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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد الخالدي
افتتح معهد السياحة والتجميل واألزياء موقعه 
على االنترنت ضمن موقع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وق���د قام بتصميم املوقع 
واعداده استاذ احلاسب اآللي حمد العجمي على 
.www.paaet.kw/mysite/college :الرابط التالي

ويحت���وي املوق���ع على جمي���ع املعلومات 

التي تخص الطالب والطالبات من حيث املواد 
التخصصية املقررة دراستها باالضافة الى املواد 
املساندة، كما يشمل آخر اخبار املعهد من حيث 
طلبات القبول ونظام التسجيل واالنشطة املقامة 
في املعهد، ويشمل ايضا معلومات عن كل قسم 
من االقس���ام التخصصية الثالثة وصورا اثناء 

التدريب في االقسام التخصصية.

افتتاح موقع معهد السياحة والتجميل واألزياء

ممثل البنك االهلي يقدم دعم البنك الى عبداهلل العريان

)محمد ماهر(د.فيصل الشريفي مكرما د.يعقوب الرفاعيأطباء مستشفى الراشد مشاركني في املعرض

دور العمداء ومساعديهم ورؤساء األقسام ونوابهم في تطوير أداء »التطبيقي«
»األنباء« تنشر الجزء الثاني من الئحة معايير وإجراءات شغل الوظائف اإلشرافية في »الهيئة« 2 - 2

محمد هالل الخالدي
نواصل لليوم الثاني نشر الئحة معايير واجراءات شغل الوظائف 
االش����رافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بعد اقرارها، 
حيث نوضح في اجلزء الثاني من الالئحة دور كل من العمداء ومساعدي 
العمداء للشؤون االكادميية والشؤون الطالبية ورؤساء االقسام ونوابهم 

في رفع مستوى أداء الكلية خالل عامني.

دور العميد في رفع مستوى أداء الكلية خالل السنتين

أوال: األداء خالل الس����نتني 40%: 1 � ما مت اجنازه وفق برنامج العمل 
الس����ابق 18، 2 � أداء الكلي����ة خالل الس����نتني 18 األداء + التعويض = 
الدرجة،  1 - منو االبحاث العلمية 3، 2 - االداء التدريسي 3، 3 - تطوير 
واس����تحداث البرامج التدريسية 3، 4 - الترقيات 3، 5 - البعثات 1.5، 

6 - التعيينات 1.5، 7 - االلتزام بالنظم واللوائح 3.
3 � مبادرات مستحدثة 4، 1 - مباني الكلية 1.5، 2 - أنشطة ثقافية 

� مؤمترات ومحاضرات 1.5، 3 - أخرى 1.
� * اذا خسر العميد اي نقاط في االداء، يحق للجنة التقييم تعويض 
هذه اخلسارة بحد أقصى عدد النقاط التي خسرها وذلك في حال وجود 
معوقات جزئية او كلية اثرت على اداء العميد بحيث يتناسب عدد نقاط 

التعويض وقناعة اللجنة بدرجة تأثير املعوق.
م����ن معوقات العمل: 1 � امليزاني����ة، 2 � الدرجات الوظيفية، 3 � أعداد 

الطلبة، 4 � سياسة القبول وأخرى.
ثانيا: املقابلة الشخصية %30.

ثالثا: رأي رؤساء االقسام وبعض العاملني بالكلية والطلبة %20.
رابعا: رأي املدير العام %10.

ويتم التجدي����د للعميد اذا حصل على 70% من مجموع النقاط على 
االق����ل، وفي حالة عدم حصوله على 70% يتم اختيار عميد جديد طبقا 

لالسلوب املتبع.

