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النويهض: تخصيص 172 مقعدًا للطلبة 
الكويتيني في جامعة اخلليج العربي للعام املقبل

الهاجري: املليفي وعد بصرف مستحقات 
املسّكنني على الكادر اخلاص في »التطبيقي«

أعلن املتحدث الرسمي لرابطة 
أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب محمد 
الهاجري أن����ه مت اللقاء األول بني 

فتح باب التسجيل املتأخر
الختبارات القدرات األكادميية 12 اجلاري

الوكيل  � كون����ا: أعلن  املنامة 
املساعد لشؤون البعثات والعالقات 
الثقافية ب����وزارة التعليم العالي 
راش����د النويهض عن تخصيص 
الكويتيني  172 مقع����دا للطلب����ة 
العربي منها 42  بجامعة اخلليج 
مقعدا في كلية الطب و130 مقعدا 
للدراسات العليا للموسم الدراسي 
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وقال النويهض ل� »كونا« أمس 
بعد مشاركته في اجتماع اللجنة 
املكلفة بدراسة االستثمار  الفنية 
اخلليجي املش����ترك ف����ي مجاالت 
التعليم والصحة في جامعة اخلليج 
العربي ان الوزارة تركز على ابتعاث 
الكويتيني الى كلية الطب ملا حتظى 

به من مستوى تعليم عال.
وأضاف ان كلية الطب بجامعة 
العربي تعتبر مناس����بة  اخلليج 
للطالبات الكويتيات بسبب القرب 

الس����معة  الى  اجلغرافي، إضافة 
اجليدة التي تتمتع بها، مشيرا الى 
ان الوزارة تبتعث طلبة الدراسات 
العليا ع����ن طريق ديوان اخلدمة 

املدنية واجلهات األخرى.
وأوضح ان كل دولة خليجية 
لديها مقاعد مخصصة لها في جامعة 
اخلليج والوزارة تعمل على ترشيح 
الطلبة الكويتيني بش����كل سنوي 
ملنح الطلبة اخليارات املناس����بة 
لهم، مش����يرا الى ان إجمالي عدد 
الكويتيني في اجلامعة يبلغ 400 
طالب وطالب����ة. وقال انه تباحث 
على هامش اجتم����اع اللجنة مع 
العوهلي  رئيس اجلامعة د.خالد 
عن إمكانية زيادة عدد مقاعد الطلبة 
الكويتيني في كلية الطب إلى 60 
مقعدا مضيف����ا ان العوهلي أبدى 
موافق����ة مبدئية على تلك الزيادة 

وستقوم اجلامعة بدراستها.

أعض����اء الهيئة اإلداري����ة لرابطة 
أعض����اء هيئة التدري����ب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ووزي����ر التربية والتعليم العالي 
أحم����د املليفي بعد تس����لمه مهام 

منصبه اجلديد.
وقال الهاج����ري ان اللقاء كان 
مثمرا للغاية واتس����م بالصراحة 
وال����ود والتع����اون ومتت خالله 
مناقشة عدة قضايا تخص قطاع 
الهيئة  التدري����ب وتهم أعض����اء 
التدريبي����ة باملعاهد، ومن أبرزها 
موض����وع الترقيات الذي ش����غل 
العظمى من أعضاء  الغالبية  بال 
هيئة التدريب. وأشار الى املذكرة 
التي قدمها مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
د.عبدالرزاق النفيسي بهذا الصدد 
والتي ستعرض على مجلس إدارة 
الهيئة وكذلك موضوع أوضاع حملة 
املاجستير والدكتوراه من أعضاء 
هيئة التدريب وموضوع االمتيازات 
اخلاصة ألعض����اء هيئة التدريب 

