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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اعلن رئيس البرامج واالنش����طة باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت - فرع اجلامعة علي الكندري ان االحتاد 
قد فتح باب التس����جيل لعمرته السنوية الى االراضي 
املقدسة باململكة العربية السعودية الداء مناسك العمرة. 
واضاف الكندري ان����ه من املقرر ان يغادر وفد العمرة 
ي����وم 2010/3/3 على ان يعود الى ارض الوطن بتاريخ 

2010/3/6، وسيقيم وفد العمرة في فندق روتانا )برج 
جديد من ابراج مجموعة زمزم(. واش����ار الكندري الى 
ان اسعار الرحلة ستكون على النحو التالي:  177 دينارا 
للطالب، و257 للمحرم 297 للمرافق، علما ان التسجيل 
سيكون مبقر االحتاد باخلالدية مبنى 20خ بكلية الهندسة 
والبترول من الساعة 4 حتى 9 مساء وسيكون احلجز 

بأسبقية التسجيل وحلني اكتمال املقاعد.

فتح باب التسجيل لعمرة االتحاد السنوية

قبول 145 طالبًا وطالبة في البعثات الداخلية لبرامج جامعة الخليج
صرح نائب االمني العام لالمانة 
العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة 
د.فريدة محم���د علي، بأن اللجنة 
االشرافية للمنح والبعثات الداخلية 
مبجلس اجلامع���ات اخلاصة قد 
وافقت على قبول 121 طالبا وطالبة 
من خريج���ي الثانوية وقبول 24 
طالبا وطالبة من حملة ش���هادات 
الدبلوم في البعثات الداخلية في 
برام���ج البكالوريوس في جامعة 
اخلليج للعل���وم والتكنولوجيا. 
ودعت الطلبة املقبولني الى مراجعة 
اجلامعة املذكورة الستكمال اجراءات 
القبول وتقدمي امتحانات القدرات 
وإال فسيلغى قبولهم. كما أضافت 
البعثات  ان باب استقبال طلبات 
الداخلية للراغب���ني في االلتحاق 
ببرامج الدبلوم للكلية االسترالية 
في الكويت وفي كلية بوكس���هل 
للبن���ات م���ازال مفتوحا حتى 16 

اجلاري.

أوال: خريجو الثانوية: جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا

محاسبة

 ٭نورة فواز عبداهلل الهاجري
 ٭س���عود عبدالعزي���ز عبداهلل 

نوف أنور علي بورسلي  ٭
فهد عواد حنون الشمري  ٭

عبداهلل سعد عيادة العنزي  ٭
ابراهي���م  حليم���ة عبدالعزي���ز   ٭

املطوع
فهد مبارك فهد املطيري  ٭

زينب عباس عبداهلل السالم  ٭
ادي���ب عبدالوهاب  عبدالعزي���ز   ٭

العثمان
لي���ان عبدال���رزاق عبدالق���ادر   ٭

العثمان
راكان بندر منصور الشمري  ٭

خلود فياض راشد عبدالرحيم  ٭
منيرة هشام حمود اإلبراهيم  ٭

لغة إنجليزية بتشعيباتها

اسراء عبداحملسن احمد الشطي  ٭
اماني الفي عبداهلل املطيري  ٭
مرمي حامد عبداهلل الرشود  ٭

