
االحد
8  اغسطس 2010

8
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أعلنت اللجن��ة الوطنية الكويتي��ة للتربية والعل��وم والثقافة عن 
فتح باب الترشيح لوظائف ش��اغرة في مكتب اليونسكو في باريس 
ملنص��ب نائب مدي��ر اللجن��ة احلكومي��ة الدولية لعل��وم احمليطات، 
واختصاص��ي برامج في مجال التربية في العاصمة االردنية � عمان، 
يذكر ان الشروط املطلوبة ملنصب نائب مدير اللجنة احلكومية الدولية 
لعلوم احمليطات في باريس هي ان يكون املتقدم حاصال على ش��هادة 

الدكتوراه في مجال احمليطات الطبيعية واالرض وان تكون لديه خبرة 
واس��عة ف��ي االدارة العلمية وبحوث علوم احمليط��ات والبيئة ال تقل 
عن 7 س��نوات، وخبرة في العمل مع مؤسسات املنظومة الدولية. اما 
ش��روط اختصاصي برامج التربية فهي احلصول على درجة جامعية 
متقدمة بدرجة ماجس��تير او ما يعادلها وخبرة ال تقل عن 4 س��نوات 
وقدرة على التعامل مع املنظم��ات الدولية ومعرفة برامج التربية وان 

تكون لديه مهارات استخدام احلاسب اآللي واتقان اللغة االجنليزية.

»اليونسكو« تعلن عن وظائف شاغرة في باريس واألردن

عميد شؤون الطلبة يقترح تشكيل
مجلس استشاري طالبي بالجامعة

لتعويد الطلبة على تحمل المسؤولية

د.عبدالرحيم ذياب

د.عبداهلل الفهيد

نشمي الشمري

فيصل مقصيد

مدير اجلامعة رئيسا للمجلس، 
عميد شـــؤون الطلبة ـ أمينا لسر 
املجلـــس، رئيس الهيئـــة االدارية 
لالحتاد الوطنـــي لطلبة الكويت ـ 
فرع اجلامعة، رؤســـاء اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية في كليات 
اجلامعة املختلفة، ممثل عن طلبة 
الدراســـات العليا ويعني بقرار من 
مدير اجلامعـــة، ممثل عن الطلبة 
الوافدين ويعني بقـــرار من مدير 
اجلامعة، ممثل عـــن طلبة الفئات 
اخلاصـــة ويعني بقـــرار من مدير 
اجلامعة، سكرتير اجللسة ويعني 
بقرار من رئيـــس املجلس، يجوز 
لرئيس املجلس دعوة نواب املدير 
أو عمداء الكليات أو عميد القبول 
والتســـجيل أو مدير مركز اللغات 
حلضـــور االجتماعـــات أو ضمهم 

لعضوية املجلس.

قرارات تساعد في تطوير العملية 
التربوية واالكادميية واخلدمية لدعم 
رســـالة اجلامعة وحتقيق اهدافها 
االستراتيجية. وأضاف ان املجلس 

االستشاري الطالبي ستكون من:

قدم عميد شؤون الطلبة بجامعة 
الكويت د.عبدالرحيم ذياب مقترحا 
الى مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد 
بشأن تشـــكيل مجلس استشاري 
طالبـــي باجلامعة. وقـــال د.ذياب 
ان املقتـــرح يهـــدف الـــى حتقيق 
الفاعلة في  الطالبيـــة  املشـــاركة 
القرار اجلامعـــي لتطوير العملية 
التعليميـــة واالكادميية، وتلمس 
وجهات نظر الطالب حيال ما يقدم 
لهم من انشطة تعليمية وخدمية 
للوصول الى مجتمع املعرفة والعلم، 
وأهمية االستماع الى الطالب الذين 
يعدون محورا للعملية التعليمية، 
القرارات  وضرورة إشـــراكهم في 
املتعلقة بهم. وعن الرســـالة التي 
يهدف الى توصيلهـــا قال: تعويد 
الطالب على حتمل املسؤولية وإشراك 
الكفاءة الطالبية املتميزة في اتخاذ 

