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حذر امني سر مجلس االمة 
النائب دليهي الهاجري وزير 
التج����ارة والصناع����ة احمد 
الوقوف متفرجا  الهارون من 
على موجة ارتفاع االسعار التي 
بدأت تضرب من جديد معظم 
السلع االستهالكية مشيرا الى 
انها موج����ة مصطنعة جاءت 
نتيجة لتراخ����ي الوزارة عن 
تطبيق القوانني املتعلقة بحماية 
الهاجري  املس����تهلك. ودع����ا 
الوزير الى التصدي لعمليات 
التالعب الواضحة في االسعار، 
االمر الذي يلحق ضررا بالغا 

مبيزانية املواطن حيث مازالت موجة ارتفاع اسعار السلع االستهالكية 
الضرورية مستمرة وبنسب عالية مقارنة بأسعارها السابقة. وقال 
ان هذا االرتفاع املصطنع طال قرابة 90 منتجا حتى اآلن خالل االيام 
املاضية اما من خالل زيادة اس����عارها بشكل مباشر واما من خالل 
انقاص اوزانها وهو ما ينبغي ان تنتبه اليه وزارة التجارة وتبادر 
الى ف����رض مخالفات صارمة ضد الش����ركات التي حتارب املواطن 
املستهلك في قوته بالشكل الذي جعله اسيرا للجمعيات واالسواق 

املوازية بسبب ارتفاع االسعار. 
وذكر الهاجري ان هذا االرتفاع غير مبرر على االطالق واال لقامت 
الشركات بإظهار فواتير الشراء من بلد املنشأ الحتاد اجلمعيات الذي 
يطلب منها ذل����ك فتكتفي بالتذرع بأن هناك ارتفاعا عامليا من غير 
ان تقدم املستندات التي تدل على هذا االرتفاع مشيرا الى ان موقف 
وزارة التج����ارة مخالف لنص القانون رقم 10 لعام 1979 في ش����أن 
االش����راف على االجتار في السلع وحتديد اسعار بعضها مستنكرا 
في الوقت ذاته وقوف الوزارة متفرجة على زيادة اسعار منتجات 
معظم الش����ركات من مواد غذائية واستهالكية وغيرها. واستطرد 
الهاجري قائال ان على اجلهات املختصة ان تنظر ملصلحة املستهلك 
اوال واخي����را خاصة ان هناك زيادات غير منطقية باالضافة الى ان 
الكويت اكثر الدول من ناحية ارتفاع االسعار فيها لو قورنت بدول 
اجل����وار وهو ما يبرهن على ان هناك غ����الء مصطنعا الفتا الى ان 
غالبية الش����ركات ال ترغب في اظهار الفواتير من بلد املنش����أ، ألن 
هذه الفواتير توضح السعر املنخفض جدا فيتم االتفاق مع املورد 
اخلارجي خلفض تكاليف الضريبة اجلمركية احمللية واالدهى من 
ذلك عند وصول املنتجات الى مخازن تلك الشركات يتم رفع اسعارها 

بنسبة عالية جدا.

ق����ال النائ����ب د.ضي����ف اهلل بورمية 
ان احلكوم����ة تراوغ ف����ي موضوع ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتتعذر بأعذار واهية 

لعدم حضورها جلسة املعاقني.
واضاف بورمية متس����ائال بخصوص 
موضوع الكلفة املالية الذي اتخذته احلكومة 
شماعة تعلق عليها اخطاءها ماذا كانت تفعل 

احلكومة باجتماعاتها مع اللجان املختصة؟ 
وملاذا لم تناقش موضوع الكلفة املالية كما 
تدعي؟ وهل حسبت احلكومة الكلفة املالية 
النشاء مستشفى ومساكن ملزارعي البصرة 
في العراق ام انها ال حتتاج لهذه الدراسة 

اذا كان االمر يتعلق بدول أخرى؟
وقال بورمي����ة ان الع����ذر اآلخر الذي 

تتخذه احلكومة في خذالنها للمعاقني هو 
انه يوجد اصحاء يحملون شهادة االعاقة 
وهذا عذر اقبح من ذنب، فمن املسؤول عن 
صرف هذه الشهادة لهم أليست احلكومة؟ 
وما ذنب املعاق في ان تضاعف احلكومة 
معاناته بسبب الفساد االداري الذي ينخر 

في عظم احلكومة.

