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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن الناطق الرس���مي باس���م جامعة الكويت فيصل مقصيد عن 
فتح باب الترش���يح النتخابات جمعية طب األسنان وجمعية البنات 
بتاري���خ 21 اجلاري النتخابات اجلمعيات العلمية والروابط الطالبية 

للعام اجلامعي 2010/ 2011.
وبني مقصيد ضرورة مراجعة مندوب���ي القوائم والطلبة لتعميم 
االنتخابات الطالبية وذلك للوقوف أمام آخر املس���تجدات ومتطلبات 

االنتخابات للعام اجلامعي 2010/ 2011.

انتخابات جمعية »األسنان« والبنات 21 الجاري

تهدف لترشيد اإلنفاق داخل الهيئة

الئحة مكافآت األعمال اإلضافية تثير استياء 
أعضاء هيئة التدريس والتدريب بـ»التطبيقي«

 محمد هالل الخالدي
وجهت نائب المدير العام للشؤون االدارية والمالية 
بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح 
البحر خطابا الى نائب المدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث د.مشعل المشعان بخصوص تفعيل بنود 
الالئحة المالي����ة الخاصة بالمكاف����آت ألعضاء هيئة 
التدريس والتدريب، والتي تفيد بأن يصرف لعضو 
هيئة التدريس والمستعان بهم من داخل وخارج الهيئة 
مكافأة مالية عن االعم����ال االضافية 250 دينارا بحد 
أقصى في الش����هر عن الفترة الصباحية والمسائية، 
ولالشراف الفني او االداري في الفترة المسائية 150 
دينارا فقط، وال يجوز الجمع بين التدريس والتدريب 
المسائي واالشراف المسائي، كما ال يجوز الجمع بين 
أجر الس����اعات الزائدة عن الحصاب )بحد أعلى 250 
دينارا( وأي عمل اضافي في الفترة الصباحية أو خالل 
الدوام الرسمي للمكلف، ويمنع االستعانة للتدريس 
بالكلي����ات بالعاملين على ال����كادر العام خالل أوقات 

الدوام الرسمي.
 وعلى الرغم من ان هذا االجراء يهدف الى ترشيد 

االنفاق وتطبيق بنود الالئحة الخاصة بالمكافآت المالية، 
اال ان عددا من اعضاء هيئة التدريس والتدريب عبروا 
عن استيائهم من هذا القرار قائلين انه سيتسبب في 
نقص كبير في مراكز التدريب والدورات مادام القرار 
يمنع حصول االساتذة والمدربين على مكافأة مقابل 
العمل في تلك المراكز، وأضافوا ان أغلب االس����اتذة 
سيعتذرون عن المشاركة في التدريس أو التدريب في 
البرامج التي تقدمها مراكز الهيئة ألن العمل سيكون 
حينها بال مقابل.وتساءل االس����اتذة والمدربون ألن 
تضطر الهيئة الى االس����تعانة بأساتذة ومدربين من 
خارج الهيئة في هذه الحالة وتخصص لهم مكافآت؟ 
إذن لماذا ال تعطى االولوية ألساتذة الهيئة ومدربيها 
كونهم أقرب ومن اصحاب الخبرة واالختصاص؟ وطالبوا 
ادارة الهيئة ممثلة بمدير عام الهيئة وقطاع الشؤون 
االدارية والمالية باعادة النظر في هذا القرار وتعديل 
الالئحة بما يخدم مصلحة الهيئة ويحفظ ألعضاء هيئة 
التدريس والتدريب حقهم في االولوية للقيام باالعمال 
االضافية، وهو نظام معمول به في جميع دول العالم 

وكل الجامعات والمؤسسات االكاديمية.

