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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
ش���هد مركز ابن الهيثم للتدريب اثن���اء اخلدمة اختتام برنامج تدريب���ي عن الرضا الوظيفي 
والكفاءة الش���خصية حيث تناول البرنامج السلوك التنظيمي لألفراد في موقع العمل والتعرف 
على اخلصائص الفردية للمشارك ومنها الشخصية واملوهبة والقدرات والذكاء واحلافز والهوية 
واملواقف. كما اشتمل البرنامج على عناصر الشخصية والعمل كفريق وإدارة النزاعات باالضافة 
الى العمل حتت الضغوط املختلفة، وقد قام بإلقاء احملاضرات م.يوس���ف العبيد حيث اتس���مت 

باألسلوب املميز في التدريس مما ساهم في حتقيق االهداف املرجوة من هذه الدورة.

الرضا الوظيفي والكفاءة الشخصية بمركز ابن الهيثم

العيسى: جمعية الصداقة الطالبية الكويتية ـ المصرية 
جسر للتواصل العلمي واألكاديمي بين طالب البلدين

بجناح في معرض الكويت في مصر 
والذي يقام سنويا، كما نظمت عددا 
من الدورات في التنمية البشرية 
حتت رعاية سفيرنا لدى القاهرة 
د.رشيد احلمد. وأثنى بهذا الصدد 
عل����ى تواصل واهتمام الس����فارة 
الكويتية  الثقافي����ة  وامللحقي����ة 
باجلمعية وأنشطتها، داعيا جميع 
اجلهات املعنية بالكويت لتوجيه 
املزيد من االهتمام لهذه اجلمعية 
حتى تتمكن م����ن حتقيق أهدافها 
واالضطالع مبهامها. وأشار األمني 
العام جلمعية الصداقة الطالبية 
الكويتية � املصرية الى ان اجلمعية 
تعتزم خالل العام احلالي تنظيم 
معرض بجامعة الكويت عن هوايات 
الطلبة على اخت����الف مجاالتها، 
مشيرا الى انها تعكف حاليا على 
حتديد موعد اقامة املعرض. وبني 
العيسى أنه مبجرد اشهار اجلمعية 
بش����كل رس����مي في مصر سيتم 
تأسيس فرع لها بالكويت متهيدا 

ملزيد من التوسع في أنشطتها.

القاهرة � كونا: أكد األمني العام 
جلمعية الصداقة الطالبية الكويتية 
� املصرية خالد العيسى أن اجلمعية 
تعد جسرا حقيقيا وفاعال للتواصل 
العلم����ي واألكادمي����ي والثقافي 
واملعرفي ب����ني الطالب الكويتيني 

واملصريني.
وق��ال العيس���ى في تص���ريح 
ل� »كونا« بالقاه���رة خالل زيارة 
ملكت���ب الوكالة ترأس خاللها وفد 
اجلمعي���ة ان م���ن ب���ني األهداف 
األساس���ية للجمعية مد جس���ور 
التعارف والتواصل من خالل تبادل 
الثقافات والتراث والعادات والتقاليد 
بني طالب البلدين حتى يكون هذا 
التواصل انعكاس���ا صادقا لعمق 

العالقات األخوية بني الشعبني.
ولفت الى أن اجلمعية تسعى 
لتحقيق عدد من األهداف من بينها 
اتاحة التواصل االيجابي بني الطالب 
املستجد وجامعته من خالل تعريفه 
باجلامعة وأنش����طتها وتاريخها 
التي تصادف  العقب����ات  وتذليل 

وال يزال له أثر على هذه األنشطة 
امتدادها على  كما وكيفا وعل����ى 
مدار العام. وأش����ار العيسى الى 
ان اجلمعية شاركت العام املاضي 

العديد من األنشطة، الفتا في الوقت 
نفسه الى ان غياب الدعم املادي عن 
اجلمعية واعتمادها بشكل أساسي 
على التمويل الذاتي النشطتها كان 

