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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
أك���د رئيس مكتب العالقات العامة في كلية 
العلوم اإلدارية س���عد الهدية استعداد الكلية 
النتخابات رابطة اإلدارية التي ستقام يوم األحد 18 
اجلاري على أكمل وجه، موضحا ان الكلية قامت 
بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة خلدمة الطلبة 
في عرسهم االنتخابي اخلاص بالرابطة والذي 

وفرنا لهم جميع اإلمكانيات املتاحة لهم.
ودعا الطلبة الى االلتزام باملبادئ الطالبية 
من احترام لوجهات النظر واملنافسة الشريفة 
واالبتعاد عن املشاحنات التي ال تفيد العملية 
االنتخابية، متمنيا عل���ى الطلبة االبتعاد عن 
املنشورات التي ال تفيد العملية االنتخابية والتي 

تكون جتريحا إلخوانهم في القوائم األخرى.

الهدية: انتخابات رابطة »اإلدارية« 18 الجاري

»التعليم العالي«: أسماء 67 طالباً وطالبة مقبولين في الجامعات الحكومية بمصر
محمد هالل الخالدي

اعلن��ت وزارة التعليم العالي عن اس��ماء الطلبة املقبولني 
باجلامعات احلكومية للعام اجلامعي 2010/2009 في جمهورية 
مصر العربية، ودعت الطلبة احلاصلني على املؤهل قبل العام 
اجلامع��ي 2009 لتس��ديد مبلغ )500 جني��ه مصري فقط ال 

غير( وذلك للضرورة.
وفيما يلي أس��ماء املقبول��ني والكليات الت��ي مت قبولهم 

فيها:
أحمد عايض محبل عوض � حقوق طنطا  ٭
أحمد غالي فالح الصليلي � حقوق طنطا  ٭

أحمد مفرح ثنيان الدملاني � حقوق القاهرة  ٭
انور مشعل مناور عواد الرشدي � حقوق الزقازيق  ٭

بدر احمد فتح اهلل الكندري � جتارة طنطا  ٭
بدر راشد ضايف راضي � حقوق القاهرة  ٭

برجس ناصر محمد الدوسري � 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  ٭
حلى علي فهد عبداهلل العناز � حقوق عني شمس  ٭

حمد ابراهيم اسماعيل الشطي � حقوق القاهرة  ٭
حمد عبدالرزاق عبداهلل العبدالكرمي � حقوق القاهرة  ٭

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

خالد عيد ساري مرزوق فرحان العازمي � حقوق طنطا  ٭
خالد فواز خليفة سعد املطيري � حقوق القاهرة  ٭

خالد مبارك بصيصي العجمي � جتارة بني سويف  ٭
سارة احمد حمد حجي محمد � حقوق القاهرة  ٭

سالم راشد سالم الدويلة � 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 طنطا  ٭
شبيب سالم حمد راشد 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 سعد 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 الزقازيق  ٭
عبداللطيف حسن محمد عبدالرحيم � حقوق الزقازيق  ٭

عبداهلل دخنان ضحوي الرشيدي � حقوق القاهرة  ٭
عبداهلل راشد سعيد العازمي � حقوق الزقازيق  ٭

عبداهلل سعد امثيب نصر املطيرات � حقوق الزقازيق  ٭
عبداهلل صحن يحيى الهاجري � إعالم القاهرة  ٭

عبداهلل طارق جاسم السهلي � حقوق طنطا  ٭
عبدالهادي غامن الفليح � جتارة اسيوط  ٭

عيد عبداهلل حسن الرشيدي � حقوق املنصورة  ٭
غالي محمد غالي صالل الهاجري � حقوق القاهرة  ٭

فالح خالد عوض املطيري � حقوق طنطا  ٭
فهد صالح سعود الدولة � حقوق حلوان  ٭

فهد فرحان عزيز العنزي � حقوق القاهرة  ٭

فهد محمد علي حسني املال � حقوق القاهرة  ٭
فهد محمد مصبح العازمي � حقوق طنطا  ٭

فهد مشعل سعد سمار املطيري � حقوق حلوان  ٭
فهد مفرج 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 � آداب طنطا  ٭
محمد عدنان محمد الربيعان � حقوق القاهرة  ٭

