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الجامعــــة
والتطبيقي

»التعليم العالي« حدّدت الجامعات المعتمدة في السعودية والبحرين واألردن وسورية وتونس
نوفمب���ر بقرط���اج، جامعة 
سوس���ة، جامعة صفاقص، 
جامعة تونس، جامعة منوبة، 
المنس���تير، جامعة  جامعة 
قابس، جامعة تونس المنار، 
جامع���ة جندوب���ة، جامعة 

القيروان، جامعة قفصة.
مادة ثانية: يجب مراعاة 
المنظمة  الوزارية  القرارات 

للدراسة في الخارج.
م���ادة ثالث���ة: يج���ب اال 
يتعدى عدد الطلبة المقيدين 
بكل كلي���ة )50( طالبا فيما 
عدا تخصصات الطب وطب 

األسنان والصيدلة.
م���ادة رابع���ة: يجب ان 
يك���ون البرنامج الدراس���ي 
الذي سيلتحق به الطلبة قد 
اجتاز المدة الدراسية المحددة 
لمنح الدرجة العلمية وذلك 
بتخري���ج الدفعة األولى من 

البرنامج.
مادة خامسة: على جهات 
االختصاص تنفيذ هذا القرار 
والعم���ل بموجبه من تاريخ 

صدوره.

� جميع تخصصات  الحقوق 
كلية الشريعة(، جامعة اربد، 

وجامعة الزرقاء.
م���ادة ثانية: يجب مراعاة 
الق���رارات الوزارية المنظمة 

للدراسة في الخارج.
م���ادة ثالث���ة: يج���ب أال 
يتعدى عدد الطلبة المقيدين 
بكل كلي���ة )50( طالبا فيما 
عدا تخصصات الطب وطب 

األسنان والصيدلة.
مادة رابعة: يجب ان يكون 
الذي  الدراس���ي  البرنام���ج 
سيلتحق به الطلبة قد اجتاز 
المدة الدراسية المحددة لمنح 
الدرجة العلمية وذلك بتخريج 

الدفعة األولى من البرنامج.
مادة خامسة: على جهات 
االختصاص تنفيذ هذا القرار 
والعم���ل بموجبه من تاريخ 

صدوره.
أم��ا القرار ال��وزاري الرابع 
رقم )335(، مادة أولى: يسمح 
للطلبة الراغبين بالدراس��ة في 
الس��ورية  العربية  الجمهورية 
االلتح��اق بالجامع��ات التالية: 

الطلبة المقيدين بكل كلية )50( 
طالبا فيما عدا تخصصات الطب 

وطب األسنان والصيدلة.
م��ادة رابع��ة: عل��ى جهات 
االختص��اص تنفيذ هذا القرار 
والعم��ل بموجب��ه م��ن تاريخ 

صدوره.
الوزاري  القرار  وجاء في 
الثالث رقم )334(، مادة أولى: 
الراغبين في  يسمح للطلبة 
الدراس���ة بالمملكة األردنية 
الهاشمية بااللتحاق بالجامعات 

جامعة حائل، جامعة جازان، 
جامعة الجوف، جامعة الباحة، 
جامعة تبوك، جامعة نجران، 
جامع���ة الحدود الش���مالية، 
جامع���ة األميرة ن���ورة بنت 
الدمام،  عبدالرحمن، جامعة 
جامعة الخرج، جامعة شقراء، 
جامعة المجمعة، جامعة الملك 
سعود بن عبدالعزيز للعلوم 

الصحية.
الجامعات الخاصة  ثانيا: 
)األهلي���ة(: جامع���ة األمير 
سلطان، جامعة اليمامة األهلية، 

جامعة عفت األهلية.
ثالثا: الكليات األهلية: كلية 
دار الحكمة األهلية، كلية األمير 
سلطان للس���ياحة ولإلدارة، 
كلية الباحة األهلية، كلية ادارة 
االعمال األهلية، كلية سليمان 
فقي���ه للعل���وم والتمريض، 
الرياض لطب األسنان  كلية 

والصيدلة.
م���ادة ثانية: يجب مراعاة 
الق���رارات الوزارية المنظمة 

للدراسة في الخارج.
م���ادة ثالث���ة: يج���ب أال 

جامعة دمشق، جامعة تشرين، 
جامعة حلب.

