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الفهيد تفقد صالة القبول والتسجيل: حريصون على تقديم أفضل الخدمات للطلبة
أكد أنها لالطمئنان على سير العمل

الرفاعي: الطاقة االس�تيعابية للجامعة تش�مل 20 ألف طالب ف�ي مواقعها الحالية

الفهيد: السعي وراء العلم يحقق االرتقاء في الحقل البحثي
استقبل مديــر جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهيد 
في مكتبه الباحثة بمـركز 
الدراسات االستراتيجيـة 
بجامعة الكويت د.ندى 
بحضـــور  المطـــوع 
الرســـمي  المتحـــدث 
باســـم الجامعة مدير 
إدارة العالقـــات العامة 
واإلعالم فيصل مقصيد، 
وذلك بمناسبة اجتيازها 
الدراســــات  برنامـــج 
الخاص بمنطقة الشـرق 
األوســـط مـــن جامعة 

هارفارد.
وفـــي هـــذا الصدد، 

أعرب د.الفهيد عن سعادته باالنجاز الذي 
حققته د.ندى المطوع، مثنيا على الجهود 
الحثيثة التي قامت بهـــا، وذلك من خالل 
حصولها على فرصة االلتحاق باحد برامج 
جامعة هارفارد، مؤكـــدا على اهمية قيام 
الجهات العلمية بتهيئة البيئة المناســـبة 
لالرتقـــاء والتطور من الناحيـــة العملية 
والسعي الشخصي لطلب العلم في الحقل 

البحثي.
واشادت المطوع باإلدارة الجامعية وعلى 
رأســـها مدير الجامعة د.عبــداهلل الفهيد، 
الذي وفـــر البيئة التنافســـية في العمل 

االداري، مثنية علـــى الجو الجامعي الذي 
يهيـــئ للباحث الوصول الى درجة االبداع 
واالرتقاء بالمســـتوى العلمي والحصول 
على اعلى الدرجـــات العلمـية في جمــيع 

المجاالت.
والجدير بالذكر ان البرنامج الذي التحقت 
به المطوع والذي نظمته جامعة هارفارد ناقش 
العديد من القضايا الدولية والديبلوماسية 
باالضافة الى الفكر االستراتيجي وقد اختيرت 
المطوع من بين مجموعـــة من الباحثين 
العرب الذين تنافســـوا في الحصول على 

مقعد في هذا البرنامج.

خالل استقباله ندى المطوع بمكتبه في الخالدية

جانب من اجلولة على صالة القبول والتسجيل

جانب من جتربة تشغيل املجهر اإللكتروني

د.عبداهلل الفهيد ود.ناجم الناجم ود.مثنى الرفاعي خالل اجلولة

د.بدر الصقعبي في مقدمة احلضور

قام مدير جامعة الكويت د.عبداهلل ســـليمان الفهيد 
بزيارة تفقدية لصالة القبول والتسجيل )زين( يرافقه كل 
من نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية د.ناجم الناجم 
وعميد القبول والتسجيل د.مثنى الرفاعي املتحدث الرسمي 
باسم اجلامعة ومدير ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل 
مقصيد املتحدث في احلرم اجلامعي مبنطقة الشـــويخ. 
وقد اكد مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد ان هذه الزيارة 
جاءت لالطمئنان على سير العمل والتأكد من سالمة عملية 
القبول والتسجيل مشيدا بدور العاملني في عمادة القبول 
والتسجيل لتقدمي افضل اخلدمات الطالبية، مشيرا الى 
دور العمادة في تنظيم عملية القبول والتسجيل وتهيئة 

املناخ املناسب للطلبة والعاملني بها.

وفي هذا الصدد قال عميد القبول والتسجيل د.مثنى 
الرفاعي ان آلية التسجيل احلالية هيأت البيئة املناسبة 
للعاملني بصالة القبول والتســـجيل من جهة وللطلبة 

من جهة اخرى.
كما اكد ان الطاقة االستيعابية لقبول الطلبة في جامعة 
الكويـــت تصل الى 20.000 طالـــب وطالبة في مواقعها 
احلالية، مشـــيرا الى ان اجلامعة ال تتحمل اكثر من هذا 

العدد في الوقت الراهن.
وكشف الرفاعي انه مت تشـــكيل جلنة لدراسة مدى 
الطاقة االســـتيعابية في جامعـــة الكويت، موضحا انه 
مت جتاوز هذا العدد خالل السنة االخيرة، وان اجلامعة 
تواجه حتديا امام هذه االعداد الضخمة من الطلبة والتي 

