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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
هنأ رئيس مجموعة مستجد في أميركا mostajed.com براك 
الغربللي جميع خريجي الثانوية لهذا العام الدراس����ي متمنيا 

لهم التوفيق في حياتهم.
وابدى الغربللي اس����تعداد املجموعة الكامل ملساعدة جميع 
املس����تجدين الراغبني بالدراسة في اميركا، مؤكدا على ضرورة 
استعجالهم في التقدمي لبعثات التعليم العالي التي اعلن املسؤولون 

ان انهاء باب التسجيل بها سيكون في 13 من الشهر اجلاري. كما 
نصح الغربللي جميع املستجدين باال يترددوا عن االستفسار 
عن املدن االميركية للتوصل للمدينة التي تناس����ب الطالب في 
جميع النواحي نظرا لتعدد اجلامعات وقلة خبرة املستجدين في 
هذه املدن عالوة على التخصصات املطروحة سواء باحلضور 
لديواني����ة املجموعة او باالتصال على ارق����ام الطلبة العاملني 

املتواجدين في الكويت عن طريق موقع املجموعة.

مجموعة »مستجد« تقدم الدعم للدارسين في أميركا

محمد هالل الخالدي
بخطوات ثابتة ومدروسة 
تواصل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب مسيرتها 
نحو مزيد من التميز واالرتقاء 
من خالل عملي���ات التطوير 
واالصالح الكبيرة التي شهدتها 
خالل األعوام القليلة املاضية، 
فقد شهدت العديد من االدارات 
نقلة نوعية في آليات تنفيذ 
امله���ام وتقس���يم العمل مبا 
يخدم أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب وينعكس بالتالي 
على الطلبة بصورة إيجابية، 
وفي هذا السياق استحدثت 
عمادة القبول والتسجيل آلية 
جديدة الستقبال الطلبة هذا 
العام تعتمد على توفير أجهزة 
املتقدم  الطال���ب  يضع فيها 
املظروف اخلاص بالقبول في 
الهيئة، األمر  كليات ومعاهد 
الذي ساهم في توفير اجلهد 
والوقت وتقليص االجراءات 
الى احلد األدنى، وقد استقبل 
الطلب���ة وأولياء أمورهم هذا 
التطوير بكثير من االرتياح 
واإلش���ادة بجه���ود القائمني 
على الهيئ���ة وعمادة القبول 

والتسجيل بصورة خاصة.
وف���ي تصريح خ���اص ل� 
»األنباء« شرح عميد القبول 
والتسجيل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.أحمد األنص���اري خطوات 

وال يحتاج الى مراجعة مكتب 
التسجيل سوى مرة واحدة 
لوضع مغلف القبول وتسلم 
اإليصال اخلاص بإمتام عملية 
التسجيل مع اجلهاز بكل راحة 
وسهولة، وأكد املطاوعة ان عدد 
املتقدمني حتى اليوم )امس( 
بلغ حوالي 4200 طالب وطالبة 
نتمنى له���م جميعا التوفيق 

والنجاح.
وناش���د الطلب���ة الذي���ن 
يكلفون أقاربهم أو أصدقاءهم 
للقيام بعملية التسجيل نيابة 
عنهم بسبب سفرهم أو ألي 
سبب آخر مينعهم من القيام 
بالتسجيل بأنفسهم، ناشدهم 
احلرص على اختيار الشخص 
املناس���ب والتأكد من قيامه 
بهذه املهمة بصورة س���ليمة 
تتناسب مع رغباته وتوجهاته 
العلمية. وقال إن ادارة الهيئة 
حترص على عدم تفويت أي 
الطلبة  أبنائنا  فرصة عل���ى 
للتسجيل ونحن منر بفترة 
الصيف وموسم سفر ولذلك 
ال منانع في قيام أي شخص 
بالتسجيل نيابة عن الطالب، 
ولكن أمتنى ممن يقوم بذلك 
ان يحرص كل احلرص على 
اختيار التخصصات الصحيحة 
الالزمة  واس���تكمال األوراق 
حت���ى ال يضيع على الطالب 
فرصة القبول في املكان الذي 

يريده.

