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الجامعــــة
والتطبيقي

طمأنت وزارة التعليم العالي أهالي الطلبة الكويتيني 
الدارسني مبدينة »كريستشيرش« بنيوزيلندا التي 
تعرضت لزلزال امس األول، مؤكدة ان جميع الطلبة 

بخير ولم يصابوا بسوء.
ونقلت الوزارة في بيان ل� »كونا« عن املستش���ار 
الثقافي ورئيس املكتب الثقافي باس���تراليا د.احمد 
األثري قول���ه ان الزلزال ال���ذي تعرضت له املدينة 

بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر وتس���بب 
في إصابة عدد قليل من السكان وإحلاق أضرار مادية 
جسيمة، كما أعلنت حالة الطوارئ في املدينة الواقعة 

على الساحل الشرقي من البالد.
واض���اف البيان ان األثري بادر باالتصال بجميع 
الطلبة الكويتيني الدارس���ني في املدينة لالطمئنان 

عليهم مؤكدا ان أيا منهم لم يصب بسوء.

»التعليم العالي«: طلبتنا في نيوزيلندا لم يصبهم أذىجراء الزلزال

عمادة القبول استكملت استعداداتها الستقبال المستجدين

األنصاري: قبول 10 آالف طالب وطالبة 
في »التطبيقي« والنتائج األربعاء المقبل

محمد هالل الخالدي
أوضح عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب د.أحمد األنصاري 
ان أعداد املقبولني في كليات ومعاهد الهيئة للعام 
الدراسي القادم بلغت 10 آالف طالب وطالبة، وأكد 
ان الهيئة مستمرة في قبول جميع املتقدمني ممن 
تنطبق عليهم الشروط ومستمرة في أداء رسالتها 
التعليمية جتاه املجتمع وتزويد سوق العمل بالعمالة 
الوطنية املدربة. وأكد د.األنصاري ان نتائج قبول 
املتقدمني لكليات ومعاهد الهيئة ستعلن االربعاء 
8 اجلاري، و»األنباء« تؤكد بدورها نش���ر جميع 
أسماء املقبولني حال إعالنها من قبل عمادة القبول 

والتسجيل.
من جهة ثانية أش���ار عميد القبول والتسجيل 

ب�»التطبيقي« ال���ى ان عمادة القبول والتس���جيل انتهت من اعداد 
تقومي جديد للعام الدراسي القادم يضم جميع املعلومات الضرورية 
التي يحتاجها الطالب املستجد واملقيد على حد سواء، وقال ان هذا 

التقومي هو األول م���ن نوعه الذي تصدره عمادة 
القبول والتسجيل، وأكمد د.األنصاري أن التقومي 
اجلديد مت تصميمه بطريقة مبتكرة بحيث ميكن 
وضعه في اجليب ومن ورق مش���مع مقاوم للماء 
حتى يبقى أطول فترة ممكنة عند أبنائنا الطلبة، 
والتقومي يضم اضاف���ة الى جميع املواعيد املهمة 
لعمليات التسجيل والسحب واالضافة وغيرها من 
املواعيد الدراسية، معلومات هامة حول اجراءات 
التسجيل والسحب واالضافة والكثير من املعلومات 

التي تخدم الطلبة.
وأكد د.األنصاري ان عمادة القبول والتسجيل 
انتهت من طباعة الكمي���ات املطلوبة من التقومي 
وسلمتها الى الكليات واملعاهد والتي بدورها ستسلم 
كل طالب وطالبة نس���خة من التقومي عن طريق 
األقسام العلمية، وفي ختام تصريحه ل� »األنباء« متنى د.األنصاري 
من جميع الطلبة املقبولني االلتزام باملواعيد والتعليمات وبذل اجلهد 

واحلرص ليس فقط على النجاح بل على التفوق والتميز.

د.أحمد األنصاري

بعد صدور قرارات اعتماد المناصب اإلشرافية بـ »التطبيقي«

الحداد مساعدًا لعميد التربية األساسية 
والسلطان للدراسات التجارية لمدة عامين
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البلوشي

رئيسا لقسم التربية املوسيقية بكلية 
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رئيسا لقسم اإلحصاء بكلية الدراسات 
التجارية
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السعيد

رئيسا لقسم القانون بكلية الدراسات 
التجارية
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رئيسا لقسم احملاسبة بكلية الدراسات 
التجارية
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د.عبداللطيف 
الرخيص

رئيسا لقسم اإلدارة بكلية الدراسات 
التجارية
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برئاسة التدريب امليداني بكلية 
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للقيام بأعمال رئيس املكتب الفني مبعهد 
السكرتارية واإلدارة املكتبية )بنني(
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رئيسا ملكتب اجلودة باملعهد الصناعي � 
الشويخ

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
ــتاذ مشارك ـ بكلية  عددا من القرارات تقضي بتعيني د.عبداهلل احلداد ـ أس
التربية االساسية للعمل بوظيفة مساعد العميد للشؤون األكادميية بالكلية ملدة 
ــنتني. وتعيني د.وليد السلطانـ  أستاذ مشاركـ  مساعدا للعميد للشؤون  س

األكادميية بكلية الدراسات التجارية ملدة سنتني.
وتكليف نوال الزاملـ  مدرب )أ(ـ  مساعدا ملدير معهد السكرتارية واإلدارة 

املكتبية ـ بنات ـ وذلك ملدة سنة.
ــص )ب( ـ املعهد العالي  ــم ـ مدرب متخص ــني قاس وجتديد ندب د.حس
ــوق العمل ـ  لالتصاالت واملالحة، للعمل مديرا إلدارة متابعة اخلريجني وس

قطاع التخطيط والتنمية ـ باإلضافة الى عمله األصلي، وذلك ملدة عام.
ــية بشغل  وتكليف صوغية كاظم احمدي محاضر بكلية التربية األساس
ــهر  ــؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب ملدة 6 أش وظيفية مدير ادارة ش

وحلني تعيني مدير إدارة وذلك اعتبارا من 2 اجلاري.
وقرارات بتعيني وتكليف عدد من رؤساء األقسام العلمية وهم:

د.عبداهلل احلداد د.يعقوب الرفاعي
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نايف الفضلي

للقيام بأعمال رئيس مكتب التدريب 
امليداني ومتابعة اخلريجني مبعهد 

التدريب املهني


