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حتت رعاية مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد تنظم 
العام���ة في اجلامعة  األمانة 
االحتفال الس���نوي جلائزة 
التمي���ز اإلداري، وذل���ك في 
متام الس���اعة 7 من مساء غد 
الثالثاء 6 اجلاري في فندق جي 

دبليو ماريوت، حيث سيتم 
تك���رمي مراكز العمل املتميزة 
احلاصلني على جائزة التميز، 
كما س���يتم تك���رمي املوظفني 
املتميزي���ن احلاصل���ني على 
التميز، وكذلك تكرمي  جائزة 

القيادة السابقة.

الجامعة تنظم جائزة التميز اإلداري غداً

)أسامة البطراوي - كرم دياب(الطلبة خارج الصالةملء طلبات القبولطالبات خالل عملية التسجيل

الرفاعي لـ »األنباء«: االستعدادات على قدم وساق لتنظيم عملية تسليم األوراق

قبول 45 طالبًا وطالبة قبواًل فوريًا في أول يوم تسجيل لخريجي الثانوية العامة

آالء خليفة
بدأت جامعة الكويت تس���لم 
طلبات القبول للفصل الدراسي 
األول 2011/2010 بالنسبة لطلبة 
وطالبات النظام املوحد خريجي 

املرحلة الثانوية.
وهنأ عميد القبول والتسجيل 
د.مثنى الرفاعي الطلبة والطالبات 
خريجي الثانوية العامة، متمنيا 
لهم املزيد من النجاح والتوفيق 
ف���ي حياتهم اجلامعية س���واء 
بجامعة الكوي���ت أو غيرها من 

اجلامعات.
وقال الرفاعي في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان أمس كان 
مخصص���ا للطلب���ة والطالبات 
الكويتيني خريجي الثانوية العامة 
احلاصلني على 95% فأعلى، مؤكدا 
ان عملية تسلم الطلبات متيزت 
بسالسة ويسر وانتظام، ومشددا 
على ان االستعدادات كانت على 
قدم وساق لتنظيم عملية قبول 
األوراق بالتعاون بني عمادة القبول 

والتسجيل وباقي اإلدارات املعنية 
باجلامعة ذات الصلة مبوضوع 

القبول والتسجيل.
التربية  وأض���اف ان وزارة 
بدأت بتسليم الشهادات للطلبة 
وتقدم عدد ال بأس به ومت قبول 
عدد منهم قبوال فوريا، وسيكون 
هناك تنسيق لتسجيلهم خالل 
األسبوع اجلاري وسيتم ارسال 
رسائل قصيرة SMS الخبارهم 

مبواعيد التسجيل.
وأش���اد د.الرفاعي بانتظام 
عملي���ة قب���ول أوراق االلتحاق 
والت���ي س���ارت دون وجود اي 

عوائق تذكر.
التعاون بينهم وبني  وحول 
اإلدارات األخرى للتنظيم خارج 
صال���ة التس���جيل )MTC( قال 
د.الرفاعي: نعم هن���اك تعاون 
خاصة مع إدارة األمن والسالمة 
ومع األمانة العامة واألمني العام 
املساعد إلدارة املرافق بدر الذياب 
والذي تقع إدارة األمن والسالمة 

حتت مظلته، موجها الشكر الى 
ادارة األمن والس���المة ورجالها 
الذي���ن كان���وا متعاونني ألبعد 
احلدود في عملية تنظيم الدخول 
واخلروج وايصال الطلبة وأولياء 
أمورهم الى مواقف الس���يارات 
سواء املتعددة األدوار او املواقف 
األخرى وتوجيههم من بوابات 
اجلامعة الى مكان صالة التسجيل 
وأيضا مت توفير سيارة اسعاف 
وعيادة طبية ملواجهة اي حالة 

