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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
حتت رعاية الوكيلة املساعدة للتعليم 
العام في وزارة التربية منى اللوغاني، أقيم 
معرض امللتقى البيئي في ثانوية املنصورية 
بنات، وشارك قسم املالحة التابع للمعهد 
العالي لالتص����االت واملالحة في املعرض، 
ممثال برئيس قس����م املالحة وليد الفرج، 

وعضو هيئة التدريب بالقسم نادية الصباح، 
وقام القسم بعرض مجسمات عن مشروع 
محميات جابر الكويت والتي نفذها فريق 
الغوص الكويتي في منطقة بنيدر، كما عرض 
بعض الصور واملنشورات عن قضية البيئة 
البحرية الكويتية وأسباب التلوث وطرق 

معاجلتها وكذلك التوعية البيئية.

معهد االتصاالت والمالحة شارك في معرض الملتقى البيئي

د.أحمد األنصاري

جانب من مشاركة معهد املالحة باملعرض

غالف اإلصدار الثاني

د.يعقوب الرفاعي خالل اجتماعه بوفد جامعة لندن

األنصاري: زيادة ملحوظة في أعداد 
المتقدمين لكليات ومعاهد »التطبيقي«

خليل يدعو الطلبة الكويتيين الباحثين 
محمد هالل الخالديفي »النانو تكنولوجي« لزيارة جامعة النيل

أصدرت عمادة القبول والتسجيل اإلصدارين األول والثاني 
لها من سلسلة البحوث واإلصدارات، وحمل اإلصدار األول عنوان 
مدى فاعلية املوقع اإللكتروني في عمليات التس���جيل للقبول 
لكليات ومعاهد الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
واإلص���دار الثاني بعنوان الرضا الطالب���ي عن اخلدمات أثناء 
فترات التسجيل للقبول لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
وبهذه املناس���بة صرح عميد القبول والتسجيل في الهيئة 
د.أحمد األنصاري بأن الهيئة تش���هد زيادة ملحوظة في أعداد 
املتقدمني للتسجيل للقبول في برامجها التعليمية والتدريبية 

املختلفة.
مضيفا ان تلك الزيادة في أعداد املهتمني صاحبت تطورا في 

آلية التسجيل للقبول.
حيث كان الستخدام املوقع اإللكتروني لتقدمي طلبات القبول 
أثر كبير في احلد من الزحام املترتب على تواجد حشود املتقدمني 

خالل التقدي��م اليدوي.
وأوضح د.األنصاري ان موضوع الرضا الطالب��ي عن  اخلدمات 
التي تقدمها املؤسس���ات التعليمية م���ن املوضوعات احليوية 
فيما يتعلق باجلوانب األكادميية واإلدارية والفنية والنفسية 
والقانونية وغيرها م���ن احملاور التي تعني الطالب وتلبي كل 
احتياجاته، وحرصت أغلب اجلامعات واملعاهد املتقدمة بالعالم 
على إعداد املشاريع البارزة املتعلقة بالرضا الطالبي عن اخلدمات 
املقدمة في صور دراسات إحصائية بواسطة استبيانات شاركت 

فيها شرائح متعددة من الطالب.

القاهرة ـ هناء السيد
دعا د.طارق خليل رئيس جامعة النيل الطالب الكويتيني الباحثني، 
خاصة في مجال النانو تكنولوج����ي لزيارة اجلامعة والتعرف على 
برامجه����ا التعليمية، خاصة اننا في عصر النانو تكنولوجي لنواكب 

متطلبات العصر.
وأشاد خليل بالطالب الكويتيني، مشيرا الى ان كثيرا منهم ال يقف 
عند حصوله على ش����هادة التخرج بل جن����د معظمهم يهتم بالبحث 
العلمي، مشيدا برعاية ودعم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للعلم وللطلبة وحرصه الدائم على تكرمي الطالب واملعلمني والباحثني 
وأعلن خليل عن إطالق اجلامعة ألول برنامج لدراسات املاجستير في 
النانو تكنولوجي في الشرق األوسط وافريقيا، وقال ان الدراسة به 
ستبدأ األسبوع الثاني من ابريل املقبل، جاء اإلعالن مع نهاية أعمال 
املؤمتر الدولي التاسع عشر إلدارة التكنولوجيا والذي نظمته النيل 
بالتعاون مع املؤسس����ة الدولية إلدارة التكنولوجيا )مقرها الواليات 
املتحدة وشاركت فيه الكويت والسعودية واإلمارات(. وقال خليل ان 
النيل ستتبنى األسس التي يتم تدريس النانو بها في جامعات أوروبا 
والواليات املتحدة غير اننا جهزنا برنامجا مختلفا عن املعمول به في 
هذا النوع من الدراسات في العالم، بحيث يستجيب للظروف املصرية 
ويلبي أولوياتها، مشيرا الى ان املاجستير سيقوم على ركيزتني، األولى 
تدريس أساس����يات الزمة مع تكنولوجيا النان����و في فروع الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات لكل الدارسني بصرف النظر عن تخصصاتهم 

والثانية إيالء عناية للتطبيقات في مجاالت صناعية. 

الرفاعي : ضرورة فصل التعليم عن التدريب 
وإرسال أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في بعثات دراسية

محمد هالل الخالدي
استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعق����وب الرفاعي وفدا من جامعة لندن 
لالقتصاد بدعوة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وذلك لعمل دراس����ة حول التنمي����ة االقتصادية في 
الكويت بهدف حتسني مس����توى االقتصاد وتأثيره 

على مستوى التعليم بالدولة.
وقدم مدير عام الهيئة شرحا عن نوعية التعليم 
ومخرجات الهيئة وما حققته خالل السنوات املاضية 

وعن اخلطط املستقبلية للهيئة وكيفية التعامل مع 
تزايد اعداد الطلبة وحاجة سوق العمل والتعرف على 
االختصاص����ات التي حتتاج اليها اجلهات احلكومية 
واخلاصة بالدولة، كما ان الهيئة حترص على طرح 
تخصصات جديدة وأكد د.الرفاعي على ضرورة فصل 
التعليم التطبيقي عن التدريب وتطوير قدرات وحتسني 
مستوى اعضاء هيئتي التدريس والتدريب عن طريق 
ارسالهم في بعثات دراسية، ثم قدم مدير عام الهيئة 

الشكر للوفد الزائر.

العتيقي: الكويت أول دول الشرق األوسط تشارك 
في مشروع تقييم مخرجات التعليم العالي

باريس � كونا: قال األمني العام ورئيس جلنة االعتماد 
ملجلس اجلامعات اخلاصة في الكويت د.عماد العتيقي 
ان الكويت تعد أول دولة عربية بالشرق األوسط تشارك 
في مشروع تقييم مخرجات التعليم العالي الذي تقيمه 

منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.
وذكر على هامش متثيله الكويت في املشروع الذي 
يعقد على مستوى اخلبراء ان املشروع يعد األول من 
نوعه في العالم وأول مش����روع ملديرية التعليم في 
املنظمة. وقال ان املش����روع يهدف الى دراسة جدوى 
وجود أدوات تقييم عادلة وعاملية للطالب الدارسني في 

مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.
وأضاف ان املشروع الذي يشارك فيه عدد من دول 
املنظمة يهدف الى ايجاد ارضية عاملية لتقييم الطالب 
والدارسني في مؤسسات التعليم العالي من جامعات 

ومعاهد عليا ومدى مالءمة اجلامعة ونشاطها وخريجيها لسوق العمل 
عن طريق وضع أدوات تقييمية. واشار الى ان املشروع الذي بدأ العمل 
به سنة 2007 يتألف من ثالثة مسارات، األول حول املهام العامة والثاني 

حول تخصصات الهندسة، والثالث حول تخصص االقتصاد.
وأوضح ان الكويت تش����ارك في املس����ار األول حول املهام العامة مع 
خمس دول أخرى هي الواليات املتحدة األميركية وكوريا الشمالية وفنلندا 

والنرويج واملكس����يك، مش����يرا الى ان املسار يشمل 
تقريبا كل الطلبة الدارس����ني في مؤسسات التعليم 

العالي في الكويت.
وذكر العتيقي ان املشروع يسعى الى وضع عدد من 
االدوات التي يتم اختيارها لتقييم مهارات الطالب مثل 
مهارات حتليل املعلومات واالتصال والتفكير النقدي 
والق����درة على االختيار بني بدائ����ل مختلفة وحتليل 

األسباب ملشكالت محددة.
وقال انه مت عقد اجتماع في مدينة نيويورك قبل 
شهر مبشاركة جميع الدول ومشاركة مستشار وهو 
مجلس اسناد التعليم العالي في أميركا حيث مت عرض 
تسعة اختيارات وأدوات قياسية تقييمية مت اختيار 
اثنني منهما لتطبيقهما على جميع الدول املش����اركة. 
وأوضح األمني العام ورئيس جلنة االعتماد ملجلس 
اجلامع����ات اخلاصة في الكويت أنه مت تش����كيل فريق عمل في الكويت 
للمش����روع منذ ثالثة أش����هر يضم جامعة الكويت واجلامعات اخلاصة 
وهو حاليا يعكف على اعداد خطة مرحلية لتطبيق هذه املهارات. وذكر 
العتيقي أن املش����روع يسعى الى تطبيق أدوات عاملية لتقييم مخرجات 
التعليم وتطبيقها في دول عدة وأنظمة تعليمية مختلفة في بيئات ثقافة 

متعددة بصورة محايدة ومتكافئة.

د.عماد العتيقي
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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)

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

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

جنار واأملنيوم
ت�سليح  غرف النوم - اأبواب خ�سب - األمنيوم

الأوروبي  الأثاث   - الأقفال  جميع  تركيب 
والماليزي وال�سيني - ت�سليح كنفات وطاولت 
و�ستائر لوحات  تركيب   - األمنيوم  واأدراج 

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

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 

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

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

66243710
�أبــوعامـــر

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

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

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

لالإيجار في ال�سالمية


