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الجامعــــة
والتطبيقي

جدة � كونا: ش���اركت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود في حفل تخريج طالبات الدفعة 
الثامنة من كلية دار احلكمة في جدة كضيفة شرف. وأعربت 
الوزيرة احلمود عن س���عادتها واعتزازها لتلبية الدعوة 
للمش���اركة في حفل الكلية التي تعتبر من أبرز الكليات 
اخلاصة في السعودية والتي تختص بتعليم الفتيات في 
العديد من البرامج اجلامعية. وأكدت أهمية احداث عالقة 

وتع���اون بني هذه الكلية »الفتي���ة« والكليات في الكويت 
نظرا ملا ستس���فر عنه من تبادل خبرات وبرامج ستسهم 
حتما في االرتقاء بالتعليم اجلامعي. وأش���ارت الى تطور 
مسيرة تعليم الفتاة السعودية، السيما في مجالي العلوم 
العليا والدراسات اجلامعية، مضيفة ان كلية دار احلكمة 
لها بصمة واضحة في هذين املجالني، حيث استفادت من 

شراكاتها مع عدد من اجلامعات العاملية املرموقة.

الحمود شاركت في حفل تخريج كلية دار الحكمة بالسعودية

جدول المخصصات المالية للطلبة
النسبةالمبلغالدولة

-500 دينار كويتيدول مجلس التعاون اخلليجي
11%2000 يورودول االحتاد األوروبي

-1320 دوالرا أميركيادول االحتاد السوفييتي السابق
-1800 دوالر أميركيدول وجمهوريات أفريقيا

-1800 دوالر أميركيدول أميركا اجلنوبية
20%2150 دوالرا أميركياالواليات املتحدة األميركية

-1368 جنيها استرلينيااململكة املتحدة
20%1200 دوالرمصر

4%3000 دوالر استرالياستراليا
25%2750 دوالرا نيوزيلنديانيوزيلندا

5%800 دينار أردنياألردن
100%300 دينار كويتيسورية
5%388.5 ينا يابانيااليابان
25%1250 دوالرا أميركياتركيا
11%2360 دوالرا كندياكندا
5%1575 دوالرا أميركيالبنان

 آالء خليفة
الوكيل املساعد لشؤون  زف 
البعثات والعالقات الثقافية بوزارة 
التعليم العالي راشد النويهض 
بشرى للطلبة والطالبات الدارسني 
في اخلارج عن زيادة مخصصات 
الطلبة املبعوثني والبدالت، الفتا 
الى انه مت متديد التقدمي للبعثات 

الى يوم 15 من الشهر اجلاري.
واوض���ح النويه���ض خالل 
املؤمت���ر الصحاف���ي الذي عقده 
ظهر امس في مقر وزراة التعليم 
العالي باملنطقة احلرة لالعالن عن 
زيادة مخصصات الطلبة املبعوثني 
الكويتيني  والب���دالت للطلب���ة 
الدارسني في اخلارج بعد اعتماد 
وزيرة التربية، ان النتائج املتوقعة 
لقبول طلبة البعثات ستكون في 
ال� 15 من الشهر اجلاري وسيتم 
 SMS �ارسالها الى الطلبة عبر ال
على تليفوناته���م النقالة، الفتا 
الى انه مت التنس���يق مع االمانة 
العامة للجامعات اخلاصة لتمديد 
التسجيل للبعثات الداخلية الى 
19 من الشهر اجلاري لكي يتسنى 
ملن لم يقبل في البعثات التقدمي 

هناك.
وقال انه بناء على توجيهات 
التربي���ة ووزيرة  من وزي���رة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
مت اعتماد تقرير اللجنة املشكلة 
من املستشارين الثقافيني السابقني 
املالية  البعثات واالدارة  وادارة 

لدراسة زيادة مخصصات الطلبة 
املبعوثني والبدالت للطلبة، الفتا 
الى ان هذه املقترحات مت اعتمادها 
من اللجنة من قبل وزيرة التربية 
وس���يتم مخاطبة وزارة املالية 
وس���تكون الزي���ادة اعتبارا من 

بداية العام الدراسي.
وكشف النويهض انه لن يكون 
هناك شواغر لهذا العام الدراسي 
نظرا لزيادة عدد املتقدمني حيث 
سجل حتى يوم الثالثاء املاضي 
حوال���ي 1100 طال���ب وطالب���ة 
باالضافة الى ان عدد الطلبة الذين 
سجلوا مواعيد عددهم 2300 طالب 
وطالبة وعدد الشواغر املعتمدة 

فقط 1800 مقعد.
وقال النويهض اننا طالبنا بكل 
الدراسات واملؤشرات من خالل 
مكاتبنا الثقافية باخلارج وبرأي 
سفاراتنا واحتادات طلبتنا في 
اخلارج، مؤكدا ان الوزارة اخذت 
عل���ى عاتقها تخصيص فوق ما 
طلبوه وقمنا بوضع مقترحات 

لم يضعوها.
الدول كانت  ان  الى  واش���ار 
موزعة في السابق بتوزيع عادي، 
الفتا الى انهم قاموا بتوزيع آخر 
من خالل تصني���ف الدول على 
ال���ى ان كل  مجموع���ات، الفتا 
مجموعة تخت���ص براتب معني 
بحيث نستطيع من خاللها تلبية 

احتياجات الطلبة.
وعن املخصصات املالية التي مت 

أمي���ركا اجلنوبي���ة حي���ث مت 
تخصيص 1800 دوالر أميركي، 
اما زي���ادة مخصصات الواليات 
املتحدة األميركية فتم تخصيص 
2150 دوالرا أميركي���ا حيث كان 
في السابق 1850 دوالرا أميركيا، 

بزيادة %20.
وتابع النويهض قائال: اما زيادة 
مخصصات اململكة املتحدة فكانت 
بنسبة 20% حيث مت تخصيص 
1368 جنيه استرلينيا، اما زيادة 
مخصصات طلبة جمهورية مصر 
العربية فبنس���بة 20% حيث مت 

تخصيص 1200 دوالر أميركي.
بزي���ادة  يتعل���ق  وفيم���ا 
مخصصات طلبة استراليا فقد 
بلغت 3000 دوالر استرالي بنسبة 
4%، اما زيادة مخصصات طلبة 
نيوزلن���دا فتم تخصيص 2750 
دوالرا نيوزلندي���ا حيث بلغت 

الزيادة %25.
واشار الى ان الطلبة الدارسني 
في اململكة االردنية الهاشمية مت 
تخصيص مبلغ 800 دينار اردني 
لهم حيث بلغت نس���بة الزيادة 
5%، الفتا الى ان الطلبة الدارسني 
في س���ورية مت تخصيص مبلغ 
300 د.ك لهم حيث بلغت الزيادة 

.%100
اما الطلبة الدارسني في اليابان 
فت���م تخصيص مبلغ 388.5 ين 
ياباني، الفتا الى انه مت تخصيص 
مبلغ للطلبة الدارسني في تركيا 

تخصيصها للطلبة قال النويهض: 
انه مت توحيد املخصصات املالية 
للطلبة الدراسني في دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي حيث مت 
تخصي���ص 500 د.ك لكل منهم 
في كافة ال���دول التابعة ملجلس 
التعاون اخلليجي، الفتا الى انه 
مت توحيد مخصصات دول االحتاد 
االوروبي حيث مت تخصيص 2000 

يورو وبلغت الزيادة %11.
ومت توحيد مخصصات دول 
وجمهوريات االحتاد السوفيتي 
الس���ابق حي���ث مت تخصيص 
1320 دوالرا أميركيا، اما توحيد 
مخصص���ات دول وجمهوريات 
افريقيا ما عدا مصر فتم تخصيص 

1800 دوالر أميركي.
وفيم���ا يتعل���ق بتوحي���د 
مخصص���ات دول وجمهوريات 

ويقدر ب�1250 دوالرا أميركيا حيث 
بلغت الزيادة %25.

