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فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

اعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء 7 طالب ملراجعة 
ادارة البعثات ـ مبنى رقم »1« الدور االول وذلك بالسرعة 
املمكنة، وفيما يلي األسماء: احمد خلف محمد خلف درع، 
بدر ســـعد مروح فرحان العنزي، طالل علي فراج دخيل 
العوام الشـــمري، عبدالعزيز ســـعود سعد رجا احلربي، 
عبدالكرمي عايض رجا ســـالم الوهيدة، عبدالهادي غصن 

مشلش العجمي، محمد هادي خلف العنزي.

التعليم العالي تدعو 7 طالب لمراجعتها

»التطبيقي«: إدراج الجامعات البريطانية 
ضمن خطة البعثات بدءًا من أكتوبر المقبل

 البهبهاني: »األساسية« استعدت
الستقبال الطالبات المستجدات

محمد هالل الخالدي
أكدت مديرة ادارة البعثات والعالقات الثقافية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حصة النجادة موافقة اللجنة العامة 
للبعثات في اجتماعها الثاني الذي عقد أغسطس املاضي على السماح 
ملرشحي البعثات الراغبني في الدراسة في اجلامعات البريطانية 
بااللتحاق باجلامعات العشـــر األوائل وفقا لدليل املكتب الثقافي، 
علـــى ان تكون من ضمن اجلامعات املذكـــورة في القرار الوزاري 
وضمن أفضل 200 جامعة الوارد ذكرها في تقييم جريدة التاميز 
البريطانية، وأوضحت النجادة ان اللجنة العليا للبعثات أقرت أال 
يزيـــد عدد املبتعثني على 3 طلبة في كل تخصص وان العمل بهذا 
القرار سيتم ابتداء من األول من شهر أكتوبر املقبل، وأشارت الى 
استمرار تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة العامة للبعثات 
الســـابقة بشأن االلتحاق باجلامعات اخلمس األولى حسب تقييم 
دليل املكتب الثقافي للجامعات البريطانية على ان يرد ذكرها في 
القرار الوزاري بحيث تطبق على معيدي البعثة اجلدد واملستمرين 

بالدراسة حاليا والراغبني في التحول من جامعة الى أخرى.

القاهرة ـ هناء السيد
اعلن رئيس املكتب الثقافي بسفارتنا لدى القاهرة 
د.عيس��ى االنصاري انه مت االتفاق مع وزارة التعليم 
العالي املصرية على عدم اعتماد اي ش��هادة للمرحلة 
الثانوي��ة ما لم تكن وفق النظام املوحد املعمول به في 

الكويت.
واض��اف االنصاري في تصريح ل��� »كونا«: »ان 
هذا القرار جاء تطبيقا للمالحظات التي اثارتها وزيرة 
التربي��ة ووزي��رة التعليم العال��ي د.موضي احلمود 
مع وزير التعلي��م العالي املصري دهاني هالل خالل 

زيارتها االخيرة للقاهرة«.
واش��ار الى ان ه��ذا االتفاق »س��يطبق في العام 
الدراس��ي 2012 � 2013، اي بع��د عامني دراس��يني«، 
موضحا انه »سيتم قبول الطلبة الكويتيني احلاصلني 

على ش��هادة الثانوية وفق النظ��ام املوحد فقط وان 
هذه الشهادات سيتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم 

العالي املصرية«.
اما فيما يتعلق بش��هادات الثانوي��ة العامة )نظام 
الفصل��ني( فذكر د.االنص��اري »ان حملة ش��هادات 
الثانوي��ة الع��ام بنظام الس��نوات )نظ��ام الفصلني( 
س��تعتمد ش��هادتهم من قبل وزارة التعلي��م العالي 

