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خالل مشاركتها في ورشة العمل الخاصة باالعتماد األكاديمي للجامعات والكليات في الغردقة

رشا الصباح: إنشاء هيئة وطنية لالعتماد األكاديمي وضمان الجودة بإشراف »التعليم العالي«
الغردقة ـ هناء السيد

اكدت وكيل���ة وزارة التعليم العالي د.رش���ا الصباح ان الكويت 
مش���ارك فاعل في كل املؤمترات واالنش���طة التي تعق��د في مختلف 
الدول العربية والتي تسعى الى االرتقاء مبست���وى التعليم االساسي 
والعال���ي وتهدف الى دعم التعاون مع االقط����ار العربي�����ة في هذا 

اخلصوص.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش رئاس���ة د.رش���ا لوفد 
الكويت املشارك في ورشة العمل اخلاصة باالعتماد االكادميي للجامعات 
والكليات واالقس���ام التي تنظمها املنظمة العربية للتنمية االدارية 

التابعة جلامعة الدول العربية حاليا في مدينة الغردقة.
واكدت د.رش���ا اهمية املش���اركة الكويتية في هذا االجتماع املهم 
الذي يأتي انطالقا من كون مس���ألة االعتم���اد االكادميي تقع ضمن 
مجموعة من املبادرات الت���ي قدمتها وزارة التعليم العالي الدراجها 
ضم���ن برنامج عمل احلكومة في مج���ال التعليم العالي في الكويت 

في املرحلة املقبلة.
واشارت د.رشا الى انه مت اعتماد مبادرة وزارة التعليم العالي من 
قبل احلكومة التي دعت الى انشاء هيئة وطنية لالعتماد االكادميي 

وضمان اجلودة من قبل اجلهات املختصة للحكومة.
واضافت انه مت ايالء مسؤولية االشراف على هذه املبادرة احليوية 
ال���ى وزارة التعليم العالي باعتباره���ا جهة االختصاص حالها حال 
وزارات التعليم العالي املناظرة فى دول مجلس التعاون اخلليجي.

واوضحت انه من املقرر القيام بدورات بخصوص هذا املوضوع 
ووض���ع التصور الكامل للهيئة املقترحة م���ن كل اجلوانب ورفعها 

للجهات املختصة إلقرارها.
ورأت ضرورة حرص املجتمعات العربية من خالل مؤسس���اتها 
املعنية بالتعليم العالي س���واء على املستوى االشرافي أو التنفيذي 
على ترقية امكاناتها ووس���ائلها للتعرف على االداء االكادميي لتلك 
املؤسسات من جهة استيفائها معايير ومتطلبات اجلودة سواء في 

مدخالتها أو عملياتها أو مخرجاتها.
من جانبه اوض���ح مدير عام املنظمة د.رفعت الفاعوري ان فكرة 
االعتم���اد االكادميي وهو موضوع الورش���ة انبثقت لتصبح حاجة 
وض���رورة مرجعية جتعل كل األطراف مطمئن���ة على فرصتها في 

حتقيق اهدافها املرتبطة بأداء املؤسسة اجلامعية.
واشار الى اهمية االتساق والتالزم بني اجلودة االكادميية واالعتماد 

االكادميي وهو ما ينتظر من عقد هذه الورش���ة واعتبار ذلك محورا 
للمناقشة والبحث والتحليل واالستنتاج الفتا الى ان اجلامعات العربية 
متر مبرحلة حرجة من نضوجها، مؤكدا اهمية تسليط الضوء على 

اشكالية جودة األداء اجلامعي واالعتماد االكادميي.
وذكر ان عقد هذه الورشة يهدف الى تسليط الضوء على مفهوم 
وآليات تقدمي الضمانات للمجتمع واحلكومة وقيادات التعليم العالي 
لتوفير متطلب���ات الكفاءة واجلودة ف���ي األداء اجلامعي واالهتمام 
بالتعرف على أس���اليب وطرق تش���جيع وتطوير وحتسني جودة 

اجلامعات وترقية أدائها.
واضاف ان الورش���ة تتناول عدة محاور منها االعتماد األكادميي 
في اجلامعات والكليات واالقسام العلمية وحتديات االنضمام ملنظمة 
التجارة العاملية واملنافس���ة واس���تعراض بعض التجارب العربية 

والدولية في االعتماد االكادميي.
وذكر الفاعوري انه يشارك في اعمال هذه الورشة القيادات االدارية 
العليا فى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية 
ورؤساء اجلامعات وعمداء الكليات ورؤساء االقسام العلمية ومسؤولو 

د.رشا الصباحوحدات اجلودة واالعتماد في اجلامعات العربية.

