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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد الخالدي
نظم فريق امل����رأة بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في كلية الدراسات التجارية ندوة بعنوان »حقوق 
املرأة الوظيفية« حاضرت فيها احملامية عذراء الرفاعي محامية 
دس����تورية ومتييز، حيث تناولت الندوة عدة محاور هي 
حقوق وواجبات املرأة العاملة الرئيسية من تعريف معنى 
املوظفة وما تستحقه من اجر واجازات وامتيازات وظيفية، 

وتناول فيه حقوق املرأة العاملة من الناحية االجتماعية في 
مجال االسرة والطفل، خاصة ما تتمتع به من مزايا كاحلمل 
والوالدة واالمومة وامور اخرى حتتاجها املرأة العاملة لرعاية 
ابنائه����ا، كما تطرقت الرفاعي في الندوة الى تكافؤ الفرص 
الوظيفية وذلك من خالل تهيئة الظروف املناسبة لتشجيع 
املرأة العاملة على العمل في مختلف املجاالت واالنش����طة 

التي تتعارض مع دورها الرئيسي كأم.

حقوق المرأة الوظيفية بـ »الدراسات التجارية«

قدومي: معارض الفنون التشكيلية تسهم في إظهار مواهب الطالب الدفينة

بيان عاكوم ـ محمد المجر
بهدف تنمية مواهب الطالب وابرازها ورعايتها اقامت جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا معرض الفنون واملوسيقى والذي يشكل فرصة 

للطالب لعرض ما لديهم من مواهب.
وافتتح املعرض عميد الشؤون الطالبية د.صباح قدومي الذي رأى ان 
اجلامعة حترص على إقامة معارض بصفة دائمة للطالب ألن املعارض 
عبارة عن رس����الة تتبناها اجلامعة من اجل اكتش����اف وتنمية مواهب 
الطالب. وبني قدومي ان املش����اركة في املعرض متاحة للجميع، مشيرا 
الى انه بإمكان جميع الطالب عرض مواهبهم على مدار العام وبشكل ال 

يتعارض مع دراستهم في اجلامعة.
واكد قدومي ان للمع����رض فضال في اظهار مواهب الطالب الدفينة، 
مش����يرا الى ان املعرض يضم مجموعة من اللوح����ات الفنية املتميزة 
بشهادة املتخصصني في  ذلك. ويذكر ان املعرض تضمن بعض اللوحات 
التشكيلية الى جانب فرقة موسيقية مكونة من طالب وطالبات جامعة 
اخلليج. وفي اخلتام اهدى الطالب لوحة تذكارية تتضمن شعار اجلامعة 

الى عميد الشؤون الطالبية.
من جانب آخر، كش����ف رئيس اللجنة الثقافية في القائمة املستقلة 
في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حسن كمال ان القائمة اطلقت 

عددها الثالث واجلديد جلريدة القائمة املستقلة الفصلية الصادرة عن 
اللجنة الثقافية للقائمة، حي����ث يحتوي العدد على مقابالت وحوارات 
اجراها عدد من الطلبة والطالبات القائمني على اجلريدة وابرزها مقابلة 
اكادميية م����ع احد اهم االداريني احلاليني ف����ي جامعة اخلليج، واخرى 
سياسية مع شخص عطاءاته للوطن تذكر ودائما ما تدون في سجالت 
واذهان الطلبة، ومقابلة نقابية مع احد منسقي القائمة املستقلة السابقني 
في جامعة اخلليج. مضيفا ان العدد يحتوي أيضا على عدد من اللقاءات 
الطالبية والتحقيقات املتعلقة مبشاكل الطلبة اكادمييا ومجموعة كبيرة 

من املقاالت الطالبية في كل اقسام اجلريدة.

