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»الهندسة والبترول« افتتحت معرض القبول الثامن عشر

د.حسني االنصاري ود.حسني اخلياط مع الطالبات خالل املعرض

عبداهلل الراكان

أكد مدي����ر جامعة الكويت 
د.حس����ن األنصاري حرصه 
اتباع خطة استراتيجية  على 
لتطوير اجلامع����ة واالهتمام 
مبا يخدم الطالب أوال وأخيرا 
وتوفي����ر كل االمكانيات التي 
تس����اهم في تطوي����ر العملية 
التعليمية واألكادميية والعمل 
على اختيار هيئة أكادميية ذات 
خبرة لالستفادة منها في حتقيق 
هذه االستراتيجية، مشيرا إلى 
أهمية التواصل مع املؤسسات 
العلمية واألكادميية املرموقة 
في الداخ����ل واخلارج والعمل 
على حتسن املستوى التعليمي 

في اجلامعة.
افتتاح  جاء ذل����ك خ����الل 
معرض القبول الثامن عشر الذي 

نظمته كلية الهندسة والبترول 
بجامع����ة الكويت حتت رعاية 
التعليم  التربية ووزير  وزير 

العالي د.بدر العيسى.
وأع����رب األنص����اري عن 

سعادته حلضور افتتاح معرض 
كلية الهندسة والبترول وتواجد 
مدرسات وطالبات وزارة التربية 
من املدارس احلكومية واخلاصة، 
موضحا أن هذا املعرض يقام 

سنويا للتعريف بتخصصات 
كلية الهندسة املختلفة واألقسام 
التي تهم الطالب في اجلامعة 
من عمادة شؤون الطلبة وعمادة 
القبول والتسجيل وغيرها من 
األقسام، مش����يرا إلى سعادته 
مبشاركة جميع القطاعات التي 
تفيد الطال����ب ومنها الكليات 
العلمية واإلدارات والعمادات 
التي تقدم خدمات للطلبة في 

هذا املعرض. 
وأعرب عن سعادته ملا وجده 
من خبرة متراكمة في تنظيم 
هذا املعرض واستعداد اجلهات 
املشاركة للرد على أسئلة الطلبة 
وتقدمي الش����روح الوافية عن 
التخصصات، وتوجه بالشكر 
الهندس����ة والبترول  لكلي����ة 
املع����رض  والقائم����ن عل����ى 
والعمادات ومراكز العمل األخرى 
املتواج����دة في املعرض والتي 
س����اهمت في اجناحه، مشيدا 
باملشاريع الطالبية التي جتذب 
طلبة الثانوي����ة العامة وتبن 
الهندسة وتعرف  تخصصات 
املقبل على اجلامع����ة، مؤكدا 
عل����ى أن الهدف م����ن املعرض 
هو تعريف الطالب بش����روط 
القب����ول باجلامعة، حيث انها 
تختلف عن السنوات السابقة 
وأيض����ا تعريف����ه باحلي����اة 
اجلامعية واملقررات املطلوبة 
بالنسبة لدخول ما قبل املرحلة 
اجلامعية واالختبارات املطلوبة 
لاللتح����اق باجلامع����ة، ومن 
جهته، ذكر عميد كلية الهندسة 
والبترول د.حسن اخلياط أن 
كلية الهندسة والبترول منذ 18 
عاما على التوالي تنظم معرض 
الرئيسي من  القبول والهدف 
هذا املعرض هو تعريف طلبة 
الثانوي����ة باملرحل����ة األخيرة 
بالتخصصات في كلية الهندسة 
وفي الكليات الزميلة املوجودة 

في جامعة الكويت.
وبن اخلياط أن هذا املعرض 
موجه لطلبة املرحلة األخيرة 
في الثانوية سواء من املدارس 
احلكومية أو املدارس اخلاصة 
لتعريفه����م بالتخصص الذي 
يناس����ب ميوله����م، فالطالب 
يحتاج نوعا من التعريف بهذه 
التخصصات، مضيفا أن هذا 
املعرض له فائدة للكليات بحيث 
تستقبل الطلبة املؤهلن للقبول 
فيها وأيضا له فائدة من خالل 
توجه الطلبة للتخصصات التي 

تناسبهم.

اعضاء قائمة مسرحيون محمد عاشور

عاشور لـ»األنباء«: »مسرحيون« تخوض 
انتخابات الفنون املسرحية 13 اجلاري

على كل اللي قدموه، ونترقب 
منافس����ة جديدة وشريفة 

جتمع طلبة املعهد.
وتوجه بالشكر لزمالئه 
في قائمة »مسرحيون« على 
تزكيت����ه، واختياره ضمن 
التي ستخوض  املجموعة 
القادمة تاريخ  االنتخابات 

1٣ اكتوبر ٢٠1٥.

ولم تس����تطع القائمة حل 
املواقف فسنقوم  مش����كلة 
باالنس����حاب من املجلس 

الطالبي.
ووضع أيضا مدة حلل 
هذه املشكلة وهي مع بداية 
الفصل الدراسي الثاني لعام 
٢٠16/٢٠1٥، وقال عاشور: 
س����نعمل جاهدي����ن حلل 
مش����كلة اإلعانة الطالبية 
التي يعاني منها الطلبة في 
املعهد وسنقوم بالتواصل 
مع التعليم العالي للوصول 

الى حل للمشكلة.
كما توجه عاشور بالشكر 
ملن وصفهم ب�الزمالء األعزاء 
في قائمة االحتاد الطالبي 
قائال: اهلل يعطيهم العافية 

آالء خليفة

هنأ محمد فؤاد عاشور 
ع����ن قائمة »مس����رحيون 
في املعه����د العالي للفنون 
الطلبة بالعام  املسرحية« 
الدراس����ي اجلديد، وخص 
الطلبة املستجدين بالترحيب 
ودعاهم لالستفسار عن كل 
ما يريدون حول املعهد عن 
الدايركت مسج في  طريق 
االكاونت اخل����اص بقائمة 
مسرحيون في االنستغرام 

. msra7eon@
وأك����د عاش����ور أنه في 
حال وصول »مسرحيون« 
للنج����اح ف����ي االنتخابات 
املقبلة، س����تكون انطالقة 
جدي����دة للعمل النقابي في 
املعهد، وسيقوم كل الطالب 
بالتصويت ف����ي انتخابات 
العام املقبل، ملا س����يرونه 
من اجن����ازات حقيقية، في 
كل املجاالت التي يحتاجها 
الطالب في املعهد من ترفيه 
وخدمات وحلول للمشاكل 
املواقف  العالقة كمش����كلة 
التي تعتبر من اكثر  مثال، 

هموم الطلبة.
وقال إنه في حال وصول 
القائمة الى املجلس الطالبي 

سنعمل جاهدين على حل مشكلة اإلعانة الطالبية

مكتبنا الثقافي بباريس: ال طلبة كويتيني 
مبنطقة الفيضانات بفرنسا

باريس � كونا: اكد رئيس 
املكت���ب الثقافي الكويتي في 
باريس د.عبدالرحمن الرضوان 
سالمة جميع الطلبة الكويتين 
الدارسن في فرنسا التي شهدت 
فيضانات وأمط���ارا غزيرة 
مصحوبة بعواصف شديدة 

في مدن جنوبية مختلفة. 
وقال الرضوان ل� »كونا« انه 
»ال يوجد طالب كويتيون حتت 
اشراف املكتب الثقافي الكويتي 
في هذه امل���دن التي ضربتها 
الفيضانات واألمطار مؤخرا 

وأدت الى حاالت وفاة«.


