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الجامعــــة
والتطبيقي

تعقد األمانة العام���ة واللجنة التنفيذية جلائزة 
خليفة التربوية مؤمت���را صحافيا عن اجلائزة في 
دورتها الثالثة صباح غد 5 اجلاري الساعة العاشرة 
صباحا بقاعة املؤمترات بجامعة الكويت باخلالدية 
قاعة 119.وتدعو االمانة العامة للجائزة جميع الفئات 
املستهدفة من معلمني ومؤلفني وكتاب وأدباء وباحثني 
تربويني وجميع املهتمني بالشأن التربوي حلضور 

املؤمتر الصحافي والذي تنظمه سفارة االمارات العربية 
املتحدة في الكويت. وتعمل األمانة العامة للجائزة 
على زيارة الدول اخلليجية والعربية بهدف التعريف 
باهداف اجلائزة وشروط الترشح لها، ويترأس مجلس 
امنائها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير 
شؤون الرئاسة بدولة االمارات، علما بأن اجلائزة مت 

اطالقها على مستوى الوطن العربي.

جائزة خليفة التربوية بالجامعة غدًا

العجمي: قبول 68 طالبًا وطالبة للدراسة في الجامعات المصرية

محمد المجر
يعقد االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة 
جمعيته العمومية االستثنائية يوم االربعاء املقبل 7 
اجلاري في متام الساعة 6 مساء على مسرح الهيئة 

اخليرية االسالمية العاملية بجنوب السرة.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية اوس الشاهني ان 
اجلمعية االستثنائية التي ستعقد ملناقشة آخر 
القرارات اجلامعية الص���ادرة من إدارة اجلامعة 

إنفلونزا  واستعدادات اإلدارة اجلامعية ملواجهة 
اخلنازير مع بدء العام الدراسي اجلامعي وكذلك 
أزمة التسجيل والتخبط الذي يواجهه الطلبة مع 
بداية فترة التسجيل والباي فورس وتقييم ردة 
فعل اإلدارة اجلامعية جتاه تقصير عميد القبول 
والتسجيل د.مثنى الرفاعي نتيجة تأخر الغالبية 
من الطلبة في تسجيل موادهم الدراسية مع بداية 

العام الدراسي.

باشر د.موسى محسن مهام عمله اجلديد مديرا للجامعة العربية 
املفتوحة خلفا للدكتورة موضي احلمود وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي. وأعلنت اجلامعة العربية املفتوحة في بيان صحافي 
أن اختيار د.محسن جاء بقرار من صاحب السمو امللكي األمير طالل 
بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء اجلامعة بناء على توصية جلنة 
سبق ان مت تشكيلها لهذا الغرض حيث مت اختياره من بني العديد 
من املرشحني لهذا املنصب من أصحاب الكفاءات العربية واألجنبية 
مؤكدة أن هذا االختيار جاء ترجمة الستراتيجية اجلامعة العربية 
املفتوحة القائمة على استقطاب الكفاءات العربية املتميزة ومتكني 

املواطن العربي من االستفادة من خبراتها.
وأفادت اجلامعة في بيانها بأن د.محسن كان قبل انضمامه لها 
يش���غل منصب نائب رئيس جامعة ديربي البريطانية للتطوير 

األكادميي.

عني شمس
ابراهيم اس���ماعيل الشطي �  حمد   ٭

حقوق القاهرة
حمد عبدالرزاق عبداهلل العبدالكرمي   ٭

� حقوق القاهرة

الكلية واالقسام العلمية، واكدت 
الدراسية باجلدول  املقررات  ان 
الدراس���ي للط���الب والطالبات 
املستجدين ثابتة ولن يتم فيها اي 
تغيير، واذا رغب الطلبة في زيادة 
الوحدات الدراسية الى 14 وحدة 
للتحويل لقسم علمي آخر غير 
الذي مت القبول به فعليهم االنتظار 

للفصل الدراسي الثاني.

