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التجديد لعدد من عمداء الكليات ومناقشة ميزانية اجلامعة للسنة املالية 2012/2011

مجلس اجلامعة: قبول 6850 طالبًا وطالبة فقط العام الدراسي املقبل

انقسام اآلراء بني مؤيد ومعارض لتحديد أعداد املقبولني في اجلامعة:
األساتذة: احلل في جامعات حكومية جديدة.. والطلبة: ظلم كبير خلريجي الثانوية

التعديالت على الئحة الدراسات 
في الفصل الدراس����ي الصيفي 
ومش����روع باحث����ي م����ا بعد 
الدكتوراه وإنشاء منصب كرسي 
الباحث، مشيرا الى ان املجلس 
ألغ����ى االس����تثناءات املعطاة 
ملدرسي كلية طب األسنان من 
بعض الش����روط لفتح املكاتب 
االستش����ارية وامله``نية، كما 
ناقش املجلس ترقيات أعضاء 
هيئة التدريس ووافق على جميع 
الترقيات املعروضة من مدرس 
الى أس����تاذ مساعد ومن أستاذ 

مساعد الى أستاذ. 

انتداب عدد م����ن أعضاء هيئة 
التعليم  ال����ى وزارة  التدريس 
العال����ي للعمل بوظيفة رئيس 
مكت����ب او ملحق ثقافي وكذلك 
االنتداب الى باقي وزارات الدولة، 
كما متت ترقية عدد من أعضاء 

هيئة التدريس.
وأشار اليتامى الى ان مجلس 
اجلامعة ناقش موضوع االقتصاد 
اإلس����المي م����ن قب����ل مجلس 
اجلامعة، ولم يتخذ فيه قرارا 
بعد ملزيد من الدراسة، مبينا انه 
متت مناقشة موضوع االساتذة 
املتفرغني وهذا املوضوع  غير 
موجود في الس����ابق ولكن مت 
التعديل عليه من خالل اعتماد 

التعديالت املرفوعة عليه.
وزاد: مت����ت إضاف����ة بعض 

ب���ني مؤيد  اآلراء  انقس���مت 
ومع���ارض لقرار م���ن مجلس 
اجلامعة بتحديد اعداد املقبولني 
للعام الدراسي اجلديد 2012-2011 
بعدد 6850 طالبا وطالبة، ما بني 
طلبة رافض���ني الظلم لزمالئهم 
الطلبة والطالبات وبني اساتذة 
ي���رون ان جامع���ة الكويت لم 
تعد حتتمل اع���دادا متزايدة من 
الطلبة والطالبات مقترحني إنشاء 
جامعات حكومية جديدة وزيادة 
البعث���ات الداخلية واخلارجية، 
واليك���م اآلراء التي خرجت بها 

»األنباء«.
في البداية اكد رئيس جمعية 
التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
التدريس  الكويت وعضو هيئة 
بكلية العل���وم االدارية بجامعة 
الكويت د.عواد الظفيري: ان توفير 
فرص التعليم جلميع ابناء الشعب 
وهو حق أصيل للجميع موضحا 
انه يفترض على الدولة انش���اء 
جامعات حكومية جديدة تستوعب 
االعداد املتزايدة من الطلبة نظرا 
لضيق املساحة املكانية والطاقة 
الكويت  االس���تيعابية بجامعة 
وزيادة البعثات سواء الداخلية 

او اخلارجية.
وقال الظفيري: يفترض عدم 
احلد من قب���ول الطلبة لكن في 
املقابل جند ان هناك مشكلة في 
الطاقة االس���تيعابية باجلامعة 
وبالتالي يج���ب توفير بعثات 
لهؤالء الطلب���ة وعدم حرمانهم 

من حقهم في التعليم.
واكد اهمية وضع حل توفيقي 
مرض للجميع ومراعاة ظروف 

وأضاف سندعم االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة في 
حتركاتهم، رافضا ان يقع الطلبة 
ضحية اخفاقات املس���ؤولني في 
الدولة، مش���ددا على اهمية حل 
مشكلة النقص في اعداد االساتذة 
والقاعات الدراسية واملختبرات. 
متابعا: ولن نقبل ان يتم رفض 
قبول اي طالب يرغب في الدراسة 
بجامعة الكويت، معلنا ان الهيئة 
التنفيذية س���تقوم بالعديد من 
التحركات في االيام املقبلة، معلنا 
ان الهيئة التنفيذية طلبت مقابلة 
وزير التربي���ة والتعليم العالي 
احم���د املليفي من اج���ل تقدمي 
تصور كامل خاص بانشاء جامعة 
حكومية اخرى وزيادة البعثات 

