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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
استنكرت نائبة املنسق العام لقائمة األحرار الطالبية التي 
تخوض انتخابات االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب موزة الهاجري ما قامت به إحدى 
القوائم الطالبية املنافسة في كلية الدراسات التكنولوجية من 

تشويه لسمعة قائمة األحرار.
وقالت الهاج����ري ان ما قامت به إح����دى الطالبات التابعة 

إلحدى القوائم املنافسة من إرشاد الطالبات املستجدات بشكل 
خاطئ باسم قائمتنا واستغالل اسم قائمة األحرار الطالبية في 
تضليل الطالبات املستجدات من أجل إعطاء صورة غير صحيحة 
للطالب����ات عن القائمة أمر غير حض����اري ويفتقر الى األصول 
النقابية واملنافسة الطالبية النزيهة. وأكدت الهاجري ان مكتب 
التنسيق في قائمة األحرار عزم على تقدمي شكوى مسببة عن 

احلادثة الى عمادة كلية الدراسات التكنولوجية.

»األحرار« الطالبية تستنكر تضليل إحدى القوائم المنافسة للطالبات المستجدات باسم قائمتهن

»التعليم العالي«: فتح باب التسجيل
ببرنامج األوفست للعام 2011/2010

القسم العلمي في »البنات« يعرقل تخرج الطالبات

اعلنت وزارة التعليم العالي عن 
فتح باب التسجيل ببرنامج التعليم 
التدريبية )االوفست(  والبعثات 
للعام الدراسي 2011/2010 ملرحلة 
»البكالوري����وس � املاجس����تير � 
الكويتيني،  الدكتوراه« للطلب����ة 
ومرحل����ة »البكالوريوس فقط« 
الكويتيات من احلاصلني  البناء 
على قب����ول معتمد م����ن جامعة 
موصى بها ف����ي الدول االجنبية 
واملستوفني لشروط االوفست، على 
اال يتجاوز عمر املتقدم الستكمال 
مرحلة البكالوريوس 23 س����نة، 
وذل����ك اعتبارا من ي����وم االثنني 
املواف����ق 2010/9/27 وحتى يوم 
االثنني املوافق 2010/10/4. وحددت 
الوزارة املستندات املطلوبة للتقدمي 

ملرحلة البكالوريوس وهي:
1 - نسخة مصدقة من شهادة 
الثانوية العامة على اال تتجاوز 
الش����هادة فترة عامني  صالحية 
دراس����يني من تاري����خ احلصول 

عليها.
2 - نسخة من معادلة التعليم 
الثانويات  اخل����اص خلريج����ي 
االجنبية واخلاصة داخل الكويت 
او خارجها مع التسلسل الدراسي 

دون انقطاع.
3 - املقيدون بجامعة الكويت: 

تقدمي شهادة قيد من اجلامعة.
4 - اال تقل النس����بة املئوية 
في الثانوي����ة للطلبة الكويتيني 

آالء خليفة
أعلن مسؤول التخطيط والنشاط الثقافي باالحتاد 
الوطن����ي لطلبة الكويت � فرع اجلامعة محمد املطر 
ان����ه قد ورد لالحتاد العديد من الش����كاوى من قبل 
الطالب����ات بكلية البنات اجلامعية العتذار القس����م 
 speech العلمي الضطرابات التواصل عن فتح مادة

Pathology 3، وذلك بحجة العبء الدراسي على اساتذة 
القس����م. وأضاف املطر انه يجب على الكلية العمل 
بجدية على وضع حلول سواء بزيادة عبء أعضاء 
الهيئة التدريسية احلالية او انتداب أساتذة من خارج 
اجلامعة للحفاظ على مستقبل الطالبات وعدم التسبب 

في تأخير عملية تخرجهن في اجلامعة.

عن: 65% القس����م العلمي و%70 
القسم االدبي، اما ابناء الكويتيات 
فيشترط اال تقل النسبة املئوية 
عن 85% للقس����م العلمي و%90 

للقسم االدبي.
5 - نسخة من القبول مصدقة 

من املكتب الثقافي.
6 - نسخة من البطاقة املدنية 

للطالب وولي امره.
7 - نسخة من شهادة التوفل 

500 او االيلتز 5.5.
كما حددت املستندات املطلوبة 
العليا  الدراسات  للتقدمي ملرحلة 

وهي:
1 - نس����خة مصدقة من آخر 

مؤهل علمي.
2 - احلاصلون على االجازة 
اجلامعية من خارج الكويت: تقدمي 

معادل����ة وزارة التعلي����م العالي 
للدرجة العلمية.

