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الجامعــــة
والتطبيقي

أعلن القائم بأعمال مس����اعد العميد للشؤون 
الطالبية لكلية احلقوق د.هيثم االثري عن إقامة 
اللقاء التنويري للطلبة املستجدين واحملولني في 
كلي����ة احلقوق للعام اجلامعي 2009-2010 وذلك 
في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء 
املوافق 2009/9/30 على مسرح د.عثمان عبدامللك 
بالشويخ. وذكر االثري انه سيتم تعريف الطلبة 

خالل اللقاء على اللوائح واألنظمة اجلامعية التي 
تخص نظام الدراسة بالكلية بحضور القائم بأعمال 
عميد الكلية االس����تاذ د.ابراهيم دسوقي ابوالليل 
ومبشاركة كل من املشرف االجتماعي مبارك العنزي 
واملشرفة االجتماعية نادية اخلليفي ورئيس جلنة 
الكنترول د.ثقل العجمي لتوضيح نظام االمتحانات 

املوحدة بالكلية.

لقاء للطلبة المستجدين والمحولين في كلية الحقوق غدًا

على الراغبين في الترشح تقديم األوراق المطلوبة في موعد أقصاه 8 أكتوبر

»التطبيقي«: بدء الترشيح لمنصب عميد في »األساسية« و»التكنولوجية« و»التجارية« و»التمريض«
محمد هالل الخالدي

عم����م نائ����ب املدي����ر الع����ام 
التطبيق����ي والبحوث  للتعلي����م 
د.مش����عل املش����عان االعالن عن 
فتح باب الترشيح ملنصب عميد 
كلية في ارب����ع كليات من كليات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
التمريض،  والتدريب وهي كلية 
كلية الدراس����ات التجارية، كلية 
الدراس����ات التكنولوجية، وكلية 
التربي����ة األساس����ية. وجاء في 
التعمي����م انه عل����ى الراغبني في 
الترشيح تقدمي االوراق املطلوبة 
ال����ى مكت����ب نائب املدي����ر العام 
للتعليم التطبيقي والبحوث في 
موعد أقصاه 2009/10/8، علما بأن 
األوراق املطلوبة هي طلب الترشيح 
ملنصب عميد كلية، السيرة الذاتية 
للمرش����ح، ومذكرة تشمل تقييم 
الوضع احلال����ي للكلية والرؤية 
املس����تقبلية لها. وق����د حصلت 
»األنباء« على نس����خة من القرار 
رقم )2003/2200( بشأن معايير 
واجراءات اختيار شاغلي الوظائف 
االشرافية بكليات الهيئة تنشرها 
كاملة. يذكر ان مجلس ادارة الهيئة 
قد اجتمع مس����اء ام����س وناقش 
موض����وع تطبيق الئحة املعايير 
اجلديدة وبالتالي حتديد هل سيتم 
تطبيق الالئحة اجلديدة ام القدمية 
على العم����داء اجلدد؟ وقد علمت 
»األنباء« من مصادرها انه سيصدر 

قرار الحق بهذا الشأن.
وفيما يلي معايير واجراءات 
اختيار شاغلي الوظائف االشرافية 

بكليات الهيئة:

أوال: عمداء الكليات:

تعتمد الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اسلوب جلان 
التعليم  البحث الختيار عم����داء 
التطبيق����ي على األس����س العامة 

اآلتية:

تشكيل جلنة اختيار العمداء: 
تش����كيل جلنة اختيار املرشحني 
لعمادة الكلية بقرار من مدير عام 

الهيئة على ان تتكون من:
1 � احد اعض����اء مجلس ادارة 

الهيئة � رئيسا للجنة.
2 � نائب املدير العام للتعليم 
التطبيق����ي والبح����وث � مق����ررا 

للجنة.
3 � عضو هيئة تدريس من الكلية 

املعنية من حملة الدكتوراه.
4 � عضوين من خارج الهيئة 
من ذوي االختصاص واخلبرة في 

مجال تخصص الكلية املعنية.
شروط ش����غل وظيفة »عميد 

كلية«:
1 � ان يكون احد اعضاء هيئة 

التدريس كويتي اجلنسية.
2 � ان يكون حاصال على شهادة 
الدكتوراه في اح����د تخصصات 

الكلية.
3 � ان يكون قد شغل منصب 
عضو هيئة تدريس في الكلية ملدة 
ال تقل عن 6 س����نوات من العمل 
الفعلي كعضو هيئة تدريس بعد 
حصوله على درجة الدكتوراه او 
ملدة ال تقل عن 8 سنوات من العمل 
الفعلي كعضو هيئة تدريس منها 
على االقل 4 سنوات بعد حصوله 

