
الثالثاء 22 يونيو 2010   19الجامعة والتطبيقي
يستفيد منه غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية تعديل الئحة تعيين األساتذة خالل اجتماع لجنة العمداء

ينطلق تحت رعاية أحمد الفهد 24 الجاري 

القرار من شأنه أن يحل مشكلة الشعب المغلقة

خالل لقاء إرشادي في »اإلدارية«

50 ألف دينار من »األوقاف« لدعم 
مشروع طالب العلم في الجامعة المفتوحة

اليتامى: 7376 طالبًا العدد المقترح قبوله
في الجامعة للعام الدراسي 2010 ـ 2011

 »I Have A Dream« الذايدي: 143 مشروعاً في معرض

 بيان عاكوم
الع���ام جلامعة  اكد االم���ن 
الكوي���ت د.انور اليتامى انه مت 
اقرار االعداد املقترح قبولها للعام 
الدراس���ي اجلامعي 2010 � 2011 
في ضوء استمرار تطبيق نسب 
احلدود الدنيا للقبول باجلامعة 
نفس���ها املعمول به���ا في العام 
املاضي، بحيث يتم قبول 7376 
طالبا للعام املقبل، جاء ذلك خالل 
اجتماع للجن���ة العمداء صباح 
امس والذي بدأ عند التاس���عة 
الواحدة  صباحا ليستمر حتى 
ظهرا.ولفت د.اليتامى في تصريح 
انتهاء  ل� »األنباء« عقب  خاص 
االجتماع انه متت املوافقة على 
تعديل املادة 3 من الئحة شؤون 

 آالء خليفة
الوطنية  أعلن رئيس احلملة 
الشبابية »Kuwait Talents« أحمد 
الذايدي عن باكورة أنشطة احلملة 
التي ستنطلق 24 اجلاري وملدة 
3 أيام من خالل معرض ش����بابي 
كويتي يقام حت����ت رعاية نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش����ؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ويحمل 
شعار »I Have A Dream« والذي 
س����يقام في فن����دف »موڤنبيك« 
املنطقة احلرة وسط مشاركة أكثر 
من 134 جهة تنوعت بن مشاريع 
شبابية كويتية صغيرة وجهات 
أهلي����ة ومجتمعي����ة وجمعيات 
مهنية وجمعيات نفع عام عالوة 
على مؤسسات تعليمية وطبية 

وصناعية وجتارية.
وأكد الذايدي في مؤمتر صحافي 
أن   »Kuwait Talents« نظمت����ه 
املعرض هو مجرد بداية ملجموعة 
من اخلطوات التي تعتزم القيام 
به����ا خالل الفت����رة املقبلة والتي 
ستتضمن برامج لدورات تدريبية 
ش����بابية وحم����الت لتش����جيع 
الكويتية،  املشروعات الصغيرة 
مبينا ان الرعاية الكرمية من الشيخ 
أحمد الفهد الصباح ودعم مجموعة 
اخلرافي الراعي الرئيسي للحملة 
سيس����هم في حتقيق العديد من 
األهداف والتي من أبرزها خلق جيل 
شبابي واثق من قدراته ومواهبه، 
 »EWD« مشيدا كذلك بجهود شركة

اعضاء هيئة التدريس اخلاصة 
بش���روط تعين اعضاء هيئة 
التدريس باجلامعة، مشيرا الى 
انه سيتم عرض املوضوع على 
مجلس اجلامعة القراره، مبينا 
ان التعدي���ل مت عل���ى خريجي 
جامعة الكويت احلاصلن على 
ش���هادة دكتوراه من اجلامعة، 
حيث ذكر د.اليتامى ان التعديل 
مثال سيغض النظر عن معدالت 
االساتذة املتميزين وكذلك عدم 
طل���ب ش���هاداتهم اجلامعية، 
خصوصا من امضى س���نوات 

االعالمية التي تقدم الدعم اإلعالمي 
للحملة.