محمد فرحان فالح الغنيمي � حقوق طنطا  ٭
محمد مبارك محمد ديحان دلواح الهرشاني � حقوق القاهرة  ٭

محمد مطلق دخني افريت الصليلي � جتارة طنطا  ٭
محمد هادي خلف العنزي � حقوق الزقازيق  ٭

منال عبدالرضا حيدر باقر كرم � حقوق القاهرة  ٭
ناصر بدر راشد عبداهلل الغنام � حقوق القاهرة  ٭
ناصر بدر ناصر حسني محمود � حقوق القاهرة  ٭

هادي حامد عبداهلل ساري الرشيدي � حقوق الزقازيق  ٭
هيفاء مطلق دحنني الصليلي � جتارة طنطا  ٭

شرف الدين لمستجدي الجامعة: التزموا
بالمحاضرات لزيادة تحصيلكم العلمي

مسخرة من اجل زيادة حتصيلكم 
العلمي.

من جانبه، قال مسؤول شؤون 
الطلبة مسفر العمر ان مكتب شؤون 
الطلبة يرحب بالتواصل مع الطلبة 
اربعة مكاتب ولكل مكتب  خالل 
مهامه اخلاصة في متابعة شؤون 
الطلبة فمكتب االرشاد االكادميي 
والنفسي ومكتب الشؤون الطالبية 
ومكتب االنشطة الطالبية ومكتب 
االرشاد والتوجيه الوظيفي متمنيا 
من الطلبة مراجعة مكتب شؤون 
الطلبة عند اي مشكلة تواجههم 

متمنيا لهم كل التوفيق.
وبدوره ذك���ر رئيس برنامج 
االدب االجنليزي د.محمد شرف 
الدي���ن ان اه���م ما ف���ي العملية 
االكادميية ه���و التريث في اخذ 
املواد والسير وفق خطة اكادميية 
معتمدة من قبل املشرف االكادميي 
وعدم الضغط على النفس مبلء 
اجلدول الدراسي وتراكمه باملواد 
حتى ال يقع الطالب ضحية الضغط 
الدراسي وبالتالي ضحية انخفاض 
املعدل، مؤكدا في الوقت نفس���ه 
انه بداي���ة من الك���ورس املقبل 
سنقوم بطرح مسار جديد وهو 
بكالوري���وس االدب االجنليزي 

وادارة االعمال.

لكم التوفيق في دراستكم، ويطيب 
لي نياب���ة عن مدي���ر اجلامعة 
ونيابة عن زمالئي اعضاء هيئة 
التدريس ان نتوجه اليكم بخالص 
التبريكات مبناسبة قبولكم في 
اجلامع���ة، ونأمل م���ن اجلميع 
احلرص على االلتزام بقوانينها 
ولوائحه���ا اجلامعية، والكتيب 
الذي بني ايديكم )دليل الطالب( 
يتضمن كل ما يجب على الطالب 
معرفته، ونتمنى من كل طالب 
ان يكون متمي���زا في حتصيله 
الدراسي وان يحرص كل احلرص 
على ان يكون معدله االكادميي 
مرتفعا، وان يس���تفيد من هذه 
الفرصة املتميزة في اجلامعة مبا 
تقدمه من برامج تعليمية متميزة 
وكذلك االس���تفادة من املسارات 
االكادميي���ة اجلديدة التي تلبي 
البلد  التنمي���ة لهذا  احتياجات 
العربية  البلدان  العزيز وسائر 

األخرى.
ودعا د.شرف الدين املستجدين 
لاللتزام مبحاضراتهم واالعتماد 
على انفسهم في حتصيلهم العلمي، 
وقال: لديكم احملاضرات واملراجع 
الليزري���ة واملكتبة  واالق���راص 
الفيديو  االلكترونية واش���رطة 
ومنتديات اجلامعة، وغيرها كلها 

محمد المجر
العربية  اقام���ت اجلامع���ة 
املفتوحة بالكويت اللقاء التنويري 
الثاني للطلبة املس���تجدين في 
كافتيريا اجلامعة وسط حضور 
مساعد املدير للشؤون االكادميية 
د.حسن ش���رف الدين ورؤساء 
البرامج االكادميية وقسم شؤون 
الطلبة وقسم املالية والدراسات 
العامة وبحضور الطلبة وأولياء 

