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الجامعــــة
والتطبيقي

الصقعبي يشيد بقرار تعديل شروط
 التبادل الطالبي األكاديمي بالجامعة

آالء خليفة
أشاد رئيس رابطة املتفوقني 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
– ف�������رع اجلامع���ة محم���د 
الصقعب��������ي بق���رار االدارة 
اجلامعي������ة حول تطوير آلية 
الطالب������ي األكادميي  التبادل 
عب���ر املوافق��������ة عل���������ى 
املن���ادي بتعدي�����ل  مقترحنا 
تلك الشروط واضافة بع�����ض 
التعديالت عليه، وذلك بفت����ح 
املج���������ال أمام جميع الطلبة 

الدارسني ب���اجلامع����ة.
واضاف الصقعبي انه يحق 
للطلبة املشاركني في برنامج 

التبادل الطالبي األكادميي ان يخضعوا لبعض 
الش���روط واملعايير والتي من أهمها أن يكون 
الطالب مقيدا بجامعة الكويت ولم تصدر ضده 
أي جزاءات تأديبية باجلامعة وأمضى 4 فصول 
اعتيادية على األق���ل وأال يقل معدله للوحدات 
املجتازة عن 60 وحدة دراس���ية، كذلك أال يقل 
معدله العام عن 3 نقاط أو ما يعادلها في املرحلة 

اجلامعية األولى كحد أدنى، وان 
ما يدرسه الطالب وفقا لبرنامج 
التبادل الطالبي األكادميي يكون 
ضمن تخصص الطالب الدقيق، 
وأال تزيد مدة الدراسة على عام 
جامعي كامل )فصالن اعتياديان 
وفصل صيفي(، وان يدرس بعد 
إنهائه لبرنامج التبادل الطالبي 
15 وحدة دراس���ية على األقل 
في جامعة الكويت، وأخيرا ان 
يكون الطالب املشارك ملما بلغة 
دراس���ة اجلامعة أو املؤسسة 

املوفد إليها.
وق���ال الصقعبي ان تل����ك 
الش���روط واملعايي�����ر  ه���ي 
املطبق�������ة على الطالب املقي���د باجلامعة، أما 
بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فتضاف بعض 
الشروط عليها من أهمها أال يقل معدل الطال�����ب 
عن 3.5 نق����اط وتتم املفاضلة بني الطلبة وفقا 
للمعدل العام، وأال تزيد مدة الدراسة على فصل 
اعتيادي واحد، وان يدرس 9 وحدات دراس���ية 

على األقل.

آالء خليفة
هنأ رئيس الهيئة اإلداري����ة لالحتاد الوطني لطلبة 
الكوي����ت فرع جمهورية مص����ر العربية ناصر العتيبي 
املقبولني في اجلامعات املصري����ة واملتوقع قبولهم في 
القريب العاجل. وأكد العتيبي ان أمام الطلبة اجلدد مرحلة 
تعليمية جديدة تتمثل في دراستهم ملختلف التخصصات 
والبرامج الدراسية التي تعود باإليجاب على رفعة البلد 

الذي ينتظر تنمية جديدة ستشهدها املرحلة اجلديدة، 
مشيرا الى ان للهيئة اإلدارية العديد من التطلعات التي 
تسعى لتحقيقها. وذكر العتيبي ان الهيئة االدارية لالحتاد 
بصدد عمل لقاءات تنويرية للطلبة املستجدين قبل بدء 
دراستهم لتنويرهم وإرشادهم أكادمييا ودراسيا بحضور 
عدد من قياديي وزارة التعليم العالي وممثلني عن سفارة 

جمهورية مصر العربية بالكويت وسفارتنا بالقاهرة.

العتيبي هنأ المقبولين في جامعات مصر
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل
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امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
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امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

السويلم: بريطانيا وإيرلندا توفران أفضل سبل 
التعليم للطلبة في مختلف المراحل الدراسية

محمد المجر
أقامت مجموعة مستجد )Mustajed.com( التابعة 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
Pre-( وإيرلندا لقاءها األخير للطلبة املس���تجدين

departure( في قاعة جمعية املهندسني وسط حضور 
كبير من الطلبة املستجدين واملستمرين وكذلك أولياء 

أمورهم. 
وقدم رئيس مجموعة مس���تجد أحمد الس���ويلم 
مجموعة من النصائح للمس���تجدين، مؤكدا أهمية 
املرحلة التي س���يقبلون عليها منذ اليوم األول لهم 
ف���ي مقر ابتعاثهم في اململكة املتحدة وإيرلندا، قائال 
»ان مرحلة الغربة جتربة تستحق التجربة السيما أن 
اململكة املتحدة وإيرلندا تعتبران من الدول السباقة في 
مجال التعليم في مختلف املراحل الدراسية«، فاحلياة 
جتارب ويجب علينا كطلبة أن نستفيد من العقبات 
التي تواجهنا وأن نواصل مشوارنا التعليمي لنرفع 
راية الكويت في ش���تى املجاالت، مبينا أن مجموعة 
مستجد وجدت خلدمة الطلبة املستجدين طوال العام 
لتكون بذلك هي احملطة األولى لكل طالب مستجد، حيث 
تتعهد املجموعة مبساعدة كل طالب مستجد وتكون هي 
حلقة الوصل بينه وبني الطلبة املستمرين للتخفيف 

