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»التعليم العالي«: قبول 106 طالب وطالبات في الجامعات الحكومية في مصر
منار علي ابراهيم سعد ربيعان الربيعان   ٭

ـ جتارة ـ جامعة القاهرة
منصور عباس مطر العنزي ـ حقوق   ٭

ـ طنطا
ناصر سعد تركي تركي سعد الدوسري   ٭

ـ حقوق ـ الزقازيق
ناصر شـــنان خميس عبيد العنزي ـ   ٭

جتارة ـ حلوان
ناصر عبدالعزيز محمد املوسىـ  حقوق   ٭

ـ الزقازيق
نايف مطر جعـــدان نعيس العتيبي ـ   ٭

حقوق ـ االسكندرية
نصـــار وليد عبدالكرمي نصار مباركـ    ٭

تربية بدنية ـ حلوان
نواف راضي العازمي ـ حقوق ـ طنطا  ٭

نواف مطلق محمد عوض رجا الرشيدي   ٭
ـ جتارة ـ طنطا

نورة عالء يوسف ماجد سلطانـ  حقوق   ٭
ـ القاهرة

يوسف حمد فالح فالح براك العازمي ـ   ٭
تربية رياضية ـ حلوان

يوســـف زايـــد العنـــزي ـ حقـــوق ـ   ٭
اسكندرية

يوسف فهد مساعد احمد اليعقوب املجرن   ٭
ـ حقوق ـ االسكندرية

يوسف محمد يعقوب يوسف بن جنم   ٭
ـ حقوق ـ جامعة املنوفية

يوسف مشعل عكاش العبدلي ـ خدمة   ٭
اجتماعية

يوسف مفلح مبارك عيد مرشد الوسمي   ٭
ـ حقوق ـ طنطا

محمد بدر محمد سعد غريب العازميـ    ٭
حقوق ـ جامعة طنطا

محمد جاســـم محمد الفريح ـ حقوق   ٭
ـ القاهرة

محمـــد حامد محمد ادبيســـان حايف   ٭
الشمري ـ حقوق ـ القاهرة

محمد صالح ســـعد العزام العازمي ـ   ٭
حقوق ـ طنطا

محمد عبداهلل جاســـم محمد املويجد   ٭
املاجد ـ حقوق ـ طنطا

محمد عبداهلل حمود عبداهلل الهاجري   ٭
ـ جتارة ـ االسكندرية

محمد عـــوض عويد ريحان املطيريـ    ٭
جتارة ـ طنطا

محمد فيصل سعدون دبيسان الشمري   ٭
ـ حقوق ـ جامعة القاهرة

محمد قطامي فرج عيد براك الشمري ـ   ٭
حقوق ـ القاهرة

محمد ناصر معال جعدان نعيس العتيبي   ٭
ـ حقوق ـ االسكندرية

محمد يوسف عبداللطيف السمحان ـ   ٭
حقوق ـ الزقازيق

مرزوق مســـعد مرزوق رويشد زيادة   ٭
الديحاني ـ حقوق ـ القاهرة

مرمي راشد عذبي ـ حقوق ـ القاهرة  ٭
مشاري ســـيار عيد عفاس الشمري ـ   ٭

حقوق ـ طنطا
مشـــعل محمد جاســـم محمد عباس   ٭

العباسي ـ حقوق ـ عني شمس
مشـــعل مطر عبيد جرمان الديحاني ـ   ٭

حقوق ـ القاهرة

فالح محمد عبيد فالح فاضل العجمي   ٭
ـ حقوق ـ القاهرة

فالح منصـــور العازمـــي ـ حقوق -   ٭
طنطا

فهد جمعان زيد ـ حقوق ـ طنطا  ٭
فهد خليفة دعيـــج اخلليفة ـ حقوق ـ   ٭

القاهرة
فهد سالم مطلق عيد سالم الرشيدي ـ   ٭

حقوق ـ املنصورة
فهد شهاب حميد كاظم ضاحيـ  حقوق   ٭

ـ عني شمس
فهد عدنـــان عبداملجيد خميس خليفة   ٭

السطي ـ حقوق ـ القاهرة
فهد عوض راشد اجلويسري ـ حقوق   ٭

ـ بني سويف
فهد غازي نورا مرزوق العتيبيـ  حقوق   ٭

ـ القاهرة
فهد ناجي فهد جعفر عبداهلل جعفر ـ   ٭