د. حسني عوض

د.ماهر شربجيد.ماهر سليم حسني كامل

نبيل اخلضري

جانب من املعرض

عبدالرحمن اجلراح وإبراهيم السعيد وعبداهلل الهذيل خالل املؤمتر الصحافي

عوض: بقاء عدد من العمداء في مناصبهم
 رغم انتهاء مدتهم مخالف لقوانين »التطبيقي«

الخضري إلنشاء هيئة للسياحة 
مستقلة بذاتها ولديها ميزانية كافية

عمادة جديدة بعد مرور ما يقارب 
العام على انتهاء مدة عمادتهم 

األولى وبأث��ر رجعي.
وأض����اف أمني س����ر رابطة 
اعضاء هيئة التدريس بالكليات 
التطبيقي����ة: ان مدير الهيئة ال 
يطب������ق القوان����ني واللوائح، 
التربي����ة  وزي����رة  مناش����دا 
التدخل املباشر، واتخاذ الالزم 
العبث في هذا الصرح  إليقاف 
االكادميي املهيب، وإسناد مهام 
العم����داء املنتهية عمادتهم الى 
العمداء املس����اعدين للشؤون 
االكادميي���ة حلني تشكيل جلنة 
الختيار العمداء اجلدد للكليات 
واإلسراع في تشكيلها ألنه أيضا 
العراقيل واملعوقات في  يضع 

طريقها.

السياح وجذبهم سواء كان عن 
أو  التسويقية  طريق االبحاث 
الترويجية وتثقيف  احلمالت 
صناع���ة  ألهمي���ة  العام���ة 

السياحة.
وق���ال اخلضري: حتت ظل 
القوية ما بني دول  املنافس���ة 
املنطقة من جانب ودول العالم 
من جان���ب آخ���ر وحتت ظل 
التغيير الدائم ألذواق السياح 
واختيارهم لوجهاتهم السياحية 
ومع كل هذا س���رعة التعمير 
الس���ياحية  وبناء املش���اريع 
في منطق���ة اخلليج في الدول 
املجاورة، أصبح انشاء هيئة 
سياحة ضرورة البد منها حتى 
تكون مبنزلة احملرك الرئيسي 
لصناعة السياحة في الكويت، 
خصوصا ان صناعة السياحة 
في الكويت حتتاج الكثير من 
العمل والتنس���يق والتنظيم 
وهي في وضعها احلالي تعتبر 

لألسف في وضع مزر.

آالء خليفة
طال����ب أم����ني س����ر رابطة 
التدري����س  هيئ����ة  اعض����اء 
بالكليات التطبيقية د.حس����ني 
عوض، وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
بضرورة التدخل لوقف املهازل 
واملخالفات االدارية التي تقوم 
بها إدارة التطبيقي ومن أبرزها 
ع����دم تطبيق الئح����ة العمداء 
احلاليني املنتهية مدة عمادتهم 

القانونية.
وأضاف د.عوض في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان مدير الهيئة 
لم يهتم بإس����ناد مهمة العمداء 
املنتهي����ة عمادتهم الى العمداء 
املساعدين للشؤون األكادميية 
حسبما ينص القانون في هذا 

محمد المجر
أكد رئيس قس���م السياحة 
مبعهد السياحة نبيل اخلضري 
ضرورة تبني فكرة انشاء هيئة 
سياحة تكون مستقلة بذاتها 
ولديها امليزانية الكافية لتقوم 
بدورها من ناحية التنسيق ما 
بني عناصر السياحة ااملختلفة 
القطاعات  بالدولة ومختل���ف 
التي  املباشرة  املباشرة وغير 
مت���س صناعة الس���ياحة في 
الكوي���ت. وأفاد اخلضري بأن 
هيئة السياحة ان مت انشاؤها 
ستلعب دورا حيويا بتنشيط 
حركة السياحة في الدولة سواء 
على صعيد السياحة احمللية أو 
استقطاب السياح اخلارجيني، 
ولكن هذا مرتبط مبدى تأهيل 
ومتك���ني العاملني بهذه الهيئة 
بصناعة الس���ياحة ومفهومها 
وقواعده���ا وط���رق تنظيمها 
وتسويقها وترويجها ومن غير 
التأهيل املناسب فستكون هيئة 