حصة احمد محمد عبدالرزاق  ٭
فرح خلف فيصل العنزي  ٭

عهود فوزي انور العوضي  ٭
رقية سليمان جاسم القشطي  ٭

ان���وار محم���د عبده اس���ماعيل   ٭
احلرازي

اميان محمد جاسم الظفيري  ٭
اسماء عبدالرزاق شمس الدين  ٭

مرمي خليل بارون كمال ٭

علوم الكمبيوتر

هبة علي حسني البلوشي  ٭
داود حسني داود الشطي  ٭

فاطمة حميد محمد  ٭
رمي علي عبدالهادي املري  ٭

عائشة عبداحملسن علي جمعة  ٭
روان منصور محمد الشمري  ٭

عبدالعزيز يوسف امليلم  ٭
منيرة احمد محمد البنوان  ٭

فهد راهي قاسم اخلالدي  ٭

دالل محمد ابراهيم الكليب  ٭
روان محمد عبداحملسن القناعي  ٭

فيصل فؤاد عبداهلل مندني  ٭
خالد ربيعة عبداهلل سنان  ٭

مطلق خالد علي اخلزام  ٭
نورة احمد عبداهلل احليي  ٭

فهد سالم عواد املطيري  ٭
يوسف وليد يوسف الفالح  ٭
ابراهيم عيد غازي احلربي  ٭

محمد عبدالرحمن محمد شعالن  ٭
ناص���ر  عبدالعزي���ز  هش���ام   ٭

العبدالعالي
انفال عباس قاسم القالف  ٭

محمد بدر حمد احلمدان  ٭
عبداهلل محمد سالم العبداجلادر  ٭

فيصل فهد حمد املباركي  ٭
هاجر ماجد حمد ضاحي  ٭

هنوف سلمان نايف املطيري  ٭
داود حسن احمد  ٭

عيس���ى  ماج���د   ٭عبدالعزي���ز 
الشعيب

عنود عبدالوهاب محمد املنيع  ٭
سليم اسماعيل سالم السويدان  ٭

ثانيا: حملة الدبلوم إدارة أعمال

سعد مساعد مرزوق العبكل  ٭
موضي رباح سعود الرباح  ٭

العميري
 ٭فجر سعيد خلف الفرحان

 ٭سجى عادل ابراهيم معرفي
عبداحلمي���د  نبي���ل   ٭ش���هد 

العبدالسالم
 ٭حسن جاسم محمد ملك

 ٭رقية عجيل سلطان الطوق
 ٭فاطم���ة الزهراء احمد حس���ني 

حسن
 ٭حمد احمد خضير عباس

 ٭فجر محمد عبداهلل احلبيل
 ٭عبدالعزي���ز ان���ور عبدالعزيز 

الزامل
 ٭محمد خليفة سالم الشالح
 ٭محمد كمال عبداهلل امليرزا
 ٭فيصل مفرح باني العنزي

 ٭محمد حبيب هالل بدر
 ٭فهد عبداهلل مبارك الصباح
 ٭محمد صباح صالح العنزي

 ٭لطيفة راضي محمد املهنا
عبدالغف���ار  ن���ادر   ٭فاطم���ة 

العوضي
 ٭فاطمة كرمي ديحان ساكت

 ٭مرمي عبدالعزيز فيصل بالم
 ٭خالد سامي يعقوب خلفان

جاس���م  حس���ني   ٭ض���اري 
االنصاري

فجر يعقوب محمد املكيمي  ٭
اسرار عادل حمد الراشد  ٭
فرح حمد مفالح الفالح  ٭

أفنان شاكر حنون الشمري  ٭
حصة بسام غامن الغوينم  ٭

فاطمة جواد س���يد خلف س���يد   ٭
يوسف

دانييل كورين هاس  ٭
ميساء فيصل جاسم البرجس  ٭

إدارة أعمال بتشعيباتها

حس���ن محم���ود عبدالرس���ول   ٭
بهبهاني

في فؤاد محمد االربش  ٭
محمد مؤيد محمد الغامن  ٭

رمي رياض علي البناو  ٭
فاتن محمد خليل القالف  ٭
سارة عادل احمد عاصم  ٭

محمد محمود عبداحلليم بركات  ٭
جنلة رياض منيب الشلبي  ٭
محمد انور محمد الرفاعي  ٭

منار اسماعيل حسني اشكناني  ٭
فهد محمد ابراهيم املزعل  ٭
عائشة علي احمد البالول  ٭

