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الجامعــــة
والتطبيقي

اكد مدير ادارة التأثيث واالس����كان في جامعة الكويت انور 
الرغيب ان ادارة التأثيث واالس����كان تعمل من خالل توجيهات 
االمانة العامة باجلامعات على تقدمي افضل اخلدمات وتوفير الراحة 
واالمان العضاء هيئة التدريس القادمني اجلدد وذلك باستقبالهم 
وتقدمي اخلدمات املتعلقة بتطبيق الئحة الرعاية السكنية، وكذلك 
تسهيل وتيس����ير االمور التي قد تواجههم نظرا لعدم معرفتهم 

باالجراءات الالزمة للعمل لدى جامعة الكويت.

وافاد الرغيب بأن االدارة مس����تمرة في اداء دورها من خالل 
مرك����ز خدمة اعض����اء هيئة التدريس القادم����ني اجلدد والكائن 
مبساكن اجلامعة باحلرم اجلامعي بالشيوخ الذي بوشر العمل 

به منذ عام 2006/2005.
مضيفا ان املركز بدأ باستقبال اعضاء هيئة التدريس اجلدد 
اعتبار امس االول وحتى 2010/10/21 وذلك حتى يتمكن االساتذة 

من اداء مهامهم العلمية دون صعاب او معوقات.

الرغيب: استقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد حتى 21 أكتوبر

جواد بهبهاني قائمًا بأعمال مدير الجامعة

الرومي دعت المقبولين بالدورات 
الخاصة للقاء تنويري غدًا وبعد غد

جمعة هنأت األساتذة والطلبة 
بالعام التدريبي الجديد

الدغيم: الدراسة في برامج
خدمة المجتمع 3 أكتوبر

محمد الخالدي
اعلنت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب عن بداية التس���جيل للفصل اخلريفي 
2011/2010 والذي بدأ يوم األحد املاضي ومستمر حتى يوم األربعاء 
29 اجلاري من الساعة اخلامسة وحتى الساعة الثامنة مساء وذلك 
ف���ي املواقع التالية: عمادة خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر باملقر 
الرئيسي للهيئة بالعديلية ق4 شارع سلطان الكليب مقابل الدائري 
الثالث � مبنى رقم 2 الدور األول، ثانوية جابر بن عبداهلل الصباح 
مقررات )بنني � اجلهراء(، مدرسة كاظمة املتوسطة )بنات � اجلهراء(، 

ثانوية املباركية )بنني( الفروانية.
وأوضح د.الدغيم ان التس���جيل مس���تمر على فترتني صباحية 
ومس���ائية في مقر عمادة خدمة املجتمع والتعليم املس���تمر باملقر 
الرئيسي للهيئة، وأشار الى ان الدراسة في هذه البرامج ستبدأ يوم 
األحد 2010/10/3 وملدة أربع أس���ابيع بواقع ثالث أيام في األس���بوع 
من األحد الى الثالثاء بواقع ساعتني في اليوم او يومني بواقع ثالث 

ساعات في اليوم.

آالء خليفة
تس����تقبل جامعة الكويت االحد املقبل الطلبة والطالبات للدراس����ة 
بكليات اجلامعة املختلفة، لبدء عام دراسي جديد ولكن مع عدم وجود 
مدي����ر للجامعة، حيث ان مدير اجلامع����ة د.عبداهلل الفهيد انتهت مدته 
القانونية ولم تش����كل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة الختيار مدير للجامعة ما فتح املجال لتأكيد البعض انه 
س����يتم التمديد للدكتور عبداهلل الفهيد ولكن حتى اآلن لم يتخذ القرار 

واجلامعة على األبواب.
ه����ذا، وعلمت »األنباء« من مصادر جامعية مؤكدة انه قد صدر قرار 
بأن يدير اجلامعة باإلنابة عميد كلية طب االسنان د.جواد بهبهاني وهو 

حاليا القائم بأعمال مدير جامعة الكويت.

