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ترقية عدد من 
أعضاء هيئة 

التدريس ونقل 
املشرحة احلالية 

ملوقع مؤقت 
حلني االنتهاء 

من عملية التقييم 
الشامل

املوافقة على 
منح عبدالعزيز 

سعود البابطني 
الدكتوراه الفخرية 
تقديراً ملساهماته 

وجهوده األدبية 
واألكادميية وسعيه 
املستمر في خدمة 

احلضارة اإلنسانية

السفير األميركي دوغالس سيليمان مع بعض املشاركني في املعرض 

جانب من املعرض  )أنور الكندري(

أكد خالل افتتاحه معرض اجلامعات األميركية أن بالده تقدم أفضل نظام تعليمي

دوغالس سيليمان: ال تأخير في إصدار التأشيرة 
للطلبة الكويتيني ونسعى جلذب اجليل السادس

ثامر السليم

أكد السفير األميركي لدى 
الكويت دوغالس سيليمان أن 
الواليات املتحدة األميركية تقدم 
أفضل نظام تعليمي للشباب 
والشابات، وقال: هناك الكثير 
من الطلبة الكويتيني يتلقون 
تعليمهم في الواليات املتحدة 
حاليا، إذ ان الكويتيني درسوا 
هناك خلمسة اجيال، ونحاول 
جذب اجليل السادس لتقدمي 
خريجني قادرين على النجاح 

في حياتهم املستقبلية. 
وأضاف س���يليمان خالل 
افتتاح���ه معرض اجلامعات 
ال���ذي نظمت���ه  األميركي���ة 
السفارة األميركية في الكويت 
مبشاركة أكثر من 15 جامعة 
وكلية أميركية معتمدة، وذلك 
للتعرف على الفرص التعليمية 
املتاحة في الواليات املتحدة، 
ان كافة اجلامعات املشاركة 
باملعرض هي من ضمن القائمة 
املعتمدة للبعث���ات من قبل 
وزارة التعليم العالي، داعيا 
الطلبة الى احلضور للمعرض 
للتعرف على تلك اجلامعات 
الدراس���ة  وأخذ فك���رة عن 

بالواليات املتحدة. 
وقال س���يليمان ان مثل 
ه���ذه املع���ارض تعمل على 
تقوية العالقات بني البلدين، 
مش���يرا الى انه من املهم ان 
يتعرف األميركان على ثقافات 
بقي���ة دول العال���م، كما ان 
وجود الكويتيني في الكليات 
بالواليات املتحدة والتحدث 
مع األمي���ركان والتعبير عن 
رؤيتهم للعالم وعن طبيعة 
الكويتيني  بلدهم، ال يساعد 
على التعلم فحسب بل يفيد 
األميركان للتعرف اكثر على 
العالم االخرى،  طبيعة دول 
ألن هناك الكثير من األميركان 
الواليات  ال يسافرون خارج 
املتحدة، لذا فهي أفضل طريقة 
للتعرف على الدول االخرى من 
خالل الطلبة القادمني من دول 
مختلفة للدراسة في الواليات 
املتحدة، مضيفا »أنا س���عيد 
الكويتي���ني مع هذا  بتواجد 
الع���دد الكبير من اجلامعات 
والكليات املوزعني في مختلف 

الواليات املتحدة«.
وع���ن إج���راءات إصدار 
تأشيرة الدراسة اكد سيليمان 
الكويتيني تصدر  الطلبة  ان 
تأش���يراتهم في اسرع وقت 

ولكن املشكلة الوحيدة التي 
كانت حتدث في السابق هي 
انتظ���ار خريج���ي الثانوية 
التي ميكن  الثانوية  لنتائج 
التقدمي للبعثات  من خاللها 
او غير ذلك، األمر الذي يؤدي 
الى تقدمي املئات واآلالف من 
الكويتيني أوراقهم للسفارة 
بنفس الوقت من اجل احلصول 
على التأشيرة، ومن اجل تالفي 
هذه املشكلة يتوجب عليهم 
التقدمي مبك���را وقبل ظهور 
نتائج الدراسة، ألنه بالسفارة 
هناك 5 أشخاص مسؤولني عن 
استخراج التأشيرات وهو عدد 
قليل مقارنة مع آالف املتقدمني، 
فاألمر يتطلب أسابيع لالنتهاء 

