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 فتح باب التسجيل لاللتحاق ببرنامج 
الدكتوراه في جامعة الخليج العربي

 آالء خليفة
   أعلنــــت جامعــــة اخلليج 
العربي عــــن فتح باب القبول 
الدكتوراه في تربية  لبرنامج 
املوهوبني بكلية الدراسات العليا 
وذلك للعام اجلامعي 2012/2011 

اعتبارا من 21 نوفمبر 2010.
  وبهذه املناسبة أعلن رئيس 
املكتب الثقافي بســــفارتنا في 
البحريــــن د.علي الدمخي بأن 
اجلامعة وضعت عدة شروط 
أكادمييــــة للقبول على النحو 

التالي:
  1 - أن يكون الطالب حاصال 
علــــى درجة املاجســــتير في 
التخصص من جامعة تعترف 
بهــــا جامعة اخلليــــج العربي 
مبعدل ال يقل عن ثالث نقاط 

من أربع.
  2 -  أن يجتــــاز الطالــــب 
املقــــررة مــــن  االمتحانــــات 
البرنامــــج فــــي التخصــــص 
(تربية املوهوبــــني) ومناهج 
البحث واللغة االجنليزية في 
املواعيد احملددة خالل شــــهر 

فبراير 2011.
  3 - أن يجتاز الطالب املقابلة 
الشخصية أمام جلنة من أعضاء 
هيئــــة التدريــــس بالبرنامج 
وكذلك االختبار التكميلي في 

اللغة االجنليزية.
الطالــــب    4 - أن يتقــــدم 
بتصور مبدئي ملوضوع بحثي 
ينوي أن ينجزه خالل مرحلة 
الدكتوراه ويتقــــدم به خالل 
املقابلة الشخصية التي تعقد 

له في البرنامج.
  5 - أن يكون حاصال على 
 (IELTS) معدل (5) في اختبار
للمجلس البريطاني، أو معدل 

 د.علي الدمخي  

 طلبة يتحدثون عن إجازاتهم (قاسم باشا)

 د.أنور اليتامى وفيصل مقصيد خالل استقبال املهنئني 
 الطلبة حرصوا على احلضور في اول يوم بعد عطلة العيد  (سعود سالم - محمد ماهر) 

 .. والطالبات ايضا تواجدن في اجلامعة 

 الطلبة تواجدوا على مقاعد الدراسة

 (TOEFL) (450) فــــي اختبار
األميركي.

  6 -  أن يدرس الطالب من 
خارج جامعة اخلليج العربي 
الذيــــن يتم قبولهم 3 مقررات 
دراسية في التخصص وملدة 
فصل دراســــي واحــــد خالل 
الفصل الدراسي الثاني من العام 

اجلامعي 2011/2010.
  ومــــن جانــــب آخــــر نوه 
د.الدمخي عن أن جامعة اخلليج 
العربي ستعطى األولوية في 
القبول للحاصلني على درجة 
التربية  املاجســــتير منها في 
اخلاصــــة (تخصــــص تربية 
املوهوبــــني)، وأن آخر موعد 
قبــــول األوراق 20 ديســــمبر 
2010 وميكــــن للراغبــــني في 
االستفسار عن الشروط العامة 
وأية معلومات إضافية االتصال 
على وحدة القبول والتسجيل 
باجلامعة مباشــــرة على رقم 
0097317239799 أو علــــى 
الفاكس رقم 0097317239555 
 E-mail: أو البريد االلكتروني

hameed@agu.edu.bh

 طلبة «التطبيقي»: قرب االختبارات أفسد إجازة العيد

 محمد المجر
  إجازة طويلة قضاها طلبة التطبيقي قاربت ١٠ أيام، منهم من 
قضاها في الكويت ومنهم مـــن قضاها خارج الكويت والبعض 

