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الجامعــــة
والتطبيقي

هنأ الطلبة بتعديل الالئحة الداخلية للبعثات تستمر حتى 17 منه على 3 فترات

»الوحدة الطالبية«: لقاء تنويري 
للدارسين في الواليات المتحدة 4 الجاري

بهبهاني: االختبارات النهائية 
للفصل الصيفي بـ»التطبيقي« 2 أغسطس

العالي للعام الدراســـي 2009 ـ 
2010 ومتنت لهـــم التوفيق في 
مشوارهم الدراسي القادم وطلبت 
منهم رفع اســـم بالدهـــم عاليا 
عبر العمل اجلاد واملثابرة اثناء 
دراستهم في اميركا والتي وصفها 
العثمان بأنها جتربة مثمرة بكل 
املقاييس وتعـــود بالنفع على 

الطالب والكويت.
وعلى صعيد آخر بارك العثمان 
لطلبـــة الكويت الدارســـن في 
الواليات املتحدة وطلبة الدراسات 
العليا على وجه التحديد تعديل 
الالئحة الداخلية لبعثات جامعة 
الكويت والتـــي اتت بعد ثالثة 
اعوام من مطالبة طلبة الكويت 
الدارســـن في الواليات املتحدة 
االميركية وعزمهم على اقرارها 
اميانا منهم باملنفعة الكبيرة من 
وراء اقرارهـــا للطلبة املبتعثن 
من جامعـــة الكويت وليس كما 
تدعي بعض اجلهات االخرى غير 

الرسمية.

على أولياء األمور أو الزميالت 
ابالغهـــن باملواعيد وأرقام  في 
القاعات وذلـــك لتالفي حدوث 
خطأ في تسجيل مواعيد وقاعات 
االختبـــارات وبالتالي اضطرار 
عمادة الكلية الى تأجيل االختبار 
للطالبـــة لبداية الفصل املقبل. 
وأشارت الى انه بامكان الطالبة 
احلصول على منوذج التعارض 
في مواعيد االختبارات واستمارة 
تأجيل االختبار النهائي ومنوذج 
طلب التماس بإعادة النظر في 
درجة االمتحان النهائي من مكتب 
التسجيل بالكلية، مع ضرورة 
التزام الطالبة باملواعيد الالئحية 
الستخدام تلك النماذج واحضار 

ما يثبت رسميا سبب غيابها.
كما دعت الطالبات الى االعتماد 
على انفسهن في الدراسة وعدم 
محاولـــة الغـــش ألن عقوبتها 
الالئحية صارمة تتضمن الفصل 
من الكلية لفصلن دراسين مع 
الرسوب في املقرر الذي ضبطت 
او قامت  الطالبة حتاول الغش 

بالغش فيه.

الطالبية للطلبة  الوحــــدة  دعوة 
املستجدين والراغبن في الدراسة 
في الواليات املتحدة الى زيارة موقع 
االحتاد اخلاص بالطلبة املستجدين 
»دليل املســــتجدين« على موقع 

.www.nuks.org االحتاد الرسمي
كمـــا تقدمت قائمـــة الوحدة 
بالتهنئـــة للطلبـــة  الطالبيـــة 
املقبولن في خطة بعثات التعليم 

بالعديلية وذلـــك حرصا على 
مصلحة الطلبة وبهدف االشراف 
التام على حسن سير االختبارات 
النهائيـــة بالكلية بالتنســـيق 
والتعـــاون مـــع جلان ســـير 
العلمية.  االختبارات باألقسام 
وطالبـــت د.بهبهاني الطالبات 
مبعرفة مواعيد وقاعات االختبار 
من مكتب التسجيل او من األقسام 
العلميـــة وذلـــك بحضورهن 
شخصيا للكلية وعدم االعتماد 

آالء خليفة
دعت قائمة الوحدة الطالبية 
التي تخوض انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبـــة الكويت ـ فرع 
الواليـــات املتحـــدة االميركية 
الطلبة املستجدين القادمن الى 
الدراسة في اميركا الى حضور 
الذي ينظمه  التنويـــري  اللقاء 
االحتاد والذي هو املمثل الشرعي 
الوحيد لطلبة الكويت الدارسن 
الواليات املتحدة االميركية  في 
واملزمع اقامته يـــوم الثالثاء 4 

