
الجامعــــة
والتطبيقي الخميس

23  سبتمبر 2010

32
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

آالء خليفة
أعلن أمني سر قائمة املس����تقبل الطالبي في أميركا 
)Q8SF( محمد املوسى ان القائمة خاطبت االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة ملس����اعدة االحتاد 
في عملية تسجيل الطلبة لالنتخاب تفاديا للعشوائية 
والظلم لشريحة كبيرة من طلبة وطالبات أميركا املؤهلني 
للتصويت والذين شطبت أسماؤهم من غير وجه حق، وبني 

املوسى ان القائمة اقترحت ان تكون عملية التسجيل علنية 
ومتكن اجلميع من االطالع عليها حفاظا على الشفافية في 
عملية التسجيل، وزاد املوسى بأن الكتاب شمل مقترحا 
ينص على تكوين جلنة مشتركة من االحتاد والقوائم 
املشاركة في العملية االنتخابية والهيئة التنفيذية لإلشراف 
على كشوف االنتخاب، مشددا على حرص القائمة على 

نزاهة االنتخابات وعدم تكرار مأساة انتخابات 2009.

الموسى يقترح التسجيل في االنتخابات بشكل علني

األنصاري: قبول 115 طالبًا وطالبة في الجامعات المصرية
الرشيدي � احلقوق � جامعة عني 

شمس
محمد ناص����ر احمد صالح احمد   ٭
عبداهلل البصيري � التجارة وادارة 

االعمال � جامعة حلوان
مرزوق حميد مرزوق مهدي خرازة   ٭
الرش����يدي � التج����ارة � جامعة 

املنصورة
مشاري عادل عبدالعزيز غريب   ٭
عامر الشطي � احلقوق � جامعة 

عني شمس
مشعان محمود ماجد جاسم مصلح   ٭
العنزي � التجارة � جامعة قناة 

السويس
مشعل عايد شامان عايد النصافي   ٭

� احلقوق � جامعة عني شمس
مشعل هادي صنيتان هادي براك   ٭
العازمي � التجارة � جامعة بني 

سويف
مقعد ثابت عبداهلل غالي املطيري   ٭

� التجارة � جامعة القاهرة
مي صالح فهد صال����ح الهران �   ٭

احلقوق � جامعة اسيوط
ناصر بدر احمد ابراهيم اخلريف   ٭
الناش����ي � احلق����وق � جامع����ة 

اسيوط
ناصر راشد حنيف سند جلعود   ٭
الهاجري � التجارة � جامعة بني 

سويف
ناصر علي مطر عايض املطيري   ٭

� التجارة � جامعة بنها
ن����واف خالد س����الم علي محمد   ٭
اخلليفي � التجارة � جامعة قناة 

السويس
نواف الفي براك صقر املرشاد �   ٭

احلقوق � جامعة االسكندرية
نواف مشعل مناور عواد الرشيدي   ٭

� آداب � جامعة بنها
هادي محمد عبيد جاراهلل محمد   ٭
جريح العجمي � التجارة � جامعة 

قناة السويس
وليد خالد علي س����ويدان دهيد   ٭
العن����زي � احلق����وق � جامع����ة 

االسكندرية

شمس
محمد تركي هليل سند احلربي �   ٭

احلقوق � جامعة االسكندرية
محمد خلف عبداهلل بديوي بادي   ٭
الراجح����ي � التج����ارة � جامعة 

املنصورة
محم����د خلي����ل ابراهي����م محمد   ٭
عبدالرحم����ن � التج����ارة وادارة 

االعمال � جامعة حلوان
محمد راش����د حام����د بدر ضيف   ٭
جفني العنزي � احلقوق � جامعة 

