
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور مدير 
جامعة الكويت األستاذ الدكتور 
حسني األن��ص��اري نظمت األمانة 
العامة االحتفالية السنوية جلائزة 
التميز اإلداري للعام 2017، وذلك 
أمس الثالثاء على مسرح الشيخ 
صباح السالم – اخلالدية، وقد 
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال��ي��ة ن���واب مدير 
اجلامعة، وأم��ني عام اجلامعة د. 
مثنى الرفاعي، واألمناء املساعدون 
وعمداء الكليات وم��دراء اإلدارات 

واملكرمون. 
وأل��ق��ى م��دي��ر جامعة الكويت 
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��س��ني أحمد 
األنصاري كلمة قال فيها: “باسم 
جامعة الكويت يسعدني أن أرحب 
بكم أجمل ترحيب في االحتفالية 
السنوية التي تقام مبناسبة تكرمي 
الفائزين بجائزة التميز اإلداري 
بجامعة ال��ك��وي��ت للعام 2017 
وهم النخبة املتميزة من موظفي 
وموظفات جامعة الكويت ومراكز 
عملها وإدارات��ه��ا تقديراً ملا بذلوه 
من جهد متواصل وعمٍل متفاٍن، 
وتأكيداً على دوره��م الفاعل في 
دعم املسيرة األكادميية واإلدارية 
واخل��دم��ي��ة ف��ي جامعة الكويت، 
سعياً لالرتقاء باجلودة والتميز 
في كل ما يقدمونه في مراكز عملهم 

املختلفة في اجلامعة.
وأكد أ.د. األنصاري على أن هذا 
التكرمي ليأتي م��ن أج��ل اإلسهام 
في الرقي مبستوى ج��ودة العمل 
واألداء ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، 
وهي رسالة واضحة للمتميزين 
لالستمرار على ال��ب��ذل والعطاء 
لتحقيق التميز واإلبداع، مشيرا إلى 
أن جامعة الكويت ال تدخر جهداً 
في دعم كل مبادرة تساهم في رفع 
مستوى أداء مراكز عملها وإداراتها 
وموظفيها وتهيئة كل الظروف 
املناسبة لتطورهم وتقدمهم، كما 
حترص اجلامعة كل احلرص على 
تشجيع موظفيها املخلصني إمياناً 
منها بأهمية العنصر البشري في 

إدارة العمل.
وتوجه أ.د. األنصاري بخالص 
التهنئة وال��ت��ق��دي��ر ل��ه��ذه الفئة 
املتميزة م��ن موظفي وموظفات 
وإدارات ومراكز العمل بجامعة 
الكويت، مشيداً بجهودهم املخلصة 
وكفاءتهم ف��ي العمل، وعطائهم 
املثمر، ال��ذي استحقوا عليه هذا 
ال��ف��وز وال��ت��ك��رمي، آم���اًل أن يكون 
ه��ذا التكرمي داف��ع��اً محفزاً لباقي 
العاملني باجلامعة إلى بذل املزيد 
من اجلهد ليحذو حذوهم ويؤدوا 

عملهم بإتقان.

كما تقدم بالشكر اجلزيل لألمانة 
ال��ع��ام��ة واألم����ني ال��ع��ام املساعد 
للشؤون اإلداري��ة والعاملني معه 
وألع��ض��اء جلنة اخ��ت��ي��ار التميز 
اإلداري على ما قاموا به من جهود 
مميزة لرفع مستوى العمل اإلداري 
واالرت���ق���اء مبتطلبات وش��روط 
حتقيق التميز وف��ق��اً للمعايير 
احمل���ددة ملستحقي تلك اجل��ائ��زة، 
والشكر موصول إلدارة العالقات 
العامة واإلع��الم وإدارة التطوير 
اإلداري وتنمية امل��وارد البشرية 

على تنظيم هذه الفعالية.
وم���ن ج��ه��ت��ه رح���ب أم���ني ع��ام 
اجلامعة الدكتور مثنى الرفاعي 
باحلضور في حفل جائزة التميز 
اإلداري لعام2017  والذي تنظمه 
األمانة العامة للسنة التاسعة على 
التوالي لتكرمي نخبة متميزة من 
موظفي جامعة الكويت، تقديراً 
لتميزهم واجتهادهم وكفاءتهم في 
مراكز عملهم املختلفة وكذلك مراكز 
العمل املتميزة التي ساهمت في 
رفع مستوى العمل اإلداري، مؤكداً 
أن اجلامعة ال تتوانى عن تشجيع 
موظفيها املتفانني واملخلصني في 
عملهم إلميانها ال��راس��خ بأهمية 
الكوادر البشرية في إدارة العمل 

وجودته.
وب���ني د. ال��رف��اع��ي أن ف��ك��رة 
اإلداري”  ال��ت��م��ي��ز  “جائزة 
ج��اءت حتقيقاً أله���داف اجلامعة 
االستراتيجية ال��ت��ي تتمثل في 
تأصيل روح اإلبداع واالبتكار لدى 
اجلهاز اإلداري في جامعة الكويت 
والتي تسعى بخطى حثيثة إلى 
تطوير العمل اإلداري واالرتقاء به 

إلى أعلى املستويات.