فرصة جيدة لبناء الصداقات 
واالطالع وتعزيز قيم االعتماد 
عل���ى النفس وناش���دهم بذل 
اجله���د واملثاب���رة النها هي 
الوحيد خللق فرص  السبيل 
وظيفية مميزة للمس���تقبل، 
مطالبهم باحلضور وااللتزام 
اللوائح  به واحملافظة عل���ى 
الدراسية ألنها سببا مباشرا 
لتحديد وضع الطالب دراسيا 
وق���دم عرضا مفصال عن تلك 

النظم واللوائح اجلامعية.
ومن جهته قال عميد كلية 
العلوم اإلدارية د.لي كالدول 
ان اجلامع���ة حت���اول دم���ج 
الثقافة بالع���ادات والتقاليد 
وتعاليم الدين االسالمي ونحن 
بالكلية نقدم منوذجا متطورا 
حتى جنعل الطالب يس���تفيد 
لعشرين عاما قادمة مبا نطرحه 
ونقدمه لهم في قاعات الدرس 
مبا يتوائم مع التطور احلادث 
في عالم اليوم ومع القيم التي 
ننتم���ي اليه���ا وجنعلها أمام 
أعيننا حتى جنعل من الدراسة 
اجلامعية شكال من أشكال املتعة 
الشخصية والتحصيل العلمي 
الفرص  واألكادميي وتأم���ني 

الوظيفية بعد التخرج.

مع الوظيفة ومتطلباتها وتطورها 
املستمر واحلمد هلل نحن قادرون 
على خلق تلك الشخصية وتلبية 
طموحاتنا الت���ي جتعلنا دائما 

باملقدمة.
بدوره رحب مس���اعد نائب 
الرئيس للشؤون الطالبية د.علي 
الكندري بالطلبة املس���تجدين 
وهنأهم ببداية العام الدراس���ي 
وق���ال: ان الدراس���ة اجلامعية 

اليها ألهميتها حتى ننشئ جيال 
ق���ادرا على تلم���س احتياجات 
اليه حتى  املجتمع الذي ننتمي 
ننهض به وناشد اجلميع على 
العم���ل التطوعي عب���ر األندية 

واالحتادات الطالبية.
الزميع ان رس���الة  وأضاف 
اجلامعة ليست مجرد محاضرات 
ودراسة وحضور بل هي تكوين 
الشخصية وعليكم ان تستفيدوا 

التي وضعتها  من االمكاني���ات 
اجلامعة وعليكم ان تعلموا ان 
80% من خريج���ي اجلامعة قد 
حصلوا على فرصهم الوظيفية 
خالل 4 أشهر من تخرجهم وهذا 
يؤكد سالمة طريقنا وطموحاتنا 
في اجلامعة في خلق خريج قادر 
على تلبية تطلعات اي مؤسسة 
أو هيئة في وجود خريج مؤهل 
تأهيال علميا وأكادمييا يتناسب 

والتكنولوجيا.
من جانبه حث نائب الرئيس 
للشؤون املالية واإلدارية د.فهد 
الزميع الطالب والطالبات على 
املثابرة في دراساتهم، مؤكدا لهم 
انهم بالنسبة للجامعة مشروع 
وطني نستثمر فيه االنسان، النه 

محور كل تقدم ونهضة.
وقال الزميع: ان الشراكة مع 
املجتمع اصبحت ضرورة نتطلع 

محمد المجر
نظمت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا في مستهل عامها 
الدراس���ي لقاء تنويريا شاركت 
فيه االدارات املختلفة باجلامعة 
وهي ادارات القبول والتسجيل 
وتقني���ة املعلوم���ات واجلدول 
الدراسي واالرش���اد واخلدمات 
اجلامعية ورابطة الطلبة واألندية 
الطالبي���ة املختلف���ة باجلامعة 
عرضت فيه خدماتها وما تقدمه 
للطالب والطالبات على مدار العام 

