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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
طالب رئي���س الهيئة اإلدارية 
باالحتاد الوطن���ي لطلبة الكويت 
فرع جمهورية مصر العربية ناصر 
العتيب���ي ديوان اخلدم���ة املدنية 
التس���جيل وعدم  بتمديد فت���رة 
التضييق عل���ى الطلبة املوظفني 

الراغبني في اس���تكمال دراستهم 
بالقرارات  في اجلامعات املصرية 

التي تتخذ من غير دراسة.
العتيبي ان إجراءات  وأوضح 
التسجيل بإدارة الوافدين بجمهورية 
مصر العربية تأخذ أكثر من شهر 

النتظار املوافقة األمنية.

اتحاد طلبة مصر لتمديد فترة التسجيل في الجامعات

الشايجي: العالقة بين العرب واألميركيين 
غير متكافئة بعد اعتداءات 11 سبتمبر

البهبهاني: جداول الفصل الثاني الدراسية 
جاهزة لطالبات »األساسية«

أبوظبي � كونا: قال رئيس 
السياسية في  العلوم  قس���م 
جامع���ة الكوي���ت د.عبداهلل 
الشايجي ان العقد االخير قد 
يكون االسوأ في العالقة غير 
املتكافئة بني العرب والواليات 
املتحدة االميركية ملا شهده من 
مواجهات على خلفية اعتداءات 

11 سبتمبر 2001.
وأضاف الشايجي في حديث 
ل���� »كونا« انه ذكر في ورقته 
التي قدمها ملنت���دى »جريدة 
االحتاد« السنوي اخلامس امس 
ان من العوامل التي ساهمت في 
جعل العقد املاضي األسوأ في 
العالقة االميركية � العربية هو 
احلرب على االرهاب واحتالل 
العراق وأفغانستان وحروبا 

ومواجهات أخرى.
وأوضح ان تقسيم االميركيني 
املنطق��ة »مع وضد« وتقسيمات 
»محور االعتدال ومحور التشدد 
النظام  وسياس���ات تقويض 
العربي ع���ن طريق الفوضى 
اخلالقة واعادة تشكيله كلها 
س���اهمت وأذكت هذا السوء 
ف���ي العالق���ات االميركي���ة � 

العربية«.
وقال ان البحث الذي قدمه 
املنتدى يتن���اول »عالقة  في 
ربحي���ة متكافئة« بني العرب 

آالء خليفة
صرح���ت العميد املس���اعد 
للشؤون الطالبية – بنات في كلية 
التربية االساسية ب� »التطبيقي« 
البهبهان���ي بأن عدد  د.بهيجة 
الدراس���ية جلميع  الوح���دات 
الطالبات املستجدات في الكلية 
تتراوح بني 12 و14 وحدة دراسية، 
وذلك رغم ان عدد املس���تجدات 
بلغ 1550 طالبة في 18 تخصصا 
علميا، مما يشي��ر ال��ى ضخامة 
املس���ؤولية امللق��اة على عاتق 
عمادة الكلي���ة وعمادة القبول 
والتس���جيل ومكتب التسجيل 

بالكلية.
واشارت د.البهبهاني الى أنه 
حرصا من عمادة الكلية على 
املصلح���ة الطالبية فانه غير 
مسموح للطالبة باالنسحاب 
من مقررات دراس���ية اذا قلت 
عدد وحداتها بعد االنسحاب 
عن 12 وحدة دراس���ية اال في 
احلاالت املرضية او وجود انذار 

في املعدل للطالبة.
واكدت د.البهبهاني أنه بدءا 
الثاني 2011/2010  الفصل  من 

واالميركيني وتطرق الى طبيعة 
العالقة بني العرب والواليات 
اياها بأنها  املتحدة، واصف���ا 
ليست سهلة أو متكافئة على 

مستوى الشراكة.
وأضاف انه يرى ان العالقة 
معقدة ومتداخلة ومتشابكة 
ومتغي���رة ويتداخ���ل فيه���ا 
الش���أن احملل���ي باالقليمي، 
وكذلك بالشأن الدولي ويبرز 
فيها أدوار الالعبني من الدول 
ومن غير الدول ومن مصالح 
مختلفة ال تقتصر على العالقة 
الثنائية، بل تتعداها الى أبعاد 

