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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن رئيس قائمة االحتاد االسالمي سامي 
العازمي عن خوض قائمة االحتاد االس���المي 
قائمة منفردة ف���ي انتخابات االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت فرع اجلامعة.
وذك���ر العازم���ي ان القائم���ة حريصة كل 
احلرص على وحدة الصف اإلسالمي احملافظ 

داخل اجلامعة وخارجها، ومما يدل على ذلك 
حتالفها مع القائمة االئتالفية على مدى ثماني 
سنوات، اال ان لنزول القائمة اسبابا سنبينها 

في بيان الحق.
واكد ان قائمة االحتاد االسالمي قائمة معروفة 
بنهجها املعتدل، وهي القائمة التي اتخذت الكتاب 

والسنة منهجا لها واالصالح لها شعارا.

العازمي: »االتحاد اإلسالمي« تخوض االنتخابات منفردة

البت في طلبات التحويل سيتم وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة

الرفاعي: توزيع 161 طالبًا وطالبة على كليات مركز العلوم الطبية

كلية طب األسنان ـ كويتيون

فاطمة احمد عبداهلل حسني  ٭
صيتة فهد عبداهلل العجمي  ٭

آالء فاضل عبدالعزيز الصفار  ٭
اسماء عبداهلل يوسف احلجي  ٭

منيرة وليد سعود الوهيب  ٭
مرمي خالد ناصر اجلطيلي  ٭

شيماء عباس غلوم الصالح  ٭
فاطمة راضي حسني املصيليخ  ٭

سارة حمد عيسى الكندري  ٭
زهراء عبدالرسول جراغ احلداد  ٭

فاطمة ناصر منصور الدالل  ٭
أسماء حسن عيسى ابواحلسن  ٭

شهد خالد سعد العدواني  ٭
بشاير حسني علي مال  ٭

حليم���ة محم���د عبدالرحم���ن   ٭
الكندري

سارة باسم أنور الفهد  ٭
أروى فاخر خليل شعبان  ٭

تسنيم خليل علي حجي حسني  ٭
انتصار ناصر عبداهلل العجمي  ٭

سارة احمد يوسف العبداهلل  ٭
هداية ربيع عيسى النومس  ٭

بشرى عبدالهادي محمد احمد  ٭

شيماء بدر ناصر اخلليفة  ٭
نهى علي محمد الدريهم  ٭

دارين ناصر ماضي القعود  ٭
جنان حامد غلوم خاصة  ٭

غير الكويتيين

مع���روف  ص���الح  إس���راء   ٭
عبداحلميد

كلية الطب ـ كويتيون )طالب(

عبدالرحمن فهد عبداهلل البليس  ٭
محم���د عب���داهلل عبدالرحم���ن   ٭

الرويح
