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 قياديو اجلامعة: طلبتنا تفوقوا وتكرمي األمير لهم دافع لبذل املزيد

 زيادة مقاعد طلبة الطب في الكلية امللكية للجراحني في إيرلندا 
 دبلــــن ـ كونا: قــــال رئيس 
الكويتي في  الثقافــــي  املكتب 
ايرلندا د.وليد شعيب ان املكتب 
وقع مذكــــرة تفاهم مع الكلية 
امللكية للجراحني لزيادة مقاعد 
تخصصات الطب الى ٤٥ مقعدا 

والصيدلة الى ٦ مقاعد والعالج 
الطبيعي الى ٣ مقاعد. واضاف 
د.شعيب في تصريح لـ «كونا» 
على هامش لقاء مفتوح مع طلبة 
وطالبات ايرلندا ان املكتب بصدد 
التوصل الى نتائج مماثلة مع 

جامعات اخرى مشيرا الى ان 
املكتب اتفق مع جامعة (ليمرك) 
لقبول الطلبة في تخصصات ما 

بعد البرنامج التمهيدي.
  وذكر انه منذ استالمه ملهام 
عمله فــــي املكتب قام بتطوير 

املوقع االلكتـرونــــي وتعيني 
عدد من املوظفني كمرشــــدين 
اكادميـيــــني  وســــكـرتارية 
الــــرد على  فــــي  للمســــاهمة 
الطلبة  استفســــارات وخدمة 
الدارسني في ايرلندا الى جانب 

تخصيص ارقام هواتف للحاالت 
الطارئة لتمكني املبتعث من طلب 

املساعدة العاجلة.
  من جانبه قال رئيس الهيئة 
االدارية حمد حمود الشــــمري 
لـ «كونا» ان االحتاد يســــعد 

بالتواصل مع الطلبة والطالبات 
الدارســــني في اململكة املتحدة 
اللقاءات  وايرلندا من خــــالل 
التي تثري  الدورية  املفتوحة 
العالقــــة بني املكتــــب الثقافي 

واالحتاد والطلبة. 

 فخر الدين: اعتماد إجراءات أكثر شفافية في االعتماد األكادميي

 ٭  مرمي محمد اخلضر

  كلية الشريعة

 ٭  محمد عصام العبيدان
 ٭  ناصر عبدالعزيز احلبيب

 ٭  سارة ناصر الطعان
 ٭  هاجر عبداللطيف اخلالدي

 ٭  حنان عدنان احلسينان
 ٭  مرمي عبداهللا السلطان

 ٭  شهد أحمد هادي
 ٭  طلحه عبداهللا الفارسي

 ٭  أفنان طارق شمس الدين
عــبـدالـرحـمـــن   ٭  رقــيـــة 

العبدالوهاب
 ٭  سندس عادل العبيد

  كلية الصيدلة

 ٭  هدى مهيدي العنزي
 ٭  بشاير فالح العنزي
 ٭  شيخة محمد الغامن

  كلية طب األسنان

 ٭  مروه سالم بهبهاني
 ٭  منيرة جمال السبت

 ٭  لولوة أحمد الصرعاوي
 ٭  شهد خليل الشمالي

 ٭  فجر بدر الفقعان
 ٭  عائشه فاضل تيفوني

 ٭  جوزه سلطان العتيبي
 ٭  فاطمة هشام الريس

 ٭  فاطمة فيصل الصايغ
 ٭  رقية يوسف الرشود

  كلية العلوم االجتماعية

 ٭  الفيء بدر الشطي
 ٭  لطيفة خالد بوشيبه
 ٭  ساره مهدي العازمي
 ٭  صالح علي الكندري