وشدد كمال على ان اجلريدة تعتبر مبثابة مسيرة العطاء واالجناز 
الكبير الذي يهدونه لطلب����ة جامعة اخلليج ككل كونها جريدة طالبية 
بحتة عمل عليها الطلبة والطالبات الذين تشاركوا وتعاونوا ليخرجوا 
هذا االجناز الثقافي وهو بال شك يعتبر واجبا عليهم كقائمة ان يؤدوه 

ويقدموه للطلبة.
وأوضح كمال ان العدد اهداء الى جميع الطلبة والطالبات والى الهيئة 
االدارية والتدريس����ية في جامعة اخلليج، متمنيا في النهاية ان يحوز 
هذا العدد اعجاب كل من يقرأه وان تعم املنفعة والفائدة للكل وان تزيد 

من حصيلة معلوماتهم.

خالل افتتاح معرض الفنون والموسيقى في جامعة الخليج

)أحمد باكير(جولة داخل املعرض طالبة مع لوحاتهاد.صباح قدومي يفتتح املعرض

الرفاعي: تنمية أداء عضو هيئة التدريس 
لتأهيل مخرجات تخدم سوق العمل

الجامعة المفتوحة: اشتراط التسلسل الدراسي
في قبول الكويتيين من العام الدراسي المقبل

أشاد بقرار اعتماد رفع سن التقاعد

د. يعقوب الرفاعي

منى اللوغاني

التي  والتخصص في املج���االت 
التزال الهيئة بحاجة لها ولديهم 
القدرة على االستمرار في العمل، 
مبينا ان قرار االعتماد سيخدم اوال 
واخيرا العملية التعليمية، وتقدم 
د.الرفاعي بالشكر اجلزيل لرئيس 
وأعض���اء مجلس اخلدمة املدنية 
ووزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وديوان 
اخلدمة املدنية وعلى رأسهم رئيس 
الديوان عبدالعزيز الزبن الهتمامهم 
وتواصلهم معنا في حل مشكلة 
رفع سن التقاعد آمال اإلسراع في 
اعتماده من مجلس الوزراء حتى 
يستمر عطاء تلك الفئة وتساهم 
بش���كل فعال في تنمية العملية 

التعليمية.

فصل دراس����ي او اكث����ر علما ان 
هناك مجلسا تأديبيا سينظر في 
كل حاالت الغش ألخذها في عني 
االعتبار ومن ث����م ادراج العقوبة 

التي يستحقها الطالب.
اللوغان����ي بثقتها  وختم����ت 
بأن طلبتنا س����يبذلون قصارى 
جهدهم ف����ي االمتحانات النهائية 
باجواء هادئ����ة والتزام باللوائح 
والنظام متمني����ة لهم في الوقت 
ذاته التوفيق والنجاح في حتقيق 

حلمهم وطموحهم األكادميي.
من جانب آخ����ر، اقام املجلس 
الطالبي ف����ي اجلامع����ة العربية 
املفتوحة فرع الكويت امسية شعرية 
بالتنسيق مع مكتب شؤون الطلبة 
وبرعاية مدي����ر اجلامعة العربية 
املفتوحة فرع الكويت د.إسماعيل 
تقي.وش����كر عريف احلفل خالد 
العضيلة االدارة اجلامعية ورئيس 
قسم الشؤون الطالبية مسفر العمر 
واملجلس الطالبي املنظم لهذا احلفل 
ثم رحب بالش����عراء بدر الضمني 
الالمي وأمت  وخالد احملسن وبدر 
عريف احلفل بترحيبه بالشعراء 
بأنهم يعتبرون من أفضل الشعراء 

باخلليج العربي.

التمديد  املدنية مؤخ���را  اخلدمة 
للهيئة التدريسية والتدريبية من 
الكويتيني أصحاب اخلبرة واملعرفة 

لكل من يضبط لديه هاتف نقال 
داخل القاع����ة، كما انه يجب على 
الطلبة ترك احلقائب والكتب خارج 
القاعة او عل����ى األقل عند مدخل 
القاعة مع ضرورة االلتزام بقواعد 
ولوائح االختبارات. وأضافت قائلة 
ان كل طالب يتم ضبطه متلبسا 
بالغش ف����ي االختبار او في حالة 
شروع في الغش وفق محضر ضبط 
ينظم من قبل رئي����س القاعة او 
مراقب االختبار ويسلم الى االدارة 
يعرض نفسه للعقوبات تصل من 
ان����ذار الى فصل من اجلامعة ملدة 

