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 نظمت كلية العلوم الطبية املســـاعدة في جامعة 
الكويت لقاء للطلبة املستجدين بحضور العميد املساعد 

للشؤون االكادميية د.علي دشتي.
  وفي بداية اللقاء هنأ د.علي دشتي الطلبة بحلول 
عيد االســـتقالل والتحرير وعيد اجللوس اخلامس 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد، مهنئا 
كذلك الطلبة املســـتجدين مبناسبة قبولهم في كلية 

العلوم الطبية املساعدة.
  وقدم دشتي للطلبة املستجدين نبذة موجزة عن 
االقسام العلمية اخلمســـة التي تضمها كلية العلوم 
الطبية املساعدة وهي: «قسم علوم املختبرات ـ قسم 
العالج الطبيعيـ  قسم العالج املهنيـ  قسم االشعةـ  قسم 
نظم معلومات صحية»، ناصحا اياهم بحسن اختيار 

تخصصاتهم املستقبلية مبا يتناسب وميولهم. 

 «العلوم الطبية» نظمت لقاء للطلبة المستجدين

 التسجيل يبدأ غدًا حتى ٢٠ الجاري

 بحضور نواب ووكيلي التعليم العالي

 المطر: فتح باب الدورات لطالب الثانوية
  لتأهيلهم لخوض اختبار قدرات االلتحاق بالجامعة

 مطالبات بإقالة األثري ونقل طلبتنا بنيوزيلندا إلى دولة أخرى
 التقى مجموعـــة من أولياء امـــور الطلبة 
الكويتيين في نيوزيلندا بمجموعة من النواب، 
ووكيل وزارة التعليم العالي خالد السعد والوكيل 
المساعد لشؤون البعثات والعالقات الثقافية 
راشـــد النويهض في منزل بدر الرشـــيدي في 

منطقة اشبيلية.
  وتناول االجتماع الذي تخلله مؤتمر صحافي 
للحديث عن كل االمور المتعلقة بما تعرض له 
ابناؤهم من أضرار وعدم اهتمام من قبل التعليم 
العالي بعد أحداث الزالزل المتكررة في المنطقة 
واليزال ابناؤهم عالقين هناك دون تحرك حكومي 
ملموس اسوة بتحرك حكومات الدول الخليجية 

االخرى التي لها طلبة في هذه المنطقة.

  وحضر االجتماع من النواب علي الدقباسي 
ومحمد هايف ود.محمد الحويلة حيث طالبوا 
بإقالة رئيس المكتب الثقافي الكويتي في استراليا 
المستشار د.احمد االثري، وكذلك المطالبة بنقل 
الطلبة الى دولة اخرى الســـيما ان الدراسة لم 

تبدأ بشكل نظامي حتى اآلن.
  وتم في نهاية االجتماع تشكيل لجنة من اولياء 
امور طلبة نيوزيلندا يمثلهم ثالثة اشـــخاص 
وذلك لالجتماع بوكيـــل التعليم العالي خالد 

السعد.
  وكانـــت نيوزيلنـــدا قد تعرضـــت مؤخرا 
لسلسة من الزالزل وتحديدا في مدينة كرايست 

تشيرتش  

  آالء خليفة
  أعلن رئيس مكتب االستشارات 
والتدريب بكلية العلوم بجامعة 
الكويت د.حمد املطر عن فتح باب 
الدورات التأهيلية لطالب الثانوية 
في مــــواد الرياضيات والكيمياء 
والفيزياء وذلك لتأهيل الطالب 
خلوض اختبار القدرات لاللتحاق 
بجامعة الكويت.وقال د.حمد املطر 
في مؤمتــــر صحافي عقده مكتب 
االستشارات والتدريب ان عملية 
التسجيل لدورات التأهيل الختبار 
القدرات ســــتبدأ من يــــوم غد ٨ 
اجلاري الى االحد ٢٠ اجلاري وذلك 

لفترتني صباحية ومسائية.
  وزاد د.املطر بان التســـجيل 
الختبار القدرات لاللتحاق بجامعة 
الكويت خالل الفترة الصباحية 
في مكتب االستشارات والتدريب 
بكلية العلوم باخلالدية بوابة ٥ 

مبنى ٤٢ خ الـــدور الثاني اثناء 
الدوام الرســـمي، الفتـــا الى ان 
الفترة املسائية  التسجيل خالل 
سيكون خالل الفترة من ٨ الى ١٤ 
اجلاري بصالة القبول، والتسجيل 
بجامعة الكويت في الشويخ من 
الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء، 
ومن يوم ١٥ الى ٢٠ اجلاري بكلية 
العلوم في اخلالدية بوابة ٤ من 
الساعة ٤٫٣٠ م الى ٧ مساء مدخل 

