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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعلي���م 
د.يعقوب الرفاع���ي قرارا يقضي 
باعتم���اد جتديد تكلي���ف فاطمة 
ناص���ر العازمي رئيس���ا لقس���م 
اللغة االجنليزية مبعهد السياحة 

والتجمي���ل واالزي���اء وذلك ملدة 
عام.

وقرار آخر يقضي بندب فالح 
طلق الهاجري للقيام بأعمال رئيس 
قس���م الصيانة بإدارة الش���ؤون 
الهندسية والصيانة حلني عودته 

باإلضافة إلى عمله األصلي.

الرفاعي أصدر قرارات تكليف وندب بـ »التطبيقي«

»التعليم العالي« تعلن أسماء المرشحين األساسيين واالحتياط على مقاعد منح السعودية واألردن
أعلنت وزارة التعليم العالي عن أس���ماء الطلبة املرشحني األساسيني واالحتياط 
على مقاعد منح اململكة العربية السعودية واململكة األردنية الهاشمية للعام الدراسي 

.2011/2010

االحتياط
70.11%علوم سياسيةسعود فهيد هادي املطيري1

69.22%علوم سياسيةمشاري مرزوق سعود املطرقة2

أسماء المرشحين بالمملكة األردنية الهاشمية
األساسيون

النسبة المئويةالجامعةالتخصصاالسمم

77.84%األردنيةعلوم سياسيةعبداهلل مسير منوخ الظفيري1

74.43%األردنيةعلم االجتماععمر نواف سودي الظفيري2

70.79%اليرموكآداب/ لغة إجنليزيةفارس حسني فارس الدبوس3

70.55%اليرموكعلم االجتماععايد سعد عايد الشراكي4

االحتياط
التخصصالقسمالنسبةجامعة امللك فيصل

دراسات إسالميةأدبي80.91هال فالح محمد منصور العجمي1

محاسبةأدبي77.37نورة جمعان جابر الهاجري2

المرشحون بالمملكة العربية السعودية
األساسيون

الشهادةاالسمم
التخصص القسمالنسبةأوال: جامعة الملك فيصل

رياضياتعلمي98.42وضحة ناصر محمد العجمي1
لغة عربيةأدبي98.10نوف فالح علي غشام العازمي2
كيمياءعلمي96.49نورة متعب محمد العجمي3
دراسات إسالميةأدبي96.11البندري سلطان علي املري4
علم نفسأدبي92.09نورة العيار ناصر العجمي5
علم نفسأدبي90.32أمل فهيد عبيد العجمي6
علم اجتماعأدبي87.78فاطمة فالح حزام الدوسري7
علم نفسأدبي83.24موضي عايض فهد العجمي8
دراسات إسالميةأدبي81.07هال فالح منيخر االصقة9
علم اجتماعأدبي81.00مرضية ذياب عبداهلل ذياب الهاجري10

ثانيا: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
هندسةعلمي98.24فالح سفيران زبن السبيعي11
هندسةعلمي81.78جاراهلل مبارك جاراهلل العجمي12
هندسةعلمي81.58عبدالعزيز حمد مبارك الدسمة13

ثالثا: جامعة الملك سعود
هندسة ميكانيكيةعلمي96.30الهيلم عبداهلل فيصل العجمي14
طب بشريعلمي95.39عائشة عبدالهادي محمد العنزي15
قانون وعلوم سياسيةعلمي94.64حمد عبيد حمد العجمي16

لغات وترجمةأدبي90.92سارة زيد محمد مهذاب العجمي17

رابعا: جامعة اإلمام محمد بن سعود
هندسة كهربائيةعلمي96.88حمد فرج مهدي العجمي18
محاسبةحتفيظ95.54عبداهلل علي سليمان الدويخ19
إدارة أعمالعلمي73.31مثيب عيد محمد مثيب20

خامسا: جامعة أم القرى
علوم احلاسبعلمي83.52حنان عبداهلل عبيد العتيبي21
لغة إجنليزيةعلمي77.30في سليمان علي الضاحي22
شريعةأدبي75.67يوسف عمر سيد الرفاعي23

سادسا: جامعة الملك عبدالعزيز
طبعلمي92.76نهار محمد نهار املطيري24
هندسة بترولعلمي85.46علي فالح عايض العجمي25

