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الجامعــــة
والتطبيقي

شكلت اجلمعية العلمية ملعهد السكرتارية 
للبنات التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب هيئتها االدارية باختيار سارة التعيبي 
رئيس����ة للجمعية وضواحي الضاحي نائبة 
للرئيس وشيخة الشعبان أمينة للسر وخزنة 
الهاجري أمينة للصندوق ومنى الرشيدي ونوف 
زايد وس����ارة العجمي للجنة الثقافية وخلود 

خالد ونوف الرشيدي ودالل الهاجري للجنة 
اإلعالمية ومعالي الضاوي وحصة عايد للجنة 
الطالبية. وقد أشارت أمينة سر اجلمعية شيخة 
الشعبان ان لدى الهيئة االدارية اجلديدة الكثير 
من الطموحات والتطلعات لتعزيز دور اجلمعية 
وتفعيل أنشطتها، وانها بصدد تنظيم العديد من 

األنشطة التي من شأنها خدمة الطالبات.

نشاط حافل للجمعية العلمية لمعهد السكرتارية

»اإلسالمية« تطالب بتأجيل جميع 
االختبارات الواقعة في العاشر من المحرم

تقويم المنهج المدرسي في »البنات«
آالء خليفة

أقامت كلية البنات اجلامعية بجامعة الكويت 
الدورة التدريبية »تقومي املنهج املدرسي« للدكتور 
علي الهولي، وذل���ك بالتعاون مع إدارة التدريب 

والتطوير في وزارة التربية.
تطرقت الدورة الى شرح موضوع التقومي كونه 
عملية ثنائية األبعاد تش���مل تشخيص الوضع 
أوال، وتقدمي العالج واإلصالح لهذا الوضع ثانيا، 
وذك���ر د.الهولي ان التق���ومي مكون من خطوتني 
وميث���ل التقييم خطوته األولى، ثم وضح ماهية 
املنهج فه���و مجموعة من اخلطط والنش���اطات 
املسبقة واخلبرات غير املخطط لها والتي تظهر 
أثن���اء تنفيذ تلك اخلطط، وعلي���ه تكون عملية 

تقومي املنهج هي العمليات الضرورية للحكم على 
فاعلية املنهج الذي خطط ونفذ له لتقييم املستوى 
والوقوف على نقاط القوة والضعف بهدف تقدمي 
اختيارات، وشرح د.الهولي أشكال تقومي املنهج 
الكمي والكيفي، وختمت الدورة بتكرمي للمشاركني 

وتوزيع الشهادات العلمية.
من جانبها، شكرت د.نائلة الدبوس رئيس مكتب 
االستشارات والتدريب بكلية البنات اجلامعية كل 
من س���اهم في إجناح الدورة، وأكدت د.الدبوس 
ان املكتب يح���رص على إقامة مثل هذه الدورات 
وانتفاء البرامج التدريبية املتميزة التي حتاكي 
الواقع، واستضافة أساتذة لديهم خبرة في املجال 

العلمي لتحقيق أكبر قدر من االستفادة.

لجنة العمداء: الموافقة على مشروع 
الالئحة المالية لوحدة الخدمات البحثية 

آالء خليفة
الع���ام للقائمة  دعا املنس���ق 
اإلسالمية في جامعة الكويت حسني 
اخلضر إلى إحياء ذكرى استشهاد 
ابي عبداهلل احلسني في شهر محرم 
احلرام، كما اكد ان اإلمام احلسني 
گ بنهضته مثل مدرسة انتصار 
الدم على السيف، وهي مدرسة كانت 
على م���ر العصور مثال اعلى لكل 
األحرار في العالم، واضاف قائال: ان 
هذه املدرسة العظيمة مبا مثلته من 
قيم خالدة وحدت اإلنسانية جمعاء 
وال ميكن أن تفرقن���ا ابدا، مؤكدا 
على ضرورة التمس���ك بالوحدة 
الوطنية في هذا الشهر ودعا الى 
أال نسمح ملثيري الفتنة الطائفية 
من بث سمومهم في املجتمع. كما 