مشكلة األوزونطالبيةمشاركات
تعتبر مشكلة تآكل طبقة االوزون من مشكالت 
تلوث الغالف اجلـــوي العاملية والتي فرضت 
نفسها منذ منتصف ثمانينيات القرن املاضي، 
واصبحت من ابرز املشاكل التي تواجه العالم، 
وتبذل جهود عاملية حثيثة حلل هذه املشـــكلة 
باعتبار ان طبقة االوزون متثل اهمية كبيرة في 
حماية كوكب االرض من االشعة فوق البنفسجية 
الضارة على االنسان واحليوان والنبات، حيث 
تسبب امراضا مكالسرطانات اجللدية والتهابات 
وعمى العيون ونقص مناعة اجلسم وخلخلة 
للسلسلة الغذائية لالحياء البحرية وتأثيرات 
على خصائص النبات. وال تتوقف اآلثار السلبية 
لتقليص طبقة االوزون على البشـــر وحدهم، 
فيســـهم تدمير طبقة االوزون واتساع الثقب 
في هذه الطبقة في زيادة درجة حرارة ســـطح 
االرض، وبالتالي يؤدي ذلك الى ما يعرف بظاهرة 

االحتباس احلراري.
من ناحية اخرى، فهناك مخاوف من اضعاف 
جتمعات الكائنات احلية الدقيقة، املوجودة في 
مياه البحار واحمليطـــات واملعروفة بالعوالق 
النباتيـــة، نتيجـــة تعرضهـــا لالشـــعة فوق 
البنفسجية، وتعتبر هذه الكائنات اساسا مهما 

لسلسلة الغذاء في االنظمة البيئية املتواجدة 
في املياه العذبة واملاحلة وفي مقدمتها االسماك 
والروبيان وغيرها. كما ان العوالق النباتية تقوم 
بدور كبير في امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون 
فـــي اجلو وبذلك تخفف مـــن وطأة االحتباس 
احلراري كما انها تطلق االوكسجني الضروري 
الســـتمرار احلياة. اما بالنسبة ملنطقة القطب 
الشمالي من الكرة االرضية والتي تقع ضمنها 
دول مكتظة بالسكان في كل من اميركا الشمالية 
واوروبا وآســـيا، فإنها تعاني هي االخرى من 
التأثير ذاته، لكن بشكل اقل وطأة مما هو عليه 
في القطب اجلنوبي )5% الى 10% في الفترة من 
1969 ـ 1979(، فقـــد وجد ان طبقة االوزون في 
املنطقة الشمالية قد تالشت خالل الفترة نفسها 
بنسبة 7.1% الى 3% وتنامي هذا التناقص فيما 
بعـــد الى معدل اعلى هـــو 4% الى 5% لكل عقد 
من الزمن، وهو ضعـــف ما كان متوقعا اصال. 
ويجب علينا ان نستخدم البدائل حلل مشكلة 
ثقـــب االوزون كي نعيش فـــي كوكب خال من 

االمراض واملشاكل البيئية.
فاطمة العمران
مقرر تربية بيئية ـ جامعة الكويت

مقصيد: استثناء طلبة »اإلدارية« من شروط تثبيت التخصيص
وكادر الهيئة التدريسية على طاولة لجنة العمداء اليوم

أعلن املتحدث الرسمي باسم جمعية الكويت، 
مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم فيصل مقصيد 
ان جلنة العمداء ســـتعقد اجتماعا لها برئاسة 
مديـــر جامعة الكويت د.عبـــداهلل الفهيد اليوم 

)االحد(.
وقال مقصيد انه سيتم خالل االجتماع عرض 
ومناقشـــة العديد من املواضيع والبنود، ومن 
أهمها اســـتحداث برنامج االقتصادي االسالمي 
في قسم الفقه وأصول الفقه في كلية الشريعة 
والدراسات اإلســـالمية، باالضافة الى مناقشة 
موضوع استثناء طلبة كلية العلوم اإلدارية من 

شروط تثبيت التخصص.
وأشار الى ان جلنة العمداء ستناقش التقرير 

النهائـــي للجنة إعـــداد مشـــروع كادر الهيئة 
التدريسية ملركز العلوم الطبية ومدرسي اللغات 
واملدرسني املساعدين واحملاضرين األكادمييني 

بجامعة الكويت.
مضيفا انه ســـتتم مناقشة نظام االستعانة 
بأعضـــاء هيئـــة التدريس غيـــر املتفرغني من 
الكويتيني احملالني الى التقاعد وســـبق شغلهم 

وظائف هيئة التدريس باجلامعة.
وذكر مقصيد انه سيتم عرض النظام الدراسي 
املعدل في كلية احلقوق، باالضافة الى مناقشة 
الضوابط املقترحة بشأن االستعانة باملدرسني 
املســـاعدين لتدريس املقررات من مستوى 100 

في الفصول الدراسية االعتيادية.