من حدة الغربة، داعيا جميع الطلبة املستجدين الى 
التواصل املس���تمر مع مجموعة مس���تجد من خالل 
موقعهم اإللكتروني وممثلي مجموعة مس���تجد في 
املدن وكذلك الديوانية اإللكترونية وصفحة ال� »فيس 
بوك«، متمنيا جلميع طلبة اململكة املتحدة وإيرلندا 
التوفيق في بداية العام الدراسي والطلبة املستجدين 
خاصة التوفيق ف���ي املرحلة القادمة املقبلني عليها، 
شاكرا جمعية املهندسني على رعايتها ملجموعة مستجد 
ف���ي عامها األول، ونخص بالش���كر رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني واملدير العام جلمعية املهندس���ني 

م.صالح املطيري.
ومن جانبه أش���اد رئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اململكة املتح���دة وإيرلندا علي مزهي 
البذال بدور رؤس���اء املكاتب الثقافية الس���ابقني في 
لندن ودبلن على الدور الكبي���ر الذي بذلوه خلدمة 
الطلبة، والعمل الدؤوب على حل مشاكلهم والتفاعل 
مع قضايا الطلبة، فمنذ أن تسلموا املكاتب الثقافية 
في عام 2006 وحتى انتهاء مدتهم في أغسطس 2010 
وه���م يبذلون قصارى جهده���م للرقي بعمل املكتب 
الثقافي، ش���اكرا لهم تعاونهم م���ع االحتاد الوطني 
لطلب���ة الكويت � فرع اململكة املتحدة وإيرلندا، وفي 

ختام كلمته مت تكرمي املستش���ار الثقافي السابق في 
لندن د.بندر الرقاص وامللحق الثقافي الس���ابق في 
لندن د.فايز الظفيري واملستشار الثقافي السابق في 

دبلن د.حامد العبداهلل.
ومن جهتها حتدثت املستشار األكادميي املعتمد لدى 
املجلس الثقافي البريطاني رمي العطار عن أهم األمور 
التي يحتاجها كل طالب مستجد في اململكة املتحدة، 
حيث مت توزيع »Checklists« حتى يعرف الطالب أهم 
األمور التي يجب أن يأخذها معه وأن ينتهي من عملها 
قبل املغادرة ملقر االبتعاث، وتطرقت العطار ألنواع 
السكن في بريطانيا، وطريقة التسجيل لدى الشرطة، 
وكيفية االستفادة من اخلدمات الطبية، باإلضافة إلى 
طريقة فتح حساب مصرفي، واستخدام املواصالت 

وأفضل الشركات الهاتفية في بريطانيا.
ومت تقسيم الطلبة املستجدين إلى ورش »مستجدي 
اململكة املتحدة« و»مستجدي جمهورية إيرلندا« في 
قاعتني منفصلتني، حيث تواجد عدد كبير من الطلبة 
املس���تمرين خلدمة إخوانهم وأخواتهم املستجدين 
واالس���تفادة م���ن جتاربه���م، ومت توزي���ع خطوط 
هواتف مجانية على طالب وطالبات اململكة املتحدة 

املستجدين.

مجموعة مستجد »UK & IRELAND« أقامت لقاًء للمستجدين بجمعية المهندسين

محمد الصقعبي

)أنور الكندري( تكرمي د.فايز الظفيري  أعضاء مجموعة مستجد

البحر لصرف المخصصات المالية
للدارسين بأميركا في أسرع وقت

آالء خليفة
أعل���ن نائب رئيس االحتاد 
� فرع  الكويت  الوطني لطلبة 
الواليات املتح���دة األميركية 
)nuks.org( عبدالرحمن البحر 
اإلدارية في االحتاد  الهيئة  ان 
تتابع عن كثب جميع ما يتعلق 
بتطبيق قرار زيادة املخصصات 
املالية ملبتعثي وزارة التعليم 
العالي، ال���ذي مت صدوره في 
شهر يوليو املاضي، وأوضح 
البح���ر ان االحتاد في تواصل 
مستمر مع الوزارة للتأكد من 
البدء في صرف الزيادة بأسرع 
الوزارة  ان  وقت ممكن، حيث 

حاليا تقوم باالنتهاء من األمور املتعلقة بتطبيق 
القرار، حيث متنى البحر ان يتم االنتهاء من هذه 
األمور بأكبر س���رعة ممكنة، حيث ان التأجيل 

يعود سلبا على طلبة وطالبات 
الكويت ف���ي الواليات املتحدة 
األميركية الذين كانوا قد طالبوا 
بالزيادة منذ أكثر من عام ونصف 
العام نظرا للتضخم الكبير في 
األسعار والذي صاحب األزمة 
االقتصادية، وأوضح البحر ان 
االحتاد لن يكتفي بذلك وإمنا 
سيتابع ايضا تطبيق القرار مع 
وزارة املالية لإلسراع في صرف 

املخصصات املالية.
هذا وصرح البحر بأن صرف 
الزيادة سيعود ايضا باإليجاب 
عل���ى مبتعثي جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، حيث ان إدارة كل من املؤسستني وعدت 
بأن تتم زيادة رواتب مبتعثيهم أسوة مببتعثي 

التعليم العالي فور بدء صرف الزيادة.

عبدالرحمن البحر


