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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧

الجامعــــة
والتطبيقي

أعلنت وزارة التعليـــم العالي عن فتح باب 
تسجيل الطلبة الراغبني في االلتحاق باجلامعات 
املصرية املعتمدة (مرحلة البكالوريوس) على 
نفقتهم اخلاصـــة اعتبارا من العـــام اجلامعي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلـــك ابتـــداء من األحـــد املوافق 

٢٠٠٩/٧/٢٦ وحتى ٢٠٠٩/٨/٢٠.

محمد المجر
أعلنت رئيســـة اللجنة االجتماعية (طالبات) في 
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اميان احلسيني ان االحتاد سيحتفل 
بتخريج كوكبة جديدة من طالبات الكليات واملعاهد 

التابعة للهيئة، وذلك بإقامة ٣ حفالت منفصلة.

«التعليم العالي»: فتح باب التسجيل 
بالجامعات المصرية

اتحاد «التطبيقي» ينظم ٣ حفالت 
لتخريج دفعة جديدة من الطالبات

محافظ الفروانية اطلع على مستجدات 
تنفيذ المدينة الجامعية في الشدادية

منتدى طلبتنا في مصر: نرفض أساليب 
العنف واالعتداء على األساتذة أو الطلبة

قام محافـــظ الفروانية الفريق 
عبداحلميد احلجي بزيارة جلامعة 
الكويت لالطالع عن كثب على احدث 
املستجدات املتعلقة بسير العمل في 
املدينة اجلامعية اجلديدة جلامعة 
الكويت بالشدادية باعتبارها داخل 
النطاق اجلغرافي حملافظة الفروانية. 
واجتمع محافـــظ الفروانية مع كل 
من مدير جامعة الكويت د.عبداهللا 
الفهيـــد ونائـــب مديـــر اجلامعة 
للتخطيط د.فيصل اجلويهل وأمني 
عام اجلامعة د.أنور اليتامى ومدير 
الفارس،  البرنامج االنشائي محمد 
حيث قدمـــت ادارة اجلامعة عرضا 
مرئيا وشرحا وافيا تضمن جميع 

مراحل العمل التي متت بشأن االعمال 
التصميميـــة املختلفة لكل الكليات 
اجلامعية واملرافق باملدينة اجلامعية 
اجلديدة بالشدادية، االمر الذي نال 
استحسان الســـيد احملافظ والوفد 
املرافق له. كما أشاد احملافظ باجلهد 
الذي تبذله ادارة اجلامعة في سبيل 
اجناز ذلك الصرح الشامخ الذي سيعد 
مفخرة للكويت والذي سيرى النور 
في غضون السنوات القليلة املقبلة 
وفقا للتاريخ الذي نص عليه املرسوم 
بقانون ٢٠٠٤/٣٠، من اجل حتقيق 
التقدم العلمي املنشود للتعليم العالي 
بدولتنا الفتية في ظل صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد.

محمد هالل الخالدي
اصدر منتدى طلبة الكويت في جمهورية مصر 
العربية الشقيقة بيانا حول قضية فصل الطالب 
الكويتي من جامعة طنطا بســـبب الشجار الذي 
حصل بينه وبني احد املراقبني خالل اداء االمتحان 
هذا نصه: يؤســـفنا ما آلت إليه االمور في قضية 
الطالب الكويتي في جامعة طنطا، ونحن اذ نكتب 
هذا البيان نعلن رفضنا التام والقاطع ألي اسلوب 
من اســـاليب العنف واالعتداء ضد اعضاء هيئة 
التدريس في جامعة طنطا، او في اي جامعة من 
اجلامعات املصرية، حيث ان اجلامعات املصرية 
وعلى مدى ســـنوات طويلـــة تعتبر منهال للعلم 
ومنـــارة له، وما وجود هـــذه االعداد الكبيرة من 
اخواننا الطلبة والطالبات في اجلامعات املصرية 
اال برهان على ذلك. فوجئنا بطريقة تعامل بعض 
الوســـائل االعالمية مع القضية، دومنا النظر في 
االســـباب والوقائع احلقيقية للحادثة والتي هي 
خالف ما ينقل فـــي صحافتنا حيث انه وبرواية 
الطلبـــة املتواجدين في نفس املدرج الذي حدثت 

به الواقعة اتفقوا على هذه النقاط: 
- طرد الطالب من االمتحان قبل توزيع اوراق 
االسئلة اي قبل بداية االمتحان وليس خالل االمتحان 

كما تتناقل الصحافة.
- ال يتقيد الطلبة بأرقام اجللوس.

