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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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 أعرب الدكتور احلقوقي في جامعة الكويت أحمد  املطيري عن امله 
في ان تكون جتربته كأســــتاذ زائر في جامعة اجلزائر بداية لتبادل 
االساتذة الزائرين بني اجلامعتني مبا يثري التجارب االكادميية بني 
البلدين. وقال د.املطيري الذي يعمل أستاذا زائرا في اجلامعة اجلزائرية 
ملدة عام كامل في تصريح لـ «كونا» انه يعتبر األستاذ الزائر الكويتي 
الوحيد في اجلامعة اجلزائرية الفتا الى االستحسان الذي وجده من 
اســــاتذة كلية احلقوق في منطقة بن عكنون بالعاصمة اجلزائرية. 

وأوضح ان تواجده باجلزائر يدخل في اطار قيامه باألبحاث القانونية 
في اختصاص القانون التجاري كأستاذ زائر ملدة سنة كاملة معبرا 
عن رغبته في االطالع على مختلف األبحاث التي أجنزها الباحثون 
اجلزائريون في هذا املجال. وأشار الى ان تواجده في اجلزائر مكنه 
من االطالع على التجربة األكادميية اجلزائرية في هذا املجال مشيرا 
الى توافر املراجع باللغة العربية والفرنسية املترجمة للغة العربية 

ما يعتبر اثراء في مجال القانون التجاري. 

 األستاذ االزائر الكويتي الوحيد في الجزائر يأمل أن تكون تجربته بداية لتبادل الزيارات
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 د.مثنى الرفاعي

(قاسم باشا)  لقطة تذكارية مبناسبة منح االعتماد األكادميي لـ«العلوم االجتماعية»  

 الرفاعي: التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بالجامعة
  يبدأ ١٤ ديسمبر وينتهي ١٠ يناير بحد أقصى ١٣ وحدة دراسية 

 آالء خليفة
  صرح عميد القبول والتسجيل 
الرفاعي  بجامعة الكويت د.مثنى 
بأنه مت حتديد الفترة من ٢٠١٠/١٢/١٤ 
– ٢٠١١/١/١٠ الجراء عملية التسجيل 
املبكــــر للطلبة املســــتمرين في 
مقرراتهم الدراسية للفصل الثاني 
٢٠١٠/ ٢٠١١. واضاف: ستكون عملية 
التسجيل وفقا ملواعيد محددة لكل 
طالب، على ان يكون احلد األقصى 
املسموح بالتســــجيل فيه خالل 
هذه الفترة هو ١٣ وحدة دراسية 
ماعدا الطلبــــة املتوقع تخرجهم 
حيث سيسمح لهم بالتسجيل في 
املقررات املتبقية لهم وفقا ملا تسمح 
به الئحة املقررات، كما سيســــمح 
لسائر الطلبة بالتسجيل في احلد 
األقصى من الوحدات الدراسية الذي 
تسمح به الئحة نظام املقررات خالل 
فترة الســــحب واالضافة واحملدد 
لها ١-٢٠١١/٢/١٢. واوضح ان لكل 
طالب موعدا محددا يبدأ به عملية 
التســــجيل خالل الفترة املسائية 
من الرابعة عصرا وحتى الثامنة 
والنصف مســــاء، مشددا على ان 
عمادة القبول والتسجيل سترسل 
رسائل قصيرة عبر الهاتف النقال 
لكل طالب مســــجل رقــــم هاتفه 
ضمن بياناتــــه اجلامعية إلبالغه 
مبوعد دخوله لنظام التســــجيل. 
كما ميكن معرفــــة هذا املوعد من 
خالل صفحة العمــــادة املوجودة 
على شــــبكة اإلنترنت وذلك على 
http://registrar. :العنوان التالــــي
ku.edu.kw وأيضا ميكن للطالب 
بعد إمتام عملية تسجيله الدخول 
لنظام معلومات الطالب مرة أخرى 

لالطالع على جدوله أو تعديله. 
  وبخصوص أولوية التسجيل 
قــــال د.الرفاعي: تكــــون أولوية 
حتديد مواعيد التسجيل للطلبة 
ذوي االحتياجات اخلاصة فالطلبة 
املتوقع تخرجهم للفصل األول ثم 
الطلبة املتفوقني احلاصلني على 
معدل عام ٣ نقاط فأكثر ومجتازين 