م��ادة ثانية: يج��ب مراعاة 
المنظمة  الوزاري��ة  الق��رارات 

للدراسة في الخارج.
مادة ثالثة: يجب أال يتعدى عدد 
الطلبة المقيدين بكل كلية )50( 
طالبا فيما عدا تخصصات الطب 

وطب األسنان والصيدلة.
م��ادة رابعة: يجب ان يكون 
الذي  الدراس����ي،  البرنام��ج 
سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة 
الدراسية المح��ددة لمنح الدرجة 
العلمية وذلك بتخري��ج الدفعة 

األولى من البرنامج.
مادة خامس��ة: على جهات 
االختص��اص تنفيذ هذا القرار 
والعم��ل بموجب��ه م��ن تاريخ 

صدوره.
أما القرار الوزاري الخامس 
رق���م )336( فجاء فيه، مادة 
أولى: يسمح للطلبة الراغبين 
بالدراس���ة ف���ي الجمهورية 
بااللتح���اق  التونس���ية 
بالجامعات الحكومية التالية: 
الزيتونة، جامعة 7  جامعة 

التالية:
أوال: الجامعات الحكومية: 
الجامعة األردني���ة، جامعة 
العلوم  اليرم���وك، جامع���ة 
والتكنولوجي���ا األردني���ة، 
جامعة مؤتة، جامعة آل البيت، 
الجامعة الهاش���مية، جامعة 
التطبيقية، جامعة  البلق���اء 

الحسين بن طالل.
ثاني��ا: الجامعات الخاصة: 
جامع���ة فيالديفي���ا )ما عدا 
الهندس���ة  تخصصات كلية 
� كلي���ة العل���وم اإلداري���ة � 
تخصص الحقوق(، جامعة 
عمان األهلية، جامعة البتراء، 
جامع��ة العل���وم التطبيقية 
األهلية )م��ا عدا تخصصات 
كلية الهندس��ة � كلية العلوم 
اإلدارية � تخص��ص الحقوق(، 
الزيتون��ة، جامعة  جامع���ة 
الجامعية  األمي���رة س���مية 
للتكنولوجيا، جامعة اإلسراء 
)ما ع���دا تخصص���ات كلية 
الهندسة(، جامعة جرش )ما 
عدا تخصصات كلية الهندسة � 
كلية العلوم اإلدارية � تخصص 

يتعدى عدد الطلبة المقيدين 
بكل كلي���ة )50( طالبا فيما 
عدا تخصصات الطب وطب 

األسنان والصيدلة.
مادة رابعة: يجب ان يكون 
الذي  الدراس���ي،  البرنام���ج 
س���يلتحق ب���ه الطال��ب قد 
اجتاز المدة الدراسية المحددة 
العلمية وذلك  الدرجة  لمنح 
الدفعة األولى من  بتخري��ج 

البرنامج.
مادة خامسة: على جهات 
االختصاص تنفيذ هذا القرار 
والعم���ل بموجبه من تاريخ 

صدوره.
وج��اء في الق��رار الوزاري 
الثاني رق��م )333(، مادة أولى: 
يس��مح للطلب��ة الراغبين في 
البحري��ن  الدراس��ة بمملك��ة 
الحكومية  بالجامعات  االلتحاق 
التالية: جامعة البحرين وجامعة 

الخليج العربي.
م��ادة ثانية: يج��ب مراعاة 
المنظمة  الوزاري��ة  الق��رارات 

للدراسة في الخارج.
مادة ثالثة: يجب أال يتعدى عدد 

التربية  أصدرت وزي���رة 
ووزي���رة التعلي���م العال���ي 
د.موضي الحمود القرارات رقم 
)332( و )333( و )334( و 
)335( و)336( بشأن السماح 
للطلبة الراغبين في الدراسة 
في كل م���ن المملكة العربية 
السعودي��ة ومملك��ة البحرين 
والمملكة األردنية الهاشمي��ة 
والجمهورية العربية السوري��ة 

والجمهورية التونسية.
وجاء في القرار األول رقم 
)332(: م���ادة أولى: يس���مح 
للطلبة الراغبين في زالدراسة 
العربية السعودية  بالمملكة 
االلتحاق بالجامعات التالية:

أوال: الجامعات الحكومية: 
الجامعة  الق���رى،  أم  جامعة 
اإلس���المية، جامع���ة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية، 
جامعة الملك سعود، جامعة 
المل���ك عبدالعزي���ز، جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن، 
جامعة الملك فيصل، جامعة 
الملك خالد، جامعة القصيم، 
جامعة طيبة، جامعة الطائف، 