الشأن، متجاهال ومكررا اخلطأ 
اإلداري الذي ارتكبه في السابق 
حينما جدد للعمداء احلاليني فترة  عمان االهلية شهادة البكالوريوس 

ويعتبر نظام التدريس فيها هو 
الس����اعات املعتمدة. وعن  نظام 
التخصصات التي تقدمها اجلامعة 
ومعترف بها بالكويت ذكر د.سليم 
ان التخصص����ات هي: هندس����ة 
االتصاالت � هندس����ة كهربائية � 
هندسة كمبيوتر � اللغة االجنليزية 
� آدابه����ا والترجمة � علم النفس 
� التصمي����م الداخل����ي �� تصميم 
جرافيك � احملاسبة � علوم مالية 
ادارة املستشفيات �   � ومصرفية 
ادارة االعم����ال � احلقوق � االدارة 
الفندقي����ة والس����ياحية � عل����م 
احلاس����وب � انظم����ة املعلومات 
احلاسوبية � الصيدلة � التحاليل 

الطبية.
ومن جانب آخر قال د.سليم: 
تقوم اجلامع����ة بتنظيم احتفال 
اوائل  س����نوي بالكويت لتكرمي 
الثانوي����ة العام����ة م����ن الطالب 
االردني����ني والط����الب الكويتيني 
املتفوقني الدارس����ني بها بحضور 
الس����فير االردني جمعة  سعادة 
العبادي ود.ماهر س����ليم رئيس 

اجلامعة واولياء االمور.
وق����ال ان اجلامع����ة تؤم����ن 
مواص����الت جلمي����ع طلبتها من 
والى اجلامعة باالضافة الى توفير 
املواصالت العضاء الهيئة االدارية 

بأجور رمزية.
كما توفر اجلامعة للطلبة تأمينا 
صحيا يشمل افضل املستشفيات 

واالطباء العام����ني واالخصائيني 
وتقدم اجلامعة اخلدمات الطبية 
الوقائي����ة والعالجي����ة من خالل 
الت����ي يديرها  الطبية  العي����ادة 
طبي����ب ويعم����ل فيها ع����دد من 
االطب����اء واملمرض����ات وتتضمن 
العيادة صيدلية متطورة وكذلك 
يوجد عيادة اسنان كاملة مجهزة 
بأح����دث االجهزة ويق����وم فريق 
صحي متخص����ص بالرقابة على 
املطاع����م والكافيتريات املتوافرة 

في اجلامعة.
وتنفيذا لتوجيهات امللك عبداهلل 
الثاني بن احلسني بضرورة ايجاد 
اآلليات الكفيلة بتحقيق التواصل 
املبدعني واملتميزين من  بني فئة 
ابنائنا طلبة اجلامعات واملؤسسات 
في القطاعني العام واخلاص فقط 
مت استحداث مكتب صندوق امللك 
عبداهلل الثاني للتنمية واالرشاد 
املهني لطلبة وخريجي اجلامعة.

كما اقامت اجلامعة منازل داخلية 
للطالبات مزودة بكل وسائل الراحة 
الوطنية  الهاتفي����ة  واالتصاالت 
ادارة  والدولية وتش����رف عليها 
مؤهلة من مشرفات متخصصات 

دورات خبرة.
وتضم املكتب����ة 75000 مجلد 
باللغتني العربية واالجنليزية كما 
تضم 310 دوريات باللغة العربية 
واالجنليزية حتتوي على مجموعة 
الس����معية والبصرية  املواد  من 
واخلرائط السياسية واالقتصادية 

التخصصات بشرط ان تكون املواد 
املؤهل����ة لكل تخصص باجلامعة 
متوافرة في مواد الثانوية العامة 

احلاصل عليها الطالب.
املعاهد  وبالنس����بة خلريجي 
التطبيقي����ة، مبختل����ف فروعها 
»جتاري � هندسي« هل يتم معادلة 
»جتسير« املواد باجلامعات باالردن، 
قال كامل: بالنسبة خلريجي املعاهد 
التطبيقية هناك منذ العام الدراسي 
2006/2005 مت معادل����ة وقبول 
شهادة املعاهد التطبيقية تخصص 
صيدلة باجلامع����ة االردنية ومت 
عمل »جتسير« للمواد ويستطيع 
الطالب اس����تكمال الدراسة حتى 