واضاف���ت د.البهبهان���ي انه 
يجب على الط���الب والطالبات 
املستجدين االطالع على كتيب 
اللوائ���ح والنظ���م املعمول بها 
بالكلية وااللتزام ببنودها حتى 
ال يتسبب جهلهم بها في الوقوع 
في اخطاء قد توثر على مسارهم 

الدراسي بالكلية.
واشارت د.البهبهاني الى أنه 

يجب على الط���الب والطالبات 
مراجع���ة املرش���دين العام���ني 
واملرش���دين العلميني باالقسام 
العلمية ومكتب االرشاد االكادميي 
ومكتب التسجيل وذلك لالجابة 
عن استفس���اراتهم ولتوجيههم 
التوجيه املناس���ب، متمنية لهم 
التوفيق في مسارهم التحصيلي 

بالكلية.

هذه املجموعات واس���تجابتهم 
الوثيق  الصادق���ة وتعاونه���م 
معها، وذلك حسب قدرة القسم 
االستيعابية على ذلك وبخاصة 
قس���م العلوم وقسم احلاسوب 
وقسم تكنولوجيا التعليم نظرا 
حملدودية عدد املختبرات واالجهزة 

العلمية بها.
واشادت د.البهبهاني بتعاون 
عمادة القبول والتسجيل بالهيئة 
بدور مكتب التس���جيل بالكلية 
ومتابعته اجلادة وحرصه على 
املناسبة ملشاكل  ايجاد احللول 
اجل���داول الدراس���ية مع عمادة 

محمد المجر
اعلن المنسق العام لقائمة األفق االسالمي في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب زيد العيناتي ان مكتب تنس���يق 
القائمة قد اجتمع للتش���اور حول خ���وض القائمة النتخابات 

االتحاد المقبلة.
وق���د ارتأت القائم���ة عدم خوضها لالنتخاب���ات هذا العام، 
وقال ان القائم���ة حريصة على تحقيق المصلحة الش���رعية 
والطالبية، لذا فانها س���تدعم قائمة المست��قبل الطالبي لدعم 
الجانب الدعوي واالهتمام به داخل اس���وار الهيئة وترسيخه 
ف���ي نفوس الطالب والطالبات وتعزيز الع��قيدة االس�����المية 
الخالية من الش���وائب ودعم النهج المحافظ، مؤكدا ان القائمة 
بجميع قواعدها ستقف الى جانب المستقبل الطالبي وتدعمها 

للفوز باالنتخابات المقبلة.

محمد المجر
اوض���ح منس���ق قائم���ة 
الهيئة  المستقبل الطالبي في 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
ان  الزيد  والتدريب عب���داهلل 
عملية السحب واالضافة تبدأ 
بالتربية األساسية اليوم )األحد( 

4 الجاري.
واشار الى ان كوادر القائمة 
ستكون متواجدة لخدمة الطلبة 
ومساعدتهم في اختيار المواد 
التي تتواءم مع حالة كل طالب 
الطلبة  وللرد عل���ى أس���ئلة 

واستفساراتهم.

محمد المجر
اوضح رئيس جلنة البرامج 
واالنش���طة ورئي���س اللجن���ة 
الرياضية باالحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فواز الشمران 
ان جهود االحتاد واجنازاته خلدمة 
اجلم���وع الطالبي���ة متواصلة، 
مش���يرا الى ان اعضاء االحتاد 
متواجدون في الكليات ملساعدة 
الطلبة على تسجيل موادهم، ودعا 
الطالب والطالبات ملراجعة اعضاء 
الكليات  االحتاد املنتشرين في 
في حال واجهتهم اي مشاكل او 
معوقات في تس���جيل املواد او 
كانت هناك شعب مغلقة ليقوم 
االحتاد مبساعدتهم على حل تلك 
املشاكل. وتوجه الشمران بالشكر 

ملكاتب التسجيل بالكليات على 
تعاونهم مع االحتاد وس���عيهم 
لتذليل اي عقبات ميكن ان تواجه 

الطلبة.

