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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 

 آالء خليفة
  قدمت مجموعة مســـتجد ـ أميركا 
درعـــا تذكارية جلمعية املهندســـني، 
وذلك لشكرهم على دعمهم املتواصل 
ملجموعـــة مســـتجد وهـــي مجموعة 
طالبيـــة متخصصة في خدمة الطلبة 
الدراسة  املستجـديــن ممــن ينــوون 

فــي الواليــات املتحدة األميركية.
  وذكر رئيس مجموعة مستجد خالد 
الفهد ان دعم جمعية املهندسني عن طريق 
التكفل بنفقة طباعة دليل املستجدين هو 
اكبر دليل على دور جمعية املهندسني 
الفعال في تنميـــة املجتمع وتطويره 

عبر مساعدة املستجدين. 

 «مستجد» كرمت جمعية المهندسين

 فيصل العقل 

 نواف العالج حسني مزيد

 شعار املنتدى

 العقل: «االتحاد والنهج» في «بريطانيا» 
  انتهت من إعداد دليلها اإللكتروني للمستجدين

 نقدر زيادة عدد مقاعد البعثات للمملكة المتحدة 

 مزيد يعد طلبة األردن بإيجاد حل
  لمشكلة سحب االعتراف ببعض الجامعات

 اختتام أنشطة النادي الجغرافي في «االجتماعية»
 أقامت جمعية العلوم االجتماعية مهرجانا ختاميا 
ألنشطة النادي اجلغرافي وتخلله توزيع أول عدد من 
مجلة (Geo-Mag) التي احتضنت مساهمات طالبية 
بحتة وبحوثا علمية من قبل اعضاء هيئة التدريس 
والطلبة علما بأن هذه املجلة سعت إلبراز الدور املهم 
لقسم اجلغرافي وتخصص نظم املعلومات اجلغرافية 

في اتخاذ القرار وكذلك احتوت على أقسام عديدة تهم 
طلبة القسم وطلبة جامعة الكويت.

  هذا ويسعى النادي اجلغرافي خلدمة طلبته على 
مختلــــف األصعدة فأبواب النــــادي مفتوحة جلميع 
األعضاء ومن يرغب باملشاركة من خالل املوقع الرسمي 

www.cgogis.com واملنتدى الرسمي للنادي. 

 سعود المطيري
الوطني    أثنى رئيس االحتاد 
لطلبة الكويتـ  فرع اململكة األردنية 
الهاشمية نواف العالج على اجلهود 
املبذولة من قبل النائب حســـني 
مزيد، وذلك من خالل الزيارة التي 
قام بها لألردن، حيث التقى مزيد 
باحتاد الطلبة وناقش معهم أهم 
التي تواجه  القضايا واملشـــاكل 
الطلبة الكويتيني الدارسني باألردن، 
والتي من أبرزها القرار الذي مت 
اتخاذه من قبـــل وزيرة التربية 
السابقة نورية  العالي  والتعليم 
الصبيح بإيقاف االعتراف ببعض 
اجلامعـــات األردنية مثل جامعة 
فيالدلفيا وجامعة جرش، كذلك 

جامعة التطبيقية وغيرها.

 محمد المجر
  هنأ رئيس جلنة املستجدين 
لقائمة االحتاد والنهج الطالبي 
التي تخوض انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت – فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا فيصل 
املقبولني ضمن  الطلبة  العقل 
خطة البعثات لوزارة التعليم 
العالي، متمنيا جلميع الطلبة 
املستجدين التوفيق والنجاح، 
موضحا ان هناك فرصة للطلبة 
الذين لـــم يحالفهم احلظ في 
القبول بخطة الشـــواغر التي 
سيعلن عنها في شهر سبتمبر 
املقبل، موجها شكره العميق في 
الوقت نفســـه لوزارة التعليم 
العالي وعلى رأســـها د.رشـــا 
الصباح لتطبيـــق قرار زيادة 
مقاعد خطة البعثات وهذا بال 
شك يساهم في تطور املسيرة 

التعليمية بالكويت.
العقل عـــن اهمية    واعرب 
تخصيـــص مقاعـــد ســـنوية 
للمملكة املتحـــدة وايرلندا ملا 