طوارئ قد حتدث.
وقال ان رجال األمن والسالمة 
قاموا بتنظيم حركة املرور أمام 
صالة التس���جيل، ف���كان بيننا 
وبينهم تنسيق مسبق وتضافر 
التسجيل  اجلهود أجنح عملية 
بجدارة، س���واء على مس���توى 
اإلدارة اجلامعية العليا او عمادة 
القبول والتسجيل وكذلك على 
مستوى كليات اجلامعة املعنية 
التي تعاونت من خالل اجلداول 
الدراسية وتوفير الشعب الدراسية 

للدوام الرسمي مع األخذ باالعتبار 
احضار املستندات املطلوبة ألن 
عملية ادخال البيانات والتدقيق 
يفترض اال تطول وال تأخذ وقتا 
طويال السيما ان هناك تعاونا بني 
جامعة الكويت ووزارة التربية 
والهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ومبجرد ادخال الرقم املدني تظهر 
جميع املعلومات ويتم التدقيق 
على البيانات وأخذ الرغبات من 
الطالب السيما ان طلب القبول 
موج���ود على صفح���ة العمادة 
االلكترون���ي وميك���ن للطالب 
سحبه وملؤه واحضاره الى صالة 
التس���جيل مع باقي املستندات 
املطلوبة مبا يقصر املدة آمال ان 
متر فترة التس���جيل باجلامعة 

بسالسة وانتظام.
ومن جهتها، أش���ادت مديرة 
ادارة القب���ول بجامعة الكويت 
ندى املطلق في تصريح خاص ل� 
»األنباء« بانتظام عملية التسجيل 
بجامعة الكويت مؤكدة ان سير 

األمور كان على ما يرام.
وقالت املطلق: بدأنا تس���لم 
طلب���ات االلتح���اق بالنس���بة 
خلريجي املرحل���ة الثانوية من 
النظام املوحد احلاصلني على %95 
فأعلى واليوم )االثنني( سيكون 
مخصصا للحاصلني على %92 
إل���ى أقل من 95% من الكويتيني 

والكويتيات.
وأضافت انه في الصباح الباكر 
لم يكن هن���اك اقبال من الطلبة 
والطالب���ات كونه���م ذهبوا الى 
التعليمية  مدارسهم ومناطقهم 
لتس���لم ش���هاداتهم ولكن منذ 
الساعة 10 صباحا بدأ يتوافد الى 
صالة التس���جيل عدد كبير من 
الطلبة والطالبات وسارت العملية 

بسالسة كما هو مخطط لها.
وشددت املطلق على االلتزام 
باملواعيد احملددة واخلطة الزمنية 
التي وضعتها العمادة، موضحة 
ان ال���دوام الرس���مي في صالة 
التسجيل من الساعة 8 صباحا 

الى الساعة 1 ظهرا وعلى الطلبة 
والطالبات االلتزام بأوقات الدوام 

الرسمي.
وأشارت املطلق الى ان األسبوع 
املاضي في اجلامعة كان مخصصا 
لتسلم طلبات التحاق الكويتيني 
الكويتيات  والكويتيات وأبناء 
خريجي الثانوية األميركية للعام 
الدراسي 2009/2008 و2010/2009 
والكويتيني وأبن���اء الكويتيات 
الثانوي���ة االجنليزية  خريجي 
واملتوقع تخرجهم والكويتيني 
وأبناء الكويتيات من غير محددي 
اجلنسية خريجي الثانوية للعام 
الدراس���ي 2009/2008 واألول 
2010/2009 وبلغ عدد املتقدمني 
منهم نحو 440 طالبا وطالبة مت 

قبول 136 منهم قبوال فوريا.
اما امس فتقدم نحو 135 طالبا 
وطالب���ة من خريج���ي املرحلة 
الثانوي���ة احلاصلني على %95 
فأعلى ومت قبول 45 منهم قبوال 

فوريا.