بدوره أوضح نائب رئيس 
 »Kuwait Talents« حمل���ة 
العق���ل أن احلملة  عب���داهلل 
متثل رؤية وطنية ش���بابية 
تهتم بتنمية وتطوير مواهب 
صغار املستثمرين الكويتين 
»اصحاب املشاريع الصغيرة« 
لالرتق���اء بهم للمس���تويات 
املطلوبة وأخذ مكانة متقدمة 
في السوق الكويتي، وأن الفكرة 
قد أتت إميانا من هذا التجمع 
بدور الشباب الكويتي وقدرته 
عل���ى العطاء حن تتوافر لهم 
املمكن���ة إلبراز  الدعم  س���بل 
طاقاتهم ومواهبهم وتوجيهها 

طويلة في مجال التدريس وله 
خبرة في مجاله على عكس ما 
كان مقررا في السابق حيث ان 
ادارات التعين في اجلامعة كانت 

تطلب الشهادات اجلامعية.
وكذلك ذكر د.اليتامى انه متت 
خالل االجتماع مناقش���ة متديد 
الفصل الصيفي من 8 اسابيع الى 
10 اس���ابيع، بحيث تكون هناك 
فرصة للطالب ان يسجل في مواد 
اكثر، ويسمح له بالتسجيل حتى 
5 مواد، الفتا الى انه متت املوافقة 
انه قد  املقترح، خصوصا  على 

إلى خدمة الكويت احلبيبة في 
جميع املجاالت، وإن معرض 
»I Have A Dream« ه���و مرآة 
للشخص الذي يسعى للوصول 
إلى النجاح واإلجناز عبر عرض 
ما يقدمه من سلع أو خدمات أو 

أفكار ذهنية أو حرفية.
وأش���ار العقل إلى أن أهداف 
احلملة تتلخص في دعم الشاب 
وتوفير البيئة املناسبة له لصقل 
مواهبه في مشاريعه الصغيرة 
وتوفير السبل املمكنة إلجناحها، 
وكذلك تشجيع الشباب الكويتي 
للتوجه للعمل في القطاع اخلاص 
والعم���ل احلرفي ليس���اهم في 
النهوض بالتنمية، والتأكيد على 
الشباب قادر على املشاركة  أن 

عرض على اللجنة اخلماسية التي 
تتكون من نائب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية وعميد شؤون 
الطلبة وعميد القبول والتسجيل 
واالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
وقد متت املوافقة من حيث املبدأ 
على هذا املوضوع وسيتم عرض 
تفاصيله ف���ي االجتماع املقبل 

للجنة العمداء.
وبن د.اليتامى انه مت عرض 
كت���اب جمعية اعض���اء هيئة 
الغاء  اقتراح  التدريس بش���أن 
حضور اعضاء هيئة التدريس 

في صنع التنمية املطلوبة وان 
يكون له دور أساس���ي في بناء 

املجتمع والتفاعل معه.
اعتب���ر املس���ؤول  ب���دوره 
التنفيذي للمشروع علي الزلزلة 
أن مسؤوليات احلملة تتوافق 
م���ع الرؤية الت���ي يبحث عنها 
اجلميع في حتقيق تنمية شاملة 
على جميع املستويات بداية من 
اإلنس���ان الكويتي وصوال إلى 
االقتصاد الكويتي ككل، فمشروع 
»Kuwait Talents« يهدف لتسليط 
الضوء على مجموعة املشاريع 
الش���بابية الكويتية التي تدعم 
احلركة االقتصادية في البلد ككل، 
فالكويت تنته���ج مفهوم الهرم 
املقل���وب الذي يجع���ل القطاع 

قبل بدء الدراسة بأسبوع على 
ان مت���د اجازاته���م حتى موعد 
بدء الدراسة، الفتا الى انه متت 
مناقشة املوضوع لكن مت ارجاء 
املوافقة عليه او اتخاذ قرار بشأنه 
حتى يدرس م���ن قبل الكليات 
وس���يتم طرحه ف���ي االجتماع 

املقبل.
التقى مدير  من جانب آخر، 
جامع���ة الكوي���ت د.عب���داهلل 
الفهيد رئيس البعثة في سفارة 
جمهورية اوغن���دا في الرياض 
احمد سنيومو والذي يتواجد في 
الكويت بهدف تنشيط وتفعيل 
البلدين،  الثنائية بن  العالقات 
وايضا لتقدمي الش���كر جلامعة 
الكويت نيابة عن حكومة اوغندا 
بالنسبة للتعاون والعالقات التي 
كانت بن جامعة الكويت واوغندا.