ســـتكلف اجلامعة ما يفوق ميزانيتها املرصودة، مؤكدا 
اهمية توفيـــر الدعم املادي والبشـــري خلدمة العملية 

التعليمية.
واوضح انه مت االنتهاء من عمل التقرير الذي يوضح 
الوضع احلالي للطاقة االســـتيعابية وسياسة القبول، 
واالرقام املقترحة مبينا أن نسب القبول في اجلامعة لم 
تتغير حتى اآلن، واذا طرأ اي تغيير في النسب فسيتم 
عرضه على مجلـــس اجلامعة واللجان املختصة للنظر 
فيه ومناقشـــته واالعالن عنه في وقت الحق، مشـــيرا 
الى وجود مقترحات بديلة لرفع نسب القبول، كتوفير 
الطاقة البشـــرية واملادية لدعـــم العملية التعليمية في 

جامعة الكويت.

بحضور عميد كلية العلوم د.بدر الصقعبي والعمداء المساعدين 
في الكلية وعدد من أساتذة كلية العلوم ومعهد الكويت لألبحاث 
العلمية، تم بنجاح تجربة تشــــغيل مجهر الكتروني ماسح عن 
طريق االنترنت، وتكمن اهمية هذا االنجاز في السماح للباحثين 
واألساتذة والمدرسين بدراسة عيناتهم او عرضها للطلبة بصورة 
حية من مختبرهم البحثي او من قاعة الدرس وحتى من المنازل، 

كما يمكن للباحث دراسة عيناته وهو خارج الكويت.
وعبر عميد كلية العلوم د.بدر الصقعبي عن سعادته البالغة 
لهذا االنجاز وتمنى من اعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم وفي 
ســــائر الكليات وكذلك في مدارس التربية في الكويت االستفادة 
من هذه التقنية سواء على المستوى البحثي او على المستوى 
التدريسي وهنأ وحدة المجهر على هذا النجاح وتمنى لها المزيد 

من االنجازات في المستقبل.
ومن ناحيته بيــــن مدير وحدة المجهــــر االلكتروني د.علي 
بومجداد الخطوات التي تمت من اجل انجاح هذه التجربة قائال 

لقد استغرق انجاز هذا المشروع ما يقارب الثالث سنوات تقريبا 
حيث تم طلب شراء مجهر الكتروني ماسح يتميز بصغر حجمه 
وامكانية تنقله وكذلك امكانية تشــــغيله عن بعد وبعد وصول 
هذا الجهاز تمت مخاطبة د.أنجس كيركالد أستاذ علوم المواد في 
جامعة أكسفورد الشهيرة والمسؤول عن وحدة المجهر االلكتروني 
في نفس الجامعة لالستفادة من تجربتهم بهذا الخصوص ولقد 
أبدى استعداده لتوفير هذه الخبرة وتزويد الجامعة بالبرنامج 

الذي طوره للتحكم عن بعد.
كما اوضح د.بومجداد ان البرنامج الذي تم تثبيته على الجهاز 
يمتاز بالسهولة الشديدة للتشغيل وان المستخدم ال يحتاج الى 
تركيب اي قطع او برامج في كمبيوتره الشخصي، فكل ما يحتاجه 
هو الوصول الى شبكة االنترنت والصفحة االلكترونية للوحدة 
http://www.emu.kuniv.edu، كمــــا انه يتم ضبط درجة وضوح 
الصورة بصورة آلية وكذلك فإن البرنامج يمكن المستخدم من 

تكبير الصور وحفظها بصورة سلسة وميسرة.

