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الجامعــــة
والتطبيقي

دعت وزارة التعليم العالي 5 طالب ملراجعتها 
في مبنى 1 ـ الدور األول، وذلك لتسلم اوراقهم 
األصلية وهم: محمد فالح بداح معجب الدوسري، 
محمد جاسم علي الشـــريف، محمد ناصر فهد 
الدويلـــة، محمد فيصل عبـــداهلل املطر، محمد 

سليمان معلث عوض الرشيدي.

»التعليم العالي«
 آالء خليفة تدعو 5 طالب لمراجعتها

أعلن رئيس الهيئة اإلداريـــة باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت - فرع جمهورية مصر العربية ناصر نبيل الياسني 
عن متديد التسجيل للطلبة والطالبات املتفوقني في السنة 
الدراسية 2009/2008 حتى غد )اخلميس(، ودعا من يرغب 
في التســـجيل تقدمي ما يفيد حصول الطالب على درجة 

االمتياز او جيد جدا.

تمديد التسجيل للطلبة المتفوقين حتى غد

خالل مؤتمر صحافي حول األسبوع التنموي اإلرشادي بـ »التربية« في حال إقرار البكالوريوس للهندسة الكيميائية سيكون أول تخصص يطبق عليه النظام

الكلية عقدت لقاًء حول مركز دراسات المرأة

األحمد: وحدة اإلرشاد النفسي تساعد
الطلبة واألساتذة في التغلب على الضغوط

الحساوي: »التكنولوجية« تستحدث الفصل المقبل 
برنامج المعدات الثقيلة للهندسة البحرية والسيارات

بهبهاني: »األساسية« تبذل كل الجهود 
للتميز في مجال التوعية البيئية

 محمد هالل الخالدي
صرحت عميدة كلية التربية االساسية د.بهيجة 
بهبهاني بانه انطالقا من ضرورة االهتمام بالبيئة 
واحملافظة عليها وحرصا من الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب ممثلة في كلية التربية االساسية 
على نشر التوعية البيئية في املجتمع، فقد مت تشكيل 
جلنة البيئة بالكلية بإشراف عام من عميدة الكلية 
وعضوية بعض اعضاء هيئة التدريس، وتتضمن 
مهامها نشر الوعي البيئي باملجتمع مبا يساهم في 
احملافظة على البيئة وذلك من خالل التواصل مع 
وسائل االعالم املختلفة واعداد املسابقات البيئية 
للطالب وللطالبات لتوجيههم نحو احملافظة على 

البيئة، واضافت د.بهبهاني ان االحتفال الســــنوي 
باليوم البيئي سيتم عقده للمرة االولى في مبنى 
الكلية للبنني مبنطقة العديلية، كما سيتم اصدار 
مجلة بيئية دورية تهتم بقضايا البيئة واملشاكل 
التي تتعــــرض لها البيئة الكويتية وهيئة حترير 
املجلة برئاسة عميدة الكلية وعضوية د.عبدالناصر 
الســــعيد، د.عصام بودي، د.احالم الشريدة، ليلى 

بوشهري ووصال الزامل، 
 واختتمت د.بهيجــــة بهبهاني القول ان الكلية 
تبذل قصــــارى جهودها للتميز في مجال التوعية 
البيئية للمحافظة على البيئة الكويتية نظيفة من 

اجل حياة افضل.

األسطى: المخيم الربيعي 
للتطبيقي في يناير المقبل

به العامالت بالهيئة من األشغال 
اليدوية واملنتجات األخرى، وذكر 
األسطى ان النادي سيعلن باأليام 
القادمة عن اقامة حملة صحية 
التغذية  ادارة  بالتعـــاون مـــع 
بوزارة الصحية تستمر ملدة 3 
أيام بعنوان »صحتك كنز حياتك« 
لرفع مســـتوى الوعي الصحي 
للعاملني بالهيئة حيث يشتمل 
علـــى فحوصات واستشـــارات 
صحية فورية ومجانية وخدمات 
صحية للعاملني كفحوصات الدم 
والسكر، والكوليسترول، ونسبة 
الدهون في اجلسم، بهدف تغيير 
منط حياتهم نحو حياة صحية 

أفضل.