اجلاري.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه حـــذر 
عبدالوهاب العثمان رئيس اللجنة 
االعالمية فـــي الوحدة الطالبية 
من اي جهة اخرى تنظم انشطة 
مماثلة مما قد يتســـبب في نقل 
او مغلوطة  معلومات خاطئـــة 
للطلبة املستجدين علما ان االحتاد 
هو اجلهة الرسمية الوحيدة على 

الصعيد الطالبي في اميركا.
وفي السياق ذاته جدد العثمان 

محمد هالل الخالدي
العميد املســـاعد  صرحـــت 
للشؤون الطالبية بكلية التربية 
األساسية للبنات بالهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي د.بهيجة 
بهبهاني بـــأن فترة االختبارات 
التطبيقية والعملية  النهائيـــة 
الدراســـي الصيفـــي  للفصـــل 
الفترة  2009/2008 ستكون في 
من األحـــد 2 أغســـطس املقبل 
وملدة أســـبوع وبالنســـبة الى 
النظرية  النهائية  االختبـــارات 
فإنهـــا تبدأ اخلميـــس 8/13 الى 
الثالثـــاء 2009/8/18 وذلك على 
ثالث فترات كاآلتي: الفترة األولى: 
8 ـ 10، الفتـــرة الثانية: 10:30 ـ 

12:30، ثم الفترة الثالثة 1 ـ 3.
وأضافت د.بهبهاني ان عمادة 
الكلية قد قامت بتشكيل جلنة 
سير االختبارات على مستوى 
الكلية  الكلية برئاســـة عميدة 
الهدهـــود وعضويـــة  د.دالل 
العمداء املساعدين واملدير االداري 
واملالي ومساعديه مببنى البنات 
بالشـــامية وفي مبنـــى البنن 

عبدالوهاب العثمان د.بهيجة بهبهاني

مركز خدمة المجتمع أعلن عن دورات أغسطس الجامعة و»التطبيقي« تلقيا دعوة لحضور
 المؤتمر الرابع والخمسين إلعداد المعلمين في مسقط

يقيم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة 
الكويت متمثال بقســـم تنمية املجتمع مجموعة من 
الدورات الشيقة لشهر اغسطس وهي كالتالي: دورة 
»التفصيل واخلياطة للفتيات 8 ـ 14 سنة«، »تعلم 
أصول التفصيل واخلياطة عمليا« من 5 ـ 8م، دورة 
»لغة اإلشـــارة للفتيات 8 ـ 14 سنة«، »تعلم مبادئ 
لغة اإلشارة مع التدريب العملي« من 5 ـ 7م، دورة 
»اليوجا العالجيةـ  للنساء«، »التدريب العملي على 
ممارســـة رياضة اليوجا في االسترخاء وتخفيف 
الوزن والتنفس الصحيـــح وتخفيف اآلالم« من 5 
ـ 7م، باالضافـــة الى دورة »الرســـم على احلرير ـ 
للنساء« »التدريب العملي على رسوم لوحات فنية 
علـــى احلرير« من 7ـ  9م، وســـتقام الدورات خالل 
الفتـــرة من 8/2ـ  2009/8/13 أيـــام األحدـ  الثالثاءـ  

اخلميس.
ومن جانـــب الدورات اخلاصة باملرأة فإن املركز 
بصدد إقامة دورة »فنون التجميل النسائي باألساليب 
احلديثة« »التدريب عمليا على وضع مكياج للنهار 

واملناســـبات األخرى« وستقام خالل الفترة من 2 ـ 
2009/8/6 يوميا من االحد الى اخلميس من 6 ـ 8م.

كما يطرح املركز دورات خاصة باملنزل وهي دورة 
»تنسيق الديكور الداخلي للمنزل احلديث »تعلم كيفية 
اختيار األلوان املتناسقة وتوزيع األثاث في املنزل« 
وستكون يوميا من األحد الى اخلميس من 7 ـ 9م، 
دورة »العناية باحلدائق املنزلية وتنسيقها« »تعلم 
رسم مخطط للحديقة وتوزيع النباتات واألشجار 
مع العناية بها« خالل أيام األحدـ  الثالثاءـ  اخلميس 

من 3 ـ 5 وخالل الفترة من 2 ـ 2009/8/6.
من جانب آخر يقيم املركز دورة »تغليف الهدايا 
وتنســـيق الزهور للبنات 8ـ  14 سنة« »تعلم طرق 
مختلفة لتغليف الهدايا وتصفيف الزهور عمليا« من 
5 ـ 7 ودورة »قانون األحوال الشخصية في احملاكم 
الكويتية« »التعرف على قانون األحوال الشخصية 
وحقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة« من 7 ـ 
9م ستقام الدورتان خالل الفترة من 9 ـ 2009/8/13 

يوميا من األحد الى اخلميس.

محمد هالل الخالدي
تلقــــت جامعة الكويت والهيئــــة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريب الدعوة من وفد ســــلطة عمان 
الدائم لدى اليونســــكو حول املؤمتــــر العاملي الرابع 
 ICET واخلمســــن للمجلس الدولي إلعــــداد املعلمن
املزمع عقده في العاصمة العمانية مسقط في الفترة 
ما بن 14 و17 ديسمبر 2009، وسيتمحور حول ادارة 

وتأمن النوعية في اعداد املعلمن. 
وقد نشر الوفد الدائم العماني لدى اليونسكو اعالنا 
يقترح تقدمي عروض وأبحاث فردية حول مواضيع فرعية 
تخص اعداد املعلمن، ودعا الراغبن باملشاركة من اعضاء 
هيئة التدريس والباحثن في مؤسسات التعليم العالي 
 الى االطالع على النشرة الكاملة على املوقع االلكتروني 

  .)http://icet-online.org(
من جهة ثانية خاطبت األمن العام باإلنابة للجنة 
الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة انتصار 
الرومي مدير اجلامعة ومدير عام التطبيقي بخصوص 
استعداد اللجنة الوطنية لتلقي مشاركات أعضاء هيئة 
التدريس في هذا املؤمتر متهيــــدا التخاذ اإلجراءات 
الالزمة ملخاطبة الوفد العماني الدائم لدى اليونسكو، 
وخاطبت األمن العام باإلنابة للجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة انتصار الرومي مدير جامعة 
الكويت ومدير عام التطبيقي أيضا بشــــأن الرسالة 
الواردة من اليونســــكو بخصوص طلب خبراء في 
التربية إلدراجهم ضمن قائمة خبراء مكتب اليونسكو 

اإلقليمي للتربية.

»اليونسكو« تطلب أسماء المرشحين 
لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم

السعيدي: جامعة طنطا معتمدة 
من التعليم العالي في الكويت

محمد هالل الخالدي
تلقت مؤسسات التعليم العالي في الكويت خطابا من االمن العام 
للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلــــوم والثقافة عبداللطيف 
البعيجان بخصوص تزويد اللجنة باسماء املرشحن جلائزة الشيخ 
حمدان بن راشــــد آل مكتوم التي تنظمها اليونسكو ملكافأة االعمال 
واجلهود املتميزة لتحســــن أداء املعلمن واعضاء هيئة التدريس، 

وتتضمن شروط املسابقة:
يجب أال يقل محتوى االســــتمارة عــــن 1000 كلمة وأال يزيد عن 

2000 كلمة وان حتتوي على املعلومات اآلتية:
1- املقدمة. اسم املرشح، عنوان املرشح، اخلط الزمني للبرنامج/ 
املبادرة )يجب أن يكون البرنامج مستمرًا وأال يكون قد مضى عليه 

اكثر من ثالث سنوات من التطبيق(.
2- اخللفية العلمية – 15 نقطة. ســــيؤخذ في احلســــبان تقييم 
النقاط اآلتية: احلاجة املربوطة بالدليل، الشريحة املستهدفة، جودة 

