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تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة السميط الگرام
لـوفاة �ملغفـور لها بـاإذن �هلل تعـالـى 

نورية خالد ال�سميط
اأرملة املغفور له باإذن اهلل تعاىل عبداهلل الأحمد ال�سميط

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسگنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان

عمر الغرير

حتت رعاي����ة وزير التربية 
العالي د.بدر  التعلي����م  ووزير 
العيسى، يحتفل االحتاد الكويتي 
امل����دارس اخلاصة  ألصح����اب 
واملعاهد الثقافية  بتكرمي متفوقي 
طلبة املدارس العربية األهلية في 
الثانوية العامة بقسميها األدبي 
والعلمي للعام الدراسي 2016/2015 
، وذلك في حفل سيقيمه في متام 
الساعة التاسعة والنصف مساء 
يوم اخلميس املقبل على مسرح 
جمعية الكش����افة الكويتية في 
ش����ارع بيروت مبنطقة حولي. 
وقد أش����اد رئيس االحتاد عمر 
الغري����ر بالنتائج املتميزة التي 
التعليم اخلاص  حققها طلب����ة 
النجاح والتفوق  على مستوى 
في نتائج الثانوية العامة، مشيرا 
الى أن طلب����ة التعليم اخلاص 
احتلوا العديد من املراكز األولى 
واملتقدم����ة ف����ي الترتيب العام 
الغرير  املتفوقني. وذكر  ألوائل 
أن احلفل يأتي في إطار النشاط 
الس����نوي اخلاص الذي ينظمه 
االحتاد عقب إعالن نتائج الثانوية 
العامة ولتكرمي الطلبة املتفوقني، 
النتائج املتميزة  وللتأكيد على 
واملتقدمة التي يحققها التعليم 
الطلبة  أع����داد  اخلاص وإلبراز 
املتفوقني ضمن س����جل األوائل 
العلمي  اخلمس����ني للقس����مني 
واألدبي. وأضاف أن نسب التفوق 
التعليم  والنجاح في م����دارس 
اخلاص تعكس حقيقة ما يتميز 
به التعليم اخلاص في الكويت 
من مستوى متقدم ينسجم مع 
االهتمام الكبير الذي توليه وزارة 
التربية وإدارة التعليم اخلاص 
وأصح����اب املدارس اخلاص في 
تعزي����ز إمكانات وق����درات هذا 
التعلي����م واالرتق����اء بإمكاناته 
وقدرات����ه، كما أنه����ا تؤكد مدى 
ما يتميز به م����ن وجود كوادر 
إدارية وإشرافية وتعليمية ذات 
كفاءة فيما تعزز هذه النس����بة 
مصداقي����ة نتائ����ج الطلبة في 
اختبارات الفترات الدراسية خالل 
العام الدراسي وخالل اختبارات 
نهاي����ة العام ويؤكد عدم وجود 
أي تس����اهل فيها.  وهنأ الغرير 
الطلب����ة املتفوق����ني، معربا عن 
تقدي����ره ومجلس إدارة االحتاد 
للرعاية الكرمية من قبل الوزير 
د.العيسى للحفل وما بذله من 
جهود كبيرة ومضاعفة التصدي 
لظاهرة الغش، وعن تقدير االحتاد 
التعليم  جلهود قط����اع وإدارة 
اخلاص وكل الك����وادر القيادية 
واإلشرافية واملوجهني واملوجهات 
إلى جانب اجلهد املضاعف الذي 
إدارات وبذله أصحاب  قدمت����ه 
امل����دارس اخلاص����ة والهيئات 

التعليمية واإلدارية.
وكان االحت����اد ق����د طال����ب 
الطلب����ة املش����مولني في احلفل 
مبراجعة مسرح جمعية الكشافة 
الكويتية في منطقة حولي شارع 
بيروت - لتسلم الزي اخلاص 
بالتكرمي وذلك من الس����اعة 10 
حتى 12 صباحا ومن الساعة 9.30 
حتى 11.30 مساء فيما أعلن عن 
املش����مولني في احلفل وعددهم 
99 طالبا وطالبة من بينهم 77 
في القسم العلمي و22 في القسم 