بورمية: الحكومة اتخذت الكلفة المالية لقانون المعاقين شماعة علقت عليها أخطاءها

الجسار للحمود: لماذا أبرم عقد تطوير »العلوم والرياضيات« 
بصيغة الممارسة دون اللجوء إلى »المناقصات«

البراك: مقاطعة الحكومة لجلسة المعاقين
تؤكد تخبطها وفقدها القدرة على صنع التنمية

العل���وم والرياضيات  مناهج 
املط���ورة واملطبقة خالل العام 
الدراس���ي العال���ي م���ن حيث 
العلمي،  »االهداف، احملت���وى 
االنش���طة العلمية، الوس���ائل 
التدريس  التعليمي���ة، ط���رق 
التق���ومي«؟ أرجو  وأس���اليب 
تزوي���دي بأس���ماء اعض���اء 
اللجنة؟ ونتائ���ج تقومي كتب 
العل���وم والرياضيات املطبقة 
حاليا لكل س���نة من السنوات 
املناهج؟  الدراسية املطبق بها 
كما أرجو تزويدي بنسبة النجاح 
والرس���وب حس���ب السنوات 
الدراس���ية املطب���ق بها منهجا 

العلوم والرياضيات؟
وم���ا املراح���ل التعليمي���ة 
املراد  الدراس���ية  والصف���وف 
تطبيق سلسلة مناهج العلوم 
والرياضيات املطورة في العام 
الدراسي املقبل؟ وما خطة وزارة 
التربية والتوجيه الفني للعلوم 
والرياضيات لالستعداد لتطبيقها 

في العام الدراسي املقبل؟

وج���ه النائب صالح املال 4 
النفط ووزير  أس���ئلة لوزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 

جاء فيها:
ش���ركة  األول:  الس���ؤال 

البتروكيماويات
من���ى الى علمنا أن���ه أثناء 
ترأس رئيس مجلس ادارة شركة 
البترولية  البتروكيماوي���ات 
س���ابقا قام بإحال���ة عدد 1172 
موظفا للتقاعد خالل فترة تقل 
عن 5 سنوات أي مبعدل 234 
موظفا في السنة، وبناء على ما 
جاء ذكره سابقا أرجو توضيح 

التالي:
مدى صحة هذه املعلومات، 
وإذا كان اجلواب باإليجاب يرجى 
توضيح األسباب واملبررات؟ 
وهل لدى مجلس ادارة املؤسسة 
التابعة السلطة  والش���ركات 
الى  إلحالة أي موظف كويتي 
تقاعد م���ن دون موافقته، وإذا 
كان اجلواب باإليجاب يرجى 
توضيح األس���باب والس���ند 
الذي يخول مجلس  القانوني 
اإلدارة ال���ى تطبيق هذا احلق 
كما يرجى توضيح ما إذا كان 
هذا احلق يتعارض مع القوانني 
التي حتدد سن التقاعد للموظف 

الكويتي؟ 
ش���ركة  قام���ت  وه���ل 
البترولية  البتروكيماوي���ات 
خالل فترة اخلمس س���نوات 
التي ترأس فيها رئيس مجلس 
اإلدارة السابق للشركة بتعيني 
موظفني ذوي خبرة س���ابقة، 
ف���إذا كان اجل���واب باإليجاب 
فيرجى تزويدي بالتوضيحات 

التالية:
كشف بأسماء املوظفني وجهة 
التوظي���ف الس���ابقة واملؤهل 
العلم���ي والدرجة واملس���مى 
الوظيف���ي الس���ابق؟ وجه���ة 
التوظيف التي عني فيها واملسمى 
الوظيفي والدرجة وأس���باب 
تعيني املوظف في هذا املسمى 

