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تفتح آفاقاً جديدة للطلبة الراغبني في استكمال دراستهم مبراحل التعليم العالي ما بعد الدبلوم

كلية الكويت التقنية توقع اتفاقية تعاون مع« »Gust

حرصا من كلية الكويت التقنية ()K-TECH
على حتقيق الرقي والتواصل مع باقي اجلامعات
اخلاصة في الكويت وعلى مصلحة خريجي
الكلية الراغبني في مواصلة دراستهم اجلامعية
على نحو يتوافق مع اهتماماتهم وإمكاناتهم
األكادميية ،أبرمت كلية الكويت التقنية اتفاقية
تعاون مع جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
( )GUSTفي الكويت تس����مح بقبول جامعة
اخللي����ج للعلوم والتكنولوجي����ا بالوحدات
الدراسية لطلبة كلية الكويت التقنية مما يفسح
املج����ال أمام طلبة الكلية ملواصلة حتصيلهم
العلمي واستكمال دراستهم اجلامعية في جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت لنيل
شهادة البكالوريوس في تخصصات إدارة نظم
املعلومات ()Management Information System
وتخصص التسويق (.)Marketing

ووقع االتفاقية كل م����ن د .دونالد بيتس
رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
ود.عادل الزراعي نائب رئيس مجلس امناء كلية
الكويت التقنية ،وسوف تبدأ االتفاقية في حيز
التنفيذ في بداية العام الدراسي .2016/2017
وقد أفاد نائب رئيس مجلس أمناء كلية الكويت
التقنية بأن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا من شأنه أن يفتح
آفاقا جديدة لطلبة الكلية الراغبني في استكمال
دراستهم مبراحل التعليم العالي ما بعد الدبلوم،
حسبما تقتضيه خططهم الدراسية وأداؤهم
األكادميي ،وخصوصا أن االتفاقية تشتمل على
توسيع قائمة املقررات املعادلة خلريجي كلية
الكوي����ت التقنية من قبل جامعة اخلليج مما
يتيح لهم استكمال دراستهم اجلامعية خالل
أقصر فترة زمنية ممكنة.

اتفاقية تعاون بني مركز التعليم املستمر
في «األميركية» واملجلس البريطاني

رسوم دراسية جديدة

للراغبني في الدراسة مبصر

اعلن امللحق الثقافي الكويتي في القاهرة د.ش���ايع الشايع
عن هذه الرسوم الدراسية التي أقرها مجلس الوزراء املصري
على الطلبة الوافدين املستجدين للعام  ،٢٠١٦/٢٠١٧وال يشمل
الطالب القدمي .وأش���ار الى ان الرس���وم اجلديدة التي اقرت
للمرحلة اجلامعية سيتم دفعها
بالدوالر وهي رسم قيد ألول
مرة مق���دار  1500دوالر فيما
املصروفات الدراسية السنوية
هي  6000دوالر لكليات الطب
وطب األسنان و 5000دوالر
لكليات الهندسة واحلاسبات
والصيدلة والعالج الطبيعي
و 4000دوالر لكلي���ات الطب
البيطري والزراعة والعلوم
والتمري���ض و 3000دوالر
للكليات واملعاهد االخرى.
وعن رس���وم الدراس���ات
د.شايع الشايع
العليا قال ه���ي على النحو
التالي رس���م قيد ألول مرة
مق���دار  1500دوالر فيم���ا
املصروفات الدراسية السنوية
هي  6000دوالر لكليات الطب
وطب األسنان و 5500دوالر
لكليات الهندسة واحلاسبات
والصيدلة والعالج الطبيعي
و 5000دوالر لكلي���ات الطب
البيطري والزراعة والعلوم
والتمري���ض و 4500دوالر
للكليات واملعاهد األخرى.
صورة القرار

«مع ًا»  ..قائمة جديدة
في فرنسا والدول املجاورة
آالء خليفة

صورة جماعية بعد توقيع االتفاقية

وقع مركز التعليم املستمر
ف���ي اجلامع���ة األميركية في
الكويت اتفاقي���ة تعاون مع
املجلس البريطاني  -الكويت
 تركز على املجاالت الرئيسيةللتقييم واجلودة األكادميية.
ووقع اتفاقية التعاون كل
من بثين���ة اخلبيزي ،مديرة
مركز التعليم املستمر ،وجيم
أونيل ،نائب مدير االمتحانات
في املجلس الثقافي البريطاني
في الكويت .وس���وف تكون

الشراكة سارية املفعول ابتداء
م���ن يونيو ع���ام  2016حتى
أغسطس عام  2019وأعربت
بثينة اخلبيزي عن سعادتها
بتوقيع االتفاقي���ة اجلديدة
قائل���ة« :إن مرك���ز التعليم
املس���تمر هو منص���ة إلقامة
شراكات محلية وعاملية ،وهذا
ما دفعنا إلى إقامة هذه الشراكة
مع املجلس الثقافي البريطاني.
سوف تسمح لنا هذه الشراكة
بخلق فرص جديدة ،وتسهيل

تناقل اخلب���رات واملعلومات
من مختلف املؤسس���ات في
اململكة املتحدة إلى الكويت،
من جهته أوضح جيم أونيل
مدير االمتحانات في املجلس
الثقافي البريطاني في الكويت،
«طوال عش���رة أعوام ،متتع
املجلس بعالقة شراكة مثمرة
م���ع اجلامع���ة األميركية في
الكويت» .وبالتعاون معا قدمنا
امتحانات  IELTSللقبول في
جامعات الكويت.

عبر املشرف العام للجنة التنسيقية لقائمة معا محمد الياسني
عن سعادته بانطالقة قائمة ستكون نبراسا لطلبة وطالبات فرنسا
والدول املجاورة حيث قال :نعلن عن قائمتنا «قائمة معا» في ظل
جو من التفاؤل ملسناه من استقراءنا للساحة الطالبية في فرنسا
والدول املجاورة ،كما نشكر اجلموع الطالبية على الترحيب الذي
القيناه من فكرة تأسيس قائمة جتمع الطلبة الكويتيني حتت مظلة
واحدة» .وأضاف الياسني ان اسم «معا» هو اسم جديد على الساحة
النقابية الطالبية ،ونحن بدورنا سنسعى دائما ألن نكون مميزين
بفكرنا احملافظ الذي سيجمع الطلبة الكويتيني الدارسني في فرنسا
والدول املجاورة حتت مظلة واحدة ،يجمعهم حب الوطن وخدمة
الطلبة ،تكريس����ا للوحدة الوطنية التي نسمو إليها ،بعيدين كل
البعد عن جميع أشكال التلون الطائفي والفئوي والقبلي».
وعن املبادئ واألسس التي تقوم عليها قائمة «معا» قال الياسني:
«نسعى دائما الى تكريس الوحدة الوطنية واالنتماء وغرس الهوية
الوطني����ة للطلبة الكويتيني في اخلارج ونطمح ملجتمع مثالي بال
اي شكل من اش����كال العنصرية الطائفية اوالعرقية ،وهي املبادئ
التي يتبناها مؤسس����و القائمة ،وكل املنضم��ي�ن لها يحتويها هذا
البيان التأسيسي.