دور مساعد العميد للشؤون األكاديمية في رفع مستوى أداء الكلية

يقدم مس����اعد عميد الش����ؤون االكادميية تقريرا وافيا عن اجنازاته 
خالل فترة عمله ورؤيته املس����تقبلة للتطوير ويشمل ايضا االنشطة 

التي قام بها خالل السنتني.
كما يقدم عميد الكلية املعنية تقريرا عن اداء مساعد عميد الشؤون 
االكادميية خالل السنتني الى اللجنة ويعتبر ذلك مبثابة اداة »مقياس« 
للمقارنة او املوازنة بني السنتني عند تقييم اداء مساعد عميد الشؤون 

االكادميية.
تقوم اللجنة بإدارة عملية تقييم عميد مس����اعد الشؤون االكادميية 
من حيث: مراسلة وجتميع البيانات من كل من اجلهات التالية: رؤساء 
االقسام العلمية، رؤساء املكاتب النوعية، املدير االداري واملالي واالخذ 

برأي عميد الكلية وباملقابلة الشخصية للعضو املعني.
ويتم التقييم على االسس التالية: 1 � رأي اللجنة 50%، 2 � رأي رؤساء 

االقسام العلمية، رؤساء املكاتب النوعية، املدير االداري واملالي %50.
1 � رأي اللجنة 50% تقوم اللجنة مبقابلة مس����اعد العميد للشؤون 
االكادميية وتقييم ادائه خالل السنتني كالتالي: برنامج العمل 10، مقترحات 
10، حل الصعوبات واملشاكل في بيئة العمل 10، تنفيذ القرارات املتعلقة 

بأعضاء هيئة التدريس 10، اجنازات اخرى 10.
2 � رأي رؤس����اء االقسام العلمية، رؤس����اء املكاتب النوعية، املدير 
االداري واملالي 50%. مدى تعاونه مع اجلهة املعنية 12، مهارات االتصال 
12، حل الصعوبات واملش����اكل في بيئة العمل 7، التعامل مع الزمالء 7، 

االتزان والتفاعل 6 وأخرى 6.
ويتم التجديد ملساعد عميد الشؤون االكادميية اذا حصل على 70% من 
مجموع النقاط على االقل، وفي حالة عدم حصوله على 70% يتم اختيار 

مساعد عميد للشؤون االكادميية جديد طبقا لالسلوب املتبع.

دور مساعد عميد للشؤون الطالبية في رفع مستوى أداء الكلية

يقدم مساعد عميد للشؤون الطالبية تقريرا وافيا عن إجنازاته خالل 
فترة عمله ورؤيته املستقبلية للتطوير ويشمل ايضا األنشطة التي قام 

بها خالل السنتني في اجلدول رقم )1 � 3(.
كما يقدم عميد الكلية املعنية تقريرا عن أداء مساعد العميد للشؤون 
الطالبية خالل السنتني الى اللجنة، ويعتبر ذلك مبثابة اداة )مقياس( 
للمقارنة او املوازنة بني السنتني عند تقييم اداء مساعد عميد للشؤون 

الطالبية.
أوال: رأي اللجنة )%50(

ثانيا: استطالع رأي رؤساء األقسام العلمية، رؤساء املكاتب النوعية، 
املدير اإلداري واملالي )%50(

وضع وتنفيذ آلي����ة عمل متطورة بالتعاون مع مكتبي التس����جيل 
والش����ؤون الطالبي����ة بالكلية خلدمة الطلبة 12، املس����اهمة في تطوير 
عملية اإلرش����اد العلمي للطلبة 12، املس����اهمة في التنسيق مع تفعيل 
مكاتب اإلرشاد والتوجيه الطالبي بالكلية 12، املساهمة في منو نشاط 

اجلمعيات الطالبية باألقسام العلمية 8، اجنازات أخرى 6.
ويتم التجديد ملساعد عميد للشؤون الطالبية اذا حصل على 70% من 
مجموع النقاط على األقل، وفي حالة عدم حصوله على 70% يتم اختيار 

مساعد عميد للشؤون الطالبية جديد طبقا لألسلوب املتبع.

