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الجامعــــة
والتطبيقي

بهبهاني: نظام تسجيل جديد في الدراسات العليا 
يسهم في الحد من مشكلة الُشعب المغلقة

أعلن����ت مديرة إدارة 
الشؤون الطالبية والدعم 
الدراسات  الفني بكلية 
العليا في جامعة الكويت 
منى بهبهاني عن البدء في 
استخدام نظام التسجيل 
اجلدي����د لطلب����ة كلية 
الدراسات العليا للفصل 
الدراسي القادم – الثاني 
- 2011/2010 موضح����ة 
ان النظ����ام اجلديد جاء 
بناء عل����ى جهود جلنة 
إع����ادة تصمي����م بوابة 
الطالب  نظام معلومات 

االلكترونية املشكلة لهذا الغرض بقرار من 
االمانة العامة بجامعة الكويت.

وقالت ان النظام سيتيح للطلبة اختيار 
املقررات املفضلة قبل طرحها بفترة كافية، 
األمر الذي سيس����اعد عل����ى إعداد اجلدول 
الدراس����ي للفصل الدراسي الثاني بصورة 

اغل����ب  فعال����ة تلب����ي 
احتياجات الطلبة وحتد 
من ظاهرة الشعب املغلقة 
أو الشعب التي ال يكتمل 

النصاب فيها.
واضافت بهبهاني ان 
التسجيل اجلديد  نظام 
سيتيح للطالب جتهيز 
قائم����ة امل����واد املفضلة 
وجتهيز خطة التسجيل 
التسجيل  مس����بقا قبل 
النظام  الفعلي، ويتميز 
اجلديد بسهولة التسجيل 

وآلية بحث متقدمة.
وأوضحت مديرة إدارة الشؤون الطالبية 
انه ستتم اضافة خدمات اخرى مميزة على 
النظام كحساب الدرجات االفتراضي وحساب 
املعدل الع����ام من خالل إدخ����ال الدرجات 
املتوقعة في املقررات املسجلة في الفصل 

الدراسي احلالي وفصول تالية.

محمد هالل الخالدي
عقد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي اجتماعا مع وفد من احلرس الوطني برئاس��ة قائد التعليم 
العسكري العميد م.هاشم عبدالرزاق ومستشار نائب احلرس الوطني 
د.عبدالوهاب الرومي لدراس��ة توقيع بروتوكول تعاون مشترك من 
الناحي��ة املهنية بني الطرفني وخ��ال االجتماع مت طرح عدة جوانب 
الستقطاب انضمام الطلبة للحرس الوطني من خال قبولهم بكليات 

ومعاهد الهيئة منها تعليم وتدريب منتسبي احلرس الوطني والتعاون في 
تقدمي استشارات باملجال العلمي واملشاركة في تنظيم الهيكل التعليمي 
للحرس الوطني. كما مت تش��كيل جلنة مشتركة لتنفيذ البروتوكول 
وحتديد تخصصات معينة وانشاء وجتهيز برامج خاصة مبا يتناسب 
مع احتياجات ومتطلبات احلرس الوطني واالتفاق على مشاركة احلرس 
الوطني في اللقاءات التنويرية للطلبة التي تقيمها كليات ومعاهد الهيئة 

وذلك لتعريف الطلبة باحلرس الوطني واحتياجاته.

