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الجامعة: تصميم جديد لعملية التسجيل

نظام معلومات الطالب االلكترونية 
احلالية وطرق حتسينها واعادة 
تصمي����م الشاش����ات واخلدمات 

املقدمة.
كما مت����ت مناقش����ة مميزات 
التصميم اجلديد لعملية التسجيل 
املق����ررات املفضلة  وهي: تفعيل 
التسجيل  الطالب قبل فترة  لدى 
بفترة كافية، بحيث تسمح للطالب 
باختيار ما يناس����به من مقررات، 
وق����درة الطالب عل����ى بناء خطة 
جدوله الدراس����ي واختيار قائمة 
املقترحة اس����تعدادا  باملق����ررات 
للتسجيل ومطابقة املقررات املفضلة 
مع املقررات املطروحة باالضافة الى 
امكانية طرح املقررات املناسبة من 

قبل متخذي القرار.

اجلديدة، فضال عن تقدمي املالحظات 
واملقترحات من قبل ممثلي تصميم 
بوابة الطال����ب االلكترونية وهم: 
مركز نظم املعلومات وعمادة القبول 
والتسجيل وادارة العالقات العامة 

واالعالم.
وقد قامت اللجنة بعرض ابرز 
مهام اللجنة ومن اهمها: دراسة بوابة 
نظام معلوم����ات الطالب واضافة 
خدمات جدي����دة للطالب وعضو 
هيئة التدريس وحصر املعلومات 
التي يحتاج اليها الطالب وعضو 
هيئة التدري����س، فضال عن ربط 
النظام مبشروع البريد االلكتروني 
ومشروع الرسائل القصيرة واقتراح 
ما تراه اللجنة مناسبا في مجال 
البوابة االلكترونية ودراسة بوابة 

حتت رعاي����ة امني عام جامعة 
الكويت د.انور اليتامى وبحضور 
القبول والتسجيل د.مثنى  عميد 
الرفاعي والعميد املساعد لالحصاء 
د.صبي����ح املخيزمي ومديرة ادارة 
التس����جيل هدى الهولي ورئيسة 
قسم التسجيل سنابل الدويسان 
ومدي����ر مركز نظم املعلومات مها 
النشر  قدومي ورئيس����ة قس����م 
االلكتروني بادارة العالقات العامة 
واالعالم مليس النقيب ورئيس����ة 
جلنة اع����ادة تصميم بوابة نظام 
معلومات الطالب االلكترونية مرمي 
العتيبي، اقامت جلنة اعادة تصميم 
بوابة نظ����ام معلوم����ات الطالب 
االلكترونية بجامعة الكويت عرضا 
خاصا بالتصميم اجلديد لعملية 

التسجيل في اجلامعة.
وبهذه املناس����بة، اش����اد امني 
عام اجلامعة د.انور اليتامى بدور 
جامعة الكويت في عملية تطبيق 
مثل ه����ذا النظام على مس����توى 
اجلامعات املتقدمة بالدول االخرى، 
مشيرا الى ان هذا النظام سيساهم 
بنقلة نوعية كبيرة مبستوى نظام 

التسجيل في جامعة الكويت.
بدورها، قالت رئيس����ة جلنة 
اعادة تصميم بوابة نظام معلومات 
الطالب االلكترونية مرمي العتيبي 
ان الهدف من هذا العرض هو اطالع 
التس����جيل  آلية  املدعوي����ن على 

آالء خليفة
أوضح رئيس رابطة طلبة الطب محمد الغامن 
ان الرابطة قامت مبقابلة نائب مدير اجلامعة ملركز 
العلوم الطبية د.عبداهلل بهبهاني األسبوع املاضي 
ملناقشة عدد من حتركات الرابطة لهذا العام وعلى 
رأسها مقترح الرابطة للمكافأة التشجيعية لطلبة 
السنوات ما قبل اإلكلينيكية، وقد قام بهبهاني 
باطالع الرابطة على آخر التطورات بشأن إقرار 
املكافأة حي���ث ان بهبهاني تبنى ودعم املقترح 
أم���ام مجلس اجلامعة وأش���ار بهبهاني الى ان 
املقت���رح اآلن يدرس من قبل اللجنة املالية قبل 
عرضه على املجلس إلقراره، اجلدير بالذكر ان 
هذا املقترح يحظى بتأييد عدد من اداريي اجلامعة 
مبن فيهم أم���ني عام اجلامعة د.أنور اليت����امى 

وعميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم دياب وعمادة 
كلية الطب.