محمد هالل الخالدي
أكد مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاع���ي ان الهيئة 
تسعى دائما الى تنمية اداء عضو 
التدريس والتدريب مبا  هيئة 
يخدم العملية التعليمية ودورهم 
الفعال في تأهيل مخرجات الهيئة 
لتكون باملس���توى األكادميي 
املطلوب لسوق العمل، مضيفا 
ان الهيئة سعت بكل جهدها أال 
تس���تغني عن اي استاذ ناجح 
وبارز في عمله، حيث كانت على 
اتصال مستمر مع ديوان اخلدمة 
املدنية للنظر في موضوع رفع 
س���ن التقاعد من 65 عاما الى 
70 عام���ا، وق���د اعتمد مجلس 

اعلنت وزارة التعليم العالي 
عن خطة املنح الدراسية الرابعة 
عش����رة للفصل الثاني من العام 
الدراسي 2010/2009 مقدمة من 
الشهادة  البحرين حلملة  مملكة 
الثانوي����ة العامة وم����ا يعادلها 
بقسميها االدبي والعلمي، فعلى 
من يرغب في التسجيل بهذه املنح 
مراجعة وزارة التربية - الشويخ 
– املنطقة التجارية احلرة – مبنى 
رقم )1( – ال����دور الثاني- ادارة 
العالقات الثقافية – قس����م املنح 
الدراسية وذلك اعتبارا من اليوم 
5 اجلاري وحتى يوم اخلميس 
املوافق 7 اجلاري في متام الساعة 
9.00 صباح����ا وحتى الس����اعة 
12.00 ظه����را مع حض����ور ولي 
االمر واحضار االوراق املطلوبة 
للتسجيل )صورة طبق االصل 
لشهادة الثانوية مصدقة وصور 
عنهم – عدد 10 صور  شخصية 
- عدد 2 نسخة من جواز السفر – 
عدد 2 نسخة عن البطاقة املدنية 
للطالب وولي امره – ملن يهمه االمر 
من مؤسسة التأمينات االجتماعية 
تفيد بأن الطالب ليس موظفا(.

آالء خليفة
كشفت مساعد املدير للشؤون 
االدارية واملالية املكلف مسؤول 
القبول والتسجيل في اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت منى 
اللوغاني انه ابتداء من الفصل 
الدراسي االول للعام اجلامعي 
2011/2010 ستش����ترط اجلامعة 
في قب����ول الطلب����ة الكويتيني 
التسلسل الدراسي حيث يكون 
الطالب درس جميع السنوات في 
املرحل����ة الثانوية في بلد واحد 
علما ان هذا القرار ال ينطبق على 
من تقدم لاللتحاق في اجلامعة 
خالل الفصل الدراس����ي الثاني 

للعام اجلامعي 2010/2009.
اللوغاني بعض  ووجه����ت 
االرشادات للطلبة قائلة: اننا اآلن 
بدأنا فترة االختبارات النهائية 
جلميع املقررات الدراسية بجميع 
التخصصات ل����ذا يجب عليكم 
التواجد ف����ي مقر االختبار قبل 
نصف ساعة على األقل من موعد 
االختبار مع ض����رورة احضار 
البطاقة اجلامعية وعدم اصطحاب 
الهاتف النقال او مستلزماته حيث 
سيكتب محضر مبحاولة الغش 

»التعليم العالي«: اختبارات الدراسات العليا بحقوق حلوان 17 الجاري
أعلنت وزارة التعليم العالي عن جدول امت��حانات 
الدراسات العليا مرحلة )دبلوم( دور يناير 2010/2009 

الفص����ل الدراس���ي االول كلي����ة الحق���وق جامعة 
حلوان.