بشاير عبداهلل محمد بلوشي  ٭
علي عبداهلل غلوم عبداهلل  ٭
حمد محمد طالب بهبهاني  ٭

لولوة خالد علي الدبوس  ٭
زينب حسني حسن جمال  ٭

مشعل عدنان جاسم الوزان  ٭

إدارة نظم المعلومات

طالل خالد احمد القبندي  ٭
محمد زيد خلف العدواني  ٭

خالد ظاهر جاسم اخلالدي  ٭
محمد عبداهلل علي الصفار  ٭

انوار ابراهيم عبداحلسني القالف  ٭
حمد بدر حمد املبارك  ٭

سلمان احمد محمد العليمي  ٭
بدر محمد احمد العجيل  ٭

دعاء محمد محمد خسروه  ٭
امينة عادل محمد العربيد  ٭

شيخة عبداهلل ابراهيم السمحان  ٭
عبداهلل محمد عبداهلل هادي  ٭

نور باسم سعود املطوع  ٭
آمنة مخلد قطيم املطيري  ٭

محمد مرتضي مصطفى عيدان  ٭
عبداهلل سعد صالح الضمير  ٭
ناصر مبارك مبارك املجدلي  ٭

حمد عبداللطيف يوسف عبداهلل  ٭
عيسى محمد عبداهلل احلبيب  ٭

إعالم

دعاء محمد منر دهشان  ٭

فاطمة حسني ابراهيم حيدر  ٭
محمود يوسف محمد البستكي ٭

إدارة نظم المعلومات

بشاير معيكل عيد العجمي  ٭
سلمى احمد محمد العليمي  ٭

زينب جاسر عويد هديب  ٭
زينب وايل محمد الوايل  ٭

محاسبة

لولوة أحمد حمد بوحمدي  ٭
حنان عادل عبدالكرمي الفريح  ٭
عبداهلل ابراهيم احمد الراشد  ٭

فالح حمد فالح الرشيد  ٭
عبدالعزيز خالد طاهر اخلطيب  ٭
شيماء عبدالعزيز محمد الدندن  ٭
يوسف صاحب محبوب محمود  ٭

محمد جاسم عبداهلل احمد  ٭
عبداهلل حسن عباس حسني  ٭

عبداهلل محمد حسن احمد علي  ٭
حمد زويد خلف بديوي ارشيد  ٭

سليمان احمد مهدي طاهر  ٭
عبدالرحمن محمد عبدالوهاب  ٭

حنني سعد منير املهنا  ٭
فهد علي شداد الوتيد  ٭

عب���داهلل س���يحان عبداله���ادي   ٭
مضحي

من حملة الثانوية العامة والدبلوم واستمرار استقبال الراغبين في االلتحاق بـ»األسترالية« و»بوكسهل« حتى 16 الجاري

معرفي: بدء التسجيل لبرامج الفصل الثاني 
بمركز خدمة المجتمع 14 الجاري

اتحاد الطلبة فرع أميركا يستأنف لقاءاته
مع المكاتب الثقافية في لوس أنجيليس وواشنطن

أعلنت مدي���رة مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر فوزية 
معرفي عن بدء التسجيل املسائي 
لبرامج ودورات املركز، وقالت 
معرفي إن التس���جيل سيشمل 
املقررات املسائية اخلاصة باللغة 
اإلجنليزي���ة واللغات املختلفة 
وبرام���ج تقني���ة املعلوم���ات، 
باإلضاف���ة إلى برام���ج تنمية 
املتمثل���ة بالطفولة  املجتم���ع 
والش���باب واألسرة ومجموعة 

من البرامج التدريبية.
واضافت فوزية معرفي أن 
التس���جيل س���يبدأ يوم األحد 
املواف���ق 14 اجلاري ويس���تمر 
لغاية اخلميس 2010/3/4 بواقع 
3 اسابيع خالل الفترة املسائية 
من الساعة 5-8 مساء في جامعة 
الكويت � العديلية � مبنى مركز 
خدمة املجتمع والتعليم � بوابة 
5، علما بأن التسجيل الصباحي 
مستمر طوال العام من الساعة 
8:30-12:30 ظه���را في جامعة 
الكويت � الشويخ � مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر � مبنى 
أكادميية 12، قس���م التس���جيل 

واملتابعة.
وعن نوعية البرامج املطروحة 
قالت معرف���ي ان املركز يطرح 
املتميزة  البرامج  مجموعة من 
خالل الفصل الدراس���ي الثاني 

تتمثل في: 
� قسم برامج تقنية املعلومات: 
العام���ة  الكمبيوت���ر  برام���ج 
والتخصصي���ة باالضاف���ة الى 
برام���ج التصاميم االلكترونية 

وبرامج البورصة.
� قس���م البرامج التدريبية: 
الدورات  يطرح مجموعة م���ن 
ف���ي مجال اإلع���الم والعالقات 
العامة ومجاالت التربية اخلاصة 

والبرامج التدريبية العامة.

آالء خليفة
أعلن أمني سر الهيئة اإلدارية 
ف���ي االحت���اد الوطن���ي لطلبة 
الكويت – فرع الواليات املتحدة 
األميركية – عبداهلل بوشهري أن 
االحتاد سيستأنف لقاءات اللجنة 
املش���تركة بني االحتاد واملكاتب 
الثقافية في كل من واشنطن دي 
سي ولوس أجنيليس ابتداء من 
اجلمعة املقبل. وذكر أن اللجنة 
املش���تركة كانت خالل األعوام 
املاضي���ة أداة فعالة في توطيد 
التواصل بني االحتاد والطلبة من 
جهة والطلبة واملكتب الثقافي من 
جهة أخرى من أجل حل مشاكلهم 
األكادميي���ة ومتابع���ة املطالب 
الطالبية املختلف���ة. ووعد بأن 
اللقاءات هذا األس���بوع ستكون 
بداية للقاءات دورية مماثلة طوال 
العام س���يتم اإلعالن عنها دوما 

� قسم تنمية املجتمع: يطرح 
برامج الطفولة والشباب واألسرة 
مثل برامج الكمبيوتر لألطفال 
البرام���ج االجتماعية  وبعض 
واإلبداعية والقانونية والتربوية 
والرياضي���ة  والس���ياحية 
النوادي  الى  والفنية باالضافة 

الصيفية.
� قسم التعليم املستمر: يطرح 
مقررات مسائية خاصة باللغة 
اإلجنليزي���ة واللغات املختلفة 
إلى دورات اجليمات  باإلضافة 
واآليلز ومقررات اللغة اإلجنليزية 

ذات األغراض التخصصية.
وفي اخلتام وجهت معرفي 
الدع���وة للراغبني في االلتحاق 
بدورات املرك���ز ملراجعة مركز 
خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
في جامعة الكويت � الشويخ � 
قسم التسجيل واملتابعة � مبنى 

أكادميية 12.
إلى ذلك، يطرح مركز خدمة 
املجتم���ع والتعليم املس���تمر 
الكويت متمثال بقسم  بجامعة 
التعليم املس���تمر مجموعة من 
الدورات للفصل الدراسي الثاني 
2010/2009 تشمل: مقررات اللغة 
العام���ة واحملادثة  االجنليزية 

على موق���ع االحتاد االلكتروني 
.nuks.org

اللقاء  أن  واضاف بوشهري 
مع املكتب الثقافي في العاصمة 
االميركية واش���نطن سيعقد 12 
اللقاء مع املكتب  اجلاري بينما 

والتح���دث بطالق���ة والكتابة 
والترجمة باالضافة الى دورات 

.CBTو IBT التوفل
أما على صعيد مقررات اللغات 
املختلفة فإن املركز يطرح )اللغة 
الفرنسية � اللغة األملانية � اللغة 
اإليطالية � اللغة اإلسبانية � اللغة 
 � اللغة السلوفاكية   � الروسية 
اللغة الكورية � اللغة الفارسية � 
األوردو � اللغة اليابانية � اللغة 
التركية � اللغة الصينية � اللغة 

اليونانية(.
إلى جانب ذلك يطرح القسم 
العربية لغير  اللغ���ة  مقررات 
الناطق���ني بها ومق���رر اللهجة 