مبنى «٣ خ».
الى ان املكتب    وأشار د.املطر 
يسعى الى تنظيم الدورات بشكل 
منظم يعتمد على الكفاءة في األداء 
والتركيز في ان واحد ملدة خمسة 
ايام من خالل مســــاعدة الطالب 
على التأهيــــل ليكون قادرا على 
دخول االختبار الذي تعده ادارة 
اجلامعة لاللتحاق بجامعة الكويت، 
موضحا انه ميكن للطالب االلتحاق 

بدورة واحدة او اكثر مبا يساهم 
في اعداده بشكل جيد يتماشى مع 
املعطيات واآلليات التي وضعها 

املكتب.
  وشدد د.املطر على ان الدورات 
التي يعدها مكتب االستشــــارات 

والتدريب بكليــــة العلوم تتميز 
بانها حتت إشراف أساتذة جامعيني 
من ذوي اخلبرات املتخصصة في 
مجال التأهيل باإلضافة الى القيمة 
الرمزية لالشــــتراك في الدورات 
والتــــي ال تزيد عــــن ٣٠ دينارا، 
وهو مبلغ زهيد باملقارنة مبا يتم 
حتصيله من جتار التعليم الذين 
يقومون باإلعالن عن أنفسهم في 
الصحف اإلعالنيــــة مبا يتجاوز 

١٥٠ دينارا.
   وبّني د.املطر ان عدد الطالب 
الذيــــن من املتوقــــع قبولهم في 
الدورات يقارب االربعة آالف طالب 
مبتوسط ١٢٠٠ طالب وطالبة في 
الكورس الواحد، موضحا ان املعدل 
املكافئ والذي يعد نسبة الطالب 
في الثانوية العامة املعادلة مضافا 
اليها نتيجة اجتيــــاز اختبارات 

القدرات األكادميية.

  وذكــــر د.املطــــر ان مكتــــب 
االستشــــارات والتدريب بكلية 
العلوم يقوم ايضا بإعداد مجموعة 
متنوعة من الدورات املتخصصة 
لتقوية الطالب في مجاالت قسم 
الرياضيــــات، علم احلاســــوب، 
العلــــوم  الفيزيــــاء،  الكيميــــاء، 
البيولوجية، علوم األرض والبيئة، 
االحصاء وبحوث العمليات ونظم 
املعلومات، الســــالمة املختبرية، 
االلكترونــــي،  امليكروســــكوب 
واالستنســــاخ البيئــــي وغيرها 
من الدورات وذلك ملدة ١٢ ساعة 
بقيمة ٢٥ دينارا وذلك من خالل 
مجموعة من األساتذة املتخصصني 
حيث يتم االجابة عن االختبارات 
الســــابقة في تدريب عملي على 
االجابات النموذجية، الفتا الى ان 
هذه الدورات تساعد الطالب على 

التفوق العلمي. 

 النفيسي بحث مع إمباكي التعاون الثنائي
  في مجال التعليم والتدريب والمنح الدراسية 

 اســـتقبل مدير عام الهيئـــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريبي د.عبدالرزاق النفيسي سفير 
الديبلوماسي  جهورية السنغال وعميد السلك 
لدى الكويت الســـفير عبداالحمد امباكي وذلك 

مبكتبه بديوان عام الهيئة بالعديلية.
  ومت خالل اللقاء تبادل احلديث حول عدد من 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك، وامكانية فتح 
قنوات جديدة للتعاون والتواصل بني البلدين 
في مجال التعليم والتدريب، ومناقشـــة اهم ما 
ميكن تقدميه للمنح الدراسية لطلبة جمهورية 
الســـنغال من فتح مجاالت جديدة وزيادة عدد 

الطلبة.
  من جانب آخـــر، هنأ االحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــت ـ فرع الواليـــات املتحـــدة االميركية 
د.عبدالرزاق النفيسي على توليه منصبه اجلديد 
مؤكدين قدرته على حتمل املسؤولية ومتمنني 

له دوام السداد والتوفيق.
  من جهته، اعرب رئيس جلنة الدراسات العليا 
في االحتاد يوسف الرفاعي عن خالص تقديره 

وامتنانـــه للدكتور عبدالرزاق النفيســـي الذي 
اســـتقبل ممثل االحتاد في لقاء ودي ومثمر مت 
من خالله مناقشة العديد من املقترحات والرؤى 