عل���ى ان تعقد االخ��تب���ارات 17 الجاري في مبنى 
االمتحانات الجديد من الساعة 1 � 4 عصرا.

..وأعلنت خطة المنح الدراسية الـ 14 في البحرين

محمد المجر
طالب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق����ي والتدريب وليد الكندري 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
بضرورة التحرك بجدية جتاه اقرار بدالت االداريني 
في التطبيقي، موضحا ان اداريي التطبيقي تقع على 
عاتقهم الكثير من املسؤوليات ويبذلون جهودا مضاعفة 
مقاربة مبا يقوم به زمالؤهم في جامعة الكويت نظرا 
للكثافة الطالبية في التطبيقي والتي فاقت ال� 45 ألف 

طالب وطالبة، وتلك األعداد حتتاج جهودا مضنية من 
اإلداريني في الهيئة. وحذر الكندري من ان املماطلة في 
اقرار بدالت االداريني في التطبيقي رمبا تدفعهم لتجديد 
االضرابات التي شلت حركة الهيئة وكان املتضرر منها 
طلبة وطالبات الهيئة باملقام األول، حيث شعروا بأن 
هناك تفرقة بينهم وبني أقرانهم في اجلامعة وان هناك 
ظلما بينا يتعرضون له ويجحد حقوقهم، لذا فالبد من 
اقرار بدالتهم حتى يرتقوا مبستوى اخلدمات املقدمة 

لطلبة وطالبات الهيئة.

محمد المجر
طالبت رابطة الدراسات العليا التابعة لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت عميد كلية الدراسات العليا د.نبيل اللوغاني باملوافقة 
على منح الطلبة املتقدمني للقبول ببرامج الدراسات العليا عاما 
دراس���يا كامال لتقدمي نتيجة االختبارات اللغوية وذلك على 
ضوء قرار عمادة كلية الدراسات العليا من اشتراط تقدميها 
في 2010/2/18 وذلك للمتقدمني للدراس���ة في كلية الدراسات 
العليا للعام اجلامعي 2011/2010. وقال رئيس رابطة الدراسات 
العليا احملامي عادل شمس الدين انه هذه املطالبة حرصا من 
الرابطة على تشجيع العناصر الطالبية بالكويت لالنخراط 

في برامج الدراسات العليا املختلفة على نحو يلتزم باملعايير 
واجلودة وفي الوقت نفسه يراعي ظروف الدارسني ومطالبهم 
واحتياجاته���م املوضوعية وبالنظر الى ان قرار عمادة كلية 
الدراسات العليا واملتعلق بضرورة تقدمي نتيجة النجاح في 
اختبارات التوفل كشرط للقبول في 2010/2/18 به هدر للكفاءات 
العلمية في القبول وااللتحاق ببرامج الدراسات العليا حيث ان 
القرار جاء مفاجئا للطلبة املتقدمني للدراسة في الكلية للعام 
اجلامعي 2011/2010 ذلك ان اغلب الطلبة املتقدمني قد وضعوا 
بعني االعتبار ان فترة التقدمي تنتهي في وقت الحق. وأضاف 
شمس الدين ايضا ان القرار وان جاء بناء على اعتبارات لها 

أساسها عند عمادة الكلية ولكنه ال يصب في مصلحة الطلبة 
حيث ان تطبيق هذا القرار سيحرم شريحة عظمى من الطلبة 
من االلتحاق ببرامج الدراسات العليا وسيحرم الكلية ذاتها 
من الكفاءات العلمي���ة ذلك ألنهم ميثلون نخبة الطلبة وفقا 
للش���روط واملعايير التي تنظمها اللوائح والقرارات. وختم 
شمس الدين بأنه يأمل من عمادة كلية الدراسات العليا والتي 
هي بدورها سباقة حلل جميع مش���اكل الطلبة ان ينال هذا 
الطلب اهتمام وعناية العمادة، وحتى ال نفوت الفرصة على 
الطلبة الكويتيني النابغني في تخصصاتهم ولعدم تعجيزهم 

في اكمال دراساتهم العليا.