وبصفة خاص����ة موضوع تثبيت 
املعاش التقاعدي وفقا آلخر راتب 
ش����هري يتم صرفه حني التقاعد 
وأب����دى الوزير املليف����ي قناعته 
التامة بهذا املوضوع ووعد بدعمه 
الشخصي وكذلك موضوع صرف 
مس����تحقات املسكنني على الكادر 
اخلاص وعددهم 96 مدربا وبأثر 
رجعي من 2010/2/1 الى 2011/4/1 
واملذك����رة التي قدمه����ا مدير عام 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب د.النفيسي بخصوص 
هذا املوضوع لديوان اخلدمة املدنية 
وكذلك موضوع الساعات الزائدة 
على النصاب والتكاليف املسائية 
للمدربني، كذلك موضوع املدرسني 
الوافدين املعينني على العقد الثاني 
وعددهم 58 مدرسا وأشار الى وجود 
مذكرة بهذا املوض����وع، ألنهم لم 
يعاملوا معاملة املدرسني الوافدين 
بوزارة التربية وال معاملة املدربني 
بقطاع التدريب مما أسهم في اضاعة 

حقوقهم املادية.

أعلن مستشار نائب مدير جامعة الكويت للشؤون 
العلمية واملشرف على مركز التقييم والقياس د.عادل 
احمد علي ان اختبارات القدرات األكادميية للقبول 
وحتديد املستوى في جامعة الكويت ستعقد للمرة 
األخيرة للعام اجلامعي 2011/2010 في صباح يوم 

السبت املوافق 25 اجلاري.
وقال د.عادل علي انه رغبة من املركز في متكني 
العديد من الطلبة الراغبني في تقدمي هذه االختبارات 
قبل فتح باب القب���ول باجلامعة قريبا والذين لم 
يتموا عملية التس���جيل خالل الفترة االعتيادية، 
فقد تقرر فتح باب التسجيل املتأخر في الفترة من 
يوم األحد 12 الى اخلميس 16 اجلاري من الساعة 
8 صباحا الى 1 ظهرا في مبنى 2 خ قاعة C التابعة 

ملركز خدمة املجتمع في حرم اجلامعة باخلالدية. 
وأهاب بجميع الطلبة الراغبني في تقدمي اختبارات 
القدرات األكادميية الى احلضور في املواعيد احملددة 
أعاله مصطحبني معه���م البطاقة املدنية األصلية 
وصورة شخصية حديثة و10 دنانير لكل اختبار. 
اجلدير بالذكر ان اختبارات القدرات تتيح التعرف 
على قدرات الطالبة في مجال املهارات األساس���ية 
في اللغة االجنليزية والرياضيات والكيمياء وذلك 
للوصول الى رفع مستوى األداء في اجلامعة وتتيح 
اجلامعة للطلبة التس���جيل في مقررات عالجية 
في حال تعثرهم، وذلك لرفع مس���توى التحصيل 
العلمي للطلبة املقيدين باجلامعة وخفض نسب 

التسرب.

راشد النويهض

محمد الهاجري

املذن: مبنى »التمريض« اجلديد مزود بأعلى 
املستويات للنظم التعليمية واملعمارية

بيت الزكاة و»التطبيقي« يعتمدان 129 ألف دينار 
ملساعدة 647 طالبًا وطالبة غير كويتيني

اعتمدت جلنة املساعدات اخلاصة بصندوق طالب 
العلم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وبالتعاون مع بيت الزكاة مبلغ 129.400 ألف دينار 

ملساعدة 647 طالبا وطالبة غير كويتيني.
وقالت هيئة التطبيقي والتدريب في بيان صحافي 
امس ان املستفيد من املساعدات هم الطلبة املستجدون 
واملستمرون في الهيئة حيث يتم توزيع املبلغ بواقع 
200 دينار لكل طالب وذلك عن الفصل الدراسي الثاني 
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وأكد بيان الهيئة على التواصل املس����تمر بينها 
وبني بيت الزكاة في سبيل دعم الطلبة غير الكويتيني 
ورعايتهم اجتماعيا من خالل صندوق طالب العلم مبا 

يكفل لهم اجلو املناسب للتحصيل الدراسي.
ونقل البيان عن العميد املساعد للنشاط الطالبي 
خالد العريفان اش����ادته بال����دور الرائد لبيت الزكاة 
في تسهيل مهمة اعانة هؤالء الطلبة قائال: انه »دور 
اجتماعي يعكس الروح الطيبة التي يتمتع بها املجتمع 

الكويتي الذي يحرص على التكافل االجتماعي«.