خالل اللقاء السنوي ألعضاء هيئة التدريس بـ »الهندسة«

الصحاف: جميع برامج »الهندسة« حصلت على االعتماد األكاديمي
 سعود المطيري

أكد عميد كلية الهندسة والبترول 
بجامعة الكويت د.طاهر الصحاف 
ان الكلية تفخر باالجنازات التي 
حققتها عاما بعد عام وما تقدمه 
لطلبتها من تعليم هندسي متميز 
من خالل برامج اكادميية معتمدة.
وقال خالل حفل اللقاء الس����نوي 
الذي تقيمه الكلية العضاء هيئة 
التدريس للعام اجلامعي 2011/2010 
ان »قس����م العم����ارة حصل على 
االعتماد االكادميي املكافئ من هيئة 
االعتماد االميركية الوطنية للعمارة 
وبذلك تك����ون جميع برامج كلية 

الهندسة والبترول معتمدة«.
واضاف الصحاف ان احلصول 
عل����ى االعتم����اد االكادمي����ي مهم 
وضروري للتأكد من املس����توى 
االكادميي للبرامج العلمية ووسيلة 
احلف����اظ على مس����توى البرامج 
العلمي����ة، مضيفا »ان هذا احلدث 

يرفع من مستوى املخرجات ويقوم 
بتطويرها مواكبة لالساليب العلمية 

على مستوى العالم.

وبني الصحاف ان احلفاظ على 
املستوى االكادميي الذي وصلت 
إليه الكلية يتطلب توافر االمكانيات 

املادية م����ن الفصول الدراس����ية 
واملختبرات واالستوديوهات وورش 
العمل باالضافة الى ضرورة جتديد 

املعدات واالجهزة ومواكبة تطورات 
التعليم، مبينا »ان الكلية استطاعت 
في السنوات السابقة وفي هذا العام 
حل مشكلة الزيادة في اعداد الطلبة 
وذل����ك من خالل زيادة الش����عب 
الدراسية واملختبرات، شاكرا اعضاء 
هيئة التدريس والهيئة االكادميية 
املساندة وجميع العاملني في الكلية 
على حتملهم هذه االعباء االضافية 

في التدريس«.
وأوضح الصحاف خالل حديثه 
ان الكلية تقدمت مرارا بطلب لزيادة 
املس����احات املخصصة للكلية في 
موق����ع اخلالدي����ة باالضافة الى 
املقترحات لتوسعة مبنى 6 ومبنى 
7 وبن����اء مرافق الكلية متمنيا ان 
تتم االستجابة لهذه الطلبات التي 
بدورها ستساهم في جعل احلياة 
الدراسية في الكلية اكثر سهولة 
على اجلميع سواء للطلبة او اعضاء 

هيئة التدريس.

د.طاهر الصحاف متوسطا أعضاء هيئة التدريس املكرمني في احلفل

انصار »التآلف« يحتفلون بطريقتهم  )قاسم باشا(

)سعد هنداوي( انصار »املنار الطبي« يحتلفون بالفوز   

طالبة تدلي بصوتها

فرحة الفوز  

 سعود المطيري
أجبرت قائمة التآلف الطالبي 
في كيفان قائمة املستقلة على مركز 
الوصافة واع����ادت الكلية حمراء 
بفارق 132 صوتا بعد غيابها للعام 
النقابي املاضي، وجاءت التآلف في 
املركز االول ب����� 954 صوتا ومن 
بعدها املستقلة ب� 822 صوتا ومن 
ثم اتت قائمة الوسط الدميوقراطي 

ب� 160 صوتا.
ووصل����ت نس����بة التصويت 
لهذا العام الى 66.41% وكان عدد 
املقترعني من طلبة وطالبات كلية 

اآلداب 2023 من اجمالي 3046.
وبدأت اجواء كلية اآلداب منذ 
الصب����اح الباكر بنش����اط حركة 
عاملي القوائم الطالبية في الكلية 
والذين اشعلوا لهيب املنافسة بتلك 
االناشيد و»الشيالت«، باالضافة 
ال����ى عبارات التح����دي التي كان 
يطلقها عاملو القوائم على بعضهم 
واملنافسة على صناديق االقتراع 
التي كان����ت محصورة بني قائمة 

التآلف وقائمة املستقلة.
وفي جلنة اقتراع الطالب، اكد 
رئيس اللجنة وائل الوزان ان اقبال 
الطلبة كان ممت����ازا من الصباح 
الظهيرة، موضحا  الباكر حت����ى 
انه حتى منتصف الوقت صوت 
نصف طالب الكلية تقريبا او اكثر، 
مشيرا الى ان عدد املقترعني بلغ 
540 طالبا من اصل 1052 طالبا في 
الساعة 11.30 صباحا، موضحا ان 
الصناديق ستغلق في متام الساعة 
الثانية عصرا مبا انها فتحت مع 
جلنة الطالبات في الساعة الثامنة 