االسكندرية
محمد ريقان عوض ذعار املطيري   ٭
� جامعة  � اخلدمة االجتماعي����ة 

حلوان
محمد سالم دوشي شبرم مثقال   ٭
الع����رادة � احلق����وق � جامع����ة 

اسيوط
محمد س����عد محمد هادي فالح   ٭
القحطان����ي � التج����ارة � جامعة 

املنصورة
محمد سعدون نفل سعدون نيف   ٭
العدوان����ي � احلق����وق � جامعة 

اسيوط
محمد طالل محمد جاسم محمد   ٭
احلي����در � التجارة � جامعة قناة 

السويس
محمد عادل محم����د حمد مهدي   ٭
الغريبة � التجارة وادارة االعمال 

� جامعة حلوان
محمد علي حج����ي علي حاجية   ٭
بوش����هري � التج����ارة � جامعة 

االسكندرية
محمد علي عيسى علي املراقي �   ٭

احلقوق � جامعة اسيوط
محمد علي ناصر محمد عبداهلل   ٭
التج����ارة � جامع����ة   � املني����خ 

القاهرة
محمد فالح س����حاب وصل اهلل   ٭
راجي املطيري � التجارة وادارة 

االعمال � جامعة حلوان
محمد مطلق دحام حاجم العنزي �   ٭
التجارة � جامعة قناة السويس

محم����د مفل����ح دهل����وس هادي   ٭

غنيمة عب���داهلل محمد ابراهيم   ٭
بهب���ود � احلق���وق � جامع���ة 

القاهرة
فاطمة داود سليمان محمود امير   ٭
غلوم � التج���ارة � جامعة قناة 

السويس
فاطمة دهش بخيت مران الشمري   ٭

� احلقوق � جامعة القاهرة
فاطمة فيصل مهنا محمد حسني �   ٭
التجارة � جامعة قناة السويس

فالح علي س���ويد فالح عوض   ٭
العازم���ي � احلق���وق � جامعة 

حلوان
فهد عبداحملس���ن عزاره س���الم   ٭
الش���مري � احلق���وق � جامعة 

أسيوط
فهد فيصل احم���د علي مندي �   ٭

التجارة � جامعة طنطا
فهد مضح���ي جهجاه اضواحي   ٭
 � التجارة   � الرش���يدي  بصمان 

جامعة قناة السويس
فهد ناصر فه���د مخلف حمدان   ٭
اجلمهور املطي���ري � التجارة � 

جامعة القاهرة
فهد نايف صن���ت نايف عوض   ٭
العيبان���ي � تربي���ة � جامع���ة 

املنصورة
فيصل علي حمدان رويشد حمد   ٭
العازم���ي � احلق���وق � جامعة 

اسيوط
فيصل مبارك حمود سعود مبارك   ٭
اجلميلي � التجارة � جامعة قناة 

السويس
فيصل مش���عان برغش سلطان   ٭
مشعان العنزي � احلقوق � جامعة 

اسيوط
لطيف سايح صاحب جزاع قنفيذ   ٭
الظفي���ري � احلق���وق � جامعة 

اسيوط
انقيمش  مبارك مثال هوي���دي   ٭
رفيس الهاجري � التجارة � جامعة 

بني سويف
محمد ب����داح حماد بداح جوهر   ٭
العجمي � التجارة � جامعة عني 

خليف عقاب العازمي � التجارة 
� جامعة بنها

عبدالعزي����ز عن����اد مهنا خلف   ٭
جامع����ة   � آداب   � اخلال����دي 

الزقازيق
عبدالكرمي عذاب سويد صالح   ٭
العن����زي � التج����ارة � جامعة 

بنها
عبداهلل س����عد طاحوس غازي   ٭
العتيب����ي � احلق����وق � جامعة 

القاهرة
 � عبداهلل سعود بالل عبداهلل   ٭

احلقوق � جامعة القاهرة
عب����داهلل عايد نه����ار عجالن   ٭
اخلال����دي � احلق����وق � جامعة 

أسيوط
عبداهلل علي عبداهلل محمد علي   ٭
� احلقوق � جامعة  أش����كناني 

املنوفية
عب����داهلل عواد حرب����ي محمد   ٭
احليص الفضل����ي � احلقوق � 

جامعة األسكندرية
عبداهلل غالب ابشيت غالب عويد   ٭
الرحيل����ي � التج����ارة � جامعة 