ناصر احمد حسني املطوع  ٭

عبدالعزيز حسني غلوم ملك  ٭
ماجد محمود كيهان العنزي  ٭

حس���ني  عل���ي  عبداللطي���ف   ٭
اشكناني

عب���داهلل  ابراهي���م  عب���داهلل   ٭
الديحاني

احمد خالد احمد الشامي  ٭
مشاري سعد جاسم الهاشل  ٭

يوسف احمد اسماعيل عبداهلل  ٭
انور صالح غلوم حسن  ٭

عبداحملس���ن كامل عبداحملس���ن   ٭

البدر
عبداهلل فيصل عبداهلل الكندري  ٭

فهد جمال طالب القناعي  ٭
أحمد جاسم محمد عبدالسالم  ٭

عبداهلل معاذ عبدالواحد عبداهلل  ٭
عبدالعزي���ز س���عود مناح���ي   ٭

العتيبي
علي فؤاد صادق حسني  ٭

عبدالعزي���ز ن���واف عبدالكرمي   ٭
اجلحيدلي

حمد نبيل عيسى الصفي  ٭
راشد وليد عبداهلل احلجي  ٭

مثنى علي محمد بودي  ٭
وليد بدر محمد الكندري  ٭

عبداملجي���د  ولي���د  عب���داهلل   ٭
االبراهيم

جواد محمد احمد جعفر  ٭
علي فاضل عبداهلل البغلي  ٭
حامد نزار يعقوب حسني  ٭

س���لطان محم���د عبدالعزي���ز   ٭
بوشهري

عصام هاني عصام العمد  ٭
حمد عبدالسالم احمد املسفر  ٭

ابراهيم صالح ابراهيم العبيد  ٭
محمد عادل حسني حمودة  ٭

محمد مسفر علي العجمي  ٭
حسني جميل ميرزا عبداهلل  ٭

عبدالعزي���ز س���عود عب���داهلل   ٭
املخيزمي

أحمد بدر حجي احلجي  ٭
عبدالغف���ور  نبي���ل  عب���داهلل   ٭

العوضي
عبدالوه���اب عبداحلمي���د كاظم   ٭

بوشهري
احمد حمد عبدالعزيز القرير  ٭
فيصل انور جاسم بورحمة  ٭

كلية الطب كويتيون )طالبات(

شروق عادل احمد الرشيد البدر  ٭
نور عبدالهادي محمد املطيري  ٭

شريفة عدنان مضر النقيب  ٭
صبا عبداهلل خليفة الراشد  ٭
لطيفة مشعل احمد جعفر  ٭

زينب محمد ابراهيم اجلريدان  ٭
سارة محمد عبداهلل القطان  ٭

سناء عبداملنعم سليمان سالم  ٭
مرمي طارق احمد العصفور  ٭

مضاوي انور عبدالعزيز املاص  ٭
نور فهد عبدالرحمن العوضي  ٭

شيماء طالل سالمة العنزي  ٭

رمي غامن ثجيل الشمري  ٭
بسمة عوض عبداهلل العازمي  ٭

سارة محمد عبدالرزاق الشمالي  ٭
شيخة جنم جودة عزت  ٭

حنني فاضل ابراهيم القطان  ٭
نور ابراهيم محمد الراجحي  ٭
سمية محمد عايش الشمالي  ٭