- ال يوجد على طـــاوالت املدرج ما يدل على 
ارقام اجللوس او اسماء الطلبة.

- طلـــب املراقب من الطالب تغيير مكانه قبل 
بداية االمتحان.

- رفض الطالب تغيير مكانه.
- طلب املراقب من الطالب بامليكروفون اليدوي 
بصيغـــة االجبـــار ان يغير مكانـــه (قوم غصب 

عنك).
- طلب الطالب من املراقب ان يتكلم معه بأدب 

واحترام.
- سحب املراقب الطالب من يده ليجبره على 

االنتقال من مكانه.
- وقع التشابك بني املراقب والطالب.

- احيل الطالب ملركز الشرطة.
- مت رفع قضية من قبل املراقب ضد الطالب.

- اصـــدر رئيـــس اجلامعـــة قـــرارا بحرمان 
الطالب.

وهنا ومن خالل بياننا هذا نعلن رفضنا لطريقة 
التعامل االســـتفزازية من قبل املراقب وهو نائب 
رئيس الكنترول فهذه ليست طريقة تعامل مع طلبة 
الدراسات العليا وكان األجدر به اال يقوم بإعطاء 
الطالب ورقة االســـئلة والتصـــرف معه بالطرق 
القانونية الســـليمة التي تخولـــه اياها القوانني 

واللوائح املعمول بها في مثل هذه احلاالت.

أكد أنها ستحقق التقدم العلمي المنشود

آسية امليمنيسارة الورع جاسم النصر اهللاعبدالعزيز املذكور

الفريق عبداحلميد احلجي خالل لقائه مع د.عبداهللا الفهيد

شعبة االقتصاد اإلسالمي شكلت هيئتها اإلدارية الجديدة
آالء خليفة

أعلنـــت شـــعبة االقتصـــاد 
االسالمي التابعة ملركز التميز في 
كلية العلوم االدارية، عن تشكيل 
الهيئة االدارية اجلديدة للشعبة 
iec، وذلك بعد االنتهاء من العام 
الدراسي احلالي واالستعداد للعام 

الدراسي املقبل.
وبهذا الصـــدد اعلن رئيس 
الشعبة عبدالعزيز املذكور أنه مت 
االنتهاء من اختيار الهيكل االداري 
اجلديد والذي يضم املذكور رئيسا 
ونائبة الرئيس لشؤون الطالبات 
سارة الورع، وأمني السر آسية 
امليمني وأمني الصندوق جاسم 
النصر اهللا، كما يوجد عدد من 
العاملني  االعضاء والعضـــوات 
في شـــعبة االقتصاد االسالمي، 
حيـــث جتـــري اآلن اجتماعات 

مكثفة لتقسيم اللجان وتوزيع 
املهام على فريق العمل وتفعيل 
دور االعضاء والعضوات حسب 
التخصصات املتوافرة واألعمال 

االدارية الالزمة.
املذكور ان شـــعبة  واضاف 

علـــى تكرمي كل من ســـاهم في 
دفع مســـيرة الشـــعبة والعمل 
املتنوعة،  على إجناح انشطتها 
شاكرا ومقدرا دور كل من وقف 
مع الشعبة وقدم الدعم والتشجيع 

لها وألعضائها.

االقتصـــاد االســـالمي بصـــدد 
الفصل الصيفي،  مناقشة خطة 
والتي تشمل االستعداد للحفل 
اخلتامي الذي ستعقده الشعبة، 
احتفاال بانتهاء العام الدراســـي 
٢٠٠٨-٢٠٠٩ والذي سيشـــتمل 

كما سيتم عقد اجتماع خاص 
لوضع اخلطة الســـنوية لعمل 
الشعبة، والتي سيتم من خاللها 
اختيار انشطة وبرامج وحمالت 
متنوعـــة في مجـــال االقتصاد 

االسالمي.

القحطاني: تنمية وتأهيل طلبة المعهد الصناعي 
لالنخراط في مجال التخصص بعد التخرج

محمد هالل الخالدي
اكد مديــــر املعهــــد الصناعي ـ 
ان  القحطاني  ـ م.صبحي  الشويخ 
املعهد حقق خــــالل الفترة املاضية 
الكثير من االجنازات التي ساهمت في 
تنمية وتأهيل الطلبة ومنها التعاون 
مع سوق العمل لتوصيــف وحتديد 
املهــارات الفنية والعلمية التــي يجب 
على املتــــدرب اتقانها خالل فتــرة 
التدريــــــب امليداني، كما قام املعهد 
بعقد عدد من االجتماعات ومحاضرات 
للمتدربني بالتنســــيق مع برنامج 
اعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة من اجل عمل خطة 
لتدريب الطلبة خالل فترة التدريــب 
امليــداني في العديد من الشــــركات 
واملصانع وذلك اثناء فترة دراسة 
املتدرب باملعهد وملدة تدريبية تبلغ 
شهرا كامال، وبعد التخرج يلتحق 

املتدرب باجلهة التــي تــدرب بهــا 
اثناء الدراسة وللتدريـب وذلــك ملدة 
شهريــن كامليـن يتقاضى بعدهـــا 
مكافـأة قدرهــــا ٣٠٠ دينار لتصــل 
املدة التدريبية االجمالية الى ثالثة 
اشهر يتم تقييمها من قبل اجلهة التي 
قامت بالتدريب وذلك لتحديد امكانية 
توظيف املتدرب بها من عدمه، واشار 
م.القحطاني الــــى ان املعهد بدأ في 
استقبال وقبول متدربني من النظام 
التدريبي السابق الستكمال السنة 
التدريبيــــة الثالثة، كما يتم العمل 
على وضع خطة تدريبية لتدريس 
السنة الرابعة، مضيفا ان املعهد قد 
شارك في العديد من املعارض التي 
اقامها قطاع التدريب للمعاهد والتي 
من خاللها قــــام املتدربون بعرض 
منتجاتهم ومهاراتهم الفنية والتي 

تعود عليهم بالفائدة.

مجلس الجامعة: إقرار قبول أبناء الكويتيات الرفاعي: واثق من صحة الشهادات التي حصلت عليها
من غير محددي الجنسية في «الدراسات العليا»

نقـل تبعية مستشـفى مبارك مـن «الصحة» إلـى الجامعة 
وإعـادة تشـكيل مركز خدمـة المجتمـع والتعليم المسـتمر

محمد هالل الخالدي
قال مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي انه لوحظ 
في اآلونة األخيرة ادالء بعض 
األطراف بتصاريح من شأنها 
التشكيك في مدى مصداقية 
االعتماد األكادميي بالشهادات 
العلمية التـــي حصل عليها 
أثناء فترة الدراســـة وحيث 
انه قد شاب هذه التصاريح 
املغالطات والتضليل، وهو 
الرد  الذي يســـتوجب  األمر 
والتوضيـــح، أكد د.الرفاعي 

أن جميع الشهادات العلمية التي حصل عليها 
معتمدة من جهات االختصاص وال تشوبها أي 
شائبة، وقد حصل عليها كلها من خالل ابتعاثه 
من قبل جهة حكومية وهي وزارة التربية ومعلوم 
أن اجلهات احلكومية ووزارة التربية على وجه 
التحديد ال تبتعث إال إلى جامعات معترف بها، 

وععرض ذلك تفصيال على النحو التالي:
حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من جامعـــة الكويت بتقدير عام جيد 

جدا في شهر يناير عام ١٩٨٠.
مت تعيينـــه في العـــام ١٩٨٠ بوظيفة معيد 
بعثة باملعهد التجاري (كلية الدراسات التجارية 
حاليا) الذي كان يتبع وزارة التربية آنذاك والذي 
يتبع حاليا الهيئـــة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
مت ابتعاثه في شهر سبتمبر عام ١٩٨٠ من قبل 
املعهد التجاري (كلية الدراسات التجارية حاليا) 
لدراسة اللغة االجنليزية، ومن ثم احلصول على 

شهادة املاجستير في إدارة األعمال.
درس اللغة االجنليزية في جامعة كاليفورنيا 
ســـتيت (لوس اجنيليس) بالواليات املتحدة 

األميركية.
التحـــق بعدها بجامعة أزوزا باســـفيك في 
الواليات املتحدة األميركية للحصول على شهادة 
املاجســـتير في إدارة األعمال، وكان ذلك بناء 
على بعثته للماجستير من قبل املعهد التجاري 
التابع لوزارة التربية آنذاك وحتت إشراف وزارة 
التربية واملكتب الثقافي في واشنطن وحصل 

