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العلمي و80% فأعلى للقسم 
األدبي، ويتم تأجيل قبول 
الطلبة احلاصلني على )70 - 
أقل من 75%( للقسم العلمي 
و)78 - أقل من 80%( للقسم 
األدبي، وإعالن تخصصاتهم 
القبول  مس���بقا مع نتائج 
للفصل األول. واعتبارا من 
العام اجلامعي 2016/2015 
يت���م تثبيت احل���د األدنى 
الفصل األول  لنسب قبول 
)75% للقسم العلمي و%80 
للقسم األدبي( في اجلامعة، 
ومن ثم حتديد آلية القبول 
املتقدمني  أع���داد  في ضوء 
للجامعة ومخرجات املرحلة 
آن���ذاك. وأوضح  الثانوية 
العمداء  مقصيد أن جلن���ة 
وافقت عل���ى مذكرة عمادة 

القبول والتسجيل في شأن 
القواعد األساسية للقبول 
في جامعة الكويت وشروط 
إليها، كما وافقت  التحويل 
على اقت���راح كلية العمارة 
في شأن التحويل من داخل 
إلى كلية  الكوي���ت  جامعة 
العمارة وداخل كلية العمارة 
وبني التخصصني داخل قسم 
التصميم املرئي والداخلي 
وشروط حتديد التخصص 
في هذا القسم، واملوافقة كذلك 
على اقت���راح كلية العمارة 
التخرج  في شأن صحائف 
لبرنامجي علوم التصميم 
الداخلية  املرئي، والعمارة 
في قس���م التصميم املرئي 

والداخلي.
آالء حليفة  ٭

نس���ب القبول واإلجراءات 
الفعالة الستيعاب الطلبة 
املقبول���ني وحاجة س���وق 
العمل، حي���ث وافقت على 
آلية  االستمرار في تطبيق 
قبول الطلبة املستجدين في 
اجلامعة التي طبقت للعام 
اجلامعي 2013/2012 بحيث 
يتم الب���ت في قبول جميع 
املتقدمني من الكويتيني وأبناء 
الكويتيات وتوزيعهم على 
كليات اجلامعة وفقا لألعداد 
املعتمدة وآلية توزيع الزيادة 
العددية في املتقدمني وإعالن 
نتائج قبول املس���تجدين 
للفصلني األول والثاني، على 
أن يقتصر قبول الطلبة في 
الفصل األول على احلاصلني 
منهم على 75% فأعلى للقسم 

العمداء  هن���أت جلن���ة 
أ.د.نبيل اللوغاني مبناسبة 
تولي���ه منصب أم���ني عام 
اجلامعة بعد صدور مرسوم 
أميري يقضي بذلك، متمنية 
له داوم التوفيق والسداد في 
إدارة العملية اإلدارية واملالية 
بجامعة الكويت، مشيدة في 
الوقت ذاته بدور األمني العام 
املساعد للش���ؤون اإلدارية 
ب���در الذياب عل���ى جهوده 
املشكورة خالل فترة توليه 
األمانة العامة باإلنابة. ومن 
الرسمي  الناطق  أكد  جهته 
باسم جامعة الكويت فيصل 
العمداء  مقصيد أن جلن���ة 
ناقش���ت خ���الل اجتماعها 
برئاسة مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطيف البدر توصيات 

فيصل مقصيد

جلنة العمداء: ال تغيير في سياسة القبول باجلامعة للعام املقبل

»بوكسهل« نظمت معرض الفرص الوظيفية الثالث

نظ����م قس����م التس����ويق 
والعالق����ات العام����ة بكلية 
بوكس����هل الكوي����ت معرض 
الف����رص الوظيفي����ة الثالث 
بهدف تقدمي الفرص الوظيفة 
املميزة املتاحة أمام الطالبات 
واملعرض مستمر حتى اليوم 
»االثن����ني« داخل حرم الكلية 
في اب����و حليفة، ويعتبر هذا 
املعرض من أهم املعارض التى 
تنظمها الكلية ألهميته بالنسبة 
للطالبات اخلريجات اللواتي 
يرغنب في االلتحاق باملس����ار 

