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 د.رنا الفارس خالل اجلولة (محمد ماهر) جانب من أعمال البناء في املوقع

 اعتماد تشكيل الهيئة 
اإلدارية التحاد التطبيقي

 «التطبيقي»: صرف بدالت اإلداريين والمهندسين 
بأثر رجعي من إبريل الماضي مع راتب نوفمبر 

 االنتهاء من استمارات الصرف 

 محمد الخالدي
  أعلن عميد النشاط والرعاية 
الطالبيــــة بالتكليف في الهيئة 
العامــــة للتعليــــم التطبيقــــي 
والتدريــــب د.طه اجلاســــر انه 
بعد االطالع على مذكرة الشؤون 
القانونية بالهيئة مت اعتماد تشكيل 
الهيئة اإلداريــــة لالحتاد العام 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدربي 
التطبيقي والتدريب  للتعليــــم 
للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ وهم: 
العتيبي رئيسا للهيئة  فيصل 
الذروة  اإلداريــــة، عبدالرحمن 
نائب الرئيس لشؤون الكليات، 
يوسف الشريف نائب الرئيس 
لشؤون املعاهد، محمد الرشيدي 
نائب الرئيس للعالقات العامة، 
خالد املطيري أمينا للسر، احمد 
العدواني أمينا للصندوق ورئيسا 
للجنة اإلعالمية، نواف الزعبي 
رئيســــا للجنة الطالبية، نايف 
احلربي رئيســــا للجنة الدينية 
العجمي رئيسا  والثقافية، فهد 
للجنة البرامج واألنشطة، وكل 
العجمي ويوســــف  من فيصل 
احلسيني وبدر الشمري أعضاء، 
وضحى حجــــي نائبة لرئيس 
شؤون الطالبات، هناء العصفور 
رئيســــا للجنة الطالبية، أنوار 
الكندري رئيسا للجنة الثقافية، 
ترف جرمــــان رئيســــا للجنة 
االجتماعية، ضحى الســــعيدي 
رئيسا للجنة اإلعالمية والعالقات 
العامة، شيخة املطيري رئيسا 
للجنــــة اخلدمــــات والصيانة، 
دانــــة العتيبي رئيســــا للجنة 

املستجدات.
للمــــادة ٤٥ من    وذلك وفقا 
الالئحة الداخلية لالحتاد العام 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدربي 

للتعليم التطبيقي والتدريب. 

 محمد هالل الخالدي
  صرحت مديرة ادارة الشـــؤون االدارية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب اديبة اليماني بان االدارة قد انتهت من العمل 
باستمارات صرف البدالت املقررة لالداريني واملهندسني بالكادر العام 
وبأثـــر رجعي منذ االول من ابريل وجـــار العمل بها حاليا من قبل 
ادارة الشـــؤون املالية وذلك متهيدا لصرفها مع راتب شهر نوفمبر 

اجلاري.
  وتقدمت اليماني بالشكر اجلزيل والتقدير لكل من ساهم وتعاون 
مع ادارة الشؤون االدارية في التنفيذ واالسراع بعملية صرف الكادر 
وبأثر رجعي وهـــم مدير عام الهيئة د.يعقـــوب الرفاعي الذي قام 
مشكورا مبتابعة اجراءات استمارات الصرف، وحرص على االنتهاء 
منها في الوقت الالزم وكذلك قطاع الشؤون االدارية واملالية وعلى 
رأسه نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية صباح البحر ونقابة 
العاملني بالهيئة على حرصها ومتابعتها لعملية االنتهاء من الصرف 

مع القطاع بشكل عام وادارة الشؤون االدارية بشكل خاص. 

 األنصاري: قبول ٨٣ طالباً وطالبة في جامعات مصر 
 ضمن الدفعة العاشرة من العام الجامعي ٢٠١٠ / ٢٠١١ 

 القاهرة ـ هناء السيد
  أعلن رئيس املكتب الثقافي في 
القاهرة د.عيسى األنصاري عن 
قبـــول ٨٣ طالبا وطالبة الدفعة 
العاشرة بجامعات جمهورية مصر 
العربية للعام اجلامعي احلالي 

