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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
نظم معهد السكرتارية واالدارة املكتبيةـ  بنات 
محاضرة بعنوان »تطوير الذات« قدمتها معدة 
برامج التنميـــة الذاتية حنان املطوع، حتدثت 
خاللها عن مقدار القيمة الذاتية وعالقة االرشاد 
النفســـي بتطوير الذات، كمـــا قامت بتعريف 
احلضور بأهمية احلاجات الروحية لالنسان، 

ألنه بطبيعته يتحرك وفق حاجاته التي يبحث 
عنها، وتفاعل احلضور بطرح آرائهم وأفكارهم 
بشكل داعم لها مبواقف من الواقع. وفي اخلتام 
مت عرض فيلـــم تصويري يوضح اهمية تقبل 
الذات وعدم الوقوف عند االعاقات، وبعدها مت 
تكـــرمي احملاضرة حنان املطوع بإعطائها درعا 

تذكارية من القائمني على احملاضرة.

»تطوير الذات« في معهد السكرتارية

دعت وزارة التعليم العالي الطلبة املرشحني للدراسة في اخلارج 
من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراســـي 
2010/2009 الى مراجعتها في مبنى رقم 1 الدور االرضي مبدة أقصاها 

أسبوع.
من جانب آخر، صرح وكيل وزارة التعليم العالي باإلنابة راشـــد 
النويهض عن نتيجة خطة املنح الدراسية الثالثة عشرة في اململكة 

العربية السعودية واخلطة الثانية في قطر.
وفيما يلي أسماء الطلبة املرشـــحني للمنح الدراسية املقدمة من 
اململكة العربية السعودية: أوطان عبداهلل مهيل العنزيـ  طب بشري 
ـ جامعة امللك سعود ـ مرشـــح اساسي، منى ممدوح عواد العنزي ـ 
طب بشريـ  جامعة امللك سعوـ  مرشح اساسي، عبير عبداهلل ناصر 

العنزي ـ طب أسنان ـ جامعة امللك سعود ـ مرشح احتياط.
اما الطلبة املرشحون للمنح الدراسية للفصل الثاني في دولة قطر 
فهم: راشد ســـليمان فهد الديحاني ـ تخصص قانون ـ جامعة قطر، 

عيسى علي حسني الكندري ـ تخصص قانون ـ جامعة قطر.

الى ذلك اعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء 56 طالبا وطالبة 
مقبولني باجلامعات احلكومية للعام اجلامعي 2010/2009 في جمهورية 
مصر العربية وعلى الطلبة احلاصلني على املؤهلني قبل العام اجلامعي 
2009 تسديد مبلغ 500 جنيه مصري فقط ال غير، وذلك للضرورة.

وفيما يلي أسماء املقبولني والكليات املرشحني لها:
أحمد سرهيد ماجد املطيري ـ حقوق القاهرة، أحمد عدنان السيد 
عمران الســـيدـ  حقوق بني ســـويف، احمد عدنان سند غلوم سندـ  
حقوق القاهرة، احمد محمد عبداهلل محمد العجميـ  حقوق بنها، احمد 
نزار احمد الروبيـ  حقوق القاهرة، احمد يونس محمد ميرزاـ  حقوق 
القاهرة، الفهد نوار غازي العتيبيـ  حقوق القاهرة، اميرة حمزة عيدان 
عباسـ  حقوق القاهرة، أنيسة محمد ابراهيم صالح العقيبيـ  حقوق 
القاهرة، بدر يوســـف سلمان الغامنـ  جتارة القاهرة، بشاير الكويت 
محمد يوسف الغامنـ  حقوق القاهرة، حسني صالح احمد غلومـ  حقوق 
القاهرة، خالد حمد نهار العدوانيـ  حقوق طنطا، داود سليمان محمد 
السهلي ـ جتارة القاهرة، زايد حسن عبداهلل الدوسري ـ حقوق عني 

شمس، سعد عبداهلل حسن حسن الرشيديـ  جتارة القاهرة، ضاري 
بدر فوزان سليمان ـ حقوق القاهرة، عبدالرحمن سعد عبداهلل عناد 
املطيريـ  حقوق القاهرة، عبدالعزيز خالد محمد عبيد العنزيـ  حقوق 
االسكندرية، عبدالعزيز سعود سعد رجا احلربي ـ حقوق الزقازيق، 
عبدالعزيز عناد مهنا خلف اخلالدي ـ حقوق املنوفية، عبداهلل حمد 
عبداهلل الفهدـ  حقوق القاهرة، عبداهلل عادل عبداهلل النلقاويـ  حقوق 
القاهرة، عبداهلل عايد زياد السربلـ  حقوق الزقازيق، عبداهلل محمد 
عبداهلل القوماني ـ جتارة القاهرة، عذبي سعد محمد جاسر الشمري 
ـ حقوق القاهرة، علي لهـــاب ذعار املطيري ـ حقوق الزقازيق، غامن 
شـــيحان جويعد جابر ـ آداب الزقازيق، غدير علي عبداهلل املطيري 
ـ حقوق حلوان، فرح يعقـــوب محمد غلوم غريب ـ حقوق القاهرة، 
فريدة فيصل عبدالرحمن يوسف احلداد ـ حقوق القاهرة، فهد احمد 
ناصر اخلميس ـ حقوق القاهرة، فهد خالد عبداهلل الكفيف ـ جتارة 
الزقازيق، فهد دهش عبداهلل مطلق دهشـ  حقوق الزقازيق، فهد عبداهلل 
براك جنا العتيبي ـ حقوق طنطا، فهد محمد حسني محمد العجمي ـ 