وناقش الطرفان سبل التعاون في 
مجال تدريب الكوادر االوغندية 
في تخص���ص البترول، خاصة 
بعد اكتشاف البترول في اوغندا، 
وكذلك تدري���ب االوغندين في 
تخصص اللغة العربية بجامعة 
الكويت من مختلف اجلامعات 

في اوغندا.
اب���دى د.الفهيد  من جانبه، 
استعداد جامعة الكويت للتعاون 
في مجال تدريب الكوادر االوغندية 

وتقدمي كل الدعم لها.

القاعدة  الذي ميث���ل  احلكومي 
في األعلى بينما تكون املشاريع 
الصغيرة هي من يجب أن تكون 
قمة هذا الهرم في وضعه الطبيعي 
وهذا األمر هو ما تنتهجه الدول 
املتقدمة التي ميثل القطاع اخلاص 
قلب اقتصادها ومشاريع أبنائها 
العمل االقتصادي  هي قمة هذا 
احلر وبالتالي فإن املطلوب هو 
تشجيع هذه املواهب واملشاريع 
وهذا ما نس���عى له توافقا مع 
الرغبة األميرية السامية بجعل 
الكويت مركزا ماليا جتاريا عبر 
دعم تلك املش���اريع والنهوض 
بها واإلسهام مع خطة التنمية 
الطموحة للكويت التي مت إقرارها 

مؤخرا.
ومن جانبها كش����فت املنسقة 
العامة للمشروع موضي الشويحان 
أن املشاريع الش����بابية املشاركة 
في املعرض اختلف����ت وتباينت 
في مختلف امليادين بن املشاريع 
التجارية واحلرفية والصناعية 
والطبي����ة والفكرية كما أن هناك 
إس����هامات واضحة للجهات غير 
الربحية ومنظمات املجتمع املدني 
واجلمعيات املهنية واألهلية، كما 
أن هناك ج����زءا من ريع املعرض 
س����يوجه إلى عدد م����ن اجلهات 
اخليرية دعما م����ن احلملة لتلك 
املس����اعي اإلنس����انية، موجه����ة 
خالص الش����كر للجهات الداعمة 
والراعية للمشروع وعلى رأسها 
مجموعة اخلرافي الراعي الرئيسي 

للمشروع.

إرجاء اقتراح »جمعية التدريس« تمديد إجازات األسـاتذة الصيفية لدراسته من قبل الكليات

الخضري لمساواة أساتذة »التطبيقي« بنظرائهم 
في الجامعة بمكافأة التدريس فوق النصاب

حسين: مقرر »480« يكسب الطلبة
خبرة عملية من خالل إلحاقهم بوظيفة تدريبية

 آالء خليفة
نظم مكتب التدريب الطالبي واخلريجن في كلية 
العلوم اإلدارية، اللقاء اإلرشادي ملقرر التدريب العلمي 
»480« وذلك إلعطاء الطلبة فكرة شاملة ومفصلة 
عن نظام املقرر واإلجابة عن جميع استفساراتهم 

واالستفادة من اقتراحاتهم.
وقال مشرف مكتب التدريب الطالبي واخلريجن 
ف���ي الكلية د.رائد حس���ن ان الهدف من هذا املقرر 
هو اكساب الطلبة خبرة عملية من خالل التحاقهم 
بوظيفة تدريبية تتضمن اداء مهام ووظائف تتوافق 
مع مجاالت العلوم اإلدارية بشكل عام وتخصصهم 
بشكل خاص في مناخ العمل احلقيقي، ومبا يساهم 
في دعم الق���درات االتصالية للطلبة، والتعامل مع 

مشكالت التطبيق العملي في مجال دراستهم.
ويساهم هذا املقرر ايضا في تزويد املؤسسات 
اخلارجية مبعلومات عن نوعية املوارد البش���رية 
ومخرجات التعليم التي س���تقوم الكلية بتوفيرها 
لسوق العمل.وأضاف د.حسن انه في نهاية الفصل 
الدراس���ي على الطلبة املتدربن في كل جهة تقدمي 
تقرير نهائي يشمل التعريف باجلهة ويفصل فيه 
الطالب فترة عمله ويق���دم فيه اقتراحات لتطوير 

وحتسن األداء لدى اجلهة التي تدرب فيها.
وفي اخلتام وجه د.حسن الشكر جلميع اجلهات 
احلكومية واخلاصة املتعاونة مع الكلية في استقبال 
الطلبة وتدريبهم وإكس���ابهم اخلبرة العملية في 

مجال دراستهم.