ان���ه مت  النويه���ض  وق���ال 
تخصيص مبلغ للطلبة الدارسني 
في كندا ويقدر ب�2360 دوالرا كنديا 
حيث بلغت الزيادة 11%، اما الطلبة 
الدارسون في لبنان فتم تخصيص 
مبلغ يقدر ب�1575 دوالرا أميركيا 

حيث بلغت النسبة %5.
واش���ار النويهض الى انه مت 
تخصي���ص مخصص���ات مالية 
لإلعداد للسفر للطلبة املبعوثني 
املستجدين حيث كانوا في السابق 
يتقاضون مبلغ وقدره 300 د.ك اما 
بعد الزيادة فبلغ املبلغ املخصص 
للطلب���ة 500 د.ك، موضحا ان 
الوزارة الول مرة ستقوم بصرف 
بدل نقدي 150 د.ك ل� »الب توب« 

مرة واحدة.
وبني النويهض ان الوزارة لم 
تغفل ف���ي تقريرها النظر ماليا 
فيما يتعلق بالبدل النقدي لتذاكر 
السفر والذي لم يتم التغيير فيه 
منذ عام 2002 كون االسعار منذ 
ذلك الوقت في ارتفاع، الفتا الى ان 
زيادة املخصصات للبدل النقدي 
لتذاكر السفر بلغت من 30% الى 

.%70
النويهض بالش���كر  وتوجه 
اجلزي���ل ال���ى وزارة اخلارجية 
وسفاراتنا في اخلارج ومكاتبنا 
الثقافية ووزارة املالية واخلطوط 

اجلوية الكويتية.

مبارك العسعوسي

د.راشد النويهض

د.عبدالرحمن االحمد متوسطا موظفي وموظفات مركز التقنيات التربوية

جانب من الطالبات خالل الزيارة

نسبة بدالت الكتب واألدوات في كل الدول
نسبة البدلالدولة
30%أميركا

20%اململكة املتحدة
20%اجلهورية االيرلندية

12%االحتاد األوروبي
25%كندا

30%أستراليا
30%نيوزيلندا

5%لبنان
30%مصر

دانيا شومان
ف���ي اطار التعاون بني النادي العلمي والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى مدى 
اثني عش���رة سنة، اس���تقبلت ادارة علوم الفلك 
والفضاء بالنادي العلمي طالبات كلية الدراسات 
التكنولوجية شعبة علوم تطبيقية )فيزياء( وذلك 
لقضاء فترة التدريب امليداني االلزامي، حيث كان 
في اس���تقبالهن مدير ادارة علوم الفلك والفضاء 
بالوكالة عبداهلل العويس، وقدم لهن شرحا وافيا 
عن دور ادارة علوم الفلك والفضاء بالنادي وما 
تقدمه من خدم���ات للهيئات التعليمية واجلهات 

املعنية بعل���وم الفلك والفضاء، كما عرفهن على 
املرافق الرئيسية باالدارة ودور كل قسم بها، وقام 
بش���رح برنامج التدريب امليداني لهن هذا العام، 
حيث يتضمن البرنام���ج محاضرات وتطبيقات 
عملية ملجال الفيزياء ف���ي علوم الفلك والفضاء 
على مدى ستة أسابيع متتالية منها خمسة أسابيع 
يتم خاللها التدريب وفي االسبوع السادس يتم 
مراجعة الطالبات فيما مت تدريبه وتسليم التقرير 
النهائي للتدريب امليداني ومناقش���تهن فيه مع 
أدائهن االختبار النهائي ورصد الدرجات وتسليم 

النتائج للكلية.

طالبات »التطبيقي« زرن إدارة علوم الفلك
تعرّفن على المرافق الرئيسية باإلدارة

آالء خليفة
العام لقائمة  أعلن املنسق 
النه���ج الطالبي التي تخوض 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ف���رع اململكة املتحدة 
وايرلندا مبارك العسعوسي 
عن ان القائمة قامت بانش���اء 
جلنة للطلبة املستجدين، تعنى 
بالرد على استفسارات وأسئلة 
الطلبة والطالبات ممن يرغبون 
بالدراسة في اململكة املتحدة او 

اجلمهورية االيرلندية.
وقال العسعوسي ان هذه 
اللجن���ة تض���م مجموعة من 
خي���رة الطلبة والطالبات من 
اخلريجني واملس���تمرين في 
بريطاني���ا وايرلندا باالضافة 

حرص القائمة على الرد بشكل 
واف وتفصيلي عن اي استفسار 
او ولي األمر،  الطالب  يحمله 
داعيا اجلمي���ع للتواصل مع 
القائمة على موقعها االلكتروني 

www.alnahj.org
كم���ا بني العسعوس���ي ان 
القائمة لديها خطة أنش���طة 
صيفية متتد الى شهر رمضان 
املب���ارك، حتم���ل الك��ثير من 
التنوع واألنش���طة املختلفة 
والتي تهدف جلمع الطلبة في 
اإلجازة الصيفية في الكويت 
بعي���دا ع���ن هم���وم الغربة 
والدراسة، مؤكدا على ان القائمة 
ستعلن عن أنشطتها في القريب 

العاجل.

