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الجامعــــة
والتطبيقي

دورة التوفل الدولي 
في مركز اللغات

مكت���ب  مدي���ر  ص���رح 
وال���دورات  االستش���ارات 
التدريبية في مركز اللغات في 
جامعة الكويت حامد العبداهلل 
ب���أن املركز س���يطرح دورة 
التوفل الدولي اخلاصة لطلبة 
املاجس���تير وطلبة الثانوية 
الراغبني ف���ي احلصول على 
الكويت  بعثة دراسية خارج 
وذلك حت���ى يتفادوا التأخير 
بع���د تخرجهم واس���تكمال 
ش���روط البعثات واستغالل 
الدورة الجتياز اختبار التوفل، 
الدورة  أن  العبداهلل  وأضاف 
س���تبدأ من 24 اجلاري حتى 
9 أغس���طس املقبل، وقال ان 
مدة الدورة اس���بوعان بواقع 
6 ساعات يوميا من 8.30 الى 
2.30 ظهرا والدراسة مستمرة 
أيام األس���بوع ما عدا  طوال 

اجلمعة.

»النهج الطالبي« في بريطانيا تقيم ديوانيتها غدًا
آالء خليفة

أعلن نائب املنس����ق العام لقائمة النهج الطالبي ALNAHJ.ORG التي 
تخوض انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اململكة املتحدة 
وايرلندا علي الفيلكاوي ان القائمة ستقيم ديوانيتها الصيفية لهذا العام 
والتي حترص القائمة على اقامتها جلمع الطلبة في بريطانيا وايرلندا 
بعيدا عن هموم الدراس����ة والغربة ليتبادلوا االحاديث الودية وتقوية 

العالقات بني الطلبة في مختلف اجلامعات البريطانية أو االيرلندية.
وقال الفيلكاوي ان ديوانية القائمة ستكون غدا بعد صالة العشاء 
في ديوان العسعوسي على شارع اخلليج العربي مقابل سوق شرق، 
موجها الدعوة جلميع الطلبة املستمرين واخلريجني واملستجدين في 
بريطانيا أو ايرلندا للحضور، كما أكد الفيلكاوي ان القائمة مستمرة 
في أنش���طتها الصيفية، ودعا جميع الطلبة املقبلني على الدراس���ة 
في اململكة املتحدة وايرلندا ال���ى متابعة املوقع االلكتروني للقائمة 

.WWW. ALNAHJ.ORG

د.عبداهلل الفهيد

علي الفيلكاوي

مبارك العميري

..وطالبات خالل التسجيل طلبة خالل عملية التسجيل

المشعان أصدر قرارات ترقيات بالهيئة

قاسم: نشر ثقافة التخطيط والتنمية في »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باالنابة د.مشعل املشعان قرارا يقضي بترقية 
عدد من اعضاء الهيئة التدريبية من مدرب )ب( إلى 
مدرب )أ( وهم من معهد التدريب االنشائي خالد ابراهيم 
احللواجي ومن معهد الس����ياحة والتجميل واألزياء 
حمد فهد العجمي وره����ام خالد الدبوس ومن معهد 
السكرتارية واالدارة املكتبية عايشة مشعل املشعان 

ورمي االبراهيم ولطيفة مندني وشذا العلي.
من جانب آخر نظم قطاع التخطيط والتنمية 
بالهيئة ندوة تعريفية لبطاقة األداء املتوازن وآلية 
تعبئة البطاقات وحاضر بالندوة مدير ادارة متابعة 
اخلريجني وسوق العمل د.حسني قاسم ومن معهد 
االتصاالت واملالحة الكابنت منذر الكندري بحضور 
نائب املدير العام لشؤون قطاع التنمية والتخطيط 
بالتكليف د.عبدالعزيز تق���ي وعدد من القياديني 
واملوظفني واملهتمني واكد د.حسني قاسم انه من خالل 
بطاقات األداء املتوازن نسعى لنشر ثقافة التخطيط 
والتنمية في الهيئة عن طريق دورات تساهم في 