امورهم.
م���ن جهته���ا بدأت املرش���د 
اللقاء  االكادميي سماح املدهون 
اقامته  الذي  الثان���ي  التنويري 
اجلامعة قائلة: ان رسالة اجلامعة 
العربية املفتوحة هي االستثمار 
في االنسان وسيلة ملواجهة عقبات 
املكان وتقلبات الزمان، ومن هذا 
املنطلق حرصت اجلامعة على 
اعداد الطلبة وتهيئة االجواء التي 
تساعدهم على زيادة حتصيلهم 
العلمي وزي���ادة ثقافتهم وحل 
مشكالتهم التي يصادفونها اثناء 

مسيرتهم االكادميية.
واضاف���ت املده���ون ان هذه 
الرسالة ارس���ى قواعدها وبنى 
امللكي  الس���مو  معاملها صاحب 
االمير طالل ب���ن عبدالعزيز آل 
سعود مؤسس اجلامعة العربية 
املفتوحة، حيث باسمه وباسم 
د.اسماعيل تقي ابل مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة � الكويت وباسم 
الطاقم االكادميي واالداري نرحب 
بكم اعزاءنا الطلبة، ونبارك لكم 

قبولكم للدراسة في اجلامعة.
ورحب مساعد املدير للشؤون 
االكادميية د.حسن شرف الدين 
بالطلبة املستجدين قائال: نرحب 
بطالبنا في برامج اجلامعة العربية 
املفتوحة ونرح���ب بهم في هذا 
الص���رح التعليمي الكبير الذي 
تتنامى فروعه سنة بعد اخرى، 
والذي نأمل ان ميتد ويشمل بقية 

االقطار العربية.
وقال د.شرف الدين نستقبلكم 
بكل االمل والتفاؤل ونسأل اهلل 

خالل اللقاء التنويري الثاني

محمد المجر
صرح مسؤول شؤون الطلبة 
في اجلامع���ة العربية املفتوحة 
بالكويت مسفر العمر بأن القسم 
س���يبدأ في اس���تقبال طلبات 
الترش���يح للراغبني في خوض 
العلمية  انتخابات اجلمعي���ات 
اعتبارا من 18 اجلاري وحتى 29 
اجلاري وفق الش���روط احملددة 
لذلك، وس���يكون لكل جمعية 7 

أعضاء.
وأش���ار العمر الى ان الطلبة 
سيترشحون وفقا لتخصصاتهم 
ل���كل م���ن اجلمعية  العلمي���ة 
العلمية الطالبية لبرنامج اللغة 
العلمية  االجنليزية واجلمعية 
الطالبية لبرنامج ادارة االعمال 
واجلمعي���ة العلمي���ة الطالبية 
لبرنامج احلاس���وب واجلمعية 
العلمي���ة الطالبي���ة لبرنام���ج 

التربية.
واض���اف العمر ان ش���روط 
الترشيح هي ان يجتاز الطالب 

24 وحدة دراسية وأال يكون من 
بني اخلريجني طوال عمل الهيئة 
االدارية للجمعية، مش���يرا الى 
ان يكون الطالب حس���ن السير 
والسلوك في اجلامعة وأال يكون 
قد صدر بحقه اي عقوبة تأديبية، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان املعدل 
التراكمي الدراسي للطالب يجب 
أال يقل ع���ن 2.5 نقطة، علما ان 

الطلبة  الترش���يح جلميع  حق 
املقيدين في اجلامعة دون متييز 
أو تفريق فيما بينهم سواء كان 
في الترشيح أو االنتخاب أو في 
تشكيل الهيئة االدارية بعد فوز 
املرشحني سواء كان على منصب 
رئيس اجلمعية او امني الس���ر، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان الوثائق 
املطلوبة للترش���يح هي صورة 
املفعول  املدنية سارية  البطاقة 
للكويت���ي أو الواف���د والبطاقة 
األمنية لغير محددي اجلنسية، 
اضاف���ة ال���ى ص���ورة البطاقة 
اجلامعية اجلديدة للعام الدراسي 
2010/2009 وكشف درجات من 

قسم القبول والتسجيل.
واشار العمر الى انه يجب على 
العلمية في مختلف  اجلمعيات 
التخصصات احلالية االستعجال 
ف���ي عقد جمعياته���ا العمومية 
وتقدمي تقريرها االداري واملالي 
لقسم شؤون الطلبة في اجلامعة 

قبل انعقاد االنتخابات.