الوظيفي؟

من خالل تقدمي عرض تقاعدي 
لهم، وعليه يرج���ى تزويدي 
بصورة عن ع���روض التقاعد 
املقدمة لكل موظف سواء ملن قبل 
أو رفض العرض وذلك خالل مدة 
اخلمس سنوات السابقة لتاريخ 
تقدمي هذا السؤال؟ وهل أنهيت 
خدمات أحد منهم أم أحيل الى 
التقاعد عندما رفض العرض 

التقاعدي؟
السؤال الثالث: شركة ناقالت 

النفط الكويتية
قامت الشركة ناقالت النفط 
إدارة تأجير  الكويتية بإنشاء 
الناق���الت فما تاريخ إنش���اء 
هذه االدارة؟ ودراسة اجلدوى 
االقتصادي���ة له���ذه اإلدارة؟ 
وارجو تزويدي بنسخة من هذه 
الدراس���ة إن وجدت وتكاليف 
هذه الدراسة بالدينار الكويتي 
ويرجى تزويدي بأعداد املوظفني 
الذي���ن التحقوا به���ذه االدارة 
وتاريخ التحاقهم وجنسياتهم 
وتخصصاتهم وخبراتهم ونطاق 
عملهم منذ إنشاء اإلدارة؟ وهل 
يوجد موظفون كويتيون بهذه 
اإلدارة أو كويتي���ون التحقوا 
بهذه اإلدارة وتاريخ التحاقهم 
إذا كان���ت اإلجابة بنعم يرجى 
تزوي���دي بأس���مائهم؟ وهل 
يوجد تع���ارض بني مهام هذه 
االدارة ومه���ام ادارة البحرية 
التابعة لقطاع التسويق العاملي 

مبؤسسة البترول الكويتية؟
الرابع مش���روع  الس���ؤال 
التصدير في  تطوير مراف���ق 

ميناء األحمدي
يرجى إفادتي عن معدل ضخ 
النفط اخلام بالساعة للجزيرة 
الصناعية واملرس���ى الرحوي 
مليناء األحمدي عند إنشائها في 
ستينيات القرن املاضي اضافة 
الى معدل ضخ النفط اخلام بعد 
بدء تشغيل املرحلتني األولى 
والثانية من مش���روع تطوير 
مرافق التصدير للنفط اخلام في 

ميناء األحمدي عام 2009؟

الثاني: مؤسسة  الس���ؤال 
البترول الكويتية وش���ركاتها 

التابعة
يرجى تزويدي بقائمة بأسماء 
املوظفني الكويتيني العاملني في 
املؤسسة والشركات التابعة كل 
على حده والذين أمتوا 30 سنة 
وأكثر من اخلدمة في سجالت 
العامة للتأمينات  املؤسس���ة 
االجتماعي���ة ومازال���وا على 
رأس عملهم مع توضيح تاريخ 
الوظيفي  التعيني ومس���ماهم 
احلالي واملؤهل العلمي والسن 

حتى تاريخ تقدمي السؤال؟
يرجى تزويدي بقائمة بأسماء 
املوظفني غير الكويتيني العاملني 
في املؤسسة والشركات التابعة 
كل على حده والذين جتاوزت 
أعمارهم 50 سنة ومازالوا على 
رأس عملهم مع توضيح تاريخ 
الوظيفي  التعيني ومس���ماهم 
احلالي واملؤهل العلمي والسن 
الس���ؤال؟  حتى تاريخ تقدمي 
ويرجى تزويدي بأسماء املوظفني 
الكويتيني العاملني في املؤسسة 
والشركات التابعة كل على حده 
والذين مت حتويلهم الى وظائف 
مبس���مى مهام خاصة ومن ثم 
متت إعادة حتويلهم الى مسمى 
وظيفي آخر؟ وقامت املؤسسة 
والشركات التابعة بطلب إحالة 
عدد من املوظفني الكويتيني خالل 
العام احلالي )2009( الى التقاعد 

عن أي ط���رف حاول االتصال 
بأي شكل من األشكال أو التدخل 
الفنية املسؤولة  اللجنة  لدى 
عن حتدي���د اإلعاقة، مؤكدا ان 
ه���ذه احلكومة هي آخر طرف 
يتح���دث عن الواس���طة ألنها 
ساهمت وعززت الواسطة في 
أجهزة الدولة لالس���تفادة من 

نتائجها.
وعن االتهامات احلكومية 
ل���ه بأنه »م���و راد على أحد« 
ذكر البراك أنه ال ينكر حرصه 
القانون بأس���رع  على إجناز 
وقت ممك���ن ولكن من املعيب 
محاولة احلكومة »زرع« الفتنة 
بيني وبني اعضاء جلنة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، مشيرا الى 
دور اعضاء اللجنة الكبير في 
اجناز التقرير اخلاص بقانون 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
الب���راك »نقول  واض���اف 
للحكومة ت���رى لعبتكم التي 
حتاولون من خاللها زرع الفتنة 
بني أعضاء اللجنة مكش���وفة 

وابحثوا عن غيرها«.

ببعض التقارير الدورية للتقومي 
املستمر لكل من مناهج الرياضيات 

والعلوم املطبقة حاليا؟
وس���ألت ايضا: هل مت اعداد 
برنامج تدريبي للموجهني الفنيني 
وللمعلم���ني واملعلم���ات ملادتي 
العلوم والرياضيات قبل تطبيق 
املناهج املطورة؟ وان مت البرنامج 

التدريبي:
برجاء تزويدنا بعدد الدورات 
التدريبية لتلك املناهج والفئات 
املستفيدة منها، ومدتها واسماء 
اعض���اء التدري���ب؟ كما ارجو 
تزويدي بفئة املدربني ودرجاتهم 

العلمية؟
اللجنة االشرافية  وما مهام 
وفريق عمل دراس���ة ومواءمة 
كتب العلوم وكتب الرياضيات 
املطورة؟ وما اسماء اعضائها؟ 
وه���ل مت االس���تعانة بخبراء 
اكادميي���ني متخصص���ني في 
املناهج؟ ومن العاملني في جلان 

املواءمة؟
هل مت تشكيل جلنة لتقومي 

واحت���رام رأي االغلبي���ة في 
مجلس األمة وحتى تكون جلسة 
2 فبراي���ر ه���ي نهاية املطاف 

بالنسبة لقانون املعاقني.
وعن مسألة تعريف املعاق، 
بنينّ البراك ان اجلهات احلكومية 
طوال فترة اجتماعات اللجنة 
لم تعترض على تعريف املعاق 
وهو باملناس���بة نسخة طبق 
األصل للتعريف املوجود في 

االتفاقية الدولية للمعاقني.
وأشار البراك إلى أن موضوع 
»مدعو اإلعاقة« يجانب احلقيقة 
فاملس����ؤول عن حتديد املعاق 
من غير املعاق هي جلنة فنية 
من مختلف التخصصات وفقا 
للقانون، مؤكدا ان قانون املعاقني 
هو القانون الوحيد في تاريخ 
الكويت التشريعي الذي يحتوي 
على مادة متنع تدخل كائنا من 
كان إال أقارب املعاق من الدرجة 
األولى أو من لديه وكالة رسمية 

ملتابعة اجراءاته.
واضاف البراك ان القانون 
ألزم الوزير املختص باإلبالغ 

االختصاص من اهل امليدان ورأى 
اولياء االم���ور؟ أرجو تزويدي 
بنسخة من تقومي املتخصصني، 

وأولياء امور الطلبة؟
وهل يتناسب احملتوى العلمي 
لتلك املناهج املطورة واملستوى 
العم���ري والعقل���ي  للطال���ب 
التعليمية حس���ب  في املرحلة 
املعايي���ر الدولية ملادتي العلوم 
والرياضيات؟ أرج���و تزويدنا 