ذهب ألداء فريضة احلج.
  عبداحملســـن البدر قال ان اإلجازة كانت ممتعة، حيث قضاها 
خارج الكويت في احدى الدول العربية في جو شـــتوي جميل، 
خاصة مع بداية فصل الشتاء في هذه الدولة العربية، باالضافة 
الى األماكن السياحية في تلك الدولة، ما ساهم في أخذ وقت من 
الراحة والدراسة واالبتعاد عن االلتزامات الروتينية اليومية في 
الكويت، وقال انه كان ينتظر هذه االجازة منذ وقت طويل كي يأخذ 

إجازة لتنشيط ذاكرته للعودة الى الدراسة بكل جد واجتهاد.
  أما طالب الهندسة امليكانيكية فهد املطيري، فقال ان هذه اإلجازة 
كان لها أثر كبير في نفسه، خصوصا انه قضاها مع اصدقائه في 
البر في هذا اجلو اجلميل من ايام السنة في الكويت، موضحا ان 
قضاء هذه االجازة بالكويت أفضل بكثير من السفر الى اخلارج 

ألن العيد ال يكتمل إال بالزيارات وتبادل التهاني والتبريكات بني 
األهل واألقارب، وأضاف ان جو الكويت في هذا املوســـم يعتبر 
اكبر مشـــجع للبقاء فيها ويعد من اهم املواسم التي تساعد على 

اخلروج الى البر واملخيمات الربيعية واملزارع.
  أمـــا عبدالرحمـــن الديحاني فقال على الرغـــم من ان اإلجازة 
تعتبر معقولة ولكنها ال تكفي للسفر الى اخلارج وقضاء العيد، 
وارتباطها باجلامعة واالمتحانات يعتبر اكبر عائق أمام الســـفر 

الى اخلارج.
  وأكد الديحاني ان هناك عدة مرافق في الكويت تســـاعد على 
قضاء أوقات الفـــراغ وإجازة العيد في أماكن ممتعة ومفيدة في 
الوقت نفســـه، وبني ان األماكن واملنتزهات في الكويت حتتضن 
جميـــع املتطلبات الالزمة للحصول على أمتع األوقات في أجواء 

عائلة وأسرية.
  أما سعد الرشيدي قال ان العيد مناسبة دينية جتمع األهل مع 
بعضهم وتقوي العالقات فيما بينهم في ظل االستمتاع مبشاهدة 

احلجاج في مكة املكرمة وهم يؤدون مناســـك احلج التي ال تأتي 
إال مرة واحدة في السنة.

  وأضاف الرشـــيدي ان اول ايام العيد يســـتغل في التواصل 
مع األهل واألقارب وتبادل الزيارات معهم، أما اليوم الثاني فهو 
ملعايدة األصدقـــاء والتجمع في الدواوين وتهنئتهم بحلول عيد 

األضحى املبارك.
  وكذلك أضاف علي الســـبيعي ان الطالب يعاني من تعارض 
أيام العطــل الرســـمية واملناســـبات الدينية مع قرب امتحانات 
املـــواد العلميــة طويلة املنهج، مبينا ان الوقت ضيق خالل هذه 
الفتـــرة، ما يســـبــب التوتر لبعض الطلبة لعـــدم قدرتهم على 
التنسيق بني العطلة واالستعداد لالمتحانات، موضحا ان الطالب 
الناجح هو الذي يستفيد من تنظيم وقته خالل هذه العطل بترك 
مجال للتمتع بالتواصل مع األهل والذهاب الى األماكن السياحية 
واملرافق املنتشرة في البالد للترفيه عن النفس واستغالل باقي 

اليوم للدراسة. 

 أكدوا أن العطلة فرصة للراحة وزيارة األهل واألصدقاء

 طلبة الجامعة بعد العيد.. انتظام وحضور.. واالزدحام سيد الموقف  

 آالء خليفة
  انتهت عطلة عيد األضحى 
املبارك وعاد الطالب والطالبات 
إلى جامعة الكويت لينتظموا في 
الدراسة وحضور احملاضرات.

