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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أعلنت مدي���رة ادارة قبول 
املتدربني بالتكليف  وتسجيل 
العام���ة للتعلي���م  بالهيئ���ة 
التطبيق���ي والتدريب مليحة 
الكندري عن فتح باب التسجيل 
بدورات رقيب اطفاء »مشغل 
آليات � مكافح���ة � اتصاالت � 
مدخل بيان���ات« وكذلك دورة 
رقيب مفتش وقاية »نس���اء« 
للحاصلني على شهادة الثانوية 
العامة او ما يعادلها والدورات 
التدريبية اخلاصة للحاصلني 
العاشر  على ش���هادة الصف 

»دورة س���جالت طبية � بنني/ بنات« ومعاهد التدريب احلاصلني 
على شهادة الصف التاسع وما دونها اعتبارا من يوم امس االحد 
وتستمر حتى السابع من الشهر املقبل في الفترة املسائية من الساعة 

5 مساء الى 8 مساء بديوان عام الهيئة مبنى رقم 7 بالعديلية.
واوضحت الكندري ان الش���روط الواجب توافرها للمتقدمني 
للبنني وللبنات بان يكون كويتي اجلنسية وان يكون حاصال على 
الشهادة الثانوية وما يعادلها بشريطة ان تكون جميع السنوات 
الدراسية باملرحلة الثانوية بلد واحد ويستثنى ابناء الدبلوماسيني 
وامللحقني العسكريني الكويتيني في سفارات الكويت وان لم يسبق 
للمتقدم اجتياز دورة تدريبية بنفس املس���توى لدى الهيئة واال 
يقل وزن املتقدم عن 65 كجم وال يقل طوله عن 165 للمتقدم واما 
للمتقدم���ات فال يقل وزنهن ع���ن 65 وال يقل طولهن عن 155 وان 
يت���م تطبيق القرعة على املتقدمني في حالة زيادة عدد املجتازين 
الختبارات القبول واملقابلة الش���خصية واال يكون قد حكم عليه 
بعقوبة مقيدة او جناية او جنحة مخلة بالش���رف ما لم يرد اليه 
اعتباره واال يكون املتقدم من العاملني بإحدى اجلهات احلكومية 
عند التسجيل واال تقل نس���بة املتقدم عن 50% علمي »معدل 1.5 
نقطة« و55% ادبي »مع���دل 1.75 نقطة« في نظام املقررات ما عدا 
دورة مش���غل آليات من دون نس���بة واال تكون املتقدمة متزوجة 
اثناء الدراس���ة وان يقل عمر املتقدمة عند بداية الدراس���ة عن 17 
س���نة وال يزيد على 24 س���نة. واضافت ان هناك بعض الشروط 
اخلاصة لدورة رقيب اطفاء للبنني ملشغل آليات يقل عمر املتقدم 
عند بداية الدراسة عن 21 سنة وال يزيد على 28 سنة ويفضل ان 
يكون حاصال على اجازة قيادة عامة واما بالنس���بة لدورة مدخل 
بيان���ات ودورة اتصاالت ودورة مكافحة فيش���ترط اال يقل عمر 
املتقدم عند بداية الدراسة عن 17 سنة وال يزيد على 24 سنة وان 

يقدم الصحيفة اجلنائية عند اكتمال عمره 18 سنة.

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعة الكويت متمثال في قسم البرامج التدريبية 
مجموعة من الدورات املوجهة لفئة االحتياجات 
اخلاصة خالل شهر يونيو اجلاري، وهي: دورة 
اعداد وتأهيل معلمي االعاقات البس���يطة )فئة 
التوحد( خ���الل الفترة من 20-2010/6/24 من 
الس���اعة 7-9م، ودورة اعداد وتأهيل معلمي 

االعاقات البسيطة التخلف العقلي والداون خالل 
الفترة من 6/27 – 2010/7/1 من الساعة 7-9م.

للتس���جيل: مراجعة مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر – جامعة الكويت – الشويخ 
– مبنى اكادميية 12 – قسم التسجيل واملتابعة 
– خالل الفت���رة الصباحية من 8.30 الى 12.30 

ظهرا.

