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اعلنت وزارة التعلي���م العالي عن قبول 
15 طالب���ا بجمهورية مص���ر العربية بكلية 
الرياضية للع���ام 2010/2009 وهم:  التربية 
أحمد حسام عبدالصاحب الزايدي، طالل عيسى 
الراش���د، محمد ابراهيم محمد حسن، محمد 
سالم عبدالرحيم العوض، محمد متعب عجاب 
العتيبي، ناصر حسام املزيدي، نصار وليد 

عبدالكرمي نصار مبارك،  صقر علي حس���ن 
صقر عبداللطيف، عبدالعزيز جاسم عبدالرزاق 
حيدر احمد، محمد جاس���م عبدالرزاق حيدر 
احمد، محمد عبدالعزيز عبدالرحمن اجلاسر، 
محمد مسفر شمروخ العتيبي، ناصر مبارك 
غامن احل���واف، نهار غازي نهار محمد ناصر 

الصانع، يوسف حمد فالح فالح العازمي.

قبول 15 طالبًا في »التربية الرياضية« بمصر

د.موضي احلمود خالل لقائها السفير الشيخ سالم العبداهلل

خالد االستاذ مع بعض ابداعاته

)محمد ماهر(جانب من الطلبة املكرمني في الكلية

د.عبداهلل الفهيد متوسطا د.أنور اليتامى ود.ناجم الناجم

د.موضي احلمود والسفير الشيخ سالم العبداهلل ود.حسن النصراهلل مع أعضاء املكتب الثقافي وممثلني عن احتاد الطلبة

الحمود: حريصون على إلحاق طلبتنا بأفضل الجامعات
ونعد بزيادة المخصصات المالية للطلبة الدارسين بأميركا في أقرب وقت

واشنطن � كونا: قالت وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي 
د.موضي احلم����ود ان الهدف من 
زيارتها الى املكتب الثقافي الكويتي 
ولقاء ممثلن عن االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
في واش����نطن هو متابعة خطط 
املكتب املستقبلية في ظل ارتفاع 
اعداد البعثات الدراسية لدى الوزارة 

من نحو 350 الى 1800 بعثة.
وأكدت احلمود في لقاء اجرته 
معها »كونا« أهمية التعرف على 
اآلليات التي يتبناها املكتب الثقافي 
الكويتي ملقابلة »العبء« في زيادة 
عدد البعثات الدراسية والبحث في 

امكانيات تقدمي الدعم الالزم له.
وش����ددت على ان »هذا العدد 
الكبير بالتأكيد يحتاج الى توظيف 
موارد كثيرة ملساعدة هؤالء الطلبة 
على مختلف املستويات مثل البحث 
ع����ن جامع����ات أو متابعة س����ير 
دراستهم أو مش����كالتهم التي قد 
يواجهونها وضمان استقرارهم«.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم 
العالي كذلك حرص املكتب الثقافي 
الكويتين في  الطلبة  ادراج  على 
أفضل اجلامعات وهي »جامعات 

ان املكت����ب الثقافي وس����ع نطاق 
عمله ليتضمن قس����ما »لألبحاث 
والتدريب خلدمة املعاهد العلمية 
في الكويت«. ومن جهته قال رئيس 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة في واشنطن أحمد 
اجلوعان في لقاء مماثل مع »كونا«: 
»ان اخلطوة األولى التي اتخذناها 
االن كانت لقاء الوزيرة ومناقشة 
العديد من القضايا املهمة التي تهم 
الطلب����ة مثل زيادة الرواتب األمر 
الذي أبدت تفهما ازاءه ونأمل في 

ان نرى هذه الزيادة قريبا. 
القضايا  ان  وأضاف اجلوعان 
األخرى التي ناقشناها مع الوزيرة 
تتعل����ق بطلبة الدبل����وم واعادة 
املاجستير  صياغة انظمة بعثات 
والتنس����يق م����ع وزارة التعليم 
العالي فيما يتعلق بتأهيل الطلبة 
اجلدد. ويذكر ان س����فير الكويت 
لدى الواليات املتحدة الشيخ سالم 
العبداهلل أقام مأدبة غداء على شرف 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود حضرها 
موظفو السفارة ورئيس وأعضاء 
االحتاد الكويتي لطلبة الكويت فرع 

الواليات املتحدة.

املستوى األول أو املستوى الثاني« 
الفتة الى ان فئة قليلة من الطلبة 
قد تتعثر وتلتحق بكليات املجتمع 
املكت����ب أقصى جهده  فيما يبذل 
للعمل على تطوير أدائهم لالنتقال 
الى جامعات. وأضافت احلمود في 
حديثها مع »كونا« قائلة »نحن ال 
نقبل بجامعات غير معتمدة اذ ال 
ميكن ان يبتعث طلبة البعثات ومن 
هم حتت رقابة الوزارة الى جامعة 

كاليفورني����ا االس����بوع املاضي. 
واعتبرت ان املش����اكل الرئيسية 
التي تواجه الطلبة الكويتين في 
الواليات املتح����دة هي عدم اتقان 
اللغة االجنليزية مش����يرة الى ان 
ال����وزارة تخصص مدة عام واحد 
فقط لتأهيل مستوى اللغة اضافة 
الى مش����كلة االندماج االجتماعي 
التي يسهم املكتب الثقافي واالحتاد 
الوطني بشكل كبير في جتاوزها من 

فور عودتنا الى الكويت«.
وقال رئيس املكتب الثقافي في 
واشنطن د.حسن النصر اهلل في 
مقابلة مع »كونا«: »ان لقاء القيادة 
العليا في وزارة التربية والتعليم 
العالي فرصة عظيمة اذ لم يشهد 
املكتب هذا املس����توى من الزيارة 

منذ عشرة الى 15 عاما. 
ولفت النصر اهلل الى ان الوزيرة 
احلمود حرصت على زيارة جميع 

غير معتمدة. وحول لقائها مبمثلي 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت قالت 
»تبادلنا سبل متثيل االحتاد للطلبة 
في الواليات املتحدة واظهار اجلانب 
املشرق للكويت كونهم سفراءنا 
في دولة مهمة األمر الذي يؤثر في 
عالقاتنا املستقبلية معها«. وقدمت 
التهنئة لقائم����ة الوحدة لفوزهم 
برئاس����ة االحتاد في االنتخابات 
التي جرت فى لونغ بيتش بوالية 

أجل حتقيق تأقلم الطالب الكويتي 
في املجتمع األميركي. وفيما يتعلق 
باملخصصات املالية لطلبة البعثات 
أوضحت احلمود ان غالبية الطلبة 
الكويتين »أصروا كثيرا« على زيادة 
تلك املخصصات »وبكل وضوح فان 
هناك فرقا في مستويات املعيشة 
بن والية وأخرى ونحن على علم 
بذلك وقام املكتب بدراسة مبسطة 
لتعديل الرواتب وسوف ننظر فيها 

أقس����ام املكتب الثقافي وااللتقاء 
مبوظفيه واالط����الع على عملهم 
اليومي واحتياجاتهم ومشاريعهم 

املستقبلية. 
وأك����د ان زي����ارة الوزيرة الى 
املكتب خلفت أث����را على »الرؤية 
املستقبلية« لعمل املكتب مشيرا 
الى اعجابها ببعض اخلطط التي 
بينها تأمن عشرة مقاعد وألول مرة 
في مجال الطب البشري. وأوضح 

زارت المكتب الثقافي في واشنطن والتقت ممثلين عن االتحاد الوطني لطلبة الكويت

ابتهاج الرومي: مبادرة حساب شباب »الوطني« 
تهدف لدعم المواهب وتشجيع روح اإلبداع لدى الطلبة

»األسترالية« اختتمت مشروع األمن والسالمة والتعرف على األخطار

الروم���ي، ان مبادرة حس���اب 
إبراز  ف���ي  الوطني  الش���باب 
األعمال الفنية لهذا الشاب املبدع 
واملوهوب تأتي في إطار برنامج 
دعم املواهب الوطني��ة الشابة 
بن صف���وف طلب��ة اجلامعة 
ضمن ف���رع الوطن���ي الكائن 
داخل احل��رم اجلامعي، وميكن 
للراغبن في مزيد من املعلومات 
من أصحاب املواهب زيارة فرع 
الوطني في جامعة الكويت في 

