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الجامعــــة
والتطبيقي

جانب من معرض اجلامعات االميركية

)احمد باكير( كتارينا سويت تفتتح املعرض

التعليم العالي: قبول 34 طالباً وطالبة بالجامعات المصرية

»الهندسة« تقيم حفل اللقاء السنوي
ألعضاء هيئة التدريس 28 الجاري

حت���ت رعاية عمي���د كلية 
الهندس���ة والبت���رول � جامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف ستقيم 
عمادة الكلية حفل اللقاء السنوي 
العمداء املساعدين  على شرف 
ورؤساء األقسام العلمية واعضاء 
هيئة التدري���س بالكلية وذلك 
االربع���اء 28 اجل���اري بفندق 

شيراتون الكويت بقاعة املرجان 
في متام الساعة 7.00 مساء.

واشار يعقوب صادق معرفي 
مس���اعد املدير االداري بالكلية 
الى ان اللقاء نابع من السياسة 
التي تتبعه���ا عمادة الكلية كل 
عام للتواص���ل االجتماعي مع 
التي تس���عى لرفع  القي���ادات 

مستوى الطالب اجلامعي وهم 
أعضاء هيئة التدريس بعيدا عن 
روتني العمل واميانا بأن دورهم 
الذي يؤدي الى االرتقاء باملستوى 
العلم���ي والتقدم املتميز ألبناء 
الكلية وتقديرا ملا يقدمونه من 
عطاءات وخدم���ات عظيمة في 

عملهم.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أس���ماء 34 
طالبا وطالبة متت املوافقة على قبولهم باجلامعات 
احلكومية للعام اجلامعي 2010/2009 في جمهورية 
مص���ر العربية، ويرجى م���ن الطلبة احلاصلني 
على املؤهل ما قبل العام اجلامعي 2009 تس���ديد 
مبل���غ )500 جنيه مصري( عن كل عام س���بق 
العام املذكور، وفيما يلي أسماء الطلبة والكليات 

املرشحني لها:
أحمد خلف محمد الدرع � حقوق جامعة الزقازيق  ٭

انور رحيل منادي حامد � حقوق القاهرة  ٭
بدرية مهدي مرتضى البهبهاني � تربية املنيا  ٭

حسن عنتر حسن دعاله � جتارة قناة السويس  ٭
حسن يوسف طاهر الدالل � حقوق طنطا  ٭

حمد احمد سعد السويلم � حقوق عني شمس  ٭
حمد عبدالرحمن علي النمش � حقوق القاهرة  ٭

خالد عبداهلل طاهر عبداهلل � جتارة حلوان  ٭
خولة عيس���ى احمد عبدالرحم���ن العبيد � جتارة   ٭

القاهرة
سامي سعد فالح سعد طريقان � حقوق القاهرة  ٭

سعد عايد عجيل الصليلي � حقوق القاهرة  ٭
س���عود خال���د ناصر طرج���م الهاج���ري � حقوق   ٭

القاهرة
صالح مرزوق معال املطيري � حقوق طنطا  ٭

صعب جاس���ر عذبي احلس���يني الظفي���ري � آداب   ٭
الزقازيق

طالل عيد عبداهلل الرشيدي � حقوق القاهرة  ٭

عبدالرحمن بدر خليل رجب اس���ماعيل الش���طي �   ٭
اآلداب جامعة حلوان

عبدالكرمي سالم سلطان الشمري � حقوق القاهرة  ٭
 ٭عب���داهلل عبداللطيف مزع���ل عبداللطيف � حقوق 

القاهرة
عمر محم���د عبدالوه���اب احمد الق���الف � حقوق   ٭

القاهرة
فالح ناصر نعير الهاجري � حقوق القاهرة  ٭

ف���رح عبداحلمي���د عبدالعزيز الربيع���ان � جتارة   ٭
الزقازيق

فهد حمود زعيير الظفيري � خدمة اجتماعية  ٭
فهد حمود عواد منصور الزبن � حقوق طنطا  ٭

فهد مشرف صباح مشرف اخلالدي � حقوق طنطا  ٭
فهد منصور ردعان العتيبي � حقوق طنطا  ٭

فيصل هشام يوس���ف محمد علي الشايع � حقوق   ٭
جامعة القاهرة

 ٭ماج���د فالح خالد هادي العازم���ي � حقوق جامعة 
طنطا

محمد تركي ردن العفاسي � حقوق طنطا  ٭
محم���د محم���د رحيم الس���عيد � اقتص���اد � علوم   ٭

سياسية
محمد هزاع عايض الرشيدي � حقوق القاهرة  ٭

ناصر علي مهدي العجمي � خدمة اجتماعية  ٭
هب���ة عدن���ان عبداللطيف حمد الس���عيد � حقوق   ٭

القاهرة
يوسف بدر ناصر عبيد محمد � دار علوم القاهرة  ٭
شيخه عبدالعزيز سالم ابراهيم � حقوق القاهرة  ٭

كتارينا سويت: الدراسة في أميركا تفتح آفاقًا رحبة
وتمنح فرصاً دراسية متنوعة للطلبة الكويتيين