البرنامج.
3- التصميم واملفهوم – 30 نقطة. سيأخذ في احلسبان النقاط 
اآلتية:  آلية اســــتجابة البرنامج للحاجة / املضمون، درجة انخراط 
القائمن على املبادرة )من؟ لم؟ كيف؟(، مدخل/ طريقة البرنامج متضمنا 
)الهيكل واآلليات(، التمويل، املوارد البشــــرية، االشراف والتقييم 

)مناسبا للمرشح واملضمون(، واعتبارات العدل واالنصاف.
4- التأثير واالجناز – 40 نقطة. ســــيؤخذ في احلسبان النقاط 
اآلتية، التأثير واالجناز في اطار احلاجة واملضمون مراعيا: املالمح 
الكمية والنوعية )أمثلة عن املؤشــــرات، عدد االشخاص املشاركن 
في البرنامج التدريبي، توضيح ماهية مخرجات التعليم( الكفاءة 

والفعالية واعتبارات العدل واالنصاف.
5- الثبات، املشاكل، الدروس املستفادة، درجة استنساخ املبادرة 

واخلطط املستقبلية )مراعيا ما سبق ذكره اعاله( – 15 نقطة.
ســــيؤخذ في احلسبان النقاط اآلتية عند التقييم في هذا القسم 
درجة ثبات البرنامج، درجة استنساخ البرنامج او اخلبرات واخلطط 

املستقبلية.

 محمد المجر
اســــتنكر نائب رئيس التجمع الوطنــــي الطالبي في جمهورية 
مصر العربية سعود السعيدي ما اثارته احدى الصحف فيما يتعلق 
مبراجعة الشهادات في بعض املدارس الثانوية واجلامعات في الدول 
اخلليجية واألردن ومصر وخاصة في جامعة طنطا، وقال السعيدي 
ان هذا الكالم مغالط فيه وكالم ال يستند الى العقل واملنطق فجامعة 
طنطا هي جامعة حكومية معتمدة من قبل التعليم العالي وهي من 
أقوى اجلامعات املصرية ومن افضل 16 جامعة من بن 100 جامعة 
أفريقيــــة وتخرج فيها مئات الطلبــــة والطالبات الكويتين بجميع 
املراحل الدراسية سواء البكالوريوس أو املاجستير أو الدكتوراه، 
ومتنى السعيدي من اخوانه الصحافين حتري الدقة فيما يكتبون 

وعدم تشويه اجلامعات الرسمية.

محمد المجر
اعلن نائب الرئيس ورئيس اللجنة الطالبية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت في اململكة االردنية 
الهاشمية عمر العلوي عن تشكيل جلنة باالحتاد 
لتنظيم حفل اخلريجن لهذا العام. وقال العلوي 
ان االحتــــاد الوطني لطلبــــة الكويت في اململكة 
االردنية الهاشمية سينظم حفل تكرمي للخريجن 

للعام الدراسي احلالي، موضحا ان احلفل سيكون 
في سبتمبر املقبل وسيكون احلفل االول لالحتاد 
هذا العام لتكرمي الطلبة. وبن العلوي انه خالل 
االيام املقبلة سيعقد مؤمتر صحافي لالعالن عن 
احلفل والشخصيات الراعية لهذا احلفل التكرميي 
والذي هو عربون شكر وتقدير من االحتاد البناء 

الكويت الدارسن في اجلامعات االردنية.

اتحاد األردن يقيم حفل تكريم للخريجين سبتمبر المقبل
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- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�صــاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �صـــقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعـامـــل باالأقــــ�صـاط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ا�صـتـرايلمظـــــالت

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�صي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�ســباين

66632687
99785759
22612750

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

جميع غرف النوم
نـ�ســــتري

66449039
ال�شيماء )ابوعلي(

ت�صليح و�صيانة التكييف املركزي 

والـوحــدات وغ�صيـل مكيـفــات 

ثاجات - برادات ماء - غ�صاالت

ور�صــة

24724788
66612839

اأبواب النخيل

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2


