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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلن األمني العام للنادي السياسي في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اجلامعة حمد العدواني عن إعالن 
النادي عن دورة في »السياسة الشرعية« يقدمها د.علي 
الكندري أستاذ قسم أصول الفقه والسياسة الشرعية 
بكلية الشريعة، وذلك في الفترة من 10 الى 12 اجلاري 
ومن الساعة 7 حتى 9 مساء في قاعة A1 بكلية العلوم 

اإلدارية في الشويخ وللتسجيل واالستفسار، االتصال 
عل���ى هاتف رقم 67724424، حيث أوضح ان موضوع 
الدورة في السياسة الش���رعية يعد أهم املواضيع في 
العلوم السياسية املعاصرة، حيث يقدمه النادي السياسي 
للمرة االولى وذلك حرصا منه على ان تكون األنشطة 
املقدمة من النادي جلمهور الطلبة واألعضاء واملهتمني 

قد تناولت املواضيع السياسية بصورة شاملة.

العدواني: دورة صيفية في السياسة الشرعية

سيتم تطبيقه بعد موافقة اإلدارة الجامعية والقوى الطالبية

ذياب: دراسة تطبيق النظام اإللكتروني في االنتخابات الطالبية بالجامعة

د. منى الغيص خالل االجتماع

صالح التنيب وعبدالرحمن البحر خالل املؤمتر

التصويت حيث ال تظهر بيانات 
الطالب وامنا فقط ما مت اختياره 

من مرشحني.
أعض���اء القوائ���م الطالبي���ة 
واجلمعيات والروابط العلمية أبدوا 
بشكل عام حتفظهم وتخوفهم من 
الفكرة نوعا م���ا في تعقيباتهم، 
س���واء من حيث الوقت الذي قد 
تستغرقه عملية كهذه، اضافة الى 
ضمانات سرية التصويت وعدم 
التصويت مرتني، وعملية  إعادة 
التأثير على االقتراع والتصويت 
وامتناع الطلب���ة عن التصويت 
بسببها، كما أش���ار بعضهم الى 
بع���ض العقب���ات الالئحية التي 
رمب���ا ترد عل���ى الفك���رة وعدم 
جدوى إضاع���ة ميزانية ضخمة 
دون فائ���دة عملية تذكر بدال من 
استغالل تلك امليزانيات في خدمة 
العملية التعليمية أكثر، األمر الذي 
واجهته العمادة وجمعية املهندسني 
مبحاولة تبسيط الفكرة والدعوة 
ال���ى التضحية واملبادرة ملواكبة 
التطورات دون اجلمود حتى لو 
كان هناك اضطرار ملواجهة بعض 
الصعوب���ات والعقبات املنطقية 
في البداية، مع توضيح ان هناك 
اجتماعات أخرى ستعقد في مرات 
أخرى من أجل مناقشة املوضوع 

بشكل أكبر.

آالء خليفة
أقامت جامعة الكويت متمثلة 
في عمادة شؤون الطلبة جتربة 
اجتماع جمع كال من مدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد وأمني عام اجلامعة 
اليتامى وعميد ش���ؤون  د.أنور 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب ورئيس 
جمعية املهندسني م.طالل القحطاني 
وممثلي اجلموع الطالبية ورؤساء 
اجلمعيات والروابط العلمية بهدف 
عرض جتربة اس���تخدام النظام 
اإللكتروني لالنتخابات الطالبية 
للعام اجلامعي 2010/2009 في حال 
كان هناك توافق فيما بني األطراف 

املشاركة.
في البداية أوضح عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب ان هذه 
التجربة هي فكرة نابعة من عمادة 
ش���ؤون الطلبة بهدف مواكبة 
استخدام التقنية التكنولوجية 
مؤك���دا ان التجرب���ة اليوم هي 
فقط للعرض ولن يتم تطبيقها 
إال بعد موافقة كل من الطرفني 
املتمثلني في اإلدارة اجلامعية من 
ناحية الفكرة وامليزانية املتوافرة 
وفي القوى الطالبية ممثلة في 
القوائ���م ورؤس���اء اجلمعيات 
العلمي���ة. متقدما  والرواب���ط 
بالشكر جلمعية املهندسني ممثلة 
القحطاني  في رئيسها م.طالل 

