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)كرم دياب(د.خديجة احملميد ود.بدرية العمادي خالل املؤمتر الصحافي 

د.عبدالرحمن ذياب

الرفاعي: بدء التسجيل للطلبة المستمرين 
للفصل الدراسي الثاني 15 الجاري

القب���ول  عمي���د  ص���رح 
الكويت  والتس���جيل بجامعة 
د.مثنى الرفاعي بأنه قد حددت 
الفترة م���ن 15 - 2009/12/27 
إلجراء عملية التسجيل املبكر 
للطلبة املس���تمرين ملقرراتهم 
الثان���ي  الدراس���ية للفص���ل 
2010/2009، وس���تكون عملية 
التسجيل وفقا ملواعيد محددة 
لكل طالب، ويكون احلد االقصى 
املسموح بالتسجيل فيه خالل 
هذه الفترة هو 13 وحدة دراسية 
ما عدا الطلبة املتوقع تخرجهم 
سيس���مح لهم بالتسجيل في 
املقررات املتبقي���ة له وفقا ملا 

تسمح به الئحة املقررات.
الطلبة  وسيسمح لس���ائر 
بالتس���جيل في احلد االقصى 
التي  الدراس���ية  الوحدات  من 
تسمح بها الئحة نظام املقررات 
خالل الفترة من 2009/12/30 - 
2010/1/14 وفقا ملواعيد محددة 
ايضا. علما انه سيتوقف نظام 
التس���جيل خ���الل يوم���ي 28 
و2009/12/29 إلج���راء حتديث 
الدراسية املطروحة  للمقررات 
للفصل الثاني 2010/2009، حيث 
انه لن يجرى أي تعديل على هذه 
املقررات خالل فترة التسجيل 
املبكر، وذلك حتقيقا ملبدأ تكافؤ 

الفرص امام جميع الطلبة.
وأوض���ح عمي���د القب���ول 
والتسجيل ان لكل طالب موعدا 
محددا يبدأ به عملية التسجيل 
خالل الفترة املسائية من الساعة 
الس���اعة  الرابعة عصرا حتى 
الثامنة والنصف مس���اء، وان 

عمادة القبول والتسجيل سترسل 
الهاتف  رس���ائل قصيرة عبر 
النقال لكل طالب مس���جل رقم 
هاتفه ضمن بياناته اجلامعية 
إلبالغه مبوع���د دخوله لنظام 
التسجيل. كما ميكن معرفة هذا 
املوعد من خالل صفحة العمادة 
املوجودة على شبكة االنترنت، 
http:// :وذلك على العنوان التالي

.www.reg.kuniv.edu.kw
كما ميكن للطالب بعد امتام 
عملية تسجيله الدخول لنظام 
معلوم���ات الطالب مرة اخرى 
لالطالع على جدوله أو تعديله 
ملدة ثالثة اي���ام فقط بدءا من 
مواعيد تسجيله، وذلك خالل 
الفترة 8:30 مساء - 3:30 من 
صب���اح اليوم التال���ي ومن 6 
صباحا الى 4 عصرا عدا الطلبة 
احملدد لهم موعد تسجيلهم يومي 
26 و2009/12/27 حيث ستتاح 
لهم الفرصة الستكمال تسجيلهم 

اعتبارا من يوم 2009/12/30.

تك���ون أولوي���ة حتدي���د 
مواعيد التسجيل للطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، فالطلبة 
املتوقع تخرجهم للفصل االول 
ثم الطلبة املتفوقني احلاصلني 
على معدل عام ثالث نقاط فأكثر 
ومجتازين 30 وحدة دراسية 
فأكثر، ثم حتدد مواعيد سائر 
الطلب���ة تنازليا حس���ب عدد 
انه  وحداتهم املجت���ازة. علما 
خالل الفترة الثانية من عملية 
التسجيل ستحدد مواعيد الطلبة 
تصاعديا حسب عدد الوحدات 
املجتازة. أما تسجيل طلبة كلية 
الفصل  احلقوق في مق���ررات 
الثاني 2010/2009 فسيكون خالل 