على درجة الدكتوراه.
4 � اال يقل املس����مى الوظيفي 
للمرش����حني م����ن اعض����اء هيئة 
التدريس بكلية التربية األساسية 

عن »أستاذ مشارك«.
معايير املفاضلة بني املرشحني: 
تسترشد اللجنة باملعايير الرئيسية 
الثالث����ة التالي����ة للمفاضلة بني 
املرشحني لش����غل وظيفة »عميد 
كلية« ويحق للجن����ة اضافة اي 
معايير فرعية اخرى ترى ضرورتها 

في تقييم املرشح.
املعايير األكادميية:

1 � الت����درج الوظيفي وتكون 

األولوية لألس����تاذ ثم األس����تاذ 
املشارك ثم األستاذ املساعد.

2 � ن����وع التخصص وتكون 
األولوية للمرشحني من األقسام 
العلمية الرئيس����ية ثم األقس����ام 

العلمية املساندة.
3 � ع����دد س����نوات العمل في 

الكلية.
4 � االنت����اج العلمي )أبحاث � 

كتب � دراسات � تقارير(.
5 � املش����اركة ف����ي املؤمترات 
العلمي����ة والدورات  والن����دوات 

التدريبية.
املعايير اإلدارية:

1 � املشاركة في اللجان.
2 � املهارات الشخصية: القيادة 

واتخاذ القرار، االبتكار.
املعايير االجتماعية:

� املس����اهمة في نش����اطات   1
املؤسسات التعليمية املناظرة.

2 � املساهمة في نشاطات خدمة 
املجتمع وسوق العمل.

3 � العالقات الشخصية، التمتع 
باحترام أعضاء هيئة التدريس.

أسلوب عمل اللجنة:
1 � تتوخى اللجنة أقصى درجات 
العدالة واملوضوعية والسرية في 

اداء العمل املنوط بها.
2 � تقوم اللجنة مبراجعة طلبات 
اعضاء هيئ����ة التدريس بالكلية 
الراغبني في الترشيح ممن استوفوا 
شروط شغل وظيفة »عميد كلية« 

الواردة في بند رقم 2.
3 � تقوم اللجنة باستطالع رأي 
اعضاء هيئ����ة التدريس وبعض 
العاملني في الكلية حول املتقدمني 
الراغبني في ش����غل هذا املنصب 

واألوضاع العامة في الكلية.
اللجن����ة كل  4 � تس����تدعي 
املتقدمني الراغبني في ش����غل هذا 
املنصب ملقابلتهم، كل على حدة 
ملعرفة رأيهم في وضع الكلية وما 

يقترحونه من خطط.

املرشحني: يسترشد عميد الكلية 
باملعايي���ر الرئيس���ية التالية 
للمفاضلة بني املرشحني لشغل 
وظيفة »مس���اعد عميد كلية« 
وحتق له اضاف���ة اي معايير 
فرعي���ة اخرى يرى ضرورتها 

في تقييم املرشح.
املعايير األكادميية:

1 � التدرج الوظيفي.
2 � ع����دد س����نوات العمل في 

الكلية.
3 � االنت����اج العلمي )أبحاث � 
كتب � دراسات � تقارير( لوظيفة 
مساعد العميد للشؤون األكادميية 

فقط.
4 � املش����اركة ف����ي املؤمترات 
العلمي����ة والدورات  والن����دوات 

التدريبية.
املعايير اإلدارية:

1 � املشاركة في اللجان.
2 � املهارات الشخصية: القيادة 

واتخاذ القرارات، االبتكار.
املعايير االجتماعية:

� املس����اهمة في نش����اطات   1
املؤسسات التعليمية املناظرة.

2 � املساهمة في نشاطات خدمة 
املجتمع وسوق العمل.

3 � العالقات الشخصية، التمتع 
باحترام اعضاء هيئة التدريس.

