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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي قرارا بتشكيل 
اللجنة العليا لبحث ترش���يحات 
شغل الوظائف االشرافية االدارية 
بالهيئة برئاسة نائب املدير العام 

للشؤون االدارية واملالية وعضوية 
مدير ادارة الشؤون القانونية فهد 
اجلمعة )نائ���ب رئيس اللجنة(، 
مدير ادارة الشؤون االدارية قطاع 
الش���ؤون االدارية واملالية اديبة 
اليمان���ي، مدي���ر ادارة التطوير 
االداري قطاع التخطيط والتنمية 

د.احمد العازمي، ممثل عن قطاع 
اخلدم���ات االكادميية املس���اندة، 
ممثل عن قطاع التعليم التطبيقي 
والبحوث، ممثل عن قطاع التدريب، 
د.عبداحملس���ن اجلسار من كلية 
الدراسات التجارية وفتحي جناح 

اختصاصي قانوني.

تشكيل اللجنة العليا لبحث ترشيحات شغل الوظائف اإلشرافية اإلدارية بـ »التطبيقي«

الرفاعي: استمرار تسّلم طلبات االلتحاق بالجامعة 
حتى 29 الجاري وإعالن نتائج القبول في أغسطس

الخطة الزمنية لعملية القبول في الجامعة للفصل الدراسي األول 2011/2010النسب الدنيا 70% أو 2.50 نقطة للعلمي و78% أو 2.90 نقطة لألدبي
مالحظاتالتاريخاليوم

الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو الثانوية األميركية للعام الدراسي 2010/6/23األربعاء
)2010/2009 � 2009/2008(

الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو الثانوية اإلجنليزية واملتوقع 2010/6/24اخلميس
تخرجهم

الكويتيون وأبناء الكويتيات من محددي اجلنسية خريجو الثانوية 2010/6/27األحد
للعام الدراسي 2009/2008 واألول 2010/2009

2010/6/28االثنني

جميع الفئات السابقة
2010/6/29الثالثاء
2010/6/30األربعاء
2010/7/1اخلميس

خريجو المرحلة الثانوية
95% فأعلى2010/7/4األحد
92% الى أقل من 95%2010/7/5االثنني
90% إلى أقل من 92%2010/7/6الثالثاء
88% إلى أقل من 90%2010/7/7األربعاء
86% إلى أقل من 88%2010/7/8اخلميس

عطلة اإلسراء واملعراج2010/7/11األحد
84.5% إلى أقل من 86%2010/7/12االثنني
83% إلى أقل من 84.5%2010/7/13الثالثاء
81.5% إلى أقل من 83%2010/7/14األربعاء
80% إلى أقل من 81.5%2010/7/15اخلميس

79% إلى أقل من 80%2010/7/18األحد
78% إلى أقل من 79%2010/7/19االثنني
76% إلى أقل من 78% للعلمي فقط2010/7/20الثالثاء
73% إلى أقل من 76% للعلمي فقط2010/7/21األربعاء
70% إلى أقل من 73% للعلمي فقط2010/7/22اخلميس

جميع الطلبة من الكويتيني وأبناء الكويتيات محددي اجلنسية الذين لم 2010/7/25األحد
يسجلوا في الفترة السابقة

2010/7/26االثنني
أبناء الكويتيات غير محددي اجلنسية � أبناء أعضاء هيئة التدريس � 
أبناء العاملني باجلامعة � أبناء الديبلوماسيني وجميع الطلبة الذين لم 

يسجلوا في الفترة السابقة

أبناء الشهداء � أبناء دول مجلس التعاون � أزواج وزوجات الكويتيني � 2010/7/27الثالثاء
الطلبة املتفوقون وجميع الطلبة الذين لم يسجلوا في الفترة السابقة

جميع الطلبة وجميع الفئات السابقة2010/7/28األربعاء
آخر موعد لتسلم طلبات االلتحاق في اجلامعة

2010/7/29اخلميس

1 - 2010/8/5 إعالن نتائج القبول بالجامعة
2010/8/15األحد

تسلم شهادات الطلبة احملولني من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والطلبة الذين يدرسون وفقا لنظام الطلبة 
غير املقيدين للفصل الدراسي الصيفي 2010/2009 في جامعة الكويت 

الستكمال شروط القبول او التحويل.

