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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 
 آالء خليفة

  بارك أمني سر القائمة املستقلة باجلامعة 
العربية املفتوحة عبدالعزيز الطخاخ لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد والى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، والى عموم 
أســـرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي 
مبناسبة مرور ٥٠ عاما على استقالل البالد 

و٢٠ عاما على حترير الكويت ومرور ٥ سنوات 
على تقلد صاحب السمو األمير مقاليد احلكم. 
وأكد الطخاخ أن املكرمة األميرية ليست غريبة 
على صاحب السمو األمير، فهو األب احلنون 
وصاحب القلب الكبير الـــذي يرعى أبناءه 
متمنني له موفور الصحة والعافية والعمر 

املديد. 

 «مستقلة» الجامعة المفتوحة هنأت القيادة باألعياد 

 «األنباء» تنشر التقويم الدراسي للفصل الثاني بـ «التطبيقي»
 محمد هالل اخلالدي

  حصلت «األنباء» على نسخة من التقومي الدراسي لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠ والذي سيبـدأ بدوام اعضاء هيئة التدريس والهيئة االداريـة يوم االحد ١٣ اجلاري. 

 أوال: التقويم الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠
  الفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) 

 البيان  التاريخ  اليوم 

 بدء دوام اعضاء هيئة التدريس واعضاء الهيئة االدارية للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٢/١٣  األحد 

 االثنني
  الثالثاء 

٢٠١١/٢/١٤ 
 ٢٠١١/٢/١٥  

 فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولني في الفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ (كلية التربية 
االساسية ـ كلية العلوم الصحية ـ كلية التمريض) 

 االثنني
  الثالثاء 

٢٠١١/٢/١٤ 
 امتحان مستوى اللغة االجنليزية للطلبة املستجدين   ٢٠١١/٢/١٥ 

 االثنني
  الثالثاء 

٢٠١١/٢/١٤ 
 ندوات تنويرية للطلبة املستجدين   ٢٠١١/٢/١٥ 

 األربعاء
  اخلميس 

٢٠١١/٢/١٦ 
 فترة االرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين   ٢٠١١/٢/١٧ 

 االثنني
  االثنني 

٢٠١١/٢/٢١ 
 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ وبداية فترة التسجيل املتأخر والسحب واالضافة   ٢٠١١/٢/٢٨ 

 آخر موعد الستالم درجات االمتحانات املؤجلة  ٢٠١١/٢/٢٨  االثنني 

 انتهاء فترة االضافة  ٢٠١١/٢/٢٨  االثنني 

 آخر موعد الستالم اجلداول الدراسية للفصل الدراسي الصيفي ٢٠١١/٢٠١٠ من االقسام العلمية  ٢٠١١/٣/٣١  اخلميس 

 آخر موعد الستالم اجلداول الدراسية للفصل الدراسي االول ٢٠١٢/٢٠١١ من االقسام العلمية  ٢٠١١/٤/٧  اخلميس 

 آخر موعد لالنسحاب من املقررات  ٢٠١١/٤/١٠  األحد 

 األحد
  الثالثاء 

٢٠١١/٤/١٠ 
 فترة االرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي الصيفي ٢٠١١/٢٠١٠   ٢٠١١/٤/١٢ 

 األحد
  اخلميس 

٢٠١١/٤/٢٤ 
 فترة االرشاد والتسجيل املبكر للفصل الدراسي االول للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١١   ٢٠١١/٤/٢٨ 

 آخر موعد لتقدمي طلبات االنسحاب الكلي من جميع املقررات  ٢٠١١/٥/٣٠  االثنني 

 آخر يوم في الدراسة للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٥/٣٠  االثنني 

 الثالثاء
  االثنني 

٢٠١١/٥/٣١ 
 فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠    ٢٠١١/٦/١٣ 

 آخر موعد لتسليم التقديرات ملقررات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٦/١٦  اخلميس 

 بدء العطلة الصيفية العضاء هيئة التدريس للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٦/١٩  األحد 

 ثانيا: التقويم التدريبي لمعاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة للعام التدريبي ٢٠١١/٢٠١٠
  الفصل التدريبي الثاني (فصل الربيع) 

 البيان  التاريخ  اليوم 

 بدء دوام اعضاء هيئة التدريب والتدريس واعضاء الهيئة االدارية للفصل التدريبي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٢/١٣  األحد 