 محمد هالل الخالدي
صرح مدير نـــادي العاملني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب قيس األســـطى انه 
اهتماما من النادي بتنظيم برامج 
ترفيهية وثقافية للعاملني فإن 
النادي يعتزم كعادته السنوية 
افتتاح املخيم الربيعي الثامن في 
الى  املقبل ويستمر  شهر يناير 
نهاية مارس والذي يشهد اقامة 
العديد من األنشـــطة الرياضية 
والثقافيـــة للعاملـــني وأبنائهم 
ومأدبة الغداء التـــي تقام على 
شـــرف عدد من كبار املسؤولني 
بالدولة من الشخصيات السياسية 
واالقتصاديـــة وعـــدد كبير من 
الزوايا في  اإلعالميني وكتـــاب 

الصحف اليومية.
وقال األسطى ان الهدف من هذا 
املخيم تعميق العالقات االجتماعية 
للعاملني مع أسرهم واضفاء املزيد 
من التواصل مع مختلف قطاعات 
الدولة، واضاف ان النادي ينظم 
معرض »إبداعي ســـر جناحي« 
خـــالل الفترة مـــن 2009/12/13 
الســـاعة  حتى 2009/12/17 من 
الواحدة  التاسعة صباحا حتى 
بعد الظهر مبعهد الســـكرتارية 
واالدارة املكتبية – بنات، حيث 
يهدف املعرض لعرض ما ترغب 

 محمد هالل الخالدي
أكد عميـــد كلية الدراســـات 
التكنولوجية د.وائل احلساوي 
أن الكليـــة قـــد قطعت شـــوطا 
كبيرا من حيث تطوير مستوى 
مخرجاتها وتوســـعها بسياسة 
القبول والتطوير املستمر للمناهج 
والسعي للحصول على االعتماد 
األكادميي كسائر الكليات العلمية 
التي ترغب فـــي احلصول على 
مستوى مرموق لبرامجها، موضحا 
الكلية قـــد خطت اخلطوات  أن 
األولى في احلصول على االعتماد 
األكادميي في مجال اعتماد برامج 
التكنولوجية وتعتبر  الهندسة 
 )ABET( منظمة االبت األميركية
اجلهة االهم على مستوى العالم 
الهندســـة والهندسة  في مجال 
التكنولوجية حيث قامت الكلية 
مبخاطبة املنظمة في اعتماد ثالثة 
برامج من بـــني 21 برنامجا )من 
قسم الهندسة الكيميائية »تشغيل 
الكهربائية  املصافي« والهندسة 
»النقل والتوزيع« وقسم القوى 
والتبريد »القوى احملركة«( ومازال 

املوضوع في طور العمل.
نظـــام  تطبيـــق  وحـــول 
البكالوريوس في الكلية أوضح 
الكلية تنتظر  ان  د.احلســـاوي 
موافقـــة مجلس اإلدارة لتطبيق 
النظـــام وقد مت تشـــكيل جلنة 
وحتديد 4 تخصصات رئيسية 
الكهربائية والهندسة  )الهندسة 
املدنية  امليكانيكية والهندســـة 
والهندسة الكيميائية( يطبق عليها 

النظام فـــي حال إقراره، مضيفا 
أن عمادة الكليـــة قد بحثت مع 
الكليات املناظرة إمكانية تطبيق 
النظام بالشكل الصحيح حيث 
التقت عمادة الكلية بسوق العمل 
ملعرفة االحتياجات واإلمكانيات 
املتاحة، وكانت األولوية في العمل 
لتخصص الهندســـة الكيميائية 
حيث اقـــر البرنامج من املجلس 
العلمي للهيئة بعدها سيعرض 
على مجلـــس إدارة الهيئة وفي 
حال إقراره سيتم البدء في تنفيذه 
مبينا أن النظام يقبل مخرجات 
الكلية ويتم معادلة بعض الوحدات 
لدخولهم في البرنامج، كما سيقبل 
فيـــه الطلبة املســـتجدون دون 
وجود أي ازدواجية أو تعارض 
مع جامعة الكويت، حيث يعتبر 
الهندسة  نظام بكالوريوس في 