وأش���ار إل��ى أن ج��ائ��زة التميز 
اإلداري ق��د م���رت ب��ال��ع��دي��د من 
املراحل منذ تأسيسها عام 2009 
وال��ت��ي مت خاللها تطوير نظام 
اجلائزة وآلية تنفيذها، حيث قامت 
اللجنة املختصة بوضع معايير 
التميز اإلداري وقياسها وشروط 
التقدم للجائزة وكيفية املفاضلة 
بني املرشحني، وقد ضمت اللجنة 
أع��ض��اء ج��دد م��ن خ���ارج األم��ان��ة 
العامة كان جلهودهم األثر الكبير 
في إث��راء عمل اللجنة وه��م عميد 
كلية الهندسة والبترول وعميد 
كلية العلوم اإلدارية وقد مثلهم في 
اللجنة الدكتورة إسراء العيسى من 
كلية الهندسة والبترول والدكتور 
عصام الربيعان من كلية العلوم 
اإلدارية.وبدورها أعربت املهندسة 
بشاير الشراح من مكتب نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط عن تشرفها 
بتمثيل إخوانها وأخواتها احملتفى 
بهم بجائزة التميز اإلداري لعام 
2017، مستهلة حديثها بالشكر 
واالمتنان لرئيس وأعضاء جلنة 
التميز اإلداري بجامعة الكويت 
على اختيارهم لهم وتشريفهم بهذا 

التكرمي.
وأش�������ارت م.ال�����ش�����راح إل��ى 
أن ال��ت��ك��رمي ال��س��ن��وي جل��ائ��زة 
التميز اإلداري ما هو إال ترسيخ 
لنهج جامعة ال��ك��وي��ت ف��ي خلق 
بيئة عمل تنافسية حتفز على 
اجل���ودة واإلب����داع، مبينة أن هذا 
ليس بغريب على جامعة الكويت 
“هذا الصرح األكادميي العريق” 
ال��ذي لم يبخل يوماً على أبنائه 
بالدعم والرعاية والتقدير، تأكيداً 
أن االستثمار احلقيقي يكمن في 

ثروتها البشرية من طلبة وأعضاء 
هيئة أكادميية وإدارية.

وأض���اف���ت ق��ائ��ل��ًة: “أخواني 
وأخ��وات��ي أس��رة جامعة الكويت 
إن عملنا بجّد وتفاٍن إمنا ينبع من 
شعورنا بالوالء واالنتماء جلامعة 
الكويت وال���دور ال���ذي يقع على 
عاتقنا لتحقيق رؤي��ة اجلامعة 
ورسالتها، وإننا لنعمل بكل جّد 
دون انتظار مقابل س��وى خدمة 
جامعتنا وت��ط��وره��ا، فمنا كان 
العمل واجلهد.. ومنكم جاء التقدير 

والوفاء”.
وبينت م.ال���ش���راح أن تكرمي 
ال��ي��وم يضعهم أم���ام مسئولية 
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن ال��ع��ط��اء واجل��د 
واالجتهاد بالعمل ليكونوا أهالً 
ل��ه��ذه ال��ث��ق��ة خ���الل ه���ذه املرحلة 
الهامة من مسيرة جامعة الكويت 
قبيل االنتقال إل��ى مدينة صباح 
ال��س��ال��م اجلامعية وال��ت��ي حتتم 
عليهم العمل جميعاً بروح الفريق 
الواحد بكل مهنية وإتقان لنؤكد 
الدور الريادي جلامعة الكويت بني 

مؤسسات الدولة.
وت��ق��دم��ت ب��ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل 
ب��اس��م��ه��ا وب���اس���م احمل��ت��ف��ى بهم 
اليوم ملدير اجلامعة أ.د. حسني 
األنصاري على دعمه ورعايته لهم 
كموظفني، وأم��ني عام اجلامعة د. 
مثنى الرفاعي، واألمناء املساعدين 
وق��ط��اع األم��ان��ة ال��ع��ام��ة قاطبة 
على ه��ذا التكرمي واحلفل املميز، 
وخصت بالشكر إدارة التطوير 
اإلداري وتنمية امل��وارد البشرية 
على ه��ذه اجلائزة السنوية التي 
تّذكي في املوظفني روح املنافسة 
الشريفة وحت��ف��زه��م على تبني 

األف��ك��ار اإلب��داع��ي��ة بالعمل، كما 
تقدمت بالشكر ب��اس��م أخواتها 
احملتفى بهم اليوم ملراكز عملهم في 
إدارة البرنامج اإلنشائي ومركز 
التقنيات التربوية على دعمهم 

