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»الجامعة« تعيد شهادات طلبة الـ 12
إلى »التربية« لعدم صحتها

اتحاد الطلبة أطلق حملته الطالبية األولى لجدول الفصل األول

مريم بندق
تفاعال مع اخلبر الذي انفردت »األنباء« 
بنش���ره 5 اجلاري حتت عنوان »التربية 
تعط���ل الطلبة املتفوقني عن التس���جيل 
الف��وري بس���ب��ب اخط�����اء ف��ي قاعدة 
البيانات املرس���لة من مركز املعلومات« 
اكتشفت جامعة الكويت ان بعض الشهادات 
التي  العلمي واالدبي  الدراسية للقسمني 
تس���لمتها من الطلبة حتوي بيانات غير 
صحيح���ة، ومنعا للمزيد م���ن التخبط 
وتخفيف���ا للتأثير الس���لبي على الطلبة 

واولياء االمور اتفقت اجلامعة مع وزارة 
التربية على االعتداد بالشهادات الدراسية 
التي تسلمتها وعدم الغاء قيد الطلبة على 
ان يتم اعادة هذه الش���هادات الى وزارة 
التربية االسبوع املقبل لتصحيح البيانات 

اخلطأ الواردة فيها.
وفي وزارة التربي���ة اعلنت حالة من 
االس���تنفار في ادارة التنسيق ومراقبات 
االمتحانات وشؤون الطلبة للتدقيق والتأكد 
من صحة بيانات الشهادة قبل تسليمها 

للطالب أو ولي امره.

وقالت مصادر مطلعة: أعطيت تعليمات 
عاجلة باعادة تصحيح بيانات الشهادات 
التي لم يتسلمها الطلبة حتى اآلن ومطالبة 
اولياء االمور الذين لم يقدموا ش���هادات 
ابنائهم حتى اآلن الى اجلامعة مبراجعة 

صحة البيانات الواردة فيها.
وعن س���بب هذه االخط���اء اقتصرت 
املصادر على االجابة بالقول: »حسبي اهلل 
على الذي���ن ال ميتلكون اخلبرة املطلوبة 
وابعدوا اصحاب الكفاءة واخلبرة واستعانوا 

مبعدومي اخلبرة والتخصص«.

آالء خليفة
التخطيط والنش��اط  أعلن مس���ؤول 
الثقاف�����ي باالحت��اد الوطن�����ي لطلب��ة 
الكوي��ت � فرع اجلامع��ة محم��د املط��ر 
ان��ه سيتم اطالق احلملة الطالبية االولى 
جلدول الفصل الدراسي االول 2011/2010 
حيث سيتم جتميع اكبر قدر من رغبات 
الطلب���ة في املواد املناس���بة لهم للفصل 

االول.
وأوض���ح املطر ان تل���ك احلملة تأتي 
في اطار حرص االحت���اد الوطني لطلبة 
الكوي���ت على حتقي���ق كل ما هو يصب 
ويخدم املصلحة الطالبية بالشكل االمثل 
واملناس���ب، وتأت���ي تلك احلمل���ة التي 

س���تتضمن مجموعة من االس���تبيانات 
والتواص��ل ع��ن طري��ق اميي��ل االحتاد 
وغيره��ا م��ن االم�ور االخ��رى، وذلك من 
اج��ل التيس���ير على زمالئنا الطلبة في 
اجلامعة وحتقيق رغباتهم، وذلك بتوصيل 
تلك االعمال والنتائ�����ج لتل��ك احلمل��ة 
الى اجلهات املعنية في االدارة اجلامعية 
إليجاد أس���هل وأنس���ب الطرق لتحقيق 
تلك الرغبات الطالبية في جدول الفصل 

الدراسي االول.
وف���ي ذات الصدد وجه املطر الش���كر 
ل���إدارة اجلامعية ممثلة بكل  والتقدير 
الكليات وعميد القبول والتسجيل مثنى 
الرفاعي على حسن تعاونهم خالل الفترة 

املاضية والتي ساهمت وبشكل كبير ومثمر 
في تس���جيل املواد وفتح الُشعب للطلبة 
ما كان له اكبر االثر في نفوسنا ونفوس 

زمالئنا الطلبة. 
واختت�����م املط�����ر تصريحه قائال ان 
االحتاد بكام��ل أعضائ��ه وجلان��ه يسع��ى 
بك��ل الط��رق للعم��ل عل��ى ايجاد أسه��ل 
الط��رق واحللول املناسبة بالتعاون مع 
االدارة اجلامعي��ة والت��ي م��ن ش���أنه��ا 
العم��ل على تيس���ير أعمالهم وتذليل كل 
الصعاب أمامهم أثناء مسيرتهم االكادميية 
والدراسية باجلامعة متمنني جلميع زمالئنا 
الطلب���ة كل النج���اح والتوفيق والتقدم 

واالزدهار.

بعد انفراد »األنباء« 5 الجاري بنشر وجود أخطاء في قاعدة البيانات المرسلة من مركز المعلومات

الطالب الكويتي.. أصبح موريتانيًا في شهادة ثانوية »التربية«
وولية أمر تتساءل: ما الذي يمنع حدوث أخطاء في درجات الطلبة؟

فيم���ا قالت مصادر تربوية مطلع���ة ان اخطاء بيانات 
الشهادات تتعلق باجلنسية ورقم البطاقة املدنية، تساءلت 
ولي���ة أمر: ما الذي مينع حتى في ه���ذه احلالة من وقوع 

اخطاء في درجات الطلبة؟
وكان احد املواطن���ني قد تواجد منذ الصباح الباكر في 
قطاع التعليم العام متس���ائال وبص���وت عال غلب عليه 
احلزن والدهشة واملرارة ابني كتبوا امام خانة اجلنسية 

في شهادته انه موريتاني وآخر قال وابني جعلوه من غير 
محددي اجلنسية، والغريب أن رئيسة سكرتارية وكيلة 
التعليم العام، الت���ي رفضت مقابلة أولياء االمور، طلبت 

منهم تقدمي شكوى في مكتب خدمة املواطن.
هذا، وام���ام تصميم بع���ض اولياء االم���ور اضطرت 
رئيسة قسم الس���كرتارية مها العتيبي الى تسلم بعض 

الشكاوى.