الفترة من 17 - 2010/1/19.
واضاف انه سيلغى تسجيل 
الطلبة غير املستوفني لشروط 
التسجيل في املقررات ومتطلباتها 
في ضوء نتائ���ج االمتحانات 
النهائية ملقررات الفصل االول 
احلالي بتاريخ 2010/2/4، بحيث 
تتاح للطالب الفرصة الستكمال 
الدراس���ي خالل فترة  جدوله 
السحب واالضافة للفصل الثاني 

.2010/2009
واعل���ن ان فترة الس���حب 
واالضافة للفصل الثاني ستبدأ 
اعتبارا من يوم اجلمعة املوافق 
2/5 وتستمر حتى يوم السبت 
2010/2/13. وس���تكون عملية 
الس���حب واالضافة باستخدام 
شبكة االنترنت فقط، وسيعلن 
عن آلي���ة دخول الطلبة لنظام 
التس���جيل قب���ل ب���دء ه���ذه 

الفترة.

يسمح للطالب بتعديل جدوله خالل 3 أيام فقط بدءًا من موعد تسجيله

د.مثنى الرفاعي

ذياب: حريصون على تنفيذ مشروع »الب توب« لكل طالب

الفهيد: إعادة تشكيل لجنة البعثات واإلجازات الدراسية للموظفين

المحميد: فوائد االختالف البشري تكمن في تبادل الخبرات
ندى ابو نصر

اكدت رئيسة اللجنة التحضيرية للرابطة 
الوطنية لالمن االسري )رواسي( د.خديجة 
احملميد ان اهم اسباب اخلالفات االسرية 
عدم تقبل اآلخر بعيوبه وحسناته، وهذا ما 

يسبب شرخا كبيرا بني افراد االسرة.
جاء ذلك خالل احملاضرة التي القتها في 
كلية العلوم االجتماعية حتت عنوان )انا 
واآلخر في اسرتي( بحضور رئيس مركز 
االسرة لالستشارات االجتماعية والنفسية 

د.بدرية العمادي وحشد من الطالب.
وقالت احملميد خالل احللقة النقاشية 
التي اقامتها مع الطالب ان العالقة مع اآلخر 
داخل االسرة تشمل عالقة الزوج مع الزوجة 
وعالقة االبناء مع بعضهم وهي املنظومة 
االس����رية ككل. واضافت ان االختالف بني 
االفراد هو س����نة احلياة وهو واقع يجب 

التعامل والتأقلم والتعايش معه، واستثمار 
التعاي����ش االيجابي.  ف����ي  هذا االختالف 
واوضحت ان فوائد االختالف البشري تكمن 
في تبادل اخلبرات واالنس����جام من خالل 
التفهم وقبول اآلخر الذي يحتاجه كل فرد 
من افراد االسرة ونوهت الى االحترام املتبادل 
بني افراد االسرة، بني الصغير والكبير وعدم 
متلك الشخص لآلخر واحترام اختياراته 
وقراراته والبحث عن املس����احة املشتركة 
بينهم كعدم اجبار الطفل على شيء واحترام 
رغبته وقراراته لكيال تكبت غريزة املعرفة 
لديه ويستطيع ان يكون قادرا على اثبات 
ذاته. ونوهت بحسن اخللق بني افراد االسرة 
الواحدة الذي يجعل االشخاص متطابقني 
في االفكار حتى ان لم يكونوا على قناعة 
واحدة من خالل احترام احلوار املش����ترك 

وتبادل االراء.

