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 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw
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 محمد هالل الخالدي

  أكدت مديرة مركز اللغــــات بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــــي والتدريب د.بدرية دهــــراب ان على جميع 
املقبولني للفصل الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ واملوزعني 
على مختلف كليات الهيئة وهي كلية الدراسات التجارية 
وكلية التربية األساسية وكلية العلوم الصحية وكلية 
الدراسات التكنولوجية وكلية التمريض ضرورة مراجعة 

كلياتهم التي قبلوا فيها، وذلك يوم االثنني املوافق ٢٠١١/٢/١٤ 
في متام الساعة الثامنة والنصف صباحا، ألداء امتحان 
حتديد مستوى اللغة االجنليزية مصطحبني معهم البطاقة 
املدنية األصلية أو أي اثبات رسمي ليتسنى لهم دخول 
االمتحان وفي حالة الطلبة غير الكويتيني غير احلاملني 
للبطاقة املدنية فيجب عليهم إحضار أي اثبات رسمي 

آخر مع ضرورة إحضار إيصال التسجيل.

 دهراب: اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية في «التطبيقي» غداً 

 آالء خليفة
القبول والتسجيل في    دعت مسؤولة 
اجلامعة العربيــــة املفتوحة فرع الكويت 
منى اللوغاني جميع الطلبة املنذرين إنذارا 
أول وثانيا للتسجيل في مواعيد اإلرشاد 
األكادميي للفصل الدراســــي الثاني للعام 
اجلامعي ٢٠١١/٢٠١٠ وفق مواعيد اإلرشاد 
احملددة لكل تخصص حيث سيكون غدا 
االثنني فترة تسجيل الطالبات في تخصص 
إدارة األعمال واألدب االجنليزي وتقنية 

املعلومات من الساعة الرابعة عصرا وحتى 
الساعة السابعة والنصف مساء.

  وأشــــارت اللوغاني إلى ان تســــجيل 
الطالب سيكون في يوم االربعاء املوافق 
١٦ اجلاري في تخصص تقنية املعلومات 
واحلوســــبة واألدب االجنليــــزي وإدارة 
األعمال في متام الســــاعة الرابعة عصرا 
وحتى الساعة الســــابعة والنصف، علما 
بأن التسجيل سيكون عن طريق املرشدين 
األكادمييني، الفتة الى ان أماكن التسجيل 

ستكون لبرنامج طلبة إدارة األعمال في 
صالة القبول والتســــجيل بينما سيكون 
طلبة برنامج احلاســــوب في مختبر ١ و٢ 
و٣ اما طلبة برنامج اللغة االجنليزية فقد 

مت تخصيص مختبري ٤ و٥ لهم.
  وأشــــارت اللوغاني الى ان تســــجيل 
الطلبة املنذرين انذارا ثالثا ومن هم حتت 
املالحظة األكادميية سيكون بعد اعالن نتائج 
الفصل األول ٢٠١١/٢٠١٠  اختبارات نهاية 

وبحسب املواعيد التي ستصدر الحقا. 

 دعا إلى حفل استقبال على شرفه

  الظفيري: نثّمن مبادرة األمير
  في اإلفراج عن الوسمي

 طالبتهم باصطحاب صور البطاقة وشهادة الميالد

  الكندري: مواعيد محددة الستقبال
  المقبولين في معاهد «التطبيقي»

 المكان  المواعيد  المعهد 

 املعهد العالي 
  لالتصاالت واملالحة 

 األحد واالثنني ٢٠ ـ  بنني 
٢٠١١/٢/٢١ الساعة ٨ صباحا 

 الشويخ ـ املجمع التكنولوجي للهيئة 
(املعهد العالي لالتصاالت واملالحة اجلديد) 

 األحد واالثنني ٢٠ ـ  بنات 
٢٠١١/٢/٢١ الساعة ٨ صباحا 

 الشويخ ـ املجمع التكنولوجي للهيئة 
(املعهد العالي لالتصاالت واملالحة اجلديد) 

 املعهد العالي للطاقة (معهد 
 األحد ٢٠١١/٢/٢٠ الساعة  بنني تدريب الكهرباء واملاء) 

