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الجامعــــة
والتطبيقي

دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى اإلسراع باختيار عمداء 
كليات التربية األساسية والدراسات التكنولوجية والدراسات 
التجارية. وأعرب رئيس الرابطة د.معدي العجمي عن أمله بأن 
تنتهي جلان اختيار العمداء من مهمتها والسيما بعدما أعلن عن 
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
في منتصف يناير املقبل لهذا الغرض. وأكد أن الرابطة على مسافة 

متساوية من جميع املرشحني لهذه املناصب، مشددا على ضرورة 
اتباع اقصى درجات الش����فافية ف����ي جميع مراحل اتخاذ القرار 
وكذلك العدالة بني جميع املرشحني وأال يتم اختيار اال االكفاء من 
بينهم. وأشار العجمي إلى أن اختيار العمداء للكليات املذكورة 
يعيد االس����تقرار لها وينعكس إيجابا عل����ى العملية التعليمية 
والعلمية فيها، مبينا أهمية هذه اخلطوة البالغة وإسهامها في 

االستقرار اإلداري في هذه الكليات.

العجمي: نريد اختيار األكفأ لعمادة الكليات الشاغرة

عزام الصباح: جامعة الخليج العربي 
نموذج حي لتالحم الروح الخليجية الواحدة

السفير الروضان وعد بحل مشاكل
الدارسين في بريطانيا الخاصة بإجراءات الڤيزا

تجديد شهادة اآليزو لعدة إدارات في »التطبيقي«
محمد هالل الخالدي

جددت املنظمة العاملية للجودة شهادات اجلودة 
العاملي����ة آيزو 9001 � 2000 ملكتب نائب املدير العام 
للتعليم التطبيقي والبحوث وادارة البعثات والعالقات 
الثقافية التابعة له ومركز القياس والتقومي وعمادة 
املكتبات التابعة لنائب املدير العام للخدمات االكادميية 
املساندة ومركز تطوير البرامج واملناهج التابع لنائب 
املدير العام للتخطيط والتنمية وذلك للمرة الرابعة 
على التوالي دون اي مخالفات رئيسية بعد ان قام 
فريق فني مجاز من قبل شركة B.V العاملية بالتدقيق 
على االجراءات والسياسات التي يتم تطبيقها، حيث 

استغرقت عملية التدقيق ثالثة ايام.
واوضح مدير مكتب ضب����ط اجلودة واالعتماد 
االكادميي د.منصور الفضلي ان جتديد شهادات ادارة 
اجلودة آيزو 9001 � 2000 لالدارات املذكورة يدل على 
مدى التزام الهيئة بتطبيق معايير اجلودة االدارية 
املتبعة عامليا لكسب رضا وثقة املتعاملني مع الهيئة 
مع االشادة باجلهود التي يبذلها القائمون على مكاتب 
اجلودة ف����ي االدارات املذكورة واحلاجة الى دعمهم 

وحتفيزهم، مشيرا الى ان جميع الوحدات التنظيمية 
واالدارية وعددها 37 س����يتم تطبيق مشروع نظام 
ضمان اجلودة آيزو 9001 فيها من خالل مكتب ضبط 
اجلودة واالعتماد االكادميي. واثنى د.الفضلي على 
جهود مراقب مكتب ضبط اجلودة واالعتماد االكادميي 
هادي احلربي في تقدمي االستشارات ملشاريع ضمان 
اجلودة االدارية في الهيئة. من جانب آخر، ش����ارك 
وفد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثال 
مبدير ضبط اجلودة واالعتماد االكادميي د.منصور 
الفضلي ومراقب املكت����ب هادي احلربي في مؤمتر 
ضم����ان  اجلودة في التدري����ب املهني الذي عقد في 
العاصم����ة االردنية عمان يوم����ي 14 و 15 اجلاري، 
والذي نظمه املجل����س الثقافي البريطاني، ويهدف 
املؤمتر الذي يأتي ضمن برنامج مهارات التوظيف 
ال����ى تعاون العاملني في قط����اع التدريب والتعليم 
املهني على املستوى الدولي واتاحة الفرصة امامهم 
لتبادل االفكار ومناقشة حتديات ضمان اجلودة في 
التدريب والتعليم التي تواجهها مؤسسات التدريب 

والتعليم املهني.

