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الجامعــــة
والتطبيقي

 نظمت كلية الهندس����ة في جامعة الكويت ورشة عمل 
بعنوان »التجمع الثاني في االجتاهات البحثية« استهدفت 

تطوير العمل البحثي بني القطاعني اخلاص واحلكومي.
وقال رئيس قسم الهندس����ة الكهربائية د.علي املطيري 
في تصريح صحافي بعد افتتاح الورشة التي رعاها عميد 
الكلية د.طاهر الصحاف ان القسم حريص على إبراز الدور 
البحث����ي ألعضاء هيئة التدريس وعرض آخر مس����تجدات 

البحث العلمي في التخصصات الدقيقة في مجال الهندسة 
الكهربائية حتى يتسنى للمختصني من الباحثني والطلبة 

معرفة ما يقوم به القسم من دور في هذا املجال.
وذكر ان من اهداف الورش����ة تطوير العمل البحثي مع 
القطاع اخلاص واحلكومي خارج اجلامعة وتطوير التعاون 
بني الباحثني في التخصصات املختلفة مضيفا ان 11 محاضرا 

من هيئة التدريس في الكلية سيحاضرون في الورشة.

»التجمع الثاني في االتجاهات البحثية« بالهندسة

ندوة »انطباعات كويتية من كوريا الشمالية«:
المجتمع الكوري منغلق والهاجس األمني يسيطر على الحياة

ميمونة الصباح لمتفوقي »اآلداب«: الوطن بحاجة لجهودكم
إلبراز هويتنا الحضارية في مواجهة عالم زاخر بالتحديات

اليابانية  الدراسات اآلس���يوية 
د.محمد السيد سليم: ان املجتمع 
الكوري ه���و مجتم���ع منغلق 
واملعلومات فيه نادرة ومتناقضة، 
الفت���ا الى ان كوري���ا اجلنوبية 
تعتبر منرا اس���يويا ومتوسط 
دخل الفرد 12 الف دوالر سنويا 
كما انها تعتبر ثاني اكبر دولة في 
صناعة السفن، موضحا ان هناك 
فجوة كبيرة بني كوريا الشمالية 
الى  واجلنوبية، ولفت د.سليم 
الشمالية نبعت  ازمة كوريا  ان 
من قضية املركزية السياس���ية 
الشديدة في النظام السياسي وهو 

نظام احلزب الواحد.
وق���ال: ان الش���عار املرفوع 
بالدول���ة ه���و اجلي���ش اوال، 
ان احتياجات املؤسسة  مبعنى 
العسكرية والدفاع الوطني تسبق 
اي انفاقات اخرى بالدولة سواء 
االنفاق التنم���وي او التعليمي 
التي  ان املعونات االجنبية  كما 
تصل لكوريا الشمالية تذهب الى 
املؤسس���ات العسكرية وليست 
الهاجس  ان  للمدنيني، موضحا 
االمني في هذه الدولة اساس���ي 
ومركزي وهناك س���تار حديدي 
بني املواطنني الكوريني واالجانب، 
باالضافة الى الشدة واحلزم في 
مسالة االنضباط املركزي الصارم 
والتعبئة السياس���ية وحش���د 
العقول والذي ال يعتبر اساسا 

للضمان االمني.
وتوق���ع د.س���ليم ان كوريا 
الشمالية في طريقها نحو التغيير 
ولكن املس���الة غير محس���ومة 
فكوريا الش���مالية تتميز بانها 
قومية واحدة ومعزولة باالضافة 
الى س���يطرة احل���زب احلاكم 
وبالتالي ف���ان املواطن الكوري 
تس���يطر عليه فكرة ان النظام 
الدول���ة هو االصلح  املتبع في 
واالفضل، مس���تغربا من وجود 
مستثمرين مصريني في كوريا 
الشمالية كونها دولة ال تشجع 
على االس���تثمار االجنبي، الفتا 
الى ان مناخ االستثمار في كوريا 
الشمالية صعب ولكن الصندوق 
الكويتي للتنمية ميتلك مشروعني 

هناك.