امل رشود حمد الرشود  ٭
نور سامي محمد عليوة  ٭

سارة عبدالعزيز احمد علي  ٭
نوال نواف صالح االثري  ٭

فاطم���ة عبداملجي���د عبداحلميد   ٭
الفداغ

اسماء محمود عبداهلل محمد  ٭
امي���ان احم���د عبدالنبي س���يد   ٭

حسن
خلود سعد مشعل العتيبي  ٭
شهد خالد حمود الزهمول  ٭

عبداللطي���ف  محم���د  مني���رة   ٭
السجاري

مفازة سليمان سعيد القالف  ٭
بشائر احمد حسني الفالح  ٭

موضي صالح احمد النصف  ٭
حفص���ة س���ليمان عبدالرحمن   ٭

الناجم

استبرق عبداهلل محمد النجار  ٭
نغم هادي محمد العازمي  ٭

س���ارة عبداللطي���ف عب���داهلل   ٭
اجلمعان

ايناس علي ساير الرشيدي  ٭
عبدال���رزاق  حبي���ب  فاطم���ة   ٭

العبدالرزاق
سارة عباس علي صالح  ٭

ابرار خيراهلل حسني دهش  ٭
اسيل احمد خلف العازمي  ٭

مرمي صالح عبدالرحمن املزيني  ٭
بشاير مشعل علي املزيني  ٭

سارة رياض منيب الشلبي  ٭
نورة احمد سليمان العبدالهادي  ٭

مرمي فرحان سلطان فرحان  ٭
آالء محمود حاجية محمد  ٭

نورة صالح مصطفى الريس  ٭
نورة عقاب عبداهلل العالج  ٭

حنني عناد صبر الشمري  ٭

كلية الطب ـ غير كويتيين

اسراء عمر عبدالقادر عبداجلابر  ٭
هيثم باسم عبداللطيف خريشة  ٭

ليزا لطيف عبدامللك حنا  ٭
مرام وائل فتحي حسنية  ٭

مج���د محم���د جم���ال مصطفى   ٭
القباني

كلية الطب ـ أبناء الكويتيات

منال جعفر مجيد فارس  ٭
فهد علي ستار الفضلي  ٭

كلية الصيدلة ـ كويتيون

فاطمة مهدي صالح بوخمسني  ٭
فجر محمد سالم ارحمة  ٭

عائشة عبداهلل علي ملك  ٭
جلني علي يوسف كمال  ٭

عائشة احمد عيد الفضالة  ٭
فاطمة يوسف عبداهلل اجليران  ٭

مرمي عادل علي االمير  ٭
نور فيصل عيسى البلوشي  ٭

ايالف عادل يوسف حسن  ٭
هيا خالد سالم البريكي  ٭

فاطمة بدر محمد يعقوب  ٭
دالل موسى عبدالرضا بوعليان  ٭

فاطم���ة عبدالرس���ول محم���د   ٭
العبداهلل

لولوة محمد علي الرشود  ٭
هديل صالح حمد العنزي  ٭

دالل عادل علي اجلاسم  ٭

شيخة بدر عمران القالف  ٭
شهد رافع شالش الضايع  ٭
امل بندر بعيجان احلربي  ٭

عبير رضا علي توكلي  ٭
زين���ب عبدالك���رمي عبداحملم���د   ٭

دشتي
انوار فالح عودة العنزي  ٭

اسماء مساعد عبداهلل بن عيد  ٭
اجلازي وليد جابر العيدان  ٭

شهد انور خليفة اليتامى  ٭
نورا احمد عثمان املجلهم  ٭

عبداحملس���ن فتح���ي يوس���ف   ٭
العجيل

نور احمد جاسم الصفار  ٭
احرار كاظم حمد الشمري  ٭

بسام جابر جاسر العدواني  ٭
محمد احلميدي حمود املطيري  ٭

حنان محمد احمد عبداهلل  ٭
سارة انور جاسم بورحمة  ٭
آالء فهد احمد عبدالرحمن  ٭

كلية الصيدلة ـ غير كويتيين

مرمي اباظة  ٭
سلمى عادل ابراهيم برجل  ٭

مرمي لقمان طالب  ٭

أعلن عميد القبول والتس��جيل بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي عن توزيع طلبة 
مركز العلوم الطبية دفعة 2008 والذين درسوا السنة التمهيدية خالل العام اجلامعي 

2009/2008 على كليات مركز العلوم الطبية وفقا لرغباتهم.
وأوضح عميد القبول والتسجيل ان مركز العلوم الطبية يضم 3 كليات هي: الطب 
والصيدلة وطب االس��نان، وان الطالب له حق اختي��ار 4 رغبات من بينها التحويل 
الى كلية اخرى خارج مركز العلوم الطبية، مبينا انه مت توزيع 150 طالبا وطالبة من 
الكويتي��ن وابن��اء الكويتيات على كليات املركز املختلف��ة، وكذلك 9 من الطلبة غير 
الكويتين و2 من ابناء الكويتيات غير محددي اجلنس��ية وفقا للجدول املرفق، علما 
ان ه��ؤالء الطلبة قد مت توزيعهم وفقا لرغباته��م ومعدالتهم التي حصلوا عليها في 

اجلامعة في ضوء عدد املقاعد احملددة في كل كلية من كليات املركز.
كما اضاف د.الرفاعي انه طبقا لسياس��ة القبول ف��ي كليات مركز العلوم الطبية 
ونظرا لتوافر مقاعد شاغرة في كلية الصيدلة ميكن لطلبة الكليات االخرى الراغبن 
في التحويل الى كلية الصيدلة واملس��توفن للش��روط التقدم بطلبات التحويل الى 
عمادة القبول والتس��جيل خالل ش��هر اغس��طس املقبل، علما انه س��يتم البت في 

