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البراك والدقباسي: سنتبنى مطالب إخصائيي

األغذية والتغذية اخلاصة بالكادر وبدل طبيعة العمل

»اجلامعة«: جلنة عليا لإلشراف على انتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية للعام 2012/2011

التقدمي في اجلامعة املفتوحة مستمر حتى 14 اجلاري

مس���لم البراك سيقدمان عدة 
أسئلة أخرى لوزارة الصحة 
حول إدارة التغذية واالطعام، 
كم���ا أكد انهم���ا يتابعان هذه 
القضية وان لديهما تصورات 
مح���ددة لتحقي���ق مطال���ب 
اخصائي���ي األغذية والتغذية 

في أقرب وقت ممكن.
وتوجه الهيفي بجزيل الشكر 
والعرفان لكل من الدقباس���ي 
والبراك على حتركاتهم اجلادة 
ومساندتهم الخصائيي التغذية 
واألغذية للحصول على حقوقهم 
املشروعة، مشيرا الى ان لقاء 
سيجمع اللجنة نهاية االسبوع 
اجلاري م���ع النائ���ب البراك 
ملواصلة املشاورات حول حقوق 

ومطالبات االخصائيني.
محمد المجر  ٭

لوزي���ر الصح���ة ح���ول هذا 
املوض���وع وان���ه بانتظار رد 
الوزارة، مشيرا الى ان النائب 
الدقباسي أكد للوفد انه والنائب 

والدراس����ات بإدارة االرشاد 
األكادميي � )املشرف العام على 

االنتخابات(.
اللجنة  ثاني����ا: تخت����ص 
مبتابعة حسن سير انتخابات 
العلمية والروابط  اجلمعيات 
الطالبي����ة للع����ام اجلامع����ي 
جمي����ع  وله����ا   ،2012/2011
الصالحيات في اتخاذ القرارات 
واإلجراءات ذات الصلة وفق 
اللوائ����ح اجلامعية والقواعد 

املقررة في هذا الشأن.
ثالثا: ترفع اللجنة تقريرا 
لعميد شؤون الطلبة يوضح 
به جمي����ع األعمال التي قامت 
التي واجهتها  بها واملعوقات 

ومقترحاتها في هذا الشأن.
رابعا: للجنة ان تس����تعني 
مبن تراه مناسبا ملعاونتها بعد 

موافقة عميد شؤون الطلبة.

ان التس����جيل في جميع برامج 
الدراس����ة التي تقدمها اجلامعة 
للطلبة خريجي الثانوية العامة 
تتم عن طريق شبكة االنترنت 
على املوقع الرس����مي للجامعة 
)www.aou.edu.kw( ومستمرة 
حتى 14 اجل����اري مؤكدا أهمية 
التزام جميع الطلبة املستجدين 
الراغبني في مواصلة تعليمهم في 
البرامج التي تقدمها اجلامعة مبا 
سبق وان أعلنت عنه من بيانات 
واشتراطات للتسجيل عبر املوقع 

االلكتروني للجامعة.
آالء خليفة  ٭

املالية(.
فيصل عبداهلل مقصيد  العالقات 2 ادارة  � مدير 
العامة واإلع���الم باجلامعة 
)رئيس جلنة العالقات العامة 

واإلعالم(.
خالد عبداحملسن الياقوت  األم����ن 3 إدارة  مدي����ر   �
والس����المة باجلامعة )رئيس 

اللجنة األمنية(.
ملياء محمد الرومي � رئيس  القس����م النقاب����ي بإدارة 4
الشؤون الطالبية )رئيس اللجنة 

اإلدارية(.
نبيل محمد املفرح � رئيس  قس����م اإلرش����اد بإدارة 5
اإلرشاد األكادميي )رئيس اللجنة 

امليدانية(.
عدنان خضي����ر نهار �  البحوث 6 رئيس قس����م 

جانب باقي اجلامعات احلكومية 
واخلاصة املساهمة في احلياة 
التعليمية وقبول نسب محددة 
م����ن الطلبة خريج����ي املرحلة 
الثانوية وتقدمي تعليم جامعي 
على مس����توى عال م����ن النوع 
واجلودة مبوجب اتفاقية الشراكة 
مع اجلامعة املفتوحة في بريطانيا 
وف����ق متطلبات واش����تراطات 
اجلهات الرس����مية في الكويت. 
وأوضح ان ادارة فرع اجلامعة 
في الكويت بدأت ومنذ يوم أمس 
استقبال طلبات االلتحاق للفصل 
الداراسي 2012/2011 مشيرا الى 

