
االثنين 13 سبتمبر 2010   5محليات

جـامـعـة الكـويـت
اإعالن عن موعد الت�ضجيل املتاأخر وال�ضحب والإ�ضافة 

لطلبة كلية الدرا�ضات العليا بجامعة الكويت للف�ضل 

الدرا�ضي الأول للعام اجلامعي2011/2010

تعلن كلية الدرا�سات العليا بجامعة الكويت لطلبتها )املقيدين وغري املقيدين(عن موعد الت�سجيل 

املتاأخر وال�سحب والإ�سافة للف�سل الدرا�سي الأول 2011/2010 والذي �سيكون عن طريق الإنرتنت 

وذلك اعتبارا من يوم الأحد املوافق 2010/9/19 وحتى يوم اخلميـــ�س املوافـق 2010/9/23 على 

املوقع https://portal.kuniv.edu وفقــا للجــدول التــالــي:

 الأحد

2010/9/19

 الآداب

 العلوم الجتماعية

الدرا�سات العليا

 )الدرجة امل�سرتكة(

 پ من ال�ساعة   8:00 �سباحا اإىل 10:00 �سباحا للطلبة املقيدين بكلية الآداب

اإىل 12:00 ظهرا للطلبة املقيدين بكلية العلوم  پ من ال�ساعة  10:00 

الجتماعية والدرا�سات العليا )الدرجة امل�سرتكة(

اإىل ال�ساعة 12:00  �سباحا الكليات املعنية  م��ن ال�ساعة 01:00 ظهرا 

وكليات الأيام ال�سابقة )املقيدين وغري املقيدين(

 الثنني

2010/9/20

الطب

 العلوم

الرتبية

 پ من ال�ساعة   8:00 �سباحا اإىل 10:00 �سباحا للطلبة املقيدين بكلية العلوم 

 پ من ال�ساعة  10:00 اإىل 12:00 ظهرا للطلبة املقيدين بكلية الطب والرتبية

پ من ال�ساعة 01:00 ظهرا اإىل ال�ساعة 12:00  �سباحا  الكليات املعنية

 الثالثاء

2010/9/21
الهند�سة

پ من ال�ساعة 8:00 �سباحا اإىل 10:00 �سباحا للطلبة املقيدين املجتازين 

15 وحدة وما فوق

 پ من ال�ساعة  10:00 اإىل 12:00 ظهرا  جلميع طلبة الهند�سة املقيدين 

پ من ال�ساعة 01:00 اإىل ال�ساعة 12:00  �سباحا  الكليات املعنية وكليات 

الأيام ال�سابقة )املقيدين وغري املقيدين(

 الأربعاء

2010/9/22

 العلوم الإدارية

ال�سريعة

 پ من ال�ساعة 8:00 �سباحا اإىل 10:00 �سباحا للطلبة املقيدين بكلية العلوم  الإدارية 

اإىل 12:00 ظهرا للطلبة املقيدين بكلية ال�سريعة  پ من ال�ساعة 10:00 

اإىل ال�ساعة 12:00 �سباحا الكليات املعنية  پ من ال�ساعة 01:00 ظهرا 

وكليات الأيام ال�سابقة )املقيدين وغري املقيدين(

 اخلمي�س

2010/9/23

پ من ال�ساعة 8:00 �سباحا وحتى 12 ظهرا و  من ال�ساعة 01:00 ظهرا اإىل احلقوق

ال�ساعة 12:00  �سباحا

�سرورة مراجعة �سفحة كلية الدرا�سات العليا اللكرتونية www.graduate.edu.kw وزيارة الكلية لالطالع على 

ال��ت��ال��ي��ة: 24987098-24985195 . ال��ط��الب��ي��ة  ال�����س��وؤون  اإدارة  ال���رج���اء الت�����س��ال ع��ل��ى ه��وات��ف   التفا�سيل ولال�ستف�سار 

اإر�ســـادات هـامـــة : 

1- برجاء التحقق من ا�سم امل�ستخدم والرقم ال�سري قبل الت�سجيل ، ويف حالة وجود اأي م�سكلة يرجى مراجعة مكتب رقم 

)14( بكلية الدرا�سات العليا.

2- يجب على الطالب مراجعة مدير الربنامج لعملية الإر�ساد قبل ت�سجيل املقررات حتى ل يقع يف اأي خطاأ يف الت�سجيل.

3- عند ت�سجيل املقررات على الطالب اللتزام ب�سحيفة التخرج وفقا لدليل الدرا�سات العليا ول يجوز للطالب ت�سجيل 

ب������رن������اجم������ه جت�����ي�����ز ذل����������ك . ت�������خ�������رج  ك�������ان�������ت �����س����ح����ي����ف����ة  اإذا  اإل  ال�������ربن�������ام�������ج   م���������ق���������ررات خ�������������ارج م���������ق���������ررات 

علما بان املقررات غري املجازة لن تدخل درجاتها يف ح�ساب املعدل العام والوحدات املجتازة.