بروتوكول تعاون بين »التطبيقي« و»الحرس الوطني«

دانة الصباح: وينفرد تومبسون رئيساً جديداً للجامعة األميركية
أعلنت رئيس مجلس األمناء في اجلامعة األميركية 
في الكويت الشيخة دانة ناصر الصباح ان جلنة البحث 
عن رئيس للجامعة قد اجنزت بحثها باختيار د.وينفرد 
تومبسون والذي بدأ فترة واليته كرئيس رابع للجامعة 
األميركية في الكويت سبتمبر 2010، وقالت ان اللجنة 
التي ضمت عضوين من كلي����ة دارمتوث، املرتبطة 
باتفاقية تعاون وتفاه����م مع اجلامعة االميركية في 
الكويت عملت بجد لدفع هذه العملية قدما، بالتعاون 
مع شركة آيزاكسون، ميلر، وهي شركة معروفة دوليا 
متخصصة في مجال البحث التنفيذي للتعليم العالي 
ويتمتع د.تومبسون، نائب الرئيس املؤقت للشؤون 
األكادميية في اجلامعة األميركية في أفغانستان في 
كاب����ول، بخبرة علمية في كل م����ن الواليات املتحدة 
وكذلك في الشرق األوسط، حيث شغل منصب رئيس 
اجلامعة األميركية في الشارقة )دبي( ملدة ست سنوات، 

وأشرف خالل فترة وجوده فيها على توظيف أعضاء 
هيئة التدريس، االعتماد األكادميي، وتأسيس برامج 
أكادميية، اضافة الى االجراءات والقوانني األكادميية 

واإلدارية.
بدوره أعرب رئيس اجلامعة األميركية في الكويت 
املؤقت د.تيم سوليفان عن سعادته باختيار د.وينفرد 
تومبس����ون ليكون مبثابة الرئيس اجلديد للجامعة 
األميركية في الكوي����ت، وقال انه برهن على قدراته 
كقائد أكادميي، كما س����يغني هذه اجلامعة الناشئة 

بخبرته الواسعة والشاملة.
وقب����ل ان يصبح رئيس اجلامع����ة األميركية في 
الشارقة، تولى د.تومبسون عددا من املناصب القيادية 
املسؤولة باس����تمرار في الواليات املتحدة كمسؤول 
تطوير، مسؤول مالي، وأخيرا رئيسا جلامعة سنترال 
أركنس����اس ملدة ثالثة عش����ر عاما، وق����د بدأ حياته 

املهني����ة في خدمة احلكومة ف����ي مكتبة الكونغرس 
في العاصمة واش����نطن، كما ش����غل منصب مساعد 
لعضو في الكونغرس وفي وزارة العمل، وعمل لفترة 
وجيزة في قسم خاص للقانون في والية أركنساس. 
وقال د.تومبس����ون »خ����الل زياراتي حلرم اجلامعة 
األميركية في الكويت، أعجبت بالرابط املتني للمؤسسة 
بني أعضاء مجلس األمناء، وأعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني، ويسرني ان تتاح لي الفرصة لالنضمام الى 
اجلامعة في هذه املرحلة احلرجة من النمو والتنمية، 
وأتطلع أنا وزوجتي الى العيش والعمل مرة أخرى 
في منطقة اخلليج«، وأش����ار الى »ان واحدة من أهم 
املهام التي تواجه اجلامعة األميركية في الكويت هي 
كسب االعتماد املؤسسي وكجزء من عملية االعتماد 
سنضطر لصقل وتعزيز رسالة اجلامعة، وأعتبر هذا 
حتديا ملجتمع اجلامعة بأكملها«. من جانبها، شكرت 

الشيخة دانة د.سوليفان، الرئيس املؤقت للجامعة 
على جهده ووقته اللذين ال يقدران بثمن خالل اقامته 
القصيرة في اجلامع����ة األميركية في الكويت حيث 
ساعد بتوجيهه وخبرته اجلامعة في التقدم الى األمام 
في هذه الفترة االنتقالية. يذكر ان اجلامعة األميركية 
في الكويت مؤسس����ة تعليمي����ة لتخصصات اآلداب 
والعلوم احلرة، تتبع النموذج األميركي للتعليم العالي، 
وتكرس اجلامعة األميركية في الكويت كل امكانياتها 
لتزويد الطلبة باملعرفة والوعي الذاتي، وخبرات النمو 
الشخصي التي من ش����أنها تعزيز التفكير النقدي، 
وفاعلية التعبير والتواصل، كما تطمح الى ترسيخ 
احت����رام التعددية، وتس����عى اجلامعة األميركية في 
الكويت إلعداد جيل من الرواد وطالبي العلم الدائمني، 
الذين يتطلعون الى بلوغ أعلى مستويات املسؤولية 

املعنوية واألخالقية في مجتمعاتهم.

