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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلنت د.رنا الف���ارس مديرة البرنامج 
اإلنشائي بجامعة الكويت أنه مت تزويد جلنة 
املناقصات املركزية باملس���تندات املتعلقة 
مبناقصة إنشاء وتش���غيل وصيانة كلية 
العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس مبدينة 
صباح الس���الم اجلامعية � جامعة الكويت 

بهدف طرحها على شركات املقاوالت املؤهلة 
واإلعالن عنها في اجلريدة الرسميةحسب 
النظم املعمول بها.واشارت د.الفارس الى أن 
الكتاب املوجه للجنة املناقصات املركزية طلب 
تضمني اإلعالن ما يشير الى أنه على جميع 
املناقصني العامليني املشتركني في هذه املناقصة 
حضور االجتماع التمهيدي الذي سيعقد في 

مقر البرنامج االنشائي بجامعة الكويت في 
موقع اجلامعة بالشويخ بعد 14 يوما من تاريخ 
اإلعالن عنه باجلريدة الرسمية كما أشارت 
أيضا الى أن فترة تقدمي العطاءات ستكون 
45 يوم���ا من تاريخ اإلعالن وأن آخر موعد 
لتسلم االستفسارات من املناقصني سيكون 

قبل موعد اغالق املناقصة ب� 14 يوما.

45 يومًا لتقديم العطاءات بمناقصة »العلوم« في مدينة صباح السالم

الرفاعي اعتمد المناصب اإلشرافية بمعهد الطاقة

لجنة التدريب بـ»التطبيقي« بحثت 
استعدادات المبنى الجديد لمعهد االتصاالت

 محمد هالل الخالدي
عقد في املبنى اجلديد للمعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة اجتماع 
جلنة شؤون التدريب والذي كان 
الهيئة  برئاس����ة نائب مدير عام 
لش����ؤون التدريب سعاد الرومي 
وبحضور اعضاء جلنة ش����ؤون 
التدريب الت����ي تتكون من جميع 
مدي����ري املعاهد التابع����ة لقطاع 
التدريب في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.
ويعد املبنى اجلديد للمعهد من 
أحدث املباني التي شيدتها الهيئة 
من أجل مواجهة احتياجات الدولة 
املس����تقبلية من املوارد البشرية 
املدربة، هذا وقد مت خالل االجتماع 
طرح العديد من األمور املهمة التي 
تهم القطاع.بدوره أكد مدير املعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة عباس 
السماك ان عقد هذا االجتماع في 
املبن����ى اجلديد يؤكد مدى حرص 
نائب مدير عام الهيئة على اجناح 

جميع األنشطة املمهدة حلفل افتتاح 
املبنى اجلديد، مشيرا الى ان جميع 
امكانيات املعه����د متاحة جلميع 
مديري املعاهد من اجل استخدامها 
واستغاللها في كل ما يخص رفع 
مكانة قطاع التدريب وجميع اجلهات 

التابعة له.وبعد انتهاء االجتماع قام 
السماك مبرافقة نائب املدير العام 
التدريب وجميع أعضاء  لشؤون 
جلنة ش����ؤون التدريب في جولة 
تفقدية للمبنى اجلديد وما يحتويه 

من مرافق.

 محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
د.يعقوب الرفاعي عددا من القرارات 
باعتماد تكلي����ف عدد من اعضاء 
هيئ����ة التدريب باملعه����د العالي 
للطاقة وملدة عام وهم: يوس����ف 
احمد الكندري رئيسا لقسم املواد 
العامة، عبدالوهاب جاسم السلطان، 
رئيسا لقسم املصادر املالية، هاني 
يوسف الفهد رئيسا لقسم القوى 
الثويني  الكهربائية، عادل محمد 
امليكانيكية،  القوى  رئيسا لقسم 
محمد فهد احلمدان رئيسا لقسم 
الكهربائية.وهذا ضمن  الشبكات 
االستعدادات احلثيثة التي تبذلها 
كلية الدراسات التكنولوجية لبدء 
برنامج البكالوريوس في تكنولوجيا 
الهندس����ة الكيميائية استضافت 
الكلية عميد كلية الهندسة بجامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف ومساعده 