التكنولوجية.
وأشار د.احلساوي الى ان نظام 
الدبلوم املطبق بالكلية قد استعان 
الودز )WIDS( األميركي  بنظام 
الذي يوفر املهارات الالزمة وطرق 
التدريس املناسبة وكيفية تقييمها 
بشكل منتظم، فالنظام يعتبر من 
اجنح األنظمة على اإلطالق ويعتبر 
هذا الفصل رابع الفصول الدراسية 
التي طبـــق فيها النظـــام وأول 
دفعة تتخرج من النظام اجلديد 
ستكون في نهاية الفصل الدراسي 
الثاني 2010/2009، مضيفا أن املدة 
الكلية  التي استغرقتها  الزمنية 
لتطوير البرامج هي 3 ســـنوات 
دراسية بالتعاون مع مركز تطوير 

البرامج واملناهج في الهيئة.
وأضاف: ان عالقتنا بســـوق 
العمل تبدأ بتدريب طلبتنا من 
خالل مادتـــي التدريب امليداني 
واستضافتهم في الكلية لالطالع 
واالستماع ملالحظاتهم خالل فترة 
الطلبـــة لديهم وتقدمي  تدريب 
املقترحات املختلفة لالستفادة 
من خبراتهم واملساهمة في تطوير 
الطالب على ما يحتاج  وتهيئة 
اليه للدخول لسوق العمل، كما 
تستمر عالقتنا بسوق العمل من 
خالل التعرف على االحتياجات 
والنواقص وتعتبر عالقة الكلية 
أكبر  الوطنية  البترول  وشركة 
دليل على ارتباطنا بسوق العمل، 
الشـــركة  إدارة  حيث تقدمـــت 
باســـتحداث تخصص تشغيل 
مصافي وذلك حلاجة الشـــركة 
الوطنـــي املتخصص  للعنصر 
في هذا املجال وتدعمه مبكافأة 

شـــهرية تقدر بـ 300 دينار لكل 
طالب، وتتكفل الكلية بتدريس 
هـــذا التخصص، حيث قبول ما 
يقارب 100 طالب سنويا في هذا 
التخصص، ومت توقيع اتفاق بيننا 
وبني الشركة على قبول طلبة في 
تخصص)صناعات كيميائية( 
ليكونوا ضمـــن القوى العاملة 
لدى الشـــركة بعد التخرج، كما 
استحدثنا برامج جديدة بالكلية 
بالتعاون مع مركز تطوير البرامج 
واملناهج بالهيئة الذي يشـــرف 
على التطوير، حيث مت استحداث 
برنامج املعـــدات الثقيلة التابع 
البحرية والسيارات،  للهندسة 
ونحن في انتظار موافقة مجلس 
إدارة الهيئة عليه ومن املتوقع 
القادمة باذن  العمل بهذا السنة 
اهلل ومت تشـــكيل جلنة لدراسة 
إنشاء برنامج دبلوم املرور بناء 
الداخلية،  على طلب من وزارة 
كما طالبت وزارة الدفاع متمثلة 
بالقوة اجلويـــة بإعداد برنامج 
تخصصي لصيانة الطائرات، وهذا 
املوضوع طور اإلعداد والدراسة، 
كمـــا نتمنـــى أن تنتهج بعض 
الـــوزارات والهيئات احلكومية 
واخلاصة هذا املنهج، ألن طلبتنا 
ال ينقصهم العلم أو اخلبرة في 
هذا املجال ونحن على استعداد 
إلى االســـتماع إلـــى املقترحات 

املختلفة املقدمة لنا.
وأشار د.احلساوي الى ما تقوم 
به بالكلية من توسعة في املباني 
نتيجة زيادة أعداد الطلبة املقبولني، 

وان إدارة الهيئة متمثلة مبدير العام 
د.يعقــــوب الرفاعي قدمت جميع 
التســــهيالت وامليزانية املطلوبة 
في استحداث املباني اجلديدة من 
مختبرات وفصول دراسية وقاعات 
وجتهيزها بأحدث األجهزة، كما 
يتم إنشــــاء مبنى للطالبات بدال 
من املباني القدمية باإلضافة إلى 
الكهرباء  إنشاء مبنى لتخصص 

