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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
استضافت ش���ركة نفط الكويت طلبة ادارة نظم 
املعلوم���ات بكلية العلوم االداري���ة � جامعة الكويت 
وذلك حلضور محاضرة حتت عنوان »تطبيقات انظمة 
سريان العمل«، حيث حاضر فيها مالك عبدالسالم من 
قطاع تكنولوجيا املعلومات في الشركة، وتطرق الى 
التعريف بوحدة االنظمة وفوائدها وانواعها وخطوات 

تطويرها والتحول من النظام الورقي الى النظام اجلديد 
وتطبيقه على ارض الواقع، كما ذكر انه في اطار هذا 
املشروع مت ميكنة العديد من االجراءات املتعلقة بادارة 
املوارد البش���رية في شركة نفط الكويت مثل: اجراء 
العمل االضافي، توزيع البيوت، الدفع االلكتروني بني 
املؤسسة والبنوك، املشاركة في املؤمترات واجراءات 

املشاركة في دورات تدريبية.

»تطبيقات أنظمة سريان العمل« في »نفط الكويت« لصالح طلبة »اإلدارية«

د.أنور اليتامى

د.يعقوب الرفاعي خالل االجتماع في املعهد

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية

)أنور الكندري(م.ناجي العبدالهادي مكرما إحدى اخلريجات بحضور م.القحطاني

خريجة مع ذويها

م.طالل القحطاني متحدثا في احلفل

تكرمي أحد اخلريجني

اليتامى لـ »األنباء«: األرقام األولية من وزارة المالية بخصوص ميزانية الجامعة غير مشجعة
بيان عاكوم

اعتبر األمني العام جلامعة الكويت د.أنور اليتامى ان 
األرق���ام األولية التي جاءت من وزارة املالية بخصوص 
ميزانية جامعة الكويت للسنة املالية 2010 � 2011 ارقام 

غير مشجعة وأبدينا عليها حتفظا كبيرا.
ولفت د.اليتامى الى ان هذه االرقام ستضر بالعملية 

التعليمية واألكادميية وبرنامج عمل احلكومة، مشيرا الى 
ان املباحثات مع وزارة املالية بخصوص هذا املوضوع 

التزال جارية.
ولفت د.اليتامى الى ان الوزارة وعدت اجلامعة بدراسة 

األمر وبأن ترد علينا خالل اليومني املقبلني.
وقال د.اليتامى ان اجلامعة اعدت مش���روع امليزانية 

ورفعته الى وزارة املالية وفيه جميع مشاريع واجلامعة 
اخلطة التش���غيلية وبرنامج عم���ل احلكومة )اخلطة 

التنموية( ومت ارسالها جميعا الى وزارة املالية.
وبني د.اليتام���ى ان وزارة املالية اعتمدت عند وضع 
االرقام على العام احلالي كأساس للسنة املقبلة في حني 
اننا نعتبر هذا العام استثناء ألنه خفضت فيه ميزانية 

اجلامعة وعمدنا الى توقيف الكثير من األنشطة واملؤمترات 
العلمي���ة، الفتا الى انه كان م���ن املفروض اعتماد العام 
املاض���ي وليس هذا العام. ام���ا بخصوص برنامج عمل 
احلكومة فقال جامع���ة الكويت طلبت 20 مليون دينار 
ولك���ن ما مت اعتماده 5 ماليني وربع املليون اال انه ختم 

بالقول ان هذه االرقام التزال ارقاما اولية.

أكد أن عليها تحفظًا كبيرًا ولكنه أوضح أن الوزارة وعدت بدراستها وسترد علينا خالل يومين

الجامعة نظمت برنامجًا لتشغيل 108 طالب 
داخل مرافقها في مختلف الكليات

نظمت جامعة الكويت برنامجا لتشغيل 108 طالب 
من مختلف الكليات تقدموا للعمل بنظام الساعات 

داخل مرافقها خالل الفصل الدراسي األول.
وقالت مديرة ادارة الرعاية االجتماعية بعمادة 
شؤون الطلبة في اجلامعة فاطمة عبداملجيد في 
تصريح صحافي امس ان قسم التشغيل الطالبي 
بدأ بالبرنامج في أكتوبر واس����تمر حتى ديسمبر 

املاضي.
واضاف����ت عبداملجيد ان األهداف الرئيس����ية 

للبرنامج هي »استثمار وقت فراغ الطالب اجلامعي 
مبا يعود عليه بالنفع والفائدة واستغالل قدراته 
وإمكاناته االستغالل األمثل وترسيخ مبدأ أهمية 
العمل في مختلف مجاالته وتهيئة الطالب اجلامعي 
خلوض غمار العمل مستقبال وحتمل مسؤوليات 

الغد«.
وأشارت الى أن قس����م التشغيل الطالبي يعد 
قسما مهما كونه يقدم خدمات مميزة وفرص عمل 

للطلبة بنظام الساعات داخل مرافق اجلامعة.