املقدمة من االحتاد.
  واشـــار الرفاعي الى انه قـــد مت خالل اللقاء 
عرض القضايا املهمة التي متس طلبة الدراسات 
العليا في اميركا وعلى رأسها موضوع مساواة 
مخصصات مبتعثي الهيئـــة مع طلبة التعليم 
العالي بعد الزيادة االخيرة، كذلك متت االشارة 
الى مطالبة االحتاد باستعجال صرف املستحقات 
املالية للطلبة املبتعثني كزيادة ٥٠٪ للزوجة و١٠٪ 
لالبناء، ومت التطرق الى بعض االقتراحات املقدمة 
من االحتـــاد لالئحة البعثات اجلديدة، حيث مت 
استعراض بعض العقبات التي قد تواجه بعض 
الطلبـــة كما في بعض التخصصات النادرة في 
اجلامعات املتميزة وكيفية وضع آلية واضحة 
لتأمني استكمال متطلبات تخرجهم من قبل هذه 
اجلامعات العريقة والذي سيعود بالفائدة على 

كل من جهة االبتعاث واملبتعث. 

 الحمود أصدرت ترقيات في «التطبيقي»

 «التكنولوجية» تستقبل وفدًا من شركة آرامكو

  محمد هالل الخالدي
  تدعيما ألواصر التعاون القائم بني الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب واملؤسسات والوزارات 
والشـــركات املختلفة في الكويت استقبلت كلية 
الدراسات التكنولوجية وفدا من فريق هيئة التدريب 
والتطوير التابع لشركة آرامكو، وكان في استقبال 
الوفد عميد كلية الدراســـات التكنولوجية د.وائل 
احلساوي ومساعد العميد للشؤون الطالبية د.خالد 
اخلالدي ورئيس العالقات العامة واالعالم بالكلية 
م.فيصل الضاحي ورئيس قسم تكنولوجيا الهندسة 
الكيميائية د.محمد احليان ورئيس قسم تكنولوجيا 
هندسة البترول د.عبدالعزيز العدساني ورئيس 
قسم تكنولوجيا قوى التبريد والتكييف د.راشد 

العجمي وذلك باملجمع التكنولوجي بالشويخ.
  واستمع الوفد الى شرح لقاعدة البرامج املقدمة 
الى خريجي الهيئة وكيفية االستفادة منها، وكذلك 
إلقاء الضوء والتركيـــز على البرامج الفنية التي 
تقدمها األقسام العلمية بالكلية ذات الصلة بصناعة 
النفط والغاز، ثم قام الوفد بجولة ميدانية ملكتب 
القبول والتسجيل وآلية العمل به وأقسام الكلية 
للتعرف على نوعيـــة النماذج التي يتدرب عليها 
الطلبـــة واحملاكية للتي هي موجودة في ســـوق 
العمل، وكذلك الرد على استفســـارات الوفد حول 
نظام وطبيعة الدراســـة التي تساهم في تخريج 
قوى بشرية وطنية عاملة قادرة على املشاركة في 

تقدم املجتمع الكويتي. 

 للتعرف على البرامج المقدمة ونوعية الدراسة بالكلية

  محمد هالل الخالدي
  أصدرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
عددا من القرارات يقضي بترقية 
كل من: د.عبداهللا عيسى احلداد 
من أستاذ مشارك إلى أستاذـ  كلية 
التربية األساسية و د.خديجة 
ياسني العلي من أستاذ مساعد 
إلى أستاذ مشاركـ  كلية التربية 
األساسية ود.تريسا ماي ليشر 
من أســــتاذ مســــاعد إلى أستاذ 
مشاركـ  كلية التربية األساسية 
ود.بدر عطية الشمري من أستاذ 
مساعد إلى أستاذ مشاركـ  كلية 
الدراســــات التجارية و د.سهام 

محمد درويش من أستاذ مساعد 
إلى أستاذ مشاركـ  كلية العلوم 

الصحية
  من جانب آخر، أصدر مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
عددا من القرارات تقضي بتجديد 
ندب وملدة ســــتة أشهر بقطاع 
اخلدمات األكادميية املســــاندة: 
باســــمة احمد الصفار ـ رئيسا 
لقسم الليبرانت، عبداهللا محمد 
ـرئيســــا لقسم االنتاج  الغنيم 
واخلدمات، حمود علي العيسى 
رئيسا لقسم املتابعة والتعاون 

اخلارجي. 

