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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن رئيس الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت بدر نش���مي ان الهيئة التنفيذية 
احلالية وضعت أولى اولوياتها للعام النقابي احلالي 
وهي اش���هار االحتاد ملا له من اهمية قصوى في 
تنظيم اعمال احلركة الطالبية بصورة افضل وقال 
نشمي ان االشهار يعود بفوائد تصب جميعا في 

مصلح���ة احلركة الطالبية وذلك ألنه يس���هم في 
حفظ حقوق احلركة الطالبية، واشار العنزي الى 
ان قضية االشهار كانت ومازالت مطلب الهيئات في 
التنفيذية السابقة واحلالية، وطالب نشمي وزارة 
التربية والتعليم وعلى رأس���ها د.موضي احلمود 
بالتحرك حلسم موضوع االشهار الذي لم يتحرك 

منذ سنوات وهو حبيس ادراج الوزارة.

نشمي: اإلشهار األولوية األولى لـ»التنفيذية«،

قبول 130 طالبًا وطالبة في البعثات الداخلية بالكليات الخاصة

مدينة صباح السالم اجلامعية، 
كاشفا ان املناقصات مت ارسالها 
الى اللجان املختصة للبت فيها، 
وان املشروع سيرى النور خالل 

السنوات القليلة املقبلة.
وأعرب د.الفهيد عن سعادته 
حيال هذا االحتفال التي نظمها 
االحت���اد الوطني لطلبة جامعة 
الكوي���ت، مثنيا عل���ى اجلهود 
التي يقوم بها االحتاد  احلثيثة 
خلدمة املجتمع الطالبي في احلقل 

التعليمي.
ومن جانبه حت���دث رئيس 
احتاد الطلبة عمار الكندري عن 
تاريخ جامعة الكويت واالجنازات 
التي حققتها االس���رة اجلامعية 
منذ تأسيسها عام 1966، مشيرا 
الى ان ابرز االجنازات التي قامت 
بها االدارة احلالية متمثلة مبدير 
اجلامعة د.عبداهلل الفهيد وعلى 
رأس���ها توقيع اتفاقي���ة البنية 
التحتية ملشروع صباح السالم 
اجلامعية وتسمية هذا املشروع 
تيمنا باملغفور له الشيخ صباح 
الذي انشئت  الس���الم الصباح 

اجلامعة في عهده.

وايرلندا من خالل االلتقاء بضيوف 
الكويت والتجمع مع بعضهم من 
مختلف اجلامعات واملدن في جو 
الوطني والتأكيد  مفعم باالنتماء 
عل����ى الوحدة الوطني����ة لنبذ كل 
الفروقات وما من ش����أنه تعكير 
روح هذا االنتماء للكويت واسرة 
الصباح الكرام هذه االسرة الكرمية 
التي اختارها وارتضاها الشعب 

لتقود دفة احلكم بكل اقتدار.
واض����اف العن����زي ان »وطن 
النهار« سيس����تضيف العديد من 
الشخصيات البارزة والتي تسهم 
بش����كل مباش����ر في بناء الكويت 
وازدهارها كما س����يكون للجانب 
الترويحي دور في فقرات املهرجان 

من خالل املسابقات واجلوائز.

محمد هالل الخالدي
أعلن مدي����ر ادارة املعاهد ومراكز التدريب االهلي����ة بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ابراهيم دش����تي ان����ه بناء على تعليمات 
م����ن ادارة الهيئة وحتقيقا للصالح العام، تقرر وقف قبول طلبات فتح 
معاهد اهلية جديدة للتدريب االهلي اعتبارا من تاريخ 2010/2/21 وملدة 
6 شهور، أما بالنسبة للطالبات السابق تقدميها قبل صدور القرار فقد 
تقرر منحها 30 يوما فقط من تاريخه الستكمال املتطلبات واملستندات 
املقررة، وس����يتم بعد هذه املهلة الغاء الطلبات التي لم يتم اس����تيفاء 
املتطلب����ات فيها وال يحق ملقدميها الرجوع ال����ى ادارة الهيئة. واضاف 
دش����تي ان ادارة املعاهد االهلية مجتمعني من سبق ان تقدموا بطلبات 
فتح معاهد اهلية جديدة على اتباع كل اللوائح والتعليمات املعمول بها 
في شأن املعاهد االهلية، خاصة فيما يتعلق باملساحات واعداد الغرف 
طبقا لعدد املواد املرخص بها وش����روط نقل املقر ونقل امللكية وتغيير 