 االثنني
  اخلميس 

٢٠١١/٢/١٤ 
 ٢٠١١/٢/١٧  

 ـ عقد اللقاءات التنويرية للمستجدين
  ـ فترة تقدمي طلبات اعادة القيد وتغيير التخصص للمتدربني الراسبني في اختبارات الدور االول 

 االثنني
  اخلميس 

٢٠١١/٢/١٤ 
 اختبارات الدور الثاني للفصل التدريبي االول ٢٠١١/٢٠١٠   ٢٠١١/٢/١٧ 

 آخر موعد العالن نتائج اختبارات الدور الثاني للفصل التدريبي االول ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٢/١٩  السبت 

 بداية الدراسة والتدريب للفصل التدريبي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٢/٢١  االثنني 

 االثنني
  اخلميس 

٢٠١١/٢/٢١ 
 آخر موعد لتقدمي طلبات اعادة القيد وتغيير التخصص للمتدربني الراسبني في اختبارات الدور الثاني   ٢٠١١/٢/٢٤ 

 آخر موعد لتقدمي طلبات سحب االوراق من املعاهد للفصل التدريبي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٥/١٢  اخلميس 

 آخر يوم في الدراسة والتدريب للفصل التدريبي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٥/٣٠  االثنني 

 الثالثاء
  األحد 

٢٠١١/٥/٣١ 
 االختبارات النهائية للفصل التدريبي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠   ٢٠١١/٦/١٢ 

 آخر موعد لتسليم نتائج اختبارات الدور االول للفصل التدريبي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ واعالن النتيجة  ٢٠١١/٦/١٦  اخلميس 

 بدء العطلة الصيفية العضاء هيئة التدريب والتدريس للعام التدريبي ٢٠١١/٢٠١٠  ٢٠١١/٦/١٩  األحد 

 بدء دوام اعضاء الهيئة االدارية للعام التدريبي ٢٠١٢/٢٠١١  ٢٠١١/٩/٥  االثنني 

 بدء دوام اعضاء هيئة التدريب والتدريس للعام التدريبي ٢٠١٢/٢٠١١  ٢٠١١/٩/١١  األحد 

 بداية الدراسة للفصل التدريبي االول ٢٠١٢/٢٠١١  ٢٠١١/٩/١٨  األحد 

 يبدأ بدوام أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية ١٣ الجاري

 سعد املطيري

 استنكر إجراءات صرف بعض المخصصات المالية 

 المطيري: نرفض صرف بدل الالب توب 
لطلبة دون غيرهم من الدارسين في أميركا

 رابطة الطب هنأت مدير الجامعة الجديد
 آالء خليفة

  هنــــأ رئيس رابطــــة طلبة 
الطب احمد العلي مدير جامعة 
البدر  الكويــــت د.عبداللطيف 
مبناسبة صدور قرار تكليفه 
مديرا جلامعــــة الكويت وقال: 
ان د.البدر هو استاذ في كلية 
الطب وشغل سابقا منصب عميد 
الكلية وهــــو قريب من هموم 
وتطلعات الكلية فهو خرج من 
رحمها ونحن اليوم بال شــــك 
نعقد آماال كبيرة على ان تنتقل 
هموم هذه الكلية معه خاصة 
في ظل وجود جملة من امللفات 

العالقة والتي نتمنى ان يستطيع البدر حتريك 
مياههــــا الراكدة في املقبل من االيام وبني العلي 
ان الرابطة التقت د.محمد جواد بهبهاني والذي 
شــــغل بالتكليف الفتــــرة االنتقالية بني الفهيد 

والبدر وقدمت لــــه جملة من 
املطالبات والقضايا وستقوم 
ايضا بطلب مقابلة البدر ونقل 
ذات املطالبــــات راجني ان يتم 
حسم هذه امللفات بأسرع فرصة 
ممكنة من خالل تعاون عمادة 
كلية الطب ممثلة في عميدها 
د.فؤاد العلــــي ونائبه د.عادل 
اخلضر مــــع االدارة اجلامعية 
العليا فيما يصب في مصلحة 

هذا الصرح االكادميي املهم.
  وعلى الصعيد العام متنى 
العلي ان يشهد عهد البدر عودة 
القــــرار وهيبة موقف  صالبة 
االدارة اجلامعيــــة في احلســــم وتطوير عملية 
التعليم وفق رؤية استراتيجية اكادميية بحتة 
بعيــــدة عن الصراعات السياســــية والتدخالت 

اخلارجية. 

