
 الجمعة
  ١٤  اغسطس ٢٠٠٩ 

 استقبلت وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح  10 
سفير جمهورية أملانيا االحتادية لدى الكويت د.مايكل 
ووربز. وتناول اللقاء مناقشـــة االســـتعدادات اجلارية 
البتعاث الطلبة الكويتيني ملواصلة دراستهم اجلامعية 
في مختلف التخصصات في اجلامعات واملعاهد االملانية 

اعتبارا من العام الدراسي املقبل. 

 رشا الصباح بحثت مع السفير األلماني
  إجراءات ابتعاث طلبتنا للجامعات في ألمانيا 

 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 اليتامى: دراسة رفع نسب القبول بهدف المحافظة 
على الطاقة االستيعابية للجامعة مستقبالً 

 المطاوعة: اجتماع اللجنة العليا للقبول بالتطبيقي الثالثاء المقبل
  محمد المجر

  أكد عميد القبول والتسجيل باإلنابة بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب علي املطاوعة في تصريح 
خاص لـ «األنباء» انه ال صحة ألي ارقام مت تداولها 
مؤخرا على أنها تقبل بالهيئة للفصل الدراسي األول 
للعام الدراســـي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وان االرقام الصحيحة 
للمتقدمني وصلت حتى امس اخلميس ١٢٣٠٠ طلب 

تقريبا فيما ال يزال فـــرز الطلبات وتدقيقها جاريا 
حتى الوصول الى العدد النهائي للمتقدمني لاللتحاق 
بكليات ومعاهد الهيئة. وأعلن املطاوعة ان اجتماع 
اللجنة العليا للقبول سيعقد برئاسة مدير عام الهيئة 
د.يعقـــوب الرفاعي على األرجح الثالثاء املقبل بعد 
عودته مـــن إجازته الدورية وتواجـــد نواب املدير 
واعضاء اللجنة حتى يتم وضع سياسة القبول للفصل 

الدراسي األول واألعداد التي ستقبل فيه.
  وأوضح املطاوعة ان نتائج القبول والتحويل بني 
الكليات من املتوقع انها ستنشر في الصحف وعلى 
موقع الهيئة يوم ٣ سبتمبر املقبل مبينا ان البعثات 
الديبلوماسية وبعثات وزير التربية ووزير التعليم 
العالي ســـتقبل جميعها وهي ١٠٠ مقعد في جميع 

كليات ومعاهد الهيئة. 

 «التطبيقي»: االنتهاء من تشكيل لجان اختيار عمداء كليات 
التربية األساسية والتكنولوجية والتجارية والتمريض

  محمد هالل الخالدي
  انتهت ادارة الهيئة العامة للتعلـــــيم التطبــــيقي والتدريب 
من تشكيل اللجان املختـــــصة باختيار عمداء الكـــــليات االربعة 
وهي كليــــــة التربــــــية االساسية، كلية الدراسات التكنولوجية، 
كلية الدراســــــات التجارية وكلية التمريض حيث من املقــــــرر 
ان تنتـــــهي فترة عمــــــل العمــــــــداء احلــــــاليني في شـــهر 
ســـبتمبر املقــــــبل مع بدايـــة الــــــعام الدراســـي اجلـــــديد، 
وتـــــتكون اللجان االربعة التي شـــكلت لكل كلـــــية من نائب 
مدير عام الهيـــئة للتعـــــليم التطـــــبيقي والبـــــحوث مقررا 
في جمــــيع اللجان وعضـــــوية اثنني من اعضاء هيئة التدريس 
من حملة شـــــــــهادة الدكتوراه لكل كليــــة وعضو من القطاع 
اخلــــاص وممـــــثل عن مجلس ادارة الهيــــئة، هـــــذا ويشترط 
في املتـــــقدمني للترشـــيـــــح لشـــغــــــل هذه املـــــناصب ان 