التقى وفد جلنة اخصائيي 
األغذية والتغذية وممثل عن 
نقاب���ة التغذي���ة النائب علي 
الدقباسي لبحث ما توصلت اليه 
اللجنة خالل حتركاتها األخيرة 
الرامية إلقرار حقوق اخصائيي 
األغذية والتغذية املتمثلة في 
تعديل املسمى الوظيفي، وإقرار 
كادر خاص لهم، وصرف بدل 
طبيع���ة عمل واملس���اواة مع 
التخصصات األخرى كالصيدلة 
والعالج الطبيعي، وتعديل قرار 
التراخيص الصحية في وزارة 
الصحة املتعلق���ة بالتغذية، 
الفرصة حلملة  وكذلك إعطاء 
الدبلوم الستكمال دراساتهم 

في الكويت.
ونقل الهيفي عن الدقباسي 
تأكيده بأنه تقدم بعدة أسئلة 

أصدر عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.عبدالرحيم 
ذياب قرارا بشأن تشكيل جلنة 
عليا لإلشراف على انتخابات 
اجلمعيات العلمية والروابط 
الطالبي���ة للع���ام اجلامعي 
القرار  2012/2011 ويقض���ي 

بالتالي:
أوال: تشكيل جلنة باسم 
اللجن���ة العلي���ا النتخابات 
اجلمعيات العلمية والروابط 
الطالبي���ة للع���ام اجلامعي 
2012/2011 برئاسة د.علي سيف 
فرحان النامي العميد املساعد 
لشؤون الطلبة وعضوية كل 

من التالية أسماؤهم:
مساعد صايل الثويني  ادارة الشؤون 1 � مدير 
الطالبي���ة � عمادة ش���ؤون 
الطلب���ة )رئي���س اللجن���ة 

قدم مدير فرع اجلامعة العربية 
املفتوح����ة في الكوي����ت نايف 
التهان����ي والتبريكات  املطيري 
الناجحني في ش����هادة  للطلبة 
الثانوية العامة للعام الدراسي 
2011/2010. وثمن املطيري جهود 
أولياء األمور على رعاية ودعم 
أبنائهم الطلبة وجهود التربية 
والتعلي����م من م����دراء وهيئة 
تدريس بإجناحهم مسيرة التربية 

والتعليم في الكويت.
وق����ال املطيري: ان اجلامعة 
املفتوح����ة ومن خالل  العربية 
فرعها في الكويت تواصل والى 

علي الدقباسيمسلم البراك

د.عبدالرحيم ذياب

نايف املطيري

توجه رئيس اللجنة الطالبية 
ورئيس جلنة املستجدين في االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب نواف 
الزعبي بأحر التهاني والتبريكات 
للناجحني في الثانوية وما يعادلها، 
متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، 
وق����ال ان قبول املس����تجدين من 
مخرجات الثانوي����ة الراغبني في 
الهيئة  االلتحاق بكليات ومعاهد 

سيبدأ اليوم )األحد(.
الزعب����ي ان جلنة  وأوض����ح 
املستجدين ستتواجد في الصالة 
املخصصة الستقبال زمالئهم من 
مخرج����ات الثانوي����ة العامة وما 
يعادلها من الراغبني في االلتحاق 
بالهيئة وتقدمي املساعدة واإلرشاد 
لهم وتذليل أي صعوبات ميكن ان 
تواجههم، مش����يرا الى ان توزيع 
املظاريف س����يكون في مبنى رقم 
7 بالعديلي����ة داخل كلية التربية 
األساسية من جهة الدائري الثالث، 
وبع����د تس����لم الطال����ب للمغلف 
املخصص بالتسجيل عليه الدخول 
ملوق����ع الهيئة لتحدي����د موعد له 
ومن ثم وضع املغلف في املاكينة 
املخصصة لذلك بعد ملء البيانات 
الالزمة، ولفت الى انه يجب على 
الذي  الطالب االحتفاظ باإليصال 
يحصل عليه من املاكينة والذي يفيد 
تقدميه للمغلف ومن ثم الدخول 
على موقع الهيئة مرة اخرى للتأكد 
من قبول بياناته. وأوضح الزعبي 
ان الطالب الذين تقدموا للتسجيل 
بالهيئة من قبل ولم يتم قبولهم 
www.paaet. عليهم الدخول للموقع
edu.kw وحتدي����ث بياناتهم فقط 
دون تسليم أي مستندات، مطالبا 
زمالءه املستجدين بعدم التردد في 
مراجعة أعضاء جلنة املستجدين 
الذين سيكونون متواجدين بصالة 
التسجيل لالستفسار عن أي أمر 

يحتاجون إليه.
آالء خليفة  ٭

الزعبي: بدء القبول 
بـ »التطبيقي« اليوم