مسفر العمر

العمر: استقبال طلبات الترشيح للجمعيات 
العلمية في الجامعة المفتوحة 18 الجاري

زينب الري وعالية املنصور خالل االجتماع

جانب من احملاضرين في اللقاء

أستاذ زائر من أميركا بحث في »التربية« 
التعاون األكاديمي وبرامج الماجستير

سعود المطيري
استقبلت العميد املساعد للش���ؤون األكادميية والدراسات العليا 
بكلية التربية د.فوزية هادي األس���تاذ الزائر م���ن أميركا د.توماس 
شورهولت لتقييم برنامج املاجستير لقسم علم النفس التربوي، ومتيز 
لقاء البروفيس���ور مع د.فوزية هادي بعرض اهم املواضيع املتعلقة 
بالشؤون األكادميية وبرنامج املاجستير بالكلية. كما التقى البروفيسور 
توماس رئيسة وحدة االعتماد األكادميي دالل السميط وبتول الهندال 
ملناقشة آخر مستجدات مكتب االعتماد األكادميي، واشتمل اللقاء على 
اس���تعراض اخلطوات التي قامت بها الكلية من اجل حتقيق معايير 
اجلودة واحلصول على االعتماد األكادميي من املؤسسات الرائدة في 
هذا املجال وتزويد الزائر بأهم اصدارات الوحدة مثل ملخص ابحاث 
رسائل الدكتوراه ألعضاء هيئة التدريس، الهيكل التنظيمي للكلية، 
االط���ار املفاهيمي والتوصيات الوظيفية للعاملني بالكلية. وقد أبدى 
البروفيسور اعجابه مبا حققته الكلية في هذا املجال، واشاد بجهود 
وحدة االعتماد األكادميي التي وصفها بجهود مميزة وذات فاعلية. وقام 
البروفيسور بعدها برؤية تفقدية في مرافق الكلية واملكتبة ومقابلة 
مدير برنامج املاجستير في قسم علم النفس د.راشد السهل. وقد قامت 
بتنسيق زيارة األستاذ الزائر ومتابعة جدول لقائه عهود الرميح من 

مكتب العميد املساعد للشؤون األكادميية والدراسات العليا.

يقام تحت رعاية رئيس الوزراء غداً

»اإلرشاد األكاديمي« تدعو الطلبة الجدد للتقيد باللوائح الجامعية تجنباً للمشاكل
مبناسبة بداية العام اجلامعي اجلديد رحبت ادارة 
االرشاد األكادميي بعمادة شؤون الطلبة باجلامعة بالطلبة 
املستجدين الذين التحقوا باجلامعة أخيرا وكذلك الطلبة 
املستمرون وبهذه املناسبة هناك عدد من املسائل املهمة 
الت����ي ينبغي على الطلبة املقيدي����ن اإلحاطة بها وهي 
احلرص على حضور اللقاءات اإلرش����ادية التنويرية 
التي تقيمها كليات اجلامعة املختلفة واداراتها، وأيضا 
احلرص على ق����راءة دليل القبول والتس����جيل، دليل 
الطالب والتقيد مب����ا جاء فيه من أحكام وقواعد كذلك 
قراءة النش����رات التي تصدرها عمادة ش����ؤون الطلبة 

ومتابعة املواعيد احملددة فيه.
كما دعت االدارة طلبة اجلامعة لضرورة تس����جيل 
املقررات املطلوبة حسب الئحة التخرج وااللتزام باملواعيد 
احملددة بهذا الشأن وانتظامهم بالدراسة وعدم االنقطاع 

حتى يتجنبوا التعثر ومن ثم الفصل من اجلامعة.