للشؤون االكادميية د.عبداللطيف 
اخلليفي ورئيس قس����م الهندسة 
الكيميائية ووفدا مرافقا من كلية 
الهندس����ة بجامعة الكويت، وكان 
في استقبالهم عميد كلية الدراسات 
التكنولوجية د.وائل احلس����اوي 
ومساعد العميد للشؤون االكادميية 

د.عبدالعزيز النجار ومساعد العميد 
للشؤون الطالبية د.خالد اخلالدي 
ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة 
الكيميائية د.محمد احليان واعضاء 
هيئة التدريس بالقسم، بعد ذلك 
ق����دم مس����اعد العميد للش����ؤون 
الطالبية عرضا شرح فيه الفرق 
بني بكالوريوس علوم الهندس����ة 
التكنولوج����ي  والبكالوري����وس 
ومبررات استحداث البرنامج ومدى 
حاجة سوق العمل املاسة له بناء 
على ردود جهات العمل ومدخالت 
الطلبة ومحتوى  البرنامج م����ن 
البرنام����ج اجلديد، ثم فتح الباب 
للنقاش ال����ذي تناول اهم النقاط 
التي البد  من حتقيقها لبدء برنامج 
البكالوري����وس ف����ي تكنولوجيا 
الهندسة الكيميائية، والتي تضمن 
التنسيق املالئم  بني جامعة الكويت 
وكلية الدراسات التكنولوجية ملا 

فيه مصلحة البالد.

د.يعقوب الرفاعي

جانب من املشاركني في احللقة التدريبية

سعاد الرومي خالل االجتماع

بحضور مجموعة من الشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم

»األميركية« استضافت »ديل كارنيجي« لتنمية مهارات الطلبة

الحسيني حصل على الدكتوراه في »اإلعالم البيئي«

استضاف مركز التعليم املستمر في 
اجلامعة األميركية ف����ي الكويت وملدة 
3 ايام، حلقة ديل كارنيجي التدريبية 
املعروفة عامليا بدوراتها التدريبية وتلبية 
احلاجة الى مهارات التواصل والقيادة 
في مكان العمل، وعقدت احللقة في حرم 
اجلامعة األميركية في الساملية بحضور 
مجموعة كبيرة من املشاركني من الشركات 

واملؤسسات في جميع أنحاء العالم.
وصمم����ت حلق����ة دي����ل كارنيجي 
التدريبية لتعزي����ز مجموعة متنوعة 
من املهارات الالزمة للنجاح األمثل من 
الناحيتني املهنية والشخصية، وشملت 
حلقة ديل كارنيجي التدريبية حلقات 
مختلفة كل يوم، احللقة األولى كيفية 
التحكم العاطفي ومعاجلة عدة قضايا مثل 
مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على 

التكيف والسيطرة على اإلجهاد.
الثاني����ة على بناء  وركزت احللقة 
املصداقية والثقة واالحترام وس����لطت 
الضوء على القدرة على القيادة األساسية 
واستعادت الثقة مع الزمالء واملوظفني 

والعمالء، اما احللقة الثالثة فخصصت 
للتركي����ز واالنضباط، واستكش����اف 
التحديات اليومية التي تواجه القياديني 
البقاء عل����ى رأس  للمحافظ����ة عل����ى 
املسؤوليات اإلدارية ويغيرون باستمرار 
مكان العمل، وقدم للمش����اركني أساسا 
متينا لتنظيم وترتيب أولويات املهام 
من أجل حتقيق نتائ����ج مثلى.وافتتح 
التعليم  التدريب مس����اعد مدير مركز 
املستمر بارين تاجاني ومدير التدريب 
واملدرس املعتمد لدورات ديل كارنيجي 
في الكويت د.ستيسي الغواص، وشهد 
التدريب حضورا حافال أتاح للمشاركني 
فرصا كثيرة للتفاعل بش����كل كامل من 
خالل مجموعة متنوعة من األنش����طة 
والتدريبات واملناقش����ات، وعلق احد 
املش����اركني على التدريب قائال: شارك 
اجلميع بصورة فاعلة مما أس����هم في 
رفع معنوياتنا وحفزن����ا للتعلم، أهم 
ما تعلمناه هو ضرورة العمل كجماعة 
لتحقيق النجاح، وبأن التغيير ضروري 

