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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن���ت وزارة التعليم العالي عن متديد فترة التس���جيل 
ببرنامج التعليم والبعثات التدريبية )االوفست للعام الدراسي 
2011/2010( وذلك حتى يوم االثنني املوافق 2010/10/11، كما يرجى 
زيارة موقع وزارة التعليم العالي www.mohe.edu.kw لالطالع 
على ش���روط التقدمي لبرنامج االوفست، والتسجيل من خالل 
التس���جيل االلكتروني لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية 

)االوفست(.

»التعليم العالي« تجدد فترة التسجيل بـ »األوفست«

صرف بدل نقدي لتذاكر معيدي بعثات »التطبيقي« بالخارج

المشعان: مشاكل فنية تؤخر 
صرف بدل الحافز في »التطبيقي«

»إيكويت« ترعى مختبر بحوث »العلوم اإلدارية«

 آالء خليفة
قامت ش����ركة ايكويت للبتروكيماويات وكلية 
العلوم االدارية بجامع����ة الكويت بافتتاح مختبر 
البحوث االدارية والتسويقية التابع للكلية وذلك 
ظهر أمس مببنى الكلية بالش����ويخ، حتت رعاية 

شركة ايكويت للبتروكيماويات.
وخالل حفل االفتتاح الرسمي للمركز، عبر عميد 
الكلية د.راشد العجمي عن »فائق االمتنان وخالص 
التقدير لشركة ايكويت على رعايتها ودعمها الشامل 
لهذا املختبر الذي يساهم في حتقيق مجموعة من 

االهداف االكادميية والعلمية«.
وأش����ار العجمي الى ان ش����ركة ايكويت كانت 
ومازال����ت من أفضل الداعمني ألنش����طة الكلية في 
العديد من املجاالت، متمنيا استمرار هذا التعاون 

نحو مزيد من التطوير واالزدهار.

وتابع العجمي ان املركز يهدف الى دعم اعضاء 
الهيئة التدريسية والطلبة في تطوير وإجراء وحتليل 
مختل����ف البحوث، وكذلك س����يتيح لطلبة الكلية 
فرصة التدريب على االنشطة البحثية مما يجعل 

هذا املركز من روافد التحصيل االكادميي.
م����ن جانبه، قال نائب رئيس ش����ركة ايكويت 
للش����ؤون الفنية محمد آل بن علي »ان هذا املركز 
هو امتداد للش����راكة والتعاون الوثيق بني شركة 
ايكويت ومختلف اجلهات االكادميية، خصوصا كلية 
العلوم االدارية التي متارس دورا حيويا في التنمية 
التربوية وقطاع البحوث العلمية في الكويت. وقد 
قامت شركة ايكويت في سنة 2008 بتوقيع اتفاقية 
دراسة علمية شاملة مع كلية العلوم االدارية حول 
أداء الشركة ومس����اهمتها االقتصادية وغيرها من 

املسائل ذات العالقة«.

 محمد هالل الخالدي
أكد مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
المشعان  باإلنابة د.مش���عان 
ان الهيئ���ة بمختلف قطاعاتها 
تعمل عل�ى تطبي��ق الل��وائح 
والنظ��م بم���ا يخ���دم أعضاء 
هيئة التدريس والتدريب وقدر 
الجهود المبذولة لقطاع الشؤون 
اإلدارية والمالية وعل��ى رأسه��م 
العام للش���ؤون  المدير  نائب 
اإلدارية والمالية صباح البحر، 
وح��رصه��م الشديد على صرف 
بدل الحافز الذي أقر في شهر 
أبري���ل الماضي، ف���إن الهيئة 
ستقوم بصرف البدل بعد حل 
المش���اك��ل الفني���ة المتعلقة 
باألك���واد بدي�����وان الخدم���ة 
المدنية، وهذه المشكلة خارجة 

عن نطاق الهيئة.
وأضاف د.المشعان ان مكافأة 
األعمال اإلضافية ألعضاء هيئة 
التدري���س والتدريب والتي ال 
تزيد على 250 دينارا شهريا فإن 
الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق 
مع دي���وان الخدم���ة المدنية 
والرقابة المالية بوزارة المالية 
المب���ررات وأهمية  لتوضيح 

زيادة هذا المبلغ لتتناسب مع 
مكافأة أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت، علما ان الهيئة 
قامت بإرسال دراسة متكاملة 
قبل نحو سنتين لرفع سقف 

المبلغ اإلضافي.
ومن جهة اخرى، قامت الهيئة 
بمخاطب���ة المكات���ب الثقافية 
بالخارج لتفعيل صرف البدل 
النقدي لتذاكر معيدي بعثات 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.