مختلفة.
التحدي  ان  ال���ى  وأش���ار 
الكبي���ر للط���رف العربي في 

القب���ول  عم���ادة  س���تقوم 
والتس���جيل بالهيئ���ة باعداد 
الدراس���ية لالقسام  اجلداول 
العلمية بالكلية وسيقوم مكتب 
التسجيل بالكلية باضافة ارقام 
القاعات الدراسية واملختبرات 
العلمية للمقررات الدراس���ية 
ومن ثم تقوم االقسام العلمية 
بتحديد اس���ماء اعضاء هيئة 
التدريس في اجلدول الدراسي، 
علما ان عمادة القبول والتسجيل 
قامت باعداد اجلدول الدراسي 

املنطقة وللعرب وللمسلمني 
االميركيني يتجسد في كيفية 
تغيير املعادل���ة املعقدة التي 
ال تعمل ملصلحتن���ا وكيفية 
اس���تفادة الع���رب من حلظة 
التراجع االميركية هذه بذكاء 
وحكمة خلدمة املصالح العربية 

واالسالمية.
ان  الش���ايجي  وأض���اف 
التوصل لس���الم دائم وشامل 
وعادل في املنطق��ة س���يخدم 
بالدرج���ة االول���ى املصال���ح 
االميركية وينهي أطول صراع 
العالم، وسيعزز مصالح  في 
واش���نطن ويهدئ من غضب 
املؤسسة العسكرية االميركية 
الت���ي أعربت ع���ن انزعاجها 
وتذمرها ورفضها السياس���ة 
االس���رائيلية جتاه االطراف 

العربية.
وبدأت في أبوظبي انشطة 
منت���دى »االحتاد« الس���نوي 
اخلامس بحضور كوكبة من 
العربي والذي  العالم  مفكري 
يناق���ش عالقات العرب بدول 
الكويت  اجل��وار، ش��ارك من 
فيه���ا وزير االعالم االس���بق 
العجمي  د.س���عد بن طفل���ة 
وأستاذ العلوم السياسية في 
جامعة الكويت د.شمالن يوسف 

العيسى.

بناء على دراس���ة مستفيضة 
للجداول الدراسية لفترة عشر 

سنوات مضت.
وذكرت د.بهيجة البهبهاني 
أن جلن���ة الش���ؤون العلمية 
النموذج  بالكلي���ة اعتم���دت 
اخلاص باملقررات الدراس���ية 
البديلة للطالب���ات من ذوي 
االحتياج���ات اخلاصة الالتي 
ليس باس���تطاعتهن اجتياز 
بعض املقررات الدراسية بسبب 
اعاقتهن والذي اقترحته جلنة 
الشؤون الطالبية برئاستها ومت 
تعميمه على االقسام العلمية 
لتحديد مق���ررات تخصصية 

بديلة للطالبة.
واضاف���ت د.البهبهاني انه 
عل���ى الطالبة التي ترغب في 
وقف قيده���ا بالكلية التوجه 
الى مكتب النش���اط والرعاية 
الطالبية مببنى الكلية الرئيسي 
النموذج  واس���تيفاء بيانات 
اخلاص بوقف القيد مع تزويد 
الرس���مية  ب���االوراق  املكتب 
وتوضيح س���بب وقف القيد 

مدعما باوراق ثبوتية.

أكد أن العالقة معقدة ويتداخل فيها الشأن المحلي باإلقليمي

الكلية اعتمدت نموذجًا خاصًا لذوي اإلعاقة

د.عبداهلل الشايجي

ناصر العتيبي

جانب من املهرجان اخلطابي

د.بهيجة البهبهانيد.نزيه حماد ود.فهد الرشيدي خالل الندوةد.عجيل النشمي مكرما د.نزيه حماد

