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)كرم دياب(شهادة تقدير ألحد املكرمني ابراهيم دبدوب يلقي كلمته

الرفاعي: بدء تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة للفصل الثاني 24 الجاري ويستمر حتى 3 فبراير
حدد النسب الدنيا للقبول في كل كلية

د.مثنى الرفاعي

محمد الهاجري

دبدوب لخريجي CFA: عليكم بااللتزام واالنضباطية في حياتكم العملية
خالل حفل توزيع الجوائز على 11 من حملة شهادة CFA المعتمدين الجدد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

أعلن��ت وزارة التعليم العالي عن ص��دور القرار الوزاري رقم 17 
الصادر بتاريخ 13 يناير 2010، بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيني 
 Beachelor of science.( ببرنامج بكالوري��وس العلوم في الهندس��ة
in eng( الصادر من اجلامع��ات البريطانية في اململكة املتحدة. وجاء 
ف��ي نص القرار: مادة أولى: إيقاف التحاق الطلبة الكويتيني ببرنامج 
بكالوريوس العلوم في الهندسة ). Bachelor of science in eng( الصادر 
ع��ن اجلامعة البريطانية. مادة ثانية: الس��ماح للطلبة احلاصلني على 

ش��هادة الدبلوم ما بعد ش��هادة الثانوية العامة، واحملولني من جامعة 
أخ��رى والراغبني في مواصلة تعليمه��م اجلامعي في اململكة املتحدة 
بااللتحاق بالس��نة الدراسية الثانية واستكمال الدراسة إلنهاء مرحلة 
البكالوريويس في مدة ال تقل عن عامني أكادمييني من تاريخ االلتحاق. 
مادة ثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. مادة رابعة: يلغى أي 
قرار يتعارض مع أحكامه. مادة خامسة: على جميع جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

»التعليم العالي«: إيقاف التحاق الطلبة ببرنامج بكالوريوس العلوم بالهندسة في بريطانيا

مواعيد تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة
نسبة الثانويةالتاريخ

85 % فأعلى للنظام املوحد2010/1/24
+ األنظمة األخرى

78 – أقل من 85 % للنظام املوحد2010/1/25
+ األنظمة األخرى

70 – أقل من 78 % للنظام املوحد + 2010/1/26
األنظمة األخرى القسم العلمي فقط

سيتوقف العمل إلقامة حفل2010/1/27
املتفوقني خريجي عام 2009/08

 – 1/28
2010/2/3

جميع فئات الطلبة
املستوفني لشروط القبول.

الطلبة احملولون من جامعات أخرى
أو كليات الهيئة العامة

للتعليم التطبيقي والتدريب .

النسب الدنيا للقبول في الجامعة للفصل الثاني 2010/09 
)للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات محددي الجنسية(

النسب الدنيا للقبول الكليـة
78اآلداب

70العلوم / العلوم البيولوجية

70.38العلوم / العلوم الرياضية والطبيعية

71.60التربية / التخصصات العلمية

83.62التربية / التخصصات األدبية

78الشريعة

81.11العلوم االجتماعية
كليات تعتمد على املعدل املكافئ كأساس للقبول فيها

تخصصات الهندسة )عدا العمارة( *
طالباتطالب

7080.46

العلوم اإلدارية *
أدبيعلمي

68.6872.04

كلية البنات اجلامعية *
علمي

61.66
* النسب املبينة هنا هي النسب املكافئة.

محمد المجر
استضافت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا مساء أول من امس 
على مس���رح اجلامعة في مشرف 
عددًا م���ن االقتصاديني ونخبة من 
صفوة رجال املال واألعمال ورؤساء 
مجالس إدارة الشركات الكويتيني 
العاملة في مج���ال املال واألعمال، 
وعددا من السفراء لتكرمي 11 طالبا 
من حملة ش���هادة CFA املعتمدين 
اجلدد والتي وقع���ت مع اجلامعة 
اتفاقية تعاون، وبهذا الصدد اكد نائب 
الرئيس للشؤون االدارية واملالية 
د.فهد الزميع ان هذا النشاط يأتي 
في اطار الشراكة بني جامعة اخلليج 
وجمعية احملللني املاليني CFA في 
الوقت ال���ذي يتطلع فيه الكل الى 
اخل���روج من األزمة واستش���راف 
املستقبل واعادة النظر في هيكلية 
االسواق واالقتصاد، مبينا ان دعم 
اجلامعة ملثل ه���ذه االحداث يأتي 
انطالقا من شراكتها احلقيقية مع 
القطاع اخلاص، وإلميانها بالدور 
احلقيق���ي للقطاع اخل���اص الذي 
ينمو باملجتمع. وخ���الل كلمة له 
التنفيذي ملجموعة  بارك الرئيس 
بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب 