كما دعت االدارة الطلبة الى متابعة التواريخ املتسلمة 
باالنسحاب واالضافة والتحويل ووقف القيد لتجنب 
املشاكل التي قد حتدث بسبب عدم اإلملام بتلك املواعيد، 
وعلى الطلبة الراغبني ف����ي التحويل من كلياتهم عدم 
التأخر في ذلك لتجنب ضياع فصول دراس����ية عليهم 

وضمان تخرجهم بالوقت املسموح.
لهذا نؤك����د احلرص على معرف����ة اللوائح والنظم 
اجلامعية التي تساعدهم في زيادة حتصيلهم العلمي 
وزيادة ثقافتهم وحل مش����كالتهم الت����ي قد تصادفهم 
أثناء مسيرتهم اجلامعية عن طريق ذوي االختصاص 
واالبتع����اد عن أخذ املعلومات م����ن األصدقاء والزمالء 
فاجلامعة حرصت على توفير اجلهات التي تهتم باألمور 
االرشادية واألكادميية من خالل وجود مكاتب التوجيه 
واالرشاد في كل كلية اضافة الى ادارة االرشاد األكادميي 
التي تس����عي لتعريف الطالب مبتطلباتهم الدراس����ية 

واللوائح اجلامعية عبر احلمالت اإلعالمية مع الطلبة 
إلدراك أهمية اللوائح في مسيرتهم الدراسية كما تؤكد 
االدارة على أهمية االبتعاد عن العنف والعصبية ونبذهما 
فاالرتقاء بالطرح الس����ليم هو الفكر احلقيقي لطالب 
جامعة الكويت. فالتقيد بالنظم واللوائح هو ما نبادر 
ألن نخلقه كإدارة على أرض الواقع حتى تتحقق معرفته 
لدى طلبة اجلامعة، كذلك معرفة الئحة اإلنذارات التي 
حتدد من خاللها حصول الطال����ب على إنذار باملعدل، 
كم����ا يجب على الطالب االطالع عل����ى قواعد التحويل 
التي وضحتها الئحة املقررات الدراسية علما بأن هناك 
العديد من اللوائح التي يغفل عنها الطالب كالئحة النظام 
اجلامع����ي والتي من خاللها يعرف الطالب ما لديه من 
حقوق وواجبات، وأخيرا ترحب اإلدارة بالرد على أي 
استفسار من أبنائنا الطلبة في أي عقبة تواجههم أثناء 

مسيرتهم الدراسية.

اعل���ن ام���ني الصن���دوق في 
االحت���اد الوطني لطلبة الكويت 
اململكة املتحدة وايرلندا  - فرع 
ورئيس اللجنة املنظمة ملهرجان 
»الكوي���ت اوال وأخيرا« ضيدان 
مفرح الشمري ان اللجنة استكملت 
جميع االستعدادات اخلاصة القامة 
املهرجان الذي سيعقد في منتجع 
»سكسغنس« حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناصر احملمد خالل الفترة من 16 
الى 18 اكتوبر اجلاري حيث يعتبر 
هذا املهرجان االكبر واالضخم على 
مس���توى االحتاد من حيث عدد 

املشاركني واحلضور الطالبي.

الش���مري في تصريح  وقال 
صحافي انه سيشارك في املهرجان 
نخبة من اهم وابرز جنوم السياسة 
واالقتص���اد والثقافة والرياضة 
واالعالم وس���يقوم بتس���جيل 
املهرجان اكثر من قناة قضائية، كما 
سيقام على هامش املهرجان العديد 
من الندوات التي تختص بالوحدة 
الوطنية، وندوة اخرى للحديث 
عن امكانية حتويل الكويت الى 
مركز مال���ي واقتصادي حتقيقا 
للرغبة السامية لصاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد.
واوضح الشمري انه ستتخلل 
املهرجان مناظرة بني مجموعة من 

الوزراء والنواب لبيان اس���باب 
تأخر التنمية ف���ي الكويت، وما 
هي احللول للعودة بالكويت الى 
التنموية، مشيرا  الدول  مصاف 
الى انه ستقام امسية على هامش 
املهرجان ملجموعة من ابرز شعراء 
اخلليج مثل الشاعر مدغم ابوشيبة 
والشاعر صالح آل مانعة والشاعر 
خال���د املركوز، وم���ن الضيوف 
املش���اركني في املهرجان االستاذ 
محمد السنعوسي ود.أنس الرشيد 
والنائ���ب الس���ابق وليد اجلري 
السابق جاسم يعقوب  والالعب 
باالضافة ال���ى نخبة اخرى من 

الضيوف.