وللمزيد من التســــهيل اشــــار د.بومجداد الى أنه تم تعريب 
الصفحــــة االلكترونية للوحدة ويوجد وصلة تســــمى »اضغط 
هنا للتحكم بالمجهر بواســــطة االنترنت« وما على المستخدم 
اال اتبــــاع الخطوات التي تتالى تباعــــا بعد ذلك، وقد تم تكليف 
االستاذ محمود الســــيد ابراهيم الفني االول في الوحدة ليكون 
المسؤول للمتابعة وتفعيل حســــابات المستخدمين ويساعده 
في ذلك جميع موظفي الوحــــدة، ويدعو مدير الوحدة الراغبين 
في االســــتفادة من هذه الخدمة الى االتصال بالوحدة عن طريق 
 emu@sci.ku.edu.kw التلفون 24987844 او البريد االلكتروني

.mahmoud.elsayed@ku.edu.kw او
وهنأ د.بومجــــداد كلية العلوم وجامعة الكويت بهذا التطور 
الذي نتج عن التعاون بين جامعة اكســــفورد العريقة وجامعة 
الكويت وبين ان مثل هذا االنجاز لم يكن ليتم لوال التعاون من 
ادارة الجامعة والكلية وجهود اللجنة المشرفة على وحدة المجهر 

االلكتروني وتفاني فنيي وموظفي الوحدة.

الصقعبي: إغالق باب الترشيح النتخابات 
اتحاد الطلبة فرع فرنسا على قائمة واحدة

آالء خليفة
أعلن نائب رئيـــس الهيئة التنفيذية 
لشؤون الفروع عبدالعزيز الصقعبي أن 
املدة احملددة للســـماح للطلبة بترشيح 
أنفسهم النتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع فرنسا والدول املجاورة قد 
انتهت يوم اجلمعة املاضي، وعليه اغلق 
باب الترشيح بتسجيل قائمة واحدة وهي 
قائمة ابناء الكويت لتصبح قاب قوسني 
من تسلم مهام الهيئة االدارية للفرع للمرة 
اخلامسة على التوالي، كما اوضح ان باب 
التسجيل لعضوية االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فرع فرنســـا والدول املجاورة 
سيغلق اليوم اخلميس الساعة التاسعة 
صباحا بناء على املـــادة 10 من الالئحة 
الداخلية لتنظيم االنتخابات في دستور 

االحتاد )الباب الثاني(.
وبني الصقعبي ان تزكية قائمة أبناء 
الكويت لن تكون رسمية إال بعد االنتهاء 
من اجلمعية العموميـــة العادية للهيئة 
االدارية احلالية ومناقشة تقريرها االداري 
واملالي وتقدمي استقالتها، وذكر الصقعبي 
أن موعد عقد اجلمعية العمومية سيكون 
كما ذكرنا في اعالن ســـابق يوم السبت 
القـــادم املوافق 13 فبراير 2010 الســـاعة 
التاســـعة صباحا في فندق ايبيز ـ بون 
كوفير مبدينة ستراســـبورغ الفرنسية، 
داعيا اجلموع الطالبية الدارسني في تلك 
املناطق واالعضاء في اجلمعية العمومية 

للحضور واثراء النقاش ومحاسبة ممثلهم 
الشرعي وتقييم ادائه خالل العام النقابي 

املنصرم.
من جانب آخر شكر الصقعبي الهيئة 
اإلدارية احلالية الحتاد فرنسا على تعاونهم 
امللحوظ مع اخوانهم في الهيئة التنفيذية 
طوال العام املاضي ومشاركاتهم االيجابية 
في جميع االنشطة واملؤمترات وعلى كل 
االصعدة، كما شـــكرهم على املســـاهمة 
الفعالة ـ خالل االيـــام القليلة املاضية ـ 
في االعـــداد النتخابات االحتاد الوطني ـ 
فرع فرنسا، كما اعرب عن سعادته البالغة 
لتفهـــم الهيئة االدارية اهمية املشـــاركة 
الطالبيـــة واتاحة الفرصة امام اكبر عدد 
ممكن من الطالب والطالبات لالستعداد 
لهذا العرس الدميوقراطي، وكان ذلك منذ 
البداية باإلعالن مبكرا عن موعد اجلمعية 
العمومية وموعد اقامة االنتخابات، حيث 
كان االعالن قبل 15 يوما من املوعد احملدد، 
كذلك احلرص على ايصال املعلومة جلميع 
الطلبة الذين يحق لهم املشـــاركة سواء 
باإلعالن عن طريق املوقـــع اإللكتروني 
الرسمي لالحتاد او بالرسائل االلكترونية 
املباشـــرة، وكذلك اعتمادهم يوم السبت 
ليكون يوم اجلمعية العمومية واالنتخابات 
وهو عطلة رسمية في اوروبا اكبر دليل 
على اهتمامهم الواضح بالطالب الكويتي 
وحرصهم على حضوره ومشـــاركته في 

العملية االنتخابية.

