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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

هنأ املتحدث الرسمي باسم رابطة هيئة 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
محمد الهاجري، صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وس����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الكويتي  الش����يخ ناصر احملمد والشعب 
واملقيمني الشرفاء على هذه األرض الطاهرة 

بحلول شهر رمضان الكرمي، أعاده اهلل تعالى 
على األمتني االس����امية والعربية باخلير 
واليمن والبركات. وأكد الهاجري انه يجب 
ان نستلهم من ايام واحكام الشهر الفضيل 
كل القيم األصيلة واملبادئ النبيلة، متمنيا 
ان يسود التواصل والتراحم بني املجتمع 

الكويتي الذي جبل عليه.

الهاجري هنأ بحلول شهر رمضان

فهد املخيزمي يقدم الدعم إلى د.رائد احلسني بحضور أمين املطيري

»ITS« محمد ماهر(د.يعقوب الرفاعي خالل توقيع االتفاقية مع ممثل شركة(

»مستقلة« الجامعة المفتوحة شكلت هيئة الطالبات الجديدة
آالء خليفة

عق���دت القائم���ة املس���تقلة 
املفتوحة  العربي���ة  باجلامع���ة 
اجتماعها الع���ام للطالبات يوم 
الس���بت املاضي وذلك لتشكيل 
اخلاص���ة  التنس���يق  هيئ���ة 
بالطالبات حيث فازت مبنصب 
منسقة الطالبات هنادي الدوخي 

باألغلبية وفازت مبنصب امينة 
السر مرمي اجلناعي باألغلبية، اما 
امينة الصندوق ففازت  منصب 
العن���زي بالتزكية.  به حورية 
وتعتبر هيئة التنسيق للطالبات 
بالقائمة املستقلة تنظيما قائما 
ضمن الهيكل التنظيمي اخلاص 
بالقائمة منذ تأسيسها باجلامعة 

العربية املفتوحة.
وكش���فت أمين���ة الصندوق 
حورية العنزي عن خطة العمل 
بالقائمة حيث ستفتح  اخلاصة 
أبوابه���ا أمام الطالبات بش���كل 
خاص وكافة الطاب عبر املوقع 
اإللكترون���ي لتبن���ي القضاي���ا 

واملشكات الطابية.

المخيزيم: »بيتك« حريص على دعم الشباب والتعليم

دشنت كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت، بدعم 
من بيت التمويل الكويتي )بيتك(، موقعا الكترونيا 
يحتوي على جميع املعلومات املتعلقة بالطلبة املتوقع 
تخرجهم باالضافة الى عملي���ة التدريب الطابي 
املستمرة طوال العام وذلك بهدف تعزيز استخدام 
التكنولوجيا في توفير الفرص الوظيفية لهم بعد 
التخرج، باالضافة الى متكينهم من احلصول على 
فرص التدريب أثناء دراستهم في الكلية مما يدعم 
حتصيلهم األكادميي من خال التطوير والتدريب. 
وأشاد مشرف مكتب التدريب الطابي واخلريجني 
ف���ي كلية العلوم اإلدارية د.رائد احلس���ني بالدعم 
الذي قدمه »بيتك« من اجل تدش���ني املشروع وهو 
ما يعبر عن دوره االجتماعي باالضافة الى حرصه 
على تعزيز خطط الدولة في هيكلة القوى العاملة، 
مشيرا الى ان املش���روع سيشكل نقلة نوعية في 
عملية ادارة املعلومات بالطرق االلكترونية كما ان 
املكتب يهدف الى تغذية القطاعني اخلاص واحلكومي 

باملعلومات املختلفة ح���ول حتصيل الطلبة أثناء 
دراستهم ومن ثم اس���تقطابهم للعمل في القطاع 
اخلاص وكذلك احلكومي. وأضاف احلسني ان هذا 
املشروع يأتي انطاقا من توجيهات مدير جامعة 
الكويت د.عبداهلل الفهي���د ملواكبة اجلامعة عصر 
ثورة املعلومات واس���تخدام تطبيقاتها في جميع 

