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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 رئيس مجموعة مستجد 
الوطني لطلبة  التابعة لالحتاد 
الكويت � ف���رع اململكة املتحدة 
وايرلن���دا احمد الس���ويلم عن 
افتتاح موقع مستجد االلكتروني 
)mustaged.com( ليك���ون هو 
الراغبني  احملطة االولى للطلبة 

في الدراسة في اململكة املتحدة 
وايرلندا، ويعتبر موقع مستجد 
هو املوقع االول في تاريخ احلركة 
الطالبي���ة في اململك���ة املتحدة 
الذي يهتم بش���ريحة  وايرلندا 
املس���تجدين، واضاف السويلم 
ان هناك العديد من اخلدمات التي 

يقدمها املوقع للطالب املغتربني 
فعلى س���بيل املثال هناك دليل 
الطال���ب املس���تجد والديوانية 
الت���ي يتم خاللها  االلكترونية 
تناقل اخلبرات االكادميية وشؤون 
احلياة املعيشية في مختلف املدن 

البريطانية وااليرلندية

»مستجد« في اتحاد بريطانيا وإيرلندا تفتتح موقعها اإللكتروني لخدمة المستجدين

الكندري: شرط التخصص في الجامعة
على طاولة لجنة العمداء االجتماع المقبل

آالء خليفة
أك����د رئيس الهيئ����ة االدارية 
الكويت  الوطني لطلبة  باالحتاد 
� ف����رع اجلامعة عم����ار الكندري 
ان االحت����اد كان وم����ازال يرصد 
املش����اكل الطالبية على مستوى 
اجلامعة بش����كل ع����ام والكليات 

بشكل خاص.
وأكد الكندري انه مت إرس����ال 
كتاب رس����مي الى مدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد بطلب استثناء 
املجموع����ة احلالية من ش����روط 
التخص����ص، ألنه يجب  تطبيق 
اعطاء الطلب����ة املزيد من الوقت 
وإعالمهم بحيثي����ات القرار قبل 
العمل عل����ى تطبيقه، بل وإعادة 
النظر في تلك الش����روط وإجراء 
مزيد من الدراسة عليها، وكذلك 

متت مخاطبة عميد شؤون الطلبة 
إلدراج املوض����وع وعرضه على 
اللجنة اخلماسية ومن ثم تطبيقه 
الدفعات الالحقة وليس����ت  على 

احلالية حفاظا على مسيرة زمالئنا 
الطلبة بالكلية، وقد مت تلقي ردا 
رس����ميا على هذا الكتاب من قبل 
مدير اجلامعة مفاده أن املوضوع 
سيتم عرضه على جلنة العمداء 
في اجتماعه املقبل. من جهة اخرى، 
اكد الكندري ان����ه متت مخاطبة 
مدير اجلامع����ة د.عبداهلل الفهيد 
بطلب املوافقة على السماح بنقل 
مواد كلية العلوم والتي يأخذها 
طلبة كلية الطب املساعد مبوادها 
)الفيزياء والرياضيات والكيمياء( 
لتصبح في كلية الطب املساعد، 
ومت تسلم رد رسمي من د.الفهيد 
بأنه جار االتصال والتنسيق مع 
عمادة كلية العلوم للموافقة على 
نقل هذه املقررات لتدرس في كلية 

العلوم الطبية املساعدة.

نقل مواد العلوم لتدرس بـ »العلوم الطبية«

عمار الكندري

محمد الصبيح

رابطة GUST هنأت الطلبة المستجدين
محمد المجر

هنأ رئيس جلنة املستجدين برابطة طلبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا محمد الصبيح الطلبة املستجدين باجلامعة. وقال ان 
أعضاء جلنة املس����تجدين متواجدون يوميا من الثامنة صباحا حتى 
الرابعة عصرا، وذلك خلدمة الطلبة ومساعدتهم في التسجيل ولإلجابة 
عن جميع أس����ئلتهم واستفس����اراتهم ومالحظاتهم عن طريق جلنة 
»اسألني.. Ask me«، مشيرا الى ان باب الرابطة مفتوح للطلبة جميعا 
سواء من املستجدين او املستمرين، وتستقبل الرابطة االستفسارات 
واألسئلة على union@gust.edu.kw أو 25307385. من جانبه هنأ رئيس 
جلنة املستجدين بالقائمة املستقلة في جامعة اخلليج علي الفضالة 
الطلبة املقبولني ضم����ن خطة البعثات الداخلية متمنيا لهم التوفيق 
والنجاح في مسيرتهم الدراسية. ودعا الفضالة الطلبة املقبولني الى 

احلضور لقسم القبول والتسجيل الستكمال اجراءات القبول.

