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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

يطرح مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت 
متمثال في قسم التعليم املستمر مجموعة من الدورات للفصل 
الدراسي الثاني 2010/2009 تشمل: مقررات اللغة االجنليزية 
العامة واحملادثة والتحدث بطالقة والكتابة والترجمة باالضافة 
الى دورات التوفل IBT وCBT. اما على صعيد مقررات اللغات 
املختلفة فإن املركز يطرح »اللغة الفرنســــية ـ اللغة األملانية 
ـ اللغة االيطالية ـ اللغة االســــبانية ـ اللغة الروســــية ـ اللغة 

السلوفاكية ـ اللغة الكورية ـ اللغة الفارسية ـ االوردو ـ اللغة 
اليابانية ـ اللغة التركية ـ اللغة الصينية ـ اللغة اليونانية«. 
علما ان التسجيل املسائي يبدأ اعتبارا من غد االحد 14 اجلاري 
الى يوم اخلميس 2010/3/4 من الســــاعة 5 ـ 8 مساء في مبنى 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمرـ  العديليةـ  كلية البنات 
اجلامعية ـ بوابة رقم 5، بينما التســــجيل الصباحي مستمر 

طوال العام من الساعة 8:30 ـ 12:30 ظهرا.

مقررات اللغة اإلنجليزية واللغات المختلفة في »خدمة المجتمع«

اتفاقية بين »العلوم االجتماعية«
والجمعية الوطنية لحماية الطفل

رابطة الخليج هنأت الطلبة المستجدين
وأكدت استعدادها لإلجابة عن جميع استفساراتهم

»النهج الطالبي« ينظم بطولة لكرة القدم 20 الجاري
آالء خليفة

أعلنت قائمة النهج الطالبي التي تخوض انتخابات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا عن إقامة بطولتها لكرة القدم وذلك يوم 
الســـبت املوافق 20 اجلاري فـــي منطقة ليڤربول 

في بريطانيا.
وقال رئيس اللجنة الطالبية في القائمة عبداهلل 
ساملني عن ان آخر موعد للتسجيل للمشاركة في 
البطولة سيكون يوم اخلميس 18 اجلاري، مؤكدا 

ان من يرغب بالتســـجيل سيجد شروط املشاركة 
 ،www.alnahj.org على موقع القائمة اإللكترونية

داعيا جميع الطلبة للتسجيل واملشاركة.
وأكد ساملني ان القائمة حتمل في أجندتها العديد 
من األنشطة الطالبية لهذا العام، مؤكدا ان قائمة النهج 
الطالبي ستستمر في احملافظة على مبادئها التي 
أسست عليها في العمل على الرقي بالعمل الطالبي 
والنقابي في اململكة املتحدة وايرلندا على املستوى 

الطالبي واالجتماعي واألكادميي والثقافي.

محمد المجر
بارك رئيس جلنة املستجدين برابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا محمد ســـعود الصبيح قبول الطلبة املستجدين 

باجلامعة.
واكـــد الصبيـــح ان اعضاء جلنـــة املســـتجدين متواجدون 
يـــــوميا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا وذلك خلدمة 
الطلبة ومســـاعدتهم في التسجيل ولالجابة عن جميع اسئلتهم 
 ،»Ask Me واستفساراتهم ومالحظاتهم عن طريق جلنة »اسألني
مشددا على ان باب الرابطة مفتوح للطلبة جميعا سواء املستجدون 
union@ او املســـتمرون، وتستقبل االستفسارات واالسئلة على

.gust.edu.kw
وشـــــــكر الصبيح االدارة اجلامعية على حسن تـــــعاونها، 
وشـــــــكر ايضـــا كل االقســـام االدارية وجميـــع اعضاء جلنة 

املستجدين.

التقى عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة 
الكويت د.عبدالرضا اســـيري مع رئيس اجلمعية 
الوطنية حلماية الطفل د.سهام الفريح ومت خالل 
اللقاء توقيع اتفاقية بني الطرفني وهدفت الى حماية 

املـــرأة والطفل والتي تؤدي في النهاية الى تنمية 
االسرة واملجتمع، وحضرت توقيع االتفاقية مقررة 
جلنة توقيع االتفاقيات بكلية العلوم االجتماعية 

ابتسام القعود.