وتشجيعهم.
وفي اخلتام توجهت م. الشراح 
بالتقدير واالمتنان ألسرتها في 
قطاع التخطيط على اجتهادهم 
ومتيزهم الدائم، فهذه اجلائزة هي 
ثمرة لتعاونهم وعملهم كفريق 
واحد في قطاع التخطيط، معربًة 
عن فخرها كونها عضوة في هذا 
القطاع املميز حتت قيادة د.عادل 
احلسينان – د.م��اج��د الديحاني 
– د.منى صفر، سائلة الله العلي 
ال��ق��دي��ر أن ي��وف��ق اجل��م��ي��ع على 
تطوير ورف��ع��ة جامعة الكويت 
وخدمة وطننا الغالي.بعد ذلك 
ق���ام م��دي��ر اجل��ام��ع��ة أ.د. حسني 
األن��ص��اري وأم���ني ع��ام اجلامعة 
د. مثنى الرفاعي واألم���ني العام 
املساعد للشئون اإلداري����ة علي 
األس��ت��اذ واألم���ني ال��ع��ام املساعد 
للشئون املالية عبدالله بورسلي 
بتكرمي الفائزين بجائزة التميز 

اإلداري.
أسماء الفائزين بجائزة التميز 

اإلداري للعام 2017
أوالً: فئة املوظفني

املركز األول: املهندسة بشاير 
عيد الشراح - مكتب نائب مدير 

اجلامعة للتخطيط
قدمت مشروع مشاركة جامعة 
الكويت ألول م��رة ضمن برنامج 
العمليات املقابلة )األوف��س��ت( -
وأسست خبرات في اجلامعة في 
نظام األوف��س��ت، وتأكيد تطبيق 

ش���رط األوف���س���ت ع��ل��ى 7 عقود 
جلامعة الكويت والتنسيق مع 
هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
لتحصيل املبالغ املالية امللزمة، 
واس��ت��ف��ادة جامعة ال��ك��وي��ت من 
البرنامج م��ن خ��الل توفير مبلغ 
)11.9( م��ل��ي��ون دي��ن��ار إض��اف��ي 

للجامعة خارج مشروع امليزانية.
املركز الثاني: املهندسة ضارعه 
حسني مكي اجلمعة - البرنامج 

اإلنشائي
قامت بعمل إستراتيجية طرح 
بند األث��اث املتحرك ملدينة صباح 
ال��س��ال��م اجلامعية واإلج����راءات 
املتبعة لتقييم ال��ع��روض الفنية 
واملالية وخلق منافسة بني شركات 
ومصانع األث��اث لتقدمي عروض 
تنافسية، كما قامت بإعداد الشروط 
املرجعية اخلاصة ببنود التصميم 
الداخلي والتأثيث في احلرم الطبي 
مت توفير مبالغ مالية عالية تصل 
إل��ى أكثر من أربعة عشر مليون 
دينار كويتي من املبالغ املرصودة 

ألعمال األثاث املتحرك.
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: املهندسة أمل 
حسن الكندري – مركز التقنيات 

التربوية بكلية التربية
ق��دم��ت م��ش��روع تطوير نظام 
خدمة العمالء وتهيئته ليالئم بيئة 
العمل في كلية التربية، مع العمل 
على تكوين مناذج وقوالب جاهزة 
وم��ع��ب��ئ��ة س��ه��ل ال���وص���ول إليها 
مبعلومات تيسر العمل وحتفظ 
للمستخدمني ال��وق��ت واجل��ه��د 

الستخدام هذا النظام.
ثانياً: فئة مراكز العمل

امل���رك���ز األول: م���رك���ز نظم 
املعلومات

ق��دم امل��رك��ز 4 مشاريع مميزة 
وه���ي م��ش��روع ال��رب��ط اآلل���ي مع 
امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للتأمينات، 
وم��ش��روع احملتوى اإللكتروني، 
 ، Office 365 وم�����ش�����روع
ونظام القبول االلكتروني لكلية 
ال��دراس��ات العليا، وميتلك املركز 
خطة عمل وه��ي مواكبة للخطط 
االستراتيجية للجامعة وحتقيق 
الرؤيا املستقبلية جلامعة الكويت 
بأمتتة وميكنة تطوير األنظمة 
اخلاصة بعمليات قبول وتسجيل 
الطالب اجلامعي، كما قام املركز 
بعمل أول خطوة مبعايير اجلودة 
التقنية مب��رك��ز نظم املعلومات 
بالقيام بعمل رقابة فنية من شركة 
متخصصة بالتدقيق لتقييم جودة 
عمل املركز من الناحية التقنية، كما 
يستخدم املركز البريد االلكتروني 
ملتابعة وحتويل الكتب آليا داخل 
مركز نظم املعلومات )بني األقسام( 

