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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
ذكر مس����اعد العميد للتوجيه 
الطالبي بعمادة النشاط والرعاية 
الطالبي��ة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.فهاد العجمي 
الهيئ������ة تس����تعد لالحتفال  ان 
بطالبه����ا وطالباتها من املتفوقني 
للعام الدراسي 2009/2008 وذلك 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
وذل������ك بتاري��خ 22 فبراير 2010 
واضاف د.العجم����ي ان االحتفال 
لهذا الع��ام يأت��ي بص��ورة مغايرة 
عما شهدن��اه م��ن قب��ل، حي��ث ان 
االحتفال يتزامن مع مناسبات غالية 
على قلوبنا وقل��وب ابنائن��ا، أال 
وهي ذك��رى مرور اربع سنوات على 
تولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم واحتفاالتنا بفرحتي العيد 
الوطني والتحرير ما له عميق االثر 

في نفوسنا ونفوس ابنائنا.
وأوض��ح مساعد العميد للتوجيه 
الطالبي ان العمادة ستقوم باالعداد 
التواريخ  ف����ي  للبروڤات للحفل 
التالية 14، 16، 18 فبراير وذلك في 
متام الساعة 3:30 مبسرح الشامية 
بكلية التربية االساسية � بنات � 
ملحق 1. وش��دد د.العجم��ي على 
ضرورة حضور البروڤات المتام 
االس����تع��داد للحف��ل من توزيع 
هويات وبطاق����ات دعوة وأرواب 
التخ��رج، كما اكد ضرورة احضار 
كل طالب البطاقة املدنية اخلاصة 
ب����ه. من جانب اخر وحتت رعاية 
مدير ع����ام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدري����ب د.يعقوب 
الرفاع����ي تنظ����م إدارة العالقات 
العامة واإلعالم يوما رياضيا إعالميا 
لإلعالميني وذلك يوم السبت املوافق 

2010/2/20 على ملعب كلية التربية 
األساسية بالعديلية. وبهذه املناسبة 
افاد مساعد مدير العالقات العامة 
واإلعالم جن����م الرومي بأن اليوم 
الرياض����ي اإلعالمي جاء تنظيمه 

مختلفا ه����ذا العام ع����ن األعوام 
الس����ابقة، حيث كان في السابق 
الذين  يتم تكرمي االعالميني فقط 
كان دورهم بارزا في خدمة التعليم 
التطبيقي والتدريب اما هذا العام 
فهو مختلف حيث مت إدخال فقرات 
رياضي����ة ترفيهية خللق جو من 
املرح واأللفة بني جميع املشاركني 
مبختلف مجاالت عملهم، موضحا ان 
اليوم الرياضي سيبدأ من الساعة 
الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء 
حيث يبدأ بع����د ذلك حفل تكرمي 
االعالميني الذي����ن اعتادت الهيئة 
تكرميه����م جلهودهم التي بذلوها 
طيلة العام الدراس����ي في تغطية 
الهيئة وتسليط  انشطة قطاعات 
الض����وء عل����ى كل املوضوع����ات 
والقضايا التي تهم اجلميع حيث 
س����اهمت تلك اجلهود في تيسير 

الكثير من املوضوعات وحل العديد 
من القضايا والعقبات التي كانت 
متر بها الهيئة، واوضح الرومي ان 
اليوم الرياضي سيتضمن مسابقات 
في كرة القدم وكرة طائرة وتنس 
طاولة وألعابا شعبية وبيبي فوت 
وبليارد مبينا ان فريق عمل العالقات 
العامة واإلعالم قام بزيارة للصحف 
احمللية ووس����ائل االعالم االخرى 
ولدعوة العاملني بها للمشاركة في 
هذا اليوم، حيث ابدى الكثير منهم 
الرغبة في املشاركة في االنشطة 
التي ساهم بشكل فعال في تنظيمها 
باالضافة الى ادارة العالقات العامة 
واالعالم بعمادة النشاط والرعاية 
الطالبية والصندوق االهلي للتعليم 
التطبيقي والتدريب ونادي العاملني 
وكلية التربية االساسية - قسم 

التربية البدنية.

يقيم مكتب العالقات العامة بكلية العلوم 
اإلدارية في جامعة الكويت ورش���ة عمل عن 
»االجتاهات احلديثة في تعليم ادارة االعمال« 
15-17 فبراير 2010، بالتعاون مع شركة طالل 
ابو غزالة لالستشارات وامللكية الفكرية وذلك 
بالقاعة املس���تديرة القائمة مببنى املؤمترات 

احلرم اجلامعي بالشويخ.

