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الجامعــــة
والتطبيقي

لوس أجنيليس � كون���ا: أعلن رئيس املكتب الثقافي 
الكويتي في ل���وس أجنيليس د.علي الكاظمي أن املكتب 
وضع إستراتيجية شاملة الستقبال الطلبة الدارسني في 
الواليات الواقعة حتت إشراف املكتب بالغرب األميركي.

وأكد الكاظمي ان »املكتب بتوجيهات من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ومبتابعة حثيثة 
من وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد الس���عد قد وضع 

خططا مرنة من أجل تسهيل مهمة الطلبة الدارسني حتت 
إشراف املكتب«.

ويشمل إشراف املكتب 11 والية منها واليات كاليفورنيا 
وأريزونا وأوريجون وكولورادو ويوتا. وأضاف الكاظمي 
ان عدد الطلبة الدارسني حتت إشراف املكتب يقترب من 
1300 طالب ويتضمن املبتعثني من الوزارة والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي واجلامعة وجهات أخرى.

المكتب الثقافي في لوس أنجيليس يكمل استعداداته للعام الدراسي الجديد

تسجيل طلبة الحقوق بعد اجتياز المقابلة الشخصية

قبول 190 طالبًا وطالبة غير كويتيين في الجامعة للفصل األول 2011/2010
احمد ممدوح محمد سليمان  ٭

أسامة عزام حسن سعيد  ٭
احلسني علي محمد عثمان  ٭
تيسير حسان الصمصام  ٭

سامر سمير محمود ابراهيم  ٭
عادل عامر عادل بيبي  ٭

عادل عدنان مكاوي جرادة  ٭
محم����د  عبدالس����ام  ع����زت   ٭

عبدالسام
عصام جمال صدقي ياسني  ٭
فارس عماد الدين جلمبو  ٭

محمد حس����ام الدي����ن أحمد فؤاد   ٭
كامل

محمد خليل حسن حموضة  ٭
محمد عصام أمين مروة  ٭

مروان محمد هشام منصور حامد   ٭
شاكر

معاذ بن خروف  ٭
يوسف احمد عبدالفتاح عطية  ٭

يوسف أهمت صالح يجيت  ٭

كلية الهندسة ـ عمارة

آالء طارق فودة حمدي  ٭

مركز العلوم الطبية

دانة محمد  ٭
رانيا محمد ياسر دنان  ٭

س����ارا علي اسفنديار محمد رضا   ٭
رخشاني مقدم

سارة عبداهلل الشرقاوي  ٭
سنا بنت جنيب السماوي  ٭

فرح محمود محمد زيد الكياني  ٭
ملى باسم عبداللطيف خريشة  ٭

وجد محمد جمال قباني  ٭
أحمد رامي محمد حس����ن عيون   ٭

السود
احمد احمد حمدنا اهلل رفاعي  ٭

عمر محسن هداية  ٭
مع����اذ أنور رفيع قريش����ي رفيع   ٭

الرحمن قريشي

إميان حسني علي اخلالدي  ٭
إميان محمود ابراهيم رشيد  ٭

رمي ماجد محمد الذيب  ٭
سعاد محمد سعيد حسني  ٭

سهام احمد عايد رشود العنزي  ٭
ملياء محمد ماطر الظفيري  ٭

مها فرحان مهاوش الظفيري  ٭
مش����خص  س����عيفان  جن����وى   ٭

املطيري
هديل طال مطلق الروقي  ٭

احمد عبداهلل عساف العتيبي  ٭
أشرف هشام أمني منصور  ٭

حس����ن مط����ر كنعان ش����رهان   ٭
الشمري

صال����ح  عبدالعزي����ز  حم����ود   ٭
اخلميس

سيف أحمد محمد رفعت  ٭
عبداهلل مهناء حمد الشمري  ٭
علي احمد سعيد العطياني  ٭
فهد سليمان حمود العنزي  ٭

