وأوضح د.اخلضري في تصريح 
صحافي ان الصورة اتضحت اآلن 
ل����كل العاملني بالهيئة من أعضاء 
التدري����س وإداريني وما  هيئ����ة 
األدوار التي يجب ان يقوم بها كل 
منهم؟ ولفت الى ان تكليف كل من 
د.عب����داهلل الكندري نائبا للمدير 
العام للخدمات األكادميية املساندة، 
ود.عبدالعزيز تقي ملنصب نائب 
العام للتخطيط والتنمية،  املدير 
هو اختيار موف����ق مبا يتميز به 
األستاذان من كفاءة وخبرة علمية 
وإدارية، مشيرا الى ان التعيينات 
التي شملت باقي اإلدارات والعمادات 
النوعية تعتبر نقلة نوعية وفق 

املنظومات اإلدارية احلديثة.

تكنولوجيا التعليم بكلية التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.بدر اخلضري 
بالشكر ملجلس ادارة الهيئة وعلى 
التربية ووزيرة  رأس����هم وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
على س����رعة التجاوب في حسم 
تعيني نواب املدير، مضيفا ان هذا 
القرار سيس����هم في التخفيف من 
وطأة األعباء والسلبيات التي كانت 
مبنزلة ثق����وب إدارية وأكادميية 
تنتش����ر في جدار الهيئة، والتي 
كانت تعوق حتقيق العمل واإلجناز 
على املستوى اإلداري واملالي في 
الهيئة، وأشار الى انه مازال هناك 
الكثير ملعاجل����ة الثقوب األخرى 
التي تتطل����ب عمال جادا من أجل 

ومن جانب آخر، أش����اد د.بدر 
اخلضري بجهود نائب املدير العام 
املالية واإلدارية صباح  للشؤون 
البحر والتي أس����فرت عن إجناز 
مش����روع ميزاني����ة الهيئة للعام 
2011/2010 في وقت قياسي، وبني 
ان هذه امليزانية قد سبقت جميع 
ميزانيات مؤسسات الدولة وقبل 
ب����دء دور انعقاد مجل����س األمة، 
وبفترة 6 أش����هر قبل مناقش����ة 
ميزانيات الدولة، موضحا ان ذلك 
يأتي انطالقا من حرص نائب املدير 
العام صباح البحر املتواصل على 
تطوير اآلليات واإلجراءات اإلدارية 
في تس����هيل وتوفير االحتياجات 
املالية  واملستلزمات واإلمكانيات 
الهيئة في ظل  لكليات ومعاه����د 

وجود الك����وادر املجتهدة العاملة 
باإلدارة، وأضاف اننا نأمل ان تسير 
األمور لألفضل بعد اختيار مدير 
املالية اجلديد إس����ماعيل  اإلدارة 
عباس والذي يعتبر من الكفاءات 
املتخصصة في مجال احملاس����بة 
املالية. وق����ال اخلضري ان فصل 
ادارة شؤون العاملني عن شؤون 
اعضاء هيئة التدريس والتدريب 
وحتويلها الى إدارتني خطوة في 
االجتاه الصحيح، وستساهم في 
تنظيم العمل داخل الهيئة، ونرتقب 
ان يتم الفصل الت����ام بني إدارتي 
التدري����س والتدريب حينما يقر 
فصل قط����اع التدريس عن قطاع 

التدريب في املرحلة املقبلة.
من جانب آخر، س����عت الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
التوعية ملرض  متمثلة في جلنة 
إنفلونزا اخلنازير في توعية الطلبة 
والطالبات بكليات ومعاهد الهيئة 
وتوفير كل االستعدادات للتصدي 
ملرض إنفلون����زا اخلنازير، حيث 
بدأت حملتها »حمايتك من العدوى« 
عن طريق عمل بوسترات وبنرات 
وتوزي����ع بروش����ورات وأقراص 
مدمجة )CD( على الطلبة وقامت 
الهيئة بإرسال رسائل SMS ل� 32 
ألف طالب وطالبة التابعني لها من 
أجل حثهم على التعرف على الطرق 

الوقائية والعالجية لهذا املرض.

