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الرومي: بحث آراء 
األساتذة لتطوير 

العمل في اجلامعة

«الهندسة والبترول»: 
«التصميم الهندسي» 

تتويج ملشاريع 
الطلبة

الدور الثاني 
للمرحلة الثانوية 

يبدأ بعد العيد

التقى مدير جامعة الكويت 
د.يوســف الرومي مع أســرة 
الشــريعة والدراســات  كلية 
اإلسالمية ممثلة بأعضاء الهيئة 
األكادميية والهيئة األكادميية 
املســاندة والهيئــة اإلداريــة 
وطلبة وطالبات الكلية، وذلك 
بحضــور القائم بأعمال نائب 
مدير اجلامعة للعلوم الطبية 
د.عادل احلنيان، والقائم بأعمال 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
د.أسعد الراشد، والقائم بأعمال 
نائب مدير اجلامعة لألبحاث 
د.علي املطيري، والقائم بأعمال 
عميد كلية الشريعة والدراسات 
اإلسالمية د.محمد الطبطبائي، 
وذلك يوم أمس األول في مسرح 
عبداهللا اجلابر باحلرم اجلامعي 

في الشويخ.
وخالل اللقاء، ذكر د.يوسف 
الرومــي أن الهــدف مــن هذه 
اللقاءات التعــرف على اآلراء 
واملقترحــات التي تســهم في 
تطويــر العمــل فيمــا يصب 
مبصلحة الطلبة الذين يعدون 
من أهم الركائز التي تهتم بها 
جامعة الكويت، وقدم د.الرومي 
عرضــا بعنــوان «فجر عصر 
جديد» يتنــاول أهم إجنازات 
اإلدارة اجلامعية خالل األشهر 

الثالثة املاضية.
من جهته، رحــب القائم 
بأعمال عميد كلية الشريعة 
والدراسات اإلسالمية د.محمد 
الكويت  الطبطبائــي مبدير 
الرومي وبأعضاء  د.يوسف 
التدريــس واإلداريني  هيئة 
وطلبــة وطالبــات الكليــة، 
وشكر مدير اجلامعة على هذا 
اللقاء الذي من شأنه تقوية 
العالقــة بــني اإلدارة العليا 
للجامعــة والكليات ومراكز 

العمل املختلفة.

الهندســة  كليــة  أكــدت 
والبتــرول بجامعــة الكويت 
التصميــم  أهميــة معــرض 
الهندســي الـ٤١ الذي ينطلق 
في اخلامس من شهر يوليــــو 
اجلاري باعتباره تتويجـــــا 
الطلبــة نتيجــة  ملشــاريع 
عملــــهم خالل خمس سنوات 

دراسية.
وقال مدير مركز التدريب 
الهندسي واخلريجني في الكلية 
د. دعيج الركيبي في تصريح 
صحافــي إن املعــرض الذي 
يستمر ثالثة أيام برعاية مدير 
اجلامعــة د.يوســف الرومي 
ودعم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي يهدف أيضا إلى عرض 
املشاريع التي يبتكرها طلبة 
الكلية للسنة النهائية ضمن 

مقرر التصميم الهندسي.
أن  الركيبــي  وأوضــح 
املعــرض يضــم املشــاريع 
العلمـيــــة مــــن مختـلــــف 
التخصصات العلمية للكلية. 
وبني أن املعرض يشــمل 
ســبعة مجاالت، األول مجال 
الصناعة والبناء ويركز على 
االبتــكار فــي مجــال الثورة 
الصناعيــة بزيــادة عمليات 
الصناعة ومواد البناء احلديثة 
وطرقها، واملجال الثاني الطاقة 
النظيفة واملــوارد الطبيعية 
ويقــدم وفــرة فــي احللــول 
املبتكــرة نحــو  الهندســية 
طاقة متجددة نظيفة ويسهم 
في ابتــكار طرق االســتفادة 
القصوى من املوارد الطبيعية.

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  وزارة  حــددت 
مواعيد اختبارات الدور الثاني 
خارج اجلدول لطلبة صفوف 
املرحلة الثانوية شاملة الدوام 
الصباحــي واملنــازل على أن 
تكون قبل عيد األضحى املبارك، 
بينما تنطلق امتحانات املواد 

بحسب اجلدول بعد العيد.
امتحانــات  وستســتمر 
املــواد خــارج اجلــدول مــن 
اليــوم حتى األربعــاء املقبل، 
علــى أن يؤدي طلبــة املنازل 
اختبار مادة الدستور وحقوق 
اإلنســان الثالثــاء، والقــرآن 
الكرمي االربعاء. أما بالنســبة 
المتحانات الدور الثاني لطلبة 
الــدوام الصباحــي للثانوية 
فستبدأ ١٧ اجلاري بعد عطلة 
العيد وتستمر حتى ٢٦ منه، 
على أن يضاف نصف ســاعة 
علــى الوقت لطلبة صعوبات 

التعلم في جميع املواد.

