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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
التجميل مبعهد  اكدت رئيسة قسم 
السياحة والتجميل واالزياء التابع للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي سناء العليان 
ان هناك اقباال شديدا على قسم التجميل 
الطاقة االستيعابية ولذلك مت  يتجاوز 
قبول 60 متدربة، 30 تخصص مكياج 

و30 تخصص تصفيف شعر. اضافت 
العليان في تصريح لها ان قسم التجميل 
استقبل املتدربات للفصل التدريبي االول 
للعام التدريبي 2010/2009 الفتة الى ان 
الورش مجهزة بكل االدوات واالجهزة 
الالزمة، كما ان املناهج متوافرة، واشارت 
الى ان الت����زام املتدربات باحلضور من 

اول يوم كان جيدا، ونوهت العليان بان 
هناك حتديات ومصاعب كثيرة تواجه 
القسم لكن بفضل االدارة احلكيمة للمعهد 
مت اجتيازه����ا، الفتة الى تعاون اعضاء 
هيئة التدريب بالقسم كفريق عمل واحد 
مع املستش����ارة االملانية مانويال جونز 

.GTZ �التابعة ل

العليان: إقبال شديد على قسم التجميل بمعهد السياحة

أكدت خالل مؤتمر صحافي ضرورة استحداث قسم رياض األطفال

بهبهاني: أنجزنا 14 مشروعًا في »األساسية«
ونسعى إلى استحداث مركز وطني للتطوير المهني

محمد هالل الخالدي
عق����دت عميدة كلي����ة التربية 
بالتكلي����ف د.بهيجة  األساس����ية 
بهبهان����ي مؤمت����را صحافيا ضم 
العمداء املساعدين، حيث تطرقت 
إلى أهمية دور الكلية في املجتمع 
وحتدثت عن أهم اجنازات الكلية 
وما تتطلع إلى عمله مس����تقبال، 
وقالت انه حرصا من عمادة الكلية 
على التواصل مع الطالب والطالبات 
واطالعهم بالسرعة الالزمة على ما 
يستوجب عمله للتسجيل واملقررات 
وفتح املجموعات والقرارات التي 
تصدر م����ن الهيئ����ة فيما يخص 
الطالب والطالبات كان تواصلنا 

مع الصحافة بشكل شبه يومي.
وبص����ورة عاجل����ة لتوضيح 
صورة الكلية في ظل هذه االعداد 
املتنامية في كل فصل دراسي وفي 
ظل  التوسع في االقسام العلمية 
والتطوير ف����ي املناهج والبرامج 
وأيضا في ظل احلرص على الطالب 
والطالبات من املستجدات الضاغطة 
علينا مثل انتشار االوبئة وغيرها 
والذي يحتم علينا ضميرنا املهني 
أن نأخذ حذرنا واستعدادنا وأن 
نعرف الطالب والطالبات مبا ينبغي 

عمله في هذه احلاالت.
البداية سجلت بهبهاني  وفي 
شكرها ملس����ؤولي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة 
في املدي����ر العام يعقوب الرفاعي 
ونوابه وادارات الهيئة لتعاونهم 
الصادق معنا واستجابتهم الفورية 
ووضع احللول وازالة العقبات التي 
تعترضنا وذلك في ظل التطورات 
املتالحقة بالكلية واإلقبال الشديد 
عليها واالعداد الهائلة التي تضمها 

الكلية بني جنباتها.
وقالت سأحتدث في اطار املهمة 
امللقاة على عاتقي وهي عمادة الكلية 
بالتكلي����ف باإلضاف����ة إلى عملي 
كمساعد للشؤون الطالبية � بنات، 
في البداية أحمد اهلل على أن وجودي 
في الكلية منذ اعوام طويلة وشغلي 
ملناص����ب ادارية عديدة. واضافت 
ان كلية التربية االساسية اخذت 
على عاتقها النهوض مبسؤولياتها 
العلمي����ة واملجتمعية في االعداد 
الشامل للمعلمني وتأهيلهم تأهيال 
علميا ومهنيا، فاملعلم اهم اركان 
العملية التعليمية، ومصدر املعارف 
والعلوم التي يكتس����بها الطالب، 
مبا ميلكه م����ن اخلبرات العلمية 
التدريس  والتربوية واس����اليب 
الفعالة التي متكنه من ان يخرج 
طالب����ا متفوقني ومبدع����ني، كما 
حرصت كلية التربية االساسية على 
مواكبة كل جديد في عصر املعرفة 