آالء خليفة
الطلبة  عقدت عمادة شؤون 
اجتماعا ملناقشة آخر ما مت التوصل 
اليه بشأن مشروع االحتاد الوطني 
لتوزيع جهاز كمبيوتر محمول 
»الب ت���وب« ل���كل طالب، وذلك 
الطلبة  بحضور عميد ش���ؤون 
د.عبدالرحي���م ذي���اب والعميد 
املس���اعد د.علي النامي ورئيس 
االحت���اد الوطني لطلبة الكويت 
عمار الكن���دري وأعضاء الهيئة 
اإلدارية إبراهيم الكندري وعروب 

الدعيج وهند املنديل.
بدأ االجتم���اع بعرض مرئي 
من قبل مراق���ب مركز التقنيات 
التربوي���ة ورئيس جلنة تقييم 
أجهزة وأنظمة احلاس���ب اآللي 
اعتماد الكندري ورئيس���ة قسم 

دعم العمالء كرمية الصالح.
اآللية  الكندري  واستعرضت 
التي ميكن من خاللها وضع اآللية 
املناسبة لتنفيذ املشروع واحللول 
األخرى التي ميكن االستفادة منها 
في هذا الشأن. وبينت الكندري 

انه ضمن تلك اآللية التنس���يق 
ال���وكالء املعتمدين ألجهزة  مع 
احلاس���ب اآللي وأخذ العروض 
املتوافرة والتقديرية للميزانية 
الكندري  النهائي���ة، وعرض���ت 
التجارب اخلاصة بهذا الشأن من 

داخل الكويت وخارجها، مؤكدة 
ان اجلامعة كقطاع تعليمي تعتبر 
سباقة في توزيع أجهزة الكمبيوتر 
احملمول »الالب توب« لطلبتها. 
وفي هذا الصدد قال عميد شؤون 
الطلب���ة د.عبدالرحيم ذياب ان 

االجتماع كان مثمرا في استعراض 
كل االقتراحات التي من شأنها دفع 
العجلة في تطبيق هذا املشروع 
احليوي. وب���ني د.ذياب قائال ان 
االجتم���اع ناق���ش 3 تصورات 
لتحقيق املش���روع وهي ان تتم 

االس���تفادة من ال���الب توب إما 
عن طريق التأجير أو الشراء أو 
الكوبون، ومت االتفاق على الشراء 
كونه األفضل للجامعة وللطالب، 
هذا باالضافة الى مناقشة البرامج 
االلكترونية املتخصصة وصوال 
الى آلية التوزيع التي مت االتفاق 
عليه���ا بأن تك���ون داخل احلرم 
أكد رئيس  اجلامعي. من جانبه 
االحت���اد الوطني لطلبة الكويت 
عمار الكندري ان االحتاد يهدف 
من هذا املش���روع ال���ى تطوير 
العملية التعليمية للوصول الى 
مفهوم اجلامعة االلكترونية التي 
تسعى اجلامعة للوصول اليها من 
خالل استحداث الفصول الذكية 
والتعلم عن بعد. وذكر الكندري ان 
التعليم اليوم اختلف عن السابق 
اذ أصبح الس���باق احلقيقي هو 
بسرعة الوصول الى املعلومة وان 
املكتبة كمفهوم املبنى أصبح في 
التطور احلديث غير موجود ألن 
املكتبة موجودة إلكترونيا وداخل 

شبكة اإلنترنت.

اكد خالل االجتماع الذي عقد في عمادة شؤون الطلبة انها تعمل على الوضع اآللية المناسبة لهذا المشروع

تجديد تعيين رؤساء أقسام علمية بكلية الطب

خالل حلقة نقاشية أقيمت في كلية العلوم االجتماعية

آالء خليفة
اصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي 
في مادته األولى بإعادة تش���كيل جلن���ة البعثات واالجازات 
الدراس���ية ملوظف��ي اجلامع��ة من كل من: أمني عام اجلامعة 
رئيس��ا وعضوي��ة كل من أمي��ن عام اجلامعة املساعد للشؤون 
املالية، امني عام اجلامع��ة املساع��د للش��ؤون االداري��ة، مدي��ر 
ادارة العالق��ات الثقافي��ة، مدي��ر ادارة الش��ؤون املالي��ة، مدير 
ادارة ش���ؤون الهيئة االكادميية، مدير ادارة التطوير االداري 

