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 الخالد: االهتمام بالشباب مسؤولية كبيرة

 يعقد بمشاركة أكثر من ٦٠٠ باحث ومفكر من ٦٥ دولة

 خالل ندوة «تباين التركيبات السكانية بدول مجلس التعاون» بالجامعة

 «مؤسسة البترول» تشارك في مؤتمرين
  التحاد الطلبة في بريطانيا والواليات المتحدة

 ..والشمري يشارك في مؤتمر التعليم
  واالبتكار األكاديمي في مدريد

 الحداد: نسبة الوافدين تفوق المواطنين
  في دول الخليج منها ٤٨ ٪ عمالة غير مؤهلة 

 الخميس: توفير بيئة متكاملة الستقبال 
وتدريب الطلبة في المعهد اإلنشائي

 كونا: أعلنت مؤسسة البترول 
الكويتية عن مشاركتها في املؤمتر 
السنوي لالحتاد الوطني لطلبة 
اململكــــة املتحدة  فــــرع  الكويت 
وايرلندا للعام الثالث على التوالي، 
وفي امللتقى السنوي لالحتاد فرع 

الواليات املتحدة األميركية.
  وقالت املؤسســــة فــــي بيان 
صحافي ان مؤمتر االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة 
سيقام برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
العاصمة لندن حتت عنوان (٦٠ 
عاما مستمرون في العطاء.. جيال 
بعد جيل) يومي ٢٧ و٢٨ نوفمبر 

اجلاري.
  وأشــــارت الى رعايتها ايضا 
للملتقى السنوي الـ ٢٧ لالحتاد 
الكويت فرع  الوطنــــي لطلبــــة 
الواليات املتحدة األميركية املقرر 

بني ٢٥ و٢٨ نوفمبر اجلاري.
  ونقل البيان عن العضو املنتدب 
للعالقات احلكومية والبرملانية 
العامــــة واالعالم في  والعالقات 
املؤسسة الشيخ طالل اخلالد قوله 
ان االهتمام بالشــــباب مسؤولية 
كبيرة تتبناها دولة الكويت أوال 
الكويتية  البتــــرول  ومؤسســــة 

وشركاتها التابعة ثانيا.
  واضــــاف الشــــيخ طــــالل ان 
املؤسســــة ومن خــــالل رعايتها 
ملثل هــــذه املؤمتــــرات الطالبية 
تسعى جاهدة الى توفير الظروف 

املالئمة وتسخير االمكانات املتاحة 
لتحقيق العديد من النتائج ابرزها 
اســــتعراض االنشــــطة املختلفة 
للمؤسســــة والتعريــــف باآللية 

املطبقة في التوظيف.
  وذكر ان الهدف من مشــــاركة 
املؤسسة ايضا هو اطالع الطلبة 
املمنوحــــة للعاملني  املزايا  على 
فيها ومدى مالءمة تخصصاتهم 
مع احتياجات املؤسسة والقطاع 
النفطي وإلقاء الضوء على فرص 

العمل املتاحة.
  واشــــار الى أن الشــــباب هم 
الركيزة االساسية لعمليات التنمية 
االقتصاديــــة واالجتماعيــــة «ما 
جعل املؤسسة تسعى جاهدة من 
خالل مسؤوليتها االجتماعية الى 
توفير الظروف املالئمة وتسخير 
املتاحة لتعزيز مكانة  االمكانات 
الشــــباب كشــــريك اساسي في 

التنمية».
   إلى ذلك أعلن منسق قائمة 
أميـــركا  ـ  الطالبيـــة  الوحـــدة 
(alwihda.org) عبداهللا املديرس 
عن طرح املوقع اخلاص بخوض 
القائمة النتخابات الهيئة اإلدارية 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحدة االميركية 
النقابي  ووفـــد املؤمتر للعـــام 
٢٠١١/٢٠١٠، حيث ان املوقع يحوي 
رؤية طالب وطالبات الكويت في 
الواليات املتحدة لعمل االحتاد 
ووفد املؤمتر خالل العام املقبل 