صباحا.
واكد الوزان ان عملية االقتراع 
لم تشهد اي مشاكل تذكر، مشيرا 
الى ان تعاون الطلبة مع اللجان 
املنظم����ة وجه����ود رج����ال االمن 

والسالمة وموظفي عمادة شؤون 
الطلبة بقيادة د.عبدالرحيم ذياب 
ساهمت في خلق جو انتخابي مميز 
في جلان الط����الب بكلية اآلداب.
اما جلان الطالبات فشهدت اقباال 
متوسطا منذ ان افتتحت الصناديق 

في الساعة الثامنة صباحا، اال ان 
عدد الطالبات املقترعات ارتفع الى 
حد كبير ف����ي الظهيرة وحتديدا 
في الس����اعة 11.30 صباحا، حيث 
وصل عدد املقترعات � كما اكدت 
رئيسة جلنة الطالبات ربوع الفهد 

� الى 720 طالبة مقترعة من اصل 
1994 طالبة، مشيرة الى ان عملية 
التسجيل لم تشهد اي مشاكل تذكر، 
خصوصا في ظل تقسيم الطالبات 
بحسب الدفعة الدراسية مما سهل 

العملية االنتخابية.

بفارق 132 صوتًا بعد غيابها العام النقابي الماضي

»التآلف« نزعت كراسي »اآلداب« من »المستقلة«

»المنار الطبي« تنتصر على »الوسط الديموقراطي« 
بفارق 4 أصوات في »الطب المساعد«

 آالء خليفة
متكنت قائمة املنار الطبي بالفوز 
على قائمة الوسط الدميوقراطي 
في انتخابات كلية العلوم الطبية 
املساعدة بفارق 4 أصوات فقط، 
حيث حصلت قائمة املنار الطبي 
على 337 صوتا مقابل 333 صوتا 
لقائمة الوسط الدميوقراطي وهو 
الفوز الثالث على التوالي لقائمة 

املنار الطبي.
وحصلت املن���ار الطبي على 
45 صوتا ف���ي صندوق الطلبة، 
292 صوتا في صندوق الطالبات 
بنسبة تصويت بلغت 48.77%، اما 
الدميوقراطي فقد  الوسط  قائمة 
حصلت على 30 صوتا في صندوق 
الطلبة اما صندوق الطالبات فكان 
لصالح قائمة الوسط الدميوقراطي 
حيث حصلت فيه على 303 أصوات 

بنسبة تصويت بلغت %48.19.
وبلغ عدد املقترعني 691 طالبا 
وطالبة من اصل العدد االجمالي 
البالغ 848 وباملقارنة بنتيجة العام 
املاضي 2009 جند ان قائمة املنار 
الطبي فقدت نحو 4 أصوات عن 
الع���ام املاضي الذي حصلت فيه 
على 341 صوتا اما قائمة الوسط 
الدميوقراطي فقد متكنت من زيادة 
عدد اصواتها بنحو 20 صوتا عن 
الع���ام املاضي الذي حصلت فيه 

على 313 صوتا.
وشهدت كلية العلوم الطبية 
املساعدة منافسة قوية بني قائمة 
املنار الطب���ي )االئتالفية( التي 
تود احلفاظ على معقلها القوي 
الثالث  النصر للع���ام  وحتقيق 
عل���ى التوالي وقائمة الوس���ط 
الدميوقراط���ي الت���ي تطمح في 
استرجاع مكانتها وحصولها على 

مقاعد الرابطة.
وفي جولة ل���� »األنباء« بني 

مراكز االقت���راع الحظنا هدوءا 
نسبيا في الكلية نظرا النشغال 
الطلبة مبحاضراتهم الدراس���ية 
والن ط���الب وطالب���ات موق���ع 
اجلابري���ة يختلفون عن غيرهم 
من طلبة كليات اجلامعة االخرى 

نظرا لطبيعة دراس���تهم الطبية 
والعملية وسادت اجواء هادئة جدا 
بني الطالب والطالبات كما ان هدوء 
اليوم االنتخابي في كلية العلوم 
الطبية املساعدة على وجه التحديد 

يعود الى قلة عدد طلبتها.

