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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت رحلة عمرة 
للطلبة الوافدين للعام الدراس���ي 2010/2009 والتي تعد من 

ضمن األنشطة التي تقدمها العمادة كل عام.
ويذكر ان هذا الدعم س���اهم في قي���ام عدد 25 طالبا من 
اجلنس���يات املختلفة باالس���تمتاع بأداء مناس���ك العمرة 

املختلفة.

عمادة شؤون الطلبة نظمت رحلة العمرة للطلبة الوافدين

التعليم العالي تدعو 26 طالبًا لمراجعتها

»عين على التناغم« في الخليج 20 الجاري

دعت وزارة التعليم العالي 26 
طالبا وطالبة في مرحلة الدراسات 
العليا إلى مراجعة التعليم العالي، 
وذلك لتس���لم أوراقهم األصلية 

وهم:
هنادي صالح عبداهلل اجلبيل  ٭

سعد عمير سويد العجمي  ٭
عبداحملسن ناصر سالم العجمي  ٭

حمد غامن عيد خميس  ٭
أحمد اسحق أسد العامري  ٭

خالد سالم عبداهلل املسعود  ٭
غامن عبداهلل إبراهيم الشاهني  ٭
عادل حسني احمد العبدالرزاق  ٭

بدرية عامر نوري خيراهلل  ٭
عامر محمد عويضة صالح  ٭

عايض سعد ندا العازمي  ٭
فاطم���ة عبدالرحم���ن ع���وض   ٭

املطيري
خال����د حرميي����س ف����اح عايد   ٭

العازمي
شارع فهد شارع العجمي  ٭

إقبال محمد إبراهيم الياقوت  ٭
بس���ام س���ليمان حمد راش���د   ٭

بورسلي
جاس���م محم���د عبدالطري���ن   ٭

احلسينان

عبير عايض ناصر شبيب الرشيدي  ٭
نوف عبداهلل ديني الديني  ٭

أحم���د عب���داهلل أحم���د محمد   ٭
عبدالرحيم

باتل محمد باتل الرشيدي  ٭
نوفل عبدالكرمي مزعل العثمان   ٭

السعيد
فهد سماوي علوي الظفيري  ٭

بات���ل  محم���د س���عد ش���ارع   ٭
القحطاني

عبداله���ادي  راش���د  س���امي   ٭
الضمير

منى محمد عبداهلل الفارس  ٭

آالء خليفة
أعلن رئيس اللجنة اإلعامية للمؤمتر السنوي ملنظمة التوستماسترز 
الدولية )DTAC 2010( يوس���ف كاظم أن التسجيل حلجز مقاعد في 
املؤمتر وأنشطته املختلفة مستمر حتى موعد انطاقته في جامعة 
اخلليج )GUST( خال الفترة من 20 الى 22 اجلاري وسيحمل عنوان 
»عني على التناغم«. وبني كاظم ان املؤمتر السنوي للمنظمة الدولية 
في هذا العام يعد األكبر من نوعه من حيث األنشطة التي سيتضمنها 
إذ سيشارك فيه 3 أبطال للعالم في اخلطابة اجلماهيرية و6 متحدثني 
رئيسيني باللغتني العربية واإلجنليزية عاوة على نحو 20 ورشة 
عمل تدريبية في مختلف مجاالت التنمية البشرية ومهارات التواصل 
والقيادة، وميكن لكل املهتمني احلصول على شهادات معتمدة للمشاركة 
بهذه الورش ال� 20، اضافة الى ش���هادة حضور مؤمتر هذه املنظمة 

يوسف كاظمالدولية مقابل 50 دينارا فقط.

أكدت أنه دليل على العمل اإلداري الناجح

البحر: طرح برنامج إعداد الموظف الشامل بـ»التطبيقي«

االتحاد سيتخذ قرارًا حاسمًا في حال عدم التراجع عنه

الكندري: قرار إلغاء الشعب الدراسية غير مدروس

محمد المجر
أكدت نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر 
امس ان برنامج اعداد املوظف الشامل في الهيئة يعتبر 

دليا تنظيميا وتخطيطيا للعمل االداري الناجح.
وقال���ت البحر في تصريح صحاف���ي خال لقائها 
العاملني في قطاع الشؤون االدارية ملناقشة موضوع 
ميزاني���ة الباب األول ومذك���رة برنامج اعداد املوظف 
الش���امل ان هذا املش���روع مت طرحه ملواكبة التطور 
التكنولوجي. وأضافت ان املشروع عبارة عن مذكرة 
حتتوي على مناذج مطورة يتم تعبئتها من العاملني 
وسيساهم بشكل كبير في سرعة ودقة عمل امليزانية 

وسهولة متابعتها.