الكويتية.
علما بأن التسجيل املسائي 
يبدأ اعتبارا من يوم االحد املوافق 
14 اجلاري ال���ى يوم اخلميس 
2010/3/4 من الساعة 5-8 مساء 
في مبنى مركز خدمة املجتمع 
 � العديلية   � والتعليم املستمر 
كلي���ة البنات اجلامعية � بوابة 
رقم 5، بينما التسجيل الصباحي 
مستمر طوال العام من الساعة 
8:30-12:30 ظه���را، في جامعة 
الكويت- الشويخ � مركز خدمة 
املجتم���ع والتعليم املس���تمر � 
قسم التسجيل واملتابعة، مبنى 
أكادميي���ة 12. وتبدأ الدراس���ة 
في مق���ررات اللغة اإلجنليزية 
واللغات املختلف���ة يوم األحد 
2010/3/7 لغاي���ة يوم األربعاء 
املوافق 2010/5/12 بواقع يومني 
في االسبوع )االحد والثالثاء( 
أو )االثنني واالربعاء( ساعتني 
في اليوم خالل الفترة املسائية 
)5-9 مساء( علما بأن التسجيل 
املتأخ���ر باألس���بوع األول من 
الدراس���ة ستضاف إليه رسوم 
إضافية بقيمة 5 دنانير )رسوم 

تسجيل متأخر(.

الثقاف���ي في ل���وس اجنيليس 
سيعقد االثنني املوافق 15 املقبل، 
وحث الطلبة على ارسال أسئلتهم 
واقتراحاته���م عن طريق املوقع 
حتى يتم مناقشتها باالجتماع 
الى جانب امللفات األخرى التي 
يعتزم االحتاد مناقشتها مثل آخر 
مستجدات قضية زيادة رواتب 
الطلبة والطالبات مبتعثي وزارة 
التعلي���م العالي وملفات أخرى 
متعلقة بالبعثات والتي يتطلع 
الطلبة إليجاد حلول لها بأسرع 
وقت ممكن. وفي اخلتام ش���كر 
بوش���هري املكت���ب الثقافي في 
واشنطن دي سي بقيادة د.حسن 
نصراهلل واملكت���ب الثقافي في 
لوس أجنيلي���س بقيادة د.علي 
الكاظمي على تعاونهم مع االحتاد 
في الترتيب لهذه اللقاءات وسرعة 

استجابتهم.

في برامج اللغة اإلنجليزية وتقنية المعلومات

فوزية معرفي

عبداهلل بوشهري طلبة »طنطا« يناشدون الحمود التدخل لحل مشاكلهم: 
الجامعة رفضت قيدنا قبل وصول الموافقة األمنية 28 الجاري

الرفاعي أصدر قراراي ندب في الهيئة

تشكيل لجنة تعنى بشكاوى أعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«

طالب عدد من الطلبة الكويتيني الدارسني في جامعة 
طنطا – قسم الدراسات العليا بقسمي الدبلوم املهني 
والدبل���وم اخلاص وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود بضرورة وقوفها معهم إلنهاء 
أزمتهم الت��ي يعان��ون منه��ا إث��ر ق��رار مس���ؤول��ي 
اجلامع���ة بعدم دخ��ول الطلب��ة لالمتح��ان النهائ��ي 
وش���طب قيده��م في ح��ال ع��دم وص��ول املوافق��ة 

األمني��ة من وزارة الداخلية املصرية في موعد أقصاه 
28 اجلاري.

وقال الطلبة في تصريح صحافي ان ادارة اجلامعة 
تعامل الطلبة الكويتيني وكأنهم س���وبرمان وليسوا 
طلبة فهم يريدون منا عمل املس���تحيل في استخراج 
القيد األمني قبل نهاية فبراي��ر، رغ��م انه ال ذنب لنا 
في ذلك فهي اجراءات حكومي��ة بحت��ة، ال تستطي��ع 

حت��ى اجلامع��ة القض�����اء عليه��ا وتخليصنا منها، 
مش���يرين في الوقت ذاته الى ان أملهم معلق بوزيرة 
التربية احلمود إلنهاء وحل هذه املشكلة بأسرع وقت 

ممكن.
ومتنى الطلبة من احلمود ان تعمل على مناشدة وزير 
التعليم العالي املصري وسفيرنا في مصر د.رشيد احلمد 

إلنهاء مشكلتهم وحلها قبل نهاية الشهر احلالي.