الوظيفي عقب التخرج.
وأوضح رئيس مجلس امناء 
الكلية د.عبدالرحمن الشايجي: 
ان الهدف من اقامة املعارض 
الوظيفية بالكلية هوإعطاء نوع 
من الراحة واالمان الوظيفي 
للطالبات وان دراستهن بالكلية 
ستثمر خيرا بتوظيفهن في 
وظائف مناس����بة سواء في 
القطاع احلكومي او اخلاص، 
باإلضافة الى منح الطالبات 
صورة كافية عن فرص العمل 
التي ميكن ان يلتحقن للعمل 
بها بعد التخرج موضحا ان 
كلية بوكسهل كانت من اوائل 
اجلامعات التي اس����تضافت 
خريجاتها ف����ي لقاء مفتوح 
بالكلي����ة والذي كانت فرصة 
طيبة لالستماع الى جتربتهن 
العملية بعد التخرج والعوائق 
التي تعرضن لها بهدف معاجلة 
جوان����ب القص����ور بالكلية 
واضافة ما يحتاجه سوق العمل 
الكويتي من مهارات وقدرات. 
وفي رد الشايجي على سؤال 
حول مدى امكانية استحداث 
مكت����ب بالكلي����ة لتوظيف 
اخلريج����ات اس����وة مبا هو 

معمول به في بعض الكليات، 
قال: ان عدد طالبات الكلية 700 
طالبة وسيصبح العدد 560 
طالبة بعد تخرج معظمهن في 
الكورس احلالي وبالتالي ففي 
الفت����رة احلالية ال توجد نية 
لدى الكلية الستحداث مكتب 
لتوظيف اخلريجات ولكن في 
املقابل فالكلية حريصة على 
اقامة معارض التوظيف مرتني 
س����نويا. واعلن الشايجي ان 
شركة نفط الكويت ستحتضن 
60 طالبة من الكلية لتدريبهن 
في فت����رة الصيف، مؤكدا ان 
الكلية حريصة على ارس����ال 
طالباتها للتدريب امليداني في 
مختلف الشركات الكبرى في 
الكويت وفلسفتنا في التدريب 
امليداني تق����وم على ترجمة 
الدراسة الى واقع فعلي، ومن 
ناحية اخرى طالب الشايجي 
بض����رورة خلق الثق����ة بان 
الكويتي مؤهل للعمل في جميع 
املجاالت، موضحا ان احلكومة 
تغري الكويتي للعمل ولكنها 
في املقابل ال جتبر رب العمل 

على توظيف الكويتي
من جانبها قالت مسؤولة 

التسويق بكلية بوكسهل سونيا 
جمول: ان املعرض يقام للمرة 
الثالثة وقد اس����تقطب أعدادا 
كبيرة من الطالبات اخلريجات 
واملستمرات في الدراسة من 
مختلف التخصصات، الفتة 
ال����ى انه قد تخل����ل املعرض 
ندوة تدريبية من قبل شركة 
النفط الكويتية عن برنامجهم 
التدريبي الصيفي اخلاص بهم 
على مسرح عيسى الرفاعي. 