للطلبة والطالبات املس���تجدين 
وامتام عملية قبولهم وتسجيلهم 

خالل فترة الصيف احلالي.
وعل���ى صعي���د متصل دعا 
د.الرفاعي الطلبة والطالبات الى 

التي حددتها  االلتزام باملواعيد 
العم���ادة وفق اخلط���ة الزمنية 
لعملي���ة القبول ف���ي اجلامعة 
للفصل الدراسي األول 2011/2010 
واحلضور في األوقات احملددة 

بدء تسجيل الطلبة الراغبين
في الدراسة بمصر

القاهرة ـ هناء السيد
أعلن رئيس جلنة شؤون املستجدين التابعة لالحتاد الوطني 
ــت ـ فرع جمهورية مصر العربية احمد الذياب عن  لطلبة الكوي
فتح باب التسجيل للطلبة الراغبني في الدراسة في مصر بحيث 
ــجيل في التعليم العالي مبنى رقم واحد في البعثات  يكون التس
العربية، وهنأ الذياب خريجي الثانوية العامة. وأوضح الذياب ان 
ــتجدين سيتواجدون في مبنى وزارة  اعضاء جلنة شؤون املس
التعليم العالي خلدمة الطلبة والطالبات الراغبني في التسجيل في 
ــارات  اجلامعات واملعاهد املصرية واإلجابة عن جميع االستفس
التي تصب في مصلحة الطلبة والطالبات الراغبني في استكمال 

دراستهم اجلامعية في جمهورية مصر العربية.

من خالل التركيز على تطوير آلية العمل

اليتامى: األمانة العامة تسعى لتحويل الجامعة إلى إلكترونية

ـ تواجد عدد غفير من ممثلي وممثالت القوائم الطالبية بجامعة 
الكويت أمام صالة القبول والتسجيل.

ــتجدين التابعة لالحتاد الوطني لطلبة  ــذل اعضاء جلنة املس ـ ب
ــة الطالب والطالبات  ــرع اجلامعة جهودا حثيثة خلدم ــتـ  ف الكوي
املستجدين وارشادهم الى صالة التسجيل والرد على استفساراتهم 

حيث انهم الوحيدون املسموح لهم بالتواجد داخل الصالة.
ــارد واملثلجات امام صالة  ــم الطالبية الب ــرت بعض القوائ ـ وف
ــجيل للتبريد على قلوب الطالب والطالبات املستجدين لعلهم  التس

يبردون على قلوبهم اثناء االنتخابات.
ــالمة رائعا امام صالة التسجيل  ـ كان تنظيم ادارة األمن والس

وتنظيم املرور وخدمة الطلبة وأولياء امورهم.
ـ مت توفير سيارة اسعاف مجهزة امام صالة التسجيل كما كان 

هناك عيادة طبية ملواجهة الطوارئ.
ـ كل الشكر والتقدمي لعميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
ــدى املطلق على تعاونهم  ــى الرفاعي ومديرة ادارة القبول ن د.مثن
ــاج عالقوة يا املطلق على جهودك  ــائل االعالم وعس املثمر مع وس

الرائعـة.
ــكورة لرئيسة قسم التسجيل بجامعة الكويت هند  ـ جهود مش
ــجيل للتأكد من  ــالم التي كانت جتول داخل اروقة صالة التس الس

سير عملية التسجيل بنظام.

أقامت األمانة العامة بجامعة 
الكويت ورشة عمل نظام املوارد 
البشرية للخدمات اآللية لعمداء 
الكليات وأعضاء هيئة التدريس 
بقاع����ة اجتماعات األم����ني العام 

باحلرم اجلامعي باخلالدية.
وأكد أمني عام جامعة الكويت 
د.أنور اليتامى ان األمانة العامة 
حريص����ة على تطوي����ر املوارد 
البشرية والشؤون االدارية واملالية 
والبني����ة التحتية ف����ي اجلامعة 
داخل اطار الكتروني من منظور 
تكنولوجي حديث، مشيرا الى ان 
األمانة العامة تهدف الى حتويل 
الكترونية،  الى جامعة  اجلامعة 
من خالل التركيز على تطوير آلية 
العمل. وأوضح اليتامى ان اجلامعة 
قامت بتطوير نظ����ام معلومات 
الطالب واإلرشاد األكادميي بصورة 
جديدة ومتقدمة، وتطوير النظام 
املالي، والذي يس����هل على متخذ 

