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الجامعــــة
والتطبيقي

سعود المطيري
اعرب رئيس قائمة املستقلة الفائزة 
مبقاعد جمعية القانون بجامعة الكويت 
خالد املطيري عن فرحته بالفوز التاريخي 
بعد حصولهم على اجلمعية، مشيرا الى 
انه يوم 10/27 ـ يوم االنتخابات ـ هو 

بداية عهد االجنازات واألفعال.

واضـــاف املطيـــري ان جميـــع ما 
ذكرت من وعود في املهرجان اخلطابي 
ستترجم على ارض الواقع، موضحا انهم 
سيتحركون ملعاجلة مشكالت الطلبة 
وما يتعلق بتوحيد املناهج في املقرر 
الواحد، وجتديد املصليات واللوكرات 

وغيرها.

المطيري: »مستقلة الحقوق« حققت إنجازًا تاريخيًا

خالل افتتاح ورشة عمل »التغير المناخي« في »العلوم«

الصقعبي: لطلبة الجامعة دور كبير بمشاركة العالم في التوعية البيئية لهذه الظاهرةالصرع�اوي: األمير دع�م االتفاقية اإلطارية لتغي�ر المناخ بمبل�غ 150 مليون دينار

العمير: مطالبون بالحّد من الظواهر البيئية المهددة ألمن وسالمة البشرية 
سعود المطيري

حتت رعاية عميد كلية العلوم 
بجامعة الكويت د.بدر الصقعبي 
افتتح قسم علوم االرض والبيئة 
في الكلية ورشــــة عمل خاصة 
مبناسبة االحتفال بيوم ظاهرة 
تغير املناخ وذلك مبشاركة النائب 
د.علي العمير والعديد من طلبة 
املدارس وطلبة القسم واملهتمني، 
اشتملت الورشة على العديد من 
االنشطة احليوية من اهمها عرض 
مشاريع وبوسترات لطلبة القسم 
حول مواضيــــع بيئية متنوعة 
باالضافة الى تقدمي محاضرتني 
حول تغير املناخ لطلبة املدارس 
واملهتمني. وفي حفل االفتتاح ذكر 
د.بــــدر الصقعبي ان الهدف من 
اقامة ورشة العمل الذي اشرف 
عليهــــا د.محمد الصرعاوي هو 
اشراك طلبة اجلامعة واملدارس 
احلكوميــــة في عمل مشــــترك 
وتوعوي للحد من ظاهرة التغير 
املناخي، مؤكدا ان لطلبة اجلامعة 
دور كبير في مشاركة دول العالم 

ورشة عمل تغير املناخ، ويسعدنا 
ان نقدم لضيوفنا اهتمامنا بهذه 
الظاهرة التي شغلت دول العالم 
وادت الى تغيـــرات هائلة على 
ســـطح االرض، وانـــه لواجب 
علينا ان نســـاهم مبا لدينا من 
علوم وتقنيات حديثة للحد من 
تصاعد الغازات الدفيئة وتقليل 
االنبعاثات وخفض نسب ثاني 
اكسيد الكربون في اعالي طبقات 
اجلو، ولننشر الوعي ونتواصل 
مع افـــراد املجتمع للحفاظ على 

كوكب االرض.
وتنوعت موضوعات الطلبة 
في البوسترات املعروضة حول 
ظاهرة تغير املناخ، حيث كان من 
اهم املوضوعات: ظاهرة سونامي، 
وظاهـــرة النينـــو، واالحتباس 
احلـــراري، واالمطار احلمضية، 
النظيفة، ودورة  التنمية  وآلية 
الكربون واســـباب تغير املناخ، 
والعواصف الرملية، باالضافة الى 
موضوعات اخرى متنوعة تنصب 

في ظاهرة تغير املناخ.

قاطبة في التوعية البيئية حول 
هــــذه الظاهــــرة العاملية والتي 
اصبحت تهدد البشرية واملوارد 
الطبيعية، آمال ان نعزز جميعا 
من مســــيرة بلدنا في احملافظة 

على البيئة.
النائب  اعــــرب  ومن جانبه 
العمير عن ســــعادته  د.علــــي 
ملشاركته في هذه املناسبة نيابة 

عن زمالئه اعضاء مجلس األمة، 
مشــــيرا الى ان ظاهــــرة ارتفاع 
درجة احلرارة وما نتج عنها من 
الفيضانات  كوارث كبيرة مثل 
والعواصــــف الرملية وانصهار 
الثلوج وازدياد رقعة الصحراء 
ومتلح التربــــة وظاهرة النينو 
والســــونامي وظواهر اخرى ال 
حصر اضحت تهدد امن وسالمة 

