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الجامعــــة
والتطبيقي

أصدرت قرارات ندب وتجديد تعيين

ترقية ٤٢ موظفًا في «التطبيقي»
السكرتارية

إلى الدرجة الثالثة ـ عامة

ابتهال سامي الوتار ـ تخطيط 
وتنسيق التدريب

اماني حمــــد ابوربيع ـ عمادة 
القبول والتسجيل

امل عبدالرحمن زيد السعيد ـ 
الدراسات التجارية

ـ  آمنة عبداهللا محمد حســــن 
الدراسات التجارية

بــــراك عبداحملســــن العجيل ـ 
التدريب املهني

فاطمة بدر الطواري ـ التربية 
األساسية

منى حمد الدوسريـ  الدراسات 
التكنولوجية

مرمي ياسني بوكنانـ  الدراسات 
التجارية

محمد راشد العثمانـ  الشؤون 
املالية

نــــور احمد اخلضر ـ شــــؤون 
العاملني

إلى الدرجة الرابعة ـ عامة

بدرية عبدالســــالم العوضي ـ 
التربية األساسية

بدريــــة عبدالرحمن املطيري ـ 
االتصاالت واملالحة

عليــــاء حســــني عبدالرحمن ـ 
الصناعي/ ص.س

فهــــد خليل حمــــدان ـ املعاهد 
االهلية

مشاعل متعب اجلعفرـ  العلوم 
الصحية

معصومــــة غضبــــان الوزانـ  
التربية االساسية

منى عبداهللا غلوم ـ احلاسب 
اآللي

جناح زايد العنزيـ  االتصاالت 
واملالحة

الى الدرجة الخامسة ـ عامة

مي علي محمد امليلم ـ شؤون 
العاملني

عنود عبداهللا اجلابر ـ القبول 
والتسجيل

ملياء سالم البرجس ـ التربية 
األساسية

ـ  نــــورة خليفــــة الشــــايجي 
الصناعي/ صباح السالم

إلى الدرجة الثانية ـ عامة

بدرية دعيج الفيلكاويـ  التربية 
األساسية

رحــــاب عبدالرحمــــن الذكيرـ  
الدراسات التكنولوجية

سهيلة حســــن غلوم مبارك ـ 
املعهد العالي للطاقة

شــــيماء محمــــود الوهيــــب ـ 
ع.القبول والتسجيل

عبيــــر حمد صالــــح بوغيث ـ 
الشؤون املالية

عدنان عبداحملسن جواهري ـ 
اخلدمات العامة

عذاري يوسف احلدادـ  م.ن.م.ع 
للشؤون اإلدارية

فاطمة صادق سيد اسماعيل ـ 
الصناعي/ الشويخ

فايزة محمد ســــعد الفوزان ـ 
التربية األساسية

فايز فالح عايــــض املطيري ـ 
التربية األساسية

ـ  النجــــادة  مرمي علــــي احمد 
الدراسات التجارية

ناهد أحمد حيدر غلوم ـ معهد 

محمد هالل الخالدي
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
العالي د.موضي احلمود  التعليم 
قرارا يقضي باعتماد عبدالرحمن 
املطوع مدربا متخصصا (ب) مساعدا 
ملدير عــــام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب لإلنشــــاءات 
الهندسية باإلضافة الى عمله االصلي 
ملدة عام، كما اصدر مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الرفاعي عــــدة قرارات  د.يعقوب 
يقضي األول بتجديد تعيني جالل 
الطبطبائي مديرا للمعهد العالي 
للطاقة وذلك اعتبارا من بداية العام 
التدريبي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وملدة سنتني، 
اما الثاني فيقضــــي بندب فاطمة 
النجار مديرا إلدارة البحوث بقطاع 
التعليم التطبيقي والبحوث ملدة 
عام، والثالث يقضي بندب د.بدرية 
دهراب مديرا ملركز اللغات بكلية 
الدراسات التجارية اعتبارا من بداية 
العام الدراســــي ٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك 
ملدة سنتني، والرابع يقضي بندب 
د.صالح املال مســــاعدا ملدير مركز 
اللغات بكلية الدراسات التجارية 
اعتبارا من بداية العام الدراســــي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ وذلك ملدة سنتني، اضافة 

