
االربعاء
14  اكتوبر 2009

8
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

 محمد هالل الخالدي
انتقد رئي���س رابطة 
اعضاء هيئ���ة التدريس 
العامة للتعليم  بالهيئة 
التطبيق���ي والتدري���ب 
د.فيص���ل احلم���د حيث 
وص���ف ادارة التطبيقي 
بانها ذات مركزية بالقرار 
وال تأخذ بآراء االساتذة 
وتصدر  ومقترحاته���م 
قراراتها من فوق الى حتت 
وقال اننا قدمنا مشروعا 
لتطوير الئحة الوظائف 
االشرافية قبل سنوات ثم 

فوجئنا بقرار ادارة الهيئة الذي اقر الالئحة 
اجلديدة دون ان نعلم عنها شيئا، ولم نطلع 
على الالئحة اجلديدة حتى اآلن وال ندري 
ه���ل مت االخذ مبقترحاتن���ا ام مت اهمالها، 
واضاف د.احلمد أن الكل ينادي االصالح 
والدميوقراطية ولكننا فعليا ال نحترم ذلك 
والقيادات العليا ال متارس الدميوقراطية 
التي تفترض استشارة اهل االختصاص، 
واالخذ بآرائهم، بل مازالت تصدر قراراتها 
على هيئة »فرمانات« وتنتظر من االساتذة 

التنفيذ فقط، فهل يعقل 
اال يك���ون العضاء هيئة 
التدريس رأي في رئيس 
الذين سيعملون  القسم 
حت���ت ادارت���ه او عميد 
الكلية، كما انتقد د.فيصل 
احلمد اسلوب عمل جلنة 
العم���داء قائ���ال ان هذه 
اللجن���ة هي التي تصدر 
كل القرارات وتتحكم في 
كل ش���يء فكيف نتوقع 
ان تصدر قرارات تخدم 
املصلحة العامة من عمداء 
يبحثون عن فرصة اعادة 
تعيينهم لفترة ثانية؟ البد من وجود جهة 
محاي���دة والبد من اش���راك اكبر عدد من 
االس���اتذة والرابطة ليكون لدينا بالفعل 
قوانني شفافة وحتترم، واكمل اننا استبشرنا 
خيرا بوصول د.موضي احلمود وتوليها 
حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي ولكننا 
مع االس���ف صدمنا من موقفها من اقرار 
الئحة الوظائف االش���رافية فهي لم تعمل 
على توسيع نطاق املشاركة في صنع القرار 

بل أقرت املركزية والتفرد.

صرح مدير مركز اللغات بالوكالة ابراهيم نصير بأن مكتب 
االستش���ارات والدورات التدريبية قد قرر عقد دورات توفل 
حيث س���ينتهي التسجيل لدورات التوفل بهذه الدورات غدا 
اخلميس 15 اجل���اري وذلك إلقبال الطلبة على هذه الدورة، 
وستبدأ الدورات من تاريخ 18 اجلاري خالل الفترة املسائية 
وستكون الدورة األولى التوفل احمللي اخلاصة لطلبة املاجستير 
للطلبة املتقدمني للدراسة في الكويت ودورة التوفل الثانية 

التوفل الدولي لطلبة الثانوية وطلبة املاجس���تير الرغبني 
في احلصول على بعثة دراس���ية خارج الكويت وذلك حتى 
يتفادوا التأخير بعد تخرجهم واس���تكمال شروط البعثات 
واستغالل الدورة الجتياز اختبار التوفل واضاف نصير أن 
املركز يقدم التوفل ملستوى واحد فقط وباستطاعة الطالب 
دخ���ول االختبار في اي وقت خ���الل الدورة او بعد انتهائها 

داخل الكويت او خارجيا.

