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الجامعــــة
والتطبيقي

 آالء خليفة
حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة د.موضي احلمود، تقيم جامعة الكويت »امللتقى 
الثاني خلريجيها القدام���ى لألعوام 1976-1975، 1977-1976، 
1977-1978 وذلك الثالثاء 18 مايو املقبل في الس���اعة السابعة 
مساء مبسرح عبداهلل اجلابر في الشويخ، بعد ان كان مقررا 

في 17 مايو.

آالء خليفة
يقيم مركز الدراسات االستراتيجية واملستقبلية بجامعة الكويت 
ندوة بعن����وان »التحوالت العاملية وحقوق األقليات واجلماعات 
االثنية«، والتي س����يحاضر فيها اس����تاذ علم االجتماع د.خلود 
النقيب، وأس����تاذ الفلسفة د.عبداهلل اجلس����مي، واستاذ العلوم 
السياس����ية د.هيلة املكيمي، وذلك في متام الس����اعة 12:30 ظهر 
غد االثنني بنادي اجلامعة في احلرم اجلامعي مبنطقة الشويخ.

تأجيل ملتقى الخريجين القدامى إلى 18 مايو التحوالت العالمية وحقوق األقليات غدًا

يستمر حتى 13 مايو المقبل

أقمن معرضًا لمشغوالتهن

الجامعة: بدء التسجيل في الفصل الصيفي اليوم

طالبات »بوكسهل«: استخدام علب المياه المعدنية والكلينكس 
والورق الملون المستهلكة في صناعة مشغوالت يدوية

آالء خليفة
اعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي أن 
عملية التسجيل للفصل الصيفي 
2010/2009 ستبدأ اعتبارا من اليوم 
وتستمر حتى 13 مايو وفقا ملواعيد 
محددة لكل طالب باستخدام شبكة 
االنترنت فقط، ويكون احلد االقصى 
املسموح بالتسجيل فيه خالل هذه 
الفترة هو 10 وحدات دراس����ية، 
عدا الطلبة املتفوقني يس����مح لهم 
بالتسجيل في 13 وحدة دراسية، 
الطلبة تعديل  كما ميكن لباق����ي 
جداولهم خ����الل هذه الفترة ومن 
دون مواعيد مس����بقة، اما الطلبة 
املتوقع تخرجهم في الفصل الصيفي 
ويرغبون في التسجيل في اكثر من 
10 وحدات دراسية فعليهم مراجعة 
ادارة الس����جالت بصال����ة القبول 
والتس����جيل بالشويخ في الفترة 
من 16-2010/5/20 خالل ساعات 
الدوام الرس����مي، وميكن للطالب 
احلصول على موعد ملراجعة الصالة 
عن طريق شاشة املواعيد في نظام 
معلومات الطالب، علما بان اجلدول 
الدراسي للفصل الصيفي سيعلن 
للطلبة من خ����الل صفحة عمادة 
القبول والتسجيل املوجودة على 
ش����بكة االنترنت. وأوضح عميد 
القبول والتسجيل ان لكل طالب 
موعدا مح����ددا يبدأ في����ه عملية 
التس����جيل خالل الفترة املسائية 
من الساعة الرابعة وحتى الساعة 
الثامنة والنصف مساء، مشيرا الى 
ان حتديد مواعيد تسجيل الطلبة 
للفصل الصيفي سيكون على النحو 
التال����ي: الطلبة ذوو االحتياجات 
اخلاصة، الطلبة املتوقع تخرجهم، 
الطلبة املتفوقون ثم سائر الطلبة 
تنازليا اي املس����جلني في وحدات 
دراس����ية أعلى فاالقل وأن عمادة 
القبول والتسجيل ستقوم بارسال 
رسائل قصيرة عبر الهاتف النقال 
لكل طالب مسجل رقم هاتفه ضمن 
بياناته اجلامعية البالغه مبوعد 
دخول لنظام التسجيل، كما ميكن 