 السماك: افتتاح المبنى الجديد
لـ »االتصاالت والمالحة« قريبًا

اجتماع مفترق طرق لمجلس إدارة هيئة التطبيقي 
اليوم لبحث العديد من القضايا العالقة

 »النهج الطالبي« في بريطانيا وإيرلندا
اختارت هيئة تنسيقها الجديدة

محمد هالل الخالدي
في إطار اس���تعدادات املعهد العالي لالتصاالت 
واملالح���ة الفتتاح املبنى اجلديد، ق���ام مدير املعهد 
عباس السماك بزيارة مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب د.يعقوب الرفاعي وقد رافق 
السماك خالل الزيارة أعضاء الفريق اإلعالمي املكلف 
بإقامة حفل االفتتاح وذلك بالتعاون مع إدارة العالقات 
العامة واإلعالم، حيث مت خالل اللقاء تقدمي أعضاء 
الفريق ملدير عام الهيئة ومن ثم قام رئيس الفريق 
منذر الكندري باستعراض الفكرة من وراء إقامة حفل 
االفتتاح واملهام واألنش���طة التي ستقام خالل حفل 
االفتتاح، والتعرف على االحتياجات واألمور الكفيلة 
بإجناح احلفل، وفي نهاية اللقاء ش���كر د.الرفاعي 
ضيوفه، مؤكدا لهم انه على استعداد تام لتقدمي يد 
العون لهم ماداموا يس���عون لتقدمي الوجه املشرف 
للهيئة وإجنازاته���ا، مؤكدا حرصه على فكرة حفل 

االفتتاح.
ومن جهته، شكر مدير املعهد عباس السماك املدير 
العام على اهتمامه بالفكرة وتبنيه لها، موضحا ان 
املبنى اجلديد للمعهد يعتبر مسك ختام للصروح 
العلمية التي مت إنشاؤها مؤخرا نظرا ملا يتمتع به 
املبنى من تسهيالت جتعله متميزا ليس على مستوى 
الكويت بل على مستوى الشرق األوسط، متمنيا ان 

يحقق حلم جميع العاملني في املعهد من خالل قبول 
صاحب السمو األمير بشموله رعاية حفل االفتتاح، 
مؤكدا ان افتتاح املبنى احلالي للمعهد كان على يد 
املغفور له الش���يخ صباح السالم، طيب اهلل ثراه، 
ومؤكدا ان حلمنا هو تشريف صاحب السمو األمير، 
مشيرا الى انه متفائل بقبول صاحب السمو رعاية 
حفل االفتتاح، مشيرا الى مقولة صاحب السمو األمير 
»أغلى ثرواتنا هم أبناؤنا وأفضل اس���تثماراتنا في 
تنمية قدراتهم ومهاراتهم«. وأكد السماك انه سيقوم 
بزيارة نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية 
صباح البحر ونائب املدير العام لش���ؤون التدريب 
سعاد الرومي، وذلك من اجل احلصول على دعمهم 
في هذا اخلصوص، وأضاف الكندري ان حفل االفتتاح 
فرصة يحتاجها أعضاء املعهد من اجل تقدمي الشكر 
لقي���ادات الهيئة على ما يقدموه للتدريب من جهة، 
وفرصة لتقدمي الشكر والعرفان للقيادات العليا في 
البلد وعلى رأسهم صاحب السمو األمير، مبينا ان 
هذه املباني ما كانت لتكون لوال اهتمام الراعي األول 
للتعليم والتدريب، وقال منذر الكندري ان الفريق 
يطمح للحصول على ميزانية من اجل تسيير العاجل 
من األمور، مؤكدا ان إدارة املعهد ستسعى جاهدة الى 
االعتماد على دعم الرعاة ولن تلجأ الى تلك امليزانية 

إال في حاالت الضرورة القصوى.

محمد المجر
يعقد اليوم اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وعلمت »األنباء« انه 
ستتم مناقشة العديد من القضايا العالقة وأبرزها 
تعيني عمداء للكليات التطبيقية باألصالة بدال من 
العمداء احلاليني املكلفني بالقيام بأعمال العمداء 
املنتهي����ة فترة عمادتهم ومش����روع فصل قطاع 
التعليم عن التدريب وكذلك العديد من التجاوزات 
التي س����ينظر فيها مجل����س اإلدارة والتي أبدى 
مالحظاته عليها ديوان احملاس����بة وكذلك ديوان 
اخلدمة املدنية فيما يتعلق بتعيني مدير االدارة 
املالية بالهيئة ومدير الش����ؤون االدارية وبعض 