والذي استشفته القائمة من خالل 
اجلوالت والتواصل املستمر مع 
املدن والواليات املختلفة في انحاء 
القـــارة االميركيـــة، كما يحوي 
املوقع قائمة مرشـــحي القائمة 
للهيئة اإلدارية وهم فهد طارق 
الســـبيعي واحمد نادر معرفي 
وســـعد نايف املطيري ومحمد 
حمد اجلوعان وناصر علي بن 
ناصر وفجر منصور حيات وسعد 
عبدالعزيز الزامل وحسن محمود 
مندني وفواز يوســـف العبيد، 
كما ان مرشحي وفد املؤمتر هم 
عبداهللا حسني بوشهري وطالل 
اســـعد االبراهيم وسالم محمد 
الدوسري ومنيرة احمد الربعي 
ومحمد اسامة الكاظمي وفهد احمد 

الكندري ووائل الثويني.
  كما ان املوقع يحتوي على قصة 
نشأة قائمة الوحدة الطالبية منذ 
عام ١٩٩٩ مرورا بفوزها بثقة طالب 
وطالبات اميركا فــــي عام ٢٠٠٢ 
وحتى يومنــــا هذا حيث توضح 
اميركا  القصة متيز احتاد طلبة 
والذي اصبح مضــــرب مثل بني 
جميع االحتاد وذلك بقيادة الوحدة 
الطالبية والتــــي وحدت الصف 
الطائفية والقبلية  الطالبي لنبذ 
التي كانت تسيطر على الساحة 
النقابية فــــي أميركا، كما يحوي 
القائمة  املوقع تفصيال ملبــــادئ 
واهدافها وهي العدالة واملساواة 

واحلرية والدميوقراطية.

 مدريد ـ كونا: افتتحت امس أنشطة املؤمتر 
الدولـــي الثالث للتعليم واالبتـــكار األكادميي 
مبشاركة أكثر من ٦٠٠ باحث ومفكر من شتى 
أنحاء العالم ميثلون نحو ٦٥ دولة منها الكويت 
الستعراض نتائج البحوث والدراسات احلديثة 

في مجال التعليم والبحث العلمي.
  ويشارك منسق برنامج التربية في جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت د.زايد 
الشمري في املؤمتر بترؤسه جلسة علمية في 
اليوم الثاني عنوانها «قضايا عاملية في التعليم 
والبحث العلمي» وسيقدم دراسة تتناول حتليل 
وتقييم االرتباطات بني مكونات املناهج الدراسية 
التي تشكل مخرجات التعليم وعالقتها بأهداف 

التعليم واجنازات الطلبة.
  ويهدف املؤمتر الذي يستمر ٣ أيام الى تعزيز 
التعاون الدولي فـــي مجال التعليم والبحوث 

التربويـــة والتبادل الثقافي فـــي كل املجاالت 
والتخصصات والتعرف على التجارب التربوية 

والعملية في البلدان األخرى.
  وسيناقش املشاركون القضايا األخالقية في 
التربية ومشـــاريع البحث العلمي والتحديات 
اجلديدة في التعليم العالي واســـتراتيجيات 
تبادل اخلبرات بني اجلامعات وبرنامج تدريس 
الطـــالب والتطوير املهني للمعلمني الى جانب 
حقوق امللكية وتنمية املوارد البشرية في التعليم 

والتربية.
  وسيتطرق املشاركون الى دور التكنولوجيا 
في التعليم والتطبيقات التكنولوجية املتقدمة 
واستخداماتها في الفصول الدراسية والتعليم عن 
بعد وحتدياته واستخدامات الوسائط املتعددة 
في التعليم وتصميم املناهج الدراسية في ضوء 

التحديات الثقافية والعاملية. 

 أكد أســــتاذ قســــم االجتماع 
واخلدمــــة االجتماعيــــة بجامعة 
الكويت د.محمد احلداد أن الهاجس 
الســــكاني بدول مجلس التعاون 
اخلليجــــي اصبح كبيــــرا، رغم 
اختالف النسبة السكانية بني دول 
املجلس إال انه متشابه في الوضع، 
بســــبب متاثل اجلانب السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي.
  جاء هذا خــــالل ندوة «تباين 
التركيبات السكانية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي ومشــــكالتها» 
التي نظمها مركز دراسات اخلليج 
واجلزيرة العربية بجامعة الكويت 
التي اقيمت ظهــــر امس االربعاء 
٣ نوفمبــــر اجلاري، فــــي نادي 
اجلامعة باحلرم اجلامعي مبنطقة 