محمد هالل الخالدي
أصدر مدي�����ر عام الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدري��ب د.يعقوب 
الرفاع��ي قراري��ن يقضي األول بتمدي��د 
ندب د.صالح العثمان مساع��دا لعمي��د 
ش�����ؤون الرعاي�ة الطالبي��ة بعم��ادة 
النشاط والرعاي��ة الطالبية ملدة ع��ام، 
والق���رار الثاني يقض�����ي بندب اديبة 
عبداهلل اليماني مدير إدارة الش���ؤون 

االداري���ة للقي��ام بأعم���ال مدير ادارة 
التدري��س  ش���ؤون اعض��اء هيئ�����ة 
والتدري��ب حلني عودته باالضافة الى 

عملها االصلي.
إلى ذل��ك، اعل��ن امني س���ر رابط��ة 
التدري��س بالهيئ��ة  اعض��اء هيئ�����ة 
العام��ة للتعلي��م التطبيق��ي والتدري��ب 
د.احم��د املطي��ري ع��ن موافق��ة مجل��س 
ادارة الرابط��ة عل��ى تأسي��س جلن��ة 

تعن��ى بشكاوى اعضاء هيئة التدريس 
تتكون من نخب��ة م��ن اعض��اء هيئ��ة 

التدريس القانونيني وذوي اخلبرة.
واشار د.املطيري الى ضرورة ان يلجأ 
عضو هيئة التدري���س في البداية الى 
تقدمي شكواه الى املس���ؤولني بالهيئة 
وفقا للوائح املعمول بها بالهيئة ومتى 
ما وجد العضو ع���دم اهتمام من ادارة 
الكلية او الهيئة بشكواه يحق له بعدها 

الرابط��ة التي  ال��ى  تقدي��م ش���ك��واه 
بدورها حت����ول الش���ك��وى ال��ى هذه 
اللجنة لتقدي��م ال��رأي القانون��ي ال��ذي 
يع��رض من اللجن��ة عل��ى مجلس االدارة 
لتعرضه بع��د ذل��ك على املس���ؤولني 
بالهيئ���ة والدفاع عن حق���وق اعضاء 
هيئة التدريس، مشيرا الى ان مجلس 
االدارة كلفه باالش���راف على تأسيس 

هذه اللجنة.

د.خالد القطان

د.فريدة محمد علي

أعلن مساعد العميد للشؤون 
الطالبية بكلية العلوم في جامعة 
الكويت د.خالد القطان ان عمادة 
القبول والتس���جيل قد حددت 
الفترة املمتدة م���ن يوم األحد 
14 اجلاري الى يوم اخلميس 18 
اجلاري من الس���اعة 8 صباحا 
الى الساعة 2 بعد الظهر للطلبة 
املس���تجدين بأقل من 12 وحدة 
دراسية فقط الستكمال جداولهم 
الدراسية مضيفا ان كلية العلوم 
ستقوم باس���تقبال الطلبة في 
صالة التسجيل اخلاصة مبكتب 
الواقعة في  التوجيه واإلرشاد 

مبنى 30خ.
وأكد د.القطان ان على الطلبة 

املذكورين مراعاة اآلتي:
1 – تق���وم كلية العلوم فقط 
باضاف���ة املق���ررات اخلاص���ة 
بأقس���امها وبرامجه���ا العلمية 
)الضافة مقررات كليات أخرى 
الطلب���ة مراجعة  يجب عل���ى 

الكليات املعنية(.
2 – تسلم منوذج اضافة مقرر 
واحد لكل مق���رر يراد اضافته 
من مكتب الشؤون الطالبية في 

القسم املعني.
3 – اكمال جمي���ع البيانات 
اخلاصة بنموذج اضافة املقرر 
)من تواقي���ع وأخت���ام(. هذا 
النماذج ناقصة  وستس���تبعد 

البيانات واملعدلة بالشطب أو 
الكشط.