البشرية. واضاف: نحن مطالبون 
بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة 
ومؤسسات املجتمع املدني لتقدمي 
مشاركة جماعية للحد من هذه 
الظاهرة، مؤكــــدا مباركة جلنة 
شؤون البيئة مبجلس األمة هذه 
الكلية  الطيبة حلرص  اجلهود 
والقائمني على قسم علوم االرض 
والبيئة على نشر التوعية في 

هذا املجال الهام ودعمها لهم بإذن 
اهلل.

ومــــن جهته، هنــــأ د.محمد 
الصرعاوي فــــي كلمة له طلبة 
قســــم علوم االرض والبيئة ملا 
قدموه من اجنــــاز كبير يتمثل 
في تقدمي مشــــاريعهم اخلاصة 
بتغير املناخ، مما يؤكد حرصهم 
وتفاعلهم مع هذه القضية املهمة 

على مستوى العالم. واضاف: ومن 
الكويت احدى الدول النفطية نؤكد 
اهتمامنـــا بهذه القضية ونبارك 
جهود املؤسسات واالفراد جتاه 
التغير املناخي، مقدما شكره الكبير 
وتقديره ملبادرة صاحب السمو 
االمير، حفظه اهلل، بدعم االتفاقية 
االطارية لتغير املناخ مببلغ 150 
مليون دينار دعما ألبحاث العلماء 

واملختصني في هذا املجال، موضحا 
ان ظاهرة ارتفاع درجة احلرارة 
والتغيرات املصاحبة لها تشكل 
في الوقت احلالي هاجسا كبيرا 

لكل الشعوب.
ونيابة عن طلبة قسم علوم 
الطالبة  ألقـــت  االرض والبيئة 
مناير العبداهلل كلمة قالت فيها: 
انه لشرف عظيم ان نشارك في 

تشكيل الهيئة اإلدارية لجمعية الهندسة والتربية وانتخابات طب األسنان اليوم

آالء خليفة
اعلن فيصــــل مقصيد رئيس 
اللجنــــة االعالمية باللجنة العليا 
انتخابات جمعية  ان  لالنتخابات 
طب االسنان ســــتكون بالتنافس 
بــــني قائمتــــي اطباء املســــتقبل 
واملســــتقلة،حيث سيكون رئيس 

جلنة الفرز شريفة العجمي.
وزاد مقصيد ان عدد املقترعني 
الهيئــــة االدارية  انتخابــــات  في 
جلمعية طب االسنان 136 )الطلبة 

15( و)الطالبات 121(.
وبني مقصيــــد ان يوم االثنني 
انتخابات  2009/11/2 ستعقد آخر 
اجلمعية العلمية والروابط الطالبية 
للعام اجلامعي 2010/2009 وهي 

انتخابات جمعية الصيدلة.
واكد مقصيد ضرورة مراجعة 
وتقيد القوائم الطالبية التي تخوض 
انتخابات اجلمعية العلمية والروابط 
الطالبية باللوائح اجلامعية ولوائح 
عمادة شــــؤون الطلبــــة وتعميم 
االنتخابات ملعرفة آخر املستجدات 
على العملية االنتخابية، ومراجعة 
اللجنة العليا لالنتخابات في حالة 

االستفسار عن االنتخابات.
اما اسماء مرشحي الهيئة االدارية 
النتخابات جمعية طب االســــنان 
للعام اجلامعــــي 2010/2009 فهي 
قائمة اطباء املستقبل: احمد شفيق 
التميمي، اســــماء يوسف محمد، 
تسنيم خليل حسني، خديجة عباس 
ال عباس، سلمان عبدالوهاب بن 
نخي، صفية علي سيد هاشم، مرمي 

سعود المطيري
أكد عضو هيئة التدريس بكلية 
الطبية املساعدة بجامعة  العلوم 
الكويت د.مقداد تقي اهمية تخصص 
اجلهاز التنفســــي حيث تهتم به 
الدول املتقدمة وذلك للدور الكبير 
الذي يقــــوم به خريجو تخصص 
اجلهاز التنفسي في االشراف على 
عالج املرضى وسرعة شفائهم في 