الشيخ طالل على جهد اخلريجني 
الذين نحتفي بهم، مشيرا انه عندما 
تتخرج هذه الكوكبة من الطالبات 
والط���الب نكون عل���ى يقني من 
انضمام جيل جديد من اخلريجني 
الى االجيال السابقة التي اسهمت 

في بناء الوطن الغالي.
مؤكدا للحض���ور ان الكويت 
في أم���س احلاجة الى اخلريجني 
وامثاله���م من الكلي���ات االخرى 
ليسهموا في عملية البناء والتنمية، 
وان الوطن ليوم يتطلع الى جيل 
جديد مؤمن بربه ووطنه، ويعكف 
على االستمرار في التزود بالعلوم 
واملعرف���ة والتقنية بعد ان انهى 
مرحلت���ه اجلامعية، موضحا ان 
البالد سعت  اجلهات املعنية في 
وفق توجيهات صاحب السمو وولي 
العهد الى تلبية جميع املتطلبات 
التي حتتاج اليها العملية التربوية 
والتنموية في الكويت اميانا منهم 

بالدور املنشود منها.
مش���يدا ب���اداء ودور جامعة 
الكوي���ت ف���ي تلبي���ة متطلبات 
احلاضر وخدمة اجيال املستقبل 
من خالل اداء رسالتها االساسية 
في تنمية الثروة البشرية وتأهيل 

الطلبة ورفع كفاءتهم.
ومن ناحيته قال العميد املساعد 
للش���ؤون الطالبية بكلية االداب 
د.عبداهلل الهاجري ان كلية االداب 
تعتز مبا اجنزه ابناؤها املتفوقون 
وتفخ���ر مبا حصل���وا عليه من 
حتصيل علمي متميز، مبينا ان 
مهمة اجلامعة هي استثمار االنسان 
والطلبة هم اعز واغلى استثمار، 
فدور اجلامعة تدريب طلبتها على 
التفكير السليم والتحليل العلمي 
الدقيق، شاكرا الشيخ طالل اخلالد 
على حض���وره ورعايته للحفل، 
متمنيا للطلبة التوفيق واالستمرار 

بالنجاح.

الوطن والدفاع عنه، مشيرا الى 
ان اإلنسان الكوري له حياتان، 
التي تعتمد على  املادية  احلياة 
الدفاع عن الوطن وخدمته واحلياة 
االجتماعية وهي عبارة عن اإلرث 
الذي ورثه املواطن الكوري من 

خالل أعماله.
وأشار الى ان الزعيم األعظم 
لديهم هو في حقيقة األمر متوفى 
ولكنهم يتصرفون وكأنه موجود 
عل���ى قيد احلي���اة، موضحا ان 
الدخل القومي لكوريا الشمالية 
غير معروف ولكن هناك معلومات 
غير موثقة تفيد بان ما يصرف 
على االس���لحة يبل���غ حوالي 9 
مليارات دوالر سنويا، فاجليش 

اوال كما هو شعارهم.
واشار د.العيسى الى ان الدولة 
توفر ملواطنيها السكن والتعليم 
والرعاية الصحية والعمل مجانا 
واحلياة العسكرية طاغية على 
الشعب الكوري ومسيطرة على 
احلياة االجتماعي���ة، فاجلندي 
يعم���ل بالزراع���ة والتنظي���ف 

والتشييد والبناء.
اما د.عبداهلل سهر من قسم 
العلوم السياسية فتوجه بالشكر 
اجلزيل الى الكوي���ت بعد هذه 
الرحل���ة ملا يتمتع به الش���عب 
الكويتي من حرية التعبير ونعمة 

النظام الدميوقراطي.
ومن ناحيته قال رئيس وحدة 

الش���خصية  يصعب معه بناء 
املتزنة لدى اإلنسان.

وأش���ار الى انه من املالحظ 
الش���مالية توجيه  في كوري���ا 
الطاق���ات لدعم اجلانب  جميع 
العس���كري وال���ذي يأتي على 
ان  حساب األنظمة األخرى كما 
معظ���م مهارات األف���راد تتركز 
العس���كرية مبا  على اجلوانب 
يجعلهم غير قادرين على تلبية 
متطلبات احلياة املدنية، موضحا 
ان الدراسات تقول انه في حالة 
التخلي عن احلياة العسكرية ففي 
العنف  الى  الناس  الغالب يلجأ 

في حياتهم العادية.
وش���دد د.الظفيري على ان 
عس���كرة املجتمعات هو اغتيال 
حقيقي للهواية والهوية والرغبة 
والطموح والسرور واإلبداع في 