التقى رئيس الجامعة وعميد كلية الدراسات العليا

خالل لقائه ووفد من السفارة بوفد من االتحاد

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه رئيس جامعة اخلليج العربي وعميد »الدراسات العليا« في اجلامعة

السفير الروضان ود.بندر الرقاص ود.فايز الظفيري خالل اللقاء مع الطلبة

املنامة � كونا: أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الش���يخ عزام الصباح ام���س ان جامعة اخلليج 
العربي تعد منوذجا حيا لتالحم الروح اخلليجية 
الواحدة. وقال السفير خالل لقائه رئيس جامعة 
اخلليج العربي د.خالد بن عبدالرحمن العوهلي 
واملستشار الثقافي لعاهل البحرين وعميد كلية 
الدراسات العليا في اجلامعة د.محمد األنصاري 
امس ان »القيادة السياسية في الكويت تؤكد أن 

املعرفة ركيزة أساسية من ركائز التنمية«.
كما شدد الشيخ عزام الصباح على أن االستثمار 

في العنصر البش���ري يسهم وبش���كل فاعل في 
االنت���اج واالجناز من أجل بناء األوطان ويضمن 

املزيد من العطاء.
وأضاف »مبا اننا نعي���ش عصر العوملة وما 
ينت���ج عنه من تالقح ثقاف���ي فانه يتحتم علينا 
االهتمام بالعلم وتطويره ملس���ايرة هذا العصر 
مبا يعود بالنفع على دول اخلليج العربية ما من 
شأنه دفع عجلة التنمية والتطور لرصد مستقبل 
واعد لألجي���ال املقبلة وحصد مكانة متقدمة بني 

دول العالم«.

محمد المجر
شكر امني سر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا يوس����ف العنزي مدير 
القنصلي����ة ف����ي وزارة  االدارة 
اخلارجية السفير حمود الروضان 
والوفد املرافق له لدعوته الكرمية 
لاللتقاء بأبنائه الطلبة والطالبات 
في بريطاني����ا لالطمئنان عليهم 
ومحاورتهم فيما يخص املشاكل 
املتعلقة باصدار الڤيزا في السفارة 
الكويت. وذكر  ف����ي  البريطانية 
العن����زي ان مجموعة من الطلبة 
والطالبات التقت السفير الروضان 
في مبنى سفارتنا بلندن، وقد حضر 
اللقاء كل من رئيس مكتب املتابعة 
والتنسيق التابع لالدارة القنصلية 
الشيخ مبارك فهد الصباح ورئيس 
قسم سمات الدخول للعمل وشؤون 
اقامة االجانب بوزارة اخلارجية 
الس����كرتير االول عادل اجلسام 
واملستشار في س����فارتنا بلندن 
حسن زمان باالضافة الى رئيس 

املكتب الثقاف����ي د.بندر الرقاص 
وامللحق الثقافي في لندن د.فايز 
الظفيري، حيث استمع الوفد البرز 
املشاكل التي يواجهها الطلبة عند 
الڤي����زا والتي تتعلق  اصدارهم 
بالتأخير احيانا من الس����فارة او 
من مكتب اصدار الڤيزا الذي يقوم 
بدور الوسيط ومشكلة صعوبة 
اصدار ڤيزا العمالة املنزلية لبعض 
الطلبة، باالضافة للمشاكل  اسر 
املتعلقة ببعض الطلبة الدارسني 
عل����ى نفقته����م اخلاص����ة ومنها 
موضوع طلبة احدى اجلامعات 
والذي مت اعادة النظر في اصدار 
الڤيزا املمنوحة لبعضهم من قبل 

السفارة البريطانية.
واضاف العنزي ان الس����فير 
الروضان ابدى تفهمه الكامل، كما 
انه وعد بايجاد احللول املناسبة، 
حي����ث ان الهدف م����ن اللقاء هو 
الوقوف عن قرب حلل مثل هذه 
املشاكل وغيرها والتي يواجهها 
اثناء تقدمهم  الطلبة والطالبات 

