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 عدد من املراجعني في انتظار دورهم للتسجيل أحد املراجعني من ذوي االحتياجات اخلاصة يسجل بياناته   (قاسم باشا)

 وليد الكندري يسجل إحدى املعامالت

جـامـعـة الكــويـــت
عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر

ق�سم برامج تقنية املعلومات

�لت�شجيل :  عمادة  خدمة �ملجتمع و�لتعليم �مل�شتمر  - جامعة �لكويت – �ل�شويخ  مبنى �أكادميية 12  

ق�شم �لت�شجيل و�ملتابعة - خالل �لفرتة �ل�شباحية من  8.30 �إىل 12.30 ظهرً�   

لال�شتف�شار  ق�شم بر�مج تقنية �ملعلومات ت : 24987979 -  24985858  

�لر�شوم�لوقت�لفرتة��شم �لربنامجم

40 د.ك5 – 7 ممن 2011/4/3 �ىل 2011/4/14مبادئ �النرتنت1

60 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/17 �ىل 2011/4/28�لربجمة بلغة �جلافا2

60 د.ك5 – 7 ممن 2011/4/10 �ىل 2011/4/21�لربجمة بلغة �لباور بيلدر3

60 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/3 �ىل 2011/4/14تركيب �شبكات �حلا�شوب4

60 د.ك5 – 8 ممن 2011/4/17 �ىل 2011/4/21ت�شميم مو�قع �نرتنت5

40 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/24 �ىل 2011/4/28متابعة كيفية ��شتخد�م �الأبناء لالنرتنت6

60 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/10 �ىل 2011/4/14�ل�شبكات و�لتكنولوجيا �لال�شلكية7

8 Ms Project 60 د.ك5 – 8 ممن 2011/4/24 �ىل 2011/4/28�إد�رة �مل�شاريع با�شتخد�م

9
حتليل وت�شميم �ملن�شاآت �لهند�شية

Staad pro2011/4/21 75 د.ك5 – 8 ممن 2011/4/17 �ىل

10
Power Director

)الإن�شاء وتعديل وحت�شري �أفالم �لفيديو و�ل�شور(
50 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/3 �ىل 2011/4/7

75 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/10 �ىل 2011/4/21�لر�شوم �ملتحركة مع موهو11

12
�حرت�ف �لتحليل �لفني يف �الأ�شو�ق �ملالية

)�مل�شتوى �الأول(
80 د.ك7 – 9 ممن 2011/4/17 �ىل 2011/4/28

دورات �شهر ابريل 2011

ألبنائهم وذلك حســـب األحرف 
األبجدية.

  واضاف: من لم يقم بتسجيل 
ابنائه في اليـــوم األول فعليه 
احلضور االسبوع القادم حسب 

االسم املخصص له.
  وطلب من أبنـــاء هذه الفئة 
إحضار املستندات اخلاصة بهم 
وهي عقد الزواج وبالغات الوالدة 
والبطاقات األمنية، مشيرا إلى 
ان عملية التسجيل ال تستغرق 
سوى ٥ دقائق في حال استكمال 

جميع األوراق.
  وقال ان الباب اليزال مفتوحا 
فيما يخص عملية التســـجيل 
مطالبا املراجعني من أبناء هذه 
أكثر والتقيد  بالتعـــاون  الفئة 
بالنظـــام حتى يســـهل علينا 

وعليهم عملية التسجيل.
  ومن جانبه، قال رئيس القسم 
عماد املـــرزوق ان اليوم األول 
شهد إقباال كبيرا من أبناء فئة 
البدون للتسجيل رغم ان البعض 
منهم لم يكن اليوم األول محددا 

الستقبالهم.
  وأضـــاف ان جهـــود الوكيل 
القانونية  املســـاعد للشـــؤون 
عبدالكرمي جعفر ومتابعته عن كثب 
أثمرت بنجاح عملية التسجيل، 
حيث لم يبخل بتوجيهاته ألولياء 

أمور أبناء هذه الفئة.
الطلبات    وقال ان اســـتقبال 
ســـيكون على مدار األسبوع ما 
عدا يوم اخلميس حيث سيكون 
هذا اليوم مخصصا لعملية فرز 
الى اجلهاز  الطلبات وإرســـالها 

املركزي.
  من جانب آخر، كشف مصدر 
بـــوزارة الصحة عن  مســـؤول 
أن الذين يتقدمـــون من البدون 
تتـــراوح أعدادهم من ٤٠ إلى ٥٠ 
ألف شخص، حيث ان هؤالء ليست 
لديهم سجالت في الدولة، وعليه 
فإن أعداد البـــدون اإلجمالية قد 
تصل إلى ١٦٠ ألفـــا بعد اإلقبال 
الكبير والكم الهائل من أبناء هذه 
الشريحة للحصول على شهادات 