محمد هالل الخالدي
صرحت عميدة كلية التربية 
االساسية � بالتكليف � د.بهيجة 
البهبهاني بأنه قد مت قبول 1300 
طالب���ة و500 طالب في الفصل 
الدراسي االول من العام الدارسي 
2009 � 2010 باالضافة الى 8000 
طالبة و1800 طالب مستمرين في 
الدراسة في ثمانية عشر قسما 
علمي���ا بالكلية ولق���د اثر ذلك 
على عدد الوحدات الدراسية في 
اجلدول الدراسي الثابت للطلبة 
املستجدين حيث ان بعض الطالب 
والطالب���ات مازال���ت وحداتهم 
الدراس���ية تقل عن 10 وحدات، 
وقد وجه���ت عمادة الكلية طلبا 
عاجال الى االقسام العلمية بالكلية 
لفتح مجموع���ات جديدة ورفع 
احلد االقصى لالعداد باملجموعات 
الدراس���ية املفتوحة، وقد شكل 
ذل���ك عبئا كبيرا على االقس���ام 
العلمي���ة حيث بذل���وا اجلهود 
الكبيرة من اجل مساعدة هؤالء 
الطلبة م���ن خالل فتح مجاميع 
اضافي���ة للمقررات الدراس���ية 
وانتداب االساتذة، وعمادة الكلية 
تشكر رؤس���اء االقسام العلمية 
بالكلية ملبادرتهم السريعة بفتح 

محمد هالل الخالدي
أعلن مدير شبكة منتديات طلبة الكويت في مصر أذعاف العجمي 
عن قبول 68 من الطلبة الكويتيني الراغبني في الدراسة في اجلامعات 
املصري��ة وميثلون الدفعة الثانية من املقبولني. وقال ان ادارة املنتدى 
يسعدها اس��تقبال كل االستفسارات والتس��اؤالت بوجود منتديات 
متخصصة لكل اجلامع��ات واملعاهد وايضا دليل للطالب الدارس في 
مصر على هذا الرابط com/vb.www.q8002، وفيما يلي أسماء املقبولني 

والكليات التي مت قبولهم فيها:

شبكة منتديات طلبة الكويت في مصر أصدرت دلياًل للطالب الكويتي في مصر

أذعاف العجمي

د.موسى محسن

د.بهيجة بهبهاني

زيد العيناتي
عبداهلل الزيد

فواز الشمران

)فريال حماد(طالبات التربية األساسية خالل عملية التسجيل للمواد

موسى محسن باشر مهام عمله
مديرًا للجامعة المفتوحة خلفًا للحمود

اتحاد الجامعة يعقد جمعية عمومية استثنائية 
األربعاء المقبل لبحث مواجهة إنفلونزا الخنازير

قائمة التغيير تطالب عمادة النشاط 
بمحاسبة من يستغل اسمها

محمد المجر
استنكر منسق عام قائمة التغيير في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صالح ناصر 
ما يقوم به احد الطلبة داخل اس���وار الهيئة من 
تصريحه في الصحف بأنه منسق قائمة التغيير، 
على الرغم من ان هذا الش���خص ال ميت للقائمة 
بأي صفة حتى انه ليس عضوا مبكتب تنسيقها، 
وم���ن الغريب انه يدعي ان هن���اك قائمة اصلية 
واخرى مزيفة، مع العلم ان اسم التغيير مسجل 
رس���ميا لدى عمادة النش���اط والرعاية الطالبية 
مرة واحدة، واش���ار الى ان املنسق العام للقائمة 
وجميع اعضاء مكتب التنس���يق مسجلون لدى 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية حسبما نصت 
عليه الالئحة املنظمة لعمل االحتاد وحسب االطر 

القانونية التي تنظم ذلك.
وطالب ناصر عمادة النشاط والرعاية الطالبية 

باستدعاء هذا الشخص وفتح حتقيق معه ملعرفة 
االسباب احلقيقية وراء انتحاله لصفة منسق عام 
القائمة واتخاذ اخلطوات الالزمة بحقه جتاه هذا 
التصرف الطائش وغير املسؤول والذي ال ميت 