أية محمد احمد حسن عبدالفتاح 
99.39

احمد محمد جنيب محمد اسماعيل 
99.39

من����ار امج����د محمد حش����يش 
99.38

سلمى شريف اس����ماعيل سيد 
صالح 99.35

ف����اروق جبر  س����ارة أش����رف 
99.34

منى عبداهلل الزين 99.33
ن����دى ري����اض محم����د ابودقر 

99.32
دين����ا ابراهي����م احم����د بركات 

99.31
معالي عطشان ضاحي عيسى 

99.31
عالء طه قطب شكيبان 99.31

محمد مصطفى هيثم مصطفى 
سعيد 99.3

مرمي ياسر عبداحلليم عبدالعزيز 
99.3

محمد مسعد مطاوع 99.28
مرمي حس����ني احلس����يني عزب 

99.27
الدين سليمان  ياس����مني جمال 

على 99.27
ندى ناصر عزت الشحات محمد 

99.27
ماهيت����اب ايهاب عواد موس����ى 

جعفر 99.25
ره����ف عام����ر حس����ني عموكة 

99.24
عهد محم����د عبداملنع����م فهمي 

99.24
عبدالرحمن أحمد شوقي محمد 

99.23
عل����ي محم����د الصاب����ر احم����د 

عبدالرحيم 99.23
محمد عبداهلل غلوم على 99.21

هاجر اش����رف محمد احمد زايد 
99.2

مروة عادل طنطاوي 99.2
باهر طارق السيد املتولي 99.2

خديجة جمال العيناوي 99.2
محمود ناصر عبده أبوحس����ن 

99.19
أمير علواني محمد هيبة 99.19
آالء فتحي مختار حمادة 99.18

ي����ارا محم����د محم����د العقيلي 
99.17

األدبي وهم:

 أوال: القسم العلمي 

محمد كمال مكني سرور 99.93
يوسف أسامة ابوالفتوح اسماعيل 

99.86
محمد مصطفى السعيد 99.83
محمد اشرف احمد علي 99.83
يحيى محمد بسام زين 99.79

داليا منذر نابلسي 99.78
مرمي عماد محمد شريف محمد 

99.72
ندى ابو اليزيد شنيشن 99.68

س����ارة حس����ن كمال مصطفى 
99.62

ميرنا اسامة سعد محمد 99.61
ندى جالل الدين عبدالعزيز سيف 

الدين 99.6
زيد عماد مسلم احمد 99.59

عبداهلل عمر فضل مناع 99.59
بس����نت محمد س����عد الشافعي 

99.57
ندى أحم����د محمد عبد الصبور 

99.57
محمد أسامة محمد توفيق رمضان 

99.53
يارا طارق عبده زيد 99.5

ندى أحمد السيد سعيد 99.46
نورهان محسن عبداحلليم املهدى 

99.45
عمر محمد علي السيد الشربيني 

99.45
احم����د جمال محمد اس����ماعيل 

99.43
محمد جهاد محمد صبح 99.41

علي حسني محمد موسى الهالل 
99.4

محمود عمرو أحمد 99.16
احمد عص����ام عبدالصمد دوير 

99.15
علي منر علي داود 99.14

ندى مصطفى عبداخلالق مصطفى 
99.14

حسام حازم عزت محمد 99.12
غزل عدنان احلريري الش����ولي 

99.12
دينا هشام ناصرالدين 99.11

مينى فهم����ي محمود اجليزاوي 
99.11

ن����دى حس����ن محم����د الديربي 
99.11

فاطمة رامي رضا منصور 99.1
مالك نبيل احمد سليم محمود 

99.1
اسراء حسن عبدالكرمي 99.09

حسني جبارة 99.09
محمد حسام الدين فوزي الكعكي 

99.09
بك����ر هان����ي بكر محم����د كامل 

99.08
منة اهلل حس����ن صب����ره تايب 

99.06
مهاب محمد سلطان 99.05

محمد باس����م أحم����د صفوري 
99.03

ج����اك اش����رف نظي����ر كاروس 
99.02

سالم خالد نصار احلجي 99.01
ندى سيد فؤاد حافظ 99.01

يزن امي جم����ال توفيق فروخ 
99

عبدالرحمن صالح حرب 99
أنوار أس����امة عبداحلميد سيد 

أحمد جنم 99

ثانيا: القسم األدبي

فاطمة عيسى بهزادي 98.9
لبن����ى ع����ادل محم����د صبري 

98.59
نور على محمد ابوعلول 98.19

ياس����مينا جمال احمد الصياد 
98.04

لني عصام أحمد خلوف 97.93
اللطيف موسى  فرح عماد عبد 

97.7
دينا محمد على جاد 97.6

دميان����ه ناص����ر رم����زي مينا 
97.43

ندى جب����ر عبدالرحم����ن بدار 
97.42

شذى أسامة محمد عادل 97.37
رني����م محمد س����مير نويالتي 

97.29
شروق جمال القباني 97.11

جنود حسام الدين محمد بدير 
96.96

آمنة املعتصم عيد احمد الغمس 
96.85

امنية عبد اخلالق هيكل حسنني 
96.84

ه����دى عل����ى عبدالرحمن علي 
الساكت 96.77

هشام احمد محمود محمد احمد 
عبداهلل 96.65

العتيبي  سارة محمد يوس����ف 
96.58

نور كمال أحمد حامد 96.5
ميار عزالدين محرز 96.49

الباقي  آالء خطاب محمود عبد 
96.13

آالء عدنان عبدالعزيز خلف 96

في حفل سيقيمه اخلميس املقبل حتت رعاية الوزير العيسى

م 99 طالبًا وطالبة  احتاد املدارس اخلاصة يكرِّ
من متفوقي املدارس العربية األهلية

»املعلمني« توزع دليل الطالب على اخلريجني
تبدأ جمعية املعلمني توزيع دليل الطالب اخلريج من الثانوية 
العامة والذي يش��تمل على لوائح وشروط التحاق الطالب 
والطالبات في اجلامعات والكليات احلكومية واألهلية احمللية 
واخلليجية والعربية واألميركية ولوائح االبتعاث احلكومي 
وااللتحاق بالقطاعات العسكرية والتدريبية واملهنية. وأشار 
مدير عام اجلمعية جمال السويفان إلى أن الدليل يتم توزيعه 
ع��ن طريق مركز خدمة املعلم مبقر اجلمعية في الدس��مة 
وفي فرع اجلمعية في محافظة األحمدي والكائن مقره في 
املنقف، وفرع اجلمعية في محافظة اجلهراء والكائن مقره 
في منطقة القصر إلى جانب مكتبة العجيري بحولي ومكتبة 
السنافر باألندلس ومكتبة اإلشراف في الفحيحيل وفق رسم 
مالي قدره ثالثة دنانير، ويحتوي على التفاصيل واجلداول 
الكاملة واملوسعة للوائح االبتعاث الصادرة عن وزارة التعليم 
العالي ولوائح وش��روط القبول في كليات جامعة الكويت 
وفي كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخطة 
مجلس اجلامعات اخلاصة لالبتعاث الداخلي وكل اجلامعات 

األهلية احمللية ومجلس اجلامعات اخلاصة. 