دور رئيس القسم العلمي في رفع مستوى اداء الكلية )%100(

يقدم رئيس القس����م العلمي تقريرا وافي����ا عن اجنازاته خالل فترة 
عمله ورؤيته املستقبلية للتطوير ويشمل ايضا االنشطة التي قام بها 
خالل الس����نتني في اجلدول رق����م )1 � 3(، كما يقدم عميد الكلية املعنية 

تقريرا عن اداء رئيس القسم العلمي خالل السنتني الى اللجنة ويعتبر 
ذلك مبثابة اداة )مقياس( للمقارنة او املوازنة بني الس����نتني عند تقييم 

اداء رئيس القسم العلمي.
أوال: األداء خالل السنتني: تطوير واستحداث البرامج التدريسية 10، 
اإلسهام في احلصول على االعتماد األكادميي لبرامج القسم العلمي بالكلية 
10، تطوير اداء العمل بالقس����م العلمي 10، حل الصعوبات واملشاكل في 
بيئة العمل 10، األبحاث العلمية 10، األداء التدريسي 10، تطوير واستحداث 

البرامج التدريسية 10، الترقيات 10، البعثات 10، التعيينات 10.
ويتم التجديد لرئيس القسم العلمي اذا حصل على 70% من مجموع 
النقاط على األقل، وفي حالة عدم حصوله على 70% يتم اختيار رئيس 

قسم علمي جديد طبقا لألسلوب املتبع.

دور نائب رئيس القسم العلمي في رفع مستوى اداء الكلية )%100(

يقدم نائب رئيس القسم العلمي تقريرا وافيا عن اجنازاته خالل فترة 
عمله ورؤيته املستقبلية للتطوير ويشمل ايضا األنشطة التي قام بها 

خالل السنتني في اجلدول رقم )1 � 5(.
كما يقدم رئيس القسم املعني تقريرا عن اداء نائب رئيس القسم العلمي 
خالل السنتني الى اللجنة، ويعتبر ذلك مبثابة اداة )مقياس( للمقارنة او 

املوازنة بني السنتني عند تقييم اداء نائب رئيس القسم العلمي.
أوال: األداء خالل السنتني: تطوير واستحداث البرامج التدريسية 10، 
اإلسهام في احلصول على االعتماد االكادميي لبرامج القسم العلمي بالكلية 
10، تطوير اداء العمل بالقس����م العلمي 10، حل الصعوبات واملشاكل في 
بيئة العمل 10، األبحاث العلمية 10، األداء التدريسي 10، تطوير واستحداث 

البرامج التدريسية 10، الترقيات 10، البعثات 10، التعيينات 10.
ويتم التجديد لنائب رئيس القس����م العلمي اذا حصل على 70% من 
مجموع النقاط على األقل، وفي حالة عدم حصوله على 70% يتم اختيار 

نائب رئيس قسم علمي جديد طبقا لألسلوب املتبع.
معاير املفاضلة بني املرشحني أ � املعايير األكادميية واإلدارية )%70(: 
املسمى األكادميي 8 نقاط، االنتاج العلمي 30 نقطة، عدد سنوات اخلبرة 
في العمل بالهيئة 12 نقطة، ش����غل منصب قيادي وإش����رافي 12 نقطة، 
اإلسهام في تطوير املؤسسات التعليمية املناظرة 4 نقاط، املساهمة في 

تطوير املجتمع وخدمة سوق العمل 4 نقاط.
ب � املقابلة الشخصية* )30%( تقوم جلنة اختيار العمداء بتوزيع 
النقاط للمرشح بعد املقابلة والنقاش، وذلك طبقا للتالي: برنامج عمل 
املرشح في عملية التطوير األكادميي واإلداري في الكلية 9 نقاط، املهارات 
الش����خصية )فن القيادة واالدارة 7 نقاط، التخطيط 5 نقاط، أس����لوب 

احلوار 3 نقاط، اتخاذ القرار 3 نقاط، االبتكار 3 نقاط(.
* يتم قياس الس����مات الش����خصية عن طريق احل����وار وليس على 

املستندات املقدمة.