ألصول العمل النقابي بأي صفة.
واكد ناصر ثقته في عمادة النش���اط بالهيئة 
ممثلة في العميد املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد 
العجمي، وكما عهدنا عمادة النشاط دائما ملتزمة 
مبا تنص عليه اللوائح والقوانني وتس���عى بكل 
طاقتها لالرتقاء بالعمل النقابي داخل اسوار الهيئة 
ومحاوالتها الدائمة تذليل أي عقبات تواجه الطلبة 
واحتواء أي مش���اكل بني اجلموع الطالبية قبل 

والدتها.
واشار ناصر الى ان قائمة التغيير ستقاضي 
أي طرف يحاول استخدام اسمها أو انتحال صفة 

عضويتها ملكتب تنسيقها امام القضاء.

»األفق اإلسالمي« لن تخوض االنتخابات المقبلة

 العتيبي: مؤتمر الطاقة يناقش
معدالت االستهالك غدًا االثنين

حتت رعاية وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
تقيم اجلمعية االميركية للتبريد والتكييف والتدفئة � 
فرع الكويت املؤمتر االقليمي لفروع اجلمعية الدولية 
غدا االثنني واملقام في فندق موڤنبيك البدع، وستشارك 
ف����ي هذا املؤمتر وفود متثل اجلمعية في 18 دولة من 
اوروبا وآسيا وافريقيا، وأشار رئيس املؤمتر د.سرور 
العتيبي الى ان املؤمتر يأتي في الوقت الذي مازالت 
فيه األزمة املالية العاملية ترخي بظاللها على جميع 
األنش����طة االقتصادية ومنها قطاع إنتاج واستهالك 
الطاقة الذي يعتبر من اهم القطاعات في العالم وفي 
الكويت، خصوصا كون نسبة استهالك الطاقة للتكييف 
في الكويت يعتبر األعلى على مستوى العالم، لذا هذا 
املؤمتر يعتبر خطوة نحو تعريف وتوعية املجتمع 
واملهتمني بأهمية استهالك الطاقة واحملافظة عليها، 
لذلك س����يكون هناك العديد من احملاضرات العلمية 
وجلسات عمل متخصصة بالتبريد والتكييف والتي 
سيحاضر فيها نخبة من العلماء العامليني في هذا املجال، 
مضيفا انه سيتم التركيز على مواضيع عديدة منها 
توفير الطاقة في املباني والطاقة املس����تدامة وكفاءة 
اجهزة التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة املتجددة 
في املباني وتطبيقات تبريد الضواحي واملدن ذوات 
التلوث الغازي املنخفض، وذكر د. العتيبي انه ستقام 
3 محاضرات رئيسية في هذا املؤمتر، باالضافة الى 11 
ورقة بحث علمية، وسيلقي احملاضرات ال� 3 كل من 
رئيس جمعية التبريد والتكييف االميركية الرئيسية 
جوردن هوملز، واملدي����ر الدولي لوحدة األوزون في 
برنامج االمم املتحدة للبيئة رافيندا شيندي، ورئيس 
جلنة املواصفات واملعايي����ر للمباني اخلضراء ذات 
الكف����اءة العاملية توم لورن����س ودعا رئيس املؤمتر 
د.سرور العتيبي اجلهات املتخصصة للمشاركة في 

هذا املؤمت����ر نظرا ألهمية املؤمت����ر العالية للكويت 
وال����ذي يعكس دور الكويت الريادي في مجال علوم 
الطاقة والبيئة، مشيرا الى ان املؤمتر يأتي في وقت 
الكويت بحاجة ماسة فيه الى مثل هذه التطبيقات ومن 
ضمنها امكانية تطبيق املعايير البيئية وترشيد الطاقة 
والتي اس����تحدثت من قبل فرع اجلمعية في الكويت 
ومن تل����ك املعايير معيار 90.1 و90.2 اللذان يركزان 
على ترش����يد الطاقة في املباني العالية واملتوسطة 
العلو، ما يضمن توفير 30% من الطاقة املس����تخدمة 