القب����ول  أعل����ن عمي����د 
الكويت  والتسجيل بجامعة 
د.عادل حس����ني مال اهلل أن 
عملية تقدمي طلبات االلتحاق 
باجلامع����ة للع����ام اجلامعي 
الكترونيا  2017/2016 ستبدأ 
للطلب����ة الكويتي����ني وأبناء 
الكويتي����ات ومواطني دول 
مجلس التعاون والطلبة من فئة 
املقيمني بصورة غير قانونية 
القبول  املستوفني ش����روط 
من خريج����ي النظام املوحد 
واملعه����د الديني والثانويات 
األميركية وخريجي املدارس 
اإلجنليزية واملتوقع تخرجهم 
فيها )بالنسبة لطلبة مدارس 
الكويت فقط(، اعتبارا من يوم 
اجلمعة 17 يونيو وتس����تمر 
حتى يوم السبت 25 يونيو 
2016، أما الطلبة الكويتيون 
وأبناء الكويتيات احلاصلون 
الثانوية من  الش����هادة  على 
خارج الكوي����ت وكذلك بقية 
الكويتيني  الطلبة غير  فئات 
املس����موح له����م بالتقدم إلى 
اجلامعة فسيقومون بتقدمي 
طلبات االلتح����اق في صالة 
القبول والتسجيل بالشويخ 
ف����ي املواعيد احمل����ددة وفقا 
للخطة الزمنية املرفقة. وأشار 
إلى أن هناك فترة خصصت 
للطلبة احملول����ني من خارج 
جامعة الكوي����ت وهي 5/29 
- 2016/8/4، علم����ا أن كل 
اإلرشادات معلنة على شبكة 

اإلنترنت ودليل القبول. 

طلبة الدور الثاني

وأشار الى أنه نظرا لعقد 

هناك نس���با دني���ا محددة 
للطلب���ة ذوي االحتياجات 
الكويتيني  اخلاص���ة م���ن 
وأبناء الكويتيات املستوفني 
للشروط املنصوص عليها، 
على أن يقدم الطالب ضمن 
إعاقة  إثبات  أوراقه شهادة 
من الهيئة العامة لش���ؤون 
ذوي اإلعاقة. وهؤالء الطلبة 
عليهم مراجعة صالة القبول 

اختبارات الدور الثاني قبل 
القبول  انتهاء فترة اعتماد 
سيسمح للمس���توفني من 
هؤالء الطلبة لنسب القبول 
باجلامعة بتق���دمي طلبات 
االلتحاق قب���ل نهاية دوام 

يوم 2016/7/21.

ذوو االحتياجات الخاصة 

وأوض���ح د.مال اهلل أن 

اخلطة الزمنية لتقدمي طلبات االلتحاق 
بجامعة الكويت الفصل الدراسي األول 2017/2016

أوالً: استالم شهادات الطلبة احملولني من جامعات أخرى وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وأكادميية س��عد العبداهلل للعلوم األمنية ومنتس��بي اجليش الكويتي ومنتسبي احلرس 
الوطني خالل الفترة )األحد � اخلميس 2016/5/29 � 2016/8/4(. ثانيا: بداية التقدمي اإللكتروني عن 
طريق شبكة اإلنترنت خالل  الفترة )اجلمعة � السبت 17-2016/6/25(. يجب على الطلبة الكويتيني 
وأبن��اء الكويتيات ومواطني دول مجلس التعاون والطلب��ة املقيمني بصورة غير قانونية خريجي 
النظ��ام املوحد واملعهد الديني والثانوية األميركية وخريجي الثانوية اإلجنليزية واملتوقع تخرجهم 
http:// :فيها )خلريجي مدارس دولة الكويت فقط( التقدم عن طريق شبكة اإلنترنت على املوقع اآلتي

portal.ku.edu.kw/admission وتكون مراجعة صالة القبول والتسجيل )الشويخ( لالستفسار وليس 
لتقدمي طلب االلتحاق )االحد � اخلميس 19-2016/6/23( كما ميكن االستفسار باالتصال على الرقم 
1866000 خالل الفترة )اخلميس � اخلميس 16-2016/6/30(. ثالثا: الفئات املسموح لها بتقدمي طلبات 

االلتحاق في صالة القبول والتسجيل )الشويخ( خالل الفترة )االثنني � اخلميس 2016/6/23-20(.

الفئاتالتاريخاليوم

2016/6/20االثنني
الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات احلاصلون على الشهادة 

الثانوية من خارج الكويت.