اسم املعهد وغير ذلك من االمور.

آالء خليفة
ذك����ر رئيس اللجن����ة املنظمة 
ملهرجان »وطن النهار« يوس����ف 
العنزي ان االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
ليعت����ز باحلضور الطالبي البناء 
في مختلف االنشطة التي ينظمها 
االحتاد والتي يأتي مهرجان »وطن 
النه����ار« في مقدمته����ا كمهرجان 
وطني يقام مبناس����بة الذكرى ال� 
الكويت والذكرى  49 الس����تقالل 
19 لتحرير البالد والرابعة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم. وبنينّ العنزي 
أن مهرجان »وط����ن النهار« الذي 
س����يقام في فن����دق »كمبرالند،« 
بالعاصمة البريطانية لندن السبت 

ميعاد متروك العنزي  ٭
حسنة هزاع العجمي  ٭

انعام نادر بشير  ٭
أسيل عصام العصيمي  ٭

فاطمة سمير حسني  ٭
سارة خالد النوة  ٭

حوراء جاسم احلربي  ٭
الدانة سعد املسعود  ٭

ديكور وتصميم داخلي

شوق وليد الهويشل  ٭
أمني عبداهلل غالم  ٭

طيبة أمان إسماعيل  ٭
نوف سالم الرشيدي  ٭
نوال بشير العنزي  ٭

بشاير حسني الرومي  ٭
خلود عبدالرحمن العجمي  ٭

إميان فيصل الشمري  ٭
مرمي عبدالكرمي فتح اهلل  ٭

أفراح فيصل العتيبي  ٭
ميسة علي الزاير  ٭

شيماء طالل الهندال  ٭
شيماء سبيت السناني  ٭

مرمي سبيت السناني  ٭
ح���وراء حس���ني نص���������ار   ٭

طاهر

سارة حمد مرزوق  ٭
أسيل غامن العدواني  ٭
رفعة بدر القحطاني  ٭

مها فهد الدعجاني  ٭
موضي جاسم احلويلي  ٭
العنود مهدي العجمي  ٭
نورة مبارك العتيبي  ٭

حصة عبدالعزيز القمالس  ٭
أروى فهد الضرمان  ٭

تسويق

بدور عدنان الغامن  ٭
مروة سمير الناصر  ٭

جواهر عبداحملسن الشيحة  ٭
حصة فهد الضرمان  ٭

منيرة داود الرشيدان  ٭
شريفة محمد العيسى  ٭

ربى محمد صالحي  ٭

تصميم جرافيكي

رمي فالح العجمي  ٭
آالء علي دشتي  ٭
أبرار منير كرم  ٭

أعمال مصرفية

آيات محمد قاسم  ٭

ليان مأمون عبداحلليم بركات  ٭
عبداهلل فهد روضان غدنان  ٭
جاسم عادل حسني القطان  ٭