)الكهرباء وااللكترونات(.
أما عـــن رأيه في مشـــروع 
الهيئة التصويت االلكتروني في 
انتخابات احتاد طلبة الهيئة أكد 
د.احلساوي ان نظام التصويت 
االلكتروني الذي طبق خالل العرس 
الدميوقراطي يعتبر اجنازا للهيئة 
بصورة عامة، وعمادة النشـــاط 
والرعاية الطالبية بصورة خاصة 
وخالل متابعتي لعملية التصويت 
لهذا العام التي متيزت بالسهولة 
والبساطة والراحة للطالب في 
عمليـــة التصويـــت وجدت هذا 
اإلجنـــاز بدايـــة لعصر تطوري 
جلميع مرافق الهيئة، كما أشيد 
بعملية التســـجيل اآللي للمواد 
التي طبقت ألول مرة بالهيئة رغم 
ما واجهته من بعض اإلشكاليات 
ومنها حتديد أوقات التسجيل التي 
تصادف وقتا متأخرا من اليوم أو 
وقتا متأخرا من فترة التسجيل 
الطالب  الرئيســـي وتســـجيل 
لوحدات أقل من املسموح بها خالل 
الفصل الدراسي الواحد لكن عملية 
التسجيل االلكتروني عملية رائدة 

على مستوى الهيئة.

أسيري: »العلوم االجتماعية« مؤهلة بوجود 
تخصصات تهتم بشؤون وأحوال المرأة

 سعود المطيري
عقدت وحدة االرشاد النفسي بكلية التربية جامعة 
الكويت مؤمترا صحافيا حول انشطة االسبوع التنموي 
الوقائي االرشــــادي بعنوان »تنمية الذات في ادارة 
احلياة« الذي ستقيمه خالل الفترة من 13 الى 17 اجلاري 
حتت رعاية مدير اجلامعــــة د.عبداهلل الفهيد بقاعة 
خالد املذكور بكلية الشــــريعة والدراسات االسالمية 

في احلرم اجلامعي مبنطقة كيفان.
وأوضح عميد كلية التربية د.عبدالرحمن االحمد 
أهمية دور وحدة االرشاد النفسي في مساعدة طلبة 
اجلامعة واعضاء هيئة التدريس، وكذلك املوظفون 
على حتسني توافقهم النفسي واالجتماعي واالكادميي 
ومعاونتهم في التغلب على الضغوط التي تعترض 

مسيرتهم احلياتية.
وأكد االحمد ان بداية نشأة الوحدة كانت عام 1983 
في القرار الذي أصدره مدير اجلامعة، على ان تكون 
ضمن مكتب التوجيه واالرشاد في كلية التربية، ثم 
صدر قرار عميد الكلية عام 1991 بفصل الوحدة عن 
املكتــــب لكي تنطلق في تقــــدمي خدماتها، خصوصا 
بعد تطورها لتواكب زيادة الطلب عليها بعد حترير 
الكويت من العدوان العراقي. وأشار االحمد الى بعض 
اهداف الوحدة وهي: تقدمي االستشــــارات النفســــية 
واالجتماعية والدراسية لطلبة اجلامعة وتزويدهم 
بهذه املعلومات لتكسبهم املهارات التي تساعدهم على 

النجاح والتفوق، وغيرها من االهداف العديدة.
وأثنى االحمد على دور رئيســــة وحدة االرشــــاد 
النفسي د.معصومة املطيري على ما تبذله من جهد 
تشكر عليه، متمنيا لها دوام هذا النشاط املبذول في 