امليالد ألبنائهم.
  وفي نفس الســـياق قام عدد 
ليس بقليل من شريحة البدون 
باحلديث عـــن تأخير املعامالت 
اخلاصة بهم من قبل جلنة دعاوى 
النسب وإعطائهم مواعيد تصل 
الى الـ ٣ أشهر، األمر الذي يجعلهم 
يتأخرون في صرف شهادات ميالد 
ألبنائهم مطالبني املسؤولني عن 

ذلك بالسرعة في اإلجناز.
  في املقابل رحـــب عدد كبير 
مـــن أبناء هذه الشـــريحة بهذه 
املبادرة والتي تتعلق بفتح باب 
التسجيل للحصول على شهادات 
ميالد ألبنائهم، مؤكدين ان املبادرة 
ليست بغريبة على صاحب السمو 

األمير حفظه اهللا ورعاه.
 ٭  فرج ناصر

وهي جلنة دعاوى النسب وهي 
اجلهة التي تفصل في مثل هذه 

احلاالت.
  وقال نحـــن ملتزمون بقرار 
مجلـــس الـــوزراء والقوانـــني 
واللوائح املعمول بها في مثل هذه 
االمور، مؤكدا أن املانع في تأخر 
اطفال البدون في احلصول على 
شهادات امليالد خالل هذه الفترة 

الطويلة هو حتديد اجلنسية.
  وأوضح أنه سيكتب في خانة 
اجلنســـية في شـــهادات ميالد 

البدون مسمى «غير كويتي».
  وأضاف أن اليوم األول شهد 
استقبال ٤٠٠ طلب من أبناء هذه 
الفئة حسب احلروف األبجدية 
حيـــث متـــت تعبئـــة النماذج 
من خـــالل املوظـــف املختص 
لهذه الشـــريحة بعـــد احضار 
املســـتندات املطلوبة وهي عقد 
الزواج والبطاقة االمنية وبالغ 

الوالدة.
  وقال إننا مستمرون في عملية 
التسجيل البناء هذه الفئة حتى 
االنتهاء من تسجيل جميع ابناء 
هذه الفئة، مشيرا الى انه عمل 
انساني يقوم به بالدرجة األولى 
ومن لديه استفســـار فمكاتبنا 

مفتوحة ألي شكوى.
  من جانبه قال رئيس قسم 
الســـجالت فـــي إدارة املواليد 
والوفيات فيصل الشـــطي إننا 
قمنا باستقبال الطلبات اخلاصة 
بفئة البدون من الذين يريدون 
احلصول على شـــهادات امليالد 

  وقال إن اســـتقبال الطلبات 
مستمر بواقع ٤ أيام في االسبوع 
حيث سيتم اعتماد  توزيع ٤٠٠ 
ابناء  املراجعـــني من  رقم على 
هذه الفئـــة، مؤكدا أن الطلبات 
اخلاصة بهذه الفئة ترسل أوال 
بأول ومن دون تأخير للجهاز 
املركزي حتـــى يتمكن من فرز 
الطلبات واســـتخراج شهادات 

امليالد ألبناء هذه الفئة.
  وأضاف أنه ســـيتم االنتهاء 
من تســـجيل جميع ابناء هذه 
الشريحة ومن الذين ليست لديهم 
شهادات ميالد في غضون شهر 

ونصف الشهر من اآلن.
  واشـــار إلى أن الوزارة اآلن 
في حال اســـتنفار فيما يخص 
موضوع هذا التســـجيل مؤكدا 

أن العمل يسير بسالسة.
  وأكد جعفر أن صرف شهادات 
امليالد أيضا سيتم حسب األحرف 
االبجدية حيث إن الهدف من ذلك 
هو تطبيق عملية النظام وتالفي 

الفوضى.
  من جانبه قـــال مدير إدارة 
املركـــزي للمواليـــد  الســـجل 
والوفيات راشد العازمي إن قانون 
املواليد لـــم يفرق بني الكويتي 
وغير الكويتي حيث ما ينطبق 
على الكويتي ينطبق على غير 
الكويتي وبشـــرط وجود بالغ 
والدة وعقد الزواج والبطاقات 

املدنية واألمنية واجلناسي.
  وأضاف أن هناك جلنة تختص 
باالطفال الى أكثر من ٦ سنوات 

قانونية، وتشمل هذه الطلبات 
جميع البيانات من عقود للزواج 
الـــوالدة والبطاقات  وبالغات 

األمنية.

