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تأكيدًا ملا نشرته «األنباء».. الوافدون يدرسون على نفقتهم بجامعة الكويت

آالء خليفة - ثامر السليم 

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
بعددها الصادر في ٥ يوليو 
املاضي، أعلن أمني عام جامعة 
الكويــت باإلنابــة واملتحدث 
الرســمي لهــا د.محمد زينل 
عن فتح بــاب تقدمي طلبات 
االلتحــاق للطلبــة األجانب 
من خريجي املرحلة الثانوية 
الراغبــني في الدراســة على 
نفقتهم اخلاصة خالل الفترة 
من األحد ٢١ حتى السبت ٢٧ 
اجلاري. وأضاف زينل: يكون 
التقــدمي إلكترونيــا للطلبة 
األجانب املقيمني في الكويت 
وطلبة دول مجلس التعاون 
اخلليجــي فقط املســتوفني 
شــروط القبول من خريجي 
النظام املوحد واملعهد الديني 
والثانوية األمريكية وخريجي 
الثانوية االجنليزية (لطلبة 
مــدارس الكويت فقــط)، أما 
املقيمون  الطلبــة األجانــب 
في الكويــت وطلبة مجلس 
التعــاون احلاصلــون علــى 
الثانوية مــن خارج الكويت 
فعليهم مراجعة صالة القبول 
والتســجيل بالشويخ خالل 
الفترة مــن ٢١ اجلاري حتى 
٢٥ منــه مصطحبــني معهم 
املستندات واألوراق الالزمة، 
وتقدمي طلبات االلتحاق عن 
طريــق شــبكة اإلنترنت من 
خــالل الدخــول علــى نظام 
http:// :القبول اإللكترونــي
portal.ku.edu.kw/admission

معدالت القبول

وأوضح زينل أن الطلبة 
األجانب املسموح لهم بالتقدمي 
هم احلاصلون على معدل ٧٥٪ 
فأكثر للقسم العلمي، و٨٠٪ 
فأعلى لألدبي على أن يكونوا 
من خريجي الثانوية في العام 
الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ أو العام 
٢٠٢٠ -٢٠٢١، وعليه فالذين 
يرغبون في التقدم للجامعة 
يجب أن يكونوا مســتوفني 
النســب الدنيا وكل شــروط 

اإلجنليزيــة، ١٥٪ من نتيجة 
امتحان الرياضيات، ويشترط 
اجتيــاز املقابلة الشــخصية 
للقبول بقسم علوم اضطرابات 

التواصل بالكلية.
«اآلداب»

تكون األولوية للحاصلني 
علــى أعلــى معــدل مكافــئ 
محســوبا بنــاء على نســبة 
الثانويــة ونتيجــة امتحان 
القــدرات للطالب فــي اللغة 
العربية وفقا لألوزان اآلتية: 
الشــهادة  ٨٥٪ مــن نســبة 
الثانويــة، ١٥٪ مــن نتيجــة 
العربيــة،  اللغــة  امتحــان 
ويشترط للتنافس على مقاعد 
قسم اللغة الفرنسية اجتياز 
الطالــب المتحــان القــدرات 
بنســبة ٥٠٪ فأعلــى، وفــي 
قسم اللغة اإلجنليزية تكون 
األولوية للحاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتيجة 
امتحان القدرات للطالب في 
اللغة اإلجنليزية وفقا لألوزان 
اآلتية: ٨٥٪ من نسبة الشهادة 
الثانويــة، ١٥٪ مــن نتيجــة 

امتحان اللغة اإلجنليزية.
«الشريعة والدراسات اإلسالمية»

تكون األولوية في القبول 
للطلبة احلاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتيجة 
امتحان القدرات للطالب في 
اللغــة العربية وفقا لألوزان 
اآلتية: ٨٥٪ من نسبة الثانوية، 
١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 

العربية.
«العلوم االجتماعية»

تكون األولوية للحاصلني 
علــى أعلــى معــدل مكافــئ 
محســوبا بنــاء على نســبة 
الثانويــة ونتيجــة امتحان 
القــدرات للطالب فــي اللغة 
العربية وفقا لألوزان اآلتية: 
٩٠٪ من نسبة الثانوية، و١٠٪ 
مــن نتيجــة امتحــان اللغة 