سابعا: جامعة القصيم
هندسةعلمي85.74فيصل جاراهلل ماجد جرمان26

ثامنا: جامعة طيبة
ماجستير علوم تقنيةمنيرة صقر فهاد العازمي27

تاسعا: جامعة األميرة نورة
خدمة اجتماعيةأدبي76.96فجر عايد نايف املطيري28

الحد األدنى لنسب القبول بجامعة سيناء
 وتقدير الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2011/2010
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5280001000100012000 سنوات70%الصيدلة والتصنيع الدوائي

�52800010001000 سنوات70%طب الفم واألسنان

�52200010001000 سنوات62%العلوم الهندسية

تكنولوجيا املعلومات وعلوم 
��4120001000 سنوات57%احلاسب

إدارة األعمال والتسويق 
��4120001000 سنوات55%الدولي

��4120001000 سنوات55%تكنولوجيا اإلعالم

العالقات اإلنسانية 
��4120001000 سنوات55%)قسم اللغة اإلجنليزية(

عبداهلل بوشهري

فرز املطيري مع أعضاء القائمة واحلضور

مبارك الوعالن متوسطا عددا من أعضاء القائمة

كامل: جامعة سيناء تضم 6 كليات و60% نسبة القبول بها
 آالء خليفة

عق���د املركز الدول���ي العاملي 
مؤمترا صحافيا جلامعة سيناء 
بحض���ور ممث���ل رئيس مجلس 
األمن���اء بجامعة س���يناء أحمد 
عيس���ى وممثل اجلامع���ة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي حسني 
كامل وذلك للتعريف باجلامعة. 
وفي البداية حتدث حسني كامل 
وقال إن جامعة س���يناء تضم 6 

تخصصات هي:
كلية الصيدلة، كلية طب الفم 
واألسنان، كلية الهندسة وتضم:

تخص���ص ميكاني���كا ويضم 
الشعب اآلتية:

هندس���ة الطاق���ة، هندس���ة 
ميكاترونيكس.

تخصص كهرباء ويضم الشعب 
اآلتية:

هندسة قوى كهربائية، هندسة 
االلكترونيات واالتصاالت، هندسة 

احلاسب اآللي.
تخصص هندسة مدنية.

تخصص هندسة معمارية.
كلي���ة تكنولوجيا املعلومات 

وتضم:
تخص���ص علوم احلاس���ب 

وهندسة البرمجيات.
تخصص علوم وتكنولوجيا 

احلاسبات.
كلية ادارة االعمال والتسويق 

الدولي وتضم:
تخصص إدارة أعمال.

تخصص محاسبة.
كلي���ة تكنولوجي���ا اإلعالم 

وتضم:
تخصص صحافة.

تخصص إذاعة وتلفزيون.

تخصص اتصاالت تسويقية 
العام���ة  العالق���ات  )تش���مل 

واإلعالن(.
وأشار كامل إلى أن نسب القبول 
بتل���ك الكليات لغي���ر املصريني 

بكليات الصيدلة وطب األسنان 
والعلوم الهندسة هي 60%. من جهة 
أخرى اشار كامل الى ان الطالب 
من مختلف اجلنسيات يسددون 
الرسوم الدراسية باجلنيه املصري 
وتسدد على قسطني )فصل دراسي 
أول وفصل دراسي ثان(. موضحا 
ان وفد اجلامع���ة متواجد مبقر 
املركز حتى يوم 5 سبتمبر 2010.

وبالنسبة للرسوم اخلاصة باإلقامة 
باملدينة اجلامعية، أوضح كامل ان 
اإلقامة باملدينة اجلامعية تكون في 
غرف فردية وغرف زوجية وتقدم 
املدينة اجلامعية الوجبات الغذائية 

وهي اختيارية حسب الطالب.
وق���دم كام���ل التهنئة لطالب 
الثانوي���ة البريطاني���ة IG وكذا 
طالب الدبلوم األميركية بالنجاح 
هذا العام وان الفرصة متاحة لهم 

للتس���جيل باجلامعات اخلاصة 
مبصر حتى االس���بوع األول من 

شهر سبتمبر.
من جهة أخرى اكد كامل ان هناك 
فرصة كبيرة لتس���جيل الطالب 
من غير محددي اجلنسية للعام 
الدراسي 2011/2010 في اجلامعات 
احلكومي���ة مبص���ر )القاه���رة، 
االسكندرية، املنصورة، طنطا، بني 
سويف، الزقازيق، وباقي اجلامعات 
التخصصات  ف���ي  احلكومي���ة( 
املختلفة بتلك اجلامعات واهمها 
كليات: )احلقوق، التجارة بأقسامها 
)محاسبة، إدارة اعمال، اقتصاد( 

كلية اآلداب بجميع أقسامها(.
الى ان هن���اك عددا  وأش���ار 
الهندس���ة  بكلي���ات  مح���دودا 
واألسنان والصيدلة في اجلامعات 

اخلاصة.