١٠ صباحا 
 الشويخ ـ املجمع التكنولوجي للهيئة 

شارع جمال عبدالناصر 

 معهد السكرتارية 
  واإلدارة املكتبية 

 األربعاء ٢٠١١/٢/١٦  بنني 
الساعة ٩ صباحا 

 الساملية شارع العدساني خلف 
مستشفى الراشد 

 األربعاء ٢٠١١/٢/١٦  بنات 
الساعة ٩٫٣٠ صباحا 

 حولي شارع شرحبيل مقر الدورات 
اخلاصة بنات مقابل الدائري الرابع 

 الدورات التدريبية اخلاصة 
 الثالثاء ٢٠١١/٢/١٥  بنني 

الساعة ٦ مساء 

 الشويخ مبنى الدورات التدريبية اخلاصة 
اجلديد/ مقابل بوابة رقم ٤ باملسرح 

(مبنى معهد االتصاالت واملالحة قدميا) 

 األربعاء ٢٠١١/٢/١٦  بنات 
الساعة ٥ مساء 

 حولي شارع شرحبيل مقر الدورات 
اخلاصة بنات مقابل الدائري الرابع 

 آالء خليفة
  ثّمن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد 
الظفيري مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد باإلفراج 
عن د.عبيد الوســـمي، متقدما بالشكر اجلزيل لسموه على مبادرته 
األبوية والتي تؤكد حكمة سموه وقلبه الكبير وحبه ألبنائه من الشعب 

الكويتي، متمنيا إسقاط جميع التهم املوجهة إلى د.الوسمي.
  وأضـــاف د.الظفيري ان قرار اإلفراج عن د.عبيد الوســـمي أثلج 
صدور كل الكويتيني، مشيرا الى ان أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت سعداء وفرحون بهذه املبادرة وبعودة زميلهم استاذ القانون 

الى قاعات التدريس وبني زمالئه.
  وبّني د.الظفيري ان جمعية أعضاء هيئة التدريس ستقيم حفل 
استقبال على شرف د.الوسمي اليوم في مقر نادي اجلامعة بالشويخ، 

وذلك في متام الساعة السابعة مساء والدعوة عامة. 

 محمد الخالدي
  اعلنت مديرة ادارة قبول وتسجيل املتدربني مليحة الكندري 
عن ضـــرورة التزام جميع املقبولني باملعاهد باملراجعة حســـب 
املواعيـــد املعلنة مصطحبني معهم صورة عـــن البطاقة املدنية 
وصورة عن شهادة امليالد و٤ صور شخصية عند املراجعة على 

النحو التالي:

 خالل الفترة المسائية بدءا من الساعة ٤ إلى ٧ 

  «المفتوحة»: بدء تسجيل الطلبة المنذرين غدًا وتخصصات 
تقنية المعلومات واإلنجليزي وإدارة األعمال األربعاء

 د.عواد الظفيري

 مليحة الكندري

 منى اللوغاني

 د.بهيجة بهبهاني

 آالء خليفة
  هنأت العميد املساعد للشؤون 
الطالبية/ بنات في كلية التربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقـــي والتدريب د.بهيجة 
بهبهاني الطالبات املســـتجدات 
بقبولهـــن في الكليـــة بالفصل 
الثانـــي ٢٠١١/٢٠١٠،  الدراســـي 
واشـــارت ان علـــى الطالبـــات 
املســـتجدات االلتزام باملواعيد 

احملددة لذلك.
القســـم  القبول في    ويعتبر 
ليـــس قبوال  بالكلية  العلمـــي 
الطالبة  نهائيا فقد ال تستطيع 
اجتياز املقابلة الشخصية بالقسم 
وبالتالي يتم حتويلها الى قسم 
علمي آخر والتي سجلته كرغبة 
القبول، وبالنســـبة  ثانية عند 
للطالبات املقبوالت بقسم التربية 
املوســـيقية ال يحق لهن تغيير 

التخصص. 
انه مت    وأشارت د.بهبهاني 
تشكيل جلان املقابالت الشخصية 
للطالبات املستجدات في االقسام 
العلمية والتي مت قبولهن فيها، 

املكاتب النوعية بالكلية، وسيتم 
في هذه الندوة تعريف الطلبة 
املســـتجدين بنظام الدراســـة 
والتسجيل واالرشاد االكادميي 
فـــي الكليـــة، باالضافـــة الى 
تعريفهم ببنود الالئحة الطالبية 
املتضمنة لشـــروط االضافة 
والســـحب وانـــذارات املعدل 
والغيـــاب وتغيير التخصص 
والتحويل الداخلي وغيرها من 
البنود املهمة لهن في مسارهن 
التحصيلي بالكلية ملدة ثمانية 

فصول دراسية.
أنه يجب    وذكرت د.بهبهاني 
على الطالبات املستمرات الالتي 
لديهن اختبارات مؤجلة من الفصل 
الدراسي االول االلتزام باحلضور 
الداء هذه االختبارات في مواعيدها 
املسجلة في مناذج مكتب التسجيل 
واملوقعـــة مـــن عمـــادة الكلية 
والقســـم العلمي، حيث لن تتم 
اعادة االختبار للطالبة املتغيبة 
عن حضور االختبار املؤجل في 
املوعد احملدد، وستضطر العادة 

دراسة املقرر. 