آالء خليفة
نظ����م االحتاد الوطني لطلب����ة الكويت – فرع 
الواليات املتحدة لقاء تنويريا للطالب والطالبات 
الذاهبني للدراسة في أميركا بحضور فاق ال� 700 
طالب وطالبة في قاعة املؤمترات بفندق املوڤنبيك 
باملنطقة احلرة مساء امس االول، بحضور القنصل 
العام االميركي بسفارتنا باتريك بوولش وامللحق 
الثقافي بلوس اجنيليس د.شفيقة العوضي وطبيب 

االسنان خريج الواليات املتحدة د.وليد الفليج.
وهنأ رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع 
الواليات املتحدة األميركية صالح التنيب، للطالب 
والطالبات سواء من املقبولني عن طريق البعثات 
او من الطلبة الذاهبني على نفقتهم اخلاصة، مشيرا 
الى ان الدراس����ة في أميركا تع����د فرصة ذهبية، 
ووصف التنيب جتربته ف����ي أميركا بانها رائعة 
ومميزة ومليئة باخلب����رات كونها تعلم الطالب 
حتمل املسؤولية واالعتماد على النفس، الفتا الى ان 
املعيشة في أميركا بالنسبة للطلبة الكويتيني تنقسم 
الى قسمني، 50% للدراسة والعلم داخل اجلامعة 
وال� 50% االخرى لالحتكاك مع املجتمع األميركي 

واالستفادة منه »واخذ الزين وترك الشني«.
واكد التنيب على ان أميركا تعتبر مركز العلم 
كونها دولة التقدم واحلضارة، وقال: نحن ككويتيني 
نرى مجتمعا مختلفا ومميزا عن مجتمعنا فأميركا 
هي االفضل كونها تضم ما يزيد على 4000 جامعة 

في 50 والية من الواليات املتحدة األميركية.
وعلى جانب آخر اكد التنيب ان االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت موجود خلدمة الطلبة كونه املمثل 
الش����رعي للطلبة الكويتيني ف����ي أميركا، متمنيا 
التواص����ل مع موقع االحتاد ومع مندوبي االحتاد 
وايضا قراءة دليل املس����تجدين قبل الذهاب الى 

أميركا. 
ولفت التنيب الى هن����اك عدة طرق لالتصال 
املباش����ر باالحتاد الذي ميثله تس����عة أشخاص 
ميثلون أعلى جهة قادرة على اتخاذ القرار اخلاص 
باالحتاد. ميك����ن التواصل مع اعضاء االحتاد عن 
طريق بريده����م االلكتروني اخلاص أو هواتفهم. 
وتتوافر ه����ذه املعلومات بصفحة الهيئة اإلدارية 
وهو االسم الرسمي ألركان قيادة اإلحتاد، مشيرا الى 
ان االحتاد هو مؤسسة نقابية طالبية متفرعة عن 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت في مقره الرئيسي 
بالكويت، مهمته الرئيس����ية هي لم شمل الطالب 
والطالبات الكويتيني بالغربة، حل مشاكلهم مهما 
كبرت أو صغرت، ومساعدتهم على تهيئة املناخ 
الدراسي املالئم لهم عن طريق حل كل ما يعترض 
طريق حتصيلهم الدراس����ي. يقوم أعضاء الهيئة 
اإلدارية املنتخبون بزيارات ميدانية متنوعة لكبار 
املس����ؤولني بالدولة سواء في الداخل أو ممثليهم 
الرسميني في اخلارج لطرح آخر مستجدات الوضع 
الطالبي وكل ما قد يعترضه والسبل املقترحة حلل 

هذه املشاكل وبالتالي حلها.

ولفت التنيب الى اهمية ان يتابع الطالب اخبار 
www. وارشادات االحتاد على املوقع االلكتروني

nuks.org ومتابعة صفحة دليل املستجدين التي 
تعد مرجعا كامال للطلبة الراغبني في الدراسة في 
الواليات املتحدة األميركية وتضم معلومات تهم 
الطلبة املس����تجدين من مرحلة التحضير للسفر 
حتى الوصول إلى املدينة التي يرغب الطالب في 