طلبات التحويل في ضوء عدد املقاعد الشاغرة ووفقا ملعدالت الطلبة املتقدمن.
وختم عميد القبول والتسجيل حديثه بتقدمي أطيب التهاني لهؤالء الطلبة وأولياء 
امورهم، متمنيا للطلبة املزيد من التفوق والنجاح في دراستهم اجلامعية.وفيما يلي 

أسماء الطلبة:
د.مثنى الرفاعي

أعلنت عن خطة المنح الدراسية في قطر واألردن

»التعليم العالي«: تمديد التسجيل لخطة البعثات حتى 21 الجاري
اس�تمرار التس�جيل لاللتحاق بكلي�ة الطب ف�ي جامعة الخلي�ج العرب�ي بالبحرين حت�ى 27 الجاري

صرحت وكيلة وزارة التعليم 
العالي د.رشا الصباح بتمديد 
فترة التسجيل خلطة البعثات 
للعام الدراسي 2010/2009 وذلك 
حتى يوم الثالثاء 21 اجلاري، 
وذلك إلعط����اء فرصة للطلبة 
من املسجلني بجامعة الكويت 
ليتمكنوا من التسجيل للبعثات 
ويجب عليهم احضار نسخة 
مصدقة من ش����هادة الثانوية 
وما يثبت تسجيلهم بجامعة 
الكوي����ت. كما أعلن����ت وزارة 
التعلي����م العالي عن فتح باب 
التسجيل للراغبني في االلتحاق 
بكلية الطب البش����ري جامعة 
اخلليج العربي مبملكة البحرين 
للعام الدراسي 2010/2009 على 
نفقتهم اخلاصة علما بأن آخر 
موعد للتس����جيل 27 اجلاري. 
إلى ذلك أعلنت وزارة التعليم 
العالي عن نتيجة خطة املنح 
الدراسية الثانية في دولة قطر 
للع����ام الدراس����ي 2010/2009 
حلمل����ة الش����هادة الثانوي����ة 
العامة وما يعادلها بالقسمني 
االدبي والعلمي ودعت الطلبة 
املرشحني األساسيني بهذه املنح 
التعليم  الى مراجع����ة وزارة 
العال����ي � الش����ويخ � املنطقة 
التجارية احلرة � مبنى رقم 1 
� الدور الثاني � إدارة العالقات 
الثقافية � قسم املنح الدراسية 
خالل اسبوع من تاريخه. وفيما 
يلي اس����ماء الطلبة املرشحني 

األساس����يني واالحتي����اط في 
الدراس����ي  جامعة قطر للعام 
2010/2009: عثمان سعد خلف 
اللوغاني � هندسة، سعود جزاع 
املطيري � قانون، محمد طالل 
محمد العدواني � قانون، اجلازي 
هادي عاطف سعيد العجمي � 
إدارة. أما املرشحون االحتياط 
فهم: احمد طالل راشد ادريس 

� قانون.

كما أعلن����ت وزارة التعليم 
العال����ي ع����ن خط����ة املن����ح 
الدراس����ية العاش����رة للع����ام 
الدراسي 2010/2009 واملقدمة 
من اململكة االردنية الهاشمية، 
حلملة الشهادة الثانوية العامة 
وما يعادلها بقس����ميها االدبي 
والعلمي ودعت من يرغب في 
التسجيل بهذه املنح الى مراجعة 
وزارة التعليم العالي � الشويخ 

� املنطقة التجارية احلرة � مبنى 
رق����م 1 � ال����دور الثاني � إدارة 
العالقات الثقافية � قسم املنح 
الدراس����ية وذلك اعتبارا من 
االح����د 19 اجلاري وحتى يوم 
الثالثاء املوافق 21 اجلاري في 
متام الساعة 9 صباحا وحتى 12 
ظهرا مع حضور ولي االمر لذا 
يرجى احضار االوراق املطلوبة 
للتسجيل )صورة طبق االصل 

الثانوية مصدقة من  لشهادة 
اجلهات املختصة وصورة عنها، 
عدد 10 صور شخصية، عدد 2 
نسخة من شهادة امليالد، عدد 
2 نسخة من جواز السفر، عدد 
2 نس����خة عن البطاقة املدنية 
للطالب وولي أمره/ ملن يهمه 
األمر من مؤسس����ة التأمينات 
الطالب  االجتماعية تفيد بأن 

غير موظف(.