العناية املركزة.
واضاف د.تقــــي ان تخصص 
اجلهــــاز التنفســــي ال يقل أهمية 
عن التخصصات الطبية املساندة 
االخرى التي تدرس مبركز العلوم 
الطبيــــة والتي تصــــب كلها في 
خدمة الطاقــــم الطبي بعد تخرج 

دارسيها.
وأشار د.تقي الى ان الواليات 
املتحدة االميركية وكندا من الدول 
الســــباقة فــــي هذا املجــــال نظرا 
الكبيرة لهذا التخصص  لألهمية 
في املستشــــفيات، لكونه جزءا ال 
يتجزأ من الفريق الطبي في العناية 

املركزة.
وبني د.تقي ان دور االختصاصي 
يكون بوضع جهاز التنفس أثناء 

الشمري ـ رئيسة جلنة البرامج 
واالنشطة، دمية العتيبيـ  رئيسة 
اللجنة االجتماعية، لطيفة الهاجري 
ـ رئيسة جلنة املستجدين، قيروان 
العنزيـ  رئيسة اللجنة االعالمية، 
وخالد سعد الرشيدي، راشد محمد 
العتيبي، محمد  الهاجري، طالل 

الدهالوي ـ اعضاء.
االدارية جلمعية  الهيئـــة  اما 
الهندسة والبترول فهي: محمد علي 
العجمي ـ رئيس الهيئة االدارية، 
عبدالرحمن حسني الرشيديـ  نائب 
الرئيس، اسماعيل حسني الكندريـ  
نائب الرئيس للشؤون االكادميية، 
سعد سلمان املطيريـ  امني السر، 
جـــراح رمضان العنـــزي ـ امني 
الصندوق، احمد محمد الهويشل 
ـ املدير التنفيذي والناطق الرسمي، 
فراس عماد سلواديـ  رئيس جلنة 
اجلاليات، عبداهلل عادل العيسىـ  
رئيس جلنة العمارة، فواز حسن 
الشمري ـ رئيس جلنة العالقات 
الدولية واالجتماعية، احمد يوسف 
اللوغانيـ  رئيس اللجنة الطالبية 
واللجنة الرياضية، شريفة يوسف 
البناي ـ نائبة الرئيس لشـــؤون 
جلان الطالبات، نورة محمد املسند 
ـ رئيسة جلنة البرامج واالنشطة، 
فاطمة هالل العلي ـ نائبة رئيس 
اللجنة االجتماعية، داليا عبداهلل 
نصـــار ـ نائبـــة رئيـــس جلنة 
اجلاليات، رمي وليد الشـــرهان ـ 
رئيسة اللجنة االعالمية والعالقات 

العامة.

بقاء اجلهــــاز لفترات طويلة على 
صحته. وكشف د.تقي ان جامعة 
الكويت تعكف حاليا على دراسة 
فكرة انشاء برنامج لتدريس اجلهاز 
التنفسي كشهادة بكالوريوس في 
مركز العلوم الطبية، حيث طرحت 
الفكرة من قبل عميد كلية العلوم 
الطبية احلالي د.سعود العبيدي 
الذي سيكون  إلنشاء التخصص 
الطبية  مســــاندا للتخصصــــات 
املتواجدة حاليا وبنفس أهميتها، 
موضحا ان هناك بعض العراقيل 
التي تواجهها الكلية من حيث قلة 
املتخصصني احلاصلني على شهادة 
الدكتوراه بنفس املجال، مضيفا: 
نحن بصدد عمل مراســــالت عدة 
مع جامعات اميركية مطبقة لنظام 
البكالوريوس في الطب والعالج 
التنفسي، ونحن بدورنا في الكويت 
نحاول االستفادة من خبراتهم في 
هذا املجال. وبني د.تقي ان سوق 
العمل املناسب خلريجي تخصص 
اجلهاز التنفسي هو غرف العناية 
املركزة املنتشرة في املستشفيات 
والوحــــدات الداخليــــة فيها مثل 

)وحدات ـ وحدات العمليات(.

عبدالعزيز السندي، ياسمني عماد 
سباع، يوسف خالد الشموتي.

انوار عبد  القائمة املســــتقلة: 
املعبــــود الدواس، دالل يوســــف 
البابطني، زياد محمد حامد، شيماء 
عباس الصالح، صقر فهد الصقر، 
عبداهلل صادق بدر، علياء مسعود 
صرخوه، عزالن جاسم حمادة، نهى 
على الدريهم. كمــــا اعلن مقصيد  
االدارية للجمعية  الهيئة  تشكيل 
التربويــــة وجمعيــــة الهندســــة 

والبترول وجاءت كالتالي:
محمد علــــي العازمي ـ رئيس 
نــــواف رفاعي  االدارية،  الهيئــــة 
الظفيري ـ نائب الرئيس، عيسى 
الكندريـ  نائب الرئيس للشؤون 
الطالبية، عبداهلل مفلح املطيريـ  
امني الصندوق، بندر الشمريـ  امني 
السر، سارة الدريسـ  نائبة الرئيس 
للشؤون الطالبية، تسنيم احلقان 
ـ رئيسة اللجنة الطالبية، مثايل 

غياب املريض عن الوعي ســــواء 
عنــــد احلــــوادث أو اثنــــاء وبعد 
التي حتتاج  العمليات اجلراحية 
الى تخدير عام، وخالل ذلك يقوم 
االختصاصي باجلهاز التنفسي بأخذ 
عينات متتالية ومتابعة التأكد من 
صالحية وكفاءة غازات الدم أثناء 
غياب مرضى العناية املركزة لتوفير 
احتياجات اجلسم حلني استعادة 
املريــــض وعيــــه، فتكــــون مهمة 
االختصاصي باجلهاز التنفســــي 
االولية تخفيف قوة اجلهاز إلعطاء 
املريض فرصة التنفس خلطورة 

وتعديل الئحــــة الترقي وفتح 
املجال للدراسات العليا ألعضاء 
هيئة التدريب وتعديل أوضاع 
مساعدي املدربني الذين حصلوا 
على شهادة البكالوريوس كما 
مت رفع التوقيع الصباحي عن 
التدريب وجناح  اعضاء هيئة 
هذه التجربــــة منذ بداية العام 
الدراسي احلالي إلحساس أعضاء 
هيئة التدريب باملسؤولية امللقاة 
عليهم وحتملهم أعباءها وكذلك 
تعديل الالئحة األساسية للرابطة 
مما فتح املجال للجميع بالنزول 
على شكل قوائم انتخابية مشكلة 

من 9 أعضاء.
واضــــاف احلــــامت اننا قمنا 
بتوزيع التقرير املالي واإلداري 
علــــى أعضاء الهيئــــة اإلدارية 
كي يصل الــــى جميع األعضاء 
مبينني فيه اإلجنازات التي مت 
الزمنية  الفترة  حتقيقها خالل 

املنصرمة.
وبني احلامت ان موعد اجلمعية 
العمومية ســــيكون بتاريخ 10 
نوفمبر املقبل، في مسرح املعهد 
الصناعي بصباح السالم مبنى 
املسرح، وموعد االنتخابات في 

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعليــــم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي قرارا يقضي 
بتمديد نــــدب د.فيصل احلماد 
االستاذ املشارك بكلية الدراسات 
التجارية ندبا كليا أمينا لســــر 
مجلس اإلدارة بالهيئة اعتبارا من 
بداية العام الدراسي 2010/2009 
وذلك ملدة ســــنة، وقــــرارا آخر 
يقضي بتمديد ندب منذر إبراهيم 
املعتوق مدرب متخصص )ج( 
مبعهد الطاقة لشغل منصب مدير 
حلاضنة الشويخ احلرفية وذلك 

ملدة سنة.
إلى ذلك، صرح رئيس رابطة 
التدريب م.محمد احلامت بأن عمل 
الهيئة االداريــــة قد قارب على 
االنتهاء عن الســــنة التدريبية 
2009/2008 محققني بذلك الكثير 
من اإلجنازات خالل الســــنتني 
املاضيتني تضاف الى 12 اجنازا 
والتي كان على رأسها الكوادر 
الوظيفية التي متت في السنتني 

.2007/2006
كما مت خالل السنتني املاضيتني 
االنتهاء من املبنى اجلديد للرابطة 

اليوم التالي بتاريخ 11 نوفمبر 
املقبــــل موزعة عبــــر جلان في 
كل معهد، ويبدأ التصويت فيه 
من الســــاعة 8 صباحا ولغاية 