  جالت «األنباء» على عدد من 
كليات جامعة الكويت والحظنا 
حضـــورا قويـــا مـــن الطالب 
والطالبات وانتظاما في عملية 
الدراسة بعد انتهاء عطلة عيد 
األضحى املبـــارك كذلك التزام 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
باحلضور، وكان االزدحام سيد 
املوقـــف في مواقـــع اجلامعة 
املختلفة: الشويخ، اجلابرية، 

اخلالدية، كيفان.
  والتقت «األنباء» عددا من 
الطالب والطالبات من مختلف 
الكليـــات الذيـــن أكـــدوا أنهم 
عادوا و«العود احمد» جلامعة 

الكويت.
  في البداية ذكر الطالب محمد 
العجمي انه ذهب ألداء فريضة 
احلج مع أسرته وعاد أمس األول 
وحرص على احلضور إلى الكلية 
بنشـــاط صباح أمس ملتابعة 
دراسته وحضور محاضراته، 
واوضح العجمي انه سعيد جدا 
الدائه فريضة احلج هذا العام 

برفقة والديه وأخواته.
الطالبة ســـارة حسني    أما 
فقالت لنا بصـــوت هادئ «ما 
أنها  العطلة»، موضحة  أجمل 

محمود الشمالي انه قضى عطلة 
العيد برفقة زوجته واستمتع 
كثيرا باألجـــواء الباردة داخل 
العطلة في  الديرة واســـتغل 
التنزه داخـــل املرافق املمتعة 
للمشـــروعات الســـياحية في 
الكويت، واشار الى انه حرص 
على الدوام فـــي أول يوم بعد 
انتهاء العطلة الن فترة العطلة 
كانت كبيرة وكافية ألخذ قسط 

حتب أيام العطل ألنها حتصل 
علـــى قـــدر كاف مـــن النوم 
والراحـــة، فقد كانت تشـــعر 
بالكســـل ولكنها تغلبت عليه 
وحضرت الـــى الكلية ملتابعة 
محاضراتها، واشـــارت حسني 
الى انها قضت عطلة العيد في 
املخيم مع عائلتها واستمتعت 

كثيرا بأجواء العيد.
  ومن ناحيتـــه ذكر الطالب 

الراحة واالستجمام  كبير من 
وحان وقت الدراسة واالستعداد 

لالختبارات.
  ولفتت الطالبة منيرة سعد 
الى أنها قضت عطلة عيد األضحى 
في الشاليه مع زوجها وأسرتها 
وابنتها وكانت سعيدة جدا الن 
األجواء كانت جميلة واجلو كان 
باردا وممتعا مبا سمح مبزيد 

من الراحة واالستجمام.

  وقالت: لم أفكر للحظة في 
ان أغيب يوم أمس عن احلضور 
للكلية الن العطلة كانت كبيرة 
واستمتعنا بها كثيرا وكان البد 
من النشاط للعودة بقوة وعزم 

الى مقاعد الدراسة.
  وقال الطالب ناصر اخلميس 
انه ســـافر مع عائلته لقضاء 
العطلة خارج الكويت مستغال 
انها كانت عطلة كبيرة امتدت 
ملـــدة أســـبوع وبالتالي كانت 
الفرصة سانحة للسفر للخارج، 
موضحا انه قضى العطلة في 
الفرصة لزيارة  دبي واستغل 
أقـــارب له في دولـــة اإلمارات 
املتحـــدة، وأضاف:  العربيـــة 
العودة  ولكنني حرصت على 
إلى الديرة قبل انتهاء العطلة 
بيوم واحد حتى استعد للجامعة 
وأداوم فـــي اليـــوم األول بعد 

انتهاء العطلة.
  ومن ناحيته اوضح الطالب 
خالد الرشيدي انه يحب احلضور 
إلى اجلامعة لاللتقاء بزمالئه 
وأساتذته ومتابعة دراسته في 
كلية الهندســـة التي يعشقها 
كثيرا على حد قوله ولكن أكثر 
ما يزعجه هو االزدحام الشديد 
عند مدخـــل الكلية باخلالدية 
وعدم وجود مواقف سيارات، 
متمنيا ان جتد اإلدارة اجلامعية 
حال لهذه املشكلة في أسرع وقت 

ممكن. 

 أكدوا أنهم قضوها في المخيمات ومع األهل وأداء فريضة الحج

 اليتامى استقبل المهنئين بالعيد

 استقبل أمني عام جامعة الكويت د.أنور 
اليتامى املهنئني بعيـــد األضحى املبارك 
بحضور نواب مديـــر اجلامعة واألمناء 
املساعدين، وذلــك في قاعة مسرح صباح 
الســـالم باخلالديـة، حيث حضر احلفل 
الكليات  الهيئة األكادميية مـــن مختلف 
اإلدارات املختلفــة  وقياديي ومديـــــري 

في اجلامعة.
  وبهذه املناسبة هنأ األمني العام د.أنور 
اليتامى األسرة اجلامعية مبناسبة حلول 
عيد األضحى املبارك، متمنيا ألعضاء الهيئة 
التوفيق  األكادميية واإلداريـــة والطلبة 
والسداد، مع بذل مزيد من اجلهد والعمل 

حتت مظلة جامعة الكويت. 

 مقصيد لـ «األنباء»: توفير المناخ المالئم
  لطلبتنا لمزيد من التركيز والدراسة

 آالء خليفة
  أعلن املتحدث الرسمي باســم جامعــة 
الكويت ورئيس قســم العالقــات العامــة 
والصحافة باجلامعــة فيصــل مقصيــد 
الكويــت  ان طلبــة وطالبـــات جامعــة 
التزمــوا بالــدوام فــي الكليات املختلفة 
التابعة جلامعة الكويت في اليوم األول 
بعد انتهاء عطلة عيـــد األضحى املبارك 

صباح امس.
  ولفت مقصيد فـــي تصريح خاص لـ 
«األنباء» الى أن الهيئة األكادميية والهيئة 
اإلدارية التزمتا كذلك باحلضور، موضحا 
انـــه بعد انتهاء عطلة عيد األضحى التي 
كانـــت طويلـــة نوعا ما عادت األســـرة 
األكادميية من أســـاتذة وطلبة وموظفني 
الى الدوام بجامعة الكويت بهمة ونشاط 
وحيوية وكانت االمور سلســـة وعلى ما 

يرام صباح امس.

  كما اشار مقصيد الى انه كانت هناك 
متابعة من األمني العام جلامعة الكويت 
د.انور اليتامى لسير العمل والتقى عددا 
من املسؤولني في كافة مراكز العمل وحثهم 
على بذل املزيد من العطاء والعمل خالل 
الفترة املقبلة خاصة مع قرب انتهاء الفصل 
الدراسي األول واستعدادات الكليات لتوفير 
املناخ املالئم للطلبة ملزيد من الدراســـة 

والتركيز.
  وكشف مقصيد في تصريحه لـ «األنباء» 
ان د.انور اليتامى حث رؤساء مراكز العمل 
على بذل املزيد مـــن اجلهد والعطاء في 
التي تنشـــط  التدريبية  الدورات  تقدمي 
العمل اإلداري وخاصة أن اجلامعة حاليا 
وضعت نفســـها على الطريق في قضية 
امليكنة مبا يتطلـــب مضاعفة اجلهد في 
كافة القطاعـــات اإلدارية مبا يتواكب مع 

املنظومة احلديثة. 

 أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن فتح باب التسجيل للفصل 
الدراسي الثاني للعام ٢٠١٠ – ٢٠١١، كما ان الكلية على أمت استعداد 
الستقبال طلبات االلتحاق ابتداء من شهر ديسمبر ٢٠١٠، ودعت 
الراغبات في االلتحاق الى سرعة التقدم بالطلب واستيفاء األوراق 
الالزمـــة وتقدميها قبل انتهاء الفتـــرة املقررة للقبول وذلك في 
حرم الكلية – أبوحليفة – مخرج/ شارع ٢١١ – قطعة ٢ – قسيمة 

١ – ت: ١٨٤٢٤٢٥ 
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