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 ينظم قســـم ذوي االحتياجات اخلاصة بإدارة الرعاية االجتماعية 
في عمادة شـــؤون الطلبة بجامعة الكويت ندوة املشـــاركة االيجابية 
لفئـــة ذوي اإلعاقة فـــي التنمية، يحاضر فيها رئيـــس مركز الكويت 
للدراسات التنموية د.علي النقي وذلك في متام الساعة ١٢٫٣٠ من ظهر 
اليوم األربعاء على مســـرح عثمان عبدامللك في كلية احلقوق باحلرم 

اجلامعي ـ الشويخ. 

 المشاركة اإليجابية لفئة ذوي اإلعاقة
  بـ«شؤون الطلبة» اليوم

 الخرافي: القطاع الخاص يتيح الفرصة األكبر لإلبداع والتميز لخريجي «الهندسة»
 خالل الحلقة النقاشية التي نظمها مكتب التدريب الهندسي بالتعاون مع جمعية الهندسة الكيميائية

 م.عادل اخلرافي وم.عامر الشمري وم.عبدالعزيز الكندري ومحمد جوهر حيات خالل احللقة النقاشية

الدولي  المنتخب لالتحـــاد  الرئيـــس   أكد 
الخرافي على  الهندســـية م.عادل  للمنظمات 
ان فرص النجاح والتميز في القطاع الخاص 
بالنسبة للشباب اكثر واكبر منها في القطاع 
الحكومي الذي يمتاز بالرتابة والروتين وضيق 
المساحة المتاحة لمبادرات المهندسين الشباب 

وخاصة حديثي التخرج.
  جاء ذلك خالل الحلقة النقاشية لبرنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة 
التي نظمها مركز التدريب الهندسي والخريجين 
بكلية الهندسة والبترول بالتعاون مع كل من 
جمعية الهندسة الكيميائية وجمعية المهندسين 
تحت عنوان «مستقبلي في القطاع الخاص» 
وذلك فـــي ختام معرض الفـــرص الوظيفية 
بالكلية، وشارك في الحلقة النقاشية الرئيس 
المنتخب لالتحاد الدولي للمنظمات الهندسية 
م.عادل الخرافي ومدير قطاع القوى العاملة عامر 
الشمري في شركة ايكويت للبتروكيماويات 
وم.عبدالعزيز الكندري مهندس انتاج بشركة 

ايكويت للبتروكيماويات، وادار الحلقة النقاشية 
محمد جوهر حيات.

  ودعـــا م.الخـرافـــي طلبة كلية الهندســـة 
والبترول بجامعة الكويت لالنخراط بالعمل 
في القطاع الخاص، مشـــيرا الى ان خريجي 
الكلية لديهم من الطاقات الفنية والهندســـية 
التي اكتسبوها خالل دراستهم التي تؤهلهم 
لالبداع في هذا القطاع وخوض تجربة العمل 

والنجاح فيه.
  وأردف م.الخرافي قـائال ان المردود المادي 
للمهندس في القطاع الخاص افـضل منه في 
الحكومة، مشيرا الى وجـود بدالت تمنح لكل 
مهندس في حـــال نجاح اي من المـشـــاريع 
التي يشـــارك فيها وتحقـق مـــردودا مـالـيا 

للشـركة.
  واشار م.الخرافي الى انجازات المهندسين 
الكويتيين على المستوى العالمي والتي باتت 
موضع فخر، بدليل توجيه الدعوات للمتطوعين 
والمتطوعات في جمعية المهندسين الكويتية من 

قبل المؤسسات والمنظمات النقابية الهندسية 
حول العالـــم للعمل في لجان االتحاد الدولي 
للمشاركة في تنظيم مؤتمر المهندسين العالمي 

المقبل في جنيڤ.
آلية    بدوره، اســـتعرض م.عامر الشمري 
التوظيـــف والتخصصات العلميـــة المتاحة 
لتوظيف خريجي الكلية في شـــركة ايكويت، 
معرفا الحضور بالشركة وما تقدمه من منتجات 
لالسواق المحلية واالقليمية والعالمية، كما قدم 
شرحا عن عمل ومزايا كل تخصص هندسي 

