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د.علي العبيدي

 حنان عبدالمعبود 
عبدالكريم العبداهلل

أعلن وزير الصحة د.علي 
العبيدي عن حصول مختبر 
الصح���ة العامة على تقييم 
100% ف���ي اختب���ار الكفاءة 
الذي قام���ت بعمله منظمة 
الصح���ة العاملي���ة في إطار 
الس���نوي لتقييم  البرنامج 
كف���اءة املختبرات املرجعية 
لڤيروس���ات ش���لل األطفال 
وال���ذي أجرته املنظمة على 
عينات غير معروفة لتقييم 

كفاءته للفح���ص املخبري 
للڤيروسات، والذي تشارك 
فيه جميع املختبرات املرجعية 
االقليمية، والتي من ضمنها 

الكويت.
وذكر الوزير العبيدي في 
تصريح صحافي أنه قد تلقى 
كتابا رسميا من مدير املكتب 
االقليمي لش���رق املتوسط 
مبنظم���ة الصح���ة العاملية 
د.ع���اء عل���وان، متضمنا 
تهنئة املنظمة لوزارة الصحة 
بهذا االجن���از بجودة ودقة 
الفحوصات املخبرية لعزل 

ڤيروس شلل األطفال، والذي 
يعد محورا هاما من محاور 
االستراتيجية وخطة العمل 
العاملية للتخلص من شلل 
األطفال على مستوى العالم، 
مشيرا الى ان مختبر الصحة 
العامة املركزي للكويت كان 
قد حصل في ديسمبر املاضي 
عل���ى مجموعة من العينات 
غير املعروفة من اجل تقييم 
كفاءة عمله وجودة أدائه في 
عزل الڤيروسات. وأفاد الوزير 
العبيدي بأن مختبر الصحة 
الكويت  العامة املركزي في 

يعمل كمختبر مرجعي اقليمي 
معاون ملنظمة الصحة العاملية 
منذ عام 1993، مشيرا الى أن 
الوزارة تش���ارك بالبرنامج 
الكفاءة  الس���نوي الختبار 
وج���ودة االداء الذي تديره 
منظمة الصحة العاملية سنويا، 
مشيدا في الوقت ذاته باألداء 
املتميز للعامل���ن باملختبر 
وبحرصهم على احملافظة على 
جودة األداء، مؤكدا وجود دعم 
مستمر من الكويت للقرارات 
الدولية املبذولة الستئصال 

شلل األطفال.

خالل برنامج »الصحة العاملية« لتقييم مختبرات ڤيروسات شلل األطفال

العبيدي: 100% كفاءة مختبر الصحة بعزل الڤيروسات
 حنان عبدالمعبود

عبدالكريم العبداهلل

أعلن وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون 
الفنية عضو الهيئة التنفيذية للجنة اخلليجية 
لكبار السن د.قيس الدويري استضافة الكويت 
اجتم���اع اللجنة على مدى يومي 8 و9 اجلاري 
مبشاركة أعضاء اللجنة اخلليجية لرعاية املسنن 
وممثل للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 

بدول مجلس التعاون.
وقال الدويري ان رعاية املسنن من األولويات 
الرئيس���ية بالبرامج اخلليجية الصحية، ألن 
الشيخوخة تعتبر من اهم املشكات التي تواجه 
املجتمعات باعتبارها مرحلة مهمة من مراحل 
عمر اإلنسان، وتتطلب احتياجات خاصة سواء 
كانت صحية، نفسية، اجتماعية او اقتصادية، 

فضا عن الزيادة املطردة باعداد املس���نن عبر 
العقود القليلة املاضية.

وقال ان الكويت مثل باقي دول العالم تواجه 
مشكلة التشيخ، حيث ان عدد سكان املواطنن في 
الكويت طبقا إلحصاء الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية في يونيو 2014 بلغ )1274606( نسمة، عدد 
املسنن منهم 45150 مسنا بنسبة 3% من إجمالي 
الكويتين، ومن املتوقع زيادة نس���بة املسنن 
الى 15.7% بحلول سنة 2030، وارتفاع مأمول 
احلياة ليصل الى 79.2 سنة 2030 مما يعكس 
احلاجة املاسة لاس���تعداد لهذه الظاهرة على 
جميع مستويات مقدمي اخلدمات سواء الوقائية، 
العاجية والتأهيلية. وأش���ار الدويري الى ان 
االجتماع يهدف الى تبادل املعلومات واخلبرات 
بش���أن ما قامت به كل دولة من إجراءات لرسم 

اإلستراتيجيات الوطنية واخلطط التنفيذية.