 ٭  عقيل كاظم احلسيني
 ٭  آمنة محمد رضا

 ٭  نوره صالح العوده
 ٭  طالب تقي مصطفوي

 ٭  جمانة عدنان سيد حسن
 ٭  حوراء كاظم بورضا
 ٭  سارة عادل العريفان

  كلية البنات الجامعية

 ٭  أسماء ماجد الرفاعي
 ٭  مرمي طارق العريفان

 ٭  نورة عبدالوهاب الصانع
 ٭  زينب عبداحملسن الصايغ

 ٭  نورة يوسف الصوري
 ٭  حصة علي حسني

 ٭  دالل طارق اجلسار
 ٭  إسراء أحمد احملمود

 ٭  سارة صالح السبيعي
 ٭  شيماء عبداحلميد القطان

 ٭  آالء خليفة 

 ٭  فرح عدنان القالف
 ٭  شيخة فيصل الرومي

 ٭  أنوار عباس دشتي
 ٭  آالء محمد دشتي

 ٭  بداح عماش العجمي
 ٭  عائشة فيصل الشمالن

  كلية الهندسة والبترول

 ٭  أحمد عدنان الزنكي
 ٭  أسماء أحمد الرشود
 ٭  شيخة أحمد ابراهيم

 ٭  عبداهللا جلوي العازمي
 ٭  شهد ناصر العجيمان

 ٭  عبداهللا أحمد الصميعي
 ٭  يوسف مصطفى شيشتر

 ٭  إميان فوزان القريشي
 ٭  آمنة جاسم األشوك

 ٭  عائشة عبداهللا العبيد
 ٭  فهد سالم اخلالدي

 ٭  محمد علي العليمي

  كلية الطب

 ٭  أميرة جواد احلسن
 ٭  جمانة صالح الريس

 ٭  عقيل جابر أشرف
 ٭  نوف محمد الكندري

 ٭  محمد علي عبدالرضا
 ٭  شيخة محمد الضامر

 ٭  دالل حسن غلوم
 ٭  محمد وليد اسماعيل
 ٭  أحمد صباح الفداغي
 ٭  خالد مطلق العازمي

 ٭  مشاعل مرزوق الشريفي

  كلية العلوم الطبية المساعدة

 ٭  حصة علي أرديني
 ٭  حـــوراء طالـــب يعقـــوب 

حـسن
 ٭  خلود عبداهللا العازمي

 ٭  أسيل مبارك خلف
 ٭  فاطمة كاظم بوفتني
 ٭  جمانة أنس الراشد

 ٭  أنوار محمد ماه كرمي
 ٭  مي خالد اخلراز

 ٭  سارة منذر املسباح
 ٭  أسماء عبداهللا الدوب
 ٭  خالدة علي الكندري

  كلية التربية

 ٭  دالل فراج املطيري
 ٭  مرمي نايف العازمي
 ٭  منى سلطان شالش
 ٭  تهاني عيد املطيري