 آالء خليفة
  أعلـــن مســـؤول الشـــؤون 
الطالبية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع الواليات املتحدة 
االميركية Nuks.org سعد املطيري 
ان االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
اميركا يســـتنكر بعض  ـ فرع 
املساوئ التي صاحبت اجراءات 
صرف بعض املخصصات املالية 
لطلبة وطالبات الواليات املتحدة 
االميركيـــة، حيث بني املطيري 
ان اجراءات صرف املخصصات 
املالية قد شابها بعض املساوئ 
التي ساهمت في اختالل ميزان 
العدالة واملســـاواة التي لطاملا 
تعـــودوا عليهـــا طلبتنـــا في 
الواليـــات املتحـــدة االميركية 
حيث ان الطلبة التابعني للمكتب 
الثقافي في واشنطن قد حصلوا 
املالية كاملة  على املخصصات 
وبأثر رجعي شـــامال مخصصا 
تـــوب وبالتوقيت  الالب  لبدل 

املناسب اال ان الطلبة التابعني 
مللحـــق لـــوس اجنيليـــس قد 
فوجئـــوا صبيحة يوم اجلمعة 
ان مخصصاتهم املالية تختلف 
التابعني للملحق  عن اخوانهم 
الثقافي بواشنطن، ولذلك فإنه 
من غير املمكن لطلبة وطالبات 
اميركا القبول بصرف بدل الالب 

توب لطلبة دون غيرهم، لذلك 
اكد املطيري ان االحتاد يخاطب 
املســـؤولني بضرورة مساواة 
الطلبة جميعـــا مبخصصاتهم 
املالية شـــاملة بدل الالب توب 
وبـــدل التذاكر وبأســـرع وقت 

ممكن.
  كما طالـــب املطيري بعض 
اجلهـــات اخلاصة التي ال متلك 
الئحة خاصة للمبتعثني وبالتالي 
فإنهـــا تخضع لالئحـــة وزارة 
التعليم العالي بضرورة زيادة 
مخصصات مبتعثيهم اســـوة 
التعليم  بإخوانهـــم مبتعثـــي 
العالي ومـــن ابرز هذه اجلهات 
التي ذكرها املطيري مؤسســـة 
البترول الوطنية وشركة ايكويت 

واملعاقني.
  وفي ختام حديثـــه قال ان 
االحتاد يتمنى من وزارة التعليم 
العالي االســـراع واالنتهاء من 

حتديد سعر صرف الدوالر. 

 د.رنا الفارس

 مجسم ملدينة صباح السالم اجلامعية 

 أحمد احلودلة

 استعراض المشاريع في اجتماع اليوم 

 الفارس: ٢٠ الجاري إغالق مناقصة إنشاء وصيانة 
كليتي «اإلدارية» و«البنات» في مدينة صباح السالم 

 آالء خليفة
  أعلنـــت مديـــرة البرنامج 
اإلنشائي بجامعة الكويت د.رنا 
الفارس أن البرنامج ســـيعقد 
اجتماعـــا متهيديا ملناقشـــة 
مناقصة تنفيذ أعمال إنشـــاء 
وتشغيل وصيانة كلية العلوم 
اإلدارية وكلية البنات مبدينة 
صبـــاح الســـالم اجلامعية ـ 
جامعة الكويت بحضور شركات 
املقـــاوالت العاملية املتضامنة 
املقاوالت احمللية  مع شركات 
املؤهلة واملدعوة للمشاركة في 
هذه املناقصة حلضور االجتماع 

التمهيدي.
  حيث ســـيتم اســـتعراض 
اجلدول الزمني لتنفيذ املشروع 
وتوضيـــح جميـــع اجلوانب 
الفنيـــة املتعلقـــة بـــه حتى 
يتسنى للشـــركات املشاركة 
التعاقد  املنافســـة علـــى  في 
مع اجلامعة لتنفيذ املشروع 
وتقدمي عطاءاتهم. وأشارت الى 
أن االجتماع التمهيدي سيعقد 