والتدريب ومدير ادارة الشؤون االدارية.
وتقضي املادة الثانية باالش���ارة الى مهام واختصاصات 

اللجنة:
1 - طلب���ات ايفاد موظفي اجلامع���ة في بعثات او دورات 
تدريبية ومعارض ومؤمترات داخل او خارج الكويت، ومنحهم 
اجازة دراسية والبت فيها، ويستثنى من ذلك طلبات االيفاد 

ف���ي البعثة او اجازات او منح للحصول على مؤهل عال يلي 
التعليم اجلامعي.

2 - طلب��ات االج��ازات الدراسي��ة م��ن دون مرتب للموظفني 
غير الكويتيني فيكون للجنة فقط سلطة النظر فيها.

ومن جانب آخر اصدر د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي بتكلي��ف 
د.عبداهلل خالد العويهان � مساعد عميد كلية العلوم االدارية 
للتخطي��ط واالبح��اث واملختبرات � بالقيام بأعم��ال العمي��د 
اعتبارا من 6 - 2009/12/8 ومن 2009/12/14، والى حني عودة 

عميد الكلية ومزاولته العمل.
كما اص���در د.الفهيد قرارا يقض���ي بتجديد تعيني كل من 
د.محمد اجمل زاهد رئيس���ا لقس���م الطب النفسي بالوكالة 
بكلية الطب، وذلك مل���دة عام اعتبارا من 2009/9/1، ود.خالد 
محمد خان رئيسا لقسم التش���ريح بكلية الطب، وذلك ملدة 

د.عبداهلل الفهيدعام اعتبار من 2010/1/1.

اتحاد »التطبيقي« يطالب بتفعيل 
مشروع شراء الكتب المستعملة

محمد المجر
رئيس  طالب 
الع���ام  االحت���اد 
لطلبة ومتدربي 
الهيئ���ة العام���ة 
للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب وليد 
ادارة  الكن���دري 
بوضع  الهيئ���ة 
مقت���رح االحتاد 
اخلاص بش���راء 
الكتب املستعملة 
االعتبار  بع���ني 
وضرورة تفعيله 

بأقرب وقت ممكن. وبني الكندري ان مشروع شراء 
الكتب املستعملة يتلخ��ص ف��ي قيام مكتبة الطالب 
بتخصيص ميزانية لشراء الكتب املستعملة من 
الطلبة واعادة طرحها بأسعار رمزية للطلبة غير 
القادرين على شراء الكتب اجلديدة، وحتى ميكن 
االس���تفادة من تلك الكتب بدال م���ن قيام الطلبة 
بالتخلص منها، او تظل حبيسة االدراج لديهم، فضال 
عن كون املشروع ينمي روح التكافل االجتماعي 

لدى الطلبة والطالبات.
وأوض��ح الكندري ان االحتاد تقدم بهذا املشروع 
الدارة الهيئ��ة قبل ما يزيد على شهر وحتى اآلن 
لم جن�����د اي حت��رك ملم�����وس جت��اه تفعي��ل 
هذا املشروع على الرغم من االيجابيات املتعددة 
التي س���يوفرها هذا املشروع لكال الطرفني سواء 
الطالب الذي سيبيع الكتب ويستفيد من عائدها 
او الذي يقوم بشرائها باسعار رمزية تخفف من 
االعباء املالية امللقاة على عاتقه، مش���يرا الى ان 
هذا املش���روع مطبق في اغلب اجلامعات العاملية 

واملعاهد التدريبية.

وليد الكندري

وزارة ال�صحة - وزارات

وزارة ال�صحة

اإعـالن مـن وزارة الـ�صحــة

تعلن وزارة ال�صحة - اإدارة تعزيز ال�صحة عن حاجة الإدارة اإىل اأطباء 

ب�صريني للعمل لدى الإدارة وذلك ح�صب ال�صروط التالية :

پ اأن يكون املتقدم من حديثي التخرج اأو خم�صة �صنوات على الأقل 

من التخرج ول يتعدى خم�صة ع�صر �صنة من التخرج.