على صعيد آخر، ناقشت الرابطة مع بهبهاني 
تخصيص موقع إلنش���اء ف���رع ملكتبة الطالب 
واقترحت الرابطة عددا من املواقع الشاغرة في 
املرك���ز، وقد قام بهبهاني بوعد الرابطة بتوفير 
موقع عما قريب لتنفيذ املوقع في أس���رع وقت 
ممكن، كما قامت الرابطة باقتراح توسعة كاڤتيريا 
كلية الطب لالستفادة من املساحة الشاغرة في 
احلديقة التي تطل عليها الكاڤتيريا كتوسعة لها، 
وناقش���ت أيضا الرابطة توسعة مصلى الكلية 
واقتراحات اخرى عديدة، وفي نهاية حديثه شكر 
الغامن د.بهبهاني الستقباله وفد الرابطة ومساندة 

مقترحاتها مبا يصب في املصلحة الطالبية.

آالء خليفة
التقى كل من مساعد العميد للشؤون الطالبية 
بكلية العلوم بجامعة الكويت د.خالد القطان ومدير 
مكتب اخلريج���ني والتدريب الطالب���ي د.عرفات 
الشعيبي مع مديري ادارة املوارد البشرية د.طالل 
العازمي في الهيئة العامة للبيئة خالد بوخضور من 
املركز العلمي، لعمل برنامج تدريبي خاص ضمن 
اطار التعاون املش���ترك لتدريب طلبة الكلية في 
السنة النهائية الكتسابهم املهارات العلمية ورفع 
قدراتهم املهنية واالستفادة من اخلبرات العلمية 

املتواجدة في سوق العمل.
وتعتبر هذه اخلطوة من املراحل األولية لتعزيز 
التعاون بني اجلهتني، هذا وس���يتم في املستقبل 
القريب االتفاق على تفاصيل عملية التدريب بشكل 
اشمل، حيث تعتبر هذه االتفاقية احدى االتفاقيات 
التي س���تنجزها كلية العلوم مع جهات أخرى في 
الكويت في القطاعني احلكومي واخلاص لتدريب 
طلبتها، وترجو الكلية ان تساهم هذه االجراءات 
واألنشطة في فتح املزيد من مجاالت العمل للطلبة 

وتعريف سوق العمل مبخرجاتها.

يسهل على الطلبة اختيار ما يناسبهم من مقررات

د.أنور اليتامى ود.مثنى الرفاعي خالل العرض

د.عبداهلل بهبهاني خالل لقائه وفد الطلبة

عمار الكندري

د.عبدالرحيم ذياب وفيصل الثويني وفيصل مقصيد خالل االجتماع

د.عبدالرحيم ذياب خالل زيارته للمعرض

التصميم اجلديد لعملية التسجيل

رابطة الطب إلقرار المكافأة التشجيعية
لطلبة السنوات ما قبل اإلكلينيكية

اتفاقية تعاون بين »العلوم«
 وكل من »البيئة« و»المركز العلمي«

وفد من الرابطة التقى بهبهاني

اتحاد الجامعة: دعم الكتب الدراسية بنسبة %80
االمور االكادميية، وذلك لتحقيق 
اقصى فائ���دة مرجوة من تلك 
االستعانة التي بال شك ستعود 
بالفائدة على جموعنا الطالبية 
الكتساب اخلبرة وروح احلياة 
العملية التي سيعيشونها بعد 

تخرجهم من اجلامعة.
واضاف الكندري ان املقابلة 
شملت ايضا التطرق الى مكافأة 
امليداني واملجتازين  التدريب 
90 وحدة دراس���ية في بعض 
الكليات مثل احلقوق وقس���م 
االعالم بكلية اآلداب والعلوم 
االداري���ة واالجتماعية وكلية 
البنات والعلوم والهندسة على 
ان يتم تخصيص مكافأة لهم 

خالل هذا التدريب امليداني.