لصالح بيئة العمل.

 القاهرة ـ  هناء السيد
حصل الباحث احمد عبيد احلسيني 
رئيس قسم مجلة املواصالت والصحافة 
بوزارة املواصالت على درجة الدكتوراه 
من جامعة عني شمس في تخصص االعالم 
البيئي، وتعد رسالته االولى من نوعها 
بالوطن العربي حول »تطوير منظومة 
االعالم املدرسي لتنمية املواطنة البيئية 
لدى تالميذ املرحلة املتوسطة في الكويت«.

وتكونت جلنة املناقشة من د.محمد معوض 
ابراهيم، استاذ االعالم بجامعة عني شمس 
)مشرفا ورئيسا للجنة(، ود.محب محمود 
الرافعي استاذ التربية البيئية بجامعة 
عني شمس مش����رفا ومناقشا، ود.خالد 
القحص استاذ االعالم املساعد بجامعة 
الكويت، ود.ش����عبان ابواليزيد حسني 
شمس عميد كلية االعالم فنون االتصال 
جامعة 6 اكتوبر عضو ومناقش، ود.ليلى 
ابراهيم احمد معوض، اس����تاذ املناهج 
وطرق التدريس، كلية التربية بجامعة 

عني شمس، وتناول الباحث في رسالته 
اهمية املواطنة بشكل عام وانواعها، والتي 
تفرع منها املواطنة البيئية، والتي ركز 
الباحث على اهمية تنميتها، وكذلك اهمية 
ادراك مفهومها للوصول الى ابعادها الثالثة 
»املسؤولية البيئية، واملشاركة والعمل 
اجلماعي، والعدالة البيئية« التي ينبغي 
علينا تنميتها.واوضح الباحث اهمية دور 
االعالم واالعالم املدرسي في تنمية املواطنة 
البيئية لدى تالميذ املرحلة املتوسطة في 
الكويت، واشادت اللجنة بأهمية الدراسة 
والتي تعنى بتنمية املواطنة البيئية لدى 
تالميذ املرحلة املتوس����طة في الكويت.
باالضافة الى ذلك اشارت اللجنة الى ان 
هذه الدراسة تعد االولى من نوعها في 
الوطن العربي، وانها تسجل علميا لصالح 
الكويت ولصالح الباحث، كما انهم افادوا 
بان احلسيني يعتبر اول باحث عربي 
يبحث في مجال املواطنة البيئية على 

الباحث أحمد عبيد احلسيني متوسطا جلنة املناقشة    )ناصر عبدالسيد(املستوى االكادميية العربي.
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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

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 يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق موؤجر 2000 دينار

يوجـد فيه حمــــل جتــــاري 

ال�سوم 320 األف دينار

للبيع بيت يف الرحاب
ظهر وبطن و�سكة يفتح على ا�سبيلية

موؤجر 800 دينار 3 اأدوار مراجعة 175 الف دينار

للبيع بيت يف ال�صليبخات
750م نظام فيلتان الأمامي

 3 اأدوار والثاين دورين و�سرداب 

للبيع يف ا�سبيلية بيت ظهر وبطن 270000

للبيع اأر�س يف االندل�س
زواية 1000 م على 3 �سوارع 

للبيع اأر�ض 750م زاوية مع �ساحة

66264573  - 90099075  - 66191614

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل
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نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

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