املجاالت.
من جانبه، اوضح مدير ادارة التسويق والعاقات 
العامة في »بيتك« فهد خالد املخيزمي ان دعم »بيتك« 
للمشروع يأتي ضمن سلسلة برامج اخرى يشارك 
فيه���ا »بيتك« بالتعاون مع كلي���ة العلوم االدارية 
باالضافة الى الكليات األخ���رى وكذلك اجلامعات 
اخلاص���ة وهو ما يؤكد اهتمام »بيتك« بش���ريحة 
الشباب ودعم العملية التعليمية معا، مشيرا الى 
ان عددا من اجلامعات خارج الكويت تستفيد أيضا 
من خبرات »بيتك« في مجال االقتصاد االس���امي 

باعتباره رائدا للصيرفة االسامية.

البنك دعم مشروعاً تقنياً في »العلوم اإلدارية«

فتح باب التسجيل والقبول لمعهد الفنون الموسيقية 13 سبتمبر
يبدأ املعهد العالي للفنون املوسيقية 
استقبال طلبات االلتحاق للطلبة اجلدد من 
خريجي الثانوية العامة من الفرعني العلمي 
واألدبي، لالتحاق بدرجة البكالوريوس 

اعتبارا من 9/13 ولغاية 2010/9/19.
ودعا املعهد طلب���ة الثانوية العامة 
لتقدمي الطلبات سواء من الثانوية العامة 
أو من غيرها للنظر فيها. ويضم املعهد 
العالي للفنون املوسيقية 10 تخصصات 

ه���ي: التربي���ة املوس���يقية والتأليف 
والنظريات واألصوات واملوسيقى العربية 
واآلالت األوركس���ترالية وتكنولوجيا 
املوس���يقى والغناء العربي والدراسات 
املوسيقية وعلم اآلالت والورش املوسيقية 

والبيانو.
يتم اعتماد طلب االلتحاق بعد تسليم 
املرفقات املطلوبة واملذكورة أدناه قسم 
القب���ول في املعهدين ف���ي موعد اقصاه 

يوم اخلميس املوافق 2010/9/16 عدا ايام 
اجلمعة والسبت.

أما املرفقات املطلوبة هي:
1 � صورتان شخصيتان.

2 � صورة عن شهادة املياد.
3 � صورة عن البطاقة املدنية.

ص���ورة مصدقة عن كش���ف عامات 
العامة  الثانوية  الدراسة  امتحان شهادة 
أو ما يعادلها لطلبة الس���نوات السابقة. 

وبإمكان الطلب���ة الذين تقدموا المتحان 
شهادة الدراسة الثانوية العامة في السنة 
احلالية 2010 تسليم الطلب من دون كشف 
العامات على أن يتم تس���ليمه إلى قسم 

القبول حال صدوره. 
ملزيد من املعلومات ميكن مراجعة دائرة 
القبول مبنى  التسجيل والقبول، قسم 
االدارة في املعهد من الساعة 8:30 صباحا 

وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر.

»التطبيقي«: 3.4 ماليين دينار قيمة »مشروع اإلدارة األكاديمية اآللي«
الهيثم للتدري����ب اثناء اخلدمة 
التي تتيح تس����جيل ومتابعة 
ال����دورات التدريبية للموظفني 
وانظمة السكن الطابي وانظمة 
متابعة مبعوثي الهيئة وانظمة 
متابعة اخلريج����ني وتطورهم 
مهنيا وانظم����ة التنمية املهنية 
من تس����جيل ومتابعة دورات 
اعضاء هيئة التدريس والتدريب 
لرفع مستوى التدريس املهني، 
الثالثة تشمل انظمة  واملرحلة 
الت����ي تقوم  الذكية  التقاري����ر 
بتجميع ك����م هائل من البيانات 
ثم فرزها وفهرستها الستخراج 