رابعا: لوظيفة مساعد العميد 
للش����ؤون الطالبية فقط: القدرة 
على التعامل والتعاون بكفاءة مع 
كل من الطلبة واجلمهور ومكتبي 
التس����جيل والنش����اط والرعاية 

الطالبية.
النهائي ف����ي اختيار  الق����رار 

مساعدي عميد الكلية:
أ � يقوم عميد الكلية بترشيح 
ثالثة اس����ماء عل����ى االكثر ممن 
تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة 
مساعد عميد كلية مع بيان مبررات 
الترشيح وعرض هذه الترشيحات 
على نائب املدي����ر العام للتعليم 

التطبيقي والبحوث.
ب � يرفع نائ����ب املدير العام 
التطبيق����ي والبحوث  للتعلي����م 
التوصية بش����أن اختيار مساعد 
عميد الكلية من ضمن األس����ماء 
املرشحة من قبل عميد الكلية الى 
القرار  الهيئ����ة التخاذ  مدير عام 

النهائي في هذا الشأن.
مدة شغل الوظيفية:

مدة شغل وظيفة »مساعد عميد 
الكلية« سنتان قابلة للتجديد مرة 
واح����دة فقط، بناء عل����ى عملية 
تقييم ادائه اثناء فترة عمله بهذه 

الوظيفة.

ثالثا: رؤساء األقسام العلمية:

ترش����يح رؤس����اء األقس����ام 
العلمية:

يرشح عميد الكلية ثالثة اسماء 
من اعضاء هيئة التدريس بالقسم 
ممن تتوافر فيهم ش����روط شغل 
الوظيفة، وترفع اسماؤهم الى نائب 
مدير عام الهيئة للتعليم التطبيقي 

والبحوث.
شروط شغل وظيفة »رئيس 

قسم علمي«:
1 � ان يكون قد ش����غل منصب 
الكلية  التدريس في  عضو هيئة 
مل����دة ال تقل عن 5 س����نوات من 
العم����ل الفعلي بالنس����بة حلملة 

املاجستير.
أو

2 � ان يكون قد شغل منصب 
عضو هيئة تدريس في القس����م 
العلمي ملدة ال تقل عن 3 سنوات 
من العمل الفعل����ي بعد حصوله 
عل����ى الدكتوراه او مل����دة ال تقل 
عن 4 س����نوات من العمل الفعلي 
منها س����نتان بعد حصوله على 

الدكتوراه.
ب����ني  املفاضل����ة  معايي����ر 

املرشحني:
يسترشد عميد الكلية باملعايير 

الرئيسية الثالثة التالية للمفاضلة 
بني املرشحني لشغل وظيفة »رئيس 
قسم علمي« وحتق له اضافة اي 
معايير فرعية اخرى يرى ضرورتها 

في تقييم املرشح.
املعايير األكادميية:

1 � التدرج الوظيفي.
2 � ع����دد س����نوات العمل في 

الكلية.
3 � اإلنت����اج العلمي )أبحاث � 

كتب � دراسات � تقارير(.
4 � املش����اركة ف����ي املؤمترات 
العلمي����ة والدورات  والن����دوات 

التدريبية.
املعايير اإلدارية:

1 � املشاركة في اللجان.
2 � املهارات الشخصية: القيادة 

واتخاذ القرارات، االبتكار.
املعايير االجتماعية:

� املس����اهمة في نش����اطات   1
املؤسسات التعليمية املناظرة.

2 � املساهمة في نشاطات خدمة 
املجتمع وسوق العمل.

3 � العالقات الشخصية، التمتع 
باحترام اعضاء هيئة التدريس.

القرار النهائي في اختيار رئيس 
القسم العلمي:

يرفع نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث التوصية بشأن 
اختيار رئيس القسم العلمي من 
ضمن األس����ماء املرشحة من قبل 
عميد الكلية الى مدير عام الهيئة 
التخ����اذ القرار النهائ����ي في هذا 

الشأن.
مدة شغل الوظيفة:

مدة شغل وظيفة »رئيس قسم 
علمي« سنتان قابلة للتجديد مرة 
واح����دة فقط، بناء عل����ى عملية 
تقييم ادائه اثناء فترة عمله بهذه 

الوظيفة.
مالحظة: يكون شغل الوظائف 
االشرافية بكلية التربية األساسية 

حلملة الدكتوراه فقط.

