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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
حتتفل جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة 
اخلامس����ة من طلبة اجلامعة والدفعة االولى لطلبة املاجستير 
للع����ام اجلامعي 2009 / 2010 والذي س����يقام في متام الس����اعة 
الثامنة مس����اء اليوم باحلرم اجلامعي مبشرف. وسيقام احلفل 
برعاية د.ثوماس جورج رئيس جامعة ميزوري � سانت لويس 
بالواليات املتحدة االميركي����ة وحضور رئيس واعضاء مجلس 

االمناء باجلامعة ومدير اجلامعة واعضاء هيئة التدريس والطلبة 
املكرمني وذويهم.

واعربت مستش����ارة الرئيس عفاف الرخيص عن سعادتها 
وهي ترى جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حتتفل بتخريج 
الدفعة اخلامسة في مسيرتها االكادميية وتخريج الدفعة االولى 
من طلبة املاجس����تير وهم نخبة متمي����زة نفتخر بهم وهم من 

حترص عليهم كل املؤسسات االهلية للعمل لديها.

»GUST« تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة اليوم

طالب خالل االقتراع

»األكاديمية« تكتسح »الطبية« في »الطب« وتحافظ على معقلها
حصلت األولى على 284 بينما الثانية على251 صوتًا

انصار األكادميية احتفلوا بالنصر

آالء خليفة
فازت القائمة االكادميية للعام 
اخلامس على التوالي مبقاعد رابطة 
طلبة الطب الكويتية في االنتخابات 
التي اجريت صباح امس مبنافسة 
القائمة الطبية التي لم تتمكن من 
ازاحة االكادميية بنسبة تصويت 
بلغت 92.35% في انتخابات رابطة 
طلبة الطب الكويتية، وقد قام نحو 
555 طالبا وطالبة باالدالء بأصواتهم 
في االنتخابات من اجمالي 601. وقد 
حصلت القائم����ة االكادميية على 
284 صوتا بنسبة تصويت بلغت 
51.17% مقابل 251 صوتا للقائمة 
الطبي����ة بنس����بة تصويت بلغت 
45.23% وبالنظر في نتيجة القائمة 
االكادميية جندها حصلت على 134 
صوتا ف����ي صندوق الطلبة و150 
صوتا في صندوق الطالبات، اما 
الطبية فقد حصلت على  القائمة 
108 أص����وات في صندوق الطلبة 
و143 صوتا في صندوق الطالبات، 
القائمة  وبلغ فارق االصوات بني 
االكادميية والطبية نحو 33 صوتا. 
وباملقارن����ة مع انتخاب����ات العام 
املاضي جند ان القائمة االكادميية 
فقدت صوتني عن العام املاضي الذي 
حصلت فيه على 286 صوتا، اما 
القائمة الطبية ففقدت صوتا واحدا 
مقارنة بالعام املاضي الذي حصلت 
فيه على 252 صوتا.ومبجرد اعالن 
النتيجة تعال����ت اصوات انصار 
االكادميي����ة مباركة وتهنئة بفوز 

االكادميية.
وكانت انتخابات رابطة طلبة 
الطب هادئة ولم تشبها اي مشاكل 
وحرص الطالب والطالبات رغم 
املشاغل الدراسية على احلضور الى 
مراكز االقتراع منذ فتح الصناديق 
ف����ي الصباح الباك����ر للتصويت 
وبالتحدي����د في متام الس����اعة 9 
صباحا الختي����ار الهيئة االدارية 
انتخابات يس����ودها  للرابطة في 

التنافس الش����ريف بني القائمتني 
املتنافستني وهما القائمة الطبية 
»االئتالفية« والقائمة االكادميية 
الت����ي تتولى قيادة الرابطة خالل 
السنوات االخيرة، وان كان هناك 
تخوف من االكادميية السيما بعد 
تزايد عدد اصوات الطبية في العام 
املاضي، فقد حصلت االكادميية على 
286 صوتا مقابل 252 صوتا للقائمة 
الطبية بفارق 34 صوتا ما يجعل 
االحتماالت مفتوحة اما بانتصار 
االكادميية او سحب الطبية لبساط 
الرابطة من حتت قدم االكادميية.

