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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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الجامعــــة
والتطبيقي

استقبلت وكيلة وزارة التعليم العالي 
د.رشـــا الصباح رئيس الهيئة اإلدارية 
لالحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت – فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا ناصر الهاجري. 
وتناول اللقاء أوضاع الطلبة الكويتيني 
املبتعثني للدراسة في اجلامعات البريطانية 
وااليرلندية والبرامج واألنشطة التي ينوي 

احتاد الطلبة في بريطانيا اقامتها خالل 
العام األكادميي املقبل. كما أعلنت وزارة 
التعليم العالي عن متديد فترة التسجيل 
في خطة بعثات الوزارة خلريجي الثانويات 
االجنليزية للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩ حتى 
يوم اخلميس املوافق ٣ اجلاري من الساعة 

٩ صباحا الى ١٢ ظهرا.

رشا الصباح استقبلت الهاجري

د.إسماعيل تقي

(سعود سالم)السفير البريطاني مايكل ارون يسلم الطالبة نادية الرياحي اجلائزة

تقي: ١٧ الجاري آخر يوم لسداد الرسوم الدراسية 
للطلبة المستجدين بالجامعة المفتوحة الرياحي فازت بمنحة شيفنينغ الدراسية

وجائزة فيوليت ديكسون من السفارة البريطانية
خريجة جامعة الكويت في األدب 
االجنليزي وكانت تعمل مدرسة 
للغة االجنليزية وانها فرصتها 
األولى لزيــــارة اململكة املتحدة 

للدراسة فيها.
الكويــــت  ان  وأضافــــت 
بلــــدان صديقان  وبريطانيــــا 
ويتمتعان بعالقــــات تاريخية 
عريقــــة وتعــــاون فــــي جميع 
املجاالت وخاصة املجال الثقافي 
ما مينح الطالب الكويتيني فرصة 
الكتساب املعرفة واملهارات في 
هذا البلد الصديق، واملساهمة في 

تنمية الكويت وازدهارها.
جتدر االشارة الى ان األمسية 
تضمنــــت حفــــل وداع للمدير 
الســــابق للمجلــــس الثقافــــي 
البريطانــــي غراهــــام مكولوخ 
والترحيب باملدير اجلديد ستيڤن 

فوربس.
كمــــا انــــه للحصــــول على 
البرنامج  املعلومات حول هذا 
ميكن ولوج املوقع االلكتروني 
البريطاني  الثقافــــي  للمجلس 

www.britishcouncil.org

واالقتصادية ويكسب املهارات 
واملعرفة مــــن خالل االقامة في 

اململكة املتحدة.
وبدورها عبرت الفائزة نادية 
الرياحي عن سعادتها باحلصول 
على منحة شيفنينغ وجناحها 
في االختبار، مشــــيرة الى انها 

الثقافــــي بالســــفارة جوناثان 
ليفيلد واملســــؤول عن برنامج 
الكويتيني  شــــيفنينغ الطالب 
التقدم والترشــــح ملنحة  على 
شيفنينغ ٢٠١١/٢٠١٠، مبينا ان 
احلصول عليها مينح الفرصة 
للمساهمة في التنمية االجتماعية 

الى ان برنامج شيفنينغ يوفر 
نحو ٢٣٠٠ منحة دراسية جديدة 
العالم للدراسات  سنويا حول 
العليا او األبحاث في مؤسسات 
اململكة  فــــي  العالي  التعليــــم 

املتحدة.
ومن جهته، شــــجع امللحق 

بشرى الزين
قدم السفير البريطاني مايكل 
ارون جائزة منحة شــــيفنينغ 
التي  الرياحي  للطالبة ناديــــة 
اســــتفادت من هــــذا البرنامج 
للدراســــة في احدى جامعات 

اململكة املتحدة.
وقال ارون: ان منح شيفنينغ 
الدراســــية «للذكور واإلناث» 
وجائــــزة فيوليت ديكســــون 
«لإلناث فقط» يتم متويلها عن 
طريق وزارة اخلارجية وشؤون 
الكومنولــــث ويديرها املجلس 
الثقافي البريطاني، موضحا انها 
جائزة مرموقة ومتكن الطالب 
القادمني من اخلارج من الدراسة 
في اململكــــة املتحدة ليصبحوا 
أعضاء مهمني في شبكة املعرفة 