قضية املعاقني؟
ق���ال البراك: حت���ى نقطع 
الطريق على اجلميع فإن اللجنة 
على استعداد لعقد اجتماع آخر 
لها قبل جلسة 2 فبراير ملناقشة 
التعديالت احلكومية ومعرفة 
التحفظات التي ترددها احلكومة 
من أجل اس���عاد فئة املعاقني 
القانون مشددا  وأسرهم بهذا 
على أهمي���ة احترام احلكومة 
للدس���تور والالئحة الداخلية 

جلان التق���ومي في جلنة خبراء 
مكتب التربي���ة العربي صنفها 
الرابع ولم يؤخذ من  بالترتيب 
كان ترتيبه االول حسب التصنيف 
الفني والعلمي؟ أرجو توضيح 

االسباب؟
وهل مت تش���كيل جلنة فنية 
ف���ي وزارة التربي���ة للنظر في 
الش���كاوى املقدمة حول مناهج 
العل���وم والرياضيات املطورة؟ 
ارجو تزويدي بنتائج عمل اللجان 

الفنية، ومحاضر اجتماعاتها؟
وأضافت: هل مت اس���تخدام 
التجريب احملدود ملناهج العلوم 
املط���ورة قب���ل  والرياضي���ات 
تعميمه���ا؟ كم م���دة التجريب، 
الت���ي حصلت عليها  والنتائج 
الوزارة من خالل التجريب؟ أرجو 
تزويدي بنسخة من تقرير نتائج 

التقومي الفني؟
وهل قامت ال���وزارة بتقومي 
جتريب املناهج ومعرفة جوانب 
القوة وجوانب الضعف في كل 
مكوناته؟ ومعرفة رأي اصحاب 

عدم حضورها للجلسة اخلاصة 
أمر مخج���ل وفيه اس���تهانة 

باملؤسسة التشريعية..
اللجنة  ان  البراك  واوضح 
درس���ت جمي���ع التعدي���الت 
احلكومية املقدمة على القانون 
قبل اجناز تقريرها التكميلي، 
مش���يرا الى ان اللجنة وافقت 
على بعض التعديالت ورفضت 
البعض اآلخر وفي النهاية ليس 

ألعضاء اللجنة بل للمجلس.
وذك���ر الب���راك ان اللجنة 
املالية واالقتصادية سبق وان 
جتاهلت تعدي���الت احلكومة 
املقدمة على صندوق املعسرين 
ولم تدرسها ومع ذلك حضرت 
احلكومة جلسة إسقاط الفوائد 
وأيضا جلنة الشباب والرياضة 
رفضت تعديالت احلكومة على 
القوانني الرياضية متس���ائال: 
ه���ل رف���ض جلنة الش���باب 
والرياضة تعديالت احلكومة 
معناه مقاطعة احلكومة جللسة 
الشباب والرياضة املقبلة، وملاذا 
االنتقائية ف���ي التع���امل مع 

وجهت النائب د.سلوى اجلسار 
عدة اسئلة لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
جاء فيها: ان العقد اخلاص مبناهج 
العلوم والرياضيات املطورة تقدر 
قيمته باملالي���ني من الدنانير ما 
يس���تدعي طرح املش���روع في 
مناقصة عامة تعلن عنها جلنة 
املناقصات املركزية. حيث تدعى 
للمشاركة بها اغلب دور النشر 
العاملية والعربية املؤهلة لتنفيذ 
املشروع. ملاذا مت اجراء التعاقد 
بصيغ���ة املمارس���ة أو العطاء 
املباشر؟ أرجو تزويدي بنسخة 
من العقد املبرم مع الشركة املنفذة 