االتجاهات الحديثة في »اإلدارية« 15 الجاري

د.فهاد العجمي

استكمال الجداول الدراسية عن طريق
»الباي فورس« يبدأ 14 الجاري

التسجيل لبرامج الفصل الدراسي الثاني 
بـ »خدمة المجتمع« مستمر حتى 4 مارس 

اتحاد بريطانيا ينظم مهرجان »وطن النهار« 
بمناسبة األعياد الوطنية

آالء خليفة
أعلن مسؤول الشؤون الطالبية في مركز اللغات 
بجامعة الكويت علي الشمري أن املركز على امت 
االستعداد لعملية »الباي فورس« اخلاصة باستكمال 
اجلداول الدراسية للطلبة في اجلامعة والتي ستبدأ 
خالل الفترة من 14 – 18 اجلاري. واكد الشمري ان 
عملية تسجيل »الباي فورس« ستكون من خالل 
جميع الوحدات التابعة ملركز اللغات املتواجدة في 

الكليات اضافة الى مركز اللغات في موقع اجلامعة 
بالشويخ، مبينا ان عملية الباي فورس ستشمل 
مواد اللغة اإلجنليزية والعربية والفرنسية اضافة 
إلى اختبار حتديد املس���توى لغير الناطقني بها 
في متام الساعة التاسعة صباحا من يوم االثنني 
املوافق 2010/2/15 مبركز اللغات، متمنيا في الوقت 
نفسه من جميع الطلبة االلتزام باملواعيد احملددة 

للتسجيل.

اعلنت مدي����رة مركز خدمة املجتم����ع والتعليم 
املس����تمر فوزية معرفي عن بدء التسجيل املسائي 
لبرامج ودورات املركز، والذي سيش����مل املقررات 
املسائية اخلاصة باللغة االجنليزية واللغات املختلفة، 
وبرامج تقنية املعلومات، باالضافة الى برامج تنمية 
املجتمع املتمثلة بالطفولة والشباب واالسرة ومجموعة 
م����ن البرامج التدريبية. واضافت فوزية معرفي ان 
التسجيل س����يبدأ االحد 14 اجلاري ويستمر حتى 
اخلمي����س املوافق 4 مارس بواقع 3 أس����ابيع خالل 
الفترة املسائية من الساعة 5 الى 8 مساء في جامعة 
الكوي����ت – العديلية – مبنى مرك����ز خدمة املجتمع 
والتعليم – بوابة 5، علما بأن التس����جيل الصباحي 
مس����تمر طوال العام من الساعة 8.30 – 12.30 ظهرا 
في جامعة الكويت – الشويخ – مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر – مبنى اكادميية 12 – قسم التسجيل 
واملتابعة. وعن نوعية البرامج املطروحة قالت معرفي 
ان املركز يطرح مجموعة من البرامج املتميزة خالل 
الفصل الدراسي الثاني تتمثل في: قسم برامج تقنية 
العامة والتخصصية  الكمبيوتر  املعلومات: برامج 
باالضافة الى برامج التصاميم االلكترونية وبرامج 
البورصة، قسم البرامج التدريبية: يطرح مجموعة من 
الدورات في مجال االعالم والعالقات العامة ومجاالت 
التربية اخلاصة والبرامج التدريبية العامة، قس����م 
تنمية املجتمع: يطرح برامج الطفولة والش����باب، 
قسم التعليم املستمر: يطرح مقررات مسائية خاصة 
باللغ����ة االجنليزية واللغات املختلفة باالضافة الى 
دورات اجليمات واآليلز ومقررات اللغة االجنليزية 

ذات االغراض التخصصية.

آالء خليفة
دعا رئيس اللجنة اإلعالمية والثقافية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
مش���اري اخللف طلبة وطالبات اململكة املتحدة 
وايرلندا للمسارعة بحجز الغرف املخفضة في فنادق 
لن���دن على خلفية اقامة املهرجان الوطني املزمع 
اقامته في فندق كمبرالند بالعاصمة البريطانية 
لن���دن وذلك في 27 اجل���اري واضاف اخللف ان 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 

وايرلندا قام بتوفير حجوزات لفندقي كمبرالند 
وثيستل ماربل آرتش بأسعار مخفضة ليومي 26 
و27 من الش���هر اجلاري من أجل تشجيع الطلبة 
والطالبات حلضور مهرجان »وطن النهار« املقرر 
إقامته مبناسبة االعياد الوطنية والذي سيتم االعالن 
عنه قريبا، كما ش���دد اخللف على متابعة املوقع 
االلكتروني لالحتاد الوطني فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا لالستعالم عن املهرجان وآخر التحديثات 