حقوق ـ القاهرة
فواز تركي حاكم بندر عفيصان فراجـ    ٭

جتارة - الزقازيق
فيصل جواد كاظم عطية مطير الفضلي   ٭

ـ حقوق ـ القاهرة
فيصل حمود محمد مللوم شريدة جمعان   ٭

الشريدة ـ حقوق ـ االسكندرية
فيصل فهيد صانـــوت فهيد العازمي ـ   ٭

حقوق ـ طنطا
مبارك هيف فالح مبـــارك احلجرف ـ   ٭

حقوق ـ جامعة طنطا
متعب طالـــب حميد ضاحي ـ حقوق ـ   ٭

عني شمس

حقوق ـ طنطا
عبداهلل ســـلطان عبـــداهلل براك جنا   ٭

العتيبي ـ حقوق ـ جامعة القاهرة
عبداهلل ضيدان سالم العجميـ  حقوق   ٭

ـ الزقازيق
عبداهلل فالح عبداهلل راشد سلمان الرباح   ٭

ـ حقوق ـ طنطا
عبداهلل مجبل ســـالم عبـــداهلل عدوة   ٭

العجمي ـ حقوق ـ الزقازيق
عبداهلل موسى علي اكبر ميرزاـ  حقوق   ٭

ـ القاهرة
عبداهلل وليد راشـــد اخللف ـ حقوق ـ   ٭

القاهرة
عبير ناصر عيد جابر املطيريـ  تربية   ٭

تعليم أساسي ـ جامعة الزقازيق
علي مصبح عيد سعيد علي العازمي ـ   ٭

حقوق ـ طنطا
عماد عبيد حمـــود الهاجري ـ حقوق   ٭

ـ القاهرة
عمار حســـن عبداهلل احمـــد القالف ـ   ٭

حقوق ـ طنطا
عمر محمد حسن محمد الكندريـ  حقوق   ٭

ـ جامعة القاهرة
عهود ناصر عيد جابر املطيريـ  تربية   ٭

تعليم أساسي ـ جامعة الزقازيق
عيسى محمد عيسى اخلياط ـ حقوق   ٭

اسكندرية
غازي بطاح مطلق بطاح عبداهلل املطيري   ٭

ـ اآلداب ـ القاهرة
غالب يوســـف حســـني رجب حســـن   ٭

الفيلكاوي ـ حقوق ـ الزقازيق

سليمان شعف ربيعان السعيديـ  جتارة   ٭
ـ االسكندرية

شـــيماء حمود عبيد سليمان الهولة ـ   ٭
آداب اجتماع ـ القاهرة

صالح جاسم صالح حسني الهاجري ـ   ٭
جتارة ـ طنطا

طـــالل عبدالعزيز اعجيمان يوســـف   ٭
العجيمان ـ حقوق - الزقازيق

عبدالهادي غصن مشـــلش العجمي ـ   ٭
حقوق - الزقازيق

عبدالرحمن سالم ظاهر احلربيـ  حقوق   ٭
- القاهرة

عبدالرحمن سعيدان هويدي احلبيني   ٭
ـ حقوق - طنطا

عبدالرحمـــن صحن مـــرزوق عبالن   ٭
الهاجري ـ حقوق - القاهرة

عبدالرحمن محمد ســـالم غامن مزعل   ٭
احلريص ـ حقوق ـ طنطا

عبدالرحمن محمـــد عبدالعزيز محمد   ٭
املجرن ـ حقوق ـ اسكندرية

عبدالعزيز عبدالرحمن خليف االصفر   ٭
ـ حقوق ـ طنطا

عبدالعزيز محمد عيسى حسن عيسى   ٭
املسري ـ حقوق ـ القاهرة

عبداهلل حســـن علي محمد ـ حقوق ـ   ٭
القاهرة

عبداهلل حسن محمد حسن عليـ  حقوق   ٭
ـ القاهرة

عبـــداهلل حمزة عباس مطر حســـنيـ    ٭
حقوق ـ القاهرة

عبداهلل سعد مطلق املفرح العازمي ـ   ٭

أعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي عن اس��ماء 106 من الطلب��ة املقبولني 
مبختلف اجلامعات احلكومية في جمهورية مصر العربية للعام اجلامعي 
2010/2009، ودعتهم الى مراجعة مقر الدراسة الستكمال اجراءات القبول. 