د.عبدالرضا اسيري خالل توقيع االتفاقية مع د.سهام الفريح
د.يعقوب الرفاعي يتسلم هدية تذكارية من عبدالوهاب العثمان

محمد الصبيح

الدغيم: الدراسة ببرامج عمادة خدمة المجتمع بـ»التطبيقي« 14 الجاري

التقى الرفاعي وشكره على الزيادة الخاصة بمبتعثي »التطبيقي«

العثمان: زيادة المخصصات المالية لمبتعثي ديوان الخدمة
من الهيئــــة والذين تأثروا من 
القرار العشوائي الصادر العام 
املاضــــي والــــذي منعهــــم من 
االلتحاق ببعثات وزارة التعليم 
العالي، وبدوره شكر د.يعقوب 
الرفاعي االحتاد على االستمرار 
في التواصل ومتنى ان يستمر 
التعاون بني الطرفني على هذا 
املنوال من اجل مساعدة الطلبة 
بأكبر قدر ممكن وتسهيل حياتهم 

االكادميية.
وفي اخلتام اكد العثمان ان 
االحتاد ســــيعمل جاهدا كذلك 
لتحقيق املساواة التي يستحقها 
مبتعثو ديوان اخلدمة املدنية 
والذيــــن هم كذلــــك يتطلعون 
لزيــــادة مخصصاتهــــم املالية 
القوانني  العديــــد من  وتعديل 
في الئحة البعثات والتي بات 
مــــن الضروري جــــدا تعديلها 
بعد ما مت وضعها قبل سنوات 
طويلة لم تعد تتواءم والظروف 
املعيشية احلالية بأي شكل من 

االشكال.

فــــي املخصصات، كما  الزيادة 
متنى ان يســــتمر التواصل بني 
االحتــــاد والهيئة لوضع حلول 
للقضايا الطالبية االخرى والتي 
من اهمها مشكلة حاملي الدبلوم 

ملبتعثي التطبيقي كما هو احلال 
ملبتعثي اجلامعة.

ومتنى العثمان ان تستكمل 
اجلهود في هذا املجال بتطبيق 
املساواة واالســــراع في صرف 

يضطرون لتكبدها خالل الدراسة 
في اخلارج وهلل احلمد فقد قامت 
ادارة الهيئــــة العامــــة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريــــب باتخاذ 
خطوات مشابهة وتطبيق الزيادة 

آالء خليفة
استقبل مدير الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي نائب رئيس 
الهيئــــة االدارية فــــي االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويتـ  فرع 
الواليــــات املتحــــدة االميركية 
العثمــــان، والذي  عبدالوهاب 
شــــكره جلهوده فــــي حتقيق 
مطالــــب االحتاد في مســــاواة 
مبتعثي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي مببتعثي اجلامعة في 
التعديالت التي طرأت في العام 
الداخلية  الالئحة  املاضي على 
للبعثات والتي شــــملت زيادة 
مخصصــــات مرافــــق املبتعث 
بنسبة 50% ومخصصات االبناء 
بنسبة 10% لثالثة ابناء. يذكر ان 
التعديالت على الالئحة الداخلية 
لبعثات جامعة الكويت جاءت 
الثالث  بعد مطالبــــات قاربت 
ســــنوات لزيــــادة مخصصات 
املبتعثــــني وخاصة املتزوجني 
نظــــرا للتكاليف الباهظة التي 

محمد هالل الخالدي
اعلن عميد خدمـــة املجتمع والتعليم 
املستمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.محمد الدغيم عن بدء الدراسة 
للفصل الربيعي االول 2009ـ  2010 املوافق 
االحد 2010/2/14 في املراكز التالية: كلية 
التربية االساسية بنات )الساملية(، كلية 
الدراسات التجارية بنات )حولي(، ثانوية 
املباركيـــة للمقررات بنـــني )الفروانية(، 
ثانوية جابر بن عبـــداهلل الصباح بنني 
)اجلهراء( ومدرسة كاظمة املتوسطة بنات 

)اجلهراء(.
واوضح د.الدغيم ان التسجيل املتأخر 

سيستمر في الفترة الصباحية في الهيئة 
وفي الفترة املسائية في املراكز املذكورة 
سلفا من الساعة اخلامسة حتى الساعة 
السابعة مساء ملدة اسبوع من بدء الدراسة، 
وبني ان البرامج والدورات اجلديدة التي 
طرحتها االدارة للفصل الربيعي االول هذا 
العام تتضمن العديد من البرامج التقنية 
واملهنية مثل ميكانيكا وكهرباء السيارات 
والتمديدات الكهربائية واحلدادة واللحام 
وتبريد وتكييف الهواء، اما برامج اللغات 
فتضـــم برامج تعليم اللغـــة االجنليزية 
والصينية واللغة االسبانية ولغة االشارة، 
كمـــا تتضمـــن البرامج التجاربـــة ادارة 

وتسويق املشاريع الصغيرة والعالقات 
العامة ومحاسبة لغير احملاسبني وتربية 
نحل العسل واالستثمار في سوق االوراق 

املالية والتداول االلكتروني.
كما اوضح د.الدغيم ان برامج االنسانيات 
والفنون تتضمن الرسم الزخرفي واخلياطة 
والتفصيل والطاقـــة الكونية والبرمجة 
العصبيـــة، كما تتضمـــن برامج الفصل 
الربيعي االول برامج متنوعة مثل احلاسب 
اآللي مبستوياته املختلفة وبرامج خاصة 
لالطفال من اجلنسني، مشيرا الى ان الرسوم 
الدراسية للبرنامج الواحد تتراوح ما بني 

د.محمد الدغيم20 و35 دينارا.

د. بدرية دهراب

دهراب: على المقبولين بـ»التطبيقي« أداء امتحان تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية
محمد هالل الخالدي

بعد اعتماد وإعالن نتائج القبـــول بجميع كليات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتقدم مركز اللغات بالهيئة 
جلميع الطلبة املقبولني بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح 
لهم، وفي تصريح بهذه املناسبة أعلنت مديرة مركز اللغات 
بالهيئة د.بدرية دهـــراب ان على جميع طالب كليات الهيئة 
اخلمس )كلية الدراسات التجارية ـ كلية التربية األساسية ـ 
كلية الدراســـات التكنولوجية ـ كلية العلوم الصحية ـ كلية 
التمريض( ضـــرورة مراجعة كلياتهم التي قبلوا فيها وذلك 
يوم االثنني املوافق 15 اجلاري، ألداء امتحانات حتديد مستوى 
اللغة االجنليزية وذلك في متام الســـاعة التاســـعة صباحا، 
مصطحبني معهم البطاقة املدنية األصلية او اي اثبات رسمي، 
وذلك حتى يتســـنى لهم الدخول لالمتحان، اما الطلبة غير 
الكويتيني غيـــر احلاملني للبطاقة املدنيـــة فعليهم إحضار 

اي اثبات رســـمي آخر مع ضرورة إحضار إيصال التسجيل 
الذي منح لهم عند التقدم بأوراقهم للهيئة، وبالنسبة لطلبة 
االحتياجات اخلاصة )بكل الكليات من الطلبة او الطالبات( 
والذين يحتاجون ألداء االمتحان في جلان خاصة مراجعة إدارة 
مركز اللغات بكلية الدراســـات التجاريةـ  بنات. أما بالنسبة 
للطلبة احملولني من كليات وجامعات اخرى فعليهم إحضار ما 
يثبت اجتيازهم الختبارات حتديد مستوى اللغة االجنليزية 
بكلياتهم او إحضار كشـــف درجات رسمي الجتيازهم مقرر 
اللغة االجنليزية التمهيدي او العام، وذلك ملعادلته لهم بعد 
مراجعة إدارة مركز اللغات بكلية الدراسات التجاريةـ  بنات، 
كما صرحت د.دهراب بأنه لن يسمح بالدخول لالمتحان دون 
إثبات رســـمي وسيعامل الطالب في تلك احلالة معاملة غير 
مجتازي االختبـــار، راجية التقيد باملوعـــد املعلن ومتمنية 

للجميع التوفيق والنجاح.
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óMC’G2010/2/14
  213 á«ŸÉ°ùdG - 101 áj ôHÉ÷G

