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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن مدير مكتب االستشارات والدورات التدريبية مبركز 
اللغات بجامعة الكويت سعود العبداهلل عن عقد دورات 
توفل للفصل الدراسي احلالي يوم 2010/7/3 خالل الفترة 
الصباحية وملدة اسبوعني من 8.30 الى 2.30 يوميا، واملسائية 
وس����تكون ملدة 6 اس����ابيع من 5 الى 8. وقال العبداهلل ان 
دورة التوفل احمللي ستكون للمتقدمني للدراسة في الكويت 

والتوفل الدولي لطلبة الثانوية وطلبة املاجستير الراغبني 
في احلصول على بعثة دراسية خارج الكويت وذلك حتى 
يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واستكمال شروط البعثات 
واستغالل الدورة الجتياز التوفل، واضاف سعود العبداهلل 
ان املركز يقدم التوفل ملس����توى واحد فقط وباس����تطاعة 
الطال����ب دخول االختبار في اي وقت خالل الدورة او بعد 

انتهائها داخل الكويت او خارجيا.

بدء التسجيل لدورات التوفل المحلي والدولي واللغات

رابطة »اإلدارية« إللغاء قرار معدل مواد التخصص

»مستقلة الجامعة المفتوحة« إلقرار األقساط
واللباس المحتشم  والئحة المجلس التأسيسي

آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة اإلدارية برابطة طلبة كلية العلوم اإلدارية 
ناصر الرومي أن الرابطة تقوم بدورها إليقاف العمل بالقرار الذي 
ينص على عدم السماح لعملية تسجيل التخصص للطلبة احلاصلني 

على معدل أقل من 2.00 باملقررات املتطلبة للتخصص.
وأضاف الرومي عملن���ا على ايقاف هذا القرار والتقينا عميد 
القبول والتسجيل د.مثنى الرفاعي ومديرة ادارة السجالت منى 
الزامل وقد وعدانا بأن تتم مناقش���ة ه���ذا القرار باجتماع جلنة 

العمداء املقبل.

آالء خليفة
اجتمع مدير اجلامعة العربية – فرع الكويت، 
د.طارق فخر الدين مع وفد من القائمة املستقلة 
باجلامعة لبحث مطالب القائمة وأهمها دعم الئحة 
النظام األساسي للمجلس الطالبي التأسيسي 
واع���ادة نظام االقس���اط للطلب���ة ودفع قرار 
اللباس احملتشم واعادة فتح برنامج التربية 
ومناقشة موضوع فتح برنامج املاجستير جلميع 

التخصصات.
وصرح رئيس اللجن���ة االعالمية بالقائمة 
املستقلة علي الكوت بان القائمة املستقلة تهتم 
مبوضوع اقرار الئحة النظام االساسي للمجلس 
الطالبي التأسيسي وطالب بسرعة اقرارها ملا فيها 

من اهمية لتنظيم العمل اجلامعي من الناحية 
الطالبية. واضاف الك���وت ان موضوع اعادة 
االقساط يعد الهاجس االساسي في الفترة احلالية 
للقائمة املستقلة ملا ملسناه من معاناة الطالبة 
والتي قد تعوق حتصيلهم العلمي داخل اجلامعة، 
وان هذا املوضوع في نظرنا غير صعب التطبيق 
بل هو تيسير للطلبة وتفعيل اللوائح اجلامعية 
التي تنص على ان اجلامعة غير ربحية. واكد 
الكوت تصريحه بان القائمة املس���تقلة تدعم 
القرارات التي اتخذتها االدارة اخلاصة واملجلس 
الطالبي بشأن اللبس احملتشم ملا فيه من اهمية 
للمحافظة على رونق اجلامعة العربية املفتوحة 

وتعزيز القيم االخالقية للطلبة.

الشمري: مزايا مادية جديدة
للمدرسين المساعدين بالجامعة

آالء خليفة
أعلن أمني سر جمعية أعضاء 
هيئ���ة التدريس ف���ي اجلامعة 
ورئيس جلنة املدرسني املساعدين 
د.ناصر الشمري، وفي اطار سعي 
الهيئة اإلدارية في اجلمعية الى مد 
يد التعاون مع اإلدارة اجلامعية 
للنه���وض باجلامعة ومطالبتها 
التدريس  بحقوق أعضاء هيئة 
اللغات واملدرس���ني  ومدرس���ي 
املس���اعدين، انه التقى مع نائب 
مدير اجلامعة للشؤون العلمية 
د.ناجم الناجم بحضور مجموعة 
من املدرسني املساعدين الستطالع 
رأي اإلدارة اجلامعية حول الكادر 

املزمع تطبيقه للمدرس���ني املساعدين في اجلامعة، 
ومدى تلبيته ملطالب هذه الشريحة املهمة في جامعة 
الكويت. وذكر د.الشمري ان د.الناجم أوضح خالل 
اللقاء ان اجلامعة لم تتلق إلى اآلن أي تفاصيل من 
ديوان اخلدمة املدنية فيما يتعلق بالكادر املقر مؤخرا، 
إال انه بني ان فئة املدرسني املساعدين ستتمتع بعدة 
مزايا مالية وأدبية ووظيفية حسبما تضمنه تقرير 
جلنة الكادر الذي أجنز في مارس املاضي، والذي يلبي 
الكثير من املطالب واملميزات، باالضافة الى الترقي 

الوظيفي. وأشار د.الشمري الى 
ان د.الناجم أوضح خالل اللقاء 
ان املزاي���ا املادي���ة الت���ي أقرت 
مؤخرا البد ان تراعي املسميات 
الوظيفية ف���ي جامعة الكويت، 
حيث ان املدرسني املساعدين جزء 
ال يتجزأ من اجلس���م األكادميي 
في جامعة الكويت، وان عملهم 
أكادميي بحت يختص بالتدريس 

واملساعدة فيه.
وأوض���ح ان د.الناجم وعد 
بس���رعة عرض تقري���ر جلنة 
الكادر عل���ى جلنة العمداء ومن 
ثم مجلس اجلامعة متهيدا إلقراره 
مبا يتناسب مع طموحات ومطالب 
املدرسني املساعدين في اجلامعة، باالضافة الى انه 
سيكون هناك ممثل للمدرسني املساعدين في اللجنة 
التي ستتولى عملية التسكني والتوصيف الوظيفي. 
وأكد د.الش���مري ان الهيئة اإلدارية جلمعية أعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعة لن تدخر جهدا او تتوانى 
ف���ي املطالبة بحقوق أعضائه���ا جميعا ومن بينهم 
املدرسون املساعدون، واعدا إياهم مبزيد من اللقاءات 
مع القياديني واملسؤولني في اجلامعة حتى يتم إقرار 

جميع املطالب املستحقة لهم.

د.ناصر الشمري