4 – يجب على الطلبة السرعة 
بإمتام اخلطوات 2 + 3 قبل موعد 
التسجيل احملدد لالضافة وذلك 

تداركا للوقت.
5 – االلتزام باملواعيد احملددة 
واملعلن عنها لكل شريحة من قبل 
عمادة القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت )علما بأن نظام احلاسب 
اآللي لن يسمح بتسجيل الطالب 

خارج الوقت احملدد له(.
واشار د.القطان الى اآلتي:

1 – ال يسمح نظام احلاسب 
اآلل���ي جلامع���ة الكوي���ت في 

كلية العلوم بس���حب أي مقرر 
القيام  الطالب  وبالتالي عل���ى 
شخصيا بسحب املقررات املراد 
إلغاؤها بالدخول مباشرة على 
نظام احلاسب اآللي، وعليه لن 
تستبدل شعبة بشعبة أخرى من 
خالل مكتب التوجيه واالرشاد 

بالكلية.
2 – عل���ى الطلب���ة الراغبني 
في سحب أي مقرر القيام بذلك 
بأسرع وقت ممكن إلخالء املقاعد 
واعطاء زمالئه���م الراغبني في 
التسجيل الفرصة للقيام بذلك 

قبل انتهاء فترة االضافة.
3 – ان تعبئة منوذج االضافة 

وأخذ املوافقة عليه من القس���م 
املعني تعني ان الطالب قد ضمن 
له مقعدا في املقرر الدراس���ي، 
واحلضور الى صالة التسجيل 
في مكتب التوجيه واالرشاد مهم 
الستكمال اجراءات اضافة اسم 
الطالب في نظام التسجيل في 
احلاسب اآللي بجامعة الكويت في 
املوعد احملدد لتسجيل الطالب.

4 – ان نظام املقررات يسمح 
للطال���ب بالتس���جيل بأقل من 
12 وحدة دراس���ية فقط لعدد 3 
فصول دراسية، ينصح الطلبة 
باس���تكمال جداولهم الدراسية 
واحملافظة على العبء الدراسي 

االعتي���ادي )12 – 15  وحدة في 
الفصل الدراسي( للمحافظة على 
خطتهم الدراسية والتخرج في 
الفترة الزمنية احملددة من قبل 

اجلامعة.
ودعا مساعد العميد للشؤون 
الطالبية بكلية العلوم في جامعة 
الكوي���ت د.خالد القطان جميع 
الطلبة الى التقيد باالرش���ادات 
الس���ابقة لتتم  والتوجيه���ات 
عملي���ة االضافة واس���تكمال 
جداولهم الدراسية بكل سهولة 
ويسر، متمنيا للطلبة املقيدين 
واملقبولني فصال دراسيا مثمرا 

وناجحا.

القطان: استكمال الجداول الدراسية لطلبة »العلوم« 
المسجلين بأقل من 12 وحدة دراسية 14 الجاري

التسجيل مستمر حتى 18 الجاري

»شؤون الطلبة« تدعو المستجدين لمراجعة 
إدارة الرعاية لصرف المكافأة االجتماعية

دعت ادارة الرعاية االجتماعية التابعة 
الكويت  لعمادة ش���ؤون الطلبة بجامعة 
الطلبة املس���تجدين في الفصل االول من 
العام اجلامعي 2010/2009 الذين لم يدخلوا 
ارقام حس���اباتهم في البنوك لدى عمادة 

القبول والتسجيل الى أهمية مراجعة ادارة 
الرعاية االجتماعية في الشويخ مبنى رقم 
7 مصطحبني معهم ارقام حساباتهم، علما 
ان التأخير في احضار رقم احلساب سيؤخر 

صرف املكافأة االجتماعية.