وأكدت أن وجود دليل تنظيمي وتخطيطي للعمل 
سيكون له أثر طيب ليس في الوقت احلالي فقط وامنا 
في املستقبل مشددة على ضرورة تضافر جهود العاملني 

ليكون العمل متكاما.
وحثت البحر العاملني في القطاع على بذل املزيد من 
اجلهد والعطاء لارتقاء بالتعليم التطبيقي والتدريب 
معرب���ة عن األمل أن ميتد مثل ه���ذا العمل الى جميع 
االدارات والقطاعات في الهيئة ليكون نقلة نوعية في 
مج���ال العمل االداري. من جهته���ا قدمت مديرة ادارة 
الشؤون االدارية أديبة اليماني شرحا لبرنامج اعداد 
املوظف الشامل وكيفية عمله من خال توزيع مناذج 
لهذا املشروع على العاملني الخذ فكرة عن كيفية تقسيم 

بنود امليزانية على هذه النماذج.

الع����ام  اس���تنكر رئيس االحت���اد 
لطلب���ة ومتدرب���ي الهيئ���ة الع�����امة 
للتعلي���م التطبي����قي والتدريب وليد 
الكندري القرار الذي اتخذه نائب مدير 
عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والبحوث، واخلاص بإلغاء جميع الشعب 
الدراسية التي يقل عدد الطاب فيها عن 

7 طاب، موضح���ا ان هذا القرار يضر 
مبصلحة الطاب والطالبات وي����ؤخر 

تخرجهم.
ون���اشد الكن���دري ع���مداء الكلي���ات 
بض���رورة بيان خطورة ه���ذا الق���رار 
خ���ال اج���تماع جلنة الشؤون العلمية 
يوم غ����د األربعاء وحس���م هذا القرار 

لصال���ح الطلب���ة، مش������يرا ال���ى ان 
االت���حاد ق�������د أعطى الوقت ال���كافي 
إلدارة الهيئة إلع����ادة النظر ف���ي هذا 
القرار غير امل���دروس، وأكد ان االحت����اد 
سي���تخذ موقف���ا ح��اس���ما في حال لم 
يتم التراج���ع عن هذا القرار الذي يضر 

مبصلحة الطلبة.

صباح البحر خالل احملاضرة

وليد الكندري
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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

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

ثــاجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 
نقل عف�ش

فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجا�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�سالمية

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لاليجــار
عمارة جديدة
قطعة 1- بالمهبولة - 20 �سقة
غرفتين وحمامين و�سالة ومطبخ

165 دينار لل�سـركـات

97278740 - 97599283

لاليجــار
عمارة جديدة
 بالمهبولة - قطعة 6- 13 �سقة
4غرف و�سالة وحمامين ومطبخ وا�سع امام �ساحة

230 دينار لل�سـركـات

99501761

حيث فريق عمل على اأعلى م�ستوى من اخلربة

بدون تعب اأو اإرهاق اأو تعرق ..

اأجهزة حديثة فريدة وعالية اجلودة

معهد �سد اجل�سم ال�سحي
لل�سيدات

النقرة / جممع النقرة اجلنوبي / ت: 22658873 - 22635675

احلل لدينا ...؟؟!

ترهالت - �سمنة - �سيلوليت - ب�سرة باهتة مليئة

بالتجاعيد كلها م�ساكل تعانني منها �سيدتي

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

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

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

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

66166613

�ساليهات لليجار باخلريان
3غرف + 2حمام + �سالة    كبرية + فر�س   ملكي  

حـــــــــمـــــــــام �ـــــــســـــــبـــــــاحـــــــة عــــــــام  

ــالــة األــــعــــاب اأطــــفــــال بــاحلــديــقــة ــس �

متتع بالهدوء واجلو العائلي جداً

ـــع روعـــــة جـــمـــال الــ�ــســاطــئ م

عطلة نهاية الأ�سبوع

تبداأ من )140( د.ك

عجيـنـة متـور فـاخـرة

�سركة �سعف لت�سنيع منتجات النخيل

�سركة م�ساهمة كويتية

متـوفـر لديـنـا

عجينة متور فاخرة درجة اأوىل

بــرحــي ٪100

تلفون : 24311985 - 24311986 965+

نقـــال : 66029480 - 66726691 965+