الصدار سمات الدخول لبريطانيا 
والعمل على تيسير امور الطلبة 
والطالب����ات ف����ي كل ما يختص 
الكويت  القنصلي����ة في  باالمور 
وبريطانيا، كما اوصى الروضان 
الطلبة والطالبات بالتقدم للڤيزا 
قبل السفر بوقت كاف وعدم السعي 
للحصول على قبول من اجلامعات 
عن طريق وكالء غير موثوقني، كما 
نبه على حتري الدقة في اعطاء 
املعلومات للس����فارة البريطانية 
لتف����ادي ما يعرضه����م اللغاء او 
تأخير اصدار الڤي����زا، وقد ثمن 
االحتاد جه����ود وزارة اخلارجية 
القنصلية والتي  ممثلة باالدارة 
تقوم بكامل مس����ؤولياتها جتاه 
الوطن واملواطنني من خالل قسم 
مصال����ح الكويتيني في اخلارج، 
خصوص����ا ان االدارة تعتبر من 
االدارات الفاعل����ة الت����ي تتعامل 
القنصلية من خالل  بالش����ؤون 
تعاملها بشكل مباشر مع السفارات 

االجنبية في الكويت.

»األنباء« تنفرد بنشر جداول اختبارات الفصل األول
لكليات التجارة في جامعات القاهرة وطنطا والزقازيق

جدول امتحانات كلية التجارة – جامعة طنطا
الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة األولىاليوم والتاريخ

ادارة اعمالمحاسبة

محاسبة شركات الثالثاء 2010/1/12
اشخاص

محاسبة تكاليف 2االربعاء 13
نظرية التنظيمنظم تكاليف فعليةمبادئ محاسبة 1اخلميس 14
ادارة تسويقالسبت 16
متويل وادارة ماليةاالحد 17
بحوث عمليات اداريةمراجعة حساباتادارة أعمالاالثنني 18

محاسبة حكوميةاالربعاء 20
بحوث تسويقمحاسبة ضريبية 2سلوك تنظيمياخلميس 21
محاسبة تكاليف 1السبت 23
مشاكل محاسبيةاالحد 24
ادارة اجلودةمحاسبة متقدمةأصول اقتصاداالثنني 25
محاسبة بلغة Eالثالثاء 26
ادارة مواداالربعاء 27
االدارة االستراتيجيةنظم معلوماترياضة أعمالاخلميس 28
ادارة املوارد البشريةالسبت 30
احصاء تطبيقياالحد 31

قانون جتاري االثنني 2010/2/1
نظم معلوماتحتليل محاسبيوسياسات

ادارية
اقتصاد نقود وبنوكالثالثاء 2
جتارة خارجيةاالربعاء 3

مبادئ االحصاءاخلميس 2010/2/4

آالء خليفة
تنفرد »األنباء« بنشر جداول 
امتحان الفصل الدراس���ي االول 
عام 2009 � 2010 بكلية التجارة 
بجامعة القاهرة بجمهورية مصر 
العربية جلميع الفرق الدراسية 
االولى والثانية والثالثة والرابعة، 
كما تنش���ر ج���داول امتحانات 
الفصل الدراس���ي االول 2009 � 
2010 بكلية التجارة بجامعة طنطا 
بجهورية مصر العربية بجميع 
الفرق الدراسية االولى والثانية 
والثالثة والرابعة، باالضافة الى 
جداول امتحانات الفصل الدراسي 
االول 2009 � 2010 بكلية التجارة 
بجامعة الزقازيق بجمهورية مصر 
العربية جلميع الفرق الدراسية 
االولى والثانية والثالثة والرابعة، 