انها تبدأ  التسجيل موضحا 
بقيام املتقدم بتعبئة البيانات 
املطلوبة من خالل موقع الهيئة 
على اإلنترنت وهو في منزله، 
وبعد استكمال األوراق املطلوبة 
يحضر ملرة واحدة فقط لوضع 
مغلف التس���جيل في أجهزة 
له���ذا الغرض مت  مخصصة 
توفيرها هذا العام لتس���هيل 
اجراءات التسجيل والتوفير 
على أبنائن���ا وبناتنا الطلبة 
فترات االنتظ���ار ومراجعة 

الهيئة.
وأكم���ل د.األنص���اري أن 
سياسة القبول في الهيئة ثابتة 
الباب  والتزال تتبع سياسة 
املفتوح وحترص على قبول 
جميع املتقدمني وتوزيعهم على 
التخصص���ات التي يرغبون 
فيها بالدرج���ة األولي، وأكد 
ان عملية التسجيل مستمرة 
حتى 27 من الش���هر اجلاري 
وان املوظف���ني ف���ي مكت���ب 
التس���جيل يعملون بصورة 

الثامنة  الساعة  مستمرة من 
صباحا حتى الثامنة مس���اء 
بال توقف، مجددا التأكيد على 
حرص ادارة الهيئة على توفير 
كل متطلبات الراحة ألبنائنا 
الطلبة، كم���ا توجه د.أحمد 
األنصاري بالشكر والتقدير 
لكل العاملني في عمادة القبول 
والتس���جيل عل���ى جهودهم 
التيسير  املتواصلة من أجل 
على الطلبة وتسهيل اجراءات 
التسجيل، وأشاد كذلك بجهود 

االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة ومساهمتهم الفاعلة في 
تنظيم عملية استقبال الطلبة 
وتوجيههم وختم د.األنصاري 
حديثه قائال أمتنى من جميع 
أبنائنا وبناتنا الطلبة االلتزام 
التس���جيل وبذل  باجراءات 
اجلهد واجلدية في الدراسة وان 
التفوق وليس  يكون هدفهم 
مجرد النجاح، ليخدموا بلدهم 
ويكملوا مس���يرة البناء فهم 
املستقبل متمنيا لهم النجاح 

والتوفيق دائما.
م���ن جانبه أكد مس���اعد 
عميد القبول والتسجيل علي 
املطاوعة على ان ادارة الهيئة 
حت���رص دائما عل���ى توفير 
جميع متطلبات جناح العملية 
التعليمي���ة بجميع مراحلها 
وأقسامها، وأضاف أن عمادة 
القبول والتسجيل تسعى دائما 
الى تقليص اجراءات التسجيل 
والتيسير على أبنائنا وبناتنا 
الطلبة والطالبات بأقصى ما 

تسمح به االمكانات والنظم، 
وقد اس���تحدثنا ه���ذا العام 
نظاما جديدا للتس���جيل من 
خ���الل توفير أجه���زة تقوم 
التسجيل  باستقبال مغلفات 
من الطلبة املتقدمني بصورة 
آلية ومريحة جدا ال تستغرق 
بضع دقائق، وأكمل املطاوعة 
بأن املتقدم اآلن يستطيع ان 
التسجيل وهو  ينجز عملية 
جالس في منزله عبر موقع 
الهيئة في ش���بكة اإلنترنت، 

التسجيل مستمر حتى 27 الجاري وعدد المتقدمين بلغ 4200 طالب وطالبة

األنصاري لـ »األنباء«: آلية جديدة تُسهّل التسجيل في »التطبيقي« 

)قاسم باشا(د.األنصاري خالل لقائه الزميل محمد اخلالدي أحد الطلبة يضع مغلف التسجيل في جهاز القبول

صورة زنكوغرافية الستمارة التسجيل

أحد الطلبة خالل عملية التسجيل

آالء خليفة
أكد أمني ع���ام جامعة الكويت 
د.أنور اليتامى سعي االمانة العامة 
الى تأصيل روح االبداع واالبتكار 
والتفاني في العمل لدى العاملني 
وخلق بيئ���ة التنافس الفعال بني 
أروق���ة اجله���از االداري ومن هذا 
املنطلق فقد بادرت االمانة العامة 

الى تقدمي جائزة التميز االداري.
وهنأ خالل االحتفال السنوي 
بجائزة التميز االداري 2010، بحضور 
عدد من نواب مدير اجلامعة وعمداء 
الكليات وع���دد غفير من موظفي 
وموظفات اجلامعة جميع موظفي 
االدارات التي فازت بجائزة التميز 
االداري على جهودهم وعملهم املميز 
واملبدع، مم���ا كان له االثر الكبير 
بفوزهم في هذه اجلائزة وما هذه 
اجلائزة اال تعبير صادق من االمانة 

العامة على الشكر والتقدير لهم.
وحتدث د.اليتامى عن محاور 
االهداف االس���تراتيجية للجامعة 
ومنها مح���ور نظ���ام املعلومات 
والتكنولوجي���ا، الفتا الى توفير 
شاشات جديدة ستمكن الطالب من 
بناء خطة جدوله الدراسي، باالضافة 
الى كاميرات املراقبة املتطورة في 
جميع املباني واملنشآت اجلامعية، 
وكذلك احملافظة على كفاءة الشبكة 
االلكترونية للجامعة والعمل على 
تطويره���ا وحتديثها ومش���روع 
اس���تخدام البري���د االلكترون���ي 