املعلومات بطريقة اسرع.
وباخلتام اضاف د.الكندري 
ان تطبيق املشروع يخدم كليات 
القبول  الهيئة وعمادة  ومعاهد 
والتس����جيل وعم����ادة الرعاية 
والنشاط الطابي ومركز القياس 
والتق����ومي ومركز اب����ن الهيثم 
للتدريب وعددا من ادارات الهيئة 

املختلفة.
بعد ذلك القى العضو املنتدب 
ومدي���ر عام ش���ركة مجموعة 
 )ITS( االنظمة املتكاملة العاملية
خالد السعيد كلمة قدم خالها 
شرحا لعمل املجموعة واخلدمات 
التي ستقدمها خلدمة مشروع 
الهيئة، واكد على اهمية اسراع 
مؤسسات الدولة في االعتماد على 
التكنولوجي���ا احلديثة ملواكبة 

التطور العاملي.

واوضح د.الكندري ان املشروع 
مير بثاث مراحل، املرحلة االولى 
تش����مل تنفيذ عدة انظمة منها 
العمل على وضع بوابة الكترونية 
القبول  موحدة للهيئة وانظمة 
والتنسيق اآللي وانظمة التسجيل 
اآللي للكلي����ات وانظمة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر وانظمة 
املكافآت االجتماعية اما املرحلة 
الثانية فتشمل انظمة مركز ابن 

وه���ي توفير جمي���ع التقارير 
واالحصائيات باسرع وقت ممكن 
ورفع اداء اعضاء هيئة التدريس 
والتدريب والهيئة االدارية من 
خال انظمة آلية متقدمة تخفف 
اعباء العمل االداري وترش���يد 
التكاليف التش���غيلية لانظمة 
اآللية مبركز املعلومات، واحلاسب 
اآللي وتوفير نظام آلي متكامل 

الدارة املؤسسة التعليمية.

التابع للهيئة صباح امس مدير 
عام الهيئ���ة د.يعقوب الرفاعي 
ونواب املدير العام وكذلك العضو 
املنتدب واملدير العام ملجموعة 
انظمة الكمبيوتر املتكاملة خالد 
السعيد، بدأ احلفل بكلمة القاها 
نائ���ب املدير الع���ام للخدمات 
االكادميية املس���اندة د.عبداهلل 
الكندري حيث س���لط الضوء 
فيها على اهم اهداف املش���روع 

محمد هالل الخالدي
وقع���ت ادارة الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
صباح امس عقدا مع  مجموعة 
انظمة الكمبيوتر )ITS( النشاء 
مشروع نظام االدارة االكادميية 
اآللي بقيمة 3 مايني و400 الف 
دينار حيث ستنفذ الشركة نظاما 
آليا متكام���ا ملتطلبات الهيئة 
س���واء في عمليات التس���جيل 
والقب���ول او توفي���ر البيانات 
الق���رار واالس���اتذة  ملتخ���ذي 
اك���د مدير عام  واملدربني، وقد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الرفاعي  والتدريب د.يعق���وب 
حرص الهيئة على مواكبة عملية 
تطوير التعليم وتقدمي اخلدمات 
االكادميية والتدريبية بواسطة 
التقنيات العالية التي ال ميكن 
االس���تغناء عنها لتتناسب مع 
الزيادة املستمرة العداد الطلبة 
والتوسعة املس���تقبلية، وذلك 
وفق معايير اجلودة للحصول 
على افض���ل اخلدمات املتعلقة 
بالطلبة واعضاء هيئة التدريس 

والتدريب والهيئة االدارية.
وج���اء ذل���ك خ���ال حفل 
توقي���ع عق���د مش���روع نظام 
االدارة االكادمي���ي اآلل���ي الذي 
جمع الهيئة وش���ركة مجموعة 
 ،ITS العاملية املتكاملة  االنظمة 
وقد حضر حف���ل توقيع العقد 
الذي اقيم في مركز ابن الهيثم 

»ITS« مدير عام الهيئة وقّع العقد مع ممثل شركة
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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

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

جميع انواع ال�سيارات

باأعلى الأ�سعار من اأمام املنزل

 ن�ســــرتي

99597606
الدفع كا�س قبل التحويل

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

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