»العلوم« تختبر بنجاح تجربة التحكم بالمجهر اإللكتروني عن بعد

الرفاعي: قبول 94 طالبًا وطالبة في الجامعة من المحولين وغير الكويتيين للفصل الثاني
دعاهم إلى التوجه إلى صالة القبول والتسجيل في المواعيد المحددة لتسجيل المواد

د.مثنى الرفاعي

آالء خليفة
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مثنى 
الرفاعي أنه قـــد مت البت في قبـــول 94 طالبا وطالبة من 
احملولـــني من خارج اجلامعة والطلبـــة غير الكويتيني من 
الفئـــات املقرر قبولها، باإلضافة الـــى أبناء الكويتيات من 

غير محددي اجلنسية.
وأوضـــح عميد القبول والتســـجيل انه قد مت قبول 67 
طالبا وطالبـــة غير كويتيني خريجي املرحلة الثانوية من 
مختلف اجلنسيات في جميع كليات اجلامعة، ويشمل هذا 
العدد أبناء الكويتيات غير محددي اجلنسية وفئات الطلبة 

غير الكويتيني من أبناء الديبلوماسيني، أبناء أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة، أبناء العاملني باجلامعة، املنح الثقافية، 
منح الرئيس األعلى للجامعة، أزواج الكويتيني، أبناء الشهداء، 
أبنـــاء دول مجلس التعاون املقيمني في الكويت مضيفا أن 
هناك أربعة من طلبة املنح الثقافية من املرشـــحني للقبول 
في كليتي الهندسية والبترول والعلوم اإلدارية لم يبت في 
قبولهم حلني أدائهم اختبارات القدرات األكادميية مع بداية 

الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2010/2009.
كما أشار د.الرفاعي الى ان قبول الطلبة غير الكويتيني قد 
مت وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء األعداد احملددة لهم في كل 

كلية وفقا لقرار مجلس اجلامعة أخذا بعني االعتبار احلدود 
الدنيا لقبول الطلبة الكويتيني في الكليات املختلفة.

واضاف أنه مت البت أيضا فـــي قبول 27 طالبا وطالبة 
محولني من جامعات أخرى وخريجي كليات الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وكذلك الطلبة املرشـــحون 
خريجو كلية علي السالم للعلوم العسكرية واملستوفون 
جلميع شروط التحويل الى جامعة الكويت. علما بأن هناك 
طالبـــا واحدا فقط مؤجال البت فـــي قبوله حلني رد الكلية 
املعنية مبا درســـه من مقررات. وبني د.مثنى الرفاعي بأنه 
سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة الى جميع 

الطلبة املقبولني محدد فيها الكلية التي مت قوبل الطالب فيها، 
وموعد تسجيله في مقررات الفصل الثاني القادم. وانه على 
جميع الطلبة التوجه الى صالة القبول والتسجيل بالشويخ 
في املواعيد احملددة لهم مع ضرورة مراعاة االلتزام باحلضور 
شخصيا أو من ميثلهم في املوعد احملدد واصطحاب البطاقة 

املدنية األصلية معهم.
وختم عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت تصريحه 
بتهنئة الطلبـــة املقبولني وأولياء أمورهم على قبولهم في 

اجلامعة ومتنياته للطلبة مبسيرة دراسية موفقة.
وفيما يلي اسماء املقبولني

كلية اآلداب
اسماء مصبح علي البريكي  ٭
سكينة محمد يوسف عبد  ٭

عذاري درويش زايد السعدي  ٭
غالية محمد منير ربحي وفا  ٭

نادية رمزي محمد قاسم  ٭
جنيبة محفوظ سمحات  ٭

نوال بنت مبارك بن عبداهلل بن   ٭
سعيد الهناني

هندو محمد تاج الدين  ٭
ابراهيم لو  ٭

انس خامسو  ٭
صالح الدين فضل الدين  ٭

عادل طعيمس صالح العتيبي  ٭
عبيد محمد عبيد العجمي  ٭

محمد خليفة خلفان الشريقي  ٭

محمد عبداهلل محمد الصانع  ٭
ناصر علي يوسف عبداهلل  ٭

كلية التربية ـ التخصصات األدبية

محســــن  عبــــداهلل  اشــــواق   ٭
املطيري

البنــــدري محمــــاس عــــوض   ٭
املطيري

سارة فالح منصور جنيف سفر  ٭
مرمي شنان سالم الشمري  ٭
مها نايف قضيان العازمي  ٭
نورة حسن محمد العجمي  ٭
سالم راشد جديع الهاجري  ٭