صرحت مدير معهد التمريض 
شيخة املذن بأن جلنة التحضير 
لتجهيز املبن����ى اجلديد اجتمعت 
الهندس����ي  املكت����ب  بحض����ور 
االستش����اري املش����رف على بناء 
املبن����ى واجله����ات املعنية لعمل 
املبنى  ميزانية تأثي����ث وجتهيز 

اجلديد للمعهد.
وقالت املذن ان املكتب الهندسي 
االستشاري عرض مكونات املشروع 
وتصميمه اإلنش����ائي، ومناقشة 
بع����ض االستفس����ارات إليضاح 
املش����روع لكل جه����ة من اجلهات 
املعنية لتخصيص ميزانية ضمن 
2013/2012 وفق أعلى املستويات 

والنظم املعمارية والتقنية.
وأشارت املذن الى ان املشروع 
التكنولوجي  ف����ي املجم����ع  يقع 

بالش����ويخ على مس����احة 14 ألف 
متر، ويس����ع حلوالي 1600 طالب 
وطالبة وس����عة توسعية حوالي 
400 طال����ب، كما يحتوي على 36 
قاعة دراس����ية مختلفة الس����عة، 
وعدد 6 معامل للتمريض، وعدد 
من مختبرات العلوم والكمبيوتر 
ومختبرات اللغات وقاعات تقنيات 
ووسائط تعليمية، باإلضافة الى 
مكتبة مكونة من طابقني تش����مل 
التقنيات  الكتب وأح����دث  أحدث 
واالتصاالت املعلوماتية، واجلدير 
بالذكر ان املبنى يتكون من سرداب 
و3 أدوار. واختتمت املذن بأن من 
املتوقع تسلم املبنى في مايو 2012، 
اي انه من املتوقع بدء الدراسة فيه 

في سبتمبر 2012.
محمد المجر شيخة املذن ٭

»العلوم الطبية املساعدة« افتتحت يوم األبحاث الطالبية

البدر: إذا أراد اإلنسان أن يتقدم فكريًا فعليه أن يساهم في التطوير
حت���ت رعاية مدي���ر جامعة 
البدر  الكوي���ت د.عبداللطي���ف 
افتتح���ت كلية العل���وم الطبية 
املس���اعدة في اجلامعة كعادتها 
الس���نوية يوم امللصق الطالبي 
الرابع صباح أمس في مس���رح 

العلوم الطبية باجلابرية.
وأعرب د.عبداللطيف البدر عن 
سعادته لرؤيته مشاريع الطلبة 
في كلية العلوم الطبية املساعدة، 
مبينا ان البحث العلمي مهم جدا 
لتطوير املهنة، وأن اإلنسان إذا 
أراد أن يتق���دم فكريا فعليه أن 
يساهم في التطوير. ودفع البدر 
باجتاه التفكير في البحث العلمي 
وليس االقتباس فقط كاملاضي، 
مش���يرا إلى أن الطلبة ساهموا 
بشكل كبير في البحث العلمي، 
مشيدا بدور الكلية لقيامها بتعميم 
يوم األبحاث على األساتذة واآلن 
على الطلبة، مؤكدا أن امللصقات 
العلمية مهمة ضاربا بالقول »عيش 
وتعلم«.  من جانبه ذكر عميد كلية 
العلوم الطبية املساعدة د.سعود 
العبيدي أن اللجنة املنظمة ليوم 
امللصق الطالبي اس���تلمت هذه 
الس���نة 73 ملصقا علميا حتوي 
بني طياتها على ملخصات بحثية 
علمية من مختلف أقسام الكلية. 
وقال العبيدي انه خالل 29 سنة 
مضت لعب عمي���د كلية العلوم 
الطبية املساعدة د.حسني احملمود 
دورا قيم���ا وتاريخيا في وضع 