د.مشعان املشعان

د.راشد العجمي خالل افتتاح املختبر

جانب من اخلريجني   )كرم ذياب( الشيخ مبارك العبداهلل يشارك ستيفن فوربس تقطيع كعكة احلفل بحضور عدد من املكرمني 

جانب من اخلريجات الشيخ مبارك العبداهلل مكرما احدى اخلريجات

في حفل تكريم 140طالبًا وطالبة من خريجي المملكة المتحدة وإيرلندا

العبداهلل للخريجين: الكويت بحاجة لطاقاتكم بعد أن نهلتم العلم من أعرق الجامعات

 محمد المجر
تحت رعاية وحضور الشيخ 
اقام االتحاد  العبداهلل  مبارك 
الوطن���ي لطلبة الكويت فرع 
المملك���ة المتح���دة وايرلندا 
حفل الخريجين السنوي لعام 
2010/2009 بحض���ور ممثل 
العالي وكيل  التعليم  وزيرة 
وزارة التعليم العالي لشؤون 
النويهض  البعث���ات راش���د 
وستيفن فوربس مدير المجلس 

الثقافي البريطاني.
ف���ي بداي���ة الحفل ش���كر 
عريف الحفل المذيع مشاري 
المضاحكة راعي الحفل الشيخ 
مب���ارك العب���داهلل واالتحاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت فرع 
المملك���ة المتح���دة وايرلندا 
للتنظي���م والحض���ور م���ن 
خريجين وضي���وف واهالي 

الخريجين.
الحفل  اك���د راعي  بدوره، 
الشيخ مبارك العبداهلل المبارك 
ان الكويت بحاجة الى جهود 
الدارس���ين  الطلبة  ابنائه���ا 
المجاالت،  بالخارج في شتى 
خاصة العل���وم النادرة التي 
نفتق���ر له���ا بالكوي���ت لكي 
يس���هموا في المش���اركة في 
مشروع التحول بالكويت الى 
مصاف الدول المتقدمة ونحن 
التنمية  مقبلون على خط���ة 
التي ستساهم بصورة كبيرة 
الكويت  اه���داف  في تحقيق 
المستقبلية والكويت بحاجة 
ال���ى طاقاتكم بعدم���ا نهلتم 
العلم من اعرق الجامعات في 

الخارج.
ونص���ح المب���ارك الطلبة 
باالستمرار في العلم وتطبيقه 
عمليا عل���ى ارض الواقع من 
خالل جميع مؤسسات الدولة 
ومشاريعها، خاصة انهم قضوا 
سنوات خارج بلدهم الكويت 
وتغربوا من اجل الحصول على 

هذه المؤهالت العالية.
بدوره شكر رئيس الهيئة 

المنظمة للحفل مبارك الحفيظ 
الشيخ مبارك العبداهلل، وقال 
انه ليس غريبا على الش���يخ 
مبارك العبداهلل تقديم الدعم 

المعنوي والمادي للطلبة.
ث��م الق�ى م.فهاد القراش كلمة 
الخريجين وشكر الشيخ مبارك 
العبداهلل لتفضله برعاية الحفل 
كما شكر االتحاد الوطني في 
بريطانيا والضيوف والحضور 
من عائالت الخريجين، وتوجه 
الى زمالئه  القراش بكلمت���ه 
الخريجين بان يبذلوا جهدهم 
لتطبيق ما تعلموه من علوم 
لرفعة شأن الكويت في جميع 
مؤسس���ات الدولة حتى نرد 
الجميل ال���ذي قدمته لنا منذ 
صغرنا الى تخرجنا بالشهادات 

العليا.
ثم تقدم راعي الحفل الشيخ 
مبارك العبداهلل وممثل وزيرة 
التعليم العالي راشد النويهض 
وستيفن فوربس مدير المجلس 
الثقافي البريطاني الى منصة 
التكري���م حيث تم تكريم 140 
خريج�ا وخريج��ة ثم تم تكريم 
اللجنة المنظم�ة واالعالميين 
الحف���ل بتكريم راعي  وختم 

