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المطلق لـ »األنباء«: قبول 320 طالبًا وطالبة 
منذ فتح باب التسجيل للفصل الثاني

عزام الصباح: لن نقبل بأن يقع طالبنا
ضحية تصحيح أوضاع الجامعات

اتحاد بريطانيا يطالب بزيادة رواتب الطلبة 
لمواجهة الغالء المستمر في األسعار والخدمات

التعليم العالي أقر بزيادة الرواتب في أوروبا باستثناء المملكة المتحدة

الزين الصباح لطالبات »بوكسهل«: طورن 
أنفسكن لتصبحن سيدات أعمال في المجتمع

قامت بجولة داخل مرافق الكلية

آالء خليفة
اعلنت مديرة ادارة القبول 
الكويت ندى املطلق  بجامعة 
ان يوم امس االول الثالثاء كان 
اليوم الثال���ث لعمادة القبول 
والتسجيل في استقبال طلبات 
االلتحاق للفصل الدراسي الثاني 
2010/2009، ومت ايقاف العمل 
يوم امس بصالة التس���جيل 
بسبب حفل تكرمي اخلريجني 
املتميزين بحضور ولي العهد 
على ان يتم استكمال استقبال 
طلبات االلتحاق غدا )اليوم( 

اخلميس.
ولفتت املطلق في تصريح 
خاص ل� »األنباء« الى ان القبول 
للفصل الدراسي الثاني بسيط 
جدا وال ميكن مقارنته بالفصل 
الدراسي االول من حيث عدد 
الطلب���ة الذين يت���م قبولهم، 
العمادة ستغلق  ان  موضحة 
باب استقبال طلبات االلتحاق 
ي���وم 3 فبراير وهو آخر يوم 

لقبول طلبات االلتحاق.
واوضحت املطلق ان الطلبة 
الكويتيني الذين تقدموا بطلبات 
االلتحاق وكانوا مس���توفني 
للشروط مت قبولهم وتسجيلهم 

اكد س���فيرنا ل���دى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح 
أن الكويت كما مملكة البحرين 
حريصة كل احلرص على جودة 

مخرجات التعليم وعدالته.
وقال الشيخ عزام الصباح 
ان معاجلة موض���وع إصدار 
وتصديق شهادات اخلريجني 
الكويتيني من اجلامعات اخلاصة 
في مملكة البحرين في ايد أمينة، 
مؤكدا على ثقته بحل املوضوع 
داخل أسوار املؤسسة التعليمية 
مبا يخدم املسيرة التعليمية وأن 
تتم معاجلة موضوع شهادات 
الكويتيني معاجلة  اخلريجني 
أكادميية وبترو ومتحيص وبكل 

موضوعية.
ومتنى االسراع في موضوع 
تصديق ش���هادات اخلريجني 
الكويتيني، األمر الذي سيكون 
له األثر االيجابي على مستقبل 

آالء خليفة
اللجن���ة  طال���ب رئي���س 
الوطني  الطالبية في االحتاد 
لطلب���ة الكويت � فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا حمد السميط، 
بضرورة زيادة رواتب طلبة 
اململكة املتحدة وايرلندا وذلك 
لعدة أسباب من أهمها هو ان 
التعلي���م العالي اق���ر بزيادة 
الرواتب جلميع طلبة أوروبا 
باستثناء طلبة اململكة املتحدة 
وايرلن���دا، اضافة الى ان آخر 
زي���ادة مر عليه���ا أكثر من 3 
س���نوات كما ان هناك زيادة 
غير طبيعية في األسعار في 
اململكة املتح���دة وايرلندا، ما 
يضيق العي���ش على الطلبة 
الدارس���ني في ب���الد الغربة، 
وأشار السميط الى ان الطلبة 
يعانون من ذلك االرتفاع الهائل، 
ما يجعل الطالب حتت ضغط 
مادي لسداد الفواتير الشهرية 
من ماء وكهرباء وغاز وخدمة 

آالء خليفة:
اس���تقبلت طالبات قسم ادارة االعمال في كلية 
بوكسهل، الش���يخة الزين الصباح رئيسة شركة 