2010/8/16االثنني
2010/8/17الثالثاء
2010/8/18األربعاء
2010/8/19اخلميس

مالحظات:
1 � عل���ى الطلبة املتوقع تخرجهم م���ن الثانوية اإلجنليزية فتح ملفات لهم خالل فترة تقدمي طلبات 
االلتحاق وفقا للمواعيد التي حتددها عمادة القبول والتسجيل، ومن ثم تسليم شهاداتهم األصلية الى 

اجلامعة خالل يومي عمل فقط من تاريخ إعالن نتائجهم.
2 � على الطلبة الراغبني في التحويل الى جامعة الكويت واملستوفني للشروط مراجعة صالة القبول 
والتسجيل بدءا من الس���اعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك في الفترة من 2010/6/29 وحتى 2010/7/29 أو 

في الفترة احملددة للمحولني من تاريخ 2010/8/15 وحتى 2010/8/19.
3 � في حال مصادفة عطلة اإلس���راء واملعراج يوم اخلميس 2010/7/8 فإن الش���ريحة ترحل الى يوم 

األحد 2010/7/11.

واإلجراءات واملستندات املطلوبة 
معلن����ة عل����ى ش����بكة اإلنترنت 
وضمن دليل القبول التي تصدره 
العم����ادة وتوزعه عل����ى الطلبة 

املستجدين. 
وأفاد بأنه على طلبة مدارس 
الثانوي����ة اإلجنليزي����ة املتوقع 
تخرجه����م للفص����ل الصيف����ي 
التسجيل لتقدمي  مراجعة صالة 
طلبات االلتحاق باجلامعة خالل 
املواعيد احمل����ددة، ومن ثم تقدمي 
نتائجهم النهائية خالل يومي عمل 
بعد تاري����خ تخرجهم في الفصل 
الصيفي احلالي حتى ميكن حتديد 
تخصصاتهم باجلامعة واستكمال 
إجراءات تسجيلهم. مؤكدا أن فرصة 
هؤالء الطلبة في القبول باجلامعة 
متساوية مع زمالئهم الذين تقدموا 
بأوراقهم خالل فترة تسلم طلبات 

االلتحاق.

القبول الفوري للطلبة الكويتيين 
وأبناء الكويتيات المتفوقين

وأعلن د.الرفاعي أن اجلامعة 
مستمرة في تطبيق نظام القبول 
الفوري للطلبة الكويتيني وأبناء 
الكويتي����ات محددي اجلنس����ية 
املتفوقني احلاصلني على نس����ب 
او  الثانوية  مرتفعة في الشهادة 
معدل مكافئ بعد أدائهم اختبارات 
الق����درات، حيث يتم قبول هؤالء 
الطلبة فور تقدميهم طلب االلتحاق 
وفقا للنسب الدنيا املعلنة وبالتالي 
يعرف����ون الكلية الت����ي التحقوا 
بها مباش����رة عند تقدميهم طلب 
االلتحاق دون احلاجة لالنتظار إلى 
األسبوع األول من شهر أغسطس 
ملعرفة نتائج القبول. كما سيتم 
تسجيلهم في مقرراتهم الدراسية 
التي سيدرسونها في الفصل األول 
2011/2010 عقب قبولهم، عدا الطلبة 
املقبولني في كلية احلقوق حيث 
سيكون تس����جيلهم في سبتمبر 
2010. مشيرا إلى أن الطلبة الذين 
أدوا اختبارات القدرات 3 اجلاري 
سيتم فور إعالن النتائج احتساب 
معدالتهم املكافئة وسيبلغ الطلبة 
املكافئة  املع����دالت  الذين حققوا 
احملددة للقبول الفوري لرغباتهم 
األولى بقبولهم وموعد تسجيلهم 

للمقررات الدراسية. 

وما بذلوه من جهد اثناء دراستهم 
في املرحلة الثانوية وخاصة أنه 
م����ن املتوقع قب����ول أغلب هؤالء 
املتفوقني قبوال فوريا في اجلامعة 
طبقا لرغباتهم األولى إذا استوفوا 
املذكورة في  النس����ب واملعدالت 

اجلدول رقم )2(. 

الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة

وأشار د.الرفاعي إلى أن هناك 
نس����با دنيا محددة للطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة من الكويتيني 
وأبناء الكويتيات محددي اجلنسية 
املس����توفني للشروط املنصوص 
عليها وهذه النس����ب هي 65% أو 
2.25 نقطة خلريجي القسم العلمي، 
72% أو 2.60 نقطة خلريجي القسم 
األدبي. على أن يقدم الطالب ضمن 
أوراقه شهادة إثبات إعاقة من وزارة 

الشؤون االجتماعية.
أنه طبقا  الرفاعي  وأضاف د. 
للقواع����د األساس����ية للقبول في 
اجلامع����ة يس����تمر قب����ول أبناء 
الكويتي����ات )من غي����ر محددي 
اجلنسية( احلاصلني على شهادة 
الثانوية الكويتية بنس����بة %80 
العلمي و85% للقس����م  للقس����م 
األدبي حي����ث مت تخصيص 150 
مقعدا لقبول هؤالء الطلبة. على أال 
ميضي على تخرجهم في الثانوية 
أربعة فصول دراس����ية أو عامني 
دراسيني. ويتنافس هؤالء الطلبة 
فيما بينهم على القبول في جميع 
كليات اجلامعة في ضوء املقاعد 

احملددة لهم. 
وأكد ضرورة إحضار النسخة 
الثانوية  الش����هادة  األصلية من 
والبطاقة املدنية األصلية للطالب 
املتقدم ونسخة عنها على أن تكون 
البطاقة املدنية سارية املفعول، أو 
البطاقة األمنية ألبناء الكويتيات 
من غير محددي اجلنسية. باإلضافة 
إلى صورة جواز السفر وعدد )2( 
صورة شخصية حديثة وملونة. 
مع مراعاة إحضار شهادة حتويل 
راتب من أي بنك للطلبة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات وذلك الستكمال 
إجراءات صرف املكافأة االجتماعية 
بعد القبول. علما بان الطالب يقوم 
بسداد رسوم تقدمي طلب االلتحاق 
بعد االنتهاء م����ن إدخال بياناته. 
موضح����ا أن جميع اإلرش����ادات 

وأضاف أنه قد روعي عند وضع 
هذا التنظيم تخصيص األيام األولى 
من فترة تسلم طلبات االلتحاق 
للطلبة املتفوقني وذلك تقديرا من 
اجلامعة لتفوقهم ومتيزهم الدراسي 

العم����ادة للتوزيع على  اعدت����ه 
الطلبة. 

كما أضاف د.الرفاعي أن طلب 
االلتح����اق يضم ثالث مجموعات 
للتخصصات لطلبة القسم العلمي 
طبقا لنسبهم في الشهادة الثانوية 
الكليات تشترط  حيث ان بعض 
حصول الطالب على نسبة معينة 
في الشهادة الثانوية للمنافسة على 
املقاعد املخصصة بها، باإلضافة 
إلى مجموعة خاصة بطلبة القسم 

األدبي. 
وأه����اب د.الرفاع����ي بالطلبة 
واولياء أمورهم الى االلتزام بهذه 
املواعي����د حرصا عل����ى راحتهم 
وحسن س����ير العمل موضحا أن 
فرصة القبول في اجلامعة متساوية 
أمام جميع الطلبة املتقدمني جلامعة 

الكويت.

أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
أن عملية تسلم طلبات االلتحاق 
باجلامعة للعام الدراس����ي القادم 
2011/2010 مستمرة حتى 29 اجلاري، 
موضحا أن النسب الدنيا لقبول 
أوراق الطلب����ة الكويتيني وأبناء 
الكويتيات من محددي اجلنسية 
في اجلامعة هي ذات النسب التي 
طبقت لألعوام املاضية وهي %70 
أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و%78 
أو 2.90 نقطة للقسم األدبي. وعليه 
فإن جميع الطلبة الذين يرغبون في 
االلتحاق باجلامعة يجب عليهم أن 
يكونوا مستوفني لهذه النسب الدنيا 
وجميع شروط القبول األخرى ولن 
يقبل أي طلب التحاق إال من الطلبة 
النسب املذكورة  احلاصلني على 

كحد أدنى. 
وأضاف أن هناك فترة مخصصة 
للطلبة احملولني من جامعات أخرى 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وكذل����ك الطلبة الذين 
الطلبة  يدرس����ون وفقا لنظ����ام 
غير املقيدين في جامعة الكويت 
في الفص����ل الصيفي 2010/2009 
أو  القبول  الس����تكمال ش����روط 

