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إعـــــــالن مـن وزارة الـصــــحـــــــة
تعلن وزارة الصحة عن حاجاتها

ألطــــــبـــــــاء للعــــمـــــل 
بإدارة الصحــــــة املدرســـــيـــــة

على أن تتوافر فيهم الشروط التالية :
- أن يگون حاصاًل على بگالوريوس طب وجراحة بتقدير جيد جدًا وخبرة 

ال تقل عن خمس سنوات.
- أن يگــون حاصاًل علــى ماجستيـر باطنــيــة أو أطفــــال وخبـــرة ال تـقــل 

عن ثالث سنوات.
- أال يزيد عمر املتقدم عن 37 عامًا.

فـــي  املدرســيــــة وخبـــرة  الصحـــــة  فـــي مجــــال  لــــديـــــه خبـــرة  أن يگون   -
اللغة االجنليزية.

تقدم الطلبات في مگتب السيد وگيل الوزارة املساعد للشؤون الفنية
ديوان عام الوزارة - الصليبيخات في موعد أقصاه شهر من تاريح اإلعالن

البروفيسور فيشي كاري خالل تسلمه الدكتوراه الفخرية

تقديراً واعترافًا بدوره وإجنازاته في مجاالت العلم والتكنولوجيا 

جامعة كيب بريتون الكندية متنح رئيس 
الكلية األسترالية درجة الدكتوراه الفخرية

أعل���ن مرش���ح قائم���ة 
 )Q8SF( املستقبل الطالبي
فيص���ل ب���در البحيري من 
امي���ركا عن ط���رح القائمة 
ملوقعه���ا االنتخابي اجلديد 
والذي يحتوي على املعلومات 
املهمة التي يحتاجها الطلبة 
والطالب���ات للتعرف على 
القائمة ومرشحيها وبرنامجها 

االنتخابي.
وبني البحيري أن املوقع 
البرنامج  يحت���وي عل���ى 
االنتخاب���ي وهو عبارة عن 
القائم���ة والطلبة  عهد بني 
والطالبات، حيث تس���عى 
القائمة حلل مشاكل الطلبة 
وخصوصا القضايا اخلمسة 
الت���ي مت���س اغل���ب طلبة 
وطالبات الواليات املتحدة.

»املستقبل الطالبي ـ أميركا« تفتتح موقعها 
االنتخابي اجلديد وتطرح 5 قضايا تهم الطلبة

وأوضح البحيري ان هذه 
القضايا اخلمسة هي إيجاد 
مقر لالحتاد في اميركا، خفض 
شرط املاجستير الى 3 نقاط، 
إلغاء ش���رط احلصول على 
توفل او آيلتز ملن حصل على 
قبول أكادميي، توفير مرافق 
للطالبة غير املتزوجة اسوة 
بالدول اخلليجية، وتسهيل 
حتويل الطلبة الدارسني على 
حس���ابهم اخلاص لبعثات 

الوزارة.
ودع���ا البحي���ري طلبة 
الواليات املتحدة  وطالبات 
الى زيارة املوقع  االميركية 
االنتخابي وتصفح محتوياته 
www.q8sf.org/ الهام���ة 

.voteblue2012
 ٭محمد المجر
 ٭

فيصل البحيري

منحت جامع����ة »كيب بريتون« بوالية نوفا 
سكوتيا في كندا البروفيسور فيشي كاري رئيس 
الكلية األسترالية في الكويت الدكتوراه الفخرية 
تكرميا له وتقديرا لدوره واجنازاته العلمية وذلك 
خالل حفل التخرج الذي أقامته اجلامعة في 27 

أكتوبر املاضي.
وفي كلمة لها بهذه املناس����بة وجهتها باسم 
اجلامعة رئيس مجلس أمنائها »أنيت فيرشوران« 
أشادت باالجنازات العلمية امللحوظة للبروفيسور 
فيشي كاري، واصفة إياه بالباحث واملعلم والقائد 
الذي ساند الشراكة الدولية وذلك من خالل عمله 
لتعزيز فرص التعليم لآلخرين. وأضافت قائلة: 
ان الدكتوراه الفخرية تعتب����ر أعلى بكثير من 
رسائل الدكتوراه، فهي متنح كدرجة فخرية تقديرا 
واعترافا بإجنازات مت����ت على مدى احلياة في 
مجاالت العلم والتكنولوجيا واملوسيقى والفنون 

وخدمة املجتمع.