ليبان عبدالغني محمد  ٭
متعب حمود احلميدي الشمري  ٭

نبيل نعيم صبحي  ٭

كلية الهندسة ـ بقية التخصصات

إسراء علي دهش  ٭
آمنة عماد خالد اجلاموس  ٭

داليا عماد الدين علي احمد علي  ٭
رند محمد نضال سعيد يعيش  ٭

روان وائل فتحي محمد  ٭
رمي وجدي محمود جفال  ٭

غادة محمد عصام الدين الشيخ  ٭
لينة فواز إحسان أبو الهدى  ٭

مرمي محمد خبصة  ٭
نور الصباح محمد طه علي  ٭

نور طعمة مصطفى الرفاعي  ٭
نور عدنان غزال  ٭

نوريهان سميح رشدي طال  ٭
ياسمني معني يوسف املزيني  ٭
أحمد فتحي ابراهيم عبد ربه  ٭

وليد مطلق شارع املطيري  ٭
ياسر عبداملنعم عبدالكرمي السقا  ٭

كلية العلوم ـ العلوم البيولوجية

أسماء علي حيدر بدري  ٭
العنود محمد شامان احلربي  ٭

بنان محمد هبرة  ٭
خولة محمد سعيد عطياني  ٭
رمي احمد عايد رشود محمد  ٭

زهراء إياد جواد خلف  ٭
سارة عبدالكرمي عبدالقادر النبهان   ٭

الراشد
غادة ف����اح إبراهيم محمد محمد   ٭

بشناق
فاطمة سالم نزال العنزي  ٭

لطيفة مزعل عواد الظفيري  ٭
منى حمد احلسني  ٭

وفاء حماد مسفر احلربي  ٭
سعود سعد إبراهيم البسام  ٭

فواز عبداهلل محسن الظفيري  ٭
محمد كمال أحمد بال عرنوس  ٭

كلية العلوم ـ رياضيات وطبيعة

أسماء عويد حنطان العنزي  ٭
آالء مؤيد حسني البصام  ٭

إميان براك نزال الرشيدي  ٭

وفاء علي فراج الشمري  ٭
عبدالرحمن عص����ام عبدالرحمن   ٭

عبدالهادي
عبدالرحمن على صالح يوسف  ٭

محمود محمد الطه  ٭
نبيل ايريسوف  ٭

نورالدي����ن محم����د عبدالعزي����ز   ٭
هاشم

كلية العلوم الطبية المساعدة

أماني جاسر تركي الظفيري  ٭
أمل حماد العاوش  ٭

آية عماد يوسف سليمان  ٭
حنني حسن احمد حسن قاسم  ٭

داليا عدنان توفيق ابوجاموس  ٭
دعاء مصطفى عثمان شحاتة  ٭

زهرة هاني هال خليل  ٭
شمايل صالح محمد العطى  ٭
مروة محمد يوسف عثمان  ٭

منة اهلل مصطفى علي محمد  ٭
منة اهلل مجدي السيد احمد  ٭
نور صالح مبارك الشمري  ٭
هالة محمد جمعان املهري  ٭

ابراهي����م  عم����ر  عبدالعزي����ز   ٭
الدريويش

عثمان عيسى هاشم الكوهجي  ٭

فاطمة أحمد غربي العنزي  ٭
لطيفة بداح نحيطر الظفيري  ٭
مرمي مزعل سليمان الظفيري  ٭