يتمتع بخبرة علمية وسيسهم في دفع العملية التعليمية قدماً

)قاسم باشا(الباحثة بريانكا موتبارثي مع املشاركني في اللقاء

د.وينفرد تومبسون

منى بهبهاني

الشيخة دانة ناصر الصباح

»الحقوق« أقامت ندوة عن حقوق العامالت في المنازل

موتبارثي: الكويت وقّعت 7 معاهدات تتعلق بالعمالة الوافدة
آالء خليفة

أكدت الباحثة بريانكا موتبارثي من منظمة حقوق اإلنسان 
الدولية ان القانون الدولي يلزم الدول التي توقع على املعاهدات 
واملواثيق الدولية بتطبيق ذلك على أرض الواقع، مشيرة الى 
ان الكوي����ت وقعت على 7 معاهدات مختلفة من أصل 8 متعلقة 

بالعمالة الوافدة. 
جاء ذلك خالل الندوة الت����ي أقامتها كلية احلقوق بجامعة 
الكوي����ت حتت رعاية عميد الكلية د.بدر اليعقوب صباح أمس 
األربعاء بحضور أمني عام اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان 
عامر التميمي ورئيس قس����م القانون الدولي في كلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.عيسى العنزي، وقالت موتبارثي: ان منظمة 
حقوق اإلنسان هي منظمة مستقلة تهتم بحقوق اإلنسان، ولديها 
300 موظف في مختلف دول العالم. وأوضحت ان املنظمة قامت 
بعدد من األبحاث على العمالة املنزلية في دول آس����يا وافريقيا 
واميركا اجلنوبية وغيرها من الدول، مضيفة: ان العمالة املنزلية 
في الشرق األوسط تأتي بأعداد كبيرة بسبب الفقر واحلاجة الى 
العمل، وفي كثير من األحيان تعامل تلك العمالة معاملة سيئة 
حسب احلاالت التي التقينا بها من خالل األبحاث التي أجريناها، 

وفي الكويت هناك قانون العمالة املنزلية وقانون اإلقامة الذي 
ف����رض نظام الكفيل لكل أجنبي حت����ى يوفر هذا الكفيل العمل 
والس����كن للعامل، واملشكلة تكمن في تغيب العامل إذ يتوجب 
على الكفيل اإلبالغ عن التغيب خالل أسبوع، واذا وصلت مدة 
التغيب الى 6 شهور يعاقب العامل باحلبس، كما ان هناك عقدا 
بني الطرفني ولكن العامل ال يعرف مضمون هذا العقد وال يطلع 
عليه. من جهته قال أمني عام اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان 
عامر التميمي ان الكويت تعاني من مشكلة أزلية وهي ان سوق 
العمل 3.5 ماليني نس����مة، و150 أل����ف كويتي، ومليونني و350 
ألفا من غير الكويتيني يعملون في مختلف املجاالت، وحس����ب 
االحصائيات األخيرة هناك مليون و100 ألف يعملون في القطاع 
اخلاص بينه����م 650 ألفا من العمالة املنزلية، وجند أن القطاع 
اخلاص يش����ملهم قانون العمالة اجلديد الذي صدر من مجلس 
األمة بداية العام احلالي، وه����ذا القانون يضمن حقوقا أفضل 
للعمالة الوافدة والعمالة الكويتية في القطاع اخلاص، ولكن ال 
توجد أي تغطية قانونية للعمالة املنزلية، وقد أثرنا هذه القضية 
عند املسؤولني في الدولة وأبدوا تفهمهم لألمر، مما سيدعو الى 

تقدمي مشروع قانون خالل دور االنعقاد املقبل.