الخميس: آخر يوم للتسجيل لدورات التوفل المحلي والدولي في مركز اللغات

رابطة الدراسات العليا كّرمت متفوقي وخريجي كلية الدراسات العليا

روح الدين: إلغاء رسوم التسجيل وصرف المكافأة 
االجتماعية لطلبة الماجستير في مراحله األخيرة

 محمد المجر
اقامت رابطة الدراسات العليا بجامعة 
الكويت حفلها السنوي لتكرمي متفوقي 
الدكتوراه واملاجستير  وخريجي برامج 
والدبلومات العليا برعاية وحضور رئيسة 
اللجنة العليا ملسابقة األم املثالية الشيخة 
فريحة األحمد ورئي���س حترير جريدة 
الوطن الشيخ خليفة العلي والنائب سعد 
ادارة الشركة  اخلنفور ورئيس مجلس 
الدولية القابضة د.حمد التويجري ورئيس 
مجلس األمناء باجلمعية الكويتية لتنمية 
املوارد البش���رية طارق العوضي وبيت 

التمويل الكويتي.
وقال رئيس حتري���ر جريدة الوطن 
الشيخ خليفة العلي في كلمته ان املجتمع 
ينتظر من اخلريجني الكثير من العمل من 
اجل تغيير عدة مفاهيم من خالل نش���ر 
العلم واملعرفة في مختلف املجاالت العملية 
والعلمية فهم قادة املجتمع وعليهم دور 
كبير في حتوي���ل مجتمعنا الى مجتمع 
محب للعلم واملعرفة وان تعود الكويت 
الى مكانها الرائد بني دول املنطقة، واضاف 
ان املجتم���ع يتوقع م���ن الطالب ان يتم 
دراسته الثانوية واجلامعية واحلصول 
على درجة البكالوريوس ومن ثم االنخراط 
للعمل في املجتمع ولكن من يحصل على 
شهادات عليا فهو وبالشك قد تخطى ما 
يتوقعه منه املجتم���ع ولذلك يقع عليه 
دور كبير لتنمي���ة مجتمعه فهؤالء هم 

نخبة املجتمع.
وتوجه اخلليفة برسائل شكر ألولياء 
أمور الطالبات الذين كان لهم الدور الكبير 
في تفوق وتخرج الطالبات وحصولهن 
على هذا االجناز األكادميي، وثانيا أتوجه 
بالش���كر للهيئة التدريسية والتعليمية 
والذين كانوا ق���دوات للطالبات ومثلهم 
األعلى فلهم الش���كر عل���ى جهودهم في 
توجيه وتعليم الطالبات وال ننسى أمنا 
الكبيرة الكويت على عطائها ونتمنى ان 
نرى املتفوقات واخلريجات في مزيد من 

االجنازات.
ومن جهته، قال رئيس رابطة الدراسات 
العليا احملامي حمد روح الدين في كلمته 
ان رابطة الدراسات العليا رغم انها جديدة 
على الساحة النقابية اال انها تعتبر من 
اكثر الروابط نشاطا في جامعة الكويت 
فقد أخذنا على عاتقنا منذ تأسيس الرابطة 
جتيير جميع املعطيات املتاحة خلدمة طلبة 
الدراسات العليا وكذلك توثيق الروابط 
ب���ني الرابطة واالدارة اجلامعية من اجل 
خدمة طلبة الكلية وقد اخذنا على عاقتنا 
عهدا ان ن���رد جميل هذه االرض الطيبة 
التي منحت الكثير من العطايا واحلماية 
ألبنائها حتى أمنت لهم موطنا يجتمع فيه 
األمن واألمان واالحترام بني جميع افراده 
حتى يقدم فيه كل فرد عطاء ممزوجا فيه 
الرغبة في طل���ب العلم وحب البذل بال 

حدود لهذا الوطن املعطاء.

الدراسات  ضيوفنا األعزاء ان رابطة 
العليا هي رابطة حديثة الوالدة بالنسبة 
للروابط األخرى التي تتبع االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ولكنها وبشرف الرابطة 
االكثر اجنازا قياس���ا بالروابط األخرى 
حيث اخذ اعض���اء الرابطة على عاتقهم 
منذ تأسيس���ها الى صناعة االجناز ومن 

هذه االجنازات:
أوال: القاء شرط اللغة العربية كشرط 

للقبول في برامج الدراسات العليا.
ثانيا: تغير نظام احملاضرات لطلبة 
الدراس���ات العليا مما يتالءم مع اوضاع 

اعمالهم.
ثالثا: تشكيل جلنة بتعاون مع جمعية 
احملامني الكويتية للدفاع عن قضايا الطلبة 

دون مقابل.
اتفاقي���ة مع اجلمعية  رابعا: توقيع 

الكويتية لتنمية املوارد البشرية لالرتقاء 
بطلبة الدراس���ات العليا على املستوى 
الشخصي من خالل عمل الندوات والدورات 
وورش العمل املشتركة في كل ما يتعلق 

بتنمية الذات.
خامسا: توقيع اتفاقية مشتركة مع 
املعهد املصري لألبحاث والعلوم لتبادل 
رسائل الدراسات العليا لتوفير قاعدة 
من املعلومات تفيد الباحثني اثناء كتابة 

رسائلهم.
املكافأة  سادس���ا: املطالبة بصرف 
االجتماعية والغاء الرسوم وزيادة عدد 
املقبولني لطلبة الدراسات العليا علما بأن 
صرف املكافأة االجتماعية والغاء الرسوم 
في مراحلهما االخيرة، حيث ان رابطة 
الدراسات العليا متكنت من اختطاف هذه 
االجنازات من خالل استخدام الضغط 

على ادارة اجلامعة من جميع اجلهات 
طالبيا وسياسيا واعالميا.

واض���اف روح الدين ان من اهداف 
رابطة الدراسات العليا توثيق العالقة 
بني جامعة الكويت واجلامعات االخرى 
سواء كانت محلية او اجنبية ومؤسسات 
املجتم���ع املدني وذلك مب���ا يصب في 
مصلحة الطالب واض���اف ان الرابطة 
اجتمعت مع املس���ؤولني في اجلامعة 
العربية املفتوحة لتنظيم عملية تسجيل 
خريجي طلبة الدراسات العليا في برامج 
الدكتوراه باجلامعة العربية املفتوحة 
في مملكة البحرين وذلك بالتعاون مع 

اجلامعة املاليزية.
وكش���ف روح الدين عن قرب الغاء 
رسوم التسجيل عن طلبة املاجستير 
وصرف املكافأة االجتماعية لهم وذلك 
من خالل مطالبات الرابطة املس���تمرة 
والتي كانت على مختلف املس���تويات 
ابتداء من مخاطبة ادارة جامعة الكويت 
ووصوال الى مجل���س االمة، مبينا ان 
الرابطة قابلت عددا من اعضاء مجلس 
االمة وتبنوا مقترحات الرابطة وأكدوا 
سعيهم لتحقيقها، موضحا ان الرابطة 
طالب���ت كذل���ك بزيادة اع���داد الطلبة 
املقبولني في الكلية التاحة مجال اكبر 

عدد من الطلبة.
بدوره قال ممثل بيت التمويل الكويتي 
عبدالعزيز اجلابر ان مساهمة »بيتك« 
تعبر عن مدى اهتمامنا بتطوير العملية 
التعليمية واالرتقاء مبستوى الطالب 
األكادميي وتقدير جه���ود املجتهدين 
الس���اعني الى نيل الش���هادات العليا 
كاملاجس���تير والدكتوراه، مشيرا الى 
اهمية مشاركة املؤسسات والشركات 
في دعم توجهات احلكومة بتطوير هذا 

القطاع.

الشيخة فريحة األحمد وحمد روح الدين يكرمان أحد اخلريجني

جانب من اخلريجني

لموظف في أحد األقسام العلمية

مقصيد: اكتشاف أول حالة إصابة
بإنفلونزا الخنازير في »الهندسة والبترول«

»وغدًا سيشهدون نصرنا كيف سيكون«
شعار التآلف في انتخابات رابطة »اآلداب«

 سعود المطيري
حتت شعار »وغدا سيشهدون نصرنا كيف سيكون« 
أطلقت قائمة التآلف الطالبي في كلية اآلداب حملتها 
االنتخابية، وذلك خالل جتمع حلشد كبير من أنصارها 
في الكلية. وفي هذه املناسبة قال منسق قائمة التآلف 
أحمد الشالحي اننا كقائمة نعلن خوضنا النتخابات 
رابطة طلبة اآلداب للعام النقابي 2010/2009 كما نؤكد 
االس����تعداد التام لهذه املنافسة.وبني الشالحي: اننا 
أتينا في هذا الع����ام لنجدد بيعة التآلف الطالبي مع 
طالب وطالبات الكلية والتي كانت في الس����نوات ال� 

4 املاضية وستستمر 4 سنوات مقبلة، بفضل جهود 
العاملني والعامالت بالقائمة.وأضاف الشالحي: جاءت 
»التآلف الطالبي« لتأكيد مبدأ راسخ أال وهو »فرض 
علينا خدمتكم« فهذا املبدأ يعتبر من الثوابت والركائز 
األساسية التي تالصق عملنا خلدمة الطالب، ومهما 
قال املبطلون وزعم املرجفون ستظل التآلف الطالبي 

قائمة تهتم بشؤون اجلموع الطالبية.
وفي ختام تصريحه أكد الش����الحي انهم على أمت 
االس����تعداد ليوم الثالثاء 20 اجلاري وسيكون الرد 

قاسيا على قائمة »املستقلة«.