للفصل الثاني ستبدأ اعتبارا من 
الثالثاء األول من فبراير وتستمر 
حتى السبت ١٢ من الشهر نفسه 
عام ٢٠١١ وستكون عملية السحب 
واالضافة باستخدام شبكة االنترنت 
آلية دخول  فقط، وســــيعلن عن 
الطلبة لنظام التســــجيل قبل بدء 
هذه الفترة. وأفاد بانه مت تخصيص 
الفترة مــــن ١ – ٢٠١١/٢/١٦ للطلبة 
املتوقع تخرجهــــم للفصل الثاني 
الذين صادفتهم مشكلة أثناء عملية 
التســــجيل أعاقتهم عن التسجيل 
في مقــــرر ما ليقومــــوا مبراجعة 
موظفات ادارة الســــجالت بصالة 
القبول والتسجيل حملاولة استكمال 
جداولهم الدراسية. مشيرا الى انه 
على هؤالء الطلبة عدم االعتماد على 
هذه الفترة والعمل على استكمال 
جداولهم بأنفسهم خاصة انهم كانوا 
من أوائل الطلبة الذين دخلوا نظام 
معلومات الطالب وكانت املقررات 
متاحــــة أمامهم للتســــجيل فيها. 
واضاف انه مت تخصيص الفترة من 
١٣ – ٢٠١١/٢/١٦ للطلبة الراغبني في 
تسجيل مقررات القراءات ليقوموا 
مبراجعة موظفات ادارة السجالت 
القبول والتسجيل للتأكد  بصالة 
من استيفائهم للشروط وتسجيلهم 
في مقررات القراءات وفقا للقواعد 
املتبعة في هذا اخلصوص. واضاف 
ان العمادة ستقوم بإلغاء التسجيل 
على قوائــــم االنتظار يوم االثنني 
املوافق ٢٠١١/١/٣١، الفتا الى ضرورة 
مراجعة جميع الطلبة جلداولهم 
الثاني وبصفة  الدراسية للفصل 
مستمرة وخاصة بعد إلغاء قوائم 
االنتظار. وأهاب د.مثنى الرفاعي 
بالطلبة الى ضــــرورة التأكد من 
اجلدول الدراسي واملقررات املسجلني 
فيها وطباعة نسخة منه للرجوع 
اليها عند احلاجة موضحا انه ميكن 
للطلبة الذين ألغيت عنهم مقرراتهم 
التســــجيل فــــي مقــــررات أخرى 
باستخدام شــــبكة اإلنترنت فقط 

خالل فترة السحب واالضافة. 

٣٠ وحدة دراسية فأكثر، ثم حتدد 
مواعيد سائر الطلبة تنازليا حسب 
عدد وحداتهم املجتازة. أما تسجيل 
طلبة كلية احلقــــوق في مقررات 
الفصل الثاني ٢٠١٠/ ٢٠١١ فسيكون 
خــــالل الفترة مــــن ١ – ٢٠١١/٢/١٢. 
وعن نظام التســــجيل اجلديد أكد 
انه عالوة على كونه ســــيزيد من 
عدد املستخدمني له من الطلبة في 
كل موعد تســــجيل، فإنه سيتيح 
للطلبة اختيار املقررات املفضلة 
قبل طرحها بفترة كافية في حالة 
مشــــاركتهم اإليجابية، األمر الذي 
سيساعد في إعداد اجلدول الدراسي 
للفصل الدراسي الثاني الكترونيا 
بصورة فعالة تلبي أغلب احتياجات 
الطلبة، وحتد من ظاهرة الشعب 
املغلقة أو الشــــعب التي ال يكتمل 
النصاب فيها مما سيساهم في توفير 
العديد من املقررات املرغوبة للطلبة 
واالستفادة من االمكانيات البشرية 
في اجلامعــــة بإســــناد املقررات 
املطلوبة لها. حيث خصصت فترة 
قبل بدء عملية التســــجيل املبكر 
وهي ٧ – ٢٠١٠/١١/١١ يقوم الطالب 
خاللها بتحديد املقررات املفضلة 
القبول  ثــــم تقوم عمــــادة  لديه، 
والتسجيل بالتنسيق مع الكليات 
بشــــأن نتائج هذه العملية لطرح 
املقررات املطلوبة. وأعلن د.مثنى 
الرفاعي ان فترة السحب واالضافة 

 األولوية لذوي االحتياجات الخاصة فالمتوقع تخرجهم فالمتفوقين

 أسيري: حصول «العلوم االجتماعية» على االعتماد 
األكاديمي لم يكن سهًال والكلية فخورة بهذا اإلنجاز

 حتت رعايـــة وحضور عميـــد كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت د.عبدالرضا اسيري، 
اقام مكتب االعتمـــاد االكادميي بالكلية مؤمترا 
صحافيا مبناسبة حصول الكلية على االعتماد 
االكادميي من مؤسسة االعتماد االكادميي االميركية 
العاملية (AALE) ملدة خمس سنوات تنتهي في 
يونيو ٢٠١٥، وذلك بحضور رئيس مؤسســـة 
االعتماد االكادميي وكبار ممثليها ومديرة املكتب 
د.ملك الرشيد ورؤساء االقسام والوحدات العلمية 

بالكلية.
  وذكر د.اسيري ان التعليم هو العنصر االساسي 
في تقدم الدول، والتعليم العالي ركن من اركان 
تطور وتنمية واستقرار وامن الدول، مشيرا الى 
ان الكويت قد اهتمت ببناء االنســـان من خالل 
التعليم الراقي مدة جتاوزت اخلمســـني عاما او 
اكثـــر والتعليم العالي هو نتـــاج هذه االعمال 

وهذه االجنازات.
  واشار د.اسيري الى ان حصول الكلية على 
االعتماد االكادميي يصادف استعدادات الكويت 
لالحتفال بالذكرى اخلمسني الستقالل الدولة بعد 
إلغاء معاهدة احلماية مع بريطانيا، مضيفا انه 
لم يكن سهال احلصول على االعتماد االكادميي 
خاصة ان مؤسسة االعتماد تنتهج التركيز على 

املهارات واخلبرات.