والبد للطالبة التي لديها اعاقة 
نفسية او جسدية ابالغ جلنة 
الشـــخصية حتى  املقابـــالت 
يتم ارشـــادها وتوجيهها بهذا 
الشأن، وسيتم عقد لقاء تنويري 
للطالبات املستجدات وذلك بناء 
على مواعيد التقومي الدراسي 
بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع 
مكتب النشاط والرعاية الطالبية 
بالكلية، بحضورها شخصيا مع 
رؤساء االقسام العلمية ورؤساء 

 «التربية األساسية» تهنئ وترشد الطالبات المستجدات 

 بهبهاني: لن تتم إعادة االختبار المؤجل 
للطالبات المتغيبات عن حضوره 

 المواعيد المعتمدة لمقابالت واختبارات المستجدين 
 البيان  التاريخ  اليوم 

 االثنني
  الثالثاء 

٢٠١١/٢/١٤ 
 ٢٠١١/٢/١٥  

 فترة املقابالت الشخصية للطلبة املقبولني للفصل الدراسي االول 
 ٢٠١١/٢٠١٠

 االثنني
  الثالثاء 

٢٠١١/٢/١٤ 
 امتحان مستوى اللغة االجنليزية للطلبة املستجدين   ٢٠١١/٢/١٥ 

 االثنني
  الثالثاء 

٢٠١١/٢/١٤ 
 ندوات تنويرية للطلبة املستجدين   ٢٠١١/٢/١٥ 

 االربعاء
  اخلميس 

٢٠١١/٢/١٦ 
 فترة االرشاد والتسجيل للطلبة املستجدين   ٢٠١١/٢/١٧ 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

ل��ل�����س��ادة املواطنني  ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء  ت��ع��ل��ن وزارة 

ال���ك���رام.. ب��اأن��ه ن��ظ��رًا ال���س��ت��ح��داث اأع��م��ال تطوير 

اأعمال رب��ط م�سدري التغذية  وحت�سني واإج���راء 

للمي��اه العذب���ة وامل��ي��اه قليلة امللوحة بالقطعة 

رقم )4( منطقة فهد االأحمد.

مما �سيرتتب عليه �سعف املياه العذبة عن منطقة 

ال��ق��ط��ع )3،2( وذل����ك اع���ت���ب���ارًا من  ال�����س��ب��اح��ي��ة 

ال�ساعة ال�سابعة من �سباح يوم االأربعاء املوافق 

2011/2/16 وملدة )6( �ساعات. 

وتهيب الوزارة باملواطنني الكرام �سرورة 

التعاون معها خالل فرتة اإجراء التعديالت.

و�شـــكــــراً،،،

 الحسيني: المقابلة الشخصية لمستجدي
  «التربية األساسية» غداً وبعد غد 

 الشمري: مركز اللغات أتم 
استعداده الستقبال الطلبة 

 اتحاد أميركا: نستقبل المستجدين
  في مقر االتحاد بالمنطقة الحرة 

 آالء خليفة
  بارك رئيس جمعية تكنولوجيا التعليم في كلية التربية األساسية 
ناصر احلسيني للطلبة املقبولني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وخص طلبة قسم تكنولوجيا التعليم، متمنيا لهم التوفيق، 
مشــــيرا الى ان املقابلة الشخصية للطلبة املستجدين في كلية التربية 
األساسية ستنظمها اجلمعية وســــيتم عقدها يومي االثنني والثالثاء 
املقبلني في كلية التربية االساسية في قسم تكنولوجيا التعليم. ودعا 
احلسيني الطلبة املستجدين الى التزام احلضور للمقابلة وذلك ألهميتها 
في حتديد مصير الطالب املستجد وقبوله بالكلية وهو ما يأتي ضمن 
البرنامج االرشادي املتكامل الذي خصصته اجلمعية للطلبة املستجدين. 
وأشار احلسيني الى ان اجلمعية اعدت للطلبة املستجدين العديد من 
االنشطة وباكورتها اللقاء التنويري لطلبة القسم يوم األربعاء املقبل 
للبنني في العديلية في متام الســــاعة العاشرة صباحا في مقر القسم، 
ويوم اخلميس للبنات في الشامية، وستحرص اجلمعية على حضور 
عدد من اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لكي يعرفوا الطلبة بطبيعة 