لسوق العمل.
ووعـــد الشـــمري جموع 
الطلبة والطالبـــات بتقدمي 
دورات وندوات مميزة خالل 

شهر رمضان املبارك.

آالء خليفة
أعلن رئيس اللجنة الثقافية 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فـــرع جمهورية مصر العربية 
نشمي الشمري ان اللجنة بصدد 
عمل دورة نقابية اليوم بجمعية 
احملامني الكويتية بعنوان »الذكاء 
النقابي« للمحامي اسامة الشاهني 
من الساعة 5 مساء الى الساعة 

7 مساء.
واوضح الشمري ان االحتاد 
الندوة  يحرص من خالل هذه 
على توعية الطلبة الدارســـني 
بجمهوريـــة مصر العربية في 
العمل النقابي وتوضيح االسس 
واالهداف لهذا العمل خصوصا 
في مجال العمل النقابي الطالبي 
الـــذي افرز كثيـــرا من قيادات 
الدولـــة واالشـــخـاص االكفاء 

االجتماع بحث استحداث برنامج االقتصاد اإلسالمي في الشريعة

الشمري: »الذكاء النقابي« لتوعية
الدارسين في مصر اليوم

يقام على مسرح »المحامين«  المدرسة العربية للعلوم تدعو مؤسسات
التعليم العالي للمشاركة في »مستقبل التكنولوجيا«

دورتا إكسل والبرمجة في »خدمة المجتمع« 15 الجاري

محمد هالل الخالدي
العربية للعلوم والتكنولوجيا  وجهت املدرسة 
ومقرها الكويت الدعوة الى جامعة الكويت والهيئة 
التطبيقي والتدريب ومؤسســــات  العامة للتعليم 
التعليم العالي للمشاركة في الندوة العلمية حول 
مستقبل العلوم والتكنولوجيا والتي ستقام مببنى 
مؤسســــة الكويت للتقدم العلمي خالل الفترة من 

28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2010. يذكر ان املدرسة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا عقدت 65 ندوة علمية 
في الكويت وسورية واملغرب والبحرين وقطر ولبنان 
ومصر. وحددت الدعوة املوجهة الى مؤسسات التعليم 
العالي واملراكز البحثية الى أهمية توطيد العالقات 
بني هذه املؤسسات وتطوير سبل التعاون بني اخلبراء 

في مجال العلوم والتكنولوجيا.

ينظم مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
بجامعـــة الكويت ممثال في قســـم برامج تقنية 
املعلومات مجموعة متنوعة من الدورات لشـــهر 
اغسطس 2010 ومنها: دورة اكسل + اكسس تاريخ 
الدورة من 15 الى 2010/8/26 الوقت من 7 الى 9م، 
دورة البرمجة بلغـــة Java تاريخ الدورة من 15 
الـــى 2010/8/26 الوقت من 5 الى 7م، دورة ادارة 
املشاريع باســـتخدام MS Project تاريخ الدورة 

مـــن 15 الى 2010/8/19 الوقت من 5 الى 8م، دورة 
احتراف التحليل الفني في االسواق املالية )املستوى 
الثاني( تاريخ الدورة من 15 الى 2010/8/26 الوقت 

من 7 الى 9م.
للتسجيل يرجى مراجعة مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر – جامعة الكويت – الشويخ – 
مبنى اكادميية 12 – قسم التسجيل واملتابعة – خالل 

الفترة الصباحية من 8.30 الى 12.30 ظهرا.
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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(

�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

لعاناتــكم في دلـيـــل

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

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 - 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

ت�صليح بكفالة
تكييف مركزي

ثاجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستايت

55716553 - 99716558
�سركة هال العربية

خدمة 24 �ساعة

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24821446 - 24812446

مركز الليفان
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

االلتزام بالتميز

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

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

جميع انواع ال�سيارات

باأعلى الأ�سعار من اأمام املنزل

 ن�ســــرتي

99597606
الدفع كا�س قبل التحويل