ومشروع الكروت الذكية.
وح���ول ما خلص اليه اجتماع 
مجلس اجلامعة فيما يخص انشاء 
كلية علوم وهندس���ة احلاسوب 
قال د.اليتامى: هناك ثالثة أقسام 
بجامعة الكويت موجودة في كليات 
مختلفة ولها طبيعة احلاسب اآللي، 
فهناك قسم هندسة الكمبيوتر الذي 
أنشئ في التس���عينيات في كلية 

الهندسة والبترول، وهناك قسم علم 
احلاسوب في كلية العلوم وموجود 
منذ أكثر من 15 عاما، وكذلك هناك 
قسم علم املعلومات في كلية البنات 
وهي أقسام متشابهة، ورأت االدارة 
اجلامعية لتقليل املوارد البشرية 
واملالية وللدفع نحو ايجاد برامج 
جديدة ان تكون تلك االقسام حتت 
مظلة واح���دة وتكون ف���ي كلية 
جديدة تسمى كلية علوم وهندسة 

احلاسوب.
وحول قب���ول جميع خريجي 
الثانوية العامة دون حتديد سقف 
العداد املقبولني ومدى تأثيره على 
القدرة االستيعابية للجامعة اكد ان 
قدرة اجلامع���ة على القبول تبلغ 
وفقا للخطة 5500 طالب وطالبة 
ولكن اجرينا بعض التعديالت منها 
الدوام املسائي وتوسعنا في انتداب 
اساتذة باجلامعة لتوسعة القبول 
ليصل الى ما يقارب ال� 7400 وهو 
نفس الع���دد الذي مت قبوله العام 
املاضي ولكن اتوقع ان االعداد العام 
احلالي ستزيد على ذلك مبا قد يؤثر 
على عدد املواد والشعب املفتوحة 
للطالب واخلي���ارات ومن ثم فإن 

مجلس اجلامعة ناقش ذلك املوضوع 
واعطى احتم���اال حتى يتم قبول 
جمي���ع الطلبة بأن يكون اجلدول 
الدراس���ي للطلبة 3 مواد بدال من 
4. وفيما يخص مطالبة اجلامعة 
بتعزيز ميزانيتها وهل القى القبول 
لدى الوزيرة اوض���ح اليتامى ان 
الوزيرة احلمود تبنت ذلك املوضوع 
ووعدت الوزيرة بأنها س���تناقش 
ذلك املوضوع في مجلس الوزراء 
ملواجهة االعداد الضخمة من الطلبة 
وغير املخطط لها والتي ستشكل 
عبئا كبيرا على اجلامعة من ناحية 
املوارد البشرية واملكانية وجتهيز 
مختبرات اضافية وفصول دراسية. 
وبالنسبة ملشروع قانون اجلامعات 
احلكومية قال اليتامى: ان اجلامعة 
تؤكد انه ال ميكن االستمرار بوجود 
جامعة حكومية واحدة في الكويت 
الكويت ستصل  فاالعداد بجامعة 
حلوالي 10 آالف طالب في الس���نة 
اذا استمرت هي اجلامعة احلكومية 
الوحيدة في البالد، مضيفا: نرى ان 
احلكومة على قناعة تامة بضرورة 
ايجاد جامعات حكومية اخرى في 
الكويت واالخذ باالعتبار التوزيع 

اجلغراف���ي بحيث تك���ون هناك 
جامعة في شمال الكويت واخرى 
في جنوب الكويت وغرب وشرق 
الكويت، موضحا ان تلك اجلامعات 
حتتاج الى مظلة قانونية حتى يتم 
انشاؤها ومن هنا اقترحت جامعة 
الكويت قانون���ا ينظم اجلامعات 
احلكومية بحيث يرأسه املجلس 
االعلى للجامعات ويرأسه الوزير 
املختص بالتعليم العالي باالضافة 
ال���ى 3 وزراء لهم عالقة بالتعليم 
العالي يرشحهم ويختارهم مجلس 
الوزراء ويكونون هم املجلس االعلى 
للجامعات احلكومية، ونتوقع ان 
يكون بالكويت في القريب العاجل 
جامعتان حكوميتان بجانب جامعة 
الكويت. بدوره، أكد عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم الذياب حول 
ضواب���ط اللباس املناس���ب التي 
أقرها مجلس اجلامعة ان العمادة 
ستقوم بعمل حملة توعوية داخل 
اجلامعة وسنجتمع مع ممثلني من 
جمعية اعضاء هيئة التدريس ومن 
احتاد الطلبة واجلمعيات العلمية 
والروابط الطالبية حتى يتم االتفاق 

على االجراءات التي ستتخذ.