جتارة الزقازيق، فهد محمد هجاع اجلالويـ  حقوق طنطا، فوزية ثائر 
كميل مطر مرزوق ـ جتارة السويس، فيصل حمد براك عبدالرحمن 
ـ حقوق القاهرة، فيصل صالح فالح العازمي ـ حقوق طنطا، مبارك 
عبداهلل ســـمير حامد املطيري ـ حقوق القاهرة، محمد سعود دغش 
العجمي ـ جتارة قناة الســـويس، محمد عبداجلليل يوسف جزاغ ـ 
جتارة بني سويف، محمد عبداهلل عبدالكرمي القطانـ  حقوق القاهرة، 
محمد عضاب محمد فجريـ  حقوق طنطا، محمد نوري عبدالســـتار 
محمد بندرـ  حقوق بنها، محمد يوسف خليل ابراهيم الدريعـ  جتارة 
قناة السويس، مراحب جزا عايض مشاري العتيبي ـ رياض اطفال ـ 
القاهرة، موسى عبداهلل مخلف العنزيـ  حقوق طنطا، ميثم اسماعيل 
علي السيد البحرواني ـ حقوق القاهرة، نادية مبارك صالح مليس ـ 
جتارة القاهرة، ناصر حسن حزيان العجمي ـ جتارة قناة السويس، 
جند متعب الفي خالد املطيريـ  حقوق املنصورة، هادي مبارك مطلق 
الهاجري ـ حقوق طنطا، هزاع هالل فجر السعيدي ـ حقوق القاهرة 

ـ وليد عبدالقادر عبداهلل عبدالرحمن ـ جتارة بنها.

»التعليم العالي«: أسماء المقبولين في بعثات السعودية وقطر و56 طالباً وطالبة في مصر

»العلمية« عادت إلى »الهندسة والبترول« الكلمة العليا دائماً في »الشريعة« لـ »الشريعة«
حصلت على 1630 صوتاً مقابل 1193 لـ »الهندسية« حصلت على 768 صوتًا مقابل 373 صوتًا لمنافسها الجديد »طالب الشريعة«

)فريال حماد(أنصار القائمة العلمية يحتفلون بفوزهم في االنتخابات أنصار قائمة الشريعة يحتفلون بفوزهم في االنتخابات

سعود المطيري
عادت القائمة العلمية الى 
مقاعــــد الهندســــة والبترول 
التي لــــم حتصل عليها العام 
املاضي بتخطيها منافســــتها 
»الهندســــية« بـ 437 صوتا، 
حيث حصــــدت 1630 صوتا 
مقابل 1193 صوتا للهندسية، 
وجاءت املســــتقلة في املركز 
الثالث بـــــ 386 صوتا فقط. 
انتخابات جمعية  وشــــهدت 
الهندســــة والبترول بجامعة 
الكويت اقباال شديدا من قبل 
الطلبة على املشاركة بشكل 
كثيف وتوجه طالب وطالبات 
الكلية للتصويت للقائمة التي 
ستمثلهم في الهيئة االدارية 

جلمعية الهندسة.
وقال رئيس جلنة اقتراع 
الطــــالب في كلية الهندســــة 
عدنان نهار ان عملية التصويت 
بدأت الساعة الثامنة صباحا 
دون تأخير ودون اي مشاكل 
تذكر، مشيرا الى وجود بعض 
الطلبة من املستجدين الذين 
كانوا يستفسرون حول كيفية 
وضع العالمة املناسبة الختيار 
التصويت لها،  املراد  القائمة 
واضاف: مت تخصيص 6 أماكن 
لعملية االقتراع لتسريع عملية 
التصويت وتقليل مدة االنتظار 
التي يقضيها الطلبة عادة عند 
باب صالة االقتراع، وقد بلغ 
عدد املقترعني حتى الساعة الـ 
11 صباحا 800 مقترع من اصل 
1866 طالبا يحق لهم املشاركة 

في العملية االنتخابية.
من جهتها قالت رئيســــة 
جلنة الفرز رئيسة جلنة اقتراع 
الطالبات في كلية الهندســــة 
ابتسام املنيس ان االمور سارت 
على احسن حال، في ظل تعاون 
مندوبي القوائم والقائمني على 
العملية االنتخابية، مشيرة 
الى ان عــــدد املقترعات حتى 
الســــاعة الـــــ 11 صباحا بلغ 
930 مقترعة من اصل 2025 
طالبة يحــــق لهم التصويت. 
وكانت األجــــواء االنتخابية 
الهندسة والبترول  في كلية 
مشدودة جدا وارتفعت وتيرة 
املنافسة بني القوائم في فترة 
الظهيرة والتي زادت فيها اعداد 
املصوتني ســــواء من الطالب 
الى  الطالبات، وباالضافة  او 
األناشيد والهتافات التي رفعت 
مــــن حمــــاس وروح عاملني 
القوائــــم الطالبية  وعامالت 
وحتديــــدا كانت املنافســــة 
بني ثالث قوائــــم »العلمية« 

و»املستقلة« و»الهندسية«.