اعتماد الالئحة التنظيمية
التحاد الطلبة في اإلمارات

دبي � كونا: أعلن رئيس املكتب الثقافي في سفارتنا لدى 
االمارات املستشار د.مسعد شالش اعتماد الالئحة التنظيمية 
الحتاد طلبة الكويت في االمارات. وقال شالش في تصريح 
ل� »كون���ا« امس ان اعتماد هذه الالئحة جاء ثمرة اتصاالت 
حثيثة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في االمارات، 
مشيدا بتعاون وتفهم املسؤولني. وثمن الدور الكبير الذي 
قام ب���ه املدير العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في االمارات د.سعيد احلساني في إقرار تلك الالئحة، كما قدم 
الشكر اجلزيل لوزارة التعليم العالي بالكويت على جهودها 
في تذليل كل الصعوبات الت���ي تواجه الطلبة. من جانبه، 
أعرب رئيس احتاد طلبة الكوي���ت بدولة االمارات عبداهلل 
الغيص في تصريح مماثل ل� »كونا« عن سعادته وتقديره 
العتماد الالئحة التنظيمية الحتاد طلبة الكويت في االمارات. 
ووجه الش���كر لكل من ساهم في هذا االجناز السيما جهود 
رئيس املكت���ب الثقافي بدولة االمارات وامللحق الثقافي في 
املكتب الثقافي في القنصلية الكويتية بدبي د.مشاعل احلملي 

ووزارتي التعليم العالي في دولتي الكويت واإلمارات.

إعالن أسماء الفائزين 
في مسابقة ميثاق العمل الجامعي

حتت رعاية أمني عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى أقامت األمانة العامة 
سحبا على الفائزين مبسابقة »ميثاق العمل اجلامعي« اخلاصة مبوظفي 
اجلامعة، والتي طرحتها األمانة العامة بهدف تفعيل ميثاق العمل اجلامعي 
الذي يعزز أخالقيات املهنة وااللتزام بها لالرتقاء باألداء الوظيفي واحترام 
احلقوق وأداء الواجبات. والقت هذه املس���ابقة إقباال ومشاركة كبيرة من 
قبل موظفي جامعة الكويت الذين شاركوا باللغتني العربية واإلجنليزية 
عن طريق ارسال إجاباتهم عبر البريد االلكتروني اخلاص بهم في جامعة 
الكويت، حيث كان عدد املش���اركني يفوق ال� 200 مش���ارك وعدد املوظفني 
الذين أجابوا إجابات صحيحة 121 مش���اركا مت السحب عليهم. وأعلن أمني 
عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى عن أسماء اخلمسة الفائزين بالسحب 
وهم احمد مختار عطية هالل، منال العسعوس���ي، أسماء العصيمي، منى 
علي، راوية عبداملنعم، حيث سيحصل كل منهم على جهاز كمبيوتر محمول 
)الب توب( وسيتم االتصال بالفائزين لتحديد موعد تسلم جوائزهم. وقد 
مت السحب بحضور كل من أمني عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى، واألمني 
العام املس���اعد للشؤون اإلدارية غس���ان العصفور، واألمني العام املساعد 
لشؤون إدارة املرافق بدر الذياب، ومدير ادارة العالقات العامة واإلعالم فيصل 

مقصيد، واملستشار اإلعالمي في مكتب األمني العام جاسم الشهاب.

القرار واملديرين ورؤساء األقسام 
االطالع على امليزانيات وطلبات 
الشراء في اجلامعة، وحتديث نظام 
عمل املوارد البش����رية من خالل 
تطوير نظام املراسالت، لتحويله 

الى نظام الكتروني بعيدا عن املادة 
الورقية التقليدية. كما أكد ان هذه 
الورش����ة جاءت الط����الع الهيئة 
األكادميية على مش����روع أنظمة 
املوارد البشرية، وأخذ املالحظات 

منهم لإلعالن عنه بصورة رسمية 
ومتكاملة، وتوزيعه على أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة والشروع 
في ه����ذا النظام خ����الل الفصل 

الدراسي القادم.

د.أنور اليتامى خالل االجتماع

من أجواء التسجيل