وم����ن خالل متابعتن����ا لليوم 
االنتخابي وجدنا ان نسبة اقبال 
الطالب والطالبات على التصويت 
كانت كبيرة، وعملية االقتراع سارت 
بانتظام حتى ساعات الظهيرة، هذا 
واغلقت الصناديق في متام الساعة 
3.00 عصرا،  لتتم بعد ذلك عملية 

الفرز واعالن النتائج مباشرة.

الى ان عدد التصويت في صندوق 
الطالبات وصل الى 192 صوتا في 
متام الساعة 11 صباحا من اجمالي 
عدد املقيدات في الكلية حيث يصل 

عددهن الى 345 طالبة.
التصويت  ان  الرباب  واضاف 
في صندوق الطلبة وصل في متام 
الساعة 11.00 صباحا الى 126 صوتا 

وفي جولة ل� »األنباء« بني مراكز 
اقتراع كلية الطب، قال رئيس جلنة 
االقتراع ف����ي كلية الطب بجامعة 
الكويت عادل الرب����اب ان عملية 
االقتراع انطلقت في متام الساعة 
9.00 صباح����ا على ان يتم اغالق 
الصندوق والبدء في عملية الفرز 
في متام الساعة 3.00 ظهرا، مشيرا 

من اجمالي عدد املقيدين في الكلية 
حيث يصل الى 256 طالبا.

ومن ناحيته اكد رئيس جلنة 
الطلبة عادل االبراهيم ان نس����بة 
التصويت  الطلبة عل����ى  اقب����ال 
متوسطة، الن معظم الطلبة لديهم 
دراس����ة ميدانية في املستشفيات 
والبعض منه����م لديه محاضرات 
دراسية، مشيرا الى انه قد بلغ عدد 
الطلبة الذين ادلوا بصوتهم حتى 
الساعة احلادية عشرة ونصف 140 

طالبا من اصل 256.
ومن جانبها اكدت رئيسة جلنة 
الطالبات طيبة الربيعة ان اقبال 
التصويت جيد،  الطالبات عل����ى 
حيث بل����غ عدد الطالبات اللواتي 
ادلني باصواتهن حتى الساعة 11.45 
نحو 220 من اجمالي عدد طالبات 
الكلية البالغ 345 طالبة، مشيرة الى 
ان العملية االنتخابية في اللجنة 

منتظمة وال توجد اي عراقيل.

اتحاد طلبة الجامعة شكل
هيئته اإلدارية الجديدة برئاسة محمد العتيبي

أعرب عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الطلبة

عبدالعزيز الصقعبي ومحمد العتيبي خالل اللقاء

آالء خليفة
الهيئة  أعلن نائ���ب رئيس 
الفروع  التنفيذي���ة لش���ؤون 
عبدالعزيز الصقعبي عن اعتماد 
تشكيل الهيئة اإلدارية لالحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت � فرع 
اجلامعة عقب االنتهاء من محضر 
االجتم���اع األول ومت اختي���ار 
املناصب جلميع جلان االحتاد 
واعتماد تشكيل الهيئة اإلدارية 
بقيادة محمد العتيبي رئيس���ا 
خالل العام النقابي 2011/2010.
بدوره، ق����ال رئيس الهيئة 
اإلدارية محمد العتيبي ان تشكيل 
الهيئة اإلدارية لهذا العام قد جاء 
املوافقة بإجماع احلضور  بعد 
الذي كان عل����ى النحو التالي: 
عمر علي محمد العجمي � نائب 
الرئيس، خالد محمد بن جدعان 
العازمي � نائب الرئيس للشؤون 
األكادميية، محمد علي الراشد � 
أمني السر، أحمد عبداهلل احلودلة 
املطيري � أمني الصندوق، سلطان 
مبارك فرح����ان العنزي � نائب 
العلمية،  الرئي����س للش����ؤون 
مبارك ع����ادل مب����ارك احلقان 
� مس����ؤول اللجن����ة الطالبية، 
فهد س����عد الشالح احلسيني � 
الثقافية، بدر  اللجنة  مسؤولة 
اجلاسر � مسؤول جلنة التوعية 
االجتماعية، وائل بدر اخلميس 
� نائب مسؤول جلنة التوعية 