اجلامعي.
املقام في  وأعقبت املعرض 
احلرم اجلامعي مبشرف لقاءات 
الرئيس  حتدث فيه����ا نائ����ب 
للشؤون األكادميية د.روبرت 
كوك مرحبا بالطلبة اجلدد قائال: 
نأمل ان جت����دوا بجامعتكم كل 
ما تطلعون اليه من آمال نحو 
آفاق رحبة وطموح ومستقبل 
يلبي حاجتك����م لبناء حياتكم 
مبا يتالئم مع متطلبات العصر 
اليوم  الذي نعيش����ه في عالم 
وما يأمله فيكم وطنكم الغالي 
البن����اء والتطوي����ر حتى  من 
العلمية  القيم����ة  نحافظ على 
واألكادميية ونحقق رس����التنا 
في جامع����ة اخللي����ج للعلوم 

من املقبولني ضرورة حضور اللقاء 
الهميته ف���ي االملام باللوائح ونظم 
الدراس���ة ومتنت لهم دوام النجاح 

والتوفيق.

محمد الخالدي
دعت نائب املدير العام لشؤون 
العامة للتعليم  بالهيئ���ة  التدريب 
التطبيقي والتدريب سعاد الرومي 
املقبولني بالدورات التدريبية اخلاصة 
من البنني والبنات الى مراجعة مقار 
اللقاء  التدريبية حلضور  الدورات 
التنويري غدا االربعاء 22 اجلاري 
املخصص للبنات في متام الساعة 
اخلامسة مساء مبقر الدورات التدريبية 
بحولي شارع شرحبيل، حيث سيتم 
بعد اللقاء تسليم استمارات اختيار 
التخصص للحاصلني على معدالت 
55% فما فوق، وبعد غد اخلميس 23 
اجلاري املخصص للبنني في متام 
الس���اعة اخلامسة مس���اء مبسرح 
معهد االتص���االت واملالحة )املبنى 
الرومي  القدمي( بالشويخ. وطلبت 

هن���أت مدي���ر معه���د املهارات 
للسياحة والتجميل سهير جمعة 
جميع العاملني باملعهد من اعضاء 
الهيئة االدارية والتدريسية مبناسبة 
بدء العام التدريب���ي 2010 � 2011، 
متمنية لهم دوام التوفيق، معربة عن 
املها ان يكون هذا العام عاما لتحقيق 
الطموحات وحثهم على اكتش���اف 
مواهب وقدرات املتدربات وتوجهت 
بالشكر والتقدير لكل ما بذلوه من 
مجهود خالل العام السابق، مشيرة 
الى ان التقومي الدراسي فيه بعض 
املواعيد املهمة التي يجب التقيد بها 

وهي على الشكل التالي:

بعد انتهاء مدة الفهيد القانونية

د.جواد بهبهاني

سعاد الرومي

سهير جمعة

د.عبداهلل الفهيد

د.روبرت كوك ود.فهد الزميع ود.علي الكندري ود.لي كالدول خالل اللقاء

)كرم ذياب(جانب من االعتصام جانب من الطلبة خالل االعتصام

الزميع: 80% من خريجي »GUST« يحصلون
على فرص وظيفية خالل 4 أشهر من تخرجهم

اعتصام لمجموعة من طلبة الجامعة المفتوحة احتجاجًا
على مشاكل التسجيل والشعب المغلقة وصعوبة بعض المواد

فخر الدين: ال فصل للموقوفين بالجامعة المفتوحة وسنجد حلواًل لهم
آالء خليفة

أبدى مدير فرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت د.طارق فخر الدين استغرابه مما أثير 
حول قضية الطلبة املوقوفني، وأكد ان البعض 
قد أخطأ في فهم هذه القضية وضخمت أكثر مما 
تستحق ونظر اليها من منظور ضيق وخاص 
بعيدا عن مصلحة الطلبة واملصلحة العامة، 
وأوضح ان بعض الطلبة قد استغلوا قبولهم 
واستمرار قيدهم في اجلامعة لتحقيق مصالح 
خاصة من خالل حصولهم على شهادة ملن يهمه 
األمر الستخدامها بطرق وأساليب غير أكادميية، 
ضاربني بالنظم واللوائح اجلامعية بعرض 
احلائط التي تن����ص على االلتزام واملواظبة 
على الدراسة واحملافظة على جودة ونوعية 
مخرجاتها مبا فيه املصلحة أوال وآخرا للطالب 
ولسمعة اجلامعة، وأشار الى ان إدارة الفرع 
قد أخذت على عاتقها مس����ؤولية النظر في 
أعداد الطلبة غير املنتظمني دراسيا والنظر 