وعلى رأسهم د.حسني احملمود، 
وفريدة العوضي، ود.حبيب أبل، 
مبينا أن هذه الكلية حتتاج إلى 
دعم واهتمام وحتتاج إلى تسهيل 
توظيف األس���تاذة واملدرسيني 
املساعدين، كما حتتاج إلى مركز 
تدريب مهن���ي. ومن جهته ذكر 
العميد املساعد للشؤون األكادميية 
في كلية العلوم الطبية املساعدة 
اللجن���ة املنظمة ليوم  ورئيس 
امللصق الطالبي د.علي دش���تي 
ان اليوم هو اليوم الرابع لألبحاث 
الطالبية والذي يشارك فيه الطلبة 
اخلريجني، مبينا أنه شارك هذه 
السنة خريجني من أربع أقسام 
علمية ووصل عدد املشاركات 73 
ملصقا علميا من قسم املختبرات 
الطبية، وقسم العالج الطبيعي، 
وقسم إدارة املعلومات وامللفات 

الصحية، وقسم علوم األشعة.
وأشار إلى أن هذا اليوم يعتبر 
احتفالي���ة ويوم ممي���ز للطلبة 
الطلبة  اخلريجني حيث يق���وم 
بإبراز ما توصلوا إليه من نتائج 
بحثي���ة على هيئة ملصقات من 
مختلف التخصصات العلمية التي 
تزخر بها كلي���ة العلوم الطبية 
املس���اعدة، مبينا أن الكثير من 
أبحاث الطلبة حتتوي على أفكار 
علمية جديدة تؤهل القائمني عليها 
من نش���رها في املجالت الطبية 

احمللية منها والعاملية.
آالء خليفة  ٭

التعلي���م اإلكلينيكية  معايي���ر 
واألكادميية للكلية مع كوكبة من 
األساتذة، واليوم 46 من حاملي 
الدكتوراه الكويتيني من مختلف 
املهن والتخصصات اإلكلينيكية 
التدريس���ية  الهيئة  مبس���اعدة 
املس���اندة استطاعوا أن يشكلوا 
أعمال البني���ة التحتية للكلية، 
فالكلية مجهزة بفنون التدريس 
واملختبرات وكامل املعدات وقد 
زار الكلية ممتحنون من اخلارج 

خالل 3 عقود.
وأش���ار د.العبي���دي إلى أن 
الطبية  قس���م علوم املختبرات 
حصل عل���ى االعتماد األكادميي 
من معهد العلوم الطبية احليوية 
� بريطاني���ا، مضيفا أن مجلس 

العمداء ف���ي جامعة الكويت أقر 
في االجتم���اع األخير تخصص 
املاجستير لبرنامج العلوم الطبية 

احليوية في العام املقبل.
وأعرب د.العبيدي عن فخره 
باجنازات الطلبة التعليمية التي 
تتجسد في أفكار البحوث والتي 
تعكس البيئة التعليمية احملفزة 
ومجموعة من املعلمني املؤهلني، 
مبينا أن الكلية تس���عى إلطالق 
برنامج عالج التنفس والسمع. 
الكلية  وأوضح أن تطوي���ر 
جاء من خالل قياديني كرس���وا 
وقتهم وأنفسهم وخدماتهم من 
أجل ضمان جودة التعليم واحلث 
على البحث العلمي ووضع البنية 
التكنولوجية للكلية  التحتي���ة 

)محمد ماهر( د.عبداللطيف البدر ود.سعود العبيدي خالل افتتاح يوم امللصق الطالبي 

العبيدي: استالم 73 
ملصقًا علميًا حتوي 

بني طياتها ملخصات 
بحثية علمية من 

مختلف أقسام 
الكلية

جمعية أعضاء هيئة التدريس ناقشت تقريريها األدبي واملالي

الظفيري إلقرار التأمني الصحي وتعليم األبناء 
وتوفير تذاكر سفر ألعضاء هيئة التدريس