محمد المجر
ضمن احلملة التوعوية التي ترعاها الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معاهدها 
وكلياتها اقيمت ندوة في معهد السياحة والتجميل 
واالزياء حول قضية الساعة انفلونزا اخلنازير، 
حاضر فيها د.ابراهيم شادي من وزارة الصحة 
و2 من اعضاء هيئة التدريب مبعهد التمريض 

وهما ميرفت السيد ونرجس احلرز.
في الب����داية حتدث د.ابراهيم ش������ادي عن 
اهمي���ة الوقاية من م���رض انفلونزا اخلنازير، 
مؤكدا ان ڤيروس انفل���ونزا اخلنازير ضعيف، 
ويقضى عليه باملاء والصابون، واستعرض طرق 
انتق����ال امل�رض من شخ��ص آلخ���ر، الف���تا الى 
ضرورة ترك مس���افة متر او مترين بينك وبني 
الش���خص الذي حتدثه، الن الرذاذ ال�ذي يخرج 
من العط��س يحمل معه امليكروب، ومدة بق��اء 
امليكروب حي ما بني 2 و8 ساعات حيث يستقر 

على االسطح.
وشدد شادي على اهمية التنبيه على املتدربات 
بتوخي احلذر واللج���وء الى الطبيب في حالة 
ظهور اع���راض االنفلونزا، فانفلونزا اخلنازير 
لها اعراض تشبه االنفلونزا العادية والتحليل 

وحده هو القادر على التمييز بينهما.
واكد ان ما صاحب مرض انفلونزا اخلنازير 
من تهويل واش���اعات جعلته يأخذ صورة اكبر 
من حجمه عند الناس، رغم انه ڤيروس ضعيف 
وعالجه سهل، واذا كان هناك حاالت وفاة فهي 
بسبب التاريخ املرضي للشخص املتوفى، ولذلك 
ننصح مرضى الربو وتكسر الدم واحلوامل بلبس 
الكمامات وتوخي احلذر واالبتعاد عن التجمعات 

واالماكن املغلقة.
واض���اف ان خط������ورة امل���رض تكمن في 
سرعة انتشاره، ولذلك ننصح بغس���ل اليدين 
كل س���اعتني على االقل واستع���مال املن���اديل 

الورق��ي���ة املب��للة مبع�قم، وعدم ت��رك املنديل 
املستخدم على الطاولة ورميه أوال باول وجتنب 
الس���لوكيات اخلاطئة مثل العن���اق والتقبيل 

واملصافحة.
فيما اكدت كل من ميرفت الس���يد ونرجس 
احلرز على اهمية اتباع س���ب����ل الوق��اية، الن 
ال��وق���اي���ة خير من الع���الج، وطالبتا اعضاء 
الهي��ئة الت���دريبية والتدريسية بالتشديد على 
املتدرب���ات بالذه�اب الى العي���ادة الطبية التي 
مت جتهيزه���ا باملعهد، حيث س���يتم حتويل اي 
حالة يتم الشك فيها الى املستشفى وهذا حرصا 
على صحة املتدربات وسالمتهم واعضاء الهيئة 

التدريبية.