يكون عضـــــو هيــــئة تدريـــــــس بدرجة اســـتاذ مســــــــاعد 
بالنــــــسبة لكلــــــية الدراسات التـــــجارية والتكــــــنولوجية 
والــــــتمريض، وان يـــــكون بدرجة استاذ مـــــشارك او اســــــتاذ 
بالنسبة لكلــــــية التـــــــربية االساسية، علمـــــا ان الالئحــــــة 
احلالية بشأن معايير واجــــــراءات اختيار شاغـــــلي الوظائف 
االشــــرافية ٢٠٠٣/٢٠٠٢ هي التي ستطبق وليس الالئحة اجلديدة 

التي لم تطبق بعد.
   من جهـــــة اخرى علمـــت «األنباء» ان اعضاء جلنة اختيار 
عميد كلية التربية االساســـية هم وكيـــل وزارة التربية متاضر 
السديراوي رئيســـا للجـــــــنة، نائب مدير عام الهيئة للتعليم 
التطبيقي والبحوث د.مشعل املشـــعان مقررا، وعضوية عميد 
كلية التربيـــة بجامعة الكويت د.عبدالرحمن االحمد، د.شـــافي 

احملبوب، وعمر الغرير. 

 لجنة العمداء عقدت اجتماعًا لها بحضور مدير الجامعة واألمين العام

 د.عبداهللا الفهيد 

 د.يعقوب الرفاعي

 د.أنور اليتامى

 د.رشا الصباح خالل لقائها سفير أملانيا

  آالء خليفة
  اعلن االمني العام جلامعة 
اليتامى  الكويـــت د.انـــور 
ان جلنة العمـــداء اجتمعت 
امس برئاسة مدير اجلامعة 
الفهيد، وناقشت  د.عبداهللا 
عددا مـــن املواضيع املدرجة 

على جدول االعمال.
  وافاد د.اليتامى بأن اللجنة 
ناقشـــــــت نتائـــج القبول 
باجلامعـــة واالعداد الكبيرة 
للطـــــلبـــة والـــــذيـــن مت 
الدراســـي  قبــــولهم للعام 
جـــاوز  والـــذي  اجلديـــد 
عددهم ٧٠٠٠ طالب وطالبة 
والترتيبات التي ستقوم بها 
اجلامعة في سبيل تأمني كل 
الســـبل الكفيلة بنجاح هذا 

العام الدراسي. 
  واكـــد د.اليتامى على ان 
الطاقة  الى  اجلامعة وصلت 
االســـتـــــيعابية القصوى 
لقبـــول الطلبة فـــي املواقع 
للجامعـــة،  احلـــــاليـــة 
وعليه ســـيتم دراســـة رفع 
بـــــهدف  الـــــقبول  نســـب 
الطـــــاقة  احملـــــافظة على 

الـــخاصـــة بالفصل  الالئحة 
الصيفي ومـــا يتــــعلق بعدم 
التـــــزام فئـــة قليلة جدا من 
التدريس  اعضـــاء هيــــئـــة 
الـــــجامعة  بقوانني ولوائـــح 
فـــي دوام  بعـــــــدم االنتظام 
الفصل الصـــــيفي، حيث متت 
التوصية بحرمان من يخــــــالف 
هـــذه اللوائـــح املتعلقة بعدم 
االنــــــتظام بالدوام بحرمانه 
من املشاركة في الفصل الصيفي 
ملدة تتراوح بني ثالث وخمس 

سنوات. 

االستيعابية للجامعة لالعوام 
املقبلة. 

اللجنة  ان    وذكر د.اليتامى 
التي  ناقـــــشت االستعدادات 
قــــــامت بها االدارات اجلامعية 
للــــــعـــام الدراســـي اجلديد 
في ظل هذه االعـــداد الكبيرة 
وتـــــأمـــني احلـــرم اجلامعي 
واتـــــخـــاذ االســـتعــــدادات 
الالزمة للمحافظة على صحة 
الطلبـــة والعاملني  وســـالمة 

باجلامعة.
اللجنة تعديل     وناقشـــت 
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