الطلبة في أيامهم االولى باجلامعة. 
وأوضح العيسى ان اجلمعية بدأت 
أنشطتها في عام 2006 وكان لها 
خالل تلك الفترة حتى العام احلالي 

د. انور اليتامى د. عبداهلل الفهيد

خالد العيسى يتسلم درعا تذكارية من أعضاء اجلمعية

اعتمد التقويم الجامعي ووافق على ترقية 9 أساتذة وأقّر منع التدخين داخل مباني الجامعة

اليتامى لـ »األنباء«: مجلس الجامعة جدد لـ 5 عمداء ووافق على تعديل السكن لألساتذة
املخصص���ات املالية لطلبة املنح 
الدراسية بجامعة الكويت وتعديل 
البندين )ج، ه�( من املادة 13 من 
الئح���ة تنظيم املنح الدراس���ية 
تبعا لذلك ين���ص البند )ج( من 
امل���ادة 13 من الئحة تنظيم املنح 
الدراس���ية بجامعة الكويت على 
اآلتي: »مينح طلبة املنح الدراسية 
ممن ال تقيم أسرهم في الكويت، 
مخصصا ماليا قدرة ستون دينارا 
كويتيا شهريا، كما يصرف لهم في 
بداية كل من الفصلني الدراسيني 
األول والثاني، مبلغ خمسني دينارا 
كويتيا لتغطية بدل مالبس وكتب 
وغير ذلك من نثريات«، وينص 
البند )ه� ( على اآلتي: »مينح طالب 
املنحة الدراسية الذي تقيم معه 
زوجته في الكويت، بدل س���كن 
شهريا قدره خمس���ة وسبعون 
دينارا كويتي���ا، وذلك باإلضافة 

الى مخصصه الشهري«.
اقترحت عمادة شؤون الطلبة 
بكتابها رقم 1064 املؤرخ 2009/6/15 
زيادة قيمة املخصص املالي الشهري 
املقرر لكل طالب من طلبة املنح 
الثقافية من ستني دينارا الى مائة 
دينار شهريا، وذلك نظرا لظروف 
غالء املعيش���ة وتلبية حلاجات 
الطلبة األساس���ية والضرورية 
التي تتمثل في تكلفة شراء الكتب 
اجلامعية والقيام بعمل األبحاث 
العلمي���ة الت���ي تتطلبها بعض 
املق���ررات وما يحتاج���ه الطالب 
من قرطاسية وأدوات للدراسة، 
فضال عن املالبس للمحافظة على 
مظهره كطالب منتسب جلامعة 

الكويت.
أفادت إدارة الش���ؤون املالية 
بكتابها رقم 75 املؤرخ 2009/10/5 
ان عدد املستفيدين من املخصصات 
املالية الش���هرية هو 689 طالبا 
وطالبة، وان التكلفة الس���نوية 
بع���د الزي���ادة املقترح���ة تقدر 
مببلغ 826800 دينار أي بزيادة 
قدرها 330720 دينارا عن اجمالي 
املخصص���ات املالية قبل الزيادة 
املقترح���ة. أوصت جلنة العمداء 
في اجتماعها رقم 2009/9 بتاريخ 
3 و15 و2009/12/22 باملوافقة على 

اآلتي:
تعديل البند )ج( من املادة 13 
من الئحة تنظيم املنح الدراسية 
بجامعة الكويت بحيث تصبح على 
الوجه التالي: »مينح طلبة املنح 
الدراسية مخصصا مالية قدره 100 
دينار شهريا، كما يصرف لهم في 
بداية كل من الفصلني الدراسيني 
األول والثاني مبل���غ 100 دينار 
لتغطية بدل مالبس وكتب وغير 

