
الجمعة
26  مارس 2010

8
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

الدوح����ة � كون����ا: أكد وكيل 
وزارة التعليم العالي لش����ؤون 
البعثات والعالقات الثقافية في 
الكويت راشد النويهض امس ان 
اللجنة اخلليجية لرؤساء معادلة 
ش����هادات التعليم بحالة تطور 
مستمر من اجل تطوير التعليم 

اخلليجي بشتى مجاالته.
النويهض ان اجتماع  وقال 
اللجنة الذي اختتم امس وضع 
املعايير واإلج����راءات املوحدة 
الش����هادات الصادرة  ملعادل����ة 
عن مؤسس����ات التعليم األهلي 
واخل����اص، كم����ا أقر األس����س 

االسترش����ادية ملعادلة شهادات الدراسات العليا األجنبية. وأشار الى 
انه مت االطالع خالل االجتماع على التقارير اخلاصة باالتفاقية الدولية 
املقدمة من منظمة اليونسكو والتي تختص في مجال معادلة شهادات 
بالدول العربية. وذكر ان اللجن����ة اخلليجية بحثت موضوع املوقع 
االلكتروني للجنة الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي اإلماراتية، 
حيث مت حتديث البيان����ات التي يحتويها كقوائم اجلامعات املتميزة 
والتجارب املميزة لالعتماد األكادميي. وقال النويهض ان االجتماع دعا 
الى الزيارات امليدانية الدولية حيث س����تكون أولى تلك الزيارات الى 
جامعات الصني املميزة خالل العام احلالي وذلك لالطالع عن قرب على 
مدى مالءمة مخرجاته����ا التعليمية لدول مجلس التعاون اضافة الى 
الزيارات امليدانية جلامعات دول املجلس. وأشاد النويهض باجلهود 
التي قامت بها دولة قطر إلجناح االجتماع الذي ترأس����ه وكيل وزارة 
التربية والتعليم العالي بقطر ربيعة الكعبي والتي تنصب في مجملها 
لرفعة وتطوير التعليم العالي اخلليجي باعتباره أساس البناء والتطور 

في شتى املجاالت التي تنشدها دول املجلس.

أصدر املدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب د.يعق����وب الرفاعي ق����رارا بتعيني »نوال 
عبداهلل املطي��ري« رئيس��ة لقس������م تنسيق القبول 

في الهيئة.
يذكر ان املطيري اح����دى الكفاءات املهنية في هيئة 
التطبيق����ي وكانت لها بصم����ات واضحة في املناصب 

الوظيفية التي اسندت لها طوال الفترة املاضية.

المطيري رئيسة لقسم التنسيق في »التطبيقي«

»التعليم العالي« تعلن المرشحين للمنح الدراسية المقدمة من السعودية

..ودعت المقبولين بالجامعات المصرية لمراجعة المكتب الثقافي

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتيجة 
خطة املنح الدراسية األولى واملقدمة من 
اململكة العربية السعودية )دراسات عليا( 

للعام الدراسي 2011/2010.
وفيما يلي أس����ماء الطلبة املرشحني 
األساسيني واالحتياطيني في اململكة العربية 

السعودية للعام الدراسي 2011/2010

المرشحون األساسيون:
منيرة عبداحلمي���د الصالح � بكالوريوس   ٭
شريعة � أم القرى � ماجستير الفقه وأصوله
مزنة عدنان عبدالقادر � ماجستير شريعة   ٭

� أم القرى � دكتوراه الفقه
طلحة عبداهلل الفارسي � بكالوريوس فقه   ٭
وأص���ول الفقه � أم القرى � ماجس���تير الفقه 

واصوله
فهد بيان املطيري � بكالوريوس فقه واصول   ٭

الفقه � ام القرى � ماجستير الفقه وأصوله
نورة عالم علي الكندري � ماجستير احلديث   ٭
الشريف وعلومه � أم القرى � دكتوراه احلديث 