وفيما يلي أسماء الطلبة املقبولني:

خالد فنـــدي ضاحي اخلالدي ـ حقوق   ٭
ـ طنطا

خالد محمد هزاع سمرة مشعل املطيري   ٭
ـ حقوق ـ القاهرة

خالد وليـــد محمد علي محمد ـ حقوق    ٭
طنطا

خلف سعد قويعان الهاجري ـ حقوق   ٭
ـ القاهرة

خلود سعد حمود سيف الدويلةـ  حقوق   ٭
ـ الزقازيق

دالل علي ملك رحيم علي دشتيـ  حقوق   ٭
ـ القاهرة

روضان سليمان روضان حمود الروضان   ٭
ـ حقوق ـ طنطا

زكريا محمد عبداملجيد غلوم دشتي ـ   ٭
حقوق ـ عني شمس

سعد داود محمد علي احمد علي محمد   ٭
الكندري ـ حقوق - جامعة القاهرة

سعود عزيز شـــطي العنزي ـ حقوق   ٭
- القاهرة 

سعود علي محمد ـ جتارة ـ القاهرة  ٭
سعود ناصر فراج مطر دخيل املطيري   ٭

ـ حقوق ـ القاهرة
ســـلطان عقاب غـــازي عقاب صعيب   ٭

املطيري ـ حقوق ـ طنطا

احمـــد خالد مبارك محمـــد الظفيريـ    ٭
حقوق ـ حلوان

احمد عبداهلل محمد عبدالرحمن ابراهيم   ٭
السرهيد ـ حقوق ـ طنطا

احمد محمد بداح العذاب العجميـ  تربية   ٭
بدنية ـ الزقازيق

احمد محمد الرخيمي ـ حقوق ـ طنطا  ٭
امل نغيمش منصور حسيان العازمي   ٭

ـ حقوق ـ طنطا
بدر سعد مروح فرحان حسان العنزي   ٭

ـ حقوق ـ الزقازيق
بـــدر ناصر عوض هاجد عتيج عبيدـ    ٭

اآلداب ـ الزقازيق
ثامر مشعل صالح عواد جدعان السعيد   ٭

ـ حقوق ـ الزقازيق
ثامر ناصر املطيري ـ حقوق - بنها  ٭

جابـــر خالد مبارك محمـــد الظفيريـ    ٭
جتارة ـ حلوان

حصة عبدالرحمن ابراهيم العسعوسي   ٭
ـ جتارة ـ القاهرة

حمد وليد خالد حمد الزمامي ـ جتارة   ٭
ـ جامعة القاهرة

حنان علي محمد ـ آداب ـ القاهرة  ٭
خالد عبداللطيف علي محمد الكندري   ٭

ـ جتارة ـ الزقازيق

دعتهم لمراجعة مقر الدراسة الستكمال إجراءات القبول

الفهيد:  اتخذنا جميع اإلجراءات والتدابير 
لحماية الطلبة من إنفلونزا الخنازير

 الصانع والهطالني عادا للتدريس
بكلية الدراسات التجارية بالتطبيقي

اســــتقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
وبحضــــور امني عام اجلامعة د.انور اليتامى ونواب 
مدير اجلامعة املهنئني بعيد الفطر املبارك، وذلك في 
قاعة مسرح صباح الســــالم باخلالدية حيث حضر 
احلفل الهيئة التدريسية من مختلف الكليات وقياديو 

ومديرو االدارات املختلفة في اجلامعة.
وفي هذه املناســــبة قال مدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيــــد: اننا في كل عام نواجه الكثير من التحديات 
لكن حتديات هذا العام الدراسي ليست كمثيلتها من 
االعوام السابقة، خصوصا انه تتمثل في امرين، االول 
وهو االعداد التي قبلت للدراسة في اجلامعة والتي 
البد ان نساعدها على تكملة مسيرتها التعليمية وهذا 
االمر لن يكون ما لم يكن هناك تضافر للجهود من قبل 
موظفي اجلامعة والذين اعتبرهم اجلنود املجهولني، 
واما االمر الثاني والذي يتمثل في انفلونزا اخلنازير 