تطوير عمل الوحدة.
وبدورها، حتدثت رئيسة وحدة االرشاد النفسي 
د.معصومة املطيري عن برنامج اسبوع »تنمية الذات 
في ادارة احلياة«، وقالت املطيري ان االسبوع سيكون 
شيقا ومفيدا وسيتخلله خمس محاضرات في كل يوم، 
مشيرة الى ان احملاضرة االولى سيكون موضوعها 
»تعرف على الهالة وتخلص من الضغوط«، وسيحاضر 
فيها كل من د.معصومة املطيري واستشاري نفسي 
مالك ناصر، وســــتتضمن تعريفا جلهاز االوراثربي 
وكيفية اســــتخدامه.واضافت املطيري ان احملاضرة 
الثانية »التنومي املغناطيســــي والتحرر العاطفي«، 
ســــيحاضر فيها د.محمد بوخضور، وسيتحدث عن 
تاريخ التنومي والغرض من العالج التنوميي وفلسفة 
التحرر العاطفي، موضحة ان احملاضرة الثالثة »فن 
إدارة احلياة« سيحاضر فيها االستاذ اسماعيل الشطي، 
وسيعرف اجلمهور بكيفية التعرف على الذات الداخلية 
وادارتها وسيسرد قصصا واقعية لرفع همتهم.وتابعت 
املطيري حديثها فقالت: احملاضرة الرابعة »الصحة 
النفســــية وجودة احلياة« ســــيحاضر فيها د.فيوال 
الببالوي وستتطرق الى ايجابية السلوك والعالقات 
وحســــن التعامل مع الــــذات واآلخرين، موضحة ان 
احملاضرة اخلامسة واالخيرة »ادارة الصراع لتحقيق 
التوافق النفسي واالجتماعي« سيحاضر فيها د.محمد 
الظفيري وسيتحدث عن الصراع بني أفراد املجتمع 
بني احلتمية واالحتمالية، وعن اســــتراتيجيات حل 
الصراعــــات. ودعت املطيري جميــــع طلبة اجلامعة 
مبختلف كلياتها لالســــتفادة من هــــذه احملاضرات، 

متمنية جناح االسبوع باحلضور الطالبي. 

 آالء خليفة
عقدت كليــــة العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
لقاء تنويريا حول مركز دراســــات املرأة والذي يعد 
االول من نوعه داخل الكويت وعلى املستوى االقليمي 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة االمنائي، وبحضور 
عميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا اســــيري 
ود.ندى املطوع من مركز دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية، وابتسام القعود من كلية العلوم االجتماعية 
والعديد من الشــــخصيات النسائية التي لها اهتمام 
بقضايا وشؤون املرأة ومنهن د.دالل الزبن، ولولوة 

القطامي وعروب الرفاعي.
وفي البداية أعلنت ابتسام القعود في كلمة لها عن 
والدة مركز املرأة بجامعة الكويت والذي كان بالتعاون 
مع برنامج األمم املتحدة االمنائي، متمنية ان يساهم 
هذا املركز في رفع احلركة النسائية بالكويت، فضال 

عن حتديد جميع األفكار واملقترحات.
ومن جانبه اعرب عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا اسيري عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء 
مبشــــاركة الشخصيات النسائية التي لها دور كبير 
في النهوض بحقوق املرأة كونها تعد شريكا رئيسيا 
في بناء املجتمع ومنهن لولوة القطامي، مشيرا الى ان 
املرأة الكويتية وصلت جاهدة الى أرقى املستويات، 
مؤكدا على اهتمام كلية العلوم االجتماعية بدور املرأة 
مــــن خالل هذا املركز العلمي وغيــــر املرتبط مبظلة 

سياسية او أيدلوجية معينة.
واضاف د.اسيري ان كلية العلوم االجتماعية فضلت 
العمل مع املؤسســــات اخلارجية وهي األمم املتحدة، 
وسيكون من اولويات املركز االهتمام بقضايا املرأة 
فضال عن وضع حلول لها والبحث عن آليات علمية، 
مؤكدا على ان وجود املركز باجلامعة سيســــاهم في 
وجود نوع من االســــتقاللية املالية واالدارية، حيث 
ان كليــــة العلوم االجتماعيــــة مؤهلة بوجود بعض 

التخصصات التي تهتم بشؤون وأحوال املرأة.
وبدوره اعرب املمثل املقيم واملنسق لألمم املتحدة 

ـ مركز بحوث املرأة د.صالح بورجيني عن سعادته 
باملشاركة في مثل هذه الندوة املهمة حول املرأة، وقال 
ان من اهم احلركات التي ميزت القرن العشرين هي 
النضال الدؤوب لتحقيق املساواة بني اجلنسني والالتي 

خاضته النساء، ولكن بدعم متزايد من الرجال.
واشــــار د.بورجيني الى ان املســــاواة في التمتع 
بحقوق االنســــان للمرأة والرجل هــــي املبدأ املقبول 
عامليا والذي اكده اعالن ڤيينا واعتمدته 171 دولة في 
املؤمتر العاملي حلقوق االنسان في عام 1993 والذي 
له ابعاد كثيرة من ابرزها: املساواة في احلصول على 
اخلدمات االجتماعية االساسية مبا في ذلك التعليم 
والصحة ـ املساواة في الفرص من اجل املشاركة في 
اتخاذ القرارات السياسية واالقتصاديةـ  املساواة في 

