
الجمعة
7  مايو 2010

5
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي
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البعيجان لطلبتنا باإلمارات: اجتهدوا لخدمة الوطن
الشارقةـ  كونا: ثمن سفيرنا لدى دولة االمارات العربية املتحدة 
صالح البعيجان اســـتضافة االمارات لنحو 600 من طلبة الكويت 
الدارســـن في جامعاتها املختلفة. جاء ذلك عقب حضور الســـفير 
البعيجـــان حفل تكرمي اقامه نادي طلبة الكويت في االمارات امس 
االول حتت عنوان »لكم بصمة« مبناسبة انتهاء النصف األول من 
العـــام النقابي لنادي طلبة الكويت في االمارات. وقال البعيجان لـ 
»كونا«: ان وجود هذا العدد من الطلبة الكويتين في االمارات يدل 
على العالقة الطيبة التي تربط البلدين والتي يرسي دعائمها قائدا 
الدولتن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأخوه رئيس 

دولة االمارات العربية املتحدة الشيخ خليفة بن زايد. وأعرب عن 
الشكر المارة الشارقة ممثلة بعضو املجلس األعلى حاكم الشارقة 
الشيخ د.ســـلطان بن محمد القاسمي على التسهيالت التي تقدمها 
للطلبة الكويتين. وقال انه حث الطلبة على التالحم واحملبة واجلد 
واالجتهاد في مســـيرتهم التعليمية لتحقيق الهدف األســـمى وهو 
خدمة وطنهم ورفعة شأنه. ومن جانبه ثمن رئيس املكتب الثقافي 
في القنصلية العامة في دبي د.مسعد شالش في تصريح مماثل لـ 
»كونا« حضور السفير البعيجان والقنصل العام لقنصلية الكويت 

في دبي طارق احلمد لهذه املناسبة.

االتحاد الوطني للطلبة 
باإلسكندرية يقيم

 أول حفل تخرج اليوم
القاهرةـ  كونا: يقيم االحتاد 
الكويت في  الوطني لطلبــــة 
مصر شعبة االسكندرية أول 
حفل تخرج من نوعه للطلبة 
الكويتين خريجــــي جامعة 
اإلسكندرية واملعاهد العليا بها 
اليوم برعاية وحضور وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود.
وقــــال نائب رئيس احتاد 
الطلبة باالسكندرية عبدالوهاب 
مقدس أمس ان هذا االحتفال 
يأتي بالتنســــيق مع املكتب 
الثقافي في االسكندرية وعلى 
رأسه امللحق الثقافي د.خليفة 
بهبهاني وبدعم عضوي مجلس 
األمة ناجي العبدالهادي وصالح 
عاشور. وأضاف ان االحتفال 
سيشهد حضور عمداء وأستاذة 
بكليات جامعة االســــكندرية 
الى  بهــــا  العليــــا  واملعاهــــد 
جانب عدد من الشــــخصيات 
االكادميية وأركان سفارتنا لدى 
مصر وفي مقدمتهم الســــفير 
د.رشــــيد احلمد. وأكد أن هذا 
احلفل سيقام سنويا بإشراف 
السفارة »التي التألو جهدا في 
تقدمي يد العون ألبنائها الطلبة 
الدارسن في مصر«، موضحا 
ان التكرمي سيشمل كل الطلبة 
الكويتين اخلريجن من جامعة 
االسكندرية ومعاهدها العليا 

مبختلف تخصصاتهم.
واعتبــــر مقــــدس ان لهذا 
احلفل جوانب معنوية تتمثل 
فــــي حث الطلبــــة الكويتين 
الذيــــن اليزالون فــــي مراحل 
التحصيل الدراسي على بذل 
املزيد من اجلهد في التحصيل 
الدراسي لنيل شرف حضور 
مثل هــــذا احلفل عند االنتهاء 
الدراسة واحلصول على  من 

شهادة التخرج.