 محمد هالل الخالدي
طال���ب عض���و الجمعي���ة 
العمومي���ة لرابط���ة اعض���اء 
التدريس ورئيس قسم  هيئة 
تكنولوجيا التعليم في الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب د.بدر نادر الخضري 
وزيرة التربية وزيرة التعليم 
العال���ي ورئيس مجلس ادارة 
الهيئ���ة د.موض���ي الحم���ود 
باالسراع بمساواة اعضاء هيئة 
التدريس في التطبيقي بزمالئهم 
االساتذة في جامعة الكويت فيما 
يتعلق بمكافأة التدريس فوق 

النصاب التدريس���ي المحدد لكل استاذ، وقال 
د.الخض���ري ان جامعة الكويت تصرف مكافأة 
مقدارها 2000 دينار لالس���اتذة في حال زيادة 
نصابهم عن النصاب العادي خالل الفصل الدراسي، 
بينما يصرف لنظرائهم في التطبيقي مكافأة ال 
تتعدى 250 دينارا في الشهر اي ما يعادل 750 
دينارا في الفصل الدراسي الواحد، واضاف ان 

استاذ الجامعة يصرف له في 
حالة زي���ادة نصاب التدريس 
الكثر من مقرر مبلغ 3000 دينار 
التطبيقي  بينما االس���تاذ في 
انهم  الي عام���ل بالمثل م���ع 
يحملون نفس الدرجة العلمية 
العمل، واكد  ويقومون بنفس 
د.الخضري ان مساواة اعضاء 
التطبيقي  التدريس في  هيئة 
بزمالئهم االساتذة في جامعة 
الكويت مطل���ب عادل، واالمر 
ال يحتاج الى موافقة مس���بقة 
من مجلس الخدمة المدنية الن 
القرار بيد مجلس ادارة الهيئة 
فقط لالعتماد، علما ان الموافقة ستس���اهم في 
تشجيع االساتذة على التدريس فوق النصاب 
العادي المقرر لهم، وهذا من شأنه ان يحل مشكلة 
الشعب المغلقة وتخفيض االستعانة بمدرسين 
منتدبين من خ���ارج الهيئة كما يؤدي الى عدم 
تأخر الطلبة عن التخرج ويخفض ميزانية الفصل 

الدراسي الصيفي.

جددت األمانة العامة لألوقاف مؤخرا بروتوكول 
التعاون مع ف���رع الجامعة العربية المفتوحة، 
وال���ذي تقدم بموجبه األمان���ة مبلغ )50.000( 
خمسين ألف دينار، لدعم »مشروع طالب العلم« 
الذي يس���تفيد منه ش���ريحة كبيرة من الطلبة 
غير القادرين على استيفاء الرسوم الدراسية، 
وفي ه���ذا الصدد توجه المدي���ر المكلف بفرع 
الجامعة العربي���ة المفتوحة بالكويت د.طارق 
عبداهلل، بالش���كر الجزيل إل���ى األمانة العامة 
لألوقاف لما تبذله من جهود لمس���اعدة الطلبة 
المحتاجين لتحقيق تطلعاتهم في طلب العلم، 
مؤكدا أن الجامعة المفتوحة ال تدخر جهدا من 
أجل تذليل كل الصعوبات التي تواجه أبنائها، 
وبصفة خاصة الطلب���ة المحتاجين، من خالل 
مد جس���ور التعاون مع المؤسس���ات الخيرية 
في الكويت، وتوجه د.عبداهلل بالشكر الجزيل 
لكل من أس���هم ومازال يس���هم في دعم الطلبة 
المنتسبين إلى الجامعة العربية المفتوحة من 
المؤسسات الخيرية والشخصيات الكريمة التي 
لها اهتمامات، خاصة في دعم طالب العلم وحمل 

أعباء الطلبة المحتاجين.
وقال د.عبداهلل: »نعبر عن بالغ س���عادتنا 
بالحضور إلى مقر األمانة العامة لألوقاف وتوقيع 
بروتوكول التعاون المشترك للعام الثاني على 
التوالي مع الوكيل المس���اعد إيمان الحميدان، 
ونائب األمين العام للمصارف الوقفية في األمانة 
محمد الجالهمة، وما لمس���ناه منهم من حفاوة 
االستقبال واهتمام بأبنائنا الطلبة، مما عكس أثرا 
إيجابيا كبيرا في نفوسنا إدارة جامعية وطالبا، 
فالجامعة العربية المفتوحة مؤسسة تعليمية 
غير ربحية تسعى لتنمية المجتمعات العربية 
وإتاحة فرص التعليم الجامعي ذي الجودة العلمية 
برس���وم معقولة لقطاعات واسعة من الشباب 
والنس���اء العرب، أرسى فكرتها صاحب السمو 

