
االحد
11  يوليو 2010

5
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أكد أمني س���ر قائمة الوس���ط الدميوقراطي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
موس���ى اخلرس، ان قائمته مس���تعدة ألي مناظرة رس���مية يكون اطرافها ممثلني للقوائم 
الطالبي���ة بالتطبيقي، ب���ل وتطالب بأن يتبنى هذه املناظرة اي جهة رس���مية اهمها عمادة 
الش���ؤون الطالبية بالهيئ���ة أو اي جهة اعالمية يكون محور ه���ذه املناظرة قانون اللباس 
احملتش���م، مؤكدا ان القائمة تعمل وفقا للدس���تور والدفاع عن مكتسباته لذلك فإن القائمة 

ليست مترددة بطلب املناظرة الرسمية.

»الوسط الديموقراطي« تدعو لمناظرة حول »اللباس المحتشم« في »التطبيقي«

اإعــالن عن فتــح بــاب الت�سجـيــل للطــالب الراغـبــني يف االلتحـــاق 

بالهيــئــة الــعــامـــة للـتعــليــم التطبـيقـي والــتــدريب

تعلن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن فتح باب الت�سجيل للطالب الراغبني يف 

االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية من حملة �سهادة الثانوية العامة اأو  ما يعادلها  

للف�سل الدرا�سي االأول 2011/2010

www.paaet.edu.kw اأوال : الت�سجيل االلكرتوين
يجب على جميع الطالب الكويتيني احلا�سلني على �سهادة الثانوية العامة اأو ثانوية املقررات اأو ثانوية املعهد الديني ومل ي�سبق 

لهم القبول بالهيئة التقدم ملكتب تن�سيق القبول للف�سل االأول 2011/2010 عن طريــق االنرتنـــت مــن خـــالل مــوقع الهيئة  

الفئات  الكويتيني من  الهيئة، وكذلك الطالب غري  الداخلي بني كليات  التحويل  ، كذلك طالب   www.paaet.edu.kw
امل�سموح لهم بالتقدم للهيئة وادخال بياناتهم من خالل موقع الهيئة www.paaet.edu.kw ، وذلك لتي�سري عملية التقدمي 

لكافة الطالب وعليه فاإن الهيئة تهيب بجميع الطالب االلتزام بذلك، ولن ي�سمح الأي طالب  من خريجي الثانوية العامة اأو 

ثانوية املقررات اأو ثانوية املعهد الديني بالتقدم من خالل �سالة القبول حيث يجب عليه اأوال اأن يقوم بالت�سجيل االلكرتوين 

والــذي ال يتطلب ا�ستالم مغلف حيث �سيقوم بادخال بياناته عن طريق االنرتنت خالل الفرتة من )االثنني 2010/7/5 اىل 

االثنني 2010/7/26( ثم و�سع مغلف امل�ستندات يف ماكينة ا�ستالم املغلفات خالل الفرتة ال�سابق حتديدها واحل�سول على 

اي�سال من املاكينة يثبت ت�سليم املغلف.

ثانيا : احلاالت امل�سموح لهم فقط بالتقدمي يف �سالة القبول:

پ الكويتيني وغري الكويتيني )من الفئات ال�سابق ذكرها( :

الطالب الكويتيون اأ�سحاب ال�سهادات احلديثة اأو القدمية ولهم قبول �سابق بالهيئة.  -1

الكويتيون وغري الكويتيني احلا�سلني على �سهادات املرحلة الثانوية )جميع ال�سنوات( من خارج الكويت )مطلوب معادلة   -2

من التعليم اخلا�ص(.

الطالب الكويتيون وغري الكويتيني املتوقع تخرجهم من ثانوية املقررات.  -3

الطالب الكويتيون وغري الكويتيني احلا�سلون على ال�سهادات التالية: ثانوية من مدار�ص اأجنبية، معهد التدريب ال�سناعي،   -4

ثانوية متري�سية.