5 � ترفع اللجنة تقريرا شامال 
عن عملها الى مدير عام الهيئة، خالل 
مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ 
اول اجتماع لها، متضمنا اسماء 

ثالثة مرشحني على األكثر.
القرار النهائي في اختيار عميد 

الكلية:
يعرض مدير عام الهيئة قراره 
بش����أن اختيار عمي����د الكلية من 
ضمن األس����ماء املرشحة من قبل 
اللجنة على مجلس ادارة الهيئة 

لالعتماد.
مدة شغل الوظيفة:

مدة شغل وظيفة »عميد كلية« 
سنتان قابلة للتجديد )مرتني فقط(، 
بناء على عملية تقييم ادائه اثناء 

فترة عمله بهذه الوظيفة.

ثانيا: مساعدو العمداء:

شروط شغل وظيفة »مساعد 
عميد كلية«:

مس����اعد العمي����د للش����ؤون 
األكادميية:

1 � ان يكون احد اعضاء هيئة 
التدريس كويتي اجلنسية.

2 � ان يكون حاصال على درجة 
الدكتوراه في اح����د تخصصات 

الكلية.
3 � ان يكون قد شغل منصب 

الكلية  التدريس في  عضو هيئة 
ملدة ال تقل عن 5 سنوات من العمل 
الفعلي كعضو هيئة تدريس بعد 
حصوله على درجة الدكتوراه او 
ملدة ال تقل عن 7 سنوات من العمل 
الفعلي كعضو هيئة تدريس منها 
على األقل 3 سنوات بعد حصوله 

على درجة الدكتوراه.
مساعد العميد للشؤون اإلدارية 

واملالية:
الوظيفة بناء على  الغاء هذه 
قرار الهيئة رقم 2002/1350 بشأن 
الهياكل التنظيمية لكليات ومعاهد 

الهيئة.
مس����اعد العمي����د للش����ؤون 

الطالبية:
1 � ان يكون احد اعضاء هيئة 

التدريس كويتي اجلنسية.
2 � ان يكون حاصال على درجة 

املاجستير على األقل.
3 � ان يكون قد شغل منصب 
الكلية  التدريس في  عضو هيئة 
ملدة ال تقل عن 5 سنوات من العمل 
الفعلي كعضو هيئة تدريس على 
ان تكون منها سنتان متصلتان من 
العمل الفعلي كعضو هيئة تدريس 
بالنسبة حلملة درجة الدكتوراه 

بعد احلصول على املؤهل.
ب���ني  املفاضل���ة  معايي���ر 

د.مشعل املشعان د.يعقوب الرفاعي

توفير معقمات ومطهرات لنظافة الفصول وهيئة تمريضية لجميع المعاهد

الفيلكاوي: »التطبيقي« وفرت جميع االستعدادات 
لحماية الطلبة والطالبات من إنفلونزا الخنازير بداية الدراسة

 محمد هالل الخالدي
نظمت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب االجتماع 
التوعوية ملرض  الرابع للجنة 
إنفلونزا اخلنازير )H1N1( حيث 
كان االجتم���اع برئاس���ة عميد 
الطالبية  النش���اط والرعاي���ة 
د.أحم���د الفيلكاوي وبعضوية 
كل من مساعد العميد للنشاط 
والرعاية الطالبية د.فهاد العجمي 
وممثل وزارة الصحة د.حميد 
غلوم ومن كلية العلوم الصحية 
د.بدر اخللف ومن مديرة معهد 
التمريض شيخة املذن ومن إدارة 
املتدرب���ني بدر احلضرم  قبول 
ومن مدير إدارة اخلدمات العامة 
والصيانة م.محمد الياسني ومن 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
تهاني جنم ومن عمادة النشاط 
الطالبي���ة نادي���ة  والرعاي���ة 

اجلساس.
وأكد عميد النشاط والرعاية 
الطالبية د.أحم���د الفيلكاوي أن 
سالمة الطالب والطالبات تعد من 
األولويات التي تسعى الهيئة الى 
حتقيقها وتعمل جاهدة لكي يتمكن 

بالتع���اون م���ع وزارة الصحة 
مجموعة من الندوات التنويرية 
في مختلف كليات ومعاهد الهيئة 
حتى يتمكن احلضور من التعرف 
على اع���راض امل���رض وكيفية 

الوقاية منه.
من جانب آخر ستقوم كلية 
التمري���ض بتوفي���ر ع���دد من 
املمرض���ني واملمرضات لكليات 
الهيئة كما سيقوم معهد التمريض 
بتوفي���ر ممرض���ني وممرضات 
جلميع معاهد الهيئة، كما سيتم 
توفير جميع املعقمات واملطهرات 
اخلاصة بنظافة الفصول الدراسية 
باإلضافة الى املطهرات واملعقمات 
اخلاص���ة املض���ادة للجراثيم 
الس���تخدام الطالب والطالبات 
وتوفير كمامات توزع على جميع 