استكملت جلنة العمداء في جامعة الكويت امس 
اجتماعها الذي عقدته يوم الثالثاء املاضي برئاسة 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد وبحضور االمني 
العام د.انور اليتامى ونواب املدير وعمداء الكليات. 
وفي هذا الصدد أعلن الناطق الرسمي باسم جامعة 
الكويت ومدير ادارة العالقات العامة واالعالم فيصل 
مقصيد ان اللجنة ناقش����ت خالل اجتماعها العديد 
من املوضوعات، واتخذت بشأنها القرارات املناسبة 

لرفعها الى مجلس اجلامعة والتي من أهمها:
� املوافقة على مش����روع الالئحة املالية لوحدة 
اخلدمات البحثية واملقدمة م����ن مكتب نائب مدير 

اجلامعة لألبحاث.
� إقرار مقترح التقومي اجلامعي للعامني اجلامعيني 
القادمني 2010-2011 و2011-2012 واملقدم من عمادة 

القبول والتسجيل.

� إق����رار حتويل املقترح املق����دم من مكتب نائب 
مدير اجلامعة للش����ؤون العلمية بش����أن اجلوائز 
التقديرية للتدريس الى الكليات لدراس����ته وابداء 
رأيها ومقترحاتها واالستئناس برأي أساتذة الكليات 
بش����أن املقترح اجلديد إلقراره في االجتماع القادم 

للجنة العمداء.
� االطالع على الدراس����ة األولي����ة حول املنظور 
املستقبلي الستحداث جامعات حكومية جديدة في 
الكويت، ورفعها الى مجلس اجلامعة متهيدا لتقدميها 

الى اجلهات املختصة للبت في هذا الشأن.
� تشكيل جلنة لوضع نظام متكامل لطلبة دبلوم 
االعداد التربوي مش����كلة من نائ����ب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية وعميد القبول والتسجيل وعميد 
كلية التربية وعميد كلية الدراس����ات العليا وممثل 

عن وزارة التربية.

اشار اخلضر الى ان القائمة تقوم 
بتحركاتها املعهودة كل سنة لتأجيل 
االمتحانات التي تتزامن مع حلول 

هذا الش���هر والتي يحييها جمع 
غفير من املس���لمني ملرور ذكرى 
استش���هاد ابا عبداهلل احلس���ني 
واهل بي���ت النبوة عليه وعليهم 
السالم. واضاف ان هذه التحركات 
من منطلق احملافظة على املصلحة 
الطالبية العليا، ومراعاة النشغال 
عدد كبي���ر من الطلبة والطالبات 
بإحياء الشعائر احلسينية، مشيرا 
الى أنه بذلك سنوفر اجواء دراسية 
مناس���بة لزمالئنا الطلبة، وختم 
قائ���ال: ندعو اجلمي���ع الى احياء 
هذه الذكرى العظيمة في التاريخ 
اإلسالمي والى استخالص الدروس 
والعبر من هذه املدرسة العظيمة 
التي متدنا مببادئ وقيم تصب في 

صالح ديننا ووطننا.

اطلعت على الدراسة األولية الستحداث جامعات حكومية جديدة

حسني اخلضر

د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى ود.ناجم الناجم خالل االجتماع

شيخة الشعبان

د.عبد الواحد اخللفان

)أنور الكندري(د.محمد الفيلي ود.فيصل الفهد خالل اللقاء 

إقرار مقترح التقويم الجامعي للعامين المقبلين

الفيلي: تفعيل االتفاقية الدولية للتقليل من ظاهرة الفساد

الخلفان: نسعى لتطبيق مشروع التوأمة العلمية
مع الجامعات البريطانية على مستوى الشرق األوسط