الطالب الكويتيون احلا�سلون على اجازات درا�سية )لديهم موافقة مبدئية من ديوان اخلدمة املدنية على االجازة لاللتحاق بالكليات(.  - 5

الطالب الكويتيون الراغبون يف ا�ستكمال الدرا�سة )للحا�سلني على دبلوم كلية العلوم ال�سحية اأو كلية الرتبية االأ�سا�سية(  - 6

الطالب الكويتيون اأو غري الكويتيني الراغبون يف التحويل من جامعات خارج الهيئة.  - 7

الطالب الكويتيون الع�سكريون املر�سحون من جهات عملهم )وزارة الداخلية، وزارة الدفاع اأو احلر�ص الوطني(.  - 8

الطالب الكويتيون حديثو اجلن�سية )كان الطالب غري حمدد اجلن�سية وح�سل على اجلن�سية يف ذات العام املتقدم فيه للهيئة(.  - 9

10 - الطالب الكويتيون من ذوي االحتياجات اخلا�سة )مطلوب �سهادة اعاقة من املجل�ص االأعلى للمعاقني التابع لوزارة ال�سوؤون(.

اأبناء  اأزواج الكويتيات )حمدد اجلن�سية - �سهادة حديثة(، االأب واالأم كويتيون،  اأبناء ال�سهداء واالأ�سرى،  پ غري الكويتيني: 

اأبناء الوافدين املتقدمني للدبلوم بكلية التمري�ص  الدبلوما�سيني، املنح احلكومية، منح معايل الوزير، 

)ثانوية من الكويت بحد اأدنى 80٪ علمي- �سهادات حديثة(

ثالثا : امل�ستندات املطلوبة )من جميع الطالب(
1- البطاقة املدنية االأ�سلية و�سورة عنها.

اأو مايعادلها لل�سهادات ال�سادرة من الكويت، واإح�سار جميع �سهادات املرحلة  2- �سورة م�سدقة عن �سهادة الثانوية العامة 

الثانوية لل�سهادات ال�سادرة من خارج الكويت )م�سدقة( وكذلك خطاب معادلة لل�سهادات ال�سادرة من خارج الكويت، ما 

.www.paaet.edu.kw يثبت الفئة لغري الكويتيني وميكن االطالع عليها من خالل موقع الهيئة عرب االنرتنت

3- عدد )1( �سورة �سخ�سية ملونة حديثة.

4- طابع ايرادات فئة خم�سة دنانري )للطالب غري املتقدمني عن طريق االنرتنت(.

5- للطالب املوظفني املدنيني الراغبني يف االلتحاق بكليات الهيئة �سرورة اإح�سار موافقة مبدئية على منح اإجازة درا�سية من 

ديوان اخلدمة املدنية اأما الراغبون يف االلتحاق بقطاع التدريب فيجب عليهم اإح�سار موافقة جهة العمل على اجلمع بني 

الدرا�سة والعمل.

6- الع�سكريون �سرورة اإح�سار تر�سيح ر�سمي من جهة العمل.

7- الطالب الراغبون يف التحويل من جامعات اأخرى �سرورة اإح�سار �سهادة تفيد اإ�ستمرارية الدرا�سة و�سورة م�سدقة عن اآخر 

ك�سف درجات من الكلية املقيد فيها.

رابعا : الطالب الراغبون يف التحويل بني كليات الهيئة
ــع الــــطــــالب �ـــــســـــرورة تــــقــــدمي طـــلـــب الـــتـــحـــويـــل بــــني كـــلـــيـــات الـــهـــيـــئـــة مــــن خــــــالل مــــوقــــع الـــهـــيـــئـــة على ـــ ـــ ـــ يـــجـــب عـــلـــى جــمــيـــ

.www.paaet.edu.kw االنــتـــــرنــــت

مالحظــــة هامـــة : الطالب املقـبولون يف كليات الهيئة من الف�سـل الدرا�ســي االأول 2009/2008 والراغبون يف التحويل من 
كافة كليات الهيئة اإىل كلية الرتبية االأ�سا�سية )بنني، بنات( ي�سرتط لتقدمي طلب التحويل احل�سول على ن�سبة 65٪ اأو اأكرث يف 

�سهادة الثانوية واجتياز عدد 14 وحدة درا�سية واأال يقل املعدل عن 3.5 لكــــافـــة التخ�س�ســـات و 3 للتخ�ســـ�سات التي بها اختبارات 

قدرات. والتحويل اإىل كلية الرتبية مقت�سر على الطالب الكويتيني اأو غري الكويتيني احلا�سلني على قرار معاملة كويتي اأو 

طالب املنح احلكومية اأو الطالب احلا�سلني على منح معايل الوزير.