الشويخ.
  واشــــار احلداد الى ان نسبة 
الوافدين تفوق نسبة املواطنني 
في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وهي في زيادة مســــتمرة، حيث 
وصل عــــدد املواطنني ٣٤ مليون 
نسمة في عام ٢٠٠٦، و٣٦ مليون 
نسمة في عام ٢٠٠٧ حتى اصبح 
في عام ٢٠٠٨ ٣٧ مليون نســــمة، 
وخصوصا فــــي اململكة العربية 

السعودية.
  وأوضح ان عدد سكان الكويت 
وصل الى ٣٫٤٤٤ ماليني نسمة في 
حني ان عدد املواطنني ١٫٨٠ مليون 
نســــمة، وهي نسبة متقاربة في 
السعودية واإلمارات، مشيرا الى 
ان البحرين هي الدولة الوحيدة 
التي يزيد فيها عدد املواطنني عن 

الوافدين، مؤكدا ضرورة النظر في 
الهيكل الدميوغرافي في التركيبة 
السكانية، فيجب التأكد من حتقيق 
االهداف التي تسعى إليها الدولة من 
خالل وجود وافدين مؤهلني علميا، 
وعمليا اما بالنســــبة للمواطنني 
فالدولة ملزمــــة بتحقيق جميع 
التعليمية والتدريبية  الوسائل 
لهم باالضافــــة الى توظيفهم في 

مؤسسات الدولة املختلفة.
  وأشــــار احلداد الى ان نسبة 
الوافدة غيــــر املؤهلة  العمالــــة 
تصــــل الــــى ٤٨٪ وهي نســــبة 
خطيرة والتي من شــــأنها تترك 
آثــــارا اجتماعية وثقافية وامنية 
وسياسية واقتصادية وهذا يتمثل 
في انتشار اجلرائم في املجتمع، 
والتأثير الثقافي على املواطنني، 
باالضافة الى تعرض الدولة الى 
ضغوط سياسية تدعي عدم مراعاة 
حقوق االنسان في الكويت وخروج 
بعض الوافدين في مظاهرات مؤكدا 
ان هذا االمر لم يكن موجودا في 

السابق.
  وبني احلداد ان املسؤولية تقع 
الدولة واملؤسســــات  على عاتق 
اخلاصة واملواطنني على حد سواء، 
فيجب على الدولة عدم التساهل في 
إدخال الوافدين غير املؤهلني علميا 
وعمليا وفرض القوانني وتطبيقها 
عليهم، وبالنســــبة للمؤسسات 
فيقع على عاتقها عدم االفراط في 
توظيف الوافدين وأهمية توفير 
الوظائف للعمالة الوطنية، واخيرا 
تكمن مسؤولية املواطن في جلب 

العمالة املنزلية، وانتشار ظاهرة 
جتار اإلقامات األمر الذي زاد من 
نسبة انتشار اآلثار السلبية في 

الدولة.
  وبدوره اكد املستشار مبكتب 
االمني العام لبرنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدول رأفــــت النجار ان ناقوس 
اخلطر بدء يدق وذلك بسبب زيادة 
نســــبة العمالة الوافدة في دولة 
مجلس التعاون اخلليجي بصورة 
كبيرة وواضحة، مشيرا الى ان دول 
املجلس منذ بداية نشأتها تفتقر الى 
االيدي العاملة مما ادى الى حاجتها 
وجلبها من اخلارج، وزيادة نسبتها 
بصورة غير متوقعة، باالضافة 
الى عــــزوف العمالة الوطنية في 
الى  ادى  العمل بالقطاع اخلاص 
االعتماد على العمالة الوافدة بشكل 
كبير، مؤكدا فــــي الوقت ذاته ان 
العمالة  عدم تناســــب مخرجات 
الوطنية مع ســــوق العمل ساهم 
في زيادة الوافدين في املؤسسات 

املختلفة.
  وأشار الى ان الزيادة في نسبة 
العمالة الوافدة في دول املجلس 
ادى الى حدوث خلل في التركيبة 
السكانية باإلضافة الى الزيادة في 
النمو السكاني، فمقابل كل مواطن 
يوجد وافدان وفي الوقت ذاته اكد 
النجار ان قانون رقم ٢٠٠٠/١٩ الذي 
ينص على تشغيل العمالة الوطنية 
في املؤسسات اخلاصة ساهم في 
تعديل نسبة تراكم الوافدين في 
املؤسسات احلكومية واخلاصة. 

اما من ناحية الطلبة فقد مت قبول 
مجموعتني تخصـــص مراقب 
مباني من حملة الشهادة الثانوية 
العامة بقسم انشاء املباني، قبول 
دفعات جديدة من التخصصات 
املوجودة حاليا حيث مت قبول 
مجموعتني من تخصص مساح 
اراض ومجموعة من تخصص 
رســـام هندســـي اضافـــة الى 
املجموعات املســـتمرة من قبل 
بهذيـــن التخصصـــني وعددها 
خمس مجموعات وبذلك يصبح 
اجمالـــي املجموعـــات احلالية 
باملعهد من حملة الثانوية العامة 
عشـــر مجموعات موزعة على 
تخصصات مراقب مباني ومساح 

اراض ورسام هندسي.
  واختتـــم اخلميس قائال: ان 
املعهد لديه القدرة االستيعابية 
واملـــوارد البشـــرية واملاديـــة 
الستقبال املزيد من املجموعات 
ســـواء في نفس التخصصات 
السابقة او تخصصات جديدة 
من حملـــة الثانوية العامة في 

مجال التشييد والبناء. 

 آالء خليفة
  تقدمــــت د.بهيجــــة البهبهاني 
التهاني والتبريكات  آيات  بأسمى 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ولسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ولسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى 
الرشيدة ومجلس األمة  احلكومة 
املوقــــر وأعضاء هيئــــة التدريس 
والطلبة والطالبات وكل الشــــعب 
الكويتي االصيل، متمنية للجميع 
الرخــــاء واألمان فــــي ظل صاحب 
السمو األمير املفدى أطال اهللا عمره 
وحفظه اهللا للكويت والكويتيني 
ذخرا وسندا، وذلك مبناسبة حلول 
املبــــارك. وأضافت  عيد االضحى 
د.البهبهاني ان االعياد الســــنوية 
ما هي اال مناســــبات جلمع الشمل 
وتوطيد العالقات وتوثيق أواصر 
احملبــــة بيننــــا نحــــن الكويتيني 
السائرين على خطى االجداد واآلباء 
في التواصل والتكاتف، وهذا العهد 

ســــنورثه لألبناء واألحفاد، وبهذا 
التعاضد والتكاتف ستستمر الكويت 
مستقلة حرة تنعم باخلير واألمان 
واالستقرار. وتوجهت د.البهبهاني 
بالدعاء هللا سبحانه وتعالى بأن 
يحفظ اهللا الكويت احلبيبة أميرا 
وحكومة وشعبا من كل سوء، ويسدد 

خطاهم نحو خير بالدهم. 

قاعات نظيفـــة وورش ايضا، 
واآلالت واالجهزة واخلامات التي 
ستستخدم في العمل التدريبي 
واالدوات والعـــدد، ومت تعيني 
عشرة اعضاء هيئة تدريب جدد 
ليكملوا اسرة التدريب االنشائية 
كفاءة، واضافة الى ذلك فقد مت 
تزويد اخلطة التدريبية مبناهج 
متقنة ووسائل مساندة الى جانب 
املدرب، وقد وفرت بيئة ارتبطت 
بوسائل االمن والسالمة املهنية، 

 محمد هالل الخالدي
  صـــرح مدير معهد التدريب 
االنشائي م.علي اخلميس بانه 
تباعا الســـتقبال طلبة البلدية 
في التخصصـــات املختلفة من 
حملة شـــهادة الثانوية العامة 
في العام املاضي، فقد قام معهد 
التدريب االنشـــائي باستقبال 
طلبـــة جـــدد فـــي تخصـــص 
«مراقب مباني» وذلك في مقره 
في منطقة جنوب الصباحية. 
قال ان معهد التدريب االنشائي 
يواصل استقباله التدريبي حلملة 
الشهادة الثانوية للتدريب داخل 
اروقته التدريبية التي سعت الن 
تخلق بيئـــة تدريبية متكاملة 

لذلك املتدرب اجلديد.
  واضاف اخلميس ان البيئة 
التي مت توفيرها لهذا التخصص 
اجلديد امنا هي بيئة متكاملة، فقد 
مت التأكد من جاهزية كل املتعلقات 
التخصص بشكل مناسب  بهذا 
حتـــى نتمكن من تســـخير كل 
عوامل النجاح والراحة املترتبة 
علـــى ذلك، فقد حتقـــق توفير 

 د.عبدالرضا اسيري

 د.بهيجة البهبهاني

 م.علي اخلميس 

 د.أجنيال شو خالل احملاضرة احلضور في اللقاء

 رابطة «التطبيقي» استضافت أطفال نادي األمل
 محمد المجر

  نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفال ترفيهيا 
ملجموعة من أطفـــال نادي األمل التابع للجمعية 
الثقافية االجتماعية النســـائية (األطفال مرضى 
الســـرطان)، وتضمن احلفل تقـــدمي العديد من 
الفقرات الترفيهية لألطفال قدمتها فرقة السنافر 
الكويتية حيث قدمت أوبريت شـــعبي عن حب 
الكويت، ومســـرحية «سنو وايت» وشخصيات 
كرتونية، وصاحب ذلك فقرات «دي جي» تفاعل 
معها األطفال بشـــكل ملموس، فضال عن تنظيم 

عدد من املسابقات الترفيهية لتسلية األطفال ومت 
توزيع اجلوائز عليهم، وقدم فقرات احلفل املذيع 
املتميز سامي البالول الذي استطاع رسم البسمة 
والبهجة على وجوه األطفال وذويهم، وقد تفاعل 
األطفال معه وغنوا عددا من األناشـــيد الوطنية 

في حب الكويت.
  وأعربـــت رابطة أعضاء هيئـــة التدريس عن 
سعادتها باستضافة تلك الشريحة العزيزة على 
قلوب اجلميع، موضحة ان هذا النشاط هو األول 
من نوعه الذي تنظمـــه الرابطة تفاعال منها مع 

الشرائح املختلفة باملجتمع. 

 البهبهاني هنأت القيادة
  والشعب بعيد األضحى

 ضوابط لتأصيل
  القيم التربوية في «األساسية»

 محمد هالل الخالدي
  اعتمد عميد كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبـــداهللا املهنا اجراءات تأصيل القيـــم التربوية التي 
اقرتها جلنة الشـــؤون العلمية بالكلية، والتي تهدف الى التمســـك 
بهويتنا االسالمية ومبادئنا الوطنية والتحلي بالقيم التربوية في هذا 
الصرح التربوي، وانسجاما مع االجتاهات املعاصرة في العودة الى 
القيم واالخالقيات االنسانية ومراعاة ملكانة كلية التربية االساسية 
االكادميية، من هذه االجراءات ضرورة التزام جميع الطالبات باللباس 
التربوي الالئق (حتت الركبة) ومنع ارتداء قمصان من دون اكمام، 
عدم ارتداء البنطلونات املالصقة للجســـم، منع وضع حلقة األنف 
(اخلزامة) ومنع املاكياج املبالغ فيه، وجاء في القرار انه سيتم منع 
اي طالبة من دخول قاعة احملاضرة في حال مخالفتها لهذه التعليمات 

وسيتم تسجيلها غيابا. 

 خالل ورشة عمل بجامعة «هل» عن الجودة في الهيئة

 أنجيال شو حاضرت عن مهارات التوظيف في «التطبيقي»

 اعلن املجلس الثقافي البريطاني ان وفدا من جامعة 
«هل» البريطانية زار الكويت مؤخرا وقدم ورشة عمل عن 

ضمان اجلودة في مجال التعليم املهني والتطبيقي.
  وذكر املجلس في بيان صحافي ان الوفد الذي ترأسته 
د.اجنيال شو قّدم الورشـــة في كلية التربية األساسية 
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ضمن 

مشروع الشراكة القائم بينهما.
  وحتدثت د.اجنيال عن إطار ضمان اجلودة في اململكة 
املتحدة مع التركيز بشكل خاص على كيفية تطبيقه في 

كليات التعليم املهني والتطبيقي وحضرها عدد من أعضاء 
هيئة التدريس من مختلف الكليات واملعاهد التطبيقية 
وبرنامج مهارات التوظيف هو عبارة عن برنامج ديناميكي 
جديد أطلقه املجلس الثقافي البريطاني ويتناول قضايا 
احلاجة للمهارات في اقتصاد عاملي والعمل لتصبح أنظمة 
التعليم والتدريب الوطنية أكثر قدرة على االســـتجابة 