وقد مت فتح الصناديق في متام 
الساعة 8 صباحا على ان تستمر 
العملية االنتخابية ملدة 6 ساعات 
متواصلة واغلقت الصناديق في 
متام الساعة الثانية ظهرا تالها 

الفوز واعالن النتائج مباشرة.

نتائج انتخابات جمعية العلوم الطبية المساعدة للعام الجامعي 2011/2010

المنار الملغىالفرقالمقترعونالمقيدون
الطالبي

الوسط 
الديموقراطي

8677114530ذكور
38.96%58.44%1.16%1.16%89.53%نسبة الذكور

762614109292303إناث
49.35%47.56%1.18%1.31%80.58%نسبة االناث

8486911110337333املجموع
48.19%48.77%1.18%1.3%81.49%النسبة املئوية

نتائج انتخابات رابطة طلبة كلية اآلداب للعام الجامعي 2010 / 2011

التآلف الملغىالفرقالمقترعونالمقيدون
الوسط المستقلةالطالبي

الديموقراطي

1052874202344832359ذكور
6.75%36.96%51.26%2.19%1.9%83.08%نسبة الذكور

199411492220506499101إناث
8.79%43.43%44.04%1%1.1%57.62%نسبة اإلناث

304620234243954822160املجموع
7.91%40.63%47.16%1.41%1.38%66.41%النسبة املئوية

نادي اإلدارة والتسويق في كلية العلوم اإلدارية بحلته اجلديدة

»جلوبل« يجهز »نادي اإلدارة والتسويق« في »العلوم اإلدارية«
كجزء من التزامه تجاه جيل الشباب

أعلن بيت االستثمار العالمي )جلوبل( 
امس عن افتتاحه »نادي اإلدارة والتسويق« 
في كلية العل����وم اإلدارية بجامعة الكويت 
في الشويخ بحلته الجديدة والذي جهزته 
»جلوبل« كجزء من مساهمتها تجاه الطالب 

ولتكون متنفسا لهم بعد عناء الدراسة.
حضر االفتتاح كل من رئيسة نادي اإلدارة 
والتسويق دانة البحوه، ومسؤول التسويق 
في »جلوبل« محمد عبداهلل، وعدد من موظفي 

الشركة وطلبة الكلية.

وبهذه المناسبة، قالت البحوه: »إن كلية 
العلوم اإلدارية حريصة على إعداد الطلبة 
إع����دادا متميزا، وتق����در حاجتهم لتصفية 
أذهانهم بعد عناء الدراسة، لذا فإن النادي 
سيمنح طلبة الجامعة البيئة المناسبة للراحة 
بين المحاضرات اليومية«، وتقدمت بالشكر 
إلى »جلوبل« على دورها البناء تجاه المجتمع 

وباألخص طلبة الجامعات.
وأكدت أن كلية العلوم اإلدارية س����باقه 
دوما للمصلحة الطالبية وتس����عى لتقديم 

األفضل للطلبة، الفتة الى أن مبادرة »جلوبل« 
بإنشاء هذا النادي لطلبة الكلية إنما يبين 
حرصها على ممارس����ة دورها كأحد روافد 
المجتمع وعامل بناء لجيل المستقبل، مشيرة 
إلى أن هذه المبادرة ليست بالغريبة على 
»جلوبل« فهي تسعى دوما لمد يد التعاون 

مع الطالب.
من جهته، أكد مس����ؤول التس����ويق في 
»جلوبل« محمد عبداهلل ان: »اهتمام جلوبل 
بالطلبة هو جزء من التزام الش����ركة تجاه 

المجتمع وباألخص جيل الشباب والنادي 
هو مساهمة متواضعة من جلوبل في ذلك 
االتجاه«.وأضاف: »ان مساهمة جلوبل تجاه 
الطالب وجيل الشباب ال يقتصر على هذا 
النادي وإنما يتعداها ليشمل المساهمة في 
رفع الوعي االستثماري لدى الطالب بإشراكهم 
في التطبيقات العملية من خالل المحاضرات 
التي تقدمها جلوبل بالتعاون مع أس����اتذة 
الجامعات في الكويت والخارج والتي تلقى 

صدى كبيرا لدى الطلبة«.