الشريف وعلومه
الفي عبدالعالي املطيري � بكالوريوس اصول   ٭
الفقه � االمام محمد بن س���عود � ماجس���تير 

اصول الفقه
الفي محمد العازمي � بكالوريوس فقه واصول   ٭

الفقه � االمام محمد بن سعود � ماجستير الفقه
ابراهيم غنيم احلي���ص - بكالوريوس فقه   ٭
واصول الفقه � االمام محمد بن سعود � ماجستير 

الفقه واصوله
كرمية رياض العبكل � بكالوريوس شريعة   ٭
� اإلم���ام محمد بن س���عود � ماجس���تير عقيدة 

ودعوة
عبدالرحم���ن محمد العجمي � ماجس���تير   ٭
احلديث الش���ريف وعلومه � اإلمام محمد بن 

سعود � دكتوراه احلديث الشريف وعلومه

المرشحون االحتياطيون:
محمد مهدي محمد العجمي � بكالوريوس   ٭

ش���ريعة � اإلمام محمد بن سعود � ماجستير 
الفقه

عبدالرحم���ن يتيم الفضلي � ماجس���تير   ٭
التفس���ير وعلوم القرآن � ام القرى � دكتوراه 

التفسير وعلومه
عبداهلل محمد صالح امل���ال � بكالوريوس   ٭
فقه واصول الفقه � ام القرى � ماجستير الفقه 

واصوله
خليل عل���ي املرش���ود � بكالوريوس فقه   ٭
واص���ول الفقه � ام القرى � ماجس���تير الفقه 

واصول الفقه
احمد باج���ي راضي العنزي � بكالوريوس   ٭
فقه واصول الفقه � اإلمام محمد بن س���عود � 

ماجستير الفقه
عثمان يعقوب الثويني � بكالوريوس شريعة   ٭

� ام القرى � ماجستير االقتصاد االسالمي
سليم انور السليم � بكالوريوس شريعة �   ٭

االمام محمد بن سعود � ماجستير الفقه
حنان عبدالعزيز محمد العنزي � بكالوريوس   ٭
اصول الدين � االمام محمد بن سعود � ماجستير 

عقيدة
خالد عادل عبدالهادي � بكالوريوس شريعة   ٭

� ام القرى � ماجستير الفقه
مطلق جاس���ر مطلق اجلاسر � ماجستير   ٭
الشريعة � ام القرى او اإلمام محمد بن سعود 

� دكتوراه االقتصاد االسالمي 

دع���ت وزارة التعليم العال���ي الطلبة املقيدين 
باجلامعات املصرية ملراجعة املكتب الثقافي بالقاهرة او 

االتصال بهم وذلك للضرورة، وفيما يلي االسماء:
عدنان عبدالرضا محمد العلي � جتارة � القاهرة  ٭

احمد جابر صالح اخلالدي � جتارة � القاهرة  ٭
امل شعيب مبارك العلي � جتارة � القاهرة  ٭

تركي عبيد معدي عوض الزعبوط � حقوق عني شمس  ٭
خالد وليد خالد احلمد � حقوق عني شمس  ٭

عبدالرحمن احمد سيد عبداهلل محمود الرفاعي � حقوق   ٭
عني شمس

محم���د عطا اهلل ياس���ني منوخ املطي���ري � حقوق عني   ٭
شمس

احمد حسني عبدالكرمي علي حسني � حقوق عني شمس  ٭
عبدالعزي���ز محمود جاس���م الش���طي � طب اس���نان �   ٭

االسكندرية

خلي���ل ابراهيم ثامر الس���عيدي � آداب عل���م اجتماع �   ٭
حلوان

امي���ان محمد عبداهلل طينان مقعد الهاجري � دراس���ات   ٭
اسالمية � االزهر

ضاحي ضيف اهلل ضاحي ملهاب الرش���يدي � ش���ريعة   ٭
وقانون � االزهر

محم���د احمد عب���داهلل املرش���د � نقل دول���ي )اكادميية   ٭
االسكندرية(

ابراهيم عايض محمد البطيحاني � حقوق � القاهرة  ٭
احمد راشد محمد راشد احلديبي � حقوق � القاهرة  ٭