القاهرة
عبداهلل فيصل عبداهلل ناصر   ٭
مفرج الهاجري � التجارة � جامعة 

أسيوط
علي طاه����ر حس����ني اجلعفر   ٭
التج����ارة � جامع����ة قن����اة   �

السويس
علي عيس����ى عبدالرضا محمد   ٭
جمع����ة � التجارة � جامعة بني 

سويف
علي متروك علي محسن العنزي   ٭

� احلقوق � جامعة حلوان
عمار فرحان فالح فرحان نامي   ٭
العازمي � التجارة � جامعة بني 

سويف
عيد مصبح مبارك عيد الوسمي �   ٭

احلقوق � جامعة االسكندرية
عيفان مضح����ي عيفان مترك   ٭
عامر مبارك الهاجري � التجارة 

� جامعة املنصورة

خالد فهد فايز علي فايز كريديس   ٭
� آداب � جامعة بني سويف

خالد مبارك سعد وقيان الدوسري   ٭
� التجارة � جامعة املنوفية

راشد سعد عبداهلل جازع جمعان   ٭
العجم����ي � احلق����وق � جامعة 

أسيوط
سارا احمد بدر احلميدي العبدلي   ٭
� ري����اض األطف����ال � جامع����ة 

القاهرة
سامي احمد محمد حجي مهدي �   ٭

التجارة � جامعة القاهرة
س����عد س����الم صويان مذخر �   ٭

احلقوق � جامعة املنوفية
س����عد سعود س����عد فهد سعد   ٭
العتيب����ي � التج����ارة � جامعة 

بني سويف
سلطان محمد مهدي محمد مصلح   ٭
محمد العجمي � التجارة � جامعة 

عني شمس
س����ميرة منصور قاسم حسن   ٭
الص����راف � احلق����وق � جامعة 

أسيوط
سهام جهاد احمد ابراهيم حسن   ٭
ابوخل����ف � احلق����وق � جامعة 

أسيوط
صالح سعد محمد حمد السعيدي   ٭

� التجارة � جامعة املنصورة
صالح فالح س����لطان حاش����ي   ٭
اخلالدي � التجارة � جامعة قناة 

السويس
عبدالكرمي احمد عبدالكرمي احمد   ٭
الفرح����ان � احلق����وق � جامعة 

االسكندرية
عبدالرحمن جمعة محمد سالم   ٭
بن س����الم � احلق����وق � جامعة 

االسكندرية
عبدالعزيز جاسم علي جاسم   ٭
علي القبندي � التجارة � جامعة 

بني سويف
عبدالعزيز حمود سعود طويح   ٭
املطيري � احلقوق � جامعة عني 

شمس
عبدالعزيز عايض ناصر سلمان   ٭

جامعة القاهرة
حامد فالح مجبل سعيد مطير   ٭
العازمي � التجارة � جامعة بني 

سويف
حسني عبداهلل محمد دهام معدي   ٭
العازم����ي � التج����ارة � جامعة 

القاهرة
حس����ني مصطفى علي حس����ن   ٭
محمد رضا � احلقوق � جامعة 

االسكندرية
حمد خالد هادي فالح العازمي �   ٭
التجارة وإدارة األعمال � جامعة 

حلوان
حمد س����الم عيد حم����د مبارك   ٭
املش����وط � التج����ارة � جامعة 

القاهرة
حمد فيص����ل حمد خلف فريح   ٭
الديحان����ي � احلقوق � جامعة 

حلوان
حمد مسحل عيد محمد العتيبي   ٭

� احلقوق � جامعة أسيوط
خالد بندر سعد الالفي � احلقوق   ٭

� جامعة بني سويف
خالد صالح نافل سعيد الغريب �   ٭

التجارة � جامعة عني شمس
خالد عدنان موسى أحمد محمد   ٭
صال����ح � التج����ارة � جامع����ة 

االسكندرية

 � التجارة   � إبراهيم األنصاري 
جامعة القاهرة

باسل مطر عوض عبيد العنزي   ٭
� احلقوق � جامعة أسيوط

بدر جمال عبداجلواد  عبدالرزاق   ٭
فرج البصري � التجارة وإدارة 

األعمال � جامعة حلوان
بدر عبداهلل أحمد عبدالرحمن   ٭
الكن����دري � احلق����وق � جامعة 