الخضري: قرار تعيين نواب المدير يسهم في إزاحة العوائق في الجوانب اإلدارية والمالية

عقد االجتماع األول لمديري النشاط 
الرياضي لمؤسسات التعليم العالي

محمد هالل الخالدي
عقدت عمادة النشاط والرعاية الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب االجتماع األول ملديري النشاط الرياضي ملؤسسات التعليم العالي 
بالكوي����ت وذلك لالطالع على التقرير اخلتامي الرياضي للعام الدراس����ي 
2009/2008. وقد حضر االجتماع املؤسسات التعليمية املمثلة في اللجنة 
وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واجلامعة 
األميركية وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا واجلامعة العربية املفتوحة 
والكلية االسترالية � فرع الكويت وكلية بوكسهل للبنات وأكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية وكلية علي صباح السالم العسكرية واالدارة العامة 
لتأهيل وتدريب ضباط الصف واالفراد. وتناول االجتماع التقرير اخلتامي 
لدوري مؤسسات التعليم العالي في العام الدراسي 2009/2008، حيث مت 
خالله مناقشة االيجابيات والسلبيات وذلك للتأكيد على االيجابيات وتالفي 
الس����لبيات، كما مت خالل االجتماع االطالع على النظام االساسي لالحتاد 
الرياضي ملؤسس����ات التعليم العالي بالكويت، واخيرا مت خالل االجتماع 

اعداد جدول االنشطة الرياضية للعام الدراسي 2010/2009.

محمد المجر - سعود المطيري
اعلن رئيس التجم���ع الوطني لطلبة 
الكوي���ت في اململكة االردنية الهاش���مية 
احملامي محمد العتيبي عن تشكيل جلنة 
طوارئ طبية باالردن تابعة للتجمع الوطني 

لطلبة الكويت باالردن.
وقال العتيبي في تصريحه للصحف 
ان هذه اللجنة ستعمل على توعية الطلبة 
بأهمية االلتزام بإجراءات االمن والسالمة 
مع بداية الفصل الدراسي جتنبا لالصابة 
بأع���راض انفلونزا اخلنازير، مضيفا انه 

سيتم خالل هذه االيام االعالن عن اسماء 
فريق الطوارئ وارقام التواصل معهم حتى 
يستطيع الطالب ان يكون متواصال معهم 

باستمرار.
وبني العتيبي ان هذه اللجنة ستلتقي 
باملس���ؤولني باملكتب الصحي بسفارتنا 
باململكة االردنية الهاشمية برئاسة املستشار 
الصحي د.عبدالعزيز العنزي وتطرح له آلية 

عملها مع بداية هذا املوسم الدراسي.
الى ذلك أكد عميد كلية العلوم اإلدارية 
د.راشد العجمي ان قسم العالقات العامة 

بالكلية بصدد إقام���ة حملة توعوية عن 
مرض إنفلونزا اخلنازير »A»H1N1 والتي 
ستبدأ بداية األسبوع املقبل، موضحا ان 
احلملة ستضم نشرات توعوية من وزارة 
الصحة س���توزع على الطلبة واملوظفني 
التدريس���ية وتتضم���ن كيفية  والهيئة 
الوقاية وأساليب التعامل في حالة اإلصابة 
باملرض كما ستوزع كمامات ومعقما سائال 

لليدين.
وأضاف العجمي ان هذه احلملة تأتي 
حرصا على تطبيق اج���راءات احترازية 

للوقاية من انتق���ال العدوى بني طلبتنا 
وموظفين���ا وكذلك الهيئة التدريس���ية، 
موضحا ان مكتب العالقات العامة يقوم 
بجهد واضح للعمل في هذه احلملة وسيقوم 
بتنظيم ندوة توعوية عن مرض انفلونزا 
اخلنازير »A»H1N1 والتي سيحاضر فيها 
د.وداد النقيب األستاذ بقسم علم اجلراثيم 
في كلية الطب بجامع���ة الكويت االثنني 
الساعة 12.30 ظهرا،  املوافق 2009/10/12 
في قاعة )A1( بالدور األرضي مببنى الكلية 

باحلرم اجلامعي � الشويخ.

