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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاي���ة عميد كلي���ة التربية 
أ.د.عبدالرحم���ن األحمد، أقيم معرض 
ملقرر ورشة عمل تطبيقي حتت إشراف 
د.نهاد العبيد لطالبات تخصص رياض 
األطفال، وق���د نابت العميد املس���اعد 
العليا  للشؤون االكادميية والدراسات 
بالكلية فوزية هادي عن عميد الكلية في 

افتتاح املعرض، وذلك بحضور العميد 
املساعد للشؤون الطالبية د.أحمد الهالل، 
ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس 
د.ن���وال العثمان، ومدير مركز التربية 
العملي���ة هند امليعان، وحضور بعض 
اعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف 

من الطلبة والعاملني في الكلية.

معرض لطالبات »رياض األطفال« في »التربية«

)قاسم باشا(مسلم البراك وم.ناجي العبدالهادي ومشاري العنزي خالل اللقاء

»األساسية« اعتمدت التخصصات المتاحة
للقبول وتغيير التخصص للعام الدراسي المقبل

محمد هالل الخالدي
اعتمد عميد كلية التربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبداهلل املهنا جدول 
التخصصات املتاحة للقبول وتغيير التخصص 
للعام الدراسي القادم، وقال في كتاب موجه لنائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.مشعل 

املشعان انه باإلشارة إلى كتابكم الوارد بخصوص 
املتاحة للتسجيل  طلب موافاتكم بالتخصصات 
وميزانية القبول بكل تخصص للعام الدراس���ي 
2011/2010 وبناء على موافقة جلنة الشؤون العلمية 
بالكلية نود التأكيد على التخصصات املتاحة للقبول 

وتغيير التخصص وفقا للجدول التالي:

البراك والعبدالهادي: سنبذل كل جهد لحل مشكلة
اعتماد شهادات طلبة الدراسات العليا في البحرين

التعليم العالي البحرينية من اجل 
حل مشكلتهم هم ايضا، قائلني: اننا 
ال نريد سوى حقوقنا في اعتماد 
شهاداتنا املستوفية لكل متطلبات 
التخرج وفقا للمعايير االكادميية، 
وهو اقل ما ميكن تقدميه لهؤالء 
اخلريج���ني الذين بذل���وا اجلهد 
والوقت واملال من اجل التحصيل 
العلمي، اما الرسالة الثالثة فهي 
موجهة العضاء مجلس االمة وهي 
رسالة شكر ايضا على جهودهم 
طوال االعوام الثالثة املاضية في 
متابعة موضوعهم، والرس���الة 
الرابعة موجهة لطلبة الدكتوراه 
يحثونهم على مواصلة الدراسة 
والصبر وعدم اليأس، ويؤكدون 
ان تأخير اعتماد شاهداتهم نتيجة 
خلالف بني وزارة التعليم العالي 
البحرينية واجلامعة اخلليجية، 
والطلبة ليسوا طرفا فيه وال ذنب 
لهم في تأخير اعتماد شهاداتهم.

من جانبه، قال رئيس االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت � فرع 
مملكة البحرين مشاري العنزي 
ان االحتاد مستمر في دعم حقوق 
الطلبة الكويتيني الدارس���ني في 
البحرين، وناشد صاحب  مملكة 
الس���مو امللكي االمير خليفة بن 
سلمان ايجاد حل ملشكلة خريجي 
الدكتوراه واعتماد شهاداتهم بأسرع 
وقت ممكن، معربا عن ثقة اجلميع 
في حكمة سموه ورغبته الصادقة 
في حل هذه املشكلة التي يعاني 
منها عدد كبير من طلبة الدكتوراه 

بال ذنب.

الس���مو امللكي االمير خليفة بن 
سلمان يش���كرونه على جهوده 
ودوره الرئيسي في حل مشكلة 
طلبة البكالوريوس واملاجستير، 
ويؤك���دون انهم ف���ي انتظار ان 
تكتمل فرحتهم بحل مشكلة طلبة 
الدكتوراه وانهم على ثقة كبيرة 
الوزراء في  بجهود سمو رئيس 
مملكة البحرين الشقيقة، والرسالة 
الثانية وجهوها الى وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حي���ث يذكرونها بأهمية 
السابقة والتي  مواصلة اجلهود 
اس���فرت عن حل مش���كلة طلبة 
البكالوري���وس واملاجس���تير، 
ويطلب���ون منه���ا مواصلة هذه 
اجلهود التي متثلت في ارسال وفد 
من وزارة التعليم العالي الى وزارة 

جهد ممكن حلل مش���كلة اعتماد 
شهاداتهم، وقد حاول البراك خالل 
وجوده في اللقاء االتصال بوزير 
التعليم العالي البحريني د.ماجد 
النعيمي لبحث هذا املوضوع معه، 
اال انه لم يتمكن من الوصول اليه، 
ووعد البراك بالتحرك الس���ريع 
وطلب ملف���ا كامال عن املوضوع 

من الطلبة. 
الدكتوراه  وكان جتمع طلبة 
الكويتيني الدارسني في اجلامعة 
البحرين  اخلليجية في مملك���ة 
نظم لق���اء مس���اء اول من امس 
البراك  النائب مس���لم  حض���ره 
العبدالهادي،  والنائب م.ناج���ي 
حيث شرحوا ابعاد املشكلة التي 
اللقاء  يواجهونها ووجه���وا في 
اربع رس���ائل، االول���ى لصاحب 

طلبة الدراسات العليا في اجلامعة 
اخلليجي���ة، يختل���ف عن وضع 
الطلبة الدارسني في الفلبني والهند 
وغيرهما، فهناك احترام للمعايير 
االكادميية ونحن على ثقة باقتراب 
حل هذه املشكلة، واضاف ان هناك 
اجتماعا ل���وزارة التعليم العالي 
البحرينية ملناقشة هذا املوضوع 
وانا متفائل بسماع اخبار طيبة 
حول املوضوع، وأكد للطلبة اننا 
معكم وندعمكم وسأحتدث مع سمو 
الش���يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد لتتكاتف جهوده مع 
جهود اخيه صاحب السمو امللكي 
االمير خليفة بن سلمان وتنتهي 

هذه املشكلة بأسرع وقت.
بدوره، اكد النائب مسلم البراك 
الكويتيني وبذل كل  الطلبة  دعم 

محمد الخالدي
رغم اجلهود الكبيرة لصاحب 
الس���مو امللكي االمير خليفة بن 
سلمان رئيس الوزراء في مملكة 
البحري���ن الش���قيقة وتعليماته 
املش���ددة والتي اسفرت عن حل 
مشكلة اعتماد ش���هادات الطلبة 
الكويتيني في مرحلة البكالوريوس 
واملاجستير، اال ان هناك 180 طالبا 
وطالبة في مرحلة الدكتوراه منهم 
77 كويتيا اليزالون يعانون رفض 
وزارة التعليم العالي البحرينية 
اعتماد شهاداتهم دون مبرر، ومنهم 
من انهى دراسته واستوفى جميع 
متطلبات التخرج منذ عام ونصف 
العام، االمر الذي تسبب في ضياع 
فرص وظيفية وتأخر حصولهم 
على حقوقهم من االمتيازات بعد 
حصولهم على شهادة الدكتوراه، 
علما ان جميع الطلبة الكويتيني 
مس���جلون بص���ورة رس���مية 
ومبتعث���ون م���ن وزاراتهم عن 
طريق وزارة التعليم العالي وليس 
لهم اي ذنب ف���ي تعطيل اعتماد 
شهاداتهم من قبل وزارة التعليم 
العالي البحرينية والتي ترفض 
اعتماد تلك الشهادات من اجلامعة 
اخلليجية بالتحديد السباب تتعلق 
بطلب بعض التعديالت واستيفاء 

بعض الشروط في اجلامعة.
في البداية، قال النائب م.ناجي 
العبدالهادي اننا ندرك متاما ابعاد 
هذه املش���كلة، مؤك���دا ان وضع 
الطلبة الكويتيني الدارس���ني في 
جامعات مملكة البحرين، خاصة 

أكدا أن هناك 180 طالباً وطالبة في مرحلة الدكتوراه منهم 77 يعانون من رفض اعتماد شهاداتهم
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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(

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

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

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

 99240067حممود - 99409350اإيــــاد
99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد

24742623)

مارينا لل�ستليت
�سيانة - برمجة

خدمة 24 �ساعة

66630649 - 22629144

ا�ستراك
كاأ�س العالم

�سركةالفجرية الدولية لل�ستليت
تمديد ق�سائم وفلل �سكنية

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

لعاناتـــــــكـم

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 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة 

الربج

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت

تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

اللتزام بالتميز

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

�سقة للإيجار
بال�سعب البحري
2 غرفة ، 2 حمام ، مطبخ

�سالــة كبـيــرة

99898817

قـــطـــــع عــــالقـــــة
العامة  للتجارة  اأول  فور  ون  �شركة  تعلـن 

واملقاوالت عن قطع عالقتها باملدعو/ عالء 

اجلن�سية(  )م�سري  من�شور  الكرمي  جاد 

ويحمل بطاقة مدنية  رقم )274020704767( 

تعامل  اأي  من  ونحذر  غريم�س�ؤولة  وال�سركة 

يتم مع املذك�ر اإعتباراً من تاريخ ن�سراالعالن.

65993752- 66166613

�ساليهات لليجار باخلريان
عطلة نهاية الأ�سبوع احلايل

مــن 6/17 اإلــى 6/19

تبداأ من )160( د.ك

3 غــرف  +   �سالـة   +  2حــمـــام -  فر�س ملكي  
اأطفال  األعاب   - حمــام �سباحــة عـــام 

 متتـع بالطبيعـة وال�ساطـئ

التخصصم

األعداد املتوقع قبولها

مالحظات بناتبنني
الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الفصل 
األول

الفصل 
الثاني

الدراسات 1
متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 5050��اإلسالمية

تغيير تخصص(

اللغة العربية 2
متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 5050��وآدابها

تغيير تخصص(

متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 3030��العلوم3
تغيير تخصص(

متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 3030��الرياضيات4
تغيير تخصص(

علوم املكتبات 5
متاح للذكور ولإلناث فقط )قبول 25255050واملعلومات

وحتويل + تغيير تخصص(

تكنولوجيا 6
متاح للذكور ولإلناث فقط )قبول 30303030التعليم

وحتويل + تغيير تخصص(

التربية 7
متاح للذكور ولإلناث فقط )قبول 25253030املوسيقية

وحتويل + تغيير تخصص داخلي(

متاح للذكور ولإلناث فقط )قبول 25255050التربية الفنية8
وحتويل + تغيير تخصص(

التصميم 9
متاح للذكور ولإلناث فقط )قبول 25252525الداخلي

وحتويل + تغيير تخصص(

متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 5050��رياض األطفال10
تغيير تخصص(

اللغة 11
متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 3030��اإلجنليزية

تغيير تخصص(

متاح للذكور ولإلناث فقط )قبول 25252525الكهرباء12
وحتويل + تغيير تخصص(

التربية البدنية 13
متاح لإلناث فقط )قبول وحتويل + 30303030والرياضية

تغيير تخصص(

التربية 14
إيقاف قبول وحتويل وتغيير التخصص ����اخلاصة

للذكور واإلناث

االقتصاد 14
إيقاف القبول والتحويل وتغيير ����املنزلي

التخصص لإلناث

متاح للذكور واإلناث )قبول وحتويل + 50505050معلم احلاسوب16
تغيير تخصص(