وذلك لسرعة اجناز العمل.
 املركز الثاني: مركز التقنيات 

التربوية بكلية التربية
ق��دم املركز مشروع “ البوابة 
االلكترونية لكلية التربية “ والتي 
تعتبر م��ن امل��ش��اري��ع احليوية 
ملركز التقنيات التربوية بالكلية 
ويتلخص ه��ذا امل��ش��روع بتقدمي 
خدمات مميزة بأقل وق��ت وجهد 
ومال من خالل ربط جميع مراكز 
العمل واالق��س��ام بكلية التربية 
الكترونياً في موقع واحد وأمتتة 
جميع اخل��دم��ات، وميتلك املركز 
موقع الكتروني يسمح بدخول 
موظفي وأعضاء هيئة التدريس 
ف��ي الكلية أو م��ن لديه صالحية 
الدخول على مجموعة من األدوات 

واخلدمات الالزمة إلدارة وتنظيم 
العمل واخلدمات واملستندات كال 
حسب صالحيته، ومتاشيا مع 
اخل��ط��ة االستراتيجية جلامعة 
الكويت واملتضمنة مجال اجلودة 
حيث مت من خالل املشروع حتقيق 
املعايير اخلاصة باجلودة والتي 
تسلط الضوء على ضرورة حتسني 
األداء واإلنتاجية وتطويرها بشكل 

مستمر.
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: إدارة امل���وارد 

البشرية
قامت إدارة الشئون اإلداري��ة 
مبشاريع مم��ي��زة وناجحة على 
م��س��ت��وى ق��ط��اع األم��ان��ة العامة 
بشكل خ���اص وق��ط��اع اجلامعة 
بشكل ع��ام وه���ي: ميكنة إخ��الء 
ال����ط����رف مل���وظ���ف���ي اجل��ام��ع��ة 
املستقيلني واملنتهية خدماتهم، 
ان��ش��اء ص��ال��ة اس��ت��ق��ب��ال خاصة 
ب��إدارة الشئون اإلداري��ة وتنظيم 
اإلج��راءات وفقاً للوثائق املعمول 
بها في اإلدارة، مما ساهمت هذه 
املشاريع بتسهيل إجراءات العمل 
اإلداري، وحصلت إدارة الشئون 
اإلداري�����ة ع��ل��ى ش��ه��ادة اجل���ودة 
اإلدارية)IS09001:2015(  من 
خ��الل ت��دوي��ن جميع اإلج����راءات 
اإلداري��������ة جل��م��ي��ع ال���وح���دات 

التنظيمية باإلدارة. 
املركز الرابع: إدارة العالقات 

العامة واإلعالم
حتظى إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بوجود خطة عمل واضحة 
مرتبطة باخلطة االستراتيجية 
ال��ع��ام��ة للجامعة واستطاعت 
اإلدارة خالل عام 2017 أن تنجح 
في احتفالية اليوبيل الذهبي حيث 
ق��ام��ت ب��وض��ع ال��ت��ص��ور املقترح 
لالحتفالية والفعاليات املصاحبة 
لها من جتميع اإلجنازات اجلامعية 
وإع��داد وكتابة جميع التصاريح 
ال��ص��ح��ف��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادي��ني وإع����داد 
التقارير الصحفية واإلعالمية 
واإلع���الن���ات ومخاطبة وسائل 
اإلع���الم، وحققت اإلدارة معايير 
اجل��ودة اإلداري��ة في مجال عملها 
وذل��ك من خ��الل توثيق وتبسيط 
إج��راءات العمل وتطوير اخلدمة 
وقد حصلت على شهادة اجلودة 
 ،)ISO :9001 اإلداري��ة ) اآلي��زو
وع����ززت اإلدارة ع��الق��ات��ه��ا مع 
جميع مكاتب العالقات العامة في 
الكليات من خالل عمل الفعاليات 
املشتركة، وكذلك التواجد اإلعالمي 
املستمر لإلدارة في جميع احملافل 
والفعاليات اجلامعية اخلاصة 

بالكليات واإلدارة اجلامعية.

 2017 األمانة العامة أقامت احتفالية جائزة التميز اإلداري للعام 

 األنصاري: جامعة الكويت ال تدخر جهدًا في دعم ورفع مستوى أداء مراكز عملها وإداراتها وموظفيها

محليات alwasat.com.kw 6

إلبراز دور الوحدة الوطنية ونبذ مظاهر الطائفية والفئوية 

جامعة الكويت نظمت ندوة »املواطنة في الكويت وحتدياتها« 

اإلداري اجل�����ه�����از  ل������دى  واالب�����ت�����ك�����ار  اإلب�����������داع  روح  ت���أص���ي���ل  ف�����ي  االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة  اجل����ام����ع����ة  أله���������داف  حت���ق���ي���ق���ًا  ج��������اءت  اإلداري  ال���ت���م���ي���ز  ج�����ائ�����زة  ف����ك����رة  ال�����رف�����اع�����ي: 