119 AGô¡÷G ÜƒæL - 77 ÜÉMôdG

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

ÚæK’G2010/2/15

  67 á«ŸÉ°ùdG - 112 ájôHÉ÷G

 - 13 AÉë«ØdG - 78 ÜÉMôdG

121 AGô¡÷G ÜƒæL

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

AÉKÓãdG2010/2/16
  79 ÜÉMôdG - 162 á«ŸÉ°ùdG - 10 ±ô°ûe

123 AGô¡÷G ÜƒæL - 1 QÉ≤dG ó«æH

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

AÉ©HQC’G2010/2/17
 70 ÜÉMôdG - 200 á«ŸÉ°ùdG - 56 ±ô°ûe

124 AGô¡÷G ÜƒæL - 12 á«°SOÉ≤dG -

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

¢ù«ªÿG2010/2/18
  71 ÜÉMôdG - 206 á«ŸÉ°ùdG - 40 ±ô°ûe

126 AGô¡÷G ÜƒæL - 15 á«°SOÉ≤dG

kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

á©ª÷G2010/2/1924 ¿ÉØ«c
kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

âÑ°ùdG2010/2/2018 á«°SOÉ≤dG
kÉMÉÑ°U 7^30 øe

kGô¡X 11^30 ¤EG

أكد أن القرار يؤكد التعاون بين الرابطة واإلدارة

العجمي يشيد بمساواة مبعوثي »الهيئة« 
بنظرائهم بالجامعة في الحقوق المالية

الرومي: نخبة من اإلعالميين يشاركون 
في اليوم الرياضي 20 الجاري

محمد المجر
ثمنت رابطة اعضاء 
هيئة التدريس للكليات 
التطبيقية بالهيئة العامة 
التطبيقـــي  للتعليـــم 
موافقـــة  والتدريـــب 
مجلـــس ادارة الهيئـــة 
على مطالبتها مبساواة 
مبعوثي الهيئة بنظرائهم 
الكويت في  في جامعة 
احلقـــوق املالية وعلى 
رأسها صرف املخصصات 
املاليـــة ملرافق املبتعث 

وابنائه.
وقال رئيس الرابطة د.معـــدي العجمي ان هذا القرار 
يأتـــي تلبية ملطالب الرابطة التـــي قدمت الى مدير العام 
للهيئة في ديسمبر العام املاضي، وينسجم مع العدالة بني 
مبتعثـــي التطبيقي واجلامعة جلميع الطالب والطالبات 
مبتعثي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث 
جاء هذا القرار داعما ومشـــجعا ملبتعثي التطبيقي على 
السعي لالستعجال لصرفها واملزيد من املكتسبات في ظل 
الهيئة االدارية احلالية. واشاد العجمي بالقرار مثنيا على 
جهود مجلس ادارة الهيئة وادارة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب ومبينا ان ذلك يأتي تنفيذا ملطالب 
الرابطة التي تسعى دائما للتصدي لقضايا اعضاء هيئة 
التدريس. وقال العجمي ان هذا القرار يؤكد التعاون بني 
الرابطـــة وادارة الهيئة لتحقيق مصلحـــة اعضاء هيئة 
التدريس واملبتعثني ايضا واملؤسسات االكادميية الذين 

يعملون بها.

محمد هالل الخالدي
حتت رعاية مدير 
عـــام الهيئـــة العامة 
التطبيقي  للتعليـــم 
والتدريـــب د.يعقوب 
الرفاعـــي تنظم ادارة 
العامـــة  العالقـــات 
واالعالم يوما رياضيا 
لالعالميني  اعالميـــا 
وذلك يوم السبت 20 
اجلاري علـــى ملعب 
كلية التربية االساسية 

بالعديلية.
وبهذه املناسبة افاد 

مساعد مدير العالقات العامة واالعالم 
جنم الرومي بان اليوم الرياضي االعالمي 
جاء تنظيمه مختلفا هذا العام عن االعوام 
الســـابقة حيث كان في السابق تكرمي 
االعالميني فقط الذين كان دورهم بارزا 
في خدمة التعليم التطبيقي والتدريب، 
اما هذا العام فهو مختلف حيث مت ادخال 
فقـــرات رياضيـــة ترفيهية خللق جو 
من املرح وااللفة بني جميع املشاركني 
مبختلف مجـــاالت عملهم. موضحا ان 
اليوم الرياضي ســـتبدأ انشـــطته من 
الساعة الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء 
حيث تبدأ بعدها انشـــطة حفل تكرمي 
االعالميني الذين اعتادت الهيئة تكرميهم 

جلهودهم التي بذلوها 
طيلة العام الدراسي في 
تغطية انشطة قطاعات 
الهيئة وتسليط الضوء 
على كل املوضوعات 
التي تهم  والقضايـــا 
اجلميع مما ســـاهمت 
تلك اجلهود في تيسير 
الكثير من املوضوعات 
وحل العديد من القضايا 
التي كانت  والعقبات 
متر بها الهيئة، واوضح 
اليـــوم  الرومـــي ان 
الرياضي ســـيتضمن 
مسابقات في كرة القدم وكرة الطائرة 
وتنس الطاولة وأللعاب الشعبية مثل 
بيبي فوت وبليارد، مبينا ان فريق عمل 
العالقات العامـــة واالعالم قام بزيارة 
للصحف احمللية ووسائل االعالم االخرى 
ودعوة العاملني بها للمشاركة في هذا 
اليوم حيث ابدى الكثير منهم الرغبة 
في املشـــاركة باالنشطة التي ساهمت 
بشكل فعال في تنظيمها باالضافة الى 
العامة واالعالم عمادة  العالقات  ادارة 
النشاط والرعاية الطالبية والصندوق 
االهلي للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
ونادي العاملني وكلية التربية االساسية 

قسم التربية البدنية.

د. معدي العجمي
جنم الرومي


