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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 
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فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
عمم���ت مديرة ادارة البحوث في الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
فاطمة النجار على عمداء الكليات كتاب���ا بخصوص اعضاء هيئة التدريس ممن 
لديهم ابحاث علمية ويودون القيام مبهمات علمية حسبما يتضمنه عقد مشروع 
البحث، جاء في الكتاب ضرورة ارسال طلب املهمة العلمية قبل بدء املؤمتر بثالثني 
يوما كحد ادنى، وذلك حسبما قررته ادارة الشؤون املالية في الهيئة ليتسنى لهم 

اجراء املعامالت الالزمة في وقت كاف قبل بدء املؤمترات واملهمات العلمية.

إجراءات جديدة للمهمات العلمية بـ »التطبيقي«

 الحمود للدارسين باألردن: اجتهدوا
في تحصيلكم العلمي للمساهمة بالتنمية

 معرفي: ندوة »السيطرة على الغضب«
في خدمة المجتمع 13 الجاري

تسلم درعًا تقديرية من الدارسين في األردن

الشيخ فيصل احلمود يتسلم الدرع من ممثل الطلبة

الرفاعي متفقدا اختبارات معهد االتصاالت د.يعقوب الرفاعي ود.وائل احلساوي خالل جولتهما في الدراسات التكنولوجية

د.راشد العجمي مع وفد اجلامعة

استقبل سفيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود وفدا من 
الدارسني في  الكويتيني  الطلبة 
اململكة. واكد خالل اس���تقباله 
الطلب���ة عل���ى ض���رورة اجلد 
واالجتهاد في التحصيل العلمي 
والعودة الى الكويت بالشهادة.

وشدد على ضرورة االستفادة 
من االجواء التعليمية واالكادميية 

االردنية الى اقصى احلدود.
وم���ن ناحيته اش���اد الوفد 
الطالبي برعاية السفير احلمود 
البنائه وبناته الطلبة الدارسني 
في االردن. واكد على الدور الذي 
تقوم به سفارتنا في عمان لتذليل 

العقبات التي تعترض الطلبة.
وق���دم وف���د الطلب���ة درعا 
تكرميية للسفير فيصل احلمود 
تقديرا للدور الذي يقوم به في 

هذا املجال.

 على املوق���ع االلكتروني التالي:
.dlc.kuniv.edu

واله���دف من هذه الندوة هو 
كيفية التحكم في انفعال الغضب 
والس���يطرة على النفس والتي 
ه���ي من األمور بالغ���ة األهمية 
في احلي���اة اليومية لكي ينجح 
االنس���ان في حياته ويستطيع 
ان يتواف���ق مع من���اذج كبيرة 
من البشر على اختالف طباعها 
واشكالها واخالقها، وايضا لكي 
يتجنب ما يس���ببه الغضب من 
اضطرابات نفس���ية وعضوية 
متعددة، ويتفادى كثرة التصادم 
واالحتكاك والذي يحصد � بسببه 
خصومات وعدوات كثيرة سواء 
في محيط األسرة أو األصدقاء.

صرح مدير مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر فوزية معرفي 
بأن قسم التوعية املجتمعية ينظم 
ندوة حتت عنوان »الس���يطرة 
على الغضب« ضمن سلس���لة 
التي ينظمها  الندوات الشهرية 
مركز خدم���ة املجتمع والتعليم 
املستمر بجامعة الكويت، والتي 
يحاضر فيها محمد القالف مدير 
ادارة البرامج � الديوان األميري 
وذلك األربعاء 2010/1/13 في متام 
الساعة السادسة والنصف مساء 
في جامعة الكويت � اخلالدية � 
قاعة املؤمترات 119 � بوابة البنك 

األهلي الكويتي.
يذك���ر ان الدع���وة مفتوحة 
للجميع حلض���ور هذه الندوة، 

علم���ا بأنه س���يكون هناك بث 
مباشر على االنترنت بالتعاون 
م���ع مرك���ز التعليم ع���ن بعد 