لطلبات سوق العمل العاملي واحتياجات املتعلمني.
  ويركز البرنامج على بناء عالقات قوية مع قطاعات 
الصناعة املختلفة الصناعة وأصحاب العمل واحلكومات 

ومزودي خدمات التدريب واالستفادة من خبرات اململكة 
املتحدة فيمـــا يتعلق باملعايير واالبتـــكار واإلبداع في 
مجال تدريب املهـــارات حيث تعد اململكة املتحدة رائدة 

في هذا املجال.
  ويهـــدف برنامج مهارات التوظيف بشـــكل عام إلى 
دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق تدريب 
املهارات واخلبرات وتوفير الفرص للجيل القادم من خالل 
بناء العالقات الثقافية وتكوين شراكات بني مجتمعات 

وأنظمة اقتصادية مختلفة. 

 يعقد تحت شعار «حلول عملية لقضايا مجتمعية» من ٢٩ الجاري حتى ١ ديسمبر

 أسيري: مؤتمر «االجتماعية» الرابع يتيح فرصة للعلماء 
والباحثين لتبادل اآلراء والخبرات لمواجهة تحديات األلفية

 آالء خليفة
  اعلـــن عميد كلية العلوم االجتماعيـــة بجامعة الكويت ورئيس 
اللجنة التنظيمية العليا للمؤمتر الرابع للعلوم االجتماعية د.عبد 
الرضا اسيري ان الكلية بصدد تنظيم املؤمتر الدولي الرابع للعلوم 
االجتماعية حتت شعار «حلول عملية لقضايا مجتمعية» حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليـــم العالي والرئيس االعلى للجامعة 
د.موضي احلمود، خالل الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر في 
قاعة املؤمترات مبســـرح املغفور له الشيخ عبداهللا اجلابر الصباح 
باحلرم اجلامعي ـ الشويخ. وقال د.اسيري انه سيشارك في املؤمتر 
اكثر من ٥٠ باحثا من اميركا واوروبا والهند وكوريا ودول اخلليج 
ومصر واملغرب وغيرها من الدول وسيقدم الباحثون اوراقا علمية 
في مختلف مجاالت العلوم االجتماعية (علم النفس، علم االجتماع، 
اجلغرافيا، العلوم السياسية، وعلوم املكتبات واملعلومات)، مشيرا 
الى ان املؤمتر سيتيح فرصة للعديد من العلماء والباحثني من مختلف 

التخصصات، لتبادل اآلراء واخلبرات، وبحث سبل مواجهة حتديات 
االلفية اجلديدة، اعتمادا على مفاهيم العلوم االجتماعية، السيما ما 
يتعلق منها بتنمية املجتمع، بهدف تطوير حلول للمشكالت والقضايا 
االجتماعية. كما دعا د.اســـيري جميـــع املتخصصني واملهتمني في 
مجاالت العلوم االجتماعية املختلفة للحضور واملشاركة في انشطة 
املؤمتـــر، واوضح انه على هامش املؤمتر ســـيقام معرض يتضمن 
العديد من اجلهات احلكومية، واخلاصة، مضيفا انه ســـتقدم ورش 
عمل مصاحبة للمؤمتر وملزيد من املعلومات والتسجيل ميكن زيارة 
http://www.css.kuniv.edu/index.php/ املوقع االلكتروني للكليـــة
conf٢٠١٠، واجلديـــر بالذكر ان جميع الورش مجانية متاما، ومتنح 

شهادة من املؤمتر جلميع املشاركني.
  واشار الى ان املؤمتر حتت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية والناقل الرسمي 

لوفود املؤمتر هي مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية. 

 تقيم عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب برنامج «التحليل املالي» للفصل الشتوي من ٢٠١٠/١٢/٥ 
وسيحاضر البرنامج توكل توكل الغزاوي من األكادميية األسترالية أيام 
األحد واالثنني والثالثاء من الساعة ٧٫٣٠ الى ٩٫٣٠ مساء بكلية الدراسات 
التجارية، علما ان التسجيل للبرنامج سيكون في مبنى ديوان عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالعديلية مبني رقم ٢ الدور األول 

من الساعة اخلامسة وحتى الساعة الثامنة مساء. 

 برنامج «التحليل المالي» بـ «التطبيقي» ٢٥ ديسمبر