أسيوط
بدر قبالن سالم مناع الشمري �   ٭

التجارة � جامعة املنصورة
بدر مظهر مدلول عباس عبداهلل   ٭
العنزي � التجارة وإدارة األعمال 

� جامعة حلوان
تهاني س����عود عب����داهلل غنيم   ٭
احلمي����دي البرازي � احلقوق � 

جامعة القاهرة
ثامر خالد خلف عبداهلل محسن   ٭
العن����زي � احلق����وق � جامعة 

املنصورة
ثام����ر عبداهلل ماج����د عبداهلل   ٭
العتيبي � التجارة � جامعة قناة 

السويس
ثام����ر مصبح قب����الن درنكس   ٭
فرح����ان العازم����ي � احلقوق � 

جامعة أسيوط
جابر هادي مناور صقر العازمي   ٭
� جامع����ة جنوب  � احلق����وق 

الوادي
جراح جمال حمدان محمد شرار   ٭
ختالن العازمي � التجارة � جامعة 

عني شمس
جراح حمود علي جعدان نعيس   ٭
العتيب����ي � احلق����وق � جامعة 

أسيوط
جراح طوميي راجح طامي فالح   ٭
املطيري � اخلدمة االجتماعية � 

جامعة حلوان
ج����راح محمد برغ����ش هادي   ٭
القحطان����ي � التجارة � جامعة 

بني سويف
ج����راح محمد فالح س����ند زيد   ٭
ه����واش العازم����ي � التجارة � 

القاهرة - هناء السيد
أعلن رئيس املكتب  الثقافي 
بالقاهرة د.عيس���ى األنصاري 
اسماء الدفعة الرابعة من الطلبة 
املرش���حني للقب���ول بجامعات 
العربية للعام  جمهورية مصر 

اجلامعي احلالي 2011/2010.
الى  الطلبة  ودعا االنصاري 
سرعة سداد )500 جنيه مصري( 
رسوم املؤهل عن كل عام دراسي 
سابق عن العام 2010 مع سداد 
مبلغ )100 جنيه مصري( قيمة 
شراء مظروف من اإلدارة العامة 
للوافدي���ن. وفيما يلي أس���ماء 

املقبولني:
اب����داح مه����ل بداح مه����ل بداح   ٭
الهاج����ري � التج����ارة � جامعة 

قناة السويس
أحمد شريدة مطني دحام دلوش   ٭
الفضل����ي � احلق����وق � جامعة 

االسكندرية
أحمد صال����ح عبداهلل الصالح   ٭
� جامعة  � احلق����وق  اخل����زي 

أسيوط
أحمد عثمان أحمد عثمان الراشد   ٭
احلميدي � التجارة � جامعة قناة 

السويس
أحمد منص����ور فهي����د ناصر   ٭
جري����س العازم����ي � التجارة � 

جامعة بنها
أحمد ناص����ر عيد عبداهلل عيد   ٭
املرجتى � التجارة � جامعة قناة 

السويس
أحمد هوي����دي عايض هويدي   ٭
شبيب الشباك � احلقوق � جامعة 

القاهرة
أحمد وائل أحمد محمد صالح   ٭
العوضي � احلق����وق � جامعة 

عني شمس
أرشيد عبداهلل أرشيد القفيدي   ٭
كعم����ي الرش����يدي � احلقوق � 

جامعة القاهرة
آالء فيصل علي يوس����ف أحمد   ٭

د.عيسى األنصاري

رابطة التدريس بـ »التطبيقي«: اعتصام 
29 الجاري للمطالبة بفصل التعليم عن التدريس

الجامعة و»التطبيقي« تشاركان في معرض 
الكويت األول لبناء وتجهيز المدارس والكليات

طلبة ومتدربي الهيئة للمشاركة 
في االعتصام وحضور اعضاء 
الهيئة االدارية للرابطة واعضاء 
الهيئة التدريسية بالهيئة فضال 