وأعلنت جمول عن تنظيم 
الكلية لن����دوة اليوم االثنني 
بعنوان »كيف تختاري مسارك 
الوظيفي؟« س����تلقيها مديرة 
ش����ؤون املوظفني في شركة 
نسلة الكويت س����وار الزين 
متابعة: أن املعرض س����وف 
يض����م العديد م����ن اجلهات 
والشركات التي تفتح املجال 
أمام اخلريجات لتقلد وظائف 
مميزة تتناسب مع طموحاتهن 
ودراساتهن األكادميية ومن 
ضمن هذه الشركات برنامج 
إعادة هيكل����ة القوى العاملة 
واجلهاز التنفي����ذي للدولة، 
ش����ركة النف����ط الكويتي����ة، 
شركة الوطنية لالتصاالت، 
بنك بوبيان وش����ركة وظيفة 
وغيرها. وف����ي جولة داخل 
املعرض، قال آمر تدريب من 
فريق عمل التطوير الوظيفي 
والتخطيط بشركة نفط الكويت 
عباس حمزة: نش����ارك اليوم 
في معرض الفرص الوظيفية 
بكلية بوكسهل إلعطاء فكرة 
متكامل����ة عن ش����ركة نفط 
الكويت بهدف تعريف الطالبات 
بالتخصصات التي نحتاجها 
والتدريب امليداني ومجاالت 
التوظيف، مؤكدا حرص شركة 

نفط الكويت على املشاركة في 
كل املع����ارض التي تدعى لها 
سواء كانت جامعات حكومية 
او خاصة. ولفت حمزة الى ان 
الشركة حترص على استقطاب 
فئة الطلبة والطالبات حديثي 
التخرج لتعريفهم بالتخصصات 
التي حتتاجها الشركة سواء 
من الدبلوم او البكالوريوس، 
فضال عن حرص الشركة ايضا 
على تعريف الطالبات اللواتي 
مازلن على مقاعد الدراس����ة 
بالوظائف املتاح����ة لهن في 
املستقبل واحتياجات سوق 
العمل حتى يؤهلن انفسهن 
ليك����ن جدي����رات بااللتحاق 
بالوظيفة املناسبة. وحتدث 
املوظف باملوارد البشرية في 
ش����ركة الوطنية لالتصاالت 
محمد علي عن مش����اركتهم 
مبعرض كلية بوكسهل للبنات، 
مؤكدا حرص الش����ركة على 
توظي����ف الكويتيني حديثي 
التخرج، ولفت الى ان الشركة 
حترص دائما على تطوير اداء 
موظفيها وإحلاقهم بالدورات 
الكتس����اب املزيد من املهارات 
كما ان الشركة متنح فرصة 
ملوظفيها بإرسالهم الستكمال 
دراستهم على نفقة الشركة، 
مش����يرا ان ش����ركة الوطنية 
لالتص����االت حريص����ة على 
املشاركة في معارض الفرص 
الوظيفية سواء في اجلامعات 
احلكومية او اخلاصة وهذه هي 
السنة الثانية التي يشاركون 
فيها مبعرض كلية بوكسهل 
للبنات وأعلن علي ان الشركة 
حريصة على »التكويت« خالل 

املرحلة املقبلة.
آالء خليفة  ٭

د.عبدالرحمن الشايجي متحدثا للزميلة آالء خليفةجانب من املعرض  )متني غوزال( 

عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت نظمت معرض القبول اجلامعي السنوي األول

البدر: نطالب بعمل اختبار وطني ملعرفة مواهب الطلبة احلقيقية
جناح أو رسوب، واإلبداع 
التخصص يكون بناء  في 
على الرغبة الداخلية للفرد 
ومن ثم اإلبداع في العمل.

من جهتها، ذكرت مديرة 
إدارة القبول بعمادة القبول 
والتسجيل ندى املطلق أن 
فكرة إقامة معرض القبول 
األول جاءت لتحقيق مبدأ 
الثانوية  العدالة لطلب����ة 
في م����دارس الكويت، وقد 
متت دعوة جميع املدارس 
احلك�ومي����ة  الثانوي������ة 
واخلاص��ة لتشجيع طلبتها 
املتوقع تخرجهم حلضور 
هذا املع����رض وفق جدول 
زمني لزيارات الطلبة على 
مدى 8 أي����ام خالل الفترة 
الصباحية بالتنس����يق ما 
بني جامعة الكويت ووزارة 

التربية.
وتابع��ت املطلق قائلة: 
يه��دف ه����ذا امل�عرض إلى 
تع�ري������ف طال�ب املرحلة 
الثان�وي��ة بش��روط القبول 
والتح�وي����ل إل����ى جامعة 
الك��وي�ت وكي�في��ة االلتحاق 
بها، والتعرف على اللوائح 
اجلامعية املتعلقة بنظام 
الدراسة فيها وأهمية تأدية 
اختبارات القدرات األكادميية 
وأثرها في االلتحاق ببعض 

الكليات.