مبارك محسن جاسم العنزي  ٭
فهد تيسير يعقوب الثويني  ٭

أحمد نايف جابر الصباح  ٭
مس���اعد محم���د عبدال���رزاق   ٭

املنيس
جاسم محمد هاني املتروك  ٭

عيسى عصام بدر حسني  ٭
مشعل محمد مش��عل الظفيري  ٭

فاطم��������ة س���لي����مان محمد   ٭
الشيباني

سارة أسامة يوسف الفرحان  ٭
يوسف يعقوب يوسف عثمان  ٭

عبداهلل محمد سعد اجلناع  ٭
حمد بدر عيسى العبداجلادر  ٭

عب���داهلل س���عد عبدالعزي���ز   ٭
املعتوق

سارة بدر حسني احلداد  ٭
يعق���وب  عب���داهلل  بدري���ة   ٭

اللوغاني

كلية بوكسهل للبنات

تكنولوجيا املعلومات  ٭
نصرة سالم ضيف  ٭

جابر عبدالرضا جابر محمد  ٭

تسويق

سارة مشعل جزاع العنزي  ٭
حامد أحمد حامد النوري  ٭

نورا محمد عبدالرحمن امللحم  ٭
أنفال علي ماضي فيروز  ٭

حصة ناصر سعد الربابة  ٭
عبدالعزيز أحمد محمد اخلالد  ٭

إدارة أعمال

صبا علي بدر الرومي  ٭
حبي���ب  يعق���وب  احلس���ن   ٭

اإلبراهيم
سارة عبداحلكيم سليم السليم  ٭

عبدالعزي���ز صب���اح محم���د   ٭
الصباح

عبدالعزيز فيصل عيد السالم  ٭
مرمي عبداهلل محمد شبر  ٭

عبدالك���رمي  صال���ح  ج���راح   ٭
العازمي

الزهراء عباس حس���ني  فاطمة   ٭
عبدالرضا

دالل عارف قاسم أبل  ٭
حصة ناصر أحمد الدرويش  ٭

علي حسني علي اخلباز  ٭

يوسف صالح محمد اجلرادي  ٭
عبداهلل محمد احمد املال  ٭

عبدالرحم���ن عل���ي عبدالعزيز   ٭
احلويل

هندسة مدنية

راش���د س���يف الدي���ن عبداهلل   ٭
السيف

سلطانة عبداهلل سعد احلويلة  ٭
خلي���ل  ولي���د  عبدالرحم���ن   ٭

الساعي
مرمي محمد ابراهيم األنبعي  ٭

فجر حامد ناصر املطر  ٭
دانة محمد عبداهلل العيدان  ٭
زهراء عماد محمد املساعد  ٭

كوثر أحمد محمد بارون  ٭
أسماء جعفر عبداهلل يوسف  ٭

زينب باقر أكبر أكبر  ٭
آمن����ة عيس���ى حس���ي��ن   ٭

الفيلكاوي
بسمة حمدان فرج مرشد  ٭
فهد مسلم محمد الرمثان  ٭

آمنة سالم عبداجلبار عبداهلل  ٭
جنان حميد مزعل الشمري  ٭

حسني عيسى حسني بوصخر  ٭
عبداهلل داود سليمان السالم  ٭

التي مت  لألم���ور واالجن���ازات 
حتقيقها، مش���يرا الى ان النقد 
الوسائل املختلفة  املستمر عبر 

يورث السلبية في العمل.
واشار الى ان جامعة الكويت 
صرح تعليمي تفخر به الدولة، 
جتاوز عدد اخلريجني ال� 80.000 
طالب وطالبة منذ تأسيس���ها، 
موضحا ان اجلامعة ماضية في 
تقدمي االجنازات التي تهدف خلدمة 
املجتمع الطالبي، وذلك بعد توقيع 
عقد انشاء البنية التحتية ملشروع 

27 اجلاري يهدف للجمع بني الفائدة 
والترويج إلضفاء البهجة والسرور 
على طلبة وطالبات اململكة املتحدة 

صرحت نائ��ب األمني الع��ام لألمانة العامة ملجل��س اجلامعات 
اخلاصة د.فريدة محمد علي بأن اللجنة اإلشرافية للمنح والبعثات 
الداخلي��ة ملجلس اجلامعات اخلاصة وافق��ت على قبول 130 طالبا 
وطالبة في البعثات الداخلية في برامج الدبلوم في الكلية االسترالية 

في الكويت وكلية بوكسهل للبنات.
ودعت الطلبة املقبولني الى مراجعة املؤسسة التعليمية املقبولني 
فيها الستكمال اجراءات القبول والتسجيل وإال فسيعتبر قبولهم 

ملغى وفيما يلي األسماء.

