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أعلن مدير مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر فوزية معرفي 
عن بدء التسجيل املتأخر لبرامج 
ودورات املركز، وقالت ان التسجيل 
سيشمل املقررات املسائية اخلاصة 
باللغة االجنليزية واللغات املختلفة 
وبرامج تقنية املعلومات، باالضافة 
الى برامج تنمية املجتمع املتمثلة 
الطفولة والش����باب واالسرة  في 
واالندية الصيفية ومجموعة من 

البرامج التدريبية.
التسجيل سيبدأ  ان  واضافت 
االح����د 4 اجلاري حت����ى االربعاء 
املواف����ق 2010/7/7 خ����ال الفترة 

املسائية من الساعة 5 الى 8 مساء في جامعة الكويت � 
العديلية – مبنى خدمة املجتمع والتعليم بوابة 5، علما 
بأن التسجيل الصباحي مستمر طوال العام يوميا من 
الساعة 8:30 � 12:30 ظهرا في جامعة الكويت � الشويخ 

� مبنى أكادميية 12 � قسم التسجيل واملتابعة.
وعن نوعي����ة البرامج املطروحة قالت معرفي ان 
املرك����ز يطرح مجموعة من البرامج بحلة جديدة في 
الفصل الدراس����ي الصيفي تتمثل في: قس����م برامج 

تقنية املعلومات: قسم برامج تقنية 
املعلومات: برنامج اكادميية مبدعي 
الكمبيوتر للناشئني من عمر )12 � 16 
سنة(، دورة شهادة كامبردج الدولية 
ملهارات تقنية املعلومات »املعتمدة 
من اجله����از املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم����ات« باالضافة إلى برامج 
العامة والتخصصية،  الكمبيوتر 
وبرامج التصميم، وبرامج البورصة 

احمللية والعاملية.
� قسم البرامج التدريبية: يطرح 
مجموعة من ال����دورات االعامية 
والتربوية ومجموعة من البرامج 

التدريبية العامة.
� قس����م تنمية املجتمع: يط����رح برامج الطفولة 
والشباب واألس����رة مثل برامج الكمبيوتر لألطفال 
وبعض البرام����ج االجتماعية والقانونية والتربوية 
والرياضية والفنية وباإلضافة إلى االندية الصيفية 

وبرنامج اللغة االجنليزية االبداعي للطفولة.
� قس����م التعليم املستمر: يطرح مقررات مسائية 
خاصة باللغة االجنليزية واللغات املختلفة باالضافة الى 

الدورات اخلاصة وهي: التوفل واجليمات واآليلز.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن بدء استقبال طلبات الراغبين في االلتحاق 
بالجامعات المعتمدة بجمهورية مصر العربية )مرحلة بكالوريوس( للعام 

الجامعي 2011/2010.
 وذل���ك اعتبارا م���ن يوم األحد المواف���ق 2010/7/4 وحتى يوم الخميس 
2010/8/5 وعل���ى من يرغب في ذلك مراجعة مبنى الوزارة الواقع بالمنطقة 
الحرة � مبنى رقم 1 � الدور األول � إدارة البعثات، ولاطاع على المستندات 

www.mohe.edu.kw والشروط المطلوبة الدخول على موقع الوزارة

»التعليم العالي«: استقبال الراغبين في االلتحاق بجامعات مصر األحد

البنك رعى حفل تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول

الباقر: »الوطني« سّباق في تجسيد مسؤوليته االجتماعية عبر دعمه للمؤسسات التعليمية

أعلن بن���ك الكويت الوطني عن رعايته حفل تخرج طلبة كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت في قاعة الراية، بحضور عدد من 
كبار الشخصيات وأعضاء مجلس االمة واملجلس البلدي وجمعية 
املهندس���ني الكويتية، وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح، وعميد كلية الهندسة 
والبترول د.طاهر الصحاف، إلى جانب مجموعة من كبار املسؤولني 

في بنك الكويت الوطني. 