شالش: ندعم الطلبة لتنمية مهاراتهم

البنك األهلي يرعى مؤتمر اتحاد الطلبة
فرع الواليات المتحدة األميركية

الشارقة � كونا: ثّمن رئيس املكتب الثقافي في 
القنصلية العامة لدى دبي د.مسعد شالش أهمية 
األنشطة الثقافية والعلمية التي يقوم بها نادي 

الطلبة الكويتيني في االمارات.
جاء ذلك عقب رعايته ندوة أقامها نادي الطلبة 
الكويتيني في االمارات بالتعاون مع النادي الثقافي 
الكويتي باجلامعة األميركية في الش���ارقة حتت 

عنوان »االيجابية«.
وبني ش���الش في تصريح ل� »كونا« أن اقامة 
مثل هذه الندوات دليل على االيجابية والتفاعل 
واحل���رص على العمل على كل م���ا هو مفيد في 
تنمية الطلبة لذواتهم ومهاراتهم في التعامل مع 

الدارسة واحلياة بشكل عام.
من جانبه، قال احملاضر في الندوة الباحث في 
التنمية البشرية أحمد بوعركي في تصريح مماثل 
ل� »كونا« انه »حرص على املجيء الى الش���ارقة 

للمشاركة مع أخوانه الطلبة الدارسني هناك«.
وذكر بوعركي ان مش���اركته كانت عن أهمية 
االيجابية بالنسبة للطلبة، مبينا أن االيجابية ال 
تعني أن يكون الطلبة متفائلني فقط بل أن تكون 

االيجابية واملبادرة واالقدام منهاج حياة لهم.
واضاف ان االيجابي���ة هي أن يخطط الطلبة 
لدراستهم وينظموا أوقاتهم ويعطوا كل جانب من 
جوانب حياتهم حقها، موضحا ان االنسان مهما 
تعرض لظروف صعبة يجب أن يؤمن بامكاناته 

وقدرته على مواجهة تلك الصعوبات.
من جهته، قال رئيس نادي طلبة الكويت في 
االمارات عب���داهلل الغيص في تصريح مماثل ان 
النادي حرص بعد تشكيله أخيرا على اقامة مثل 
هذه الن���دوات، س���يما أن مضامينها تعمل على 
التحفيز وااليجابية باعتبارهما من األمور التي 

يحتاجها الطلبة في دراستهم وحياتهم.

اعلن االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت – فرع الواليات املتحدة 
االميركية عن رعاية البنك األهلي 
الس���ادس والعشرين  للمؤمتر 
لالحت���اد حت���ت ش���عار »الى 
اقامته  نهضة جديدة« واملزمع 
خالل الفترة املمتدة بني 26 و29 
اجلاري في مدينة »لونغ بيتش« 
في والية كاليفورنيا واملقام حتت 
رعاية س���امية من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد وبحضور مرتقب لكبار 
الشخصيات من الكويت باالضافة 
الى عدد كبير من الطلبة الدارسني 
ف���ي مختلف امل���دن والواليات 

االميركية.

وفي هذا الصدد اشاد رئيس 
جلن���ة املؤمت���رات وامللتقيات 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
– فرع الواليات املتحدة االميركية 
عبداهلل العريان بدور البنك االهلي 
في دعم امللتقى السنوي قائال: ان 
دعم البنك االهلي الكويتي للمرة 
الثانية كراع فضي للمؤمتر املقبل 
حافز قوي يدفعنا لبذل اقصى 
طاقاتنا لتقدمي احدث املستجدات 
للطلبة من مختلف اجلوانب، كما 
توضح حرص القطاع املصرفي 
على دع���م ورعاي���ة مؤمترات 
اميركا كونه ميثل  احتاد طلبة 
القطاع االكبر في توظيف الشباب 

الكويتي حديثي التخرج«.