في قرارات أصدرتها وزيرة التربية

صورة جماعية للمكرمني واعضاء هيئة التدريس مع عميد كلية التربية األساسية د.عبداهلل املهناد.بدر اخلضري خالل إلقاء كلمته

محمد العازمي

عمار الكندري

د.موضي احلمود

الخضري: »التطبيقي« تختار كفاءات للمناصب القيادية

محمد هالل الخالدي
برعاي����ة عميد كلية التربية األساس����ية د.عبداهلل 
املهنا وبحضور رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية د.معدي العجمي ورئيس قس����م 
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساس����ية د.بدر 
اخلضري واعضاء هيئة التدريس والتدريب واملنتدبني 
أقام قسم تكنولوجيا التعليم حفال تكرمييا للدكتور وليد 
بركات مبناسبة مغادرته بلده الثاني الكويت ود.جابر 
املنيفي عضو هيئة التدريس بالقسم لتعيينه مساعدا 
لعميد شؤون التقنيات بعمادة املكتبات بالهيئة، وتكرمي 

د.عبداهلل املديرس ود.حامد الرشيدي ود.خالد الكندري 
معيدي بعثة الذين حصلوا على درجة الدكتوراه مبجال 
التخصص. وبهذه املناسبة ألقى د.بدر اخلضري كلمة 
قال فيها ان د.وليد قد أمضى عشر سنوات متواصلة في 
سلك التدريس بالقسم، ومتيز باخللق الكبير وحسن 
التعامل واالحت����رام لزمالئه واإلدارة وقد وجدنا منه 
كل العمل اإليجابي والنشاط املتواصل في إبراز دور 
القسم واالس����تمرار في تطويره من خالل مساهماته 
امللحوظة والفاعلة وعطائه الالمحدود الذي لم يتوقف 
مبشاركاته العلمية والثقافية واالجتماعية داخل القسم 

والكلية، واما عل����ى النطاق العمل املجتمعي فقد كان 
له دور في إعداد وترتيب الدورات التدريبية ألعضاء 
هيئة التدريس والتدريب واضاف اخلضري ان القسم 
يسعده كذلك تكرمي الزميل د.جابر املنيفي الختياره 
للمنصب اجلدي����د، يأتي مبثابة تكرمي جلميع اعضاء 
هيئة التدريس بالقسم لهذا املنصب، فألول مرة يتم 
اختيار احد العناصر املتخصصة من القس����م مبجال 
تكنولوجيا التعليم لتبوؤ منصب مساعد عميد بعمادة 
املكتبات وهذه تسجل إلدارة الهيئة الختيار الكفاءات 

املتخصصة كل في مجاله.

»االتحاد والنهج الطالبي« في بريطانيا وإيرلندا: »تكنولوجيا التعليم« كّرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس بالقسم
نساعد المستجدين على مواجهة العقبات 

اتحاد الطلبة يدعو للسماح بالتسجيل
في المقرر التمهيدي للمرة الثالثة

هنأ أمني صن���دوق قائمة 
االحتاد والنه���ج الطالبي في 
بريطاني���ا وإيرلن���دا محمد 
العازمي الط���الب والطالبات 
املقبولني ف���ي خطة البعثات 
األصلية لوزارة التعليم العالي 
2010-2011 وخصوصا املقبولني 
اململكة املتحدة وإيرلندا،  في 
وقال العازمي ان حياة الغربة 
جتربة تس���تحق ان ميارسها 
اإلنسان لكونها تبرز الكثير من 
القدرات التي ميلكها الطالب إال 
ان هذه الغربة حتتاج خلبرة 
حت���ى ال تصطدم بالكثير من 

العقبات.
وأضاف العازمي ان قائمة 
االحت���اد والنهج الطالبي منذ 
نشأتها في أوائل الثمانينيات 
وهي تقود االحت���اد الوطني 
لطلب���ة الكويت � فرع اململكة 
املتحدة وإيرلندا وهي حريصة 
كل احل���رص عل���ى االهتمام 