 بيان عاكوم
اعلن املتحدث الرس����مي باسم 
اللجنة االعالمية حلملة التصدي 
 »H1N1« ملرض انفلونزا اخلنازير
العامة  العالق����ات  ادارة  ومدي����ر 
الكويت فيصل  واالعالم بجامعة 
اكتش����اف اول حالة  مقصيد عن 
اصابة بڤيروس »H1N1« في كلية 
الهندس����ة والبترول، مشيرا الى 
ان املصاب موظف يعمل في احد 

االقسام العلمية بالكلية.
وق����ال مقصي����د ان����ه مت اخذ 
االجراءات الالزمة جتاه هذا األمر من 
خالل احالة املريض الى املستشفى 
مع منحه اجازة مرضية ملدة اسبوع 

حتى يتعافى من املرض.
واكد مدير ادارة العالقات العامة 
بجامعة الكويت فيصل مقصيد انه 
مت اكتشاف حالة اصابة بانفلونزا 
»A»H1N1 ملوظ����ف يعمل في احد 

االقسام العلمية في كلية الهندسة 
والبت����رول الفتا الى انه مت اغالق 
القس����م الذي كان يعمل فيه ومت 
تعقيمه بالش����كل الالزم ثم اعيد 

فتحه من جديد.
الذين  وبخص����وص املوظفني 

ق����ال مقصيد  خالطه����م املريض 
متت احالتهم الى مستشفى مبارك 
الجراء الفحوصات املخبرية الالزمة 

وننتظر النتيجة.
واك����د مقصي����د ان اجلامع����ة 
ستتعامل بشفافية في هذا املوضوع 
واي حالة ستكتشف سيتم االعالن 

عنها.
واشار مقصيد الى انه سيكون 
هناك اجتماع اليوم للجنة العليا 
اخلاصة بوباء »H1N1« برئاسة 
نائ���ب مدير اجلامع���ة للعلوم 
الطبي���ة د.عب���داهلل بهبهان���ي 
حيث س���تتم مناقش���ة العديد 
من املواضيع من ضمنها تقرير 
عمادة شؤون الطالب خالل فترة 
االنتخابات والتجمعات الطالبية، 
وكذلك ملناقشة تقرير ادارة االمن 
والسالمة في اخلطة التي وضعتها 

خالل فترة االنتخابات.

فيصل مقصيد

مرشح الرئاسة وأهازيج انتخابية

د.مشعل املشعان

د.فيصل احلمد

 محمد هالل الخالدي
اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باالنابة 
د.مشعل المشعان نتائج قبول 160 متدربا ومتدربة بمعهد التمريض 
للفص��ل التدريب��ي االول 2010/2009، وصرحت نائ��ب المدير العام 
لش��ؤون التدريب سعاد الرومي بان اعداد المقبولين بنين 64 متدربا 
وع��دد المقبولين بنات 96 متدربة حي��ث اجتازوا بنجاح االختبارات 
التحريرية والمقابلة الشخصية التي عقدت بمعهد التمريض، وناشدت 
الرومي جمي��ع المقبولين ضرورة مراجعة المعه��د اليوم )االربعاء( 
الس��تكمال مس��تندات القبول المطلوبة للفحص الطبي والصحيفة 
الجنائية مصطحبين معهم نس��خة من الش��هادة الدراسية والبطاقة 
المدنية وشهادة الميالد وعدد 6 صور شخصية وصورة من البطاقة 
المدنية والجنسية لولي االمر متمنية لجميع المقبولين دوام النجاح 

والتوفيق. وفيما يلي اسماء المقبولين:

عبداهلل حسن حيدري دشتستان   ٭
ماجد سالم ماجد فرحان العنزي   ٭

فهد عبداهلل حميد العنزي   ٭
فيصل رفيع شهاب العنزي   ٭

ابراهيم محمد رمضان الهيشان   ٭
السيد محسن مكي ناصر قاروني  ٭

محمد كاظم ادريس محمد   ٭
مشعل عبيد مطلق الهاجري  ٭

جراح تركي الشافي   ٭
هاني مهدي داخل العنزي   ٭

خالد فواز فهد الفجي   ٭
عوض رحيم عوض احلربي   ٭
ثامر سعود احمد العطوان   ٭

عبداهلل خضير وشاح عدوان   ٭
فيصل حمود عتيج العازمي   ٭

مبارك عبداحلميد ابراهيم خريبط   ٭
صالح مضحي صالح الصليلي   ٭

حمد جابر مطشر سهر   ٭
عبدالعزيز مطلق حنتوش كياد   ٭

نواف خليل مليحان العنزي   ٭
احمد مزيد عكاش العنزي   ٭
فالح مبارك فالح العازمي   ٭
يوسف محمد زيد املسيلم   ٭
مساعد متعب ضعني سعد   ٭

حمد سالم ماجد فرحان   ٭
محمد فايز حمد الرشيدي   ٭

موسى ثواب زياد املطيري   ٭
محمد خليل مليحان العنزي   ٭

عبداهلل محمد جواد كاظم   ٭
محمود حمد هيشان   ٭

خليفة خالد صالح مطرود   ٭
عبدالرحمن فهد العصيمي   ٭

مشاري عبداجلليل سليمان   ٭
خالد عبدالعالي خليف   ٭

عبداهلل محمد هويدي علي   ٭
عبدالرحمن عبداهلل غالم الكندري   ٭

يوسف عايش يوسف احلمر   ٭
بدر سطام شليويح املطيري   ٭
سليمان مجيد سليمان قرين   ٭

محمد عباس عبدالستار حسني   ٭
يعقوب صالح عويد عبداهلل   ٭

عبدالعزيز ماطر شالقة الصلبي   ٭
سعود زهير عبدالكرمي املجلهم   ٭

مبارك هادي مبارك غازي   ٭
هاشم محمد عبداهلل االستاد   ٭

ابراهي���م  س���عد  عبدالرحم���ن   ٭
الرشيدي 

عبداللطيف عايف عشوان العنزي   ٭
عبداهلل متعب ضعني سعد   ٭

عبداهلل عبدالرضا عبداهلل منوه   ٭
سليمان عبداهلل سامي راشد   ٭

طالل محمد عوض جلوي العنزي   ٭

مشاري محمد شيحان شذر   ٭
عادل عبداهلل احمد يوسف احمد   ٭

عبدالعزيز محمود حندولة   ٭
احمد ياسني طه مرزوق   ٭

عبداهلل سالم زري منشد   ٭
حسني نصار مطر الشمري   ٭

علي عباس علي حسني   ٭
علي مجبل صفر بوصفر   ٭

فيصل صحن مزبان سعود   ٭
عبدالرحم���ن ثجي���ل ظاهر مجبل   ٭

املطيري 
محمد خضر سلمان البوحسن   ٭

معاذ سامي حسني القطان   ٭
ثامر بطي عواض الرشيدي   ٭

سهام عبداهلل عواد اجلميلي   ٭
الطاف بدر وادي احلسيني   ٭

زهرة فاضل علي عطية  ٭
اوراد سالم كاظم سالم   ٭

شهد مسلط يعقوب العتيبي   ٭
اميان علي يوسف البلوشي   ٭

فاطمة مسلم ناصر غليم   ٭
عجايب سعود مذكر الهاجري   ٭
خديجة موسى عبداهلل اكبر   ٭
اميان خلف وحش الظفيري   ٭
خديجة علي يوسف حسن   ٭
منى فالح مدلول الشمري   ٭