املجتمعات.
وم���ن ناحيت���ه ق���ال د.بدر 
الكوري  العيس���ى: ان املجتمع 
مجتمع غريب، ل� 3 أسباب منها 
احلص���ار االقتص���ادي املخيف 
وانغالق املجتم���ع الكوري عن 
املجتم���ع اخلارج���ي والهاجس 

األمني لديهم.
الفت���ا ال���ى ان عدد س���كان 
كوريا الشمالية يبلغ 22 مليونا 
والدولة تقوم على اس���تقاللية 
الف���رد واالعتماد عل���ى الذات، 
الفرد بكل جهد حلماية  ويعمل 

احلياة االجتماعية وتسيطر على 
عامة الناس هواجس احلرب بأنها 
قد حتدث في اي وقت، باالضافة 
الى ان جميع الناس لديهم عدو 
مش���ترك في أذهان الناس حتى 

يلتفوا حول القيادة.
واضاف قائال: ويسيطر على 
الش���عب الكوري فكرة تقديس 
األفراد فال ميك���ن ذكر القائد إال 
العظيم وجثته محنطة  بالقائد 
ليراها اجلميع ولكن بعد املرور 
البروتوكوالت،  بالكثي���ر م���ن 
مشيرا الى نظام املراقبة اما عن 
طريق األفراد أو الكاميرات كما 
ان األناش���يد الوطنية موجودة 
في كل م���كان فالتعبئة العامة 

موجودة دائما.
مش���يرا الى ظاه���رة الزهد 
الشمالية  املنتش���رة في كوريا 
املالب���س واملباني  من ناحي���ة 
وفي املقابل ف���إن كل ما يرتبط 
بالزعيم او احل���زب مبالغ فيه 
فتماثيل الزعيم تصل الى أقصى 

االرتفاعات.
أما عن االتصاالت فأشار الى ان 
هناك شبكتني لالتصاالت الهاتفية، 
واحدة للكوريني وأخرى لألجانب،  
وعن سلبيات احلياة االجتماعية 
في كوريا الشمالية قال ان هناك 
تدميرا للبناء األساسي للشخصية 
اإلنسانية فكأنهم ميحون شخصية 
الفرد ويذوبونها في اجلماعة مبا 

ان املستقبل الواعد يكون عماده 
الرؤية السديدة الثاقبة الوسطية 
في النهج والسلوك واالبتعاد عن 
التطرف والغلو في الرأي، واثنى 

اخلالد الصباح ان الوطن بشرائحه 
كاف���ة يتطلع الى تل���ك الوجوه 
املبدعة  الطاقات  النيرة، وتل���ك 
لتحقيق طموحاته الكبيرة، مبينا 

احلضارية في مواجهة عالم جديد 
زاخر بالتحديات ال ميكن مواجهته 

اال بالتسلح بالعلم.
ومن جهته قال الشيخ طالل 

آالء خليفة
زار وف���د من كلي���ة العلوم 
االجتماعي���ة جمهوري���ة كوريا 
الش���مالية، وتش���كل الوفد من 
عميد كلي���ة العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا أسيري ورئيس قسم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية 
د.عبدالوهاب الظفيري والدكتور 
بقس���م االجتم���اع واخلدم���ة 
االجتماعية د.بدر العيسى ومن 
قسم العلوم السياسية د.عبداهلل 
س���هر ورئيس وحدة الدراسات 
اآلس���يوية واليابانية د.محمد 
السيد سليم، وبعد عودة الوفد 
من كوريا الشمالية، نظمت وحدة 
الدراسات اآلسيوية اليابانية ندوة 
ظهر امس حتت عنوان »انطباعات 

كويتية من كوريا الشمالية«.
في البداية حتدث د.عبدالوهاب 
الظفيري عن عسكرة املجتمع وهو 
من املواضي���ع القدمية احلديثة 
من وجهة نظ���ره ولها دور في 
النفسية  تكوين اإلستراتيجية 
واالجتماعية في املجتمعات وتؤثر 
على السلوك االجتماعية في تلك 

