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الجامعــــة
والتطبيقي

اختتم مركز كيوب للتدريب واالستشارات البرنامج التدريبي 
ــة NLP2ـ  متقدم« واتى هذا البرنامج  ــة اللغوية العصبي »البرمج
ــذي اقيم في قاعة املرحوم  ــاون مع ديوان اخلدمة املدنية ال بالتع
ــن اخلرافي التابعة لالمانة العامة لالوقاف، وقد  محمد عبداحملس
حاضر في البرنامج االستاذ وليد املرشد، وفي نهاية البرنامج تسلم 
املشاركون شهادات اجتياز الدورة. وقالت حنان الرفاعي رئيسة 
ــدف من البرنامج تعريف  ــس االدارة ملجموعة كيوب ان اله مجل

مفهوم البرمجة اللغوية العصبية واهميته واستخداماتها في تنمية 
مهارات املوظف في االدارة حيث ان لهذا العلم دورا كبيرا في رفع 
أنشطة العمل االداري مما ينعكس على مستوى املخرجات النهائية 
الي جهة ادارية وكيفية ممارستها في مجال العمل مع الذات ومع 
اآلخرين وكيفية التخلص من اخلبرات السلبية السابقة باستخدام 
تقنية خط الزمن، وان من وسائل االتصال وكسب درجات التأثير 

الفعال في البرمجة اللغوية العصبية تقنية االلفة.

»كيوب« يختتم برنامج »NLP2« لديوان الخدمة

الرفاعي: تسّلم طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل األول 2011/2010
 من 23 الجاري حتى 29 يوليو المقبل.. وال تغيير في نسب القبول

النس�ب الدنيا لقبول طلب�ات االلتحاق هي 70% لخريجي القس�م العلمي و78% لخريجي القس�م األدبي
ال يوجد أي تغيير في سياسة القبول لخريجي المدارس الثانوية اإلنجليزية واألميركية المعمول بها في العام الماضي

مجل�س الجامعة حدد عددًا م�ن المقاعد لقبول أبناء الكويتيات )من غير محددي الجنس�ية( المس�توفين 
لشروط القبول المحددة والحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية بنسبة 80% للقسم العلمي و85% للقسم األدبي

عميد القبول والتسجيل في الجامعة دعا الطلبة إلى االطالع على صفحة العمادة على اإلنترنت قبل التقدم بطلب االلتحاق

الصقعبي: فتح المجال للتبادل الطالبي بالجامعة

الكاظمي: مسابقتان للطلبة الدارسين
 في أميركا بمناسبة انطالق كأس العالم

آالء خليفة
أشاد رئيس رابطة املتفوقني باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت – ف���رع اجلامعة محمد الصقعبي 
بقرار جلنة العمداء واالدارة اجلامعية والذي صدر 
بخصوص مقترح االحتاد املتعلق بالتبادل الطالبي 
والذي فتح املجال أم���ام جموعنا الطالبية حيث 
وافقتا عل���ى تعديل البند األول م���ن املادة 3 في 
الئحة التبادل الطالبي األكادميي، والذي من شأنه 
فتح املجال للتبادل الطالبي جلميع طلبة جامعة 
الكويت، وتعديل البند 5 من املادة 3 على ان يكون 

في تخصيص الطالب نفسه.
واضاف الصقعبي أن التبادل الطالبي هو من 

شأنه اتاحة الفرصة أمام الطلبة لتوثيق العالقات 
بني طالب اجلامعة واالستفادة من امكانات التدريب 
العملي املتاحة بكل جامعة، وكذلك اتاحة الفرصة 
للطالب للتعارف على حضارات وثقافات وعادات 

وأمناط الدراسة بجامعات الدول املختلفة.
وق���ال الصقعبي ان االحتاد قام بتقدمي مقترح 
لالدارة اجلامعي���ة للعرض على جلن���ة العمداء 
والتي وافقت مشكورة على تعديل بعض البنود 
في الالئحة والتي أتاحت الفرصة جلميع الطلبة 
دون استثناء لالستفادة من هذا القرار والذي من 
شأنه فتح املجال وحتقيق االستفادة املرجوة منه 

جلموعنا الطالبية.