عبداملجي���د ف���وزي عبداملجيد   ٭
اإلبراهيم

زينب علي حسني أكبر  ٭
سعد جاسم سعد اخلضاري  ٭

حيدر ناصر شهاب شهاب  ٭
حنان محمد ياسني الطراح  ٭
لولوة جمال حمود التورة  ٭
علي أحمد عباس كاكولي  ٭

هندسة إلكترونية

حسني جمعة علي البلوشي  ٭

يوسف احمد ابراهيم التميمي  ٭
دش���تي  نص���راهلل  حس���ني   ٭

رودباري

هندسة النفط والغاز

باسل نسيم بشير عرار  ٭
سيف خالد عاهد اخلطيب  ٭
دانة عادل سعيد اسبيته  ٭

زيد عبدالكرمي جاسم الزيد  ٭
سارة فوزي علي الفيلكاوي  ٭

زينب عبدالكرمي مراد البلوشي  ٭
احمد عبدالرحيم احمد قاسم  ٭
مرمي عمران نوري عبدالكرمي  ٭

آالء عبدالهادي محمد الصقران  ٭
فهد ناصر مشعل املطيري  ٭

الكلية األسترالية
هندسة ميكانيكية

نزار محمد نزار علي  ٭
ضاري سامي محمد شتيل  ٭
أحمد حسني شداد الفضلي  ٭

عبدالعزيز جاسم عطية ضمد  ٭
بدر ناصر الشطي  ٭

أحمد عبدالرحمن احمد قاسم  ٭
اس���ماعيل  عب���داهلل  أحم���د   ٭

السلطان
جراح خالد فوزان الفوزان  ٭

حمد حسني حمد اخلراز  ٭
عبدالعزيز حم���د عبدالقادر آل   ٭

إبراهيم

على الطلبة المقبولين مراجعة المؤسسة المقبولين فيها الستكمال اإلجراءات

د.فريدة محمد علي

إبراهيم دشتي

د.عبداهلل الفهيد

يوسف العنزي

دشتي: وقف قبول طلبات منح
معاهد جديدة لمدة 6 أشهر

الفهيد: الجامعة لم تتباطأ في بعض المشاريع 
وإنما تتأنى لتتفادى األخطاء والعيوب

اتحاد بريطانيا ينظم »وطن النهار« السبت

خالل االحتفال بمرور 43 عامًا على تأسيس الجامعة

الجامعة تدعو الطلبة المستجدين لمراجعة مكاتب اإلشراف االجتماعي 
بالكليات ليتم صرف المكافأة االجتماعية لهم مع بدء الدراسة

»أعضاء هيئة التدريس« عقدت جمعيتها العمومية: 
رفض زيادة االشتراك السنوي من 5 إلى 20 دينارًا

أما املواد التي متت املوافقة على 
تعديلها فهي:

م���ادة )3( العضوي���ة ف���ي 
اجلمعية

العاملون هم  أوال: األعضاء 
أعضاء هيئة التدريس ومدرسو 
اللغات واملدرسون املساعدون 

في جامعة الكويت. 
ثانيا: األعضاء املنتسبون هم 
املعيدون في جامعة الكويت، وكل 
عضو عامل في اجلمعية انتهت 
عالقته بالتقاعد من اجلامعة ما 
لم يعلنوا للهيئة اإلدارية كتابة 

عدم رغبتهم في العضوية. 
مادة )4( شروط العضوية

البن���د )2(: تقدمي طلب إلى 
النماذج  الهيئة اإلدارية وف���ق 

اخلاصة بذلك. 
البند )3(: تسديد االشتراك 

السنوي ومقابل العضوية. 
مادة )31( تودع أموال اجلمعية 
في حساب خاص في املصارف 
الكويتية باسم جمعية أعضاء 
هيئ���ة التدريس، على أن تبقى 
في عهدة أمني الصندوق سلفة 
مس���تدمية ال يتجاوز مقدارها 
املائة دينار للصرف على األمور 

العاجلة.