عن بعض النقابات المعنية.
واشار د.المطيري الى ان هذا 
االعتصام سيشهد حضورا كبيرا 
وسيتم خالله كشف العديد من 
المتعلقة بالمتنفذين  الحقائق 
المعطلين القرار مشروع الفصل، 
والتأكيد على ان عملية الفصل 
الطريق االمث���ل لالرتقاء  هي 
بالعملية التعليمية سواء داخل 
الهيئة او على مستوى الكويت 
بش���كل عام، وبه���دف احراج 
ه���ؤالء المتنفذي���ن والضغط 
عليهم واثنائهم عن تعطيل هذا 
المشروع الذي سيحقق للكويت 

وابنائها ايجابيات عدة.
واكد د.المطيري ان الرابطة 
ستؤجل التصعيد ضد مجلس 
االدارة وس���تكتفي فق���ط في 
الوقت الراهن على االعتصام 
المصاح���ب الجتماع مجلس 

االدارة المقبل.

محمد الخالدي ـ آالء خليفة
أعلن عميد املكتبات والتقنيات 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.حسان العبداجلادر 
ان الهيئة ممثلة بعمادة املكتبات 
والتقنيات تش���ارك في مؤمتر 
الكويت االول لبناء  ومعرض 
وجتهي���ز امل���دارس والكليات 
والذي يقام خ���الل الفترة من 
27�29 اجلاري برعاية وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موض���ي احلمود ف���ي مركز 
املؤمترات بفن���دق موڤنبيك � 
املنطقة احلرة، حيث سيكون 
هن���اك جناح خ���اص للعمادة 

لعرض منوذج الجهزة الفصول الذكية، ومشاركة 
من مساعد عميد التقنيات بالهيئة د.جابر املنيفي 
مبحاضرة بعنوان »اخلطط املستقبلية في الهيئة 
في اس���تخدام تكنولوجيا التعلي���م في الكليات 

اجلديدة«.
واضاف د.العبداجلادر ان هذه املش���اركة تأتي 
في الوقت الذي تق���وم فيه الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب باستكمال مشروع تنفيذ اربع 
كليات في مجمع العارضية التربوي التجاري الذي 
يستوعب 20 ألف طالب وطالبة، باالضافة الى الكادر 

االداري والفني.
كما اعلنت مدير البرنامج االنشائي في جامعة 

الكويت د.رنا الفارس ان البرنامج كممثل عن جامعة 
الكويت سيشارك في املؤمتر، وذلك لعرض املشاريع 
االنش���ائية التي يش���رف البرنامج االنشائي على 
تنفيذها وباالخص مش���روع مدينة صباح السالم 
اجلامعية – جامعة الكويت ويهدف هذا املعرض الى 
ابراز اجلهود احلكومية في تطوير القطاع التعليمي 
في الكويت واالس���تفادة من اخلبرات العاملية في 
هذا املجال وسيتضمن ورشة تدريبية تشتمل على 
محاضرات وحلقات نقاش���ية يقدمها محاضرون 
معتمدون من شركة »ميكروسوفت« وشركة سيسكو 
وش���ركة بوند براي���ان البريطانية للحديث حول 
االجتاهات احلديثة في تصميم املرافق التعليمية 
ومتطلبات بناء وجتهيز فصول املستقبل الذكية.

الهيئ���ة واتفق اعضاء الرابطة 
على اس���تبعاد خيار االضراب 
حرصا منهم على سير العملية 
التعليمية وعدم تعطيلها، الفتا 
الى انه قد تم االتفاق على تنظيم 
اعتصام امام ديوان عام الهيئة 
المقبل  يصاح���ب االجتم���اع 
الهيئة، وسيتم  ادارة  لمجلس 
توجيه الدعوة الى اعضاء اللجنة 
التعليمي���ة وعدد من االعضاء 
اآلخرين بمجلس االمة، واتحاد 