سواء الداخلية او اخلارجية.
بدوره، أعلن رئيس االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
اجلامعة محمد العتيبي ان قرار 
مجلس اجلامع���ة بتحديد عدد 
معني للقبول قرار مجحف ويجب 
مراجعته. وقال العتيبي: نطالب 
اعضاء مجلس االمة بان تكون لهم 
وقفة جادة ويتحملوا مسؤولياتهم 
ام���ام ابناء الش���عب، فمثل هذا 
ابناء  املوضوع يهدد مس���تقبل 
الكويت. الفتا الى ان حل مشكلة 
ان  الطاقة االستيعابية ال ميكن 
يدفع ثمنه الطلبة فيفترض زيادة 
عدد اعضاء هيئة التدريس منذ 
اعوام واالسراع في انشاء املدينة 
اجلامعي���ة، مؤكدا ان على وزير 
التربي���ة والتعليم العالي احمد 

املليفي حتمل مسؤولياته.
ومن جانبه استغرب املنسق 

اجلامعة ف���ي محدودية اعضاء 
هيئة التدريس والقاعات، متابعا: 
نامل من احلكومة الدفع مبشروع 
قانون انشاء اجلامعات احلكومية 
واالنتقال الى مدينة صباح السالم 
اجلامعية في املوعد احملدد، مؤكدا 
ان جمعي���ة التدريس مع تعليم 
ابن���اء الكويت حت���ى ال يذهبوا 

ضحية ضيق السعة املكانية.
ومن جانبه قال نائب رئيس 
جمعية اعض���اء هيئة التدريس 
بجامعة الكوي���ت وعضو هيئة 
التدريس بكلية العلوم بجامعة 
الكويت د.علي بومجداد: ان جامعة 
الكويت لم تعد حتتمل اعدادا كبيرة 
من الطلبة والطالبات معربا عن 
أسفه ان احلكومة ومجلس االمة 

ال يعطون اولوية للتعليم.
وقال تركوا اهم اولوية وهي 
التعليم واهتموا بقضايا اخرى 
أقل اهمي���ة، الفتا الى ان االعداد 
املتزاي���دة من الطلب���ة تزيد من 

ب���ني نارين، نار قب���ول الطلبة 
وتدريسهم باجلامعة ونار الطاقة 
االستيعابية للجامعة من حيث 
عدد االساتذة والقاعات الدراسية 

واملختبرات.
وخاطب د.بومجداد احلكومة 
آمال ان تاخ���ذ قانون اجلامعات 
احلكومية مبحمل اجلد، مقترحا 
زي���ادة عدد البعث���ات الداخلية 
واخلارجي���ة ولكن ف���ي املقابل 
فان د.بومج���داد يرى ان بعض 
اجلامعات اخلاصة مع االسف ال 

ترقى ملستوى جامعة الكويت.
الكليات  وحتدث عن مشكلة 
العلمية التي تعتمد على املختبرات 
في التدري���س والتي تعاني من 
تكدس اكثر من 5 طلبة على اجلهاز 
الواحد ويفترض وجود طالبني 
فقط، موضحا ان احلل يكمن في 
إقرار  أن تدفع احلكوم���ة جتاه 
قانون اجلامعات احلكومية في 
الكويت إلنشاء جامعات حكومية 

كاهل وع���بء االس���اتذة الذين 
حتولوا الى مدرس���ني يدخلون 
من محاضرة الى محاضرة حتى 
اصبح االستاذ الواحد يدرس 5 
مواد في الفصل الدراسي الواحد 
ووصف هذا الوض���ع بالكارثة، 
مش���يرا الى انه في الدول التي 
تتميز باالعداد الكبيرة من السكان 
كمص���ر والصني، يعني تدريس 
االس���تاذ اجلامعي ملواد دراسية 
عدة كارثة فم���ا بالكم بالكويت 
التي تعتبر من الدول الصغيرة 