والثقافة والتبادل العاملية.
وأشار الى ان هذا البرنامج 
يقدم في اكثر من ١٥٠ بلدا وميكن 
اخلريجني املوهوبني واملختصني 
الشباب من التعرف على اململكة 
املتحدة واكتساب املهارات التي 
تفيدهم وتفيــــد بلدانهم، الفتا 

السفير البريطاني: الجائزة تمكن الطالب األجانب من دخول شبكة المعرفة والتبادل الثقافي العالمي
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واملتقدمــــني للجامعة اثناء فترة 
التسجيل والتي امتدت من اخلامس 
وحتى السادس عشر من يوليو 
املاضــــي العطاء فرصــــة لهم في 

مواصلة تعليمهم االكادميي.
وذكر د.تقي ان طلبة معادلة 
املقــــررات احلاصل عليها الطلبة 
املستجدون من مؤسسات اكادميية 
معتــــرف بها ســــيكون في ١١/٢٢ 
وحتــــى ١٢/٣ بينما التحويل بني 
املسارات والتخصصات والبرامج 
الدراسية سيكون بتاريخ ١٠/٢٥ 
الى ١١/٥، مشــــيرا الــــى ان التزام 
الطلبة املستجدين مبواعيد تقدمي 
اختبارات حتديد املستوى وتسجيل 
مقرراتهم الدراسية فاق التوقعات 
متمنيا لهم التوفيق والسداد في 

حياتهم العلمية والعملية.

محمد المجر
اعلن مديــــر اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.اســــماعيل 
تقي عن متديد فترة سداد الرسوم 
للطلبة املستجدين والذين تخلفوا 
عن سداد رسومهم الدراسية إلى 
يوم اخلميــــس ١٧ اجلاري حتى 
يتسنى لهم تسديد مستحقاتهم 

املالية للجامعة.
واشار د.تقي إلى ان اجلامعة 
ونظرا لكثرة كتب االســــترحام 
املقدمة من بعض الطلبة املستجدين 
الذي تعسر عليهم تسديد رسومهم 
الدراسية للجامعة السيما اننا في 
شهر رمضان املبارك ارتأت اجلامعة 
متديد الفترة لهذه احلاالت سعيا 
الطلبة في  ابنائنا  منها ملساعدة 
متديد فترة سداد الرسوم املستحقة 

عليهــــم مؤكدا في الوقت ذاته ان 
اجلامعة ستضطر إللغاء القبول 
للطلبة الذين يتخلفون عن السداد 
بعد هــــذا التاريخ وقبول الطلبة 
الذين يلونهم في النسب املئوية 

الحكومة الطالبية بـ «األميركية» أقامت غبقتها الرمضانية
محمد المجر

اقامت احلكومة الطالبية باجلامعة االميركية فرع 
الكويت غبقتها الرمضانية بحضور اعضاء احلكومة 
الطالبية الســــابقة التي كانت برئاسة نورة الهاللي 
في ابراج الكويت وكانت املناسبة تشجيع وحتفيز 
على اجلهود التي بذلت من هؤالء االعضاء وللدور 
املهم الذي قاموا به في خدمة الطلبة على اكمل وجه 
وتواجدهم في اغلب التجمعات التي تخص الطلبة. 

كما ابدى عيسى البلوشي رئيس العالقات العامة في 
احلكومة الطالبية السابقة واحلالية شكره الخوانه 
وزمالئه في احلكومة الطالبية السابقة ملا قاموا به في 
خدمة الطلبة ولم يقتصر ذلك على حرم اجلامعة بل 
تواجدهم وحضورهم في اغلب احملافل والتجمعات 
التي تخص الطلبة كما اعرب عن ســــعادته بالدور 
الذي بذلته احلكومة الطالبية في تغيير الفكر واملسار 

في العالقات العامة بشكل عام.