التحويل. 
وأوضح د.الرفاعي أنه مت وضع 
آلية عمل لعملية تس����لم طلبات 
االلتحاق باجلامعة للفصل األول 
2011/2010 وذلك حرصا على راحة 
الطلبة وأولياء أمورهم وتوفيرا 
جلهده����م وأوقاتهم حيث حددت 
مواعيد لتس����لم طلبات االلتحاق 
الشهادة  الطلبة وفقا لنسبة  من 
الثانوية موضحة في اجلدول رقم 
)1(، وعلى الطلبة مراعاة االلتزام 
باحلضور في املواعيد احملددة وفقا 
لنسبتهم في الشهادة الثانوية. كما 
وضعت العمادة طلبات االلتحاق 
باجلامعة على شبكة اإلنترنت في 
صفحة العمادة على العنوان التالي: 
www.reg.kuniv.edu.kw  وميكن 
ألي طالب طباعة طلب االلتحاق 
اخلاص به وتعبئت����ه بدقة قبل 
مراجعة عمادة القبول والتسجيل. 
علما بأن جميع اإلرشادات اخلاصة 
بالقبول في اجلامعة واملستندات 
الدنيا للقبول  املطلوبة والنسب 
الفوري معلنة على شبكة اإلنترنت 
باإلضاف����ة إلى دليل القبول الذي 

د.مثنى الرفاعي

نسب القبول الفوري للفصل الدراسي األول 2011/2010
النسب الدنيا للقبول الفوريالكلية

92احلقوق
82اآلداب

كلية العلوم
78العلوم البيولوجية
العلوم الرياضية 

79والطبيعية

كلية الهندسة والبترول
طالباتطالب

9095عمارة *
8489تخصصات الهندسة *

العلوم الطبية املساعدة 
*81

كلية التربية
80التخصصات العلمية
90التخصصات األدبية
89الشريعة اإلسالمية
أدبيعلميالعلوم اإلدارية *

8081
87العلوم االجتماعية

طالباتطالبمركز العلوم الطبية *
9092

علميالبنات اجلامعية *
80

النسب املبينة هنا هي نسب متكافئة *

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

  عائلة الزلزلة الكرام
لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

فاطمة �سيد عبدالرزاق الزلزلة

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

أعل��ن املدي��ر املكلف لف��رع اجلامع��ة العربية 
املفتوح��ة ف��ي الكويت د.طارق عب��داهلل عن فتح 
باب تقدمي طلبات االلتحاق بالبرامج اجلامعية ملدة 
خمسة أيام، ابتداء من اليوم وحتى اخلميس املقبل 
 www.aou.edu.kw على املوقع االلكتروني للفرع
ومن خالله ميك��ن تقدمي طلب��ات االلتحاق ودفع 
رس��وم التقدمي بكل س��هولة ويسر. وقال: يطرح 
ف��رع اجلامعة ف��ي الكويت ثالثة برامج دراس��ية 

أساس��ية، تعط��ى مبوجبها درج��ة البكالوريوس 
للطلب��ة، وه��ي برامج اللغ��ة االجنليزي��ة وآدابها 
مبساريها اللغة االجنليزية � ادارة االعمال، واللغة 
االجنليزي��ة وآدابها، وبرنامج تقني��ات املعلومات 
واحلاس��وب، مبس��اراته املختلف��ة م��ن تقنيات 
املعلوم��ات وإدارة أعم��ال واتصاالت وحوس��بة 
باالضاف��ة الى برنام��ج ادارة األعمال مبس��اراته 
األربعة من أنظمة واقتصاد ومحاس��بة وتسويق، 

وميكن جلميع الراغبني في احلصول على معلومات 
أكثر عن اجلامعة وتخصصاتها وبرامجها العلمية 
زيارة املوقع االلكتروني للفرع. وأعلن د.طارق ان 
اس��ماء املرشحني بالقبول سيتم نشرها في موقع 
الفرع االلكتروني، ابتداء من 12 اجلاري وستعطى 
 أولوية القبول ألصحاب النس��ب من بني املتقدمني
وبحس��ب الطاقة االس��تيعابية لفرع اجلامعة في 

الكويت.

تنتهي الخميس المقبل على الموقع اإللكتروني

بدء تقديم طلبات االلتحاق ببرامج فرع الجامعة العربية المفتوحة اليوم

الذياب: أمامنا تحديات كبيرة في بناء الجامعة الجديدة بالشدادية
ومن وجهة نظري الشخصية فان 
اجلامعة في حاجة إلى االستعانة 
باالستثمار لرفع مستوى الصرح 
العلمي وتخفيف احلمل على الدولة 
وان العالم يتجه اآلن إلى االستعانة 
باالستثمار في مختلف االجتاهات 
لتحقيق األهداف املرجوة واالرتقاء 
بكافة املراف����ق وتوفير اخلدمات 

فيها.