الشويخ.
اللوحات  وحتمل جمي���ع 
بصمات خالد اإلبداعية الواضحة 
فيما تظهر بشكل واضح شغفه 
بهذا امليدان الفني الذي يتطلب 
قدرا كبيرا من املواظبة والصبر 

والدقة. 
وقد سبق خلالد أن شارك 
في العديد من املعارض الفنية 
واملهني���ة مثل »يال ش���باب« 
و»كويت���ي وأفتخر« في حن 
يجري ع���رض أعمال���ه على 
اجلمهور حاليا في ركن املواهب 
ضمن فرع بنك الكويت الوطني 

في جامعة الكويت.

قام بن���ك الكويت الوطني 
مؤخرا باكتشاف موهبة كويتية 
شابة ضمن مبادرة فرع الوطني 
في جامعة الكويت لتش���جيع 
الشابة في  املهارات واملواهب 
صف���وف طلب���ة اجلامعة من 
العمالء احلالين واملستقبلين 
حلساب الشباب الوطني وإتاحة 
الفرصة أمامهم إلبراز أفكارهم 

وأعمالهم اإلبداعية والفنية.
وينفرد خالد األستاذ، طالب 
الهندسة امليكانيكية البالغ من 
العمر 19 عاما مبوهبة الرسم 
بالدبابيس الفريدة من نوعها 
والتي تعل���م أصولها على يد 
والدت���ه التي برعت في إنتاج 
لوح���ات فنية أخ���اذة آليات 
القرآن الكرمي مس���تخدمة في 

ذلك الدبابيس امللونة. 
إلى تطوير  وقد عمد خالد 
هذه املوهبة حيث يقوم باختيار 
تصامي���م لوحاته بواس���طة 
اإلنترنت ليضفي عليها فيما 
بعد ملساته اإلبداعية مستخدما 
في ذل���ك الدبابي���س بألوانها 
املختلفة، واشتملت مجموعة 

 آالء خليفة
نظمت الكلية االسترالية احلفل 
اخلتامي للمشروع املشترك مع 
فن���دق هوليداي ان داون تاون، 
حيث قامت فكرة املشروع على 
تنظيم رح���الت ميدانية لطلبة 
الكلية األس���ترالية الى مختلف 
االدارات في الفندق للتعرف على 

االخطار املوجودة.
وقد حضر احلفل مدير عام 
الفندق وعدد من اساتذة وطلبة 

الكلية االسترالية.
الن���وع من  ويعتب���ر ه���ذا 
النش���اطات االول من نوعه في 
الكويت حي���ث مت االتفاق على 
ان يقوم عدد من الطالب بزيارة 
الفندق ومت تقسيمهم الى 5 فرق 
مختلفة تعمل عن قرب مع خمس 
ادارات مختلفة، ومت اختيار هذه 
االدارات بناء على عدد االخطار 
احملتملة في مكان العمل كاملطبخ 
الرئيس���ي، األمن والس���المة، 
الغرف، املصبغة، وقسم  خدمة 

الهندسة.
وقامت كل مجموعة من الطلبة 
بتقدمي ع���رض تفصيلي خالل 
احلفل اخلتامي موثق بتصوير 

ڤيديو وفوتوغرافي.
وقد قام كل من مديرة املوارد 
البشرية ألينا ماتلوشقا ومدير 
األمن والسالمة في الفندق شادي 

املميزة  اللوح���ات  إلى بعض 
واملشغولة بإتقان الفت للنظر 
الط���اووس الضخمة  كلوحة 
والتي يصل عرضها ألكثر من 

مدى اهمية هذا النوع من املشاريع 
لكل االطراف والفائدة التي تعود 
على اجلميع وتال ذلك العروض 
اخلاص���ة ب���كل مجموعة حيث 
خصص لكل ع���رض 15 دقيقة 
وتضمنت العروض مالحظات 
الطلبة والدروس املستفادة عن 

اللوحات عل���ى لوحات ألمير 
الكويت الراحل الش���يخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح ولعدد 
من أفراد عائل���ة خالد إضافة 

اسماعيل بافتتاح احلفل مبقدمة 
عن املش���روع املشترك وأهمية 
الفندق  ف���ي  األمن والس���المة 
بشكل خاص ومبجموعة فنادق 
انتركونتيننتال بشكل عام ثم 
قام املنسق للمشروع من الكلية 
االسترالية اون برايس، بشرح 

نصف متر.
وقالت املدير التنفيذي في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
ابتهاج  بالبن���ك  الش���خصية 

كيفي���ة التعرف عل���ى االخطار 
وتقييمه���ا والتعامل معها وقد 
نالت استحسان احلضور وجلنة 
احل���كام. ومن جه���ة اخرى مت 
تكرمي جميع املشاركن من قبل 
الطرفن في الكلية األس���ترالية 

وفي الفندق.

واختتم احلفل بإعالن الفائزين 
بأفضل ع���رض تفصيلي حيث 
مت اختيار مجموع���ة املصبغة 
والت���ي مثله���ا الطلبة مصعب 
خليل، وسليمان الصباح وضاري 
التميمي، وم���ن ثم قام اجلميع 

بتقطيع كعكة االحتفال.

لجنة العمداء: منع التدخين داخل مباني الجامعة »الوطني« يكتشف موهبة كويتية شابة بجامعة الكويت
وزيادة المخصص المالي لطالب المنحة

»التطبيقي« تبدأ باستقبال طلبات االلتحاق 
لكلياتها ومعاهدها ودوراتها التدريبية األحد 

محمد هالل الخالدي
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
عن بدء استقبال طلبات التسجيل لاللتحاق بكلياتها 
ومعاهدها ودوراته����ا التدريبية من حملة الثانوية 
العامة وما يعادلها اعتبارا من األحد الس����ادس من 
ديس����مبر اجلاري من خالل موقعها على االنترنت 
»www.paaet.edu.kw«. حي����ث أعل����ن عميد القبول 
والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.أحمد األنصاري أن الطلبة الكويتين الراغبن في 
التسجيل بالهيئة من احلاصلن على شهادة الثانوية 
العامة، أو ثانوية املقررات، أو ثانوية املعهد الديني 
وما بعدها ولم يسبق لهم القبول بالهيئة أو تقدموا 
ولم يتم قبولهم بالهيئة، التقدم ملكتب تنسيق القبول 
للفصل الدراسي الثاني 2010/2009 عن طريق موقع 
الهيئة www.paaet.edu.kw باإلضافة إلى الطالب غير 
الكويتين من الفئات املس����موح لها بالتقدم للهيئة 
وطالب التحويل الداخلي بن كليات الهيئة وتغيير 
التخصص. وأكد د.األنصاري أنه لن يسمح ألي من 
الطلبة الراغبن في االلتحاق بالهيئة بالتسجيل من 
خالل صالة القبول، بل يتوجب عليهم التسجيل عبر 
موقع االنترنت، حيث لن يحتاج الطالب لتسلم مغلف 
ولكن س����يقوم بإدخال بياناته عن طريق االنترنت 
اعتبارا من 14 إلى 29 ديسمبر اجلاري، ويتم حتديد 
موعد الحقا لتس����ليم املستندات من خالل احلاسب 
ويعفى من ذلك الطالب املتقدمون للفصل الدراسي 
األول 2010/2009. كما أوضح د.األنصاري أن هناك 
حاالت ستستثنى من التسجيل عبر االنترنت وعليها 
التقدم للتس����جيل بديوان ع����ام الهيئة مبنى رقم 7 
اعتبارا من 2009/12/14، وهم: الطلبة الكويتيون من 
أصحاب الشهادات احلديثة والقدمية ممن لهم قبول 
سابق بالهيئة، أو احلاصلن على الثانوية من خارج 
الكويت، وطلبة ثانوية املقررات املتوقع تخرجهم في 

الفصل األول 2010/2009، وكذلك أصحاب الشهادات 
التالية من داخل الكويت »املدارس األجنبية � معهد 
التدري����ب الصناعي � الثانوية التمريضية«، وطلبة 
اإلجازات الدراسية، وطلبة استكمال الدراسة، وطلبة 
التحويل اخلارجي، والطلبة العسكريون املرشحون 
من جهات عملهم، والطلبة حديثو اجلنسية، والطلبة 
ذوو االحتياجات اخلاصة. وذكر د.األنصاري انه فيما 
يخص شروط التحويل بن الكليات وتغيير التخصص 
يشترط على جميع الطالب الكويتين الراغبن في 
التحويل بن الكليات ضرورة تقدمي طلب التحويل 
عبر االنترنت، كما اش����ترطت على الطلبة املقبولن 
في الفصل الدراسي األول 2009/2008 والراغبن في 
التحوي����ل من جميع كليات الهيئة إلى كلية التربية 
األساس����ية »بنن � بنات« يش����ترط احلصول على 
نسبة 70% كحد أدنى في الشهادة الثانوية، وكذلك 
اجتياز عدد ال يقل عن 14 وحدة دراس����ية وال يزيد 
على 30 وحدة، وأال يقل املعدل عن 3.5 نقاط جلميع 
التخصصات، 3 نقاط للتخصصات التي يوجد بها 

اختبارات قدرات.
وعن املستندات املطلوبة قال د.األنصاري أنه يتعن 
على جميع الطلبة توفي����ر ما يلي »البطاقة املدنية، 
صورة مصدقة عن الشهادات الصادرة من الكويت، 
جميع شهادات املرحلة الثانوية للشهادات الصادرة 
من خارج الكويت مصدقة، خطاب معادلة للشهادات 
الصادرة من خ����ارج الكويت، ع����دد 4 صور ملونة 
حديثة، طابع إيرادات فئة خمس����ة دنانير للتسجيل 
اليدوي فقط، اما الطالب املوظفون املدنيون الراغبون 
في االلتحاق بالكليات فعليهم احضار موافقة مبدئية 
على منح إجازة دراسية من ديوان اخلدمة املدنية، أما 
الراغبون في االلتحاق بقطاع التدريب فعليهم إحضار 
موافقة جهة العمل، وفيما يخص العسكرين فعليهم 

إحضار ترشيح رسمي من جهة العمل.

عقدت جلنة العمداء اجتماعا برئاسة مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد بحضور األمن العام د.أنور 
اليتامى ونواب املدير وعمداء الكليات صباح امس في 
قاعة اجتماعات مدير اجلامعة. وأعلن املتحدث الرسمي 
باسم اجلامعة ومدير ادارة العالقات العامة واإلعالم 
باجلامعة فيصل مقصيد ان اللجنة ناقشت خالل اجتماعها 
العديد من املوضوعات، واتخذت بش����أنها التوصيات 

املناسبة، ورفعها ملجلس اجلامعة، ومنها:
� قرار منع التدخن داخل مباني اجلامعة بناء على 
طلب االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة، 
وتشكل جلنة ملتابعة االجراءات الالزمة لتنفيذ قرار 
املجلس ملنع التدخن في حال املوافقة عليه من قبل 

مجلس اجلامعة.
� املوافق����ة على تعديل امل����ادة 32 ب/1 من الئحة 

شؤون أعضاء هيئة التدريس بشأن حتمل اجلامعة 
رواتب وب����دالت ومخصصات عضو هيئة التدريس 
املنتدب بالعمل في املكاتب الثقافية بسفارات الكويت 

في اخلارج عدا بدل السكن واحلوافز.
� املوافقة على زيادة املخصص املالي الذي يصرف 
لطالب املنحة الدراس����ية الى 100 دينار شهريا بدال 
من 60 دينارا، وزيادة املبلغ املخصص لتغطية بدل 
املالبس والكتب وغير ذلك من نثريات الى 100 دينار 
بدال من 50 دينارا في بداية كل من الفصلن الدراسين 

األول والثاني.
� إحاطة اللجن����ة علما باملذكرة املقدمة من مكتب 
نائب مدير اجلامعة للخدمات األكادميية املس����اندة 
د.احمد املنيس في شأن استخدام تقنية التعليم عن 

بعد والتعليم االلكتروني ألغراض مجتمعية.