تجمع الطلبة باألردن شّكل لجنة لمواجهة إنفلونزا الخنازير
H1N1 حملة توعوية في »العلوم اإلدارية« لمواجهة مرض

الجمعية العمومية التحاد »التطبيقي« اليوم
محمد المجر

دعا امني سر االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
عبداهلل العتيبي طلبة وطالبات الهيئة حلضور 
اجلمعية العمومية العادية لالحتاد والتي تعقد 
اليوم )اخلميس( مبسرح كلية التربية االساسية 
بنات بالشامية ملحق رقم 1 الساعة 12 ظهرا، 
موضحا ان انتخابات الهيئة االدارية لالحتاد 
ستجرى يوم االحد املوافق 11 اجلاري بلجان 
االقتراع املنتشرة في كليات ومعاهد الهيئة، 
مش���يرا الى ان اجلمعية ستناقش التقريرين 
االداري واملالي للعام النقابي 2009/2008 وما 

يستجد من اعمال.
ال���ى ذلك، اعلن رئيس جلنة قبيلة ش���مر 

عبدالعزيز الش���مري عن تزكية طلبة قبيلة 
شمر للمرشح عبداهلل زيد خلوض انتخابات 
االحتاد الع���ام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب للعام النقابي 
2010/2009، وال���ذي وجدنا في���ه من االمانة 
والكفاءة التي تستحق ترشيحه ليكون خير 
ممثل لطلبة وطالبات الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
كما دعا الشمري طلبة وطالبات قبيلة شمر 
املقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب للوقوف بجانب من يستحق حمل 
االمانة ومتثيلهم خير متثيل وتذليل كل العقبات 
والصعوبات التي تواجه مش���وارهم العلمي 

واالكادميي.

قبيلة شمر زّكت الزيد مرشحًا لها

»االتحاد والنهج الطالبي« في بريطانيا:
 »متحدون ألجلك يا كويت« شعار الحملة االنتخابية

جدول االمتحانات التحريرية لدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر 2009

دبلوم القانون العام
دبلوم العلوم 

الجنائية
دبلوم الدراسات القضائيةدبلوم العلوم اإلدارية

دبلوم القانون 
الخاص

دبلوم قانون التجارة 
واالستثمارات الدولية

دبلوم العلوم 
االقتصادية

األحد 
القانون اجلنائي القانون اإلداري2009/10/11

الدولي
الرقابة القضائية على 

اعمال اإلدارة
اإلجراءات أمام القضاء 

قانون التجارة الدولية قانون املرافعاتاإلداري
مع التعمق

التاريخ 
االقتصادي

األربعاء 
اإلجراءات اجلنائية مع النشاط اإلداريقانون العقوباتالقانون اجلنائي2009/10/14

التنمية عقود التجارة الدولية القانون التجاريالتعمق
االقتصادية

األحد 
نظام القضاء في اإلدارة العامةعلم اإلجراممالية عامة2009/10/18

اإلسالم
الشريعة 
اقتصاديات املالية نقل التكنولوجيااإلسالمية

العامة

األربعاء 
2009/10/21

القانون 
التحكيم التجاري القانون املدنيالطب الشرعيالعقود اإلداريةعلم العقابالدستوري

الدولي
النظرية 

االقتصادية

األحد 
2009/10/25

القانون الدولي 
العام

قانون اإلجراءات 
قانون املرافعات الوظيفة العامةاجلنائية

املدنية والتجارية
فلسفة القانون 

وتاريخه
منظمات قانون 
التجارة الدولية

العالقات االقتصادية 
الدولية

ملحوظة: تبدأ االمتحانات في متام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

اليوم 
والتاريخ

الدبلوم