االنتظ����ار وبعض الش����عب غير 
املستوفية لضوابط الفصل الصيفي 
يوم االثن����ني املوافق 2005/5/31، 
كما س����تلغي بقية الش����عب غير 
املستوفية وكذلك تسجيل الطلبة 
ف����ي املقررات التي لم يس����توفوا 
شروط ومتطلبات التسجيل فيها 
بعد انتهاء ادخال درجات الفصل 
الثان����ي 2010/2009 وذل����ك يوم 
اجلمعة املواف����ق 2010/6/18، وقد 
اشار د.مثنى الرفاعي الى ضرورة 
الطلبة جلداولهم  مراجعة جميع 
الدراسية للفصل الصيفي وبصفة 
مستمرة وخاصة مساء يوم اجلمعة 
انه  املواف����ق 2010/6/18 موضحا 
بذلك ستتاح الفرصة امام الطلبة 
الذين الغيت لهم مقرراتهم لسبب 
ما بالتس����جيل في مقررات بديلة 
حتى يوم االثنني املوافقة 2010/6/21 
باستخدام شبكة االنترنت فقط، 
وانه على هؤالء الطلبة اذا كانوا 
يرغبون بالدراس����ة ف����ي الفصل 
التس����جيل في  الصيفي ضرورة 
التاريخ،  مقررات بديلة قبل ذلك 
علما بأنه لن يسمح الي طالب بعد 

هذا التاريخ باضافة اي مقرر.
وأوضح عميد القبول والتسجيل 
أنه مت تخصي����ص الفترة من 20 
إلى 21 يونيو الس����تقبال الطلبة 
غير املقيدين في اجلامعة والذين 
يرغبون في دراسة مقرر او اكثر 
الفصل  الكويت خالل  في جامعة 
الصيفي، وميك����ن لهؤالء الطلبة 
مراجعة صالة القبول والتسجيل 
بالش����ويخ في الفترة الصباحية 
للتس����جيل فيما يرغبون فيه من 

مقررات وفقا للقواعد املتبعة.
وخت����م د.مثنى الرفاعي عميد 
القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
الطلبة  بالتأكي����د على  تصريحه 
بضرورة مراجعة جداولهم الدراسية 
بصفة مستمرة وخاصة قبل بدء 
الدراسة للفصل الصيفي، متمنيا 
التوفيق  جلميع طلب����ة اجلامعة 

والنجاح.

معرفة هذا املوعد من خالل شبكة 
االنترنت وذلك على العنوان التالي: 

.http://www.reg.kuniv.edu.kw
وميكن للطالب بعد امتام عملية 
تسجيله الدخول لنظام معلومات 
الطالب م����رة اخرى لالطالع على 
جدوله او تعديله وذلك في املواعيد 
التالي����ة: 8.00 صباح����ا – 10.00 
الى 4.00  صباحا و11.30 صباحا 
عصرا، و8.30 مساء الى 3.00 من 

صباح اليوم التالي.
وأفاد د.مثنى الرفاعي بأن على 
الطالب الذي ال يرغب في الدراسة 
للفص����ل الصيفي بعد تس����جيله 
للمقررات سحب املقررات املسجل 

فيها للفصل الصيف����ي قبل يوم 
االثنني املواف����ق 2010/6/21، علما 
بأنه ال يسمح للطلبة باالنسحاب 
من الفصل الصيفي بعد بدء الدراسة 
اال مبوافقة جلنة الشؤون الطالبية 
باجلامعة ملن لديهم ظروف قهرية 
طارئة متنعهم من مواصلة الدراسة 

في الفصل الصيفي.

فترة السحب واإلضافة

وأعلن عميد القبول والتسجيل 
ان عملية السحب واالضافة للفصل 
الصيفي ستبدأ اعتبارا من 2 يونيو 
وتستمر حتى 16 يونيو وستكون 
عملية السحب واالضافة باستخدام 

شبكة االنترنت، علما بأنه ستتوقف 
عملية السحب واالضافة اخلميس 
واجلمعة 17 و18 يونيو الحتساب 
معدالت الطلبة بعد رصد درجات 
الثاني احلال����ي والغاء  الفص����ل 
تسجيل الطلبة في املقررات التي 
لم يجتازوا متطلباتها وكذلك اللغاء 
الشعب الدراسية غير املستوفية 
لشروط الفصل الصيفي، وقد شدد 
عميد القبول والتسجيل على انه لن 
يسمح الي طالب بتعديل جدوله 
او االنسحاب من مقررات الفصل 

