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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

أعلنت وزارة التعليم العالي عن خطة املنح الدراسية 
االول���ى للعام الدراس���ي 2010/2009 واملقدمة من اململكة 
العربية الس���عودية، )ماجستير ودكتوراه للتخصصات 
االس���امية فقط(، فعلى من يرغب في التسجيل في هذه 
املنح مراجعة وزارة التعليم العالي � الش���ويخ � املنطقة 
التجاري���ة احلرة � مبنى 1 � الدور الثاني � ادارة العاقات 
الثقافية � قسم املنح الدراسية، وذلك اعتبارا من يوم االحد 

14 اجلاري وحتى يوم الثاثاء 16 اجلاري من متام الساعة 
9 صباحا، حتى الساعة 12 ظهرا، لذا يرجى إحضار االوراق 
املطلوبة للتسجيل: عدد 2 صورة من الشهادة األصلية � 
البكالوريوس أو املاجس���تير � وكشف الدرجات، على أال 
يقل املعدل العام عن جيد جدا، عدد 10 صور ش���خصية، 
عدد 2 نسخة شهادة املياد، عدد 2 نسخة من جواز السفر، 

املوافقة املبدئية على االجازة الدراسية.

»التعليم العالي« أعلنت خطة المنح الدراسية المقدمة من السعودية

الجمعية كّرمت المشاركين في رحلة العمرة ضمن ندوة رابطة أعضاء هيئة التدريب

الرفاعي: زيادة المنحة السنوية
 لـ »أعضاء هيئة التدريس« إلى 70000 دينار

الرومي: »التدريب« يتطلب تطوير لوائح الترقيات والعمل اإلداري
 محمد هالل الخالدي

أقام���ت رابطة أعضاء هيئة 
التدري���ب ندوة حت���ت عنوان 
»نحو مستقبل أفضل للتدريب« 
بحض���ور نائب املدي���ر العام 
لشؤون التدريب سعاد الرومي 
التي أك���دت مدى االحتياج الى 
خطوات تطوير مستقبلية التي 
تشمل اعادة النظر في العديد من 
البرامج ومحتوياتها من املناهج 
لكي تتواءم مع متطلبات سوق 
العمل وتتماش���ى مع املعايير 
الدولية وذلك لفتح املسارات أمام 
اخلريجني الستكمال حتصيلهم 
في املجاالت املهنية التي أعدوها 
وفق مواصفات مح���ددة. كما 
متنت الروم���ي حصول جميع 
املعاهد والتخصصات املبنية 
على نظ���ام ISO على االعتراف 
املهني واألكادمي���ي مثل معهد 
الس���ياحة والتجميل واألزياء 
معه���د االتص���االت واملاح���ة 
العالي للطاقة وأكدت  واملعهد 
على التعاون بني دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي وكذل���ك 
إعداد  الدول األخرى في مجال 
البرامج الت���ي تقدم فيه قطاع 
التدريب مبقترح األمانة العامة 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 
العربية إلنشاء االحتاد اخلليجي 
التقن���ي والتدريب  للتعلي���م 
املهن���ي. وأوضحت الرومي ان 
احلصول على مس���تقبل زاهر 
للتدريب يتطلب تطوير لوائح 
التدريب املختلفة واجناز الائحة 
اجلديدة للترقي���ات وحتديث 
جميع االجراءات ومستلزمات 
العم���ل االدارية لك���ي تواكب 

حف���ظ العمل على املس���ارات 
السابقة والربط العضوي بني 
التدري���ب بتخصصاته  قطاع 

املختلفة باالحتياجات الفعلية 
العمل من أجل حتقيق  لسوق 

استراتيجية بلدنا الكويت.

وأضافت الرومي انه البد من 
ربط مسارات التعليم والتدريب 
مبتطلبات سوق العمل من خال 

التعاون الوثيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية وبرنامج إعادة الهيكلة 
ومنظوم���ة املؤه���ات املهنية 
الكويتية ومنظمات دولية مثل 
ILO، ITU وترى الرومي ان هيكلة 
التدريب ترتكز على  مستقبل 
محاور عدة أهمها توفير بيانات 
التركيب���ة األساس���ية واجراء 
امليدانية وتشكيل  الدراس���ات 
حف���ظ التدريب وفق ما توفره 
البيانات والدراس���ات السابقة 
ألن عدم اتباع هذا األسلوب فيه 
مردود سيئ على واقع قوة العمل 
واعتماد تصنيف مهني كويتي 
التصنيف  يبنى على أس���اس 
 ILO العلمي ملنظمة العمل الدولية
ولكنه يعي باحتياجات الكويت 
العم���ل بقطاعاتها  ومتطلبات 
املختلف���ة وتطوي���ر وحتديث 
البرامج يتطلب جتهيز املعامل 
واملختبرات وان الغاية األساسية 
لبرامج الرعاية للمتدربني على 
مس���توى كل معهد وكل قطاع 
وزيادة مشاركتهم في شؤون 
القطاع خلدمة أهداف التطوير 
وهذا كفيل باستكش���اف ميول 
وإمكان���ات املتدرب���ني والعمل 
على ميكنة العم���ل في جميع 
املعاهد وادارة القطاع باستخدام 
تقنية املعلومات والتكنولوجيا 
والقي���اس ال���دوري للعقد من 
االستثمار في التدريب على أسس 
علمية كما ينبغي عدم التردد في 
اتخاذ خطوات حقيقية للتغيير 
نحو األفضل ولن يتم هذا إال إذا 
تعاون جميع العاملني بالقطاع 
لتحقيق ذلك وفي اخلتام مت فتح 

باب األسئلة للحضور.

 سعود المطيري
أقامت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
حفل عشاء على شرف أعضاء هيئة التدريس الذين 

التحقوا برحلة العمرة بحضور عدد من األعضاء.
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.أحمد 
الرفاعي ان هذه فرصة لتحقيق التعارف بني أعضاء 
هيئة التدريس من مختلف كليات اجلامعة وأش����ار 
د.الرفاعي الى انه من إجنازات الهيئة اإلدارية احلالية 
هي احلصول على احلكم القضائي بشرعية جمعية 
أعضاء هيئة التدريس، ورفع س����ن التقاعد األقصى 
ألعضاء هيئة التدريس الى 70 عاما.  وبني د.الرفاعي 
انه مت منح أعضاء هيئة التدريس الكويتيني بدال نقديا 
مبا يعادل قيمة تذاكر السفر السنوية الى لندن بدرجة 
رجال األعمال لعضو هيئة التدريس وزوجته وثاثة من 
األبناء، ومتت موافقة اللجنة املشكلة لبحث املقترحات 
املقدمة إلعداد مشروع كادر متكامل للهيئة التدريسية 
في مركز العلوم الطبية ومدرسي اللغات واملدرسني 
املساعدين واحملاضرين األكادمييني باجلامعة مبوجب 
قرار مدير اجلامعة رقم 1194 بتاريخ 2005/5/23 والذي 

تقدمت به اجلمعية وش����ارف على االنتهاء وس����يتم 
ارساله عبر القنوات القانونية، باإلضافة الى موافقة 
وزارة الصحة على الطلبات املقدمة للجمعية بشأن 
عاج بعض أعضاء هيئ����ة التدريس باخلارج. وقال 
د.الرفاعي انه ايض����ا قمنا مبطالبة اإلدارة اجلامعية 
بجع����ل مكافأة نهاية اخلدمة ألعضاء هيئة التدريس 
غير الكويتيني تش����مل الراتب الشامل وليس الراتب 
األساس����ي، مبينا انه مبوجب ق����رار وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي الرئيس األعلى للجامعة رقم 
5 بتاريخ 2010/1/27 تشكلت جلنة لدراسة متطلبات 
تفعيل مجلس األقس����ام العلمية للمادتني 16 � 17 من 
القانون رقم 29 لسنة 1966 لدراسة متطلبات تفعيل 
مجلس األقسام العلمية )املادتان 16 � 17( من القانون 
رقم 29 لسنة 1966 كما متت املوافقة على تخصيص 
مقر إضافي جلمعية أعضاء هيئة التدريس، مش����يرا 
الى ان اجلمعية تقوم حاليا بعمل هويات ش����خصية 
حديثة ألعضائها، كما قاموا بزيادة املنحة الس����نوية 
للجمعية من 30000 دينار الى 70000 دينار اعتبارا 

من السنة املالية 2011/2010.

)سعود سالم( د. ابراهيم احلمود ود.أحمد الرفاعي مع بعض احلضور في احلفل   سعاد الرومي وم.محمد احلامت خالل الندوة   )سعود سالم(

البحر زارت المبنى الجديد لـ »االتصاالت والمالحة«
 محمد هالل الخالدي

قامت نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح 
البحر بزيارة للمعهد العالي لالتصاالت واملالحة، 
بهدف التعرف على االحتياجات النهائية لالنتقاالت 
الى املبنى اجلديد للمعهد، وما يواجه عملية االنتقال 
من صعوبات ومعوقات هذا وكان في اس��تقبال 
صباح البحر مدير املعهد العالي لالتصاالت واملالحة 

م.عباس السماك، وأفاد السماك بأن صباح البحر 
كانت حريصة خ��الل زيارتها على التعرف على 
كل الصعوبات واملعوقات التي تواجه إدارة املعهد 
إلمتام عملية االنتقال للمبنى اجلديد بشكل سلس، 
مؤكدا انها كانت حريصة بش��كل كبير على عدم 
تأثر سير العملية التدريبية، مشيرا الى انه قد مت 
بالفعل طرح كل املعوقات والصعوبات على طاولة 

النقاش، وقد وعدت بالفعل بتذليلها.
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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)

لعالناتــكم في دلـيـــل

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

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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�سائم

الر�سيفر العجيب

22640704 - 66651495

�سيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�سالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ساعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

55606032 درجـــة اأولـــى

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�سطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�سطيبات داخلية وخارجية 

�سيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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

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 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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