املنطقة.
وتابع قائال: من النادر ان جند 
مجتمعات معسكرة كما هو احلال 
في كوريا الش���مالية وهو نابع 
النظام الشيوعي، الفتا الى  من 
ان الفكرة مبنية على ان جميع 
األنشطة اخلاصة باحلياة العامة 
مرتبطة باجلهة احلكومية واحلزب 
احلاكم،  وحول إس���تراتيجية 
التنشئة لديهم أوضح د.الظفيري 
ان احلكومة تعلم األطفال من عمر 
مبكر وتكون مسؤولة عنهم في 
الدراسية وهنا  جميع مراحلهم 
يكون دور األسرة محدودا جدا 
ويكون االنتماء للدولة واحلزب 
وليس لألسرة والقبيلة واملنطقة 
كما هو احلال في دولنا العربية، 
موضحا ان احلرص على الطاعة 
العمياء أمر ال يقبل النقاش في 
كوريا الش���مالية والوالء ويتم 
توجيه األبناء حسب التخصصات 
التي يراها احل���زب والرغبات 

الفردية غير متوافرة.
متابعا: ومن املالحظ ان هناك 
رتابة عامة مسيطرة على منط 

سعود المطيري
حتت رعاية وحضور العضو 
املنت���دب للعالق���ات احلكومية 
العامة  والبرملاني���ة والعالقات 
واالع���الم ومؤسس���ة البترول 
الكويتية الش���يخ طالل اخلالد 
وحض���ور عميدة كلي���ة االداب 
د.ميمونة الصباح والش���يخة 
فريحة االحم���د وعدد كبير من 
اولياء امور الطلبة واعضاء هيئة 
التدريس اقامت كلية االداب حفل 
تكرمي للطلب���ة املتفوقني للعام 

اجلامعي 2009 – 2010.
في البداية قالت عميدة كلية 
االداب د.ميمون���ة الصب���اح انه 
لش���رف لي ان اقف مساهمة في 
االحتفال واشارك ابناءنا وبناتنا 
املتفوقني واملتفوق���ات فرحتهم 
متمنية لهم االس���تمرار بالنجاح 
والعطاء لبناء مس���تقبل واعد، 
واكدت ان املس���اهمة الفاعلة في 
تنمية وطن حر ناهض آمن مستقر 
بقيادة صاحب السمو االمير وسمو 
ول���ي العهد مقرون���ة في الوقت 
ذاته بالكثير من اآلمال العريضة 
التي نتوس���مها في هذه الوجوه 
والتي يتوج احتفالنا اليوم حفل 
تفوقهم في مرحلة دراسية هامة 
من مراحل التعليم، مشيرة الى ان 
تفوق الطالب مصدر اعتزاز وفخر 
بعد ان نهلوا من الثقافة جوهرها 
ومن العلم حقائقه االصيلة فاننا 
نستشعر بأهمية املرحلة القادمة 
التي تكون محك اختبار لتعزيز 
قدراتهم على حتمل مس���ؤولية 
التصدي  مرحلة تؤهلهم لشرف 
ملهام جسام نحو بناء مستقبلهم 
الزاهر وحتمل مسؤوليات التنمية 
في وطننا احلبيب، مبينة البنائها 
الطلب���ة ان الوطن في حاجة الى 
الدفاع  جهودهم خلدم���ة قضايا 
عن حقوقنا وابراز معالم هويتنا 

أكدت أن المساهمة الفاعلة في تنمية وطن آمن مستقر مقرونة بالكثير من اآلمال بالمتفوقين

د.عبدالرضا أسيري ود.عبداهلل سهر ود.محمد السيد سليم خالل الندوة

تكرمي احد املتفوقني

)سعود سالم( د.ميمونة الصباح والشيخة فريحة االحمد والسفير القطري يكرمون احدى املتفوقات 

»ڤيڤا« تطلق عرضًا حصريًا للطالب
من خالل جولة على الجامعات

الرومي: دعم العاملين في »التطبيقي«
حافز لهم لمضاعفة الجهد والعمل

»شؤون الطلبة« بحثت تعديل
الئحة المنح الدراسية بالجامعة

الهولي: مستعدون الستقبال األعداد المتزايدة 
للطلبة الراغبين في الدراسة بأميركا

تطلق شركة ڤيڤا لالتصاالت عرضا حصريا 
لطالب اجلامعات، من خالل جولة على اجلامعات 
في الكويت، تقدم من خاللها عروضا مميزة على 