دعم التخطيط والتنمية، وتفعيل االختصاصات 
للهيكل احلالي بحيث تكون مكتوبة ومفعول بها، 
مش���يرا الى انه سيتم تطوير هذه االختصاصات 
للهيكل احلالي، موضحا انه س���تتم اعادة هيكلة 
القوى العاملة مبا يتناسب مع خطة التنمية، ومن 
جهته حتدث الكابنت منذر الكندري عن تعريف هذه 
البطاقة ومفهومها ومن اين اتت هذه الفكرة، موضحا 
مفهوم االدارة وهو االستغالل واالستخدام االمثل 
للموارد البشرية واملادية من اجل حتقيق االهداف، 
مشيرا الى ان االهداف التي تطمح لتحقيقها االدارات 
يجب ان تنقسم الى اهداف استراتيجية وتكتيكية 
وتشغيلية، وان هذه االهداف تكون مبنية على اساس 
رؤية ورسالة االدارة، موضحا ان حتقيق االهداف 
يأتي عن طريق التخطيط ومن ثم التنظيم وبعدها 
التوجيه والرقابة، مؤكدا ان بطاقة االداء املتوازن 
تركز على ان يكون لكل مدير اهداف تنقسم الى 4 
أجزاء وهي اجلزء املالي واجلزء املختص بالعمليات 
واجلزء االبداعي وجزء للعمالء وان هذه البطاقة 

هي رؤية واستراتيجية منظمة.

)أسامة البطراوي(د.حسني قاسم والكابنت منذر الكندري خالل الندوة

الفهيد أصدر قرارات بتعيين
وتجديد تعيين وتكليف في الجامعة

5� جتدي����د تعيني د.تش����ارلز 
ايزاميوزي االس����تاذ بقس����م علم 
االدوي����ة والس����موم بكلية الطب، 

رئيسا للقسم وذلك ملدة عام.
6� تكليف د.يوسف غلوم عباس 
علي االستاذ املساعد بقسم االجتماع 
واخلدمة االجتماعية بكلية العلوم 
االجتماعي����ة بالقيام بأعمال مدير 
مركز الدراس����ات االس����تراتيجية 
واملستقبلية بجامعة الكويت، وذلك 

اعتبارا من 2010/5/30.
7� جتدي����د تعي����ني د.س����عاد 
العبدالرحمن، رئيسا  عبدالوهاب 
لتحري����ر املجلة العربي����ة لعلوم 

اإلنسانية وذلك ملدة عامني.
8� جتدي����د تعي����ني د.طيب����ة 
عبداحملس����ن العصفور، االستاذ 
املساعد بقس����م اجلغرافيا بكلية 
العلوم االجتماعية، رئيسا لتحرير 
مجلة العلوم االجتماعية وذلك ملدة 

عامني.

أص����در مدير جامع����ة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد عددا من القرارات 

اجلامعية والتي تقضي باآلتي:
1� جتديد تعيني د.حمود القشعان 
� االستاذ املساعد بقسم االجتماع 
واخلدمة االجتماعية � مساعدا لعميد 
كلية العلوم االجتماعية للشؤون 
األكادميية والدراسات العليا، وذلك 
ملدة عام اعتبارا من بداية الفصل 
الدراس����ي األول للع����ام اجلامعي 

.2011/2010
2� جتديد تعيني د.محمد شافي 
عب����داهلل محمد � املدرس بقس����م 
اجلغرافيا بكلية العلوم االجتماعية 
� مس����اعدا لعميد الكلية للشؤون 
الطالبية، ملدة عام، وذلك اعتبارا من 

بداية العام اجلامعي 2011/2010.
3� جتديد تعيني د.قاسم عفيف 
صالح، األستاذ بقسم علوم املعلومات 
بكلية البنات اجلامعية، مس����اعدا 
لعميد كلية البنات اجلامعية للدعم 

التقني والتخطيط، وذلك ملدة عام 
اعتبارا من بداية الفصل الدراسي 

األول للعام اجلامعي 2011/2010.
4� تعيني د.مي داود البدر االستاذ 
املساعد بقسم علم وظائف األعضاء، 
بكلية الطب رئيسا للقسم بالوكالة، 

وذلك ملدة عام.

»األكاديمية«: أعددنا برنامجًا صيفيًا متكاماًل 

رابطة »الطب« هنأت المقبولين بالكلية

وطالبات دفعة 2009 قبولهم في 
كلية الطب بعد العام الذي قضوه 
في املثابرة واملنافسة فيما بينهم 
للظفر بهذه املقاعد، كما دعتهم 
الى مواصلة هذا اجلهد والسعي 
نحو التفوق في التحصيل العلمي 
وبذل قص����ارى جهدهم حلصد 
افضل املراتب العلمية، هذا وقد 
عبرت األثري عن بالغ حرصها 
ورابط����ة طلبة الطب الكويتية 
على متابعة املسيرة العلمية لهم 
ومد يد العون لهم في مختلف 
سنيهم الدراسية كما دأبت رابطة 
طلبة الطب الكويتية دوما على 
التركيز على اجلانب األكادميي 
دون اغفال اجلوانب االخرى،، هذا 
وتوجهت بالشكر جلميع الطلبة 
اعضاء جلنة املستجدين الذين 
قاموا بعمل كبير لتذليل الصعاب 
للطلبة املستجدين خالل العام 
املنصرم وهو ما نرجو أن يكون 
قد عاد بالنفع عليهم، واضافت 
االثري مازال في جعبة الرابطة 
الكثير لتقدمه فقد قمنا بإعداد 
برنام����ج متكامل خ����الل فترة 
العطلة الصيفية وايضا في بداية 
العام الدراسي على الصعيدين 
األكادمي����ي والترفيهي موجهة 
أنفسهم على  ش����كرها للطلبة 
التفاعل الكبير واالهتمام اللذين 
أبدوهما خالل عام كامل وهو ما 

يدل على وعيهم وحرصهم.

آالء خليفة
هن����أ أم����ني ع����ام القائم����ة 
األكادميية في كلية الطب بجامعة 
الكويت مبارك العميري طالب 
وطالبات دفعة 2009 الذين مت 
قبولهم واض����اف العميري ان 
هؤالء الطلبة قد ثابروا ليظفروا 
باملقاعد املتاحة في كلية الطب 
وبذلوا جهدا جبارا يستحقون 
الثناء عليه معبرا عن ترحيب 
القائمة األكادميية بدفعة جديدة 
من اطباء املستقبل وزمالء املهنة، 
مؤك����دا ان القائمة كانت تتابع 
احتياجات ه����ؤالء الطلبة عن 
كثب وتشيد بجهود رابطة طلبة 
الطب الكويتية مبساندة الطلبة 
املستجدين والعمل على تذليل 
الدراس����ي  العقبات في عامهم 

األول.
وعلى صعيد آخر بني العميري 
ان القائمة األكادميية قد اعدت 
برنامجا صيفيا متكامال للطلبة 
املقبولني في كلية الطب يتضمن 
أنش����طة ترفيهي����ة وتعليمية 
وتثقيفية، داعيا املقبولني لإلقبال 
على هذه األنش����طة واملشاركة 
الفعالة فيها، كما ستعقد دورات 
تثقيفية دورية للجموع الطالبية 
التي من شأنها التعريف بالقائمة 
والتوس����ع في الثقافة النقابية 
الكلية، داعيا  والفكرية لطلبة 
الطلبة املستجدين للتفاعل مع 
هذه الدورات مما سيعود عليهم 
بالفائدة الثقافية خصوصا خالل 
فترة اإلجازة الصيفية التي تتلو 

عاما دراسيا حافال.
وف����ي خت����ام تصريحه اكد 
العميري ان القائمة األكادميية 
ابوابها مفتوح����ة للتفاعل مع 
جميع الطلبة، مش����يدا بتفاني 
ابنائها في نش����ر فكر ومبادئ 
القائمة والس����ير عل����ى نهجها 

النبيل.
إلى ذلك، باركت نائبة رئيس 
جلنة املستجدين في رابطة طلبة 
الطب نوال األثري جلميع طالب 

مركز خدمة المجتمع أعلن دورات يوليو
اعلن مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر ممثال 
بقسم التعليم املستمر عن طرح الدورات املتخصصة 
لشهر يوليو خالل الفترة من 18 يوليو � 5 اغسطس 
2010 من االحد الى اخلميس من الساعة 5 � 8 مساء 
واالس���بوع االخير من 5 � 7 مس���اء، وهي كاآلتي: 
)دورة االعداد الختب���ار اجليمات GMAT(، )دورة 
االع���داد الختبار التوفل CBT/IBT(، )دورة االعداد 
الختبار االيلز IELTS(. حيث ستعقد الدورات في 
جامعة الكويت � العديلية � كلية البنات اجلامعية 

� مبنى 2ع بوابة 5.
للتسجيل: مراجعة مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر � جامعة الكويت � الشويخ � مبنى اكادميية 12 
� قسم التسجيل واملتابعة � خالل الفترة الصباحية من 
الساعة 8.30 � 12.30 ظهرا، ولالستفسار: قسم التعليم 

املستمر – تلفون 24987300 – 24987980.
من جانب آخر ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر ممثال بقسم برامج تقنية املعلومات الدورات 
الصيفية للعام اجلامع���ي 2010/2009 والتي تبدأ 
بتاريخ 18 يوليو: )دورة اساسيات احلاسب اآللي 
وتتضمن الوندوز والوورد والباوربوينت واالنترنت 
خالل الفترة من 18 – 29 يوليو من الس���اعة 5 – 7 
مساء(، )دورة البرمجة بلغة VB.net خالل الفترة 
من 18 – 29 يوليو من الساعة 7 – 9 مساء(، )دورة 

تطوير مهارات السكرتارية االلكترونية للمحترفني 
خالل الفترة من 18 – 22 يوليو، من الساعة 5 – 7 
مس���اء(، )دورة  D Studio Max 3 خالل الفترة من 

18 – 29 يوليو من الساعة 7 – 9 مساء(.
للتسجيل: مراجعة مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املس���تمر – جامع���ة الكويت – الش���ويخ – مبنى 
اكادميية 12 – قس���م التس���جيل واملتابعة – خالل 
الفترة الصباحية من الساعة 8.30 – 12.30 ظهرا، 
ولالستفس���ار قس���م برامج تقنية املعلومات: ت: 

.24985858 – 24987979
كما ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
ممثال بقسم تنمية املجتمع دورات متنوعة، خالل 
الفت���رة من 18 – 29 يوليو وذلك في االيام التالية: 
االحد والثالثاء واخلميس، وهي: دورة فنون الرسم 
)للنس���اء(، دورة تصميم االكسسوارات النسائية 
بالشوارفس���كي، دورة لغ���ة االش���ارة )اخلاصة 

بالصم(.
للتسجيل: مراجعة مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر – جامعة الكويت – الشويخ – مبنى اكادميية 
12 – قسم التسجيل واملتابعة – خالل الفترة الصباحية 
من الساعة 8.30 – 12.30 ظهرا، ولالستفسار: قسم 
تنمية املجتمع – تلفون: 24985855 – 24985854 

– فاكس: 24836323.

الصقعبي هنأ الدارسين في اإلمارات
بإقامة اتحاد طلبة لهم يرعى مصالحهم

آالء خليفة
اعرب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت عبدالعزيز الصقعبي عن مدى سعادة 
الهيئة التنفيذية بالتح����ركات االخيرة التي قام بها 
اعضاء نادي الطلبة الكويتيني في االمارات العربية 
نحو تأسيس احتاد يضم الطلبة الدارسني فيها، يهتم 
بش����ؤونهم اخلاصة ويعالج املشاكل التي تعترض 
طريقهم محقق����ني بذلك قمة النضج الطالبي بوجود 

مؤسسة نقابية طالبية ترعاهم وتنمي خبراتهم.
وبني الصقعبي ان هذه اجلهود ما كانت لترى النور 
لوال تعاون السلطات االماراتية مشكورة مع مطالب 
وحاجات الطلبة الكويتيني الدارس����ني في جامعاتها 
املختلف����ة، وما كانت تلك االمنيات لتتحقق لوال اخذ 
السلطات الكويتية من س����فارة وملحق ثقافي هذه 
التحركات مأخذ اجلد مما س����هل املهمة امام اخواننا 

اعضاء النادي، فتمكن����وا من االنتهاء من االجراءات 
الالزمة لتأسيس احتاد طالبي مبني على اساس الئحي 
معتمد من الدولة والس����لطات االماراتية املعنية في 

فترة زمنية قياسية.
وبارك الصقعبي للطلبة الكويتيني الدارسني في 
االمارات هذا االجناز التاريخي الذي اعلن عن والدة 
جسم طالبي جديد يشارك اخوانه الذين سبقوه في 
ميادين العمل الطالبي، وفتح صفحة جديدة من كتاب 
احلركة الطالبية الكويتية املعروفة بتاريخها العريق 
ومكانتها املرموقة التي يش����ير اليها كل ابناء الوطن 

العربي والعالم اجمع.
ووعد الصقعبي اجلموع الطالبية باجتماع قريب 
يجمع����ه باخوانه اعضاء النادي لتنس����يق اجلهود 
واملس����اعدة قدر االمكان في تثبيت هذا االجناز املهم 

خالل املراحل القريبة القادمة.

من إجمالي 3106 متقدمين والتسجيل مستمر حتى 29 الجاري

السالم: قبول 673 طالبًا وطالبة في الجامعة بشكل فوري

شهادة حتويل راتب من أي بنك 
محلي )للطلب���ة الكويتيني(، 6 
- عدد 2 صورة شخصية ملونة 

وحديثة للمتقدم.
وأضافت هند السالم ان النسب 
الدني���ا لقب���ول أوراق خريجي 
املرحلة الثانوية هي 70% للقسم 

العلمي و78% للقسم االدبي.
كما أوضحت السالم ان الطالب 
ميكن���ه احلصول عل���ى طلب 
االلتحاق من خالل موقع عمادة 
القبول والتس���جيل على شبكة 
االنترنت عل���ى العنوان التالي: 

.www.reg.kuniv. edu.kw

بتس���ليم نتائجهم النهائية الى 
اجلامعة فور اعالنها.

وأكدت السالم ضرورة إرفاق 
الطالب املستندات التالية مع طلب 
االلتحاق عند تقدميه: 1 - النسخة 
االصلي���ة من ش���هادة الثانوية 
العامة، 2 - البطالة املدنية )أو 
البطاقة االمني���ة لغير محددي 
اجلنسية( ونسخة عنها للمطابقة، 
بشرط أن تكون سارية املفعول، 
3 - صورة عن جواز السفر + 
االصل للمطابقة، 4 - مستندات 
اخرى إلثبات فئة القبول للمتقدم 
)للطلب���ة غير الكويتيني(، 5 - 

الدارس���ني  من جامعات اخرى 
للفصل الصيفي في جامعاتهم 

أو في جامعة الكويت.
ودعت السالم الطلبة الراغبني 
في االلتحاق بجامعة الكويت من 
خريجي املرحلة الثانوية، وكذلك 
الطلبة املتوقع تخرجهم للفصل 
الصيفي 2010/2009 من الثانوية 
االجنليزي���ة الى مراجعة صالة 
القبول والتسجيل بالشويخ خالل 
مواعيد الدوام الرسمي مصطحبني 
معهم املستندات املطلوبة لتقدمي 
طلب االلتحاق باجلامعة للفصل 
االول 2011/2010 على ان يقوموا 

طلبات االلتحاق باجلامعة للفصل 
الدراسي االول 2011/2010 والتي 
بدأت االربعاء 23 يونيو املاضي 
مس���تمرة حتى ي���وم اخلميس 
الفرصة  29 اجل���اري إلتاح���ة 
الطلب���ة املرفوضني من  ام���ام 
البعث���ات اخلارجية والداخلية 
أو غير الراغبني في التخصص 
املقبولني فيه بااللتحاق بجامعة 

الكويت.
وأضاف���ت الس���الم ان هناك 
فترة اخ���رى تبدأ من 15 الى 19 
اغس���طس املقبل س���تخصص 
لقب���ول أوراق الطلبة احملولني 

آالء خليفة
القبول  اس���تأنفت عم���ادة 
والتسجيل عملية قبول طلبات 
االلتحاق بجامعة الكويت للعام 
الدراس���ي 2010 - 2011 أم���س، 
وخالل جولة ل� »األنباء« داخل 
صالة التس���جيل توافد الطلبة 
والطالبات املس���تجدون لتقدمي 
طلبات التحاقهم وملء بياناتهم 
ورغباتهم منذ الصباح الباكر في 
ظل تنظيم رائع من ادارة األمن 
والس���المة، حيث خصص يوم 
امس االثنني خلريجي الثانوية 
العامة احلاصلني على 84.5% الى 

أقل من %86.
وبلغ اجمالي املتقدمني 3106 
طالب وطالبات مت قبول 673 منهم 

قبوال فوريا.
وسارت عملية تسلم طلبات 
االلتحاق بيس���ر وسهولة دون 
أدنى مش���اكل، وتواجد عدد من 
اعضاء جلنة املستجدين باالحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
اجلامعة داخ���ل الصالة خلدمة 
الطلبة والطالبات املس���تجدين 
والرد على استفس���اراتهم، كما 
تواجد عدد م���ن ممثلي القوائم 
الطالبية خارج الصالة عارضني 
خدماتهم على الطالب املستجدين، 
أما اليوم )الثالثاء( فسيخصص 
التحاق خريجي  لقبول طلبات 
الثانوية العامة احلاصلني على 

83% الى اقل من %84.5.
القائم بأعمال مدير  وأعلنت 
ادارة القب���ول بجامعة الكويت 
هن���د الس���الم ان فترة تس���لم 

تنظم جلنة ترش���يد الطاقة واملي���اه في جامعة 
الكويت ضمن انشطة حملة »الترشيد وفر« محاضرة 
بعنوان »هذي ديرتن���ا« يلقيها د.صالح العجيري، 
وذلك في متام الساعة 10.30 من صباح االربعاء 14 
اجلاري في القاعة الدولية � كلية العلوم االجتماعية 

� احلرم اجلامعي الشويخ.

»هذي ديرتنا« تنظمها
لجنة ترشيد الطاقة والمياه 14 الجاري

)سعود سالم(عمادة القبول والتسجيل شهدت إقباال كبيرا من الطلبة