د.حسان عبداجلادر 

»التطبيقي«: الئحة جديدة إلعارة األجهزة التعليمية في الكليات
محمد هالل الخالدي

اعتمد عميد املكتبات والتقنيات 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.حس����ان عبداجلادر 
الئحة جديدة لتنظيم عملية إعارة 
األجهزة التعليمية وتنفرد »األنباء« 

بنشرها كاملة:
مادة أولى: أه����داف الالئحة: 1 
� تهدف ه����ذه الالئحة الى حماية 
التعليمي����ة املوجودة  األجه����زة 
في عم����ادة املكتب����ات والتقنيات 
الكليات  التقني����ات في  ووحدات 
املختلف����ة م����ن خ����الل تطبي����ق 
اإلج����راءات واالش����تراطات التي 
تضمن س����المة وحماي����ة اجلهاز 
التعليمي ومس����تخدمي األجهزة 
التعليمية خالل عملية استعارة 
األجهزة. 2 � العمل على تنش����يط 
دور وح����دة التقني����ات وتفعيل 
استخدام األجهزة من خالل إتاحة 
الفرص����ة ألكبر ع����دد من أعضاء 
الهيئة التدريس����ية أو التدريبية 

الستخدام أجهزة وحدة التقنيات. 
مادة ثانية: تطب����ق هذه الالئحة 
على األشخاص واألجهزة التالية: 
1 � جمي����ع أعضاء هيئة التدريس 
والتدريب الذين يرغبون باستعارة 
أجهزة من وح����دة التقنيات، 2 � 
جميع موظف����ي وحدات التقنيات 
املوجودين في الكليات املختلفة. 3 � 
جميع األجهزة التعليمية التي تكون 
بعهدة العمادة ووحدات التقنيات 
في كل كلية.مادة ثالثة: 1 � تؤول 
ملكية جمي����ع األجهزة التعليمية 
التقنيات  املوجودة في وح����دات 
الى عمادة املكتبات والتقنيات في 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
التقنيات  � وح����دة  والتدريب، 2 
هي اجلهة املس����ؤولة عن تنظيم 
التعليمية  إعارة وإعادة األجهزة 
ف����ي الكلية، 3 � يتولى مس����ؤول 
الوحدة متابعة استمارات اإلعارة 
واإلشراف على إعادة األجهزة في 
األوقات املذكورة في االستمارة، 4 

� عضو هيئة التدريس او التدريب 
الوحيد املسؤول  الش����خص  هو 
عن سالمة اجلهاز بعد تسلمه من 
مس����ؤول الوحدة، 5 � يجب على 
كل من يرغب م����ن أعضاء هيئة 
التدريس او التدريب في استعارة 
التقنيات  أحد األجهزة من وحدة 
تعبئة النم����وذج املعتمد من قبل 

العمادة، 6 � تقدم الطلبات للحصول 
على األجهزة التعليمية قبل يومني 
من تسلمها وذلك للتأكد من جاهزية 
األجهزة املطلوبة، 7 � في حال تعذر 
توفير اجلهاز املطلوب يبلغ عضو 
هيئة التدريس او التدريب بذلك، 
8 � مينع منعا باتا إرسال الطلبة 
او املوظفني بالكلية لتسلم اجلهاز 
أو إعادته ويستثنى من ذلك عميد 
الكلية او العمداء املساعدون، 9 � 
تكون مدة اإلعارة لألجهزة 3 أيام 
فقط من اليوم التالي للتسلم وفي 
حال التمديد تعبأ استمارة أخرى 
بهذا اخلصوص تطبق عليها نفس 
البنود ويستثنى من ذلك املعارض 
واملواسم الثقافية اخلاصة بالكلية، 
10 � يلتزم عضو هيئة التدريس 
او التدريب باحلفاظ على اجلهاز 
بحالته السليمة عند تسلمه للجهاز 
من وحدة التقنيات او من العمادة 
11 � مينع عض����و هيئة التدريس 
او التدري����ب من إع����ارة األجهزة 