الصيفي بعد 21 يونيو.
العمادة س����تقوم  أن  وأضاف 
بالغ����اء التس����جيل عل����ى قوائم 

رابطة »التطبيقي« ناقشت مع الحمود 
مستقبل المعاهد والتدريب وفصل القطاعين

طلبة »العربية المفتوحة«: نرفض التشهير 
بمديرنا ونفخر باالنتساب للجامعة

ذكروا العديد من اإلنجازات خالل تولي د.إسماعيل تقي اإلدارة

د.موضي احلمود خالل لقائها رابطة التدريب بـ »التطبيقي«

جانب من املعرض

لوحة فنية

إحدى الطالبات تعاين بعض املعروضات

حقائب البالستيك

جانب من  املتحدثني من طلبة اجلامعة العربية املفتوحة

محمد المجر
التقت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود برابطة اعضاء هيئة التدريب 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ملناقش���ة 

اوضاع املدربني واملتدربني في الهيئة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الرابطة محمد 
الهاجري ان نتائج االجتماع ايجابية جدا واستمعت 
فيه الوزيرة ملالحظات الرابطة واقتراحاتها بكل 

جدية.
وكش���ف الهاجري عن ان وفد الرابطة ناقش 
بالتفصيل مع الوزيرة د.موضي احلمود مستقبل 
املعاهد التدريبية واملتدربني فيها، وتطرق االجتماع 
ملوق���ف الرابطة من مطالب���ات البعض بفصل 
القطاعني واخلطوات التي حتقق استثمارا امثل 
ملخرجات املعاهد مبا يعود بالنفع على الوطن 

وعلى املتدربني انفسهم، فضال عن مناقشة عدة 
موضوعات تتعلق بأوضاع املدربني في املعاهد 
والفرص املتاحة لتطويرهم ودعمهم وتشجيعهم 
وبيان م���دى اهمية الدور ال���ذي يقوم به كادر 
التدريب في الهيئة اذ يعتبر هو القاعدة االساسية 

لتطوير ودفع القطاع الى االمام.
وأعلن الهاجري موافقة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موض���ي احلمود على التكرم 
برعاية وحضور افتتاح مقر رابطة اعضاء هيئة 
التدريب اجلديد الذي سيفتتح قريبا في منطقة 
حولي بجانب احتاد اجلمعيات التعاونية، وهو 
االجناز الذي س���عت من خالله الهيئة االدارية 
احلالية الى حتقيق���ه رغبة في تنمية وتطوير 
عمل الرابطة نفسها ومبا يعود بالنفع على جميع 

اعضائها.

آالء خليفة
في بادرة هي االولى من نوعها قام طلبة اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت بوقفة سلمية ملديرها 
حتت شعار »للطلبة وقفة« رافضني ان يتم التشهير 
واالساءة للسمعة االكادميية واالدارية من قبل ما 
اسموه احلملة االعالمية املشوهة لصورة اجلامعة، 
مؤكدين ان هذه احلملة ليست ضد املدير بل ضد 

جميع الطلبة.
بدوره، قال الطالب احمد تقي اجتمعنا بعد ان 
ضقنا ذرعا من التدخالت التي ال نقبلها كطلبة من 
قبل البعض سواء كان عبر وسائل االعالم او عبر 
التدخل املباشر في شؤون اجلامعة وهم ال يرتبطون 
باجلامعة بصلة ويعملون على تشويهها دون ان 
يكلفوا انفسهم عناء املجيء الى اجلامعة والنظر 
بأروقتها او ان يقوموا بسؤالنا نحن الطلبة واالخذ 
بآرائنا، لذا جئنا لنواجه تلك الشعارات املرفوعة 