للطلبة اخلريجني، قال فيها:
انه ملن دواعي سروري ان أشارك 
في هذا احلفل لتكرمي أبطال جمعية 
احملللني الدولي���ني في الكويت في 
احلفل الس���نوي الثان���ي لتوزيع 
جوائز تشارتر، وان افكر مليا مبا 
يعنيه بالنسبة حملترفي اليوم ان 
يبدأوا رحلة طويلة نأمل جميعا ان 
تكون عمال مهنيا ناجحا في مجال 

االعمال. كثيرون من املوجودين هنا 
هم من املخضرمني في ذلك العالم 
ومن الذين مروا بتجارب مختلفة 
ساهمت في تكوين رؤيتنا لبيئتنا 
وملا هو مهم للنجاح على الصعيد 
الش���خصي وصعيد االعمال. ومع 
ان س���نوات عديدة م���رت منذ ان 
وقفت حيث تقف���ون اآلن ومع ان 
العالم قد يب���دو مختلفا اليوم، اال 
انني اخشى ان يكون التغيير اقل 
بكثير مما قد يتوقعه املرء. ولذلك 
دعوني اطلعكم على بعض االفكار 
التي آمل ان تلهمكم إلحداث التغيير 
ولتحسني عاملنا ونحن نخرج من 

االزمة املالية الراهنة.
ان منطقة اخلليج تشهد تقدما 
كبيرا منذ الفورة النفطية االولى في 
الستينيات. وجرى حتويل الكثير من 
االعمال الناجحة الى شركات عامة 
وامدادها بإدارة عصرية مس���تقلة 

ومعايير إلدارة الشركات.
وبالطبع فإن من اهم االمثلة على 
ذلك بنك الكوي���ت الوطني، حيث 
س���عينا على مدى العقود االخيرة 
ادارتنا وجنحنا في بناء  لتحسني 
مؤسسة اقليمية صمدت امام العديد 
من االزم���ات االقتصادية واملالية. 
وقد أتاحت لن���ا جهودنا احملافظة 
على سجل أداء متني وعلى استغالل 
الفرص في منطقة الشرق االوسط 

وشمال افريقيا.
ومن حس���ن حظكم ايضا انكم 
تعيشون في عصر املعرفة. ونأمل 
ان تؤهلكم املعرفة والتعليم إلعادة 
حتدي���د مفه���وم االدارة العرب���ي 
والتصدي للتحديات التي تنتظركم. 

ونصيحتي االولى لكم من خبرة 48 
عاما هي ان حترصوا على النزاهة 
وعلى اتباع مبادئ اخالقية قوية. 
كما أنني أق���دم بتواضع النصائح 

التالية حول االدارة احلديثة:
1 � تخلصوا من امراض التراتبية 

الشكلية.
2 � أعيدوا تعريف العمل القيادي. 
فلدينا في العالم العربي الكثير من 

املدراء والقليل من القادة.
3 � وسعوا التنوع واستغلوه.

4 � أعيدوا ابتكار االستراتيجية 
واجعلوها عملية جوهرية.

5 � واالهم من ذلك ان حترصوا 

على ان تكون إدارة الشركات عقيدة 
في مؤسس���اتكم. وأود أن أذكركم 
بأن هنالك دائ ما حاجة الى ش���يء 
من احلكم���ة، إضافة الى تعليمكم 
االكادمي���ي، ولذلك دعوني أترككم 
مع كلمات دعاء مشهور يقول: »ربي 
امنحني السكنية لتقبل االمور التي ال 
أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير 
االم���ور التي أس���تطيع تغييرها، 
واحلكمة لكي أدرك الفارق«. وأكد 
التخ���رج يأتي نتيجة  دبدوب ان 
العمل اجل���اد والدؤوب الذي دائما 
ما يكلل بالنجاح، داعيا اياهم الى 
االلتزام واالنضباطية خالل حياتهم 

العملية املقبلة.
وفي كلمة ألقاها رئيس جمعية 
CFA الكويت م ر.راجو هنأ بها حملة 
الشهادة املعتمدين اجلدد، قال: منذ 
اط���الق جمعي���ة CFA الكويت في 
العام 2008، شهدنا زيادة في عدد 
االعضاء بنسبة 50% ما يؤكد ان %11 
من اعضاء CFA في منطقة اخلليج هم 
من هذا البلد، ويتوقع لهذه االرقام 
ان تنمو بش���كل كبير مع استمرار 

النمو والتوسع في املنطقة.
التزامنا  واضاف: وانطالقا من 
املتواص���ل بدعم التط���ور املهني 
واملعايي���ر الراس���خة واالرتق���اء 