4- �سرورة اللتزام مبواعيد الت�سجيل املحددة، علما باأنه لن يتم ت�سجيل اأي طالب بعد انتهاء الفرتة.  

5- يجب على الطلبة الذين يرغبون بالت�سجيل يف مقررات خارج الربنامج اأخذ موافقة خطية من مدير الربنامج التابع 

له الطالب ومدير برنامج املقرر املعني واإح�سارها لدى كلية الدرا�سات العليا للت�سجيل.

كما يجدر الذكر بان دفع الر�سوم جلميع الطلبة امل�سجلني �سيكون بعد فرتة الت�سجيل املتاأخر وال�سحب والإ�سافة .

نادي ضباط الجيش شارك
أعضاء وأسر الشهداء االحتفال بالعيد

نظم نادي ضباط اجلي���ش التابع ملديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة حفال ترفيهيا العضاء النادي وابناء الشهداء 

واسرهم مبناسبة عيد الفطر العيد.
اش���تمل احلفل على العديد من البرامج واالنشطة الترفيهية 
واالجتماعية واملسابقات العلمية والثقافية، اضافة الى االغاني 
الوطنية واالهازيج الش���عبية التي القت استحس���ان واشادة 

احلضور.

وشارك مدير التوجيه املعنوي والعالقات العامة العميد الركن 
عبدالعزيز الريسفي بتوزيع اجلوائز على الفائزين في املسابقات 

والهدايا على ابناء واسر شهداء اجليش.
واعرب العميد الريس عن حرص ادارة نادي ضباط اجليش 
في اختيار البرامج واالنش���طة في مثل هذه املناسبات لتفعيل 
اجلانب االجتماعي والثقافي والرياضي والترفيهي واضفاء الفرح 

والبهجة والسرور على أاعضائه ورواده.

أجواء من البهجة والفرح في احتفال نادي ضباط اجليش

مسابقات في حفل نادي ضباط اجليش

ابراهيم املشوطي

الصفحة الرئيسية للبرنامج

هدايا وجوائز للحضور

د.علي العمير خالل لقائه بدر النخيالن وخالد اجلاراهلل وبراك الغربللي

وفد من »المستقبل الطالبي« التقى العمير:نطلب تخفيض 
نسبة قبول بعثة التعليم العالي للماجستير من 3.5 إلى 3.0 نقاط

»همتنا لديرتنا« تحتفل بالمعاقين اليوم 
في صالة ألعاب »إنفينتي« بمجمع 360

أعلن رئيس فريق »همتنا لديرتنا« 
التابع ملركز العم���ل التطوعي ابراهيم 
املش���وطي عن انطالق برامج االحتفال 
بأبنائنا املعاقني وذلك في اليوم الرابع من 
أيام عيد الفطر السعيد في صالة ألعاب 
»انفينتي« في مجمع 360 الدور الثالث في 
الساعة 7 مساء، مبينا ان هذا االحتفال 
يعتبر ضمن االحتفاالت السنوية التي 
التطوعي »همتنا  العمل  ينظمها فريق 

لديرتنا« ألبنائنا املعاقني.
وأوضح املشوطي في تصريح صحافي 
ان فريق »همتنا لديرتنا« أس���س خلدمة 
ومس���اعدة أبنائن���ا املعاق���ني وتوصيل 
أصواتهم ودمجهم مع املجتمع، الفتا الى 
ان الفري���ق حقق اجن���ازات كثيرة تخدم 
أبناءنا املعاقني وسنحقق اجنازات أخرى 

تصب في مصلحتهم.
وأضاف املشوطي ان االحتفال سيتضمن 

أسئلة متنوعة وترفيهية وألعابا مجانية 
من قبل إدارة املجمع وأيضا جوائز ألبنائنا 
املعاقني ليس���عدوا في هذا اليوم السعيد 

بأيام عيد الفطر املبارك.
ودعا املشوطي املعاقني الى حضور هذا 
احلفل املقام على ش���رفهم للمشاركة في 
جتمع شبابي متطوع من اجل خدمتهم، كما 
شكر ادارة مجمع 360 لقبولهم طلب إقامة 

احلفل في صالة ألعاب »انفينتي«.

اللجنة التعليمية وعدت القائمة 
بالنظر في هذه املطالب باسرع 
وقت ممك���ن وتوصيل صوت 

الطلبة للمسؤولني.

سياسة البلوك للجامعات وآلية 
توزيع الطلبة املستجدين على 
معاهد اللغة بطريقة عشوائية ال 
تطابق رغبات الطلبة، مبينا ان 

بني نسب القبول على حسب 
التخصص.