تحظى باعتراف »التعليم العالي«، وتهدف إلى شرح سياسة القبول والتسجيل لتخصصاتها الـ 57

رشا الصباح: ندرس تعديل الالئحة الداخلية 
لطلبة الماجستير الدارسين في أميركا

الحربي: الجامعة األميركية في أثينا تعقد لقاءها السنوي غدًا
تعقد اجلامعة االميركية في اثينا اللقاء التعريفي 
السنوي لها في الكويت مساء غد اخلميس في فندق 
سفير انترناشيونال بحضور رئيس اجلامعة، وقال 
ممثل اجلامعة للشرق االوسط د.ناصر احلربي ان اللقاء 
سيتضمن شرح قواعد القبول والتسجيل في اجلامعة 
لتخصصاتها ال� 57 في مجاالت ادارات االعمال والعلوم 
الطبيعية والرياضيات واآلداب  والهندسة والعلوم 
والدراسات االنسانية واالتصال واالعالم ودراسات 

الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية وغيرها.
ودعا احلربي، في بيان صحافي، القطاع اخلاص الى 
التطلع لالستثمار في مجال التعليم اجلامعي والعالي 
مبنظار جديد يؤسس لدور استراتيجي له ويربطه 

بأبعاد النمو االقتصادي للمجتمعات العربية.
وقال: رغم وجود اكثر من 142 جامعة وخمس���ة 
ماليني طالب جامعي في الوطن العربي اال ان املنطقة 
التزال متعطشة الى مس���تويات نوعية من التعليم 

تتالءم ومتطلبات النهوض باملجتمع الى آفاق جديدة. 
واش���ار الى ان اجلامعة االميركية في اثينا تعد من 
اجلامعات العريقة في اوروبا ومنطقة حوض البحر 
املتوسط، حيث تعتمد النظام اجلامعي االميركي منذ 
تأسيسها في العام 1982 بالتعاون مع املجلس االعلى 
للجامع���ات االميركية وذلك بهدف مس���اعدة الطلبة 
اليونانيني وطلبة منطقة الش���رق االوسط وافريقيا 
على دراس���ة احدث االختصاص���ات العلمية باللغة 
االجنليزية وتأهيلهم ملس���تويات دولية اضافة الى 
تش���جيع الطالب الذين يستعدون للعب دور قيادي 
في بلدانهم على التفاعل الثقافي وصياغة افكارهم مبا 
يتناسب مع التحديات التقنية واملشاكل التي تواجه 

دول شرق البحر املتوسط وافريقيا.
وقال احلربي ان اجلامعة تقدم لطلبتها حول العالم 
دراسات املاجستير والدكتوراه في العلوم الطبية وفي 
علوم الكمبيوتر والهندسة والعلوم التطبيقية وادارة 

االعمال والعالقات الدولية والعلوم الديبلوماس���ية 
والسياسية والدراسات القانونية. وقال احلربي ان 
اجلامعة حتظ���ى باعتراف وزارة التعليم العالي في 
الكويت ومع تقدم مسيرتها ارتبطت اجلامعة باتفاقات 
تعاونية واكادميية وبرامج مشتركة للتعليم اجلامعي 
مع ع���دة جامعات عاملية منه���ا البرنامج املوقع مع 
جامعة جورج واش���نطن في الع���ام 1988 واخلاص 
بالعلوم الهندسية والتطبيقية. واضاف ان اجلامعة 
بدأت مؤخرا برنامج توس���ع جديدا يستهدف اقامة 
شبكة من العالقات مع اجلامعات واملعاهد في املنطقة 
العربية ودول مجلس التعاون والكويت، مضيفا ان 
مشاركته كأستاذ زائر وممثل لهذه اجلامعة في الشرق 
االوسط هي مبنزلة مد جسور تعاون بني هذه اجلامعة 
العريقة ومؤسسات التعليم في الكويت، مستطردا 
بان اسهاماته في نسج هذه العالقات االكادميية مصدر 

فخر واعتزاز له.