3 - نسخة من القبول )غير 
مش����روط( مصدقة م����ن املكتب 

الثقافي.
4 - اال يق����ل املعدل التراكمي 
في مرحلة البكالوريوس عن 2.67 
باستكمال مرحلة املاجستير، واال 
يقل املع����دل التراكمي في مرحلة 
املاجس����تير ع����ن 3.00 للراغبني 

باستكمال مرحلة الدكتوراه.
5 - تقدمي اخلطة الدراس����ية 
الكامل����ة للبرنامج على ان يكون 
موضح����ا ب����ه بداي����ة البرنامج 

ونهايته.
6 - االجازة الدراسية الصادرة 
من ديوان اخلدمة املدنية للعاملني 
باجله����ات احلكومي����ة، وموافقة 
جه����ة العمل للعامل����ني بالقطاع 

اخلاص.
7 - نس����خة م����ن البطاق����ة 

املدنية.
ان����ه لن يتم  الوزارة  واكدت 
استقبال اي طلب غير مستكمل 
جلميع املستندات املطلوبة، ودعت 
الى زيارة موقعه����ا االلكتروني 
لالط����الع   www.mohe.edu.kw
على ش����روط التق����دمي لبرنامج 
االوفس����ت، والتسجيل من خالل 
التس����جيل االلكتروني لبرنامج 
التعلي����م والبعث����ات التدريبية 

)االوفست(.

يبدأ 27 الجاري ويستمر حتى 4 أكتوبر المقبل

د.خالد السعد

المناعي: قبول تحويل 166 طالبًا وطالبة إلى »الحقوق«
أعلنت مديرة مكتب التوجيه واإلرش�اد في كلية احلقوق ن�وال املناعي عن ان جلنة 
الشؤون الطالبية وافقت على طلبات التحويل للعام اجلامعي 2011/2010 حيث بلغ 
عدد الطلبة 166 طالبا وطالبة وقد مت االنتهاء من املقابالت الشخصية التي تعتبر الشرط 
األساسي للقبول في كلية احلقوق على ان يكون التسجيل للطلبة املستجدين االحد 26 
اجلاري والطلبة احملولني يوم اخلميس 30 اجلاري ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. وفيما 

يلي أسماء الطلبة احملولني للعام اجلامعي 2011/2010:

 ٭حياة هاني عبدالعزيز الصقر
 ٭عليان مسفر حسني العجمي

 ٭عبدالعزي���ز صال���ح راش���د 
الصويلح العازمي

 ٭لطيفة احمد سعود البصيري
 ٭منار راشد عبد اجلبار الشراد
مهن���ا  خال���د   ٭عبدالعزي���ز 