آالء خليفة
اعلن امني صندوق الهيئة االدارية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية محمد 
الكاظمي عن رعاية شركة املستقبل لالتصاالت احلصرية 
ملوقع االحت����اد اخلاص بكأس العالم، وذكر الكاظمي 
ان مثل هذه الرعاية لها االثر الكبير في اجناح موقع 
االحتاد والذي يقدم م����ن خالله العديد من اخلدمات 
واملسابقات احلصرية لطلبة وطالبات الكويت، فقد 
اعلن االحتاد عن مسابقتني في املوقع كانت االولى في 
مرحلة ما قبل انطالق النهائيات والتي كانت جائزتها 
عبارة عن رحلة لشخصني حلضور النهائي التاريخي 
الول مونديال يقام في القارة االفريقية وفي التحديد 
في جنوب افريقيا، حيث شهدت املسابقة اقباال كبيرا 

من الطلبة في اجابة االسئلة التي ازدادت صعوبة خالل 
اخلمس����ة ايام التي جرت فيها املسابقة، اما املسابقة 
الثانية والتي جتري انشطتها حاليا فهي عبارة عن 
مسابقة توقعات للدور االول واالدوار النهائية، حيث 

يحصل الفائز في كل دور على جائزة مالية.
بدوره، اش����اد الكاظمي برعاية ش����ركة املستقبل 
لالتصاالت، موضحا ان مثل هذه الرعاية دليل على 
حرص شركات القطاع اخلاص ومنها شركة املستقبل 
لالتصاالت على رعاية ودعم طبقة الشباب في املجتمع 
الكويتي والذي يشكل منهم طلبة وطالبات الكويت 
الدارسون في الواليات املتحدة االميركية جزءا مهما 
يعتبر داعما رئيسيا لقوة العمل الوطنية التي تدعم 

سوق العمل الكويتي بخبراتها املتميزة.

وكلمة الس����ر، ليتمكن الطلبة 
من الدخول ف����ي نظام الطالب 
االلكترون����ي للقي����ام بعملية 
التسجيل خالل شهر سبتمبر 
املقبل، والذي سيعلن عن موعده 

الحقا.

على االنترن����ت، مؤكدين على 
اهمية عملية االرشاد وضرورة 
مراجعة مدي����ري البرامج للرد 
على استفس����ارات الطلبة، كما 
مت توزيع اخطارات القبول على 
الطلبة املقبولني واسم املستخدم 

ومراقب ادارة الشؤون الطالبية 
ازده����ار التقي ومدي����رة ادارة 
الشؤون الطالبية منى بهبهاني 
اللوائح والقوانني  باستعراض 
الت����ي تفيد الطلب����ة، والتقومي 
الدراسي وامتام عملية التسجيل 

على جميع استفساراتهم، موضحا 
ان من اهم االسباب التي تعيق 
الدراس����ة عدم مراجعة الطلبة 
للكلية واملش����رفني لالستفسار 
عن نظام الدراس����ة او اللوائح 

املعمول بها.
ومن جانبهم قام كل من العميد 
املساعد للشؤون االكادميية في 
العليا د.سامي  الدراسات  كلية 
حبيب، والعميد املساعد للشؤون 
الطالبية د.فاطمة العبدالسالم، 

اعلن عميد كلية الدراس����ات 
العلي����ا ف����ي جامع����ة الكويت 
د.نبيل اللوغاني عن نية الكلية 
طرح برامج دراس����ات عليا في 
تخصصات مختلفة منها االدارة 
الصحية وادارة جودة التعليم 
وادارة النفط والغاز، وذلك الول 
مرة، قريبا، مؤك����دا ان جامعة 
الكويت تعتبر اجلامعة الوحيدة 
في العال����م التي تبتكر برنامج 
دراسات عليا جديدا يتماشى مع 
توجه البلد املتمثل في حتويل 
الكويت الى مركز مالي وجتاري 
وفقا لرغبة صاحب السمو االمير 

الشيخ صباح االحمد.
جاء ذلك في اللقاء التنويري 
الذي اقامته كلية الدراسات العليا 
ملستجديها من الطلبة املقبولني 
في برامج الدكتوراه واملاجستير 
والدبلوم العالي للعام اجلامعي 

.2011/2010
واك����د د.اللوغان����ي خ����الل 
اللقاء ان ابواب الكلية مفتوحة 
للتواصل مع الطلبة املستجدين 
واملستمرين في جميع البرامج 
وتقدمي االستشارات لهم والرد 