الملكي األمير طالل ب���ن عبدالعزيز وفق رؤية 
مستقبلية س���امية، لذلك فإن الجامعة العربية 
المفتوحة تمد يد التعاون مع جميع القطاعات 
الحكومية واألهلية من أجل أبنائنا الطلبة، وذلك 
سعيا نحو تذليل كل الصعاب التي تواجه الطالب 

وتسخير كل اإلمكانيات لخدمته«.
من جهتها أكدت األمين العام بالوكالة لألمانة 
العامة لألوقاف إيمان الحميدان، أن األمانة العامة 
لن تدخر جهدا في اإلسهام بكل ما يؤدي إلى تنمية 
ورفاه المجتمع الكويتي، وأن األمانة العامة ومن 
خالل إدارة الصناديق والمشاريع الوقفية تسهم 
إسهاما فعاال في العديد من المشروعات الخيرية، 
ومشروع »طالب العلم« ما هو إال إحدى لبنات 
صرح المس���يرة الوقفية في الكويت لمساعدة 
الطلبة على تحقيق تطلعاتهم لمستقبل مشرق، 

وخدمة وطنهم ومجتمعهم.
بدوره، أع���رب نائب األمين العام للمصارف 
الوقفية في األمانة العامة لألوقاف محمد الجالهمة 
عن ترحيبه بوجود وفد فرع الجامعة العربية 
المفتوحة بالكوي���ت لتجديد اتفاقية برتوكول 
التعاون لمش���روع طالب العلم، وقال إن الفرع 
يقدم الكثير من المساعدات للطلبة داخل الكويت 
وخارجها في مختلف الدراسات الجامعية للعام 
الثاني على التوالي، حيث قامت الجامعة مشكورة 
باحتضان العديد من الطلبة في أروقتها وبمختلف 
تخصصاتها العلمية، ووفرت لهم بيئة تعليمية 
مالئمة، ودور األمان���ة العامة لألوقاف في هذه 
االتفاقية هو اإلس���هام ماديا في دفع الرس���وم 
الدراسية عن الطلبة المتعسرين الذين يمثلون 
ج���زءا مهما في عملية بناء المجتمع، ونش���يد 
بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة من خالل 
بحث ه���ذه الحاالت وتقديم المس���اعدة لهؤالء 
الطلبة لتمكينهم من استكمال دراستهم والمتابعة 

المستمرة معنا في األمانة العامة.

د.طارق عبداهلل وإميان احلميدان عقب توقيع االتفاقية

د.بدر اخلضري

د.أنور اليتامى

د.عبداهلل الفهيد مستقبال أحمد سنيومو

أحمد الذايدي وعبداهلل العقل وعلي الزلزلة وموضي الشويحان خالل اللقاء

حمادة: استقبال طلبات شغل وظائف
 معيدي بعثات مستمر حتى 22 يوليو المقبل

 أعلن مدي���ر إدارة العالقات الثقافية 
بجامعة الكوي���ت عبداحلميد حمادة عن 
وظائف معيدي بعث���ات للعام اجلامعي 
2010/2009 للحص���ول عل���ى ش���هادتي 
املاجستير والدكتوراه حيث يشمل اإلعالن 
معظم كليات اجلامعة مبختلف تخصصاتها 
العلمية، مبينا أنه على الراغب في التقدم 
لإلعالن استيفاء جميع شروط اإلعالن العامة 
وكذلك الشروط اخلاصة بالكليات، حيث 
إن بعض التخصصات يشترط للتقدم لها 
احلصول على درجات معينة في االختبارات 
النمطي���ة )GMAT-TOFEL-GRE( فعلى 
الراغبن في التقدم لإلعالن احلصول على 
النتائج املطلوبة خ���الل فترة اإلعالنات، 
مشيرا الى أنه بدأ تس���لم الطلبات أمس 
األول ويستمر حتى نهاية دوام اخلميس 

.2010/7/22
وذكر حمادة أن من يستوفي الشروط 
واملتطلبات اخلاصة بهذا اإلعالن يقوم 
بتعبئة االستمارات اخلاصة على الصفحة 
الثقافية  العالقات  االلكتروني���ة إلدارة 
http://kucultural.kuniv.edu.kw وتسليم 