.BlackBerry خطوط الدفع اآلجل وباقات
وقالت مديرة ادارة التسويق في شركة ڤيڤا رنا 
الرشيد: »ان BlackBerry اصبح ضروريا جلميع 
فئات املجتمع، سواء الشباب او رجال االعمال في 
الكويت وفي جميع انحاء العالم، لذلك سعينا من 
 BlackBerry خالل هذا العرض احلصري على خدمات
على اجهزة Onyx وGemini الشراك طالب اجلامعات 

.BlackBerry في عالم
وابتداء من االسبوع االول من مايو، ستقوم ڤيڤا 
بجولة على اجلامعات في الكويت، وذلك البقاء الطالب 
على تواصل مع ش����بكة االنترنت وعلى اطالع دائم 
 facebook على بريدهم االلكتروني، واستخدام مواقع
وTwitter وYouTube. وسيكون اجلدول الزمني للجولة 
على النحو التالي: جامعة الكويت � كلية الهندسة من 
9 الى 13 مايو، جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
م����ن 10 الى 11 مايو، جامع����ة الكويت � كلية العلوم 

االدارية من 16 الى 20 مايو.

والالمحدود من قبل سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ورئيس مجل����س اخلدمة املدنية 
الوزراء  ونائب رئيس مجل����س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح وأعضاء مجلسي الوزراء 
واخلدمة املدنية والذي أثمر إقرار 
الزيادات والبدالت املالية للعاملني 

في الهيئة.
وقالت الرومي ان دعم مجلس 
الوزراء ألبناء الكويت العاملني في 
الهيئة سيكون حافزا لهم ملضاعفة 
التطوير  اجلهد والعمل من أجل 
واالرتقاء بهذه املؤسسة التعليمية 

العريقة.
وأشارت الى أن الزيادات جاءت 
أيضا بقناعة ودعم من قيادات وزارة 
التربية ودي����وان اخلدمة املدنية 
إلقرار هذه البدالت والعالوات مما 
يؤكد تفهمهم لطبيعة العمل الشاق 
الذي يقوم به من ش����ملتهم هذه 

الزيادات والبدالت.

منح أبن���اء الكويت من وقتهم 
وعلمهم الكثير«.

وأوضحت انهم »لم ينتظروا 
يوما مقاب����ال إلميانه����م بأهمية 
الرس����الة التي يحملونها والدور 
الوطني الكبير الذي أوكل إليهم 
من أجل حتقيق التنمية البشرية 

لوطننا الكويت«.
وأش����ارت الى الدع����م الكبير 

 قالت نائب املدير العام لشؤون 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب سعاد الرومي 
ان املوافقة على بدالت العاملني في 
التدريبية« بالتطبيقي  »البرامج 
»مسؤولية حتتم علينا مضاعفة 

اجلهد والعمل«.
وأعرب����ت الرومي ف����ي بيان 
صحافي عن تهنئتها للعاملني في 
الهيئة ومركز ابن الهيثم للتدريب 
الوزراء  على موافق����ة مجل����س 
على مقت����رح الزيادات والبدالت 
املالية وذلك نظير قيامهم بأعمال 

متميزة.
الكويت  وأضافت أن »أبناء 
العاملني في الهيئة يعتبرون ما 
يقومون به من عمل جزءا بسيطا 
من حق الوطن عليهم لذلك عملوا 
بصدق واجتهاد على الرغم من أن 
ما كان يصرف لهم في السابق أقل 
مما يستحقون وذلك ليس بغريب 
عليهم ألنهم لطاملا حرصوا على 

آالء خليفة
عقدت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت 
اجتماع جلنة املنح الدراسية، وذلك برئاسة عميد 
ش���ؤون الطلبة د.عبدالرحي���م ذياب، وبحضور 
عميد القبول والتسجيل د.مثنى الرفاعي والعميد 
املساعد للشؤون الطالبية بكلية الدراسات العليا 
د.فاطمة عبدالسالم ومدير ادارة العالقات الثقافية 
عبداحلميد حمادة ومدير ادارة االسكان الطالبي 

وشؤون الطلبة الوافدين جمال بوعركي ومدير 
ادارة الش���ؤون الطالبية بكلية الدراسات العليا 
د.منى بهبهاني، باالضافة الى القائم بأعمال مدير 

مركز اللغات ابراهيم نصير.
وفي هذا الصدد، متت مناقش���ة مجموعة من 
البنود والتصورات املقترحة على تعديل الئحة 
املنح الدراس���ية بجامعة الكوي���ت متهيدا إلعداد 

التصور النهائي لتعديل الالئحة واصداره.

