
الخميس 4 مارس 2010   9الجامعة والتطبيقي
تشجع على التميز في دراسة اللغة اإلنجليزية

»األميركية« كرّمت المقبولين في جمعية سيجما تاو دلتا الدولية

أقامت اجلامعة األميركية حفال لتكرمي 
الطلبة املقبولني في جمعية س���يجما تاو 
دلتا، وإلعالن دخولهم رسميا لهذه اجلمعية 
وتشجع هذه اجلمعية التي تتخذ الواليات 
املتحدة مقرا لها على التميز في دراسة اللغة 
االجنليزية، ويعد فرع اجلامعة االميركية 
في الكويت املسمى »ألفا رو إيتا« فرعا من 
750 فرعا دوليا ناش���طا في جميع أنحاء 
العالم وهو األول من نوعه في الش���رق 

األوسط.
ورحب مسؤولو وأعضاء هيئة التدريس 
بأهالي الطلبة ووزعت شهادات العضوية 
خالل احلفل، وألقى كل من رئيس اجلامعة 

األميركية في الكويت د.تيم سوليفان وعميد 
كلية العلوم واآلداب د.نزار حمزة ورئيس 
قسم العلوم اإلنسانية والفنون د.كريج 
لوميس كلمات للترحيب باحلضور والطلبة 
املكرمني. وختم احلفل بكلمة من رئيسة 
اجلمعية الطالبة نهى الفضلي شكرت فيها 
دعم األهل ومدرس���ي اجلامعة وتفانيهم 
وحرصهم على تهيئة بيئة مناسبة للتبادل 
احلر. وش���ددت على ان ه���ذا الدعم كان 
سببا في حتضير الطلبة املقبولني حلمل 
شعار هذه اجلمعية الدولية الذي يدعو 

الى »اإلخالص والصدق والتصميم«.
يذكر ان االنضمام لهذه اجلمعية املتميزة 

توجب على الطلبة املقبولني احلصول على 
معدل تراكمي يعادل 3.1 في كورسات األدب 
اإلجنليزي املتقدمة باالضافة حلصولهم 
على توصية من مدرس���يهم في اجلامعة 

لتميزهم من بني الطلبة اآلخرين.
»ألفا رو إيتا« فرع اجلامعة األميركية 
في الكويت من جمعية سيجما تاو دلتا 
ملتزم بالتميز في اللغة اإلجنليزية وبتحمل 
املسؤولية الكبيرة كأول الفروع في منطقة 
الشرق األوسط. والحتضان هذه املسؤولية 
يخطط أعضاء اجلمعية الى اقامة أنشطة 
لالحتفال باآلداب في اجلامعة باالضافة الى 
تقدمي عرض في مؤمتر اجلمعية السنوي 

الذي سيقام في سانت لويس، ميزوري 
بالواليات املتحدة، وعلى الرغم من كون 
اجلمعية جدي���دة في اجلامعة األميركية 
في الكويت الى ان وجودها ينطوي على 
امكانات كبيرة لكل من أعضائها ومجتمع 
اجلامعة األميركية ف���ي الكويت. وقالت 
رئيس���ة اجلمعية الطالبة نهى الفضلي 
»ان االنتماء الى هذه املنظمة املرموقة يعد 
حقيقة شرفا كبيرا وفرصة لإلثراء الفكري، 
ونحن نعلق آماال كبيرة على هذه اجلمعية 
ونثق ب���أن فرعنا في اجلامعة األميركية 
في الكويت سيقدم أفكارا جديدة ملجتمع 

اجلامعة وجلمعية سيجما تاو دلتا«.

صورة جماعية للطلبة املكرمني مع موظفي ومدرسي اجلامعة

د.عبداهلل الفهيد

قرارات تجديد تعيين وتكليف في الجامعة
من الس����ادة التالية أس����ماؤهم: 
غس����ان محمد العصفور – األمني 
العام املس����اعد للشؤون اإلدارية 

)رئيسا(.
سعاد زيد الزيد – مديرة إدارة 

التطوير اإلداري والتدريب
يوسف عبدالرحمن الكندري – 

مدير إدارة الشؤون اإلدارية
سيد ش����ابون – عضو فني – 

املكتب الفني )مقررا(
حسني السالموني – مستشار 
قانوني – إدارة الشؤون القانونية، 
نعمان عوض – عضو فني – مكتب 

األمني العام
فيما تقضي املادة الثانية من 
القرار بأن تتولى اللجنة دراسة 
الداخلي����ة  الالئح����ة  وصياغ����ة 
العمل  اللجان وفرق  الجتماعات 
باألمانة العامة بجامعة الكويت. 
وتقضي املادة الثانية من القرار بأن 
تقدم اللجنة تقريرها الى الدكتور 
أمني عام اجلامعة في موعد أقصاه 

أسبوعان من تاريخه.