فريق اجلامعة األميركية يتسلم الكأس

الجامعة األميركية حصدت المركز األول 
في مسابقة »كأس التخيل« من »مايكروسوفت«

العتيقي: اعتماد خطة البعثات الداخلية للجامعات الخاصة
صـــرح األمن العام لألمانة العامة ملجلس اجلامعـــة اخلاصة د.عماد العتيقي بأن 
اللجنة اإلشرافية للمنح والبعثات الداخلية قد اعتمدت خطة البعثات الداخلية املرفقة 

للفصل الدراسي األول 2011/2010.

اعلنت شركة مايكروسوفت اخلليج امس الفرق 
الفائزة بالنهائيات االقليمية ملسابقة »كأس التخيل 
2010« بعد منافسات حامية دارت بن طالب جامعات 
من منطقة اخلليج، وفاز الفريق الثالثي من اجلامعة 
االميركية في الكويت باملركــــز االول، في حن حل 
فريق جامعة الســــلطان قابوس من سلطنة عمان 
باملركز الثاني، وجاء فريق جامعة البحرين في املركز 
الثالث، بينما كان املركــــز الرابع من نصيب فريق 
جامعــــة ولونغونغ من دبي، كما فاز فريق آخر من 
جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان بجائزة فئة 
تطبيقات الهاتف املتحرك التي ابتكرتها دو، وذلك عن 
مشروعهم »اعثر لي على تاكسي«، وستحظى الفرق 
االربعة الفائزة بفرصة متثيل املنطقة في النهائيات 
العاملية للبطولة التي ستستضيفها مدينة وارسو في 

پولندا خالل الفترة من 3 الى 8 يوليو 2010.
وقام فريق ام.ايه.ايه من اجلامعة االميركية في 
الكويت بتطوير مشروع النظام التعليمي التفاعلي 
لذوي االحتياجــــات اخلاصة، وهو برنامج تعليمي 
يعتمد اســــلوب الرموز وكاميــــرا االنترنت لتمكن 
املستخدمن ذوي االحتياجات اجلسدية اخلاصة من 
التفاعل مع اجهزة الكمبيوتر، ومت اختبار النموذج 
االولي من البرنامج في مدارس الكويت، ويتضمن 
دروسا في اللغة االجنليزية والرياضيات والعلوم 
والتصميم، واشترك في النهائيات االقليمية ملنطقة 
اخلليــــج 10 فرق من جامعات شــــهيرة، 5 منها من 
االمارات العربية املتحدة وواحد من البحرين واثنان 
من عمان واثنان من الكويت. وبهذه املناســــبة، قال 
ايهاب مصطفى مدير »مايكروســــوفت« ان الشركة 

ملتزمة دائما بدعم الشباب ومساعدتهم على لعب دور 
فاعل في بناء اقتصاد معرفي مزدهر في الدولة، واود 
ان اهنئ فريق اجلامعة االميركية في الكويت على 
نيلهم املركز االول، ويسعدنا ان نشهد هذه املستويات 
العالية من االبتكار التقني والتي وصل اليها الطالب 
مبشروعاتهم، وقد جنحت »كأس التخيل« في ترسيخ 
مكانتها املتميزة لتصبح بالفعل مسابقة عاملية تركز 
على تطوير احللول املبتكرة للتحديات احلقيقية التي 
يواجهها العالم، وان اهمية هذه املسابقة ال تقتصر 
على ابتكار البرمجيات واالدوات، فهي تتمحور حول 
إلهام اجليل القادم من قادة االعمال والتكنولوجيا. 
وتهدف مسابقة »كأس التخيل« في نسختها الثامنة 
هذا العام الى حتفيز جيل الشــــباب على استخدام 
مخيلتهم وابداعاتهم في تطوير االبتكارات التقنية 
التــــي تركز على ايجاد احللول املبتكرة للمشــــاكل 
املستعصية التي يواجهها العالم، وقد استعرض كل 
فريق عمله خالل 15 دقيقة امام جلنة حكام تضم عددا 
من كبار املسؤولن من القطاعن احلكومي واخلاص، 
وحظيت دورة هذا العام بدعم »دو«، وهيئة تقنية 
املعلومات في سلطنة عمان. من جهته، قال د.امير زيد 
من اجلامعة االميركية: نحن فخورون جدا بطالبنا 
ويســــعدنا ان منثل جامعتنــــا ومنطقة اخلليج في 
النهائيات املرتقبة ملسابقة »كأس التخيل« التي تعد 
منصة مثالية تتيح للطالب استكشاف قدراتهم الفنية 
والتقنية خارج قاعات الدراســــة، ونتوجه بالشكر 
اجلزيل لـ »مايكروســــوفت« على منح الطالب هذه 
الفرصة املتميزة الستعراض مهاراتهم ومساعدتهم 

