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  أشاد رئيس الهيئة االدارية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ـ فرع اجلامعة محمد مشعان 
العتيبي بنظام التسجيل الباي فورس للطلبة 
بكلية الهندســـة والبترول بجامعة الكويت، 
وجعله عن طريق االنترنت وتوجيه كل الشكر 
والتقديـــر للدكتور خالد الفاضل مدير مكتب 

التوجيه واإلرشاد بكلية الهندسة والبترول 
على تلك اخلطـــوة االيجابية التي رفعت عن 
كاهل الطلبة العديد من الصعاب خالل القيام 

بتلك العملية.
  وأوضح العتيبي انه يتمنى ان حتذو باقي 
االدارات بجميع كليـــات اجلامعة حذو كلية 

الهندسة والبترول في تطبيق هذا النظام. 

 تطبيق نظام التسجيل اإللكتروني «الباي فورس» لطلبة «الهندسة»

 د.خالد السعد

 السعد: صرف زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين إلى الخارج اعتبارًا من فبراير
 أعلنت وزارة التعليـــم العالي عن زيادة مخصصات 
الطلبة املبتعثني الى اخلارج فـــي الدول العربية وغير 
العربيـــة على أن يبدأ صرف الزيادة اعتبارا من شـــهر 

فبراير املقبل.
  وقال وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد الســـعد لـ 
«كونا» ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وقعت قـــرارا وزاريا يقضي بزيادة مخصصات 
الطلبة املبتعثني الى اخلارج على أن يبدأ تنفيذه في فبراير 
املقبل واضاف د.السعد ان القرار يأتي بعد تشكيل جلنة 
لدراسة الزيادة في املخصصات الشهرية للطلبة وبدالت 

التذاكر والكتب واملالبس واثر اجتماعات ودراسات عن 
األوضاع في كل بلد.

  وذكر الســـعد ان الزيادات جاءت بزيادة املخصصات 
الشهرية لطلبة الواليات املتحدة األميركية لتصبح ٢٢٠٠ 
دوالر أميركي وللبعثات املتميـــزة ٣٣٠٠ دوالر وطلبة 
روســـيا ١٣٢٠ دوالرا وطلبة جمهورية الصني الشعبية 
١٥٥٦ يوانا صينيا وطلبة تركيا مبخصص شهري ١٢٥٠ 
دوالرا وطلبة جمهوريات افريقيا ودول املغرب العربي 
١٨٠٠ دوالر وطلبـــة أميركا الالتينية ١٨٠٠ دوالر وطلبة 
اليابان ٣٨٨٥٠٠ ين ياباني وطلبة كندا بزيادة تصل الى 

٢٣٦٠ دوالرا كنديا وطلبة استراليا ٣٠٠٠ دوالر استرالي 
وطلبة نيوزيلندا ٣٨٠٠ دوالر نيوزلندي.

  وقال انه بالنسبة للمبتعثني الى البالد العربية جاءت 
علـــى النحو التالي: طلبة ســـلطنة عمان زاد املخصص 
للســـاكنني خارج السكن اجلامعي الى ٦٧٠ رياال عمانيا 
وطلبة داخل السكن ٤٧٠ رياال عمانيا بينما ازداد بالنسبة 
لطلبة لبنان الى ١٥٧٥ دوالرا أميركيا وسورية الى ٣٠٠ 
دينار وطلبة مصر بزيادة الى ١٢٠٠ دوالر خلارج السكن 
و١٠٢٠ دوالرا ملن هم داخل السكن وطلبة دول االمارات 
العربية مبخصص شهري ٦٣٧٠ درهما اماراتيا ملن يسكن 

خارج السكن ومبخصص ٤٣٧٠ درهما اماراتيا لطلبة السكن 
الداخلي اضافة الى زيادة لطلبة اململكة العربية السعودية 
حوالي ٦٥٠٠ ريال سعودي لطلبة خارج السكن و٤٥٠٠ 
ريال لطلبة السكن الداخلي وطلبة البحرين مبخصص 
شهري حوالي ٥٩٠ دينارا بحرينيا لطلبة السكن الداخلي 

و٦٥٠ دينارا لطلبة خارج السكن.
  وقال انه مت العمل بالنســـبة لطلبة مجلس التعاون 
اخلليجي على توحيـــد مخصصاتهم وبدالتهم بالدينار 
الكويتي مع األخذ بعـــني االعتبار البدالت املوجودة في 

كل دولة. 