ذلك من نثريات«.
املادة  البندة )ه�( من  تعديل 
13 بحي���ث يصبح عل���ى الوجه 
التال���ي: »مين���ح طال���ب املنحة 
الدراسية الذي تقيم معه زوجته 
في الكويت بدل سكن شهريا قدره 
150 دينارا كويتيا، وذلك باإلضافة 

الى مخصصة الشهري«.
ادراج مبل���غ الزي���ادة ضمن 
التقديرية  امليزاني���ة  مش���روع 
املالية  الكويت للس���نة  جلامعة 

.2011/2010

املجل����س بالتمرير باملوافقة على 
العناصر االربعة عش����رة  نق����ل 
مبوقع الشويخ واملوضحة باملذكرة 
املعروضة الى موقع مدينة صباح 
السالم اجلامعية � جامعة الكويت � 
بالشدادية، ليتسنى ادراجها ضمن 

املخطط الهيكلي لتلك املدينة.
2 - أ - التق����ومي اجلامع����ي 
للعامل����ني اجلامعيني 2011/2010، 

.2012/2011
ب - التقومي اجلامعي لكليات 
مرك����ز العلوم الطبي����ة للعامني 
اجلامعيني 2011/2010، 2012/2011.
3 - مشروع ميزانية اجلامعة 

للسنة املالية 2011/2010.
العمومي����ة  امليزاني����ة   -  4
واحلس����اب اخلتام����ي للجن����ة 
املركزية لدعم جامعة الكويت في 

.2009/3/31
5 - مذكرة في شأن تعديل املادة 
5 من الئح����ة مناقصات اجلامعة 
في شأن تشكيل جلنة املناقصات 
باجلامعة، وذلك بإضافة عضوين 
آخرين للجنة بحيث يصبح عدد 
االعض����اء الذي����ن ينتدبهم مدير 

اجلامعة اربعة.
6 - مذكرة في ش����أن اقتراح 
املالية لطلبة  زيادة املخصصات 
املنح الدراسية بجامعة الكويت، 
وتعديل البندين )ج�، ه�( من املادة 
13 من الئحة تنظيم املنح الدراسية 

تبعا لذلك.
7 - مذكرة في ش����أن اقتراح 
تعديل امل����ادة 32/ب/1 من الئحة 
التدريس  ش����ؤون اعضاء هيئة 
الرواتب  بحيث تتحمل اجلامعة 
والبدالت واملخصصات عدا بدل 
الس����كن ومكافأة احلوافز لعضو 
املنتدب للعمل  التدري����س  هيئة 
باملكاتب الثقافية بسفارات الكويت 

في اخلارج.
8 - مش����روع الالئحة املالية 
لوحدة اخلدمات البحثية مبكتب 

نائب مدير اجلامعة لالبحاث.
9 - مذكرة في ش����أن اقتراح 
انتداب االستاذة د.فريدة  جتديد 

الرعاية السكنية واخلاصة بأحد 
شروط االستفادة من ميزة الرعاية 
الس���كنية. 22 � مذكرة في شأن 
تعديل البند 3 م���ن املادة 19 من 
الئح���ة نظام املق���ررات والفقرة 
الثانية من امل���ادة 16 من الئحة 
الدراس���ي بكليات مركز  النظام 
الطبي���ة، وذلك بتحديد  العلوم 
فترة زمنية يسمح خاللها للطالب 
الراسب أو املنسحب خالل السنة 
التمهيدية مبركز العلوم الطبية 
بالتقدم لاللتحاق مرة أخرى بإحدى 
كلي���ات اجلامعة. 23 � مذكرة في 
شأن عضو البعثة التي مت الغاء 
بعثته ثم حصل على الدكتوراه ومت 
تعيينه عضوا في هيئة التدريس 
باجلامعة، واقتراح اسقاط ما لم 