العريان »ان رعاية  واضاف 
البن���ك االهل���ي الكويتي تؤكد 
التي  امللتقيات السنوية  اهمية 
يقيمها االحت���اد والتي تعتبر 
من امللتقي���ات املهمة واملرتقبة 
التي تشهد الكثير من االنشطة 
منه���ا املنتدي���ات السياس���ية 
واالقتصادية مبشاركة مجموعة 
من الشخصيات القيادية وصناع 
القرار في الكويت ومعرض فرص 
العمل مبشاركة الشركات الراعية 
للمؤمتر، وانشطة متنوعة اخرى 
منها املهرجان اخلطابي للقوائم 
املشاركة في االنتخابات واالنشطة 
املتنوعة واحلفل الغنائي وحفل 

اخلتام«.

خالل حضوره أحد األنشطة لنادي طلبتنا في اإلمارات

اتحاد »التطبيقي« يدشن مشروعًا 
خيرياً لجمع فائض الملبوسات

الكندري لزيادة ساعات
التسجيل عن طريق اإلنترنت

محمد المجر
اعلنت نائبة رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب ضحى احلمادي عن انطالق حملة 
املشروع اخليري »سرور تدخله على قلب مسلم« الذي تنظمه جلان 

الطالبات باالحتاد أمس االحد بكليات ومعاهد الطالبات.
وقالت احلمادي ان هذا املش���روع يأتي انطالقا من قول رسول 
اهلل ژ »احب االعمال الى اهلل عز وجل سرور تدخله على مسلم«، 
مشيرة الى ان املشروع عبارة عن مساعدة أهل اخلير في ايصال ما 
لديهم من ملبوسات فائضة للجان اخليرية لتوزيعها على مستحقيها 

لرسم البسمة على وجوههم مبناسبة تلك االيام املباركة.
واوضحت احلمادي ان املشروع بدأ في استقبال فائض امللبوسات 
من الطالبات من خالل مقرات االحتاد املنتشرة في الكليات واملعاهد 
ويستمر ملدة اسبوعني، ومن ثم يتم تسليم تلك امللبوسات للجان 

اخليرية لتوصيلها ملن يستحق من احملتاجني.

محمد المجر
طالب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وليد الكندري ادارة الهيئة بزيادة ساعات التسجيل 
للطلبة عند تس����جيل املواد عبر االنترنت مع بداية كل فصل دراسي، 
موضحا ان النظام املعمول به قد حدد للطالب ساعة واحدة فقط الختيار 
املواد التي يود التس����جيل فيها، وهذه الساعة غير كافية، مما يسبب 
ارباكا للطالب عند قيامه بالتس����جيل، اضافة لوقوعه في العديد من 
املشاكل بسبب اختيار مواد ال تتناسب معه بسبب ضيق الوقت احملدد 
والتسرع في اختيار املواد. وقال الكندري ان زيادة ساعات التسجيل 
س����توفر على الطالب وعلى عمادة التسجيل الكثير من املتاعب التي 
حتدث بسبب ضيق الوقت احملدد للطالب، بحيث تكون لديه فرصة 
اكبر للتسجيل في املواد التي تناسب قدراته وميوله، مقترحا ان يكون 
التسجيل لكل كلية على حدة للتخفيف من الضغط الذي يحدث على 

الشبكة ويتسبب في تعطل النظام، وهذا ما حدث كثيرا.

»الشيك في كشفه أم
في دفعه؟« غدًا في »الهيئة«

محمد المجر
أعلن رئيس اللجنة الطالبية في 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي عبداهلل الزيد 
عن تنظيم ندوة سياسية غدا الثالثاء 
24 اجلاري حتت عنوان »الشيك في 
كشفه أم في دفعه؟«. واوضح الزيد 
ان الندوة تقام الساعة 7 مساء على 
مسرح رابطة أعضاء هيئة التدريس 
بالعديلي��ة مقاب��ل ن��ادي كاظم��ة 
بحضور عدد من نواب مجلس األمة 
واملهتمني بالشأن السياسي يتقدمهم 
النواب د.فيصل املس��لم، د.جمعان 
احلربش، صالح عاشور، صالح املال، 
خالد الطاحوس، عب��داهلل النيباري، 
علي الدقباس��ي، فضال عن عدد من 

النشطاء السياسيني.