الدراسة فيها واالستقرار واحلياة في أميركا. 
وم����ن جهته حتدث القنصل العام بالس����فارة 
االميركية باترك بوولش عن خطوات اس����تخراج 
الڤيزا، مشددا على ضرورة متابعة موقع السفارة 
على االنترنت ملعرفة كل املعلومات التي يجب ان 
يعرفها الطالب عن اس����تخراج الڤيزا، مشيرا الى 
ان الطلبة الذين ال يحملون اجلنسية األميركية، 
وال اإلقامة الدائمة في الواليات املتحدة يحصلون 
عادة على تأشيرة طالب )visa 1-F( من السفارة 
األميركية في بلدهم لدى تقدميهم استمارة القبول 
من اجلامعة )i-20( وجواز سفر صالح، وتقوم 
اجلامع����ة أو الكلية التي يعتزم الطالب االلتحاق 
بها بإرسال استمارة )i-20( للطالب بعد حصوله 
على قبول أكادميي بدوام كامل )Full - Time( أو 
حصوله على قبول في برنامج للغة اإلجنليزية، 
وتق����دمي الطالب ما يثبت تواف����ر املصادر املالية 
الكافية لتغطية مصاريفه أثناء دراسته في الواليات 

 .)Financial Guarantee( املتحدة
متابعا: وبعد حصول الطالب على قبول الدراسة 
)i-20( يجب عليه الذهاب إلى وزارة التعليم العالي 
لالستفسار عن اإلجراءات واألوراق املطلوبة للدخول 
إلى الواليات املتحدة، وبعد ذلك عليه أن يذهب إلى 
السفارة األميركية مصطحبا معه األوراق التالية 

:)Visa( للحصول على تأشيرة الدخول
1- جواز السفر.

2- صورتني شخصيتني )يجب أن تكون اخللفية 
في الصورة بيضاء(

.)20-i( 3- قبول الدراسة
4- منوذج طالب التأشيرة Application - ميكن 
 احلصول عليها من موقع السفارة عبر الرابط التالي:
تعبئ����ة  يج����ب   ،http://evisaforms.state.gov
االس����تمارة عن طريق املوق����ع بعد الضغط على 
Application Nonimmigrant Visa :156-DS في أسفل 

الصفحة.
5- رسوم التأشيرة.

الڤي����زا ع����ن  إكم����ال اس����تمارة  6- بع����د 
 طريق املوق����ع يجب الذه����اب إلى ه����ذا الرابط:
https://evisaforms.state.gov/make_barcode.

.asp
حلجز موعد للسفارة. يطلب الرابط أعاله رقما 
سيظهر بعد إكمال استمارة الڤيزا حيث يجب نسخ 

هذا الرقم ولصقه في رابط حجز املوعد.
ول����دى موافقة الس����فارة األميركية على منح 
تأشيرة دخول للطالب )Visa 1-F(، ويقوم املوظف 

املسؤول في السفارة بختم جواز السفر، ويشير 
اخلتم عادة إلى تاريخ إصدار التأش����يرة وتاريخ 
صالحيتها، وما إذا كانت تصلح للدخول إلى الواليات 
املتحدة ملرة واحدة أو أكثر، واسم الطالب، ومكان 
إصدار التأشيرة، وأخيرا اسم اجلامعة أو الكلية 
التي س����يلتحق بها الطالب، كما سيعطي الطالب 
مظروفا مغلقا ال يفتح إال مبعرفة موظفي مكتب 

الهجرة عند الوصول إلى الواليات املتحدة. 
وافاد بوولش بان صالحية تأش����يرة الدخول 
)Validity( تش����ير إلى املدة الت����ي يجوز للطالب 
خاللها الدخول إلى الواليات املتحدة، وتنتهي هذه 

الصالحية عادة خالل ثالثة أشهر. 
وم����دة اإلقامة في الوالي����ات املتحدة، يحددها 
املوظف املس����ؤول في املطار على جواز الس����فر، 
 )D/s( )Duration of Staus( ��ويشار إليها عادة ب

وهي بالنسبة للطالب طيلة فترة الدراسة. 
الفتا الى ان تأشيرة الدخول حتدد عدد املرات 
التي يجوز للطالب أن يدخلها إلى الواليات املتحدة، 
فإذا كانت التأشيرة تشير إلى »دخول مرة واحدة« 
)One Entry( فإن ذلك يعن����ي أنه يجوز للطالب 
دخول الواليات املتحدة مرة واحدة، أما تأش����يرة 
الدخول لعدة م����رات )Multiple Entries( فتعني 
أنه يج����وز للطالب الدخول إلى الواليات املتحدة 
عددا غير محدود من املرات ش����رط أن يحمل معه 
استمارة )i-20( مصدقة من مكتب الطلبة األجانب 