آالء خليفة
أكد أس���تاذ احلقوق بقس���م 
القانون الدس���توري في جامعة 
الكويت د.محمد الفيلي ان الفساد 
ظاهرة إنسانية، وال ميكن إلغاؤها 
ولكن نسعى للتغلب عليها بوضع 
قوانني ملكافحتها، وأوضح خالل 
ندوة عن »تفعيل االتفاقية الدولية 
ملكافحة الفس���اد« مساء اول من 
امس ان الفكرة في تلك االتفاقية 
الفساد كظاهرة  التعامل مع  هي 
والتقليل منها على مس���توى كل 
الدوائر احلكومية والقطاع اخلاص 
ألن ذلك يؤدي الى استشراء الفساد 

في املجتمع.
ومن جانبه، قال األس���تاذ في 
احلقوق د.فيصل الفهد ان اتفاقية 
الفساد ترسم اخلطوط  مكافحة 
العريضة التي يجب على املشرع 
ان يلتفت اليها والسلطة التنفيذية 
والباحثون في كل مجاالت القانون 
ألن هذا املوضوع متشعب يشمل 
القانون في  جميع تخصص���ات 
جميع فروعه. وأوضح الفهد ان 
االتفاقية مت تبنيها في 31 أكتوبر 
2003 من قبل اجلمعية العامة لألمم 
املتح���دة، ومت التوقيع عليها من 
140 دولة، ومن بينهم الكويت ومت 

التصديق عليها في عام 2006.
وكش���ف الفهد ان هناك دوال 
عربية غير موقعة على االتفاقية 
حتى اآلن وهي: عمان، الصومال 
وفلسطني، لكن فلسطني لظروفها 
ال تستطيع التوقيع ولكن أرسلت 
لألمم املتحدة تعلن فيها انضمامها 
التي  العربية  لالتفاقية، والدول 

ولفت الفهد الى ان اهم فصل في 
االتفاقية »التدابير الوقائية« ألنها 
األساس العام ألن منع الفساد أهم 
من معاجلة ما يترتب على الفساد، 
جاءت االتفاقية لتحس الدول على 
وضع سياسات واضحة ومحددة 
وفاعلة في مكافحة الفساد، مشيرا 
الى ان الكوي���ت تفتقر الى مثل 
تلك السياس���ات ألن���ه ال توجد 
سياسات واضحة ملكافحة الفساد، 
فيجب علينا ان نلتزم باالتفاقية 
ونضع هذه السياسات الواضحة 
من اجل مكافحة الفساد. موضحا 
ان االتفاقية تن���ص على وجود 
هيئات او هيئة ملكافحة الفس���اد 
� وهذا يتطلب حالة من النقاش 
ب���ني القانوني���ني واملتخصصني 
أو  حول وج���ود هيئ���ة واحدة 
هيئات متعددة، مضيفا ان لدينا 
في الكويت هيئ���ات مثل ديوان 
احملاسبة، والنيابة العامة، جلنة 
مكافحة غسيل األموال فكل هذه 
الهيئات تتعاون فيما بينها، ولكن 
قد يكون هناك خلل في التعاون، 

ما يؤدي لظاهرة الفساد.
وطالب الفهد بضرورة إنشاء 
هيئة خاصة ملكافحة الفساد في 
الكوي���ت، وض���رورة ان يراعي 
املشرع استقاللها املالي واإلداري، 
وتبعيتها هل ملجلس الوزراء ام الى 
مجلس األمة؟ ومسألة من يترأس 
هذه الهيئة وكيفية اختياره، ألن 
كثيرا من الدول النامية بها هيئات 
صورية ال تقوم بالدور املنوط بها، 
وأصبحت ه���ذه الهيئات هيئات 

للفساد وليس ملكافحة الفساد.