 الرفاعي: بدء تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل الثاني ٢٣ الجاري
  والحدود الدنيا للقبول ٧٠٪ للعلمي و٧٨٪ لألدبي

 التقديم مستمر حتى ٣١ الجاري وعلى الطلبة االلتزام بالمواعيد

 د.مثنى الرفاعي 

 د.عبدالرزاق النفيسي

 د. آدم املال 

 د.حسني قاسم

 جانب من أعمال املعرض

 د.طاهر الصحاف مع املشاركني في املؤمتر

 افتتاح معرض الخزف األول لقسم العمارة
 «التطبيقي»: اعتماد تواريخ محددة

  إلغالق الحسابات الختامية

 إدارة متابعة الخريجين تقيم
  «كيف تخطط لمستقبلك الوظيفي؟»

 آالء خليفة
  أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
عن النسب الدنيا للقبول للفصل 
الدراسي الثاني وذلك طبقا لقرار 
مجلس اجلامعة حيث تطبق في 
الفصـــل الدراســـي الثاني نفس 
إليها  انتهت  التي  الدنيا  احلدود 
عملية القبول في الفصل الدراسي 
األول السابق، وبناء عليه تكون 
الدنيا لتســـلمطلبات  احلـــدود 
االلتحـــاق هـــي: ٧٠٪ خلريجي 
القســـم العلمي، و٧٨٪ خلريجي 
القسم األدبي، أما احلدود الدنيا 
للقبول في الكليات والتي ستطبق 
املتقدمني للجامعة للفصل  على 
الثاني فهي املذكورة في اجلدول 

رقم (١).
   وأشـــار د.الرفاعـــي إلى أن 
املســـتندات املطلوبـــة لتســـلم 
طلبات االلتحاق هي: (النســـخة 
األصلية من شهادة الثانوية العامة 
(كشف الدرجات للطلبة احملولني 
من اجلامعات) ـ البطاقة املدنية 
(أو البطاقة األمنية لغير محددي 
اجلنسية) ونسخة عنها للمطابقة، 
بشرط أن تكون سارية املفعولـ  
صورة عن جواز السفر + األصل 
للمطابقةـ  شهادة حتويل راتب من 
أي بنك محلي (للطلبة الكويتيني) 
ـ عدد ٢ صورة شخصية ملونة 

وحديثـــة للمتقدم ـ مســـتندات 
أخرى إلثبات فئة القبول للمتقدم 
(للطلبة غير الكويتيني)ـ  تسديد 
مقابل نقدي قـــدره (١٠ دنانير) 
غير قابل للرد نظير تقدمي طلب 

االلتحاق.
الفترة  ان     وبني د.الرفاعـــي 
الزمنية احملـــددة لتقدمي طلبات 
االلتحـــاق باجلامعة هي من ٢٣ 
يناير إلى ٣١ ينايـــر ٢٠١١، وفقا 
لآللية املوضحة في اجلدول رقم 
(٢)، مشيرا إلى أنه سيتم قبول 
أوراق جميع فئات غير الكويتيني 
احملددة وفقا للقواعد األساسية 
للقبول في اجلامعة بنفس شروط 
القبـــول للفصل األول ويبت في 
قبولهـــم في ضوء عـــدد املقاعد 
املخصصة لهم في الفصل الثاني 
٢٠١١/٢٠١٠.  وذكر د.الرفاعي أن 
املعدل املكافئ يحتسب عند قبول 
التي تتخذه  الكليات  الطلبة في 
كمعيار للقبول فيها وفقا لآلتي: 
(أوالـ  كلية العلوم اإلدارية: تكون 
األولوية في القبول بالكلية للطلبة 
احلاصلني على أعلى معدل مكافئ 
محسوبا بناء على نسبة الثانوية 
ونتائج امتحاني القدرات للطالب 
وفقا لألوزان التالية: ٧٠٪ من نسبة 
الشهادة الثانوية و١٥٪ من نتيجة 
اللغة اإلجنليزية و١٥٪  امتحان 
الرياضيات،  من نتيجة امتحان 