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا يشكر الفهد 
على رعايته لمهرجان «نصنع المستقبل»

 رابطة الخليج تستنكر تأخر صرف المكافأة 
االجتماعية ودعم الكتب الدراسية

  محمد المجر
  تقدم رئيس االحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اململكة املتحدة وايرلندا 
(nuks.com) حمد الشمري ونيابة عن 
اعضاء الهيئة االدارية بأسمى آيات 
الشكر والعرفان لنائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد 
راعي مهرجان «نصنع املستقبل» على 
رعايته الكرمية للمهرجان وحرصه 
علـــى التواصل الدائـــم مع الطلبة 
الدارســـني في اخلارج وخصوصا 
طلبة اململكة املتحدة وايرلندا في مثل 
هذه املناسبات العزيزة على قلب كل 
مواطن كويتي، وكذلك شكر الشمري 
ضيوف املهرجان على تلبيتهم دعوة 
طلبتنا في اململكة املتحدة وايرلندا 
وحتملهم عناء السفر ملشاركة الطلبة 
همومهم في الغربة، وساهموا ايجابا 
في املهرجان بإثراء النقاش واحلوار، 
والشكر موصول كذلك الى مؤسسة 
الناقل  الكويتية  اخلطوط اجلوية 
اجلـــوي للمهرجـــان ومجمع ٣٦٠ 

وشركة الشـــرق األوسط للشحن 
وتلفزيون الوطن الذين ســـاهموا 

بإجناح املهرجان.
  وأكد الشمري ان االحتاد مستمر 
في أعماله واضعني قضايا الطالب 
والطالبات الدارســـني فـــي اململكة 
املتحـــدة وايرلندا نصـــب اعيننا، 
ساعني لتحقيق املزيد من املكتسبات 

الطالبية. 

  محمد المجر
اللجنة    اكــــد رئيــــس 
األكادميية في رابطة طلبة 
جامعة اخلليــــج للعلوم 
والتكنولوجيا عبداحملسن 
االبراهيــــم تأخــــر صرف 
املكافأة االجتماعية ودعم 
الدراســــية مطالبا  الكتب 
صرفهما في أقرب وقت من 
غير اي تأخير او مماطلة 
وااللتزام بالقانون الصادر 
من مجلس االمة، مضيفا: 
كنا دائمــــا نطالب بتحديد 
وقت معني لصرفها ومازلنا 

نطالب لكي ال تطول املكافئة أيدي العابثني 
او املخربــــني، الذين يريدون تعطيل النظام 
بأي طريقة كانت، وبني اإلبراهيم ان االعذار 
املتكررة للتأخير لم تعد مقبولة من الطلبة 
الســــيما تلك االعذار التي تكــــون في بداية 
الفصول الدراســــية، مؤكدا على انها اعذار 

واهية سهلة التجاوز واحلل.
  واكد االبراهيم على ضرورة تطوير منشأة 
اجلهة املسؤولة عن التأخير السيما في عصر 

التطور والتكنولوجيا مؤكدا 
ان الطلبة غير مســــؤولني 
عن التقصير الواضح من 

اجلهات املسؤولة.
  وحــــذر االبراهيــــم من 
املكرمة  اســــتغالل فرصة 
األميريــــة لتأخير صرف 
املكافئــــة الطالبية او دعم 
الكتب الدراسية وان رابطة 
طلبة جامعــــة اخلليج لن 
تقف مكتوفة االيدي اذا ثبت 
مثل هذا االستغالل او اي 
تقصير آخر وتأخير متعمد، 
مشــــددا علــــى ان املكافئة 
الطالبية ودعم الكتب الدراسية هي حق من 
حقوق الطلبة وليست هبة أو صدقة يتفضل 
بها على الطلبة كما يعتقد البعض، كما ناشد 
االبراهيم مجلس اجلامعات اخلاصة ووزارة 
التعليم العالي سرعة صرفهما ليتمكن الطلبة 
االستفادة منها، وختم االبراهيم تصريحه 
قائال: ان الرابطة تثق باجلهات املختصة كما 
تثق مبجلس اجلامعات اخلاصة وبقياداته 

والذي اسس خلدمة العلم والطلبة. 

 وفد الشركة خالل زيارة كلية الدراسات التكنولوجية

 د.عبدالرزاق النفيسي

 خالد السعد  راشد النويهض 

 د.حمد املطر

 عبد احملسن االبراهيم  حمد الشمري 

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

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

< 2 غرفة نــوم و�صالة ومطبخ و2 حمام 
 تكييف و�صتاليت مركزي مع مواقف �صيارات 

< يتوفر �صقق ت�صلح ملكاتب و�صالونات

�شقــق جــديــدة للإيجـــار

 99611530&
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نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�شتري الأثاث الم�شتعمل
�شـركـة النور�س

67711835

وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــوثـــر

حولي ت  / 22612600- 65811747

خصم خاص
مبناسبة

 العيد الوطني

صناعة سعودية
كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ثــالجــات - فــرايــزرات -بـــرادات 

94055686

مطــلــوب
لل�صــراء بيــت
م�صاحة 750 مرت

يف منطقــة الرميثيــة 

اأو اجلابريـة والدفع نقداً