جانب من احلضور

د.نبيل اللوغاني

اللوغاني: برامج في اإلدارة الصحية و »جودة التعليم« 
و»النفط والغاز« ألول مرة قريبًا في »الدراسات العليا«

خالل اللقاء التنويري للمقبولين في الكلية

نسب القبول الفوري للفصل الدراسي األول 2010/ 2011
النسب الدنيا للقبول الفوريالكلية

92احلقوق
82اآلداب

كلية العلوم

78العلوم البيولوجية
العلوم الرياضية 

79والطبيعية

كلية الهندسة والبترول

طالباتطالب
9095عمارة*

8489تخصصات الهندسة*
العلوم الطبية 

81املساعدة*

كلية التربية

80التخصصات العلمية
90التخصصات األدبية

الشريعة والدراسات 
89اإلسالمية

العلوم اإلدارية*
أدبيعلمي
8081

87العلوم االجتماعية

مركز العلوم الطبية*
طالباتطالب
9092

البنات اجلامعية*
علمي
80

* النسب املبينة هنا هي نسبة مكافئة

أعلن عميد القبول والتسجيل 
في جامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
عن فترة تسلم طلبات االلتحاق 
باجلامعة للفصل الدراسي األول 
2011/2010 والتي ستبدأ اعتبارا 
م���ن األربعاء املوافق 23 اجلاري 
في صال���ة القبول والتس���جيل 
بالشويخ خالل س���اعات الدوام 
الرسمي حتى اخلميس 29 يوليو 
املقبل، مؤكدا ان هناك فترة أخرى 
ستخصص لتسلم طلبات التحاق 
الطلبة الراغبني في التحويل إلى 
جامعة الكويت وهي من 15 � 19 
أغس���طس، أما عن نتائج قبول 
الطلبة املستجدين فستعلن خالل 
األسبوع األول من أغسطس 2010 
بخالف الطلب���ة املقبولني فوريا 
خالل فترة تقدمي طلبات االلتحاق، 
كما أنه يتعني على طلبة املرحلة 
الثانوية املتوقع تخرجهم للفصل 
الصيفي احلال���ي من الثانويات 
اإلجنليزية فتح ملف لهم عن طريق 
تقدمي طلب التحاق باجلامعة قبل 

اخلميس 29 يوليو املقبل.
ان���ه مت  وب���ني د.الرفاع���ي 
تخصيص األسبوع األول من فترة 
تقدمي طلبات االلتحاق باجلامعة 
للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات 
محددي اجلنسية خريجي العام 
املاضي وطلبة املدارس اإلجنليزية 
الفص���ل األول 2011/10  خريجي 
واملتوق���ع تخرجه���م للفص���ل 
الصيفي 2011/10، كما مت توزيع 
س���ائر الطلبة على فترة تقدمي 
طلبات االلتحاق وفقا لنس���بهم 
في الش���هادة الثانوية، والطلبة 
غير الكويتيني املقرر قبولهم في 
اجلامعة جاء توزيعهم وفقا لفئة 
قبولهم، ويوضح اجلدول رقم 1 

هذه املواعيد.

نسب القبول

وأشار د.الرفاعي إلى النسب 
الدنيا لقبول طلب���ات االلتحاق 
باجلامعة وه���ي 70% خلريجي 
القس���م العلمي و78% خلريجي 
القسم األدبي من املرحلة الثانوية، 
مضيف���ا انه هناك زيادة في عدد 
الطلب���ة املقبولني ف���ي اجلامعة 
املستوفني جلميع شروط القبول 
خالل السنوات املاضية، أما عن 
املعدل املكافئ فإنه يحتسب للطالب 
بناء على نس���بته في الش���هادة 
الثانوية ونتائجه في اختبارات 

في جميع كليات اجلامعة للفصل 
الدراسي األول 2011/10.