آالء خليفة  ٭

حت����ت رعاية وحضور 
مدير جامعة الكويت أ.د.عبد 
افتتحت  الب����در،  اللطيف 
القبول والتسجيل  عمادة 
مع����رض القبول اجلامعي 
الس����نوي األول لطلب����ة 
الثانوية بحضور  املرحلة 
كل من القائم بأعمال عميد 
القبول والتسجيل د.صبيح 
إدارة  املخيزمي، ومدي����رة 
القبول ندى املطلق، وعدد من 
مديري إدارات ومراكز العمل 
باجلامعة، وموظفي عمادة 
القبول والتسجيل، والطلبة 
والطالب����ات م����ن املدارس 

املشاركة باملعرض.
وأك����د مدي����ر اجلامعة 
املع����رض رائعة  أن فكرة 
وعمادة القبول والتسجيل 
بذلوا قصارى جهدهم من 
خالل عملهم بهذا املعرض، 
والهدف منه تعريف الطالب 
والطالبات على التخصصات 
املختلفة باجلامعة لتحديد 
رغبة الطال����ب في اختيار 
التخصص والكلية حسب 
الرغبة لإلب����داع في مجال 
التخص����ص بعد التخرج، 
إلى أهمي����ة عقد  مش����يرا 
اختبارات القدرات األكادميية 
للطلب����ة، ومتمني����ا عمل 
اختبار وطني على مستوى 
الكويت يح����دد فيه كمية 
املعرف����ة الدني����ا املطلوبة 
للنجاح في اجلامعة بدون 

د.عبد اللطيف البدر خالل افتتاح املعرض

مدير اجلامعة: على طلبة الثانوية حسن اختيار التخصص الدراسي
في حديث للصحافيني مع مدير جامعة 
الكويت د.عبداللطيف البدر على هامش 

املعرض، حث البدر طلبة الثانوية العامة على 
حسن اختيار التخصص الدراسي في املرحلة 

اجلامعية، واحلرص على اختيار التخصص 
الذي يتماشى مع ميول الطالب ورغبته كي 

يبدع في املجال الذي يختاره ويتناسب 
مع قدراته وإمكانياته ورغباته، مشددا على 

ضرورة عدم اختيار التخصص غير املتوافق 
مع رغبة الطالب كون هذا األمر عامال مينع 

الطالب من اإلبداع والتميز. واقترح البدر ان 
يكون القبول بجامعة الكويت بناء على اختبار 

وطني ينظم للطلبة قبل قبولهم باجلامعات، 
وليس بناء على معدل الثانوية العامة كما 
هو معمول به ألن معدل الثانوية العامة ال 
يدل على موهبة الطالب، متمنيا البدر أن 

يكون االمتحان الوطني على مستوى الدولة، 
وهو سيحدد النجاح من الرسوب، ويحدد 

كمية املعرفة الدنيا املطلوبة للنجاح باجلامعة 
والقبول باجلامعة، فمثال إذا كان االمتحان من 

ألف نقطة فجامعة الكويت تقبل من يحصل 
على 600 نقطة وهكذا مع بقية اجلامعات.