 ٭  منيرة أحمد احلربان
 ٭  مها أحمد احلوطي

 ٭  حوراء حسن ميرزا
 ٭  في صالح الطينان

 ٭  بدرية جعيالن العازمي

 ٭  عالية فهاد الشعالن
ابراهيـــم   ٭  عبدالعزيـــز 

الشريدة
 ٭  آمنة فيروز عبدالكرمي

 ٭  خالد نوري الزنكي
 ٭  راشد مسيعد العازمي

عبـــداهللا   ٭  عبدالرحمـــن 
املطيري

 ٭  فوزية أحمد الكندري
  منيرة عبداحلميد الصالح ٭

  الحاصلون على درجة اإلجازة 
الجامعية

  كلية اآلداب

 ٭  عبداهللا عيسى سرحان
 ٭  نورا عبداهللا الدعيجاني

 ٭  منيرة حسني اخلشتي
 ٭  دالل عبدالرحمن احلشاش

 ٭  نورا سعود الزيد
 ٭  فجر عيد النصافي

 ٭  سارة حسن أشكناني
 ٭  والء علي عبداهللا

 ٭  سالم عبداهللا العجمي
 ٭  علياء حسني مندني

  كلية العلوم

 ٭  محمد أحمد عبداهللا
 ٭  يوسف جليل مطر

 ٭  حامد عبداحلسني سعيد
 ٭  غدير عبداهللا فيروز
 ٭  كوثر حسني صادق

 ٭  زهرة فاروق محمدي
 ٭  أبرار علي املاص

 ٭  محمد خالد الوقيان
 ٭  زينب عادل احليدر

 ٭  شمعة زيد الرشيدي

  كلية الحقوق

 ٭  كوثر علي نور الدين
 ٭  آالء عوض العنزي

 ٭  ضحى عبدالعزيز الياسني
 ٭  فاطمة عبداهللا الربيعان

 ٭  سارة خالد السلطان
 ٭  خالد صالح الرشيدي
 ٭  أحمد حمد القحطاني

 ٭  جنان أحمد الدعيج
 ٭  حسن محمد الرشيد
 ٭  دانة عادل بن حسن

 ٭  هاشم عبداحملسن الصفار

  كلية العلوم اإلدارية

 ٭  مناير عدنان الوقيان
 ٭  سارة علي حياتي

 ٭  محمد سعود احلمد
 ٭  مرمي عبدالعزيز القندي

 ٭  هدى عبداهللا عباس
 ٭  أنوار عادل فارس

للوطن أوال وأخيرا، فهو الذي 
احتضنهم وعلمهم ورعاهم، ولم 
أبدا، وأن  يبخل عليهم بشيء 
يكون عطاؤهــــم له بال حدود 
في سبيل تقدمه ورفعة شأنه 

وازدهاره.
  مــــن جانبــــه توجــــه أمني 
عام اجلامعــــة د.أنور اليتامى 
للفائقني قائال: اننا نهنئ أنفسنا 
في االســــرة اجلامعيــــة على 
هــــذا التفوق الذي جاء نتيجة 
جلدكم واجتهادكم في حياتكم 
اجلامعية، فيحق لنا أن نفخر 
بكم ونهنئ في الوقت نفســــه 
أولياء أموركم الذين كانوا لكم 
خير سند في مسيرتكم العلمية 
ودعمكم املعنوي مما كان له أكبر 
االثر في هذا التفوق والنجاح. 
الوقت  اليتامــــى: في  وأضاف 
ذاته الذي نودعكم من احلياة 
اجلامعية، فإننا نستذكر بالفخر 
واالعتــــزاز جهودكــــم وبذلكم 
والتزامكم باجلد واالجتهاد في 
حتصيلكم العلمي خالل فترة 
دراستكم اجلامعية بالتعاون 
مع أســــاتذتكم الذين لم يألوا 
جهدا في ســــبيل االرتقاء بكم 
وزيادة حتصيلكم العلمي مما 
أثمر اليــــوم تفوقكم فكان هذا 
نتاج هذا اجلد واالجتهاد، وفيما 

يلي أسماء املكرمني:

  الحاصلون على درجة الدكتوراه

 ٭  شيخة علي الكندري
 ٭  أسمه عبدالكرمي علي

 ٭  سليمان حسني عباس
 ٭  ثانيا: احلاصلون على درجة 

املاجستير
 ٭  جمانة محمد الشواف

 ٭  حصة حمود التويجري
 ٭  رفعه عجيل العجران
 ٭  منيرة أحمد بوفرسن
 ٭  شريفة محمد الرشيد

 شـــارك مدير فرع اجلامعة 
العربيـــة املفتوحـــة بالكويت 
د.طارق فخر الدين في مؤمتر 
نزاهـــة التعليم الـــذي عقدته 
الشفافية، مثنيا على  جمعية 
فكرة املؤمتر، السيما انها جاءت 
في الوقت الذي يتجه فيه العالم 
الى تعزيز الشفافية في جميع 
املجاالت، ومنها التعليم، الفتا الى 
انه شارك بالتوقيع على إعالن 