عقدت جمعية اعضاء هيئة 
التدري����س بجامع����ة الكوي����ت 
العادية  العمومي����ة  جمعيته����ا 
ملناقشة التقريرين االدبي واملالي 
بحضور كل من رئيس اجلمعية 
د.عواد الظفيري ونائب رئيس 
اجلمعية د. على بومجداد وامني 
الصندوق د.بدر الكندري وعضو 
الهيئة االدارية باجلمعية د.محمد 
اخلضر وعدد من اعضاء اجلمعية 
العمومية، تضمن التقرير جميع 
انشطة اجلمعية سواء تلك التي 
قامت به����ا الهيئ����ة االدارية او 
اللجان املختلفة  التي قامت بها 
باجلمعية خالل الفترة املش����ار 
اليه����ا وكذلك تضم����ن التقرير 
االجنازات التي حققتها اجلمعية 
خالل الفترة املاضية وايضا شمل 
على التقرير املالي للجمعية عن 
السنة املنتهية في 2010-12-31 
واملركز املالي للجمعية عن الفترة 
من 1-1-2011 حتى 2011-4-30، 
وقد متت مناقشة التقرير األدبي 
والتصويت باملوافقة عليه، كما 
املالي  التقري����ر  متت مناقش����ة 

والتصويت باملوافقة عليه.
ولفت د. الظفيري فيما يخص 
ميزانية اجلمعية الى انها زادت 
الى 70 الف دينار وكانت بالسابق 
30 الف دينار، موضحا ان الهيئة 
االدارية تسلمت صندوق اجلمعية 
وكان به حوالي600 دينار فقط 
وحالي����ا يوج����د ف����ي صندوق 

اجلمعية 106 آالف دينار.
في البداية قال رئيس جمعية 
التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
الكويت د. عواد الظفيري: ان هدف 
اجلمعية العمومية العادية اطالع 
الزمالء والزميالت على االنشطة 
واالجنازات التي حققتها اجلمعية 
خالل العام املاضي، الفتا الى ان 
الهيئة االدارية منذ ان تس����لمت 
مقاعد اجلمعية قبل عام في شهر 
يونيو املاضي سعت لتحقيق ما 
يصبو اليه الزمالء من مصالح 

واجنازات.
ولفت الظفي����ري الى ان من 

يجب ان يكون االجر متناسب، 
وبفضل حتركات اجلمعية متت 
مساواة االخوة الوافدين زمالئهم 
الكويتيني فيما يتعلق بالراتب.

كما اش����ار الظفيري الى ان 
اجلمعية قدم����ت مقترحا الدارة 
اجلامع����ة لزي����ادة مخصصات 
املتعلق����ة باملؤمترات  املهم����ات 
العضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكوي����ت ومت االخ����ذ باملقترح 
وأصبح مخصصا ملؤمتر للواليات 
املتحدة األميركي����ة مبلغ 2500 
دينار مبلغ����ا مقطوعا، وللدول 
األوروبية 2000 دينار وبالنسبة 
للدول العربية 1000 دينار. كما افاد 
بأن اجلمعية تتابع قضية املزايا 
التي دفعت بها بكل قوة معربا عن 
تفاؤله بإقرارها قريبا واخلاصة 
بتوفير تذاكر سفر العضاء هيئة 
التدريس ولثالثة من اسرته الى 
لندن والتأمني الصحي وتعليم 
االبناء، موضح����ا ان تلك املزايا 
اقرت مبجل����س اجلامعة ولكن 

يفترض ان تقر تقريبا.
من جانبه حتدث نائب رئيس 
اجلمعية د.عل����ى بومجداد عن 
االنشطة التي قامت بها كل جلنة 
من جلان اجلمعية سواء الثقافية 
او االجتماعية او جلنة ش����ؤون 
اعضاء هيئة التدريس التي تعنى 