دورات االحتياجات الخاصة لشهر يونيو في مركز خدمة المجتمع

الفهيد: 5 ماليين دينار لمشروع المباني اإلدارية بمدينة صباح السالم الجامعية
وقعت جامعة الكويت اتفاقية رقم ج ك 
09/14-10 اخلاصة مبشروع املباني اإلدارية 
مبدينة صباح السالم اجلامعية مع كل من 
االستشاري العاملي سكيدمور اوينجز وميريل 
SOM واالستش���اري احمللي املكتب العربي 
لالستشارات الهندسية PACE، بحضور كل 
من مدير جامع���ة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
وأمني عام جامع���ة الكويت د.انور اليتامى 
ونائب مدير اجلامع���ة للتخطيط د.فيصل 
اجلويهل ومديرة البرنامج اإلنشائي في جامعة 
الكويت د.رنا الفارس إضافة إلى مجموعة من 
املهندسني من جامعة الكويت ومن املكاتب 

االستشارية.
وبهذه املناسبة أعرب مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد عن سروره باختتام تصميم 
املدينة اجلامعية بآخر عقد تصميمي، ولم يتبق 
إال تصميم مباني احلرم الطبي الذي س���يتم 
االنتهاء من تصميمه خ���الل الفترة القادمة، 

مشيرا إلى انه مت توقيع بعض العقود التنفيذية 
اخلاصة بالبنية التحتية وجار انتظار توقيع 

عقد تنفيذ كلية الهندسة والبترول.
وأض���اف د.الفهيد ان املش���روع يتكون 
من 7 مبان األول مبنى املس���جد الرئيس���ي 
ومبنى اإلدارة املركزية والوحدات األكادميية 
واإلدارية املساندة ومبنى قاعة االحتفاالت 
ومبنى املكتبة املركزية ومبنى مركز الزوار 
ومبنى قاعة املؤمترات ومبنى املركز الثقافي، 
مش���يرا إلى أن قيمة العقد تبلغ 5.681.304 
د.ك مقسمة إلى قسمني حيث تبلغ قيمة عقد 
أعمال التصميم 3.355.294 د.ك وقيمة أعمال 
اإلش���راف 2.326.010 د.ك، موضحا أن مدة 
تنفيذ أعمال التصميم تصل إلى 119 أسبوعا، 
وأن املساحة الكلية للمشروع 99.466 مترا 
مربعا مؤكدا أن هذا العقد يعتبر من العقود 
اخلتامية التصميمية ملدينة صباح السالم 

اجلامعية.

يتكون من 7 مبان ومدة التنفيذ 119 أسبوعًا

د.عبداهلل الفهيد ود.انور اليتامي مع احلضور خالل التوقيع

جانب من املشاركني في الدورة

د.خالد القطان ود.رمي اجلاراهلل مع بعض الفائزين

د.مشعل املشعان

د.بهيجة البهبهاني

»التطبيقي«: تحديد آلية استحداث المقررات العلمية ومتطلباتها

اي مقرر يس����تلزم ذل����ك تعديل 
رقم املق����رر حتى ال يؤثر ذلك في 
عملية احتساب معدالت طلبة الدفع 

القدمية.
3- عند تعديل مسمى اي مقرر 
او عدد ساعاته فيمكن تطبيق ذلك 
عل����ى جميع الدف����ع اذا لم يتغير 

احملتوى العلمي للمقرر.
4- ميكن الغاء اي مطلب مسبق 
بأثر رجعي اذا كان ذلك يصب في 

مصلحة الطلبة.
ثانيا: تطبيقا ملا جاء في التعميم 
رقم )1989/30( بش����أن توصيات 
جلنة الشؤون العلمية بخصوص 
اجراءات تعديل املناهج واخلطط 
الدراس����ية ومس����ؤولية االجهزة 
املختصة عنها يجب احلصول على 
موافقة اجلهات احملددة ادناه قبل 

تطبيق اي تعديالت.

للزراعة كشف عن استقبال املراكز 
البيطرية االهلية 117 ألفا و259 حالة 
مرضية في الع����ام 2009. وبينت 
انه مت اكتشاف 373 حالة مبرض 
الساملونيال من بني 1321 عينة جرى 
عزلها خالل ذلك العام، مشيرة الى 
انه مت ا جراء التحصني االضطراري 
ل����� 8325 رأس غنم في كل من كبد 
واجلهراء والعبدلي والوفرة اضافة 
الى اجراء املسح الوبائي ألمراض 
الطاعون البقري وااللتهاب الرئوي 

البلوري املعدي في االبقار.
من جانب آخر، صرحت د.بهيجة 
البهبهاني بأن جلنة الشؤون العلمية 
بالكلية وافقت على مقترح عمادة 
الكلية املتضم����ن توجيه الطالب 
والطالبات لاللتزام باحلضور للكلية 
باللباس احملتشم واملتمثل للطلبة 
في الزي الوطني )الدشداشة والغترة 
القمي����ص والبنطال  أو  والعقال( 
الطويل، باالضافة الى منع ارتداء 
السالسل في الرقبة واليد، وكذلك 
عدم ارت����داء القمصان )أو ال � تي 
شيرت( املوجود عليها رسومات أو 
كلمات أو عبارات مخالفة ألعرافنا 
اثناء  العريق����ة وذلك  االجتماعية 