بالتفكير واالدراك العام، يسعدني 
كثيرا ان اعلن الليل���ة اننا وقعنا 
 CFA اليوم مذكرة تفاهم بني جمعية
الكوي���ت وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، وسوف نعمل معا 
بش���كل وثيق من اجل بناء شراكة 
تعليمية قوية تعود بالفائدة على كل 
من طالب اجلامعة واعضاء جمعية 

CFA على حد سواء.
وبالنيابة عن معهد CFA حتدث 
املدير العام )قس���م التعليم( توم 
روبنسون وقال: لقد اظهر التقرير 
في صحيفة فاينانشال تاميز حول 
اهم احملللني املاليني في العالم، ان 99 

شخصا من بني اول 186 فائزا بجوائز، 
هم من حملة شهادة CFA، وهو ما 
يدل على القيمة واملكانة املرتبطة 
بهذه الشهادة، ويعتبر اجناز اليوم 
مؤشرا على املجموعة املتنامية من 
اخلبراء املاليني املوهوبني هنا في 
الكويت، حيث سيساهم هؤالء االفراد 
في دعم النمو املتواصل لهذا البلد في 
اطار تطور السوق احمللية ونضجها 

لتحقق ارفع املعايير الدولية.
وقد تابع احلضور ايضا عرضا 
تقدميي���ا قدمه املؤس���س واملدير 
التنفيذي لش���ركة اجيج كابيتال 
في اململك���ة العربية الس���عودية 
ط���ارق الس���قا وفي اس���تعراضه 
للقضايا واالجتاهات املس���تقبلية 
للعام املقبل، ادلى السقا بعدد من 
االستنتاجات املوجزة، وقال على 
الرغم من التقلبات وحالة عدم اليقني 
بالنسبة لالقتصاد العاملي خالل 12 
شهرا املاضية او نحوها، فإن العام 
2010 يحمل التفاؤل بالنسبة ملنطقة 
الشرق األوسط وش���مال افريقيا، 
حيث يتوقع ل���ه ان يحفل باملزيد 
من التطور والنمو والتقدير ألسواق 
رأس املال في منطقة الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا من خالل التحاق 
املزيد من البلدان مبؤشر مورغان 
 ،)MSCI( ستانلي لألسواق الناشئة
فهذا س���يقود الى ازدهار األسواق 
االقليمية هنا ايضا.واضاف: ميكن 
التوقع بأن تنحو األس���واق على 
مدار العام نحو املزيد من التنظيم 
املؤسساتية، ويجب على احلكومات 
والهيئات التنظيمية ان تشجع ذلك، 
حيث اننا سنشهد غالبا مزيدا من 

الشفافية والتركيز على احلوكمة 
اجلي���دة للش���ركات نتيجة لذلك، 
وأخيرا ينبغ���ي على دول مجلس 
التعاون اخلليجي عموما ان تستمر 
في اجتذاب النموذج الصحيح من 
املستثمر األجنبي، مستهدفة أولئك 
الذين لديهم استراتيجيات بعيدة 

املدى والتزامات نحو املنطقة.
إلى ذل���ك، رعى املرك���ز املالي 
الكويتي )املركز( احدى املؤسسات 
الرائدة في مجال���ي ادارة االصول 
واخلدمات املالية والتمويلية على 
مستوى الشرق االوسط حفل توزيع 
ش���هادات جمعية احملللني املاليني 
املعتمدين CFA فرع الكويت لعام 
2010. وقالت مساعد املدير في إدارة 
التس���ويق والعالق���ات العامة في 
»املركز« مرمي السويلم: نهنئ الدفعة 
اجلديدة من حملة شهادات محلل 
مالي معتمد CFA ونشجع مديري 
احملافظ، ومستشاري االستثمار، 
وغيرهم من العاملني في القطاع املالي 
على االلتحاق بهذه املؤسسة التي 
تروج للمعايير املهنية واألخالقية 
في صناعة االس���تثمار، لم ميض 
عام على افتت���اح جمعية احملللني 
املاليني املعتمدين CFA فرع الكويت، 
وها هي متارس دورها بنشاط في 
متثيل وتثقيف وارش���اد مجتمع 
االستثمار، كما اننا فخورون بحصول 
اثنني من زمالئنا على ش���هاداتهم 
في هذا االحتفال وهما حسني زين 
الدين، مساعد نائب الرئيس � إدارة 
املشتقات املالية، وراجيف بيشوني 
� مساعد نائب الرئيس، ادارة النفط 

والغاز.