والتقنية واالتصاالت واالعالم، وقد 
جتلى ذلك ف����ي: التوثيق الدقيق 
واملوضوعي واملنهجي جلهود الكلية 
العلمي����ة والتربوية  واجنازاتها 
واسهاماتها املجتمعية في االعوام 
السابقة والذي تضمن  الدراسية 
اجنازات االقسام العلمية وخططها 
وبرامجها ومناهجها ومشاريعها 
القائمة واملستقبلية وانشطتها، 
ومكاتبها النوعية والفرعية وجلانها 
الدائمة واملستحدثة واعضاء هيئات 
التدريس فيها القدامى واملستجدين 
واملستقيلني واملبتعثني واملتقدمني 
الترقية، واملتمتعني بالتفرغ  الى 
العلمي، واملنتدبني من الكلية الى 
املناظرة،  اجلامعات واملؤسسات 
واجتماع����ات مجالس االقس����ام 
العلمي����ة وجلانه����ا والبح����وث 
العلمية املمولة والندوات العلمية 
والثقافية واملع����ارض واملهمات 
العلمية واملؤمترات واجلمعيات 
العلمية واالجتماعات مع التوجيه 
الفني في وزارة التربية واجنازات 
اخرى على نحو دقيق وموضوعي 
وواقعي مبا يناسب مكانة الكلية 
العلمية ودورها الريادي في خدمة 
املجتمع علمي����ا وتربويا وثقافيا 
ورفده����ا وزارة التربية واجلهات 
االخرى املعنية في س����وق العمل 
املميزة من املخرجات،  بالكفاءات 
والس����عي احلثيث للوصول الى 
الدولية  حتقيق ش����هادة اجلودة 
بناء على معايير املنظمات العاملية 
املتخصصة في االعتماد االكادميي 
للكليات واملؤسسات اخلاصة باعداد 
البرامج واالنشطة  املعلمني وفق 
واخلدمات التعليمية املقدمة فيها، 
واحلرص على ان تتحول الكلية 
الى كلي����ة تربية معاصرة تواكب 
تطورات القرن احلادي والعشرين 
وتلبي احتياجات املجتمع الكويتي 
في تزويد سوق العمل ممثال بوزارة 
التربي����ة وغيرها م����ن القطاعات 
العامة واخلاصة املهتمة بالكفاءات 
املتميزة من مخرجاتها وتكون موئال 

د.بهيجة بهبهاني

د.ابراهيم شادي خالل املؤمتر الصحافي

سعاد الرومي

د.عبدالرحيم ذياب خالل اجتماعات اللجنة العليا لالنتخابات

راشد النويهض مستقبال وفد اجلامعة

د.بدر الصقعبي

لبرامج الدراسات العليا والبحوث 
والدراسات التربوية وغيرها من 
البرامج التي ال تتوافر في كليات 

اعداد املعلمني.
استحداث انش����طة متنوعة، 
ومشروعات رائدة، وجلان جديدة، 
وتقنني بعض االنشطة وفق جملة 
ضوابط، حتدد مسارها، فضال عن 
تنامي االهتمام باملتعلم الذي حظي 
مبشاريع: الصفحة الطالبية على 
ش����بكة معلومات الهيئ����ة، و»انا 
العربية  الطالب املعلم« باللغتني 
واالجنليزي����ة، و»دلي����ل التربية 
العملية«. زيادة مش����اركة الكلية 
في اخلدمات املجتمعية، واملؤمترات 
والن����دوات احمللي����ة واالقليمية 
والدولية اعدادا ومشاركة واشرافا 
وحضورا. اس����تغراق اهتماماتها 
الركان العملية التعليمية: املعلم 
واملتعل����م واملناه����ج واملقررات 
الدراسية، والبرامج الدراسية التي 

جرى استحداثها وتطويرها.
فقد جنح����ت الكلية في اجناز 
14 مشروعا، منها عشرة مشاريع 
تربوية مهمة، تهدف الى حتسني 
البيئة التربوية واالرتقاء بجودة 
التعليم  التعليم، حتقيقا لغايات 
العالي، ووفاء مبتطلبات س����وق 
العمل، ومواكب لالجتاهات التربوية 

العاملية، وهي مشاريع تقسيم الكلية 
الى خمس كليات »العلوم التربوية، 
التطبيقي����ة، والعلوم،  والفنون 
واآلداب والعل����وم االجتماعي����ة، 
والتربية البدنية وعلوم الرياضة« 
الدولي االول  ومش����روع املؤمتر 
للتربية البدنية والرياضة والصحة، 
ومنتدى املعلم الثاني »رؤية جديدة 
نحو تطوي����ر اداء املعلم« واليوم 
البيئي الثالث واالدارة االلكترونية 
ومرك����ز املرحوم حس����ني القالف 
ملصادر التعل����م والتعلم عن بعد 
ب� »مؤمترات الڤيديو«، والصفحة 
الطالبية على ش����بكة معلومات 
الهيئة، واس����تحداث مقرر العمل 
التطوعي في قسم العلوم ثم قسما 
الدراس����ات االسالمية والدراسات 
االجتماعية، وبرنامج معلم اللغة 
الدراسات  الفرنس����ية، وبرنامج 
العليا، ومجل����ة العلوم التربوية 