التخصص.
  واكد احلسيني ان جمعية تكنولوجيا التعليم حريصة على تقدمي 
كل ما من شأنه ان يعود بالفائدة على طلبة الكلية بشكل عام والطلبة 
املستجدين بشكل خاص حلاجتهم الى التوعية واالرشاد من خالل اجلهة 
الرسمية املخولة بذلك وهي جمعية تكنولوجيا التعليم محذرا من التعامل 

مع أي جهات اخرى غير رسمية او تلقي املعلومات املغلوطة منها. 

 آالء خليفة
  أمت مركز اللغات بجامعة الكويت 
استعداده الستقبال الطلبة من خالل 
اإلجابة على جميع استفساراتهم 
ومعاجلة كل املشـــكالت التي قد 
تواجه الطلبة خالل دراستهم فيما 
يتعلق مبركـــز اللغات مبراجعة 
مكتب الشـــؤون الطالبية مبركز 

اللغات بالشويخ.
  وفي هذا الصدد أعلن مسؤول 
الشؤون الطالبية في مركز اللغات 
بجامعة الكويت علي الشمري أن 
املركـــز قد أمت كل االســـتعدادات 
املتعلقة بالفصل الدراسي الثاني 
من خالل توفير األساتذة والقاعات 
الى فتح  الدراســـية باالضافـــة 
شعب دراســـية جديدة للطلبة 
املستمرين واخلريجني، الفتا الى 
ان املركز حريص على الرد على 
كل االستفســـارات التـــي تصله 
من الطلبة والعمـــل على تلبية 
احتياجـــات الطلبة مما ال يكون 

 آالء خليفة
  اعلن رئيس جلنة املستجدين 
في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع الواليات املتحدة االميركية 
nuks.org فهد السعيد عن استقبال 
االحتاد للطلبة الراغبني واملستمرين 
في الدراسة في الواليات املتحدة 
في مقره الرسمي بالكويت الكائن 
في املنطقة احلرة مجمع برميير 
بالقـــرب من اميـــركان ماترس، 
واوضح السعيد ان هذه اخلطوة 
تأتي كتكملة جلهود االحتاد خالل 
السنوات املاضية في تخصيص 
مقر لالحتاد يكون مرجعا للطلبة 
املستجدين والطلبة الدارسني في 
الواليات املتحدة االميركية، حيث 
ان اهداف املكتب تشمل استقبال 
الطلبة املســـتجدين الراغبني في 
الدراســـة في الواليـــات املتحدة 
االميركية لالجابة عن اســـئلتهم 
واستفساراتهم حول الدراسة في 
اميركا ومساعدتهم في اجراءات 
التقدمي علـــى البعثات والتقدمي 
للجامعات االميركية، لذلك رأت 
اميركا  االدارية في احتاد  الهيئة 
ضرورة انشـــاء مقر لتأدية هذا 

عائقا لهم في حتصيلهم الدراسي. 
وأشار الشـــمري الى ان الدراسة 
اجلامعية للطالب تعتبر هي األهم 
ألنها األساس في التحصيل الدراسي 
ومن خالل هذا التحصيل الدراسي 
سيتم فتح أبواب جديدة للمعرفة 
التوفيق  والعلم، متمنيا للطلبة 

في حتصيلهم الدراسي. 

الغرض وخدمة الطلبة املستجدين، 
كما بني السعيد ان الطلبة ميكنهم 
معرفة تفاصيل الدوام على املوقع 
الرسمي لالحتاد nuks.org، واختتم 
ان االحتـــاد على امت االســـتعداد 
الستقبال الطلبة في جميع املدن 
والواليات االميركية وتذليل كل 
التـــي تواجههم من  الصعوبات 
خالل شبكة من املندوبني تغطي 
القارة االميركية، فما على الطلبة 
اال التواصل من خالل الهاتف او 

البريد االلكتروني. 

 علي الشمري

 فهد السعيد

   تسجيل أصحاب اإلنذار الثالث بعد إعالن نتائج اختبار الفصل األول 