.٢٠١١/٢٠١٠
  ودعا الطلبة الى سرعة سداد 
٥٠٠ جنيه مصري رســـوم قدم 
املؤهل عن كل عام دراسي سابق 
عن العام ٢٠١٠ مع سداد مبلغ ١٠٠ 
جنيه مصري قيمة شراء مظروف 
من اإلدارة العامة للوافدين. وفيما 

يلي األسماء:
 ٭  ابراهيم محمد راشد رجاء مطلق 
اخلياط العازميـ  احلقوقـ  جامعة 

املنوفية
 ٭  احمد حجاج عبداهللا مسعد فالح 
عومير املطيريـ  احلقوقـ  جامعة 

بني سويف
 ٭  احمد عوض نافع اهديل الرشيدي 
ـ التجارة وإدارة األعمال ـ جامعة 

حلوان
 ٭  احمد محمود احمد عبداهللا احمد 
ـ جامعة  ـ احلقـــوق  بوشـــهري 

االسكندرية
 ٭  أسامة إبراهيم حسن علي القطان 

ـ التجارة ـ جامعة القاهرة
 ٭  إلهامـــي ابراهيم محمـــد ابراهيم 

العوضي ـ التجارة ـ جامعة بنها
 ٭  انس فيصل احمد عثمان عبداهللا 

احليدر ـ احلقوق ـ جامعة بنها
 ٭  اميان قاســـم محمد غريب محمد 
علي ـ التجـــارة وإدارة األعمال ـ 

جامعة حلوان
 ٭  تركي فالح علـــي محمد اجلفني ـ 

احلقوق ـ جامعة عني شمس
 ٭  جاسم محمد مجرن خليل عيسى 
خليـــل الناجمـ  التجارةـ  جامعة 

القاهرة
 ٭  حسني عبداملجيد عبدالكرمي محمد 

علي ـ احلقوق ـ جامعة حلوان
 ٭  حسني علي ســـعيد فالح سعيد 
اجلويسريـ  احلقوق فرع السادات 

ـ جامعة املنوفية
 ٭  حمود سليمان سالم حمود الشمري 

ـ احلقوق ـ جامعة عني شمس
 ٭  حمود منالن جابر صبر شـــنات 
الشـــمري ـ التجـــارة ـ جامعـــة 

الزقازيق
 ٭  خالد جليعيد رحيل وادي معجل 

العنزي ـ التجارة ـ جامعة بنها
 ٭  خالد عناد ضيدان ســـمير سالم 
الشـــمري ـ احلقـــوق ـ جامعـــة 

حلوان
 ٭  دالل احمـــد عبدالرحمـــن علـــي 
ـ جامعة  التجـــارة  ـ  عبدالرحيم 

القاهرة
 ٭  دينا جمال احمد ساير الشحنان 
التجـــارة ـ جامعـــة  ـ  الســـاير 

القاهرة
 ٭  ســـارة جاســـم مصطفى حسن 
حسني عبداهللاـ  التجارةـ  جامعة 

القاهرة
 ٭  سعد مطر بركة حسني املطيري ـ 

احلقوق ـ جامعة القاهرة
 ٭  سعد مطلق محسن مبارك العتيبي 

ـ التجارة ـ جامعة بنها
 ٭  ســـويد خالد سعد محمد علوش 
الهاجـــري ـ التجـــارة ـ جامعـــة 

الزقازيق

 ٭  عادل عابد عبداهللا صنت ســـالم 
الرشيدي ـ احلقوق ـ جامعة عني 

شمس
 ٭  عايشـــة صالـــح ابراهيم صالح 
زيد الرخيص ـ التجارة ـ جامعة 

القاهرة
 ٭  عبدالعزيز عايض غالب عايض 
راشـــد فاضل حجرف املطيري ـ 

احلقوق ـ جامعة املنوفية
 ٭  عبداهللا حسني عبدالهادي ابوجمة 
العجمـــي ـ احلقـــوق ـ جامعـــة 