في ايكويت.
  من جهته، تطـــرق م.عبدالعزيز الكندري 
الى تجربته في الشركة، موجها الدعوة لطلبة 
الهندسة والبترول للعمل في القطاع الخاص، 
مشيرا الى تقديم ايكويت الفرصة المميزة للعمل 
في بيئة تمتاز باكتساب  الخبرة خالل العمل 
مع مهندســـين وخبراء من نحو ٢٠ جنسية، 
وفي الختام كرمت جمعية الهندسة الكيميائية 

المحاضرين ومدير الحلقة النقاشية. 

 د.عيسى األنصاري

 د.عبدالرحمن األحمد ود.فاطمة نذر خالل افتتاح اليوم التربوي

 جانب من املشاركني في البرنامج التأهيلي 

 ٭  خالــــد علي مبــــروك مفلح 
ثابــــت الصليلي ـ التجارة ـ 

الزقازيق
 ٭  ضاري بارح شــــاهر زعال 

العنزي ـ احلقوق ـ حلوان
 ٭  ضاري فهد سعد عواد مجرور 
العازمي ـ احلقوق ـ القاهرة
 ٭  عبدالكــــرمي صالــــح محمد 
ـ جامعــــة عني  ـ احلقــــوق 

شمس
 ٭  عبداهللا علي احمد يوســــف 
التجــــارة وادارة  ـ  ابراهيم 

االعمال ـ جامعة حلوان
 ٭  عبدالرازق جسار عبدالرازقـ  

التجارة ـ جامعة القاهرة
 ٭  عبدالرحمن راشد علي قماز 
املريـ  التجارة وادارة االعمال 

ـ جامعة حلوان
 ٭  عبدالعزيز خالد فالح ادبيس 
الرشيديـ  احلقوقـ  جامعة 

القاهرة
 ٭  عبدالعزيز ســــالم مضحي 
ـ  نصــــار عشــــان اخلالدي 
احلقوق ـ جامعة املنصورة

 ٭  عبدالعزيز مساعد عبدالعزيز 
فهد ناصر البسام ـ التجارة 

ـ قناة السويس
 ٭  عبــــداهللا حبيــــب صعفك 
محمد مــــرزوق ـ التجارة ـ 

عني شمس
 ٭  عبداهللا خالد عبداهللا محمد 
التجارة وادارة  ـ  احلسيني 

االعمال ـ جامعة حلوان
 ٭  عبداهللا فاضل عبداهللا علي 
ـ جامعة  التجارة  ـ  النجادة 

طنطا
 ٭  عبداهللا فالح سيف فرحان 

النامي ـ احلقوق ـ بنها
 ٭  عثمان حمد بردي غنيم هجاج 
العازمي ـ احلقوق ـ جامعة 

املنصورة
 ٭  عذبي جابر حمد جابر حمد 
شــــافعة املــــري ـ احلقوق ـ 

جامعة االسكندرية
الدين فيصل   ٭  علي صــــالح 
شبيب الشمري ـ احلقوق ـ 

جامعة اسيوط
 ٭  علي ناصــــر حمود منصور 
حمد طامي الهاجريـ  التجارة 

ـ قناة السويس
 ٭  عهــــود عبدالرحمــــن علي 
االنصــــاري ـ آداب ـ جامعة 

القاهرة
 ٭  عيــــد فالح مرضي مرشــــد 
ـ اخلدمــــة االجتماعيــــة ـ 

حلوان
 ٭  فاطمــــة عبداللطيف محمد 
حجي احملميــــد ـ احلقوق ـ 

جامعة القاهرة
 ٭  فهــــد صالح ســــالم مطلق 
العازمي ـ احلقوق ـ جامعة 

االسكندرية
 ٭  فهد ضــــاري فهــــد ضاري 
فهــــد العازمــــي ـ احلقوق ـ 

املنوفية
 ٭  فــــواز خالد منصور ســــعد 
ـ  الرشــــيدي  بــــذال  صالح 
احلقوق ـ جامعة املنصورة