ويشترط لتنافس خريجي القسم 
األدبي على املقاعد املخصصة لهم 
فـــي الكلية احلصول على معدل 
مكافئ ال يقل عن (٧٢٪). ثانيا ـ 
كلية الهندسة والبترول: أال تقل 
نسبة الطالب املتقدم للكلية عن 
العامة  الثانوية  ٨٠٪ في شهادة 
(القســـم العلمي) أو ما يعادلها 
القبول  فـــي  ـ تكـــون األولوية 
للطلبـــة احلاصلني علـــى أعلى 
معدل مكافئ محسوبا بناء على 
نسبة الثانوية ونتائج امتحاني 
القدرات للطالـــب وفقا لألوزان 
التالية: ٧٠٪ من نسبة الشهادة 
الثانوية و١٥٪ من نتيجة امتحان 
اللغة اإلجنليزية و١٥٪ من نتيجة 
امتحان الرياضيات. ثالثا – كلية 

البنات اجلامعية: يقتصر القبول 
فيها على الطالبات خريجات القسم 
العلمي فقط ـ تكون األولوية في 
القبـــول للطالبـــات احلاصالت 
على أعلى معدل مكافئ محسوبا 
بناء على نسبة الثانوية ونتائج 

امتحانـــي القدرات للطالبة وفقا 
لألوزان التالية: ٧٠٪ من نســـبة 
الشهادة الثانوية و١٥٪ من نتيجة 
امتحان اللغة اإلجنليزية و١٥٪من 

نتيجة امتحان الرياضيات.
   وذكر د.الرفاعي أن خريجي 

املدارس اإلجنليزية واألميركية 
سيتم قبولهم وفقا للنسب الدنيا 
املطبقة على جميع الطلبة، وبنفس 
شروط القبول املعتمدة في القواعد 
األساسية للقبول والتحويل في 
اجلامعة والتي طبقت عليهم في 

الفصل األول ٢٠١١/٢٠١٠، واملعلنة 
على صفحة العمادة على شبكة 
اإلنترنت علـــى العنوان التالي: 
http://registrar.ku.edu.kw، مشيرا 
إلـــى أن األعـــداد املتوقع قبولها 
الثاني تتراوح  الدراسي  للفصل 

ما بني ٦٠٠ و٧٠٠ طالب وطالبة، 
وهناك التزام بقبول جميع الطلبة 
الكويتيات  الكويتيـــني وأبنـــاء 
محددي اجلنسية احلاصلني على 
النسب الدنيا واملعدالت املكافئة 

املطلوبة.

الخريجيـــن للعمل بالقطاع 
الخاص وشرح لوائح العمل 
بالقطـــاع الخـــاص وآليـــة 
التســـجيل ببرنامـــج اعادة 
الخدمة  الهيكلـــة وديـــوان 

المدنية.
  وأوضـــح د.قاســـــم ان 
الندوة ســـتتطرق الى أبـرز 
التحديات التي يمكن ان تواجه 
الخريجين وســـبل التعامل 
التخطيط  مـعهـــا وكيفيـــة 
لضمـــان مســـتقبل وظيفي 
الندوة  ان  الى  واعد، مشيرا 
ستعقد بمســـرح ابن الهيثم 
للتدريب أثناء الخدمة الكائن 
بالعديلية بتاريخ ٢٠١١/١/٢٤ 
الساعة الرابعة مساء للبنين، 
التوقيت  و٢٠١١/١/٢٥ بنفس 

للبنات.

الســـير  المناســـبة وتصميم 
الذاتيـــة المتميـــزة، واجتياز 
المقابالت الشخصية والفرص 