محمد هالل الخالدي
اصدر نائب املدير العام للتعليم 
التطبيق����ي والبحوث د.مش����عل 
املش����عان قرارا يتعل����ق بتحديد 
آلية اس����تحداث املقررات العلمية 
ومتطلباتها ومسابقاتها في كليات 
الهيئة، وجاء في القرار انه نظرا 
لقيام العديد من االقسام العلمية 
الهيئة بعمل تعديالت  في كليات 
او اضافات في خططها الدراسية 
سواء باضافة مقررات جديدة او 
تعديالت في املطالب املسبقة فإننا 
نود توضيح اآللية التي تتم بها تلك 
التعديالت قبل برمجتها في احلاسب 
اآللي: اوال: تراعى الشروط التالية 
عند طلب اي تعديالت او اضافات 

في اخلطط الدراسية:
1- ال ميك����ن تطبي����ق بعض 
التعديالت بأثر رجعي على الدفع 
الس����ابقة ولكن تطبق على الدفع 
اجلديدة تبعا لتاريخ صدور قرار 
املوافقة واس����تالم عمادة القبول 
والتسجيل نسخة منه، والتعديالت 
هي: تعديل رقم املقرر او تبعيته 
او تغيير نوعه  العلمي  للقس����م 
)اختياري����ا او اجباري����ا، عاما او 
تخصصي����ا(. اضافة مقرر جديد 

ان كان اجباريا.
اضافة او تعديل مطلب مسبق 
س����واء كان مق����ررا او ع����ددا من 

الوحدات.
ربط مقررين بالتالزم بينهما.

2- عند تعدي����ل عدد وحدات 

اعلنت رئيسة جلنة استحداث 
البيط����ري والعلوم  الط����ب  كلية 
الزراعية بهيئة التطبيقي د.بهيجة 
البهبهاني ان قط����اع البحوث في 
الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
اكتشف من خالل البحوث العلمية 
التي أجراها وجود طفيليات تهدد 
االنتاج احليوان����ي بالكويت وقد 

تتسبب في نفوقه.
وقالت البهبهاني ل� )كونا( ان 
الطفيليات التي مت تس����جيلها هي 
الدودة الكبدي����ة الكبيرة والدودة 
الكبدية الرمحية واحلويصالت املائية 
في الكبد وحويصالت التينوكولس 
بالكبد والدودة الرئوية. واضافت 
البهبهاني ان هذه االكتشافات تتطلب 
زيادة اعداد االطباء البيطريني في 
مسالخ الدولة التي تقع حتت اشراف 
ورقابة البلدية التي توفر حاليا 5 
اطباء بيطريني فقط، وذلك إلجراء 
الفحوصات الالزمة والدقيقة على 

كل احليوانات. 
وأشارت البهبهاني الى ان مهمة 
كل مس����لخ ضمان سالمة عمليات 
الذبح التي تتراوح بني 1500 و3000 
ذبيحة يوميا وفق شروط صحية 
مشددة، اضافة الى اعداد وجتهيز 
املواشي )اللحوم احلمراء( والدواجن 
)اللحوم البيضاء( لالستهالك اآلدمي 
وفقا للمواصفات القياسية املعتمدة 
التي تقرها البلدية بالتنسيق مع 

اجلهات املعنية بالدولة.
وأوضحت ان قلة عدد االطباء 
البيطريني في مس����الخ البلدية قد 
حتد م����ن اج����راء كل الفحوصات 
املطلوب����ة ألعض����اء احليوان����ات 
املذبوحة )كالكبد والعضالت والرئة( 
للتأكد من صالحيتها. وأشارت الى 
التقرير السنوي ألعمال قطاع  ان 
الثروة احليوانية في الهيئة العامة 

تواجدهم داخل الصرح التربوي.
وأضاف����ت د.البهبهان����ي: أم����ا 
بالنسبة للطالبات فيجب عليهن 
ان يلتزمن بارت����داء مالبس الئقة 
كونهن يدرسن في املرحلة اجلامعية 
وان تكون املالبس في الطول حتت 
الركبة وعدم ارت����داء قمصان من 
دون أكم����ام، ومينع عليهن ارتداء 
البنطلون����ات املالصقة للجس����م 
Leggies ووض����ع حلقة )اخلزامة( 
باألنف. وأشارت الى ضرورة احترام 
الطالبة للكلية واللوائح املعمول بها، 
فهذه سلوكيات يجب على الكلية 
تعليمه����ا للطالبات لتصبح جزءا 
من مهاراتها كمعلمة بعد التخرج 