حاليا في املباني.
وسيتخلل املؤمتر توقيع مذكرات تفاهم بني اجلمعية 
وجامع����ة الكويت لنقل وتبادل اخلبرات في مجاالت 
التبريد والتكييف واستهالك الطاقة في املباني، كما 
سيتم توقيع مذكرة تفاهم اخرى بني اجلمعية وبرنامج 

األمم املتحدة للبيئة.
اجلدي����ر بالذكر ان ف����رع اجلمعية ف����ي الكويت 
)ASHRAE( يعتب����ر احد الف����روع العاملية للجمعية 
الرئيسية والتي تأسست منذ اكثر من 100 سنة في 
الواليات املتحدة االميركية والتي تضم اآلن اكثر من 
50 ألف عضو من املهندسني االستشاريني والباحثني 
واألكادمييني واملصنعني على مستوى العالم، وتقيم 
اجلمعية سنويا عدة مؤمترات واجتماعات تهدف الى 
النهوض وتطوير مجاالت التدفئة والتهوية والتبريد 
خلدمة اإلنسانية واملجتمع وتصدر سنويا عدة مراجع 
تتعلق بجميع مجاالت التكييف والتبريد ويعمل فرع 
اجلمعية في الكويت )ASHRAE( حتت مظلة جامعة 
الكويت، قسم الهندسة امليكانيكية وحتى اليوم اعضاء 
اجلمعية يتجاوزون ال� 129 عضوا من مختلف الصناعات 
في التدفئة والتهوية والتبريد، ون مختلف الوزارات 

والشركات االستشارية والصناعية.

اختياره جاء ترجمة إلستراتيجية الجامعة الستقطاب الكفاءات

على مسرح الهيئة الخيرية بجنوب السرة

يقام تحت رعاية وزير الكهرباء

 بهبهاني: »التربية األساسية« تستقبل
1300 طالبة و500 طالب في الفصل األول

فتح مجاميع إضافية للمقررات الدراسية ورفع الحد األقصى لألعداد بالمجموعات الدراسية المفتوحة