بشكاوى االساتذة.
ولفت بومجداد الى ان الهيئة 
االدارية استحدثت جلانا جديدة 
باالضافة الى اللجان التي كانت 
اللجنة  موجودة بالسابق منها 
االكادميية التي تهتم بالنظر في 
تطوير اللوائح االكادميية وتقدمي 
مقترحات لالدارة لإلعالء من شأن 
اجلامعة االكادميي ومن مقترحاتها 
تطوير كلية الدراس����ات العليا 
وتطوير نظام االبحاث واللوائح 
املعنية بهذا االمر والترقيات، كما 
ان هناك جلنة الكليات العلمية 
للذين يعانون من بعض املشاكل 
والهم����وم وكانت هن����اك جلنة 

للبحث في تلك االمور.
آالء خليفة  ٭

على اجلهات املسؤولة ووجدنا 
تفهم����ا كبي����را نح����و مطالبات 
اجلمعية.  واوضح ان اجلمعية 
اجرت دراس����ة علمية اكادميية 
بحتة نحو نس����ب التضخم من 
اجل زيادة الرواتب وكانت مقنعة 
للمسؤولني في الدولة ولذلك فإن 
ديوان اخلدمة املدنية طلب بعض 
البيانات من جامعة الكويت حول 
مبررات الزيادة وبعض االرقام 
االحصائي����ة لكي ت����درج ضمن 
جدول االعمال معربا عن تفاؤله 
بأنه س����يكون هناك كادر جديد 
ألعضاء هيئة التدريس ستتراوح 
الزيادة فيه بني 25- و30% من 
الرات����ب احلالي لعض����و هيئة 
التدريس واجلمعية تسعى إلقرار 
هذا الكادر من اجل توفير بيئة 
التدريس  مناسبة لعضو هيئة 
حتى يكون منتج����ا في حياته 
االكادميية. واوضح الظفيري ان 
من اجنازات اجلمعية اقرار الكادر 
للمدرسني املساعدين ومدرسي 
اللغات وتأكي����د اجلمعية على 
عدم التمييز فنحن في مؤسسة 
اكادميية محترم����ة ال متيز بني 
الكويتي والواف����د ألن اجلميع 
العمل نفس����ه وبالتالي  يق����دم 

اه����م أولويات الهيئ����ة اإلدارية 
اج����راء التعديالت ووضع رؤى 
اعضاء هيئة التدريس في قانون 
اجلامعات احلكومية والذي كان 
يسمى في السابق قانون جامعة 
الكويت، ومتت مراعاة وضع كل 
ما يحتاجه عضو هيئة التدريس 
ومن ضمنه املع����اش التقاعدي 
وكذلك تعليم االبناء ومكافأة نهاية 
امليزات االخرى  اخلدمة بجانب 
كالتأم����ني الصح����ي ومت ادراج 
تلك االم����ور في قانون اجلامعة 
اجلديد وكذلك تعديالت جوهرية 
في آلية تشكيل اللجنة بجامعة 
الكويت وايضا اختيار املجالس 
املختلفة باجلامعة نحو مزيد من 
تكافؤ الفرص والعدالة والتمثيل 
املناسب ألعضاء هيئة التدريس. 
متابع����ا: وفي اقل من ش����هر مت 
االنتهاء من اعداد مسودة القانون 
الى املسؤولني في  ومت ارسالها 
احلكومة ونراها تعديالت تصب 
في مصلحة اجلامعة ومصلحة 

عضو هيئة التدريس.
كما افاد الظفيري بأن اجلمعية 
سعت لتعديل كادر اعضاء هيئة 
التدريس، وقدمنا دراسة لرواتب 
اعضاء هيئة التدريس وعرضناها 

د.عواد الظفيري ود.علي بومجداد ود.محمد اخلضر ود.بدر الكندري خالل اللقاء

إقرار الكادر للمدرسني 
املساعدين ومدرسي 

اللغات أهم إجنازاتنا

ان��ض��م��ت الدكتورة 
جن���وى س��ي��د لبيب 
ال��ب��اك��ر، استشاري 
أم�������راض ال��ن��س��اء 
العضو  التوليد و 
ف��ى ك��ا م��ن جمعية 
الدولية  اجل��راح��ن 
و اجلمعيةاملصرية 
للخصوبة و العقم 
,ملستشفى املواساة 