آالء خليفة
طالب رئي����س الهيئة االدارية 
باالحت����اد الوطني لطلبة الكويت 
� ف����رع اجلامعة عم����ار الكندري 
االدارة اجلامعي����ة باملوافقة على 
دراسة املقترحات املقدمة من قبل 
االحتاد ودراسة مدى امكانية العمل 
على تطبيقها، ومنها املقترح الذي 
يطالب بالسماح للطالب الذي لم 
التمهيدي بدخول  يسجل باملقرر 
اختبار القدرات خالل دراسته في 
الفرقة الدراس����ية االولى ومبا ال 
يزيد على مرتني، وذلك ملا فيه من 
مصلحة في استكمال مسيرة الطلبة 
الدراسية باجلامعة بالشكل االمثل 

واملناسب.
واض����اف الكن����دري أنه قد مت 
ايضا تقدمي مقترح آخر للمطالبة 
بالس����ماح للطلبة بالتسجيل في 
الثالثة،  للم����رة  التمهيدي  املقرر 
وذلك على ان يكون خالل الفصل 

بالطلبة املستجدين عن طريق 
اللقاءات التنويرية والبرامج 
املتنوعة التي تقيمها في الكويت 

أو اململكة املتحدة وإيرلندا.
العازم���ي ضرورة  وأك���د 
توحيد الص���ف الطالبي في 
اململك���ة املتح���دة وإيرلن���دا 
والوقوف خلف املمثل الشرعي 

الدراسي الصيفي، وذلك عبر تغيير 
نظام التسجيل الذي يجبر الطالب 
في حالة رسوبه مرتني بالتحويل 
االجباري الى احدى الكليات التي 
يتم حتديدها وليس على حسب 
رغباته او اختياراته مما ينتج عنه 
التأثير السلبي على حياة الطالب 

الوحيد لطلبتنا الدارسني في 
اململكة املتحدة وإيرلندا حتى 
تتحقق املكاسب الطالبية التي 
يتمناها اجلميع، فالتفافنا حول 
املمثل الش���رعي يعزز موقف 
القضايا واملصالح الطالبية، 
العازمي جميع الطالب  ودعا 
والطالب���ات الى التواصل مع 
 UK &« مجموع���ة مس���تجد
IRELAND« التي أنشأها االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا لهذا 
الع���ام خلدمة املس���تجدين 
في اململك���ة املتحدة وإيرلندا 
ومس���اعدتهم عل���ى تخطي 
الت���ي تواجهه���م  العقب���ات 
وإرش���ادهم لتكون مجموعة 
مس���تجد هي احملطة األولى 
للطلبة املستجدين عن طريق 
 »Mustajed.com« موقع مستجد
أو عل���ى البري���د اإللكتروني 

.»M3ak@mustajed.com«

الدراسية الذي ينعكس بدوره على 
مس����يرته العملية فيما بعد، وال 
يعدو ذلك املقترح سوى خطوة على 
الطريق الصحيح التاحة الفرصة 
للطلبة الستنفاد كافة االختيارات 

والفرص املتاحة لديهم.
ون����وه الكندري ب����أن االحتاد 
يس����عى بكل ما ميل����ك لتحقيق 
مصالح اجلموع الطالبية بالشكل 
الذي يساهم ويصب في مصلحتهم 
ويعمل على تذليل جميع الصعاب 
التي قد تقابلهم وحتد من مسيرتهم 
الدراسية باجلامعة، وفي الوقت ذاته 
طالب االدارة اجلامعية بالعمل على 
دراسة تلك املقترحات وكذلك دراسة 
م����دى امكانية عرضها على جلنة 
الشؤون العلمية للدراسة والعرض 
على اعضائها لقياس مدى تطبيق 
تلك املقترحات الطالبية، والتي من 
ش����أنها العمل على خدمة زمالئنا 

الطلبة والطالبات باجلامعة.

آالء خليفة
أعلن منسق قبيلة العوازم في جامعة الكويت 
مرزوق الغريب انشقاق قبيلة العوازم عن القائمة 
االئتالفية ودعم وتأييد أبناء القبيلة في جامعة 
الكويت للقائمة املس���تقلة في انتخابات االحتاد 

الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة.
وأضاف الغريب انه بعد التشاور مع منسقي 

أبناء القبيلة في جمي���ع كليات جامعة الكويت، 
اتخذ القرار باالنش���قاق ع���ن القائمة االئتالفية 
ألس���باب نتحفظ على ذكرها في الوقت احلالي، 
وكذلك نعلن نحن أبناء قبيلة العوازم في جامعة 
الكويت دعمنا الكامل وتأييدنا للقائمة املستقلة 
في انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت للعام 

النقابي 2011-2010.