شمس الدين لمنح المتقدمين للقبول ببرامج الدراسات
العليا عامًا دراسيًا كاماًل لتقديم نتائج االختبارات اللغوية

الكندري لإلسراع في إقرار بدالت اإلداريين دبلومات الدراسات العليا دور يناير الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 2010/2009

دبلوم العلوم الجنائيةدبلوم القانون الخاصدبلوم القانون العاماليوم
دبلوم العلوم المالية والضريبية

ف1

دبلوم العلوم المالية والضريبية

ف2
دبلوم الملكية الفكرية

األحد
2010/1/17

القانون الدولي العام 
مع التعمق

مادة اختبارية )1( 
القانون املدني املقارن

قانون العقوبات مع 
التعمق

ضرائب على دخل 
االشخاص الطبيعيني

الضريبة العامة على 
املبيعات

براءات االختراع ونتائج 
املنفعة واملعلومات غير 
الفصح عنها واألصناف 

النباتية
األربعاء

املرافعات املدنية القضاء الدستوري2010/1/20
املشكالت الضريبية القانون اجلنائي الدوليوالتجارية

املعاصرة
الضرائب على دخل 
االشخاص االعتبارية

حق املؤلف واحلقوق 
املجاورة

األحد
2010/1/24

القانون االداري مع 
التعمق

القانون املدني مع 
املنازعات الضريبيةاإلدارة الضريبيةالتشريع اجلنائي املقارنالتعمق

مادة اختيارية )1(
االنفاذ وتسوية منازعات 

امللكية الفكرية
األربعاء

2010/1/27
مادة اختيارية )1(

فلسفة القانون العام
القانون الدولي 

اخلاص
مادة اختيارية )1( فلسفة 

القانون اجلنائي
الضرائب والرسوم 

اجلمركية
التجارة االلكترونية 

وامللكية الفكرية

خطة المنح الدراسية الرابعة عشرة في مملكة البحرين للفصل الثاني من العام الدراسي 2009/ 2010
مالحظاتنوع الشهادةالنسبة/ المعدلالتخصصالجامعة

جامعة 
البحرين

كلية 
احلقوق

2.50 - %70

ادبي
الثانوية البريطانية:

املستوى العادي )o-level,IGCSE,GCSE( بتقدير ال يقل 
عن C في املواد التالية: لغة اجنليزية، لغة عربية، مادة 

من مواد االجتماعيات )التاريخ، اجلغرافيا، االجتماع، علم 
النفس( أي مادتني اخريني.

املستوى املتقدم )A-level,GCE( بتقدير ال يقل عن B في 
املواد التالية: أدب اجنليزي او لغة اجنليزية اي مادة من 

مواد العلوم االنسانية )مثل التاريخ، اجلغرافيا..(

شروط القبول:
1- املعاملة باملثل 
في القبول بجامعة 
البحرين شريطة ان 
يكون الطالب حاصال 
على شهادة مبعدل 
تراكمي ال يقل عن 

نسبة 70.
2- اال يكون قد مضى 
على الثانوية مدة تزيد 

عن سنتني.
3- ان يجتاز اختبار 

القدرات.
4- ان يجتاز بنجاح 
اي اختبارات يراها 

مجلس اجلامعة.
5- ان يكون الئقا 

صحيا.
6- ان يكون حسن 

السير والسلوك.
7- معادلة شهادة 

الثانوية.

لغة 
اجنليزية

علمي
الثانوية البريطانية:

املستوى العادي )o-level,IGCSE,GCSE( بتقدير ال يقل عن 
C في املواد التالية : لغة اجنليزية، الرياضيات، مادتني من 
املواد التالية )الفيزياء، الكيمياء، االحياء( أي مادة اخرى.
 C بتقدير ال يقل عن )A-level,GCE( :املستوى املتقدم

في املواد التالية: الرياضيات، اي مادة علمية )الفيزياء، 
الكيمياء، االحياء..(

كلية 
الهندسة