بدء السحب واإلضافة بـ»األساسية« اليوم

 اتحاد التطبيقي يدعو الطلبة لمراجعته
في حال مواجهة صعوبات في فتح الشعب

� آداب طنطا
محمد عدنان محمد الربيعان � حقوق   ٭

القاهرة
محمد فرحان فالح الغنيمي � حقوق   ٭

طنطا
محمد مب���ارك محمد ديحان دلواح   ٭

الهرشاني � حقوق القاهرة
محمد مطلق دخني أفريت الصليلي   ٭

� جتارة طنطا
محمد هادي خلف العنزي � حقوق   ٭

الزقازيق
منال عبدالرضا حي���در باقر كرم �   ٭

حقوق القاهرة
ناصر بدر راش���د عبداهلل الغنام �   ٭

حقوق القاهرة
ناصر بدر ناصر حس���ني محمود �   ٭

حقوق القاهرة
هادي حامد عبداهلل ساري الرشيدي   ٭

� حقوق الزقازيق
هيف���اء مطلق دحن���ني الصليلي �   ٭

جتارة طنطا

فهد صالح س���عود الدولة � حقوق   ٭
حلوان

فهد فرحان عزيز العنزي � حقوق   ٭
القاهرة

فهد محمد علي حسني املال � حقوق   ٭
القاهرة

فهد محمد مصبح العازمي � حقوق   ٭
طنطا

فهد مشعل س���عد سمار املطيري �   ٭
حقوق حلوان

فهد مف���رج ثنيان الدملاني � حقوق   ٭
القاهرة

فهد هايف حسني املطيري � حقوق   ٭
الزقازيق

فيصل خالد محمد سلطان العنزي   ٭
� حقوق القاهرة

فيصل محمد علي العبداهلل � جتارة   ٭
طنطا

مبارك فايز مرزوق عوض العدوان   ٭
� حقوق الزقازيق

مبارك مفرح ظرمان مفرح العازمي   ٭

الزقازيق
عبداللطيف حسن محمد عبدالرحيم   ٭

� حقوق الزقازيق
عبداهلل دخنان ضحوي الرشيدي �   ٭

حقوق القاهرة
عبداهلل راشد سعيد العازمي � حقوق   ٭

الزقازيق
عبداهلل سعد أمثيب نصر املطيرات   ٭

� حقوق الزقازيق
عبداهلل صحن يحي���ى الهاجري �   ٭

اعالم القاهرة
عبداهلل طارق جاس���م الس���هلي �   ٭

حقوق طنطا
عبداله���ادي غامن الفلي���ح � جتارة   ٭

أسيوط
عيد عبداهلل حسن الرشيدي � حقوق   ٭

املنصورة
غالي محمد غالي صالل الهاجري �   ٭

حقوق القاهرة
فالح خالد عوض املطيري � حقوق   ٭

طنطا

طنطا
شبيب سالم املري � جتارة حلوان  ٭

صالح مجبل حمود العازمي � حقوق   ٭
القاهرة

ضاري متيم عيران سفر الدوسري   ٭
� حقوق طنطا

طالل غازي حبيب العنزي � حقوق   ٭
طنطا

عبدالرحمن سالم ابراهيم القالف �   ٭
حقوق عني شمس

عبدالرحمن س���عد محمد العنزي �   ٭
حقوق القاهرة

عبدالرحمن مسلم وسمي العازمي   ٭
� حقوق طنطا

عبدالعزيز سعود سعيد املطيري �   ٭
حقوق طنطا

عبدالعزيز عبداهلل سلطان املنديل   ٭
� حقوق القاهرة

عبدالعزيز محمد مبارك العجمي �   ٭
حقوق القاهرة

عبدالكرمي عايض رجا سالم � حقوق   ٭

حمد محمد العنزي � حقوق طنطا  ٭
خالد حميدي قطيم � حقوق طنطا  ٭

خالد عيد س���اري مرزوق فرحان   ٭
العازمي � حقوق طنطا

خالد فواز خليفة س���عد املطيري �   ٭
حقوق القاهرة

خالد مبارك بصيصي العجمي � جتارة   ٭
بني سويف

خال���د مفرج ثنيان مفرج الدملاني �   ٭
حقوق القاهرة

سارة احمد حمد حجي محمد � حقوق   ٭
القاهرة

سالم راشد سالم الدويله � حقوق   ٭
حلوان

سعد مطلق سعد مطلق املطيري �   ٭
حقوق القاهرة

سلمان عقيل سلمان سكران العازمي   ٭
� حقوق القاهرة

سليمان عبدالعزيز سليمان املطوع   ٭
� حقوق اسكندرية

شاهني سالم محمد اجلالهمة � حقوق   ٭

احمد عايض عوض � حقوق طنطا  ٭
احمد غالي فالح الصليلي � حقوق   ٭

طنطا
احمد مفرح ثنيان الدملاني � حقوق   ٭

القاهرة
انور مشعل مناور عواد الرشدي �   ٭

حقوق الزقازيق
بدر احمد فتح اهلل الكندري � جتارة   ٭

طنطا
بدر راش���د ضايف راضي � حقوق   ٭

القاهرة

 � برجس ناصر محمد الدوس���ري   ٭
حقوق الزقازيق

جابر عبيد حمود العنزي � حقوق   ٭
الزقازيق

جابر مبارك براك حويل العازمي �   ٭
حقوق طنطا

حسن فهد مناع علي مناع العجمي   ٭
� حقوق الزقازيق

حسني جعفر عبداهلل عبدالقادر غلوم   ٭
� حقوق القاهرة

حلي علي فهد عبداهلل العناز � حقوق   ٭