وفي هذا اخلصوص، قال مس���ؤول العاقات العامة لدى البنك 
يعقوب الباقر ان بنك الكويت الوطني كان على الدوام س���باقا في 
جتسيد مس���ؤوليته االجتماعية عبر دعمه ورعايته للمؤسسات 
والهيئات التعليمية واألكادميية ومس���اندته لألنش���طة الطابية 
املختلفة، وأش���ار إل���ى أن رعاية البنك حلفل تخ���رج طلبة كلية 
الهندس���ة والبترول تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الهام 
الذي تلعبه هذه الكلية في إعداد وتخريج الكوادر الوطنية املؤهلة 

إلدارة وتشغيل القطاع النفطي الذي يشكل العصب احليوي القتصاد 
الب���اد، ووجه الباقر التهنئة للخريج���ني متمنيا لهم حياة مهنية 

ناجحة ومستقبا باهرا. 
وباإلضافة إلى رعاية حفل التخ���رج، قام موظفو بنك الكويت 
الوطني بتعريف الطلبة اخلريجني مبجموعة اخلدمات واملنتجات 
املصرفية التي طورها البنك لتلبية احتياجات عمائه من مختلف 
شرائح املجتمع، وتضم هذه املجموعة التي حتمل معها العديد من 

املزايا احلصرية باقة لك املخصصة للسيدات، وحساب املستقبل املعد 
للشباب امللتحقني حديثا بسوق العمل، و»باقة الذهبي« املخصصة 

لفئة املديرين من ذوي الرواتب والدخول العالية.
وقد حرص ممثلو البنك على شرح املزايا والفوائد التي حتملها 
هذه الباقات وتس���ليط الضوء على أح���دث العروض واحلمات 
الترويجية التي يطرحها البنك واستقبال الطلبات من الراغبني في 

االستفادة من خدمات ومنتجات البنك.

الشيخ د.محمد الصباح ويعقوب الباقر مع مديرة حساب املستقبل أنفال الرضوان وفريق املبيعات في »الوطني« أحد اخلريجني يتسلم هديته من »الوطني« 

خالل مؤتمر صحافي حول القبول بالجامعة

معرفي: التسجيل المتأخر لبرامج الفصل 
الدراسي الصيفي مستمر حتى 7 الجاري

كامل: »MSA« توفر مركز توظيف لتدريب الطلبة 
على مهارات سوق العمل ورسومها تسدد على قسطين

 آالء خليفة
بحضور وف����د جامعة أكتوبر 
 )MSA( للعلوم احلديثة واآلداب
برئاسة مستشار اجلامعة لشؤون 
 )MSA( الطلبة الوافدين بجامعة
محمود الديري وممثل اجلامعة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي حسني 
كامل، عقد مؤمتر صحافي مبقر 
»املركز الدولي العاملي« للمعارض 
اخلاص باجلامعة مبناسبة بداية 
التسجيل للعام الدراسي 2011/2010 
ملدة عش����رة أيام وذلك للتعريف 
باجلامعة للجاليات العربية املقيمة 
بالكويت وبعد صدور قرار وزارة 
التعليم العالي بالكويت رقم 295 
في 2010/6/13 للس����ماح للطاب 
الكويتيني بالتسجيل في اجلامعة 

للعام الدراسي 2011/2010.
وقال حسني كامل ان اجلامعة 
تقع في محافظة 6 أكتوبر وتبعد 
عن ميدان لبنان باملهندسني نحو 
20 دقيقة بالسيارة، وتبلغ مساحة 
اجلامعة 55 فدانا وحتتوي على 
أكبر املباني اجلامعية بالش����رق 
األوسط وأفضلها جتهيزا لدراسة 
متميزة ومنف����ردة لتوفير مناخ 

تعليمي مناسب لطابها.
 )MSA( وحول اجلديد بجامعة
للعام الدراسي اجلديد ذكر كامل ان 
هناك مركز توظيف يقوم بتدريب 
الطاب على مهارات سوق العمل 
وتوفير ف����رص العمل الى جانب 
فرص التدريب الصيفي مع حرص 
اجلامعة على توفير فرص العمل 
لطابها في مصر والدول العربية 

وأوروبا وأميركا وأستراليا.
كم����ا مت افتت����اح أكب����ر مركز 
تدريب وظيفي بالشرق األوسط 
وفي ط����ور االنتهاء من انش����اء 
أكبر مكتبة على مستوى الشرق 
األوسط بخاف املكتبة املوجودة 
باجلامعة وكذلك املسجد وماعب 
االسكواش واملاعب األخرى التي 

سيتم انشاؤها باجلامعة.
وفيما يخص التخصصات في 
كليتي الهندسة وعلوم احلاسوب، 

فهي كالتالي:
أوال: كلية الهندس����ة: هندسة 
معمارية، هندسة صناعية ونظم، 
هندس����ة كهربائية والكترونية، 

هندسة كمبيوتر.
ثانيا: كلية علوم احلاس����وب: 

هندس����ة  احلاس����ب،  عل����وم 
البرمجيات.