الكبرى  العوامل اإلحصائي����ة 
ألي جهاز إحصائي وهو العملية 
الكلية جلمع البيانات وجتهيزها 
ونشرها بعدد األفراد في منطقة 
معينة في حلظة معينه، فيتم 
جمع بيانات حول اخلصائص 
االجتماعي����ة والدميوغرافي����ة 
لألفراد، وان أسلوب العد املتخذ 
ه����و الفعلي لغي����ر الكويتيني 

والنظري للكويتيني. 
ومن جانبه اشار عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب إلى 
ضرورة عمل دراسات تهم فئة 
الشباب وطلبة اجلامعة باألخص 
لعرض املشاكل والقضايا التي 
تهمهم، كما أك����د على ضرورة 
تخصي����ص صن����دوق في كل 
موق����ع جامعي يحت����وي على 
مجموعة من الكليات لتيس����ير 
سبل املشاركة للطالب مع تكثيف 
احلملة اإلعالمية داخل اجلامعة 
بالتنس����يق مع إدارة العالقات 
العامة املس����ؤولة بدورها عن 

ذلك. 

التفوق  املكافأتني )مكافأة  بني 
الدراس���ي + التفوق الدراسي 

للفصل الواحد(.
واض���اف الكن���دري انه مت 
الى  اثن���اء االجتماع  التطرق 
الطالبي  التش���غيل  برنام���ج 
االدارات  داخل اجلامعة وحث 
اجلامعي���ة على االس���تعانة 
الش���بابية من  الطاقة  بتل���ك 
زمالئنا الطلبة وتوسيع دائرة 
االستعانة لتشمل ادارة املكتبات 
والتغذي���ة وآف���اق اجلامعية 
القبول والتس���جيل،  وعمادة 
وذلك لرفع اجلهد والعناء عن 
تلك االدارة واملساهمة في تلبية 
اثناء  الطلبة  كل احتياج���ات 
عمليات التسجيل وغيرها من 

تلك املكافأة بشرط اال تقل عدد 
وحداته عن 12 وحدة دراسية، 
علما بأن���ه ال يج���وز اجلمع 

االحتاد تلق���ى موافقة مبدئية 
على بعض املشاريع منها خاصة 
بدعم الكتب الدراسية واحتمال 
زيادة نسبة الدعم لتصل الى 
80% وذلك من اجل رفع الصعاب 
املادية عن كاهل زمالئنا الطلبة 
باجلامعة، وكذلك دراسة اقرار 
مكافأة مقطوعة ملتفوقي الكورس 
الدراس���ي االكادمي���ي الواحد 
لتشجيع الطلبة على بذل اجلهد 
والتفوق الدراسي الذي من شأنه 
خلق التنافس الشريف فيما بني 
اجلموع الطالبية للوصول الى 
التفوق واحلصول على اعلى 
الدرج���ات ويحص���ل الطالب 
املتفوق احلاص���ل على معدل 
فصلي ثالث نقاط ونصف على 

املطلوبة للمشاركة هي من 5500 
إلى 6000 شخص، وستخصص 
لهم مكافأة قدرها 400 دينار بعد 
القاعدة  إمتام املش����اركة، وان 
األساسية في عملنا هي توفير 
التي ميكن  الدقيق����ة  البيانات 
االعتماد عليها لعمل أي دراسة 

أو حتليالت بعد ذلك.
وأش����ار إلى أن التعداد من 

ه����ذا التاريخ، بحي����ث يتمكن 
كل مشارك من استخدام جهاز 
احلاسوب احملمول وإمتام عملية 
التعداد االلكتروني والتي سيكون 
املع����دل اليومي لها من 5 إلى 6 
أسر تقريبا ونصيب كل عداد 100 
أسرة، واألولوية في املشاركة 

للشباب الكويتي.
ب����أن األعداد  الثويني  وزاد 

وأكد الثويني أن املش����اركة 
ستبدأ بالدخول في جهاز تدريبي 
ودورات خاص����ة للمش����اركني 
العمل  الطلبة بكيفية  لتعريف 
ف����ي مجال التع����داد وتهيئتهم 
للعمل امليدان����ي، بحيث تكون 
مدة العمل بعد ذلك شهرا واحدا، 
ويبدأ العمل الفعلي بتاريخ 5/1 
التدريبية قبل  وتكون األعمال 

آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة االدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامعة عمار الكندري 
ان االحتاد عق���د لقاء مع امني 
ع���ام جامعة الكوي���ت د.انور 
اليتامى ملتابعة كل املستجدات 
املتعلقة باملشاريع والدراسات 
واملقترحات التي قدمها االحتاد 
لإلدارة اجلامعية منها توفير 
ل���كل طالب، ودعم  الب توب 
الدراس���ية، ومكافأة  الكت���ب 
امليداني لبعض الكليات، مكافأة 
متفوق���ي الكورس الدراس���ي 
الواحد، واخيرا برنامج التشغيل 