واإلب��������������������داع اجل��������������������ودة  ع�������ل�������ى  حت�������ف�������ز  ت������ن������اف������س������ي������ة  ع�������م�������ل  ب������ي������ئ������ة  خ�������ل�������ق  ف����������ي  ال��������ك��������وي��������ت  ج�������ام�������ع�������ة  ن�������ه�������ج  ت���������رس���������خ  اإلداري  ال������ت������م������ي������ز  ج����������ائ����������زة  ال��������������ش��������������راح: 

د. حسني األنصاري يكرم إحدى املشاركاتاألنصاري والرفاعي يكرمان املشاركني

“خلوها_جتمعنا” ه��و شعار 
أطلقته ع��م��ادة ش��ئ��ون الطلبة 
بجامعة ال��ك��وي��ت للحملة التي 
تقيمها ط��وال فترة االنتخابات 

ال��ط��الب��ي��ة إلب����راز دور ال��وح��دة 
الوطنية ونبذ مظاهر الطائفية 
وال��ف��ئ��وي��ة وإي���ص���ال ال��رس��ال��ة 
اإلع��الم��ي��ة اإلي��ج��اب��ي��ة امل��ؤث��رة 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��ط��الب��ي م���ن أج��ل 
ت��ع��زي��ز ال�����روح ال��وط��ن��ي��ة بني 
الطلبة واحل��د من ظواهر العنف 
وال��ق��ب��ل��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة داخ���ل 
األوس���اط اجلامعية، باإلضافة 
إلى تشجيع اإلقبال على املشاركة 
في االنتخابات اجلامعية، وتنمية 
الدور النقابي الذي كفله الدستور 

للمواطن.
ومن هذا املنطلق نظمت عمادة 
شئون الطلبة واللجنة العليا 
لالنتخابات ن��دوة حت��ت عنوان 
“املواطنة في الكويت وحتدياتها” 
والتي حاضر فيها كل من الدكتور 
محمد الوهيب من كلية اآلداب قسم 
الفلسفة والدكتور حمد القحطاني 
م��ن كلية اآلداب قسم التاريخ 
وبحضور كل من العميد املساعد 
ل��ألن��ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ثقل العجمي والعميد املساعد 
للخدمات الطالبية الدكتور سلمان 

العنزي.
وق���د ت���ن���اول ال��دك��ت��ور حمد 
القحطاني مجموعة من احمل��اور 
أهمها أن الشعب الكويتي مصدر 
ثروته القومية هو الدستور الذي 
كفل حق املواطن من كافة اجلهات 
أس��اس��ه��ا أن امل���س���اواة دع��ام��ة 
املجتمع األساسية، وأن التعاون 
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني 
وال��ف��رق ب��ني ال��وط��ن وامل��واط��ن��ة، 
مبيناً أن الوطن هو الكيان الذي 
نعيش ب��ه أم��ا امل��واط��ن��ة فتشمل 
عده مفاهيم منها االحساس بهذا 
الكيان والتعاون بني أفراد الشعب 

الواحد.
وذك���ر د.القحطاني العوامل 
التي تساعد على املواطنة وهي 
األس����رة وم��ات��ن��م��ي��ه م��ن ع���ادات 
وتقاليد واح��س��اس باملسئولية 
داخل أفراد األسرة ودور املدرسة 
ف��ي التأسيس القائم والتعاون 
مابني األف��راد والعمل اجلماعي، 

ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ت��أث��ي��ر الكبير 
ل���إلع���الم ب��ك��ل أن���واع���ه ودوره 
بالتثقيف ونقل الرسائل سواء 
محليا أو دول��ي��ا وت��أث��ي��ره على 
ثقافات األف��راد، ودور املؤسسات 
املدنية وجمعيات النفع العام في 
التكاتف االج��ت��م��اع��ي وحتصني 
األفراد ضد األفكار الضالة الدخيلة 

التي تخل بثوابت حبهم لوطنهم.
وركز على تقبل ال��رأي والرأي 
االخ�����ر مم���ا ي���ع���زز االح���س���اس 
بالوطنية واالبتعاد عن النعرات 
بجميع أن��واع��ه��ا حتى ال تصبح 
متأصلة ب��األج��ي��ال املستقبلية 
واح��ت��رام حرية االعتقاد وال��رأي 
ضمن احترام النظام العام، وتقبل 
التغيرات التي حتدث على املجتمع 
مما يدفع بالوطنية بشكل ايجابي.