االدارات االخرى.
وفيما يتعلق بتعيني العمداء ينتظر املنتسبني 
للهيئة من اعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة 
الق����رار بالس����رعة املمكن����ة خاص����ة بعد طول 

االنتظار.
اما مشروع فصل قطاع التدريب عن التعليم فأكد 
املصدر انه سيتم رفضه رفضا نهائيا السيما مع 

تزايد املؤيدين لرفض املشروع من داخل الهيئة ومن 
اعضاء مجلس االدارة انفسهم ألسباب عدة ابرزها 
انه س����يتم فصل الهيئة الى قسمني ويعني مدير 
لقطاع التعليم ومدير لقطاع التدريب وتتم اعادة 
تشكيل الهيئة التنظيمي للهيئة مرة اخرى. وعن 
التجاوزات في تعيني املدراء ومنهم مدير الشؤون 
املالية ومدير الشؤون االدارية فإن الهيئة وقعت 
في مأزق كبير ومخالفات للوائح ديوان اخلدمة 
املدنية فيما يتعلق بش����غل الوظائف االشرافية 
استنادا الى القرار 2006/25 والذي ينص على ان 
تكون األولوية في شغل الوظائف االشرافية ملن 
حصل على تقديرين امتياز قبل شغله للمنصب 
وان يكون حاصال على البكالوريوس وهذا ما لم 
يتم تطبيقه في تعيني املديرين مما ترتب عليه 
مخالفات من قبل ديوان احملاس����بة فيما يتعلق 
باألمور املالية. واضاف املصدر ان االجتماع الذي 
سيعقد سيكون مفترق طرق ملستقبل الهيئة اما 
ان تس����ير على اخلط املس����تقيم او انها ستزداد 

سوءا اكثر من وضعها احلالي.

آالء خليفة
عقدت قائمة النهج الطالبي في اململكة 
املتحدة وايرلن����دا جمعيتها العمومية 
العادية، بحضور 42 طالبا وطالبة من 
أعضائها، مت خاللها مناقش����ة التقرير 
االداري واملالي للقائمة وانتخاب هيئة 
تنسيق جديدة إلدارة القائمة للعام النقابي 
اقتراحات  2010/2009، كما اس����تقبلت 
وتوصيات االعض����اء لعمل القائمة في 
املس����تقبل. ثم عق����دت القائمة ندوتها 
)لكش����ف احلقيقة..!« مت خاللها نقاش 

نقابي راق بني اعضاء القائمة عن تفاصيل 
ما يدور في أروقة الساحة الطالبية في 
اململكة املتحدة وايرلندا، واستمرت الندوة 
ألكثر من ساعتني من تبادل آراء وتوضيح 
لكثير من احلقائق واإلشاعات عن القائمة 
وادائها ومستقبل عملها. وقال أمني سر 
القائمة عبداهلل مشعان العنزي انه قد مت 
تشكيل هيئة التنسيق على النحو التالي: 
مبارك العسعوسي منسقا عاما للقائمة، 
علي الفيلكاوي نائبا للمنسق، عبداهلل 
العنزي أمينا للسر، روان اخلويتيم أمينة 

للصندوق، حسن البناي رئيسا للجنة 
اإلعالمية، أبرار الكندري رئيسة للجنة 
الثقافية، وعبداهلل ساملني رئيسا للجنة 
الطالبية.وشكر العنزي اعضاء اجلمعية 
العمومية على الثقة التي قدموها لهيئة 
التنسيق اجلديدة، واعدا اجلموع الطالبية 
في اململكة املتحدة وايرلندا بسنة نقابية 
طالبية متميزة حتمل خاللها استمرار 
قائمة النهج الطالبي مبساعيها في الدفاع 
عن حقوق ومكتسبات الطلبة، واستمرار 
دفاعها عن املبادئ التي اسست عليها.

حفل االفتتاح فرصة لشكر قيادات الهيئة

أبرزها تعيين العمداء ومخالفات التعيين في بعض اإلدارات

مبارك العسعوسي منسقًا عامًا لها

 القحطاني لخريجي »الهندسة«: أثبتم قدرتكم
على االبتكار واإلبداع والوطن في انتظار عطائكم

آالء خليفة
نظمت جمعية الهندسة والبترول بكلية الهندسة بجامعة 
الكويت حفل تكرمي للطلبة خريجي الكلية بحضور رئيسها 
والعديد من أعضاء اجلمعية والهيئة التدريس����ية والطلبة 
اخلريجني وذويهم، والنائب م.ناجي العبدالهادي. واعرب 
رئيس جمعية املهندس����ني م.ط����الل القحطاني عن تقديره 
للخريجني، متمنيا لهم مستقبال باهرا يسعون فيه لالرتقاء 
ببلدهم الكوي����ت، مؤكدا أنهم عص����ب التنمية ويتحملون 
مسؤولية الوطن الذي هو في انتظار جهودهم وعطائهم الن 
احلاجة ماس����ة الى املهندسني واملهندسات من ابناء الوطن 
لتنفيذ مشاريع التوسع والتنمية وحتقيق اهداف القيادة 
السياسية، مبينا ان املهندسني الكويتيني قادرون على حتقيق 