صوتنا لألفضل

طالبة اختارت القائمة األفضل في »الهندسة«

تكون احلملة االنتخابية مجرد 
شعارات تردد وان تكون واجبة، 

متمنيا التوفيق للجميع.
ومن جانبه قال منســـق عام 
الشـــريعة سعود  قائمة طالب 
العجمي انه لم يكن يتوقع هذا 
التواجـــد الكبير واحلضور من 
قبل الطالب والطالبات واجواء 

االنتخابات حماسية.
ودعا العجمي القوائم ليتقوا 
اهلل عـــز وجل وخدمـــة طالب 
الشريعة الن خدمة الطلبة مرضاة 

هلل عز وجل.

العام مختلفـــة متاما عنها  هذا 
في الســـنوات السابقة حيث ان 
االجواء تنافســـية وحبية بني 
القوائم املتنافســـة، داعيا اياهم 
الى الوحدة والسعي الى خدمة 
الطلبة، وقـــال العازمي ان على 
القائمة الفائزة الســـعي خلدمة 

طلبة الشريعة.
وبدوره قال رئيـــس قائمة 
الشريعة سالم الشرهان ان االجواء 
حماسية واملنافسة شريفة وتبقى 
روح االخوة والزمالة موجودة 
دائما، داعيا القائمة الفائزة لئال 

االقبال على االقتراع.
الطالبات لم تختلف  وجلان 
عـــن جلنة الطالب فقد ســـارت 
االمور بكل اريحية ويسر، واكدت 
رئيســـة جلنة االقتراع مشاعل 
الفيلـــكاوي ان االجـــواء هادئة 
وال يوجد اي ازدحام يذكر، وقد 
وصل عدد املقترعات حتى الساعة 
العاشرة والربع الى 315 من اصل 

911 طالبة.
وعن اجواء املنافسة قال رئيس 
جمعية الشريعة السابق سامي 
العازمي ان اجـــواء االنتخابات 

سعود المطيري
كعادتها حافظت »الشريعة« 
على مقاعدها في كلية الشريعة 
وحصلت على 768 صوتا مقابل 
منافسها اجلديد »طالب الشريعة« 

الذي حصل على 373 صوتا.
وشـــهدت كليـــة الشـــريعة 
والدراســـات االسالمية بجامعة 
الكويـــت تنافســـا مغايرا على 
مقاعد اجلمعيـــة للعام النقابي 
2010/2009 ففي هذا العام لم تتم 
تزكية قائمة الشريعة كما جرت 
العادة وذلك لظهور وجه جديد 
ومنافس جيد لها وهو قائمة طالب 
الشـــريعة التي اعلنت خوضها 
االنتخابات ومنافسة »الشريعة« 
وكان احلذر سائدا بني القوائم من 
املبكر للعاملني  خالل احلضور 

بالقوائم في الكلية.
وكانت اجواء تصويت الطلبة 
في جلان االقتراع منظمة وامتازت 
باليسر والبساطة حيث خلت من 
االزدحام وكان احلضور جيدا، 
واكد رئيس جلنة االقتراع وائل 
العبيد ان االجواء كانت هادئة 
ولم يكن هناك اي ازدحام لدى 
مدخل جلنة االقتراع، مؤكدا ان 
اعداد املصوتني لم تكن متوقعه، 
حيث وصل عدد املقترعني حتى 
الساعة الـ 11 الى 327 من أصل 
الى زيادة  913 طالبا، واشــــار 

فرحة الفوز »الشريعة« األفضل

نتائج انتخابات طلبة كلية الهندسة
للعام الجامعي 2010/2009

طلبة كلية الهندسة
املستقلةالعلميةالهندسيةاملتفرقةامللغاةاملقترعوناملقيدون

186616332332578808192الطلبة

87.40%47.96%نسبة الطلبة

20251661624615822194الطالبات

82.02%52.04%نسبة الطالبات

3891املجموع
3294295611931630386

%84.60%0.88%1.70%36.23%49.51%11.72

نتائج انتخابات طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
للعام الجامعي 2010/2009

طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

طالب الشريعةالشريعةاملتفرقةامللغاةاملقترعوناملقيدون

912630863334225الطلبة

69.07%50%نسبة الطلبة

912596212434148الطالبات

65.24%50%نسبة الطالبات

1824املجموع
12261075768373

%67.16%0.81%6.11%62.64%30.42

)أسامة البطراوي(

)محمد ماهر(