األجر عن العمل املتساوي.
وأضاف د.بورجيني ان برنامج األمم املتحدة االمنائي 
اعــــد بالتعاون مع حكومة الكويــــت برنامجا وطنيا 
للسنوات اخلمس املقبلة )2009ـ  2013( والذي ينسجم 
متاما مع خطة عمل احلكومة، ويعتبر وسيلة لتسريع 
عملية التقدم ومن أهمها تطوير قدرات املرأة ومتكينها 
من حقوقها، مشيرا الى ان هذا البرنامج يعتبر قضية 
شاملة تعتني بتصميم املشاريع والبرامج وتنفيذها 
وتقييمها، وذلك من خالل بناء قدرات املرأة الكويتية. 
وأكد د.بورجيني ان من التحديات الرئيسية التي تواجه 
عدم معاجلة املساواة بني اجلنسني بطريقة منهجية 
هو ان غالبية املؤسسات الوطنية في الكويت تفتقر 
الى املهارات الالزمة لتحليل الفوارق بني اجلنســــني، 
فضال عن القدرة على رصد النتائج ذات الصلة لتمكني 
املرأة، مشيرا الى انه ملواجهة التحدي املتمثل في نقص 
املعلومات عن دراســــات املرأة واالحصاءات املفصلة 
عن التقدم احملرز نحو املساواة بني اجلنسني سيتم 
انشاء مركز متخصص في توفير املعلومات ملختلف 
املؤسســــات احلكومية وغير احلكومية بالعديد من 
االحصاءات التي تراعي نوع اجلنس بهدف معاجلة 

الفجوات بني اجلنسني.

)أحمد باكير(د.عبدالرحمن األحمد ود.معصومة املطيري خالل املؤمتر الصحافي 

د.عبدالرضا أسيري ود.صالح بورجيني وابتسام القعود خالل اللقاء

د.وائل احلساوي

قيس األسطى

جانب من الطالبات املشاركات في املعرض

د.بهيجة بهبهاني تكرم احدى الطالبات في اليوم البيئي

الكندري: مساعدة الطالبات على اختيار التخصص المناسب لقدراتهن
آالء خليفة

افتتحت كلية البنات اجلامعية بجامعة الكويت أسبوع »تخصصي 
مستقبلي«، وذلك برعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية البنات 
اجلامعية بجامعة الكويت د.قاســـم صالح، والذي ينظمه مكتب 
التوجيه واإلرشاد بالكلية، حيث يشمل األسبوع معرضا تشارك 
فيه األقسام العلمية لشرح عملية حتديد التخصص وجهات عامة 
لطرح أهم فرص العمل، واســـتمر في الفترة ما بني 7 و9 ديسمبر 
في مبنى الكلية بالعديدة. وذكرت د.نورية الكندري العميد املساعد 
للشؤون الطالبية بكلية البنات اجلامعية بجامعة الكويت ان الكلية 
تقيم أسبوعها املفتوح لتعريف الطالبات املقيدات بالكلية بجميع 
األقسام العلمية والبرامج العلمية التي تقدمها ومتطلبات التخصص 
ومجاالته والشروط واإلجراءات املطلوبة لتحديد التخصص، حتى 
يتســـنى لهن اختيار التخصص الذي يناسب قدراتهن األكادميية 
وميولهن وبالتالي تسهيل عملية حتديد التخصص اجلامعي، كما 
يشمل املعرض تقدميا للفرص الوظيفية مبشاركة نخبة من اجلهات 
والشركات احمللية ذات الصلة املباشرة بتخصصات الكلية، حيث 
تهدف الكلية الى تعريف طالباتها اخلريجات بالفرص الوظيفية 
احملتملة، كذلك تعريف طالباتها املقيدات مبجاالت العمل للمساعدة 

في عملية حتديد التخصص.
واضافت د.الكندري ان مشـــاركة طالبات الثانوية في املعرض 

تعد مشاركة ممتازة، حيث كان التفاعل إيجابيا.

عميد كلية البنات افتتح معرض »تخصصي مستقبلي« بمشاركة خريجات الثانوية