في جامعته أو كليته. 
موضحا أن حصول الطالب على تأشيرة دخول 
)Visa 1-F( يفرض عليه شروطا محددة يتوجب 
أي وظيفة دون احلصول على املوافقة، وأن يغادر 
الواليات املتحدة ضمن الفترة احملددة بعد امتامه 

الدراسة. 
وتابع قائال: لدخول الطالب الواليات املتحدة 
يحتاج إلى تأشيرة دخول وهي )Visa( وإلقامته 
هناك يحتاج إلى ورقة إقامة )I-94( تعطى له من 
قبل موظف اجل����وازات عند تقدميه ورقة القبول 
)i-20( ويجب على الطالب البقاء في معهد اللغة 
أو اجلامع����ة التي دخل إليها عند قدومه واملكوث 
فصال دراسيا واحدا على األقل وإال سيواجه الكثير 
من املش����اكل مع موظفي الهجرة، ويجب االنتباه 
لفترة انتهاء اإلقام����ة )i-20( وجتديدها من قبل 
املعه����د أو اجلامعة في مكتب الطلبة األجانب وال 
يضر انتهاء تأشيرة الدخول ألنها فقط للتصريح 
بالدخ����ول وليس لإلقامة وممك����ن جتديدها عند 
الرجوع إلى الكوي����ت والذهاب إلى القنصلية أو 

السفارة األميركية. 
وب����ني ان هناك فرقا بني ختم التأش����يرة التي 
متنح من السفارة األميركية بالكويت واالستمارة 
البيضاء التي تسمى )i-94( التي تلصق باجلواز 
عند الوصول في املطار، فالتأشيرة السياحية تكون 
صاحلة لعدة سفرات وملدة عشر سنوات بل يجب 
مالحظة اإلقامة املسموح بها والتي يقوم ضابط 

اجلمارك في حتديدها وإذا رأى الطالب أنه سيمكث 
 )94-i( ألكثر من الفترة املدونة في البطاقة البيضاء
فعليه أن يسارع بطلب جتديد إقامته، وذلك عن 
طريق اجلامعة أو الكلي����ة إذا كان طالبا أو إدارة 
الهجرة، مشددا على مراعاة أنه وحسب القوانني 
األميركية املتبعة ال يسمح بتغيير نوع التأشيرة 
التي مت الدخول بها للواليات املتحدة إلى نوع آخر 
على سبيل املثال من تأشيرة سياحية )B-2( إلى 
تأشيرة دراسية )F-1( وعليه يجب اخلروج من 
الواليات املتحدة والرجوع إلى الكويت لتغيير نوع 
التأشيرة والعودة إلى الواليات املتحدة بالتأشيرة 

املناسبة. 
ومن ناحيتها حتدث����ت امللحقية الثقافية في 
لوس اجنيليس د.ش����فيقة العوضي خالل اللقاء 
مباركة للطلبة املقبولني في الدراسة بواحدة من 
اكبر دول العالم ووصفتهم بانهم طلبة مميزون 
كونه����م حاصلني على اعلى املعدالت في الثانوية 

العامة.
 ووضح����ت د. العوضي ان املكت����ب الثقافي 
بواش����نطن دي س����ي واملكتب الثقافي في لوس 
اجنيليس هما أحد املكاتب امللحقة بسفارتنا وتتمثل 
األهداف الرئيسية لهما بدعم تطوير القوى البشرية 
في الكويت، وتعريف األجهزة التربوية فيها وكذلك 
الطلبة الكويتيون بف����رص التعليم املتنوعة في 
الواليات املتحدة وكندا، وخلق روابط تعاون بني 
املؤسسات التعليمية ومراكز األبحاث في الواليات 
املتحدة وكندا وبني نظيراتها من املؤسس����ات في 
الكويت، كما يسعى املكتبان الثقافيان إلعالم الكويت 
مبا يستجد من تطورات تكنولوجية وتربوية من 
شأنها أن تس����هم في تقدم املؤسسات التعليمية 

ومصادر القوى البشرية في الكويت. 
وحول مهام تلك املكاتب لفتت د. العوضي الى ان 
مهتمها تتمثل في استقبال طلبة البعثات الكويتيني 
وتوفير القبول املناسب لهم وتزويدهم باإلرشادات 
الالزمة - والتحقق من تأقلمهم في دراستهم وتقدمي 
كل مساعدة ممكنة لهم وألفراد عائالتهم املرافقني 
لهم - توفير املعلومات التربوية والتعليمية عن 