آالء خليفة
اللجن���ة  أعل���ن رئي���س 
الوطني  الثقافية في االحتاد 
لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتح���دة األميركية عبداهلل 
املديرس، ان االحتاد زار وكيلة 
وزارة التعليم العالي د.رشا 
الصباح ومتت خالل الزيارة 
مناقشة عدة قضايا تهم الطلبة 
الدارسني في الواليات املتحدة. 
وق���ال ان اول نقطة تصدرت 
اللقاء كانت زيادة املخصصات 
املالي���ة لطلبة أمي���ركا التي 
أكدت د.رش���ا الصب���اح انها 
قيد الدراس���ة من قبل جلنة 
البعثات التي تترأسها. وأكد 
املديرس ان االحتاد لن ينسى 
هذه املطالبة وأهميتها لطلبة 
أميركا في الوقت احلالي وشكر 
كل اجله���ود املبذولة من قبل 
ال���وزارة والتعلي���م العالي، 
متمنيا ان متر األمور بسالسة 
فبالنهاية املستفيد األول هو 

الطالب الكويتي املغترب.
كما اكد املديرس ان االحتاد 
استطاع التوصل الى اتفاق مع 
د.رشا الصباح على موضوع 
الطلبة الذين يريدون استكمال 
الدراسة في اميركا للحصول 
على املاجستير وكان هذا عن 
طري���ق تعديل بع���ض مواد 
الداخلي���ة البتعاث  الالئحة 
طلبة املاجستير الكويتيني في 
أميركا. وكان مقترح االحتاد 
الذي تفهمته د.رش���ا وقبلت 
الرؤية في ملفات الطلبة الذين 
سيقدمون للماجستير هو ان 

الطالب يحرم من اس���تكمال 
الدراس���ات العليا ان كان قد 
تأخر في التخرج بأكثر من 4 
سنوات وهذا يعني ان الطالب 
لو تخرج في فصل واحد او أكثر 
ذهبت الفرصة منه باستكمال 
الدراس���ات العليا وقد اقترح 
االحتاد متديد هذه الفترة الى 
فصل دراسي او اكثر مما كان 
عليه فبينت د.رشا الصباح 
تفهمها وانها ستتحرك حيال 
هذا املوضوع، كما اكد املديرس 
ان احد شروط الالئحة الداخلية 
للقبول في بعثة التعليم العالي 
للماجستير هي حصول الطالب 
على معدل تراكمي 3.5 او فما 
فوق والبعض كان قريبا جدا 
من هذا الرقم فقد يكون حاصال 
على معدل تراكمي 3.49 فتذهب 
عنه الفرص���ة ووعدت بانها 
ايضا س���تدرس كل حالة من 
هذه احلاالت وستتخذ االجراء 
املنصف لطلبة أميركا وستعدل 

مع جلنة البعثات بعض البنود 
املهمة في هذا السياق.

وناقش االحتاد مع د.رشا 
الصباح ف���ي االجتماع امور 
طلبة املعاهد األميركية وطلبة 
الدراسات العليا ومجموعة من 
األمور األخ���رى التي يتفاءل 
التي حصل  االحتاد بالردود 
عليها من د.رشا، وقال املديرس: 
ان د.رشا كانت متعاونة جدا 
مع االحتاد ف���ي هذه الزيارة 
وانها دائما سباقة مبساعدة 
الطالب ان كان مغتربا او في 
الكويت. ووجه شكره باسم 
الطلبة للدكتورة رشا  احتاد 
الصباح الستضافتها االحتاد 
ولتفهمه���ا ملطال���ب االحتاد 
التي هي في النهاية ملصلحة 
طلب���ة أميركا. وبني املديرس 
ان االحتاد »يتمنى ان يستمر 
التعاون بني االحتاد  جس���ر 
والتعلي���م العال���ي الى آفاق 

أبعد«.