على اطالق طاقاتهم الكامنة.

اســـتقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيـــد وفدا من جامعة اإلمام 
محمد بن سعود اإلسالمية وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 

ذياب.
وأشاد رئيس الوفد وعميد شؤون الطالب بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية د.عبدالرحمن الصغير بحفاوة استقبال ادارة اجلامعة للوفد، معربا 
عن اعتزازه باللقاء املثمر مع مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد الذي يؤمن اميانا 

عميقا بأهمية الزيارات الطالبية بن جامعات مجلس التعاون اخلليجي.

الفهيد استقبل وفدًا من جامعة اإلمام محمد بن سعود

خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي األول 2010/2009 لخريجي الثانوية

الدرجات المؤسسة التعليمية
الحد األدنى لنسبة شهادة التخصصات المتاحةالممنوحة

الثانوية للتقدم للبعثة

1 ـ جامعة 
اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا
)380 مقعدا(

بكالوريوس

لغة اجنليزية بتشعيباتها 
)إناث فقط( ـ علوم 

كمبيوتر )علمي فقط( 
ـ محاسبة ـ ادارة اعمال 
بتشعيباتها ـ ادارة نظم 

املعلومات ـ اعالم

القسم العلمي
برامج الهندسة:

74% للثانوية العامة 
واالجنليزية.

2.7 نظام املقررات 
واألميركية.

البرامج األخرى
70% للثانوية العامة 

واالجنليزية
2.5 نظام املقررات 

واألميركية
القسم األدبي:

74% للثانوية العامة 
واالجنليزية

2.70 لنظام املقررات 
واألميركية

ذوو االحتياجات 
اخلاصة:

القسم العلمي:
برامج الهندسة:

64% للثانوية العامة 
واالجنليزية

2.2 نظام املقررات 
واالميركية

البرامج االخرى
60% للثانوية العامة 

واالجنليزية
2.0 لنظام املقررات

القسم األدبي:
64% للثانوية العامة 

واالجنليزية
2.2 لنظام املقررات

2 ـ اجلامعة 
األميركية في 

الكويت
)165 مقعدا(

بكالوريوس

علوم كمبيوتر )علمي فقط( 
ـ هندسة كمبيوتر )علمي 

فقط( ـ اقتصاد ـ نظم 
معلومات ـ متويل ـ تسويق 
ـ محاسبة ـ ادارة تصميم 
جرافيكي ـ لغة اجنليزية ـ 
وسائل اعالمية ـ الدراسات 
الدولية ـ العلوم االجتماعية 

والسلوكية

3 ـ جامعة الشرق 
األوسط األميركية

)340 مقعدا(
بكالوريوس

التمويل ـ احملاسبة ـ 
التسويق ـ ادارة املوارد 
البشرية ـ ادارة نظم 
املعلومات ـ هندسة 
صناعية )علمي فقط(

4 ـ الكلية 
األسترالية في 

الكويت
)240 مقعدا(

دبلوم

ادارة اعمال ـ تسويق موارد 
بشرية ـ هندسة ميكانيكية 
ـ هندسة صيانة الطائرات ـ 
هندسة نفط وغاز ـ هندسة 
مدنية ـ هندسة الكترونية 
ـ يكون القبول في الهندسة 
خلريجي القسم العلمي فقط