بعد التعديل

م���ادة )30( تتك���ون موارد 
اجلمعية من:

مقابل العضوية وقدره دينار 
واحد يدفع مرة واحدة طوال مدة 

العضوية.
االشتراك السنوي لألعضاء 
ومقداره عشرون دينارا ويخول 
إدارة  التدريس  أعضاء هيئ���ة 
الش���ؤون املالية ف���ي اجلامعة 
استقطاع قيمة االشتراكات من 

رواتبهم لصالح اجلمعية.
مادة )35(  يبدأ تنفيذ الفقرتني 
)1( و)2( من املادة )30( مع بداية 

السنة املالية 2010.

هيئة التدريس الكويتيني.
� موافقة مجلس اجلامعة على 
رفع س����ن التقاعد ألعضاء هيئة 
التدريس الكويتيني ليصبح سبعني 

عاما.
� موافقة مجلس اجلامعة لزيادة 
مخصصات اجلمعية بحيث تصبح 
سبعني ألف دينار بزيادة مقدارها 
اربعني ألف دينار وذلك ابتداء من 

العام املالي 2011/2010.
 � موافق����ة مجل����س اجلامعة 
بتخفيف الشروط الالزمة لتعليم 
األبناء، وقد طالبت اجلمعية بإلغاء 

هذه الشروط.
� موافق����ة مجل����س اجلامعة 
على منح أعضاء هيئة التدريس 
الكويتيني بدال نقديا يعادل قيمة 
التذاكر السنوية على درجة رجال 
األعمال ذهابا وإيابا لهم وألزواجهم 

ولثالثة من األبناء.
� موافقة مجلس اجلامعة على 
اس����تحداث نظام األس����اتذة غير 

املتفرغني.
البصم����ة االلكترونية  � رفع 
للحضور واالنصراف عن املدرسني 

املساعدين. 

وكش����ف عن وج����ود جهود 
مباشرة من قبل اإلدارة اجلامعية 
للطعن في شرعية اجلمعية من 
القانونية  اإلف����ادة  خالل طل����ب 
حول ذل����ك األمر من اللجنة التي 
شكلها مجلس اجلامعة بناء على 
اقتراح مدير اجلامعة ولكن أبت 
اللجنة اخلوض في هذا األمر ألن 
جمعية أعضاء هيئة التدريس هي 
جمعيتهم وأغلبية من هم مبجلس 
اجلامعة أعضاء في جمعية أعضاء 

هيئة التدريس. 
بعد ذل����ك حتدث الرفاعي عن 
إجنازات الهيئة اإلدارية جلمعية 
أعضاء هيئة التدريس حيث قال: 
أبرز املزايا التي مت حتقيقها هي: 
� موافقة مجلس اجلامعة على 
تسوية الرواتب التقاعدية ألعضاء 
هيئة التدريس الكويتيني حسب 

آخر مرتب شامل.
� قدمت اجلمعية طلب تعديل 
مكافأة نهاية خدمة لغير الكويتيني 
بحيث يتم حسابها بناء على الراتب 

الشامل.
� موافقة مجلس اجلامعة على 
توفير التأم����ني الصحي ألعضاء 

اجلامعية لم تصرف لنا مستحقاتنا 
محاولة منها حلدنا واستدراجنا 
إلى موقف معني، مؤكدا ان »هذه 
الزيادة تص����ب في صالح حرية 
واستقاللية اجلمعية وهذه احلرية 
التي س����نحصل عليه����ا ال تقدر 
بثمن وستخدم الهيئة التدريسية 
كافة ونحن بحاجة لهذه الزيادة 
لتسهيل أمور وقضايا اجلمعية 
عند امتناع اإلدارة اجلامعية عن 
منحنا مس����تحقاتنا«.... وفيما 
يلي تفاصيل ما دار في اجلمعية 