مرمي نقا هطيل الظفيري  ٭
معالي صباح راكان الشمري  ٭

معالي صلبي ضاحي العنزي  ٭
منال صالح صياح العنزي  ٭

منتهى مناحي مطلق احلسيني  ٭
مها ثامر جبر الظفيري  ٭

نوال فنيسان فليج الظفيري  ٭
هاجر فرحان هليل الشمري  ٭

هدى معيوف جريد الظفيري  ٭
عبدالعزيز بريكان املاجدي  ٭

عبداهلل أحمد دخيل الشمري  ٭
مشعل صغير احمد العنزي  ٭

ناصر مطلق رمثان الظفيري  ٭

كلية الحقوق

اماني رمضان صنيدح العنزي  ٭
أنار تورال رضاييف  ٭

آالء صالح سلطان الظفيري  ٭
محمد خالد راجح داود  ٭

نواف ذياب سالم العازمي  ٭

كلية الشريعة

أزهار نايف منير املطيري  ٭

رمي سليمان فراج العازمي  ٭
سمر محمود طه أبوأحمد  ٭

منى حماد العاوش  ٭
عبدالعزيز عبداهلل الفي املرشد  ٭

كلية العلوم االجتماعية

أسماء احمد هربود اخلالدي  ٭
أس����ماء ظاهر طميش السعيدي   ٭

الظفيري
آالء صالح سلطان الظفيري  ٭

أنوار قطان شتام خليل  ٭
فاطم����ة الزه����راء جاس����م محمد   ٭

عباس
فاطمة حران بن سالم العنزي  ٭

فاطمة سالم محمد الفارسي  ٭
فاطمة عبداهلل احمد املهنا  ٭

لطيفة سليمان فهد احلربي  ٭
عبداهلل فاضل عبيد العجمي  ٭

كلية العلوم اإلدارية

املاركيزة ياس����مني نادر مصطفى   ٭
القنة

فاطمة حسني على سليمان  ٭
فاطمة على حمزة عابدي  ٭

مها عبداهلل عواد الشمري  ٭
مها عبدالسام عبدالوهاب احلمد  ٭

آالء خليفة
ص��رح عميد القبول والتس��جيل بجامعة الكويت د.مثن��ى الرفاعي بأنه مت البت 
ف��ي قبول بقية الطلبة غير الكويتيني املتقدمني الى اجلامعة ممن اس��توفوا أوراقهم 
حت��ى امس االثن��ني 30 اجلاري، حيث مت قبول 190 طالب��ا وطالبة غير كويتيني من 
مختلف اجلنس��يات في جميع كليات اجلامعة، ويش��مل هذا العدد فئات الطلبة غير 
الكويتي��ني من أبناء الديبلوماس��يني، أبن��اء أعضاء هيئة التدري��س باجلامعة، أبناء 
العامل��ني باجلامعة، من��ح الرئيس األعلى للجامعة، أزواج الكويتيني، أبناء الش��هداء، 
أبن��اء دول مجلس التع��اون املقيمني في الكويت والطلبة املتفوق��ني. علما ان هناك 
طلبة املنح الثقافية من املرشحني للقبول في كليات الهندسة والعلوم اإلدارية والطب 
املس��اعد لم يبت في قبولهم حل��ني أدائهم اختبارات الق��درات األكادميية مع بداية 
الدراس��ة للفص��ل األول 2011/2010. وأوضح عميد القبول والتس��جيل انه مت قبول 

الطلب��ة غير الكويتيني وفقا لترتيب رغباتهم في ض��وء األعداد احملددة لهم في كل 
كلي��ة وفقا لقرار مجل��س اجلامعة، أخذا بعني االعتبار احل��دود الدنيا لقبول الطلبة 
الكويتيني في الكليات املختلفة. وأضاف د.الرفاعي انه سيتم إرسال رسائل قصيرة 
عب��ر الهواتف النقالة الى جمي��ع الطلبة املقبولني محددا فيه��ا الكلية التي مت قبول 
الطالب فيها وموعد تس��جيله في املقررات الدراس��ية، علم��ا ان طلبة كلية احلقوق 
سيتم تسجيلهم بعد اجتياز املقابلة الشخصية. وأضاف عميد القبول والتسجيل انه 
على جميع الطلبة التوجه الى صالة القبول والتسجيل بالشويخ في املواعيد احملددة 
لهم مع ضرورة مراعاة االلتزام باحلضور شخصيا او من ميثلهم في املوعد احملدد 
واصطح��اب البطاقة املدنية األصلية معهم. وختم د.الرفاعي تصريحه بتهنئة الطلبة 
املقبولني وأولياء أمورهم على قبولهم في اجلامعة ومتنياته للطلبة مبسيرة دراسية 

موفقة، وفيما يلي األسماء:
أسماء حمود عقاب وقاع العنزي  ٭

أسماء عبداهلل عواد الشمري  ٭
اجلازي خليل عرفج العنزي  ٭

الهنوف فيصل سلطان الظفيري  ٭
جميلة طارش مغير الشمري  ٭
حربية عايد حسن الظفيري  ٭

دالل هادي نومان الشمري  ٭
رمي عيادة حماد الشمري  ٭

رمي معيقل قاعد الظفيري  ٭
شروق سالم متروك العنزي  ٭

عبير يعقوب يوسف السيحان  ٭
عواطف كميل شاوي الظفيري  ٭

فاطمة احمد صايل الشمري  ٭
لطيفة صال حربي اجلشعم  ٭

مشاعل طارش مغير الشمري  ٭
نايفة على مفضي الظفيري  ٭
هدى هاشم ناصر الظفيري  ٭

طليحان ماجد طليحان املطيري  ٭

كلية التربية ـ التخصصات العلمية

أحام محمد سليم العلوي  ٭
أمل سعد مرزوق الرشيدي  ٭
أنوار نواف علي الشمري  ٭
إميان أحمد محمد الكمالي  ٭