ايغل فيجون الرائدة في صناعة االفالم.
حيث حتدثت للطالبات عن جتربتها كس���يدة 
اعم���ال في املجتمع وكيف بدأت وتطورت لتصبح 
س���يدة اعمال وكيف ميك���ن بدورهن ان يصبحن 
سيدات اعمال في مجتمع رجولي وقالت: امتنى من 

كل الفتيات اال يستسلمن.
وبدأت الشيخة الزين الصباح كلمتها عن مسيرتها 
الدراسية والعملية في الواليات املتحدة االميركية، 
حيث بدأت مسيرتها الدراسية في جامعة بوسنت ومن 
ثم عملت في البداية كمحررة صحافية في محطة 
»اي.بي.س���ي« االخبارية ثم انتقلت للدراسة في 
جامعة »ساوث ويسترن« احدى كبريات اجلامعات 

في والية لوس اجنيليس ومن ثم قامت بتأسيس 
شركتها اخلاصة واملختصة بصناعة االفالم وبعدها 
انتقلت للكويت واسس���ت شركة »ايجل فيجون« 
وانتجت اول فيلم بعنوان »اميركا« الذي حصل على 
جائزة في مهرجان »كان« العاملي واالنتاج الثاني 
كان لعم���ل بعنوان »الرحلة الى مكة« الذي عرض 
في املركز العلمي وحاز على اعجاب الكثيرين واآلن 

يعرض في الواليات املتحدة االميركية.
ومن جهة اخرى قامت الش���يخة الزين بجولة 
حول مراف���ق الكلية حيث ابدت اعجابها من حيث 
التكنولوجيا احلديثة االس���اليب املس���تخدمة في 
التعليم ومن ثم التقت برئيس الكلية االستاذ عيسى 
الرفاعي وعلقت قائلة: »من الرائع ان تختص كلية 
بالبنات فقط فذلك يعط���ي للبنت قيمتها الذاتية 

وتركيز اكبر على احتياجاتها االكادميية«.

باجلامعة وفقا للحدود الدنيا 
للقبول، موضح���ة ان قبول 
الفصل  الكويتيني في  الطلبة 
الدراسي الثاني كان قبوال فوريا 
ومت تس���جيلهم وفقا للحدود 

الدنيا املتعارف عليها.
ومن جهة اخرى وبالنسبة 
للطلبة غير الكويتيني والطلبة 
احملولني اوضحت املطلق انه 
يفت���رض ان يتقدموا بأوراق 
التحاقهم خالل الفترة احلالية 
ولن يتم قبول اي طلب التحاق 
بع���د تاري���خ 3 فبراير ولكن 
س���يتم البت في قبولهم بعد 

الطلبة، مشددا على أنه يجب أال 
يقع الطلبة الكويتيني ضحية 
في موضوع تصحيح أوضاع 

اجلامعات.
وطمأن الشيخ عزام الصباح 
البحري���ن على  ف���ي  الطلبة 
أوضاعهم وأن عليهم مراجعة 

هاتفية وانترنت وغيرها من 
التلفزيون  التزامات كرخصة 
وغيرها ناهيك عن املصاريف 
املترتبة على استعمال السيارة 
بالنسبة لبعض الطلبة الذين 
يضطرون لشراء سيارة لهم او 
لعائالتهم في حالة بعد السكن 
وتع���ذر املواص���الت التي قد 
تتأخر أحيانا ما يجعل االنتظار 

ذلك التاريخ اي بعد غلق باب 
الطلبات  القبول وجتميع كل 
اما القبول حاليا حتى 3 فبراير 
فمقتصر على الطلبة الكويتيني. 
وتابعت املطلق قائلة: ان االمور 
تسير بسالسة والعملية تسير 
بانتظام كما هو مخطط لها من 
قبل عمادة القبول والتسجيل 
ومت قبول حتى اآلن 320 طالبا 
وطالبة منذ يوم االحد املاضي 
وحت���ى يوم ام���س االول من 
الكويتيني  الطالب والطالبات 
ومت تسجيلهم باجلامعة. وعلى 
جانب آخر اك���دت املطلق في 
ردها على سؤال حول ما اثير 
ع���ن حدوث مش���اجرات امام 
صالة التسجيل خالل اليومني 
املاضيني، ان مسؤولية عمادة 
القبول والتس���جيل تقتصر 
على صالة التسجيل وسمعنا 
ان هناك مشاكل حدثت ولكن 
صالحيتن���ا كعم���ادة القبول 
والتسجيل تقتصر على تنظيم 
عملية التسجيل داخل الصالة 
ولكن كل ما هو خارج الصالة 
فهناك جهات اخرى مسؤولة 
عنه واعتقد انها تقوم بواجبها 

بالشكل املناط بها.

