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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 أقامت القائمة االئتالفية البطولة اجلامعية لكرة القدم 
«كأس االئتالفية» حتت رعاية النائب م.ناجي العبدالهادي 
في الفترة ٢٧ ـ ٣١ اجلاري وذلك على صالة الشــــهيد فهد 
األحمد لكرة اليد بالدعيــــة وبحضور احمد العبدالهادي 
ممثال عن راعي كأس االئتالفية حيث تنافس ٦٤ فريق من 
اجلامعة لنيل كأس البطولة. في البداية قال ممثل راعي 
البطولة احمــــد العبدالهادي ان هذه البطولة تنطلق من 

دعم احلركة الطالبية والشباب واستغالل اوقاتهم فيما 
ينفع ويفيد والذين هم مستقبل الكويت وصناع نهضتها 
وخاصة طلبة جامعــــة الكويت أعلى صرح أكادميي في 
الكويت. واضاف العبدالهادي ان األنشطة الرياضية حتتاج 
الى مزيد من التشجيع من قبل املسؤولني وذلك لتوجيه 
طاقات الشباب ونشاطه في تنمية البالد ومتثيلها خير 

متثيل في احملافل الرياضية. 

 ٦٤ فريقًا منافسًا في كأس االئتالفية

 أسيري بحث مع المستشارة الثقافية األميركية 
فتح الباب لمبتعثي برنامج الـ «فول برايت»

 استقبل عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت د.عبدالرضا اسيري املستشارة الثقافية 
األميركيـــة اجلديدة في الكويـــت كاثرينا غولنر 

سويت.
  وهدفـــت الزيارة الى بحـــث مجاالت التعاون 
املختلفة بـــني كلية العلـــوم االجتماعية بجميع 
تخصصاتها والســـفارة االميركيـــة في الكويت 
وامكانية االستفادة من االساتذة االميركيني الزائرين 
للكويـــت إللقاء محاضرات ونـــدوات في الكلية، 
وكذلك متت مناقشة مجاالت فتح الباب ملبتعثي 
برنامج الفول برايت األميركية الكمال دراساتهم 

وابحاثهم داخل الكويت لالستفادة من اإلمكانيات 
البحثية التي توفرها جامعة الكويت لتسهيل البحث 
العلمي. كما مت التطرق الى زيارات طلبة الدراسات 
العليا في اجلامعـــات األميركية للكلية وتفعيل 
نظام االساتذة الزائرين االميركيني لكلية العلوم 
االجتماعية خاصة ان الكلية متتلك جتربة ثرية 
في هذا املجال، كما ان لديها عددا من التخصصات 
املعروفة واملشـــهود لها بالعمل االكادميي، كذلك 
متت مناقشة تفعيل العالقة بني وحدة الدراسات 
االميركية في الكلية والسفارة االميركية وحتديد 

االنشطة املشتركة في العام املقبل. 

 د.عبدالرضا أسيري خالل لقائه كاترينا غولنر سويت 

 مقطش: فرع الجامعة المفتوحة في مصر 
يقبل من لم يتسن قبوله في فرع الكويت

 بسبب تجاوز األعداد المقررة

 د.لويس مقطش

 د.يعقوب الرفاعي

والتســـهيالت التي اعتمدت 
االدارة العليا تقديمها للطلبة 
الراغبين في الدراسة في فرع 
مصر قبول جميع واجباتهم 
الدراسية عن طريق االنترنت 
من الكويـــت وكذلك امكانية 
تقديـــم االمتحانات النهائية 
في فـــرع الجامعة بالـكويت 
بموافقة مدير الفرع والتمتع 
الدراسية  الكامل بالرســـوم 
المخفضة لفرعها في مصر 
اضافة الى امكانية التحويل 
للدراسة بفرع الكويت الحقا 
وبعد استيفاء شروط التحويل 
وموافقة ادارة فرع الكويت، 
مؤكدا ان هذه المميزات التي 
اعتمـــدت الجامعـــة اقرارها 
جـــاءت نتيجة االحســـاس 
الملقاة على  بالمســـؤولية 
الجامعـــة بتوفيـــر فـــرص 
التعــليم العالي للراغبين في 
البرامج  استكمال دراستهم 
الدراســـة المعتمد تدريسها 
في مختلـــف فروع الجامعة 
الموجودة في عدد من الدول 
العربية ومنها فرع الدراسة 

في الكويت. 