محمد المجر
أعلن امين سر رابطة اعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.احمد ارش���يد المطيري ان 
الهيئة االدارية للرابطة عقدت 
اجتماعا مس���اء ام���س االول 
الخيارات  خص���ص لبح���ث 
المتاح���ة امامها ف���ي حال تم 
رفض مشروع فصل القطاعين، 
مشيرا الى انه كان مقررا عقد 
الهيئة  ادارة  اجتماع لمجلس 
الجاري، على ان يتضمن   29
جدول اعماله حس���م مشروع 
فصل القطاعين ولكن مجلس 
االدارة اج���ل االجتماع لحين 

اشعار آخر.
وأوضح د.المطيري ان اعضاء 
الهيئة االداري���ة عبروا خالل 
االجتماع عن اس���تيائهم تجاه 
القطاعين،  المماطلة في فصل 
وناقش���وا خ���الل اجتماعهم 
الخي���ارات المتاحة امامهم في 
حال تم رفض مش���روع فصل 
القطاعين من قبل مجلس ادارة 

د.أحمد املطيري

د.رنا الفارسد.حسان العبداجلادر

إدارة األمن والسالمة استعدت للعام الدراسي الجديد

الصقعبي: انتخابات اتحاد طلبة الجامعة 3 أكتوبر 
- إصدار دليل جديد الجراءات 

العمل في ادارة األمن والسالمة.
- العمل عل����ى تنفيذ وإجناز 
املقترحات والتوصيات الصادرة 
عن )اللجنة املشكلة لدراسة أنظمة 
األمن والسالمة وتقدمي املقترحات 
والتوصيات الالزمة لتأمني سالمة 
الطالب والهيئة التدريسية وجميع 
العاملني بجمي����ع مباني اجلامعة 
املشكلة مبوجب قرار مدير اجلامعة 

رقم 6 بتاريخ 2008/1/6.
- قام����ت االدارة بإع����داد 8010 
هويات جامعية للطلبة املستجدين 
بعد تسلم البيانات اخلاصة بهم من 

عمادة القبول والتسجيل.
- إعداد جدول جلميع املواقع 
اجلامعية لتنظيم توزيع الهويات 
على الطلبة والطالبات املستجدين 

ابتداء من أول يوم في الدراسة.
- جتهيز العيادات الطبية في 
املواقع اجلامعية وتزويدها مبواد 
ومستلزمات اإلس����عافات األولية 
الالزمة لعالج احلاالت الطارئة التي 

حتدث باجلامعة.
- التنسيق مع عمادة شؤون 
الطلبة بخصوص انتخابات القوائم 
الطالبي����ة واجلمعي����ات واالحتاد 
وتنظيم مواعيد وأماكن االنتخابات 

في جميع الكليات.
- تنظيم تواجد مشرفي األمن 
والسالمة في جميع املواقع اجلامعية 
والكليات واالس����تعداد الستقبال 
الطلبة والطالبات وتنظيم عملية 
دخول السيارات الى مواقف احلرم 

اجلامعي.
- مت عمل صيانة شاملة ملعدات 
السالمة واحلريق وأجهزة اإلنذار 
في جميع املباني اجلامعية بالتعاون 

مع إدارة اإلنشاءات والصيانة.
- مت تعبئ����ة مطفآت احلريق 
التالف منها  الفارغة واس����تبدال 
بأخرى جديدة لتأمني جميع املباني 

واملنشآت ضد خطر احلريق.
- االعداد لتوزي����ع تصاريح 
دخول السيارات وكروت املواقف 
الفئات  واالس����تيكرات جلمي����ع 

باجلامعة.
- وقد قامت ادارة األمن والسالمة 
باتخ����اذ العدي����د م����ن اخلطوات 
واالجراءات األخرى لتهيئة وتأمني 
اجلو العلمي واألكادميي والبحثي 
التدريس والطلبة  ألعضاء هيئة 
واملوظفني ملساعدة اجلامعة على 
أداء رسالتها السامية جتاه املجتمع 
والعمل على إيجاد شعور إيجابي 

ومطمئن داخل احلرم اجلامعي.
وناش����د مدي����ر إدارة األم����ن 
والسالمة جميع الفئات اجلامعية 
ضرورة التع����اون معها لتحقيق 
أهدافها املنشودة ملا فيه الصالح 

العام.