املكتب الثقافي الكويتي حول 
مستجداتهم والتأكد من صحة 
إجراءاتهم، وقال أن هذا احلرص 
ينبع من إميان مطلق بطاقات 
الطلبة ف���ي االنتاج  أبنائن���ا 
واالجناز والس���ير في خطى 

ثابتة.
واك���د أن القيادة الكويتية 
حريصة عل���ى أبنائها الطلبة 
ورعايتهم من خالل توجيهات 
ورؤى صاحب الس���مو االمير 
الشيخ صباح األحمد. واشار 
الى أن أبناء الكويت هم منصة 
إنط���الق للعم���ل املثم���ر من 
أجل رفع���ة الكويت من خالل 
إسهاماتهم املتنوعة في جميع 
املج���االت والقطاعات خلدمة 
الس���فير  الكويت كما أش���اد 
الكبي���ر من مملكة  باحلرص 
الكويتيني  البحرين للطلب���ة 

الدارسني في اململكة.

أكثر صعوبة في حاالت الطقس 
الب���ارد واملمطر حيث يترتب 
على استعمال السيارة التزام 
الطالب بدفع ضريبة الطريق 
الس���يارة، باالضافة  وتأمني 
للفحص الفني ورسوم املواقف 
ومما ال شك فيه مدى تأثير هذه 
االلتزامات املادية على معيشة 
الطالب حيث ينعكس ذلك سلبا 
على حتصيله العلمي وال يوفر 
له بيئة مناس���بة تتوافق مع 
اله���دف من ابتع���اث الطالب 
وهو زيادة التحصيل العلمي 
بعد توفير البيئة املناسبة له، 
وأشار السميط الى ان العاصمة 
البريطانية لندن احتلت مرتبة 
متقدمة من ضمن املدن األغلى 
معيشة في العالم، اضافة الى ان 
اململكة املتحدة وايرلندا بشكل 
عام تعتبر من الدول األولى من 
الغالء املعيشي، وهذا  ناحية 
البد ان يكون محل نظر وزارة 

التعليم العالي.

أكدت أن 3 فبراير المقبل آخر يوم الستقبال طلبات االلتحاق

تمنى اإلسراع في موضوع تصديق شهادات الخريجين

ندى املطلق

الشيخ عزام الصباح

حمد السميط

الشيخة الزين الصباح مع احدى الطالبات

»المستقبل الطالبي« أطلقت
»قدها« لدعم المستجدين في أميركا

آالء خليفة
أعلن رئيس اللجنة االجتماعية 
 )Q8SF( لقائمة املستقبل الطالبي
من أميركا محمد املنيفي عن اطالق 
القائمة حلمل���ة جديدة للطلبة 
املقبلني على التقدمي للجامعات 
االميركية بعنوان »قدها«، مشيرا 
الى ان ه���ذه احلملة تهدف الى 
الطلبة املس���تجدين  مس���اعدة 
اللغة  والدارس���ني في معاه���د 
االميركية واملتواجدين في الكويت 
باحلصول على القبول األكادميي 
من اجلامعات االميركية، وأوضح 
املنيفي ان القائمة طرحت موقعا 
الكترونيا خاص���ا بهذه احلملة 
)الرابط ف���ي q8sf.com( حيث 
يحتوي املوقع على طريقة التقدمي 
للجامعات بشكل مفصل، وعلى 
قائمة مختصرة لبعض اجلامعات 
االميركية والشروط املطلوبة من 
هذه اجلامعات، ويحتوي املوقع 
على شرح تفصيلي لالمتحانات 
التحضيري���ة املطلوبة من قبل 
التوفل واآليلتز  اجلامعات مثل 
وغيرها م���ن املعلومات املفيدة، 
وتأتي هذه احلملة ضمن السنة 
الثاني���ة من حمل���ة »حاضرين 
للمستجدين« والتي أطلقتها قائمة 
املستقبل الطالبي في صيف 2008 
لتكون أول جهة طالبية تنشئ 
موقعا الكترونيا خاصا بالطلبة 
املقبلني على الدراسة في اميركا 
mostajed.( حتت اسم مستجد
com( كما نظمت القائمة لقاءات 
تنويرية في السنوات املاضية 
وقامت بنشر دليل املستجدين 
باملجان على الطلبة وذلك اميانا 