املطيري
 ٭عبدالوه���اب احم���د عبداهلل 

العوضي
 ٭فاطمة خالد حمود الرشيدي

 ٭فهد بدر مبارك الزوير
 ٭عبدالعزي���ز حس���ني عل���ي 

الفضلي
 ٭يوسف معيض فنيخر العني

 ٭روان طالل فهيد العازمي
 ٭محمد ناصر محمد العوضي

 ٭بداح نافع هليل املطيري
 ٭سند نصار عزاره الضفيري

 ٭عبداهلل عادل احمد املاجد
 ٭علي محمد إبراهيم الشطي

 ٭عبداهلل حمود خالد املطيري
 ٭مساعد محمد مطلق الشمري

القريفه   ٭باس���ل فواز غ���ازي 
املطيري

 ٭حليمة ياسني إدريس احمد
 ٭فاطم���ة س���عود عبدالعزيز 

جمعة
 ٭فرح طالب س���يد عبداحلميد 

الرفاعي
 ٭خالد بسام خالد القناعي

 ٭دانا فيصل عبداهلل الياقوت
 ٭طيبة صالح علي الشيخ
 ٭فهد خالد عبداهلل الديني

 ٭منال هادي صالح الديحاني
 ٭عبداهلل حمد عباس املطوع
 ٭ناصر بدر سعدون املطيري

 ٭فهد هادي ساير الظفيري
ناص���ر  مس���اعد   ٭عب���داهلل 

الفوزان
 ٭سعد جنيب عبداهلل املسلم

 ٭عب���داهلل عبدالرض���ا احم���د 
الهندياني

 ٭فهد سعد محمد الهاجري
 ٭نوف فهد غازي الرشيدي

 ٭منال مروي سلمان اخلالدي
 ٭عيد رشيد صالح الصويلح
 ٭بندر محمد رجاء الرشيدي
 ٭هدى محمد ناصر العنزي
 ٭احمد سامي إبراهيم بوزيد

 ٭موضي وليد مال اهلل
 ٭جراح فارس مطلق اجلاسر

 ٭فاطمة جعفر عبداهلل احلداد
 ٭بدرية احمد محمد املال

 ٭أفراح صالح محمد املشوح
 ٭محمد خلف مبارك املنديل
 ٭رغد يوسف احمد النصف

 ٭عبداهلل حميد علي العنزي
 ٭زينب محمد علي محمود

 ٭نادر هزاع عماش املطيري
 ٭ناص���ر خال���د عبداللطي���ف 

السعيد
 ٭شوق نواف شيحان املطيري

 ٭شيخة يوسف احمد املاص
 ٭عبير مبرد مبارك العازمي

 ٭فرح خالد عبداهلل بوشهري
 ٭يوسف حامد يوسف السعيد
 ٭منيرة طلق محمد الرشيدي

 ٭نوره خالد جاسم اجليب
 ٭دالل علي محمود حسني

 ٭زيد فهد زيد السعد
 ٭دانه عمر جابر العيدان

 ٭فاطم���ة ضرغ���ام عب���داهلل 
املتروك

 ٭حمد خالد احمد التويتان
 ٭فج���ر عبداحلمي���د عب���داهلل 

البلوشي
 ٭مال���ك محم���د عبداحملس���ن 

اخلرس
 ٭اجلازي عبداهلل احمد العلي
 ٭صالح هادي مهدي العجمي
 ٭فيصل محسن حمد املخيال