الى ادارة الش����ؤون االدارية 
بكت����ب رس����مية توجه من 
قبل مرك����ز العمل ومعتمدة 
من رئيس القطاع التابع له 
الموظف. يذكر ان قرار الخدمة 
المدني����ة ينص على صرف 
بدل مؤهل علمي للموظفين 
في القطاع الحكومي ب�واقع 
150 للحاصلين على شهادة 
دين����ارا  و75  الدكت����وراه، 
للحاصلين على الماجستير، 
بش����رط ان تكون ش����هادة 
الدكت����وراه أو الماجس����تير 
في المج����ال الذي يعمل فيه 
الموظف، وان تكون الشهادة 
معتمدة م����ن وزارة التعليم 

العالي.

تقل عدد الوحدات في آخر فصل 
دراسي عن 12 وحدة دراسية، 
وان يعطى المدة المتبقية طبقا 

لخطته الدراسية.
الى ذل����ك عم����م مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرفاعي  والتدريب د.يعقوب 
الكتاب الوارد للهيئة من ديوان 
الخدمة المدنية المتعلق بصرف 
مكافأة المؤهل العلمي للموظفين 
العاملين في الجهات الحكومية 
الدكتوراه  من حملة ش����هادة 
والماجستير، وطلب د.الرفاعي 
العاملين في  الموظفي����ن  من 
الهيئ����ة م����ن الحاصلين على 
المؤهالت وممن تنطبق  هذه 
عليهم الشروط التقدم بطلباتهم 

الس����نوي أو إتمام 30 وحدة 
النظام الفصلي  دراس����ية في 
بمعدل تراكمي 2.67 أو أعلى وال 

حصر بيانات األساتذة وجداولهم
لتجنب المخالفات المالية

في صرف مستحقاتهم
محمد هالل الخالدي

وجهت نائبة المدير العام للش���ؤون اإلدارية 
والمالية ف���ي الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب صباح البحر كتاب���ا إلى نائب المدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل المشعان 
تطلب فيه تزويد اإلدارة المالية بالجداول الرئيسية 
الخاصة بالكليات على أن تشمل جدول كل عضو 

هيئة تدريس على حدة.
وكذلك تشمل بيانات المسمى الوظيفي وساعات 
النصاب الرس���مية بالحد األدنى واألعلى، الرقم 
المدني، المجاميع التي يقوم بتدريس���ها الممثلة 
للنصاب األس�اس����ي مع تمي�يز الساعات الزائدة 
عن النصاب والكثافة الطالبي�ة في كل مجموعة، 
بيان الس���اعات التدريسية التي يقوم بها في أي 
معهد أو كلية أخرى، بيان مشاركته في أي تدريس 
أو إش���راف م�سائي بال�معهد او ال�كلي�ة أو مراكز 
الهيئة، وكذلك بيان في حالة اشغال عضو هيئة 
التدريس منصبا اش���رافيا ونسبة التخفيض في 

نصابه.
كم���ا طلبت ج���داول أعضاء هيئ���ة التدريس 
والتدريب المس���تعان بهم م���ع بيان جهة عملهم 

األصلية ومؤهالتهم وشهادات الخبرة.
يذكر ان هذه الخطوة تأتي في إطار سعي إدارة 
الهيئة الى ضبط الرق��اب���ة ال�مالية ع�لى أوج�ه 
الصرف وتطب�يقها للوائ���ح والق�وانين لتجنب 

الوقوع في مخالفات الجهات الرقابية.

قد عادلت له سنة دراسية من 
دبلوم الكليات التطبيقية كحد 
أقصى على ان يتبقى له عامان 
دراسيان على األقل، ان يكون 
مقبوال بجامع����ة موصى بها 
لدى وزارة التعليم العالي، أال 
يكون قد مضى على صالحية 
شهادة الدبلوم أكثر من عامين 
دراس����يين، أال يك����ون موظفا 
أو  الجهات الحكومية  بإحدى 
الخاصة، ان يكون تخصصه 
التي توفد  من التخصص����ات 
البعثات  الوزارة بخط����ة  لها 
الس����نوية، ان يلتزم بدراسة 
الذي تخرج  التخصص  نفس 
منه في الدبلوم، ان يجتاز السنة 
الدراس����ية بنجاح في النظام 