الى ان اللجنة حتمل الكثير من 
األفكار اجلديدة والتي تهدف 
خلدمة الطالب املستجد، مؤكدا 

»النهج الطالبي« في بريطانيا
أقامت لجنة للطلبة المستجدين

حت���ت رعاية عمي���د كلية 
التربية د.عبدالرحمن االحمد اقام 
مركز التقنيات التربوية حفله 

السنوي لتكرمي موظفيه.
واش���اد د.االحم���د بجهود 
جميع العاملني باملركزم معلنا 
التقنيات  عن حصول مرك���ز 
التربوية عل���ى جائزة التميز 
االداري بجامع���ة الكويت هذا 
العام، معربا عن خالص التهنئة 

بهذه املناسبة السعيدة.
من جهته، اعرب مدير مركز 
التقنيات التربوية السابق د.علي 
الكندري عن اعجابه بنظام وآلية 
العمل داخ���ل املركز مؤكدا ان 
املركز متميز وان وفد االعتماد 
االكادميي في زيارته االخيرة 
اشاد باالعمال واخلدمات التي 

يقدمها املركز.
وبدوره���ا تقدم���ت مراقب 
مركز التقنيات التربوية اعتماد 
الكندري بالشكر اجلزيل لكل 
من دعم املركز وسانده من ادارة 
ومسؤولني وموظفني وباركت 

األحمد: مركز التقنيات التربوية
حصد جائزة التميز اإلداري للعام الحالي

للجميع اعتماد املركز كمراقبة 
وعل���ى حصوله عل���ى جائزة 

التميز االداري لهذا العام.

بعد ذلك قام كل من عميد كلية 
التربية ومراقب مركز التقنيات 
التربوية ورؤس���اء االقس���ام 

بتكرمي موظفي املركز.
ومن ثم مت تك���رمي اعضاء 
املجلس االستش���اري للمركز 

وجمي���ع من ش���ارك بجهوده 
املميزة من خارج مركز التقنيات 

التربوية.

روزماري لويد خالل حفل الغداء

آالء خليفة
أقامت كلية كويت ماسترخت إلدارة األعمال 
حفل الغداء الس���نوي بحضور كبير من الهيئة 
اإلدارية وموظفيها وهيئة التدريس األكادميية 

في الكلية وقسم االختبارات.
وألق���ت مديرة الكلية روزم���اري لويد كلمة 
اإلدارة عّبرت فيها عن ش���كرها جلهود أعضاء 
الكلية خالل العام األكادميي والذي مت فيه حفل 
التخريج اخلامس حي���ث مت تخريج 161 طالبا 

ميثلون الدفعتني السابعة والثامنة.
وقد تخلل حفل الغداء أنشطة متنوعة شارك 
فيها احلضور، متمنني النجاح جلميع الطلبة، ويعد 
حفل الغداء هذا مناس���بة جلميع أعضاء الكلية 
لالحتفال بنهاية العام األكادميي بنجاح والتجهيز 
للعام األكادميي املقبل، علما ان باب التسجيل في 
التمهيدي إلدارة  املاجستير والبرنامج  برنامج 
األعمال مازال مفتوحا في الكلية وتستأنف الدراسة 
فيها في العاشر من اكتوبر املقبل وينصح بالتقدمي 

املبكر حيث ان املقاعد محدودة.

»ماسترخت« : التسجيل في برنامج الماجستير مستمر
واستئناف الدراسة 10 أكتوبر المقبل 

أعلن عن تمديد التسجيل للبعثات حتى 15 الجاري

النويهض: زيادات مالية وبدالت للطلبة المبتعثين في الخارج
توحيد المخصصات المالية للطلبة الدراس�ين ف�ي دول »التعاون« لتصبح 500 دينار

صرف بدل نقدي 150 ديناراً ل� »الب توب« للطلبة مرة واحدة وزيادة بدل السفر بنسبة ٪40