ندى أبونصر
اكد مدير عام هيئة التعليم التطبيقي 
د.يعقوب الرفاعي ان العقل السليم في 
اجلسم السليم وان الهدف من املعرض هو 
مشاركة الطلبة ليكون لديهم خبرة عملية 
في اداء العمل ملعاجلة اي خلل او نقص 
فوق املستوى الطبيعي من خالل الفحوص 

الطبية التي ستقام للزائرين.
وزاد خالل حضوره معرض »صحتك 
سعادتك« الذي أقيم في مركز ابن الهيثم 
بالهيئ���ة العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب انه من الض���روري تثقيف 
الشباب والشابات تثقيفا صحيا واالرتقاء 

بثقافتهم العلمية.
ومن جانبه، اك���د عميد كلية العلوم 
الصحية فيصل الشريفي ان املعرض من 
املعارض املهمة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ألنه يركز على الدور 
الصحي في املجتمع االداري وتشجيع هذا 

النمط عند الطلبة.

وزاد: ان حض���ور املدير العام لهيئة 
التطبيقي يعقوب الرفاعي هو دعم ألبناء 

الهيئة.
واضاف: ان مشاركة القطاع اخلاص 
)مستشفى الراشد � مستشفى السالم � 
مركز دين���ا ولينا للتغذية( مع الكليات 
نوع من الدعم وانفتاح الطلبة على القطاع 
اخلاص في ايجاد فرص وظيفية وتواصل 
يخدم الهيئة في توعية الطلبة من خالل 

نشاطهم الفعلي.
وزاد قائ���ال: لدينا سياس���ة األبواب 
املفتوحة على القطاع اخلاص والقطاع 

العام.
ولدينا 3 برامج جدي���دة تقدمنا بها 
لقطاع الهيئة والتعليم والتدريب كمرحلة 

أولى الستشفاف آرائهم.
واوضح انه من ضمن البرامج املقدمة 
برنامج النظم املعلوماتية وهذا نظام معد 

في نظام البكالوريوس.
واضاف انه سيقام مؤمتر أول مارس 

املقبل سيكون داعما لهذا اجلانب ويسلط 
الضوء عليه لفتح آفاق جديدة مع القطاعني 
اخلاص واحلكومي في برامج معينة في 
حتديد سوق العمل الفعلية على مستوى 
العالم. ألن هذا القطاع الصحي يحتاج الى 
الكثير وبني ان هناك وظائف كثيرة في 
هذا التخصص واملجال نتمنى ان نطرق 

بعض منها ونستغل نشاط التدريس.
واش���ار قائال: نحن نسعى ألن نضع 
لن���ا بصمة من خالل اخلطة اخلمس���ية 
للدولة من خالل الش���عور باملسؤولية 
وهذا التفاعل هو ج���زء من تغير فكرة 
املجتمع نحو القطاع الصحي ألن العمل 

فيه مجد وسام.
من جهته أك���د نائب املدي���ر الطبي 
القلب في مستشفى  واخصائي أمراض 
ان املشاركة  الراشد د.حمدي عبداملنعم 
األساسية في املعرض هي مشاركة فعالة 
والغرض منها التواصل مع املجتمع ومع 
باقي املستشفيات والتعريف بوحدة اإلقالع 

عن التدخني وهي جهاز آمن ألنه يعطي 
املدخنني نفس االحساس بالسعادة أثناء 
التدخني وتعري���ف الزائرين بجراحات 
التجمي���ل ألنه���ا تخ���ص املجتمع ككل 
وخصوصا املجتمع النس���ائي وأجهزة 
الليزر احلديثة للبش���رة وإزالة الشعر 

