
السبت
9  يناير 2010

6
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 
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الجامعــــة
والتطبيقي

د.بدر اليعقوب مكرما إحدى املشاركات

في ختام انش���طة معرض كلي���ة احلقوق 
»طموحي يغلب اعاقتي« الذي قامت بتنسيقه 
الهام القطان، القى د.بدر اليعقوب كلمة ختامية 
للمعرض حبذ فيها املشاركة مبعارض من هذا 
النوع للتواصل ب���ن اجلهات املهتمة باالعاقة، 
وخت���م املعرض بتكرمي اجلهات املش���اركة في 

املعرض.

وكان من بينهم تكرمي خاص مبؤمتر نقدر، 
حيث ختم حواره مع مؤسس���ة املؤمتر جمانة 
الطبي���خ قائال: ان اهداف مؤمتر »نقدر« اهداف 
اجتماعية مهمة نحن في املجتمع بحاجة اليها 
لتطبيق الدمج االجتماعي الصحيح الذي يسعى 
الكثيرون لتحقيقه، وختم قائال: نأمل في انطالقة 

دمج حقيقية على ارض الواقع االجتماعي.

آالء خليفة
اقام مكتب االستش���ارات والتدريب في كلية 
العلوم بجامعة الكويت دورة تدريبية تخصصية 
في مجال »ادارة وحتليل املخاطر« والتي اقيمت 
خالل الفترة من 27 الى 2009/12/31 في رحاب كلية 
العلوم بجامع���ة الكويت وذلك ملصلحة موظفي 
وزارة النف���ط ووزارة الكهرباء واملاء الى جانب 

موظفي جامعة الكويت.
وفي حف���ل اخلتام لهذه الدورة، القى د.حيدر 
بهبهاني مدير مكتب االستشارات والتدريب بكلية ا 
لعلوم كلمة رحب من خاللها باملتدربن واملشاركن 
ف���ي هذه الدورة ومتنى لهم التقدم واالزدهار في 
مجال عملهم، وش���كر لهم حضورهم والتزامهم 
خالل فترة انعقاد الدورة مما كان له االثر البالغ 
في اجناح الدورة، كما متنى د.حيدر بهبهاني من 
املتدربن تطبيق ما درس في الدورة في مجال عمل 
كل متدرب وذلك لالرتقاء مبستوى العمل، وذكر 

د.حيدر في سياق حديثه ان كلية العلوم ممثلة 
مبكتب االستشارات والتدريب على استعداد تام 
لوضع كل خبراتها وامكاناتها الفنية والبشرية 
في خدمة املؤسسات والوزارات بالكويت في مجال 
الدورات التدريبية الى جانب استشارات فنية في 
مختلف امليادين ومنها املجال البيئي واالمور التي 
تتعلق بالبيئة بهدف حل املشكالت البيئية التي 

تتعرض لها منطقتنا.
واضاف د.بهبهاني ان تعاون مكتب االستشارات 
والتدريب بكلي���ة العلوم في جامعة الكويت مع 
وزارتي النفط والكهرب���اء واملاء ليس االول من 
نوعه ف���ي مجال التدريب، حيث س���بق ان اقام 
املكتب بتنظيم وعقد عدة دورات تدريبية ملوظفي 
الوزارتن املذكورتن خالل الفترات السابقة، كما 
ان املكت���ب على اتصال دائم م���ع ادارة التدريب 
والتطوير في جامعة الكويت بهدف تنظيم وعقد 

دورات تدريبية ملوظفي اجلامعة.

محمد هالل الخالدي
صرحت د.بهيجة البهبهان���ي عميد كلية التربية 
األساس���ية بأن الكلية على أهبة االستعداد الستقبال 

الطلبة املتقدمن الختبار القدرات األكادميية.
وأشارت عميدة الكلية إلى إجراء اختبار القدرات 
للطلب���ة )البنن( اجلدد واحملول���ن من داخل الكلية 
وخارجها بقسم التربية البدنية والرياضة وذلك بعد 
موافقة جلنة الش���ؤون العلمية بالكلية على الكتاب 
الوارد من وزارة التربية بعد توقف دام اربع سنوات 
حلاج���ة الوزارة من مدرس���ي التربية البدنية ووفق 
االحتياجات املستقبلية وكذلك حسب احتياج هيئات 
عديدة كاألندية الرياضية واملتخصصة واملؤسسات 
العس���كرية للجيش والش���رطة وقد اسعد هذا األمر 

