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 الرفاعي: تسجيل مقررات الطلبة للفصل الثاني من ١٤ الجاري إلى ١٠ يناير بالنظام الجديد
التســـجيل على قوائم االنتظار 
يوم االثنـــني املوافق ٢٠١١/١/٣١، 
وقد اشـــار د.مثنى الرفاعي الى 
الطلبة  ضرورة مراجعة جميع 
جلداولهم الدراسية للفصل الثاني 
وبصفة مســـتمرة وخاصة بعد 

الغاء قوائم االنتظار.
  وفي نهايـــة تصريحه أهاب 
الى  الرفاعـــي بالطلبة  د.مثنى 
التأكد مـــن اجلدول  ضـــرورة 
الدراســـي واملقررات املسجلني 
فيها وطباعة نسخة منه للرجوع 
اليها عند احلاجة، موضحا أنه 
ميكـــن للطلبـــة الذيـــن ألغيت 
التســـجيل في  عنهم مقرراتهم 
مقررات أخرى باستخدام شبكة 
االنترنت فقط خالل فترة السحب 

واالضافة.
  وختم د.مثنى طالب الرفاعي 
عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويـــت تصريحـــه بتمنياته 
جلميع طلبة اجلامعة بالتوفيق 

والنجاح.
  مواعيــــد التســــجيل: ميكــــن 
للطالــــب معرفة املوعــــد احملدد 
لتســــجيله مــــن خــــالل شــــبكة 
االنترنت وذلك على العنوان التالي: 

 http://registrar.ku.edu.kw

تخرجهـــم للفصل الثاني الذين 
صادفتهم مشـــكلة أثناء عملية 
التسجيل أعاقتهم عن التسجيل 
في مقرر مـــا ليقوموا مبراجعة 
موظفات ادارة السجالت بصالة 
القبـــول والتســـجيل حملاولة 
الدراسية،  اســـتكمال جداولهم 
مشيرا الى أنه على هؤالء الطلبة 
عدم االعتماد علـــى هذه الفترة 
والعمل على استكمال جداولهم 
بأنفسهم وخاصة أنهم كانوا من 
اوائل الطلبة الذين دخلوا نظام 
معلومات الطالب وكانت املقررات 

متاحة أمامهم للتسجيل فيها.

  التسجيل في مقررات القراءات

  وأضـــاف الرفاعـــي انـــه مت 
تخصيص الفترة ١٣ الى ٢٠١١/٢/١٦ 
للطلبـــة الراغبني في تســـجيل 
مقررات القراءات ليقوموا مبراجعة 
موظفات ادارة السجالت بصالة 
القبول والتســـجيل للتأكد من 
استيفائهم للشروط وتسجيلهم 
في مقررات القراءات وفقا للقواعد 

املتبعة في هذا اخلصوص.

  التأكد من الجداول الدراسية

  وزاد: ان العمادة ستقوم بإلغاء 

واالضافة للفصل الثاني ستبدأ 
اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق 
االول من فبراير وتستمر حتى 
يوم السبت ٢٠١١/٢/١٢، وستكون 
عملية السحب واالضافة باستخدام 
شبكة االنترنت فقط، وسيعلن 
عن آلية دخـــول الطلبة لنظام 
التسجيل قبل بدء هذه الفترة. 

  الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل 
الثاني ٢٠١٠/٢٠٠٩

القبول  بـــأن عمـــادة    وأفاد 
والتســـجيل خصصت الفترة ١ 
الـــى ٢٠١١/٢/١٦ للطلبة املتوقع 

القبول والتســـجيل  وأن عمادة 
سترسل رسائل قصيرة عبر الهاتف 
النقال لكل طالب مسجل رقم هاتفه 
ضمن بياناته اجلامعية البالغه 
التسجيل،  مبوعد دخوله لنظام 
كما ميكـــن معرفة هذا املوعد من 
خالل صفحـــة العمادة املوجودة 
على شبكة االنترنت وذلك على 
http://registrar. التالي:  العنوان 

ku.edu.kw

  أولوية التسجيل 

  تكــــون أولوية حتديد مواعيد 
التسجيل للطلبة ذوي االحتياجات 
اخلاصة فالطلبة املتوقع تخرجهم 
للفصل االول ثم الطلبة املتفوقون 
احلاصلون على معدل عام ثالث 
نقاط فأكثر ومجتازون ٣٠ وحدة 
دراســــية فأكثر، ثم حتدد مواعيد 
الطلبة تنازليا حسب عدد  سائر 
وحداتهم املجتازة، أما تسجيل طلبة 
كلية احلقوق في مقررات الفصل 
الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ فسيكون خالل 

الفترة من ١ الى ٢٠١١/٢/١٢.