محمد هالل الخالدي
صرح عميد كلية الدراس���ات 
التجارية د.عبد الواحد اخللفان بأن 
كلية الدراسات التجارية أصبحت 
من الكليات املرغوب بها بش���دة 
في الكويت لعدة أس���باب، فهي 
إدارية  اآلن مبنزلة كلي���ة علوم 
مصغ���رة، ألن الكلية تتوافر بها 
جميع تخصصات العلوم التجارية، 
من احملاسبة والقانون والتأمني 
واحلاس���ب اآللي واإلدارة وإدارة 
املواد والبنوك، فكل التخصصات 
الت���ي حتتاجها الدول���ة كعمالة 
وسطى متوافرة في الكلية. وكذلك 
سرعة العمل للخريجني في قطاع 

البنوك على وجه التخصيص.
فالقطاع البنكي يفضل خريجي 
الكلية على باقي الكليات األخرى، 
موضحا أن احلوافز التي يحصل 
عليها اخلريجون عند العمل في 
التأمني أعلى من  البنوك وقطاع 
احلوافز التي يحصل عليها بعض 

حملة الشهادات اجلامعية.
وأك���د د.اخللف���ان أن نظ���ام 
البعث���ات الداخلية التي توفرها 
الدراسات  الدولة خلريجي كلية 
التجاري���ة احلاصلني على ثالث 
نقاط والذي يس���تطيع أن يكمل 
دراس���ته في اجلامعات اخلاصة 
في الكويت أو خارجها شكل دافعا 

الستهداف الطلبة للكلية.
ونأمل أن ينتهي العمل سريعا 

االنترنت، مبينا انه سيتم تشكيل 
جلنة عليا لالعتماد األكادميي على 
مستوى الكلية، لكي تكون حلقة 
وصل بني الكلي���ة وإدارة ضبط 
اجلودة واالعتماد األكادميي في 
الهيئة، وسنسعى للحصول على 
االعتماد األكادميي جلميع املناهج 

والتخصصات.
وأكد د.اخللفان وجود مشروع 
ضخم على مستوى الشرق األوسط، 
من قب���ل املجلس االستش���اري 
البريطاني، وذلك للشراكة العلمية، 
ومت تش���كيل فريق م���ن أعضاء 
بالكلية ليقوموا  التدريس  هيئة 
بالتواصل مع هذا املجلس والنظر 
في مشروع التوأمة مع اجلامعات 
البريطانية املناظرة، وهذه اخلطوة 
إلى خارج  الكلية  ستحلق باسم 
الكويت، مما يس���اعد الطلبة في 
استكمال دراساتهم في اجلامعات 
البريطانية، وكذلك ستساعد هذه 
اخلط���وة أعضاء هيئة التدريس 
في نش���اطهم البحثي والعلمي، 
مشيرا الى ان هناك فكرة لتطوير 
العمل لآللية التنفيذية للمكاتب 
الفنية في الكلية وتشكيل وحدات 
متخصصة للميزانية واجلوانب 
األخرى املتعلقة بالكلية، ونحن 
اآلن في صدد الضغط للحصول 
على مجلة علمية متخصصة متكن 
األساتذة من نشر بحوثهم العلمية 

فيها.

وقعت على االتفاقية ولم تصدق 
عليها حتى اآلن هي: السعودية، 

السودان وجزر القمر.
وبنينّ الفهد ان هناك مش���كلة 
أساسية في االتفاقية هي تعريف 
الفساد، لذا جاءت هذه االتفاقية 
خالية من تعريف الفساد بسبب 
اختالف األفكار والدول واختالف 
املعتقدات، ولذلك أصبح تعريف 
الفساد قضية مطروحة للنقاش 
والتباحث بالنس���بة للمشرعني 
الذين وقع���وا عل���ى االتفاقية، 
موضح���ا ان تركهم االتفاقية من 

غير تعريف الفساد أمر غريب.
وأش���ار الفهد ال���ى ان تركهم 
لتعريف الفس���اد وحتديد أطره 
ونطاقه رمبا متروك للدول، ولكن 

هناك تعريف نضعه للفساد هو 
»إساءة استخدام السلطة ملصالح 
خاصة«، وهو التعريف املطروح 
على بساط الباحثني واملتخصصني 
في مكافحة الفساد، الفتا الى اي 
إساءة الستخدام السلطة من اجل 
حتقيق مصالح خاصة يدخل في 

