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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاية عميد كلية العلوم االجتماعية 
في جامعة الكويت د.عبدالرضا أسيري، يقيم 
مكتب التدريب امليداني واخلريجني بالتعاون 
مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة مع���رض الفرص الوظيفية 
واإلرش���اد الوظيفي، وذلك في العاش���رة من 
صباح يوم االثن���ني 7 اجلاري في بهو الكلية 

بالشويخ.
وستتضمن أنشطته فرصا وظيفية وإرشادا 
وظيفيا وادارة املشروعات الصغيرة، كما ستقام 
ورشة عمل للطلبة بعنوان »كيف تكتب سيرتك 
الذاتية« في متام الساعة 12:30 في قاعة البنك 
الدولي بالكلية، وسيتم التسجيل بها في مقر 

جمعية العلوم االجتماعية.

معرض الفرص الوظيفية في »االجتماعية« االثنين

وفد االتحاد زار سفارتنا في لندن

البذال: اتحاد بريطانيا لن 
يتوانى في رفع اسم الكويت

محمد المجر
اعرب رئيس احتاد طل��بة ال��كويت 
ف���رع اململكة املتح���دة وايرلن���دا علي 
ال���بذال عن شك��ره الع���ميق لس���فيرنا 
ف���ي الع����اصمة البريطانية لندن خالد 
الدويس���ان على االستقبال الطيب الذي 
جم���ع الهيئة االدارية لالحت���اد بأركان 
الثقافي  الس���فارة ممثلة في املستشار 
د.بندر الرقاص وامللحق الثقافي د.فايز 
الظفيري والسكرتير األول للسفارة بدر 

املنيخ.
وأك���د الب���ذال ان اعض���اء اله����يئة 
االدارية لالحتاد اس���تمعوا لتوجيهات 
ال����سفير والتي كان لها االثر الواضح 
في ارساء مبدأ التعاون مع املكتب الثقافي 
ملصلحة طالب وطالبات الكويت في اململكة 
املتحدة وايرلندا، مشددا على ان الهيئة 
االدارية لن تتوانى في رفع اسم الكويت 
ومتثيل الكويت خير متثيل باعتبار الهيئة 
االدارية لالحتاد املمثل الشرعي لطالب 
وطالب���ات الكويت ف���ي اململكة املتحدة 

وايرلندا.
وشكر البذال السفير الدويسان وجميع 
اركان السفارة ومكاتبها املختلفة على ما 
يقدمونه من اهتمام وخدمات متواصلة 
خلدمة ابناء الكويت في اململكة املتحدة 

وايرلندا.

الدغيم: الدراسة في برامج
خدمة المجتمع بـ»التطبيقي« غدًا

محمد الخالدي
أعلن عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد الدغيم عن بدء الدراس���ة 
للفصل الشتوي 2009 / 2010 غدا في املراكز التالية: كلية التربية 
االساسية بنات )الشامية(، كلية الدراسات التجارية بنات )حولي(، 
ثانوية املباركية للمقررات بن���ني )الفروانية(، ثانوية جابر بن 
عبداهلل الصباح بنني )اجلهراء( ومدرسة كاظمة املتوسطة بنات 

)اجلهراء(.
وأوضح الدغيم ان التس���جيل املتأخر سيس���تمر في الفترة 
الصباحية بالهيئة وفي الفترة املس���ائية في املراكز الدراس���ية 
من الس���اعة اخلامسة حتى السابعة مس���اء ملدة اسبوع من بدء 
الدراسة، وبني عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر ان البرامج 
والدورات اجلديدة التي طرحتها العمادة للفصل الش���توي هذا 
العام تتضمن العديد من البرامج التقنية واملهنية مثل ميكانيكا 
وكهرباء الس���يارات والتمديدات الكهربائي���ة واحلدادة واللحام 

وتبريد وتكييف الهواء.
اما برامج اللغات فتضم برامج تعليم اللغة االجنليزية والتركية 
واالسبانية واالملانية ولغة االشارة، كما تتضمن البرامج التجارية 
ادارة وتسويق املشاريع الصغيرة والتحليل الفني لالسهم والعالقات 
العامة، واحملاسبة لغير احملاسبني، وتربية نحل العسل واالستثمار 
في سوق االوراق املالية والتداول االلكتروني، كما تتضمن البرامج 

الصحية اللياقة البدنية وتخفيف الوزن والكاراتيه.
كما اوضح الدغيم ان برامج االنسانيات والفنون تتضمن الرسم 
الزخرفي واخلط العربي واخلياطة والتفصيل والطاقة الكونية 
والبرمجة العصبية، كما تتضمن برامج الفصل الشتوي برامج 
متنوعة مثل احلاسب اآللي مبستوياته املختلفة وبرامج خاصة 
لالطفال من اجلنسني، مشيرا الى ان الرسوم الدراسية للبرنامج 

الواحد تتراوح بني 20 و35 دينارا.