والتطبيقية.
كم����ا اجنزت الكلية مش����روع 
تطوير املقررات والبرامج الدراسية، 
اذ اعتمدت جلنة الشؤون العلمية 
بالكلية توزيع الوحدات الدراسية 
على املتطلبات املختلفة للبرامج 
الدراس����ية في صحائف التخرج: 
مقترحات مقررات الثقافة العامة، 
واالعداد املهني، حيث قامت االقسام 

العلمي����ة باس����تحداث املقررات 
والبرامج الدراسية اجلديدة بنظام 
ال� WIDS، واجنزت كتابة املقررات 
الدراسية بنظام ال� WIDS واعداد 

صحائف التخرج.
وق����ال ان الكلي����ة تنظر بعني 
االهتمام والدراسة الى كل ما ينشر 
من دراسات صادرة عن مؤسسات 
دولية حول النظام التعليمي في 
التربية  الكويت عامة، وكلي����ات 

والهيئة خاصة.
الكلية حالي����ا على  وتعم����ل 
اس����تكمال عمل جلنة استحداث 
قسم رياض االطفال ضمن االقسام 
العلمية بالكلي����ة، وتطمح ايضا 
الى اس����تحداث قس����م الدراسات 

االجتماعية بالكلية.
وتتطلع الكلية الى استحداث 
مركز وطني للتطوير املهني للمعلم 
بغية التواصل املثمر والفعال بني 
سائر العاملني في املجال التعليمي، 
وامداده����م باخلب����رات وامل����واد 
التعليمية الالزمة لتطوير ادائهم 
املهني، واالسهام في حل املشكالت 
واملعوقات التي تواجههم، وصوال 
الى حتقيق اهداف التنمية املستدامة 
للمعلم في ظل ما يشهده العالم من 
اهتمام بتوظيف التقنية احلديثة 

في خدمة العملية التعليمية.

عيادة طبية بمعهد السياحة والتجميل واألزياء

شادي: ڤيروس إنفلونزا الخنازير
ضعيف وكفانا سلوكيات خاطئة

توزيع الجداول الدراسية على المتدربين

الرومي: لقاء مفتوح 
لمتدربات »التطبيقي« اليوم

محمد هالل الخالدي
اعلن����ت مدي����رة ادارة قبول 
وتسجيل املتدربني ومديرة ادارة 
تنس����يق ال����دورات اخلاصة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب سعاد الرومي ان االحد 
املقبل 11 اجلاري ستبدأ الدراسة 
في جميع الدورات اخلاصة للبنني، 
الفتة الى ان دورة طباعة وتسجيل 
بيانات ستعقد في كلية الدراسات 
التجارية بنني في منطقة حولي، 
بينما سيكون التمهيدي للدورات 
اخلاصة في معهد الس����كرتارية 
واالدارة املكتبية الكائن مبنطقة 
الساملية خلف مستشفى الراشد. 
التدريبية  الدورات  ان  واضافت 
اخلاصة االخرى للبنني ستعقد 
في املقر اجلديد للدورات اخلاصة 
والكائن في املجمع التكنولوجي 
الرئيسية  في الشويخ »البوابة 
مقابل طري����ق اجلهراء«، مؤكدة 
املتدربني للقاء  ضرورة حضور 
املفت����وح الذي س����يعقد لهم في 
الساعة اخلامس����ة من مساء غد 
اخلميس حيث س����يتحدث عدد 
ف����ي الصحة عن  من املختصني 
مرض انفلونزا اخلنازير وسبل 
الوقاية منها، كما س����يتم توزيع 
كتب ارشادية على املتدربني تبني 
لهم االس����اليب الطبية الوقائية 
من هذا املرض، عل����ى ان يكون 
اللقاء املفتوح للمتدربات في نفس 
الساعة في مقر الدورات اخلاصة 
اجلديد للمتدرب����ات في املجمع 
التكنولوجي، وذلك اليوم االربعاء 