الكويت لنزاهة التعليم.
الديـــن    وطالـــب د.فخـــر 
بإجراءات أكثر شـــفافية فيما 
يتعلق باالعتماد األكادميي وفيما 
يتعلق باستقبال شكاوى الطالب 

والتعامل معها وفق إجراءات 
واضحة ال تترك مجاال للقرارات 
الشـــخصانية، داعيا األساتذة 
اجلامعيني ان يـــؤدوا العملية 
التعليمية مبزيد من الشفافية 
والتواصل مـــع الطالب بهدف 
الدراســـية  تعريفـــه بخطته 
وإرشـــاده الى تسلسل دراسة 
املقررات، الفتا الى انه من حق 
الطالب معرفة طبيعة األسئلة 
التي ســـيبنى عليها االمتحان 
من حيث شمولها ومحدوديتها 
وعددهـــا وطريقـــة اإلجابـــة 
عليها وطريقة تقييمها وآلية 
التقدمي  االعتراض على نتائج 

والتقدير ليكون كل ذلك مشموال 
ضمـــن نظام أكادميـــي محكم 
يضمن جودة التعليم ونزاهة 

التقييم.
  من جانب آخر، دعت مسؤولة 
القبول والتسجيل في اجلامعة 
العربية املفتوحة منى اللوغاني 
جميع خريجـــي اجلامعة من 
الدفعة اخلامسة للعام اجلامعي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ الراغبني في حضور 
حفل التخرج التوجه الى مكتب 
اليوم  اعتبـــارا من  اخلريجني 
االحد وحتى اخلميس املوافق 

٣١ اجلاري.
ان  اللوغانـــي    وأضافـــت 

اجلامعة ستحتفل قريبا بتخريج 
الدفعة اخلامسة للعام اجلامعي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ حيث يجري اإلعداد 
والتجهيزات لهذا احلفل حتى 
الالئق، متمنية  يظهر باملظهر 
التعاون  من جميع اخلريجني 
مع مكتب اخلريجني وااللتزام 
باحلضـــور مصطحبني معهم 
صورة شخصية لوضعها في 
كتيب اخلريجني ودفع رسوم 
احلفـــل لتأكيـــد رغبتهـــم في 
احلضور، علمـــا بأنه لن يتم 
قبول اي طلب حلضور احلفل 

بعد التاريخ احملدد أعاله.
 ٭  آالء خليفة 

 يتحقــــق غدا حلــــم فائقي 
اجلامعــــة مبصافحة صاحب 
الســــمو األمير ويتشــــرفون 
بحضور ســــموه حلفل تكرمي 
الفائقني أوائــــل الدفعة الـ ٤٠ 
الدراســــي ٢٠١٠/٢٠٠٩،  للعام 
الذي تنظمه اجلامعة سنويا، 
وبهذه املناســــبة قالت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود: ما أحوجنا 
اليوم أفرادا ومجتمعات وشعوبا 
الى أن نستعيد االتقان شعارا 
لنا في كل عمل، وأن نتيح كل 
الفرص ألبنائنا لتحقيق التفوق 
والكشف عن ملكاتهم ومواهبهم 
ابداعــــات متوالية في كل  في 
املجاالت. وأضافت ان التفوق 
مرادف لالتقــــان الذي أجنزته 
أمتنا االسالمية حينما تأسست 
بالتوجيه النبوي العظيم «ان 
اهللا يحب اذا عمل أحدكم عمال 
أن يتقنه» فكان لها ما كان من 
ســــبق وتفوق وإبداع واجناز 
علمي فــــي كل املجاالت بفضل 
التمســــك باالصرار والعزائم 
القوية واالرادات الصلبة التي 
تستهدف االتقان وتسعى الى 

التميز والتفوق.
  وهنأت د.احلمود املتفوقني 
واملتفوقات بتفوقهم، وباركت 
لهم اجنازهم، داعية اهللا تعالى 
لهم باملزيد من التفوق واالبداع 
في رحلتهم القادمة مع البحث 
والدراسة والعمل لينهضوا مبا 
هو مأمول منهــــم من االرتقاء 