تقتدي بها التلميذات.
وأك����دت د.البهبهاني ان هناك 
جامعات عريقة في الدول االجنبية 
وفي الواليات االميركية تلزم طلبتها 
وطالباتها بارتداء نوعية من املالبس 
حتفظ للمؤسسة االكادميية مكانتها 

العلمية والتربوية الراقية.
واختتمت د.البهبهاني القول ان 
الكلية لها هيبتها العالية ومكانتها 
االكادميية والتربوية املتميزة كونها 
تعد املعلم للمرحلة االساسية من 
التعليم العام، ويجب على ابنائنا 
وبناتنا الطالب والطالبات احملافظة 
على هذه املكانة، وادعوهم لالبتعاد 
عن تقليد الغرب في عاداته الغريبة 
عن مجتمعنا، والى منافستهم في 
مجاالت املهارات العلمية والتقنية 
احلديثة. وأؤكد ان الكلية ستقوم 
ومن خالل جلنة الشؤون الطالبية 
برئاس����ة العميد املساعد للشؤون 
الالزم للمحافظة  الطالبية باتخاذ 
اللب����اس احملتش����م للطلبة  على 
والطالبات داخل الصرح التربوي 
والذي ال يعتبر مكانا الستعراض 

االزياء.

البهبهاني: اكتشاف طفيليات تهّدد
اإلنتاج الحيواني وقد تتسبب في نفوقه

الموافقة على الحضور لــ »الهيئة« باللباس المحتشم

الكندري: فتح باب القبول
 بدورة رقيب مفتش وقاية للبنات

شروط خاصة لدورة رقيب إطفاء

مليحة الكندري

»األسترالية«: إدارة جديدة
 في التدريب والتطوير للشركات والمؤسسات

»العلوم« أعلنت الفائزين 
في مسابقة الملصق العلمي الـ 11

آالء خليفة
نظم����ت الكلية االس����ترالية ف����ي الكويت دورة 
تدريبية خاصة للتعريف مبدى أهمية ومس����اهمة 
إدارة املوارد البشرية في املؤسسات والهيئات، وإبراز 
مختلف جوانب إدارة املوارد البشرية وتأثيرها على 
استراتيجيات املؤسسة. شارك في هذه الدورة عدد 
من مسؤولي الشركات التي مت فيها عرض األنشطة 
الرئيسية إلدارة املوارد البشرية والقواعد التي يجب 
اتباعها.وقال مدير أول شؤون املؤسسات والتطوير 
علي مبارك، إن الكلية االس����ترالية استحدثت إدارة 
التدريب والتطوير وهي من أفضل اإلدارات اخلاصة 
بتدريب الشركات واملؤسسات، ولديها أحدث طرق 
وأس����اليب التدريب املتخصصة في هذا املجال، كما 
يوجد عدد من الفنيني واألكادمييني واملؤهلني ذوى 

اخلبرة العملية لسنوات عديدة في هذا املجال.
وأضاف مبارك »أن هدف الكلية االسترالية األساسي 
ضرورة توفير بيئة تعليمية تتسم بالدعم واالهتمام، 
ولذلك حرصت على تعزيز هذه النواحي التدريبية، 

والتي متثل احللقة املكملة للعملية التعليمية«.
وأوضح أن هذه الدورة تناولت زوايا وأبعادا قد 
تكون غائبة عن ممتهني مجال إدارة املوارد البشرية، 

وأيضا إبراز مختلف جوانب اإلدارة وعلى األخص 
النواحي اإلستراتيجية للمنظمة، كما مت خالل هذه 
الدورة استعراض بعض األنظمة املتعارف عليها في 
هذا املجال وعلى سبيل املثال أنظمة معلومات املوارد 
البشرية )HRIS(. وأشار الى أن إدارة املوارد البشرية 
من أهم الوظائف اإلدارية في الشركات واملؤسسات، 
وتأثيرها على رفع الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت، ومن 

هنا جاءت أهمية عقد هذه الدورة.
كما طرحت إدارة الكلية األسترالية في الكويت 
مؤخرا تخصص دبلوم إدارة املوارد البشرية كخطوة 
منها في نشر وتعزيز املفاهيم اخلاصة بهذا املجال 
احليوي. وبني مبارك ان إدارة املوارد البشرية تعتبر 
ركنا أساس����يا في غالبية املنظمات حيث تهدف إلى 
تعزيز الق����درات التنظيمية والنجاح للوصول إلى 
أهدافها، وخاصة تلك التي تسعى إلى حتقيق اعلى 
مستوى من اإلنتاجية بكفاءة وفاعلية في املنشأة.