األكادميية املساندة، وقسم اخلدمات 
االدارية قاموا باس����تقبال أعضاء 
هيئة التدريس ومدرس����ي اللغات 
والوظائف األكادميية املساندة اجلدد، 
وتسهيل تسلمهم العمل باجلامعة، 
وتقدمي اخلدمات االدارية الالزمة 
إلمتام اجراءات التعيني والرد على 
استفساراتهم، متمنيا جلميع أعضاء 
الهيئة األكادميية في اجلامعة عاما 

أكادمييا موفقا.
من جانبه أكد مدير ادارة األمن 
والسالمة في جامعة الكويت خالد 
الياقوت ان ادارة األمن والسالمة 
أنهت استعداداتها الستقبال العام 
الدراسي اجلديد والذي سيبدأ األحد 
املقبل، مشيرا الى ان من أبرز تلك 
االستعدادات باالضافة الى مستجدات 

االدارة في اآلونة األخيرة:
- التعاقد مع 3 شركات لألمن 
واحلراسة بعد انتهاء العقد السابق 

في 2010/8/31.
- جتهيز وتشغيل غرفة مركزية 
للمراقبة بالكاميرات تعمل على مدار 

24 ساعة يوميا.

وتعاونا اكبر من الزمالء في القوائم 
الظهار الوجه املشرق للوعي النقابي 
والدميوقراطية واملنافسة الشريفة 
باالضافة الى التعاون الكبير من 
االدارة اجلامعي����ة حت����ت قي����ادة 
مدير اجلامعة د.عب����داهلل الفهيد 
وباقي اعضاء األس����رة اجلامعية 
الذين ساهموا في وصول سفينة 

االنتخابات الى بر األمان.
الى ذلك ذكر القائم بأعمال مدير 
ادارة شؤون الهيئة األكادميية في 
جامعة الكويت علي األس����تاذ ان 
االدارة أنهت استعداداتها الستقبال 
العام اجلامعي اجلديد 2010 – 2011 
مشيرا الى ان االدارة ساهمت في 
جلنة استقبال واسكان واجناز أعمال 
أعضاء هيئة التدريس ومدرس����ي 
اللغات اجلدد واملشكلة وفقا لقرار 
أمني عام اجلامعة رقم 1221 بتاريخ 

.2010/8/15
واضاف االستاذ ان موظفي االدارة 
في قس����م تعيينات أعضاء هيئة 
التدريس وقسم تعيينات مدرسي 
اللغ����ات واحملاضرين والوظائف 

حتى اغالقها ثم الفرز حتى اعالن 
آخر نتيجة ولم يتم تس����جيل اي 
مالحظة من قبل مندوبي القوائم 

املتنافسة.
وأكد ان الهيئة التنفيذية مستمرة 
في تنفيذ سياسة الباب املفتوح مع 
اجلميع كونها من األعمدة الرئيسية 
لنجاح االنتخابات مبا يتوافق مع 
دستور االحتاد واللوائح النقابية وال 
يخالف االعراف الطالبية، مشيرا الى 
انه مت تشكيل جلنة االشراف على 
االنتخابات برئاسته وعضوية كل 
من عثمان السيف وعبداهلل العبيدلي 
ووليد احلساوي وهيا الزير، داعيا 
مندوبي القوائم )األصلية( لعقد لقاء 
تنسيقي في مقر الهيئة التنفيذية 
في متام الساعة الثامنة مساء غد 

اجلمعة 28 اجلاري.
وأش����ار الصقعبي الى انه من 
املتوق����ع ان يكون االقب����ال على 
االقت����راع كبيرا ويحط����م أرقاما 
قياسية نظرا لالعداد املقبولة من 
الطلبة املستجدين وهو ما يتطلب 
جهدا اضافيا من جلنة االش����راف 

آالء خليفة
أكد املتحدث الرسمي باسم جامعة 
الكويت ومدير ادارة العالقات العامة 
واإلعالم فيصل مقصيد ان اللجنة 
العليا النتخابات اجلمعيات العلمية 
والروابط الطالبية عقدت اجتماعها 
الرسمي وبحضور رؤساء اللجان 