بوطنهم في كل املجاالت.
  من جهته، قال مدير اجلامعة 
د.عبداللطيف البدر ان اجلامعة 
تبنت مجموعة من السياسات 
التــــي تهدف من  واالجراءات 
الى االرتقاء مبستوى  خاللها 
االداء ومبواصفات جودة العملية 
التعليمية، مبينا ان هذا يأتي 
اتساقا مع توجهات وطموحات 
الدولة لتنمية القوى البشرية 
واعدادهــــا بالكيفية والنوعية 

التي تخدم عملية التنمية.
  وأضاف د.البدر ان االحتفال 
بتكرمي املتفوقــــني في جامعة 
الكويت تقدير ملــــا بذلوه من 
جهــــد متواصل فــــي حتصيل 
العلم، وما حققوه من متيز في 
دراستهم، مهنئا الفائقني، راجيا 
منهم االســــتمرار في حتصيل 
العلــــم واملعرفــــة، واحلرص 
على أن يكــــون عملهم متقنا، 
وان يكــــون شــــغفهم بالعلم 
متواصــــال، وان يكون والؤهم 

 د.موضي احلمود 

 د.أنور اليتامى 

 د.عبداللطيف البدر 

 منى اللوغاني د.طارق فخرالدين

 ندوة «التغيير الشعبي في الوطن 
العربي» اليوم بنادي اجلامعة

 الياسني: تكرمي الدارسني
  في اإلمارات ٢٩ اجلاري

 اخلميس: ١٢٠طالبًا كويتيًا مهددون 
بتأخر دراستهم في البحرين

 اعلن رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد 
الظفيري، عن عـــزم اللجنة الثقافية بالجمعية عقد ندوة بعنوان: 
«موجة التغيير الشعبي في الوطن العربي: السياق والداللة» اليوم 
في تمام الســـاعة الثامنة مساء بنادي الجامعة بالشويخ، وسوف 

يحاضر في هذه الندوة د.عبداهللا النفيسي.
  وبين د.الظفيري ان الندوة تأتي في ســـياق االحداث المتواترة 
التي يمر بها بعض الدول العربية، وما تشهده الساحة السياسية 
من تغييرات لالنظمة الشـــمولية والقمعية التي ظلت لســـنوات 
طويلة جاثمة على صدور ابناء الشعب العربي الحر، وما صاحب 
ذلك من تغييرات جذرية في االوضاع المتردية والمطالبة بارساء 
الديموقراطية الســـليمة وتطبيقها على ارض الواقع بكل شفافية 

ومصداقية.
  واكد د.الظفيري ان التغييرات كانت نابعة من ثورة الشـــباب 
الطموح للتغيير الى االفضل والذي اثبت للعالم اجمع قدرة شباب 
الوطن العربي على احداث التغييرات وفرض ارادته رغم ما تعرض 
له مـــن اضطهاد وظلم وقمع لقدراته وطاقاته التي فجرت رؤوس 
الظلم، وانتفاضته بكل شجاعة واصرار على التغيير، وتقديم حياته 

طلبا للحياة الكريمة، وتحقيقا للمستقبل المشرق للبالد.
 ٭  آالء خليفة 

 دبي ـ كونـــا: أعلن رئيس املكتب الثقافي فـــي القنصلية العامة 
للكويت في دبي د.صالح الياســـني ان املكتب سيقيم لقاءه السنوي 
للطلبة الكويتيني الدارســـني في جامعات دولـــة االمارات العربية 
املتحدة في ٢٩ اجلاري حتت رعاية ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.
  وأوضـــح د.الياســـني فـــي تصريح
لـ «كونا» ان احلفل سيحضره عدد من 
الوزراء في دولة االمارات وسفيرنا لدى 
االمـــارات صالح البعيجـــان والقنصل 
العـــام للقنصلية العامـــة للكويت في 
دبي واإلمارات الشـــمالية طارق احلمد 
وعدد من رؤســـاء اجلامعات االماراتية 
وديبلوماسيون وعدد من مسؤولي دولة 