كل ما هو مأمول منهم وأنهم سيكونون خير خلف ملن سبقهم 
في هذا املجال في القطاعني العام واخلاص، مشيدا مبشاريع 
تخرجهم التي اثبتت انه����م قادرون على االبداع واالبتكار، 
متمني����ا ان يثبت كل واحد من الطلب����ة اخلريجني قدراته 
وامكانياته في العمل الذي سيشغله في املستقبل القريب، 
مش����يدا في الوقت ذاته مببادرة اجلمعية تكرمي اخلريجني 

وفي ختام احلفل مت تكرمي املهندسني.
ومن جهته اكد رئيس جمعية الهندسة والبترول محمد 
العجمي اهتمام اجلمعية بطلبة كلية الهندس����ة والبترول 
وهو اهتمام نابع من االميان بضرورة ان يشاركوا اخوانهم 
واخواتهم في كلية الهندس����ة في مراحل مبكرة من حياتهم 
املهنية ولتحقيق هذا اجلهد حرص القائمون على اجلمعية 

على متابعة قضاياهم وش����ؤونهم الطالبية، مبينا ان هذا 
احلفل اتى بعد ان قدم الطالب والطالبات اجنازا وابداعا في 
معرض التصميم الهندسي حيث عرضوا مشاريع التخرج 
والتي تعتبر ثمرة لدراس����تهم في كلية الهندسة والبترول 
وتطبيقا ملا تعلموه من العلوم الهندسية واظهارا لقدراتهم 
على االبتكار والتطوير، مبينا ان الكلية سعت الى تقدمي تعليم 
هندسي متميز حتت معايير االعتماد االكادميي العاملية وذلك 
خللق وتخريج املهندس واملهندسة امللم باملعارف والعلوم 
الهندسية واملؤهل لسوق العمل والقادر على تطوير قدراته 
وحتمل املسؤولية في محل عمله بعد التخرج، فاملهندس قادر 
على العطاء ملجتمعه وخدمته، واختتم حديثه قائال: »ابارك 

لكم هذا االجناز وابارك ألهاليكم في هذا التخرج«.

عبدالمجيد: تهيئة الطالب 
لخوض غمار العمل مستقباًل 

وتحمل مسؤوليات الغد
آالء خليفة

نظم قسم التشغيل الطالبي التابع إلدارة الرعاية 
االجتماعية بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت 
برامج تش����غيل طالبي للطلبة الراغبني في العمل 
بنظام الس����اعات داخل مرافق اجلامعة والذي بدأ 
التسجيل له منذ شهر أكتوبر املاضي، وقد بلغ عدد 
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طالب وطالبات من مختلف الكليات.
وفي هذا الص����دد صرحت مديرة ادارة الرعاية 
االجتماعية فاطمة ع�بداملجيد بأن التشغيل الطالبي 
بدأ من����ذ الفصل الدراس����ي األول واقتصر على 3 
اشهر وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مؤكدة ان 
األهداف الرئيس����ية وراء تقدمي جملة من األعمال 
للطلبة هي اس����تثمار وقت فراغ الطالب اجلامعي 
مبا يعود عليه بالنفع والفائدة، واستغالل قدراته 
وإمكاناته االستغالل األمثل، باالضافة الى ترسيخ 
مبدأ أهمية العمل في مختلف مجاالته وتهيئة الطالب 
اجلامع����ي خلوض غمار العمل مس����تقبال وحتمل 

مسؤوليات الغد.
وأشارت الى ان مراكز العمل التي أتاحت الفرص 
أمام الطلبة والطالبات في اجلامعة كانت متنوعة 
وفي شتى املجاالت ومختلف األقسام التابعة للكليات، 
مبعنى أنها تخدم الطلبة مبا يناسب تخصصاتهم 

وميولهم املستقبلية.
واجلدير بالذكر، ان قسم التشغيل الطالبي يعد 
من األقسام الهامة التابع�ة إلدارة الرعاية االجتماعية 
بالعم����ادة، وتتمركز أهمية هذا القس����م مبا يقدمه 
للطال����ب اجلامعي من خدمات مميزة وفرص عمل 

بنظام الساعات داخل مرافق اجلامعة.

خالل حفل تكريم الطلبة خريجي الكلية بحضور العبدالهادي