الحفل من قبل االتحاد.
حرص االتحاد ممثال باللجنة 
المنظم���ة على تكريم أعضاء 
المنظمة  االعالميين واللجنة 
الذين تميزوا في مرحلة االعداد 

للحفل وهم كالتالي:
مبارك الحفيظ ومحمد البكر 
ويوس���ف الفهد ومهنا المهنا 
وفهد الحني���ف وفهد الزعبي 
وناصر الهاجري وعبدالرحمن 
الكن���دري والق���ارئ عبداهلل 

الهاجري.
الذين تم  اما االعالمي���ون 
تكريمهم فه���م: محمد المجر 
من »األنب���اء«، غازي العنزي 
من »الراي«، أحمد الفراج من 
»النهار«، سلمان الكندري من 
العنزي من  »الوطن« وأحمد 

»القبس«.

م.إبراهيم خضر العنزي  ٭
م.أحمد حزام العتيبي  ٭

م.أحمد سالم سالم  ٭
م.أحمد عبدالعزيز الرويح  ٭

م.أحمد محمد أشكناني  ٭
م.أحمد محمد الفارسي  ٭

م.أحمد محمد عيفان  ٭
م.أسماء عبداهلل املال  ٭

العبدالوه���اب  ب���در  م.أمين���ة   ٭
حماده

م.بداح مساعد الدوسري  ٭
م.بدر غازي حربي  ٭

م.بشار عبداهلل العنزي  ٭
م.بشاير صالح البذال  ٭

م.ثامر عبداهلل العنزي  ٭
م.ثامر عوين العنزي  ٭
م.جاسم علي احلمر  ٭

م.جاسم محمد أشكناني  ٭
م.جمعة عيد بن عبيد  ٭

م.حامد حمد السالم  ٭
م.حامد حويان العازمي  ٭
م.حسن يعقوب محمد  ٭

م.حسني عيسى كرم  ٭
م.حصة وليد الصانع  ٭
م.حمد فيصل البناي  ٭

م.خالد شافي الدوسري  ٭
م.خالد عبدالسالم الغريب  ٭

م.راشد عبداهلل راشد  ٭
م.راشد عدنان املال  ٭

راشد ناصر الهاجري  ٭
سارة حمود الشعبان  ٭

م.سارة مرزوق العميرة  ٭
م.سعود عبدالعزيز البشير  ٭

م.شمايل عبداللطيف اخلليفة  ٭
م.سلطان عابر احلسيني  ٭
د.صالح يوسف احلمادي  ٭

م.طارق اجلالهمة  ٭
م.ألطاف عبداهلل محمد  ٭

م.طالب علي القطان  ٭
م.طالل غصاب القطيمي  ٭

م.ظاهر حبيب ظاهر  ٭
م.عباس ابراهيم العطار  ٭

عبدالرزاق ظاهر املطيري  ٭
م.عبدالرحمن أحمد البلوشي  ٭

م.عبدالرحمن بدر العبيد  ٭
م.عبدالرحمن عامر عبداهلل  ٭

م.عبدالرحمن محمد الكندري  ٭
م.عبدالرحمن نصار النصار  ٭

م.عبدالعزيز أحمد املاجد  ٭
م.عبدالعزيز أحمد جمعة  ٭

م.عبدالعزيز سعود الديحاني  ٭
م.عبدالعزيز عبداهلل الدوسري  ٭

م.عبدالعزيز فايد الرشيدي  ٭
م.عبداهلل سالم الرشيدي  ٭
م.عبداهلل سعد الرشيدي  ٭
م.عبداهلل سالمة السهلي  ٭