الشمري: مهرجان »الكويت أواًل وأخيرًا«
أكبر مهرجان ينظمه »اتحاد بريطانيا وإيرلندا«

زينب الري: مسابقة خاصة للبحوث الطالبية وورشة عمل
مع عدد من الجامعات العالمية في مؤتمر الطاقة البديلة

المنصور: تشكيل 12 فريق عمل لضمان نجاح المشاركة الطالبية في »الطاقة البديلة«
مختلف اجلامعات العاملية.

وم���ن جانبها قال���ت نائبة 
رئيسة اللجنة م.عالية املنصور 
ان االنشطة الطالبية ستتضمن 
باالضافة ال���ى اجلانب العلمي 
واملس���ابقة رح���الت ترفيهية 
تنظمها اللجنة للمشاركني لزيارة 
املعالم التاريخية والس���ياحية 
في الكويت، مشيرة الى انه قد 
مت تشكيل 12 فريق عمل الجناز 
امله���ام املوكلة للجن���ة ومنها 
االستقبال والتسجيل والتكرمي 
واملشاركة في حفل افتتاح املؤمتر 

وغيرها.
واك���دت املنص���ور ان باب 
املشاركة اليزال مفتوحا للجميع 
للمشاركة في هذا احلدث العاملي، 
وان اجلمعي���ة حريص���ة على 
مشاركة اكبر عدد من املتطوعني 
واملتطوعات الجناح املؤمتر بكل 
السبل املتاحة حيث يعمل اآلن 
في اللجنة عش���رات الطلبة من 
الهندسة بجامعة الكويت  كلية 

ومن اجلامعات اخلاصة.

من نيجيريا وتونس واستراليا 
وايران والبحرين سجلوا حتى 
اآلن للحضور واملشاركة في هذه 
االنشطة ويتوقع ان يصل عددهم 
الى نحو 200 طالب وطالبة من 
الدارس���ني لقضاي���ا الطاقة في 

الكويت الختي���ار 5 أوراق من 
مجم���وع البح���وث املقدمة من 
طلب���ة في املانيا وكن���دا وبنما 
وكوس���تاريكا والهند باالضافة 
الى الكويت، مضيفة ان نحو 50 
الطاقة  طالبا وطالبة يدرسون 

وذلك من خالل االنترنت.
اللجنة  واوضحت رئيس���ة 
م.زين���ب الري في االجتماع ان 
اللجنة العلمية في املؤمتر تعكف 
املقدمة  على مناقش���ة االوراق 
م���ن الطلبة م���ن داخل وخارج 

الطلبة والبحث  اكدت جلنة 
العلمي في مؤمتر تطبيقات الطاقة 
البديلة ضرورة أم خيار؟ والذي 
يعقد في البالد برعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
في الفترة من 1-6 نوفمبر املقبل 
استكمال استعداداتها واعتماد 
قائمة االنشطة التي ستقام للطلبة 
املشاركني في املؤمتر من داخل 

وخارج الكويت.
واعتمدت اللجنة في اجتماع 
املهندسني  عقد في مقر جمعية 
الكويتية برئاسة م.زينب الري 
رئيس���ة اللجنة ونائبة رئيسة 
اللجنة م.عالية املنصور وحضور 
اعضاء اللجنة قائمة االنش���طة 
والتي تتضمن مس���ابقة أفضل 
مشروع طالبي للطاقة البديلة، 
وعقد ورش���ة عمل عن التعليم 
الهندس���ي في مواضيع الطاقة 
بحضور أس���اتذة متخصصني، 
وعقد اجتم���اع مرئي مع طلبة 
من عدد من الدول ملناقشتهم في 
قضايا الطاقة البديلة في بلدانهم 

لجنة الطلبة اعتمدت أنشطتها الخاصة بالمؤتمر