 ٭ آالء خليفة

محمد علي  عباس حمزة 

الكلية األسترالية حتصل على االعتراف 
الدولي عن »برنامج املهارات التأسيسية«

متاش����يا مع اخلطة االس����تراتيجية للكلية 
األسترالية بالكويت وأهدافها الرامية الى تقدمي 
أعلى مستويات التعليم للطالب، أعلنت الكلية 
عن تغيير »برنامج دراسات اللغة االجنليزية« 
السابق الى »برنامج املهارات التأسيسة«، والذي 
يعكس الهدف اجلديد للبرنامج املتمثل في ترسيخ 
قاعدة تعليمية أكثر قوة تتيح للطالب متابعة 
دراس����اتهم في مختلف املجاالت.  وكان الهدف 
الس����ابق للبرنامج يكمن في مس����اعدة الطالب 
على تطوير مهارات القراءة والكتابة لديهم فيما 
يتعلق باللغة االجنليزية فقط، اال أن النموذج 
اجلديد للبرنامج يتضم����ن التركيز على اللغة 

االجنليزية، والرياضيات، والفيزياء، ومهارات 
الكمبيوتر، والتي تعد جميعا عناصر مهمة في 
تطوير املسار التعليمي واملهني للطالب. وبهذه 
املناسبة، صرح د.س����عد العمري، عميد الكلية 
االسترالية للش����ؤون األكادميية قائال: »عملنا 
على حتديد أولويات املنهج الدراسي للبرنامج 
التأسيسي خالل الس����نة املاضية، مما انعكس 
ايجابيا على جودة ما نقدمه واكتسبنا اعتراف 
اجلهات العاملية باملنهج وباحملتوى مثل اعتراف 
مؤسسة »تاف« مبقاطعة كوينزالند األسترالية، 
ومعهد أستراليا الفني للمهارات، واملعهد املركزي 

للتكنولوجيا مبقاطعة كوينزالند«.

اللجنة التأسيسية لرابطة أكادميية الكويت للفنون: 
نشجب كسر وإتالف مكتب رئيس قسم الديكور

وحرمة املؤسسات األكادميية«، 
رافضا بشدة »هذه التصرفات 
الالمسؤولة بكسر وإتالف مكتب 
د.الهاجري، التي تشوه سمعة 
ومكان����ة املعهد العالي للفنون 
املسرحية، والتي جاءت انتقاما 
من موق����ف د. خليفة الواضح 
إزاء اإلدارة احلالي����ة للمعهد، 
املنسجم كرئيس لقسم الديكور، 
مع الدور اإلصالحي الذي تقوم 
به الرابطة، جتاه تخبط اإلدارة 
احلالية للمعه����د وجتاوزاتها 
املتك����ررة للوائ����ح والقوانني، 
وانفالت األوضاع بسبب ذلك«. 
وعبر املويل عن أسفه ودهشته 
من »هذا السلوك الغريب، وكسر 
غرف����ة أحد الزم����الء«، رافضا 
حتت أي مبرر، ع����دم االلتزام 
بالعمل املؤسس����اتي املفروض 
في اجلامع����ات واألكادمييات، 
محمال عميد املعهد العالي للفنون 
املسرحية، مسؤولية هذا السلوك 
غير املقبول. وقال املويل: ال يجوز 
ألي إدارة أكادميية، وأخص بالذكر 
إدارات املعاهد الفنية، أن ترفض 
االستماع للرأي اآلخر، وأال تؤمن 
بالعمل النقابي والدور الرقابي 
الذي تقوم به الروابط، من باب 
إيجاد غطاء ملمارسات حتاول 
إخفاءها عن املسؤولني بالدولة، 
إذ كلن����ا يلمس ويق����در الدور 
احليوي ال����ذي تلعبه الروابط 
حملاربة الفساد اإلداري، املتمثل 
في الترقي����ات املخالفة لبعض 
أعضاء هيئ����ة التدريس، وفي 
التعيينات العشوائية املخالفة 
للقوان����ني واللوائ����ح والنظم، 
وأخيرا دورها البارز في كشف 
املخالفات والتجاوزات، واألطماع 
لالستحواذ على مناصب أكادميية 
الكويت للفنون، التي شوهت 
وأعاقت عملية إنشاء مشروع 
األكادميية. وختم املويل قائال: 
ثقتنا دوما بأن االنتصار للمبادئ 
واألعراف األكادميية والقوانني 
البد يتحقق آجال أو عاجال، ونحن 
نعي جيدا محاوالت إلهائنا عن 

منهجنا اإلصالحي الشامل.