يجب على جميع الطالب الرجوع اإىل االنرتنت للتاأكد من ا�ستالم املغلف و�سحة البيانات وامل�ستندات و�سوف يتم 

ار�سال ر�سالة عرب االنرتنت ملراجعة الهيئة يف حالة وجود نق�ص يف امل�ستندات اأو خطاأ يف البيانات والهيئة غري م�سوؤولة 

يف حالة عدم مراجعة الطالب ال�ستكمال م�ستنداته اأو بياناته حيث �سيتم الغاء الطلب.

وتتمنى الهيئة لطالبها االأعــزاء دوام التوفيق والنجاح و�سيكون موظفو مكتب القبول بالهيئة �سعداء بتقدمي كل م�ساعدة 

ممكنة والرد على اأي ا�ستف�سارات.

توزيع وا�ستالم املظاريف على الطالب الراغبني 

يف االلتحاق للحاالت �سالفة الذكر فقط

مكتب التن�سيق مبنى رقم )7( بديوان عام الهيئة )العديلية( 

�سباحًا توزيع املظاريف، وم�ساء ا�ستالم املظاريف

من االثنني 2010/7/12

اإىل الثالثاء 2010/7/27

املــــــكـــــانبــيـــــــــــان الــتـــاريـــخ

جمعية ال�ساملية التعاونية

اإعــــــــالن
تعلـن جمعية �ل�سامليـة �لتعاونية عن حاجتها �إىل

مع حتيات جمل�س �لإد�رة

مديــــر �سيانـــــة
على �أن تتو�فر فيه �ل�سروط �لتالية:

1 - كويتي �جلن�سية.
2 - خربة عملية لتقل عن خم�س �سنو�ت يف جمال �لعمل يف �جلمعيات �لتعاونية �أو �لأ�سو�ق �ملركزية �لكبرية.                                                                             
3 - موؤهل منا�سب.                      4 - يجيد �للغة �لعربية و�لإجنليزية قر�ءة وكتابة وحمادثة.

5 - معرفة جيدة باحلا�سب �لآيل.                                                 6 - دو�م كامل.

5، علمًا باأن فرتة  �إد�رة �جلمعية يف �ل�ساملية - قطعة  فعلى من يجد يف نف�سه �لكفاءة مر�جعة 

تقدمي �لطلبات خالل �أ�سبوع من تاريخ �لإعالن، هذ� ولن ينظر �إىل �لطلبات �ل�سابقة.

مالحظة هامة: لن يتم �إ�ستالم �أي طلبات مامل ت�ستوف �ل�سروط �ملذكورة.

قواعد وسياسات للنشر في مجلة 
الدراسات اإلنسانية في »األساسية«

مم، م، كم، س����م، 2 مل، مجم، كجم 
...الخ.

6 - املراجع: يشار الى املراجع 
داخل املنت بنظام االسم والتاريخ، 
وتوضع املراجع جميعها في قائمة 
املراجع بنهاية املادة مرتبة هجائيا 
البيانات  ومتبعة نظ����ام ترتي����ب 

الببليوجرافية.
فمدينة النش����ر، ثم الناشر، ثم 
سنة النشر، ثم عدد صفحات الكتاب، 

ان وجدت.
7 - احلواشي: تستخدم لتزويد 
القارئ مبعلومات توضيحية، ويشار 
اليها في املنت بأرق����ام مرتفعة عن 
السطر، وترقيم التعليقات متسلسلة 
داخل املنت، وفي حال الضرورة، ميكن 
االشارة الى مرجع داخل احلاشية عن 
طريق استخدام كتابة االسم والتاريخ 
بني قوسني وبنفس طريقة استخدامها 
في املنت، وتوضع احلواشي اسفل 
الصفحة التي تخصها والتي ذكرت 
بها، وتفصل بخ����ط عن العمودين 
»املنت« وتكون احلواشي على سطر 

او عمود واحد )عمودين(.
8 - املواد املنش����ورة في املجلة 
ال تعب����ر، بالض����رورة، ع����ن رأي 
الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
9 - املس����تالت: يعطى املؤلف 
)15( خمسة عشرة نسخة مجانية 

من بحثه.
10 - املراس����الت: توجه جميع 
املراسالت الى: مجلة العلوم االنسانية 
واالجتماعية � ص. ب 23167 الصفاة 

)13092( � دولة الكويت.
11 - تص����در املجل����ة مرتني في 

العام.
12 - سعر النس����خة الواحدة: 
أميركية  نصف دينار، 10 دوالرات 

شاملة البريد.