جمعية القانون ناقشت تقريريها المالي واإلداري وحازت ثقة الطلبة

حماد حاضر عن طبيعة المعامالت ومالءمتها للشريعة اإلسالمية

آالء خليفة
نظمت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ممثلة مبكتب 
العميد املساعد لألبحاث واالستشارات والتدريب، ندوة 
فقهية بعنوان »اجلوانب الفقهية في التمويل اإلسالمي« 
حتدث فيه���ا د.نزيه حماد، عن أنواع املعامالت والبيوع 
ومدى مالءمة ومطابقة كل منها للش���ريعة اإلس���المية، 
مع بعض األمثلة للتعامالت املش���روعة وغير املشروعة 
وحتاي���ل البعض وااللتفاف على الش���رع للتمويه على 
مشروعية املعاملة وقال ان العبرة في املعاملة هو واقع 
التعام���ل احلقيقي بني البائع واملش���تري وليس مظهر 
املعاملة حتى تتحقق مش���روعيتها، كما تناول د.حماد 
بعض املعامالت املعاصرة بشكل عام وتكييفها الشرعي 

وفق قاعدة )وأحل اهلل البيع وحّرم الربا( ثم أجاب عن 
أسئلة احلضور الذين أثروا الندوة بالنقاش الهادف املثمر 
ليخرج اجلميع بفوائد جمة معبرين عن شكرهم الدارة 
الكلية على اس���تضافة العلماء واملتخصصني مبستوى 
د.نزيه حماد، وكان مبقدمة حضور الندوة رئيس رابطة 
علماء الشريعة بدول مجلس التعاون عميد كلية الشريعة 
السابق د.عجيل النش���مي الذي كان باستقبال الضيف 
نيابة عن عميد كلية الش���ريعة الذي يقوم بزيارة عمل 
ملاليزيا، وبعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة، 
وقدم للندوة د.فهد الرش���يدي العميد املساعد لألبحاث 

واالستشارات والتدريب.
يش���ار الى ان د.نزيه حماد متخص���ص في العقود 

واملعامالت املالية في الفقه اإلس���المي املقارن، وقد عمل 
أستاذا للفقه اإلسالمي وأصوله بكلية الشريعة في جامعة 
أم القرى في مدينة مكة املكرمة من عام 1973 – 1990، أشرف 
خاللها على كثير من أطروحات املاجستير والدكتوراه في 
الفقه وأصوله واالقتصاد اإلسالمي، وهو خبير مبجمع 
الفقه اإلسالمي بجدة وعضو في املجلس الفقهي ألميركا 
الشمالية )فرجينيا – الواليات املتحدة( اضافة الى ذلك 
شارك د.حماد في الكثير من املؤمترات والندوات العلمية 
في املعامالت املالية املعاصرة وأعمال املصارف اإلسالمية 
واالقتصاد اإلسالمي، وهو متفرغ حاليا للبحث العلمي 
والعمل االستشاري للمؤسسات املالية اإلسالمية، وله 17 

كتابا مطبوعا، وما يزيد على 50 بحثا علميا منشورا.

آالء خليفة
نظمت القائمة املستقلة بكلية 
احلقوق مهرجانها اخلطابي الذي 
أعلنت فيه خوضه����ا االنتخابات 
للمحافظة على مقاعد الهيئة اإلدارية 
جلمعية القانون حاملة شعار »بكم 
ترقى وتستمر« تناولت فيه أبرز 
ما قدمته القائمة لطالب وطالبات 
كلية احلقوق خالل العام النقابي 
الس����ابق عالوة على طموحاتها 
املستقبلية على الصعيدين الطالبي 

واألكادميي.
وحت����دث خ����الل املهرج����ان 
رئيس احلملة االنتخابية للقائمة 
املستقلة سامي املرشد الذي عدد 
املطالبات التي ستسعى املستقلة 
نحو حتقيقها اذا ما حصلت على 
ثق����ة اجلم����وع الطالبية.بدوره 
تناول عض����و املس����تقلة يحيى 
أسدي أهم ما قدمته اجلمعية من 
حتركات ومكتسبات منها جدول 
النهائية والتكميلية  االختبارات 
وأسبوع التصوير املجاني عالوة 
على رفع عدد مواقف الس����يارات 
للطلبة املتفوقني وتوفير الباصات 
ووصوال الى حفل تكرمي املتفوقني 
واملتميزين واخلريجني، باالضافة 
الى األنشطة الثقافية والقانونية 
والدورات املجانية ملراجعة الطلبة 
ملق����ررات الكلية. ب����دوره حتدث 
القائمة املستقلة بجامعة  رئيس 
الكويت إبراهيم العتيبي الذي وجه 

الشكر للقائمة وأعضائها جلميع 
من دعم القائمة املس����تقلة خالل 
الوطني لطلبة  انتخابات االحتاد 
القائمة على  الكويت وحص����ول 
5262 صوتا. الى ذلك، وبحضور 
الطلبة  وإشراف عمادة ش����ؤون 
الكويت عقدت اجلمعية  بجامعة 
العمومية جلمعية القانون للعام 
النقاب����ي 2010/2009 التي تعتبر 

آخر اجلمعيات العمومية للروابط 
واجلمعي����ات العلمي����ة الطالبية 
بجامع����ة الكوي����ت، حيث ترأس 
اجلمعية العمومية امني صندوق 
اجلمعية خالد السعيدي عمال بلوائح 
العمادة. وأكد السعيدي ان اجلمعية 
العمومية ناقشت التقريرين املالي 
واإلداري اللذي����ن أتيح للحضور 
االطالع عليهما ومناقشتهما دون 

اعت����راض يذكر، ومن  وجود اي 
ثم مت إقرارهما من قبل اجلمعية 
العمومية، باالضافة الى فتح باب 
ما يستجد من أعمال واملقترحات 
عالوة على ان اجلمعية العمومية 
شهدت منح الثقة باإلجماع ألعضاء 
الهيئة اإلدارية جلمعية القانون من 
قبل طلبة كلية احلقوق بجامعة 
الكوي����ت. واعتبر الس����عيدي ان 

هذه الثقة وباإلجماع أتت تتويجا 
للجهود املخلصة ألعضاء جمعية 
القانون ممن سعوا لبذل أقصى ما 
باستطاعتهم في سبيل خدمة طالب 
وطالبات كلية احلقوق وان إجماع 
اجلمعية العمومية على منح الثقة 
هو وسام فخر واعتزاز قدمه طلبة 
الكلية ليوضع على صدور أعضاء 

الهيئة اإلدارية.

مستقلة الحقوق نظمت مهرجانًا خطابيًا تحت شعار »بكم ترقى وتستمر«

خالل محاضرة »الجوانب الفقهية في التمويل اإلسالمي« بالكلية

الجامعة األردنية توجه الدعوة لمؤسسات التعليم العالي 
للمشاركة في مؤتمر الرسائل الجامعية

محمد هالل الخالدي
وجهت كلية الدراس����ات العليا وعمادة البحث العلمي 
ف����ي اجلامعة االردنية الدعوة الى جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسس����ات التعليم 
العالي االخرى للمشاركة في املؤمتر الثالث لبحوث الرسائل 
اجلامعية الذي سيقام في الفترة من 29 الى 30 من الشهر 

املقبل.
ويهدف املؤمتر الى حتقيق ما يلي:

1- تعزيز التعارف وتوثيق عرى التواصل بني الباحثني 
العرب.

2- التعرف على القضايا واالهتمامات البحثية املشتركة 
للباحثني في اقطار الوطن العربي.

3- توجيه بحوث طلبة الدراسات العليا خلدمة قضايا 
التنمية الشاملة في الوطن العربي.

4- اتاحة الفرصة للباحث����ني للتعاون الجراء بحوث 
مشتركة تعالج الهموم والتحديات التي تواجهها البلدان 

العربية.
5- املساهمة في صقل الشخصية االكادميية املستقلة 
لطلبة الدراس����ات العليا من خالل بث روح العمل البحثي 
فيهم وتدريبه����م على اجراء البحوث العلمية والقائها في 

املؤمترات.
6- العم����ل على توطيد االرتباط املؤسس����ي وتعزيز 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من جهة ومؤسسات 
التعليم العالي من جهة اخرى، وذلك عن طريق االستشارات 

والبحث العلمي التطبيقي.