وصرح بأن السياسة التعليمية للكلية األسترالية 
دائما ما تتفاعل مع احتياجات ومتطلبات بيئة العمل 
التي تعتمد في تنفيذها على أبحاث ودراسات، ومن 
ثم تقوم بصياغة تخصصاتها ومناهجها التعليمية 

مبا يتوافق مع هذه االهتمامات.

آالء خليفة
حتت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم 
د.خالد القطان وبحضور رئيسة مكتب التوجيه 
واالرشاد د.رمي اجلاراهلل واعضاء املكتب واملشاركني 
في يوم امللصق العلمي، نظمت كلية العلوم حفل 
تكرمي للمشاركني في يوم امللصق العلمي احلادي 
عش���ر لطلبة كلية العلوم عن الفصل الدراس���ي 

الثاني.
قام د.خالد القطان بتكرمي جلنة التحكيم املكونة 
من د.شهريار ش���مس الهدى من قسم االحصاء 
وبحوث العمليات ود.مسلم علي سعود من قسم 
العلوم البيولوجية وايضا اجلهات املشاركة، وكذلك 
تكرمي الفائزين وقد كان���ت النتائج على النحو 
التالي: عن فئ���ة االبحاث املختبرية والتحليلية: 
فاز في املركز االول: الطالبة حنان سعد العديلة 
بإشراف د.سعاد املزروعي وفي املركز الثاني كل من: 

»الطالب سعد رشيد الرشدان والطالب عبدالعزيز 
مشاري الهولي« بإشراف د.اديبة احلربان.

وعن فئة االبحاث النظرية والرياضية: فاز في 
املركز االول كل من: »الطالب برجس كامل الظفيري 
والطالبة مي محمد سعد احملجان والطالبة كوثر 
محمد محمود« بإش���راف د.رمي اجلاراهلل، وفي 
املرك���ز الثاني كل من: »الطالبة وس���مية فيصل 
عبود والطالبة فاطمة محمد اشكناني« باشراف 

د.احمد سلطاني.
وقد اثنى د.خال���د القطان على جهود الطلبة 
واعضاء هيئة التدريس ملشاركتهم في يوم امللصق 
العلمي وحثهم على االستمرار في البحث العلمي 
وااللتحاق ببرامج الدراسات العليا، كما متنى لهم 
التوفيق والنجاح، وفي النهاية تقدم القطان بخالص 
الشكر والتقدير لشركة ايكويت للبتروكيماويات 

لرعايتها هذا النشاط.

لرفع الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت

الجهات المطلوب موافقتها قبل أي تعديل

جهات االقتراح االجراءات م
والبحث واملناقشة

اجلهة املسؤولة عن 
القرار النهائي

جلنة الشؤون العلمية القسم العلميتعديل محتوى املقرر1
بالكلية

تعديل الساعات الدراسية للمقرر 2
جلنة الشؤون العلمية القسم العلميفي حدود القواعد املنظمة لذلك

بالكلية

3

تعديل قائمة املقررات االختيارية 
التخصصية باضافة او حذف 
مقررات متاحة بالكلية مبا ال 

يشمل استحداث مقررات جديدة

جلنة الشؤون العلمية القسم العلمي
بالكلية

جلنة الشؤون العلمية القسم العلميتغيير تبعية مقرر للقسم العلمي4
بالكلية

الغاء او استحداث مقررات جديدة 5
دون تعديل الوحدات

القسم العلمي، جلنة الشؤون 
العلمية بالكلية، جلنة 
الشؤون العلمية بالهيئة

املدير العام

تعديل اسم او رقم املقرر6
القسم العلمي، جلنة الشؤون 

العلمية بالكلية، جلنة 
الشؤون العلمية بالهيئة

املدير العام

7
تعديل وحدات املقرر دون ان 
ينتج عنه تغيير في متطلبات 

التخرج

القسم العلمي، جلنة الشؤون 
العلمية بالكلية، جلنة 
الشؤون العلمية بالهيئة

 املدير العام

تعديل متطلبات التخرج كليا او 8
جزئيا

القسم العلمي، جلنة الشؤون 
العلمية بالكلية، جلنة 
الشؤون العلمية بالهيئة

مجلس االدارة

ثالثا: حتول جميع التعديالت الى عمادة القبول والتسجيل بعد احلصول على املوافقة ملراجعتها 
والتنسيق مع مركز املعلومات واحلاسب اآللي لتطبيقها آليا.