الى ترقية بعض العاملني وهم:

إلى الدرجة األولى ـ عامة

ـ  ابتســــام عبدالعزيز العطار 
الصناعي/ الشويخ

اميان ابراهيم البالولـ  التوريدات 
واملخازن

بدرية مرزوق العتيبيـ  شؤون 
العاملني

تهاني محمد الضاحيـ  التربية 
األساسية

رحاب جاسم السرحان ـ معهد 
السكرتارية

ـ  ســــارة ســــليمان الشــــراح 
التوريدات واملخازن

ســــناء خلف بشــــير ـ شؤون 
العاملني

عادل محمــــد املزين ـ التدريب 
املهني

د.يعقوب الرفاعي

ومواضيع مختلفة. وفي اخلتام 
تقدمت الطالبات بالشكر لالحتاد 
املميز  النشاط  الوطني على هذا 
وطلنب من القائمني على النشاط 
الدائم معهن من خالل  التواصل 

البرامج املختلفة.

التي  الشـــاهني  محاضرة لروان 
شرحت للطالبات ميزات التصوير 
واألخطاء الشائعة أيضا وعرضت 
موقعها www.ra١photo.com والذي 
يحتوي علـــى مناذج للعديد من 
الصور مت أخذها من مواقع متعددة 

أقامت جلان الطالبات التابعة 
لالحتـــاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اململكـــة املتحدة وايرلندا، 
نشاطا ترفيهيا ثقافيا للطالبات 
املســـتمرات والطالبات حديثات 
التسجيل في نظام البعثات حيث 
بدأ النشـــاط بغداء للطالبات في 
البدع  فندق كويـــت موفنبيـــك 
تبادلن خالله االحاديث واخلبرات 
الشـــخصية، بعدها بدأت دورة 
«علم الطاقـــة والعالج باأللوان» 
من تقدمي املدربة شـــهير املفيدي 
من شـــركة «االتزان البشـــري» 
وتناولت فيها تأثير االلوان على 
اجلسم والصحة العامة باإلضافة 
إلى أنواع الشخصية البشرية من 
خالل عرض تقدميي وقد استمتعن 
بهـــا وتفاعلن معهـــا بالنقاش، 
وانتهت الدورة بجلسة استرخاء 
تابعة للبرنامج، ثم اعقب الدورة 

الطالبات أثناء تناولهن وجبة الغداء في أحد الفنادق

.. وخالل تلقيهن دورة علم الطاقة والعالج باأللوان

«االتحاد والنهج» تدعو المستجدين لزيارة موقعها
محمد المجر

ــؤون ايرلندا لقائمة  ــق لش صرح نائب املنس
االحتاد والنهج الطالبي في اململكة املتحدة وايرلندا 
ــة ديوانية القائمة خالل  محمد الهنيدي عن اقام
عطلة الصيف، حيث حرص طلبة اململكة املتحدة 
ــيرا الى ان القائمة  ــدا على احلضور، مش وايرلن
ــة خالل تواجدهم في  ــدف للتواصل مع الطلب ته
الكويت وتوفير بيئة مرحبة للطلبة الذين يرغبون 
في الدراسة في اململكة املتحدة وايرلندا للتعارف 
ــتفادة من جتاربهم  ــى اخوانهم الطلبة واالس عل

ــار عما يخطر  ــة لهم لالستفس ــة الفرص وإلتاح
ــيقبلون عليها. وأكد  ببالهم حول املرحلة التي س
ــي خدمة الطلبة  ــتمرة ف الهنيدي ان القائمة مس
والطالبات الدارسني في اململكة املتحدة وايرلندا 
وخاصة املستجدين، مضيفا أن القائمة قد وضعت 
ــة املتحدة وايرلندا التي  خطة خلدمة طلبة اململك
ــروح الوطنية بني اجلموع الطالبية،  بها تعزيز ال
ــات في اململكة  ــا الهنيدي الطلبة والطالب كما دع
املتحدة وايرلندا للتواصل عبر موقعنا االلكتروني 

www.Et٧ad-Nahj.com

«التعليم العالي» أعلنت خطة المنح المقدمة
 من ُعمان وسورية واإلمارات للعام ٢٠٠٩ - ٢٠١٠

