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الجامعــــة
والتطبيقي

استقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد سفير جمهورية أريتريا 
محمد عمر محمود صباح امس مبكتبه مبنطقة اخلالدية.جاءت الزيارة 
بهدف بحث عالقات تعاون مشترك بني الطرفني وذلك من خالل تسخير 

اخلدمات التعليمية بجامعة الكويت لطلبة جمهورية أريتريا.
ومن جهته، أبدى الفهيد استعداد اإلدارة اجلامعية لتسخير جميع 
اخلدمات التعليمية املمكنة على املستوى األكادميية جلمهورية أريتريا 

وذلك لتحقيق أهداف التعاون املشترك بني الطرفني.

الفهيد استقبل سفير جمهورية أريتريا

من الساعة الثامنة صباحًا حتى 4 عصرًا وال يشترط حضور الطالب شخصيًا

الجامعة: استمرار تسجيل المستجدين بالفصل األول حتى 12 الجاري
أعلنت رئيسة قسم التسجيل بعمادة 
الكويت  القبول والتس���جيل بجامعة 
سنابل الدويس���ان ان عملية تسجيل 
الطلبة املستجدين باجلامعة للفصل 
الدراس���ي االول 2010 � 2011 ق���د بدأت 
اعتبارا من يوم االحد املوافق 1 اجلاري 

وتستمر حتى اخلميس 12 منه.
واشارت الدويس���ان الى ان عمادة 
القبول والتسجيل ارسلت الى جميع 
املقبولني رسائل قصيرة عبر  الطلبة 
هواتفهم النقالة املسجلة لدى اجلامعة 
ضمن بيانات الطلبة، واضافت الدويسان 
ان عملية التس���جيل اتسمت بالهدوء 
والنظام، السيما ان مواعيد التسجيل 
مح���ددة للطلبة من الس���اعة الثامنة 

صباحا حتى الثالثة والربع عصرا.
واوضحت الدويسان ان عدد الوحدات 
املسموح بالتسجيل فيها هو 6 الى 9 
وحدات او س���اعات دراسية في ضوء 
نتائ���ج الطالب في ض���وء اختبارات 
القدرات االكادميية، مؤكدة ان العمادة 
حددت يوما واحدا لكل كلية وفقا العداد 
املقبولني فيها ع���دا كلية العلوم، فقد 
خصص لها يومان، كما خصص يوم 
اخلميس املواف���ق 12 اجلاري للطلبة 
الذي���ن لم يتمكنوا من التس���جيل في 

املوعد احملدد لهم.
انه ال يشترط  الدويس���ان  وقالت 
حضور الطالب ش���خصيا امنا يكون 
حضور من ينوب عنه بشرط اصطحاب 
البطاق���ة املدني���ة االصلي���ة للطالب 
وتوضي���ح الصلة ب���ني الطالب ومن 
حضر نيابة عنه.واثنت الدويسان على 
حسن التزام الطلبة مبواعيد التسجيل 
احملددة لهم وحرصهم على انهاء عملية 
التس���جيل في هدوء ونظام، متمنية 

النجاح والتوفيق جلميع الطلبة.
وفي اخلت���ام، تقدمت الدويس���ان 
بخالص الشكر والتقدير جلميع موظفات 
التسجيل جلهودهن املبذولة لالستعداد 
لعملية التسجيل حتت اشراف مديرة 
ادارة التسجيل هدى الهولي، كما تقدمت 
بالشكر للكليات املختلفة لتعاونها املثمر 
في طرح املزيد من املقررات الدراسية 
الس���تيعاب االعداد الزائدة من الطلبة 
الذين مت قبولهم للفصل الدراسي االول، 
وكذلك احلرص على حضور ممثلني عنها 
في صالة القبول والتسجيل حلل ما قد 
يطرأ من مشكالت، كما قدمت الدويسان 
شكرها جلميع املوظفني املشاركني في 
عملية تسجيل الطلبة املستجدين بصالة 

القبول والتسجيل بالشويخ.