محمد هالل الخالدي
اكدت مستش���ارة الش���ؤون الثقافية 
واالعالمية بالس���فارة االميركية كتارينا 
س���ويت ان الدراسة في الواليات املتحدة 
االميركية متميزة وتفتح آفاقا رحبة للطلبة 
الكويتيني لالستفادة من الفرص الدراسية 
املتنوعة التي توفرها العديد من اجلامعات 
والكليات ذات املستوى االكادميي العالي، 
وقالت ان السفارة تسعى جاهدة لتوفير كل 
ما يحتاجه الطلبة الراغبون في الدراسة 
في الواليات املتحدة واالجابة عن جميع 
تساؤالتهم،جاء ذلك خالل افتتاحها معرض 
اجلامعات االميركية نيابة عن الس���فيرة 
ديبورا جونز مساء امس االول في فندق 
مارينا والذي يتم برعاية السفارة االميركية 
في الكويت، واضافت سويت ان املعرض 
يضم عددا كبيرا م���ن ممثلي اجلامعات 
والكليات االميركية املرموقة الذين جاءوا 
من الواليات املتحدة بهدف تعريف الشباب 
الكويتي بالفرص الدراسية املتنوعة التي 
تقدمها هذه اجلامعات، كما رحبت باحلضور 
الطالبي الكثيف الذين حضروا للتعرف 
على هذه اجلامع���ات ومعرفة متطلبات 
التسجيل فيها، واش���ارت الى ان اعضاء 
السفارة متواجدون في املعرض للرد على 
جميع استفس���ارات الطلبة الراغبني في 
مواصلة حتصيلهم العلمي في اجلامعات 
االميركية، من جانبه اكد القنصل باتريك 
بولش عدم وجود اي تعقيدات في اجراءات 
احلصول على الڤيزا الدراسية مادام هناك 
توافر القبول في احدى مؤسسات التعليم 
االميركية حيث س���يحصل الطالب على 
ڤيزا دراسية ملدة خمس سنوات ثم خمس 
سنوات اخرى ملن يرغب في مواصلة تعليمه 

العالي.

خالل افتتاحها لمعرض الجامعات األميركية نيابة عن سفيرة الواليات المتحدة

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

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

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

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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

محمد المجر
اعلنت رئيس جلنة شؤون الطلبة واخلريجني وال� MBA في رابطة طلبة جامعة اخلليج 
 MBA-Major لولوة املال انه متت املوافقة على تخصيص جدول ارش���ادي لطلبة املاجستير
Sheet وسيتم وضعها قريبا في ال� PeopleSott وبهذا يستطيع طالب املاجستير معرفة املواد 
املطلوبة من خالل هذا اجلدول االرش���ادي. ووجهت املال ش���كرها الى االدارة اجلامعية على 
س���عيها في العمل على حل مش���اكل الطلبة، وعلى تعاونها مع رابطة الطلبة مما سيساعد 

على استكمال االجندة املطروحة خلدمة الطلبة.

»Gust« جدول إرشادي لطلبة الماجستير في

»اإلدارية« نظمت 
لقاء إرشاديًا للطلبة 

المستجدين
سعود المطيري

اكد عميد كلية العلوم االدارية 
د.راشد العجمي ان طلبة االدارية 
دائما مميزين خصوصا انه تزامن 
مع وقت االنتخاب���ات وجود وفد 
العل���وم االدارية  اثنى على طلبة 
وتنظيمه���م وثقافتهم وان دل هذا 
فإمنا يدل على ان االدارية دائما غير. 
واضاف د.العجم���ي خالل الندوة 
االرشادية للطلبة املستجدين ان كلية 
العلوم االدارية حاصلة على اعتماد 
اكادميي كامل من اهم املؤسس���ات 
الدولية AACSB املتخصصة، ومتنى 
من الطلبة ان يضعوا امام اعينهم 
التفوق وليس فقط الدراسة بقصد 
التخرج فقط، ألنهم حاليا في كلية 
من افضل الكلي���ات املوجودة في 
الشرق األوس���ط. ومن جهته، قال 
العميد املساعد للشؤون الطالبية في 
العلوم االدارية د.يوسف قراشي ان 
الكلية تسعى دائما الى تذليل جميع 
العقبات واملشاكل التي تكون امام 
الطلبة، كما ان هناك مكتب التوجيه 
واالرشاد الذي وضع خلدمة الطلبة 
والطالبات وأي استشارة قد يحتاجها 
احد الدارسني في الكلية يستطيع 
احلص���ول عليها ويت���م الوقوف 
بجانب���ه من قبل املكت���ب، ودائما 
يوجه االرش���ادات وبابه مفتوح، 
كما ان ابواب العمداء املس���اعدين 
وعمي���د الكلية مفتوح���ة خلدمة 
الطلبة. ومتنى د.قراش���ي ألبنائه 
التفوق والنجاح واملثابرة  الطلبة 
في حياتهم الدراسية وعدم الوقوف 
امام التخرج فقط دون ان يكون هناك 
نظرة بعني التفوق لتكملة الدراسات 
العليا وحياته���م العلمية ومتثيل 
الكويت بأحسن صورة ورد بعض 
اجلميل الذي وضع على عاتقنا مبا 

فعلته لنا دولتنا احلبيبة.