محمد هالل الخالدي
اعتم����دت وزي����رة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
الحمود ق����رارا جديدا يقضي 
بالس����ماح للطلبة الحاصلين 
على درجة الدبلوم من الكليات 
التطبيقية ولي����س من قطاع 
التدري����ب في الهيئ����ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
بالكوي����ت والراغبين بالضم 
للبعثات الت����ي تقدمها وزارة 
التعليم العالي، والشروط هي 
ان يكون كويتي الجنسية، ال 
يتجاوز عمره 25 عاما، لم يسبق 
قبوله في بعثة أو منحة دراسية 
خارجية أو داخلية وانسحب أو 
فصل منها، ان تكون الجامعة 

االجتماعية، شريفة فيصل البناي 
� نائبة الرئيس لشؤون جلان 
الطالبات، هيا سعدون العويش 
� مسؤولة اللجنة الطالبية، أبرار 
خالد علي شمس الدين � مسؤولة 
العالقات العامة واإلعالم، سارة 
مبارك الشمري � مسؤولة جلنة 
التدريب والتطوير ومها احمد 
األنص����اري � مس����ؤولة جلنة 

البرامج واألنشطة.
وأضاف العتيبي انه قد مت 
اختيار وحتديد جميع املناصب 
لقي���ادة جميع جل���ان الهيئة 
العام  اإلدارية لالحت���اد خالل 
النقابي 2011/2010، متمنيا ان 
يكون اجلميع عند حسن ظن 
التي قادتهم  الطالبية  اجلموع 

لهذا املكان ليكونوا ممثلني لهم 
داخل وخارج اإلدارة اجلامعية 
عبر ممثلهم الشرعي والوحيد 

باجلامعة.
واختتم رئيس الهيئة اإلدارية 
محمد العتيبي تصريحه قائال 
انه يتمنى جلميع أعضاء الهيئة 
اإلدارية وجلانه ان يكونوا عند 
حس���ن ظن اجلموع الطالبية 
وأن تكون هذه الس���نة امتدادا 
للسنوات املاضية التي حتققت 
فيها اإلجنازات التي ينش���دها 
زمالؤن���ا الطلب���ة والطالبات 
مبمثله���م الش���رعي والوحيد 
باجلامع���ة أال وه���و االحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت � فرع 

اجلامعة.

د.يعقوب الرفاعي

»التطبيقي«: 150 دينارًا بدل المؤهل للحاصلين 
على الدكتوراه و75 للماجستير

الحمود: شروط جديدة لضّم الحاصلين على الدبلوم التطبيقي إلى خطة البعثات

اتحاد »التطبيقي« اختار العتيبي رئيسًا له

»اإلنشائي« ينظم لقاًء تنويريًا للمستجدين بـ »التطبيقي«
محمد الخالدي

التدريب االنش����ائي  نظم معهد 
بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لقاء تنويريا في مقره في 
منطقة جنوب الصباحية للمتدربني 
املستجدين الذين قد احلقوا بدوراته 
التدريبية من الفصل التدريبي االول 

للعام التدريبي 2010 / 2011.
املناسبة، صرح مدير  وفي هذه 
معه����د التدريب االنش����ائي م.علي 
اخلميس بأن تفاعل الطلبة املستجدين 
في اللقاء التنويري االول ميثل كسرا 

للحاجز االولي بني املتدرب واملعهد، 
والذي تضمن امورا تنويرية وتوعية 
التحصيل  ابرزها س����بل  وكان من 
والتفوق في التدريب والتأكيد على 
انظمة ولوائح الهيئة واملعهد فيما 
يس����اهم في حسن س����ير العملية 

التدريبية.
واكد اخلميس ان مثل هذه اللقاءات 
التنويرية لها عوائد ايجابية عديدة، 
فهي مبنزلة جس����ر التواصل، فقد 
اللقاء للمستجدين  شعرنا بأهمية 
وذلك الدراكه����م مبا يحتويه املعهد 

من تخصصات مختلفة ومت عرض 
الباور بوينت ملرافق املعهد املتعددة 
وذلك لكب����ر املس����احة اجلغرافية 
للمعهد من مبنى رئيس����ي واقسام 
علمي����ة وعملية وفص����ول ومواقع 
الورش واملختبرات، مضيفا انه مت 
االهتمام بتنبيه املتدربني بضوابط 
املهنية  املعهد وااللت����زام باالخالق 
السامية والتي تساعد على النجاح 
التدريبية، باالضافة  العملي����ة  في 
الى التعريف بطرق االمن والسالمة 

بصورة مفصلة.