الدويري: الكويت تستضيف اجتماع اللجنة 
اخلليجية لكبار السن 8 و9 اجلاري

لقطة جماعية ملوظفي الشركة مع الضيوف

قصي الصقير ومحمد شاهني وكالي ويلسون ومومير ببوفيتش 

رينبو الكويت تكرم أبطالها في فندق كراون بالزا
»وداع���ا للرب���و.. وداعا 
للحساسية«، حتت هذا الشعار 
اقامت شركة رينبو الكويت 
مؤمترها وحفلها الس���نوي 
لتكرمي أبطال رينبو الكويت 
لعام 2014 بفندق كراون بازا، 
حيث حضر احلفل عدد كبير 
من الضيوف، باإلضافة الى 
كبار مديري الشركة وعلى 
رأس���هم مدير عام الشركة، 
قص���ي الصقي���ر، ورئيس 
العاملية  ش���ركة ريكس���ير 
املنتجة جلهاز رينبو، مومير 
ببوفيتش، ومساعد رئيس 
الش���ركة، كاي ويلسون.  
وحتدث الضيوف عن آخر 
مبتك���رات ش���ركة رينبو 
العاملية وإجنازاتها املميزة 
من تطوير وحتديث اجلهاز 
ليتاءم مع تطور متطلبات 
العص���ر احلال���ي ليحم���ي 
الربو  أم���راض  العماء من 
واحلساسية ويحافظ على 

صحته���م وصحة عائاتهم 
وكذل���ك تنظي���ف منازلهم 
بطريقة حديثة ومأمونة مع 
العلم أن جهاز رينبو يعتبر 
أقوى جهاز تنظيف صحي 
في العالم وجدير بالذكر أن 
جهاز رينبو له أكثر من 25 
استخداما في املنزل نذكر منها 
على سبيل املثال ال احلصر 
تنظيف وتعقي���م وتطهير 
اله���واء بطريقة  وتنقي���ة 
فريدة وحصرية، فاجلهاز له 
استخدامات فريدة وحصرية 
كتعطير أجواء املنزل وتعقيم 
األجواء والتخلص من الروائح 

غير املستحبة والعديد من 
التي  االستخدامات األخرى 
ال حصر لها. وق���ال محمد 
شاهن: ان مبيعات رينبو في 
الكويت حققت ارقاما قياسية 
مقارنة مع مثياتها من أجهزة 
التنظيف املنزلي جلودتها 
العاملية وكفاءة تصنيعها، 
انها مصنعة بالكامل  حيث 
في الواليات املتحدة، كما ان 
حرص الش���ركة على تقدمي 
مس���توى متميز من خدمة 
العم���اء وخدم���ات ما بعد 
البيع اكس���بها ثقة العماء 

في الكويت.

وش���دد مديرو الشركة 
العاملي���ون خ���ال املؤمتر 
الس���نوي عل���ى ان هن���اك 
شركات محلية حتاول مقارنة 
منتجاتهم مع منتجنا ولكن 
اتضح زيف هذا االدعاء لتميز 
واختاف جهاز رينبو بالقوة 

وكفاءة األداء واجلودة.
وان ادراك املستهلك للفرق 
بن جه���از رينبو واألجهزة 
املقلدة ومتابعة املس���تهلك 
جلهاز رينبو من حيث تطور 
اجلهاز ملواكبة التغيرات التي 
تطرأ على االجواء جعلنا نصل 

الى املنافسة االحتكارية.

جـامــعــة الگــويـــت
�إعــــــــالن

بشأن فتح باب التقدمي للراغبني في التسجيل في نظـــام غيــــر املقـــيـــدين ببـــرامـــــج
 گلية  الدراسات العليا بجامعة الگويت للفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 2016/2015

ي�سر كلية �لدر��سات �لعليا �أن تعلن عن فتح باب �لتقدمي للر�غبني يف �لت�سجيل يف نظام غري �ملقيدين برب�مج كلية �لدر��سات �لعليا للف�سل �لدر��سي 

2015/3/26 من �ل�ساعة �لثامنة  2015/3/8 حتى يوم �خلمي�س �ملو�فق  2016/2015 �عتبارً� من يوم �لأحد �ملو�فق  �لأول من �لعام �جلامعي 

و�لن�سف �سباحًا حتى �ل�ساعة �لو�حدة ظهرً�. وفيما يلي جدول بالرب�مج �ملتاحة و�ملعدل �ملطلوب و�ملتطلب �للغوي لكل برنامج:

�شروط قبول الطلبات:
للر�غبني يف �لتقدمي لنظام غري �ملقيدين حتقيق �ل�سروط �لتالية:

�أو ما يعادلها من جامعة  �أن يكون �ملتقدم حا�ساًل على درجــة �لبكالوريو�س   -1
�لــكــويــت ومعتمدة من  �أخـــرى د�خـــل دولـــة  �أكــادميــيــة  �أي موؤ�س�سة  �أو  �لــكــويــت 

جامعة �لكويت.

�لــعــام و�لتخ�س�س  �ملــعــدل  يــكــون �ملتقدم حا�ساًل على �حلــد �لأدنـــى مــن  �أن   -2
�ملطلوب لربنامج �لدر��سات �لعليا �ملنا�سب �لذي يرغب بالت�سجيل فيه.

3- �أن يكون �ملتقدم حا�ساًل على �حلد �لدنى من نتيجة �ختبار �للغة �ملطلوب 
.)IELTS Academic(أو� )TOEFL(

�لــــذي يود  �لــربنــامــج  �إ�ــســافــيــة يتطلبها  �ــســروط  �أي  �ملــتــقــدم  تــتــو�فــر يف  �أن   -4
�للتحاق به.

5- �أن يكون �ملتقدم �حلا�سل على درجة �لبكالوريو�س �أو ما يعادلها من موؤ�س�سة 
�أكــادميــيــة �أخــــرى خـــارج دولـــة �لــكــويــت قــد مت حــ�ــســاب مــعــدلــه مــن قــبــل جلنة 

�حت�ساب �ملعدل يف جامعة �لكويت..

امل�شتندات املطلوبة:
وعلى �ملتقدم ��ستكمال طلب �للتحاق وتقدمي �مل�ستند�ت �ملطلوبة وهي:

1- �سهادة ملن يهمه �لأمر وك�سف �لدرجات �لنهائي �لذي يبني �لتقدير�ت �لتي 
ح�سل عليها �لطالب يف مــقــرر�ت �ملرحلة �جلامعية �لأوىل )�لأ�ــســل( من 

جميع �جلامعات �أو �لهيئات �لتي در�س بها �لطالب.

2- �ــســورة عــن �لبطاقة �ملــدنــيــة �ــســاريــة �ملــفــعــول ملــدة ل تقل عــن �ستة �أ�ــســهــر مع 
�لأ�سل للمطابقة.

�سورة من �لبطاقة �لأمنية �ساحلة و�لأ�ــســل للمطابقة لفئة غري حمددي   -3
�أبناء �لكويتيات و�سورة من �سهادة �مليالد للمتقدم وجن�سية  �جلن�سية من 

�لأم و�لأ�سل للمطابقة.

4- �سورة عن جو�ز �ل�سفر �ساري �ملفعول ملدة ل تقل عن �ستة �أ�سهر.
5- عدد )1( �سورة �سخ�سية ملونة )مقا�س 4 × 6 �سم(.

6- �سورة من نتيجة �ختبار �للغة �لإجنليزية بدرجات ل تقل عن �حلد �لأدنى 
�ملطلوب و�لأ�سل للمطابقة.

7- نتيجة �ختبار q=155/ v=145) GRE( �أو GMAT لربنامج �ملاج�ستري يف 
�لقت�ساد.