60% للثانوية العامة 
واالجنليزية

2.00 لنظام املقررات 
واالميركية

70% علمي لبرنامج 
هندسة صيانة 

الطائرات
ذوو االحتياجات 

اخلاصة:
50% فأكثر للثانوية 
العامة واالجنليزية
1.5 فأكثر لنظام 

املقررات

5 ـ كلية بوكسهل 
للبنات

)318 مقعد(
دبلوم

ادارة اعمال ـ اعمال مصرفية 
ـ تسويق ـ ديكور وتصميم 
داخلي ـ تصميم جرافيكي ـ 

تكنولوجيا املعلومات
6 ـ كلية الشرق 
األوسط األميركية

)340 مقعد(
دبلوم

ادارة اعمال بتشعيباتها 
نظم الكمبيوتر الشبكية 

)ذكور فقط(

فترات استقبال طلبات البعثات الداخلية لجميع الفئات المشمولة بالبعثات الداخلية وهم 
الكويتيون وأبناء الكويتيات وأبناء الديبلوماسيين وذوو االحتياجات الخاصة

الطلبة المسموح لها بالتقدم لطلب البعثة الداخليةالفترة

4 ـ 15 يونيو 2010
ـ طلبات االلتحاق ببرامج د من خريجي الثانوية.

ـ التحويل الى برامج البكالوريوس ضمن البعثات 
الداخلية.

12 ـ 21 يوليو 2010

ـ طلبات االلتحاق ببرامج الدبلوم من خريجي 
الثانوية.

ـ التحويل الى برامج الدبلوم ضمن البعثات 
الداخلية.

22 ـ 26 أغسطس 2010
ـ خريجو الفصل الصيفي 2010 )نظام املقررات 

ونظام الثانوية االجنليزية(.
ـ احلاصلون على شهادات الدبلوم.

األسبوع األول من الدراسة 
للفصل الدراسي األول في 

املنشأة التعليمية

ـ املتفوقون من الطلبة املقيدين في املنشآت 
التعليمية اخلاصة.

خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي األول 2011/2010 للحاصلين على شهادة الدبلوم:

المؤسسة التعليمية
الدرجات 
الممنوحة

التخصصات المتاحة
الحد األدنى لنسبة شهادة 

الدبلوم للتقدم للبعثة

1 ـ جامعة 
اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا
)100 مقعد(

بكالوريوس

ـ لغة اجنليزية بتشعيباتها )اناث 
فقط( ـ علوم كمبيوتر )علمي 

فقط( ـ محاسبة
إدارة أعمال بتشعيباتها ـ ادارة 

نظم املعلومات ـ اعالم
3.0 في نظام 4 
نقاط )80% في 
األنظمة األخرى(
الطلبة املعاقون 

ذوو االعاقة 
السمعية 

وصعوبات 
التعلم

2.5 في نظام 4 
نقاط )70% في 
األنظمة األخرى(

2 ـ اجلامعة 
األميركية

في الكويت
)100 مقعد(

بكالوريوس

علوم كمبيوتر )علمي فقط( ـ 
اقتصاد ـ نظم معلومات ـ متويل 

ـ تسويق ـ محاسبة ـ ادارة ـ 
تصميم جرافيكي ـ لغة اجنليزية 

ـ وسائل اعالمية ـ الدراسات 
الدولية ـ العلوم االجتماعية 

والسلوكية

3 ـ الكلية 
األسترالية
في الكويت
)100 مقعد(

بكالوريوس

ادارة اعمال ـ تسويق ـ تكنولوجيا 
هندسة مدنية ـ تكنولوجيا 
هندسة بترول ـ تكنولوجيا 

هندسة ميكانيكية ـ تكنولوجيا 
هندسة الكترونية وحتكم
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