البرنامج اإلنشـــائي  في مقر 
مبدينة صباح السالم اجلامعية، 
وذلك في متام الساعة العاشرة 
صباحا من اليوم األحد املوافق 
٦ اجلاري، كما أشارت أيضا الى 
أن موعد إقفال املناقصة سيكون 
بتاريخ ٢٠ اجلاري، وأن آخر 
موعد لتسلم االستفسارات من 
املناقصني سيكون قبل موعد 
إقفـــال املناقصة بــــ ١٤ يوما، 

 آالء خليفة
الهيئة    أشـــاد أمني صندوق 
اإلدارية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فـــرع اجلامعة، أحمد 
احلودلة باجلهـــود املبذولة من 
قبل الهيئة التنفيذية القائمة على 
أعمال ومتابعة جميع التطورات 
بكل فـــروع االحتاد في مختلف 
العربيـــة واألجنبية  اجلامعات 
وأحوال الطلبة الدارســـني بهذه 
الـــدول، خصوصا بعد األحداث 
األخيـــرة التـــي تتعـــرض لها 
العربية والتي  جمهورية مصر 

متر بحالة من عدم االستقرار.
  وأضـــاف احلودلـــة ان تلك 
اإلشـــادة تنبع من اجلهود التي 
تبذل مـــن قبل رئيـــس الهيئة 
التنفيذيـــة بدر نشـــمي والتي 
كان مـــن بينها الســـفر في هذا 
الـــى جمهورية مصر  التوقيت 
العربية للوقوف واالطمئنان على 
أحوال زمالئنا الطلبة والطالبات 
الدارسني هناك والعمل على تذليل 
جميع الصعاب التي تقابلهم ومن 
ثم العمل على إرجاعهم الى الوطن 
من أجل احملافظة عليهم وضمان 

سالمتهم.
  واختتـــم احلودلة تصريحه 
قائال ان تلك األعمال التي تقوم 
بها الهيئة التنفيذية توضح مدى 
جهود جميع القائمني عليها من 
رئيس وأعضاء ومدى حرصهم 
الكبير على ضمان أمن وسالمة 
مصالح زمالئنا الطلبة والطالبات 

الدارسني بجميع الدول. 

متمنية للشـــركات املشاركة 
التوفيق.

  وعلى صعيد متصل أعلنت 
د.الفارس عن قيام مجلس إدارة 
وأعضاء معهد إدارة املشاريع 
ـ فـــرع اخلليج العربي والذي 
يعد من أكبر اجلمعيات املهنية 
الرائدة في العالم واملتخصصة 
في مجال مهنة إدارة املشاريع 
بزيارته األولى لهذا العام ألحد 
أكبر املشاريع في خطة التنمية 
في الكويت، وهو مشروع مدينة 
صباح السالم اجلامعيةـ  جامعة 
الكويت، وذلك غدا االثنني في 
متام الساعة العاشرة والنصف 

صباحا.
الى أن    وأشارت د.الفارس 
الزيارة تهدف إلى إطالع أعضاء 
املعهد علـــى جتربة اجلامعة 
الفنية للمشروع  والتفاصيل 
لدعم خبراتهم العملية واملهنية 
فـــي مجـــال إدارة املشـــاريع 
التعرف على  وذلك من خالل 
مراحـــل التصميـــم والتنفيذ 

وإدارة املشروع واستعراض 
العوائق املختلفة التي تواجه 
هذا املشروع احليوي العمالق 
وكيفية إيجاد احللول املناسبة 

لها.
  كمـــا بينت د.الفـــارس أن 
الزيارة ســـتتيح املجال  هذه 
لطرح األســـئلة ومناقشة كل 
اجلوانـــب املتعلقة بالنواحي 
اإلدارية والفنية بهدف تطوير 
إمكانيـــات األعضاء في مجال 

إدارة املشاريع.
  وكذلك استعراض الدروس 
القيمة التي ميكن استخالصها 
مـــن هذا املشـــروع الذي يعد 
مشـــروعا طموحا يهدف إلى 
تعزيز وتطوير حرم جامعة 
الكويت فـــي مجموعة حديثة 
ومتكاملة من املباني التعليمية 
واإلداريـــــة واملجهــزة على 
أحدث ما توصــل إليه العلــم 
من حيث التقــدم التقني والفني 
في مجال التعليــم اجلامعــي 

احلديـث.  

 الحودلة أشاد بأداء الهيئة 
التنفيذية في متابعة 

أحوال الدارسين في مصر

 أحمد العلي


