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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

اكدت نائب املدير العام للش����ؤون االدارية واملالية بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح البحر انه مت اعتماد 
صرف كل ما يتعلق مبكافآت التخصص النادر ومكافآت التفوق 
لطلبة وطالبات كليات ومعاهد الهيئة، مبينة ان االجراءات التي 
تتبع في عملية الصرف متر بعدة خطوات ومراحل حتى تخرج 
بالشكل السليم وفي الوقت احملدد لها بالصرف. وتطبيقا لنص 
املادة 95/10 من قانون املكافأة االجتماعية، موضحة ان الهيئة 

لديها من الطلبة املقيدين ما يفوق 35 ألف طالب وطالبة والتأكد 
من صحة بيانات تلك االعداد يتطلب الكثير من اجلهد والوقت 
لتحري الدقة واملراجعة، وتأكيدا منها على الدور الرقابي الذي 
متارسه وحترص عليه اجلهات العليا بالدولة كمجلس األمة 
وجهاز متابعة االداء احلكومي ووزارة املالية وديوان احملاسبة 
المتام عملية الصرف بالشكل السليم دون الوقوع بأي أخطاء 

ومخالفات مستقبال.

البحر: اعتماد صرف مكافآت التخصص النادر والتفوق لـ »التطبيقي«

سليمان العمر

الرفاعي: آخر موعد لتسلم نتائج 
خريجي الثانوية اإلنجليزية غدًا االثنين

صرح عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
د.مثنى الرفاعي بأن العمادة حددت غدا االثنني 23 
اجلاري آخر موعد لتسلم نتائج خريجي املدارس 
اإلجنليزية الذين سبق ان تقدموا بطلبات االلتحاق 
باجلامعة قبل اخلميس 29 يوليو املاضي وأوضح 
عميد القبول والتسجيل انه ستطبق على الكويتيني 
وابن���اء الكويتيات محددي اجلنس���ية من هؤالء 
الطلبة احل���دود الدنيا للقبول في اجلامعة والتي 

اعلنت عقب عملية القبول في بداية شهر اغسطس 
اجلاري. وفي نهاية حديثه اهاب د.الرفاعي بالطلبة 
الى سرعة تقدمي نتائجهم االصلية بعد اعتمادها من 
املجلس الثقافي البريطاني مع معادلة الشهادة من 
إدارة التعليم اخلاص وذلك حتى يتسنى للجامعة 
حتديد التخصص املقبول فيه���ا الطالب ومن ثم 
تس���جيله في مقرراته الدراسية للفصل الدراسي 

األول 2011/2010.

 »UK & IRELAND« االتحاد والنهج الطالبي
أطلقت موقعها اإللكتروني بحلته الرمضانية

أعلن مس����ؤول العالقات العامة في قائمة 
 »et7ad-nahj.net« االحتاد والنهج الطالب����ي
س����ليمان العمر انه مت افتت����اح موقع القائمة 
الرسمي بحلته الرمضانية مع بداية شهر رمضان 
املبارك، مبينا ان املكتب االعالمي للقائمة يعكف 
حاليا لتطوير املوقع الرس����مي للقائمة ليتم 
افتتاحه رسميا بحلته اجلديدة بعد شهر رمضان 

املبارك ليرضي طموح جموعنا الطالبية.
وذكر العمر ان القائمة مستمرة في انشطة 
حملتها »رمضان غير« حيث س����يكون موعد 
التس����ميع في مسابقة س����ورة تبارك السبت 
28 اجلاري بعد صالة التراويح مباش����رة في 
مسجد الكليب مبنطقة قرطبة حيث رصدت 
القائم����ة جوائز مالية للمراكز الثالثة االولى، 

باالضافة الى املسابقة الثقافية في موقع القائمة 
الرمضاني.

ودع����ا العمر جمي����ع الطلب����ة والطالبات 
الدارسني في اململكة املتحدة وايرلندا املستمرين 
واملستجدين لزيارة موقع القائمة اإللكتروني 
واملش����اركة في انش����طة حملتن����ا »رمضان 

غير«.

مكتب التوجيه واإلرشاد انتهى من فترة التحديد والتحويل الداخلي لدفعة 2009 - 2010

دشتي: تحديد تخصص 141 طالبًا وطالبة في »العلوم الطبية المساعدة«
دوج����ان  احم����د  ش����يخة   ٭