الوظيفية المتاحة.
  مؤكدا انه ســـيتم تشجيع 

 محمد هالل الخالدي
  حدد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيسي تواريخ محددة بشأن اقفال احلسابات اخلتامية للسنة املالية 
٢٠١١/٢٠١٠ بناء على تعليمــــات وزارة املالية، حيث مت حتديد تاريخ 
١٧ مــــارس القادم آخر موعد الصدار شــــيك واذن صرف نقدي وطلب 
حتويل بنك خارجي، وتاريخ ٢٤ مارس اخر موعد الصدار شيك واذن 
صرف نقدي وطلب حتويل بنك محلي، وتاريخ ٣١ مارس آخر موعد 
جلرد الصندوق والطوابع املالية والبريدية وما في حكمها، وتاريخ ٣ 
ابريل القادم موعد بدء التعليمات حلساب االمانات – مبالغ مخصوم 
بها على انواع بنود مصروفات امليزانية، و٥ ابريل اخر موعد لتسليم 
تلك الشيكات واذون الصرف النقدي. واوضح قرار مدير عام الهيئة ان 
اخر موعد لتسليم املبالغ املراد تعليقها بحساب امانات مبالغ مخصوم 
بها هو تاريخ ١٤ ابريــــل القادم، على ان يكون هذا املوعد نهائيا ولن 

تقبل الشؤون املالية اي مبالغ بعد هذا التاريخ. 

 محمد الخالدي
ادارة متابعة    أكـــد مديـــر 
الخريجين وسوق العمل بالهيئة 
التطبيقي  العامـــة للتعليـــم 
والتدريب د.حسين قاسم اهتمام 
الهيئة بخريجيها وتذليل كل 
الصعوبـــات المحـتملة والتي 
من الممكن ان تواجه خريجي 
الهيئة خـــالل مرحـلة التحول 
من البيئة االكاديمية الى البيئة 
العملية. وبناء عليه تعتــزم 
الخريجيـــن  متابعـــة  ادارة 
وســـــوق العمل تنظيم ندوة 
الهيئة تحت  خاصة لخريجي 
عنوان «كيف تخطط لمستقبلك 

الوظيفي؟».
تزويـــد  ســـيـتم    حيـــث 
الخريجين بمهـــارات معرفية 
حول كيفيـــة اختيار الوظيفة 

 افتتح عميد كلية الهندســــة 
والبترول فــــي جامعة الكويت 
د.طاهر الصحاف معرض اخلزف 
األول ألعمال طلبة مادة اخلزف 
في قسم العمارة بحضور رئيس 
قسم العمارة د.عمر خطاب وعدد 
من اعضاء الهيئة التدريســــية 
والعديد من طلبة قسم العمارة 
والكلية وعدد من أولياء األمور 

واملهتمني.
  ضم املعرض أعماال متنوعة 
تراوحت بني أشكال مستوحاة 
من الطبيعة البحرية والبرية الى 
تشكيالت حرة وأشكال مجسمات 

ملباني كويتية تراثية.
  وقدم اســــتاذ املقرر د.محمد 
العجمي شــــرحا مبســــطا عن 
أعمال الطلبــــة والتقنيات التي 
قاموا باســــتخدامها الجناز تلك 
االعمال اجلميلة، حيث تنوعت 
التشكيل فبعض االعمال  طرق 
استخدمت فيها تقنية احلبال، 
واعمال اخرى اســــتخدمت فيها 
تقنية slab technique، وأخرى 

نفذت بالطالء الزجاجي.
  وأضــــاف د.العجمي أن من 
أهم املفاهيم التي ترســــخ لدى 
الطلبة بعد تعاملهم مع الطني هو 
االحساس العميق باملادة والذي 
تولد من خالل التعامل املباشر 
الطينــــة ومعرفة خواصها  مع 
الطبيعية وكيفية التعامل معها، 

 أعلـــن العميـــد المســـاعد 
للتخطيـــط والتطوير المهني 
بكلية الهندســـة والبترول في 
جامعـــة الكويـــت د.آدم المال 
الكويت للتقدم  ان مؤسســـة 
العلمي ستقوم بتقديم الجوائز 
الفضل مشـــروع فـــي جميع 
االقسام العلمية بكلية الهندسة 
والبترول من مشاريع التخرج 
للعـــام الجامعـــي ٢٠١١/٢٠١٠، 
المشـــاريع  وذلك في معرض 
الذي سيقام تحت رعاية وزير 
الكهرباء والماء د.بدر الشريعان 
يومـــي االربعـــاء والخميس 
٢٦ و٢٧ ينايـــر ٢٠١١ بحضور 
عميد الكلية د.طاهر الصحاف 
والعمداء المساعدين ورؤساء 
االقسام العلمية وأولياء امور 
الطلبة، وذلك في تمام الساعة ١٠ 
صباحا بقاعة المرحوم فاروق 
برغش للمعارض مبنى ١٤ خ 
الدور االرضي في حرم الجامعة 