محمد المجر
مع انتهاء الدوام الرسمي لعمادة النشاط  والرعاية 
الطالبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
تسلم العميد املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي 
محضر االجتماع املقدم من احتاد التطبيقي مبينا تشكيل 
الهيئة اإلدارية اجلديدة برئاسة فيصل العتيبي بدال من 
فيصل الذايدي بعد انتظار من تاريخ اجلمعية العمومية 
حتى امس األول بعدما كان االحتاد في طريقه إلى التعليق 
ما لم تطبق اللوائح املنظمة لعمل االحتاد والتي تنص 
في مادته رقم 45 على ضرورة تش���كيل الهيئة االدارية 
لالحتاد وتسمية الرئيس خالل مدة اقصاها اسبوع من 

انعقاد اجلمعية العمومية.
وجاء التش���كيل على النحو التالي: فيصل العتيبي 
رئيسا وعبدالرحمن الذروة نائبا للرئيس لشؤون الكليات 
ويوسف الكندري نائبا للرئيس لشؤون املعاهد وخالد 
املطيري امينا للس���ر واحمد العدواني امينا للصندوق 
وفه���د العجمي مديرا تنفيذيا لالحت���اد ونواف الزعبي 
رئيس���ا للجنة الطالبية باالضافة ال���ى فيصل الذايدي 
ويوسف احلسيني وبدر الشمري ونايف احلربي ومحمد 
الرشيدي اعضاء باالحتاد. واجلدير بالذكر ان هذه احلادثة 
تعد سابقة على مستوى االنتخابات الطالبية في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

»أعضاء هيئة التدريس« تنظم
ندوة حول الفراغ اإلداري بالجامعة

آالء خليفة
كشف امني سر جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ناصر 
الشمري عن عزم الهيئة االدارية باجلمعية اقامة ندوة جماهيرية كبيرة 
خ���الل االيام القليلة املقبلة حول الفراغ االداري بجامعة الكويت وما 

نتج عنه من آثار وامور سلبية اخلت بالنظام االداري باجلامعة.
واضاف د.الشمري ان اجلمعية اتخذت قرار التصعيد ضد وزيرة 
التربي���ة والتعليم العالي د.موضي احلم���ود بعد اللقاء االخير معها 
االسبوع املاضي والذي لم نخرج منه بأمور تفيد العملية التعليمية 
في اجلامعة في ظل غياب منصب مدير اجلامعة وهذا بحد ذاته يتسبب 
ف���ي اعطال كبيرة ف���ي اجلامعة دون اعتبار اي مس���ؤولية او اتخاذ 
قرارات جادة من قبل الوزي���رة، مؤكدا ان اجلمعية في طريقها ملزيد 

من التصعيد في حال استمرار الوزيرة على هذا النهج.
وبني د.الشمري ان اجلمعية تنوي استضافة نخبة من اعضاء مجلس 
االمة واساتذة القانون واصحاب االختصاص في جانب الفراغ االداري 

د.ناصر الشمريخالل الندوة اجلماهيرية املزمع اقامتها في االيام القليلة املقبلة.

نتائج انتخابات رابطة طلبة »الطب« الكويتية للعام الجامعي 2011/2010
األكادمييةالطبيةامللغيالفرقاملقترعوناملقيدون

25624932108134ذكور
53.82%43.37%0.78%1.17%97.27%نسبة الذكور

345306105143150إناث
49.02%46.73%1.45%2.9%88.7%نسبة االناث
601555137251284املجموع

51.17%45.23%1.16%2.16%92.35%النسبة املئوية

)سعد هنداوي ـ قاسم باشا( فرحة الفوز