يسدده من مصاريف الدراسة.
أوال: ترقي���ات أعض���اء هيئة 
الكليات اإلنس���انية  التدريس- 
واالجتماعية: إبراهيم محمد كرم 
استاذ في قس���م املناهج وطرق 
التدريس بكلية التربية، عبداهلل 
محمد الغزالي استاذ في قسم اللغة 
العربية وآدابها بكلية اآلداب، رشيد 
محمد جاسم القناعي استاذ مساعد 
في قسم احملاسبة بكلية العلوم 
اإلدارية، نايف محمد العجمي استاذ 
مساعد في قس���م الفقه وأصول 

الفقه بكلية الشريعة.
ثانيا: ترقي���ات أعضاء هيئة 
العملية:  الكلي���ات  التدري���س- 
عبداهلل فرحان عويد استاذ مساعد 
في قسم طب األطفال بكلية الطب، 
فيصل عبداهلل الصايغ اس���تاذ 
مساعد في قسم األمراض الباطنية 
بكلية الطب، مشعل خلف الغريب 
استاذ مس���اعد في قسم هندسة 
البترول بكلية الهندسة والبترول، 
معاوية قدميات اس���تاذ مساعد 
في قسم العلوم الوقائية وعلوم 
النمو والتطور بكلية طب األسنان، 
مي داود البدر استاذ مساعد في 
قسم علم وظائف األعضاء بكلية 

الطب.
زي���ادة  اقت���راح  وح���ول 

اجلامعة ملدة س���نة ثم بعد ذلك 
عينت���ه اجلامعة فعن���د تعيينه 
تسقط عنه املطالبة بباقي املبلغ. 
كما مت التجديد خلمسة عمداء وهم 
عميد كلية اآلداب د.ميمونة الصباح 
وعميد كلية العلوم االدارية د.راشد 
الهندس���ة  العجمي وعميد كلية 
د.طاهر الصح���اف وعميد كلية 
الطب د.فؤاد العلي وعميد كلية 
العلوم الطبية املساعدة د.سعود 

العبيدي ملدة سنتني متتاليتني.
كما اشار الى انه متت ترقية 
9 اعضاء هيئة تدريس واعتماد 
التقومي اجلامعي للعامني اجلامعيني 
2011/2010 و2012/2011 كما مت اعتماد 
التقومي اجلامعي للكليات. وفيما 
يلي نص ج����دول اعمال مجلس 
اجلامعة والتي حصلت »األنباء« 

على نسخة منه.
1 - أ - التصديق على محضر 
الذي عقد  االجتماع رقم 2009/3 
بتاريخ 22 و1430/7/27ه� املوافق 

15 و2009/7/20.
ب - التصدي����ق عل����ى قرار 
املجل����س بالتمرير باملوافقة على 
اقتراح كلية الطب منح د.جاسم 
الكندري � االستاذ املساعد بقسم 
علم وظائف االعضاء، اجازة تفرغ 
علمي مل����دة عام اعتبارا من بداية 
الفصل الدراس����ي االول من العام 
اجلامعي 2010/2009 وفقا الحكام 
املادة 26 من الئحة شؤون اعضاء 

هيئة التدريس.
ج����� - التصديق عل����ى قرار 
املجل����س بالتمرير باملوافقة على 
توصية كلية الهندسة والبترول 
باملوافق����ة على انت����داب د.احمد 
عيسى بشارة االس����تاذ املساعد 
امينا  انتدابا كليا للعمل  بالكلية 
عاما للجنة الوطنية الستخدامات 
الطاقة النووية لالغراض السلمية 
ملدة عام وذلك بناء على طلب وزير 
التربية ووزي����ر التعليم العالي، 
في ضوء قرار مجلس الوزراء في 

هذا الشأن.
د - التصدي����ق عل����ى ق����رار 

الدراس���ي االول للعام اجلامعي 
.2011/2010

كلية البنات اجلامعية: د.سناء 
صال���ح محمد بوحم���را »اجازة 
تف���رغ علمي« ع���ام اعتبارا من  