م.عبداهلل سهيل الغضبان  ٭
د.عبداهلل عبدالرحمن العقل  ٭

م.عبداهلل فالح املطيري  ٭
م.عبداهلل محمد العصيمي  ٭

م.عبداهلل محمد بوربيع  ٭
م.عبداهلل مطلق الديحاني  ٭
م.عبداملنعم حمزة القطان  ٭

م.عبدالهادي محمد احلويلة  ٭
م.عثمان طالب املسيليم  ٭
م.علي اسماعيل الطباخ  ٭

م.علي حسني الشطي  ٭
م.علي حسني املسيب  ٭
م.علي قاسم البلوشي  ٭

احملامي علي مزهي البذال  ٭

م.علي هايف العازمي  ٭
م.عيد فهد العازمي  ٭

م.عيسى عوض املطيري  ٭
م.فاضل عباس أحمد  ٭

م.فاطمة حسن عباس  ٭
م.فاهم فهد الشمري  ٭

فايز عيد العتيبي  ٭
م.فالح عبداهلل السبيعي  ٭

م.فهاد فهيد القراش  ٭
م.فواز سالم العنزي  ٭

م.في يوسف الصقعبي  ٭
م.فيصل إبراهيم الشمري  ٭
م.فيصل سعود الصويلح  ٭
م.فيصل عبداهلل املطيري  ٭
قتيبة جمال العبداجلليل  ٭

م.لولوه أحمد الباللي  ٭
م.مبارك محسن العجمي  ٭

م.محمد أحمد العطار  ٭
محمد جاسم املهنا  ٭

م.محمد جهز العتيبي  ٭

م.محمد حامد الفيلكاوي  ٭
م.محمد حمد العازمي  ٭

م.محمد خليفة قريعيط  ٭
م.محمد سالم العازمي  ٭
م.محمد شافي العجمي  ٭
م.محمد شهاب السلمان  ٭
م.محمد ضاحي العتيبي  ٭
د.محمد عادل عبدالسالم  ٭

م.محمد عبدالقادر البعيجان  ٭
م.محمد عبداهلل البكر  ٭

م.محمد عدنان املرهون  ٭
م.محمد فالح الغريب  ٭
م.محمد فهد الهاجري  ٭

م.محمد مبارك العجمي  ٭
م.محمد محمود بهرام  ٭

م.محمود محمد الفارسي  ٭
م.مساعد فالح بن عيد  ٭
م.مشعل خالد العازمي  ٭

م.مشعل سعود فالح  ٭
م.مشعل عباس سناسيري  ٭

م.املقداد محمد ابراهيم  ٭
منال مصطفى الشرهان  ٭

م.ميثم عبدالستار الصفار  ٭
م.ناصر ظافر العجمي  ٭

م.ناصر عبداهلل الهاجري  ٭

م.نواف ناصر الناصر  ٭
م.ياسمني عباس األطرم  ٭
م.يعقوب علي أشكناني  ٭

م.يوسف خالد األنصاري  ٭
م.يوسف راشد العازمي  ٭

م.يوسف مطلق العتيبي  ٭
م.عمر سلمان العازمي  ٭

م.طارق محمد الظفيري  ٭
م.نشمي شامي العازمي  ٭

م.محمد فرج العنزي  ٭
م.محمد مبارك العازمي  ٭
م.طالل محمد احلضينة  ٭

فراس العيش  ٭
م.عبداهلل أحمد بوهادي  ٭
م.ناصر ممدوح العنزي  ٭

م.خالد فهيد الشمري  ٭
حمود حبيب العنزي  ٭

هنادي جمعة بوعركي  ٭
فرح محمد القعود  ٭

د.محمد جاسم الناصر  ٭
م.عبدالعزيز املطلق املطيري  ٭

م.راشد محمد الدعيات  ٭
م.عبداهلل نشمي احلربي  ٭

د.مها محمد عقيل  ٭
د.محمد جاسم الناصر  ٭

االدارية باالتحاد علي مزهي 
راعي الحف���ل والحضور كما 
التوفيق  تمنى للخريجي���ن 

العملي���ة، داعيا  في حياتهم 
العلم  الى تطبيق  الخريجين 
بالعم���ل واالس���تفادة مم���ا 

تعلموه في الخارج في رفعه 
الكويت.

 وتحدث عن دور وعراقة 

الحرك���ة الطالبي���ة واالتحاد 
الوطن���ي لطلبة الكويت فرع 
المملك���ة المتح���دة وايرلندا 

والتي استمرت في العطاء لما 
يقرب من 60 عاما في بريطانيا 
حيث وضع االسس الراسخة 

للعم���ل النقاب�ي الطالب�ي في 
الخارج.

بدوره شكر رئيس اللجنة 

أسماء الخريجين