  ومـــن جانبها ذكرت مديـــرة مكتب االعتماد 
االكادميي د.ملك الرشيد ان هذا االجناز هو ثمرة 
التعاون والتكاتف بني اقســـام ووحدات الكلية 
والعاملني بهـــا من اعضاء الهيئة التدريســـية 
ابنائها  واالدارية والوظائف املساندة ومجهود 
الطلبة والطالبات، مشيرة الى انه قد تواصلت 
اجلهود الستيفاء متطلبات متيز التعليم اجلامعي 
والتي حددتها مؤسسة الـ «AALE» بدءا من اهداف 
الكلية ومرورا بفلســـفتها واالساليب املختلفة 
لضمان جودة التعليم ومخرجاته من اساليب 
تدريس الى انشـــطة طالبية وبحثية وجاهزية 
اخلريجني لسوق العمل وانتهاء باالمكانات املادية 

للكلية واملهيئة لبلوغ االهداف املرسومة.
  واوضحت د.الرشيد انه على مدى السنوات 
اخلمس السابقة تواصلت اجلهود لتتوج باالجناز 
الكبير للكلية واملتمثل في احلصول على االعتماد 
االكادميي الذي لم يكن سهال احلصول عليه ملا 
يحمله هذا االجناز بني طياته من اعتراف ضمني 
باســـتيفاء املناهج التي تطرحهـــا كلية العلوم 
االجتماعية ضمن برامجها الســـتة (االجتماع، 
اخلدمة االجتماعية، علم النفس، العلوم السياسية، 
اجلغرافيا، وعلوم املكتبات واملعلومات) ملتطلبات 
التميز العاملية ومواكبتها ملعايير اجلودة املطبقة 

دوليا. 

 الرشيد أكد أن مؤسسة االعتماد تنتهج التركيز على المهارات والخبرات

 الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب 
  واإلضافة للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ 

 العملية  التاريخ 

 األحد ـ اخلميس
  ٧ ـ ٢٠١٠/١١/١١ 

 اختيار الطلبة للمقررات املفضلة بواسطة 
نظام معلومات الطالب إلعداد اجلدول 

الدراسي للفصل الدراسي الثاني. 

 الثالثاء ـ االثنني
  ٢٠١٠/١٢/١٤ ـ 

 ٢٠١١/١/١٠

 عملية التسجيل املبكر ـ احلد األقصى 
املسموح بالتسجيل فيه هو ١٣ وحدة 

دراسية، عدا الطلبة املتوقع تخرجهم يتم 
تسجيلهم في املقررات املتبقية لهم وفقا 

لالئحة املقررات ـ مواعيد مسبقة للتسجيل. 

 الثالثاء ـ السبت
  ١ ـ ٢٠١١/٢/١٢ 

 فترة السحب واإلضافة بواسطة شبكات 
اإلنترنت، ورفع احلد األقصى للوحدات 

املسموح بالتسجيل فيها الى ما تسمح به 
الئحة املقررات.

  تسجيل الطلبة املستمرين بكلية احلقوق. 

 الثالثاء ـ 
اخلميس

  ١ ـ ٢٠١١/٢/١٦ 

 استكمال جداول الطلبة املتوقع تخرجهم 
للفصل الثاني ٢٠١١/١٠

  (صالة القبول والتسجيل) 

 األحد ـ األربعاء
  ١٣ ـ ٢٠١١/٢/١٦ 

 تسجيل الطلبة في مقررات القراءات
  (صالة القبول والتسجيل) 

 األحد ـ األربعاء
  ١٣ ـ ٢٠١١/٢/١٦ 

 استكمال جداول الطلبة املسجلني في أقل 
من ١٢ وحدة دراسية بواسطة مكاتب 

التوجيه واإلرشاد بالكليات 

 بدء الدراسة للفصل الثاني ٢٠١١/١٠  األحد ٢٠١١/٢/٢٠ 

 األحد ـ الثالثاء
  ٢٠ ـ ٢٠١١/٢/٢٢ 

 تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط بصالة 
التسجيل 

 مواعيد 
التسجيل 

 ميكن للطالب معرفة املوعد احملدد لتسجيله 
من خالل شبكة اإلنترنت وذلك على 
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