اململكة  اإح��دى جامعات  اأو  الكويت  يكون من خريجي جامعة  اأن  پ 

املتحدة اأو اإحدى اجلامعات العربية املعرتف بها.

اأو من  اأن يكون من العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية  پ 

امل�صت�صفيات اأو من اإدارات اأخرى.

پ اأن يجتاز املقابلة ال�صخ�صية بنجاح.

ا�صبوعني  ومل��دة   2009/12/13 ت��اري��خ  م��ن  اعتبارا  الطلبات  تقدم 

باإدارة تعزيز ال�صحة - منطقة ال�صباح الطبية التخ�ص�صية - جممع 

الإدارات بجانب اإدارة التطوير والتدريب واإدارة العالج باخلارج

هاتف رقم : 24620648 - 24620643 - 24620647

اإدارة العالقات العامة والإعالم

الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب واإلضافة للفصل الدراسي الثاني 2010/2009
العمليةالتاريخ

2009/12/27 - 15

عملية التسجيل املبكر � احلد األقصى املسموح بالتسجيل فيه هو 13 وحدة دراسية، عدا الطلبة املتوقع 
تخرجهم يتم تسجيلهم في املقررات املتبقية لهم � مواعيد مسبقة للتسجيل

الدخول الى نظام معلومات الطالب مبواعيد مسبقة للطلبة
من الساعة 4 عصرا � 5:30 مساء
من الساعة 5:30 مساء � 7 مساء
من الساعة 7 مساء � 8:30 مساء

التسجيل من دون مواعيد للطلبة الذين انتهى موعد تسجيلهم
من الساعة 6 صباحا � 4 عصرا

من الساعة 8:30 مساء � 3:30 صباحا
يسمح للطالب بتعديل جدوله باستخدام شبكة االنترنت خالل ثالثة ايام فقط بدءا من موعد تسجيله، 

عدا الطلبة احملددة مواعيدهم يومي 26 و2009/12/27 حيث تستكمل فترة تسجيلهم يوم 2009/12/30

يتوقف نظام التسجيل الجراء حتديث للمقررات املطروحة28 - 2009/12/29

 - 2009/12/30
2010/1/14

رفع احلد االقصى للوحدات املسموح بالتسجيل فيها الى ما تسمح به الئحة املقررات � مواعيد مسبقة 
للتسجيل

الدخول الى نظام معلومات الطالب وفقا للمواعيد املذكورة أعاله

تسجيل الطلبة املستمرين في كلية احلقوق17 - 2010/1/19

إلغاء تسجيل الطلبة في املقررات التي لم يجتازوا متطلباتها بعد رصد درجات الفصل االول 2010/2/42010/2009

إلغاء قوائم االنتظار2010/2/4

فترة السحب واالضافة بواسطة شبكة االنترنت )سيعلن عن آلية التسجيل في حينه(5 - 2010/2/13

استكمال جداول الطلبة املتوقع تخرجهم للفصل الثاني 72010/2009 - 2010/2/18

استكمال جداول الطلبة املسجلني بواسطة مكاتب التوجيه واالرشاد بالكليات )سيعلن عن فئات الطلبة 14 - 2010/2/18
الذين يسمح لهم باستكمال جداولهم في حينه(

تسجيل الطلبة في مقررات القراءات14 - 2010/2/18

بدء الدراسة للفصل الثاني 2010/2/212010/2009

إلغاء نهائي للشعب الدراسية غير املستوفية لشروط االستمرار2010/2/21

تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط بصالة التسجيل21 - 2010/2/23

http://www.reg.kuniv.edu.kw :ميكن للطالب معرفة املوعد احملدد لتسجيله من خالل شبكة االنترنت، وذلك على العنوان التالي