 ٭  فواز فاضــــل صبيح ديوان 
ـ  ـ احلقوق  حمود الشمري 

جامعة حلوان
 ٭  فيصل ثويني متعب نايف 

جاســــم خلــــف ـ احلقوق ـ 
حلوان

 ٭  فيصل فالح الفي فالح علوش 
الديحانيـ  احلقوقـ  جامعة 

اسيوط
 ٭  فيصل فهد مطلق هزاع احلمد 

ـ احلقوق ـ جامعة حلوان
 ٭  الفي مفرج مجلد الفي مشاري 
ـ جامعة  ـ احلقوق  العنزي 

بنها
 ٭  مبارك شريان مبارك مشاري 
شريان املطيري ـ التجارة ـ 

جامعة املنصورة
 ٭  محمــــد جابر احـمــــد عـلي 
ـ  التجــــارة  ـ  حـســــيـن 

االسكندرية
 ٭  محمد عبــــداهللا عبدالوهاب 
العبدالوهــــاب ـ  احلمــــود 

احلقوق ـ جامعة حلوان
امليع   ٭  محمد غامن علي فالح 
ـ التجــــارة ـ جامعــــة قناة 

السويس
 ٭  محمد فالح عبداهللا راشــــد 
ســــلمان الرباح ـ التجارة ـ 

بنها
فــــوزي احمد ناصر   ٭  محمد 
عبداهللا الشبيكي ـ التجارة 
وادارة االعمــــال ـ جامعــــة 

حلوان
 ٭  محمد مرزوق محمد مرضي 
ابوعجــــل ـ احلقــــوق ـ عني 

شمس
 ٭  مشاري عبداهللا حمود دمخ 
الرياضية  التربية  ـ  حيالن 

ـ حلوان
 ٭  مطلق صالح عبداهللا مطلق 
مفــــرج املســــيلم ـ اآلداب ـ 

الزقازيق
 ٭  منيــــرة فهد خالد مســــاعد 
الكليــــب ـ التجــــارة وادارة 

االعمال ـ جامعة حلوان
 ٭  يوسف ناصر صالح راشد 

سلمان ـ التجارة ـ حلوان 

شراء مظروف من االدارة العامة 
للوافدين، وفيما يلي األسماء:

 ٭  أحمد خالــــد محمد عبداهللا 
العبداحملســــن الطريحي ـ 

احلقوق ـ جامعة حلوان
 ٭  احمد راشــــد ســــعد فارس 
املعصب ـ احلقوق ـ حلوان

 ٭  احمد راشد شــــعيب راشد 
البكــــر ـ احلقــــوق ـ جامعة 

املنصورة
 ٭  احمد محمــــد صالح عماش 
ـ  احلقــــوق  ـ  العتيبــــي 

القاهرة
 ٭  اشجان منصور صنت نايف 
ـ  ـ ريــــاض االطفال  عوض 

االسكندرية
 ٭  انــــور خزمي عواد شــــبيب 

العنزي ـ احلقوق ـ حلوان
 ٭  بدر صالح ناصر خضر حسن 

خضر ـ احلقوق ـ حلوان
الدلك ـ  فــــالح   ٭  بدر محمــــد 
احلقوق ـ جامعة املنصورة

 ٭  بندر خلف محمد دغيم مفرج 
املطيري ـ احلقوق ـ جامعة 

القاهرة
 ٭  تركي عبداهللا جدعان خشيم 
مشعان املطيري ـ التجارة ـ 

جامعة بنها
 ٭  حربي محمد حربي عبداهللا 
هــــادي اللميــــع ـ احلقوق ـ 

جامعة املنصورة
 ٭  حسني محمد عبداهللا مجبل 
عويــــن العازمي ـ احلقوق ـ 

جامعة حلوان
 ٭  حمد مبارك عاشــــور مبارك 
فرحــــان ـ احلقوق ـ جامعة 

حلوان
 ٭  خالد خلف الفي ســــرحان 
عقاب املطيريـ  آدابـ  جامعة 

الزقازيق
 ٭  خالد سعود حجنف مناور 
ـ  ـ احلقوق  عيدان املطيري 

جامعة املنصورة

 أعلنــــت جامعة الخليج للعلــــوم والتكنولوجيا 
(GUST) انتهاء الدراسة في البرنامج التأهيلي المتحان 
شهر ديسمبر الجاري (شهادة المحلل المالي المعتمد 