2 ظهرا.
قــــال د.محمد  الــــى ذلــــك، 
الرســــمي  الهاجــــري املتحدث 
لرابطة اعضاء هيئة التدريب ان 
الهيئة اإلدارية للرابطة اختتمت 
اجتماعاتها، وذلك النتهاء فترة 
مدتها في دورتها احلالية وقد 
اتخذت القرارات التالية: اجراء 
االنتخابات يوم األربعاء املوافق 
11 نوفمبر املقبل وسيكون بكل 
لــــإدالء بأصوات  معهد جلنة 
اللجنة  الناخبــــني وســــتفتح 
أبوابها من الســــاعة 8 صباحا 
وحتــــى 2 ظهرا، كما تقرر فتح 
باب الترشــــيح اعتبــــارا من 1 
نوفمبر املقبل وحتى 5 منه من 
الساعة الـ 8.30 صباحا وحتى 
الساعة 12 ظهرا باملعهد الصناعي 

ـ الشويخ.
وتقدم بالشكر لالخوة األعضاء 
على ما قدمــــوه من جهد خالل 
فترة توليهم املسؤولية وعلى 

اإلجنازات التي مت حتقيقها.
د.مقداد تقي

م. محمد احلامت د. محمد الهاجريد. يعقوب الرفاعي

فيصل املقصيد

)أنور الكندري(د.قيس الدويري ود.الديسالف نوڤوتني يكرمان إحدى الطالبات

مقصيد: موسم االنتخابات 
ينتهي بانتخاب »الصيدلة« اإلثنين

تقي: دراسة إنشاء تخصص الجهاز التنفسي
في »العلوم الطبية المساعدة« كشهادة بكالوريوس

الحاتم: انتخابات الهيئة اإلدارية 
ألعضاء رابطة التدريب 11 نوفمبر المقبل

الرفاعي أصدر قرارات ندب بـ»التطبيقي«

خالل حفل تكريم طلبة الصيدلة

آالء خليفة
أكد وكيل وزارة الصحة د.قيس الدويري أن القيادة احلكيمة 
حريصة على توفير جميع املتطلبات احلياتية التعليمية والصحية 
املجانية لفئات الشعب املختلفة وكذلك على توفير أفضل املباني 
والتجهيزات ليتم من خاللها تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية 

على أكمل وجه.
ولفـــت الدويري في كلمته التي القاها نيابة عن وزير الصحة 
د.هالل الســـاير في احلفل الذي نظمته جمعيـــة طلبة الصيدلة 
لتكرمي الطلبة املتفوقني مساء امس األول على مسرح عبداحملسن 
العبدالـــرزاق مبركز العلوم الطبية باجلابريـــة، ان افتتاح كلية 
الصيدلة بجامعة الكويت من االجنـــازات الضرورية وامللحة ملا 
له من أهمية في تغطيـــة احتياجات الدولة من الكوادر الوطنية 

املدربة واملتخصصة في مجال الصيدلة.
وتقدم الدويري بالشـــكر اجلزيل للقائمني على جمعية طلبة 
الصيدلة على ما بذلوه من جهود لتنظيم هذا احلفل ألعضاء الهيئة 
التدريسية بجامعة الكويت وألهالي اخلريجني واخلريجات على 
دعمهم ومســـاندتهم البنائهم وحصرهم على غرس حب الوطن 
والعلم في قلوبهم داعيا اهلل ان يوفق اجلميع في مهمتهم السامية 
والى املزيد من البذل والعطاء لالرتقاء ببلدنا احلبيب ليكون في 
مصاف الدول املتقدمة وذلك في ظل صاحب السمو األمير وسمو 

لي العهد.
من جهتها وجهت رئيسة جمعية طلبة الصيدلة KPSS سارة 
الفرج الشكر والتقدير جلميع طالب وطالبات كلية الصيدلة بجامعة 
الكويت على مســـاهمتهم الفعالة في دعم وإثراء مختلف انشطة 
وأعمال اجلمعية خالل العام النقابي 2009/2008 والذين كانوا هم 
الدافع الرئيسي ملساعي اجلمعية لصنع التغيير واملثابرة وان دور 
اجلمعية من خالل هذا التكرمي يأتي إلميانها بأن تشجيع التفوق 