محمد هالل الخالدي
تنشر »األنباء« قواعد وسياسات 
الدراس����ات  ف����ي مجل����ة  النش����ر 
االنس����انية واالجتماعية في كلية 
التربية االساس����ية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وهي 
مجلة علمية محكمة س����اهمت في 
نش����ر االبحاث والدراسات العلمية 
املرموقة في مجال العلوم االنسانية 
واالجتماعي����ة، حيث خاطب عميد 
كلية التربية االساس����ية د.عبداهلل 
املهنا رؤس����اء االقسام العلمية في 
الكلية من اجل حتديث قائمة احملكمني 
للمجلة بحسب تخصصاتهم، وأكد 
د.املهنا على ضرورة ان يكون عضو 
هيئة التدريس املشارك في حتكيم 
الدراسات واالبحاث من ذوي اخلبرة 
واالختصاص واملوضوعية العلمية 
نظرا ملا ميثله النشر العلمي احملكم 
من اهمية في مكانة الكلية والهيئة 
بصورة خاصة، اما سياسات وقواعد 

النشر باملجلة فهي: 
1 - تقدمي املواد: يقدم اصل البحث 
مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
االشارة الى اماكن اجلداول واالشكال 
داخ����ل املنت ومطبوع����ا على هيئة 
صفحات مرقمة ترقيما متسلسال، 
مع ضرورة ارف����اق قرص ممغنط 
 MS مطبوع عليه البحث على برنامج
Word باستخدام النظام املتوافق مع 
IBM، وسيعتذر عن قبول اي بحث ال 

يلتزم مؤلفه بهذه التعليمات.
2 - امللخصات: يرفق ملخصان 
بالعربي����ة واالجنليزي����ة للبحوث 
واملقاالت االستعراضية والبحوث 
املختصرة، على اال يزيد عدد كلمات 
كل منهما على 200 كلمة، وعلى عمود 

واحد بعرض كتابة 13 سم.
3 - البد من احتواء كل بحث على 
كلمات مفتاحية »Words Key« توضع 

اعلى امللخصني العربي واالجنليزي 
على اال تزيد على عشر كلمات.

4 - اجلداول واملواد التوضيحية: 
يجب ان تكون اجلداول والرسومات 
واللوحات مناسبة ملساحة الصف في 
صفحة املجلة »24.16 سم باحلواشي 
وعلى عمودين عرض كل عمود 7.65 
س����م« ويتم اعداد االشكال اخلطية 
على برامج احلاسب اآللي او باحلبر 
السيني االسود على ورق كلك وال 
تقبل اال اصول االشكال، كما يجب 
ان تكون اخلطوط واضحة ومحددة 
ومنتظمة من حي����ث كثافة احلبر 
وتناس����ب سمكها مع حجم الرسم، 
ويراعى ان تكون الصور الفوتوغرافية 
»الضوئية« »امللونة وغير امللونة« 
مطبوعة على ورق ملاع، او محملة 
على برنامج Adobe Photoshop، مع 
كتابة عنوان لكل جدول، وتعليق 
لكل ش����كل وصورة، واالشارة الى 

املادة ان كانت مقتبسة.
5 - االختصارات: يجب استخدام 
اختصارات عناوين الدوريات العلمية 
 The World List كما هو وارد ف����ي
Of Scientific Periodicals وتستخدم 
االختصارات املقننة دوليا مثل: سم، 