االمارات العربية املتحدة الشقيقة.
  وقال انه ســـيتم خالل احلفل تكرمي 
املتميزين في دراستهم وتكرمي  الطلبة 
رؤساء املكتب الثقافي السابقني وامللحقني 
الثقافيني السابقني جلهودهم في تطوير 
أعمال املكتب ودورهم في توفير الفرص العلمية ألبناء الكويت في 

اجلامعات اإلماراتية املتميزة في التخصصات املختلفة.
  ولفت د.الياسني الى ان عدد الطالب والطالبات الكويتيني الدارسني 
في جامعات دولة االمارات يصل الى ٧٠٠ من الطلبة من اجلنسني في 
تخصصات عدة من بينها الطب البشـــري وطب األسنان والصيدلة 
والهندســـة والعمارة والقانون وغيرها مـــن التخصصات االدارية 

واألدبية.
  وكشف ان هناك جهودا تبذل بني املكتب الثقافي ووزارة التربية 
لزيادة فـــرص البعثات الى اجلامعات املتميزة فـــي دولة االمارات 
وسلطنة عمان ودولة قطر، حيث ان املكتب يشرف أيضا على الطلبة 

الكويتيني في دولة قطر وسلطنة عمان.
  وذكر د.الياسني أنه يتوقع أن يحضر أكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة 
لهذا احلدث السنوي الذي تتخلله أنشطة عدة منها مشاركة الطلبة 

بفقرات أدبية وثقافية. 

 ناشد املنسق العام للقائمة املستقلة في اجلامعة العربية املفتوحة 
ـ فرع الكويت خالد اخلميس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
وعضو مجلس األمناء للجامعة العربية املفتوحة د.موضي احلمود 
ســـرعة التدخل في إنقاذ وضع أبنائها الطالب الكويتيني واملقيمني 

الدارسني في فرع البحرين جراء ما يحدث للمملكة الشقيقة. 
  وأكد اخلميـــس أننا التقينا وفدا من 
الطلبة الدارسني في فرع البحرين شارحني 
معاناتهم مما يحـــدث معهم من جتاهل 
من قبل فرع الكويت واإلدارة الرئيسية 
والوعود التي لم تطبـــق لهم بإمكانية 
حضورهم للدراسة في فرع الكويت حتى 
تستقر األوضاع هناك وعددهم يتجاوز الـ 
١٢٠ طالبا وطالبة ولدينا كامل بياناتهم 
عارضني مشكلتهم جراء توقف الدراسة 
هناك، خاصة انهم جميعا مســـتجدون 
نتيجة للقرار الذي وضعه فرع الكويت 
بأن الطالب غير املقبول يستطيع دراسة 
كورس في فـــرع البحرين ثم التحويل 
إلـــى فرع الكويت ولكنهم اصطدمـــوا بالواقع الذي أتاهم من رفض 
اإلدارة املكلفة تواجدهم، وهم ال يريدون شـــيئا سوى احلضور في 
فرع الكويت ألخذ احملاضرات حتى ال تضيع عليهم الدراسة خاصة 

أننا لدينا نفس املناهج وال تختلف عن بعضها.
  واســـتذكر اخلميس ما قامت به اجلامعة العربية املفتوحة عام 
٢٠٠٦ بالســـماح لطلبة فرع لبنان بالدراسة في فرع الكويت آنذاك، 
فما املانع من الســـماح لفرع البحرين بالدراسة هنا خاصة انه في 

فرع الكويت يوجد ٢٠٠ مقعد شاغر.
 ٭  محمد هالل الخالدي 

 د.صالح الياسني

 خالد اخلميس 
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