فالبد علينا اال نضخم القضية فاجلامعة قامت باتخاذ 
جميع التدابير مع اجلهات املعنية وقامت بتشــــكيل 

اللجنة اخلاصة للوقاية من هذا املرض.
وبدوره ألقى امني عام جامعة الكويت د.أنور اليتامى 
كلمة قال فيها: مع بداية العام الدراسي اجلديد البد ان 
نبدأ العمل بقوة خصوصا ان اجلامعة متر بقضيتني 
مهمتني، االولى االعداد الكبيرة التي قبلت في اجلامعة 
والتي حتتاج الى دعم اجلميع من اجل ان يسير العمل 
بكل يسر. وتطرق اليتامى الى القضية الثانية التي 
متر بها اجلامعة والتي تتمثل في انفلونزا اخلنازير 
خصوصا انه البد علينا ان نواجه هذا الوباء اخلطير 
وذلك عن طريق الوقاية الدائمة من اجل حماية الطالب 
من انتشار هذا املرض. ومتنى كل من الفهيد واليتامى 
عاما جامعيا موفقا للجميع، مليئا بالنشاط واالجتهاد 

واالجنازات العلمية.

مدير الجامعة التقى المهنئين بعيد الفطر

د.أنور اليتامى د.عبداهلل الفهيد 

د.عبداهلل الفهيد خالل استقبال املهنئني بالعيد

)أسامة البطراوي(عدد قليل من الطلبة تواجدوا امس لتسجيل موادهم اجلامعة تستعد الستقبال الطلبة األسبوع املقبل

د.محمد الهطالني د.ناصر الصانع

د.أحمد املنيس
رأفت أبوطالب

محمد هالل الخالدي
عــــاد عضوا مجلــــس االمة 
الســــابق د.ناصــــر الصانــــع 
ود.محمد الهطالني الى التدريس 
من جديد بعد انقطاع بســــبب 
مسؤولياتهما في مجلس االمة، 
وقد باشــــر د.ناصــــر الصانع 
عمله كعضو هيئة تدريس في 
قســــم االدارة بكلية الدراسات 
التجارية، كما باشــــر د.محمد 
الهطالني عمله كأستاذ للقانون 
في كلية الدراسات التجارية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب صباح امس.

المنيس: تنظيم برامج لحديثي 
التخرج لمستقبل وظيفي أفضل

للطلبة اخلريجني وذلك دعما 
من املركز في املساهمة لتأهيل 
اخلريجني لسوق العمل. وفي 
الدعوة  اخلتام وجه د.املنيس 
فـــي االلتحاق بهذه  للراغبني 
البرامـــج مراجعة مركز خدمة 
املجتمـــع والتعليم املســـتمر 
في جامعة الكويت – الشويخ 
– مبنـــى اكادميية 12 – قســـم 
التســـجيل واملتابعة – خالل 
الفتـــرة الصباحية من 8.30-

12.30 ظهرا، كما ميكن االطالع 
على آخر اخبار املركز عن طريق 
www. :املوقع االلكتروني للمركز

kuniv.edu.kw/ccsc-ar.php أو 
في صفحة املركز بجريدة آفاق 
اجلامعية عن طريـــق املوقع 
afaq.kuniv. :االلكتروني آلفاق

edu لالستفسار يرجى االتصال 
التدريبية:  البرامج  على قسم 
24987633-24987155 قســـم 
برنامـــج تقنيـــة املعلومات: 