التعليمية من وحدة التقنيات في 
حال: قام متعم����دا بإحلاق ضرر 
باجلهاز املعار له سابقا، تخلف عن 
إعادة اجلهاز في املدة املذكورة في 
االستمارة لعدد 3 إعارات متتالية او 
منفصلة وبذلك قام بضياع فرصة 
إعارة اجلهاز لآلخرين، 12 �  يجوز 
إذا  املكتب����ات والتقنيات  لعمادة 
اقتضت املصلحة العامة سحب أي 
جهاز موجود لدى وحدة التقنيات 
سواء كان اجلهاز في عهدة الوحدة 
او لدى أعضاء هيئة التدريس او 
التدريب، 13 � يتحمل عضو هيئة 
التدريس او التدريب تكلفة اجلهاز 
املادية في حال ضياع اجلهاز وهو 
في عهدته، 14 � ال يحق استعارة 
اي جهاز إال بعد االطالع على بنود 
الالئحة، 15 �  في حال عدم تكليف 
التقنيات بالدوام  مسؤول وحدة 
خالل الفصل الصيفي من قبل إدارة 
الكلية فإن وح����دة التقنيات غير 

ملزمة بتوفير اي جهاز.

حددت شروط منح األجهزة

يتحدث العالم اآلن عن قضية وظاهرة ارتفاع درجة احلرارة 
واالحتباس احلراري نتيجة لعدة تغيرات حدثت للبيئة س��واء 
من البيئة أو االنس��ان، والكثير من الدراسات والبحوث أكدت 
ان االنسان يعتبر هو العنصر الرئيسي املؤثر في البيئة نتيجة 
للتطور العلم��ي والتقدم في جميع مج��االت احلياة واالبحاث 
والتجارب التي يجريها على البيئة ليرضي نفسه ويحقق أكبر 
العوائد االنتاجية للبيئة من دون ان يحس��ب للبيئة أي حساب 
قد يؤثر فيها في املستقبل، وهو ما حدث فعال من خالل قضية 
رئيس��ية وهي ظاهرة انتشار التصحر وبتوسع على مستوى 
العالم، فتحولت القضية الى قضية اقليمية وعاملية. اكدت الكثير 

من الدراس��ات ان تعبير »صحراء« ي��دل على الفقر في احلياة 
النباتية واحليوانية نتيجة للظروف البيئية والطبيعية، لكن ماذا 
يح��دث اذا أضفنا الى هذه الظروف ايضا دور االنس��ان فيها 
نتيجة للتقدم االقتصادي من خالل قطع االشجار واستغاللها 
في الصناعة واستغالل املساحات الزراعية للتوسع العمراني حلل 
قضية االنفجار السكاني؟ وهذا ما عرفناه من خالل الدراسة حول 
هذا املوضوع. ونتيجة لزيادة النمو السكاني في العالم وارتفاع 
عدد الس��كان واالس��تغالل املفرط للموارد الطبيعية واحليوية 
يتع��رض احمليط احليوي، خاصة منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين الى التدمير والتخريب في كثير من بقاع العالم. وفي 

اليوم الثاني للموس��م الثقافي اخلامس في »االجتماعية« تطرق 
استاذ نظم املعلومات اجلغرافية التطبيقية محمد اخلزامى واستاذ 
علوم البيئة عبداهلل الكندري من قسم اجلغرافيا بجامعة الكويت 
ال��ى هذا املوضوع في محاضرة حتت عنوان »النمذجة املكانية 
الزمنية ملس��ببات التصحر في م��زارع الصليبية في الكويت« 
والتي تهدف الى البحث في مسببات التصحر وأثره على املناطق 
الزراعية في الدول الصحراوية وما يترتب على ذلك من تقلص 

في املساحات الزراعية.
بدرية العازمي
كلية التربية ـ جامعة الكويت

االحتباس الحراريطالبيةمشاركة 

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

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(

�صيانة 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

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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

ت�صليح 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

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

 99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور
99240067حممود - 97390457اأحمد

24742623)

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للبيع �صقة يف لبنانللإيجار في ال�صالمية
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�ش
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

للبيع 3 اأدوار و�صرداب
دخل 1750د.ك يف �سباح 

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

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�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 الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

مطلوب ملكتب حماماه

ت :  22400672

م�ست�سار قانوين خبـــــرة لتقـــــــل عن 10 �سنـــــــوات
باحث قانونـي خبـــــرة لتقــــــــل عـــن 5 �سنـــــــوات
مندوب »وكيل حمامي« خربة لتقل عن 3 �سنوات

طبـــــاع يجيـــد ا�ستخـــدام الكمبيـوتـــــــــر

�سباحًا: العا�سرة اإىل الواحدة ظهرًا

م�ساًء: ال�ساد�سة اإىل التا�سعة م�ساًء