  فترة السحب واالضافة للفصل 
الثاني ٢٠١١/٢٠١٠

  وقال الرفاعي ان فترة السحب 

 آالء خليفة
  صرح عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت د.مثنى الرفاعي 
بأنه قد حددت الفترة من ٢٠١٠/١٢/١٤ 
الـــى ٢٠١١/١/١٠ الجـــراء عمليـــة 
التسجيل املبكر للطلبة املستمرين 
ملقرراتهم الدراسية للفصل الثاني 
٢٠١١/٢٠١٠، وســـتكون عمليـــة 
التســـجيل وفقا ملواعيد محددة 
لكل طالب، ويكون احلد االقصى 
املسموح بالتسجيل فيه خالل هذه 
الفترة هو ١٣ وحدة دراسية ماعدا 
الطلبة املتوقع تخرجهم فسيسمح 
لهم بالتسجيل في املقررات املتبقية 
لهم وفقا ملا تســـمح بـــه الئحة 
املقررات، وسيسمح لسائر الطلبة 
بالتسجيل في احلد االقصى من 
الوحدات الدراسية التي تسمح به 
الئحة نظام املقررات خالل فترة 
الســـحب واالضافة واحملدد لها ١ 

الى ٢٠١١/٢/١٢. 

  مواعيد التسجيل

  وأوضح الرفاعي أن لكل طالب 
بـــه عملية  موعدا محـــددا يبدأ 
الفترة املسائية  التسجيل خالل 
من الســـاعة الرابعة عصرا حتى 
الثامنة والنصف مساء،  الساعة 

 الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب واإلضافة  
  للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ 

 العملية  التاريخ 
 األحد – اخلميس 
  ٧ الى ٢٠١٠/١١/١١ 

 اختيار الطلبة للمقررات املفضلة بواسطة نظام معلومات الطالب إلعداد 
اجلدول الدراسي للفصل الدراسي الثاني  

 الثالثاء – االثنني 
٢٠١٠/١٢/١٤ الى ٢٠١١/١/١٠ 

 عملية التسجيل املبكر – احلد األقصى املسموح بالتسجيل فيه هو ١٣ 
وحدة دراسية، عدا الطلبة املتوقع تخرجهم يتم تسجيلهم في املقررات 

املتبقية لهم وفقا لالئحة املقررات – مواعيد مسبقة للتسجيل. 

 الثالثاء – السبت 
  ١ الى ٢٠١١/٢/١٢ 

 فترة السحب واإلضافة بواسطة شبكة اإلنترنت، ورفع احلد األقصى 
للوحدات املسموح بالتسجيل فيها إلى ما تسمح به الئحة املقررات.

  تسجيل الطلبة املستمرين بكلية احلقوق. 

 الثالثاء – اخلميس 
  ١ الى ٢٠١١/٢/١٦ 

 استكمال جداول الطلبة املتوقع تخرجهم للفصل الثاني ٢٠١١/١٠ (صالة 
القبول والتسجيل) 

 األحد – األربعاء 
 تسجيل الطلبة في مقررات القراءات (صالة القبول والتسجيل)   ١٣ الى ٢٠١١/٢/١٦ 

 األحد – األربعاء 
  ١٣ الى ٢٠١١/٢/١٦ 

 استكمال جداول الطلبة املسجلني في أقل من ١٢ وحدة دراسية بواسطة 
مكاتب التوجيه واإلرشاد بالكليات 

 بدء الدراسة للفصل الثاني ٢٠١١/١٠   األحد ٢٠١١/٢/٢٠ 

 األحد – الثالثاء 
 تسجيل الطلبة غير املقيدين فقط بصالة التسجيل    ٢٠ الى ٢٠١١/٢/٢٢ 

 د.مثنى الرفاعي

 «الهندسة» تفتتح معرضها اليوم 
  ويستمر حتى ٣٠ الجاري

 اعلـــن العميـــد المســـاعد 
للشؤون الطالبية بكلية الهندسة 
الكويت  والبترول في جامعة 
د.منصور جراغ انه تحت رعاية 
معالي وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي الحمود تنظم 
الكلية «معرض القبول الرابع 
عشر» وذلك اعتبارا من اليوم 
االحد الموافق ١٢ ديسمبر وحتى 
٣٠ ديسمبر ٢٠١٠ في مبنى ١٤ 
خ ـ الخالدية «صالة المرحوم 
المطيـــري  فـــاروق برغـــش 