الطلبات في ح���رم اجلامعة باخلالدية 
ولن يتم تس���لم أي طلب بعد التاريخ 

املذكور أعاله.
وأوضح حم����ادة أن اإلجراءات املتبعة 
في عملية اختيار املرشحن تبدأ من تسلم 
الطلبات حيث يت����م التدقيق على طلبات 
املتقدم����ن ومن ثم ترحيله����ا إلى الكليات 
املعنية وحتويلها إلى األقسام املختصة، مبينا 
بعد ذلك أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية 
على مس����توى جلنة بعثات القسم العلمي 
حيث تت����م مراعاة »املعدل العام � اخللفية 
األكادميية � اجلانب الش����خصي« للمتقدم 
والتي بدورها ترفع تقريرها لعميد الكلية 
متهيدا لعرضه عل����ى جلنة بعثات الكلية 
والتي ترفع توصياتها املسببة بالترشيح أو 
الرفض إلى اللجنة العامة للبعثات ويعتمد 
الترش����يح النهائي للمتقدم على مستوى 
اجلامعة، مشيرا إلى أن آلية الترشيح متر 
بقنوات ومراحل طويلة ومتعددة لعملية 
الترشيح للتأكد من سالمة اإلجراءات وحق 
املتقدم ف����ي احلصول على البعثة، وانه ال 
مجال للواس����طة في قبول البعثات حيث 

إن اإلجراءات التي مي����ر بها املتقدم كفيلة 
للتصدي لذلك.

وأشار حمادة إلى دأب جامعة الكويت 
لنشر هذا اإلعالن في كل عام دراسي بغرض 
إيف����اد من مت اختياره – وفق����ا لإلجراءات 
املتبعة - في بعثة دراسية هدفها احلصول 
على درجة املاجستير والدكتوراه ومن ثم 
التحاقهم بسلك هيئة التدريس باجلامعة، 
موضحا أن هناك شروطا خاصة وشروطا 
عامة يتم وضعها باإلعالن بخصوص شغل 
وظائف معيدي أعضاء بعثات للحصول على 
شهادتي املاجستير والدكتوراه وفقا للشروط 
اخلاصة بكل كلي����ة على حدة، مؤكدا على 
متيز جامعة الكويت في بعثاتها والئحتها، 
فمن خالل إعالن واحد يتجاوز عدد املتقدمن 
700 متقدم، ويتم اختيار أفضل املتقدمن 
بإحكام ودقة وفقا حلاجة الكلية لسد هذه 
الشواغر.وأكد حمادة على حرص اجلامعة 
على حتديث الئحة تنظيم بعثات معيدي 
اجلامعة وهي الالئحة التي تضمن حقوق 
وواجب����ات املبتعثن في اخلارج ولضمان 
العدالة فإنه قد استحدثت مادة جديدة في 

الالئحة املعدلة للبعثات خاصة بتشكيل جلنة 
للنظر في تظلمات املتقدمن للبعثة ممن مت 
رفضهم وأن هذه اللجنة ترفع توصياتها إلى 

اللجنة العامة للبعثات للبت فيها.
وقد أشار حمادة إلى أن اجلامعة خالل 
الفترة املاضية قد وافقت على صرف أجور 
الس����فر نقدا ملبتعثيها عوضا عن إصدار 
تذاكر لهم، وكذلك متت زيادة املخصصات 
الشهرية ملعيد البعثة املتزوج بنسبة %50 
و10% لكل ابن من أبنائه وبحد أقصى ثالثة 

أبناء لتغطية مصاريفهم املتزايدة.
وأفاد حم����ادة بأن اجلامعة لديها حاليا 
333 مبتعثًا موزعن على عدة دول مؤكدا 
على ح����رص اجلامعة عل����ى تنوع جهات 
اإليفاد، حيث يتوزع مبعوثو اجلامعة في 
كل من الواليات املتحدة األميركية، بريطانيا، 
فرنس����ا، ايطاليا، أملانيا، استراليا ومصر 
مش����يرا إلى أن هذا العدد يس����اهم في حل 
كثير من األمور املتعلقة بالدراس����ة وسد 
احلاجة في التخصصات الدقيقة املطلوبة لدى 
األقسام العلمية للكليات، متمنيا التوفيق 

للجميع.


