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خالل افتتاح الدورة الـ  92الحتاد اإلذاعات العربية

املبارك :العنف في املجمعات ظاهرة جديدة علينا

خالل استقبال املعهد العربي للتخطيط لوفد حضرموت اليمني

مال اهلل :توقيع «إنشاء املرصد التنموي» للنهوض باالقتصاد

عبداهلل العليان

أميرة عزام

ثمن رئيس احتاد إذاعات
ّ
ال����دول العربية اس����ماعيل
الششتاوي احتضان الكويت
الجتم����اع املجلس التنفيذي
الحتاد إذاعات الدول العربية
الـ  ،92موجها شكره إلى وزير
االعالم الشيخ سلمان احلمود
ووكالئه املس����اعدين وباقي
اللجان املسخرة إلجناح هذه
التظاهرة املهمة.
ج����اء ذلك خ��ل�ال افتتاح
اجتماع الدورة بحضور الوكالء
املساعدين في وزارة اإلعالم
الش����يخ فهد املبارك ومحمد
العواش ويوس����ف مصطفى
ورؤس����اء اإلذاعات العربية
وعدد من اإلعالميني.
وق����ال الشش����تاوي ان
االحتاد من مجلس تنفيذي
وجل����ان وجمعي����ة عمومية
تشكر الكويت ووزارة االعالم
وإعالميني وكل من ساهم في
تس����هيل هذه املهم����ة والتي
سنعمل اليوم حتى احلادي
عشر من هذا الشهر مبجموعة
من الفعاليات أهمها جلس����ة
احلوار املهني للجمعية العامة
واالفتتاح الرسمي للجمعية
العامة لالحتاد والترشيحات
ملناصب االدارة العامة لالحتاد.
وعلى هامش االجتماع ،قال
الوكيل املس����اعد لش����ؤون
اإلذاعة الش����يخ فهد املبارك
ان ه����ذه التظاهرة اإلعالمية
املهمة س����تتناول العديد من
البنود املهمة ملصلحة تطوير
برامج اإلذاعة والتلفزيون على
املستوى العربي.
وأوض����ح ان مش����كلة
العنف كما يحدث في بعض
املجمع����ات بالكوي����ت ه����ي
ظاهرة جديدة علينا ناهيك
عن االستخدام السيئ ملواقع
التواصل االجتماعي وما أدى
إليه من الس����ب والتعرض
ألعراض الناس وغيرها البد
م����ن مواجهته����ا إعالميا في
التلفزيون أو اإلذاعة للمساهمة
في عالجها.
وق����ال الوكيل املس����اعد
لقطاع التخطي����ط اإلعالمي
والتنمية ف����ي وزارة اإلعالم
محمد الع����واش على هامش

أكد املدير الع���ام للمعهد
العربي للتخطيط د.بدر مال
اهلل توقيع اتفاقية إنش���اء
املرصد التنموي في محافظة
حضرموت باعتباره املؤشر
األساس���ي إلدارة التنمي���ة
واالقتصاد وإعداد الدراسات
االقتصادي���ة والقواع���د
البيانية ،الفتا إلى أنه ال ميكن
النهوض بأي اقتصاد محلي
دون االستناد على البيانات
والتنب���ؤات االقتصادي���ة
املطلوبة.
وأوضح م���ال اهلل خالل
اس���تقباله لرئيس املجلس
احملل���ي ومحاف���ظ محافظة
حضرم���وت خال���د الديني
والوف���د املرافق ل���ه لتوقيع
االتفاقية في مقر املعهد العربي
للتخطي���ط ،صباح أمس أن
مهمة املرص���د التنموي دعم
صنع القرار على مس���توى
احملافظة واليمن ،مشيرا الى
تقدمي املعهد العربي للتخطيط
للك���وادر الالزم���ة للتدريب
والتطوي���ر ف���ي كل املراحل
من التأسيس وحتى املراحل
الالحقة ،متطلعا الى ان يكون
هذا الدعم منوذجا يحتذى به
في كل احملافظات.
من جانب آخر ،لفت مال
اهلل ال���ى االتفاق مع اجلانب
اليمني على السنة التشغيلية
ومتطلباته���ا فيبدأ احملافظ
باتخاذ القرارات لتخصيص
املبنى وتعيني الكوادر البشرية
الالزمة للمشروع وهي خطوة
لألمام سنتبعها إلجناز السنة
التشغيلية األولى.
ب���دوره ،خل���ص رئيس
املجل���س احملل���ي ومحافظ
محافظ���ة حضرم���وت خالد
الديني نتائج االجتماع في نقاط
ثالث وهي االتفاق على انشاء
املرصد التنموي وإنشاء مؤمتر