على شهادة املاجستير في مايو ١٩٨٢.
بناء على إنهاء متطلبات البعثة مت تعيينه 
في شهر يونيو ١٩٨٢ بوظيفة مدرس في املعهد 
التجاري التابع لوزارة التربية آنذاك وهي اجلهة 
املســـؤولة عن اعتماد الشهادات بعد حصوله 
على الدرجـــة العلمية املوفد من أجلها (درجة 
املاجستير) مباشرة من جامعة أزوزا باسفيك 

بالواليات املتحدة األميركية.
قـــام بالتدريـــس باملعهد التجـــاري (كلية 
الدراسات التجارية حاليا) التابع لوزارة التربية 
آنذاك لعدة شهور حتى ابتعاثه للدكتوراه في 

ديسمبر عام ١٩٨٢.
مت ابتعاثه في ديســـمبر عام ١٩٨٢ من قبل 

املعهد التجاري (كلية الدراسات 
التجارية حاليا) التابع للهيئة 
التطبيقي  العامـــة للتعليـــم 
والتدريب للحصول على درجة 
الدكتوراه من جامعة كليرمونت 
بالواليات املتحدة األميركية في 

اإلدارة احلكومية. 
حصل أيضا علـــى درجة 
ماجستير في اإلدارة احلكومية 
عام ١٩٨٤ من جامعة كليرمونت، 
وكان ذلك حتت إشراف الهيئة 
التطبيقي  العامـــة للتعليـــم 
الثقافي  والتدريب واملكتـــب 

الكويتي في واشنطن. 
علما بأنه لم يكن هناك ما مينع من احلصول 
على شهادة املاجستير أثناء دراسة الدكتوراه 
سواء من قبل جامعة كليرمونت التي كان يدرس 
بها، أو املكتب الثقافي الكويتي في واشـــنطن 
املشرف على البعثة أو من قبل جهة االبتعاث، 
علما بأن هناك العديد مـــن املبتعثني من قبل 
التطبيقي والتدريب  العامة للتعليـــم  الهيئة 
وغيرها من املؤسســـات والهيئات احلكومية 

قاموا بذلك.
حصل علـــى درجة الدكتـــوراه في اإلدارة 
العامة مـــن جامعة كليرمونت عام ١٩٨٧ وكان 
ذلك أيضا حتت إشراف الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واملكتب الثقافي الكويتي 

في واشنطن.
 علما بـــأن جميع اجلامعات التي درس بها 
بداية من دراسة اللغة االجنليزية حتى احلصول 
على شهادة الدكتوراه معتمدة من قبل وزارة 
التربية (اجلهة املسؤولة عن اعتماد الشهادات 
آنذاك) عند االبتعاث لها، وهناك العديد من أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب من احلاصلني على 

الشهادات من هذه اجلامعات.
وأضاف د.يعقوب الرفاعي ان حصوله على 
درجة املاجســـتير من جامعة أزوزا باســـفيك 
بالواليات املتحدة األميركية في إدارة األعمال عام 
١٩٨٢ ثم حصوله على درجة ماجستير أخرى 
في اإلدارة احلكومية مـــن جامعة كليرمونت 
لم يكن بســـبب عدم اعتماد املاجستير األول 
احلاصل عليه من جامعة أزوزا باسفيك، حيث 
انه كان معتمدا من وزارة التربية آنذاك، ولكنه 
كان زيادة في العلـــم واملعرفة وهناك العديد 
ممن يحملون شـــهادتي ماجستير أو شهادتي 
دكتوراه، وهذا األمـــر مدعاة للفخر واالعتزاز 
وليس مدعاة للطعن وتزييف احلقائق، وأشار 
إلى أن إثارة هذه األقاويل حول شهاداته العلمية 
أمر ال يقلقه فهو على ثقة بسالمة وصحة هذه 
الشهادات، إال انه يقوم اآلن مع مكتب احملاماة 
باتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة نحو تلك 
االدعـــاءات غير الصحيحة ملا فيها من تضليل 
للرأي العام وإساءة لسمعته العلمية ومركزه 

الوظيفي.