املصرية حتى العامة الدراسي 2011 � 2012.
هذا واعل��ن املكتب الثقافي اس��ماء الدفعة الثالثة 
م��ن الطلبة املرش��حني للقبول بجامع��ات جمهورية 
مصر العربي��ة للعام اجلامعي احلال��ي 2010 � 2011، 
ودعاهم الى س��رعة سداد رس��وم قدم املؤهل )500 
جنيه مصري( عن كل عام دراس��ي سابق، وفيما يلي 

االسماء:

جامعة عني شمس
فهــــد صالح هــــادي صالح   ٭
ـ احلقوق  العازمي  الصوان 

ـ جامعة بنها
فهد عبدالعزيز خلف راشد   ٭
ســــعد احلربــــيـ  التجارةـ  

جامعة طنطا
فهد مناحي فالح تني مناحي   ٭
الدوسريـ  احلقوقـ  جامعة 

جنوب الوادي
فهد نايف احمد غامن جاسم   ٭
الدبوس ـ االلســــن ـ جامعة 

عني شمس
مبــــارك محمد غــــامن محمد   ٭
ـ اخلدمة  الوادي  ســــليمان 
االجتماعية ـ جامعة حلوان

مجبــــل مذكر مجبــــل مذكر   ٭
املطيري ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
محمــــد بــــدر تركــــي بــــدر   ٭
النويهضـ  التجارةـ  جامعة 

الزقازيق
محمــــد  جاســــم  محـمــــد   ٭
عبدالرحمن حـسني العوضيـ  

التجارة ـ جــامعة القاهرة
محمد جمال ناصر مرزوق   ٭
عبداهلل الشطي ـ التجارة ـ 

جامعة عني شمس
محمــــد مشــــعان منيخــــر   ٭
طاحوس ـ احلقوق ـ جامعة 

االسكندرية
محمد مشعل ثنيان معيوف   ٭
الشمري ـ التجارة ـ جامعة 

القاهرة
مرمي عصام خليل احمد الداود   ٭
ـ التجارة ـ جامعة املنوفية

مرمي محمــــود عبدالزهراء   ٭
ـ احلقوق  املتروك  مال اهلل 

ـ جامعة القاهرة
مشاري جاسر علي خزعل   ٭
الفضلي ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
منى حمــــود نزال رشــــيد   ٭
املعصب ـ تربيــــة ـ جامعة 

حلوان
وليد خالد صــــرداح خلف   ٭
قشــــعان املطيريـ  التجارة 

ـ جامعة بنها

محمــــد علي احملمــــد علي ـ 
احلقوق ـ جامعة اسيوط

عذبي عيد عايض عيد رباح   ٭
العتيبي ـ احلقوق ـ جامعة 

جنوب الوادي
عذبي محمد راشد مرعي شايع   ٭
الهاجري ـ احلقوق ـ جامعة 

املنصورة
عقاب عواض سعيد جغيثم   ٭
املطيري ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
علي خليفــــة اجليغم خالد   ٭
العازمي ـ احلقوق ـ جامعة 

االسكندرية
علي منصور صنت عزيبان   ٭
مسعود الديحاني ـ احلقوق 

ـ جامعة االسكندرية
عمر محمد منصور املصرجح   ٭
العجمي ـ التجارة ـ جامعة 

طنطا
غامن جطلي عليــــان دبيان   ٭
املطيــــري ـ اداب ـ جامعــــة 

القاهرة
فاضــــل محمد فاضل عباس   ٭
محمــــد العبــــاد ـ التجارة ـ 

جامعة بني سويف
فتوح صالح مهديـ  احلقوق   ٭

ـ جامعة عني شمس
فهد نايف راضي نزال راضي   ٭
التجــــارة وادارة  ـ  الفضلي 

االعمال ـ جامعة حلوان
فهد ســــــعد عـجيل محمـد   ٭
حديــــد عــــرادة ـ التجارة ـ 

ســــعود جــــاراهلل عبداهلل   ٭
جاراهلل هادي احلســــيني 
جامعــــة  ـ  احلقــــوق  ـ 