اسماعيل الششتاوي متوسطا صالح الدين معاوي ومحمد العواش

(قاسم باشا)

يوسف مصطفى مترئسا الوفد الكويتي

العواش :الكويت
سخرت كل
اإلمكانيات إلجناح
التظاهرة اإلعالمية
العربية
مصطفى :اجتماع
الكويت يأتي
لتنظيم مرحلة
جديدة وموضع
قدم في االحتادات
الدولية

االجتماع «ان الكويت حتتضن
اجتماع االحتادات وهو إعالن
عن باكورة اجتماعات للجمعية
العامة الحتاد إذاعات الدول
العربية .»34
وب��ي�ن ان الكويت ممثلة
بوزارة اإلعالم س����خرت كل
اإلمكانات إلجناح التظاهرة
اإلعالمية العربية وبتعليمات
مباش����رة من وزي����ر اإلعالم
الشيخ سلمان احلمود ،مضيفا
من اهم مواضيع التي ستتم
مناقشتها في املجلس التنفيذي
ومتهيدا لرفعه����ا للجمعية
العامة للدراسة االستشارية.
م����ن جهته ،أك����د الوكيل
املس����اعد لش����ؤون اإلذاعة
والتلفزي����ون بوزارة اإلعالم
يوسف مصطفى على هامش
االجتماع« :ان اهمية مؤمتر
احتاد اذاعات الدول العربية
الثاني والتس����عني انه يعقد
في الكويت وان اللقاءات التي
تتم فيها دائما تتسم بالنجاح
وحسن التنظيم واحلرص على

التوصي����ات التي تخرج من
املؤمترات واالجتماعات».
وق����ال ان االجتماع فيه
أجن����دة طويلة م����ن العمل
واستراتيجية يجب التأكيد
عليها ،وب��ي�ن أن االحتاد به
مجلس تنفي����ذي وجمعية
عمومية وسيخرجون بانتخاب
رئيس جديد ومناقشة قضية
الش����راكات ب��ي�ن االحتادات
العربية واإلقليمية ،قائال ان
«هذه الشراكات نعول عليها
في احت����اد االذاعات العربية
لكي تكون داعما لنا واليوم
العالم ال ميكن ان يعمل االعالم
مبفرده ان لم يكن لديه اذرع
متوزعة بقارات العالم وهذا
ما نسعى اليه وهو ان تكون
لنا ذراع قوية كاحتاد اذاعات
عربية في احتادات الدولية
والي����وم ملزمون وانه ليس
باختيارنا ان نعمل منفردين
في احلقل االعالمي في الفضاء
املرئي او املس����موع او حتى
الفضاء االلكتروني».

(محمد هاشم)

د.بدر مال اهلل يقدم درعا تذكارية حملافظ حضرموت

جانب من اجتماع اجلانبني الكويتي واليمني

الديني :مؤمتر
علمي بتمويل
املعهد في مارس
املقبل

علمي بتمويل من املعهد العربي
للتخطيط ف���ي مارس 2015
في عاصمة احملافظة وإعداد
خارطة اس���تثمارية للتمكن
من االستثمار في حضرموت
الغنية بالسياحة والثروات
النفطي���ة والس���مكية بع���د
التنسيق مع املعهد لالستعانة
بخبرائه املختصني في رسم
السياسات التنموية.
وتق���دم الدين���ي خ�ل�ال

جولته التفقدي���ة في املعهد
بصحب���ة الوف���د املرافق له
بالشكر والتقدير إلدارة املعهد
وللش���عب الكويتي الشقيق
الذي تربطه باليمن عالقات
وطيدة وقدمية ،ممتنا حلسن
االستقبال والضيافة ،متأمال
في ركن اجلمهورية اليمنية
واألركان العربي���ة ومتفقدا
للوح���ات والقاعات املجهزة
واملباني امللحقة.

خطة البعثات الداخلية للفصل الدراسي الثاني
2015/2014
فترات إستقبال البعثات الداخلية لجميع الفئات المشمولة بالبعثات الداخلية وهم (الكويتيون ،أبناء
الكويتيات ،أبناء الدبلوماسيين ،ذوي اإلحتياجات الخاصة) وال يمكن استقبال الطلبات خارج األيام التالية:
الفترة

الفئات المسموح لها بالتقدم بطلبات البعثة الداخلية

األحد  2014/12/7الى
األحد 2014/12/14

• االلتحاق ببرامج البكالوريوس من خريجي الثانوية.
• التحويل الى برامج البكالوريوس ضمن البعثات الداخليه بين الجامعات.

 lعلى الحاصلين على الثانوية او ما يعادلها التسجيل الكترونياً وذلك عن طريق موقع مجلس الجامعات الخاصة
 www.puc.edu.kwوذلك بعد التوجه إلى الجامعة/الكلية التي تم اختيارها كـرغبة اولى للحصول على ورقة
القبول منها لتحميلها في نظام التسجيل االلكتروني قبل انتهاء فترة التسجيل .للمزيد من المعلومات والتفاصيل
حول عملية التسجيل اإللكتروني يرجى زيارة موقع www.mohe.edu.kw/eRegistration/home.aspx
 lعلى فئتي ذوي االحتياجات الخاصة وأبناء الدبلوماسيين تعبئة طلب اإللتحاق بالبعثة الداخلية في قسم القبول في الجامعة
األمريكية في الكويت.
النسبة المئوية

النسبة المئوية

علمي

ذوي
اإلحتياجات
الخاصة

70

60

إدارة

70.5

60.5

تصميم جرافيكي

تمويل

72.2

62.2

لغة انجليزية

76.5

تسويق

70.6

60.6

وسائل إعالمية

74.8

64.8

محاسبة

78.1

68.1

العالقات الدولية

74.2

64.2

التخصصات

إقتصاد

التخصصات

نظم معلومات

النسبة المئوية

علمي

ذوي
اإلحتياجات
الخاصة

70.6

60.6

علوم كمبيوتر
(علمي فقط)

71

61

هندسة كمبيوتر
(علمي فقط)

83.9

66.5

هندسة كهربائية
(علمي فقط)

87.9

77.9

العلوم االجتماعية
والسلوكية

78

68

التخصصات

علمي

ذوي
اإلحتياجات
الخاصة

72

62
73.9

 lنسبة خريجي القسم األدبي ( 78%و 68%للطلبة ذوي االحتاياجات الخاصة) لجميع التخصصات ما عدا العلمية
منها.
 lعلى جميع الطلبة إجراء إمتحان تحديد المستوى للغة االنجليزية في الجامعة أو إجتياز إختبار  TOFELأو IELTS
 lأولوية القبول للطالب الحاصلين على أعلى المعدالت وفي حدود ماهو متاح من مقاعد لكل تخصص على حدة.

الوثائق المطلوبة من جميع الفئات:

)1
)2
)3
)4

شهادة الثانوية األصلية وكتاب معادلة الشهادة من وزارة التربية.
صورة البطاقة المدنية/األمنية للطالب (األصل للمطابقة)
عدد ( )2صور شخصية حديثة وملونة.
أبناء الكويتيات :صورة البطاقة المدنية لألم وصورة من شهادة الميالد (األصل للمطابقة).

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال أو زيارة قسم القبول في الجامعة األمريكية في الكويت
هاتف 1802040 :أو  22248399داخلي 3146 ،3147 ،3148

www.auk.edu.kw

