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والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اختتم املعهد العالي لالتصاالت واملالحة بالتعاون 
مع مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء اخلدمة البرنامج 
التدريبي اخلاص للرئاسة العامة للحرس الوطني 
في مجال شبكات األلياف الضوئية وتناول البرنامج 
تزويد املش���اركني بأحدث ما توصل إليه العالم في 
مجال صيانة ش���بكات األلي���اف الضوئية ويتميز 

املعهد بخبرته في مجال األلياف الضوئية من حيث 
امتالكه الورشة الوحيدة في الكويت لصيانة كوابل 
األلي���اف الضوئية وقد حاضر ف���ي الدورة كل من 
د.حسني قاس���م وم.فهد السعيد وفي ختام الدورة 
كرم مدي���ر املعهد م.عباس الس���ماك ونائب املدير 
م.يوس���ف املزروعي املشاركني في الدورة بتوزيع 

الشهادات التقديرية.

اختتام برنامج تدريبي لأللياف الضوئية بمعهد االتصاالت

طلبة »الجغرافيا« عرضوا مشاريع تخرجهم

آالء خليفة
عرض طلبة وطالبات قسم اجلغرافيا بكلية 
العلوم االجتماعية بجامعة الكويت مش���اريع 
تخرجه���م صباح امس والتي كانت مش���اريع 

متميزة في افكارها وموضوعاتها.
وقال العميد املس���اعد للشؤون االكادميية 
د.حمود القشعان: ان املثل الذي يقول ان »أكبر 
منك بيوم أفهم منك بسنة« لم يعد بالضرورة 
صحيحا بع���د ما رأيناه من ابنائنا في قس���م 
اجلغرافيا، من تطور وفهم يوحي بأن من هو 
أصغر منك لي���س بالضرورة من هو أقل منك 

فهما أو معرفة.
وقال د.القش���عان: أن هذا الت��طور هو من 
ثمار سياسة الكلية والت���ي تهدف إلى ادخال 
الطلبة كعنصر بناء وخلق وتنمية، متمنيا ان 
يعمم هذا املفهوم الترب���وي على كل اجلامعة 

والدولة.
من ناحيته، قال اس���تاذ قس���م اجلغرافيا 
بجامعة الكويت د.جاسم العلي ان هذا التجمع 
ثمرة عمل متواصل وتخطيط سليم ساهم في 
الوصول إلى ما طمحنا إليه من مشاركة الطلبة 
في مشاريع تتبناها الدولة وما طمحنا إليه من 
انخراط الطلبة املتميزين في االعمال التطبيقية 
اخلاصة بالوزارات والدوائر احلكومية، وأضاف 

أن أعمال أجهزة الدولة حتتوي أنظمة معلومات 
كثيرة لم يتم تنظيمها وترتيبها بأسلوب نظم 
املعلومات اجلغرافية التي يتميز بها خريجو 
القسم وطلبته رغم اجلهود املكثفة التي يبذلها 
موظفو ومسؤولو تلك األجهزة، ممتدحا جهد 
طلبة القس���م املتميزين الذين كانوا يعملون 
لساعات طويلة بعد دوامهم إلثبات ذاتهم وتقدمي 

صورة مشرقة عن كليتهم.
اما استاذ اجلغرافيا د.محمد اخلزامي فقال ان 
اليوم )امس( عرس طالبي وتتويج لعمل القسم 
حيث ان التوجه الصحيح هو أال يدرس الطلبة 
في اجلامعة فقط بل يدرسوا بصورة تطبيقية 
في املشاريع العملية واضاف ان قسم اجلغرافيا 
شهد تطورا واسعا حّوله من تخصص نظري إلى 
تخصص مطلوب ويشهد إقباال واسعا من قبل 
اصحاب املشاريع املتطورة، مؤكدا فخره بنتيجة 
احملكم الدولي اخلاص باالعتماد االكادميي لكلية 
العلوم االجتماعية والذي وصف القسم بالقسم 
الذي ال يقل مستواه عن األقسام املتطورة في 

اجلامعات العريقة.
وبعد ذلك قام د.القش���عان بتسليم ملفات 
املشاريع إلى س���مير البناي، كما سلم الطلبة 
ش���هاداتهم قبل ان يقوم الطلبة بتقدمي شرح 

واف حول مشاريع تخرجهم.

د.موضي احلمود متحدثة في املعرض د.عبداهلل الفهيد وجولة في املعرض

خالل معرض مشاريع التصميم الهندسي السابع لكلية الهندسة

الحمود: نشجع الكفاءات من طلبتنا ونوفر لهم جميع اإلمكانيات

سعود المطيري
برعاية وحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود نظمت كلية الهندسة والبترول معرض 
مشاريع التصميم الهندسي السابع عشر والذي مت افتتاحه 
عصر ام����س االول وحتى االمس بصال����ة فاروق املطيري 
للمع����ارض. وقالت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان جامعة الكويت تشجع الكفاءات وتساهم 
في جناح افكار الطلبة، وتوفر لهم االمكانيات واجلو املناسب، 
مضيفة ان قمة التشجيع يكون في تنظيم معرض ملشاريع 
الطلبة، ليطلع اجلمهور على مش����اريعهم، مشيرة الى ان 
جزءا من هذه املش����اريع قابل للتسويق التجاري، متمنية 
جلميع الطلبة دائما التق����دم واالزدهار. وبدوره اكد عميد 
كلية الهندسة والبترول د.طاهر الصحاف ان عمادة الكلية 
تقيم هذا املعرض بهدف تشجيع الطلبة على ابراز اجنازاتهم 
العلمية وتوثيقها تقديرا جلهودهم ومثابرتهم في التحصيل 

العلمي وهو ثمرة جهود سنوات الدراسة اجلامعية.
وأوضح الصحاف ان املع����رض يقام مرة في نهاية كل 
فصل دراسي لعرض مشاريع التخرج التي يبتكرها الطلبة 
من جميع التخصصات الهندسية املتوافرة في الكلية، مبينا 
ان عدد املشاريع العلمية املبتكرة هذا العام هي 73 مشروعا 

بجهود 250 طالب وطالبة.
واضاف د.الصحاف ان هذه املشاريع تأتي ضمن مقرر 

الزامي على جميع طلبة الكلية اجتيازه ويتعرف من خالله 
الطالب على مب����ادئ التصميم الهندس����ي، موضحا ان ما 
يتلقاه الطالب من علم نظري خالل س����نوات الدراسة البد 
ان يتحول الى واقع ملموس يتجسد في مثل هذه املشاريع 
املبتكرة، مشيرا الى ان املقرر يتميز بروح العمل اجلماعي 
والبناء كما يبرز مهارات البحث والتقدمي وعرض املعلومة 

وشرحها للجمهور.
من جانبه ق����ال العميد املس����اعد للتخطيط والتطوير 
املهن����ي د.آدم املال ان الهدف م����ن اقامة املعرض هو عرض 
املشاريع التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة النهائية ضمن 
مقرر التصميم الهندسي، ويضم املعرض الذي يقام مرتني 
ف����ي العام اجلامعي جناحني، اجلن����اح االول يضم معرضا 
للشركات واملؤسسات الراعية والداعمة للطلبة ومشاريعهم، 
اما اجلن����اح الثاني فيضم املش����اريع العلمية من مختلف 
التخصصات العلمية للكلية وتضم االقسام التالية: الهندسة 
املدنية � امليكانيكية � الصناعية � الكيميائية � الكهربائية � 

الكمبيوتر � البترول.
وبني املال ان املعرض قد ش����ارك فيه 250 طالبا وطالبة 
بعرض 73 مشروعا علميا مبتكرا بدعم من مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلمي ورعاية من ش����ركة ايكوي����ت والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وجمعية املهندسني 

الكويتية.