محمد املنيفي

غالف كتاب رؤية الهيئة

د.يعقوب الرفاعي خالل لقائه الوفد الكوري

القوائ���م الطالبية  ب���دور  منها 
الطلبة  امام  العقبات  في تذليل 

وخصوصا املستجدين.
املنيفي على اهمية  وش���دد 
اسراع مستجدي اميركا بالتقدمي 
في اجلامعات واستكمال متطلبات 
القبول حيث ان معظم اجلامعات 
التسجيل  االميركية تغلق باب 
في األشهر املقبلة، داعيا الطلبة 
التردد في  الى عدم  املستجدين 
االستفسار عن املدن او اجلامعات 
املراد الدراس���ة فيه���ا من خالل 
االتصال على ارقام اعضاء قائمة 
املس���تقبل الطالب���ي او ممثلي 
املتوافرة في  مجموعة مستجد 
مواقعن���ا االلكترونية، كما دعا 
املنيفي الطلبة الذين قدموا على 
خطة الشواغر رقم 2 في الكويت 
باالتص���ال مبمثل���ي مجموعة 
مستجد وقائمة املستقبل الطالبي 
املوجودين في الكويت من خالل 
األرقام املتوافرة في موقع مستجد 

االلكتروني.

طرحت موقعًا إلكترونيًا خاصًا

لقد أصبحت ظاهرة التلوث البحري تتزايد 
وه����ي باحلقيقة تختلف من م����كان إلى آخر، 
ويزداد هذا التلوث بزيادة السكان، وارتفاع 
كثافتهم في املدن. فالتلوث البحري ما هو إال 
ادخال مواد مباشرة او غير مباشرة الى البيئة 
البحرية نتيجة لألنشطة البشرية املختلفة، 
ومصادر ه����ذا التلوث هي: مصانع ومحطات 
توليد الطاقة والتجمعات السكانية، ويؤدي 
هذا التلوث الى تأثيرات ضارة على الكائنات 
والثروة البحرية احلية وإعاقة األنشطة البحرية 
املختلفة مبا فيها الصي����د وأهمها التأثيرات 

الضارة على صحة اإلنسان.
إن للبحر قيمة اقتصادية وبيئية وحيوية 
كبيرة، لذلك ينبغي علينا ترشيد عمليات الصيد 

واحلفاظ على نظافة مياه البحر وشواطئه.
وفي النهاية، البد من ادراك اهمية الثقافة 
البيئية بحيث تكون املسؤولية مشتركة بني 
االفراد ومؤسس����ات الدولة مبا يعود بالنفع 

على اجلميع.
فاطمة محمد الشبيب
جامعة الكويت
كلية التربية

الشرهان: كتاب موسوعي يعرض طموحات »التطبيقي« ورؤيتها المستقبلية
محمد هالل الخالدي

أصدرت إدارة العالقات واإلعالم بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب موسوعة »نحو رؤية« 
والت���ي تعتبر مؤلفا توثيقي���ا للتعليم التطبيقي 
والتدريب في الكويت. وأوضح مدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم أنور الشرهان ان هذا املؤلف املوسوعي 
يه���دف لعرض إجنازات الهيئ���ة بجميع قطاعاتها 
وكلياتها ومعاهدها وطموحاتها ورؤيتها املستقبلية، 
كما يس���تطلع اجتاهات املجتم���ع وتطلعاته نحو 
التعليم الفني والتطبيقي وكذلك احتياجات سوق 
العمل على املديني القريب والبعيد. وأكد الشرهان 
ان كتاب »نحو رؤية« يعتبر دراسة علمية ميدانية 
تناقش وتطرح العديد من القضايا التي تتماشى مع 
دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك 
بأسلوب علمي منهجي. موضحا اهتمام الكثير من 
الباحثني واملهتمني وعددا من املؤسسات التعليمية 
بهذا اإلصدار الذي يعتبر مرجعا وثائقيا لكثير من 
املهتمني في مجال التعليم والتدريب حيث يضم هذا 
اإلصدار العديد م���ن املواضيع أهمها كلمات خالدة 
حلضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
تتحدث عن حتديث مجتمعنا ملواكبة العصر والرؤى 