حورية أحمد غربي العنزي  ٭
شهني غامن فرحاني  ٭

كلية اآلداب

أريج خلوف فرحان العنزي  ٭
أري����ج عبداحلمي����د عبداحلميد   ٭

زقزوق
خديجة سالم ثويني الظفيري  ٭

رند موسى سامح ربابعة  ٭
س����ارة عبداجلبار عبدالس����تار   ٭

صالح
سارة أمين احلكيم  ٭

سندس صاح عبداهلل عبداهلل  ٭
شروق عادل محمود علي  ٭

فاطمة سعد سند الدوسري  ٭
فاطمة محمود غزال  ٭
ليلى مهمت سفسار  ٭

مرمي بردان ضويحي الظفيري  ٭
منار صقر عويد الرويلي  ٭

نور شوكت محمد جنيب حسني  ٭
هدير أسامة جاد السيد  ٭

كلية البنات الجامعية

إسراء اخللف  ٭
مرمي خورشيد محمد صالح  ٭

كلية التربية ـ التخصصات األدبية

أبرار درزي سلطان الشمري  ٭
أحام ظاهر فحيمي الظفيري  ٭

عدم البت في قبول طلبة المنح الثقافية من المرش�حين للقبول في كليات الهندس�ة والعلوم اإلدارية والطب المساعد لحين أداء االختبارات

د.مثنى الرفاعي

د.أنور اليتامى وعبداحملسن البناي خالل توقيع االتفاقية

الجامعة ومؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك توّقعان 
اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروعات وأنشطة إعالمية

بحيث تك���ون صاحلة للبث 
في وس���ائل اإلعام )اإلذاعة 

والتلفزيون(.
ومن جهته، ذكر مدير عام 
مؤسس���ة اإلنت���اج البرامجي 
املش���ترك عبداحملسن البناي 
ان توقي���ع بروتوكول تعاون 
بني جامعة الكويت ومؤسسة 
اإلنت���اج البرامجي املش���ترك 
يتيح فرصة لتبادل اخلبرات 
في مجال اإلعام بني الطرفني، 
مش���يرا الى ان ه���ذا التعاون 
ي���زود املؤسس���ة باخلبرات 
العلمية ويدع���م برامجها من 
خال الهيئة التدريس���ية في 
اجلامعة، متمنيا التوفيق في 

خدمة اخلليج العربي.

والبرامج اإلعامية من حيث 
الفني  العدد والوقت والقالب 

باالتفاق بني الطرفني.
كما نصت االتفاقية على 
ان يتولى الطرفان بالتنسيق 
مع جهات مختلفة او خارجية 
التع���اون  ب���دول مجل���س 
اخلليج���ي او الدول العربية 
او االجنبي���ة توفير املوارد 
امل���الية لتمويل امل���واد الفنية 
والبرامج التي سيتم إنتاجها 
مت���وي���ا كام���ا، وتتولى 
مؤسس���ة اإلنتاج البرامجي 
املشترك إنتاج املواد والبرامج 
اإلعامية التي يتم االتفاق على 
إنتاجها املشترك بني الطرفني 
بجميع مراحلها ومتطلباتها 

وفي املجال الثقافي تأس���يس 
بيئة تسمح بتش���كيل ذائقة 
قادرة على التواصل والتفاعل 
التي  الثقافية  اإلبداع���ات  مع 
ترتقي بالذات من خال أدواتها 

األدبية واملوسيقية.
وته���دف االتف���اقي���ة الى 
إنتاج  ف���ي  الطرفني  تع���اون 
مواد وبرامج إعامية تتناول 
موضوع���ات تخ���دم أهداف 
املواد  االتفاقية وتتخ���ذ هذه 
والبرامج أشكاال وقوالب فنية 
متنوعة خاصة القالب اإلعاني، 
الندوات واملناقشات، البرامج 
الوثائقي���ة التس���جيلية، أي 
قوالب أو أش���كال فنية يقرها 
الطرف���ان، ويتم حتديد املواد 