وإرجاع اجلامعة خلط البداية.
متسائال عمن يقف وراء هذه التدخالت في االمور 
الداخلية، واضاف تقي بعد مرور سنتني والتطورات 
التي حصلت بدأت الصحف اآلن احلديث والهجوم 
دون اي مب���رر رغم ان اجلامعة العربية املفتوحة 
اعطت سمعة طيبة بني اجلامعات االخرى ومن منا 
ال يعترف بتلك التطورات االكادميية منها واالدارية 
ايضا وقد اصبحنا اليوم نفتخر بانتس���ابنا لهذه 
اجلامعة، مش���يرا الى ان مدير اجلامعة عمل على 
زيادة نسبة الطلبة املقبولني في اجلامعة سنويا 

وايضا في الفصل الدراسي الثاني.
واشار الى ان د.تقي اعطى االولوية للمقبولني 
من بعد الكويتيني للطلبة غير احملددي اجلنسية 
والذين قد اغلقت االبواب امام تلك الفئة الستكمال 
دراستهم اجلامعية وقام مؤخرا برفع نسبة قبولهم 
مما يختلف عن االعوام الس���ابقة وهو يعمل على 
زيادة هذه النسبة متاشيا مع احليز املكاني للجامعة 
وعمل على تقليل الطوابير التي كانت تقف بداية 

السنة الدراسية لدفع الرسوم اجلامعية.
اما الطال���ب محمد الزمانان فقال: لنا وقفة وال 
تشويه لس���معة اجلامعة، ونحن نعبر عن اسفنا 
وحزننا من هذا الهجوم االعالمي الذي تركز على 
د.اسماعيل تقي حتت حقائق مضللة غير صحيحة 
شوهت سمعة جامعتنا مما اضر بنا كطلبة ومواطنني 

في املجتمع الكويتي الن هذه احلقائق غير صحيحة، 
وهي ضد جميع الطلبة.

واضاف الزمانان من ابرز اجنازات د.تقي ارتفاع 
عدد املتبرعني لصندوق الطالب الذي من خالله تتم 
مساعدة الطلبة احملتاجني ماديا إلكمال مسيرتهم 
الدراسية، حيث مت تزويد اجلامعة سنويا مببلغ 
25 الف دينار من ورثة الشيخ جابر االحمد اجلابر 
الصباح رحمه اهلل ومع بداية عام 2010/2009 مت 
االتفاق على استقبال تبرع الشيخة اوراد الصباح 
بقيمة 25 الف دينار، هذا باالضافة الى االتفاق ما 
ب���ني اجلامعة العربية املفتوح���ة واالمانة العامة 
لالوقاف ليرتفع عدد املستفيدين من هذا الصندوق 
اخليري من 60 طالبا ال���ى 825 طالبا في الفصل 

الدراسي احلالي.
اما الطالب طالل الظفيري فقال انا من تخصص 
التربي���ة الذين عاصروا اكثر م���ن مدير للجامعة 
واستطيع ان احكم من واقع مشاهدة ومعايشة ان 
د.تقي افضل مدير مر على اجلامعة العربية، فقد 
شهدنا تطورات كثيرة وعديدة في جميع اجلوانب 
واملجاالت اجلامعي���ة، لم تكن موجودة باجلامعة 
منذ افتتاحها، مبينا انه وضع ملعب كرة قدم كدعم 
لالنشطة الطالبية كمتنفس لهم باجلامعة كما قام 
باستحداث جلنة للبحوث والدراسات تقوم بدعم 
املشاريع البحثية ودراستها وتقدمي جميع التسهيالت 
لها وذلك لالثراء العلمي املطلوب والذي حترص 
عليه كبرى اجلامعات في العالم وانشاء وجتهيز 
وح���دة الذكاء االصطناعي والت���ي تقوم بتطوير 

ودراسة جميع املشاريع التكنولوجية.
اما املشرف العام مللتقى طلبة اجلامعة الطالب 
وسام الزعبي فقال: دعونا نبدأ من القريب العاجل 
وهو املؤمتر الدولي العربي للتكنولوجيا االلكترونية، 
والذي شاركت فيه نخب من االكادمييني العامليني 
املتخصصني واملعروفني عامليا ببحوثهم ودراساتهم 
العلمية باالضافة ملشاريع علمية تكنولوجية عديدة 
كما ال انسى ايام تولي د.اسماعيل تقي ادارة اجلامعة 
وال احالمه التي حدثنا وحدث اجلميع عنها بلغة 
الواثق، ولست انسى نقاشاتنا عن تلك االحالم وانها 
ليست اال احاديث مبعرض الرياح تذروها مع االيام 
والذي لم يكن كالمه ممال، بل امتلك عقولنا بفلسفة 

النجاح التي مازال يعتبرها منهجا الدارته.