ياسمني خلف مطر الشمري   ٭
انوار عبدالرضا راضي جابر   ٭

دالل حمد جلدو العنزي   ٭
عهود سعود ناصر لفتة  ٭

عبير محمد فهد العجمي   ٭
ياسمني عطية الشحيمة  ٭

بشاير فهد عناد العنزي   ٭
اسراء محمد جاسم عبداهلل   ٭

جواهر عباس عوض محمدرضا   ٭
افراح حواس عواد العنزي   ٭

نصرة راضي سليم العنزي   ٭
ابرار حسن ساكت عامر   ٭

غيروان غامن فرج مبارك   ٭
مي مدور حسني عيسى  ٭

اسيا موسى عبداهلل رضا   ٭
ايات خالد محمد العبدالسالم   ٭

عهود مبارك حماد العازمي   ٭
عائشة مضحي احمد املضحي   ٭

عبير سعيد سعد امليموني   ٭
انوار ابراهيم مهدي كثير   ٭
نورة فهد سيف الهاجري   ٭

عبير فالح مدلول الشمري   ٭
اسماء خالد احمد القديري   ٭
بشاير مطير راشد وعالن   ٭
فرح فاضل هاشم الرفاعي   ٭

دانا شهاب احمد خلف   ٭
اسماء يوسف حسن القبندي   ٭
مرمي دحيم يوسف الشمري   ٭
فاطمة عبيد حمد الهاجري   ٭

هاجر احمد خلف عويد   ٭
هديل محمد ذياب   ٭

سارة خالد عبداهلل يوسف   ٭
مالك منصور سعيد الهاجري   ٭

هدى محمد ذياب اجلاسم   ٭
ليالي فالح مطلق عقاب العنزي   ٭

اميان محمود محمد الغنيم   ٭
معالي علي صالح فياض العنزي   ٭

مي فهد فالح الرشيدي   ٭
مرمي فرحان دوجان الصلبيي   ٭

نشمية محارب مزلوه الظفيري   ٭
امينة طالب معالوي   ٭

وجدان فراج خلف احلسيني   ٭

هبه ناصر محمد احمليطيب   ٭
روابي غامن غنيم جريشان   ٭

بدرية تركي قيطان اجلاسم   ٭
ابرار خالد عبداهلل املطيري   ٭
انوار مناحي مبرك العازمي   ٭

ابرار حسن يوسف محمد علي   ٭
حنان خالد عبداهلل احلربي   ٭
عهود فالح مدلول الشمري   ٭
لطيفة ابجاد مذكر العتيبي   ٭

مرمي عبداللطيف عبداهلل املري   ٭
حترير عبداللطيف راشد اخللف   ٭

حنان محمد هديرس العنزي   ٭
حنان نواف كساب صحن   ٭

فاطمة خالد محمد العازمي   ٭
آمال خلف حمود محمد   ٭

سميرة حمد مشعل ضيف   ٭
فاطمة عادل عبدالواحد دابي   ٭

احالم سالم مرجان فرج   ٭
رميا طالب عبداهلل احلمدان   ٭

سارة عثمان علي محمد   ٭
اسماء شليل عوض املطيري   ٭

مشاعل محمد حسني مخلد   ٭
تهاني مرزوق رسام مرزوق   ٭
شيماء محمد حربي العازمي   ٭

اثير فرحان الكسار   ٭
ندى محمد حسني صفر   ٭
رشا علي جابر العنزي   ٭
موزة سالم سعد سعيد   ٭

سارة عبدالرحمن الديكان   ٭
حنان عبداهلل حميد علي   ٭

رمي راضي حواس ساكت الشمري   ٭
شهد عبدالعزيز عبداللطيف املري   ٭

عبير محمد جهيمان الهاجري   ٭
جنان اسحاق محمد جعفر   ٭
الطاف بدر سالم الرشيدي   ٭

عذاري احمد يعقوب درباس   ٭
فجر اسماعيل احمد ابراهيم   ٭
عايشة مهيهي زعال نعمان   ٭

احالم سويدان عزاره العنتري   ٭
عهود احمد يوسف كندري   ٭

منيرة حابس فاضل املطيري   ٭
جمانة عبدالعزيز حاجيه حسن  ٭

الرومي دعتهم لمراجعة المعهد اليوم الستكمال مستندات القبول المطلوبة

المشعان: قبول 160 متدربًا ومتدربة بمعهد التمريض للفصل األول 2009 ـ 2010
انتقد أسلوب عمل إدارة »التطبيقي« واتهمها بالمركزية

الحمد: هيئة التدريس بـ »التطبيقي« 
لم تّطلع على الئحة الوظائف اإلشرافية