الطالبي باجلامعة.
ان  الى  الكن���دري  واش���ار 

آالء خليفة
اس����تعرض اجلهاز املركزي 
للمعلومات خطته اإلستراتيجية 
العام للدولة  الوطنية للتعداد 
وذلك خالل االجتماع مع عمادة 
شؤون الطلبة وإدارة العالقات 
العامة ونقابة العاملني بجامعة 

الكويت.
وق����ال فيص����ل الثويني ان 
احلملة اإلعالمية ستكون مكثفة 
داخل الكويت واجلامعة وعلى 
مستوى مجلس التعاون كذلك، 
وانه من الضروري إشراك الشباب 
الكويتي ملمارسة مثل هذه املهنة 
الكسابه خبرة وممارسة عملية 
إلى فرص  ومشاركة باإلضافة 
العمل الكثيرة عن طريق حصوله 
على ش����هادة خبرة، وس����تتم 
املش����اركة بتعبئة االستمارات 
أماكن  والصناديق املوزعة في 
متفرقة ف����ي الدولة وتوزيعها 
كذلك على نط����اق الكليات في 
اجلامعة بعد التنسيق مع إدارة 

العالقات العامة.

إقرار مكافأة لمتفوقي الكورس الدراسي الواحد 

البرجس: توعية المواطنين لالنخراط في العمل التطوعي
في شتى دول العالم حيث ساهمت 
بأعمالها اخليرة املتنوعة في ابراز 
الوجه احلضاري للكويت حكومة 
وشعبا. وأثنى اليعقوب على جهود 
البرجس وحرص����ه على ايصال 
املساعدات االنسانية للمنكوبني 
في ش����تى بقاع العالم، مؤكدا ان 
التحرك من خالل اجلمعية يبقي 
الكويت دائما ضمن الدول السباقة 

في تقدمي املساعدات االنسانية.
وقال ان الكوي����ت عملت منذ 
القدم على مد يد العون ومساعدة 
الدول االخرى ادراكا منها بترابط 
العال����م وأهمية تعاون الدول من 
اجل التخفيف عنها جراء الكوارث 

الطبيعية.
اما رئيس قسم القانون الدولي 
د.عيسى العنزي فأكد بذل اجلمعية 
كل ما متلكه م����ن جهد وامكانات 
الى  في سبيل ايصال املساعدات 
املتضررين في دول العالم ضمن 
اطار حرصها على دعم كل اجلهود 

الرامية لتخفيف املعاناة عنهم.
كما أشاد بجهود وأعضاء مجلس 
ادارة اجلمعية في ايصال املساعدات 
الطبي����ة والغذائية الكويتية الى 
املتضررين جراء الكوارث الطبيعية 
مؤكدا حاج����ة الكويت الى جهود 
املتطوعني واملتطوعات للمساهمة 
في مواجهة الكوارث االنس����انية 

وتنمية املجتمع وتقدمه.

مبفرده، لذا نطلب من األمانة العامة 
التعاون ان تتبنى  لدول مجلس 
هذا املوضوع بشرط عدم وجود 

سيطرة على اداء العمل.
واضاف البرج����س ان جميع 
العاملني في اجلمعية متطوعون، 
اذ ال توجد تعيينات في اجلمعية، 
مبينا انن����ا الوحيدون في الدول 
انتخابهم  الذين يت����م  العربي����ة 
اعض����اء للجمعية على الرغم من 
ان اجلمعيات االخرى في الدول كلها 

معينني من قبل هذه الدول.
من جانبه اشاد القائم بأعمال 
عميد كلية احلقوق د.بدر اليعقوب 
بجهود اجلمعية التي دأبت على 
اغاثة املنكوبني ومد يد العون لهم 

وشركة البترول الوطنية، بسبب 
ان هؤالء غير مسلمني، مؤكدا انه 
يجب على االنسان ان يتخلى عن 
النظر الى الدين واللون واالنتماء 
والوالء وينظر اليه على انه حالة 

انسانية.
كم����ا اس����تهجن البرجس من 
التصرف الذي يصدر من جمعيات 
اله����الل االحمر ف����ي دول مجلس 
التع����اون اخلليج����ي قائال: نريد 
ان نوحد سياستنا وان نتعاون 
ألنن����ا ندفع للمنظم����ات الدولية 
س����واء لالحتاد الدولي للصليب 
والهالل األحمر، من اجل ان نكون 
مشاركني في اتخاذ القرارات لكن 
دون جدوى تنفق ولكن الكل يعمل 