للمعارض».
  وذكر د.جراغ ان هذه السنة 

هي الرابعة عشرة على التوالي لمعرض القبول 
الذي يفيد طلبة الســـنة النهائية من المرحلة 
الثانوية بالتخصصين العلمي واالدبي لتعريفهم 
قبل االلتحاق بالجامعة بالكليات والتخصصات 
والبرامج العلمية وهو يضم ٣١ جهة مشـــاركة 
من داخل الكلية وخارجها التي قد يرغبون في 
االنضمام اليها، مقدما شكره للجهات المشاركة 
والتي من شـــأن اهتمامها وتشجيعها لالنشطة 

النهـــوض واالرتقاء  الطالبية 
بالعملية التربوية والتعليمية 

في الكويت.
  ودعا د.جراغ جميع طلبة 
المـــدارس وأوليـــاء امورهم 
المعرض واالطالع  الى زيارة 
العلمية وعلى  على اقســـامه 
محتوياته، وسيفتتح المعرض 
ابوابه يوميا من الساعة الثامنة 
صباحـــا وحتى الواحدة ظهرا 
وذلك الستفادة الطلبة واولياء 

امورهم من هذا المعرض.
  وفـــي هـــذا الصـــدد قالت 
البرامج واالنشطة  مســـؤولة 
بمكتب التوجيه واالرشاد بكلية الهندسة والبترول 
خالدة البدر ان المعرض يستضيف هذه السنة 
٥٩ مدرسة حكومية، مشيرة الى ان االيام الفعلية 
المخصصة لزيارات المدارس هي ١٥ يوما، منها 
٨ ايام للطالبات و٧ ايام للطالب بواقع ٨ زيارات 
يوميا حيث ستغطي الزيارات مدارس المناطق 
التعليمية المختلفة في الكويت بما فيها الحكومية 

والخاصة. 

 د.منصور جراغ 

 األنصاري: تسجيل طلبة «التطبيقي» يبدأ من األحد ١٩ الجاري
معادلة الشـــهادة الصادرة من 
خارج الكويـــت، باإلضافة الى 
عدد (٤) صور شخصية ملونة 
حديثة، وطابع ايرادات من فئة 
خمســـة دنانير عـــدا الطالب 
املتقدمني عن طريق االنترنت 
فهم معفون من رسوم التسجيل، 
أما بالنسبة للطالب املوظفني 
الراغبني في االلتحاق  املدنيني 
بكليات الهيئة فعليهم إحضار 
موافقة مبدئية على منح إجازة 
دراســـية من ديـــوان اخلدمة 
املدنية، اما الراغبون في االلتحاق 
التدريب فيجب عليهم  بقطاع 
إحضار موافقة جهة العمل على 
اجلمع بني الدراسة والعمل، أما 
العســـكريون فعليهم ضرورة 
إحضار ترشيح رسمي من جهة 
العمل، وعلى الطالب الراغبني 
في التحويل من جامعات أخرى 
ضرورة إحضار شـــهادة تفيد 
الدراسة وصورة  باستمرارية 
مصدقة عن آخر كشف درجات 

من الكلية املقيد فيها. 

املقـــررات املتوقع تخرجهم في 
الفصل الصيفـــي، أو أصحاب 
الشهادات التالية من الكويت من 
(مدارس أجنبيةـ  معهد التدريب 
ـ  ـ ثانوية متريضية  الصناعي 
طالب اإلجازات الدراسيةـ  طالب 
استكمال الدراسةـ  طالب التحويل 
اخلارجي مـــن الكويتيني وغير 
الكويتيني ـ الطالب العسكريني 
ـ  املرشـــحني من جهات عملهم 
الطالب حديثي اجلنسيةـ  الطالب 

ذوي االحتياجات اخلاصة).
  وأفاد األنصاري بأن على الطلبة 
الكويتيني الراغبني في التحويل بني 
كليات الهيئة أو تغيير التخصص 
ضرورة تقدمي طلب التحويل من 
خالل موقع الهيئة على اإلنترنت 

.www.paaet.edu.kw
  وشدد على ضرورة إحضار 
املدنية  جميع الطالب للبطاقة 
األصلية وصورها عنها، وصورة 
مصدقة من شهادة الثانوية أو ما 
يعادلها من الشهادات الصادرة 
من الكويت أو خارجها مع خطاب 

التنســـيق في  التقـــدم ملكتب 
ديوان عـــام الهيئة مببنى رقم 
(٧) فسيكون اعتبارا من االحد 
املوافق٢٠١٠/١٢/١٩ إلى ٢٠١٠/١٢/٢٩ 
والذي يشـــترط فيـــه فقط أن 
يكون املتقـــدم إما من أصحاب 
الشـــهادات احلديثة أو القدمية 
ولهم قبول بالهيئة، او أصحاب 
الشهادات احلديثة أو القدمية من 
خارج الكويت، أو طالب ثانوية 