نطاق الفساد.
وأوضح الفه���د ان ميزة هذه 
االتفاقية انه���ا وضعت خطوطا 
عريضة واستراتيجيات واضحة 
وكأنه���ا رس���مت خارطة طريق 
تستطيع من خاللها الدول مكافحة 
الفساد في حالة رغبتها في مكافحة 
الفساد او التقليل من آثاره التي 
تضر باملجتمع، فمن خالل تطبيق 
هذه االتفاقية تستطيعون احلد 

منه، ألن ه���ذه االتفاقية وضعت 
اآللي���ة والوس���يلة التي حتد او 

تقضي عليه.
وأش���ار الى ان هذه االتفاقية 
جاءت عامة وش���املة وتناولت 
الكثير من اجلوانب في محاربة 
ومكافحة ظاهرة الفساد، مشيرا 
الى ان هذه االتفاقية ال تستطيع 
القضاء على الفس���اد نهائيا بل 

حتد منه.
الفهد االتفاقية وضعت  وقال 
أطرا عامة فجاءت مقسمة الى 4 
الفصل األول  فصول أساس���ية، 
يتناول »التدابير الوقائية« والفصل 
الثاني »التجرمي« والفصل الثالث 
»التعاون الدولي« والفصل الرابع 

»عن استرداد املوجودات«.

أعضاء هيئة التدريس من خارج 
الكلية، فقسم احملاسبة بلغ عدد 
املنتدبني فيه 51 منتدبا، وقس���م 
القانون أكثر من 40 منتدبا وكذلك 
لكل من قسم اآللة الكاتبة وقسم 
إلى  اللغ���ة اإلجنليزية.مش���يرا 
بعض الصعوب���ات األخرى مثل 
قلة قاعات التدريس، قلة مختبرات 
احلاس���ب اآللي، وعلى الرغم من 
هذه الصعوبات، بذلنا كل جهدنا 
حلصول جميع الطلبة على املواد 

التي يحتاجون إليها.
وأوضح د.اخللف���ان: اننا في 
الكلية لدينا طموح���ات كبيرة، 
فنريد التوسع في الكلية، ونحصل 
على التميز في املواد الدراس���ية 
التدريس���ية والتميز  والهيئ���ة 
باخلريجني بحيث نقابل س���وق 

في املباني اجلدي���دة في منطقة 
العارضي���ة، وذلك حل���ل جميع 
التي تتعلق بصعوبة  املش���اكل 
التنقل ألعضاء هيئة التدريس بني 
الكليتني البنني والبنات، والتغلب 
على االزدحام في التنقل واملواقف، 
ونحن نسعى أن ينتهي املشروع 

كما خطط له.
وأشار د.اخللفان الى أن اعتماد 
الشهادة خارج الكويت أصبح في 
متناول اليد، فكثير من اجلامعات 
ف���ي اخللي���ج ومص���ر واألردن 
الدراس���ية  املناهج  تعتمد أغلب 
التي نعتمدها في الكلية، لذلك ال 
يجد طالب التجاري صعوبة في 
القبول األكادميي  احلصول على 
لش���هادة البكالوري���وس خارج 
الكويت، ناهيك عن توجه الكلية 
للحصول على نظام البكالوريوس 

في األيام املقبلة.
وعن الصعوبات التي تواجه 
الكلي���ة قال د.اخللفان إن األعداد 
الكبي���رة التي التحق���ت بالكلية 
شكلت صعوبة لنا بحيث إن بعض 
املواد التي ندرسها بالكلية فاقت 
األعداد الطبيعية، على سبيل املثال 
هناك بعض املواد العامة كمبادئ 
احملاسبة واإلحصاء وأصول إدارة 
واملواد التي تقدم في السنة األولى 
جتاوز فيها عدد الطلبة في الشعبة 
الواحدة عن الستني طالبا، وهذا 
ما جعل الكلية تنتدب الكثير من 