أوضح خالل مؤتمر صحافي كيفية دفع الرسوم الدراسية

حسني كامل

الوعالن: دعم الشباب علميًا للمشاركة في عملية التنمية

محمد المجر
نظمت قائم����ة االحتاد والنهج 
التي   )et7ad-nahj.net( الطالبي
تخوض انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا غبقتها السنوية بحضور 
كبير من الطلبة الدارسني في اململكة 
املتحدة وايرلندا املستمرين وكذلك 
املستجدين في ديوان ملفي املطرقة 
في ضاحي����ة صباح الناصر على 

الدائري السادس. 
وقال نائب املنسق العام لقائمة 
الطالبي م.حمود  االحتاد والنهج 
ملفي املطرقة: ان القائمة حريصة 
على التواصل االجتماعي مع الطلبة 
خالل هذا الش����هر الفضيل، حيث 
تعتبر هذه الغبقة فرصة لتعارف 
الطلبة املستجدين بإخوانهم الذين 
اململكة  الدراسة في  سبقوهم في 
املتحدة وايرلندا واالستفادة من 
خبراتهم، معتبرا هذا اجلمع الطيب 
م����ن اخوانه الزمالء ف����ي ديوانه 
محل فخر واعتزاز ألخذ النصائح 
والتوجيهات وتبادل اآلراء، داعيا 
لهم جميع����ا بالتوفيق والنجاح 
خلدمة دولة الكويت ومتثيلها في 

افضل صوره. 

قلوبنا بالتقائنا مع ابنائنا الطلبة 
الذين يعكسون  الش����باب  هؤالء 
الثقاف����ة الكويتية الذي����ن قبلوا 
التحدي من اجل هدف التحصيل 
العلمي، مشيرا الى ان على ابنائنا 
الطلبة في اخلارج عليهم بتقوى 
اهلل ومراعاته في حتصيلهم العلمي 
وهذه هي األمانة التي يحملونها 
الكثير  فالكويت صرف����ت عليهم 
وتس����تحق منهم الكثي����ر متمنيا 
أبنائنا  التوفيق والنجاح جلميع 

الطلبة باخلارج.
البلدي  وقال عضو املجل����س 
فرز املطيري ان التواصل الطالبي 
ايجابية وهي  فيما بينهم ظاهرة 
من س����مات الشعب الكويتي، كما 
اعتبر غبقة قائمة االحتاد والنهج 
الطالبي لطلبة الكويت � فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا بادرة طيبة في 
هذا الشهر الفضيل لتبادل اآلراء 
والتوجيه����ات لتحدي����د األهداف 
والوصول الى النجاح، كما شكر فرز 
املطيري نائب املنسق العام للقائمة 
م.حمود ملف����ي املطرقة على هذه 
الدعوة الكرمية لاللتقاء بالشريحة 
العلمية م����ن الطلبة، متمنيا لهم 

التوفيق والنجاح.

يعكسون وجه الكويت احلضاري 
في اخلارج كويت الغد تبنى الكويت 
على سواعد أبنائها، كما شكر نائب 
مجلس األمة مبارك الوعالن نائب 
تنس����يق القائم����ه م.حمود ملفي 
املطرقة على هذه الدعوة الكرمية 

لاللتقاء بالشريحة العلمية. 
أما نائب مجلس األمة السابق 
د.حس����ني القويعان فقال: ان هذه 
املناسبة طيبة ولها بالغ األثر على 

النفس، وحيث يتجلى دورنا في 
دعمهم وتوفير كل السبل واخلدمات 
التي من شأنها ان تساهم في هذا 
العلمي لتجني دولتنا  التحصيل 

احلبيبة ثمرة هذا التعب. 
وأضاف الوعالن أننا ش����باب 
الكويت يجب أن نعمل على تنمية 
املشاريع واالزدهار والتطور وهذا 
ما نطمح إليه من شبابنا املكافح ان 
يتكلل عملهم بالنجاح وبال شك هم 

بدوره قال نائب مجلس األمة 
مبارك الوعالن: ان الشباب هم عماد 
املستقبل مشيرا الى ان كل العمل 
الش����باب السيما في  يعول على 
مجال التحصيل األكادميي والذين 
يبذلون قصارى جهدهم ملواصلة 
التحدي  التعليم والكفاح وقبول 
لتحقيق الطموح خالل س����نوات 
الدراس����ة والتي تصقل شخصية 
الش����باب وتعلم����ه االعتماد على 

بوشهري: طرح 3 مسابقات رمضانية »االتحاد والنهج الطالبي« في المملكة المتحدة وإيرلندا أقامت غبقتها السنوية في ديوان ملفي المطرقة
للدارسين بأميركا على موقع االتحاد

النجار: استحداث نظام آلي جديد 
لدعم األبحاث العلمية ألساتذة »التطبيقي«

أكدت مدير إدارة البحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فاطمة النجار أن إدارة البحوث تعمل منذ استحداثها 
على تطوير العمل واإلجراءات اخلاصة باألبحاث العلمية للهيئة 
التدريسية والتدريبية بالكليات واملعاهد، موضحة أن اإلدارة 
استحدثت أخيرا مش���روع نظام دعم األبحاث آليا وهو يعمل 
على متويل األبحاث العلمية ودعمها وتعزيزها واتخاذ جميع 
السبل واإلجراءات الالزمة لتنفيذها آليا وبذلك يسهل على عضو 
هيئة التدريس التع���رف أوال بأول على اإلجراءات واخلطوات 
الت���ي اتبعت بالطلب املقدم لدعم البح���ث، متابعته ماليا بعد 
اعتماده من قبل إدارة الهيئ���ة، كما يتعرف على اإلحصائيات 
على األبحاث املنجزة واملنش���ورة في املجالت العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس.

الفترة املتاحة لإلجابة عن كل سؤال 
حيث يحصل الطالب على عدد نقاط 
يتناسب مع الفترة املتاحة لإلجابة 
عن السؤال، وقد أعلنت أسرة موقع 
االحتاد عن جائزة املسابقة حيث 
سيحصل الفائز على تذكرة طيران 
حلضور املؤمتر السنوي السابع 
والعشرين لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � ف����رع الواليات املتحدة 
 األميركية، أما املسابقة الثالثة فهي 
مس����ابقة التصوير الفوتوغرافي 
)NUKS Top Photographer( حيث 
ميكن للطلبة املشاركة مبواهبهم 
ف����ي التصوي����ر الفوتوغراف����ي 
وإرسال اللقطات املميزة الدارجة 
حتت موضوع املس����ابقة حيث 
س����يحصل الفائز صاحب أفضل 
الصور الفوتوغرافية على جائزة 

مميزة. 
ودعا بوشهري جميع الطالب 
والطالبات إلى زيارة موقع االحتاد 
الرمضاني )nuks.org( واملشاركة 
في املسابقات لالستفادة واحلصول 
على فرصة للفوز بجوائز املسابقات 

القيمة. 

مختلف املدن والواليات األميركية، 
أما املسابقة الثانية فهي مسابقة 
NUxaphobia الثقافي����ة املمي����زة 
والتي قام االحتاد بإطالقها للسنة 
السادس����ة على التوالي حيث ان 
املسابقة باتت عالمة بارزة ملواقع 
االحتاد الرمضانية آليتها وأسئلتها 
الثقافية املميزة حيث ميكن للطلبة 
م����ن خاللها الدخ����ول على موقع 
املسابقة واإلجابة عن سؤال ثقافي 
واحد كل 6 ساعات وميكن اختيار 

آالء خليفة
أعلن أمني سر االحتاد الوطني 
� ف����رع الواليات  لطلبة الكويت 
املتح����دة األميركي����ة عب����داهلل 
بوشهري عن إقامة االحتاد عددا 
من املس����ابقات في إطار أنشطة 
االحتاد اخلاصة بش����هر رمضان 
املبارك لطالب وطالبات الكويت 
في أميركا. وأوضح بوشهري أن 
مسابقات االحتاد الهدف منها إضافة 
جانب املتع����ة واإلثارة باإلضافة 
إلى االس����تفادة من موقع االحتاد 
الرمضاني الشامل والذي يضم عددا 
كبيرا من اخلدمات واألنشطة للطلبة 
املغتربني خالل الش����هر الفضيل، 
وبالنسبة للمسابقات طرح االحتاد 
ثالث مس����ابقات، املسابقة األولى 
هي مس����ابقة الكوت حيث انه مت 
إطالقها بالتعاون مع موقع كوت 
 )com.koutbo6( بو س����تة املميز
حيث قامت أسرة املوقع مشكورة 
بإعداد موقع خاص للطلبة حيث 
يس����مح املوقع للطلبة بالدخول 
في منافس����ات الكوت على شبكة 
االنترنت والتنافس مع الطلبة من 

فاطمة النجار