.2010/9/24
16 - اقت���راح كلي���ة احلقوق 
تأجيل اج���ازة التف���رغ العلمي 
للدكتور مدوس فالح الرش���يدي 
االستاذ املس���اعد بقسم القانون 
الدولي ملدة عام لتصبح اعتبارا 
الدراسي االول  الفصل  من بداية 
للعام اجلامعي 2011/2010 بدال من 
بداية الفصل الدراسي االول للعام 

اجلامعي 2010/2009.
17 - اقت���راح بعض الكليات 
جتديد تعيني وتعيني اعضاء في 
مجلس الكلية م���ن اخلارج ملدة 
عام���ني اعتبارا م���ن بداية العام 
اجلامع���ي 2010/2009، أ - كلية 
العلوم االدارية: عدنان عبدالعزيز 
البحر ومها خالد الغنيم، ب - كلية 
البنات اجلامعية: محمد حمد الرومي 
وملياء براك الطبطبائي، ج� - كلية 
العلوم: زيد خالد زيد النويف ومها 
عبدالرحمن مال حسني، د- كلية 
العلوم االجتماعية: د.عبدالعزيز 
سلطان العيس���ى ود.عبداملجيد 
حاجي حسني الشطي، ه� - كلية 
اآلداب: د.يعقوب يوسف الغنيم 
وسعاد سيد رجب الرفاعي، و - 
كلي���ة الصيدلة: الصيدالني عمر 

السيد عمر ود.عيسى اخلليفة.
18 - مذكرة في شأن تطبيق 
الئحة وزارة التعليم العالي فيما 
يتعلق بصرف بدل نقدي لتذاكر 
السفر على معيدي بعثات جامعة 

الكويت.
19 - جتدي���د تعي���ني عمداء 
بعض الكليات ف���ي ضوء ما مت 

من تقييم.
20 - اقت���راح بعض الكليات 
التدريس  ترقية بعض اعض���اء 

بها.
21 � مذك���رة في ش���أن حذف 
الفقرة )أ( من املادة 2 من الئحة 

بيان عاكوم
بعد أربع ساعات من النقاش 
والتحاور اعتمد مجلس اجلامعة 
الذي عقد امس برئاس���ة وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
د.موضي احلمود وحضور مدير 
جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
وامني عام اجلامعة د.انور اليتامى 
الى جانب نواب املدير والعمداء في 
كليات جامعة الكويت حيث اعتمد 
كثيرا من املوضوعات التي كانت 
مطروحة على جدول أعماله. eأمني 
عام اجلامعة د.أنور اليتامى عقب 
االنتهاء من االجتماع الذي بدأ عند 
السادس���ة وانتهى عند العاشرة 
مس���اء وصف االجتماع باملثمر 
التي ناقشها  لكثرة املوضوعات 
اما بخصوص ما مت اقراره فقال 
اليتامى في تصريح ل� »األنباء« انه 
مت اقرار مشروع ميزانية اجلامعة 
ومراجعة األرقام االولية من وزارة 
املالية، حيث مت التأكيد على انها 
غير كافية لسد احتياجات اجلامعة 
في ظل تزايد اعداد قبول الطلبة، 
الفتا الى انه ستتم مناقشتها مع 

وزارة املالية.
ولف���ت اليتامى في تصريحه 
ل� »األنباء« الى انه متت مناقشة 
تعديل الئحة مناقصات اجلامعة 
وزيادة اعضاء هيئة التدريس في 
هذه اللجنة حيث زاد عددهم من 

اثنني الى خمسة.
واعل���ن ان���ه مت االتفاق على 
املالية لطلبة  زيادة املخصصات 
املنح الدراس���ية من 60 الى 100 
دينار واملتزوج كان يحصل على 
70 دينارًا كبدل سكن اآلن اصبح 

يحصل على 150 دينارًا.
وذك���ر اليتامى ان���ه مت اقرار 
مش���روع الالئحة املالية لوحدة 
اخلدم���ات البحثية مبكتب نائب 