االسكندرية
 ٭  عبـــداهللا ســـيف حســـني فهاد 
اجلويســـري ـ احلقوق ـ جامعة 

بنها
 ٭  عثمان حمد صالح شهاب محمد 
الشهاب ـ التجارة ـ جامعة طنطا

 ٭  عذبي زامـــل دحام عذبـــي زامل 
الســـعيدي ـ احلقـــوق ـ جامعة 

املنوفية
 ٭  علي حســـن عبيد فـــراج عرادة 
ـ  ـ اخلدمة االجتماعية  الرشيدي 

جامعة حلوان
 ٭  علي ســـعيد علي فرحان هاوي 
الشـــهري ـ اخلدمة االجتماعية ـ 

جامعة حلوان
 ٭  علية حسني علي السالمة الفضلي 

ـ التجارة ـ جامعة املنوفية
 ٭  فالح نهـــار خلف نهير املطيري ـ 

التجارة ـ جامعة قناة السويس
 ٭  ماجد محسن مناور ديحان العنزي 

ـ احلقوق ـ جامعة حلوان
 ٭  مبارك ناصر فالح محمد علوش 
الهاجـــري ـ التجـــارة ـ جامعـــة 

الزقازيق
 ٭  محمـــد ابراهيـــم محمـــد ناصر 
العبدالعزيـــز الناصر ـ التجارة ـ 

جامعة القاهرة
 ٭  محمد خالد عبـــداهللا خالد حمد 
الديحانـــي ـ احلقـــوق ـ جامعة 

اسيوط
 ٭  محمـــد ضاحـــي محمـــد ضاحي 

ثويب ادغيليبـ  التجارةـ  جامعة 
الزقازيق

 ٭  محمـــد عبيد محمد عبيد احلمود 
املطيري ـ التجارة ـ جامعة قناة 

السويس
 ٭  محمد عدنان محمد ســـعد محمد 
الربيعانـ  التجارة وإدارة األعمال 

ـ جامعة حلوان
 ٭  محمد فاضل سعود سليمان الفاضل 

ـ التجارة ـ جامعة االسكندرية
 ٭  محمد يوسف عبدالكرمي علي الغيث 

ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق
 ٭  محمود علي حمود مرزوق فاضل 
الشـــمريـ  احلقوقـ  جامعة عني 

شمس
 ٭  مشـــاري عبداهللا جدعان خشيم 
مشعان املطيريـ  التجارةـ  جامعة 

بنها
 ٭  نواف راشـــد سعد عوجان دغيم 
ـ جامعـــة  التجـــارة  ـ  العـــرادة 

الزقازيق
 ٭  نورا خالد ناصر ردعان الردعان 
العتيبيـ  التربية الرياضية (بنات) 

ـ جامعة الزقازيق
 ٭  نورة سلمان مجبل الفرجـ  التجارة 

ـ جامعة القاهرة
 ٭  هاشم عبداهللا محمد السيد يوسف 
احمد الهاشمي ـ احلقوق ـ جامعة 

املنوفية
 ٭  هنادي عبدالرزاق ابراهيم سليمان 

ـ التجارة ـ جامعة الزقازيق
 ٭  يوسف خالد جليدان زايد الزعبي 

ـ التجارة ـ جامعة بنها
 ٭  بدر عبدالرحمن عبداحملسن احلقان 

ـ احلقوق ـ جامعة عني شمس
 ٭  بدر علي عبداهللا احمد الشرقاويـ  

التجارة ـ جامعة قناة السويس
 ٭  جراح مبارك مداد ردعان شويخ 
ـ جامعة  التجـــارة  ـ  الرشـــيدي 

املنوفية
 ٭  جراح مشعل عوض حمدان الرشيدي 

ـ احلقوق ـ جامعة القاهرة

 ٭  خالـــد زيد فهد زيد الســـمحان ـ 
احلقوق ـ جامعة عني شمس

 ٭  خالد طرقي عشوي راضي العنزي 
ـ احلقوق ـ جامعة القاهرة

 ٭  خالد فهد فـــراج عبداهللا الغامن ـ 
احلقوق ـ جامعة القاهرة

 ٭  دالل حامد حمد الناصر ـ احلقوق 
ـ جامعة القاهرة

 ٭  ســـعد مرزوق مضحي مرزوق ـ 
التجارة ـ جامعة املنوفية

 ٭  سعود مجحم مشـــبب السهلي ـ 
احلقوق ـ جامعة حلوان

ابراهيـــم صالح   ٭  ســـعود محمد 
ـ جامعة  التجـــارة  ـ  الســـبيعي 

القاهرة
 ٭  طالل خالـــد عبداهللا اســـماعيل 
عبـــداهللا البصـــري ـ احلقوق ـ 

جامعة القاهرة
 ٭  عبدالرحمـــن جعفـــر عبـــداهللا 
ـ  الكندري  عبدالرحمـــن احمـــد 