بالخالدية.
  وذكر المال ان الهدف من هذه 
الجائزة هــــو تحقيق ما فيه 
مصلحة هذا الــوطن المعطاء 
من خالل تكريم المهندس الذي 
العطاء وســـــاهم باالداء  بذل 
المتميز، مؤكدا ان مؤسســـة 
الكويت للتقـــدم العلمي تدار 
بكوادر كويتية تضيء ســـماء 
الكويت كالدكتور جاسم بشارة 
العلمية  الثقافة  ادارة  مديــــر 
ومدير برنامج دعم المخترعين 
في مؤسســـة الكويت للتقدم 

العلمي.
المهندس  ان  المال    واضاف 
يعتبـــر عنصـــرا مرغوبا في 
المؤسســـات االقتصادية لما 
يتمتع به من قدرة على تحديد 
المشـــاكل وايجــــاد الحلول 
العلمية لها، وهذه المشـــاريع 
هي مقـــرر إلزامي على جميع 
الطالب  الكلية لتعريف  طلبة 

على مبادئ التصميم الهندسي 
من خالل االعوام الدراسية، كما 
ان عددا من المشاريع الطالبية 
السابقة قد حصل على براءات 
اختراع واخرى تم تبنيها من 
قبل شركات هندسية عالمية 
المقرر  لتطبيقهـــا ويســـاهم 
التصميم لواقع  في تحويـــل 

ملموس.
  وأكد ان المقرر يتميز بروح 
العمل الجماعي البناء كما يبرز 
مهارات البحث والتقديم وعرض 
المعلومة وشرحها للجمهور، 
والهدف من اقامة هذا المعرض 
هو تشجيع الطلبة على ابراز 
انجازاتهـــم العلمية وتوثيقها 
تقديـــرا لجهودهم ومثابرتهم 
فـــي التحصيـــل العلمي وهو 
ثمرة جهود ســـنوات الدراسة 

الجامعية.
  واشار العميد المساعد الى 
الدور المميز لمؤسسة البترول 
الكويتية احدى اضخم كبرى 
شركات النفط والغاز العمالقة 
في العالم في معرض التصميم 
التاسع عشر دعمها  الهندسي 
لطلبة المشـــاريع بهدف تعلم 
روح العمل الجماعي والمثابرة 
وثقل الشخصية وتمهيد الطريق 

للمستقبل. 

مضيفا ان هذه املــــادة بطبيعتها 
الطالب للتواضع  احلرفية تدعو 
والتعامل مع الطبية بشكل أفضل 
وبفهم أعمــــل. وبني د.العجمي ان 
من أهم األعمال التي قام بها طلبة 
املقرر هي مشروع محاكاة املباني 
الكويتية، والذي يعتبر  التراثية 
املشروع النهائي واألساسي في هذه 
املادة، حيث قام كل طالب باختيار 
مبنى تراثي مبساعدة واستشارة 
اساتذة املادة، وقام بعدها بدراسة 
املبنى وحتديد ابعاده وأهم املالمح 
والعناصر التراثية في هذا املبنى 
استعدادا لبنائها باستخدام اخلزف 
مبقياس رسم مناسب. ومن أهم هذه 
املباني التراثية مسجد املطبة الذي 
يعتبر من أقدم املساجد في مدينة 

الكويت (والذي يتعرض للهدم من 
قبل وزارة األشغال حاليا) حيث 
قامت احــــدى الطالبات بالتركيز 
على مئذنة املســــجد والتي حتمل 
طابعا وعناصر معمارية وزخارف 
تراثية مميزة. وحول العالقة بني 
العمارة  فن اخلزف وتخصــــص 
وعن انطبــــاع الطلبة عن اخلزف 
ذكرت الطالبة ازدهار البصري ان 
اخلزف مادة طينية سهلة التشكيل 
والتطويع ومتكن الطالب من خلق 
اشكال ابداعية يصعب احيانا او 
يستحيل عملها بأي مادة اخرى غير 
اخلزف، وبالتالي هي مادة طبيعية 
تنمي احلس االبداعي للطلبة مما 
يســــاعدهم على جتسيد افكارهم 

املعمارية اإلبداعية. 
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