للمعاهد الفنية. وفي املوضوع 
نفسه قال رئيس رابطة املعهد 
العالي للفنون املسرحية د. فاضل 
املويل في تصريح صحافي، إنه 
رغم أننا تعودنا على التجاوز 
على القانون، في معهد املسرح، 
فإننا فوجئنا بوصول األمور الى 
حد االستخفاف بالقرار الوزاري 
القاضي بتعي����ني د. الهاجري 
رئيسا للقسم، وطباعة قرارات 
داخلية منعدم����ة وبال قوة أو 
غطاء قانوني، للتجاوز على هذا 
القرار الوزاري الس����اري حلني 
صدور قرار وزاري آخر يجبه، 
ثم وبعد ذلك اقتحام مكتب د. 
الهاجري، والعبث مبحتوياته 
وانتهاك خصوصيته. وأضاف 
املويل: إنه ال يروق ألي تربوي 
حقيقي ج����اد، هذا التخبط مع 
قرب امتحانات الطلبة الدارسني 
بقسم الديكور واملعهد، متجاهلني 
توجيهات وزير التعليم العالي 
عن أهمية االنضباط، واالرتقاء 
بالعم����ل األكادمي����ي، وهو ما 
يستوجب تدخل وزير التربية 
والتعليم العالي، وفتح حتقيق 
ف����ي احلادثة ملعرف����ة دوافعها 
وأسبابها، واحلقيقية الكامنة 
وراءه����ا. وأع����رب املويل عن 
استهجانه الشديد لهذه احلادثة 
»الدخيلة على احلياة التعليمية 
واألوس����اط األكادميية، والتي 
كشفت للرأي العام مدى التعسف 
والتهور، في مستوى التعامل، 
ال����ذي ال يتوافق م����ع طبيعة 

أعلنت اللجنة التأسيسية 
لرابطة أكادميية الكويت للفنون، 
باس����م أعضاء هيئة التدريس 
املنتمني لها، عن اس����تنكارها 
املطلق للتصرفات الالمسؤولة 
التي وقعت ف����ي املعهد العالي 
للفنون املسرحية، جتاه رئيس 
قسم الديكور املسرحي عضو 
الرابطة د. خليف����ة الهاجري، 
باقتحام مكتبه باملعهد العالي 
للفنون املس����رحية عن طريق 
الكسر، واالستيالء على مستندات 
القسم، في منظر مخز، على مرأى 
من طلبة املعهد والعاملني فيه. 
ونحن في اللجنة التأسيسية 
للرابطة، نرى أن هذا املوقف نابع 
من أحقاد معروفة على أعضاء 
هيئة التدريس في األكادميية، 
ممن يطالبون بااللتزام بالنظم 
واللوائح الداخلية والقوانني، 
حيث إننا نعل����م يقينا نقابية 
الزمي����ل د. خليف����ة الهاجري، 
ومهنيت����ه، والتق����اءه الفكري 
والنقابي م����ع احلريصني على 
مس����تقبل الثقاف����ة والفنون 
واملعاه����د الفني����ة، ويبدو أنه 
يدفع ثمن باهظ لتمسكه بهذا 
النهج املشرف، وآرائه البناءة، 
وتوجهه الداعم لتطبيق اللوائح 
وااللتزام بالقرارات الوزارية، 
التي تصب في املصلحة العامة 

د. خليفة الهاجريد. فاضل املويل
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