7 اجل����اري. واك����دت الرومي ان 
جداول املتدربني واملتدربات سيتم 
توزيعها خالل اللقاء املفتوح لذلك 
يجب ان يحرص املتدربون على 
حضور هذا اللقاء الذي نظم من 
اجل الرد على جميع استفسارات 
املتدربني وايضا من اجل احملافظة 
على سالمتهم وسالمة عوائلهم 
اتباعهم  وزمالئه����م من خ����الل 
الطبية  للنصائح واالرش����ادات 
الوقائية.  واشارت الرومي إلى ان 
الدورات اخلاصة عقدت االسبوع 
املاضي 5 لقاءات تنويرية ملتدربني، 
حيث استمعوا لشرح مفصل عن 
النظام التدريبي وشروط التخرج 
من دوراته����م التدريبية، كما مت 
الرد على جميع استفس����اراتهم 
اللق����اءات، الفتة الى  خالل هذه 
ضرورة التزام املتدربني باملواعيد 
احملددة لهم ليحققوا االستفادة 
من البرامج املختلفة التي وضعت 

من اجلهم.

النويهض بحث مع وفد من جامعة 
الشيخ زايد أوضاع طلبتنا الدراسين باإلمارات

استقبل القائم باعمال وكيل وزارة التعليم 
العالي باالنابة راشد النويهض مبكتبه بالوزارة 
سليمان اجلاسم مدير جامعة الشيخ زايد بدولة 
االمارات العربية املتحدة يرافقه د.جفري بلناب 
مدير فرع جامعة زايد بدولة االمارات وقد حضر 
املقابلة د.مسعد شالش رئيس املكتب الثقافي 

بدولة االمارات وكذلك سامية الرميح مدير ادارة 
البعث���ات بالوزارة حي������ث مت خ����الل اللقاء 
مناقشة امور تهم الطلب���ة الكويت���يني الذين 
اوفدوا للدراسة بج����امعة الشيخ زايد وك��ذلك 
مناقش���ة األمور التي تهم التعليم العالي بكال 

البلدين.

عق���دت اللجنة العلي���ا لالنتخابات بعمادة 
شؤون الطلبة اجتماعها الدوري برئاسة عميد 
شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب وذلك ملناقشة 
ومتابعة جميع االجراءات املتعلقة باالنتخابات 
واالس���تعدادات للفت���رة االنتخابية بناء على 
توصيات جلنة العمداء وجلنة انفلونزا اخلنازير 
بشأن تأجيل االنتخابات الى ثالثة أسابيع من 
بدء الدراس���ة. وأكدت اللجنة العليا انها جهة 
تنفيذية للقرارات التي تصدرها االدارة اجلامعية 
وعماد ش���ؤون الطلبة، ه���ذا باالضافة الى ان 
اللجنة العليا أنهت كل االس���تعدادات اخلاصة 
باالنتخابات قبل بدء الدوام الرس���مي للطلبة، 

وبالتالي مهما كانت الظروف فإن اللجنة العليا 
ستكون جاهزة باجراءاتها.

وبّينت اللجنة العليا ان من حق اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية اإلعالن عن فتح باب 
الترشيح لالنتخابات بعد االنتهاء من التقرير 
املال���ي واالداري واحلصول على موافقة عميد 

شؤون الطلبة.
وزادت اللجن���ة العليا انه ميك���ن للقوائم 
التي تخ���وض انتخابات اجلمعيات  الطالبية 
العلمية والروابط الطالبية تسجيل مندوبيها 
وقوائمها التي ستخوض فيها االنتخابات في 

مبنى عمادة شؤون الطلبة بالشويخ.

من حق القوائم تسجيل مندوبيها لدى العمادة

أكد متابعة االعتماد األكاديمي لبرنامج الفيزياء الهندسية وعلوم األرض والبيئة

»شؤون الطلبة«: فتح باب الترشيح للجمعيات 
والروابط بعد االنتهاء من التقريرين المالي واإلداري

الصقعبي: إعادة صياغة برامج تخصصية 
في »العلوم« لتتماشى مع حاجة سوق العمل

البيانات البيئية في التحاليل 
املطلوبة للمشاريع املعتمدة 
إلعادة تأهيل وإعمار البيئة في 