من حيث عدد السكان.
وزاد: ال توج���د جامعة تقبل 
ان يدرس األس���تاذ اجلامعي 5 
مواد دراسية في الفصل الدراسي 

الواحد.
وذكر د.بومجداد ان احلكومة 
واملجلس غي���ر مهتمني بقانون 
اجلامعات احلكومية واعلنوها 
س���ابقا انه ليس من اولوياتهم، 
الكوي���ت  مؤك���دا ان جامع���ة 

تس���توعب األعداد املتزايدة من 
الطلبة.

ب���دوره، قال رئي���س الهيئة 
التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت بدر نشمي: نحن كهيئة 
تنفيذية نستنكر ونرفض قرار 
حتديد اع���داد املقبولني بجامعة 
الكويت للع���ام اجلامعي 2011-

2012، فنحن ندعم حقوق الطلبة 
كوننا منثل اجلموع الطالبية.

ولفت نش���مي الى ان القرار 
كان مفاجئا وغريبا وكأنه حتايل 
على رفع نسب القبول، مؤكدا ان 
حتديد اع���داد املقبولني امر غير 
مقبول بجامعة الكويت موضحا ان 
حق التعليم مكفول للجميع وفقا 
لدستور الكويت وشدد نشمي على 
ان التعليم هو اساس التنمية في 
الدول���ة، والبد من توفير فرص 
التعلي���م جلميع ابناء الش���عب 
الكويتي رافضا االجحاف بحق 

الطلبة والطالبات.

العام للقائمة اإلسالمية حسني 
اخلضر قرار اإلدارة اجلامعية في 
رفع نسب القبول وحتديد أعداد 
الطلبة املقبولني، مؤكدا على أن 
صدور القرار بهذه الطريقة ال ميكن 
أن يحقق العدالة بل قد يقع الظلم 
على الكثير من خريجي الثانوية 
متسائال: »كيف ستتعامل اإلدارة 
اجلامعية في حال تساوي النسب 
بني الطلبة وجتاوز أعدادهم للعدد 
احملدد للقبول؟«، كما اعتبر أن 
اإلدارة اجلامعية عليها أن توجد 
احللول احلقيقية ملشكلة الطاقة 
املغلقة  االس���تيعابية والشعب 
من مثل السعي في إمتام املدينة 
اجلامعية بصورة جدية وزيادة 
عدد أعضاء هيئة التدريس ومنع 
احتكار بع���ض املواد من بعض 
إلى ضرورة  الدكاترة باإلضافة 
إلزام األساتذة بزيادة املواد التي 
يدرسونها خالل الفصل الدراسي، 
وأضاف قائال: »اإلدارات املتعاقبة 
عل���ى اجلامعة لم تب���د اجلدية 
الكافي���ة في معاجلة املش���اكل 
الطالبية املزمنة بصورة تضمن 
حق الطالب«، مؤكدا على ضرورة 
أال تكون احللول على حس���اب 
الطالب وع���دم اعتباره احللقة 
األضعف، وختم اخلضر مطالبا 
اإلدارة اجلامعية بأن تستمع إلى 
صوت القوى الطالبية واالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت والتي متثل 
هموم الطالب وتطلعاته وميكن 
بالتعاون معها أن تسهم في حل 
الكثير من املشاكل التي تعترض 

مسيرته األكادميية.
آالء خليفة  ٭

د.عبدالرض����ا أس����يري وعميد 
كلية الدراسات العليا د.عبداهلل 
الشيخ وعميد كلية طب األسنان 
د.ناثانيل سوالكو وعميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب وعميد 
القب����ول والتس����جيل د.مثنى 
الرفاعي، مشيرا الى انه لم تتم 
مناقشة ميزانية نقابة العاملني 

في اجلامعة.
وأض����اف ان املجلس ناقش 
مشروع ميزانية اجلامعة للسنة 
املالي����ة 2012/2011 ومذكرة في 
شأن نظام االستعانة بأعضاء 
هيئة تدريس غير متفرغني من 
الكويتيني احملالني للتقاعد وسبق 
شغلهم وظائف هيئة تدريس 