وهي كما يلي:
الفرق���ة األول���ى � جدي���دة/ 

قدمية
الثالثاء 2010/1/12 � محاسبة 

أ
الس���بت 2010/1/16 � اقتصاد 

أ � اقتصاد
االربعاء 2010/1/20 � ادارة أ
االحد 2010/1/24 � رياضة أ

 �  2010/1/28 اخلمي���س 
سلوكية

� م���وارد  االثن���ني 2010/2/1 
اقتصادية

الثاني���ة � جديدة/  الفرق���ة 
قدمية

االحد 2010/1/10 � م.متوسطة 
أ

اخلميس 2010/1/14 � جزئي 
� كلي

االثنني 2010/1/18 � احصاء
� قانون  اخلميس 2010/1/21 

جتاري
الثالثاء 2010/1/26 � تسويق 

� دراسات
الس���بت 2010/1/30 � نق���ود 

وبنوك � انتاج
الفرق���ة الثالث���ة � قدمي���ة/ 

ق.القدمية
الس���بت 2010/1/9 � متوي���ل 

وادارة مالية
االربعاء 2010/1/13 � دراسات

االحد 2010/1/17 � مش���اكل � 
كلي

 �  2010/1/23 الس���بت 
 � م.تكاليفاألربع���اء 2010/1/27 

مراجعة
األحد 2010/1/31 � تأمني

إدارة   � اخلمي���س 2010/2/4 
أفراد

الفرقة الثالثة � خطة جديدة 
� محاسبة

الس���بت 2010/1/9 � متوي���ل 
وإدارة مالية

األربع���اء 2010/1/13 � تنمية 
وتخطيط اقتصادي

األح���د 2010/1/17 � نظري���ة 
احملاسبة

م.   �  2010/1/23 الس���بت 
تكاليف

 �  2010/1/27 األربع���اء 
مراجعة

األحد 2010/1/31 � تأمني
اخلميس 2010/2/4 � م. منشآت 

مالية
الفرقة الثالثة � خطة جديدة 

� إدارة
الس���بت 2010/1/9 � متوي���ل 

وإدارة مالية
األربع���اء 2010/1/13 � تنمية 

وتخطيط اقتصادي
األحد 2010/1/17 � مشروعات 

صغيرة
م.   �  2010/1/23 الس���بت 

تكاليف
األربعاء 2010/1/27 � تخطيط 

ومراقبة إنتاج
إدارة   �  2010/1/31 األح���د 

إلكترونيات
� دراسة  اخلميس 2010/2/4 

اجلدوى
الفرقة الثالثة � خطة جديدة 

� إحصاء
الس���بت 2010/1/9 � متوي���ل 

وإدارة مالية
األربع���اء 2010/1/13 � تنمية 

وتخطيط اقتصادي
األحد 2010/1/17 � العينات

م.   �  2010/1/23 الس���بت 
تكاليف

� نظرية  األربعاء 2010/1/27 
االحتماالت

األحد 2010/1/31 � تأمني
اخلميس 2010/2/4 � رياضة 

متقدمة
الفرقة الثالثة � خطة جديدة 

� اقتصاد � عام
الس���بت 2010/1/9 � متوي���ل 

وإدارة مالية
األربع���اء 2010/1/13 � تنمية 

وتخطيط اقتصادي
نظ���م   �  2010/1/17 األح���د 

اقتصادية
م.   �  2010/1/23 الس���بت 

تكاليف

جدول امتحان الفصل الدراسي األول عام 2010/2009 كلية التجارة ـ جامعة القاهرة
مكان االمتحان بقاعات االمتحانات ومباني الكلية

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانيةالفرقة االولىالفرقة

اليوم والتاريخ
التأمنيادارة اعمالمحاسبة

2 : 122 : 122 : 122 : 1211 : 9
الرياضة للتجاريني1/12الثالثاء

ادارة العمليات 1/13االربعاء
واالنتاج

متويل وادارة 1/14اخلميس
مالية

تخطيط ورقابة نظم محاسبية1/16السبت
ادارية

تأمينات 
اشخاص

السلوك االنساني 1/17االحد
في االدارة

محاسبة شركات 1/18االثنني
االموال

التأمني1/19الثالثاء
محاسبة ادارية1/20االربعاء
احملاسبة املالية1/21اخلميس
اصول التسويق1/23السبت
االحصاء1/24االحد