الكويت والدول املجاورة.
وتولي الكلية اهتماما خاصا 
املرتبطة  مبش���اريع األبحاث 
بالبحر تزامنا مع تسلم الكلية 
ملركز علوم البحار في الفنطاس، 
اضافة الى االستعداد في طرح 
الرئيسي  برنامج التخصص 
ف���ي علوم البح���ار. ومازالت 
الكلي���ة تعاني من مش���كلة 
التسرب الطالبي والعزوف عن 
االلتحاق بكلية العلوم، لذلك 
فقد قامت بدراسة هذه املشكلة 
ووضعت بعض احللول التي 
القضاء عليها  ستساعد على 
او احل���د منها، وقد متثل ذلك 
في عدة امور هي: إنشاء مكتب 
الطالبي  اخلريجني والتدريب 
التعرف  الذي سيس���اهم في 
العمل  على احتياجات سوق 
العلوم  من خريج���ي كلي���ة 
وتوفي���ر فرص العم���ل لهم، 
وكذلك التدريب امليداني للطلبة، 
ومراجع���ة البرام���ج احلالية 
واستحداث برامج اخرى جديدة 
تلبي حاجات سوق العمل من 

خريجي كلية العلوم.

املاجس���تير املشتركة  برامج 
ف���ي العديد من التخصصات، 
وتبذل جهودا مكثفة إلنش���اء 
البحثية  وحتديث املختبرات 
وجتهيزها بأح���دث األجهزة 
العلمية، كما تعمل على توسيع 
نطاق االجهزة واملعدات ذات 
االستخدام العام التي تضمها 
الفرص���ة  الوح���دة إلتاح���ة 
امام اكبر عدد م���ن الباحثني 
لالس���تفادة من خدماتها، كما 
تب���ذل الكلية جه���ودا كبيرة 
لتحقيق االستفادة القصوى 
من استخدام املختبر املركزي 
للتحالي���ل البيئية ومنظومة 

تقدم عميد كلية العلوم في 
جامعة الكويت د.بدر الصقعبي 
بخالص التهنئ���ة الى زمالئه 
وزميالته اعضاء هيئة التدريس 
الطلبة مبناسبة بدء  وأبنائه 
العام الدراسي اجلديد، راجيا 
ومتمني���ا للجميع عاما مثمرا 
وبناء. وفي ه���ذا الصدد قدم 
الصقعبي نبذة مختصرة عن 
الكلية ومشاريعها  طموحات 
الت���ي ترغب في إمنائها خالل 
العام اجلامعي احلالي وهي: 
تعم���ل الكلي���ة حالي���ا على 
مراجع���ة وإع���ادة صياغ���ة 
برنامجي التخصص الرئيسي 
في عل���وم البحار والصحراء 
والتخصص املساند في علوم 
البيئة لتتماشى هذه البرامج 
وحاجة سوق العمل. وفضال 
عن هذا بدأت الكلية في دراسة 
استحداث برنامج بيني مساند 

جديد في األدلة اجلنائية.
تتابع الكلية عملية االعتماد 
األكادمي���ي لبرنامج الفيزياء 
الهندس���ية، وبرامج قس���مي 
البيولوجية وعلوم  العل���وم 
األرض والبيئ���ة. وس���اهمت 
الكلي���ة، حتت إش���راف كلية 
الدراس���ات العلي���ا، في بناء 
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مالحظات
بناتبنني

متاح لالناث فقط )قبول وحتويل(100-الدراسات االسالمية

متاح لالناث فقط )قبول وحتويل(100-اللغة العربية وآدابها

متاح لالناث فقط )قبول وحتويل(60-العلوم

متاح لالناث فقط )قبول وحتويل(60-الرياضيات

متاح للذكور واالناث )قبول وحتويل(50100علوم املكتبات واملعلومات

غير متاح أمام التحويل ملدة عامني دراسيني100 قبول جدد فقط50 قبول جدد فقطتكنولوجيا التعليم

متاح للذكور واالناث )قبول وحتويل(5060التربية املوسيقية

متاح القبول امام الذكور واالناث والتحويل امام االناث فقط50100التربية الفنية

متاح القبول والتحويل امام الذكور فقط-50التصميم الداخلي

يقتصر القبول على املتقدمني اجلددمن 50 - 100-رياض االطفال

متاح القبول والتحويل امام االناث فقط70-اللغة االجنليزية

متاح القبول والتحويل امام الذكور فقط-50الكهرباء

متاح القبول والتحويل امام االناث فقط50-التربية البدنية والرياضة

ايقاف القبول والتحويل للذكور واالناث--التربية اخلاصة

ايقاف القبول والتحويل لالناث--علوم االسرة واملستهلك

ايقاف القبول والتحويل للذكور واالناث--معلم احلاسوب