�إد�رة  يتم ��ستالم �لطلبات للر�غبني يف �للتحاق بالتخ�س�سات �ملطروحة يف 

�ل�سئون �لطالبية و�لدعم �لفني ـ �سعبة �لقبول بكلية �لدر��سات �لعليا �خلالدية 

يوميًا من �ل�ساعة �لثامنة )8:30( �سباحًا حتى �ل�ساعة �لو�حدة ظهرً� )1:00( 

ظهرً� ما عد� يومي �جلمعة و�ل�سبت.

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن ��ستالم �لطلب ل يعني مطلقًا قبول �ملتقدم يف �لربنامج. 

ـ  ـ �خلــالــديــة  �لــدر��ــســات �لعليا  وميــكــن �حل�سول على طلب �للــتــحــاق مــن كلية 

ـ   24985272 ـ   24987102 ـ   24985195  : �لــدور �لثاين هاتف  ـ  مبنى2خ 

24987671 يف �ملو�عيد �مل�سار �إليها �أعاله.
�لـــتـــوفـــل �ملوؤ�س�س�سي    �لــعــلــيــا �خـــتـــبـــار  �لــــدر��ــــســــات  �ــســتــعــقــد كــلــيــة  مالحظة: 
Institutional Toefl يوم �ل�سبت �ملو�فق 2015/3/7 و�ختبارً� �آخر 

يف يوم �ل�سبت �ملو�فق 2015/3/14.   

لال�ستف�سار عن �ي معلومات �خرى ميكن �لت�سال على رقم 24985190

www.kuniv.edu.kw   :لالطالع على اآخر امل�شتجدات يرجى زيارة موقع جامعة الكويت على العنوان التايل

لن تقبل �أي طلبات لاللتحاق �إل بعد ��ستيفاء جميع �مل�ستند�ت �ملطلوبة علمًا باأن ��ستالم �لطلبات للقبول ل يعني بال�سرورة قبول �لطالب بالربنامج �ملعني.

IELTS
Academic

�ملتطلب �للغوي

TOEFL
�ملعدل �ملطلوب

�ملجال / �لربنامج
معدل تخ�س�س معدل عام

5 500 2.75 2.50 جمال �لعلوم:

- برنامج �ملاج�ستري يف �جليولوجيا

5 500 -- 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �لريا�سيات

5 500 -- 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �لعلوم �لريا�سياتية

5 500 2.40 2.40 - برنامج �ملاج�ستري يف �لكيمياء

5 500 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف �لإح�ساء وبحوث �لعمليات

5 500 2.50 2.50 جمال �لهند�سة و�لبرتول:

- برنامج �ملاج�ستري يف �لهند�سة �مليكانيكية

5 500 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف �لهند�سة �لكهربائية

5 500 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف �لهند�سة �لكيميائية

5 500 2.50 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �لتحكم يف �لنظم و�لعمليات

5 500 2.80 2.67 جمال �ل�سيدلة:  برنامج �ملاج�ستري يف �لعلوم �ل�سيدلنية

4 450 2.50 2.40 جمال �لآد�ب: 

- برنامج �ملاج�ستري يف �لتاريخ

5 500 2.67 2.67 - برنامج �ملاج�ستري يف �لفل�سفة

5 500 2.80 2.67 جمال �لعلوم وهند�سة �حلا�سوب: برنامج هند�سة �لكمبيوتر

5 500 2.50 %78
2.50

جمال �لدر��سات �لعليا:

- برنامج �ملاج�ستري يف �لعلوم �لبيئية

4 450 2.67 2.50 - برنامج �ملاج�ستري يف علوم �لأر�س �لتطبيقية ونظم �ملعلومات �جلغر�فية

4 450 2.33 2.33 جمال �لعلوم �لجتماعية: 

- برنامج �ملاج�ستري يف �جلغر�فيا

5 500 -- 2.33 - برنامج �ملاج�ستري يف �ملكتبات ونظم �ملعلومات

5 Toefl 500
& GMAT 400 Or GRE

Verbal=145
Quantitative 

Reasoning=155

-- 2.33 جمال �لعلوم �لإد�رية: 

- برنامج �ملاج�ستري يف �لقت�ساد