تأمينات ادارة البنوكمحاسبة ضريبية1/26الثالثاء
ممتلكات

اصول االدارة 1/27االربعاء
والتنظيم

استخدام احلاسب 1/28اخلميس
اآللي في احملاسبة

مبادئ املالية 1/30السبت
العامة

بحوث العمليات دراسات في املراجعة1/31االحد
في االدارة

رياضيات 
التأمني على 

احلياة
املوارد االقتصادية2/1االثنني

نقود وبنوك 2/2الثالثاء
وجتارة دولية

محاسبة 2/3االربعاء
التكاليف

اقتصاديات املشروع2/4اخلميس

األربعاء 2010/1/27 � الصناعة 
والنقل

األحد 2010/1/31 � تأمني
الطاقة   � اخلميس 2010/2/4 

والبترول
الفرقة الثالثة � خطة جديدة 

� اقتصاد � ت. خ
الس���بت 2010/1/9 � التمويل 

الدولي
األربع���اء 2010/1/13 � تنمية 

وتخطيط اقتصادي
األح���د 2010/1/17 � النظ���ام 

النقدي
م.   �  2010/1/23 الس���بت 

تكاليف
األربعاء 2010/1/27 � سياسات 

نقدية
األحد 2010/1/31 � االستثمارات 

األجنبية
اخلميس 2010/2/4 � عالقات 

اقتصادية
الفرقة الثالثة � خطة جديدة 

� اقتصاد � بنوك
� بن���وك  الس���بت 2010/1/9 

متخصصة
األربع���اء 2010/1/13 � تنمية 

وتخطيط اقتصادي
النظرية   � األح���د 2010/1/17 

النقدية
م.   �  2010/1/23 الس���بت 

تكاليف

� أسواق  األربعاء 2010/1/27 
النقد

األح���د 2010/1/31 � أس���واق 
املال

اخلميس 2010/2/4 � التجارة 
اإللكترونية

الفرقة الرابعة � خطة قدمية 
� محاسبة

2010/1/11 � نظ���م  االثن���ني 
محاسبة

اجلمعة 2010/1/15 � تطبيقات 
حاسب آلي

م.   �  2010/1/19 الثالث���اء 
ضريبية

م.   �  2010/1/25 االثن���ني 
تكاليف

اجلمعة 2010/1/29 � مراجعة
م.   �  2010/2/2 الثالث���اء 
دوليةالفرقة الرابعة خطة قدمية 

)ادارة(
2010/1/11 بح���وث  االثن���ني 

عمليات.
اجلمعة 2010/1/15 تطبيقات 

حاسب آلي.
الثالث���اء 2010/1/19 بح���وث 

تسويق.
االثن���ني 2010/1/25 أس���واق 

مالية.
اجلمعة 2010/1/29 اتصاالت 

ادارية.
الثالثاء 2010/2/2 استراتيجيات 

االعمال والسياسيات االدارية.
الفرق���ة الرابعة خطة قدمية 

)اقتصاد(
2010/1/11 تطور فكر  االثنني 

اقتصادي.
اجلمعة 2010/1/15 تطبيقات 

حاسب آلي.
الثالث���اء 2010/1/19 اقتصاد 

زراعي.
االثن���ني 2010/1/25 اقتصاد 

رياضي.
اجلمعة 2010/1/29 الصناعة 

والنقل.
الثالث���اء 2010/2/2 تأمينات 

أشخاص.
الفرق���ة الرابعة خطة قدمية 

)احصاء(
2010/1/11 بح���وث  االثن���ني 

عمليات.
اجلمع���ة 2010/1/15 تأمينات 

ممتلكات.
الثالث���اء 2010/1/19 تصميم 

جتارب.
االثن���ني 2010/1/25 نظري���ة 

االحصاء.
اجلمع���ة 2010/1/29 نظرية 

االحتماالت.
الثالثاء 2010/2/2.

الفرقة الرابعة خطة ق. قدمية 
)محاسبة(

االثنني 2010/1/11 نظم.

اجلمعة 2010/1/15 محاسبة 
ادارية.

الثالثاء 2010/1/19.
م.   2010/1/25 االثن���ني 

تكاليف.
اجلمعة 2010/1/29 مراجعة.
الثالثاء 2010/2/2 سياسات.

الفرقة الرابعة خطة ق. قدمية 
)ادارة(

2010/1/11 احص���اء  االثن���ني 
تطبيقي.

اجلمعة 2010/1/15 محاسبة 
ادارية.

الثالثاء 2010/1/19.
االثنني 2010/1/25.

اجلمع���ة 2010/1/29 اع���الن 
وعالقات عامة.

الثالثاء 2010/2/2.

الفرقة الرابعة خطة ق. قدمية 
)اقتصاد(

االثنني 2010/1/11.
اجلمعة 2010/1/15 محاسبة 

ادارية.
اقتصاد  الثالث���اء 2010/1/19 

زراعي.
االثنني 2010/1/25.

اجلمعة 2010/1/29 الصناعة 
والنقل.

الثالثاء 2010/2/2.


