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الجامعــــة
والتطبيقي

أكد رئيس نقابة العاملني بجامعة الكويت 
هيثم الهاجري أن ما يحدث في ادارة الشؤون 
املالية بجامعة الكويت أمر ال ميكن السكوت 
عنه، فالتأخير في صرف الرواتب من خالل 
النظام املالي اجلديد الذي مت العمل به وبشكل 
مفاجئ دون أي مراجعة مسبقة أثر وبشكل 
واضح على صرف الرواتب واملعامالت املالية 

بجامعة الكويت.
وبني الهاجري ان هذا العبث في الشؤون 
املالية كانت النقابة قد كشفت عنه في وقت 
سابق من خالل التعاقد وإقرار أنظمة مالية 
ال تتناس����ب مع جامعة الكويت واألغرب أن 
يتم تطبيق نظام مالي جديد دون مراجعته 

وتوافقه مع النظام املالي بجامعة الكويت.

الهاجري: تأخير صرف الرواتب كارثة تتحملها األمانة العامة للجامعة

عبداحملسن الرشيد

توماس ويليامز وبيتر وولش خالل لقائهما وفد االحتاد

البنك راع ماسي للمؤتمر السنوي لطلبة الكويت في أميركا

نتائج المشاركة تحدد آلية عملية التسجيل

الرشيد: »الوطني« حريص على دعم جميع مؤسسات المجتمع المدني

السفارة األميركية وعدت بتسهيل إجراءات 
الڤيزا للراغبين في الدراسة بالواليات المتحدة

طلبة الجامعة يشاركون ألول مرة
 في إعداد الجدول الدراسي إلكترونيًا

اس����تمرارا لدور عمادة القبول 
والتسجيل في متابعة إعداد اجلدول 
الدراس����ي والتنسيق مع الكليات 
الغالبي����ة العظمى مما  لتوفي����ر 
يحتاجه الطلبة من مقررات دراسية 
وطرحها في مواقع جامعية مختلفة 
ومواعيد تناسب الطلبة وتساعدهم 
على حسن إعداد جداولهم الدراسية، 
القبول والتس����جيل،  رأت عمادة 
لكونها اجلهة املخولة باإلش����راف 
الدراسي باجلامعة،  على اجلدول 
إش����راك الطلبة في إعداد اجلدول 
الدراسي الكترونيا وذلك عن طريق 
اختيار املقررات املفضلة الالزمة لهم 

للفصل الدراسي القادم. 
وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إجراء 
عملية تسجيل وهمية حلصر أقصى 
عدد طلبة ميكنهم استخدام نظام 
التسجيل اجلديد في نفس الوقت 
حتى يتسنى للعمادة حتديد آلية 
التسجيل في فترة التسجيل املبكر 
في ضوء أعداد املشاركني من الطلبة.

وعن جتربة نظام التسجيل اجلديد 
أوضح رئيس جلنة إعادة تصميم 
نظام معلومات الطالب الكترونية 
بجامعة الكويت د.صبيح املخيزمي 
أن اختبار الضغ����ط األول لنظام 
التس����جيل اجلديد لم يسجل أي 
مش����اكل تذكر، مشيرا إلى أن عدد 
املستخدمني قد بلغ أكثر من 2000 
مستخدما للنظام، وأن أكبر عدد قام 
باستخدام النظام في نفس الوقت 
قد بلغ ما يقارب 500 طالب وطالبة.
ورغبة في التأكد من جناح نظام 
التس����جيل اجلديد، أعلن رئيس 
اللجنة عن تطبيق اختبارات ضغط 
أخرى على النظام يتم فيها جتربة 
تسجيل الطلبة في مقررات فصل 
دراسي وهمي حيث سيبدأ اختبار 
الضغط األول اعتبارا من الساعة 
12.45 من ظهر األربعاء 27 اجلاري 
وملدة س����اعة واح����دة فقط يقوم 
الطالب خاللها باختيار املقررات التي 
يرغب في دراستها للفصل املقبل 
وحتديد املواعي����د املفضلة لديه. 
ثم تتكرر هذه التجربة مرة أخرى 
في متام الس����اعة 7.00 من مساء 
يوم الس����بت املوافق 30 اجلاري.
كما أوضح املخي����زمي أن برنامج 
التسجيل س����يكون مفتوحا أمام 

الطلبة الراغبني في التدريب عليه، 
وذلك اعتبارا من يوم األربعاء حتى 
يوم السبت 27 – 30 اجلاري، ومن 
ثم تهيب عمادة القبول والتسجيل 
بجميع الطلبة املقيدين باجلامعة 
الى ضرورة املش����اركة في هاتني 
التجربتني لتحقيق قياس حقيقي 
الحتياج����ات الطلبة من املقررات 
الدراسية الالزمة. وأكد املخيزمي أن 
نظام التسجيل اجلديد عالوة على 
كونه سيزيد من عدد املستخدمني 
له من الطلبة في كل موعد تسجيل، 
فانه سيتيح للطلبة اختيار املقررات 
املفضلة قبل طرحها بفترة كافية 
في حالة مشاركتهم اإليجابية، األمر 
الذي سيس����اعد في إعداد اجلدول 
الثاني  الدراسي  الدراسي للفصل 
الكترونيا بصورة فعالة تلبي أغلب 
احتياجات الطلبة، وحتد من ظاهرة 
الشعب املغلقة أو الشعب التي ال 
يكتمل النصاب فيها مما سيساهم 
ف����ي توفير العديد م����ن املقررات 
املرغوبة للطلبة واالس����تفادة من 
اإلمكانيات البشرية في اجلامعة 
بإس����ناد املق����ررات املطلوبة لها. 
حيث ستخصص فترة محددة قبل 
بدء عملية التسجيل املبكر يقوم 
الطالب خالله����ا بتحديد املقررات 
املفضلة لديه، ومن ثم تقوم عمادة 
القبول والتسجيل بالتنسيق مع 
الكليات بشأن نتائج هذه العملية 
لطرح املقررات املطلوبة خاصة أن 
الفترة املقترحة لهذه العملية هي 
7 – 2010/11/11 أي قبل بدء عملية 
التس����جيل للفصل الثاني بأربعة 

أسابيع. 

 آالء خليفة
قام وفد من االتحاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
الواليات المتح����دة األميركية بزيارة الى الس����فارة 
األميركية حيث استقبله القائم بأعمال السفيرة توماس 
ويليامز والقنصل بيتر وولش، وناقش الجانبان أوضاع 
الطلبة الدارسين في الواليات المتحدة، باالضافة الى 
احتياجات الطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات 

األميركية.
 وأكدت السفارة األميركية انها مستمرة في مساعيها 
لتسهيل عملية التقديم على الڤيزا للطلبة بأكبر قدر 
ممكن من خالل توفير خدمة تحديد مواعيد السفارة من 
خالل شبكة اإلنترنت، باالضافة الى تعزيز التواصل 

بين الطلبة المقدمين على الڤيزا والسفارة في حال 
وجود أسئلة او استفس��ار ح�ول استم��ارات التق��دم 
عل��ى الڤي��زا، بدوره ثمن االتحاد هذه الجهود وطرح 
بعض المالحظات في هذا الشأن والتي طرحها الطلبة 
قب��ل سف��رهم لل��دراسة ف��ي الواليات المتحدة في 

الفت��رة ما قبل ابت��داء الع��ام الدراسي الحالي.
بدوره قال نائب رئيس الهيئة اإلدارية للشؤون 
الطالبي����ة عبدالرحمن البحر ان االتحاد يثمن جهود 
السفارة المستمرة في التواصل مع االتحاد واالستماع 
لمالحظات الطلبة والطالبات في سبيل تسهيل عملية 
سفر الطلبة للدراسة في أفضل الجامعات في الواليات 

المتحدة األميركية.

أعلن بن����ك الكويت الوطني عن رعايته الماس����ية 
للمؤتمر السنوي السابع والعشرين لالتحاد الوطني 
لطلبة الكوي����ت في الواليات المتحدة األميركية الذي 
س����يعقد بين 25 و28 نوفمبر المقبل بمشاركة نخبة 
من الشخصيات السياسية واالقتصادية والرياضية 
والفنية، وذلك حرصا منه على دعم الشباب والخريجين 

الكويتيين.
وتأتي رعاية الوطني الماس����ية، التي تشكل أكبر 

رعاية للحدث، ومش����اركته في ه����ذا المؤتمر بجميع 
أنش����طته وأهمها رعاية المنت����دى االقتصادي الذي 
سيقام على هامش����ه، في إطار اهتم��ام الوطني بدعم 
المس����يرة التعليمية في البالد عبر المشاركة الفاعلة 
في جميع األنشطة الطالبية المختلفة داخل الكويت 
وخارجه����ا، حيث يواصل أبن��اؤنا تحصيلهم العلمي 

واألكاديمي.
وقال مدير العالقات العامة في بنك الكويت الوطني 

عبدالمحسن الرشيد ان رعاية الوطني للمؤتمر السنوي 
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات المتحدة 
األميركية على مدى الس����نوات الماضية اصبحت من 
العالمات والبنود المميزة على أجندة أنش����طة الدعم 
والرعاية التي تشكل محورا رئيسيا ضمن مسؤولية 

البنك االجتماعية. 
وأضاف ان حرص الوطني على تقديم رعايته ودعمه 
لمختلف األنشطة الطالبية تنطلق من إيمانه الراسخ 

بضرورة المس����اهمة في تفعيل وتطوير أداء مختلف 
المؤسسات المدنية في المجتمع، وحرصه على دعم 

الكفاءات والكوادر الوطنية الشابة.
وأكد الرشيد ان بنك الكويت الوطني حريص على 
توظيف الشباب الكويتي الطامح إلثبات نفسه وإظهار 
قدرات����ه في مجال العمل المصرفي والمالي، وذلك من 
خالل طرح العديد من الفرص الوظيفية الواعدة للشباب 

الكويتي.

د.صبيح املخيزمي