ناف���ل  عبداله���ادي   ٭س���الم 
العجمي

 ٭عبدالرحمن عبدالواحد سلطان 
احلمادي

 ٭سعد حسني جاسم الهولي
 ٭سعود مبارك حمد العجمي

 ٭محمد حمد ظافر العجمي
يوس���ف  صال���ح   ٭يوس���ف 

الشمالي
س���فاح  س���ليمان   ٭عذب���ي 

الظفيري
 ٭سارة خالد عبداهلل الهدهود

إبراهيم   ٭عبدالعزي���ز احم���د 
مريخي

 ٭شريفة عادل محمد بوعركي
 ٭مب���ارك حم���د مب���ارك حمد 

العجمي
عب���داهلل  غص���اب   ٭أف���راح 

العجمي
 ٭فجر تركي عبداهلل املطيري
 ٭سارة عدنان جابر الشمري

ش����حنان  عب����داهلل   ٭عالي����ة 
الشحيتاوي

 ٭عب���داهلل عبدالعزي���ز غ���امن 
العميري

 ٭ناصر مدلل حبيب العنزي
 ٭سعد عبداهلل سعد املطيري

 ٭عبدالرحمن يوس���ف راش���د 
الضويحي

 ٭نوف سعد نايف العنزي
 ٭أن���وار عبدالعزي���ز منصور 

املنصور
 ٭عوض ناصر محمد العجمي

 ٭إميان سالم حليس احلسيني
عب���داهلل  احم���د   ٭س���ارة 

األنصاري
 ٭أفراح مهل الرشيدي

 ٭محمد عبداهلل شاجع العجمي
 ٭انتصار محمد فريح املطيري

 ٭عبدالرحم���ن عاي���ض عل���ي 
العجمي

 ٭أنوار خالد حربي العازمي
 ٭حترير عبدالعزيز الشمري

 ٭علي رضا أحمد بوحمد
 ٭نورة حسني علي العصفور

 ٭احمد ساير صويان الظفيري
اللطي���ف عبد   ٭س���ناء عب���د 

الهادي
س���عود  جم���ال   ٭عب���داهلل 

الصميط
 ٭جن���وى ناصر عبد احملس���ن 

العتيبي
 ٭احمد محمد فرحان العنزي

 ٭تركي فهد سالم الرشيدي
 ٭مرمي محمد محمد أمني

 ٭فهد جهاد عواد ألهاجري
 ٭محمد طالل شاهني الهاجري

 ٭جعفر شاكر علي القالف
 ٭نورا محمد فهد الديحاني

 ٭محمد خال���د عبداهلل مطيران 
العازمي

 ٭فه����د مضحي دحام الس����ويط 
الظفيري

 ٭فهد هادي ذياب العازمي
 ٭فهد سعد عبداهلل السحيب

 ٭فه���د ناي���ف بن���در قن���وان 
املطيري

 ٭ثامر مناور صاطي العارضي
 ٭حمد خالد مطلق احلضني

 ٭ألطاف سليمان رشيد سالم
 ٭رفعة علي حمود الهاجري

عبدالق���ادر  ص���الح   ٭عم���ر 
العبداجلادر

 ٭مهل سعد مهل الهاجري
 ٭احمد سليمان يحيى سليمان

 ٭محمد حمد محمد العجمي
 ٭فارعة عبداهلل القريني

 ٭محمد راشد سالم العجمي
عب����داهلل  خال����د   ٭حس����ن 

عبدالعزيز
 ٭محمد احمد مزيد العبيد

 ٭فارس سعد ناجع الرشيدي
 ٭ناصر زاهي سائر العنزي
 ٭هبة جاسم متعب الشمري

 ٭زينب علي كرم دشتي
 ٭احمد محمد إبراهيم حسن

 ٭ثامر محمد بطيحان املطيري
 ٭فهد جبر مبارك النصافي

 ٭حسن شاكر عبدالكرمي جاسم
 ٭صغير حمد حسن العجمي
 ٭الهنوف عبيد علي العتيبي

 ٭س���الم عبدالرحم���ن عايض 
املطيري

 ٭عب����داهلل جاس����م عصم����ان 
الشمري

 ٭سارة احمد حسن حجي
 ٭دانه خالص محمد الهاجري

 ٭احمد أمين علي النجاده
 ٭عبدالرحم���ن عبداهلل إبراهيم 

اجليران
 ٭جابر محمد عدم اجلبري

 ٭محمد خالد مبارك الوهيب
 ٭أماني عبداهلل متعب العرادة
 ٭زكريا يعقوب احمد الكندري
 ٭فاطمة حبيب إبراهيم التركي

 ٭نايف علي مطلق الرشيدي
 ٭نسيمة خالد بدر السبع
 ٭فهد سعد نايف العنزي
 ٭حصة هاني سعود املير

 ٭إميان ظاهر فالح الصويل
 ٭فراج شبيب محمد العجمي

 ٭قبالن عجنان قبالن العازمي
 ٭نور ثامر مبارك القمالس

 ٭خديجة خالد موسى كاكولي
 ٭غازي مطلق راشد الرشيدي

 ٭سارة خالد احمد املال
 ٭دالل ناصر مطلق الرشيدي

مطل���ق  عب���داهلل   ٭س���لوى 
املاجدي

 ٭عبدالواحد محمد سعد احلربي
 ٭فرح احمد إبراهيم جوهر

 ٭ليل���ى عبد احملس���ن حس���ن 
الكندري

التسجيل للمستجدين 26 الجاري والمحولين 30 الجاري

�شركة �أوت الين ميديا
جمل�س اإدارة

عائلتي الغامن والقطامي الكرام

للدعاية والإعالن
وجميـع العامـلني فيــها

�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

يعقوب جا�شم �شاهين الغانم
لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون بخال�س التعازي واأ�سدق املوا�ساة اإىل

�سركة اال�ستمرارية الفكرية

عائلتي الغامن والقطامي الكرام

للدعاية والإعالن
C Cube 

وجميـع العامـلني فيــها

�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

يعقوب جا�شم �شاهين الغانم
لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة اإىل