حتى اخلاء وسيتم التدقيق على 
هذه الطلبات ومن ثم ارســـالها 
الـــى اجلهاز املركـــزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمـــني بصورة غير 

الســـجل  إدارة   اســـتقبلت 
املركـــزي للمواليـــد والوفيات 
بوزارة الصحـــة والواقعة في 
ميدان حولي صباح امس الدفعة 
األولى من البدون الذين يرغبون 
في استخراج شـــهادات ميالد 
ألطفالهم ملن ليس لديه شهادة 
ميالد حيـــث بلغت هذه الدفعة 
٤٠٠ شخص والتي شملت أحرف 
األلف والباء والتاء والثاء واجليم 

واحلاء واخلاء.
  وقد توافد عدد كبير من أبناء 
هذه الشريحة منذ الصباح الباكر 
القاعة املعدة  حيث غصت بهم 
لهذا الغرض، وسادت الفوضى 
فـــي اليـــوم األول مـــن عملية 
التســـجيل والتي استمرت منذ 
السابعة صباحا حتى  الساعة 
احلادية عشرة ظهرا وذلك رغم 
جهود كادر من املوظفني أعد لهذا 
الغرض وبإشـــراف من الوكيل 
املســـاعد للشـــؤون القانونية 
بوزارة الصحة عبدالكرمي جعفر 
الذي كان يتابع عملية التسجيل 

ألكثر من ٣ ساعات.
  وأكد الوكيل املساعد للشؤون 
القانونيـــة بـــوزارة الصحـــة 
عبدالكـــرمي جعفر انه مت اليوم 
البدء في استقبال أبناء البدون 
ممـــن يرغبون فـــي احلصول 
على شهادة ميالد وذلك حسب 
احلروف األبجدية والتي أعدت 
لهـــذا الغرض، حيث كان اليوم 
األول مخصصا لألحرف من األلف 

 عبدالكرمي جعفر يطمئن على حسن سير العمل من إحدى املوظفات

 لوحة باملراجعة حسب احلروف األبجدية راشد العازمي مشرفا على سرعة اإلجناز

 إدارة السجل املركزي بوزارة الصحة باشرت استقبالهم أمس حسب احلروف األبجدية واالنتهاء من التسجيل خالل شهر ونصف 

 أول غيث تسجيل شهادات ميالد البدون ٤٠٠ طلب

 جعفر يحدد 
األوراق املطلوبة

 املسموح لهم 
باملراجعة اليوم

 جهود
   كبيرة

 صرح وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون القانونية 

عبدالكرمي جعفر عن بدء 
استقبال طلبات إصدار 

شهادات امليالد لفئة غير 
محددي اجلنسية، وكانت 
احلروف الـ ٧ األولى هي 

املستقبلة امس وهي (أ، ب، 
ت، ث، ج، ح، خ)، مضيفا انه 
لسير العمل بطريقة تنظيمية 

دقيقة سيتم استقبال ٤٠٠ 
طلب يوميا على حسب 

احلروف املقررة.
  وأوضح ان األوراق التي 

يتقدم بها الطالب هي بالغ 
الوالدة، وصورة البطاقة 

األمنية، وعقد الزواج، وأشار 
الى ان األمور تسير بشكل 
منظم إال من بعض األفراد 

الذين يريدون تقدمي طلبات 
بالرغم من انهم ليسوا 

باألحرف املقررة، متعللني 
بتعلقهم بوقت الدوام، اال ان 
األمور تسير وفق املنظومة 
املقررة، حيث حرصنا على 

توفير عنصر األولوية 
عبر تسجيل االسم فور 
الوصول، ومن ثم يحني 

الدور وينادي على الطالب 
ليمأل النموذج.

  وأضاف عقب االنتهاء من 
جميع الطلبات سنقوم 

بإعداد الكتب وإرسالها الى 
اجلهاز املركزي وسننتظر 

الرد منه ليحصل كل 
مستوف للشروط على 
الشهادة، وتوقع ان يتم 

االنتهاء من استقبال الطلبات 
خالل أسبوعني، أما تسلم 

الشهادات فهو مرتبط 
باجلهاز املركزي ورده.

 ٭  حنان عبدالمعبود

 تستقبل إدارة السجل 
املركزي للمواليد والوفيات 
صباح اليوم «االثنني» ٤٠٠ 

شخص هم من أصحاب 
احلروف األبجدية (د، ذ، ر، ز، 

س، ش، ص). 

 أشرف الوكيل املساعد 
للشؤون القانونية بوزارة 
الصحة عبدالكرمي جعفر 

على عملية تسجيل البدون، 
حيث كان يقدم املشورة 

ويرد على كل سؤال يوجه 
إليه من أبناء هذه الفئة، 

كما انه كان يحث املوظفني 
على سرعة إجناز الطلبات 

اخلاصة بهذه الشريحة، 
مرددا جملة «هؤالء هم 

إخواننا» حقا هذا الرجل 
يستحق اإلشادة والشكر 
وعساك عالقوة يا بوعلي. 

 العازمي: قانون 
املواليد لم يفرق بني 
الكويتي وغير الكويتي 
ونحن ملتزمون بقرار 

مجلس الوزراء

 مصدر: أعداد الذين 
سيتم تسجيلهم 

من البدون ستتراوح 
بني 40 و50 ألفًا غير 

مسجلني في سجالت 
الدولة


