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تخصيص  5 مقاعد في الصيدلة لطلبتنا بجامعة برادفورد

اتحاد بريطانيا وإيرلندا لعقد 
اختبارات »األيلتز« خالل الصيف

لندن ـ كونا: كشف امللحق 
لنـــدن د.فايز  فـــي  الثقافـــي 
الظفيري امس عن تخصيص 
جامعـــة »برادفورد« خمســـة 
مقاعد سنويا لدراسة تخصص 
الصيدلة للطلبة الكويتيني. جاء 
ذلك فـــي تصريح للظفيري لـ 
»كونا« عقب توقيعه مع نائب 
مدير جامعة برادفورد للشؤون 

اجلامعية البرفيسور جيف اليار 
اتفاقيـــة تعاون مشـــترك بني 

الكويت وجامعة برادفورد.
الظفيـــري ان هذه  وقـــال 
االتفاقيـــة ســـتلزم اجلامعة 
تخصيـــص 5 مقاعد ســـنويا 
للطلبة الكويتيني املبتعثني عن 
طريـــق وزارة التعليم العالي 
ابتداء من العام احلالي وحتى 

عام 2014. وأوضح ان الدراسة 
في اجلامعة ستكون على مدى 
اربعة اعوام اضافة الى السنة 
التمهيدية مشيرا الى ان اساس 
القبول في الســـنة التمهيدية 
يتطلب حصـــول الطالب على 
80% كمعدل عام و70% على االقل 
في مادتي الكيمياء واالحياء في 

شهادة الثانوية العامة.

محمد المجر
صرح نائــــب رئيس احتاد 
ايرلندا خالد  الطلبة لشــــؤون 
الشطي ان االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا اجتمع مع املدير العام 
للمجلس الثقافي البريطاني في 
الكويت ستيفن فوربس ملناقشة 
عدد مــــن القضايا ذات االهتمام 
املشترك. وذكر الشطي ان االحتاد 
قدم اقتراحا بأن يكون هناك مجال  
أكبر إلجراء اختبارات االيلتز من 
خالل املركز البريطاني خصوصا 
خالل فترة الصيف، حيث إن كثيرا 
من الطلبة املستجدين يعانون من 
عدم وجود مقاعد في اختبارات 
شهري يوليو واغسطس ما يؤدي 
الى تأخر طلبات التقدمي للڤيزا 
وااللتحاق باجلامعات، ألن باب 

التسجيل يغلق في أول سبتمبر، 
وقد أبدى رئيس املكتب تفهمه 
للمطالبة واعدا بتسهيل هذا األمر 
للطلبة والطالبات الراغبني في 
الدراسة في اخلارج خالل الفترة 

املقبلة.
مــــن جانبه، ذكر امني ســــر 
االحتاد يوسف العنزي ان اللقاء 
املقررة  الزيــــارات  يأتي ضمن 
للمؤسسات البريطانية الرائدة 
في الكويــــت، حيث قام اعضاء 
االحتاد بتقــــدمي نبذة تعريفية 
عن نشأة ودور االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت في اململكة املتحدة 
وايرلندا وان فوربس اظهر حفاوة 
االســــتقبال ووعــــد باملزيد من 
التعاون في الفترة املقبلة في كل 
القضايا التي تهم طلبة وطالبات 

اململكة املتحدة وايرلندا.

د.فايز الظفيري

بمبادرة من رئيس مجلس أمناء الجامعة األمير طالل بن عبدالعزيز

24 مليون دوالر من فرع »المفتوحة« بالسعودية لدعم مباني الجامعة األم وفرعها في الكويت
أعلنت اجلامعة العربية املفتوحة عن مبادرة رئيس مجلس أمناء اجلامعة 
سمو األمير طالل بن عبدالعزيز بتقدمي مبلغ 24 مليون دوالر من الفوائض 
التشـــغيلية لفرع اجلامعة العربية املفتوحة في اململكة العربية السعودية 
ومراكزها اإلقليمية، وذلك دعما ملشروع بناء املقر الرئيسي للجامعة وفرعها 
في الكويت، وسيستخدم هذا املبلغ في استكمال اجلزء األكبر من التكاليف 

املترتبة على مراحل إنشاء هذا املشروع.
وتأتي هذه املبادرة تأكيدا على ان اجلامعة العربية املفتوحة مبقرها الرئيسي 
في الكويت وفروعها املنتشـــرة في 7 دول عربية، مؤسسة تعليمية واحدة 
ومتكاملة في كل الدول العربية، تهدف الى توســـيع قاعدة التعليم  العالي 
في العالم العربي وإتاحة الفرصة للمحرومني، وتقدمي خدمة تعليمية نوعية 
تأخذ باألساليب العصرية في التعليم وفق رؤى تهدف الى تلمس احتياجات 
ومتطلبات التنمية في العالم العربي وتسعى الى حتقيقها من خالل تخريج 

كوادر مؤهلة قادرة على اإلسهام في تنمية مجتمعاتها والنهوض بها.
وفي هذا الصدد أشـــاد سمو األمير طالل بن عبدالعزيز بالتبرع السخي 
الذي قدمه خادم احلرمني الشريفني مببلغ 100 مليون ريال، كما أشاد ايضا 
بالدعم واملساندة اللذين لقيهما مشروع اجلامعة من صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح االحمد والتســـهيالت املقدرة التي قدمتها حكومة الكويت، 
وأعرب ســـمو األمير طالل عن تقديره لكل اخليرين الذين تبرعوا ملشروع 
اجلامعة، وأشـــار الى ان وقفة هؤالء القادة وأهل اخلير وتضامنهم مع هذا 
املشـــروع احليوي تؤكد إميانهم العميق برسالة اجلامعة العربية املفتوحة 

مبنى اجلامعة العربية املفتوحةودورها الطليعي في التأسيس ملستقبل مشرق لألمة العربية. سمو األمير طالل بن عبدالعزيز

)أنور الكندري(  د.خالد السعد وشعاع السالم ومشاري العنزي خالل اللقاء التنويري   

خالل اللقاء التنويري للمقبولين الجدد في الجامعات البحرينية

السعد لمستجدي البحرين: ال نبحث عن كثرة الشهادات 
بقدر ما نبحث عن التميز واكتساب الخبرات

فتح التسجيل  في المنح الدراسية المقدمة من السعودية

 آالء خليفة
نظم االحتـــاد الوطني لطلبة 
البحرين  فـــرع مملكـــة  الكويت 
لقـــاء تنويريا للطلبة والطالبات 
املستجدين، أشاد خالله وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد بدور 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
مملكة البحرين وبجهوده خلدمة 
الطلبة املســـتجدين واملستمرين 
في البحرين، مؤكدا أن االحتادات 
الطالبية لها دور كبير سواء خالل 
أو في تذليل  التنويرية  اللقاءات 
الصعوبـــات التي تواجه الطلبة، 
متقدما بأســـمى عبارات التهنئة 
جلميع الطلبة املستجدين وأولياء 

أمورهم لقبولهم في البعثات.
وقال د.السعد إن مرحلة الدراسة 
قصيرة جـــدا مدتها 4 ســـنوات 

إال دراســـة الطب التي تستغرق 
7 ســـنوات، فعلـــى كل طالب أن 
الفرصة باالستفادة  يستغل هذه 
من حلظاتها واملثابرة في التحصيل 
التفوق والتميز  العلمي من اجل 
البعثات والدراســـة  فالهدف من 
فـــي اخلارج ببلـــدان مختلفة ان 
يعود أبناؤنا حاملني لواء التعليم 
يساهمون بسواعدهم وبعقولهم 
النيرة مبا تعلموه في ازدهار بلدهم 
وتطوير ودفع عجلة التنمية فنحن 
ال نبحث عن تراكم وكثرة الشهادات 
بقدر ما نبحث عن التميز ونقل ما 
كسبه أبناؤنا من خبرات وثقافات 

إلى بلدهم.
من ناحيتها باركت ممثل إدارة 
الســـالم للطلبة  البعثات شعاع 
املبتعثني واملستجدين املقبولني 