أبناءنا املميزين واملهتمن مبجال الرياضة.
وأضاف���ت د.بهيجة البهبهاني أن إج���راء اختبار 

القدرات األكادميية س���يبدأ غدا األحد 10 اجلاري ملدة 
ثالثة أي���ام وذلك على فترتن، صباحية ومس���ائية 
للطلبة اجلدد واملتقدمن الذين اكملوا استيفاء الشروط 
العامة للتس���جيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب او التي تنطبق عليهم الش���روط للتحويل 
من داخ���ل كليات الهيئة وخارجه���ا وهو األمر الذي 
يتطلب حتصيل درجة النجاح في اختبارات القدرات 

لالنضمام للقسم العلمي.
وذكرت د.بهيجة البهبهاني ان االختبارات االكادميية 
تش���مل اجتياز 8 اختبارات حتدد الق���درات البدنية 

واملهارية هي:
� الكشف عن القوام.

� إجادة السباحة.
� اختبار اجلري ملسافة 50 مترا.

� اختبار الوثب الطويل من الثبات.

� اختبار الشد ألعلى من التعلق.
� اختبار اجلري املكوكي.

� اختبار اجللوس من الوقود.
� اختبار ثني اجلذع لألمام.

� اختبار اجلري ملسافة 800 متر.
� اختبار املهارة.

ويس���تلزم قبل البدء فيها إجراء الكش���ف الطبي 
العام في املستوصف باملنطقة السكنية للطالب أو أي 
مستوصف قريب ملنطقته يتم به إجراء الفحوصات 
املطلوبة والتي حتدد سالمة القلب والنظر في املتقدم 
إلجراء االختبارات علما بأن ش���روط وكيفية إجراء 
االختبارات مدرجة على الصفحة االلكترونية للهيئة 
Paaet.edu.ku وكذلك باإلمكان االطالع عليها من الدليل 
الذي س���يتم تس���ليمه لكل طالب متقدم لالختبارات 

االكادميية.

بعد تكريمه لمشاركة »نقدر« بمعرض »طموحي يغلب إعاقتي«

اليعقوب: نأمل في انطالقة دمج حقيقية 
لذوي اإلعاقة على أرض الواقع االجتماعي

اختتام »إدارة وتحليل المخاطر« في »العلوم«

بهبهاني: بدء اختبارات القدرات األكاديمية لـ »األساسية« غدًا

محمد هالل الخالدي
بحضور العميد املس����اعد للش����ؤون الطالبية بكلية 
التمريض علياء هاشم نظمت كلية التمريض حفل تكرمي 
املتفوقن واملشاركن في احلملة الصحية التوعوية »صحتك 
س����عادتك« التي نظمتها إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بديوان عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ويأتي التكرمي إميانا من كلية التمريض بأهمية تشجيع 

طلبة الكلية وبث روح التحدي فيهم لتشجيع العدد األكبر 
منهم على االلتحاق ببرامجها والدور الداعم الذي تقدمه 
الهيئة لتشجيع طلبتها والتي اتضحت فيها قدرة طلبة 
الكلية على املشاركات الصحية والذي يعكس قوة مؤهالت 
مخرجات الكلية واملستوى العالي لتدريباتهم املهنية ما 
تتميز به كلية التمريض من إمكانيات في استقطاب كوادر 

وطنية لالنتساب الى برامجها.

هاشم: تشجيع طلبة »التمريض« على االلتحاق بالبرامج لتدريبهم وتأهيلهم
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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

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�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(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044) 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق
ن�شتــــري

الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

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

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

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

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

عقار باملزاد العلني يف منطقة 

العقيلة للمراجعة االت�صال 

على مكتب املحامي

عبداهلل يعقوب امل�صاحكة ت/

لـلـبيــع

99831919
22655400
22655955

الباحث نشمي الظفيري مع جلنة مناقشة الرسالة

الظفيري حصل على الماجستير في اإلحصاء البيئي
1 - معلمو االحصاء في تقدمي 
مدخ���ل بيئي يس���اعد التالميذ 
البيئية  في تنمية االجتاه���ات 
واتخاذ الق���رار من خالل منهج 