تحويل فكرة التعليم اإللكتروني إلى حقيقة في »التطبيقي«

المعتوق: خطة التنمية الحالية واعدة
لدعم حاضنات األعمال والمشروعات الصغيرة

الى ذلك واهتماما من الهيئة في تنمية 
وتطوير العمل والتعليم الكترونيا قام 
مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي 
بعقد ندوات تعريفية حول حتويل فكرة 
التعليم االلكتروني الى حقيقة، حيث مت 
توفير مكتبة محتويات تعليم الكتروني 
جاه���زة واتاحتها جلميع اعضاء هيئة 
الهيئة  التدريس والتدري���ب واعضاء 
االداري���ة ف���ي الهيئة، وذل���ك لتطوير 
املس���توى الوظيفي عل���ى الصعيدين 
الش���خصي واملهني في جميع املجاالت 
القيادة،  التسويق،  ادارة االعمال،  مثل 
ادارة املش���اريع باالضافة الى املهارات 
اخلاصة بالكمبيوتر، وعند االنتهاء من 
كل دورة يقوم املستخدم بطباعة شهادة 

حضور الدورة.
كما قام املركز بالتعاون مع ش���ركة 
تراك للحلول التعليمية بتنظيم مسابقتني 
خالل الفترة من شهر فبراير الى يونيو 
2009، ومن خالل هذه املسابقات متت 
اتاح���ة الفرصة لكل املس���تخدمني من 
كليات ومعاهد الهيئة لدخول السحب 

عند اجتيازهم لكل دورة.

بنماذج م���ن املبادرين ف���ي احلاضنة 
والتع���رف على جتاربهم الش���خصية 
وأهم التحديات التي واجهتهم، وقد قامت 
مجموعة من طلبة وطالبات املعهد العالي 
لالتص���االت واملالحة بزيارة احلاضنة 
التي تقدمها  والذين أشادوا باخلدمات 

احلاضنة للشباب الكويتي.

اداريا وفنيا في اطار حتقيق اهداف الهيئة 
لتنمية قدرات الشباب في مجال العمل 

احلر واملشروعات الصغيرة.
وأكد املعتوق أن احلاضنة تواصل 
تنظيم الزيارات امليدانية لطلبة وطالبات 
الهيئة لالطالع على جتربة احلاضنة في 
دعم الش���باب الكويتي، وكذلك االلتقاء 

محمد هالل الخالدي
اكد مدير حاضنة الشويخ احلرفية 
م.من���ذر املعت���وق ان احلاضنة تعمل 
حاليا على تأسيس قاعدة بيانات ألهم 
املش���روعات التي تس���تقطب مبادري 
املشروعات الصغيرة من اجلنسني، وذلك 
بهدف خلق ارضية اقتصادية واس���عة 
تشمل معظم القطاعات االقتصادية في 
اسواق العمل احمللية وفي شتى املجاالت 

احلرفية والصناعية والتجارية.
التنمية  كما اشاد م.املعتوق بخطة 
االقتصادية للدولة، والتي ركزت بشكل 
اساسي على دور املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة في دفع عجل���ة التنمية 
االقتصادية والبشرية، هذا وقد ركزت 
اخلطة العامة للفترة 2009 � 2014 على 
توسيع عمل حاضنة الشويخ احلرفية 
لتس���توعب املزيد من املشروعات بعد 
النجاح الالف���ت الذي حققته من خالل 
تسكني مجموعة من الشباب الكويتي في 
املشروعات احلرفية املتنوعة، باالضافة 
الى مركز اعداد املبادرين الذي ساهم في 
تخريج مجموعة من املبادرين مت تأهيلهم 

تكرمي أحد املشاركني

دعا المتقدمين إلى الدراسات العليا إلى عدم سداد أي مصاريف إال بعد الحصول على معادلة المجلس األعلى للجامعات