سي.اف اي) الذي استمر خمسة شهور.
  وقال مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني 
في الجامعة د.حســــن الصادي في تصريح صحافي 
أمس ان هــــذا البرنامج يتيح فرص التقدم والتطور 
المهني للعاملين والمتخصصين في مجال التمويل 

واالستثمار.
  وأضاف د.الصادي ان المركز استعان بفريق عمل 
مكون من عدد من األســــاتذة الجامعيين والمحللين 
المالييــــن المعتمدين والمؤهليــــن في مجال اإلعداد 

لهذا االمتحان.
  وأوضح انه تمت تغطية كل الموضوعات واألجزاء 
المؤلفة للشهادة دون استثناء على مدار ٢٠ أسبوعا 
بإجمالي ساعات تدريس بلـغت ٢٦٠ سـاعة اضافة الى 
٢٤ ساعة مراجعة و١٦ ساعة من االمتحانات التجـريبية 
باالتفاق مع الجـهة األولى عـالميا «سشــــيور» التي 
تولت إعداد المواد العلمية الالزمة لتحضير الطلبة 

ألداء االمتحان.
  وذكــــر ان جامعة الخليج هي الجهة الوحيدة في 
الكويت ومنطقة الشــــرق األوسط التي تنفذ الدورة 
التأهيلية لهذا االمتحان بعدد غير مسبوق من الساعات 

التأهيلية له يصل اجماليه الى ٣٠٠ ساعة.
  وأشار الى ان الجامعة ستقدم الدورة مرة أخرى 
هــــذا العام اعدادا لالمتحان المقبل المقرر في يونيو 
المقبل للمستويين األول والثاني، مبينا ان التسجيل 
للبرنامج يشــــهد اقباال كبيرا علما ان باب التسجيل 
ســــيبقى مفتوحا حتى استكمال العدد المطلوب في 
كل مجموعــــة في الدورة التي تبدأ في ٢٦ ديســــمبر 
الجاري وقال د.الصادي ان هذه الشــــهادة المعروفة 
عالميا تهدف الى تزويد المتقدمين بالخبرات العلمية 
والعملية واكســــابهم درجة متقدمة من المهنية في 

مجال التمويل وادارة االستثمارات.
  وتابع ان هذه الشــــهادة تمنح الحاصلين عليها 
درجــــة عالية من الديناميكية فــــي التحليل واتخاذ 
القرارات في ظل المتغيرات الدولية والمحلية سواء 
كانت مالية أو اقتصادية او تلك التي تؤثر على اتخاذ 

القرارات االستثمارية.
  وأشــــار الى ان مركز التعليم المستمر والتطوير 
المهني في جامعة الخليج بصدد إعداد وتقديم شهادات 
مهنيــــة اخرى في الفترة المقبلة بما يخدم الســــوق 
الكويتي بكفاءة أعلى ويســــاهم فــــي تحقيق رؤية 
صاحب الســــمو األمير بجعل الكويت المركز المالي 
األول خليجيا بإعداد الكــــوادر القادرة على تحقيق 

هذه الرؤية السامية. 

 حتت رعاية عميد كلية التربية 
الكويــــت د.عبدالرحمن  بجامعة 
األحمد ورئيســــة وحدة اإلرشاد 
النفســــي د.معصومــــة املطيري 
والعميد املســــاعد لالستشــــارات 
والتدريب د.فاطمة نذر وعدد من 
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
بالكلية أقامت كلية التربية «اليوم 

التربوي للصحة النفسية».
  وقــــال عميــــد كليــــة التربية 
د.عبدالرحمــــن األحمد ان الهدف 
من اقامة «اليوم التربوي للصحة 
التعريف بخدمات  النفسية» هو 
وحدة االرشاد النفسي التخصصية 
التقدم  املتطــــورة التي جتــــاري 
العلمي العاملي، وعرض األنشطة 
االرشادية جلميع طلبة وموظفي 
اجلامعة وتقدميها بطريقة مشوقة 