العمومية:
ق����ال رئيس الهيئ����ة اإلدارية 
بجمعي����ة أعضاء هيئة التدريس 
د.أحمد الرفاعي: ال يخفى عليكم ما 
تعرضت له اجلمعية من محاوالت 
وفق أشكال وأمناط مختلفة لعرقلة 
عملها حيث قام بعض األشخاص 
احملسوبني على اإلدارة اجلامعية 
وهم أعضاء سابقون في اجلمعية 
بالطعن في شرعيتها من خالل رفع 
دع����اوى قضائية حللها الفتا إلى 
أن القضاء الكويتي أقر بشرعية 
ومش����روعية اجلمعية وأنصفها 

ورفض مثل هذه الدعاوى. 

آالء خليفة 
عقدت جمعي����ة أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
وذلك مس����اء أمس األول بالقاعة 
املستديرة باحلرم اجلامعي مبنطقة 
الشويخ ملناقشة التقريرين األدبي 
واملالي عن فترة 2008/5/22 إلى 
2009/12/15 في اجلمعية العمومية 
العادية ومناقش����ة تعديل بعض 
بنود الالئحة األساسية للجمعية 
في اجلمعية العمومية غير العادية، 
ومت التط����رق للتقريرين األدبي 
واملالي في اجلمعي����ة العمومية 
العادية وحاز املوافقة ولم حتدث 
أية خالفات بني أعضاء اجلمعية 
التقريرين  البنود في ذلك  حول 
بينما ش����هدت القاعة املستديرة 
خالفات شديدة وحادة بني أعضاء 
العادية  العمومية غير  اجلمعية 
عند مناقشة تعديل املادة ثالثني 
الالئحة األساسية للجمعية  من 
واس����تمر النقاش في هذه املادة 
إلى وقت طويل استمر 45 دقيقة 
تقريبا، حيث كان مقترح التعديل 
عل����ى الالئحة زيادة االش����تراك 
السنوي ألعضاء هيئة التدريس 
في اجلمعية من خمسة دنانير إلى 
عشرين دينار سنويا، األمر الذي 
لم يتقبله أعضاء هيئة التدريس 
وطرحوا تساؤالت عديدة حول 
مبررات هذه الزي����ادة معتبرين 
أن هذه الزيادة غير منطقية وال 

حاجة لها.
ورفض عضو الهيئة اإلدارية 
التدريس  بجمعية أعضاء هيئة 
د.عبداهلل سهر عدم موافقة بعض 
أعضاء هيئة التدريس على زيادة 
رسوم االشتراك السنوي، وعلق 
قائال إن اجلمعي����ة مرت بأزمات 
مالية حادة اضطررنا حينها إلى 
جم����ع التبرعات ودفع مبالغ من 
حسابنا اخلاص وهذا كله يرجع 
لس����بب واحد وه����و أن اإلدارة 

أحمد عبداهلل محمد القناعي  ٭
أسرار علي حسني العنزي  ٭
بشار إبراهيم محمد جاسم  ٭

خليف عائد خليف الشمري  ٭
صال���ح  عب���داهلل  صال���ح   ٭

العازمي
إمي���ان عبداله���ادي س���يف   ٭

البذالي
ن���ورة عبدالعزي���ز مش���عل   ٭

العنزي
في مزيد عبداهلل ابوشيبة  ٭

كليفي���خ  محم���د  ناص���ر   ٭
العجمي

هند معيض فراج العتيبي  ٭
مش���عل  محم���د  مش���عل   ٭

العدواني
انتصار سالم ساير الرشيدي  ٭

ناجي سعود سليمان غازي  ٭
أش���واق صاحب س���يد جواد   ٭

القزويني
محم���د ن���دى عاي���د اجلريد   ٭

العنزي

دانة عبدالعزيز عبداهلل نابت  ٭
جوهرة مبخوت مكراد املكراد  ٭

أمينة خالد علي قحطاني  ٭
ه���ادي  مس���عود  حس���ني   ٭

املطيري
عب���داهلل مخل���ف مليح���ان   ٭

الشمري
يوسف محمد حاجي محمد  ٭
غنيم جبارة غنيم املاجدي  ٭
عبداهلل محمد حسني املري  ٭
كساب خلف زين الشمري  ٭