والوشم.
وبني أهمية هذه املعارض في توعية 
العاملني في املجال الطبي أو خارج املجال 
الطبي واملقارنة بني اخلدمات العالجية 

في القطاع اخلاص.
ومن جهتها أكدت رئيسة قسم العالقات 
العامة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تهاني جنم ان املعرض سيستمر 
ملدة 3 أيام متتالية وهو خلدمة فئة معينة 
وهم املوظف���ون من خالل اقامة حتاليل 
تش���مل فحص الدم والضغط والسكر. 
وان املعرض سيستقبل في اليوم األول 
املديرين ورؤساء األقسام وفي اليوم الثاني 

املوظفات وفي اليوم الثالث املوظفني.

الرفاعي: تثقيف طلبتنا صحياً لالرتقاء بمستواهم العلمي
خالل معرض »صحتك سعادتك« في مركز ابن الهيثم بـ »التطبيقي«

رابطة »الطب« التقت »مالية« الجامعة:
المكافآت اإلكلينيكية قبل العيد

الديحاني إلقرار المواد الميدانية
في الفصل الصيفي لـ »اإلعالم«

آالء خليفة
صرح رئيس رابطة طلبة الط����ب محمد الغامن بأن الرابطة التقت 
مدير ادارة الشؤون املالية في جامعة الكويت ناصر هاشم للوقوف على 
اسباب عدم صرف املكافأة االكلينيكية لشهري سبتمبر وأكتوبر، ووعد 
الهاشم بأن تودع مكافأتا سبتمبر ونوفمبر في حسابات مستحقيها قبل 
اجازة عيد األضحى، وبني الغامن ان الرابطة قامت بالتحرك على املوضوع 
منذ ان تسلمت الهيئة االدارية اجلديدة مهامها انطالقا من حرصها على 
املصلح����ة الطالبية التي لن تألو جهدا في تذليل جميع العقبات التي 
تواج����ه الطلبة، وعلى صعيد التحركات قامت الرابطة مبقابلة جميع 
االدارات املعنية وقامت بشرح حيثيات املوضوع حيث ان الطلبة لديهم 

التزامات مالية وتأخر عملية الصرف تسبب ضررا لهم.

سعود المطيري
قال نائب رئيس الش���ؤون العلمية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت � فرع اجلامعة يوس���ف الديحاني ان���ه انطالقا من مبدأ 
حتسني وتطوير العملية االكادميية في قسم االعالم تقدم االحتاد 
مبقترحني خاصني في قس���م االعالم الى االدارة اجلامعية وادارة 

كلية اآلداب.
وبني الديحاني ان موضوع املقترحني يدور حول قضية املواد 
امليدانية واملكافأة امليدانية، مبينا ان اس���باب املطالبة باملقترحني 
هي اوال املكافأة امليدانية تك���ون مقرونة مبواد اخرى نظرية في 
نفس الوقت مما يشكل عبئا على كاهل الطلبة والطالبات في قسم 
االعالم، وثانيا ان الدراسة امليدانية تتطلب اجراء بعض الوظائف 
املنزلية االضافية مما يؤثر على اداء الطالب في حتصيله العلمي 

في املواد النظرية.
واضاف الديحاني ان دعم الطلبة والطالبات اثناء دراس���تهم 
امليدانية مينح قسم االعالم خصوصية ومتيزا يؤهالنه لالستقالل 

ككلية مختصة باالعالم مستقبال.
وأكد الديحاني انه في حال متت املوافقة على نزول املواد امليدانية 
في »الصيفي« وتفرغ الطالب لدراس���تها فهذا سيس���اعدهم على 
التركيز اكثر على املواد االخرى خصوصا ان بعض التخصصات 
تطرح املواد امليدانية في الفصل الصيفي كقس���م علم النفس في 

كلية العلوم االجتماعية.