احم���د صقر محمد س���ليمان عبداهلل الغ���امن � حقوق �   ٭
القاهرة

احمد علي عبداهلل اجلعفر � حقوق � القاهرة  ٭
جاسم علي جاسم محمد احلساوي � حقوق � القاهرة  ٭

جراح سمير صحن املطيري � حقوق � القاهرة  ٭

جراح صالح عبداهلل محمد الرجيبة � حقوق � القاهرة  ٭
حسن محمد حسن محمد � حقوق � القاهرة  ٭

حمود محمد عبداهلل طينان الهاجري � حقوق � القاهرة  ٭
خالد فايز قاطع بطي العنزي � حقوق � القاهرة  ٭

ناصر شارع ناصر سعد العجمي � حقوق � القاهرة  ٭
خالد حييان سالم العازمي � حقوق � القاهرة  ٭

رفيدة عبداهلل عبدالكرمي السعد � حقوق � القاهرة  ٭
س���عود س���يف عبدالرحمن س���عود العجمي � حقوق �   ٭

القاهرة
س���ليمان محم���د عبيد عب���داهلل الرش���يدي � حقوق �   ٭

القاهرة
س���ليمان وليد محمد روضان حمود الروضان � حقوق   ٭

� القاهرة
عبداهلل علي حسني غلوم سند � حقوق � القاهرة  ٭

علي حسني حسن فتح اهلل رضا � حقوق � القاهرة  ٭

فهد محمد سيف جاعد العازمي � حقوق � القاهرة  ٭
محمد طالب عباس عبداهلل دهراب � حقوق � القاهرة  ٭

محمد عبدالرضا عبدالرسول الصفار � حقوق � القاهرة  ٭
مش���عل ناصر مرش���د نابي زاي���د الدويل���ة � حقوق �   ٭

القاهرة
نايف فضيل ضيف اهلل أبورمية � حقوق � القاهرة  ٭

احمد جابر فهد مالك الصباح � حقوق � القاهرة  ٭
بدر مساعد ناصر الناجم � حقوق � القاهرة  ٭

خالد ضيف اهلل فضيل أبورمية � حقوق � القاهرة  ٭
سعود سند فالح خضير � حقوق � القاهرة  ٭

عبدالكرمي احمد العلي اجلسار � حقوق � القاهرة  ٭
الطلبة املتعث���رون باألكادميية احلديثة لعلوم 
الكمبيوت���ر وتكنولوجيا اإلدارة باملعادي في العام 
اجلامعي 2010/2009: شيخة عيسى فرحان النويعم 

وميثان مبارك ميثان الرشيدي.

راشد النويهض

النويهض: وضع معايير لمعادلة الشهادات 
الصادرة من المؤسسات التعليمية

جمعية القانون في »التجارية«  
ناقشت مسمى الطلبة ومعادلة الشهادات

محمد المجر
أقامت جمعية القانون في كلية الدراسات التجارية ندوة بعنوان 
آخر مستجدات قس���م القانون وحاضر فيها رئيس قسم القانون 
د.يوسف االنصاري ود.نبيل االنصاري ومتت مناقشة مسمى طلبة 
القانون ومعادلة ش���هادة خريجي دبل���وم القانون في اجلامعات 
اخلارجية الت���ي تقبل طلبة القان���ون، ومت التطرق الى املعدالت 

التعجيزية التي تطلبها جامعة الكويت لقبول طلبة الدبلوم.
وطالب طلبة القان���ون مبعرفة اخللل الذي يعاني منه الطلبة 
عند التخرج اال وهو املسمى الوظيفي، وهو كاتب قانوني، حيث 
ان جمعية القانون وقسم القانون يطالبان مبسمى مساعد باحث 
قانوني، وقامت اجلمعية والقسم مبراسلة ديوان اخلدمة املدنية 
في هذا الشأن بناء على طلب جمعية القانون ورئيس قسم القانون 
ووعد رئيس قس���م القانون الطلبة مبفاجآت سيفصح عنها بعد 
اقل من شهر، وس���تكون من االجنازات التي أقرها القسم للطلبة 
وس���يعلن ما نتجت عنه مراس���لة اجلهات املختصة بخصوص 

دبلوم القانون.