الثقافيةـ  قسم املنح الدراسية وذلك 
اعتبارا مــــن الثالثاء ٢٨ اجلاري 
وحتى يوم اخلميس ٣٠ منه من 
متام الســــاعة ٩ صباحا حتى ١٢ 
ظهرا مع حضــــور ولي االمر، لذا 
يرجى احضــــار االوراق املطلوبة 
للتســــجيل (صورة طبق االصل 
لشهادة الثانوية مصدقة من وزارة 
اخلارجية والسفارة السورية في 
الكويت وصورة عنها ـ ١٠ صور 
شخصية ـ نســــختان من شهادة 
امليالدـ  نسختان من جواز السفر 
املدنية  البطاقة  ـ نســــختان عن 
للطالب وولي امرهـ  ملن يهمه االمر 
من مؤسسة التأمينات االجتماعية 

تفيد بأن الطالب غير موظف).

جواز السفرـ  نسختان عن البطاقة 
املدنيــــة للطالب وولي امره ـ ملن 
يهمه االمر من مؤسسة التأمينات 
االجتماعية تفيد بأن الطالب غير 

موظف).
كمــــا اعلنــــت وزارة التعليم 
الدراسية  املنح  العالي عن خطة 
احلادية عشرة للعام الدراسي ٢٠٠٩ 
ـ ٢٠١٠ واملقدمــــة من اجلمهورية 
العربية السورية حلملة الشهادات 
الثانوية وما يعادلها بقســــميها 
االدبي والعلمي، ودعت من يرغب 
التسجيل بهذه املنح الى مراجعة 
وزارة التعليم العالي ـ الشويخ ـ 
املنطقة التجارية احلرةـ  مبنى رقم 
١ـ  الــــدور الثانيـ  ادارة العالقات 

التسجيل بهذه املنح الى مراجعة 
وزارة التعليم العالي ـ الشويخ ـ 
املنطقة التجارية احلرةـ  مبنى رقم 
١ـ  الــــدور الثانيـ  ادارة العالقات 
الثقافيةـ  قسم املنح الدراسية وذلك 
اعتبارا من يوم االحد ٢ اغسطس 
املقبــــل حتى الثالثــــاء ٤ منه في 
متــــام الســــاعة ٩ صباحا وحتى 
الساعة ١٢ ظهرا مع حضور ولي 
االمر، لذا يرجى احضار االوراق 
املطلوبة للتسجيل (صورة طبق 
الثانوية مصدقة  االصل لشهادة 
من وزارة اخلارجية وسفارة دولة 
االمارات في الكويت وصورة عنها 
ـ ١٠ صور شــــخصية ـ نسختان 
من شــــهادة امليالد ـ نسختان من 

نقطــــة فــــي اختبــــار التوفل او 
املســــتوى ٤٫٥ نقاط في اختبار 
االيلتز سيجتاز اختبار االجتياز 

او التحدي.
ـ سيطلب من الطالب االنسحاب 
نهائيا من اجلامعة في حالة اخفاقه 
في اخلروج من املالحظة االكادميية 
وفــــق ما تنــــص عليــــه االنظمة 

واللوائح.
كمــــا اعلنــــت وزارة التعليم 
الدراسية  املنح  العالي عن خطة 
التاســــعة للعام الدراسي ٢٠٠٩ ـ 
٢٠١٠ واملقدمة من االمارات العربية 
املتحدة حلملة الشهادة الثانوية 
العامة ومــــا يعادلها بقســــميها 
االدبي والعلمي، ودعت من يرغب 