.24985858-24987979

اعلـــن نائب مديـــر اجلامعة 
للخدمـــات االكادميية املســـاندة 
د.احمد املنيـــس ان مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة 
الكويت متمثال بوحـــدة تهيئة 
اخلريجني وبالتعاون مع قســـم 
البرامج التدريبية وقسم برامج 
تقنيـــة املعلومات بصدد تنظيم 
برامج للطلبـــة حديثي التخرج 
حتت عنوان »معا ملستقبل وظيفي 
افضـــل« حيث تتضمـــن ثالثة 
برامج تدريبية يتعرف اخلريج 
من خـــالل البرنامـــج التدريبي 
السيرة  االول على كيفية كتابة 
الذاتية واساسيات اجتياز املقابلة 
الشخصية باالضافة الى التعرف 
على الشخصية االدارية الناجحة 
وكيفيـــة التعامل مع الرؤســـاء 
التدريبي  البرنامج  وسيتضمن 
الثاني مهارات التعرف على الذات 
واخالقيات وقيم اخلدمة العامة 
وحقـــوق وواجبات املوظف، اما 
البرنامـــج التدريبي الثالث فهو 
التدريبـــي للحصول  البرنامج 
على شـــهادة كامبـــردج الدولي 
ملهارات تقنيـــة املعلومات ويتم 
التعرف من خالله على املفاهيم 
االساسية لتكنولوجيا املعلومات 
واستخدام احلاسوب ومعاجلة 
امللفات )وندوز( والتعرف على 
معالج النصوص )وورد( وجداول 
البيانات )اكسل( وقواعد البيانات 
التقدميية  )اكسس( والعروض 
)بـــاور بوينـــت( باالضافة الى 
املعلومات والتكنولوجيا )انترنت( 
علما بان هذه الدورات تطرح الول 
مرة وبســـعر خاص وتنافسي 

تبلغ نحو 6250 جنيه استرليني 
للتخصصــــات االدبية فيما تبلغ 
الرسوم للتخصصات الطبية حوالي 

18 الف جنيه استرليني سنويا.
واشــــار الــــى ان املصاريــــف 
املعيشــــية التي يحتاجها الطالب 
في بريطانيــــا تقدر بحوالي 600 
جنيه استرليني شهريا موضحا ان 
هذا املبلغ ال يشمل االقامة واملالبس 

واالحتياجات االساسية.
واكد ابو طالب اهمية ان يفتح 
الطالب حسابا بنكيا في بريطانيا 
حيث تكون له احلرية في حتويل 
االموال منه واليه وكتابة الشيكات 
ودفع الفواتير من خالل تعليمات 
مستدمية وايداع مباشر واستعمال 

بطاقة ائتمان.
وقــــال ان مدة فتح احلســــاب 
تتراوح بني 3 الى خمسة اسابيع 
داعيا الــــى اخذ امــــوال كافية او 
حمل بطاقة ڤيزا او ماســــتر كارد 
مع الطالب حلني فتح احلســــاب 

واملوافقة عليه.
وذكر انه لكيفية فتح حساب 
في البنك فان هناك دليال صادرا من 
احتاد املصرفني البريطانيني على 
االنترنت، مؤكدا اهمية االطالع عليه 

واخذ االرشادات الالزمة منه.
يذكــــر ان املجلــــس الثقافــــي 
البريطاني منظمة تعليمية دولية 
لديها مكاتب ومــــدارس في أكثر 
من 200 مدينة وبلدة في أكثر من 
مائة بلد. وبدأ املجلس نشاطه في 
الكويت منذ عــــام 1955 كي يقدم 
للشــــعب الكويتي أفضل خدمات 

التعليم البريطاني.

دعا املجلس الثقافي البريطاني 
الكويت الطالب والطالبات  في 
الدارسني في اململكة املتحدة الى 
اتباع اللوائح واالرشادات التي 
تصدر من اجلهــــات التعليمية 

البريطانية.
وقال مدير املشاريع التعليمية 
باملجلــــس رأفــــت ابوطالب في 
لقاء مع »كونا« ان الدراسة في 
اململكة املتحدة ستؤهل الطالب 
لســــوق العمــــل الذي يتســــم 
باملنافسة السيما ان االساليب 
البريطانية ستزود  التعليمية 
الطالــــب باملهارات واملواصفات 
التي  الثقــــة  اخلاصــــة بجانب 
يحتاجها للنجاح في هذه البيئة 

التنافسية.
واضاف ان هناك حوالي 3000 
مؤسسة تعليمية على مستوى 
عال، مشــــيرا الــــى ان الطالب 
يستطيع ان يطور امكانياته وفق 
املؤهالت املعترف بها دوليا وتقدم 

على اسس علمية.
وذكــــر ان احلصــــول على 
الشــــهادة االولى يتطلب ثالث 
ســــنوات عادة، مشــــيرا الى ان 
التخصصات االدبيــــة تتطلب 
عادة دراســــة مؤهالت اساسية 
قبل دراســــة التخصص كما ان 
دراسة احلقوق والقانون تتطلب 