كما بني النخيالن ان القائمة 
مستمرة في املطالبة بتعديل 

يستوجب تغيير احلد األدنى 
للقبول حسب هذه التخصصات 
كما هو األمر في جامعة الكويت 
وفي خطة البعثات التي تفرق 

آالء خليفة
زارت قائمة املستقبل الطالبي 
في أميركا »q8sf.com« متمثلة 
في املنسق العام للقائمة بدر 
النخيالن وأمني الصندوق خالد 
اجل���اراهلل ورئيس مجموعة 
الغربللي مقرر  مستجد براك 
التعليمية في مجلس  اللجنة 
االم���ة النائب د.عل���ي العمير 
لطرح مشاكك الطلبة املبتعثني 
النخي����الن  اميركا، وبني  في 
ان زيادة املخصصات املالي����ة 
املقررة ملبعوثي التعليم العالي 
ستكون بأثر رجعي منذ تاريخ 
اصدار قرار الزيادة حسب ما 
التعليمية  اللجنة  افادتهم به 
موضحا ضرورة اس���تعجال 
صرف ه���ذه الزيادة ملصلحة 

الطلبة.
وافاد النخيالن بأن القائمة 
قام���ت بطرح قضاي���ا اخرى 
على اللجنة التعليمية تخص 
طلبة امي���ركا وكان من ضمن 
هذه املطالبات خفض نس���بة 
العالي  التعلي���م  قبول بعثة 
للماجس���تير من 3.5 إلى 3.0 
نقاط حيث بني ان هناك اختالفا 
كبيرا بني التخصصات املدرجة 
في خطة البعثات، األمر الذي 

طالبوا بتعديل سياسة البلوك للجامعات

القائمة اإلسالمية لمواجهة دعاة الفتنة

»الخارجية« تطلق برنامج مرشد البعثات 
الخارجية لآلي فون واآلي باد

محمد هالل الخالدي
أطلقت وزارة اخلارجية 
أول برنام���ج لها خاص 
بأجهزة iphone وipad وهو 
عبارة عن مرشد للبعثات 
الديبلوماسية الكويتية في 
اخلارج، يتضمن البرنامج 
معلومات قيمة للمسافرين 
الس���فارات  حول مواقع 
وأرق�������ام  الكويتي���ة 
هواتفه���ا وعناوينه�����ا 
ال���ى خاصية  باالضافة 
حتدي���د املواق�������ع عن 
طريق األقمار الصناعية 
 ،GPS بواس���طة خدم���ة
البرنامج  كما يحت���وي 
عل���ى صفح���ة خاصة 
بآخ���ر أخبار ال���وزارة، 
والبرنامج مصمم باللغتني 
العربي���ة واإلجنليزي���ة 
ويعد من البرامج املهمة 
والقيمة جلميع املواطنني 
املسافرين، وفيه مواكبة 
للتكنولوجي���ا احلديثة 
التي باتت فيها األجهزة 
احملمولة جزءا ال يتجزأ 

من حياتنا اليومية.

آالء خليفة
الع����ام للقائمة  املنس����ق  هنأ 
االسالمية حسني اخلضر الطالب 
والطالبات في جامعة الكويت واألمة 
اإلس����المية بعيد الفطر السعيد، 
مؤكدا ان عيد الفطر فرصة الجتماع 
املسلمني جميعا على اخلير واحملبة 
واالبتعاد عن كل ما ينشر البغضاء 
بينهم، ودعا الى ضرورة التمسك 
بالوحدة االسالمية من خالل االبتعاد 
عن كل ما يشق الصف وميزق األمة 
االسالمية، واكد اخلضر ان االمة 
االسالمية اليوم تواجه العديد من 
املؤامرات التي تستهدف وجودها 
ومقدس����اتها، فباالمس كان النبي 
االكرم ژ مس����تهدفا م����ن العدو 
واليوم اس����تهدفوا قرآننا الكرمي 
الذي هو رحمة للعاملني ومازالت 

مقدساتنا االسالمية مستهدفة كل 
يوم سواء على يد العدو الصهيوني 
في فلسطني او على يد أذنابه من 
التكفيريني ف����ي العراق، واضاف 
قائال: ان هذا يجعل من املسؤولية 
مضاعفة علينا في مواجهة العدو 
بتوحيد صفوفنا واالبتعاد عن كل 
ما ميكن ان يش����ق الصف ويخدم 

مخططات اعدائنا.
كما اس����تنكر اخلضر ما يقوم 
البعض من اس����اءات تضرب  به 
الوحدة بني املسلمني وتثير النعرات 
وتهتك الوحدة الوطنية التي هي 
صمام أمان للجميع، واضاف قائال: 
»علين����ا ان نحذر من دعاة الفتنة 
الذين ال يتوانون في نشر العداوة 
والبغضاء والتكفير بني املسلمني، 
سواء من خالل التفجيرات االرهابية 

او من خالل نش����ر اآلراء املخالفة 
لإلسالم احملمدي األصيل«، وختم 
قائال: »املس����ؤولية علينا جميعا 
على اختالف توجهاتنا وافكارنا 
ان نقف امام ه����ؤالء ألن اعمالهم 
تصب في نهاية األمر في مصلحة 

اعدائنا«.