فيصل العنزي

د.عبداهلل املهنا

جانب من احلضور املشاركون في احللقة النقاشية

جانب من التسجيل اإللكتروني

اتحاد الطلبة فرع مصر
يفتتح ديوانية أسبوعية

مستقلة الجامعة المفتوحة: خطط لدعم المستجدين
آالء خليفة

هنأ رئيس جلنة املستجدين في القائمة املستقلة باجلامعة 
العربية املفتوحة ف���رع الكويت فهد العنزي، طلبة الثانوية 
العامة للعام الدراسي احلالي على تخرجهم متمنيا لهم دوام 
التوفيق. وذكر العنزي ان جلنة املستجدين بالقائمة املستقلة 
عقدت اجتماعا لوضع خطة كاملة ملساعدة الراغبني في االلتحاق 
ببرامج اجلامعة العربية املفتوحة حيث ان عملية التسجيل 
لاللتحاق باجلامعة العربية املفتوحة بدأت االسبوع املاضي، 
وان القائمة املستقلة ستضع جميع قواعدها ملساعدة املستجدين 
في شرح عملية التسجيل ومد يد العون لهم ومساعدتهم في 

اختيار التخصصات الراغبني فيها مع شرح وتوضيح جلميع 
االقسام والتخصصات في اجلامعة من حيث طريقة الدراسة 

واألماكن املتوافرة لهم للتوظيف بعد التخرج ان شاء اهلل.
وأكد العنزي ان جلنة املس���تجدين في القائمة املس���تقلة 
قامت بإعداد خطط دراس���ية للط���الب والطالبات من جميع 
التخصصات متمنيا التوفيق لهم في اختيارهم للتخصصات 

التي يرغبون في االلتحاق بها.
وأوض���ح العنزي انه ميكن للطلب���ة والطالبات الدخول 
على موقع القائمة االلكتروني ملزيد من املعلومات وللرد على 

www.ms-aou.com استفساراتهم

حف���ل عش���اء على ش���رف 
الدارسني بجمهورية  الطلبة 
مصر العربية، داعيا اجلموع 
ال���ى احلض���ور  الطالبي���ة 

وتشريف ديوانية االحتاد.

هناء السيد
السر باالحتاد  أعلن أمني 
الوطني لطلبة الكويت فرع 
جمهوري���ة مص���ر العربية 
فيصل العن���زي عن افتتاح 
ديوانية االحتاد األسبوعية 
في منطقة الصليبخات قطعة 
2 ديوان غنام مريجب وذلك 
كل يوم سبت خالل االجازة 

الصيفية.
العنزي ان مثل  وأوضح 
هذه الديوانيات جتمع وتؤصل 
العالقة بني الطلبة الدارسني 
بجمهورية مصر العربية وتعد 
فرصة للطلبة املستجدين لكي 
الذين  الطلبة  يتعرفوا على 

سبقوهم بالدراسة مبصر.
وبني العنزي انه سيتخلل 
يوم افتتاح ديوانية االحتاد 

فهد العنزي

دعت من ُتنشر أسماؤهم إلى مراجعة مبنى الفرع

اللوغاني: نشر أسماء الطلبة المرشحين للقبول
في الجامعة المفتوحة على الموقع اإللكتروني غدًا

الش����خصية  إثبات  وبطاق����ة 
وصورة عنها سواء كانت البطاقة 
املدنية او البطاقة األمنية سارية 
الصالحية وصورة عن جواز 

الكويت، وشهادة الثانوية العامة 
إدارة  الكوي����ت من  من خارج 
التعليم اخلاص بوزارة التربية 
حديثة وموجهة لفرع اجلامعة، 

صورة طبق األصل عن شهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها، 
وخطاب معادلة شهادة الثانوية 
للمدارس اخلاصة األجنبية في 

السفر وصورتان شخصيتان 
وشهادة ملن يهمه األمر من جهة 
العمل للموظف، وللمتقدمني غير 
الكويتيني من امهات كويتيات 
يجب اصطحاب شهادة امليالد 
اخلاص����ة باملتقدم وجنس����ية 
األم األصلي����ة وص����ورة عنها 
مع إيصال دفع رسوم التقدمي 

االلكتروني.
وأضافت اللوغاني: ستنشر 
ابتداء من غد االثنني،  األسماء 
لذل����ك على الطلب����ة املتقدمني 
مراجع����ة املوق����ع االلكتروني 
علما بأن من قام بإدخال بيانات 
غير صحيحة، ونشر اسمه بني 
األسماء، سيتم استبعاده فورا، 
ويعتبر غير مقبول باجلامعة، 
ومتن����ت اللوغاني ف����ي ختام 
تصريحه����ا التوفي����ق جلميع 

املتقدمني.