الطويل – األس����تاذ بقسم اللغة 
العربي����ة وآدابه����ا ال����ى هيئ����ة 
حترير حوليات اآلداب والعلوم 

االجتماعية، وذلك ملدة عامني.
كما أصدر أم����ني عام جامعة 
الكويت د.أنور اليتامى قرارا يقضي 
في مادته األولى بتش����كيل جلنة 
إلعداد وصياغة الالئحة الداخلية 
العمل  اللجان وفرق  الجتماعات 
باألمانة العامة – جامعة الكويت 

أصدر مدي����ر جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد عددا من القرارات 

والتي تقضي باآلتي:
أوال: جتديد تعي����ني د.حامد 
العازمي - األستاذ املساعد بقسم 
هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة 
والبترول، مس����اعدا لنائب مدير 
العلمية لدعم  اجلامعة للشؤون 
القرار، وذلك ملدة عام اعتبارا من 

.2010/2/27
ثاني����ا: تكلي����ف د.حمود فهد 
القشعان – مس����اعد عميد كلية 
العل����وم االجتماعية للش����ؤون 
العليا  األكادميي����ة والدراس����ات 
بالقيام بأعم����ال العميد، اعتبارا 
من 2010/2/20، والى حني عودة 

عميد الكلية ومزاولته العمل.
ثالثا: ضم د.مازن خليل غرايبة 
– األستاذ بقسم العلوم السياسية، 
الى هيئة حترير مجلة دراسات 
اخلليج واجلزيرة العربية، وذلك 

ملدة عامني.
رابعا: ضم د.محمد عبداملجيد 

فيصل مقصيد

للدفعة 39 من خريجيها للعام 2009/2008

مقصيد: حفل التخرج السنوي الموحد 
لجامعة الكويت 15 الجاري

الرسمي باسم  أعلن املتحدث 
إدارة  الكويت ومدي����ر  جامع����ة 
العامة واإلعالم فيصل  العالقات 
مقصيد ان جامعة الكويت ستقيم 
الس����نوي املوحد  التخرج  حفل 
للدفعة 39 م����ن خريجيها للعام 
اجلامع����ي 2009/2008 في ال� 15 

م���ن الشه���ر اجل��اري.
وق����ال مقصيد ف����ي تصريح 
صحافي أمس ان اجلامعة أمتت كل 
االستعدادات والتجهيزات اخلاصة 
باحلفل الذي سيقام حتت رعاية 
العهد الشيخ نواف  س����مو ولي 
األحمد في الستاد الرياضي باحلرم 

اجلامعي في الشويخ.
وأوض����ح ان اإلدارات املعنية 
متمثلة ب����إدارة اخلدمات العامة 
وإدارة األمن والس����المة وإدارة 
اإلنشاءات والصيانة قامت بدورها 
على أكمل وجه استعدادا للحفل 

انه ت���م تش����كيل جلان  مضيفا 
خاص���ة لضم���ان جن���اح احلفل 
والتأكي����د على راحة الضي���وف 

واخلريج���ني. 
اإلدارة  ان  وق����ال مقصي����د 
العامة سعتا  اجلامعية واألمانة 

من خالل االجتماعات املكثفة إلى 
إضفاء بعض التغييرات على منط 
البهجة والسرور  احلفل إلدخال 

على اخلريجني وذويهم.
م����ن جانبه����ا ذك����رت مديرة 
إدارة ش����ؤون اخلريج����ني ف����ي 
عمادة القبول والتسجيل فاطمة 
العميري ان اإلدارة قامت بتوزيع 
التخ����رج ودعوات حضور  رداء 
مرافقي الطلبة وشهادات التهنئة 
على مكاتب التوجيه واإلرش����اد 
بالكليات اجلامعية املختلفة متهيدا 
لتوزيعها على خريجيها قبل احلفل 

السنوي.
العميري أن عمادة  وأضافت 
القبول والتسجيل بدورها ستقوم 
بإرسال رسائل قصيرة الى خريجي 
اجلامعة للعام اجلامعي 2009/2008 
على هواتفهم النقالة املسجلة لدى 

العمادة.