وفي كلمة له بهذه املناسبة خاطب البروفيسور 
كي����ري اخلريج����ني قائال: إن عملي����ات التغيير 
والتحول مس����تمرة كجزء أصي����ل من وجودنا 
الي����وم هنا، وعلينا العمل بج����د لبناء القابلية 
للمقارن����ة بني التق����دم االجتماعي واالقتصادي 
بالتقدم التكنولوجي، وحث البروفيسور كيري 
اخلريجني على ممارسة املهارات احلياتية جنبا 
الى جنب مع تطوير مسارهم الوظيفي واملهني، 
كما شجعهم على مواصلة التنمية الذاتية ومتابعة 

املشاريع لألسباب الصحيحة.
وبهذا التكرمي العلمي الكبير ينضم البروفيسور 
كاري إلى قائمة النخبة التي حصلت على الدكتوراه 
الفخرية من منظومة دول الكومنولث البريطانية 
حيث تضم القائمة رئي����س الوزراء البريطاني 
الس����ابق »غوردون براون«، ووزيرة خارجية 
الواليات املتحدة األميركية السابقة »كوندوليزا 

رايس« والعديد من عظماء التاريخ اخلالدين.

»األنباء« تنشر املذكرة التفصيلية التي عرضت على مجلس العمداء 

اجلامعة توافق على تعديل آلية توزيع مقاعد مركز العلوم الطبية 
والهندسة بني الذكور واإلناث على أساس املعيار املكافئ

علمت »االنباء« من مصادر 
مطلعة ف���ي جامعة الكويت ان 
العمداء قامت باملصادقة  جلنة 
على قرار تعدي���ل آلية توزيع 
مقاعد كليات مركز العلوم الطبية 
وكلية الهندس���ة والبترول بني 
الذكور واالن���اث بحيث يكون 
اساس القبول هو املعيار املكافئ 
الكلية كأس���اس  الذي تعتمده 
للقبول فيها وفقا لألوزان التي 

حتددها.
واش���ارت املص���ادر الى ان 
اقتراح عمادة القبول والتسجيل 
الذي تنفرد »األنباء« بنشر نصه 
الكامل جاء بناء على ضوء احلكم 
االستئنافي النهائي واجب النفاذ 

الصادر بتاريخ 2012/2/29.
وفيما يلي نص مذكرة آلية 
توزيع املقاعد بني الذكور واالناث 
في بعض الكليات والذي يتعلق 
بكليات العل���وم الطبية وكلية 
الهندسة والبترول: طبقا للقواعد 
االساس���ية للقبول والتحويل 
ف���ي جامعة الكوي���ت املعتمدة 
م���ن مجلس اجلامع���ة بتاريخ 
2012/4/18 يت���م توزيع الطلبة 
املتقدمني الى اجلامعة وفقا لنسبة 
الشهادة الثانوية او املعدل املكافئ 
وفقا ملعيار القبول في الكلية، 
وذلك في عدم حتديد حصة من 
املقاع���د لقبول الطالب واخرى 

للطالبات.
القواعد االساس���ية  ٭ حددت 
للقب���ول والتحويل في جامعة 
الكوي���ت من س���نوات عديدة 
نسبة معينة من املقاعد للطالب 
)الذكور( في مركز العلوم الطبية 
وكلية الهندسة والبترول وذلك 
ام���ام الطالب  الفرصة  إلتاحة 
لاللتحاق بهذه التخصصات في 
ضوء احتياجات س���وق العمل 

الوطني.
٭ من املؤكد ان تطبيق هذه اآللية 
إلى اختالف في احلدود  يؤدي 
الدني���ا لقبول الطالب عنها في 
الطالب���ات، حيث يقبل الطالب 
في مركز العلوم الطبية وكلية 

لدعاوى قضائية ضد اجلامعة 
انتهت إلى صدور احكام بقبول 
بعض الطالبات في كلية الطب او 
كلية طب االسنان وبغض النظر 
عن ترتيبهن بني املتقدمات، كما 
انتهت احدى هذه الدعاوى إلى 
احلكم بالتعويض مببلغ 3000 