من هذه التأشيرات. 
من جانبها، قالت املسؤولة 
األكادميي���ة ف���ي الس���فارة 
األميركية ماي���ا مكي إن هذا 
الس���فارة  املع���رض تقيمه 
األميركي���ة وهو يع���د آخر 
معرض في هذا املوسم قبل 
البدء بتسلم الطلبة الشهادات 

وتقدميهم للبعثات الدراسية، 
مشيرة الى انه يتواجد اليوم 
ف���ي املعرض م���ا ال يقل عن 
15 جامعة وكلية مش���اركة 

ومعترفا بها.
وأش���ارت مكي إل���ى انه 
ال يوج���د تأخير في تس���لم 
الفيزا للطلب���ة والعديد من 
الطلبة أمورهم ميس���رة من 
قبل العاملني في السفارة، من 
جهتها قالت مسؤولة التسويق 
واملبيعات في مكتب امديست 
أسماء بدرالدين ان مشاركتنا 
في معرض اجلامعات األميركية 
تأتي حرصا منا على تقدمي 
املعلوم���ات الت���ي يحتاجها 
الطلبة ويرغبون بالس���ؤال 
عنها، مشيرة إلى ان املعرض 
تعليمي والهدف منه تعريف 
الطلبة الراغبني باس���تكمال 
دراستهم في الواليات املتحدة 
األميركية ليستطيعوا التواصل 
مع مجموع���ة من اجلامعات 
األميركية املتواجدة في مكان 

واحد من خالل املعرض.

مجلس اجلامعة: 70% للعلمي و78% لألدبي
 نسب القبول للعام اجلامعي 2016/2015

عبداهلل الراكان

عق���د مجل���س اجلامع���ة 
اجتماعه برئاسة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامع���ة د.بدر حمد 
العيسى، بحضور مدير جامعة 
الكويت باإلنابة د.حياة احلجي، 

وأعضاء مجلس اجلامعة.
التربية  بداية رحب وزير 
ووزير التعليم العالي الرئيس 
األعلى للجامعة د.بدر العيسى 
باألعضاء اجلدد الذين انضموا 
لعضوية مجلس اجلامعة وهم: 
أ.د.فايزة اخلرافي وعبد الوهاب 
الوزان ود.حامد العازمي وكيل 
وزارة التعليم العالي ود.هيثم 
التربية،  األثري وكيل وزارة 
كما تق���دم بالش���كر والثناء 
جله���ود األعض���اء املنتهية 
مدتهم وهم: مرمي الوتيد وراشد 
النويهض وعبد الرحمن الغنيم 

وعبدالفتاح معرفي.
كما تق���دم الوزير بالثناء 
والشكر ملدير جامعة الكويت 
الس���ابق د.عبداللطيف البدر 
على اجلهود التي قدمها خالل 
السنوات األربع التي عمل فيها 

مديرا جلامعة الكويت.
وف���ي ه���ذا الص���دد ذكر 
الناطق الرسمي باسم جامعة 
الكوي���ت فيص���ل املقصي���د 
أن مجل���س اجلامع���ة صدق 
عل���ى محضر اجتماع مجلس 
الذي  اجلامعة رقم »2014/4« 
عقد في 2014/12/9، كما اعتمد 
القبول للعام اجلامعي  نسب 
2016/2015، )70% للعلمي و%78 
لألدبي(، مع االستمرار على تلك 
النسب دون رفعها وابقائها كما 
كانت في السنوات السابقة. 

أنه متت  وذكر املقصي���د 
املوافقة على اقتراح كلية اآلداب 
بشأن منح عبدالعزيز سعود 
الفخرية،  الدكتوراه  البابطني 
تقديرا ملس���اهماته وجهوده 
األدبية واألكادميية وس���عيه 

املس���تمر في خدمة احلضارة 
اإلنس���انية من خ���الل مركز 
البابطني حل���وار احلضارات، 
وهي إجنازات تستحق الثناء 

والتقدير.
كما مت���ت املوافق���ة على 
إعادة النظر في موضوع بدل 
التمثي���ل لش���اغلي املناصب 
القيادي���ة للجامعة، واملوافقة 
على التقرير السنوي ملجلس 
النشر العلمي بجامعة الكويت 

.2014/2013
املوافقة  أنه متت  وأضاف 
على اقتراحات بعض الكليات 
انتداب أعضاء هيئة التدريس 
انتدابا كليا  التالية أسماؤهم 
لوزارة التعليم العالي ملدة عام 