ميارسوا العمل التطوعي الفعلي 
الواقع من  واحلقيقي على ارض 
خالل مساعدة االنسان في كل الدول 
التي تصاب بكارثة من الكوارث، 
ألن هذا العمل يرفع سمعة الكويت 
أمام العالم. كما متنى البرجس من 
وزارة التربية ان تدعم نشاط العمل 
التطوعي وحثهم على املش����اركة 
في العم����ل التطوعي الذي يخدم 
االنسانية، ألن الكويت في حاجة 
الى زي����ادة املتطوعني في العمل 
ان  البرجس  التطوع����ي. وب����ني 
احلادث االخير الذي تعرضت له 
هاييتي اظهر شيئا غريبا لم يكن 
معهودا اذ لم يتبرع احد ملنكوبي 
الوطني  البنك  احلادث باستثناء 

آالء خليفة
الهالل  اوضح رئيس جمعية 
األحمر برجس البرجس ان جمعية 
الهالل االحمر جمعية مستقلة ولها 
ش����خصيتها االعتبارية في رسم 
سياستها التي تتبناها والتي تنبع 
من داخل اجلمعية وليست موجهة 

من أي جهة كانت.
وأشار البرجس خالل الندوة 
الت����ي عقدتها كلية احلقوق امس 
حتت عن����وان »حماي����ة ضحايا 
الكوارث الطبيعية« بالتعاون مع 
جمعية الهالل األحمر الكويتي الى 
ان اجلمعية تقوم بدور انس����اني 
وتقدم مظهرا حضاريا انس����انيا 
العمل  ام����ام  الطري����ق  يض����يء 
السياسي للكويت، مشيرا الى ان 
ما حمى الكويت اال فعلها للخير 
الذي تقدمه للدول دون النظر الى 
الدين او اجلنس بل تنظر لالنسان 
على انه انسان بغض النظر عن 
اي ش����يء آخر. وطالب البرجس 
وسائل االعالم املختلفة بالتركيز 
على تق����دمي التوعية للمواطنني 
وحثهم على االنخراط في العمل 
التطوعي االنساني، ألن حضارات 
األمم تنطلق من أمور انسانية ومن 
ضمنها العمل التطوعي ومساعدة 

احملتاجني واملصابني.
وزاد قائال: نحن ال نريد اعضاء 
مس����جلني في اجلمعي����ة دون ان 

خالل ندوة »حماية ضحايا الكوارث الطبيعية« في »الحقوق«

الثويني: إعداد اإلحصاء العام للدولة بأيد طالبية شبابية 
خالل اجتماع الجهاز المركزي مع عمادة شؤون الطلبة بحضور العالقات العامة والنقابة

آالء خليفة
زار عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب والعميد املساعد د.علي النامي 
صالة القبول والتسجيل مبوقع اجلامعة بالشويخ وذلك لزيارة معرض ادارة 
االرش����اد االكادميي. وفي هذا الصدد، قال عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب ان ملعرض ادارة االرش����اد االكادميي اهمية كبيرة في تعريف الطلبة 
الراغبني في االلتحاق باجلامعة باللوائح املهمة واحلقوق والواجبات الواجب 

مراعاتها اثناء مسيرتهم الدراسية وصوال الى التخرج.
وب����ني د.ذياب ان ه����ذا النوع من املعارض الذي يق����ام خالل فترة قبول 
املس����تجدين يعد ذا اهمية كبرى للطلب����ة واملوظفني وخاصة موظفي ادارة 
االرش����اد االكادميي وذلك للتعرف بالطلبة بصورة مباش����رة واالجابة عن 

تساؤالتهم املختلفة حول كل ما يتعلق بجامعة الكويت.
من جانبه، قال د.علي النامي ان معرض ادارة االرش����اد االكادميي ليس 
باجلديد، وهو امر تقوم به االدارة كل فصل دراس����ي للوصول الى اكبر عدد 
ممكن من الطلبة بهدف تعريفه����م باللوائح اجلامعية التي تتضمن حقوق 
وواجب����ات الطلبة، هذا باالضافة الى ان اب����واب املعرض واالدارة والعمادة 
مفتوحة للطلبة لالجابة عن كل االستفسارات املتعلقة بالطلبة خالل وجودهم 

في اجلامعة.

ذياب: معرض »اإلرشاد األكاديمي« فرصة لإلجابة عن كل تساؤالت الطلبة

)سعود سالم(برجس البرجس ود.عيسى العنزي خالل اللقاء