.www.nuks.com على العنوان االلكتروني

العجمي: صاحب السمو يكّرم متفوقي »التطبيقي« 22 الجاري
العمادة تقوم باإلعداد لبروڤات الحفل

البحر استقبلت المستشار 
الثقافي في لوس أنجيليس 

استقبلت نائبة املدير العام للشؤون االدارية واملالية في  الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب صباح البحر املستش����ار الثقافي في املكتب 
الثقافي في لوس اجنيليس د.علي الكاظمي وذلك مبناسبة زيارته للبالد، 
حيث قدم لها جزيل الشكر واالمتنان للدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي للمكتب الثقافي وتسخير جميع االمكانيات املتاحة لنجاح العمل 
باملكتب. وفي هذا الصدد بني د.علي الكاظمي ان كفاءة العمل وسرعة االجناز 
بدقة متناهية جعلت التعاون مع صباح البحر واالدارات التابعة لها منوذجا 
للعمل اجلماعي والكفاءة االدارية، متطلعا الستمرارية التعاون فيما بني الهيئة 

واملكتب الثقافي في لوس اجنيليس ملا فيه خدمة وطننا احلبيب.

د.علي الكاظمي صباح البحر

انضمام معهد السياحة والتجميل لمشاريع 
2008 – 9001 ISO  ضمان الجودة

محمد المجر
ص����رح مدير مكت����ب ضمان 
اجل����ودة واالعتم����اد األكادميي 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.منصور الفضلي بان 
معهد السياحة والتجميل واألزياء 
قد متكن من اجتياز مراحل التقييم 
واملراجعة الشاملة لنظام ضمان 
اجلودة ISO 9001 – 2008 التي متت 
خالل يومني من قبل اجلهة املانحة 
B.V حيث رشح املعهد للحصول 
على شهادة اجلودة العاملية وبذلك 
السياحة والتجميل  يكون معهد 
واألزياء ثالث معهد على مستوى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب يحص����ل عل����ى هذه 

الشهادة.
الهيئة  ان  واضاف د.الفضلي 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
تعتبر الرائدة على مستوى الكويت 
والشرق األوسط في عدد شهادات 

اجلودة العاملية احلاصلة عليها منذ 
ان بدأت في تطبيق نظام ضمان 
اجلودة في عام 1997 وذلك دون 
االستعانة بأي عقود استشارية 
ال����ذي وفر على  خارجية، األمر 
ميزانية الهيئة مبالغ طائلة بفضل 
تنفيذ هذه املشاريع من خالل فريق 

استشاري من موظفيها.
واشاد د.الفضلي مبدير مكتب 
ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي 
بجه����ود مديرة معهد الس����ياحة 
سهير جمعة التي ساهمت بشكل 
فاعل في هذا اإلجناز الذي يعتبر 
جسر العبور نحو االعتماد املهني 
للمعهد وأثنى على رئيس الفريق 
االستشاري للجودة بالهيئة هادي 
احلربي وجهوده في حتقيق هذا 
اإلجناز من خالل تنفيذ املشاريع 

ومتابعتها وتطويرها.
يذكر ان مكتب ضمان اجلودة 
واالعتم����اد األكادمي����ي قد تلقى 
طلب معهد الس����ياحة والتجميل 
واألزياء القام����ة دورة تدريبية 
معتمدة للتدقيق الداخلي إلعداد 
العاملني باملعهد على نظم التدقيق 
واملراجع����ة ف����ي عمليات ضبط 
اجلودة حي����ث جار اتخاذ الالزم 

لتنفيذ هذه الدورة.

د.منصور الفضلي
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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(

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

�أبو�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

للبيع بيت ا�ستثماري
دخل 1750 د.ك 3 اأدوار وربع

مطلوب بيوت
يف �سباح ال�سامل والقرين

مطلوب اأرا�سي للبيع
بال�سليبخات وغرناطة

مطلوب بيوت
يف القريوان وغرناطة

وال�سليبخات والدوحة

بيوت للبيع

مطلوب بيوت للبيع 
بالأندل�س

99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــات. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

�لمجانية ــات  ــدم ــخ �ل ـــاأل عـــن  ��ـــس

�لعزل �لمزدوج ر�ئد 

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة


