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الجامعــــة
والتطبيقي

اصدر مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد قرارا يقضي بايقاف الدراسة 
في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في موقع اخلالدية، وذلك من 
الس���اعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم االربعاء، وذلك 
القامة احلفل اخلتامي ملسابقة الكويت الكبرى حلفظ القرآن الكرمي وجتويده، 
والتي س���تكون حتت رعاية وحضور صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
األحمد وذلك على مس���رح صباح الس���الم الصباح مببنى احلرم اجلامعي 

باخلالدية.

إيقاف الدراسة في »الهندسة« اليوم

أكدوا أن الغالء المعيشي يكلف الطلبة الكثير من المصروفات

طلبة لـ »األنباء«: نبارك زيادة المكافأة التشجيعية 
للمتزوجين ونسعى لزيادة »االجتماعية« إلى 200 دينار

اليتامى يشيد بموافقة »الخدمة المدنية« 
على رفع سن تقاعد األساتذة إلى 70 عامًا

وفد طالبي من »البنات« زار »كونا«
وتعّرف على آلية صياغة األخبار والمعلومات

زار وفد طالبي من كلية البنات بجامعة الكويت 
أمس وكالة األنباء الكويتية )كونا( للتعرف على 

طبيعة العمل فيها.
وجتول الوف���د باالدارات واألقس���ام املختلفة 
في الوكال���ة للتعرف على آلي���ة العمل وطريقة 
استقاء األخبار واملعلومات وصياغتها وبثها الى 

املشتركني.
واس���تمع الوفد الى ش���رح من املسؤولني عن 
االدارات واألقسام عن طبيعة عمل كل منها والدور 

الذي تقوم به لتحقيق أهداف الوكالة اإلعالمية.
وتعرف الوفد على أهم اخلدمات اإلعالمية التي 
استحدثتها »كونا« ضمن عملية التطوير التي تقوم 

بها خصوصا خدمة االنترنت والرسائل االخبارية 
القصيرة.

وأكد الوفد في تصريحات لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( أهمية اخلدمات االخبارية والدور الذي تقوم 
به في توفير االخبار واملعلومات ونشر احلقائق 

للجماهير بشكل موضوعي.
واش���ار الى اخلدمات االخبارية اجلديدة التي 
اس���تحدثتها »كون���ا« والتي من ش���أنها حتقيق 
التواص���ل الكبير مع املواطن���ني من خالل ايصال 
احلقائق بالس���رعة املطلوبة. وعبر أعضاء الوفد 
عن متنياتهم بأن يتدربوا في االدارة الهندسية في 

»كونا« لالستفادة من خبراتها التقنية.

اشاد امير سر مجلس اجلامعة 
واألمني الع���ام جلامعة الكويت 
د.أنور اليتامى مبوافقة مجلس 
اخلدمة املدنية على رفع س���ن 
التقاعد ألعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة الى 70 عاما.
واض���اف د.اليتام���ى ان هذا 
القرار يعكس اهتمام احلكومة 
باالس���تفادة من اعض���اء هيئة 
التدريس لدعم العملية التعليمية 
ورس���الة اجلامعة في االرتقاء 
بشباب الكويت في جميع جوانب 

املعرفة.
واوضح اليتامى في تصريحه 
ان مجل���س اجلامع���ة كان ق���د 
تبن���ى العام املاض���ي مجموعة 
من املقترحات لدعم عضو هيئة 
التدريس ومنحه بعض املميزات 

افتتح في كلية احلقوق بجامعة 
الكويت معرض بعنوان »طموحي 
يغلب إعاقتي« إلبراز الدور املهم 
لذوي االحتياجات اخلاصة والتفوق 
الذهني واإلبداعي وتنمية املهارات 
لديهم الذي تس����تمر أعماله حتى 
الس����ابع من يناير 2010 في بهو 

الكلية.
وشارك في املعرض الذي افتتحه 
الكلية د.بدر  القائم بأعمال عميد 
اليعقوب جهات تهتم بشأن ذوي 
االحتياجات اخلاصة منها: اجلمعية 
الكويتية للمعاقني والنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني ومركز اخلرافي 

ألنشطة األطفال املعاقني.
كما ش����ارك في املعرض الذي 
يستمر ثالثة أيام نادي بيت لوذان 
ومركز االطراف الصناعية وفريق 

عبير 2 لذوي االعاقة الذهنية.
وق����ال طالب كلي����ة احلقوق 
عبدالعزي����ز الس����نافي ل� »كونا« 
ان الكثير م����ن ذوي االحتياجات 
اخلاصة اس����تطاعوا رفع اس����م 
بالده����م عاليا رغ����م إعاقتهم كما 
حققوا مراكز متقدمة في الش����أن 
الرياضي ولم يدعوا تلك اإلعاقة 

تقف امام طموحاتهم.
وضرب السنافي مثاال على احد 
هؤالء األبطال وهو بطل العالم في 

التي حتقق االستقرار والرعاية 
التعليمي، ومن  للقيام بواجبه 
ب���ني هذه املقترحات رفع س���ن 
التقاعد ال���ى 70 عاما، ومت رفع 

املبارزة طارق القالف الذي حقق 
للكوي����ت العديد م����ن امليداليات 
الذهبي����ة ف����ي احملاف����ل العربية 
والقاري����ة والعاملية متغلبا بذلك 

على إعاقته البدنية.
وأوضح ان ذوي االحتياجات 
اخلاصة عليهم دور مهم اال وهو 
عدم ابتعادهم عن احلياة العملية 
ملجرد إصابتهم بأي اعاقة فالتحدي 
احلقيقي ه����و اندماجه����م بباقي 
فئات املجتمع واملطالبة بحقوقهم 

الكاملة.
من جانبه قال الطالب خليفة 
العيسى ان هذا النوع من املعارض 

ال���ى احلكومة  املقترحات  هذه 
القرارها.

وتاب���ع قائال: وتأت���ي هذه 
املوافق���ة تقدي���را م���ن مجلس 
اخلدم���ة املدنية لل���دور املناط 
بعضو هيئة التدريس، وفي هذا 
املقام ال يسعنا اال تقدمي الشكر 
والعرفان ال���ى رئيس واعضاء 
املدنية ووزيرة  مجلس اخلدمة 
التربية ووزيرة التعليم العالي، 
على دعمه���م املتواصل لقضايا 

اجلامعة ومتطلباتها.
وعبر اليتامى عن امله في ان 
تتم دراس���ة املقترحات االخرى 
واخلاصة بأعضاء هيئة التدريس 
واملوافق���ة عليها مل���ا فيه خير 
التعليمية  العملي���ة  ومصلحة 

بالبالد.

يظهر ان اإلعاقة ال يجب ان تقتل 
طموح االنس����ان فان األشخاص 
م����ن ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
يس����تطيعون ان يتفوقوا ويبنوا 
ما يعجز عن بنائه األشخاص الذين 
ليس لديهم روح اإلبداع والطموح 
وحتى ان كانوا ال يشكون من أي 

إعاقة بدنية.
واضاف العيسى ان األشخاص 
م����ن ذوي االحتياج����ات اخلاصة 
قادرون على حتدي وحتمل املصاعب 
اكثر من غيرهم كما انهم استطاعوا 
ان يحققوا ألنفسهم مكانة رفيعة 

في مجتمعاتهم.

 آالء خليفة
التشريعية  اللجنة  وافقت 
البرملاني����ة مبجلس االمة على 
زيادة املكافأة التشجيعية لطلبة 
اجلامعة والتطبيقي املتزوجني 
من 250 دينارا الى 300 دينار، 
وبهذا الصدد بارك رئيس االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع 
اجلامعة عمار الكندري للطالب 
والطالبات املتزوجني على هذه 

الزيادة.
وقال الكندري في تصريح 
ل� »األنباء« ان االحتاد في آخر 
مقابلة مع عميد شؤون الطلبة 
بجامعة الكويت د.عبدالرحيم 
الذياب، تقدم مبذكرة تضمنت 
العديد من املكتسبات الطالبية 
والتي من بينه����ا كذلك زيادة 
املكاف����أة للطلب����ة املتفوق����ني 
وأيضا إعادة النظر في التشغيل 
الطالبي ليشمل قطاعات أخرى 
باجلامعة منها مكتبات الطالب 
الى  آف����اق باإلضافة  وجريدة 
مساعدة األقس����ام العلمية في 

تصحيح االختبارات والواجبات 
الطالبية.

املكاف����أة  وفيم����ا يخ����ص 
االجتماعية للطالب والطالبات 
بجامعة الكويت قال الكندري: 
يسعى االحتاد حاليا إلقرار زيادة 
املكافأة االجتماعية الش����هرية 
لتصبح 200 دينار بدال من 100 
دينار، موضحا ان االحتاد عقد 
اجتماعا مع اللجنة التعليمية 

مبجلس األمة بحضور رئيسة 
اللجنة د.سلوى اجلسار ومقرر 
اللجنة د.علي العمير وتناولوا 
باحلديث الكثير من األمور التي 
تخص الطالب والطالبات ومن 
ضمنها املطالبة بزيادة املكافأة 

االجتماعية الشهرية للطلبة.
ووجه الكندري الشكر اجلزيل 
للجنة التش����ريعية البرملانية 
على املوافقة على زيادة املكافأة 

التش����جيعية لطلبة اجلامعة 
والتطبيقي املتزوجني من 250 

دينارا الى 300 دينار.
ومن ناحيته، توجه رئيس 
اللجنة الطالبية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة 
علي الضاحي بالشكر والتقدير 
للجنة التش����ريعية البرملانية 
عل����ى موافقته����ا عل����ى زيادة 
التش����جيعية للطلبة  املكافأة 

املتزوجني من 250 دينارا الى 
300 دينار.

وبارك الضاحي في تصريحه 
ل� »األنب����اء« للطالب  اخلاص 
والطالبات املتزوجني على تلك 
الزيادة آمال ان تصب في سبيل 

حتقيق مصلحتهم الدراسية.
وكشف الضاحي عن حتركات 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � 
فرع اجلامعة في الوقت احلالي 
على موضوع زي����ادة املكافأة 
الشهرية للجموع  االجتماعية 
الطالبية ال����ى 200 دينار بدال 
من 100 دينار، الفتا الى الغالء 
املعيشي واالرتفاع في األسعار 
وال����ذي يقابله تكب����د الطالب 
اجلامعي للكثير من املصاريف 
الدراس����ية اخلاص����ة بالكتب 
الدراسية ومستلزمات الدراسة 
آمال ان تخطو اللجنة التشريعية 
البرملانية خط����وة مباركة في 
سبيل حتقيق تلك الزيادة التي 
تصب في سبيل حتقيق مصلحة 

اجلموع الطالبية.

عمار الكندريعلي الضاحيد.عبدالرحيم الذياب

د.أنور اليتامى

د.اليعقوب يستمع لشرح حول إحدى اللوحات

)سعود سالم( د.بدر اليعقوب يقوم بجولة داخل املعرض   

جانب من الطالبات خالل زيارتهن لـ »كونا«

اليعقوب افتتح »طموحي يغلب إعاقتي« في »الحقوق«

السنافي: ذوو اإلعاقة رفعوا اسم البالد عاليًا

عادل عبدالرضا حس���ن رضا �   ٭
متهيدي ماجستير إدارة أعمال

هاني صحن مرزوق الهاجري �   ٭
متهيدي ماجستير إدارة أعمال

احمد حمود مبارك غامن � متهيدي   ٭
ماجستير إدارة أعمال

س���عود علي زيد البسيس���ي �   ٭
متهيدي ماجستير إدارة أعمال

مشعل سيف حصني الهاجري �   ٭
متهيدي ماجستير إدارة أعمال

عبداهلل رفع���ان رجا عبداهلل �   ٭
متهيدي ماجستير إدارة أعمال

علي نايف جابر حزام � متهيدي   ٭
ماجستير إدارة أعمال

ناصر حضرم س���عد حضرم �   ٭
متهيدي ماجستير إدارة أعمال

راش���د عثمان س���المة راشد �   ٭

متهيدي ماجستير إدارة أعمال
عائش���ة نوري ابراهيم الزايد �   ٭

متهيدي ماجستير محاسبة
عبداهلل هالل الرومي العجمي �   ٭

متهيدي ماجستير محاسبة
فيصل مهدي صالح � متهيدي   ٭

ماجستير محاسبة
عي���د معتوق ف���رح عبداهلل �   ٭

متهيدي ماجستير محاسبة
ممدوح ناهي خميس � متهيدي   ٭

ماجستير محاسبة
اس���ماء راش���د فهد عبدامللك �   ٭

متهيدي ماجستير محاسبة
سعود س���عد مطلق � متهيدي   ٭

ماجستير محاسبة
 � فيصل تركي فه���د صجيالن   ٭

متهيدي ماجستير محاسبة

عبدالوهاب طعمة فيصل حسن �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

علي مس���لم عبداهلل رش���يد �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

ارش���يد صالح س���الم رشيد �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

طالل خالد ش���هاب احلمادي �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

خالد مرضي سعيد حميدين �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

جاسم محمد جاس���م حسني �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

نواف علي نشمي خلف الظفيري   ٭
� متهيدي ماجستير محاسبة

مش���عل لفا صنيتان املطيري �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

ابراهيم احمد �  جاس���م محمد   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

خالد س���عد مناحي س���لطان �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

الالء عبداحملس���ن علي ميرزا �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

شذا احمد عيد سعد � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

ناصر حسيان منصور حسيان �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

احمد ابراهي���م احمد ابراهيم �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

بدر مجبل علي حسن � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

مشاري عبداهلل حواس � متهيدي   ٭
ماجستير ادارة اعمال

مرمي عايش حس���ني � تأهيلي   ٭
دكتوراه اقتصاد

 � عبداهلل عبدالرض���ا عبداهلل   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

خالد عبدالعزيز مجيد � متهيدي   ٭
علوم سياسية

عدن���ان عبدالعزي���ز ابراهيم �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

س���ارة فاضل عب���داهلل احمد �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

عب���داهلل عبدالرضا حس���ن �   ٭
متهيدي ماجستير ادارة اعمال

ناصر فقعان راش���د � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

خالد ناه���ي خميس � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

ولي���د خالد جدي���ع � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

حس���ن قاطع فنطل � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

محمد بش���ير محمد سليمان �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

محمد علي عاي���ص � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

محمد احمد حمد صالح � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

خليفة عيس���ى سالم � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

عبداهلل علي محمد علي � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

ناصر حسيان منصور � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

اسماء يعقوب محمد � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

مشعل رشيد س���هو � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

طالل فيصل جري فهد � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

 � ابراهيم  نادية محمد عبداهلل   ٭
متهيدي علوم سياسية

مبارك فهاد مبارك محمد � متهيدي   ٭
ماجستير ادارة اعمال

نواف علي نشني خلف � متهيدي   ٭
ماجستير محاسبة

س���الم فهد صغي���ر عبداهلل �   ٭
متهيدي ماجستير محاسبة

الديوان: قبول 56 موظفًا للدراسة  في جامعة السويس
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من املالحظ في وقتنا احلالي، ظهور 
العديد من القنوات التلفزيونية التي تبث 
أمورا تتعلق بحياتنا اليومية، سواء 
كانت أمورا اجتماعية، سياسية، ثقافية، 
أو دينية..الخ، وهذه البرامج تس����عى 
جلذب املش����اهد الذي يحتاج الى دعم 
مادي أو معنوي سواء كان من يحتاج 
هو أو عائلته فرمبا يحقق حلمه الذي 
كان يسعى اليه ويشفى أو يشفى أي شخص 
عزيز على قلبه، ويسعى دائما تلفزيون الواقع 
الى مس����اعدة أناس ذوي حاجة شديدة الى 
املس����اعدة، وقد اختلف مع الدكتور واحترم 
وجهة نظره، فقد يكون لتلفزيون الواقع أثر 
إيجابي فعندما تعرض قضية امرأة أجنبت بعد 
فترة طويلة من زواجها ونقل قصتها بواقعية 
فمن شأن ذلك ان يبث األمل في نفوس النساء 
الالتي لم ينجنب فترة طويلة وعندما يعرض 
برنامج مقابالت عديدة م����ع أطفال مصابني 
بأمراض خطيرة وأورام خبيثة ويعيش����ون 
في املستش����فى فمن شأن ذلك اثارة أصحاب 
القلوب اليقظة والطيبة في مد يد العون لهم 
وتقدمي املساعدات املالية واملعنوية، وعند عرض 
املشكالت التي تواجه املجتمعات األخرى جتعل 
اإلنسان يؤمن بقدره ويصبر على بالئه ويحمد 
ربه ويشكره على ما ابتاله، وعند عرض اعالنات 
عن حمالت للحماية م����ن املخدرات وعرض 
رجال أو نس����اء كانوا مدمنني على املخدرات 
وكيف أصبحوا بعد وقبل العالج من اإلدمان، 
يجعل املشاهد لديه معرفة ودراية عما يدور 
حوله وكيف اإلدمان على املخدرات يلعب دورا 
خطيرا في مجتمعنا فبذلك يزيد الوعي لدى 
بعض املش����اهدين وبخطورة تلك اآلفة التي 
تفتك باملجتمعات، وهذا جزء من األمور التي 
تعرض فهناك الكثير من املشاكل االجتماعية 
احلساسة التي تعرض على تلفزيون »الوطن«، 
برنام����ج »تو الليل« الذي عرض فيه م.خالد 
عبداجلليل املشاكل االجتماعية الكويتية التي 
تثير اجلدل حولها وتفطر القلوب عندما عرض 
قصة حزينة تتحدث عن زواج الرجل الكويتي 
من غير كويتية وعدم االعتراف الشرعي بأطفاله 

وعدم اعطائه حقه القانوني ومكانته االجتماعية 
وعرض هذا البرنامج مشاكل عدة تفيد املجتمع 
الكويتي ككل واعطاء املواطن الكويتي الفرصة 
في املس����اهمة في حل أمور عدة تخص أبناء 
وطنه، وهذا جزء من األمور التي تعرض فهناك 
الكثير من املشاكل االجتماعية احلساسة التي 
تؤثر على مشاعر املشاهد وتؤثر فيه تأثيرا 
كبيرا على أحاسيسه، فمن رأيي هذه البرامج 
تساعد في حل العديد من األزمات اخلطيرة. 
فهناك الكثير من األسر التي تنتظر الفرصة 
ملساعدتها ومس����اعدة كل فرد ولكن لألسف 
بعض القنوات قد استغلت هذه املوضوعات 
اإلنس����انية لبث برامجها والتي تهدف فقط 
للتكسب على حساب اآلخرين، فهذه القنوات 
قد تخلق مشكلة اجتماعية من ال شيء وتنسج 
حولها الكثير من القصص التي تذيب القلوب 
وتأثر في وجدان املشاهد والذي يقع ضحية 
سهلة ملشاعره اجلياشة ويقع في أفخاخ هذه 
القنوات عن طريق ارس����ال املعونات املادية 
ألصحاب هذه املشكالت الوهمية فهم يفعلون 
ويبتكرون الكثير من األمور بحيث يدرسون 
املوضوع دراس����ة قوية بحيث يستطيعون 
التأثير على الشخص املشاهد ويخدعون أبصاره 
وقلبه بطرق ذكية لكس����ب مرادهم احلقير 
وهو الكسب املادي وليس الكسب املعنوي، 
فهذه الفئة من الناس ميتلكون صفات خداعة 
وال يهمهم مشاعر اآلخرين سوى مصاحلهم 
املالية والنفسية وهم ال يتصفون إال بصفات 
أشخاص عدميي الطيبة وقلبهم يتصف باحلقد 
والس����واد فأرجو أال يزيد هذا املوضوع عن 
حده وال تكثر هذه البرامج وتكون هناك رقابة 
كبيرة من وزارة اإلعالم لهم فإذا حتقق املرجو 
فسيعم العالم األمان والطمأنينة وراحة البال 
فأمتنى القضاء على مثل هذه األمور البشعة 
الشريرة التي تفضل أمورا خطيرة من أجل 
مصلحتها الشخصية الهادفة الى حتقيق املراد 
املالي واملصلحة الشخصية فأرجو أال ينسوا 
ان هناك إلها يراهم ويحاسبهم على أفعالهم 

الشريرة.
خلود عبدالرحمن العجمي

االستجداء المبطن

ــية،  اعلن ديوان اخلدمة املدنية ـ ادارة البعثات واالجازات الدراس
عن ورود اسماء املوظفني احلاصلني على املوافقة املبدئية للدراسة في 
ــماعيليةـ  كلية التجارةـ  متهيدي  ــويسـ  فرع االس جامعة قناة الس
ــال« وعددهم 56 موظفا  ــبة وإدارة أعم ــتير تخصص »محاس ماجس

للعام اجلامعي 2010/2009.
ــرورة مراجعة  ــماؤهم إلى ض ــع املقبولني الواردة اس ودعا جمي
ــتكمال اجراءات قيدهم. وفيما  املكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة الس

يلي األسماء:

»المستقبل الطالبي« في أميركا
شّكلت هيئتها اإلدارية الجديدة

العتيبي: الجامعة طورت
آلية جديدة لتسجيل القرارات

أعلنت رئيس����ة جلنة إعادة تصميم البوابة االلكترونية في جامعة 
الكويت مرمي العتيبي االنتهاء من تطوير وتصميم آلية جديدة لعملية 

تسجيل املقررات الدراسية في اجلامعة.
وقال����ت العتيبي في تصريح صحافي امس انه من خالل شاش����ات 
التسجيل اجلديدة سيتمكن الطالب من بناء خطة جدول الدراسي حتت 

برنامج بعنوان »خطة جدولي الدراسي«.
وأضافت ان الطالب س����يتمكن من التسجيل اما عن طريق صحيفة 
التخرج اخلاصة به والتي سيوضح فيها جميع املقررات التي مت اجتيازها 
مسبقا واملقررات التي ميكن له تسجيلها او من خارج صحيفة التخرج 
والتي ستمكن الطالب من استخدام البحث املتقدم ألي مقرر يرغب في 

تسجيله.

 آالء خليفة
عقدت قائمة المستقبل الطالبي 
م����ن أميركا جمعيته����ا العمومية 
العادية للعام النقابي 2009/2008 
بحضور أعضاء القائمة،  حيث تمت 
التقرير اإلداري والمالي  مناقشة 
للقائمة والتصديق عليهما من قبل 
أعض����اء الجمعية وتم منح الثقة 
لهيئة التنس����يق باإلجماع، وبعد 
باب ما يستجد من اعمال، قدمت 
هيئة التنس����يق استقالتها وألقى 
رئيس الجمعية عيس����ى النشمي 
كلمة ش����كر فيها أعضاء القائمة 
على دعمهم طوال هذه الس����نين 
آمال م����ن الجيل القادم للقائمة أن 

يقدم األفضل لطلبة أميركا ولقائمة المستقبل الطالبي. واختار أعضاء 
الجمعية هيئة التنسيق الجديدة لقيادة المستقبل الطالبي للعام النقابي 
2010/2009 كاآلتي: بدر النخيالن � المنسق العام، محمد الموسى � أمين 
الس����ر، خالد الجاراهلل � أمين الصندوق، عبدالرحمن المطوع � رئيس 
اللجنة اإلعالمية، بدر العنزي � رئيس اللجنة الطالبية، عبداللطيف الدعي 

� رئيس اللجنة الثقافية، محمد المنيفي � رئيس اللجنة االجتماعية.

بدر النخيالن