االحصاء.
2 - التالمي���ذ ف���ي تنمي���ة 
اجتاهاتهم البيئية ومهارة اتخاذ 

القرار.
3 - خبراء تطوير املناهج في 
تطوير مناهج الرياضيات بصفة 
عامة واالحصاء بصفة خاصة في 

ضوء املدخل البيئي.
4 - اجلهات املختصة بالبيئية 
مث���ل الهيئ���ة العام���ة حلماية 
البيئية بالكويت وجمعية حماية 

البيئية.
وناقش الباحث نشمي سعود 
املاجستير في  الظفيري رسالة 
البيئ���ي بجامعة عن  االحصاء 
أركان سفارتنا  شمس بحضور 
القاهرة املستش���ار د.فهد  لدى 
الظفي���ري وامللح���ق الثقاف���ي 

املستشار د.خيرية رمضان.
املناقش���ة  وتكون���ت جلنة 
الرس���الة د.وليم  من مش���رف 
تاوضروس عبيد ود.عبداملسيح 
سمعان عبداملسيح رئيس قسم 
علوم التربية في املعهد البيئي 
ود.نبيل الضبع بكلية تربية عن 

شمس.

مبنه���ج الرياضي���ات في مقرر 
الرياضي���ات للص���ف الثام���ن 

)املتوسط(؟
5 - ما فاعلية التصور املقترح 
للوحدة املطورة في تنمية اتخاذ 
ف���ي االحصاء مبنهج  القرارات 
الرياضيات في مقرر الرياضيات 

للصف الثامن )املتوسط(؟
اما اهمية البحث قد يستفيد من 

البحث احلالي الفئات التالية:

2 - م���ا مدى تن���اول وحدة 
االحصاء ملنهج الرياضيات لتلك 

املفاهيم؟
3 - م���ا التص���ور للوحدة 
املط���ورة في االحص���اء مبنهج 
الرياضيات في مقرر الرياضيات 
الثامن )املتوس���ط(؟  للص���ف 
4 - ما فاعلية التصور املقترح 
للوح���دة املطورة ف���ي تنمية 
االجتاهات البيئية في االحصاء 

فاعلية تدريس وحدة مطورة في 
االحصاء قائمة على املدخل البيئي 
البيئية  في تنمية االجتاه���ات 
واتخاذ القرار لدى طالب املرحلة 

املتوسطة بالكويت؟
ويتفرع عنه االسئلة التالية: 
1 - ما املفاهيم البيئية التي يجب 
تضمينها في وحدة االحصاء في 
مقرر الرياضيات للصف الثامن 

)املتوسط(؟

حصل الباحث نشمي سعود 
الظفيري على درجة املاجستير 
حول االحصاء البيئي من جامعة 
عن شمس، ويهدف هذا البحث 
البيئية  الى تنمية االجتاه���ات 
ومهارة اتخاذ القرار لدى طالب 
املرحلة املتوسطة بالكويت من 
خالل تدريس وح���دة مقترحة 
في االحصاء لهم، وقد اتضحت 
الدراسة من خالل قيام  مشكلة 
الباحث بدراس���ة اس���تطالعية 
ملعلمي الرياضيات للتعرف على 
مدى تضم���ن مناهج االحصاء 
الثامن  بالرياضي���ات للص���ف 
م���ن املرحلة املتوس���طة حيث 
استشعر عدم مواكبة هذه املناهج 
لالجتاه���ات العاملية التي تهتم 
باجلوانب البيئية مما يشير الى 
مقدار االحتياج الشديد للمناهج 
التي تتناول القضايا البيئية التي 
البيئي واتخاذ  الوع���ي  تواجه 

القرار لهؤالء الطالب.
وفي محاولة للتصدي ملشكلة 
الدراسة قام الباحث ببناء وحدة 
في االحص���اء لط���الب الصف 
الثامن من املرحلة املتوس���طة 
بالكويت وقي���اس فاعليتها في 
تنمية االجتاهات البيئية واتخاذ 
القرار. وقد حاول البحث االجابة 
عن التساؤل الرئيسي التالي: ما 