في وضعهم األكادميي، وبعد 
دراسة حاالت هؤالء الطلبة، 
عقدت إدارة الفرع واملجلس 
الطالبي احلالي اجتماعا مت 
من خالله توضيح سياسة 
الفرع جتاه أولئك الطلبة 

واحللول املقترحة لهم.
اللقاء  جاء ذل����ك ف����ي 
التنوي����ري ال����ذي عقدته 
إدارة فرع اجلامعة العربية 
املفتوح����ة في الكويت مع 
الطلبة والذي استهله مدير 
الف����رع د.ط����ارق عبداهلل 
بالترحيب بجموع احلضور، 

وق����ال: »برمج نظام التس����جيل اإللكتروني 
باجلامعة على اإليقاف للطلبة احلاصلني على 
4 إنذارات حسب ما تنص عليه اللوائح النافذة 
في اجلامعة العربي����ة، ومن منطلق حرص 

إدارة اجلامعة على مستقبل 
هؤالء، قررت اإلدارة دراسة 
حاالت هؤالء املوقوفني والتي 
كانت متباينة بشكل ملحوظ، 
ومت االتفاق على مقابلة جميع 
الطلبة املوقوف قيدهم والنظر 
في امللف الدراسي لكل منهم، 
وإبالغهم من خ����الل خدمة 
 SMS  �الرسائل القصيرة ال
املنس����ق  بضرورة مراجعة 
الع����ام للخدم����ات الطالبية 
بالفرع د.عبداهلل الشحومي 
ملتابع����ة احل����االت وإيجاد 
احللول املختلفة لكل طالب 
موقف قيده وتسجيله في املقررات الواجبة 
بعد عملية إرشاده، ونحن نأسف لسوء الفهم 
ال����ذي حصل والتضخيم املبالغ فيه من قبل 
البعض حلجم القضي����ة التي نظر اليها من 

منظ����ور ضيق وخاص بعي����دا عن مصلحة 
الطلبة واملصلحة العامة«.

وأكمل فخر الدين: »مت نشر وإيضاح اللوائح 
التي حتكم وتنظ���م عملية التعليم املفتوح 
في جميع فروع اجلامعة العربية املفتوحة، 
خاصة في فرع الكويت، لذلك يعتبر واضح 
املعالم ومفهوم ج���دا لدى الغالبية العظمى 
من الطلبة، إال انه ولألس���ف الشديد اعتقد 
بعض الطلبة ان هذا النظام ليس به ضوابط 
وال قوانني، يريد إطالق هذا النظام التعليمي 
وتوسيع التسهيالت املقدمة فيه الى أقصى 
حد، والذي س���يؤدي بكل تأكيد إن حتققت 
مطالبهم إلى عدم االعتراف بشهادة اجلامعة 
وال بالتحصيل العلم���ي للطالب فيها، ومن 
هذا املنطلق حترص إدارة الفرع أشد احلرص 
باحملافظة على النظم واللوائح في التعليم 
املفتوح املقدم فيها الذي يضمن املس���توى 

واجلودة العاليني«.

سعود المطيري
نظم مجموعة من طلب���ة اجلامعة العربية املفتوحة فرع الكويت 
اعتصاما في مبنى برج املدينة ملجلس اجلامعات وذلك لطرح املشاكل 
التي تواجههم والتي لم يجدوا لها حال لدى ادارة اجلامعة حيث طالبوا 

االجتماع بأمني عام مجلس اجلامعات د.فريدة العلي.
وأوضحوا ان من اهم األسباب التي دفعتهم الى اقامة هذا االعتصام 
تخبط ادارة اجلامعة العربية في اتخاذ قرارات تضر مبصلحة الطلبة، 
ب���ل انها تعارض اللوائح الداخلية الت���ي وضعها مجلس اجلامعات، 
مطالبني االدارة بضرورة اعادة النظر في هذه القرارات والتقرب للطلبة 

ملعرفة احتياجاتهم خصوصا ان غالبية الطلبة من املوظفني.
وحتدثوا خالل االعتصام عن عدة مشاكل ارهقت الطلبة ومن بينها 
قرار تسجيل ما ال يقل عن 12 وحدة دراسية للفصل الدراسي واجبار 
الطلبة والطالبات على وحدات دراسية معينة خصوصا ان عدد الطلبة 

املتضررين وصل الى اكثر من 400 طالب وطالبة، باالضافة الى عدم 
وجود ممثل ش���رعي للطلبة، فاإلدارة قام���ت بتعيني مجلس طالبي 

بالتزكية ولم تشارك الطلبة انتخاب هذا املجلس.
وقال الطالب جديع الش���مري ان اخلطة الدراسية التي وضعتها 
االدارة اجلامعية غير ثابتة، باالضافة الى عدم تواجد املرشد االكادميي 
للمادة في اغلب االوقات فيكون سبب التغير في اخلطة اداريا وليس 

اكادمييا.
وبني الشمري ان الطلبة في كلية التربية يعانون من صعوبة اختبارات 
مادة اللغة االجنليزية خصوصا ان هذه املادة ضمن مواد التخصص 

وخير دليل على ذلك ارتفاع نسبة الرسوب فيها الى %60.
وطالب الشمري امني عام مجلس اجلامعات د.فريدة العلي بالنظر 
الى حالة الطلبة في ظل وجود هذه القرارات املجحفة، متسائال: ملاذا 
دائما م���ا تكون قرارات االدارة معارضة لق���رارات مجلس اجلامعات 

اخلاصة. واكد ان استعداد االدارة للعام الدراسي اجلديد ليس باجليد 
فاملشاكل نفسها تتكرر في كل عام، الشعب الدراسية مغلقة واحتكار 
بعض االس���اتذة للمواد وتوقيت احملاض���رات يتعارض مع توقيت 

الطلبة املوظفني.
واس���تغرب الطلبة خالل االعتصام، عدم استجابة مدير اجلامعة 
ملطالبهم وفي الوقت الذي يس���تمع فيه ملجل���س مت تزكيته من قبل 

ادارته!
مؤكدين انهم بصدد اقامة حركة طالبية حتمل اس���م »املتحرون« 
هدفه���ا ايصال الصوت الطالبي لالدارة اجلامعية وملجلس اجلامعات 
اخلاصة، وعدد الطلبة املشاركون في االعتصام مشاكلهم وهي: عدم 
دفع الرس���وم اال من خالل الكي ن���ت فقط، ووجود طلبة في املجلس 
الطالب���ي لم يتم تزكيتهم من قبل االدارة، وعدم اس���تماع الطلبة اال 

لفئة معينة فقط.

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا استقبلت طلبتها بلقاء تنويري

اعترضوا على تشكيل مجلس طالبي دون انتخابه من قبل الطلبة

د.طارق فخر الدين

التقويم الدراسي
بدء دوام اعضاء الهيئة االدارية باملعهد2010/9/15
بدء دوام اعضاء هيئة التدريس للفصل التدريبي االول2010/9/19
2010/9/20

الى 2010/9/23
فترة اختبارات الدور الثاني للفصل التدريبي 

2010 � 2009

فترة تقدمي طلبات إعادة القيد وتغيير التخصص 2010/9/23
للمتدربات الراسبات

بداية الدراسة/ الفصل التدريبي االول 2010 � 2010/9/262011

عقد اللقاء التنويري للمتدربات املستجدات في 2010/9/28
جميع تخصصات املعهد

آخر موعد تسلم طلبات اعادة القيد وتغيير التخصص 2010/9/29
للمتدربات الراسبات في اختبار الدور الثاني