العالي  التعليم  اعلنت وزارة 
عن خطة املنح الدراسية السادسة 
للعام الدراسي ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٠ واملقدمة 
من سلطنة عمان حلملة الشهادات 
الثانوية وما يعادلها بقســــميها 
االدبي والعلمي، ودعت من يرغب 
التسجيل بهذه املنح إلى مراجعة 
وزارة التعليم العالي ـ الشويخ ـ 
املنطقة التجارية احلرةـ  مبنى رقم 
١ـ  الــــدور الثانيـ  ادارة العالقات 
الثقافيةـ  قسم املنح الدراسية وذلك 
اعتبارا مــــن الثالثاء ٢٨ اجلاري 
وحتى يــــوم االربعاء ٢٩ منه من 
متام الســــاعة ٩ صباحا حتى ١٢ 
ظهرا مع حضــــور ولي االمر، لذا 
يرجى احضــــار االوراق املطلوبة 
للتســــجيل (صورة طبق االصل 
لشهادة الثانوية مصدقة من وزارة 
اخلارجية والسفارة العمانية في 
الكويت وصورة عنها ـ ١٠ صور 
شخصية ـ نســــختان من شهادة 
امليالدـ  نسختان من جواز السفرـ  
نسختني من البطاقة املدنية للطالب 
وولي امره ـ ملــــن يهمه االمر من 
مؤسسة التأمينات االجتماعية تفيد 

بأن الطالب غير موظف).
القبول، قالت  وحول شروط 

الوزارة انها كما يلي:
ـ ان تكــــون الشــــهادة حديثة 

االصدار.
ـ اال يتجــــاوز عمر الطالب ٢٥ 

عاما.
ـ تقدمي اصل استمارة الشهادة 

العامة وما يعادلها.
ـ ان يكون املرشح حاصال على 
شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها 

في قسميها االدبي والعلمي.
ـ علــــى الطلبــــة املســــتوفني 
لشــــروط القبــــول احلضور في 
بداية شهر اغســــطس حتى يتم 
استكمال اجراءات القبول ودخول 
اختبــــار حتديد مســــتوى اللغة 

االجنليزية.
ـ سيتم قبول الطلبة في الكلية 
فــــي التخصص حســــب  وليس 
الشــــروط املتبعة فــــي كل كلية 

على حدة.
ـ على جميع الطالب املقبولني 
في التخصصات التي تدرس باللغة 
االجنليزية دخول اختبار حتديد 

املستوى قبل بداية الدراسة.
ـ تتطلب البرامج التي تدرس 
انهاء مقررات  باللغة االجنليزية 
باللغــــة العربيــــة (٦ ســــاعات) 

كمتطلب تخرج.
ـ مينــــح الطالب فترة ســــنة 
دراسية واحدة للتأهل في مجال 
اللغة االجنليزية وحتقيق املعدل 
املطلوب في ذلــــك وهو «ج» في 
جميع املستويات حتى يتمكنوا 
من االلتحاق بالبرامج االكادميية 
فيهــــا، وفي حال عدم اســــتيفاء 
الطالب للمعــــدل املطلوب يطلب 
منه االنسحاب املؤقت من اجلامعة 
ملدة اقصاها سنة للحصول على 
املســــتوى املطلوب علــــى نفقته 
اخلاصــــة، واذا لم يقدم ما يثبت 
اســــتيفاءه للمســــتوى املطلوب 
اللغة االجنليزية يطلب منه  في 

االنسحاب النهائي من اجلامعة.
ـ اذا حصــــل الطالب على ٤٧٥ 

خطة المنح الدراسية السادسة للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ في سلطنة عمان
مالحظاتنوع الشهادةالنسبةالتخصصالجامعةالدولة
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ـ كلية الطب والعلوم 
علمي٩٠٪ - ٣٫٥٠الصحة (طب بشري)

مالحظات الكلية:
ـ لغة التدريس اللغة اإلجنليزية.

ـ ميكن للطالب االستمرار بعد إكماله برنامج البكالوريوس في العلوم 
تخصص العلوم الصحية لدراسة البرنامج السريري MD إذا حصل على 
معدل تخرج ٢٫٥٠ في العلوم الصحية، وتكون مدة البرنامج السريري ٣ 

سنوات.

مالحظات الكلية:علمي٨٥٪ ـ ٣٫٢٥ـ كلية الهندسة
ـ لغة التدريس اللغة اإلجنليزية.