آالء خليفة
أعلـــن أمني ســـر مجلس 
العام جلامعة  اجلامعة األمني 
الكويـــت د.أنـــور التيامى ان 
مجلس اجلامعة اجتمع مساء 
أمس وناقش عددا من املواضيع 

املدرجة على جدول أعماله.
وأضاف د.اليتامى ان املجلس 
عقد برئاســـة الرئيس األعلى 
للجامعة وزيرة التربية ووزيرة 
التعليـــم العالـــي د.موضـــي 
احلمود، وأقر األعداد املقترحة 
الطلبة املســـتجدين  لقبـــول 
بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 

٢٠١٠/٢٠٠٩ بعدد اجمالي وعدده ٦٨٠٠ طالب وطالبة 
بزيادة قدرها ١٠٠ طالب وطالبة تقريبا عن العام 
املاضي، كما وافق االجتماع على تعديل الئحة نظام 

املقررات اخلاصة مبواعيد االمتحانات املؤجلة.
وذكر ان املجلس وافق على تعديل الئحة النظام 
األساســـي للجمعيات العلمية باجلامعة، ووافق 
كذلك على قبول أبناء الكويتيات من غير محددي 
اجلنسية بكلية الدراسات العليا، كما وافق على 
اقتراح عدد من الكليات اجلامعية مبنح اجازة تفرغ 
علمي او مهمة علمية قيادية او اجازة علمية وفقا 

لالئحة شؤون اعضاء هيئة التدريس.
وأوضـــح اليتامى ان املجلس وافق كذلك على 
زيادة عدد أعضاء جلان التعيني وجتديد العقود 
والترقيات والبعثات في األقســـام العلمية وذلك 
تيســـيرا للعمل، كما وافـــق املجلس على جتديد 
انتداب اعضاء هيئـــة التدريس ملدة عام في عدد 

من اجلهات احلكومية.
وقال ان املجلس وافق على مذكرة خاصة بشرط 
استيفاء استمارات تقومي األداء التدريسي واملقرر 
على جميع أعضاء هيئة التدريس، كما وافق على 
مذكرة في كيفية حساب العبء التدريسي اإلضافي 
لعضو هيئة التدريس في حالة تدريسه ملقرر ذي 

كثافة عالية.
كما وافق املجلس على مذكرة مرفوعة من نائب 
مديـــر اجلامعة لألبحاث خاصـــة بتعديل بعض 
املنح املالية للباحثني من أعضاء هيئة التدريس 

والباحثني من الشباب في مجال 
العلوم األساســـية والتطبيقية 
واآلداب والعلـــوم اإلنســـانية، 
ووافق كذلـــك على اقتراح كلية 
الدراســـات العليا تعيني رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة نفط الكويت سامي الرشيد 
ومدير عـــام مجموعة اخلدمات 
املصرفيـــة للشـــركات في بنك 
الناهض  الوطني مازن  الكويت 
كأعضاء في مجلس الكلية ملدة 

عامني.
وأقـــر املجلس جتديد تعيني 
كل من رئيـــس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية يوسف احلجي ورئيس الهيئة 
الشرعية لبيت التمويل الكويتي احمد بزيع الياسني 
كأعضاء في مجلس كلية الشـــريعة والدراسات 
االسالمية ملدة عامني واطلق اسم املغفور له باذن اهللا 
عدنان السيد هاشم العقيل على مختبر احلاسوب 

بكلية العلوم.
وذكر اليتامى ان املجلس وافق على انشاء كلية 
للعمارة باجلامعـــة ووافق املجلس على الالئحة 
املعدلة لتنظيم االيفاد في بعثات معيدي البعثة 

باجلامعة.
ووافق املجلس على مذكرة بشأن البحوث املقدمة 
للترقية واملنشورة في بعض املجالت التي اثير 
التســـاؤل حول مدى حتقيقها لشـــروط املجالت 

العلمية املعتمدة لغرض الترقية.
كما اقر مذكرة عمادة القبول والتســـجيل في 
شأن تعديل البند ٣ من املادة ١٩ من الئحة املقررات 

في اجلامعة.
ووافق املجلس كذلك على اتفاقية التعاون بني 
وزارة الصحة وجامعة الكويت والتي تضمنت نقل 
تبعية مستشفى مبارك من الوزارة الى اجلامعة 
واعادة تشكيل مجلس ادارة مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر.
وسيســـتكمل مجلس اجلامعة اجتماعه يوم 
االثنني القادم ملناقشـــة البنـــود االخرى املدرجة 
على جـــدول اعماله واهمها ترقيات اعضاء هيئة 

التدريس.

وافق على قبول ٦٨٠٠ طالب وطالبة في الجامعة للعام ٢٠٠٩ / ٢٠١٠على خلفية التصاريح التي تشكك في مصداقيتها

آالء خليفة
أوضــــح رئيــــس االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويت فرع 
أميركا صالح التنيب ان افتتاح 
مقر االحتاد في الكويت الذي 
االدارية  ظل حلمــــا للهيئــــة 
طوال السنوات الـ ٥ املاضية 
مــــا كان ليتحقق لــــوال دعم 
القطاع اخلــــاص ممثال ببيت 
الذي تقدم  الكويتي  التمويل 
مشكورا برعاية ودعم افتتاح 
مقر االحتاد في الكويت، معربا 
عن خالص شــــكره وتقديره 
لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على دعمه الدائم 
واملستمر الحتاد طلبة الكويت 
اميركا ماديــــا ومعنويا  فرع 

وموافقة ســــموه على رعاية 
مؤمتر االحتــــاد العام احلالي 
ولوزيــــرة التربيــــة ووزيرة 
التعليم العالي ولوكيلة وزارة 
التعليم العالي وألعضاء اللجنة 
التعليمية فــــي مجلس األمة 
وملدير جامعة الكويت ومدير 
التطبيقي على تعاونهم املستمر 
الشــــرعي  املمثل  مع االحتاد 
للطلبة الكويتيني الدارســــني 
في اميركا معلنا عن فتح باب 
الرعايات للجهات والشركات 
الراغبة في املساهمة بإجناح 

املؤمتر.
وأشار التنيب خالل كلمته 
في املؤمتر الصحافي الفتتاح 
مقر الهيئــــة االدارية لالحتاد 

بدراســــة زيــــادة مخصصات 
التأمــــني الصحي لألســــنان 
للطلبــــة املبتعثني في اميركا 
من ١٨٠٠ دوالر الى ٢٥٠٠ دوالر، 
مشــــيرا الى ان االحتاد اطلع 
علــــى التعديالت اجلديدة في 
خطة االبتعاث جلامعة الكويت، 
والتي حملت العديد من األمور 
االيجابية التي طالب االحتاد بها 
في وقت سابق كالبدل النقدي 

لتذاكر السفر وغيرها.
ومن جانبه بني مدير ادارة 
التســــويق في بيت التمويل 
الكويتي فهد املخيزمي ان بيت 
التمويل حريص كل احلرص 
على دعم ورعاية االنشــــطة 
الطالبية داخل وخارج الكويت، 

مثنيا على اجلهود املخلصة 
التي يقوم بها االحتاد في خدمة 
الطلبة، مضحني بجزء كبير 
من وقتهم الدراســــي من اجل 
الدارسني في اميركا  اخوانهم 
مؤكدا استمرار البنك في دعم 
وتشجيع االنشطة الطالبية 
معلنا عن رعاية البنك لالنشطة 

الرمضانية لالحتاد.
ومن ناحيته، أوضح رئيس 
اللجنــــة الثقافية في االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويت فرع 
اميركا عبــــداهللا املديرس ان 
فرع االحتاد سيكون مفتوحا 
من االحد الى اخلميس خالل 
الفترة الصباحية من الساعة 
٩ صباحا حتى ١٢ ظهرا ومن 

االحد الى االربعاء خالل الفترة 
املسائية من ٤ عصرا حتى ٥٫٣٠ 
مساء خلدمة الطلبة املستجدين 
التقدمي على  واملستمرين في 
معاهد اللغة واجلامعات وغيرها 
من االستشارات الالزمة، مشيرا 
الى انه سيكون هناك شخص 
كويتي سواء من اعضاء الهيئة 
االدارية او احد اخلبراء في هذا 
املجــــال خلدمة الطلبة، مبينا 
انه ميكن التواصل مع املكتب 
من خالل التلفون او من خالل 
الذي  الرسمي لالحتاد  املوقع 
يتضمن ايضا موقع مستجد 
الذي يوفر كل املعلومات التي 
يحتاج اليها الطالب املستجد في 

الواليات املتحدة االميركية.

الوطنــــي لطلبة الكويت فرع 
اميركا فــــي الكويت بحضور 
مدير ادارة التسويق في بيت 

التمويل فهد املخيزمي ونائبه 
ســــعيد توفيقي وعــــدد من 
اعضاء االحتــــاد الى ان وزير 

الصحة د.هالل الســــاير وعد 
خالل زيارته للواليات املتحدة 
ايام االحتاد  األميركية قبــــل 

عبداهللا املديرسفهد املخيزميصالح التنيب

التنيب: زيادة مخصصات التأمين الصحي للمبتعثين في أميركا من ١٨٠٠ إلى ٢٥٠٠ دوالر
«بيت التمويل» رعى افتتاح مقر اتحاد الطلبة فرع أميركا في الكويت
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