باجلامعة.
كم����ا أوضح ان����ه مت اعتماد 

وأعل����ن أمني س����ر مجلس 
جامع����ة الكويت األم����ني العام 
د.أنور اليتام����ى انه مت حتديد 
الس����قف األعلى ألعداد الطلبة 
املس����تجدين باجلامع����ة بعدد 
6850 طالبا وطالبة موزعني على 
الكلي����ات اجلامعية، مع رفض 
التي تزيد على األعداد  األعداد 
املوضح����ة، الفتا الى ان معيار 
القبول هو العدد وليس النسب 
بحي����ث اذا تقدم 10 آالف طالب 
سيتم قبول 6850 طالبا فقط من 
الطلبة املستجدين للعام الدراسي 
2012/2011 موزعني على  املقبل 

الكليات اجلامعية.
وقال اليتامى: انه مت التجديد 
لعدد م����ن عمداء الكليات منهم 
العلوم االجتماعية  عميد كلية 

في جلسة ماراثونية استمرت 
قرابة ال� 7 ساعات، عقد مجلس 
جامعة الكويت اجتماعه برئاسة 
وزير التربي����ة ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي مساء امس 
األول لبح����ث عدد من القضايا 
املدرجة على جدول األعمال. بدأ 
االجتماع في متام الس����اعة ال� 
5.30 عصرا وانتهى الساعة 12.30 
مساء، بحضور مدير اجلامعة 
الب����در وأمني  د.عبداللطي����ف 
اليتامى  عام اجلامعة د.أن����ور 
واألعض����اء اخلارجيني وباقي 
أعضاء املجلس، وناقش احلضور 
بند التعدي����الت املقترحة على 
القواعد األساسية لقبول خريجي 
الثانوية العامة وشروط التحويل 

والقدرة االستيعابية.

الشيخة حصة الصباح ومتاضر السديراوي أحمد املليفي ود.عبداللطيف البدر ود.أنور اليتامى خالل االجتماع

حتفظ املليفي

3 ساعات ملناقشة البند األول

ترقية 13 عضو هيئة تدريس

حتفظ وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد املليفي على قرار حتديد 
6850 طالبا وطالبة كون العدد املقدم من قبل اجلامعة قليال، ولكن 

محاولته باءت بالفشل، وأكد لهم رجوعه إلى احلكومة وأبدى حتفظه.

متت مناقشة البند األول خالل االجتماع من قبل اعضاء مجلس 
اجلامعة الى قرابة الثالث ساعات متواصلة في محاولة من قبل 

الوزير لثني األعضاء عن قرار حتديد اعداد املقبولني ولكن دون 
فائدة، معللني رفضهم بان الطاقة االستيعابية للجامعة ال تسمح.

متت ترقية 13 عضـوا من أعضاء هيئة التدريس منهم عضوان من 
كلية احلقوق وآخـر من كلية الشريعة والدراسات االسالمية.

الكندري: األساسية استحدثت برامج ملواكبة سوق العمل

الزمالء، الى جانب بقية زمالئهم، 
متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح 
في حياتهم املستقبلية، موضحا 
ان الكلية لم تخسر املغادرين او 
املتقاعدين بل كسبت تواصلهم 

املستمر والدائم معنا.
محمد المجر  ٭

املعامالت في الكلية واملنتديات 
الثقافية  العلمي����ة والن����دوات 
والبرامج املستحدثة واملتماشية 
العمل والدعم  مع حاجة سوق 
املستمر واملس����اندة املتواصلة 
للكلية، مؤكدا على الدور الهام 
والفاع����ل الذي قام ب����ه هؤالء 