العليا لالنتخابات.
وقال مقصيد ان اللجنة اطمأنت 
على اس����تعدادات االنتخابات من 
خالل االستماع الى تقرير اللجان 
االنتخابية، ومت االتفاق على حتديد 
اعضاء اللجان الفرعية والصالحيات 

املمنوحة اليها خالل االنتخابات.
وأوضح مقصيد ان اللجنة العليا 
لالنتخابات أكدت على أهمية التعاون 
مع القوائم الطالبية وممثليها كما 
كانت جتري العادة وذلك في سبيل 
تسهيل مهمة عمل القوائم الطالبية 

ومندوبيها.
وزاد مقصيد ان بدء االنتخابات 
س����يكون مع بداية العام الدراسي 
املواف����ق 26 اجلاري وملدة ش����هر 
كامل حسب ما نصت عليه اللوائح 

اجلامعية.
الى ذلك اعلن نائب رئيس الهيئة 
التنفيذية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ورئيس جلنة االش����راف 
عل����ى انتخابات الهيئ����ة االدارية 
لفرع جامعة الكويت ووفد املؤمتر 
)23( عبدالعزيز الصقعبي انه بعد 
التنسيق مع الهيئة االدارية في احتاد 
الطلبة مت حتديد يوم األحد 3 أكتوبر 
املقبل موعدا الجراء انتخابات فرع 
اجلامعة للعام النقابي 2011/2010 

وأعضاء وفد املؤمتر.
واضاف انه س����يتم فتح باب 
الترش����ح للقوائ����م الراغب����ة في 
خوض غم����ار املنافس����ة في مقر 
الهيئ����ة التنفيذية في مبنى 20 خ 
بكلية الهندسة من الساعة 4 عصرا 
حتى 8 مس����اء السبت املوافق 25 
اجلاري ويس����تمر حتى األربعاء 
29 اجلاري، مبين����ا ان موعد عقد 
اجلمعية العمومية لفرع اجلامعة 
سيتم حتديده وفق لوائح دستور 
االحتاد خالل 48 ساعة قبل موعد 

االنتخابات.
وقال الصقعبي انه بحس����ب 
اللوائح النقابية ودستور االحتاد 
يحق لكل قائمة ترشيح 15 طالبا 
وطالبة في انتخابات فرع اجلامعة 
وكذلك 35 طالبا وطالبة في انتخابات 
وفد املؤمتر )23(، مبينا ان املستوى 
التنظيم����ي املتوقع ل����ن يقل عن 
االنتخابات املاضية التي س����ارت 
بسالس����ة دون اي معوقات وكان 
تقييمنا لها امتياز ألنها كانت مثالية 
بشهادة اجلميع وشاهد الرأي العام 
عبر اجهزة االعالم والصحافة يوم 
االنتخابات منذ حلظة فتح الصناديق 

خالد الياقوت عبدالعزيز الصقعبي فيصل مقصيد

»التطبيقي«: باب التسجيل لالنتخابات مفتوح 
حتى 28 الجاري واالنتخابات 3 أكتوبر

محمد المجر
صرح العميد املس��اعد للنشاط والرعاية الطالبية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.فهاد العجمي بأن العمادة 
فتحت باب التسجيل للمرشحني الراغبني في خوض انتخابات 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي التطبيقي للعام 2010/2010 بتاريخ 
2010/9/22، ويستمر إلى يوم الثالثاء 28 اجلاري في مبنى العمادة 
ف��ي العديلية في اللجان املخصصة لتس��جيل الطلبة واللجان 
املخصصة لتسجيل الطالبات كل على حدة، مشيرا الى ان آخر 
يوم لالنسحاب هو 29 – 2010/9/30 على أن يكون االنتخابات 
3 أكتوب��ر املقبل. وأوضح د.العجم��ي أن العمادة قامت بجميع 
االستعدادات النتخابات هذا العام وانها شكلت 13 جلنة انتخابية 
6 جلان بن��ني 7 جلان بنات وجلنة رئيس��ية معلنا عن تدريب 

د.فهاد العجميرؤساء اللجان االنتخابية بدءا من االسبوع املقبل.