فوزية معرفي

الرفاعي تفّقد سير االختبارات في »التكنولوجية« و»االتصاالت«

محمد هالل الخالدي
ق���ام مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي بجولة تفقدية مبناسبة 
بدء االختبارات النهائية ف���ي كليات ومعاهد الهيئة 
للفصل الدراسي األول 2010/2009 حيث قام بزيارة 
كلية الدراسات التكنولوجية وكان في استقباله عميد 
الكلية د.وائل احلساوي ومساعدوه، وقد تفقد سير 
االختبارات املنعقدة في الكلية وتعرف على االجراءات 
املتبعة من قبل اعضاء اللجنة على تيسير اجلو العام 
لالختبارات، كما قدم عميد الكلية شرحا لكيفية العمل 

في الكلية خالل فترة االختبارات وما حتتاجه الكلية 
من جتهيزات تساهم في تيسير العمل، بعد ذلك قام 
د.الرفاعي بجولة في املعهد العالي لالتصاالت واملالحة 
حيث كان في استقباله مدير املعهد عباس السماك وعدد 
من العاملني ب���إدارة املعهد وتبادل الطرفان احلديث 
حول س���ير العمل في املعهد خالل فترة االختبارات 
وتنظيم اللجان اخلاصة باالختبارات، ثم قام بجولة 
على اللجان املنعقدة فيها االختبارات والتقى اعضاء 
اللجنة الذين تقدموا بالشكر اجلزيل ملدير عام الهيئة 
على اهتمامه الواضح وسعيه ملتابعة سير االختبارات 

والوقوف على احتياج���ات اعضاء اللجان املنعقدة، 
وفي نهاية اجلولة متنى د.الرفاعي التوفيق والنجاح 
جلميع الطلبة واجتياز هذه املرحلة الدراسية بتفوق 
وحتصيل الدرجات العالي���ة التي تؤهلهم للمرحلة 
الدراسية الثانية، كما متنى للجان املنظمة التوفيق 
في عملهم وسعيهم لتوفير اجلو املالئم لالختبارات 
وشكرهم على اجلهود التي يبذلونها في تيسير العمل 
خالل تلك الفترة، هذا ورافق املدير العام خالل جولته 
مس���اعد مدير ادارة العالق���ات العامة واإلعالم جنم 

الرومي.

بمناسبة بدء مرحلة اختبارات الفصل الدراسي األول

وفد من جامعة Vaxjo السويدية
بحث التعاون األكاديمي مع اإلدارية

استقبل مركز التميز في االدارة بكلية العلوم االدارية بجامعة 
الكويت وفد جامعة Vaxjo السويدية، والذي ضم كال من د.هاكان 
لوكين����ج عميد كلية ادارة االعمال ود.عبداهلل املصري من قس����م 
االحصاء باجلامعة السويدية، واجتمع الوفد بعميد كلية العلوم 
االدارية د.راشد العجمي، ومدير وحدة االقتصاد االسالمي د.محمد 
القطان، باالضافة الى عدد من اعض����اء هيئة التدريس. وتضمن 
برنامج الزيارة مجموعة من االنش����طة على مدى يومني، كان من 
بينها محاضرة قدم خاللها د.هاكان فكرة عن االقتصاد السويدي. 
كما تضمن البرنامج محاضرة تعريفية عن االقتصاد االس����المي 

حاضر فيها د.محمد القطان مدير وحدة االقتصاد االسالمي.
وشمل برنامج الوفد ايضا جولة تعريفية لوحدات مركز التميز 
تع����رف من خالله����ا الضيوف على مختلف االنش����طة واخلدمات 
التي يقدمها املركز، حيث اجتمع الوفد بوحدات التميز واس����تمع 
ألنشطتها بشكل عام وخدماتها املقدمة ملؤسسات القطاع احلكومي 

واخلاص.

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

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)

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

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب
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