كلية التربية ـ التخصصات العلمية

ســــارة دهــــام محمــــد شــــعالن   ٭

الشمري
مهــــا بنــــت ســــعيد بن راشــــد   ٭

االشخري
حسني حمدان جبار ونحى  ٭

ناصــــر  علــــي  عبدالناصــــر   ٭
الغيالني

محمد فؤاد محمد الزرقة  ٭

كلية الشريعة

أســــماء عبداهلل سعيد عبداهلل   ٭
البحري

تاضي مطير هزاع الظفيري  ٭
شكيبا اسد اهلل  ٭

فــــارس  مضحــــي  غنـمــــاء   ٭
الدوسري

فتيخة عايد احلريجي  ٭

نبيلة فضل  ٭
عبدالعزيــــز  عــــادل  احمــــد   ٭

العـكاري
اسماعيل ابراهيم  ٭

خالد عبدالغني محمد  ٭
ديدي محمد الياس  ٭

سلطان بدر محمد صرام  ٭
عبداللطيف احمد عبداحملســــن   ٭

السبيعي
عبدالســــالم ســــعيد عبدالــــاله   ٭

وارسمه
علي عواد محمد العازمي  ٭

عمر علي يوسف األنصاري  ٭
فهد فالح رجعان صالح  ٭

محمد فهد عبدالرحمن اخلراز  ٭
محمد ناصر علي العمران  ٭

نصار مزيد نصار الشريعان  ٭

كلية العلوم االجتماعية

دانة مزيد سلطان الظفيري  ٭
مرمي شارين اخطر  ٭

مي محمد خليف العنزي  ٭
نوف فالح محسن الشمري  ٭

ابوبكر محمدو يحيى  ٭
ادريسا ابراهيم آية اهلل  ٭

طالل محمد مطر الشمري  ٭
فهد عويضة مناحي العجمي  ٭

فهد محسن شامان عايد  ٭

كلية العلوم اإلدارية

اسراء فتحي سعود عبداهلل  ٭
دانة زهير شحادة درسيه  ٭

عبداحملســــن  يوســــف  روان   ٭
الشايجي

فضة أمني عبداهلل احمد  ٭
نور ماهر رباح سبيتاني  ٭

نيرفانا محمود بدير احلداد  ٭
هناء محمود محمد عبدالرزاق  ٭
خالد عبداهلل دغيم الهاجري  ٭

مصطفى فاضل بينتر  ٭
هادي محمد حسني مكي  ٭

كلية العلوم ـ العلوم البيولوجية

اسماء احمد حاجي محمد ايليه  ٭
اميان آدم اسماعيل هرس  ٭

سامية عمر اسماعيل مره بالله  ٭
سمر نضال ابراهيم اسبيته  ٭

لطيفة ثاني مزعل الصقار  ٭

لولوة امني عبدالرقيب االهدل  ٭
نرجس محمد اسماعيل  ٭

عبــــداهلل  خميــــس  نســــيبة   ٭
السنيدي

عبداهلل سالم علي السعيدي  ٭
ناهي هذال محمد سعيد  ٭

كلية العلوم ـ رياضيات وطبيعة

أمل محمود علي مطر  ٭
حليمة بنت سليم بن سالم الهنائي  ٭

ندى ندمي قاسم اخلطيب  ٭
احمد مسعود حمد الغافري  ٭

خالد مطر علي ماجد العنزي  ٭
فهد سليمان حمود العنزي  ٭

فيصل عبدالعزيز خليفة احلريبي  ٭
قســــور بــــن عمــــر بن ســــالم   ٭

الراشدي
محمد داود سلمان النصار  ٭

محمد عثمان  ٭
محمد عبدالرحمن فوزي مدوخ  ٭

يامن محمد خليل الفرا  ٭

كلية الهندسة ـ بقية التخصصات

رمي خليل حسن حموضة  ٭
نــــور عبدالــــرؤوف عبدالعزيز   ٭

الشايب
ناصــــر  عبدالرحمــــن  خالــــد   ٭

الظفيري
سامي جزاع حمدان الشمري  ٭

محمود محمد جمال حبيب  ٭
االلــــه قاســــم  وســــيم عبــــد   ٭

عبدالنبي
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