آالء خليفة
تزامنا مع احتفال العالم بيوم البيئة العاملي اخلميس 
املاضي، احتفلت كلية بوكسهل للبنات بيوم البيئة، 
ونظمت الكلية معرضا ملشغوالت الطالبات اليدوية، 
حيث قمن بإعادة استخدام االشياء املستهلكة بدال من 

االستغناء عنها بهدف االستفادة منها.
وأوضحت مسؤولة شؤون الطالبات نادية كعوش 
ان الطالبات قمن بجمع االكياس واجلرائد واملجالت 
املستخدمة واملالبس املستعملة بالتعاون مع املنظمة 

اخلاصة بجمع االشياء املستخدمة وإعادة استخدامها، 
ومت عمل مشغوالت يدوية جديدة من تلك املواد، وسيتم 
جمعها وتصنيفها وإرسالها الى اجلهات احملتاجة التي 

ميكنها االستفادة منها.
ولفتت الى ان قس����م اجلرافيك قام بعمل تصاميم 
خاصة م����ن املجالت واجلرائ����د، موضحة ان الهدف 
من املعرض تنمية فكر الطالبات وتوعيتهن بأهمية 
اس����تخدام االش����ياء، الفتة الى ان املعرض سيستمر 

يوما واحدا فقط.

وحتدثت »األنباء« الى الطالبة وضحة ابراهيم من 
قس����م اجلرافيك، التي أوضحت انها قامت باستخدام 
عل����ب املياه املعدني����ة والكلينكس وال����ورق امللون 
لصنع مشغ��والت يدوية ميكن االستفادة منها فيما 
بع����د، باالض��افة الى لوح��ات فني���ة اس����ت���خدمت 
فيه���ا ألوان طبيعي��ة، وقل��لت من نس������بة امل��واد 

الكيم��يائي���ة.
وأش����ادت ابراهيم بفكرة املعرض موجهة الشكر 

إلدارة الكلية على تنظيمه.

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

االحد � االثنني
تسجيل طلبة كلية احلقوق25 � 2010/4/26

االثنني � اخلميس
2010/5/13 � 4/26

عملية التسجيل املبكر � احلد األقصى املسموح بالتسجيل فيه هو 10 وحدات � مواعيد 
مسبقة للتسجيل

االحد � اخلميس
2010/5/20 � 16

تسجيل الطلبة املتوقع تخرجهم في أكثر من 10 وحدات دراسية
 مبعرفة إدارة السجالت بعمادة القبول والتسجيل

االثنني
2010/5/31

إلغاء قوائم االنتظار، وإلغاء أولي للشعب الدراسية 
غير املستوفية لشروط الفصل الصيفي

االربعاء � االربعاء
فترة السحب واإلضافة للفصل الصيفي � بواسطة شبكة اإلنترنت � مبواعيد مسبقة2 � 2010/6/16

اخلميس � اجلمعة
2010/6/18 � 17

تتوقف عملية السحب واإلضافة الحتساب معدالت الطلبة للفصل الثاني 2010/2009، 
والغاء تسجيل الطلبة في املقررات التي لم يجتازوا متطلباتها، والغاء نهائي للشعب 

الدراسية غير املستوفية لشروط الفصل الصيفي
على الطالب مراجعة جدوله الدراسي بعد هذا التاريخ للتأكد من استمرار الشعب املسجل فيها

السبت � االثنني
2010/6/21 � 19

استمرار فترة السحب واإلضافة للفصل الصيفي � بواسطة شبكة اإلنترنت
من دون مواعيد مسبقة

بدء الدراسة للفصل الصيفي 2010/2009االحد 2010/6/20
االحد � االثنني
فترة التسجيل املتأخر بواسطة شبكة اإلنترنت من دون مواعيد مسبقة20 � 2010/6/21

االحد � االثنني
تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط بصالة التسجيل20 � 2010/6/21

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