املساعدة، وذلك وفقا للمقاعد 
الشاغرة والشروط اخلاصة 

بكل كلية كاآلتي:
«الهندسة والبترول»

نســبة  تقــل  أال  يجــب 
الطالب عن ٨٠٪ في شــهادة 
الثانوية (القسم العلمي) أو 
ما يعادلها، وتكون األولوية 
للحاصلــني على أعلى معدل 
مكافئ محســوبا بنــاء على 
الثانويــة ونتائــج  نســبة 
القــدرات للطالب  امتحانــي 
وفقا لــألوزان اآلتيــة: ٦٥٪ 

اآلتية:
٧٠ ٪ من نســبة الشهادة 
الثانويــة، ٢٠٪ مــن نتيجة 
امتحان اللغة اإلجنليزية، ١٠٪ 
من نتيجة امتحان الرياضيات.

«العلوم اإلدارية»

تكون األولوية في القبول 
للطلبة احلاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتائج 
القــدرات للطالب  امتحانــي 
وفقــا لــألوزان اآلتيــة: ٧٠٪ 
من نسبة الشهادة الثانوية، 

من نسبة الشهادة الثانوية، 
١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 
اإلجنليزية، ٢٠٪ من نتيجة 

امتحان الرياضيات.
«العلوم الطبية املساعدة»

أال تقل نسبة املتقدم عن 
٨٠٪ فــي شــهادة الثانويــة 
(القسم العلمي) أو ما يعادلها، 
وتكــون األولوية للحاصلني 
علــى أعلــى معــدل مكافــئ 
محســوبا بنــاء على نســبة 
الثانويــة ونتائج امتحانات 
القدرات للطالب وفقا لألوزان 

١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 
اإلجنليزيــة، ١٥٪ من نتيجة 
امتحان الرياضيات، أال تقل 
درجة اختبار القدرات عن ٤٠٪ 
في امتحان اللغة اإلجنليزية.

«العلوم احلياتية»

تكون األولوية في القبول 
للطلبة احلاصلني على أعلى 
معدل مكافئ محســوبا بناء 
على نسبة الثانوية ونتائج 
امتحاني القدرات كاآلتي: ٧٠٪ 
من نسبة شــهادة الثانوية، 
١٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 

العربيــة، واجتيــاز املقابلة 
الشــخصية فــي بدايــة كل 
فصل دراسي لطلبة تخصص 

اخلدمة االجتماعية.
«التربية»

اجتياز املقابلة الشخصية 
التــي جترى للمقبولني فيها 
في بداية كل فصل دراســي، 
للتخصصــات  بالنســبة 
العلمية، تكون األولوية في 
القبول للطلبة احلاصلني على 
أعلى معدل مكافئ محسوبا 
بنــاء علــى نســبة الثانوية 
ونتيجــة امتحانات القدرات 
للطالب وفقا لألوزان اآلتية: 
٨٠٪ مــن نســبة الثانويــة، 
٧٫٥٪ مــن نتيجــة امتحــان 
اللغة اإلجنليزية، ٧٫٥٪ من 
الرياضيات،  امتحان  نتيجة 
٥٪ من نتيجة امتحان اللغة 

العربية.
بالنســبة للتخصصــات 
األدبية، تكــون األولوية في 
القبول للطلبة احلاصلني على 
أعلى معدل مكافئ محســوبا 
بنــاء علــى نســبة الثانوية 
ونتيجــة امتحانــي القدرات 
للطالب وفقا لألوزان اآلتية: 
٨٠٪ من نسبة الثانوية، و١٠٪ 
مــن نتيجــة امتحــان اللغة 
اإلجنليزية و١٠٪ من نتيجة 

امتحان اللغة العربية.
«العلوم» و«احلقوق»

اجتيــاز  يشــترط  ال 
اختبــارات القــدرات لكليتي 
العلــوم واحلقــوق ويكــون 
القبــول بنــاء علــى نســبة 

الثانوية العامة.
وذكر زينل أنه سيتم إعالن 
نتائج قبول الطلبة األجانب 
بعــد انتهــاء فتــرة التقدمي، 
وسيتم إرسال رسائل نصية 
للطلبــة املقبولــني مبواعيد 
اعتمــاد قبولهــم باحلضور 
الشــخصي لصالــة القبــول 
الشــويخ  والتســجيل فــي 
مصطحبني معهم املستندات 

املطلوبة.