برعاية مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعلي����م 
د.عبدالرزاق النفيسي وبحضور 
العام للش����ؤون  املدير  نائ����ب 
األكادميية املس����اندة د.عبداهلل 
التربية  أقام����ت كلية  الكندري 
األساسية حفلها اخلتامي السنوي 
 2011 الدراس����ي 2010/  للع����ام 
بحضور مساعد العميد للشؤون 
األكادميي����ة د.عب����داهلل احلداد 
التربية األساسية  وعميد كلية 
الس����ابق واألمني العام لألمانة 
العامة لألوقاف د.عبداحملس����ن 
اجلاراهلل اخلرافي وعميدة الكلية 
السابقة د.دالل الهدهود ورؤساء 
األقسام العلمية واملكتب الفني 
وأعضاء هيئة التدريس والعاملني 
بالكلية. وأشاد عميد كلية التربية 
األساس����ية د.عب����داهلل املهن����ا 
بالرعاية الكرمية ملدير عام الهيئة 
د.عبدالرزاق النفيسي للحفل، كما 
يأتي هذا التكرمي ألعضاء هيئة 
التدريس والعاملني بالكلية على 
ما حققوه م����ن اجنازات ابتداء 
النظام اإللكتروني لس����ير  من 

د.عبداهلل الكندري مكرما إحدى املشاركات

هنأت كلية الدراسات العليا في 
جامعة الكوي����ت طلبة الدكتوراه 
العالي  واملاجس����تير والدبل����وم 
املقيدين للعام  املقبولني بنظ����ام 
اجلامعي 2012/2011، وبهذه املناسبة 
دعت القائ����م بأعمال مديرة إدارة 
الش����ؤون الطالبية والدعم الفني 
بالكلي����ة ب����دور الق����الف الطلبة 
املس����تجدين الى حض����ور اللقاء 
التنويري الذي س����يعقد في متام 
الس����اعة العاشرة من صباح يوم 

االحد 6/12 اجلاري.
وذكرت القالف ان عمادة الكلية 
ستس����تعرض اللوائح والقوانني 
التي تفيد الطلبة كما س����تتناول 
كيفية امتام عملية التسجيل على 
اإلنترنت، مش����يرة الى انه سيتم 
خ����الل اللقاء التنوي����ري توزيع 
اخطارات القبول للطلبة املقبولني 
واسم املستخدم وكلمة السر ليتمكن 
الطلبة من الدخول في نظام الطالب 

اإللكتروني.

لقاء للمقبولني
في الدراسات 

العليا األحد

الشيباني التقى الدارسني في والية فيكتوريا

كواالملب���ور � كونا: التقى س���فيرنا لدى 
استراليا خالد الشيباني الطلبة الكويتيني 
في والية فيكتوريا اذ نقل للطلبة حض القيادة 
السياسية لهم على املثابرة واإلبداع واالجتهاد 
في نيل العلم واملعرفة والتزود بالعلم من 

اجل املساهمة في تنمية الوطن.
وأش���ار الش���يباني في بيان ل� »كونا« 
أمس الى انه أوصى الطلبة بااللتزام بالدين 
ومخافة اهلل عز وجل في كل عمل وناشدهم 
االلتزام والتقي���د بقوانني البلد املضيف ملا 

من شأنه حتقيق سالمتهم أوال ثم ليعكسوا 
صورة مشرفة على ارض الواقع عن بلدهم 
الغالي الكوي���ت مطالبا إياهم ببذل اجلهود 
للتحصيل العلمي للوصول للهدف والغاية 

من بعثتهم.
وأكد أن السفارة واملكتب الثقافي لن يدخرا 
جهدا في تقدمي كل الدعم واملساعدة وتقبل 
كل االقتراحات والشكاوى ومخاطبة القنوات 
الرسمية االسترالية بهدف تذليل كل العقبات 

وخلق مناخ مالئم للتحصيل العلمي.

السفير خالد الشيباني خالل لقائه عددا من الطلبة

أعداد الطلبة في كل كلية للعام املقبل
450احلقوق
850اآلداب
1350العلوم

250مركز العلوم الطبية
800الهندسة والبترول

250الطب املساعد
850التربية

500الشريعة والدراسات اإلسالمية
750العلوم اإلدارية

550العلوم االجتماعية
250البنات اجلامعية

بدر نشميد.عواد الظفيري محمد العتيبيحسني اخلضرد.علي بومجداد

اعتماد انتداب عدد 
من أعضاء هيئة 
التدريس للعمل

في وزارة التعليم 
العالي بوظيفة
رئيس مكتب

أو ملحق ثقافي

األعداد املتزايدة
من الطلبة تشكل 
عبئا على األساتذة

نأمل أال تكون احللول 
على حساب الطالب 

واعتباره احللقة 
األضعف