وجذابة.
  وذكر د.األحمد انه مت تشكيل 
فرق عمل لألنشطة االرشادية كاآلتي: 
فرقة العمل األولى بعنوان «تعرف 
على طاقتك وهالتك من خالل األلوان 
باستخدام جهاز األورا واملسؤولة 

عنه االختصاصية النفسية ابتسام 
ناصر احلوطي»، .

  اما فرقة العمل الثانية فهي «ثقتك 
كيف تعززهاـ  مميزات الشخصية 
وارتباطها بعلم النجوم» واملسؤولة 
النفســــية  عنهــــا االختصاصية 

هاجر علي عمــــران،  بينما فرقة 
العمل الثالثة فكانت حتت عنوان 
«نشاط الغذاء والصحة النفسية» 
واملســــؤولة عنها االختصاصية 

النفسية أمل أحمد غلوم.
  وفرقة العمل الرابعة كانت حتت 

عنوان «نشاط دائرة العاطفة»، 
اما فرقة العمل اخلامسة واألخيرة 
فتحت عنوان «تطبيق املقاييس 
النفسية التي تستخدم في وحدة 
االرشاد النفسي»، واملسؤولة عن 
هذه الفرقة وفاء صقر البسام. 

 القاهرة ـ هناء السيد
  أعلن رئيس املكتب الثقافي 
بسفارتنا لدى القاهرة الدكتور 
عيسى االنصاري امس انتهاء 
فترة تسجيل الطلبة الكويتيني 
للدراسات العليا للعام الدراسي 
فــــي مختلــــف   (٢٠١١/٢٠١٠)

اجلامعات املصرية.
الدكتور االنصاري    وقال 
ان املكتب الثقافي تلقى كتابا 
مــــن وزارة التعليــــم العالي 
املصرية ينــــص على انتهاء 
فترة تقدمي طلبات االلتحاق 
باجلامعات املصرية املعتمدة 
للعام الدراسي احلالي ملرحلة 
العليا بشــــقيها  الدراســــات 

املاجستير والدكتوراه.
  واوضح ان موعد التسجيل 
في تلــــك اجلامعات قد انتهى 
اعتبارا من ٣٠ نوفمبر املاضي، 
مؤكدا ان باب التســــجيل قد 
اغلق للعام الدراسي احلالي، 
مشــــيرا الى ان التقدمي للعام 
الدراســــي املقبل سيكون في 

االول من يونيو املقبل.
  واعرب االنصاري عن امله 
في ان يكون العام الدراســــي 
احلالــــي عام تفــــوق وجناح 
للطلبة الدارسني في مختلف 
اجلامعات املصرية مشيدا في 
الوقت ذاته باجلهود التي تقوم 
بها وزارة التعليم العالي في 

هذا الصدد.
  الى ذلك اعلن االنصاري عن 
قبول دفعة اخرى من الطلبة 
املرشحني للقبول بجامعات 
جمهورية مصر العربية للعام 
اجلامعي احلالي ٢٠١١/٢٠١٠، 
ودعا الطلبة الى سرعة سداد 
(٥٠٠ جنيه مصري) رسوم 
قدم املؤهل عن كل عام دراسي 
سابق عن العام ٢٠١٠ مع سداد 
مبلغ (١٠٠ جنيه مصري) قيمة 

 األنصاري: قبول ٥٥ طالبًا وطالبة في مصر
 أعلن إنتهاء فترة التسجيل للدراسات العليا

 «GUST»: االنتهاء من البرنامج التأهيلي
  المتحان شهادة المحلل المالي المعتمد

 يتيح التقدم والتطور المهني للمتخصصين في مجال التمويل واالستثمار

 األحمد: عرض أنشطة اإلرشاد النفسي
  لجميع طلبة وموظفي الجامعة

 «التربية» أقامت «اليوم التربوي للصحة النفسية»
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