7- تعضيد البحث العلمي كأولوية مجتمعية ودعمه 
واالرتقاء مبستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الذي 

يلبي طموحات املجتمع العربي واشواقه.
8- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في 
مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول واملؤسسات 

العربية واالسالمية.
اما محاور املؤمتر وموضوعاته فتشمل احدث البحوث 

والتطورات في املجاالت التالية:
1- االداب والعلوم االنسانية واالجتماعية.
2- العلوم املالية واالدارية واالقتصادية.

3- العلوم التربوية والتربية الرياضية والفنية.
4- العلوم القانونية والشرعية والدراسات االسالمية 

واملقارنة.
5- العل����وم االساس����ية والهندس����ية وتكنولوجي����ا 

املعلومات.
6- العلوم الطبية والصيدالنية والصحة التأهيلية.

7- العلوم الزراعية والبيئية واملياه والطاقة.
ويشترط في قبول البحث الى اعمال املؤمتر ان يكون 
مستال من اطروحة الدكتواه او رسالة املاجستير للمتقدم، 
واال يكون قد مضى على مناقشة االطروحة او الرسالة اكثر 
من س����نتني، وستخضع االوراق املقدمة  لتقييم علمي من 
قبل متخصصني في حقول املعرفة املختلفة، وذلك حسب 
االصول العلمية املتبعة في عملية النشر، كما تقبل ايضا 
البحوث املستلة من االطروحات والرسائل اجلامعية والتي 

مت نشرها سابقا في مجاالت علمية محكمة.

وسيتم نشر عدد من البحوث املقبولة لاللقاء في املؤمتر 
في كتاب جامع لها، وذلك اذا ما حققت هذه البحوث شروط 
النشر التي تعتمدها عمادة البحث العلمي في اجلامعة االردنية 

وفقا للتشريعات النافذة واملعمول بها في اجلامعة.
كما حددت بعض التعليمات للباحثني وهي كما يلي:

1- ترسل البحوث الكترونيا بالبريد االلكتروني التالي: 
iu.edu.io@Cradconf2010 في موعد ال يتجاوز 15 اغسطس 
2010، بحيث تكون هذه البحوث مطبوعة مبسافات مزدوجة 
بني االس����طر، شريطة اال يزيد عدد صفحات اي بحث على 
 ،)Arabic Transparent  30 صفحة )بحجم احلرف 14 نوع
على ان تكتب اس����ماء الباحثني من ثالثة مقاطع باللغتني 
العربية واالجنليزية، مع ذكر صريح لعناوين جامعاتهم 

وبريدهم االلكتروني للمراسلة.
2- يرفق مع البحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 
االجنليزية بحيث ال تزيد كلمات اي منهما عن 250 كلمة.

3- على من يرغب في االشتراك في املؤمتر ان ميأل النموذج 
@Cradconf2010 :املرفق ويرسله بالبريد االلكتروني التالي

ju.edu.io في موعد ال يتجاوز 15 أغسطس 2010.
4- سيتم نشر البحوث التي تنطبق عليها شروط النشر 

التي تعتمدها اجلامعة االردنية / عمادة البحث العلمي.
وارتأت اللجنة التحضيري����ة للمؤمتر الثالث لبحوث 
الرسائل اجلامعية اعفاء املشاركني من الرسوم وذلك بهدف 
تشجيع البحث العلمي، ولتوسيع قاعدة املشاركة للباحثني 
من حملة املاجستير والدكتوراه وتعزيز التواصل بينهم 

على امتداد اقطار العاملني العربي واالسالمي.

سيقام 29 نوفمبر المقبل

موظفو وموظفات اإدارة العالقات العامة يف 

الأمانة العامة مبجل�س الوزراء

يتقدمون

باأحر التعازي القلبية واأ�سدق املوا�ساة اإىل

�سـالح غانـم الغونيـم
مراقب ال�سئون الإعالمية بالعالقات العامة

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

لوفـــاة املغفــور لــه باإذن اهلل تعاىل

والــــده

غـانـــم ال�سـالــح