العنزي: المكتب الثقافي وإدارة الوافدين الجهتان المخولتان بتسجيل الطلبة بجامعات مصر 
القاهرة � كونا: أكد رئي����س املكتب الثقافي في القاهرة 
د.عوض العنزي ان املكتب الثقافي وادارة الوافدين التابعة 
لوزارة التعليم العالي املصري����ة هما اجلهتان الوحيدتان 
املخولتان تسجيل الطلبة الكويتيني في اجلامعات املصرية 

احلكومية.
واوضح العنزي في تصريح ل� »كونا« امس أنه لوحظ 
في اآلونة األخيرة قيام بعض الطلبة الكويتيني أو من ينوب 
عنهم بالتسجيل بشكل مباشر في اجلامعات املصرية دون 
الرجوع الى املكتب الثقافي أو ادارة الوافدين األمر الذي يعد 
مخالفة صريحة لق����رارات وزارة التعليم العالي الكويتية 

املنظمة لعملية التسجيل.

وش����دد على أن اجراءات التسجيل للجامعات املصرية 
احلكومية تت����م فقط عن طريق املكت����ب الثقافي الكويتي 
وادارة الوافدين مبينا ان عملية التسجيل املباشر من قبل 
الطلبة في اجلامعات املصرية ال يعتد بها وتعتبر اجراءات 
غي����ر صحيحة. وأكد أن املكتب الثقافي لم يتوان في تقدمي 
وتس����خير االمكانات املتاحة له خلدم����ة الطلبة الكويتيني 
الراغبني بالدراسة في اجلامعات املصرية وتذليل أي عقبة 
أو مشكلة قد تواجههم خالل عمليات التسجيل مشيرا في 
هذا السياق الى اجلهود التي تقوم بها ادارة الوافدين التابعة 

لوزارة التعليم العالي املصرية في هذا املجال.
واوضح العنزي ان جلوء الطلبة الى عملية التس����جيل 

املباش����ر من ش����أنه ان يضيع عليهم فرصة التسجيل في 
اجلامعات املصرية وقد يكبدهم خس����ائر مادية اضافة الى 

ضياع الوقت واجلهد من دون الوصول الى نتيجة.
من جهة أخرى طالب العنزي الطلبة الكويتيني املتقدمني 
للدراسات العليا باجلامعات املصرية بعدم سداد اي مصاريف 
جامعي����ة خاصة بعملية التس����جيل اال بعد احلصول على 
معادلة املجلس األعلى للجامعات وأيضا بعد احلصول على 

املوافقة األمنية من اجلهات املختصة.
ودعا الطلبة الى عدم االجنرار وراء بعض اجلامعات التي 
تدعوهم الى سداد الرسوم الدراسية أو االلتزام في الدراسة 
قبل احلصول على املوافقة األمنية مبينا ان املوافقة األمنية 

قد تأخذ وقتا طويال متتد لعدة اشهر.
واضاف في هذا السياق »ال ننصح طلبة الدراسات العليا 
بالدراسة باجلامعات املصرية دون احلصول على املوافقات 
األمنية وذلك حتسبا الحتمال تأخر املوافقة األمنية وعدم 
احتسابها املدة الدراسية التي يقضونها اضافة الى تكبدهم 

تكاليف مالية ال ميكن استرجاعها«.
من جانب آخر أعلن العنزي عن حصول 12 طالبا كويتيا 
على اس����تثناء من رئاس����ة اجلمهورية املصرية للتسجيل 
وااللتحاق باجلامعات املصرية وذلك في بعض التخصصات 
في كليات القمة مثل الهندسة والطب واحلقوق واالستثناء 

د.عوض العنزيمن معدل القبول املطلوب لتلك الكليات.

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساءا – 9:30 م�ساءا

اخلمي�س من 9 �صباحًا - 2 ظهرًا

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيـــادة الن�ســاء والتـوليــد

عيادة املمار�س العام وال�سكر

عـيـــــادة الأ�ســــــــــنـــان

پ عرو�ض خا�شة لإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر

پ حقن امليزوثريابي لعالج ت�شاقط ال�شعر ون�شارة الوجه

پ حقن البوتك�ض للتجاعيد والتعرق الزائد

پ تكبري ال�شفايف واخلدود

پ اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي 

پ فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل 

پ جهاز الكتولين للعناية بالب�شرة

عيادة اجللدية والعناية بالب�سرة

يرحب م�شتو�شف ال�شكينة كلينك بان�شمام

د. دمــيـانـــــة �شـمـيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد - جامعة عني �شم�ض

اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكبري وت�س�������غري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حقن امليزوثريابي لعالج ال�س�������عر واإذابة 

الدهون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�س�������رة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات


