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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت عن 
متديد التسجيل في اكادميية مبدعي الكمبيوتر للناشئني لالعمار 
من 12 � 16 س����نة وس����يكون هناك فصول خاصة بالبنني واخرى 
للبنات، وستعقد الدورة خالل الفترة من 2010/7/11 حتى 2010/8/5 
من االحد الى اخلميس، والدورة متوافرة خالل الفترتني الصباحية 
واملسائية، علما ان هناك اكثر من تخصص مطروح مثل »الدعاية 
واالعالن والنشر االلكتروني � املالتيمديا التفاعلية � تصميم مواقع 

انترنت عالية اجلودة � برمجة العاب � صيانة احلاسوب � شبكات 
احلواسيب«. وللتسجيل في هذا البرنامج تتم مراجعة مركز خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر � جامعة الكويت � الشويخ � مبنى اكادميية 
12 � قس����م التسجيل واملتابعة خالل الفترة الصباحية من الساعة 
8:30 � 12:30 ظهرا، اما بالنسبة للتسجيل املسائي فهو مستمر حتى 
يوم االربعاء 2010/7/7 في كلية البنات اجلامعية � العديلية � بوابة 

5 � مبنى )2 ع(، من الساعة 5 � 8 مساء.

تمديد التسجيل في أكاديمية مبدعي الكمبيوتر للناشئين

خالل افتتاح الدورة الـ 33 في »العلوم«

بهبهاني: برنامج متكامل 
للمشاركين في الدورة الصيفية 

سعود المطيري
أكد مدير مكتب االستشارات والتدريب بكلية العلوم بجامعة الكويت 
د.حيدر بهبهاني ان املؤسسات العلمية واألكادميية دأبت منذ 33 عاما 
بجهدها املتواصل واملتضافر على عقد الدورات التدريبية لطلبة الثانوية 
العامة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد الكويت 

لألبحاث العلمية، ومكتب االستشارات والتدريب بالكلية.
وأشار د.بهبهاني خالل افتتاح الدورة التدريبية الصيفية ال� 33 
لطلبة الثانوية العامة الى وجود تخصصني رئيس���يني في الدورة 
التدريبية وهما الكيمياء واألحياء، وسيش���ارك في كل تخصص ما 
يقارب 25 طالبا مت اختيارهم عن طريق تشكيل جلان عدة الختيار 
أفضل املتقدمني منه���م، مؤكدا على ضرورة طرح مواضيع مختلفة 
بالدورة، فضال عن تطبيق اجلانب العملي لقسمي الكيمياء واألحياء، 
وتوفير برنامج متكامل جلميع ه���ؤالء الطلبة بهدف التعرف على 

النواحي العلمية املختلفة، واالجتاهات العلمية املتبعة حاليا.
وأضاف د.بهبهاني: بالنس���بة ملادة الكيمياء ستكون لها جتارب 
علمية كثيرة لتش���جيع الطلبة على األبحاث واملش���اريع العلمية 
البحتة، من خالل وجود ك���وادر تدريبية متخصصة اعدت خلدمة 

هذا الغرض.
وفي اخلتام دعا د.بهبهاني ابناءه الطلبة لالستفادة التامة من الدورة 
التدريبية واحملتوى العلمي املتميز فيها، وسيقام في نهاية الدورة 
التدريبية خالل األسبوع األول من أغسطس املقبل معرض ألبحاث 

ودراسات الطلبة العلمية في معهد الكويت لألبحاث العلمية.

لجنة العمداء ناقشت الظواهر الدخيلة على المجتمع: السيطرة 
على الحاالت الشاذة والحفاظ على سمعة المؤسسة الجامعية

خالل تكريم الطلبة الخريجين من جامعة الخليج العربي بالبحرين

عزام الصباح: الكويت والبحرين 
حريصتان على جودة مخرجات التعليم

املنامة � كونا: أكد س���فيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح حرص الكويت 
والبحرين على ان تكون مخرجات التعليم 

لديهما ذات جودة عالية وعادلة. 
واوضح الشيخ عزام خالل حفل تكرمي 
الطلبة الكويتي���ني اخلريجني من جامعة 
اخلليج العربي مبملكة البحرين أن »هذا 
احلرص ينبع من امي���ان مطلق بطاقات 

أبنائنا الطلبة في االجناز«. 
وأكد أن »القيادة الكويتية حريصة كل 
الطلبة ورعايتهم  أبنائه���ا  احلرص على 
من خالل توجيهات ورؤى صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد«. واعتبر أن 
أبناء الكوي���ت »هم منصة انطالق للعمل 
املثم���ر من أجل رفع���ة الكويت من خالل 
اس���هاماتهم املتنوعة في جميع املجاالت 
والقطاعات خلدمة الكويت«.  وهنأ الشيخ 
الكويتيني على اجنازهم  عزام اخلريجني 
التوفيق  بالنجاح والتفوق متمني���ا لهم 
واالجناز املميز في حياتهم العملية خلدمة 
الكويت الغالية والسير في خطى ثابتة. وقد 
حضر حفل التكرمي وكيل وزارة التعليم 
العالي باالنابة راش���د النويهض ورئيس 

املكتب الثقافي باالنابة نواف السعيد.

تفاعلت جلنة العمداء حول ما طرحته 
وسائل االعالم املختلفة اخيرا من خالل 
تناوله���ا مواضيع تتعل���ق بالظواهر 
الدخيلة على املجتمع كظاهرة الغش في 
االختبارات والعنف الطالبي والتحرش 
اجلنسي وقضية اللباس املناسب وغيرها 
م���ن القضايا الدخيلة عل���ى املجتمع، 
والتي بدأت تتسلل داخل اسوار جامعة 
الكويت، كما اصبح من الواجب النظر 
الى تلك املواضيع ببعد اوسع ومنظور 
موضوعي، خصوصا ان اجلامعة تعتبر 
احدى مؤسسات التعليم العالي املهمة في 

البالد والتي تستقطب مختلف شرائح 
املجتمع وطوائفه وتعكسها عليها.

في هذا الصدد، اوضح املتحدث الرسمي 
مدير ادارة العالق���ات العامة واالعالم 
بجامعة الكويت فيصل مقصيد ان اللجنة 
ناقشت خالل اجتماعها الذي عقد برئاسة 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
وحضور االمني الع���ام د.انور اليتامى 
ونواب املدير وعمداء الكليات العديد من 
الظواهر الدخيلة على املجتمع بش���كل 
عام وعلى اجلامعة بش���كل خاص بكل 
ش���فافية وموضوعية وطرحتها على 

طاولة النقاش للتوصل الى التوصيات 
املناسبة من منظور اكادميي واجتماعي 
للحد من هذه الظواهر التي بدأت تتفشى 

في اجلامعة اخيرا.
وبني مقصيد ان جلنة العمداء كانت 
ومازالت تلعب دورا رياديا وفعاال في 
تعامله���ا مع القضاي���ا االخالقية على 
املس���توى االجتماعي وذلك من خالل 
طرح هذه املواضيع للتوصل الى حلول 
مناسبة تساهم في احلد من تفشي هذه 
الظواهر في اجلامعة، واوضح ان اللجنة 
التوعوي  التركيز على اجلانب  ارتأت 

من خالل التركيز على الثقافة العلمية 
باللوائح والقوانني واحترام  وااللتزام 
املؤسس���ة والذوق العام، والدعوة الى 
تفعيل ميثاق العمل اجلامعي والنظر في 
حتسني عالقة االستاذ بالطالب والعمل 
على تطبيق اللوائح املنصوص عليها في 
قانون اجلامعة بشكل واسع، وتطبيق 
العقوب���ات من خالل جل���ان التحقيق 
باجلامعة، هادفة من ذلك الى السيطرة 
على اصحاب النفوس الضعيفة واحلاالت 
الش���اذة للحفاظ على سمعة املؤسسة 

اجلامعية في املجتمع. د.عبداهلل الفهيد

السفير عزام الصباح ود.راشد النويهض مع الطلبة اخلريجني

)محمد ماهر(د.حيدر بهبهاني خالل اللقاء
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

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 

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)

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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

الر�سيفر العجيب المتطور

لدينا ا�ستراك

كاأ�س العالم

22640704 - 66651495

�سيانة

2دينار

ت�سليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

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

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

كفالة 10 �سنوات

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

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

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

65993752- 66166613

�ساليهات املهنا
تقدم ل�سيف 2010
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3 غــرف  +  2حــمـــام  + �سالة كبرية 
مبا�سرة   اخلـــور  على  اإطــالــة  ملكي  فــر�ــس    -

ـــــة الــ�ــســاطــئ  متــتـــــع بــجــمــال الــطــبــيــعــة وروع

ـــداً ــي ج ــل ــائ ـــو ع ـــامل يف ج ـــع ـــس ال ـــاأ� ــد ك ــاه ــس �

ال�سبوع نهاية  لعطلة  د.ك   180 من  الإيجار  يبداأ 