العمل سواء كان بالقطاع اخلاص 
أو القطاع العام، مؤكدا أنه مت العمل 
العديد  التطوير في  في مشروع 
من األمور، ومنها تش���كيل جلان 
االعتماد األكادميي في األقس���ام 
اللبنة األولى  العلمية، لتك���ون 
لنظ���ام البكالوريوس من حيث 
االعتم���اد األكادمي���ي ملناهجنا، 
الش���ديدة  الرغبة  فالكلية لديها 
في تطوير املناهج مبا يتالءم مع 
احتياجات سوق العمل في الكويت، 
ودائما ما نحاول من خالل تطوير 
املناهج مواكبة سوق العمل، كذلك 
مت مخاطبة مركز احلاسب اآللي 
ليتم تطوير نظام احلاسب اآللي 
امليداني، وهذا  التدري���ب  ملكتب 
الطالب  النظام اجلديد سيساعد 
في حتديد وتسجيل رغباته في 
التدريب امليداني، وخصوصا بعد 
فتح نظام الكورس امليداني جلميع 
الفصول الدراسية الثالثة، فنحن 
اآلن في مشروع تطويري وإعادة 
هيكلة ملكتب التدريب امليداني من 
خالل نظام احلاسب اآللي اجلديد، 
وذلك بالتعاون مع مركز احلاسب 
اآللي بالهيئة، وهذا ما سيساعد 
الكلية في التواصل مع جهات العمل 
امليداني آليا في حضور وانصراف 
الطلبة، وما يحصلون عليه من 
املراسالت  تقارير، وكذلك ستتم 
بني أعضاء الهيئة التدريسية بشأن 
الق���رارات والتعاميم عن طريق 

الفهد يدعو إلنشاء هيئة لمكافحة الفساد تكون مستقلة مالياً وإدارياً

أكد أن اعتماد الشهادة خارج الكويت أصبح في متناول اليد

»األنباء« تنفرد بنشر جداول اختبارات حقوق القاهرة والمعهد العالي للتكنولوجيا
آالء خليفة

تنف����رد »األنب����اء« بنش����ر ج����داول اختبارات 
الفصل الدراسي األول ملعهد املدينة العالي لإلدارة 
والتكنولوجي����ا بجمهورية مصر العربية � جدول 
الفرقة الثالثة للفصل الدراسي األول مساء والفرقة 

الرابعة للفصل الدراسي األول � صباحا.
كما تنفرد »األنباء« بنشر جداول اختبارات كلية 
احلقوق بجامعة القاهرة جلميع الفرق الدراس����ية 
للفصل الدراسي األول 2010/2009، وهي كما يلي: 
الفرقة األولى: 19 يناير � مدخل للعلوم القانونية، 
24 يناير � إجرام وعقاب، 28 يناير � قانون دستوري 
ونظم سياسية، 2 فبراير � منظمات دولية. الفرقة 
الثانية: 18 يناير � قانون االثبات، 23 يناير � شريعة 
اسالمية، 27 يناير � لغة اجنبية، 1 فبراير � اقتصاد. 
الفرقة الثالثة: 17 يناي����ر � قانون مدني، 21 يناير 
� قان����ون العمل، 26 يناي����ر � مالية عامة، 31 يناير 
� دولي خاص. الفرقة الرابع����ة: 16 يناير � اصول 
الفقه، 20 يناير � لغة اجنبية، 25 يناير � تشريعات 
اجتماعية، 30 يناير � بح����ري وجوي، 3 فبراير � 

عقود ادارية.
أسأل اهلل عز وجل ان يسدد خطاكم ويوفقكم 

إلى أحسن األعمال.