الدراسة ملدة خمس سنوات.
واضاف ان متطلبات التسجيل 
تتنوع وفقا للتخصص، مؤكدا 
اهمية احلصول على التفاصيل 
حول متطلبــــات التخصصات 
التــــي يطرحها املعهد  احلالية 

العمادة، موضحا  او مباشرة من 
ان املعهد سيعمل على التأكد من 
مطابقة املتطلبات للحصول على 

القبول للدراسة في بريطانيا.
واكــــد ابوطالــــب اهمية اتقان 
الطالب للغة االجنليزية محادثة 
وكتابة بشكل جيد، داعيا الطلبة 
الى مراعاة ذلك قبــــل التقدم الى 

اختبار اللغة االجنليزية.
وقــــال ان معظــــم اجلامعات 
والكليات تقبل أحد املؤهالت التالية 
التــــي تتراوح بني نظــــام اختبار 
اللغة االجنليزية الدولي املستوى 
السادس أو أكثر وشهادة اتقان اللغة 
االجنليزية من جامعة كامبريدج أو 
شهادة اللغة االجنليزية املتقدمة 

جلامعة كامبريدج.
وتابع قائــــال ان امتحان اللغة 
االجنليزية )توفل( عالمته يجب 
ان تتعــــدى 550 نقطــــة للنجاح، 
مشــــيرا الى ان الرسوم الدراسية 
للطالب خارج دول االحتاد االوروبي 

المجلس الثقافي البريطاني دعا الطلبة 
الدارسين بالمملكة المتحدة إلى اتباع اللوائح

الشعب المغلقة معاناة تتكرر سنويًا
لطلبة الجامعة دون إيجاد حل لها

بيان عاكوم
شعب مغلقة وفوضى وتأخر في االنتهاء من الدراسة 
اجلامعية يرافقها خيبة امل كبيرة رسمت على وجوه 
الطالب الذيـــن تواجدوا داخل احلـــرم اجلامعي امس 
لتســـجيل موادهم الدراســـية قبل بدء العام الدراسي 

االسبوع املقبل.
»مشكلة الشعب املغلقة تتكرر كل عام دون حل لها« 
هذا ما تقوله شيخة التي تواجدت منذ ساعات الصباح 
االولى في مكتب االرشاد والتوجيه في كلية العلوم لكنها 
لم تستطع تسجيل اي مادة وتقول »ذهبت الى اساتذتي 
اال انهم لم يوافقوا على طلبي في التسجيل الن جميع 

الشعب التي اريد التسجيل فيها مغلقة«.
وتضيف بيأس »ماذا افعل هذا العام لم اســـجل في 

اي مادة«.
وكذلك مشـــكلة زميلتها ســـارة في كلية التربية اذ 
قالت »اليوم )امس( خصص ملـــن لم يتجاوزوا الـ 25 
مادة وبالفعل وصلت صباحا وحصلت على رقم اال انه 
حتى اآلن والساعة تشـــير الى الثانية عشرة ظهرا لم 
يصل دوري في التســـجيل وعند الساعة الثانية ظهرا 

لم يستقبلوا احدا فماذا افعل؟«.
وتضيف سارة »كل عام يعاني الطالب هذه املشكلة 
وكنا نسمعها من اصدقائنا واليوم نعانيها نحن« وتساءلت 

متى سننتهي من هذه املشكلة؟«.
وتتابع سارة »في كل جامعات العالم ال ميكن للجامعة 
ونظامها املطبق ان يعوق دراســـة الطالب اما نحن هنا 

فحتى اآلن ال يوجد اي حل ملشكلة الشعب املغلقة.
ابرار بدورها استوقفتنا لتشتكي من الفوضى احلاصلة 
داخل مكتـــب التوجيه واالرشـــاد اذ قالت ال نظام وال 
ترتيب، يوجد الكثير من الفوضى فكيف ميكن للطالب 

ان يسجلوا براحة في ظل هذه الفوضى العارمة؟
واضافت »ال تستطيع التسجيل براحة، نحصل على 
اوراق التسجيل وبعد انتظارنا ومعاناتنا يقولون لنا 

ال يوجد شعب.