مدير اجلامعة لألبحاث.
وب���ني انه مت جتدي���د انتداب 
د.فريدة العوضي الى معهد االبحاث 
العلمي���ة، واملوافقة على انتداب 
د.اس���عد عبدالعزيز الراشد الى 
االمانة العامة ملجلس اجلامعات 

اخلاصة.
واعلن عن اقرار منع التدخني 
داخل املباني اجلامعية والسماح 
فقط للتدخني خارج املباني وفي 
االماكن التي ستخصص للمدخنني. 
واشار الى انه متت املوافقة مبدئيا 
على انشاء كلية لعلوم وهندسة 
احلاس���وب في جامعة الكويت. 
وعن الئحة الرعاية السكنية قال 
اليتامى انه مت مناقشة تعديل هذه 
الالئحة بحيث يسمح ألعضاء هيئة 
التدريس واألكادميية املس���اندة 
ممن يتمتعون ببدل السكن بأن 
يس���تمر بدل الس���كن حتى بعد 
متلكهم سكنا خاصا او استثمارا، 
ومخاطبة مجلس اخلدمة املدنية 
بهذا الشأن، الفتا الى انه مت تعديل 
بند في الالئحة بحيث ان عضو 
البعثة الذي ترسله جامعة الكويت 
ليحصل على بعثة دكتوراه وال 
يستطيع ان يكمل وتبدأ اجلامعة 
باس���ترداد املبالغ منه، فإذا اكمل 
على حسابه اخلاص والتحق مرة 
اخرى بجامعة الكويت وانتدبته 

15 - اقتراحات كليات: التربية، 
والهندس���ة والبترول، والعلوم 
االدارية، والبنات اجلامعية منح 
اجازة تفرغ علمي او مهمة علمية 
قيادية، او اج���ازة علمية، وذلك 
وفقا لالئحة شؤون اعضاء هيئة 
التدريس، على التفصيل املوضح 
باملذكرات املعروضة لكل من: كلية 
التربية: د.عبداهلل محمد الشيخ 
عب���داهلل اخللف »اج���ازة تفرغ 
علمي« ع���ام اعتبارا م���ن بداية 
الدراس���ي االول للعام  الفص���ل 
اجلامعي 2011/2010، د.سعد جاسم 
الهاشل »اجازة تفرغ علمي« عام 
اعتبارا من بداية الفصل الدراسي 
الثاني للعام اجلامعي 2010/2009، 
د.علي جاسم محمد الشهاب »مهمة 
علمية قيادية« عامان اعتبارا من 
بداية الفصل الدراسي االول للعام 

اجلامعي 2011/2010.
الهندس���ة والبترول:  كلي���ة 
د.ميثم حسن عبداحلسني صفر 
»اجازة تفرغ علمي« عام اعتبارا 
من بداية الفصل الدراسي الثاني 
للعام اجلامعي 2010/2009، د.احمد 
حمود عبداللطيف اجلسار »اجازة 
تفرغ علمي« عام اعتبارا من بداية 
الدراس���ي االول للعام  الفص���ل 

اجلامعي 2011/2010.
كلية العلوم االدارية: د.اقبال 
الرحمان���ي »اجازة تفرغ  محمد 
علمي« عام اعتبارا من بداية الفصل 

محمد احمد العوضي االس����تاذة 
الكيمياء احليوية بكلية  بقس����م 
الطب، انتدابا كليا للعمل »مستشار 
اول« مبعه����د الكوي����ت لالبحاث 
العلمية، وذل����ك ملدة عام اعتبارا 

من 2009/9/28.
10 - مذكرة في ش����أن اقتراح 
انتداب د.أسعد عبدالعزيز الراشد 
االستاذ بقسم هندسة الكمبيوتر 
بكلية الهندسة والبترول، انتدابا 
كليا لوزارة التعليم العالي للعمل 
كمستشار في االمانة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة، وذلك ملدة عام 
ابتداء من الفصل الدراسي الثاني 