الكويت  وقع���ت جامع���ة 
اتفاقية تعاون مع مؤسس���ة 
البرامجي املش���ترك،  اإلنتاج 
حي���ث مثل جامع���ة الكويت 
خال توقي���ع االتفاقية أمني 
عام اجلامع���ة د.أنور اليتامى 
ومثل مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
املش���ترك مدير عام املؤسسة 

عبداحملسن البناي.
الى  وتهدف هذه االتفاقية 
تنفيذ مش���روعات وأنشطة 
إعامية تثقيفية تنفذ إلى وجدان 
املواطنني واملقيمني في مختلف 
املجتمعات اخلليجية والعربية 
من خال تقنيات متقدمة في 
عدة مج���االت، منه���ا املجال 
املجتمعي من خ���ال تأصيل 
األخاق اإلميانية واإلسامية 
وغرس القيم الفاضلة، وإنتاج 
البرامج العلمية والتكنولوجية 
التي تك���رس ثقاف���ة علمية 
موثوق���ة  مرجعي���ات  ذات 
وتتصل بش���كل عميق بواقع 
احلياة اليومية، وكذلك اتباع 
إستراتيجية تشجع الشباب 
التحصيل في  والناشئة على 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

لسد الفراغ.
وفي املجال البيئي والصحي 
تهدف االتفاقية الى زرع ثقافة 
بيئية صحية في وجدان املواطن 
لتس���تقر في ال وعيه وتخرج 
كتصرف سليم عند احلاجة، 

اعلنت املدير في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر فوزية 
معرفي عن بدء التسجيل املسائي لبرامج ودورات العمادة، حيث 
قالت معرفي ان التس���جيل سيشمل املقررات املسائية اخلاصة 
باللغة االجنليزية واللغات املختلفة وبرامج تقنية املعلومات، 
باالضافة الى برامج تنمية املجتمع املتمثلة بالطفولة والشباب 

واالسرة ومجموعة من البرامج التدريبية.
واضافت معرفي ان التسجيل سيبدأ 19 املقبل ويستمر حتى 
13 اكتوبر خال الفترة املس���ائية من الساعة 5 الى 8 مساء في 
جامعة الكويت � العديلية � مبنى عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر بوابة 5، علما ان التسجيل الصباحي مستمر طوال العام 
يوميا من الس���اعة 8.30 حتى 12.30 ظهرا في جامعة الكويت � 

الشويخ � مبنى اكادميية 12 � قسم التسجيل واملتابعة.
وعن نوعية البرامج املطروحة، قالت فوزية معرفي ان العمادة 
تطرح مجموعة من البرامج املتنوعة في الفصل الدراسي االول 

تتمثل في:

قسم التعليم املستمر: ويطرح مقررات مسائية خاصة باللغة 
االجنليزية واللغات املختلفة باالضافة الى الدورات اخلاصة وهي 
التوفل واجليمات واآليلز واالعداد الختبار القدرات االكادميية، 
ويطرح القسم ثاث دورات متخصصة تطرح للمرة االولى وهي 
املقرر العلمي الشامل باللغة االجنليزية اساسيات 1 ومصطلحات 
تقنية خاصة باحلاس���وب باللغ���ة االجنليزية ومقدمة في لغة 

التقنيات املعلوماتية باللغة االجنليزية.
 قسم برامج تقنية املعلومات: وهي برامج الكمبيوتر العامة 
والتخصصية مثل برمجة املايكروكنترولر ودورة مبادئ االنترنت 
ودورة احلكومة االلكترونية باالضافة الى برامج التصميم وبرامج 

البورصة احمللية والعاملية. 
قسم البرامج التدريبية: يطرح مجموعة من الدورات االعامية 
والتربوية ومجموعة م���ن البرامج التدريبية العامة مثل ادارة 
التغيير الذاتي واس���اليب التدريس ملعلمي االعاقات البسيطة 

وفن كتابة املقال وورشة قبعات التفكير الست. 

معرفي: بدء التسجيل المسائي لبرامج الفصل الدراسي األول