الكليات واملعاهد.
وف���ي نهاية االجتماع حرص 
رئيس اللجنة د.الفيلكاوي على 
ضرورة تذليل جميع الصعوبات 
اللجنة حتى  التي تواجه أعمال 
تس���تقبل كليات ومعاهد الهيئة 
الطالب والطالبات مع بداية العام 

الدراسي اجلديد.

أبناؤها من مواصلة مس���يرتهم 
التمت���ع بالصحة  العلمي���ة مع 
والوقت ذاته ولهذه األسباب مت 
تشكيل هذه اللجنة للوقوف على 
آخر املستجدات في مجال الوقاية 
من هذا املرض مع توفير جميع 

االستعدادات للتصدي له.
وتناول االجتم���اع عددا من 
االجراءات التوعوية واالجراءات 
العالجية واالج���راءات الوقائية 
للتصدي له���ذا املرض والوقاية 
منها، ومنها عمل بوسترات وبنرات 

 C.D وبروشرات وأقراص مدمجة
توزع على جميع كليات ومعاهد 
الهيئة، كما سيتم ارسال رسائل 
SMS لطالب وطالبات الهيئة فيها 

ارشادات توعوية.
واشار الى أن الهيئة ستنظم 

د.أحمد الفيلكاوي خالل ترؤسه لالجتماع

لقاء تنويري لمستجداتالبراعصي: الدراسة ببرامج خدمة المجتمع 4 أكتوبر
» السياحة والتجميل« 5 أكتوبر

 محمد هالل الخالدي
صرح مدي����ر ادارة خدمة املجتمع والتعليم 
املس����تمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بدر البراعصي ببدء الدراسة للفصل 
اخلريفي 2010/2009 يوم االحد 2009/10/4 في 
املراك����ز التالية: كلية التربية االساس����ية بنات 
)الشامية(، كلية الدراسات التجارية بنات )حولي(، 
ثانوية املباركية للمق����ررات بنني )الفروانية(، 
ثانوية جابر بن عبداهلل الصباح بنني )اجلهراء( 
ومدرسة كاظمة املتوسطة بنات )اجلهراء(. واوضح 
البراعصي ان التس����جيل املتأخر سيستمر في 
الفترة الصباحية في الهيئة وفي الفترة املسائية 
في املراكز املذكورة سلفا من الساعة اخلامسة 
وحتى الس����اعة السابعة مساء ملدة اسبوع من 
بدء الدراس����ة، وبني مدير ادارة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر ان البرامج والدورات اجلديدة 
التي طرحتها االدارة للفصل اخلريفي هذا العام 

تتضمن من البرامج التقنية واملهنية مثل ميكانيكا 
وكهرباء السيارات والتمديدات الكهربائية واحلدادة 
واللحام وتبريد وتكييف الهواء. اما برامج اللغات 
فتضم برامج تعليم اللغة االجنليزية والتركية 
واللغة االسبانية والصينية كما تتضمن البرامج 
التجارية ادارة وتس����ويق املشاريع الصغيرة، 
التحليل الفني لالسهم، العالقات العامة، ومحاسبة 
شركات، وتربية نحل العس����ل، االستثمار في 
سوق االوراق املالية والتداول االلكتروني. كما 
اوضح البراعصي ان برامج االنسانيات والفنون 
تتضمن الرسم الزخرفي واخلط العربي واخلياطة 
والتفصيل والطاقة الكونية والبرمجة العصبية، 
كما تتضمن برامج الفصل اخلريفي برامج متنوعة، 
احلاسب اآللي مبستوياته املختلفة وبرامج خاصة 
لالطفال من اجلنسني، مش����يرا الى ان الرسوم 
الدراس����ية للبرنامج الواحد تتراوح ما بني 20 

و35 دينارا.