احلقوق ـ عني شمس
 ٭  عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن 
احملطبـ  احلقوقـ  جامعة جامعة 

أسيوط
 ٭  عبدالـــرزاق جســـار عبدالرزاق 
جسار اجلسار ـ التجارة ـ جامعة 

القاهرة
 ٭  عبدالعزيز نايف عقيل املطيري ـ 

التجارة ـ جامعة حلوان
 ٭  عبدالكرمي صالح محمد بعركي ـ 

احلقوق ـ جامعة عني شمس
 ٭  عبداللطيف جســـار عبدالرزاق 
جسار اجلسار ـ التجارة ـ جامعة 

القاهرة
 ٭  عبداهللا علي احمد يوسف ابراهيم 

ـ التجارة ـ جامعة حلوان
 ٭  عبداهللا محمد خلف عويد غشام 
الشـــمريـ  التجارةـ  جامعة بني 

سويف
 ٭  محمد غامن علي فالح امليعـ  التجارة 

ـ جامعة قناة السويس
 ٭  مشـــاري غازي ضويحي مصلط 
املطيـــريـ  احلقوقـ  جامعة عني 

شمس
 ٭  مطلق عبداهللا مطلق عمر ســـعد 
ـ جامعـــة  ـ احلقـــوق  البذالـــي 

القاهرة
 ٭  ناصر عبداهللا عباس محمد العتيبي 

ـ اآلداب ـ جامعة طنطا
 ٭  نايف فهد فاهد ملحق العتيبي ـ 

احلقوق ـ جامعة حلوان
 ٭  نـــواف فهد عبدالهـــادي مضحي 
املضحـــي ـ احلقـــوق ـ جامعـــة 

حلوان
 ٭  علي حسني سالم عبداهللا مبارك 
الفريحـــان ـ احلقـــوق ـ جامعة 

القاهرة
 ٭  محمد منصور حســـني العجمي ـ 

احلقوق ـ جامعة القاهرة
 ٭  منصور ارشيد سعد ناشي حميد 
الرشـــيدي ـ احلقـــوق ـ جامعة 

بنها
 ٭  عبداهللا فيصل السعيد ـ التجارة 

ـ جامعة حلوان
 ٭  محمد طالل عثمان مزعل السعيدـ  

احلقوق ـ جامعة املنصورة
 ٭  سليمان ســـعود رحيم الصالح 
الســـعيد ـ احلقـــوق ـ جامعـــة 

املنصورة
 ٭  حميدة عبداألمير حسن عباس ـ 

احلقوق ـ جامعة القاهرة 

 مذكرة تفاهم بين «التجارية»
  وجامعة دايتون األميركية

 محمد هالل الخالدي
  استقبل عميد كلية الدراسات التجارية د.مشعل متلع وفدا رسميا 
تابعا جلامعة دايتون االميركية الكائنة في والية أوهايو في الواليات 

املتحدة األميركية.
  ودار خالل اللقاء بحث العالقة بني كلية الدراسات التجارية وكلية 
اإلدارة في جامعة دايتون وما مت التوصل إليه بشأن تفعيل مذكرة 
التفاهم والتعاون بني الهيئة ممثلة بكلية الدراسات التجارية وجامعة 
دايتون. ومت االتفاق على تســـريع وتيرة التعاون وباالخص فيما 
يتعلق بإجازات التفرغ العلمي العضاء هيئة التدريس والتركيز على 
اجراءات التفرغ العلمي وضوابطها بني الطرفني، اضافة الى التعاون 
في بحث بعض البرامج اخلاصة بالدبلوم او البكالوريوس وتطويرها 
اضافة الى امكانية التبادل الطالبي وخصوصا توفير بعض املقررات 

في الفصل الصيفي لبعض الطلبة املتفوقني. 