ثالثا: كلي����ة عل����وم اإلدارة: 
إدارة  تسويق ومعامات دولية، 

أعمال ونظم، اقتصاد، محاسبة.
رابع����ا: كلية اإلع����ام: إذاعة 
وتلفزيون، عاقات عامة ودعاية، 

صحافة.
ومن جانب آخر أشار كامل الى 
الدراسية للتخصصات  الرسوم 
باجلامعة، موضحا أن الرس����وم 
الدراس����ية تس����دد على قسطني 
باجلنيه املصري للطالب املصري 
وبالدوالر األميركي للطالب الوافد، 
ويسدد الطالب باجلنيه االسترليني 
قيمة الشهادة البريطانية حسب ما 

هو موضح باجلدولني التاليني:
بدوره قال مستشار اجلامعة 
لشؤون الطلبة الوافدين محمود 
الديري، ان اجلامعة متنح نسبة 
20% خصما من الرسوم الدراسية 
للطاب احلاصلني على امتياز في 
كل سنة دراس����ية، وخصم %20 

أثناء وجود  للطاب املس����جلني 
الوافد في الكويت، وكذلك خصم 
20% للطاب احلاصلني على 90 % 

فأكثر بالثانوية.
مشيرا إلى أن للجامعة تعاونا 
أكادمييا مع جامعات عاملية، ومنها 
جامعتا ميدلسكس وجرينيتش 
ببريطانيا ومتنح اجلامعتان شهادة 

.MSA خلريجي
وعن االوراق املطلوبة للتسجيل 
الديري بأن هناك  أفاد  باجلامعة 
أوراقا مطلوبة من الطالب املصري 
وأخرى مطلوبة من الطالب الوافد 
وأخ����رى مطلوب����ة م����ن الطالب 

احملول.
الطال����ب املصري عليه  أوال: 

تقدمي:
� املؤه����ل الدراس����ي أو بيان 

درجات )أصل + صورتني(.
� ش����هادة املي����اد )أص����ل + 

صورتني(.
� ع����دد 6 ص����ور ش����خصية 

حديثة.

� ص����ورة م����ن بطاق����ة الرقم 
القومي.

� منوذج 2 جند من مكتب البريد 
للطاب الذكور أقل من 19 سنة.

� بطاق����ة اخلدمة العس����كرية 
)منوذج 6 جند( من قسم الشرطة 
ملن جتاوز عمره أكثر من 19 سنة، 
ومن جتاوز عمره 22 عاما في 9/1 
من كل عام عليه إثبات موقفه من 

التجنيد.
ثالث����ا: الطال����ب الوافد عليه 

تقدمي:
� أص����ول األوراق )املؤه����ل 

الدراسي + شهادة املياد(.
� ع����دد 6 ص����ور ش����خصية 

حديثة.
� صورة من جواز السفر.

ثالث����ا: الطال����ب احملول عليه 
تقدمي:

� بي����ان درجات بامل����واد التي 
درس����ها بنجاح معتمد من اجلهة 
التي أصدرت����ه وأن يكون موثقا 

للطالب الوافد.

� الوصف التفصيلي )احملتوى 
العلمي( لكل مقرر درسه بنجاح 
معتمد من اجلهة التي أصدرته وان 

يكون موثقا للطالب الوافد.
مشيرا إلى الشهادات املقبولة 
للتسجيل للعام الدراسي 2011/2010 

وهي:
� الشهادات املعادلة من الدول 

العربية )علمي + أدبي(.
 IGSE & الشهادة اإلجنليزية �

.GCSE
 HIGH الثانوي����ة األميركية  �

.SCHOOL DIPLOMA
األجنبية  الش����هادات    �
األخ����رى املعتمدة م����ن املجلس 
األعلى للجامعات املصرية واجلهات 
املعنية األخرى وفقا لشروط كل 

شهادة.
وفي رده على سؤال حول مدى 
إمكانية التحاق الطاب الذين أنهوا 
الدراسة الثانوية في سنوات سابقة 

باجلامعة.
أفاد الدي����ري بأنه صدر قرار 
مجلس اجلامعات اخلاصة بزيادة 
املدة البينية املسموح بها بني سنة 
حصول الطالب عل����ى املؤهل أو 
آخر قيد له في مؤسسة تعليمية 
معتمدة وس����نة التحاقه بكليات 
اجلامعة اخلاصة على النحو التالي: 
الكليات النظرية 15 سنة بدال من 
10 سنوات، والكليات العملية 10 
سنوات بدال من 5 سنوات، ولكن 
اجلامعة حترص عل����ى احلفاظ 
العمري للطلبة  على املس����توى 
وبالتالي فإن جامعة MSA تقبل 
الطال����ب احلاصل على ش����هادة 
الثانوية العامة حتى 5 س����نوات 

سابقة فقط.
وتاب����ع الديري قائ����ا: توفر 
اجلامع����ة خطوط����ا منتظمة من 
الباصات لنقل الطاب من جميع 
مناطق القاهرة الكبرى للجامعة 

والعكس بقيمة مالية مناسبة.
وحول مستوى خريجي جامعة 
MSA أفاد الدي����ري بأن خريجي 
جامعة MSA على مس����توى عال 
من التعليم وسوق العمل يشهد 
على ذلك، فمن خريجي اجلامعة من 
يعمل في وكالة ناسا األميركية وهو 
أحمد صدقي وذلك الن اخلريجني 
تس����لحوا بأفضل أنواع التعليم 

املصري � البريطاني.