 د.يعقوب الرفاعي

مواعيد تسجيل الطلبة المستجدين 
 للفصل الدراسي األول 2011/2010

الكليةالتاريخاليوم
اآلداب2010/8/1األحد

العلوم االجتماعية البنات اجلامعية2010/8/2االثنني

العلوم االدارية2010/8/3الثالثاء

العمارة تخصصات الهندسة األخرى2010/8/4االربعاء

العلوم2010/8/5اخلميس

العلوم2010/8/8االحد
التربية2010/8/9االثنني

الشريعة والدراسات االسالمية2010/8/10الثالثاء
العلوم الطبية املساعدة

مركز العلوم الطبية2010/8/11االربعاء

طلبة جميع الكليات الذين2010/8/12اخلميس
 لم يسجلوا في الفترة السابقة

هام: ضرورة احضار البطاقة املدنية االصلية للطالب المتام عملية التسجيل

لقاء تنويري للدارسين بالواليات المتحدة األحد
 آالء خليفة

أعلن رئيس جلنة املس����تجدين في 
االحتاد الوطني لطلب����ة الكويت � فرع 
 )nuks.org( الواليات املتحدة األميركية
يوسف العيسى عن اقامة االحتاد للقاء 
التنويري للطلبة والطالبات املستجدين 
الراغبني في الدراسة في الواليات املتحدة 
وذلك ي����وم االحد 8 اجل����اري في فندق 
املوفنبيك باملنطقة احلرة في متام الساعة 

7 مساء.
اللقاء رسمي  ان  العيس����ى  وأوضح 
إلرشاد الطلبة املستجدين حيث سيشارك 
ف����ي اللقاء ممثلون ع����ن وزارة التعليم 
العالي والسفارة األميركية في الكويت 
باإلضافة الى معهد أميديس����ت واملعهد 

البريطاني.

وبني العيس����ى ان اللقاء سيش����مل 
مجموعة كبيرة من األنشطة والفقرات 
الت����ي تفيد جميع الطلب����ة الراغبني في 
الدراس����ة في اجلامعات األميركية حيث 
سيس����تفيد الطلبة م����ن تواجد اجلهات 
الرس����مية املتعلقة باالبتعاث والدراسة 
في اخلارج حيث ميكنهم س����ؤال ممثلي 
السفارة األميركية حول األمور املتعلقة 
بالتقدمي للڤيزا الدراس����ية، كما ميكنهم 
سؤال املسؤولني في وزارة التعليم العالي 
واالحت����اد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
الواليات املتحدة األميركية حول جميع 
األمور املتعلقة بالبعثات وميكنهم سؤال 
البريطاني عن  معهد أميديست واملعهد 
اختبارات اللغة وطرق التحضير لها حيث 
انها اخلطوة األولى حلصول القبول من 

اجلامعات األميركية.
هذا وسيتواجد الطلبة ممثلو االحتاد 
من املدن والوالي����ات املختلفة مبختلف 
التخصصات حتى يتسنى للطلبة سؤالهم 
حول احلياة في الواليات املتحدة والدراسة 
في تخصصاتهم وجامعاتهم األميركية 
كما ميكنهم الس����ؤال عما يقدمه االحتاد 
للطلبة في الكويت وخالل دراستهم في 

اخلارج.
وأشار العيسى الى انه ميكن للطلبة 
معرفة املزيد من خالل زيارة موقع االحتاد 
الرسمي )nuks.org( او مقر االحتاد الرسمي 
في الكوي����ت والواقع في املنطقة احلرة 
بجانب مقهى كاريب����و، متمنيا حضور 
جميع الطلبة املستجدين للقاء حتى تعم 

االستفادة على اجلميع.