كلية اآلداب والعلوم 
االجتماعية (لغة 

إجنليزية)

٨٥ ـ ٣٫٢٥
ـ احلصول على ٩٠٪ في 
مادة اللغة اإلجنليزية 

األساسية بالصف الثاني 
عشر.

أدبي

مالحظات الكلية:
ـ يتم قبول ٤٠ طالبا من احلاصلني على أعلى املعدالت من الذين اجتازوا 

اختبار حتديد املستوى.
ـ يتم قبول الطالب احلاصلني على أعلى املعدل في اختبار حتديد املستوى 
(Exit Test) وفي حالة عدم استيفاء العدد املطلوب تتم تكملته من الطالب 

األعلى معدال في املستوى اخلامس وهو احلد االدنى للقبول

خطة المنح الدراسية التاسعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٠/٢٠٠٩
مالحظاتنوع الشهادةالنسبة / المعدلالتخصصالجامعة
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الدراسة تتطلب استخدام laptopsأدبي / علمي٨٥٪ - ٣٫٢٥إدارة األعمال واالقتصاد

-أدبي / علمي٨٠٪ - ٣٫٠٠القانون

الدراسة تتطلب استخدام laptopsعلمي٩٠٪ - ٣٫٥٠الهندسة

الشروط:
١ ـ أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨.

٢ ـ يشترط القبول في الهندسة حصول الطالب على معدل ال يقل عن ٨٠٪ في مادتني من املواد التالية (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء) في امتحانات 
الصف الثاني عشر.

٣ ـ الطالبات املرشحات للقبول بكلية الهندسة يجب توقيع ولي أمر الطالبة إقرارا بعدم املمانعة في قيام الطالبة بالتدريبات امليدانية والزيارات العلمية 
املطلوبة منها داخل وخارج اجلامعة.

٤ ـ يلتزم جميع الطلبة املقبولني بحضور امتحان قياس القدرات املعد لهذا الغرض، في يوم االحد املوافق ٢٠١٠/١/٣١.
املميزات واخلدمات املجانية التي تقدمها اجلامعة:

١ ـ اإلقامة في السكن الداخلي للطلبة ـ التغذية ـ املواصالت الداخلية ـ الكتب الدراسية.
٢ ـ ال تصرف تذاكر سفر او مخصصات مالية لطلبة املنح.

تواريخ مهمة: ١ ـ آخر موعد إلرسال طلبات االلتحاق وصور مصدقة عن املستندات املطلوبة هو يوم األحد املوافق ٢٠٠٩/١١/١٥.
٢ـ على الطلبة احلضور الى مقر اجلامعة مبدينة العني في موعد أقصاه يوم السبت املوافق ٢٠١٠/١/٣٠.
٣ ـ تبدأ اللقاءات التعريفية وامتحانات قياس القدرات اعتبارا من صباح يوم االحد املوافق ٢٠١٠/١/٣١.

خطة المنح الدراسية الحادية عشرة في جمهورية سورية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩
مالحظاتنوع الشهادةالنسبةالتخصصالجامعة

علمي٨٥٪الهندسة املعلوماتيةجامعة حلب
شروط القبول:

ـ يجب ان يكون الطالب كويتي اجلنسية.
ـ ان يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بالقسمني 

األدبي او العلمي.
ـ حصول الطالب على مجموع ال يقل عن املعدل املطلوب بعد طي درجة 

التربية الدينية والتربية الفنية والسلوك واملواظبة ان وجد.
ـ تصدق الشهادة من قبل السفارة السورية في الكويت ووزارة 

اخلارجية.
ـ يخضع الطالب املرشحون الى اجراء مسابقة القبول في الكليات 
التي حتتاج الى مسابقة قبول والى اجراء الفحوصات واملسابقات 
واالختبارات اخلاصة بكل كلية ضمن املواعيد التي حتدد للطالب 

السوريني وال يجوز اجراء مسابقات او اختبارات بعد هذه املواعيد، 
حيث جترى االختبارات واملسابقات مرة واحدة في العام الدراسي.
ـ تعبئة استمارة الترشيح لطالب التبادل الثقافي للعام الدراسي 

٢٠١٠/٢٠٠٩

٦٠٪ على األقل مبواد العلوم الصحيةجامعة البعث
علمياالختصاص

أدبي٦٠٪ - ٢٫٠٠كلية اآلداب: اللغة العربيةجامعة دمشق

أدبي/ علمي٦٠٪ - ٢٫٠٠االقتصاد

علمي٩٠٪ - ٣٫٥٠طب بشري

اتحاد بريطانيا أقام نشاطًا للطالبات 
المستمرات وحديثات التسجيل في البعثات

وفد من اتحاد الطلبة في أميركا زار جوهر لعرض مطالب الطلبة

العريان لتعديل الالئحة الداخلية للمبتعثين إلى أميركا 

الطلبة، هـــذا وقد اكد االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فرع 
الواليات املتحدة انه مســـتمر 
في لقاء املسؤولني في الكويت 
إليصال صـــوت طلبة اميركا 

وحل القضايا العالقة.

النائب  املتحـــدة االميركيـــة 
الفاضل د.حســـن جوهر على 
اهتمامه بقضايا الطلبة وقربه 
منهم، حيث لطاملا كان د.حسن 
جوهر من ابرز املهتمني بشأن 
التعليـــم والداعمـــني لقضايا 

وفي ختام اللقاء وعد د.حسن 
القضايا  جوهر مبتابعة هذه 
واملطالبات وطرحها في اللجنة 

التعليمية.
وبدوره شكر االحتاد الوطني 
الواليات  الكويت فرع  لطلبة 

الفاضل د.حســـن جوهر كان 
متفهما لهموم ومطالب االحتاد 
الوطني لطلبـــة الكويت فرع 
الواليات املتحـــدة األميركية 
كونه ممثل الطلبة الرســـمي 
وناقل صوتهم للمســـؤولني، 

آالء خليفة
صرح نائب الرئيس للشؤون 
الطالبيـــة في االحتاد الوطني 
الواليات  الكويت فرع  لطلبة 
املتحـــدة األميركيـــة عبداهللا 
العريان بان وفدا من االحتاد 
الوطني لطلبـــة الكويت فرع 
الواليات املتحـــدة األميركية 
املكون من رئيس االحتاد صالح 
محمد التنيب ونائب الرئيس 
علي النصف وامني الصندوق 
عبدالرحمن البحر قابل رئيس 
النائب  التعليميـــة  اللجنـــة 
د.حسن جوهر في مكتبه في 
مجلس األمة، حيث طرح الوفد 
القضايا  على د.جوهر بعض 
املعلقة واملقترحات التي تخدم 
مصلحة طلبة وطالبات الكويت 
في الواليات املتحدة األميركية، 
القضايا كثيرة  وكانت هـــذه 
ولكن مت التركيز على الالئحة 
الداخليـــة للطلبـــة املبتعثني 
من جامعـــة الكويت، وزيادة 
املاليـــة لطلبة  املخصصـــات 
إكمال  أميركا وتعديل شروط 
املاجستير عن طريق التعليم 
العالي وتأخر بعثات جامعة 
الكويت للماجستير والدكتوراه. 
واكد احتـــاد أميركا ان النائب 

وفد احتاد الطلبة في أميركا خالل زيارته للنائب د.حسن جوهر

محمد المجر
أعلن أمني سر االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
عبداهللا العتيبي أن االحتاد ســـيعقد جمعية 
عمومية استثنائية اخلميس ٢٩ اجلاري مبقر 
رابطة اعضاء هيئـــة التدريس بالعديلية في 
متام الساعة الـ ١٢ ظهرا، مشيرا الى ان جلسة 

اجلمعية االستثنائية ستخصص ملناقشة بعض 
التعديالت على الالئحة األساسية املنظمة لعمل 

االحتاد والتصويت عليها.
ودعا العتيبي طالب وطالبات الهيئة والقوائم 
الطالبية حلضور اجلمعية العمومية االستثنائية 
البداء رأيهم حـــول التعديالت املقترحة على 

الالئحة واملشاركة في التصويت عليها.

اتحاد «التطبيقي» يعقد جمعية عمومية استثنائية الخميس