درجة البكالوريوس.
ام����ا عند املعاه����د التطبيقية 
فيت����م  والهندس����ة  التجاري����ة 
عمل »جتس����ير« للم����واد في كل 
التخصصات التجارية والهندسية 
باجلامعات املعترف بها من قبل 

وزارة التعليم العالي بالكويت.
وعن جامعة عمان االهلية ذكر 
رئيس اجلامعة د.ماهر سليم، ان 
جامع����ة عمان االهلي����ة هي اول 
جامعة خاصة في اململكة االردنية 
الهاشمية تأسست عام 1990 معتمدة 
اعتمادا عاما وخاصا وهي عضو 
العاملي وعضو  احتاد اجلامعات 
احتاد جامعات العالم االس����المي 
وعضو احتاد اجلامعات العربية 
وعضو رابطة املؤسسات اخلاصة 
للتعليم العال����ي، ومتنح جامعة 

آالء خليفة
عقد مدير مركز اخلليج للشؤون 
اجلامعية حس����ني كامل مؤمترا 
صحافيا بحضور وفد من جامعة 
عمان االهلية باالردن ميثله د.ماهر 
س����ليم رئيس اجلامعة ود.ماهر 
العامة  العالقات  ش����ربجي مدير 
والثقافية باجلامعة. وحتدث كامل 
عن املستندات املطلوبة لاللتحاق 
باجلامعة وهي صورة من الشهادة 
الدراسية فقط قبل اي تصديقات 
مطلوب����ة حتى يتمكن للس����ادة 
التعليميني باملركز  املستشارين 
ابداء الرأي العام في امكانية القبول 
باجلامعة الراغب الطالب التسجيل 
بها. وقال: نقدم عرضا شامال لكل 
ما يتعلق باملصاريف الدراس����ية 
واجلامعية ونظام املعيشة بالبلد 
الذي به اجلامعة وكل التفاصيل 
التي تفيد الطالب حتى يستطيع 
اتخاذ قراره في التسجيل، وعندها 
يقوم املستشار التعليمي بتوجيه 
الطالب للخطوات املطلوبة العتماد 

الشهادات من اجلهات الرسمية.
وفي رده على سؤال حول ما 
اذا كانت ق����رارات وزيرة التربية 
والتعلي����م العالي االخيرة بوقف 
اجلامع����ات ش����ملت اجلامع����ات 
االردني����ة، قال كام����ل ان وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
ق����رار رقم  »الس����ابقة« اصدرت 
170/ لس����نة 2009 بخص����وص 
اجلامعات االردني����ة ولكن ليس 
بوقف التسجيل بجميع اجلامعات 
باململك����ة االردنية ولك����ن القرار 
نص على وقف التسجيل ببعض 
التخصص����ات ببعض اجلامعات 
وهن����اك تخصصات اخرى مازال 

معترف بها من قبل الوزارة.
وعن فرص التسجيل املتاحة 
باجلامعات االردنية للعام الدراسي 
افاد كامل بان هناك   ،2010/2009
مجاال للتس����جيل في اجلامعات 
 2010/2009 الدراس����ي  للع����ام 
للطالب احلاصلني على الثانوية 
العامة من االعوام السابقة بجميع 

وتسعى املكتبة دائبة الى تنمية 
مجموعته����ا العلمي����ة والثقافية 
لتلبية حاجات البحث والدراسة 
في كلي����ات اجلامعة واقس����امها 
العلمي����ة املختلفة وتش����ارك في 

قواعد البيانات االلكترونية.
واس����تحدثت اجلامعة مركز 
االب����داع والتعلي����م االلكتروني 
E-learning Center لتوفر للطلبة 
خدمات االنترنت من خالل شبكة 
اتصاالت ألي����اف ضوئية وبنية 

حتتية حديثة.
وفيما يخص النشاطات الطالبية 
التي تقدمها اجلامعة، اوضح مدير 
العالقات العامة والثقافية بجامعة 
عمان االهلية د.ماهر شوربجي، 
ان اجلامعة اهتمت منذ تأسيسها 
بالنمو العقلي واجلسدي املتوازن 
لطلبته بأشكال متعددة فهيأت لهم 
فرص االسهام في االنشطة الثقافية 
والفنية والرياضية املتنوعة حيث 
وفرت كثيرا من الوس����ائل التي 
تساعدهم على ممارسة هواياتهم 