قبول البدون

وأض���اف د.الرفاعي انه وفقا 
للقواع���د األساس���ية للقب���ول 
الكويت  ف���ي جامعة  والتحويل 
يحدد مجلس اجلامعة في كل عام 
جامعي عددا م���ن املقاعد لقبول 
أبناء الكويتيات )من غير محددي 
اجلنسية( املس���توفني لشروط 
القبول احملددة واحلاصلني على 
شهادة الثانوية الكويتية بنسبة 
80% للقسم العلمي و85% للقسم 
األدبي، ويوزع الطلبة املتقدمون 
على كليات اجلامعة وفقا لنسبة 
حصة كل كلية من األعداد املعتمدة 
للقبول، ويتنافس هؤالء الطلبة 
عل���ى القبول ف���ي جميع كليات 
اجلامعة. أما ع���ن فئات الطلبة 
غي���ر الكويتيني املق���رر قبولهم 
في اجلامعة، فقد حددت القواعد 
األساسية للقبول حصرا، وهذه 
الفئات معلنة مع شروط قبول كل 
منها على صفحة عمادة القبول 
والتسجيل على شبكة اإلنترنت 
ال���ذي تصدره  القبول  ودلي���ل 

العمادة.
وفي اخلتام تقدم د.الرفاعي 
للطلب���ة املس���تجدين: »بأطيب 
التمني���ات بالتوفي���ق ف���ي أداء 
الثانوية وأن  امتحانات املرحلة 
تكلل جهودهم املبذولة بالنجاح، 
داعيا جميع الطلبة الراغبني في 
االلتحاق باجلامعة سواء خريجي 
املرحلة الثانوية أو احملولون من 
جامعات أخرى إلى ضرورة االطالع 
على التعليمات والشروط الواردة 
في دليل القبول الذي توزعه عمادة 
القبول والتسجيل أو االطالع على 
كل التعليمات املتوافرة على صفحة 
العمادة على شبكة اإلنترنت على 
http://registrar. التالي:  العنوان 

ku.edu.kw وذلك قبل التقدم بطلب 
االلتحاق واختيار التخصص الذي 
يرغب في االلتحاق به أو االلتحاق 
بجامعة أخرى بهدف التحويل فيما 
بعد إلى جامعة الكويت، وبذلك 
يكون قد حصل عل���ى املعلومة 
الالزم���ة من مصدرها الرس���مي 
باإلضافة إل���ى إمكانية مراجعة 
القبول  القب���ول بعم���ادة  إدارة 
والتس���جيل لالستفسار عن كل 

الشروط املطلوبة.

القدرات األكادميية وفقا ألوزان 
محددة تختلف من كلية ألخرى، 
وذلك على النح���و التالي: أوال � 
كليات العلوم اإلدارية/ الهندسة 
والبترول/ البنات اجلامعية: %70 
من نسبة الشهادة الثانوية � 15%من 
نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية � 
15% من نتيجة امتحان الرياضيات، 
ثانيا � مركز العلوم الطبية )الطب، 
طب األسنان، الصيدلة(: 65% من 
نسبة الشهادة الثانوية � 15%من 
نتيجة امتحان اللغة اإلجنليزية � 
10%من نتيجة امتحان الرياضيات 
� 10% من نتيجة امتحان الكيمياء، 
ثالثا � كلية الطب املساعد: %70 
من نس���بة الش���هادة الثانوية � 
15% م���ن نتيجة امتح���ان اللغة 

� 7.5% من نتيجة  اإلجنليزي���ة 
امتح���ان الرياضيات � 7.5% من 

نتيجة امتحان الكيمياء.
الرفاعي حديثه قائال:  وتابع 
»ال يوجد أي تغيير في سياسة 
القبول خلريجي املدارس الثانوية 
اإلجنليزية واألميركية املعمول بها 
في العام املاضي، وكل الشروط 
معلنة على صفحة عمادة القبول 
والتسجيل على شبكة اإلنترنت 
باإلضافة إلى دليل القبول الذي 
تعده العمادة وتوزعه على الطلبة 

املستجدين.
وق���ال د.الرفاع���ي ان عمادة 
القبول والتسجيل قامت بتحديد 
نسبة دنيا للقبول الفوري في كل 
كلية وذل���ك في ضوء إحصائية 

الطلبة املقبول���ني للفصل األول 
من العام املاضي، والطالب الذي 
يستوفي نسبة الثانوية احملددة 
أو املعدل املكاف���ئ املطلوب يتم 
قبوله حال تقدميه طلب االلتحاق، 
ومن ث���م يقوم بالتس���جيل في 
املقررات الدراسية للفصل األول 
2011/10 ويعتبر هذا األمر تقديرا 
املتفوقني  من اجلامعة للطلب���ة 
من خريجي املرحل���ة الثانوية، 
القبول  أنه يجوز لعمادة  مؤكدا 
والتس���جيل تعديل هذه النسب 
الدنيا خالل فترة تس���لم طلبات 
االلتحاق وفقا ملا تراه العمادة في 
ضوء أعداد ونسب الثانوية للطلبة 
املتقدمني، ويوضح اجلدول رقم 
2 النسب الدنيا للقبول الفوري 