دينار لصالح الطالبة.
٭ جدي���ر بالذكر ان الهدف من 
توزيع املقاعد بني الذكور واالناث 
هو توفير فرص للطالب لتأهيلهم 
اكادميي���ا للتخ���رج من بعض 
التخصصات وفقا الحتياجات 

سوق العمل.
٭ جاء في القواعد االساس���ية 
للقب���ول والتحويل في جامعة 
الكويت تخصص نس���بة %40 
من املقاعد املعروضة في مركز 
العلوم الطبية على االكثر لقبول 
الطالب والبقية للطالبات، بشرط 
اال يزيد الفرق بني احلدود الدنيا 
لقبول كل من اجلنس���ني على 
50%، وبالنسبة لكلية الهندسة 
والبترول يراعى توزيع مقاعد 
الكلية بنسبة 50% للطالب و%50 

للطالبات ما امكن ذلك.
٭ ح���ددت في مرك���ز العلوم 
الطبي���ة 40% عل���ى االكثر مما 
يفيد امكانية قبول اعداد طلبة 
اقل هذه النس���بة، ونفس االمر 
بالنسبة لكلية الهندسة والبترول 
حيث وزعت املقاعد بالتساوي 
بني الذك���ور واالناث كلما امكن 
ذلك، اي انه اذا تعذر حتقيق ذلك 
يجوز تعديل هذه النسبة على 
النحو الذي حتدده آلية التوزيع 

في ضوء اعداد املتقدمني.
٭ بن���اء علي���ه يقت���رح تفاديا 
الدع���اوى القضائية  للعديد من 
التي تنتظره���ا اجلامعة، تعديل 
آلي���ة توزيع مقاعد مركز العلوم 
الطبية وكلية الهندسة والبترول 
بني الذكور واالناث بحيث يكون 
اساس القبول هو املعيار املكافئ 
الذي تعتمده الكلية كأساس للقبول 

فيها وفقا لألوزان احملددة منها.
ثامر السليم  ٭

٭ نت���ج عن تطبيق هذه اآللية 
الطلبة املستجدين للعام  على 
2011-2012 اقامة بعض الطالبات 

الهندسة والبترول بينما ترفض 
طالبات حاصالت على معدل اعلى 

من الطلبة املقبولني.

»التربية«: تشارك في املؤمتر السنوي 
لالعتماد األكادميي CAEP بأميركا

خريجه يحصل على الدبلوم

»الهندسة املعمارية« قسم جديد في الدراسات التكنولوجية
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب ان قس����م 
الدراسات  املدنية بكلية  الهندسة 
التكنولوجية يس����عى حاليا الى 
وضع اللمس����ات االخيرة النشاء 
قسم جديد في الكلية حتت مسمى 
»الهندس����ة املعمارية«، مش����يرة 
)املصادر( الى ان هذا القسم يطرح 
برنامج دبلوم الهندسة املعمارية 

لطالب وطالبات الكلية.
وأشارتت املصادر الى ان االدارة 
العليا للتطبيقي لم تبت بعد في 
انشاء قسم »الهندسة املعمارية« من 
عدمه، مؤكدة على ضرورة استكمال 
البرنامج جميع شروطه ومتطلباته 

قصيرة على جلنة الشؤون العلمية 
بكلية الدراسات التكنولوجية التي 
اش����ترطت للموافقة عليه انتهاء 
اللجان التحضيرية للمش����روع 
من بقية املهام واالعمال املطلوب 
اجنازه����ا ليحصل عل����ى املوافقة 
النهائي����ة. يذكر انه مت تش����كيل 
جلنتني االولى تهتم بتحديد املواد 
واملقررات الدراسية لدبلوم الهندسة 
املعمارية مبا يتوافق ويتماشى مع 
جميع اجلامعات العاملية التي تقدم 
هذا البرنامج الدراس����ي، واللجنة 
االخرى تعمل على استقراء حاجة 
س����وق العمل في القطاعني العام 

واخلاص.
ثامر السليم  ٭

قبل اعتماده. واوضحت املصادر انه 
ينبغي استقراء حاجة السوق الى 
التنسيق  التخصص في ظل  هذا 
مع جامعة الكويت، الفتة الى ان 
هناك مراحل عدي����دة قبل اعتماد 

البرنامج.
واستبعدت االنتهاء من اجراءات 
البرنامج اجلديدة خالل هذا العام 
ليتم اعتماده في العام املقبل وطرحه 
للطلبة للتسجيل فيه، مشيرة الى 
التكنولوجية  الدراسات  ان كلية 
يتوافر بها 4 اساتذة في تخصص 
الهندس����ة املعماري����ة و6 آخرون 

يحملون شهادة املاجستير.
ولفتت املصادر الى ان مشروع 
انشاء القسم قد مت طرحه قبل فترة  إنشاء قسم جديد في الكلية العام املقبل

نسب القبول الفوري للطلبة الكويتيني للفصل األول 2012 – 2013
احلد االدنى للقبولالكلية

كليات تعتمد على نسبة الثانوية كأساس للقبول فيها
92احلقوق
82اآلداب
العلوم

79علوم بيولوجية
80علوم رياضية وطبيعية

التربية
85تربية/ تخصصات علمية
90تربية/ تخصصات ادبية

89الشريعة
87العلوم االجتماعية

كليات تعتمد على املعدل املكافئ كأساس للقبول فيها

نسب القبول الفوري في جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني 2012/2011
النسب الدنيا للقبول الفوريالكلية
80اآلداب

82.05الشريعة
82.31العلوم االجتماعية

التربية
83تربية/تخصصات علمية
86تربية/تخصصات أدبية

الطالباتالطالبالعلوم
7577.35علوم بيولوجية

75.2475.67علوم رياضية وطبيعية
كلية تعتمد على املعدل املكافئ كأساس للقبول فيها

52.51 البنات اجلامعية*
أدبيعلميالعلوم اإلدارية*

70.7372
طالباتطالبالهندسة � تخصصات أخرى*

75.2383.49
68.2168.47العلوم/علوم احلاسوب*

* النسب املبينة هنا هي نسب مكافئة

أدبيعلميالعلوم االدارية)*(
8081

83الطب املساعد )*(
65البنات اجلامعية )*(

93مركز العلوم الطبية )*(
95الهندسة – عمارة )*(

89الهندسة – تخصصات أخرى )*(
80العلوم – علوم احلاسوب )*(

)*( احلدود الدنيا املذكورة هي املعدل املكافئ الذي يحتسب وفقا لنسبة 
الشهادة الثانوية ونتائج اختبارات القدرات االكادميية

 أعلنت كلية التربية في جامع����ة الكويت متمثلة في مكتب العميد 
للشؤون األكادميية والدراسات العليا عن مشاركتها في املؤمتر السنوي 
لالعتماد األكادميي CAEP الذي اقيم أخيرا بالواليات املتحدة األميركية - 
والية فرجينيا في الفترة من 15- 13 سبتمبر 2012، وقد حضر املؤمتر كل 
من العميد املساعد للشؤون األكادميية والدراسات العليا د.علي الكندري 
ورئيس وحدة االعتماد األكادميي بتول الهندال. وأش����ار د.الكندري الى 
أن مشاركته في املؤمتر أتت للوقوف على آخر مستجدات دمج مؤسسة 
NCATE مبعاييرها واالنتقال إلى املعايير اجلديدة CAEP في مجال األعداد 
العلمية، وضمن سعيه الدائم لدعم البرامج واحلاجة إلى تفعيل برامج 
دولية للتبادل وتطوير املؤسس����ات التعليمية في هذا املؤمتر احليوي 

الذي سيسهم في تطوير مخرجات طلبة كلية التربية.

ببالغ احلزن والأ�سى تتقدم

اإدارة م�ست�سفى الرا�سد

والأطباء وجميع العاملني بها

باأحر التعازي القلبية واملوا�ساة اإىل

د. مهــــا بــــالل
)رئي�سة ق�سم الأ�سعة ونائب املدير الطبي(

لوفاة املغفورة لها باإذن اهلل تعاىل

والـدتهـــــا
�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته

واأن ي�سكنها ف�سيح جناته


