
 الثالثاء
  ٨  سبتمبر ٢٠٠٩ 

 10 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
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  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة 
 و  التطبيقي 

 آالء خليفة
q٨sf.) ذكر أمني صندوق قائمة املستقبل الطالبي  

com) من أميركا فيصل الدليجان ان القائمة تقوم 
بتوزيع حلوى القرقيعان على الطالب والطالبات 
والعوائل الكويتية املوجودة في الواليات املتحدة 
األميركية، مبينا ان هذه اخلدمة هي جزء من املوقع 
الرمضاني الذي اطلقته القائمة مع بداية الشــــهر 

الفضيل. وأوضح الدليجان طريقة توصيل احللوى 
بأن يقوم الطالب والطالبة بتسجيل معلوماته في 
املوقع وعنوانه البريدي وستقوم القائمة بشحن 
احللوى وارسالها للطلبة ضمن الكمية املتوافرة، 
مؤكدا حرص القائمة على ربط الطلبة بالشــــهر 
الفضيل، وتخفيف آثــــار الغربة عليهم وربطهم 

بعاداتهم الكويتية اجلميلة التي تربينا عليها. 

 «المستقبل الطالبي» في أميركا نّظمت قرقيعان

 فيصل الدليجان

 العنزي: ٧٠١ طالب وطالبة سجلوا بالجامعات المصرية
 أعلن امللحق الثقافي في القاهرة 
د.عوض العنــــزي ان عدد الطلبة 
الكويتيــــني الذين مت تســــجيلهم 
باجلامعات املصرية سواء احلكومية 
او اخلاصة للعام الدراسي احلالي 

بلغ ٧٠١ طالب وطالبة.
  واضاف د.العنزي في تصريح 
لـ «كونا» امس انه نتيجة لتطبيق 
القرار الوزاري بشأن عدم التسجيل 
في بعض اجلامعات واملعاهد اخلاصة 
املصرية، فقد اقتصر تسجيل الطلبة 
الكويتيني اجلدد على ثالث جامعات 
خاصة مصريــــة فقط هي جامعة 
مصر الدولية وجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيــــا وجامعة اكتوبر 

للعلوم احلديثة واآلداب.
  وقال ان مجموع الطلبة الكويتيني 
الذين مت تسجيلهم في اجلامعات 
اخلاصة لهذا العام بلغ حوالي ٢٣٩ 

طالبا وطالبة.
   واوضــــح د.العنزي انه نظرا 
القتصار تسجيل الطلبة في ثالث 
جامعات خاصة فقد ادى ذلك الى 
زيادة االقبال على التســــجيل في 
اجلامعــــات احلكوميــــة، اذ وصل 
عددهم في آخر يوم للتسجيل في 
٣١ الشهر املاضي الى حوالي ٤٦٢ 
طالبا وطالبة تركزت تخصصاتهم 
في اجلانب االدبي مثل تخصصي 
احلقوق والتربية.  واشار الى ان 

 آالء خليفة
  بارك رئيس اجلمعية الكويتية 
لطلبــــة الدراســـــــــــات العلــــيا 
(KuGrad.com) م.مبارك الهاجري 
اصدار الالئحــــة الداخلية املعدلة 
ملبعوثي جامعة الكويت والتي سعت 
الى تصحيح أوضــــاع املبعوثني، 
خصوصا الطلبة املتزوجني، مؤكدا 
ان هذه الفئة من الطلبة رغم قلة 
عددهم اال انهم اساتذة وأكادمييو 
املســــتقبل وســــيكون لهــــم أبلغ 
التأثير في الوطن بعد تخرجهم. 
ومن هذا املنطلق تشكلت اجلمعية 
في العام الســــابق للسعي في حل 
قضايا طلبة الدراسات العليا فتمت 
زيارة املسؤولني من جهات االبتعاث 
املختلفة والتي تضم مبعوثني في 
مختلف الدول واجلامعات. ورحب 
الهاجري بالتعديالت التي طرأت على 

املكتب الثقافي قد استعد لتسجيل 
الطلبــــة الكويتيــــني الراغبني في 
الدراسة في مصر منذ ظهور نتائج 
الثانوية العامة في الكويت، اذ قام 
بتعميم مناذج يتــــم تعبئتها من 
قبل الطالب الراغب في الدراســــة 
في اجلامعات اخلاصة يحدد فيها 
رغباتــــه والتخصص الذي يرغب 

في دراسته.
   وقال د.العنزي انه يتم انهاء 
معاملــــة الطالب في خمس دقائق 
ويتم اعطاؤه كتابا للجامعة ليقوم 
بالتسجيل. واوضح د.العنزي ان 
الطالب يتم قبوله في هذه اجلامعات 
بعد اجتيازه املتطلبات االساسية 
خاصة امتحان القدرات او امتحان 

الالئحة الداخلية ملبعوثي اجلامعة 
شــــاكرا مجلس العمداء واملجلس 
األعلى للجامعة ومديرها د.عبداهللا 
الفهيد واألمني العام للجامعة د.أنور 
اليتامى ووزيرة التربية والتعليم 

التربية الرياضية. اما بالنســــبة 
للتسجيل في اجلامعات احلكومية، 
فأوضح د.العنزي ان التسجيل في 
هذه اجلامعات يتم من خالل البوابة 
االلكترونية، اذ مت تالفى املشاكل 
في التسجيل التي حدثت في العام 

املاضي.
  واضــــاف د.العنــــزي ان هناك 
تعاونا مثمرا مــــع وزارة التعليم 
العالــــي املصرية متمثال في قطاع 
ادارة الوافدين يتم من خالله السرعة 
في تسجيل الطلبة الكويتيني اجلدد 
سواء املتقدمون عن طريق املكتب 
او من خالل وزارة التعليم العالي 
الكويتية. وذكر ان املكتب الثقافي قام 
مبخاطبة مكتب رئاسة اجلمهورية 
في جمهورية مصر الشقيقة بشأن 
بعض النسب وبعض التخصصات 
التي تتطلب املوافقة واالستثناء من 

رئاسة اجلمهورية.
  وفي رده على سؤال حول املكاتب 
التي تتولى تســــجيل الطلبة في 
الكويت، قال د.العنزي ان املكتب 
الثقافــــي قد ضيق كثيرا على تلك 
املكاتب التي تقوم بالتسجيل للطلبة 
في اجلامعات اخلاصة وذلك نتيجة 
انه ال ميكن التسجيل في اي جامعة 
من اجلامعات اخلاصة اال بكتاب من 
املكتب الثقافي وذلك وفقا للقرار 

الوزاري بشأن ذلك.

العالي د.موضي احلمود على تفاعلهم 
السريع في اقرار الالئحة اجلديدة. 
وأوضح الهاجري ان املكاتب الثقافية 
في الدول املختلفة بدأت بالفعل في 
تنفيذ الالئحة اجلديدة باستثناء 
القرارات املالية مثل التذاكر السنوية 
ونصف املخصصات ملرافق الطالب 
املتزوج وأبنائه، حيث شدد الهاجري 
على ضرورة االســــراع في تنفيذ 
هذه القــــرارات وعدم ترحيلها الى 
السنة املالية اجلديدة وذلك ألهميتها 
القصوى في حتسني اوضاع الطلبة 
املتزوجني. وأشار الهاجري الى ان 
اجلمعية قامت بزيــــارات مماثلة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية وتلقت من مدرائها مبشرات 
ايجابية على مســــاواة مبعوثيهم 

مببعوثي اجلامعة. 

 للعام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والخاصة

 د.عوض العنزي

 م.مبارك الهاجري 

 د.إسماعيل تقي

 اعلنت اجلامعة العربية 
اليوم  املفتوحــــة بالكويت 
انها قبلت ٨٥٪ من اجمالي 
املتقدمني من الطلبة البدون 
للعام اجلامعي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ 
وذلك حرصا على املساهمة 
في توفير التعليم اجلامعي 
لهم في مختلف التخصصات 
التي تطرحها اجلامعة. وقال 
مديــــر اجلامعــــة بالكويت 
د.اسماعيل تقي في تصريح 
صحافي ان رسوم اجلامعة 
العربية املفتوحة هي األقل 
بني نظيراتها ومبا يتناسب 
الدخــــل احملدود،  مع ذوي 
مبينا ان املعايير االكادميية 
في اجلامعة على مستوى عال 
بسبب الشراكة مع اجلامعة 
التي  البريطانية املفتوحة 
تعتبر من أفضل اجلامعات 
التي تقدم معايير دراســــة 

أكادميية ذات جودة عالية. 
واضاف تقي ان نسبة القبول 
هي العليا منذ سنوات وقد 
اجتهت اجلامعة لقبول هذه 
الفئــــة نظرا ملســــؤوليتها 
االجتماعية وحتقيقا لرسالة 
اجلامعــــة ورؤيتها بتوفير 
التعليم جلميع فئات املجتمع 

دون متييز.

 تقي: الجامعة المفتوحة قبلت
  ٨٥٪ من الطلبة البدون

 الهاجري: تعديل الالئحة الداخلية لمبعوثي الجامعة

 ٧ طالبات يتنافسن في مسابقة غلوريا ديزاين
 آالء خليفة

  حتت رعاية رئيســـة جمعية شـــباب الكويت 
الوطنية الشيخة أمل احلمود بدأت مسابقة غلوريا 
ديزاين الرمضانية، منذ اليوم األول في شهر رمضان 
املبارك. وأكدت رئيســـة جلان الطالبات ســـندس 
العبداجلادر انه مت اختيار الطالبات املشـــاركات 
للمسابقة بعد عقد اجتماعات معهن، وقياس مدى 

اهتمـــام الطالبات في مجـــال التصميم ورغبتهن 
في االبداع والعطاء، واشارت العبداجلادر ان عدد 
الطالبات املتسابقات يصل الى ٧ وهن أسرار السعيد 
والبندري الظفيري وأمينة القالف وأماني املياس 
ودمية اخلليفة وضحى الكريديس وفجر الدوب، 
مـــن كليات مختلفة وبعضهن مـــن الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب. 

 مساواة مبعوثي «التطبيقي» و«األبحاث» معهم قريبًا
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