للمشروع؟
ما اسم الشركة املتعاقد معها 
واملستورد منها سلسلتا مناهج 
العل���وم والرياضيات املطورة؟ 
وما قيمة العقد املبرم مع وزارة 
التربية لتطبيقه���ا؟ وما مدته؟ 
وما التزامات الشركة املنفذة في 
هذا العقد؟ وملاذا مت التعاقد مع 
هذه الش���ركة املوردة، علما ان 

أك���د رئيس جلن���ة ذوي 
االحتياجات اخلاصة مس���لم 
الب���راك ان موق���ف احلكومة 
االخي���ر املتمثل ف���ي مقاطعة 
جلس���ة 21 يناير يؤك���د أنها 
»متخبطة« وواقعة في مشكلة 
املبررات عدم حضور  منتقدا 
اجللسة والتي سربتها احلكومة 
عبر رس���الة اخبارية صادرة 
من وكالة االنباء الكويتية قبل 

عقد اجللسة بساعات.
وقال البراك: »احلكومة لديها 
مش���كلة داخل مجلس الوزراء 
وهذا املوقف يدل على أنها فقدت 
القدرة عل���ى تولي املبادرات او 
صنع التنمية«، مش���يرا الى ان 
اللجنة كانت حريصة منذ بداية 
مناقشات القانون على حضور 
جميع اجله���ات احلكومية في 
كل االجتماعات لالس���تفادة من 
مالحظاتهم عند صياغة مواده.

واشار البراك الى ان اللجنة 
لم تعقد أي اجتماع إال بدعوة 
ممثلي وزارات الصحة، والتربية 
اضافة إلى الشؤون، موضحا ان 

تقدر قيمته بالماليين

د.سلوى اجلسار

صالح املال

مسلم البراك

الهاجري: ارتفاع األسعار المصطنع يضرب 
السلع االستهالكية ووزارة التجارة تتفرج!

المال يسأل عن شركة البتروكيماويات 
ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة

»المالية« ترفض صرف 13 راتبًا في العام:
ما أقرته الدولة لمواجهة الغالء يكفي

رفضت وزارة املالية مقترحا يقضي بصرف 
13 راتبا للموظفني خالل العام ملساعدتهم على 
مواجهة غالء املعيشة، جاء ذلك في رد الوزارة 
على مقترح للنائب صالح عاشور بشأن »صرف 
راتب اضافي للموظفني مع بداية شهر رمضان 
املبارك« واملتضمن االشارة الى ان الكثير من الدول 
تقوم بصرف 13 راتبا في الس���نة للموظفني أي 
بزيادة راتب اضافي على اشهر العمل في السنة 
وذلك دعما ماديا لهم يساعدهم على املصروفات 
املعيش���ية، وان املوظفني ف���ي الكويت يعانون 
من زيادة االعب���اء املادية، خاصة عند التجهيز 
لشهر رمضان واالستعداد للعيد وجتهيز املدارس 
والراتب ال يحتمل تغطي���ة هذه التكاليف مرة 
واح���دة مما يجعل هناك خل���ال باحلالة املادية 

واملعيشية ألسرهم.
وأضافت »املالية« انها بعد البحث والدراسة 
تؤكد ان الدولة ال تألو جهدا في سبيل تخفيف 
اعباء املعيش���ة على املواطنني، وفي هذا الصدد 
فق���د صدر قرار مجلس ال���وزراء رقم 230/أوال 
في اجتماعه االستثنائي رقم )2008/8( بتاريخ 
2008/2/21 مبنح عالوة غالء معيشة للكويتيني 
العاملني في القطاع احلكومي والقطاع اخلاص 
وأصح���اب املعاش���ات التقاعدية ومس���تحقي 
املساعدات العامة بواقع 120 دينارا شهريا، وقد 
صدر ه���ذا القرار ترجمة ألمر صاحب الس���مو 

األمير بزيادة الروات���ب واالجور ملواجهة غالء 
املعيشة ومس���اعدة املواطنني على حتمل اعباء 