فـــي مملكة البحريـــن وطالبتهم 
باإلقبال بكل إصرار وعزمية على 
املرحلة اجلامعية لتحقيق التفوق 
واالستمرار بالنجاح والتميز، الفتة 
الـــى أن مكتب امللحق الثقافي في 
مملكة البحرين ابلغنا أن الذي يأتي 
اللغة  بدرجات االيز والتوفل في 
االجنليزية يعفى من اختبار القبول 

في اللغة االجنليزية.
وفيما يخص استقبال مجموعات 
الطلبة املبتعثني واملســـتجدين 
أشارت السالم الى أن إدارة البعثات 
ميكنها التنسيق مع مكتب امللحق 
الثقافي أو االحتاد الوطني الستقبال 
الطلبة من املطار كما أن هناك املزيد 
من اإلرشادات للمبتعثني في املوقع 
الرسمي للتعليم العالي متمنية أن 
يبلغ كافة الطلبة املشرفني واملكتب 

الثقافي عن اي مســـتجدات وعن 
أرقامهم الهاتفية أو تغيير سكنهم 
علما ان هناك انـــذارات أكادميية 
للطلبـــة من الـــوزارة وليس من 
اجلامعة حيث يجب تســـجيل ما 
ال يقل عن 12 وحدة دراســـية في 
كل فصل وال يقل في الســـنة عن 
30 وحدة دراســـية خـــالل العام 

الدراسي.
أكد رئيـــس االحتاد  بـــدوره 
الوطنـــي لطلبـــة الكويـــت فرع 
العنزي  البحرين مشاري  مملكة 
أن االحتاد سيقوم باستقبال الطلبة 
من املطار وإلى السكن والوقوف 
مع كافة الطلبة في أي مشكلة قد 
تواجههم متمنني التفوق األكادميي 
والتحصيل العلمي املميز خلدمة 

كويتنا احلبيبة.

خطة المنح الدراسية الخامسة المقدمة من المملكة العربية 
السعودية للعام الدراسي 2011/2010
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ـ يشترط في املرشح أن 
يكون خريج الثانوية )قسم 

علمي( لهذا العام.
ـ يلتحق طالب املنحة في 
السنة التحضيرية وبعد 

اجتيازها يحق له اختيار أحد 
التخصصات في اجلامعة.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة املنح الدراسية 
اخلامسة املقدمة من اململكة العربية السعودية، الفتة 
الى ان من يرغب بالتسجيل في هذه املنح فعليه مراجعة 
وزارة التعليــــم العالي ـ الشــــويخ ـ املنطقة احلرة ـ 
مبنى )1( الدور الثانيـ  ادارة العالقات الثقافية )املنح 
الدراسية( وذلك اعتبارا من اليوم االثنني وحتى يوم 
اخلميس املقبل، من متام الساعة 9.30 صباحا وحتى 
الســــاعة 12.30 ظهرا.وعليه يرجى احضار األوراق 
املطلوبة للتسجيل وهي كاآلتي: صورة مصدقة من 
شهادة الثانوية حديثة اإلصدار بالنسبة للطلبة الراغبني 
في التســــجيل بجامعة امللك فهــــد للبترول واملعادن 
باململكة العربية السعودية، 8 صور شخصية، نسختان 
من شهادة امليالد، نسختان من جواز السفر، نسختان 
من البطاقة املدنية للطالب وولي أمره، حضور ولي أمر 
الطالب شخصيا، وشهادة ملن يهمه األمر من التأمينات 

االجتماعية تفيد بأن الطالب غير موظف.

محمد الخالدي
العامة  الهيئة  أصدر مدير عـــام 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي عددا من القرارات منها قرار 
نـــدب بدر عبداهلل  يقضي باعتماد 
البراعصي للقيام بأعمال عميد خدمة 
املجتمـــع والتعليم املســـتمر حتى 

2010/9/6 وقرارا آخر يقضي بتجديد 
تعيني م.عيسى عبيد العرف رئيسا 
لقسم الكهرباء واإللكترونيات باملعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة وذلك ملدة 
عامني، واعتماد ترقية عبداهلل محمد 
الدراسات  املطوع من مدرس بكلية 

التجارية الى محاضر.

الرفاعي أصدر قرارات ندب وتكليف بـ »التطبيقي«