الجامعـــة  مديـــر   اعلـــن 
العربيـــة المفتوحـــة المكلف 
امكانية  د.لويس مقطـش عن 
قبول فـــرع الجامعة في مصر 
تسـجيل الطلبة الذين لم يتسن 
لفرع الكويـــت قبول طلباتهم 
بسبب تجاوز األعــداد المقرر 
لــــه قـبولهم للعام الدراســـي 
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  ودعا د.مقـطش في تصريح 
الطلبـــة الحاصلين  صحافي 
على الشهادة الثــانوية للعام 
الســـــابقة  أو األعوام  الحالي 
والذين تقدموا بطلبات االلتحاق 
بالدراسة في فرع الكويت ولم 
يوفقـــوا في الحصـــول على 
القبـــول ولديهـــم الرغبة في 
مواصلة دراستهم الجامعية في 
التي تطرحها  الدراسة  برامج 
الجامعة المبـــادرة الى تقديم 
طلبـــات القبـــول لـــدى ادارة 
القبول والتســـجيل في المقر 
الرئيسي للجامعة في منطقة 
الجابريـــة، مؤكـــدا أن االدارة 
الجامعة حرصت  فـــي  العليا 
من وراء اقـــرار هذا األمر على 
الدراسة لجميع  توفير فرص 

الطلبة باالمكانيات والتسهيالت 
الممكـــن للجامعة تقديمها من 

خالل فرعها في مصر.
القبول  ادارة  أن    وأوضـــح 
والتســـجيل في مبنـــى المقر 
الرئيســـي للجامعة استكملت 
جميـــع الترتيبـــات الالزمـــة 
الســـتقبال طلبـــات االلتحاق 
بالدراسة في فرع مصر وبإمكان 
الى  الطلبة الحضور مباشرة 
ادارة المقر الرئيســـي واتمام 
التســـجيل مباشـــرة  عملية 
وقال ان من بين اهم الميزات 

استاذ
  كما اصدر مديـــر عام الهيئة 
التطبيقـــي  العامـــة للتعليـــم 
والتدريـــب د.يعقـــوب الرفاعي 
عدة قرارات يقضي األول باعتماد 
ندب اديبة عبداهللا اليماني مساعد 
مدير إدارة شؤون العاملني للقيام 
بأعمال مدير ادارة شؤون العاملني 
خالل فترة غيابه وحلني عودته 
باالضافـــة الى عملهـــا االصلي، 
وجتديد انتداب م.احمد معاشي 
الفني  املطوطح رئيسا للمكتب 
مبعهد االتصاالت واملالحة وذلك 
ملدة سنة، وجتديد تعيني محمد 
عبداهللا القطان (مدربـ  أ) رئيسا 
لقســـم العمارة مبعهد التدريب 

املهني وملدة عام. 

 محمد هالل الخالدي
  اصدر نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية ووزير التربية ووزير 
التعليم العالي بالوكالة املستشار 
راشد احلماد مجموعة من القرارات 
املتعلقة باعتماد ترقية عدد من 
اعضاء هيئـــة التدريس بكليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب وهم: 

  كلية التربية األساسية:

  د.فهد عبداحملســـن الرويشد 
ـ اســـتاذ، د.عدلة عيسى مطر ـ 
استاذ، د.نبيل عبداهللا القالف ـ 
استاذ مشارك، د.طه عبدالرحمن 
اجلاسر ـ اســـتاذ مشارك، د.فهد 
عباس الفرس ـ اســـتاذ مشارك، 
د.عبداهللا سالم العازمي ـ استاذ 
مشارك، د.عبدالعزيز احمد االحمدـ  
استاذ مشارك، د.هزاع سعد املرشد 
ـ استاذ مشارك، د.مبارك عبدالرضا 

علي ـ استاذ مشارك

  كلية الدراسات التكنولوجية:

  د.عبداللطيف عيسى بن نخي 
ـ استاذ

  كلية العلوم الصحية: 

  د.فيصــــل علــــي الشــــريفي ـ 

 ترقية ١١ من أعضاء هيئة
التدريس في «التطبيقي»
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