اعتبارا من 2015/7/1.
كما وافق مجلس اجلامعة على 
الكليات بشأن  اقتراح بعض 
ترقي���ة بعض أعض���اء هيئة 

التدريس بها وهم كالتالي:
أوال: ترقيات الكليات العلمية

د.جاسم محمد العوضي
د.حسني احمد العوضي

د.حيدر سيد جواد بهبهاني
د.علي يحيى بومجداد

د.كمال عبدالعزيز الشومر
د.نواف بجاد املطيري

د.يعقوب يوسف مقدسي
د.إسراء عيسى العيسى

د.اندرياس وولفرام هنكل
د.صالح عبدالوهاب احلمود

د.علياء محمد موسى
د.ماجد عبدالرزاق مجيد

د.محم���د عبداله���ادي عباس 
علي

ثانيا: ترقيات الكليات االنسانية 
واالجتماعية

د.جاسم سليمان الفهيد
د.عبدالستار شودري
د.علي ابراهيم الراشد

د.كمال الدين عثمان صالح
أنس محمد الرشيد
شاهني علي شاهني

عبداهلل جواد سلطان

علي حسن ابراهيم
عمار حسن صفر
هند باتل املعصب

مها مشاري السجاري
من جانب آخر استعرض 
مجلس اجلامعة ما أثير حول 
نسبة مادة »الفورم ألدهايد« 
الط���ب بجامعة  ف���ي كلي���ة 
الكويت واستمع املجلس إلى 
ش���رح مفصل من عميد كلية 
الطب.د.ع���ادل اخلضر ومن 
نائب مدي���ر اجلامعة للعلوم 
النقيب حول  الطبية د.باسل 
إليها  انته���ى  التي  النتائ���ج 
تقري���را الهيئة العامة للبيئة 
ومعه���د الكوي���ت لألبح���اث 
العلمية، وإيضاح النسب في 
هذي���ن التقريرين ومقارنتها 
بالنس���ب املتعارف عليها في 
كليات الط���ب باجلامعات في 
املتح���دة األميركية  الواليات 
وكندا والياب���ان وغيرها من 

اجلامعات األوروبية.
وقد أبدى املجلس ارتياحه 
ملا مت عرضه وكون النسب في 
كلية الطب بجامعة الكويت في 
حدود النسب املتعارف عليها 
عامليا واتخ���ذ املجلس القرار 

التالي:
1. تش���كيل فري���ق عم���ل 
بصف���ة فوري���ة وعاجلة من 
جامعة الكويت للنظر ودراسة 
العامة  الهيئة  نتائج تقريري 
للبيئة ومعهد الكويت لألبحاث 

العلمية.
2. تكلي���ف كلي���ة العلوم 
بجامعة الكويت ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية لعمل تقييم 
شامل وموسع للوضع في كلية 
الطب، على أن تنهي عملها في 

أسرع وقت ممكن.
3. العمل على نقل املشرحة 
احلالي���ة ملوق���ع مؤقت حلني 
التقييم  االنتهاء من عملي���ة 
الشامل، وجار العمل من قبل 
العامة باجلامعة على  األمانة 

تنفيذ هذا البند.

بدرالدين: املعرض 
تعليمي والهدف 

منه تعريف الطلبة 
الراغبني في 

استكمال دراستهم 
في الواليات 

املتحدة

اجلهة املنتدب اليهاالكليةاالسمم
رئيسا للمكتب الثقافي في لندن باململكة العلوم االجتماعيةأ.د.حمود فهد القشعان1

املتحدة
ملحقا ثقافي���ًا في املكت���ب الثقافي في اآلدابد.أسيل عبدالرحمن العوضي2

واشنطن في الواليات املتحدة األميركية
رئيسا للمكتب الثقافي في دبي باإلمارات العلوم الطبية املساعدةأ.د.علي عبدالرحمن دشتي3

العربية املتحدة
ملحقا ثقافيا باملكتب الثقافي القاهرةالعلوم الطبية املساعدةد.فوزي سلمان اخلواري4

القشعان و دشتي رئيسا املكتبني الثقافيني في لندن ودبي
 والعوضي واخلواري ملحقان في واشنطن والقاهرة

پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

الخيوط
عروض خاصة الجراحية

على الليزر