آالء خليفة
أعلنت مساعد املدير للشؤون 
اإلدارية واملالية املكلف ومسؤول 
القب����ول والتس����جيل في فرع 
اجلامع����ة العربي����ة املفتوحة 
اللوغاني عن  بالكويت من����ى 
نشر اسماء املرشحني للقبول 
باجلامع����ة على موق����ع الفرع 
www.aou.edu. االلكترون����ي

.kw
وقالت اللوغاني: انه ابتداء 
من غد االثنني 12 اجلاري ستنشر 
أسماء املرشحني للقبول على 
موقع الف����رع االلكتروني على 
شبكة االنترنت، وذلك عن طريق 
ادخ����ال رقم البطاقة املدنية أو 
األمنية للمتقدم، وعلى من سيتم 
نشر اسمه الرجاء مراجعة مبنى 
فرع اجلامعة في منطقة خيطان 
لتقدمي املستندات املطلوبة، وهي 

شارك في حلقة نقاشية عن تأثير الدعاية واالعالن على المجتمع في الجامعة األميركية

أفيوني: اإلعالن أداة اجتماعية واقتصادية تؤثر على الرأي العام

شاركت وكالة رعد وافيوني للدعاية واالعالن، الشركة 
الرائدة في مجال الدعاي���ة واالعالن وخدمات العالقات 
العامة بالكويت، في حلقة نقاشية عقدها مركز دراسات 
اخلليج في اجلامعة االميركي���ة بالكويت حتت عنوان 

»تأثير الدعاية واالعالن على املجتمع«.
وحتدث مدي���ر املركز د.محمد اش���كناني في مقدمة 
مختصرة عن التأثير االيجابي والسلبي لالعالنات على 
اسلوب حياة وآراء االفراد في مجتمعنا، ثم قدم كل مشارك 
من الباحثني املتخصصني وجهة نظره عن دور االعالن في 

التأثير على آراء ومعتقدات املستهلك واملجتمع ككل.
وقد شارك املدير الشريك لوكالة رعد وافيوني حسام 
افيوني في احللقة النقاش���ية مظهرا الدور الذي تؤديه 
الرس���الة االعالنية في املجتمع وباملقابل تأثير املجتمع 

عل���ى الصناعة االعالنية وبلورته���ا اذ قال »ان االعالن 
ه���و اداة اجتماعية واقتصادي���ة ال ميكن انكار تأثيرها 
على الرأي العام، وفي الواقع لقد بدل االعالن اس���لوب 
حياة وقناعات املس���تهلك داخل املجتمعات التي اصبح 
فيها الترويج االعالني والقوة الشرائية متزايدا بشكل 
كبير«، وتابع بالقول »اال ان هذا املفهوم تغير في وقتنا 
احلالي منذ ظهور الثورة الرقمية وساهمت فيها الشبكات 
ووس���ائل االعالم االجتماعي���ة االلكترونية، مثل غرف 
الدردش���ة، مواقع التواص���ل االجتماعي تويتر وفايس 
بوك التي اصبحت لها القدرة في اجناح والترويج ألي 
جتارة وبالعكس، حتى تبدلت االدوار ومنحت السلطة 
للمس���تهلك، وبالفعل فقد اصبح املستهلك هو املسيطر 
االول على السوق الذي يطالب املنتجني بالتزام الشفافية 

والوفاء بالوعود الواقعية، حت���ى اصبحنا نعيش في 
عص���ر ال يقبل بالكذب واخل���داع والوعود التي ال متت 
للحقيقة بصلة، وفي ختام مشاركته قال افيوني »يبقى 
لدينا س���ؤال يطرح نفسه وهو: هل االعالن يغير منط 
حياة اسلوب املجتمع؟ ام املجتمع هو الذي يغير طريقة 

ومبادئ االعالن؟«.
يذكر ان مركز دراسات اخلليج في اجلامعة االميركية 
بالكوي���ت يلتزم ببناء جس���ر تواصل بني دول اخلليج 
العربي والغرب عبر تطوير احلوار املتبادل فيما بينهما، 
وذلك من خالل عقد سلس���لة من الندوات واملؤمترات، 
وحلقات البحث واملؤمترات االكادميية واصدار النشرات 
التثقيفية وعقد برامج توعوية بالتعاون مع العديد من 

كبرى املؤسسات واجلامعات.