 الفارس: تطبيق جميع االشتراطات البيئية في موقع جامعة صباح السالم 

 آالء خليفة
  أعلنت مديرة البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت 
د.رنا الفارس أن جامعة الكويت ممثلة بالبرنامج 
اإلنشائي قطعت شوطا كبيرا في إجناز أعمال مشروع 
جامعة صباح السالم اجلامعية، حيث أوشكت أعمال 
التصاميم على االنتهاء وجار حاليا تنفيذ احلزمة 
األولى من أعمال البنية التحتية واملتعلقة بتسوية 
التربة يليها بعد ذلك في القريب العاجل توقيع عقد 
إجناز مشروع كلية الهندسة والبترول وغيرها من 

املشاريع املختلفة.

  جـــاء إعالن د.الفارس أثناء جولة الهيئة العامة 
للبيئة مبوقع جامعة صباح الســـالم في الشدادية 

صباح أمس.
  وقالت د.الفارس ان البرنامج اإلنشـــائي يعمل 
جاهدا على إجناز املشروع واضعني نصب أعينهم 
املدة الزمنية اخلاصة بتنفيذ البرنامج الســـيما ان 
إجناز هذا املشروع يرتبط بقانون على خالف ما هو 

معمول به في املشاريع األخرى في الدولة.
  وقالـــت د.الفارس: ان جامعـــة الكويت حترص 
دائمـــا على تطبيق جميع القوانني واالشـــتراطات 

وموافقة اجلهات املختصة عند تنفيذ مشـــاريعها 
ومنها الهيئة العامـــة للبيئة وذلك على الرغم من 
طول الدورة املستندية املتعلقة بذلك خصوصا إذا 
علمنا ان هذا املشروع يعتبر أكبر مشروع في املنطقة 
وتقوم به جامعة الكويت كما انه أكبر مشروع في 

خطة التنمية.
  كما أوضحت د.الفارس ان الهيئة العامة للبيئة 
قامت بتنظيم جولة تفقدية مبوقع مشروع جامعة 
صباح السالم وأبدت خاللها االستعداد الكامل لتقدمي 
أقصى درجات الدعم، مشيرا الى ان زيارة الهيئة العامة 

للبيئة متثل أهدافا سامية للتأكد من تطبيق اجلهات 
املختصة والقائمة على مشاريع التنمية لالشتراطات 
البيئية حفاظا على صحة الوطن وأبنائه، مشـــيرا 
الى ان إدارة اجلامعة حرصت أثناء التصاميم على 
ان تكـــون املباني اجلامعية صديقة للبيئة، اضافة 
الى تطبيق مفاهيم التنمية املستدامة حفاظا على 

املال العام والبيئة.
  ومن ناحيتها قالت مديرة إدارة التخطيط بالهيئة 
العامة للبيئة سميرة الكندري: ان اجلولة التي قمنا 
بها ملشـــروع جامعة صباح الســـالم هي من ضمن 

اجلوالت التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة جلميع 
املشـــاريع التنموية في البلد متاشيا مع متطلبات 
خطط التنمية، ومشـــروع جامعة صباح الســـالم 
من أكبر املشـــاريع التي تنفذ في البلد ومن خالل 
جولتنا تبني انه مت تطبيق االشتراطات البيئية وان 
اجلامعة تسير بطريقة سليمة في تنفيذ املشروع 
وأهم مالحظة ان اجلامعة تزودنا بأهم االشتراطات 
البيئية التي مت تنفيذها في الناحية البيئية، اضافة 
الى توفير مكتب بيئي دائم للمشروع ملتابعة الهيئة 

العامة للبيئية للمشروع في جميع مراحله. 

 أكدت خالل جولة في موقع الجامعة أن العمل يجري لتنفيذ الحزمة األولى من أعمال البنية التحتية 

 آالء خليفة
  أعلنت رئيســـة النادي االقتصادي في جامعة الكويت كلية العلوم اإلدارية ـ عبير 
 Economic) الرفاعي أن النادي اقام ندوة تعريفية عن تخصص االقتصاد حتت عنوان
Major To Be or Not To Be) والتي يحاضر فيها د.محمد الســـقا من قســـم االقتصاد 
بالكليـــة، وعدد من الطلبة خريجي التخصص وتتضمن الندوة تعريفا عن تخصص 
االقتصاد ومجاالته املختلفة في احلياة العملية، ويحرص النادي االقتصادي على اقامة 

هذه الندوات لتثقيف الطلبة ومساعدتهم في حتديد تخصصهم. 

 تخصص االقتصاد في «اإلدارية» 

 أديبة اليماني 