الخطة الزمنية لعملية القبول في الجامعة للفصل الدراسي األول 2010 � 2011
مالحظاتالتاريخاليوم

الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو الثانوية األميركية للعام الدراسي 2010/6/23األربعاء
)2010/2009 � 2009/2008(

2010/6/24اخلميس
الكويتيون وأبناء الكويتيات خريجو الثانوية اإلجنليزية واملتوقع تخرجهم2010/6/27األحد

الكويتيون وأبناء الكويتيات من محددي اجلنسية خريجو الثانوية للعام 2010/6/28االثنني
الدراسي 2009/2008 واألول 2010/2009

2010/6/29الثالثاء
جميع الفئات السابقة 2010/6/30األربعاء

2010/7/1اخلميس
خريجو المرحلة الثانوية

95% فأعلى2010/7/4األحد
92% إلى أقل من 95%2010/7/5االثنني
90% إلى أقل من 92%2010/7/6الثالثاء
88% إلى أقل من 90%2010/7/7األربعاء
86% إلى أقل من 88%2010/7/8اخلميس

عطلة اإلسراء والمعراج2010/7/11األحد

84.5% إلى أقل من 86%2010/7/12االثنني
83% إلى أقل من 84.5%2010/7/13الثالثاء
81.5% إلى أقل من 83%2010/7/14األربعاء
80% إلى أقل من 81.5%2010/7/15اخلميس

79% إلى أقل من 80%2010/7/18األحد
78% إلى أقل من 79%2010/7/19االثنني
76% إلى أقل من 78% للعلمي فقط2010/7/20الثالثاء
73% إلى أقل من 76% للعلمي فقط2010/7/21األربعاء
70% إلى أقل من 73% للعلمي فقط2010/7/22اخلميس

جميع الطلبة من الكويتيني وأبناء الكويتيات محددي اجلنسية الذين لم 2010/7/25األحد
يسجلوا في الفترة السابقة

2010/7/26االثنني
أبناء الكويتيات غير محددي اجلنسية � أبناء أعضاء هيئة التدريس � أبناء 
العاملني باجلامعة � أبناء الديبلوماسيني وجميع الطلبة الذين لم يسجلوا 

في الفترة السابقة

أبناء الشهداء � أبناء دول مجلس التعاون � أزواج وزوجات الكويتيني � 2010/7/27الثالثاء
الطلبة املتفوقون وجميع الطلبة الذين لم يسجلوا في الفترة السابقة

جميع الطلبة وجميع الفئات السابقة2010/7/28األربعاء
آخر موعد لتسلم طلبات االلتحاق في اجلامعة 2010/7/29اخلميس

1 � 2010/8/5 إعالن نتائج القبول بالجامعة

2010/8/15األحد
تسلم شهادات الطلبة احملولني من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب والطلبة الذين يدرسون وفقا لنظام الطلبة غير املقيدين 
للفصل الدراسي الصيفي 2010/2009 في جامعة الكويت الستكمال شروط 

القبول أو التحويل

2010/8/16االثنني
2010/8/17الثالثاء
2010/8/18األربعاء
2010/8/19اخلميس

مالحظات: 1 � على الطلبة املتوقع تخرجهم في الثانوية االجنليزية فتح ملفات لهم خالل فترة 
تقدمي طلبات االلتحاق وفقا للمواعيد التي حتددها عمادة القبول والتسجيل، ومن ثم تسليم 

شهاداتهم األصلية الى اجلامعة خالل يومي عمل فقط من تاريخ إعالن نتائجهم.
2 � على الطلبة الراغبني في التحويل الى جامعة الكويت واملستوفني للشروط مراجعة صالة 
القبول والتسجيل بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك في الفترة من 2010/6/29 حتى 

2010/7/29 او في الفترة احملددة للمحولني من تاريخ 2010/8/15 حتى 2010/8/19.
3 � في حال مصادفة عطلة اإلسراء واملعراج يوم اخلميس 2010/7/8 فإن الشريحة ترحل الى يوم 

األحد 2010/7/11.