فوزية معرفي

اعلن املتحدث الرسمي باسم 
اجلامعة ومدي���ر ادارة العاقات 
العامة واالعام بجامعة الكويت 
فيصل مقصيد ان مجلس اجلامعة 
التربية ووزيرة  برئاسة وزيرة 
التعلي���م العالي الرئيس االعلى 
للجامعة د.موضي احلمود سيعقد 
اجتماعه االثنني 5 اجلاري وذلك في 

متام الساعة العاشرة صباحا.
واضاف مقصيد انه سيتم عرض 
العديد من البنود واملقترحات على 
جدول االعمال التي متت مناقشتها 
خال جلنة العمداء االخيرة التي 
كانت امس، مش���يرا الى ان اهم 

البنود التي نوقش���ت خال جلنة العمداء مشروع 
قانون اجلامعات احلكومية وانش���اء عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر وتقرير انشاء كلية علوم 

وهندسة احلاسوب في جامعة الكويت.
وذكر مقصيد انه متت مناقشة اقتراح كلية طب 
االسنان في متديد الدراسة االكلينيكية بالكلية ملدة 

فصل دراسي واحد ليصبح اجمالي 
الدراسة فيها سبع سنوات بدال 

من ست سنوات ونصف.
وقال مقصيد انه متت مناقشة 
مذكرة مشروع برنامج بكالوريوس 
الصيدلة االكلينيكية ومناقشة 
التقومي اجلامعي لكلية احلقوق 
للعامني اجلامعي���ني 2011/2010 
و2012/2011، كما متت مناقش���ة 
الفخرية  الدكتوراه  اقتراح منح 

لعبداللطيف يوسف احلمد.
من جانب آخر اعرب مقصيد 
عن شكر االدارة اجلامعية ملكتب 
نائ���ب مدي���ر اجلامع���ة وادارة 
االنش���اءات والصيانة ومركز نظم املعلومات على 
التجهي���زات التقنية احلديثة الت���ي مت عملها في 
قاعة مجلس اجلامعة اجلديدة من خال الديكورات 
واالجهزة السمعية والبصرية التي تواكب العصر 
احلديث، مش���يدا باجلهود التي بذلت الجناز قاعة 

االجتماعات.

بحث إنشاء كلية علوم وهندسة الحاسوب

مقصيد: مجلس الجامعة يناقش اإلثنين
مشروع قانون الجامعات الحكومية

جتهيزات حديثة في قاعة مجلس اجلامعة اجلديدة

فيصل مقصيد

)كرم دياب( حسني كامل ومحمود الديري خالل املؤمتر الصحافي  

كيفية احتساب الشهادة الثانوية الكويتية )نظام المعدل التراكمي(
الصف الثاني عشرالصف الحادي عشرالصف العاشرالشهادة

60%35%5%الثانوية نظام الثاث سنوات
60%40%�الثانوية نظام العامني

100%��الثانوية نظام العام الواحد

نسب القبول للطالب المصريين والعرب واألجانب حسب قرارات مجلس الجامعات الخاصة بمصر:
الطالب العرب أو األجانبالطالب المصريونالكلية

65%75%كليتا الصيدلة واألسنان
65%67%الهندسة

62%62%علوم احلاسوب
64%64%التكنولوجيا احليوية

60%60%كليات اإلعام � إدارة األعمال � اللغات والترجمة

مصاريف الشهادة البريطانية بالجنيه اإلسترليني للطالب المصريين وغير المصريين
الفرقة الخامسةالفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولىالكلية

400250250250250صيدلة � هندسة
علوم حاسب � إعام 

�350250250250� علوم إدارة

�400300300200تكنولوجيا حيوية

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد
الطالب غير المصريين )دوالر أميركي(الطالب المصريون )جنيه مصري(اسم الكلية
145003400الصيدلة

150003700طب األسنان
145002800التكنولوجيا احليوية

140003000الهندسة
120002500علوم احلاسوب
120002500إدارة األعمال

120002500اإلعام
101201900اللغات والترجمة