انشقاق العوازم عن »االئتالفية«

»العلوم االجتماعية« اختتمت 
موسمها الثقافي الخامس

قدم���ت أكادمييتان في كلية العل���وم االجتماعية بجامعة 
الكويت اليوم دراس���تني ع���ن أول جتربة تدريس خاضتاها 
في اجلامعة وذلك خالل اجللس���ة اخلتامية للموسم الثقافي 
اخلام���س لكلية العلوم االجتماعية حتت رعاية عميد الكلية 

عبدالرضا اسيري.
وذكرت د.الهام الدوس���ري من قس���م عل���وم املكتب����ات 
واملعلومات في دراستها بعن���وان »ماذا ميكن توقع����ه في أول 
جتربة تدريس في جامعة الكويت« مجموعة من املقت���رحات 
التي من شأنها ان تس���ه����م في تط���وير التعليم بجامع���ة 

الك��ويت.
وقالت الدوسري انه على أستاذ املادة حث الطالب على بذل 
مزيد من اجلهد والبحث لتطوير أنفس���هم الى جانب استقاء 
مزيد من املعرفة وتوسيع إدراكهم ليس فقط في املادة النظرية 
والعلمية داخل الفصل الدراسي بل االطالع على أهم األحداث 
العاملية وآخر االختراعات العلمية ملواكبة التطور املس���تمر 

في العلم واملعرفة.
وأوضحت ان دراس���تها هدفها طرح مجموعة مقترحات 
ميكن ان تسهم في تطوير التعليم اجلامعي في كلية العلوم 
االجتماعية وعلى وجه اخلصوص من خالل جتربتها االولى 
كمدرسة وكيفية االختالط مع الطلبة ومعرفة هدفهم من املادة 

ومدى حبهم لالطالع والبحث.
من جهتها، قالت د.جنود املؤمن من قس���م علوم املكتبات 
ونظم املعلومات في دراس���تها بعنوان »جتربة االلتح�����اق 
بالسلك األكادميي في السنة االولى بني الواقع والطموح« انه 
لطاملا كان حلمها ومنذ سنوات الدراسة في املرحلة الثانوي���ة 
إكمال دراستها العليا للحصول على ارفع املناصب األكادميية 
وهو ما أصبح حقيقة رغم ان الطريق لم يكن س���هال بل كان 

مشوارا غاية في الصعوبة.
واس���تعرض���ت املؤمن في دراستها جوانب من جتربتها 
التدريسية كعضو هيئة تدريس جديدة وتناولت انطباعاتها 
العامة من ع���دة محاور أهمه���ا كيفي���ة التعامل مع الطلبة 
واملناه���ج خصوصا مع وجود ظاه���رة دخيل���ة على مجتمع���نا 
الكويت���ي وهي ظاهرة العنف ضد اعضاء الهيئة بكل ما لها 

من أبع��اد خطيرة.

»الشؤون الطالبية«: الموافقة على جميع 
حاالت التحويل في »الصيفي«

عقدت جلنة الش���ؤون الطالبية اجتماعها للفصل 
الصيفي من العام اجلامعي 2010/2009 ملناقشة احلاالت 
التي تنتظر البت في ش���أنها مثل حاالت إعادة القيد 
وحاالت االنسحاب من فصل دراسي سابق والفصل 
الدراسي الصيفي للعام اجلامعي 2010/2009 وأيضا 
حاالت التحويل من كلية ألخرى للطلبة الذين اجتازوا 
أكثر من 45 وحدة دراس���ية وحاالت التحويل لطلبة 

املنح الثقافية.
وبلغ عدد اللجان 10 جلان شملت معظم الكليات 
بجامعة الكويت، وقد خلص���ت نتائج االجتماع الى 

عدة قرارات وتوصيات سيتم االعالن عنها في القريب 
العاجل، وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب وبحضور مس���اعد عميد 
القبول والتسجيل د.صبيح املخيزمي والعمداء املساعدين 
للش���ؤون الطالبية ملختلف كليات اجلامعة ورئيس 
قسم الشؤون الدراسية بالتكليف جنوى الدويسان 

وموظفي القسم فالح العتيبي ومرمي البقشي.
يذكر ان اللجنة وافقت على جميع حاالت التحويل 
للطلبة املجتازين أكثر من 45 وحدة دراسية وحاالت 

التحويل لطلبة املنح بعد دراسة حالتهم.