2016/6/21الثالثاء
فئة الطلبة غير الكويتيني: أبناء الشهداء � أبناء وأزواج 

الديبلوماسيني � منح الطلبة املتفوقني � أبناء وأزواج أعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة.

2016/6/22األربعاء
فئة الطلبة غير الكويتيني: أزواج الكويتيني � أبناء وأزواج )أعضاء 

الهيئة األكادميية املساندة، مدرسو اللغات، العاملون باجلامعة(.
جميع الفئات السابقة.2016/6/23اخلميس

آخر يوم الستالم طلبات االلتحاق الكترونيا خلريجي املرحلة الثانوية باجلامعة يوم السبت 2016/6/25

رابعا: اعتم��اد قبول الطلبة )الكويتيني وأبناء الكويتيات( خ��الل الفترة )االثنني � اخلميس 
.)2016/7/21 � 2016/7/11

والتسجيل في مواعيد العمل 
الرس���مية لتق���دمي طلبات 
التحاقهم باجلامعة للفصل 

األول املقبل. 
وأوض���ح د. مال اهلل ان 
على طلبة مدارس الثانوية 
اإلجنليزية املتوقع تخرجهم 
للفصل الصيفي تقدمي طلبات 
االلتحاق باجلامعة إلكترونيا 

خالل املواعيد احملددة.

17 إلى 25 يونيو فترة تقدمي طلبات االلتحاق 
بجامعة الكويت للعام 2017/2016

)يوسف كرمي( املتفوق هشام أشرف أبو النصر مع والديه وشقيقته  

)يوسف كرمي( شريف أمجد عامر مع والديه وشقيقه  

أهدى تفوقه ملصر والكويت ومتنى خدمتهما في مجال طب األسنان

شكر الكويت على دعمها .. وسيدرس »الطب« في مصر

العاشر على »العلمي« هشام أبو النصر بـ %99.82:
حرصت على التنظيم ولم أهمل »الترفيه«

شريف عامر الـ 11 على العلمي بـ %98.81:
ال بد من التقرب إلى اهلل والتحلي بالثقة في النفس

كش���ف املتفوق هش���ام 
أش���رف أبو النص���ر والذي 
حصل عل���ى 99.82% علمي 
عن الطريقة التي مكنته من 
حتقيق التفوق والتواجد في 
املرتبة العاشرة بني املتفوقني 
العلمي، مبينا  القس���م  على 
انه كان يتابع دروسه يوميا، 
ويحرص على االنتباه لشرح 
وتوجيه���ات معلمي���ه، وال 
يتوانى عن التواصل املستمر 
معهم س���واء داخل أو خارج 
املدرسة لالستفسار عما يشكل 

عليه.
انه  النصر  أب���و  وأضاف 
اعتمد من���ذ بداية العام على 
تنظيم الوقت، ولم يغفل جانب 
الترفيه بني حني وآخر إلبعاد 

امللل عن نفسيته.
إلى  وأهدى هشام تفوقه 
بلده األم مصر ووطنه الثاني 
الكويت، كما عبر عن عرفانه 

نصح الطالب شريف أمجد 
عامر والذي حل في املرتبة 
ال���� 11 على القس���م العلمي 
ب���� 98.81%، نص���ح زمالءه 
بتعزيز عالقته���م مع اهلل 
عبر االلتزام بتعاليم الدين 
واألخالق احلمي���دة والبر 
بالوالدين والتعامل احلسن 
مع املعلمني، الفتا الى أهمية 
التحلي بالثقة بالنفس وعدم 

القلق أو اخلوف.
وتوجه شريف بالشكر 
واالمتنان الى الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا، مؤكدا أن 
لها الفضل الكبير عليه وعلى 
الكثير من زمالئه،  مضيفا 
أنه سيدرس الطب البشري 
في وطنه مصر - بجامعة 

املنصورة.

وامتنانه لدعم أسرته وجهود 
معلميه، متمنيا أن يظل دائما 

عند حسن ظنهم، ويخدم وطنه 
في مجال طب األسنان.