احلياة وتكاليفها.
كما صدر القانون رقم 27 لسنة 2008 بتاريخ 
2008/7/17 بش���أن ص���رف دعم مالي ش���هري 
مببلغ 50 دينارا، ل���كل كويتي من العاملني في 
القطاع احلكومي والنفطي والعسكري واخلاص 
ومستحقي املساعدات العامة واصحاب املعاشات 
التقاعدية واملعاقني، يقل اجمالي مرتبه الشهري 

عن الف دينار.
وتدرج الدولة سنويا مبيزانية وزارة التجارة 
والصناعة اعتمادات مالية خلفض تكاليف املعيشة 
بلغت 130 مليون دينار مبيزانية 2009/2008، 
وبلغت ميزانية 2010/2009 194.3 مليون دينار 

لدعم السلع االساسية الغذائية واإلنشائية.
كما قامت احلكومة ممثلة في وزارة التجارة 
والصناعة بتقدمي هدية رمضانية جلميع املواطنني 
اشتملت على تق���دمي بعض السلع الرمضانية 
مجانا للمواطنني وذلك خالل شهر رمضان املبارك 
ع���ام 1429ه� ملواجهة ارتفاع االس���عار في هذا 

الوقت.
وعلى ذلك فإن الدولة تسعى جاهدة لتخفيف 
اعباء املعيشة عن املواطنني وفي ضوء ما تقدم 
نرى عدم املوافقة على االقتراح برغبة موضوع 

البحث.

استفسر عن مشروع تطوير مرافق التصدير في األحمدي

InDesign - جامعة الكويت

مركز خدمة  املجتمع والتعليم امل�ستمر

ق�سم برامج تقنية املعلومات

ينظم مركز خدمة املجتمع و التعليم امل�ستمراملعتمد

اأبوغزاله للإ�ست�سارات وامللكية الفكرية من �سركة 

 كمركز تدريب وامتحان معتمد

للت�شجيل : جامعة الكويت – ال�شويخ – مبني اأكادميية 12 – عمادة القبـول 

– ق�شـم  والت�شجيل ) �شابقا (  - مركز خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمـر 

– 12:30 ظهراً   الت�شجيـل  واملتابعة خالل الفرتة ال�شباحية من 8:30 

24985858 – لالإ�شتف�شار ق�شم برامج تقنية املعلومات : 24987979 

الختبارات جمانًا لأول 100 م�شارك يف 

الدورة وذلك دعمًا من �شركة اأبوغزالة  

لال�شت�شارات وامللكية  الفكرية  ومركز 

خدمة املجتمع و التعليم امل�شتمر

CID – IT
�شهادة كامربدج الدولية ملـهـارات تقنية املعلومات

) املعتمدة من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات (

املحتوى العلمـي : 

1- املفاهيم الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات .

.) Microsoft Windows ( 2- ا�ستخدام احلا�سوب ومعاجلة امللفات

. ) Microsoft Word ( 3- معالج الن�سو�ص

. ) Microsoft Excel ( 4- جداول البيانات

. ) Microsoft Access ( 5- قواعد البيانات

. )Microsoft PowerPoint ( 6- العرو�ص التقدميية

. ) Internet ( 7- املعلومات وتكنولوجيا الت�سالت

- تعقد الدورات يف جامعة الكويت – العديلية – كلية البنات – مبنى 2خ – الدور الأر�سي   

خمتربالكمبيوتر )118( .

- الر�سوم ت�سمل الربنامج التدريبي + كتب املواد العلمية .

- ي�سمل الربنامج على 7 اختبارات بتكلفة 5 د.ك لكل اختبار وتعقد الختبارات كل خمي�ص.

الر�سوماليامالوقتتاريخ الدورةالدورات

70 د.كالحد اىل الربعاء6 اىل 8 م�ساًءمن 2/7/ 2010 اىل 2010/3/24الدورة الوىل

9:30 اىل11:30 من 2/14/ 2010 اىل2010/3/31الدورة الثانية

�سباحًا

70 د.كالحد اىل الربعاء

دليهي الهاجري