الكويت وتشجيع التبادل الثقافي.
باالضافة الى حتديد اجلامعات والكليات التي تقدم 
 برامج دراسية ذات جودة تناسب الطلبة الكويتيني. 
ف����ي كتيبات  وحف����ظ معلوم����ات متخصص����ة 
ح����ول اجلامعات األميركية والبرامج الدراس����ية 
فيها الس����تخدامها من قبل مس����ؤولي وموظفي 
الكويتي����ني واألجهزة  الثقاف����ي والطلبة  املكتب 
املختص����ة ف����ي الكوي����ت، فض����ال عن تس����هيل 
نق����ل املعلوم����ات التكنولوجي����ة والتربوية من 
 الواليات املتحدة األميركي����ة وكندا إلى الكويت. 
وإنش����اء عالقات تعاون مع اجلامعات والكليات 
واملعاهد واملؤسسات التعليمية األميركية والكندية 
تخدم الطلبة الكويتيني واملؤسس����ات التعليمية 

والهيئات الرسمية الكويتية.

حدة، كما يس���تطيع الطالب بعد 
دخوله ان يختار خيار االمتناع 
من شاشة التصويت، ويستطيع 
التراجع عن خياراته والتعديل قبل 
طباعة الورقة التي تتم طباعتها 
في كل األح���وال ليتأكد الطالب 
من مطابقتها ملا اختاره ثم يودع 
ورقته داخل الصندوق الذي تتم 
االستفادة منه في حال الطعون أو 
حدوث أي طارئ في عملية الفرز 
اإللكتروني دون إخالل مببدأ سرية 

بعملية اقتراع صورية مبشاركة 
رج���ال الصحافة، مبينا ان هناك 
بطاقة توج���د عليها رموز كتلك 
املس���تخدمة في البطاقة املدنية 
ميس���حها الطالب عل���ى اجلهاز 
وتنته���ي صالحيته���ا مبج���رد 
التصويت لئ���ال يعاد التصويت 
بواس���طتها مرة أخرى، موضحا 
ان الطالب يس���تطيع التصويت 
بش���كل ملتزم مع احدى القوائم 
أو بشكل مفرق لكل مرشح على 

الفرز اإللكتروني، مشيرا الى ان 
مبدأ السرية في االنتخاب سيكون 
مضمونا بعدة طرق وضمانات، 
مبينا ان اجلمعية نفسها قد طبقت 
الفكرة حتت اشراف وزارة الشؤون 

في عام 2005.
بدوره قام م.صالح املطيري 
من جمعية املهندسني بشرح فكرة 
التصويت والفرز بش���كل عملي، 
وجعل أعض���اء القوائم الطالبية 
واجلمعي���ات والروابط يقومون 

من جهته قال رئيس جمعية 
القحطاني ان  املهندسني م.طالل 
اجلمعي���ة تعتز بثق���ة اجلامعة 
باجلمعية ومؤسس���ات املجتمع 
املدن���ي، مبين���ا ان معظم كوادر 
اجلمعية هم أصال أساتذة منتمون 

لهذا الصرح.
واضاف م.القحطاني ان الفكرة 
ال تخلو كذلك من اجلانب اليدوي 
الذي ستتم االس���تعانة به عند 
حدوث أي ط���ارئ يعرقل عملية 

األخطاء صفرا في هذا املضمار، 
مردفا بان الفكرة ال يش���ترط ان 
تطبق في انتخابات هذا العام وال 
يوجد ما مينع من تأجيل تطبيقها 
للعام املقبل بعد خضوعها للدراسة 
واإلجابة عن كل االستفس���ارات 
والصعوب���ات التي من الطبيعي 
ان ترد في شأنها بعد جتريبها مع 
الطلبة ورؤية الصعوبات العملية 
حتى لو متت جتربتها في كليات 

صغيرة نوعا.

حيث قدمت املس���اعدة والعون 
التقني والتكنولوجي القامة هذه 
الفكرة والتجربة حيث لم يكن 
الوقت س���انحا مع االستعجال 
الهندسة  في االستعانة بطلبة 
باجلامعة أو مركز نظم املعلومات 

باجلامعة.
اله���دف من  ان  وقال ذي���اب 
هذه الفكرة هو مواكبة التقنيات 
احلديثة من أجل اختصار الوقت في 
إعالن النتائج سعيا لتكون نسبة 