سارة سلمان: أطمح إلى دراسة األمن السيبراني
قالت الطالبة املتفوقة ســارة 
حــازم ســلمان، احلاصلــة على 
٩٧٫٣٢٪ مــن القســم العلمي في 
مدرســة اإلخالص الثانوية، انها 
تطمح إلى دراسة األمن السيبراني، 
مهدية جناحها إلى والدها ووالدتها، 
معربة عن ســعادتها باحلصول 
على هذه النســبة املرتفعة التي 
حتققــت بعد جهد ومثابرة طوال 

العام الدراسي.
وأضافت سارة انها كانت تدرس 
نحو ٦ ســاعات يوميا، متوجهة 
بالشــكر لوالديهــا ومعلماتهــا 
وللكويت على الدعم واملســاندة 
خالل املرحلة املاضية، مؤكدة ان 
االمتحانات هذا العام جاءت سهلة 
وميسرة وال يوجد بها أي صعوبات 

وفي مستوى الطالب املتوسط.
ونصحت املقبلني على الثانوية 
العامــة بالدراســة أوال بأول منذ 
بداية العام، ووضع أهداف محددة 
والسعي إلى حتقيقها، الفتة إلى 
أنهــا مرحلــة مهمة جــدا للطلبة 
ويتوقف عليها الكثير في حياتهم 

املستقبلية.

حصلت على ٩٧٫٣٢٪ في القسم العلمي مبدرسة اإلخالص الثانوية

الطالبة املتفوقة سارة حازم سلمان

مشاري الراشد تخّرج بامتياز ومعدل ٣٫٩٣: 
مجتمع الفيزياء يولد الشغف واإللهام العلمي

ألقى كلمة اخلريجني املتفوقني في جامعة كاليفورنيا «لوس إجنيليس»

البروفيسور زونغ بوكانق مع الطالب مشاري الراشد ووالده خالد الراشد ووالدته د.عنادل املطر

الطالب مشاري الراشد مع عائلته في لقطة تذكارية مبناسبة التخرج

وسط املجرة، واملستشار البحثي تشوجنبو 
كاجن وغيرهم، كذلك توافر كل فروع الفيزياء 
بهذه اجلامعة العريقة واملختبرات والنوادي 
ومرصد «جريفيث» للفيزياء ورحلة علم 
الفلك والفيزيــاء الترفيهية واالجتماعات 
ليال في الهواء الطلق، وغير ذلك من األمور 
الباعثة على االهتمام بالبحث واالستفادة 
من النظريات الفيزيائية وتطبيقاتها وأثر 

ذلك في اإللهام العلمي.

أكــد الطالب مشــاري خالد الراشــد أن 
طموحات الشــباب الكويتــي كبيرة جدا، 
جاء ذلك خــالل كلمة اخلريجني املتفوقني 
التي ألقاها في احلفــل الذي أقيم بجامعة 
كاليفورنيا (لوس أجنيليس) والتي تعتبر 
من أقوى ١٠ جامعات في العالم، حيث حصل 
مشاري على معدل عام ٣٫٩٣ ومعدل امتياز 
رفيع في الفيزياء، علما أنه الطالب الكويتي 

الوحيد في القسم.
وحتدث الراشد عن رحلته في اجلامعة 
وشغفه جتاه العلوم والرياضيات والتدريس 
وكيف بدأ بسلسلة الفيزياء العامة وحساب 
املوجات الكهرومغناطيســية، واكتشــاف 
ماكســويل وصوال إلى «ســحر الفيزياء» 
كمجموعة من األفكار التي ال تنســب حقا 
إلى شــخص واحد ولكنها أفكار ميكن ألي 
شخص جتربتها واالستمتاع بها من خالل 

املعادالت وإجراء التجارب.
كما عبر الراشد عن مشاعره مع تعلمه 
املزيد، وكيف خاطر مبا اعتقد أنه سيستمتع 
به وبأفضل قرار في حياته، إذ تعرف على 
بعــض األفــكار االكثر إثــارة لالهتمام في 
تاريــخ البشــرية وأصبح جــزءا من أكثر 
املجتمعــات حيويــة وإلهامــا فــي جامعة 
كاليفورنيا باملجتمع الفيزيائي مع أساتذة 
وعلماء وزمالء أذكياء ومتميزين كاألستاذ 
ســالتزبيرج وأندريا جيز احلاصلة على 
جائزة نوبل الكتشافها فجوة سوداء هائلة 

مشاري الراشد مع البروفيسور جني بلوك

مصادر لـ «األنباء»: مجلس اجلامعة يبحث غدًا اعتماد
خطة قبول الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

ثامر السليم

كشــفت مصادر مطلعة لـ «األنبــاء»، أن مجلس جامعة 
الكويت سيجتمع غدا االثنني ملناقشة عدة بنود، أهمها سياسة 
قبول الطلبة املستجدين في اجلامعة للعام الدراسي املقبل 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، مبا فيها أعداد املقبولني والتحويل للجامعة، 
مضيفة أن االجتماع سيشهد البت في عدد املقبولني وحتديد 

مقاعد القبول في كليات اجلامعة.
وأشارت إلى أن عمادة القبول والتسجيل أعدت سياسة 
وقواعد القبول وعدد املقاعد املتاحة وفقا للطاقة االستيعابية 
لكل كلية، الفتة إلى أن اجلامعة ملتزمة بقبول كل مستوفي 
الشــروط من الطلبة الكويتيني أســوة بالسنوات السابقة. 
وبينت املصادر أن االجتماع سيحدد كذلك مواعيد التسجيل 
اإللكترونــي لتقدمي طلبــات االلتحاق، وفتــح النظام اآللي 
للتســجيل أمام خريجي الثانوية العامة، مؤكدة أن حتديد 

املواعيد سيكون بعد عطلة عيد األضحى املبارك.

اجلامعة ملتزمة بقبول كل مستوفي الشروط من الطلبة الكويتيني