االسكندرية
طــــارق نايف ســــعود نوار   ٭
ـ  ـ احلقوق  العتيبي  صالح 

جامعة جنوب الوادي
طالــــب عبدالرحيم عبداهلل   ٭
طالــــب بخــــش ـ اخلدمــــة 
االجتماعية ـ جامعة حلوان

عائشة ثنيان تركي عمران   ٭
احمد العمرانـ  آدابـ  جامعة 

الزقازيق
عبداهلل حمدان ظافر احلمدان   ٭
الصويانـ  احلقوقـ  جامعة 

عني شمس
خالــــد صالــــح  عبــــداهلل   ٭
عبــــداهلل  عبدالرحمــــن 
التويجريـ  التجارةـ  جامعة 

القاهرة
عبداهلل خلف عبداهلل بديوي   ٭
بــــادي الراجحي ـ احلقوق ـ 

جامعة االسكندرية
عبداهلل عدنان ناصر عبداهلل   ٭
الروضانـ  احلقوقـ  جامعة 

جنوب الوادي
عبــــداهلل ماضي احمد بجاد   ٭
حمد بجاد الهاجريـ  التجارة 

ـ جامعة بني سويف
عبداهلل هادي عبداهلل مسلم   ٭
حجاب العتيبي ـ احلقوق ـ 

جامعة اسيوط
عبدالوهاب عدنان علي موسى   ٭

خالــــد عبــــداهلل خالد هذال   ٭
انعيس املطيري ـ احلقوق 

ـ جامعة عني شمس
خالد عبيد فالح دخيل اهلل   ٭
بن ثواب العدوانيـ  التجارة 

ـ جامعة بني سويف
دالل صالح عبدالرحمن محمد   ٭
الهنــــدي ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
راشــــد جمال عيسى احمد   ٭
عيسى محمد حسن الفيلكاوي 

ـ احلقوق ـ جامعة اسيوط
راشد محمد راشد سعد صغير   ٭
التجــــارة وادارة  ـ  العجمي 

االعمال ـ جامعة حلوان
ســــالم حمود مصبح حمد   ٭
الرومــــي العازمي ـ التجارة 

ـ جامعة بني سويف
سالم فارس اسمر خالد فارس   ٭
الفضلي ـ احلقوق ـ جامعة 

االسكندرية
سالم محمد حمد محمد حمد   ٭
العتيقي ـ التجارة ـ جامعة 

املنوفية
ســــعد صالح حسن سيف   ٭
راضي الشمري ـ احلقوق ـ 

جامعة اسيوط
سعد محمد علي عبدالرحيم   ٭
عبداهلل حســــن ـ التجارة ـ 

جامعة القاهرة
سعدون هادي مبارك هادي   ٭
الرشيديـ  التجارةـ  جامعة 

قناة السويس

احمد محمد احمد عبداحلميد   ٭
التجــــارة وادارة  ـ  ابراهيم 

االعمال ـ جامعة حلوان
باســــل محمد عذبي مروي   ٭
ماشع الظفيري ـ احلقوق ـ 

جامعة االسكندرية
بدر سامي حمران حمود سند   ٭
العازمي ـ التجارة ـ جامعة 

املنوفية
بدر محمد فهد عبيد طلمس   ٭
العتيبي ـ التجارة ـ جامعة 

املنصورة
بدر ناصر ضويحي ســــعد   ٭
شــــديد اخلالدي ـ احلقوق ـ 

جامعة اسيوط
بدر نايف جليل مدعث حايف   ٭
الشمري ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
بندر جمعان مرزوق رضيان   ٭
املطيري ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
جراح فهيد محسن صايل زايد   ٭
املطيري ـ احلقوق ـ جامعة 