كما س���نناقش كل م���ا يتعلق 
باللوائ���ح اجلامعية س���واء في 
ف���ي االختبارات  موضوع الغش 
والعنف الطالبي، وأوضح ان هناك 
سوء فهم والقائمة الوحيدة التي 
اعترضت هي قائمة الوسط الطالبي 
وهي من حيث املبدأ ال تعارض ان 
يكون هناك لباس مناس���ب يالئم 
احلرم اجلامع���ي ولكن قد يكون 

االختالف في آلية التطبيق.
ومن ناحيته حتدث مساعد نائب 
مدير اجلامعة للتخطيط وللموارد 
املالية والبشرية د.عادل مال اهلل 
قائال: ان جامعة الكويت رفعت شعار 
التميز في كل مساراتها االكادميية 
واالدارية ويسرنا ان جنتمع اليوم 
مبناسبة االحتفال السنوي لالمانة 
الكويت لتكرمي  العامة جلامع���ة 
املتميزين على مس���توى االفراد 

واالجهزة االدارية.

الجهات المكرمة

مركز االستشارات والتطوير 
املهني بكلية الهندسة والبترول

مركز التقنيات التربوية بكلية 
التربية

الموظفون المكرمون

نوير س���عود � من مركز نظم 
املعلومات، هناء رشود � من مركز 
نظم املعلومات، عالية شردان � من 

إدارة شؤون الهيئة األكادميية

المديرون السابقون المكرمون

يحيى العب���داهلل � مدير إدارة 
اإلس���كان الطالبي، منقذ الفريح � 
مساعد مدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم، غنيمة العجيل � مساعد 
الثقافية  إدارة األنش���طة  مدي���ر 
والفنية، سعاد البدر � مدير إدارة 

شؤون الهيئة األكادميية

اليتامى لـ »األنباء«: زيادة ميزانية الجامعة ضرورة لمواجهة األعداد 
المتزايدة للطلبة ونتوقع إنشاء جامعتين حكوميتين جديدتين قريبًا

يجب على جميع الطالب التقدم عن طريق اإلنترنت ووضع المغلف في ماكينة تسلم الملفات عدا الحاالت التالية
الحاالت المسموح لها فقط بالتقديم في صالة القبول

ني
تي

وي
لك

ر ا
غي

 و
ون

تي
وي

لك
ا

1- الطالب الكويتيون أصحاب الشهادات احلديثة او القدمية ولهم قبول سابق بالهيئة.
2- الكويتيون وغير الكويتيني احلاصلون على شهادات املرحلة الثانوية )جميع السنوات( من خارج الكويت )مطلوب معادلة من 

التعليم اخلاص(.
3- الطالب الكويتيون وغير الكويتيني املتوقع تخرجهم من ثانوية املقررات.

4- الطالب الكويتيون وغير الكويتيني احلاصلون على الشهادات التالية: ثانوية من مدارس أجنبية، معهد التدريب الصناعي، 
ثانوية متريضية.

5- الطالب الكويتيون احلاصلون على االجازات الدراسية )لديهم موافقة مبدئية من ديوان اخلدمة املدنية على االجازة لاللتحاق 
بالكليات(.

6- الطالب الكويتيون الراغبون في استكمال الدراسة )للحاصلني على دبلوم كلية العلوم الصحية او كلية التربية االساسية(.
7- الطالب الكويتيون او غير الكويتيني الراغبون في التحويل من جامعات خارج الهيئة.

8- الطالب الكويتيون العسكريون املرشحون من جهات عملهم )وزارة الداخلية، وزارة الدفاع او احلرس الوطني(.
9- الطالب الكويتيون حديثو اجلنسية )كان الطالب غير محدد اجلنسية وحصل على اجلنسية في ذات العام املتقدم فيه للهيئة(.

10- الطالب الكويتيون من ذوي االحتياجات اخلاصة )مطلوب شهادة اعاقة من املجلس األعلى للمعاقني التابع لوزارة الشؤون(.

غير 
الكويتيني

أبناء الشهداء واألسرى، أزواج الكويتيات )محدد اجلنسية – شهادة حديثة(، األب واألم كويتيان، أبناء الديبلوماسيني، 
املنح احلكومية، منح معالي الوزير، أبناء الوافدين املتقدمني للدبلوم بكلية التمريض )ثانوية من الكويت – بحد أدنى 

80% علمي – شهادات حديثة(.

د.أنور اليتامى ود.أحمد املنيس ود.طاهر الصحاف ود.عبدالرحمن األحمد يتوسطون املكرمني في احلفل

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

ب�سار جا�سم حممد ح�سن

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

والـــــــــده

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