القبول إال  بالتقدم خالل صالة 
بعد ان يقوم بإدخـــال بياناته 
عن طريـــق اإلنترنت ثم وضع 
مغلف املســـتندات في ماكينة 
تسلم املغلفات ابتداء من االحد 
إلى ٢٩  املوافـــق ١٩ ديســـمبر 
ديسمبر واحلصول على إيصال 
من املاكينة يثبت تسليم املغلف، 
مشيرا الى ضرورة رجوع الطالب 
لالنترنت للتأكد من تسلم املغلف 
وصحة البيانات واملســـتندات، 
واشار األنصاري الى أن الطالب 
الكويتيني  الكويتيـــني وغيـــر 
الفصل األول  الذين تقدموا في 
٢٠١١/٢٠١٠ ولم يتم قبولهم يحق 
لهم حتديث بياناتهم عن طريق 
االنترنـــت فقط دون تســـليم 
مستندات جديدة وكذلك الطالب 
الكويتيون (بنني) املقبولون في 
كلية التربية االساسية للفصل 
الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ يحق لهم حتديد 
رغباتهم من خالل االنترنت دون 

تسليم اي مستندات جديدة.
  أما التســـجيل العادي وهو 

 أعلن عميد القبول والتسجيل 
فـــي الهيئـــة العامـــة للتعليم 
التطبيقي والتدريـــب د.أحمد 
األنصاري أنه سيبدأ اعتبارا من 
األحد املوافـــق ١٩ اجلاري فتح 
باب التسجيل للطالب الراغبني 
في االلتحـــاق بكليات ومعاهد 
التدريبية من  الهيئة ودوراتها 
حملة شـــهادة الثانوية العامة 
الدراسي  أو ما يعادلها للفصل 
الثانـــي ٢٠١١/٢٠١٠ وذلـــك عن 
التســـجيل االلكتروني  طريق 
جلميع الطلبة الكويتيني أو غير 
الكويتيني من الفئات املسموح لهم 
بالتقدم احلاصلني على شهادة 
الثانوية العامـــة أو ما يعادلها 
ولم يسبق لهم القبول بالهيئة 
من خـــالل املوقـــع االلكتروني 
www.paaet.edu.kw باإلضافة 
إلى الطلبة الراغبني في التحويل 
الداخلي بني كليات الهيئة، وكذلك 
الراغبون في تغيير التخصص، 
تيسيرا لعملية التقدم للطالب، 
مؤكدا أنه لن يسمح ألي طالب 

 د.أحمد األنصاري

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

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(

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
وإنشاء حديقتك بقسط 

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط وإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

للبيع بيت يف االندل�س
 �سارع واحد ق 9 والآخر قطعة 6 

 3 اأدوار نظـام �سقـــق 

والآخـــر دور اأر�سـي 4 �سـقـــق

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار ون�سف 

دخل 3500 د.ك 10�سقق 

للبيع اأر�س يف ال�صليبخات
 750م2  مغروزة زوايــــة

�ســــارع واحـــــد

للبيع اأر�س يف االندل�س
 750م2 زوايــــة

مع �ساحة مع مواقف امل�سجد

66191614  - 97639830  - 99070808

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

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

ت�صاهيـل الكويـت 
لل�صتـاليت

برمجة و�سيانة

فك ونقل وتركيب
الر�سيفر العجيب المتطور

66593904 - 66810933

نقل عف�س
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694 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

 آالء خليفة
  أعلن أمني سر االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع 
اجلامعة محمد الراشد عن انشاء رابطة االقتصاد االسالمي 
والتي تهتم بعمل دورات ومحاضرات علمية وأكادميية 
اقتصادية معتمدة للطلبة والطالبات باجلامعة والذي 
بدوره ينمي املجاالت الثقافية التمويلية لدى الطلبة. 
وأضاف الراشــــد ان الهدف من انشاء هذه الرابطة هو 

تسهيل وتيسير كل ما يســــاعده ويخدم ويصب في 
مصلحة التنمية العلمية لزمالئنا الطلبة والطالبات 
باجلامعة. وأشار الراشد الى انه قد متت تزكية سامي 
العازمي ليكون رئيسا للرابطة والذي أكد بدوره على 
ان الرابطة تهتم مبجال االقتصاد االسالمي وتختص 
بتثقيف وتوعية الطلبة جتاه هذا املجال القّيم اخلصب 

الذي سيعود بأثره باملنفعة والفائدة على اجلميع. 

 االتحاد يعتزم إنشاء رابطة االقتصاد اإلسالمي