د.رشا الصباحعبداهلل املديرس

مخيمر يشيد بقرار قبول البدون كمعلمين في مدارس التربية
آالء خليفة

ثمن نائب مدي���ر اجلامعة العربية املفتوحة 
د.عبدالعزي���ز مخيم���ر موقف وزي���رة التربية 
والتعليم العالي د.موضي احلمود حيال إمكانية 
قبول املعلمني البدون عموما، وأبناء الكويتيات 
منهم على وجه اخلصوص كمعلمني في املدارس 

احلكومية.
وقال د.مخيمر ان اجلامعة املفتوحة واصلت 
على م���دى الفترات املاضي���ة الطلب من وزارة 
التربي���ة والتعليم العالي اعتماد قبول خريجي 
طالبها وطالباتها ومنهم الطلبة البدون كمعلمني 
في مدارس الدولة، مشيرا الى ان اجلامعة قامت 
خالل السنوات املاضية بتخريج املئات من الطلبة 
البدون ممن هم على مس���توى عال من التعليم 
الذي ميكنهم من اداء واجبهم الوظيفي في املجال 

التعليمي والتربوي.
وأضاف د.مخيمر ان مخرجات اجلامعة العربية 
املفتوحة ذات جودة ونوعية منافس���ة للعديد 
من اجلامعات العربي���ة والدولية املعتمد قبول 

مخرجاتها لدى وزارة التربية والتعليم العالي 
وباقي اجلهات الرسمية في الكويت، مشيرا بذلك 
الى نظام التعليم الذي تتبناه اجلامعة ونوعية 
وجودة مقرراته املعتمد تدريسها وفقا التفاقية 

الشراكة مع اجلامعة البريطانية املفتوحة.
وأش���ار الى ان هذا املوقف اإلنساني والنبيل 
الذي عبرت عنه الوزيرة احلمود في تصريح لها 
مؤخرا إلحدى الصحف يدلل بوضوح على ما لديها 
من ثق���ة مبخرجات اجلامعة العربية املفتوحة، 
اضافة لتلمس���ها حلاجيات أبناء هذه الفئة من 
املجتمع للعمل الوظيفي الذين ميكنهم التقليل 

من معاناتهم الشخصية ومعاناة ذويهم.
وق���ال ان االدارة العليا في اجلامعة العربية 
املفتوحة وجميع منسوبيها تبدي بالغ امتنانها 
وتقديره���ا للدكتورة احلم���ود على هذا املوقف 
اإلنساني النبيل والذي ليس بجديد عليها وعلى 
أمثالها من ابناء الكويت وقيادييها ومسؤوليها 
األكارم. مخيمر يشيد بقرار قبول البدون كمعلمني 

في مدارس التربية.

الكلية عدد المقبولين
الطب 97

طب األسنان 27

الصيدلة 37

اإلجمالي 161

خطة المنح الدراسية العاشرة للعام الدراسي 2009 - 2010 المقدمة من األردن

مالحظاتالنسبةالتخصصالجامعة

اجلامعة االردنية

شروط القبول:65%-2.25علم اجتماع والعمل االجتماعي
يجب ان يكون الطالب كويتي 

اجلنسية
ان يكون حاصال على شهادة 
الثانوية العامة او ما يعادلها 

بالقسمني االدبي والعلمي
ان القبول سيتم وفق االسس 
املعمول بها في  اجلامعات 

االردنية الرسمية وسيخضع 
الطالب الوافد للقوانني واالنظمة 
والتعليمات املطبقة على الطلبة 

االردنيني

65%-2.25علم نفس

جامعة اليرموك

70%-2.75اصول الدين

65%-2.25لغة اجنليزية
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