في ١٠ كليات وبدء تقدمي طلبات االلتحاق من ٢١ حتى ٢٧ اجلاري للحاصلني على ٧٥٪ فأكثر للقسم العلمي و٨٠٪ لـ «األدبي»

صورة عن خبر «األنباء» املنشور في ٥ يوليو املاضيد.محمد زينل

القبول األخرى املعلنة بدليل 
القبول والتحويل، وسيكون 
التقدم للتخصصات الشاغرة 
فقط، ويجوز احتساب نتائج 
 IBT أو   TOEFL اختبــارات 
TOEFL أو IELTS بديال الختبار 
القدرات األكادميية في اللغة 
اإلجنليزيــة عند احتســاب 
املعدل املكافئ قبل انتهاء فترة 
تقدمي طلبات االلتحاق كما هو 
منصوص عليه في سياســة 
القبــول والتحويل املعتمدة 
من مجلس اجلامعة، ويجوز 
احتساب النتائج لإلعفاء من 
دراسة املقرر التمهيدي على 
أن تقدم النتيجة قبل انتهاء 

فترة اعتماد القبول.
التخصصات املتاحة

وبــني أنه ميكــن للطلبة 
األجانب التقدم بطلب االلتحاق 
اآلتيــة واملقاعــد  بالكليــات 

الشاغرة فقط:
اآلداب، التربية، احلقوق، 
والدراســات  الشــريعة 
العلوم  العلوم،  اإلســالمية، 
االجتماعية، العلوم اإلدارية، 
الهندســة  العلوم احلياتية، 
والبتــرول، والعلوم الطبية 

في كليات: اآلداب والتربية واحلقوق والشريعة والعلوم والعلوم االجتماعية والعلوم اإلدارية والعلوم احلياتية والهندسة والبترول والعلوم الطبية املساعدة.. وتقدمي الطلبات إلكترونيًا 

مصادر لـ «األنباء»: الدريعي عميدًا
لشؤون الطلبة بجامعة الكويت

آالء خليفة

أكدت مصادر لـ «األنباء» 
انه ســيتم تعيني أســتاذ 
القانون العام بكلية احلقوق 
بجامعة الكويت أ.د.سامي 
الدريعــي عميدا لشــؤون 
الطلبــة بالتكليــف خلفــا 
للعميد الســابق د.سلمان 
العنزي. وأوضحت املصادر 
أن د.الدريعي سيباشر عمله 
بالعمادة بدءا من األسبوع 

املقبل.
د.سامي الدريعي

القناعي لـ «األنباء»: يجب التركيز
على ٥ تخصصات جامعية مطلوبة في املستقبل

آالء خليفة

شدد رئيس جمعية اعضاء 
التدريــس بجامعــة  هيئــة 
الكويت د.شمالن القناعي على 
ضرورة حتقيق االستقاللية 
التامة جلامعة الكويت من اجل 
تطويرها، موضحا ان اجلامعة 
تخضع لسلطات رقابية من 
وزارة املالية وديوان احملاسبة 
املاليــني،  املراقبــني  وجهــاز 
باإلضافة الى ديوان اخلدمة 
املدنية فيما يخص املوظفني 

غير األكادمييني. 
وأشار القناعي الى ان هناك 
الكويت  ضغطا على جامعة 
الوحيدة،  كونها احلكوميــة 
كما انها مضطــرة الى قبول 