اجلديد في يونيو 2011. اكملت 
ال��دك��ت��ورة جن��وى دراس��ت��ه��ا في 
كلية الطب جامعة األزه��ر مبصر 
ح��ي��ث ع��م��ل��ت ك��ن��ائ��ب, م��درس 
مساعد, مدرس و استاذ مساعد. 
و انتقلت بعد ذلك للعمل بالكويت 
كاستشارى ثم رئيس قسم فى 
مستشفى الوالدة حتى عام 2001. 
ثم عملت بعد ذلك بالقطاع اخلاص 
حتى ع��ام 2011.ن���ظ���را للتطور 

امللحوظ في أمراض 
ال��ن��س��اء و التوليد 
في اآلون��ة األخيرة، 
الدكتورة جنوى لبيب 
متخصصة فى متابعة 
وعاج حاالت احلمل 
ذو اخلطورة الكامنة, 
م���ت���اب���ع���ة وع����اج 
ح�����االت اإلج���ه���اض 
املتكرر,متابعة حاالت 
العقم, متابعة وعاج حاالت سن 
اليأس, القيام بجميع جراحات 
ال��ن��س��اء التجميلية  ام�����راض 
واإلكتشاف املبكر لسرطان عنق 
الرحم. مستشفى املواساة اجلديد 
يعمل دائما من أجل حتسن صحة 
الرعاية املتميزة  املرضى وتقدمي 
لهم و لذلك يفخر بتوظيف األطباء 
امل��ت��خ��ص��ص��ن ل��اس��ت��ف��ادة من 

خبراتهم اإلستثنائية.االستماع

مستشفى املواساة اجلديد ترحب بإنضمام الدكتورة جنوى 
سيد لبيب الباكر ، استشاري أمراض النساء التوليد

دكتورة جنوى سيد لبيب الباكر

إعادة هيبة عضو هيئة التدريس

نرفض رفع نسب القبول باجلامعة

اقترح عدد من اعضاء هيئة التدريس 
مقترحات من ضمنها حل املواضيع العالقة 
بالتعاون مع االدارة اجلامعية فيما يخص 
التعيينات والترقيات، كما اقترح البعض 
انشاء ناد خاص العضاء هيئة التدريس 

وايضا انشاء ملعب حشيش صناعي 

اسوة باملوجود في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب باالضافة الى مقترح 

اعادة هيبة عضو هيئة التدريس خاصة بعد 
االعتداءات التي تعرض لها االساتذة مؤخرا 
سواء اللفظية او اجلسدية كما طالبوا بدعم 

ميزانية االبحاث.

أكد رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.عواد الظفيري في تصريح 

خاص لـ »األنباء« انه قد طرح وجهة 
نظر اجلمعية على مدير جامعة الكويت 

د.عبداللطيف البدر فيما يخص سياسة القبول 
باجلامعة مؤكدا ان اجلمعية ليست مع قضية 

رفع نسب القبول في اجلامعة، مؤكدا ان 
اجلمعية ليست مع قضية رفع نسب القبول 

في اجلامعة ألن الشباب الكويتي البد ان 

يدرسوا في اجلامعة، ولكن في ظل الفوائض 
املالية التي متتلكها الدولة فاحلل اآلخر ميكن 
في زيادة البعثات الداخلية واخلارجية، مؤكدا 

اهمية توفير فرص التعليم ألبنائنا وعدم 
حرمانهم، الفتا الى ان قبول اعداد كبيرة من 

الطلبة يثقل كاهل اعضاء هيئة التدريس ويزيد 
من مشكلة الشعب املغلقة. الفتا الى ان اجلمعية 
تؤيد إنشاء جامعات حكومية جديدة الستيعاب 

االعداد املتزايدة من الطلبة والطالبات.