تعليمات مشددة لاللتزام بمواعيد االختبارات بـ »التربية األساسية«

»التطبيقي«: توقيع عقد مشروع نظام 
اإلدارة األكاديمي اآللي 10 الجاري

الرومي: الموافقة على ضوابط ابتعاث
 أعضاء هيئة التدريب للحصول على الماجستير

نتطلع لزيادة عدد البعثات في المستقبل

 محمد هالل الخالدي
أعلنت نائب���ة المدير العام 
التدريب بالتكليف  لش���ؤون 
العام���ة للتعليم  الهيئ���ة  في 
التطبيق���ي والتدريب س���عاد 
الروم���ي ان اللجن���ة العلي���ا 
للبعث���ات في الهيئ���ة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
البعثات  وافقت على ضوابط 
الدراسية ألعضاء هيئة التدريب 
لقطاع التدريب للحصول على 
ش���هادة الماجستير في مجال 

التخصص.
 الفت���ة الى انه بعد موافقة 
اللجنة العلي���ا للبعثات على 

المقترح المقدم من فريق العمل المنبثق من لجنة 
شؤون التدريب برئاسة نائب شؤون التدريب 
سيتم رفعه لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ليسير بعد ذلك في الطريق 
القانوني العتماده وليكون نافذا ومطبقا ليستفيد 

من هذا المقترح أعضاء هيئة 
الذين تنطبق عليهم  التدريب 

الضوابط.
الروم���ي ف���ي  وأضاف���ت 
تصريح صحافي، ان المقترح 
جاء ليس���تفيد أعض���اء هيئة 
البعثات  التدريب م���ن مقاعد 
ال� 10 للماجستير المخصصة 
للقطاع، وهي المرة األولى التي 
تخصص فيها مثل هذه البعثات 
ألعضاء هيئة التدريب في قطاع 
التدريب، ونتطلع لزيادة عدد 
المستقبل  البعثات في  مقاعد 

القريب.
وأكدت ان اللجنة المختصة 
التي س���تكون على مس���توى المعاهد ستحدد 
التخصص���ات العلمية المتاح���ة لهذه البعثات 
لتقوم بعد ذلك برفع توصياتها للجنة البعثات 
في قطاع التدريب للتأكد من مطابقة الش���روط 

على المبتعثين.

 محمد هالل الخالدي
حت����ت رعاية وحضور مدير عام الهيئ����ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي، وضمن مش����اريع خطة التنمية للكويت، 
تنظم الهيئة حفل توقيع عقد مشروع نظام اإلدارة األكادميي اآللي بني 
الهيئة وشركة مجموعة األنظمة املتكاملة العاملية )ITS(، وذلك الثالثاء 
10 اجلاري في متام الساعة التاسعة صباحا على مسرح مركز ابن الهيثم 
للتدريب اثناء اخلدمة.إلى ذلك، عمم عميد كلية التربية األساس����ية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيق����ي والتدريب د.عبداهلل املهنا تعليمات 
مشددة على رؤساء األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بضرورة 
االلتزام مبواعيد االختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي احلالي، 
وأكد ان مكتبي التس����جيل في كليتي البنات والبنني لن يقوما بتس����لم 
نتائج اختبارات نهاية الفصل إال بعد مرور الفترة القانونية املنصوص 
عليها في الالئحة، كما شدد على ضرورة ان يقوم عضو هيئة التدريس 

بتسليم نتائج االختبارات شخصيا الى مكتب التسجيل.

سعاد الرومي

شعار اللقاء التنويري

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

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

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 - 97390457اأحمد
99409350اإيــــاد - 99029044 اأنـــور

24742623)

للبيع �صقة يف لبنان
يف منطقة فالوقة

للبيع بيت دورين
و�سرداب �سارع عام زاوية 

م�ساحة 950م2 مدخل املنطقة 

للبيع باالندل�س
زواية م�ساحة 507م2

�سوم 190 األف

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

النا�سر واجهة 25م

66264573  - 90099075  - 99139003

محالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

60090669

للإيجار في ال�صالمية

لعاناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

ت�صليح 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

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