انتهـــت مــن اعـــــداد الدليــل 
االلكترونــي للمستجدين في 
اململكـــــة املتحـــــدة وايرلندا 
واملوجود علـــى موقع القائمة 

.«et7ad-nahj.com» الرسمي
  وبـــني العقـــل ان الدليـــل 
االلكتروني للمستجدين يساهم 
فــي توضيـــــح الكثيــر مــن 
النقاط اضافــة الى ان القائمة 
لديهـــــا ديوانيــة اســـبوعية 
مرحبا بكل من لديه استفسار 
وداعيا في الوقت نفسه اجلميع 
القائمة  ان  للحضور، معلنـــا 
بصدد االعالن عن لقاء تنويري 
وعـــدة برامج للمســـتجدين 
ســـيتم االعالن عنها الحقا في 
املوقع االلكتروني للقائمة وفي 
الصحف احمللية، مؤكدا اهمية 
التواصل مع االخوة املبعوثني 
واالخوة الراغبني في الدراسة 
باململكة املتحدة وايرلندا والذين 
يدرسون على حسابهم اخلاص 
او الطلبة املبعوثني من اجلهات 

املختلفة. 

بأنه سيبحث مع زمالئه النواب 
فـــي املجلس إليجـــاد احلل لهذه 

املشكلة قريبا. 

تتمتع به جامعات كلتا الدولتني 
من عراقة وتاريخ اكادميي عريق 
ومشهود بالتصنيفات السنوية 
االكادميية العاملية، مضيفا ان 
القائمـــة والتـــي تعتبر اعرق 
انتخابات فرع  قائمة تخوض 
اململكة املتحدة وايرلندا بحكم 
فوزها باالنتخابات منذ ٢٥ عاما، 
تولي الطلبة املستجدين الكثير 
من االهتمام، مبينا ان القائمة 

  وأشاد مزيد باجلامعات األردنية 
التي تتمتع مبستوى أكادميي جيد، 
ووعد مزيد اعضاء احتاد الطلبة 

 العنزي: نسعى لمحاربة أعلن عن لقاء تنويري قريبًا
  مكاتب التسجيل الوهمية

 محمد هالل الخالدي
  أكد مشرف عام شبكة منتديات طلبة الكويت في مصر عبداهللا 
العنزي ان املنتدى وجد ملساعدة الطلبة وتوجيههم بالطرق السليمة 
وليكون حلقة وصل بني جميع طلبة الكويت في مصر فيما بينهم وبني 
اجلهات الكويتية الرسمية هناك وأيضا مع االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع جمهورية مصر العربية كونه املمثل الشرعي للطلبة، 
كما اشار الى ان املنتدى يسعى بكل جهوده الى محاربة ما يسمى بـ 
«مكاتب التسجيل الوهمية» حتى ال يقع الطالب الكويتيون ضحية 
لهذه املكاتب الوهمية التي تدعي انها تقدم خدمات التســــجيل دون 
مقابل وان االجور املطلوبة رسوم جامعية فقط. ومتنى العنزي من 
جميع الطلبة االلتزام بقرارات التعليم العالي حرصا على مستقبلهم 
الدراسي. كما شدد العنزي على جميع الطلبة الكويتيني الراغبني في 
االلتحاق باجلامعات املصرية املعتمدة بان يراجعوا في البداية وزارة 
التعليم العالي مبنى رقم (١) في املنطقة التجارية احلرة بالشويخ 
والتعــــرف على جميع االجراءات املطلوبة والقنوات الرســــمية في 
عملية التسجيل. كما اشاد العنزي بتعاون الهيئة االدارية لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويــــت - فرع مصر وذلك من خالل توفير جلنة 
املســــتجدين واملتواجدة في الكويت طوال هذه الفترة واستعدادها 
لالجابة نى جميع استفسارات الطلبة وتعريفهم بالطرق الصحيحة 
للتسجيل، كما انهم قاموا بتوفير مندوبني رسميني لالحتاد في مصر 
إلكمال عملية التسجيل لبعض الطلبة الراغبني في انهاء االجراءات 
سواء في املكتب الثقافي الكويتي في مصر او في جميع اجلامعات. 
يذكر ان املوقع االلكتروني ملنتدى الطلبة الدارســــني في مصر على 

 .(www.q8002.com) االنترنت هو
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