اسيوط
حماد بداح حماد فهد سعود   ٭
طامي الدوسري ـ احلقوق ـ 

جامعة القاهرة
حمد طلــــق مبارك اجلنوبي   ٭
الرشيديـ  التجارةـ  جامعة 

قناة السويس
حمد عبداحملسن محمد جابر   ٭
ـ  ـ احلقوق  سهيل املطيري 

جامعة القاهرة

وكذلك ســـيكون هناك في ذات 
اليوم ندوات تنويرية للطالبات 
املستجدات يشارك فيها العميد 
املســـاعد للشـــؤون الطالبية/ 
النوعية  املكاتب  بنات ورؤساء 
»مكتب االرشاد االكادمييـ  مكتب 
النشاط والرعاية الطالبيةـ  مكتب 
التسجيلـ  مكتب التربية العملية( 
واملرشـــدون العامون باألقسام 
العلمية، حيث ســـتعقد ورش 
الطالبات  عمل تتضمن تعريف 
النوعية  باختصاصات املكاتب 
وباللوائـــح الطالبيـــة املعمول 

بالهيئة والكلية.
وأكدت د.البهبهاني ان فترة 
االرشاد والتسجيل تستمر يومي 
األربعاء واخلميس املوافقني 22و 
الدراســـة  2010/9/23، وبدايـــة 
ســـتكون يـــوم األحـــد املوافق 
2010/9/26، كمـــا ان بداية فترة 
املتأخر والســـحب  التســـجيل 
واإلضافة تبدأ نفس اليوم حتى 

.2010/9/30

آالء خليفة
العميد املســـاعد  تقدمـــت 
للشؤون الطالبية - بنات بكلية 
التربية االساســـية د.بهيجة 
البهبهاني الى ادارة الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
والى جميع زمالئها وزميالتها 
اعضاء هيئة التدريس وهيئة 
التدريب واإلداريـــني بالهيئة 
الطالبات املســـتمرات  والـــى 
واملســـتجدات بأطيب التهاني 
مبناســـبة بدء العام الدراسي 

اجلديد 2011/2010.
وأكدت د.بهيجة البهبهاني أن 
جلنة الشؤون الطالبية بالكلية 
برئاستها قد أنهت االستعدادات 
الستقبال الطالبات املستجدات 
الدراســـي األول  الفصـــل  في 

 .،2011/2010
وأضافـــت د.البهبهاني ان 
عمادة الكلية ملتزمة باملواعيد 
الدراســـي  املذكورة بالتقومي 
الدراســـي 2011/2010«  »العام 

والذي أصدرتـــه عمادة القبول 
العامة  الهيئة  والتســـجيل في 

للتعليم التطبيقي والتدريب. 
البيانات  والـــذي يتضمـــن 
التالية: يومـــا االثنني والثالثاء 
املوافقـــني 20 ـ 2010/9/22 فترة 
املقابالت الشـــخصية للطالبات 
املقبوالت، باالضافة الى امتحان 
اللغـــة اإلجنليزية،  مســـتوى 

حصة النجادة

د.عيسى األنصاري

د.بهيجة البهبهاني

األنصاري: قبول 60 طالبًا وطالبة في الجامعات المصرية
الكويت ومصر اتفقتا على عدم اعتماد أي شهادة للثانوية لغير النظام الموحد
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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
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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

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

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

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

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

4383 9955 - 4900 2481&كـلني رايـت

خدمة 24 �ساعة

تقدم: 1 - خلف غايل العنزي 2- عادل فرحان العنزي 3- عمر خلف العنزي 

)كويتيو اجلن�سية(. اأ�سحاب �ســركــــة املجموعة العربية للخدمات 

التعليـمـيـة/ت.ب. بطلب اإىل اإدارة ال�سـركــات بــوزارة التجــارة: 

خروج ال�سريك/ عمر خلف العنزي من ال�سركة. تعديل الكيان القانوين لل�سركة 

لي�سبح من تو�سية ب�سيطة اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة. يرجى ممن لـه 

اأن يتقدم لالإدارة املذكورة خالل �ستني يوما من تاريخ ن�سر العالن  اعرتا�س 

باعرتا�س خطي مرفق به �سند املديونية واإل فلن يوؤخد بعني العتبار.

اإعــــــــالن