املقبولــني باجلامعة  الطلبة 
مع احتياجات ســوق العمل 
فليس من املنطقي ان تكون 
الطاقة االســتيعابية إلحدى 
الكليات من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ طالب 
ويفرض عليها قبول أكثر من 
٢٠٠٠، مطالبا بتحديد اعداد 
الطلبة املقبولــني بعيدا عن 
اي تدخــالت او محاصصات 
سياســية خارجيــة، مؤكدا 
ضــرورة ان يكــون هنــاك 
تنوع في اجلســد التدريسي 
من مختلف الدول، فاجلامعة 
تضــم ٢٠٠٠ عضــو هيئــة 
تدريس منهــم ١٥٠٠ كويتي 
مقابــل ٥٠٠ أجنبي وهذا لن 

يحقق التطور املنشود. 
االبتعــاث  ان  وذكــر 

اخلارجي يجب ان يركز على 
٥ تخصصات رئيســية فقط 
وعلى رأسها الطبية بجميع 
الروبوتــات  أفرعهــا وعلــم 
وعالقتــه بالفضــاء واألمــن 
الســيبراني والتكنولوجــي 
والتمريض والهندسة الذكية 
فضــال عــن تخصــص ادارة 
املرافــق الســيما ان الكويت 
مقبلــة على تنفيذ مشــاريع 

عمالقة ومبان ذكية. 
ومن ناحيــة أخرى، لفت 
الى ضرورة تعزيز ميزانية 
اجلامعــة الســيما ميزانيــة 
األبحاث واملؤمترات وإيجاد 
كادر مالي جديد يليق باملكانة 
االجتماعية واألكادميية لعضو 

هيئة التدريس.

طالب بتحقيق االستقاللية التامة اإلدارية واملالية جلامعة الكويت

د.شمالن القناعي

الطلبة في جميع التخصصات، 
ويفتــرض ان يكــون لهــا 
احلــق فــي الرفــض ببعض 
التخصصات.  وأضاف: ال بد 
من حتقيق مواءمة بني اعداد 

السويري لـ «األنباء»: زيادة أعداد الطلبة املبتعثني

آالء خليفة

الهيئة  طالــب رئيــس 
التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلبــة الكويــت م.فــالح 
السويري بضرورة زيادة 
اعداد الطلبة املبتعثني في 
الداخل واخلارج واإلسراع 
في افتتاح جامعة عبداهللا 

السالم احلكومية ومباشرة 
العمل بهــا وتعيني الكادر 

التعليمي.
ودعــا الســويري فــي 
لـــ «األنباء» إلى  تصريح 
أيضا زيــادة املخصصات 
املاليــة للطلبــة املبتعثني 
وزيــادة  اخلــارج  فــي 
الـمـكـافـــأة االجتماعيــة 

الدارســني داخل  للطلبــة 
الكويــت، مؤكــدا ضرورة 
التوسع في ابتعاث الطلبة 
بالتخصصات العلمية في 
اخلارج والتوسع في الئحة 
اجلامعــات املعتمــدة فــي 
اجلهاز الوطنــي لالعتماد 
الوطنــي وضمــان جودة 

م.فالح السويريالتعليم.

دعا إلى ضرورة اإلسراع في افتتاح جامعة عبداهللا السالم

 «PCSP» د.كوثر علي تفوز باملركز األول مبؤمتر
لتركيبات األسنان في أميركا

فازت معيدة البعثة بقسم العلوم الترميمية 
في كلية طب األسنان بجامعة الكويت د.كوثر 
علي باملركز األول لألبحاث املقدمة في مجال 
تركيبات األســنان مبؤمتر «PCSP» السابع 
والثمانني والذي أقيم بوالية نيومكســيكو 
بالواليات املتحدة الشهر املاضي. وقال القائم 
بأعمال عميد كلية طب األسنان د.راشد العازمي 
إن العام األكادميي ٢٠٢٢-٢٠٢١ شهد إجنازات 

مميزة ملعيــدي البعثات في الكلية من براءة 
اختراع مرورا بتحقيــق املراكز األولى في 
احملافل العلمية، مشــيدا بأدائهم األكادميي 
العالي، مؤكدا أن الكلية تضع جودة التعليم 
نصب أعينها، وهو ما تشــهد عليه إجنازات 
التدريس،  طلبتها ومبتعثيها وأعضاء هيئة 
إضافة إلــى آراء وفود املمتحنني اخلارجيني 

من مختلف اجلامعات الدولية.
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