خالل اللقاء التنويري التحاد الطلبة ـ فرع الواليات المتحدة

بوولش اللتزام الطلبة بخطوات استخراج ڤيزا الدراسة ألميركا

»الهندسة والبترول« أقامت الحفل الختامي 
للدورة الـ 32 لمعهد األبحاث

بيروت � كونا: عقد املكتب الثقافي في سفارتنا لدى لبنان اجتماعا 
ضم رؤس����اء البعثات الثقافية في بعض السفارات العربية وممثلني 
عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بهدف تسهيل وحتسني 
أوضاع الطلبة الكويتيني الدارسني في لبنان. وأوضحت مديرة املكتب 
الثقافي د.منى الغيص في تصريح ل� »كونا« ان الهدف من هذا االجتماع 
مناقشة السبل التي تكفل تطوير العالقات الثقافية وتعزيز التعاون 
من اجل مصلحة الطالب الكويتيني الدارس����ني ف����ي لبنان. وأضافت 
الغي����ص انه مت البحث م����ع ممثلي وزارة التربي����ة والتعليم العالي 
اللبنانية بشأن اجراءات معادالت للشهادات التي يحصل عليها الطلبة 
الكويتيون م����ن املدارس واملعاهد املختلفة في الكويت قبل التحاقهم 
بالدراس����ة في اجلامعات اللبنانية. وطالبت في هذا اإلطار بتس����هيل 
املعامالت واإلجراءات من قبل جلنة املعادالت في وزارة التعليم العالي 
اللبنانية بأسرع وقت ممكن مبا يسهل على الطالب الكويتي التسجيل 
في اجلامعة التي يرغب في الدراس����ة بها من دون اي تأخير. وأفادت 
بأن عدد الطلبة الكويتيني الدارسني في اجلامعات اللبنانية املسجلني 
لدى املكتب الثقافي يبلغ 200 طالب وطالبة ما عدا الطلبة الكويتيني 

املسجلني على حسابهم اخلاص.
من جهته وصف أمني سر جلنة املعادالت للشهادات اجلامعية في 
وزارة التعليم العالي اللبنانية د.احمد سنجقدار في تصريح ل� »كونا«، 
التعاون مع املكتب الثقافي بأنه »مثمر جدا«. وردا على س����ؤال حول 
الس����بب في التأخير في معادلة الشهادات التي يحصل عليها الطالب 
من خارج لبنان عزا سنجقدار ذلك الى ان جلنة املعادالت تتحقق من 
مل����ف الطالب في اجلامعة التي أمت فيها دراس����ته األمر الذي يتطلب 

وقتا إضافيا.

الغيص: بحث تسهيل أوضاع
طلبتنا الدارسين في لبنان

سعود المطيري
بحضور عميد كلية الهندس���ة والبترول د.طاهر الصحاف 
أقامت الكلية احلفل اخلتامي للورش الهندسية للدورة العلمية 
الصيفي���ة ال� 32 ملعهد الكويت لألبحاث العلمية، حضر احلفل 
عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية ومنهم العميد املساعد 
لالستش���ارات للتخطيط والتطوير املهني د.آدم املال، ومشرف 
عام ال���دورة د.محمد الفيلكاوي. وبهذه املناس���بة قال العميد 
املساعد لالستشارات والتخطيط والتطوير املهني بكلية الهندسة 
والبت���رول بجامع���ة الكويت: ان احلفل تك���رمي جلهود جميع 
املشاركني في هذه الورش، والعاملني بالكلية فضال عن مهندسي 
وباحثي املستقبل، مؤكدا ان الدول اليوم على اختالفها تقاس 
مبش���اريعها وأبحاثها املتقدمة واملتطورة، مشيرا الى مشاركة 
أكثر من 60 طالبا وطالبة من نخبة الثانوية العامة في 4 ورش 
وهي ورشة هندس���ة الكمبيوتر، وامليكانيكية، واإللكترونية، 
والكيميائية، متقدما بجزيل الش���كر للعاملني بكلية الهندسة 
والبترول على جهودهم املبذولة في غضون الس���تة أسابيع، 
وأوضح ان البرنامج تخلل���ه العديد من احملاضرات والورش 
العلمية، فضال عن القيام بتعريف الطلبة والطالبات بتخصصات 
كلية الهندس���ة والبترول الختيار التخصص الذي يتوافق مع 

ميولهم ورغباتهم في املستقبل القريب.
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)خديجة عبداهلل(جانب من جتربة التصويت اإللكتروني د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى ود.عبدالرحيم ذياب وم.طالل القحطاني واحلضور في اللقاء