 محمد هالل الخالدي
اكدت رئيس مكتب شؤون المتدربات بمعهد السياحة 
والتجميل واالزي���اء التابع للهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب هدباء البله���ان ان المعهد على 
اهبة االستعداد الستقبال المتدربات للفصل التدريبي 
االول الذي س���يبدأ 2009/10/4، ودعت المس���تجدات 
الى مراجع���ة المعهد مصطحبات معهن عدد 4 صور 
ش���خصية وصورة البطاقة المدنية وصورة شهادة 

الميالد مع بداية الدوام.
 وأكدت ان هناك لقاء تنويريا للمس���تجدات يوم 

.2009/10/5
واضافت في تصريح لها ان توزيع جداول المتدربات 
المستمرات يبدأ اليوم الثالثاء ويستمر حتى الخميس 

.2009/10/1
 واوضحت البلهان ان تقديم طلبات اعادة القيد بدأ 

امس االثني��ن ويستمر حتى االربعاء 2009/9/30.

فرقة أريرانج الموسيقية الخماسية تقدم حفلتين 
في الجامعة األميركية 3 و5 أكتوبر المقبل

يقيم برنامج الفنون في اجلامعة االميركية بالكويت 
بالتعاون مع الس����فارة االملانية حفال موسيقيا في 
حرم اجلامعة لفرقة اريراجن املوسيقية اخلماسية 

الشهيرة الدوات النفخ.
وستشارك الفرقة في تقدمي حدثني في مبنى الفنون 
احلرة في حرم اجلامعة االميركية بالكويت، احلدث 
االول سيقام في 3 اكتوبر 2009 في الساعة الواحدة 
ظهرا، وستتاح للمشاركني في هذا احلدث )سواء كانوا 
موسيقيني او طلبة موهوبني في استخدام آالت النفخ 
املوس����يقية( فرصة التدرب على يد اعضاء الفرقة، 
هذا وسيقام احلفل املوس����يقي في 5 اكتوبر املقبل 
الساعة 7 مساء، علما ان الدعوة عامة لورشة التدريب 
واحلفل املوسيقي الذي سيحضره مجتمع اجلامعة 

االميركية في الكويت وطلبة الثانوية والعديد من 
املدعوين. يذكر ان فرقة اريراجن املوسيقية اخلماسية 
تأسست في العام 2002 وينتمي اعضاؤها الى فرقة 
يونغ دويتش فيلهارموني التي تعد من االوركسترا 
البارزة في املانيا، هذا وقد اختير اعضاء فرقة اريراجن 
املوسيقية من بني 25000 طالب في املعاهد املوسيقية 
االملانية بناء على اعلى معايير االداء، وتشتهر الفرقة 
بعزف املوسيقى الكالسيكية والرومانسية واملعاصرة 

باالضافة الى قطع موسيقية تعزف للمرة االولى.
واعضاء فرقة اريراجن املوسيقية اخلماسية الدوات 
النفخ هم: الناي فريدريش هاباشتوك، املزمار يورغ 
شنايدر، كالرينيت شتافني ديلنار، البوق الفرنسي 

سيباستيان شيندالر والباسون مونيكا شنايدر.

صورة للموسيقيني من فرقة أريراجن األملانية

اتحاد بريطانيا وإيرلندا يقيم حفاًل 
لتكريم 260 خريجًا وخريجة اليوم

 محمد المجر
اعلن نائ���ب رئي���س االحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكوي���ت � فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا للعالقات 
اخلارجية والشعب العويد العتيبي 
عن االنتهاء من التجهيزات النهائية 
حلفل اخلريجني املقام حتت رعاية 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
وكان آخرها البروڤة التي اقيمت 
ي���وم الس���بت املاضي ف���ي قاعة 
الهاشمي بفندق راديسون ساس 
حيث مت توزيع اوش���حة التخرج 
على الطلبة والطالبات اخلريجني 

ومت اعتماد الكش���ف النهائي الس���مائهن الذي 
جت���اوز 260 خريجا وخريجة م���ن بريطانيا 

وايرلندا وبه���ذا يعتبر 
االكبر مقارنة باحتفاالت 

اخلريجني السابقة.
واكد العويد ان االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت في 
بريطانيا يبذل قصارى 
جهده لتنظيم االنش���طة 
ومشاركة الطلبة افراحهم 
من اولوياتن���ا وخاصة 
التخ���رج حتى  فرح���ة 
يعودوا بالنفع على دولتنا 
احلبيبة الكويت ويساهموا 
في بناء كويت الغد، مذكرا 
اجلميع بحفل اخلريجني 
الذي سيقام اليوم بقاعة الهاشمي، وللمزيد من 
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العويد العتيبي