العلمي يسهم في متيز الكوادر الصيدالنية في الكويت.
ولفتـــت الفرج في كلمة القتها في حفـــل تكرمي متفوقي كلية 
الصيدلة والذي أقيم حتت رعاية وزير الصحة د.هالل الســـاير 
والذي أنـــاب عنه وكيل الوزارة د.قيـــس الدويري بالتعاون مع 
شـــركة التأمني، الى أن التفوق والتميز في التحصيل العلمي هو 
درجة يستحق معها الطالب اجلامعي كل التشجيع والدعم من أجل 
احملافظة على ما وصل إليه وان جمعية طلبة الصيدلة الكويتية 
ال تغفل هذا اجلانب، مهنئة الطلبة واســـرهم مبا مت حتقيقه من 
تفوق اكادميي وعلمي متمنية لهم كل التوفيق والنجاح من اجل 
خدمة وطنهم ومجتمعاتهم من خالل مهنتهم الصيدالنية ودورهم 
الفعال في احملافظة ورعاية صحة االنسان متاشيا للرسالة السامية 
لكل العاملني في القطـــاع الطبي والصحي، ومثنية على الرعاية 
الكرمية من وزير الصحة د.هالل الساير ووكيل الوزارة د.قيس 
الدويري الذي عرف عنهمـــا وجميع القياديني في وزارة الصحة 
مدى حرصهم على تشجيع ابنائهم من طلبة الصيدلة والعاملني 

في القطاع الصيدالني.
وتابعت الفرج قائلة: انها حلظات مؤثرة وكيف ال تكون كذلك 
وأنا أقف أمامكم مرحبة بهذه الوجوه اخليرة التي لطاملا سهرت 
الليالي من أجل الوصول الى القمة وكافحت وثابرت حتى وصلت 
ألعلى درجات العلم أقف امامكم اليوم اللقي كلمتي هذه مبناسبة 
تفـــوق طلبتنا وطالباتنا في كليـــة الصيدلة هذا الصرح العزيز 

على قلوبنا.
مضيفة: متفوقينا كونوا شعلة حق ال تنطفئ وعزمية ال تنثني 
وارسموا بأيامكم القادمة خطى ثابتة نحو األمام فاسعوا جميعا الى 
إشراق حياة أفضل باجتهادكم وعلمكم وثابروا الى التحقيق األفضل 
مع حتليكم بالعزمية واإلصرار للوصول إلى املجد وســـتكونون 

بإذن اهلل عمادا من أعمدة هذا الوطن راسخة في ثبات.

الدويري: توفير جميع المتطلبات 
التعليمية والصحية لكل فئات الشعب

9 طالب مقبولون في الجامعات المصرية
أعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء 9 طالب 
مقبولني في اجلامعات احلكومية للعام اجلامعي 
2009 ـ 2010 في جمهورية مصر العربية، ودعت 
الطلبة احلاصلني على املؤهل قبل العام اجلامعي 
2009 الى تسديد مبلغ 500 جنيه مصري فقط ال 
غير وذلك للضرورة. وفيما يلي اسماء املقبولني: 
محمد عبداهلل محمد الســــيد الهاشــــميـ  حقوق 
القاهرة، انور مصلح مبارك منور الرشيديـ  حقوق 

الزقازيق، براك فيصل عبداهلل محمد الكندري ـ 
حقوق الزقازيق، تركي محمد عبداهلل البليهيس 
ـ جتارة حلوان، حمد عبداهلل حمد ناصر البراك 
ـ حقوق الزقازيق، حمد منصور مسير العنزي ـ 
حقوق طنطا، رافع محمد ناصر العنزي ـ جتارة 
القاهرة، متعــــب محمد متعب الهاجري ـ حقوق 
الزقازيــــق ونواف حامد حمــــود مزيد البطاح ـ 

حقوق القاهرة.

)محمد ماهر(طلبة املدارس املشاركون بالورشةد.علي العمير ود.بدر الصقعبي ود.محمد الصرعاوي خالل ورشة العمل

»الشؤون اإلدارية« التقت ممثليها في الكليات والمعاهد
محمد هالل الخالدي

نظمت ادارة الشؤون االدارية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لقاء تعارف حضرته 
مديرة ادارة الشــــؤون االدارية اديبة اليماني 
ورئيسة قسم شــــؤون املوظفني ابتسام علي 
عبدالرحمن واملديرون االداريون واملاليون في 
الكليات واملعاهد في الهيئة، حيث مت خالل اللقاء 
تعريف احلضور باللوائح والنظم املتبعة في 

ادارة الشؤون االدارية، وكيفية العمل واجناز 
املهام املطلوبة بأبسط االجراءات دون احداث اي 
عرقلة في مسيرة العمل اليومي، بعدها قامت 
مديرة الشؤون االدارية واملالية اديبة اليماني 
بالرد على استفســــارات احلضور واالستماع 
لوجهــــات نظر اآلراء التــــي تضفي على املهام 
واالعمال اليومية املرتبطة بني ادارة كل كلية 

او معهد وادارة الشؤون االدارية.