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

للبيــع
محــل بالأوقــــاف

اأر�ضي مع الديكورات

تلفون : 66988842

عبداملجيد لل�ضاعات

عبداملجيد لل�ضاعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�ضي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�ضارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�ضمد لل�ضاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�ضرتي وندفع نقداً

ن�ضتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �ضنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �ضهادة  على  حا�ضلة 

للمياه+ �ضهادة الهيئة الوطنية ال�ضحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ضــنــا بــال�ضــويــخ �ضـــارع 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

الفجرية الدولية لل�ستاليت
تمديد ق�ضائم

الر�ضيفر العجيب

22640704 - 66651495

�ضيانة

دينار 3

�سيانة التكييف املركزي
 غ�ضالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �ضاعة

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الهاجري

99867069
�إد�رة / �أبوعلي

مقاولت وت�ضطيبات
اأعمــال بــنــاء 

 ت�ضطيبات داخلية وخارجية 

�ضيجـمـا - موزاييـك 

حجــر اأردنـــي

  25721440
65013020

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 

66243710
�أبــوعامـــر

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

كفالة 10 �ضنوات

خزانات مكفولة �ضحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�ضاليهات - برادات + احوا�س �ضباحة

امل�ضنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ضاء على جميع اأنواع الفريو�ضات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ضتطيع روؤيته قد يق�ضي عليك  !  املعاينة جمانًا

أسرار األنصاري تكرم د.أنس الرشيد

الرشيد: اإلعالم في الكويت حالة فريدة من نوعها
محمد المجر

صرحت رئيسة اللجنة الثقافية برابطة 
طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
أسرار األنصاري بأن الرابطة أقامت ندوة 
العمل االعالمي«، حاضر  عن »أخالقيات 
فيها وزير االعالم االسبق د.أنس الرشيد. 
وأكد د.الرش����يد ان موضوع الندوة يهم 
جميع المواطنين والطلبة، وال يمكن فهم 
طبيعة عمل االعالم ان لم يتم النظر الى 
الطبيعة السياسية للمجتمع. وأشارت الى 
ان د.الرش����يد قام بشرح نظريات االعالم 

االرب����ع للطلبة بعد تأكيده ان االعالم في 
الكويت حالة فريدة من نوعها وبعد سرده 
لقصة بداية االعالم في الكويت حيث بدأت 
من انشاء مجلة دينية أدبية تاريخية على 
يد عبدالعزيز الرشيد، وحث االعالميين 
على التحلي بالصفات االخالقية للمهنة، 
حيث شدد على وجوب وجود حبل سري 
وثقة متبادلة بي����ن االعالمي والمصدر، 
باالضافة الى الدقة وفصل الرأي عن الخبر 
والموازنة بين عالقة االعالمي بالمصدر 

وثقته فيه.

وأضافت رئيسة اللجنة الثقافية برابطة 
طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
أسرار األنصاري انه في اليوم الذي سبق 
الندوة قامت الرابط���ة برحلة ثقافية الى 
متحف بيت ديكس���ون الثقافي، حيث تم 
توفير مواصالت لنقل الطلبة الى المتحف، 
مؤكدة ضرورة اقامة مثل هذه الرحالت لما لها 
من اثراء للثقافة التاريخية للطلبة، خاصة 
ان المتحف يض���م الكثير من المعلومات 
التاريخية للكويت مثل صور ومعاهدات 
ووثائق رسمية وبرقيات وعمالت قديمة.

»gust« خالل ندوة »أخالقيات العمل اإلعالمي« التي أقامتها رابطة