الظفيري
اللة اسماعيل سورغالي  ٭

عنود مضحي  ٭

العالج المهني

دالل دهام العتيبي  ٭
ابراهي����م  ضح����ى ميس����ر   ٭

التميمي
ياس����مين عص����ام حس����ن   ٭

عطية
اشواق فهد العتيبي  ٭

نور فيصل داود الشعيل  ٭
فاطمة محمد فهد العتيبي  ٭

كوث����ر عبدالرحم����ن احمد   ٭
طالب

فاطمة عيد سعيد العازمي  ٭
في فيصل احمد بوعركي  ٭

عالي����ة الحميد عبيس����ان   ٭
الحربي

مريم علي محمد غالمي  ٭
فاطمة عيسى علي الشمالي  ٭

محمد مهدي فاضل عباس  ٭
دالل عبداهلل الصالح  ٭

أمل حامد محمد  ٭
خالدة علي مطير  ٭

ابراهي����م  حم����د  فاطم����ة   ٭
العنزي

فجر سعد الهندي  ٭
فاطمة سالم احمد الحمدان  ٭

ابتسام فارس القحطاني  ٭

هاجر عدنان ابراهيم العيد  ٭
روان شرحبيل  ٭

مريم تويس العازمي  ٭
شروق حزام راشد حزام  ٭
خلود عبدالرحمن الطيب  ٭

بتول علي حسن  ٭
س���ارة عب���داهلل عاي���ض   ٭

المطيري
دانة صقر شمس الدين  ٭

أماني ثامر منيزل العنزي  ٭
حص���ة صق���ر عب���داهلل   ٭

العتيبي
شيماء الحقان  ٭

شوق المطيري  ٭
شهد علي ابراهيم  ٭

فاطمة سليمان عبدالرحيم   ٭
أمير

فاطمة أحمد درويش  ٭
نوف المطيري  ٭

بيبي يعقوب علي الشمالي  ٭
خلود سعود المطيري  ٭

بسمة سعد العتيبي  ٭
شهد راشد البديح  ٭

منار برغش خالد الجنفاوي  ٭
رقية عمر بوحمد  ٭

ابرار مرشد العنزي  ٭
منى ابراهيم  ٭

أمينة عبداهلل الهاجري  ٭
ايمان شعبان احمد جودة  ٭

محم����د  مب����ارك  عبي����ر   ٭
الظفيري

أنوار محمد الصفار  ٭
مريم عبداللطيف العلي  ٭

سارة نايف الشمري  ٭
خلود محمد علي القالف  ٭
زينب عبدالعزيز دشتي  ٭

عائشة عبدالرحمن يوسف  ٭
غزايل علي العجمي  ٭
هيفاء عناد شريف  ٭

عائشة شفاقة العنزي  ٭
شوق عبدالرزاق شهاب  ٭

شيخة بدر الشريدة  ٭
أميرة عبداالمير عايش  ٭

هيا مفرح الدوسري  ٭

العالج الطبيعي

هيا مزيد العتيبي  ٭
عايش���ة علي عبدالرحمن   ٭

المحطب
فاطمة مساعد القطان  ٭

فاطم���ة فيص���ل عيس���ى   ٭
المراقي

ش���هد عبدالرحم���ن محمد   ٭
الكندري

بش���ائر عب���داهلل محم���د   ٭
السابج

لطيفة خالد أبا الخيل  ٭
ش���يخة عبدالحميد صالح   ٭

حمادة
عبدالمحس���ن  طيب���ة   ٭

القطيفي
انوار خضر سيد حوران  ٭

فرح عاشور محمد حسن  ٭
الزهراء عدنان جراغ  ٭

عب���اس  فاض���ل  س���ارة   ٭
المطوع

هاجر خالد العدواني  ٭
احمد سعود الميموني  ٭

ش���يماء عبدالنب���ي عل���ي   ٭
الزقاح

دانة وائل جواد الكيالي  ٭
انور هاش���م  آي���ة حات���م   ٭

الحسيني
آية الخلف  ٭

عي���ادة  ه���الل  وس���مية   ٭
العنزي

عقي���ل  اديه���م  خل���ود   ٭
الظفيري

عبدالمعي���ن  ني���روز   ٭
المنصور

بدري���ة موس���ى صخيبر   ٭
الرشيدي

علوم األشعة

سارة غازي فيصل باش  ٭
آالء غازي زبن  ٭

لجين بدر محمد التراكمة  ٭
فاطمة هاشم الهاشمي  ٭
نوال معزي الرشيدي  ٭
هديل احمد المطيري  ٭

حنان فهد جابر الشمري  ٭
سمية حسين أشكناني  ٭

فاطمة احمد الصايغ  ٭

أعلن العميد املس��اعد للشؤون االكادميية بكلية 
العلوم الطبية املس��اعدة في جامعة الكويت د.علي 
عبدالرحمن دش��تي، ان مكتب التوجيه واالرش��اد 
بالكلية انتهى من فترة حتديد التخصص والتحويل 
الداخلي بني االقس��ام العلمي��ة لكلية العلوم الطبية 
املس��اعدة لدفع��ة 2009- 2010، مبين��ا ان مجموع 
احل��االت املس��توفاة للتخص��ص الت��ي مت قبولها 
في حتدي��د التخصص هي 141 حالة مقس��مة على 
تخصصات الكلية وه��ي كالتالي: 41 مت قبولهم في 
قسم علوم املختبرات الطبية، و40 في قسم العالج 
الطبيع��ي، و20 في قس��م العالج املهن��ي، و22 في 
قس��م علوم االشعة النووية والتشخيصية و18 في 

قسم ادارة املعلومات الصحية.