آالء خليفة
اعلن عميد القبول والتس����جيل بجامعة 
الكويت د.مثنى الرفاعي انه قد حددت الفترة 
24 اجل����اري وحتى الثالث من فبراير املقبل 
لتقدمي طلبات التحاق الطلبة املس����تجدين 
باجلامعة للفصل الثاني 2010/2009 وذلك في 
صالة القبول والتسجيل خالل مواعيد العمل 
الرسمي، وانه قد حددت املواعيد املذكورة في 
اجلدول التالي الستقبال الطلبة املستجدين 

وفقا لنسبتهم في الشهادة الثانوية.
وأوضح أن النس����ب الدنيا لقبول أوراق 
الطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات من محددي 
اجلنسية في اجلامعة هي ذات النسب التي 
طبقت في الفصل األول 2010/2009، وان احلدود 
الدنيا للقبول في كل كلية والتي أسفرت عنها 

عملية القبول للفصل األول املاضي هي التي 
ستطبق للقبول في الفصل الثاني طبقا لقرار 
مجلس اجلامعة، وعلى الطالب اختيار رغبة 
واحدة من بني الكليات التي تتفق ونسبته في 

الشهادة الثانوية أو معدله املكافئ.
وحرصا على إتاحة الفرصة للطالب بتحديد 
رغبته قبل تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة، 
قامت عمادة القبول والتسجيل بنشر طلب 
االلتح����اق باجلامعة واحلدود الدنيا للقبول 
في الكليات على شبكة اإلنترنت في صفحة 
www.reg.kuniv.:العمادة على العنوان التالي
edu.kw، وهي نفس����ها احلدود املذكورة في 
اجلدول التالي، علما بأنه لن يقبل أي طلب 
التحاق يضم أكثر من رغبة أو محدد به رغبة 
يكون احلد األدنى للقبول فيها أعلى من نسبة 

الطالب أو معدله املكافئ.
 أضاف د.مثنى الرفاعي أنه لكون احلدود 
الدنيا للقبول في اجلامعة معلنة مسبقا سيتم 
قبول الطلبة الكويتي����ني وأبناء الكويتيات 
محددي اجلنس����ية حال تقدميه����م لطلبات 
االلتحاق ومن ثم توجيههم إلى إدارة التسجيل 
الدراسية للفصل  املقررات  لتس����جيلهم في 
الدراس����ي الثان����ي 2010/2009. وأضاف أنه 
طبقا للقواعد األساسية للقبول في اجلامعة 
يستمر قبول أبناء الكويتيات »من غير محددي 
اجلنس����ية« احلاصلني على شهادة الثانوية 
الكويتية بنس����بة 80% للقسم العلمي و%85 
للقسم األدبي في املقاعد املخصصة لهم، على 
أال ميضي على تخرجهم من املرحلة الثانوية 

أربعة فصول دراسية.

الهاجري: بحث فصل بدل 
التأثيث عن بدل السكن ألعضاء 

هيئة التدريب والتدريس

الرسمي  المتحدث  أعلن 
لرابط����ة اعض����اء هيئ����ة 
التدري����ب بالهيئ����ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
اللجنة  الهاجري ان  محمد 
الدائمة لدراس����ة استحقاق 
بدل الس����كن ألعضاء هيئة 
التدريب والتدريس برئاسة 
نائب المدير العام للشؤون 
االداري����ة والمالية صباح 
ام����س  البح����ر اجتمع����ت 
لمناس����بة قرار فصل بدل 
التأثي����ث عن بدل الس����كن 
ليتسنى لجميع اعضاء هيئة 
التدريب والتدريس الحصول 
على ب����دل التأثيث تحقيقا 
لمبدأ العدالة والمساواة بين 

الجميع.
كما قامت بتمديد صرف 
بدل السكن من سنتين الى 
ثالث سنوات كما هو معمول 
الدولة،  به في مؤسس����ات 
واعادة صرف بدل السكن 
لمن س����لم بيته الى وزارة 

االسكان وسدد مبلغ القرض 
الى بنك التسليف.

كم����ا اجتمع����ت اللجنة 
المشتركة من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
المدنية  وديوان الخدم����ة 
العام  المدير  برئاسة نائب 
لشؤون التخطيط والتنمية 
د.عبدالعزيز تقي، وقد أرسل 
د.تقي كتابا الى نائب المدير 
العام لشؤون التدريب سعاد 
الروم����ي بالتكليف لحصر 
الحاصلين على الماجستير 
والدكت����وراه وق����د قام����ت 
مشكورة بمخاطبة معاهد 
التدري����ب والملفات ليكون 
الحصر ام����ام اللجنة، وقد 
وعد د.تقي بدراسة الملفات 
وكل حالة على حدة وبعد 
االنتهاء يت����م عرضها على 
المدي����ر العام ال����ذي يقوم 
بعرضها على مجلس ادارة 
الهيئة ليتم انصاف المدربين 

الذين طال انتظارهم.

صباح البحر