للعام اجلامعي 2010/2009.
11 - اقتراح كلية العلوم جتديد 
عق����د د.محمد عبدالك���رمي احمد 
االستاذ بقسم الكيمياء حتى نهاية 
العام اجلامعي 2011/2010 في ضوء 
القسم  التجديد وتقرير  مبررات 
العلمي والكلية، استثناء من السن 

القصوى للتعاقد.
12 - اقتراح منع التدخني داخل 
املباني اجلامعية، والس���ماح به 
فقط في االماكن التي ستخصص 
املبان���ي  خ���ارج  للمدخن���ني 

اجلامعية.
13 - دراس���ة اولية مبنظور 
مستقبلي حول استحداث جامعة 

حكومية جديدة بالكويت.
14 - انشاء كلية لعلوم وهندسة 

احلاسوب بجامعة الكويت.

ميزانية الجامعة غير كافية لسد االحتياجات بعد زيادة أعداد الطالب و االتفاق على زيادة المخصصات المالية لطلبة المنح من 60 إلى 100 دينار والمتزوج كبدل سكن من 70 إلى 150 دينارًا 

وقعت جامعة الكوي���ت امس مذكرة تفاهم 
مع االمانة العامة للجنة املركزية لالشراف على 
املشاريع املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة بحضور 
عدد من عمداء اجلامع���ة وممثلني من اللجنة 

املركزية.
واعرب امني عام اجلامع���ة د.انور اليتامى 
في تصريح صحافي عن سعادته بتوقيع هذه 
االتفاقية معتبرا انها صفحة جديدة من صفحات 
التعاون بني جامعة الكويت وباقي مؤسسات 
الدولة مشيرا الى ان هذه االتفاقية تعتبر احدى 
البوابات االساسية التي تصب في خدمة املواطن 

واملقيم على حد سواء.
من جانبه قال عميد كلية العلوم السابق د.رضا 
احلسن ان جامعة الكويت متتلك االمكانيات في 
دعم املشاريع االكادميية والبحثية والفنية في 
الكوي���ت وذلك من خالل التع���اون مع االمانة 
العامة للجنة املركزية لالشراف على املشاريع 

املتعلقة باعادة تأهيل البيئة.
واشار احلسن الى ان هذه املذكرة توفر خدمة 
جليلة إلعادة اعمار البيئة من آثار احلرب التي 

سببها االحتالل العراقي الغاشم.
اما عميد كلية الهندس���ة والبترول د.طاهر 
الصحاف فأوضح ان مكتب االستشارات والتطوير 
املهني في كلية الهندسة والبترول سيساهم في 
تنفيذ مراحل هذا املشروع من خالل استقطاب 

الكفاءات واعدادها من داخل الكلية.
واكد الصحاف دور جامعة الكويت في دعم 
مثل هذه املشاريع من خالل مكتب االستشارات 
والتطوير املهني مشيرا الى ان مكتب االستشارات 
ق���دم العديد من االستش���ارات التي تصب في 
مصلحة الوطن مثل مشروع جسر جابر واعداد 
الكفاءات في مجال االمن والس���المة في احلقل 

النفطي.
من جهته قال رئي���س مجلس ادارة الهيئة 
العامة لتقدير التعويضات ورئيس االمانة العامة 
للجنة املركزية لالشراف على تنفيذ املشاريع 
املتعلقة بإعادة تأهيل البيئة خالد املضف ان هذا 
العقد سيمول بالكامل من التعويضات البيئية 
املمنوحة ملشاريع تأهيل البيئة من قبل جلنة 

االمم املتحدة للتعويضات.
واوضح ان ه���ذا العقد يعد اخلطوة االولى 
نحو تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة املتضررة 
من احلرب في الكويت والذي سيقوم به مكتب 
االستشارات والتطوير املهني في كلية الهندسة 

والبترول.
وذكر املضف ان عملية اعادة رصد الوضع 
احلالي للتلوث بعد مرور 5 سنوات من تقدمي 
املطالبات البيئية تأتي نتيجة لعدد من املتغيرات 
البيئية التي من شأنها التأثير على التقديرات 

األولية لهذه االضرار.

اتفاقية تفاهم بين جامعة الكويت
واللجنة المركزية إلعادة تأهيل البيئة

مقترح التقويم الجامعي للعام 2011 / 2012
الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األول

االحد 2012/2/5االحد 2011/9/11دوام أعضاء هيئة التدريس

االحد � اخلميساستكمال جداول الطلبة
2011/9/15 � 11

االحد � اخلميس
2012/2/9 � 5

االحد 2012/6/10االحد 2012/2/12االحد 2011/9/18بدء الدراسة

اخلميس 2012/2/23اخلميس 2011/9/29آخر يوم لوقف القيد االختياري

اخلميس 2012/3/22اخلميس 2011/10/27آخر يوم لالنسحاب من املقررات

آخر يوم لتقدمي التماسات االنسحاب الكلي 
اخلميس 2012/4/26اخلميس 2011/12/8من الدراسة

اخلميس 2012/7/26االربعاء 2012/5/23االربعاء 2012/1/4آخر يوم في الدراسة

فترة االمتحانات النهائية مبا فيها 
االمتحانات املوحدة

اخلميس � الثالثاء
2012/1/17 � 5

اخلميس � الثالثاء
2012/6/5 � 5/24

السبت � الثالثاء
2012/7/31 � 28

اخلميس 2012/8/2اخلميس 2012/6/7اخلميس 2012/1/19آخر يوم إلدخال الدرجات

االحد � الثالثاءفترة التحويل بني الكليات
2012/1/24 � 22

االحد � الثالثاء
2012/6/12 � 10

االحد � اخلميس
2012/8/9 � 5

االحد � السبتإجازة الفصل الدراسي
2012/2/4 � 1/22

االحد � السبت
2012/9/1 � 6/10

االحد � السبت
2012/9/1 � 8/5

مقترح التقويم الجامعي للعام 2011/2010
الفصل الصيفيالفصل الثانيالفصل األول

األحد 2011/2/13األحد 2010/9/19دوام أعضاء هيئة التدريس

األحد � اخلميس استكمال جداول الطلبة
2010/9/23-19

األحد � األربعاء 
2011/2/16-13

األحد 2011/6/19األحد 2011/2/20األحد 2010/9/26بدء الدراسة

اخلميس 2011/3/3اخلميس 2010/10/7آخر يوم لوقف القيد االختياري

اخلميس 2011/3/31اخلميس 2010/11/4آخر يوم لالنسحاب من املقررات

آخر يوم لتقدمي التماسات االنسحاب 
اخلميس 2011/5/5اخلميس 2010/12/16الكلي من الدراسة

اخلميس 2011/8/4األربعاء 2011/6/1األربعاء 2011/1/12آخر يوم في الدراسة

فترة االمتحانات النهائية مبا فيها 
االمتحانات املوحدة

اخلميس � الثالثاء
2011/1/25-13

اخلميس � الثالثاء 
2011/6/14-2

السبت � الثالثاء
2011/8/9-6

اخلميس 2011/8/11اخلميس 2011/6/16اخلميس 2011/1/27آخر يوم إلدخال الدرجات

األحد � الثالثاءفترة التحويل بني الكليات
2011/2/1-1/30

األحد � الثالثاء 
2011/6/21-19

األحد � اخلميس
2011/8/18-14

األحد � السبتإجازة الفصل الدراسي
2011/2/12-1/30

األحد � السبت
2011/9/10-6/19

األحد � السبت
2011/9/10-8/14