وأشار د.دشتي الى ان مكتب التوجيه واالرشاد 
قام بإرس��ال مجموع االس��ماء التي مت قبولها الى 
عم��ادة القبول والتس��جيل بجامع��ة الكويت حتى 
يتس��نى لهم وضع االسماء بالتخصصات اجلديدة 
لك��ي يتمكن الطالب من التس��جيل باملقررات التي 
تطرحها االقسام العلمية في الكلية للفصل الدراسي 
االول 2010 - 2011. وتقدم د.علي دش��تي بالش��كر 
اجلزيل الى مكتب التوجيه واالرشاد في الكلية على 
اجله��ود املضنية واملبذولة من اج��ل خدمة الطلبة 
والطالبات، كم��ا متنى للطلبة والطالب��ات التوفيق 

والسداد في احلياة العلمية واالكادميية.
وفيما يلي أسماء الطلبة املقبولني في تخصصات 

الكلية:

فاطمة س���عود عبدالعزيز   ٭
المسعود

ش���يماء عبدالرحمن فرج   ٭
اللميع

أمالك فهد الزعبي  ٭
وعد سالم الراجحي  ٭

دالل مختار مراد  ٭
زهراء عبدالرزاق حاجية  ٭

تحرير جابر صحاف  ٭
سمية غازي صالح صالح   ٭

السبتي
مريم مزعل محمد  ٭

منيرة عبداهلل الهديب  ٭
ايمان شاكر ماطر الفراج  ٭

فاطمة محمد الشهري  ٭

انتص���ار ابراهي���م حاك���م   ٭
الشمري

أمين���ة احم���د عل���ي المال   ٭
الجفيري

مرام اس���ماعيل يوس���ف   ٭
جمال

هديل هاتف عيدان العيدان  ٭
نوف عبداهلل دلى العنزي  ٭

زينب حكيم بوحمد  ٭
حن���ان مم���دوح ابراهي���م   ٭

جحيل
فرح عادل السرحان  ٭

نوف حسين علي بوعركي  ٭
رشا سليمان عبدالرزاق  ٭

خديجة حيدر علي اشكناني  ٭

سارة حمد السعيدي  ٭
أنوار محمد الشمري  ٭

لول���وة عبدالعزي���ز احمد   ٭
الوشمي

سامية برجس العجمي  ٭
حنان محمد حسين  ٭

اسراء فاضل المسري  ٭

علوم المختبرات الطبية

حوراء سليمان عبدالرحيم   ٭
امير

سارة عبداهلل الثواب  ٭
نعيمة سالم عيدان محميد  ٭
فرح شاكر محمود التناك  ٭
ياسمين عايد خلف جابر  ٭

إدارة المعلومات الصحية

انوار محمد شعيب فايز  ٭
فاطمة عبدالعزيز الدشتي  ٭

حصة علي ناصر ثاني  ٭
عهود محارب الحربي  ٭

حس���ن  محم���د  فاطم���ة   ٭
الدوخي

هاجر عبدالحميد العنزي  ٭
فاطمة خالد الهمالن  ٭

محمد حميد رضا  ٭
عب�داله������ادي  فاط�م����ة   ٭

الموسوي
ابرار ابراهيم حسين  ٭
سارة عائد الحيص  ٭

ألطاف مرزوق  ٭

د.علي دشتي
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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(

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 للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

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 بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم 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

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

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 

للبـيـع
حمل باالأوقاف
اأر�سي مع الديكورات

تلفون : 66988842

تعديل كيان قانوين

تقدم : 1- خالــد فهد حم�سن العجمي

           2- بريكة نا�سر طينان الدو�سري

اأ�سحاب �سركة/ �سقر الفروانية للمقاوالت 

العامـــــــة للمبـــــــاين ذات م�سوؤولية حمدودة . 

بطلب اإىل اإدارة ال�سركات بوزارة التجارة: 

تعديل الكيان القانـــــــوين لل�سركــــة مـن ذات 

م�سوؤولـــيــــــة حمدودة اإىل ت�سامنيـــة.  يرجى 

ممن له اعرتا�ض ان يتقدم للإدارة املذكورة 

خلل �ستون يومًا مـــــــن تاريخ ن�سر االعلن 

باعرتا�ض خطي مرفقـــــــًا به �سند املديونية 

واإال فلن يوؤخذ بعني االعتبار.

دخل جيــد المحــالت م�سمـنـة
3200 د.ك وال�سعر 160 الف دينار كويتي

غيـر قابـــل للم�ساومـة

هاتف : 55688834

للبيع اأربعة �شالونات رجـالـي