الثقافية والفنية والرياضية.
فق����د اقامت مجمع����ا رياضيا 
ثقافي����ا )االرينا( فريدا من نوعه 
في الشرق االوس����ط ويضم في 
رحابه ما يلي: قاعة الفنون املرئية 
واملسموعة كالعروض املسرحية 
واملوسيقية والفنون االيقاعية، 
قاعة متعددة االغراض تستخدم 
ملختلف األلعاب »كرة السلة � اليد 
� املالكمة � املصارعة واجلمباز«، 
قاعة للمعارض الوطنية والدولية 
والعاملية، قاعة مؤمترات ثقافية 
ورسمية، قاعة احتفاالت خاصة، 
حمام سباحة يشمل بركة سباحة 
نصف أوليمبية الغراض التدريب 
واملباريات، مركز البولينغ: يشمل 
س����تة خطوط بولينغ مع جميع 
التجهيزات الالزمة، مركز اسكواش: 
يضم اربع قاعات سكواش مجهزة 
املتفرجني، مركز الصحة  بأماكن 
واجلمال ويشمل قاعة حمام وغرفة 
ساونا وغرفة بخار وبرك جاكوزي 

مع نوافير مياه.

غير مثمرة وعبئا اضافيا على 
ميزانية الدولة.

واضاف اخلضري ان جميع 
الوجهات واملناطق السياحية 
لديها هيئات حكومية مختصة 
بالتخطيط السياحي والترويج 
للمنطقة وهو ما يجب انشاؤه 
في الكويت حتى يتم االهتمام 
بكل ما حتتاجه املنطقة لزيادة 

آالء خليفة
أقامت إدارة اإلرشاد األكادميي بعمادة شؤون الطلبة معرض 
اللوائ���ح الطالبية الس���نوي، الذي تقيمه ف���ي صالة القبول 
والتس���جيل، حيث يتزامن مع فترة تق���دمي طلبات االلتحاق 
بجامع���ة الكويت، وتهدف االدارة من إقامته الى توعية الطلبة 
املس���تجدين قبل دخولهم الصرح األكادميي، واشتمل املعرض 
على شرح وتوضيح اللوائح والنظم اجلامعية للطلبة الراغبني 

في االلتحاق باجلامعة.
وأش���ادت مديرة ادارة القبول ندى املطلق باملعرض واكدت 
أهميته من حيث تعريف الطلبة باللوائح اجلامعية التي تنظم 
املس���يرة االكادميية للطالب وجتنبه الوقوع بالعثرات طوال 
فترة دراس���ته، وأوضحت املطلق ان بعض الطلبة يعتقد انه 
بانتهاء سنوات دراس���ته باملرحلة الثانوية فإنه لن يتعرض 
ألي قوانني او التزام وأن عصر الدراس���ة قد انتهى، لذا فإننا ال 
يسعنا إال ان نش���كر مدير ادارة اإلرشاد االكادميي وموظفات 
اإلدارة على هذه اجلهود الطيبة ألننا في النهاية نسير في قارب 
واحد وأسمى هدف لنا هو ان يدرس ويتخرج الطالب من دون 

اي مشاكل او عقبات.

آالء خليفة
أعلن رئيس املكتب التنفيذي 
للقائمة االئتالفية عبدالرحمن 
اجلراح خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده امس األول ان القائمة 
االئتالفية ستقيم مهرجانا وطنيا 
وطالبيا اليوم )الثالثاء( وغدا 
األربعاء في متام الساعة السابعة 
مساء على مسرح سينما منتزه 
الشعب الترفيهي مبشاركة نخبة 
من الشعراء وذكر اجلراح انه 
القائم���ة االئتالفية  اميانا من 
مببادئها االسالمية والوطنية 
والطالبية الت���ي تنطلق منها 
في اقامة برامجها وأنش���طتها 
الطالبية فقد عمدت القائمة الى 
اقامة مهرجانها الوطني الطالبي 
 Q8FOREVER االنشادي بعنوان
ال���ذي يحتوي على انش���طة 
انشادية وطنية تتغنى في حب 
الوطن وقيم املواطنة واالنتماء 
الطاهرة  الغالية  لهذه األرض 