النهوض

وعن وجود الكثير من النقص 
ف����ي املرافق احلالي����ة باجلامعة 
وخاصة في املنش����آت الرياضية 
وتالفيه����ا في املرحلة املقبلة قال 
ب����در الذي����اب إن جامعة الكويت 
لديها العديد من املنشآت الرياضية 
اجليدة حالي����ا ورمبا تكون غير 
كافية الستيعاب األعداد املتزايدة 
من الط����الب واملوظفني وأعضاء 
هيئة التدريس وبإذن اهلل سوف 
تس����توفي اجلامع����ة اجلدي����دة 
بالش����دادية كل املرافق واملنشآت 
الرياضية احلديثة إلشباع كافة 

الرغبات.

المنصب غير دائم

وعن املنص����ب اجلديد لالمني 
العام املس����اعد وتطلعاته خلدمة 
قطاع املرافق اجلامعية قال الذياب 
إن املنصب غير دائ����م وان املهم 
حتقيق األه����داف املوضوعة من 
اإلدارة اجلامعية وترك بصمة رائدة 
في املكان اجلديد وخدمة الوطن 
وأضاف ان اجلامعة ستنتقل بكل 
كلياتها إلى املوقع اجلديد بالشدادية 
حسب املخطط املوجود والتوسعات 
في كافة املرافق وان هناك وفودا 
زارت اجلامعات املختلفة ووضعت 
تصورات متكاملة لبناء الصرح 
اجلديد جلامعة املستقبل واالنفتاح 
على اجلامعات العاملية والتعاون 
من اجل مواكبة التطور في كافة 

املجاالت العلمية. 

االستثمار

الذي����اب في  وع����ن رأي بدر 
االستعانة باالس����تثمار لالرتقاء 
بالعملية التربوية قال إن االستثمار 
يعتمد على سياسة اإلدارة اجلامعية 

اخلبرة والكثير من التجارب في 
املهمة كبيرة  شتى املجاالت وان 
وصعبة الن التحديات كبيرة أيضا 
في االنتقال م����ن مرحلة ألخرى 
وزيادة فروع اجلامعة والنهوض 
بالعملية التربوية في كافة العلوم 
وأعرب عن أمله في جعل جامعة 
الكويت صرح����ا جديدا ليس في 
املجال العلمي فقط وإمنا في كافة 
االجتاهات ومنها اجلانب الثقافي 

االجتماعي والرياضي. 

مستوى جامعة الكويت فقط وإمنا 
على مس����توى اخلليج واخلارج 
وأضاف أن اختياره ملنصب األمني 
العام املساعد تكليف جديد يأمل 
أن يوفقه اهلل في خدمة الكويت 
ومواصلة مهمته بنجاح وش����كر 
كل من عمل معه في الس����ابق من 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني، 
وأضاف ان هناك إدارات عديدة تقع 
على عاتق األمني العام ومن ضمنها 
إدارة املرافق وواجبنا تغطية كافة 
العام  القطاعات ومساعدة األمني 
في توفير كافة اإلمكانات لالرتقاء 

بجامعة الكويت. 

 تحديات الشدادية

وأوض����ح الذي����اب أن هن����اك 
حتديات كبي����رة خاصة في بناء 
اجلامع����ة اجلديدة بالش����دادية 
والعم����ل على تطوي����ر اجلامعة 
خالل الس����نوات املقبلة مبينا ان 
املطلوب تعاون اجلميع لتطوير 
اجلامعة لك����ي تواكب اجلامعات 
العاملية وخاصة ان الكويت لديها 
القيادات من أصحاب  الكثير من 

أكد األمني العام املساعد خلدمات 
املرافق بدر الذياب في أول حوار 
شامل له بعد توليه املنصب اجلديد 
أن املهمة صعبة والتحديات كبيرة 
وان املطلوب من اجلميع العمل يدا 
واحدة لرفع اسم الكويت وجعل 
جامعتها في مص����اف اجلامعات 
التربية  العاملية وش����كر وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ومدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهي����د واألم����ني الع����ام د.أنور 
التي  الكبيرة  الثقة  اليتامى على 
اولوه إياها ومتنى أن يكون عند 
حسن الظن واملساهمة في تطوير 
مرافق اجلامعة والنهوض بالعملية 
التربوية وتقدمي املزيد من العطاء 
واخلدمات للمكان الذي درس وعمل 
فيه لس����نوات طوال. البداية في 

الشؤون اإلدارية.
وأشار الذياب إلى أن بداية عمله 
باجلامعة كانت في الشؤون اإلدارية 
أيام املرحوم عبداهلل كاظم وتعلم 
منه الكثير ثم تولى مهمة املدير 
اإلداري في كلية العلوم اإلدارية 
وحق����ق خاللها الكثير ليس على 

األمين العام المساعد في أول حوار صحافي بعد توليه منصبه

بدر الذياب