عروب عايد شنان العنزي  ٭
عبدالك���رمي عبداهلل س���عود   ٭

العتيبي
نادر مرزوق راشد العتيبي  ٭

أحمد محمد عبداهلل املطيري  ٭
علي فالح بخيتان العيباني  ٭
أحمد سعدي احمد الظفيري  ٭

فايز سعد فالح الوسمي  ٭
خالد عماد احمد العميري  ٭

عبدالوهاب عباس ش���رهان   ٭
حسن

جاسم محمد احلامت  ٭
تغريد عبداهلل عيد اخلالدي  ٭

عب���داهلل عس���وج غب���اش   ٭
الشمري

عبير محسن هابس املطيري  ٭
كوثر صادق حسني الناصر  ٭

عبداهلل عادل حميد الشمري  ٭
مني���رة قيس غامن اجلاس���ر   ٭

الغامن
حترير صالح منيزل جاس���ر   ٭

فجري العنزي

دعت مديرة ادارة الرعاية االجتماعية في جامعة الكويت فاطمة عبداملجيد الطلبة 
املس��تجدين في الفصل الثاني للعام اجلامعي 2010/2009، الذين لم يقوموا بإدخال 
أرقام حس��اباتهم في البنوك لدى عمادة القبول والتس��جيل عن��د قيامهم بعميلة 
التس��جيل للدراسة في اجلامعة، الى مراجعة مكاتب اإلشراف االجتماعي بالكليات، 
مصطحبني معهم أرقام حس��اباتهم البنكي��ة، وذلك ليتم صرف املكافأة االجتماعية 

لهم مع بدء الدراسة.
وأش��ارت ال��ى ان التأخير في إحضار رقم احلس��اب س��يؤخر صرف املكافأة 

االجتماعية.
وفيما يلي أس��ماء الطلبة املستجدين للفصل الدراسي الثاني 2010/2009، الذين 

ال يوجد لهم رقم حساب بنكي لدى اإلدارة:

الذين لم يدخلوا أرقام حساباتهم البنكية لدى عمادة القبول والتسجيل

)سعود سالم(د.عبداهلل سهر ود.أحمد الرفاعي ود.إبراهيم احلمود خالل اللقاء

سعود المطيري
حت���ت رعاية مدي���ر جامعة 
الفهي���د  الكوي���ت د.عب���داهلل 
وبحض���ور أمني ع���ام اجلامعة 
الكلية،  اليتامى وعمداء  د.أنور 
نظم االحتاد الوطني لطلبة جامعة 
الكويت االحتفال الكبير مبناسبة 
مرور 43 عاما على تأسيس جامعة 
الكويت بقاعة مدي���ر اجلامعة 

مبنطقة اخلالدية.
اك���د مدير جامع���ة الكويت 
في كلمة ل���ه ان جامعة الكويت 
مغبوطة بني املؤسسات التعليمية 
في الدولة، مشيرا الى ان هناك 
أناس���ا تعودوا على جلد الذات، 
على حد قوله، وكثيرا ما تواجه 
النقد عبر وسائل اإلعالم املختلفة 
والتي تدعي تباطؤ عملية التطور 
في احلقل اجلامعي، موضحا ان 
اجلامعة لم تتباط���أ في تنفيذ 
املش���اريع، ولكنه���ا تتأنى في 
عملها متفادي���ة بذلك األخطاء 
والعي���وب، وان هن���اك جنودا 
مشكورة تعمل في الظل خلدمة 

العملية التعليمية.
كما اكد اهمية النظرة االيجابية 