جدول امتحانات الفرقة الثالثة الفصل الدراسي األول )مساء(
حاسب آلي من الساعة )4:2(ادارة اعمال من الساعة )4:2(نظم معلومات إدارية من الساعة )4:2(اليوم والتاريخ

نظم معلومات اداريةتطبيقات احلاسب اآلليمحاسبة الضرائبالثالثاء: 2010/1/12

نظم معلومات محاسبةادارة املوارد البشريةاالحصاء وحزم بحوث العملياتاخلميس: 2010/1/14

قواعد البياناتاالقتصاد الدوليقواعد البيانات )2(االحد: 2010/1/17

البيئة والسكانالبيئة والسكانالبيئة والسكانالثالثاء: 2010/1/19

محاسبة تكاليفاصول التكاليفاخلميس: 2010/1/21

دراسات متخصصة باللغةدراسات جتارية باللغة االوروبية )اقتصاد(االحد: 2010/1/24

محاسبة حكومية وهيئات غير هادفة للربحالثالثاء: 2010/1/26

حتذير مهم: ممنوع اصطحاب التلفون احملمول داخل اللجان. تعليمات مهمة للطلبة:
1 - على جميع الطالب ضرورة التأكد من رقم القسم ومكانه ومواعيد االمتحانات واجللوس في املكان احملدد له وعلى التختة املوجود عليها اسمه ورقم جلوسه.

2 - على جميع الطالب التواجد داخل االقسام التي يؤدون فيها االمتحان قبل موعد االمتحان بربع ساعة على االقل.
3 - دخول االمتحانات ببطاقة املعهد )الكارنيه اخلاص بالفرقة( للعام الدراسي )2010/2009(.

4 - غير مسموح للطالب دخول االمتحان بأي اوراق او مذكرات مهما كان نوعها والكتابة على تختة المتحان تعتبر حالة غش.
5 - جميع االمتحانات تعقد مبقر املعهد طبقا للمجموعات واملواعيد املعلنة باجلدول.

6 - االعتذارات عن دخول االمتحان خالل فترة االمتحان ومن يتخلف عن تقدميها خالل هذه الفترة حتتسب له سنة رسوب.

جدول امتحانات الفرقة الرابعة الفصل الدراسي األول )صباحا(
شعبة محاسبة من الساعة )2 – 4(شعبة إدارة أعمال من الساعة )2-4(اليوم والتاريخ

 األسواق واملؤسسات املاليةاألسواق واملؤسسات املاليةاألربعاء: 2010/1/13

نظم معلومات محاسبيةإدارة األعمال الدوليةالسبت: 2010/1/16

 نظم محاسبية خاصةتنمية اقتصاديةاالثنني: 2010/1/18

محاسبة املؤسسات املاليةاالتصاالت التسويقيةاألربعاء: 2010/1/20

االحصاء املتقدماالحصاء املتقدمةالسبت: 2010/1/23

دراسات جتارية باللغة األوروبية )محاسبة(دراسات جتارية باللغة األوروبية )محاسبة(االثنني: 2010/1/25

حتذير هام: ممنوع اصطحاب التلفون احملمول داخل اللجان:
تعليمات هامة للطلبة:

1 – على كل طالب ضرورة التأكد من رقم القسم ومكانه ومواعيد االمتحانات واجللوس في املكان احملدد له وعلى التختة املوجود عليها اسمه ورقم جلوسه.
2 – على جميع الطالب التواجد داخل األقسام التي يؤدون فيها االمتحان قبل موعد االمتحان بربع ساعة على األقل.

3 – دخول االمتحانات ببطاقة املعهد الكارنيه اخلاص بالفرقة للعام الدراسي )2009/ 2010(.
4 – غير مسموح للطالب بدخول االمتحان بأي أوراق أو مذكرات مهما كان نوعها والكتابة على تختة االمتحان تعتبر حالة غش.

5 – جميع االمتحانات تعقد مبقر املعهد طبقا للمجموعات واملواعيد املعلنة باجلدول.
6 – االعتذارات عن دخول االمتحان خالل فترة االمتحان ومن يتخلف عن تقدميها خالل هذه الفترة حتتسب له سنة رسوب.