وب��دوره حتدث الدكتور محمد 
الوهيب عن االختالف بني املواطنة 
وال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة م��ن ناحية 
فلسفية فالوطن يجمع األف��راد 
مبختلف أف��ك��اره��م واحمل��اف��ظ��ة 
على السياق االجتماعي العام، 
واملواطنة كمفهوم ع��ام تتمحور 
حول ضرورة التفكير املشترك من 
أجل املصلحة العامة، وأن تتقدم 
املصلحة العامة على املصلحة 

اخلاصة.
كما ركز د.الوهيب على مفهوم 
ال���دول���ة احل��دي��ث��ة وارت��ب��اط��ه��ا 
بالواقع االجتماعي والسياسي، 
وق��درة التغيير لألفضل تبدأ من 
الفرد ومواجهة ال��واق��ع وتغيير 

السلبيات الى ايجابيات.
وق����د ك����رم ال��ع��م��ي��د امل��س��اع��د 
ل��ألن��ش��ط��ة ال��ط��الب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
ثقل العجمي والعميد املساعد 
للخدمات الطالبية الدكتور سلمان 
ال��ع��ن��زي احمل��اض��رون شاكرين 
لهم ماتناولوه من محاور تأصل 
ح��ب ال��وط��ن وامل��ف��ه��وم الصحيح 

للمواطنة.

مكتب نائب مدير جامعة الكويت للشؤون العلمية 
نظم ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس اجلدد 

نظم مكتب ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة للشئون 
العلمية ورش��ة عمل ألع��ض��اء هيئة التدريس 
اجل��دد وتأتي ه��ذه الورشة بهدف تهيئة عضو 
هيئة التدريس للحياة العملية وملزاولة عمله في 
اجلامعة باعتبار عضو هيئة التدريس الركيزة 
األساسية في عملية ارتقاء اجلامعة ملا تصبو 
إليه من مكانه علمية مرموقة عامليا، وذل��ك من 
خالل التعريف بأهم اللوائح والنظم التي تتبعها 
اجلامعة. و ذك��ر نائب مدير اجلامعة للشئون 
العلمية األستاذ الدكتور جمال النكاس أنه جرياً 
على عادتها تقيم جامعة الكويت متمثلة مبكتب 
نائب مدير اجلامعة للشئون العلمية ورشة 
عمل ألعضاء هيئة التدريس اجلدد من املعينني 
واملبتعثني خارج دولة الكويت الطالعهم على أهم 
القواعد والنظم واالجراءات التي حتكم العمل في 

جامعة الكويت.
وأوضح أن احلياة في جامعة الكويت تخضع 
للكثير من األنظمة منها قانون اجلامعة والئحته 
التنفيذية والئحة هيئة شئون التدريس ولوائح 

أخ��رى، مضيفاً أن ه��ذه اللوائح حتتاج إل��ى أن 
تستوعب وأن تقرأ وأن تفهم حتى يستطيع عضو 
هيئة التدريس أن مي��ارس عمله بشكل سليم 

وموجه ومفيد في جامعة الكويت.
وب��ني أ.د. النكاس أن الهدف من إقامة هذه 
الورشة هو اطالع أعضاء هيئة التدريس اجُلدد 
أوال على م��ب��ادئ ميثاق العمل اجلامعي وما 
يتضمنه هذا امليثاق من حقوق وواجبات وتنظيم 
عالقة عضو هيئة التدريس بالطالب وعالقته 
بزمالئه األساتذة وعالقته باملؤسسة التي ينتمي 
إليها وه��ي جامعة الكويت وعالقته باملجتمع 

كعضو هيئة تدريس في اجلامعة.
وتابع أن الورشة تهدف أيضا إلى اطالع عضو 
هيئة التدريس على اللوائح املتعلقة بالنشر 
العلمي والنشر البحثي والترقيات إضافة إلى 
اط��الع��ه على كيفية عملية التقييم التي تقام 
لعضو هيئة لتدريس ف��ي ك��ل فصل دراس���ي، 
وتتناول الورشة كل يتعلق بالقواعد التي حتكم 
مسيرة عمل عضو هيئة التدريس في اجلامعة 

من االج��ازات وامل��واد العلمية والتعريف بكل ما 
يلزمه ليمارس عمله في جامعة الكويت.وبدوره 
ش��رح رئيس اللجنة الدائمة العتماد املجالت 
العلمية األستاذ الدكتور هيثم لبابيدي قواعد 
اعتماد املجالت العلمية العاملية ألغراض الترقية 
في جامعة الكويت، موضحاً بنود املواد املتعلقة 
بالقواعد واإلج��راءات املتبعة في اعتماد املجالت 
العلمية وأسس وش��روط قبول البحث العلمي.
ومن جانبه أوضح األستاذ الدكتور وليد املنيس 
من كلية العلوم االجتماعية أن هناك ثالثة مهام 
لكل عضو هيئة تدريس وهي التدريس باعتباره 
من أهم واجبات عضو هيئة التدريس، والبحث 
العلمي واالنتاج العلمي باعتباره األداة التي 
ترفع مكانه اجلامعة العلمية ومستوى التعليم 
فيها، إذ يرتقي بعضو هيئة التدريس وترتقي 
اجلامعة معه، واملساهمة في اخلدمة املجتمعية 
من خالل األنشطة املتعلقة في مجال تخصصه، 
مبيناً أيضا شروط ومعايير الترقية ومتطلبات 

واجراءات الترقية ألعضاء هيئة التدريس.
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تعلــن إدارة الكتــاب باحملكمــة الكليــة عــن بيــع العقــار املوصوفــة فيمــا يلــي باملــزاد العلنــي وذلــك يــوم االثنــني املوافــق ٢٠١٨/١٠/٨
- قاعــة - 4٨ -  بالــدور الثانــي بقصــر العــدل الســاعة التاســعة صباحــًا - وذلــك تنفيــذًا حلكــم احملكمــة الصــادر فــي الدعــوى 

رقــم ٢٠١6/33٠ بيــوع/١
املرفوعة مــــــــن:   

١- زينب محمد عايش الشمالي           ٢- محمد عايش احمد الشمالي
ضـــــــــــــد:  

١- علي حسني علي حيدر    ٢- مدير عام بنك التسليف واالدخار بصفته     3- مدير عام بنك الكويت الوطني بصفته

أوال: أوصاف العقار
نطقــة العقيلــة قطعــة رقــم 4 قســيمة رقــم ٢39 مــن املخطــط رقــم م/3796١ ومســاحته  عقــار الوثيقــة رقــم ٢٠٠٨/١9٢7 الواقــع 

416٫65 م٢ شــارع 4١١ - منــزل رقــم ١٨
ويقع على شارع داخلي وله ارتداد ١٢ متر بالواجهة الرئيسية ويحده جيران من 3 جهات 

- تبني وقت املعاينة ان العقار خال وغير مستغل او مشغول 
- العقار موضوع النزاع مكون من دورين ارضي واول 

- الدور االرضي يتكون من ( صالتني - مطبخ - غرفة ماستر - حمام - غرفة سائق وحمامها )
- الدور االول يتكون من ( صالة - غرفة ماستر - عدد 3 غرف - حمامني )

- السطح يوجد به غرفة الغسيل وغرفة اخلادمة وحمام 
- التكسية اخلارجية من السيجما 
- التكييف مركزي - نظام تدفئه 
- االسقف من الديكور اجلبس
- االرضيات من السيراميك 
- االضاءة سبوت اليت 

- التعديدات الصحية نظام مركزي ( الفلتر السخان )
- نظام بدالة 

- الشفاطات مركزية 

ثانيا: شروط املزاد 
فلــس   500 و  دنانيــر  وتســعة  ألــف  وعشــرون  مائتــان وخمســة  د.ك)   225009٫500) قــدره  االساســي  بالثمــن  املــزاد  أوال:يبــدأ 
وجــب شــيك مصــدق مــن البنــك املســحوب عليــه أو  ويشــترط للمشــاركة فــي املــزاد ســداد خمــس ذلــك الثمــن علــى األقــل 

وجــب خطــاب ضمــان مــن أحــد البنــوك لصالــح إدارة التنفيــذ بــوزارة العــدل.
ثانيــا: يجــب علــى مــن يعتمــد القاضــي عطــاءه أن يــودع حــال انعقــاد جلســة البيــع كامــل الثمــن الــذي اعتمــد واملصروفــات 

ورســوم التســجيل 
ثالثــا:  فــإن لــم يــودع مــن اعتمــد عطــاؤه الثمــن كامــال وجــب عليــه إيــداع خمــس الثمــن علــى األقــل وإال أعيــدت املزايــدة علــى 

ذمتــه فــي نفــس اجللســة علــى أســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه البيــع .
رابعا:  في حالة إيداع من اعتمد عطاؤه خمس الثمن على األقل يؤجل البيع مع زيادة العشر. 

خامســا: إذا أودع املزايــد الثمــن فــي اجللســة التاليــة حكــم برســو املــزاد عليــه إال إذا تقــدم فــي هــذا اجللســة مــن يقبــل الشــراء 
مــع زيــادة العشــر مصحوبــا بإيــداع كامــل ثمــن املــزاد ففــي هــذه احلالــة تعــاد املزايــدة فــي نفــس اجللســة علــى أســاس هــذا الثمــن .
سادســا:  إذا لــم يقــم املزايــد األول بإيــداع الثمــن كامــال فــي اجللســة التاليــة ولــم يتقــدم احــد للزيــادة بالعشــر تعــاد املزايــدة فــورا 
علــى ذمتــه علــى أســاس الثمــن الــذي كان قــد رســا بــه عليــه فــي اجللســة الســابقة وال يعتــد فــي هــذه اجللســة بــأي عطــاء غيــر 

ــا ينقــص مــن ثمــن العقــار  مصحــوب بإيــداع كامــل قيمتــه . ويلــزم املزايــد املتخلــف 
ســابعًا:  يتحمــل الراســي عليــه املــزاد فــي جميــع احلــاالت رســوم نقــل وتســجيل امللكيــة ومصروفــات إجــراءات التنفيــذ ومقدارهــا 