آالء خليفة
ثمنت امللحق الثقافي في واشنطن دي سي د.عبير 
الهولي دور االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اميركا 
وجهوده احلثيثة في تبني مطالبات وحقوق الطلبة 
الدارسني في الواليات املتحدة االميركية وحرصهم 
الدائم على ايجاد احللول والبدائل املثلى لتحقيق هذه 
املطالب املهمة، واكدت على دور املكتب الثقافي في 
ايصال هذه املقترحات الى اجلهات الرسمية في الكويت 
وكذلك تذليل اي عقوبات قد تواجه الطلبة الدارسني 
في اميركا، كما اعلنت د.الهولي عن استعداد املكتب 
الثقافي هذا العام الستقبال االعداد املتزايدة للطلبة 
الراغبني في الدراسة بالواليات املتحدة االميركية والتي 
حتتوي على افضل اجلامعات في العالم، حيث توفر 
آخر ما توصلت اليه التقنيات التعليمية ليتس����نى 
لطلبتها مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، 
حيث يحرص املكتب الثقافي على تيس����ير حصول 
طلبة الدراسات العليا على القبول من هذه اجلامعات 
املرموقة، واردفت قائلة انه في اآلونة االخيرة قمنا 
مبخاطبة العديد من اجلهات الرس����مية في الكويت 
العادة النظر ف����ي الئحة البعثات للطلبة املبتعثني 
من ديوان اخلدمة املدنية لوضع بعض املواد والتي 
من خاللها سيتم جتاوز العقبات التي تواجه بعض 
الطلبة ومن هذه االقتراحات اعتبار نتيجة 450 في 
اختبار التوفل متطلبا اساسيا لاليفاد واال يتم ايفاد 
خريجي املعاهد الكويتية اال اذا كان املعدل التراكمي 
2.5 او اكثر ليتسنى قبولهم باجلامعات االميركية.
واوضحت ان من اجنازات املكتب الثقافي في 

دي س���ي ابرام اتفاقيات مع عديد من اجلامعات 
االميركية لتسهيل قبول معيدي البعثات للدراسات 
العليا، وايضا تس���هيل عملي���ة احلصول على 
دعوات من املؤسس���ات االميركية العضاء هيئة 
التدريس املجازين للتفرغ العلمي، باالضافة الى 
ابرام اتفاقيات مع االقسام العلمية في اجلامعات 
االميركية بخصوص حتويل املواد الدراسية احلاصل 
عليها خريج الدبلوم لتكملة الدراسة لنيل شهادة 
البكالوريوس من هذه اجلامعات، ومن احدث هذه 
االجنازات وبعد مفاوضات طويلة حصل املكتب 
على موافقة من جامعة متبل في والية بنسيلفانيا 
على حتويل 80% من الوحدات التي يتم دراستها في 
كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
مما سيعود باالثر االيجابي على الطالب من ناحية 
اختصار املدة املقررة لنيل شهادة البكالوريوس 

في الواليات املتحدة االميركية.
هذا ومن جهته، صرح يوسف الرفاعي رئيس جلنة 
الدراس����ات العليا باالحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اميركا باجلهود املثمرة والتي قام بها االحتاد هذا 
العام وبالتعاون مع املكتب الثقافي منذ املوافقة على 
تعديل الالئحة واالخذ بالعديد من مطالبات اللجنة 
والتي كان على رأسها مساواة مبتعثي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي مببتعثي اجلامعة والتي شملت 
زيادة املخصصات الش����هرية وبدل التذاكر النقدي، 
باالضافة الى الوصول الى موافقة مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي مشكورة في دعم املهمات العلمية ملن 

جتاوزوا املبلغ املخصص لهم من جهة االبتعاث.

BlackBerry تقدم عروضاً مميزة على خطوط الدفع اآلجل وباقات

هنأتهم بالموافقة على بدالت البرامج التدريبية

رنا الرشيد

سعاد الرومي