الطموحة الطويل���ة املدى لبناء الكويت، وتوصية 
أبناء الوطن بالتسلح بالعلم واجلد بالعمل، والنظرة 
املس���تقبلية للبالد جلعلها دول���ة عصرية حديثة 
مزودة بالعلم واملعرفة. وكذلك مواضيع تتحدث عن 
نشأة الهيئة وتاريخها، والهيئة وقياداتها، والهيئة 
والتعليم، والهيئة والتنمية، والهيئة والتدريب، كذلك 
بعض املواضيع املتعلقة بقطاع الش���ؤون اإلدارية 

واملالية، واخلدمات األكادميية املساندة، وأيضا التطور 
التركيبي في الهيئة وسياس���ات واس���تراتيجيات 

حول الهيئة.
وكشف الشرهان عن تشكيل فريق عمل إلجناز 
املؤلف الذي أطلق اسم »نحو رؤية« باعتباره يقدم 
تصورا واضحا جلميع نشاطات الهيئة خالل األعوام 
القادمة، باإلضافة إلى حتديد مهامها خلدمة املجتمع 
بحيث يكون فرصة ملرحلة جديدة من العطاء تالئم 
احتياجات املجتم���ع الكويتي من العمالة الوطنية 
والفنية. وأضاف الش���رهان ان خطة اجناز كتاب 
»نحو رؤية« متت في معدالتها املرسومة، حيث قام 
فريق العمل بتجميع البيانات واملعلومات والدراسات 
املتعلقة بهذا العرض، ثم عمل املعاجلة اإلحصائية 
وفقا ملقياس ليكرت على النتائج التي كشفت عنها 
االستبيانات التي أجريت في هذا الشأن مشيرا الى 
انه مت اجراء 21900 استبانة على عينة البحث التي 
روعي فيها أن تكون حصرية وعش���وائية، بحيث 
تضم شرائح مختلفة من املجتمع ومتثل اجلمهور 
املستهدف. مضيفا ان مجتمع البحث شمل العاملني 
بالهيئة ومنظمات املجتمع املدني، وهيئات التدريب 

األهلية باإلضافة الى شريحة صناع القرار.

بروتوكول تعاون في التخطيط بين »التطبيقي« وكوريا الجنوبية
محمد هالل الخالدي

اصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
الرفاعي قرارا بترقية  د.يعقوب 
بعض اعض���اء الهيئة التدريبية 
التدري���ب بالهيئة وهم  مبعاهد 

التالية اسماؤهم:
1� معهد التدريب املهني فارس 
س���الم عامر � مدرب )أ(، يوسف 
علي س���ليمان � مدرب )أ(، وليد 

عبدالرحمن البدر � مدرب )أ(.
2� املعه���د الصناعي )صباح 
السالم( وليد احمد عبدالسالم � 
مدرب )أ(، علي مسفر العجمي � 
مدرب )أ(، ناصر عيد العجمي � 
مدرب )أ(، حسن علي العجمي � 
مدرب )أ(، محمد عبدالقادر فنصه 
� مدرب )أ(، محمد شاكر عباس 

� مدرب )أ(.
3� املعهد الصناعي )الشويخ( 
محمد عبدالرضا عبداهلل � مساعد 
مدرب )أ(، مهدي جواد العطار � 
مس���اعد مدرب )أ(، عبدالرحمن 
خضي���ر � م���درب )أ(، يعقوب 
عايش السالمني � مساعد مدرب 
)أ(، موسى حسن الضايغ � مدرب 
)أ(، محمد عوض الرشيدي � مدرب 
)أ(، أحمد مصبح العازمي � مدرب 
)أ(، فهد خالد السفيح � مدرب )أ(، 
حسني محمد مسيب � مساعد مدرب 
)أ(، خطار محمد سلمون � مساعد 
مدرب )أ(، فارس محمد عبدالصمد 
� مدرب )أ(، محمد فرحان العدواني 
� مساعد مدرب )أ(، صالح الدين 
ابراهيم علي � مدرب )ب(، رائد 
يوسف الغريب � مساعد مدرب )أ(، 
محمد يوسف علي بندر � مساعد 
مدرب )أ(، احمد عبدالقادر احمد 

� مساعد مدرب )أ(.
إلى ذلك، أكد نائب املدير العام 
للتخطيط والتنمية بالهيئة العامة 

للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
د.عبدالعزيز تقي انه بعد زيارة 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صب���اح األحمد إلى دول ش���رق 
آسيا ومنها إلى جمهورية كوريا 
اجلنوبية وما تبعها من توقيع 
اتفاقيات ورغبة بالتعاون في مجال 
التنمية والتخطيط للمساهمة في 
االستفادة من اخلبرات لتطوير 
البالد في جميع املجاالت قام الوفد 
الكوري الذي يزور الكويت بزيارة 
الهيئة حيث التق���ى مبدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي الذي 
رحب بالوف���د الزائر حيث متت 
مناقشة سبل التعاون بني البلدين 
واالتفاق على تقدمي تصورات بناء 
على املعطي���ات واملعلومات عن 

والتنمية وقدم نائب املدير العام 
للوفد كتاب رؤية جديدة عن رؤية 

الهيئة املستقبلية.
من جانب آخر، قام مدير املعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة عباس 
السماك بتش���كيل فريق اعالمي 
حلفل افتتاح املبنى اجلديد للمعهد 
واملزمعة إقامته بتاريخ 2010/10/10 
وقد اسند لهذا الفريق كافة املهام 
العالقات  االعالمي���ة وانش���طة 
العامة وذلك بالتعاون مع إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بالهيئة 
لكي يظهر احلفل بالشكل الالئق، 
واكد الس���ماك أن املبنى اجلديد 
يعد من أهم الص���روح العلمية 
في الكويت وذلك ملا يتمتع به من 
تسهيالت ضخمة مشيدا باجلهود 
التي بذلت من اعضاء الفريق الذين 

الهيئة والتي ل���م تكن متوافرة 
للوفد الزائر حتى يتم مناقشتها 
خالل الزيارة املقبلة، كما مت عقد 
اجتماع بني الوفد الكوري ونائب 
املدير العام للتخطيط والتنمية 
حيث تناول كيفية االس���تفادة 
من اخلب���رات الكورية في مجال 
التخطيط وتنمية املش���روعات 
والتطوير االداري وفتح املجال امام 
تبادل املعلومات مع املؤسسات 
الكورية املتخصصة وتصورها عن 
عملية الفصل بني قطاع التطبيقي 
عن التدريب واشار الى أن كوريا 
تضم اكثر م���ن 400 جامعة وما 
يقارب ال� 200 مؤسسة تدريبية 
مهنية وقد وع���د الوفد الكوري 
بزي���ارة مقبل���ة للكويت ضمن 
مراحل تبادل اخلبرة في التخطيط 

عملوا م���ن اجل امتام هذا املبنى 
بأفضل صورة ومن جهته، تقدم 
رئيس فريق العمل منذر الكندري 
بالش���كر ملدير املعهد على الثقة 
التي منحها ألعضاء الفريق متمنيا 
أن يتم حتقيق األهداف كما كان 
مخططا لها مشيرا الى انه مت عقد 
اجتماعات بني الفريق وبني إدارة 
العالق���ات العام���ة ممثلة مبدير 
االدارة انور الش���رهان لتوطيد 
التع���اون ال���ذي ينج���ز العمل 
بالشكل املطلوب، يذكر ان فريق 
العمل يتكون من منذر الكندري 
ود.حسني قاسم وم.احمد املطيري 
ومشعل الهارون وم.خولة احلمدان 
وميسون الزنكوي وم.انوار احمد 
ومنال احلربي وباس���مة الشمار 

وم.فوزية رجب.

المعهد العالي لالتصاالت يستعد لحفل افتتاح المبنى الجديد

رأفة باألرض... أنقذوا بحارناطالبيةمشاركة 