٢٠٠ د.ك وأتعــاب احملامــاة واخلبــرة ومصاريــف اإلعــالن والنشــر عــن البيــع فــي الصحــف اليوميــة 
ثامنــا:  ينشــر هــذا اإلعــالن تطبيقــا للقانــون وبطلــب املباشــرين إلجــراءات البيــع وعلــى مســئوليتهم دون أن تتحمــل إدارة 

الكتــاب باحملكمــة الكليــة أيــة مســئولية . 
تاسعا :  يقر الراسي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة

تنبيه: ١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقا للمادة ٢66 من قانون املرافعات . 
٢ - حكم رسو املزاد قابل لالستئناف خالل سبعة أيام من تاريخ النطق باحلكم طبقا للمادة ٢77 من قانون املرافعات . 

3- تنــص الفقــرة األخيــرة مــن املــادة ٢76 مــن قانــون املرافعــات انــه « إذا كان مــن نزعــت ملكيتــه ســاكنًا فــي العقــار بقــي فيــه 
كمســتأجر بقــوة القانــون ويلتــزم الراســي عليــه املــزاد بتحريــر عقــد إيجــار لصاحلــه بأجــرة املثــل « 

ملحوظة هامة :
 يحظــر علــى جميــع الشــركات واملؤسســات الفرديــة املشــاركة فــي املــزاد  علــى القســائم أو البيــوت املخصصــة ألغــراض الســكن 

اخلــاص عمــال بأحــكام املــادة ٢3٠ مــن قانــون الشــركات التجاريــة املضافــة بالقانــون رقــم 9 لســنة ٢٠٠٨ .

تتمات

»السكنية«
القسائم للمواطنني. وذك��ر ان مقاول 
العقد الثاني تعهد بااللتزام بالشروط 
ال��ت��ع��اق��دي��ة ورف���ع ن��س��ب االجن����از عبر 
زيادة موارد املشروع من املواد واملعدات 
والعمالة، السيما في الضاحية )إن 11( 
لتسليم األعمال في الوقت احمل��دد، الفتا 
الى التزام بقية املقاولني بالبرامج الزمنية 

احملددة للمشروع.
وأك���د ان )السكنية( ل��ن تتهاون في 
تطبيق ش���روط العقد ف��ي ح��ال��ة ظهور 
تقصير من جهة املقاول بتنفيذ االعمال 
وف��ق نسب االجن��از املطلوبة إذ ستتخذ 
االج���راءات واجل���زاءات كافة التي تنص 
عليها ش��روط التعاقد مبا يضمن حقوق 

املؤسسة.

البابطني
وق���ال الفضل : لدينا ل��ق��اءات م��ع اقطاب 
حكومية من أجل التصدي للتردي في احلريات 
العامة . وزاد الفضل : نواب كثيرون يرتبون 
للقاء مع وزي��ر الداخلية لضبط مسألة تردي 
احلريات ولتنبيهه الى املسؤولني املقصرين في 

وزارته.
واضاف الفضل : بعض املشايخ افتوا بحرمة 

امور لكنهم انقلبوا وتراجعوا.
م��ن ناحية اخ��رى ق��ال النائب عبدالوهاب 
البابطني :بحسب املعلومات األولية و قبل أن 
يصلنا  تقرير اللجنة ال��وزاري��ة املشكلة بعد 
استجواب وزير النفط بشكل رسمي وجب احاله 
التقرير للنيابة العامه خصوصا بعد املالحظات 
ال���وارده بشأن شبهة االض��رار العمدي باملال 
العام و ت��ورط اح��د القياديني املسؤولني عن 

مصفاة فيتنام ببعض القضايا .. ال يورطونكم.
وتابع البابطني : األخ وزي��ر النفط شوف 
ردودك باالستجواب وقارنها بتقرير اللجنة 
ال���وزاري���ة وحت��م��ل مسؤولياتك السياسية 

واألخالقية وغادر منصبك فورا.
واضاف البابطني: تشكيل جلنة من 3 قضاة 
ملراجعة تقرير اللجنة الوزارية التي أصدرت 
تقريرها باستجوابنا لوزير النفط تؤكد تساؤلنا 
حول وجود شبهه جنائية وتعمد االضرار باملال 

العام.
وزاد البابطني: هناك ضغوط مت��ارس اآلن 
على مجلس الوزراء لعدم االعتراف و التشكيك 
بتقرير اللجنة الوزارية التي مت تشكيلها و التي 
أص��درت تقريرها مؤخرا ب��اإلدان��ة و األض��رار 
ب��امل��ال ال��ع��ام، اي استجابة لتلك احمل���اوالت 
السيئة سيتحملها رئيس الوزراء..وقفوهم انهم 

مسؤولون.

تتمات