وان وحدتنا هي سورنا.
وق���ال اجل���راح ان اللجنة 
املنظمة للمهرجان االنش���ادي 
حرصت على استضافة جنوم 
الوسط االنشادي حيث سيشارك 
كل من املنش���د الفنان ابراهيم 
الس���عيد واملنشد الفنان خالد 
احلقان واملنشد عبداهلل الهذيل 
ومن البحرين املنشد الفنان حمد 

بذكرياتنا خالل احلياة اجلامعية 
النقابية التي اتسمت باحلماس 
واالثارة حيث تنشد األناشيد 
في جو طالبي ووطني ما يعطي 
للبرنامج أهميت���ه وحيويته 
فاملهرجان اإلنش���ادي يعتبر 

فرصة كبيرة لذلك.
وأضاف: ان الفريق االنشادي 
املش���ارك في املهرجان يتمتع 
باملوهبة والكفاءة ما يضمن جناح 
األنشطة االنشادية للمهرجان 
ب���إذن اهلل حيث حرصنا على 
توفير فريق انشادي متكامل من 
منشدين وكورال وتوفير جميع 
املنش���د والفريق  ما يحتاجه 
االنش���ادي من وسائل تنجح 

املهرجان.
من جهته، قال املنشد عبداهلل 
الهذيل بأنه يتشرف باالنشاد 
في مهرجان وطن���ي وطالبي 
تنظمه القائمة االئتالفية التي 
كنت ومازلت أك���ن لها الوالء 

واالنتماء.
وش���كر الهذي���ل الفري���ق 
االنشادي املشارك في املهرجان 
والذين تدربوا بشكل متواصل 
آمال ان يظهر املهرجان االنشادي 
بأبهى ص���ورة، داعيا زمالءه 
السابقني في القائمة للمشاركة 
في هذا املهرجان الوطني والعزيز 

على قلوبنا.

في أنشطة املهرجان االنشادي 
الوطني Q8FOREVER واحتفالنا 
الوطني اليوم فهم األساس في 
اجناح برامج القائمة وأنشطتها 
املتنوعة، واع���دا بالكثير من 

املفاجآت خالل املهرجان.
من جهته، قال مدير الفريق 
االنشادي في املهرجان االنشادي 
املنش���د ابراهيم الس���عيد ان 
املهرج���ان االنش���ادي يعود 

وخص بالشكر راعي املهرجان 
د.جمعان احلربش عضو مجلس 
األم���ة وإدارة منتزه الش���عب 
الترفيهي بأقس���امها املختلفة 
على استضافتهم لهذه األنشطة 

الوطنية املميزة.
ودع���ا اجل���راح اجلم���وع 
القائمة  الطالبي���ة وجمه���ور 
االئتالفي���ة وخصوصا عاملي 
القائمة للمش���اركة  ومؤيدي 

حجز املقاعد فاملقاعد محدودة 
على األرق���ام التالية: للرجال 
99460988 � للنساء 94433349 
� 99206805 أو زيارة املنتديات 
االنشادية على شبكة االنترنت 
WWW. القائمة وزيارة موقع 

Q8FOREVER.COM
وشكر اجلراح جميع العاملني 
التنفي���ذي للقائمة  باملكت���ب 
واللجنة املنظم���ة للمهرجان 

اجلابري اضافة الى املنشدين 
الصاعدين في املجال االنشادي 
وه���م علي بوغيث ويوس���ف 

الدغيشم وعثمان االبراهيم.
وأكد اجل���راح ان املهرجان 
االنش���ادي س���يكون الي���وم 
الثالثاء وغدا األربعاء في متام 
الساعة 7 مس���اء على مسرح 
منتزه الشعب الترفيهي، داعيا 
محبي األناشيد الى اإلسراع في 

»اإلرشاد األكاديمي« نظمت 
معرض اللوائح الطالبية السنوي

يقام على مسرح منتزه الشعب الترفيهي على مدى يومين

»االئتالفية«: مهرجان »Q8FOREVER« اإلنشادي اليوم إلعالء قيم المواطنة والوالء

عقد مؤتمرًا صحافيًا وأعلن أن الجامعة تطبق نظام الساعات المعتمدة

وفد جامعة عمان األهلية: نقدم 17 تخصصًا معترفًا به
 في الكويت ونوفر التأمين الصحي الشامل للطلبة