وأوضح ان معرض مش����اريع التصميم الهندسي حدث 
مهم حترص عمادة الكلية على اقامته س����نويا فهو يعكس 
الواقع العلمي الذي سيقبل عليه خريج الكلية، حيث يتم 
فيه جتسيد املادة العلمية النظرية الى مشاريع ابداعية وذات 
طابع هندسي  متميز نلتمس فيه رقي املستوى التعليمي 
للكلية وقدرة مهندس الغد على مواجهة حتديات املستقبل، 
مبينا ان هناك الكثير من املشاريع الطالبية السابقة حصلت 
على ب����راءات اختراع وأخرى مت تبنيها من قبل ش����ركات 

هندسية عاملية لتطبيقها.
ومن ناحيته، أكد مدير مركز التدريب الهندسي واخلريجني 
د.محم����د الفيلكاوي ان الكلية تقيم ه����ذا املعرض مرة في 
نهاية كل فصل دراسي لعرض مشاريع التخرج من جميع 
األقسام العلمية بالكلية، مبينا ان الهدف الرئيسي من إقامة 
هذه املعارض هو جتسيد املادة العلمية في مشاريع مبتكرة 
ذات طابع هندسي إبداعي وقد سبقنا في حتقيق هذا الهدف 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تسعى دائما الى دعم 
التطوير العلمي والتكنولوجي، ومن أبرز ما قدمته املؤسسة، 
مساندة قدرة مهندس الغد على مواجهة حتديات املستقبل، 
وذلك من خالل رعاية املخترعني وتوفير املناخ املناسب لهم 
وتوجيه أبحاثه����م العلمية خلدمة هذا البلد الكرمي، معربا 
عن شكره ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي قامت بدعم 

جميع مشاريع طالب وطلبة كلية الهندسة والبترول.

خالل حفل توقيع أول عقد إنشائي في المدينة بحضور الفهيد وقيادات الجامعة

وزيرة التربية: توقيع عقد إنشاء كلية الهندسة في مدينة صباح السالم قريبًا

بها، اما احلرم الطبي فهو قضية 
اخرى حيث لم تقر ميزانيته 
حتى العام املاضي وسيكون به 
تأخير وسنحاول اتباع سياسة 
التنفيذ التي تس���رع العملية 
بحيث انه من املمكن ان ينتهي 

في عام 2015.
وعلى جانب آخر قال د.الفهيد 
في رده على سؤال حول انه كانت 
جلمعية اعضاء هيئة التدريس 
مالحظات على املشروع ومدى 
اخ����ذ االدارة اجلامعي����ة بتلك 
املالحظات السيما فيما يخص 
ان موقع املش����روع سيتسبب 
ازدياد االزدح����ام املروري  في 
خاص����ة ان املوق����ع قريب من 
التطبيقي وستاد جابر  معاهد 
ومنطقة س����كنية كثيفة وهي 
عب����داهلل املبارك ومستش����فى 
الفرواني����ة وايضا مالحظاتهم 
اخلاصة بامليزانية املكلفة اكثر 
من الالزم، فقال د.الفهيد: وما هو 
البديل؟ هل نوقف املشروع ونبدأ 
من جديد، ه����ذا االمر ال يجوز 
ولم يتم وسنستكمل املشروع 
لتحقيق الصالح العام، فجرمية 
بحق التعليم العالي في الكويت 
اذا مت ايق����اف مش����روع مدينة 
صباح السالم اجلامعية نظرا الن 
الكويت وشعبها يستحقون ان 

يعطوا فرصة للجامعة لتنفيذ 
املشروع.

وفي رده على س���ؤال حول 
ف���ي اعمال  مش���اركة اجلامعة 
التصميم والتنفي���ذ خاصة ان 
اجلامعة حتت���وي على طاقات 
امكانية استخدام  كبيرة ومدى 
تلك الطاقات في التأكد من سالمة 
التصميم وايضا متابعة التنفيذ 
قال د.الفهيد: ان اجلامعة ال تقوم 
بالتصميم فهي املالك ومن يصمم 
هو الشركة املختصة بالتصميم 
كما ان هناك شركة مشرفة على 
التصميم ومدى سالمته  تنفيذ 
وحتقيقه ملتطلب���ات اجلامعة، 
فاجلامعة لها رأي في احتياجاتها 
ولكنها ال تصمم املشروع، موضحا 
ان اجلامع���ة تابع���ت عن كثب 
مدى سالمة التصميم ومواكبته 

الحتياجات اجلامعة.
واك���د د.الفهيد ان اس���اتذة 
اجلامعي���ة ال يراقب���ون تنفيذ 
املش���روع بل الشركة املختصة 
بذلك، موضحا ان التصاميم حتتاج 
الى مكاتب عاملية لالشراف عليها، 
وفي رده على سؤال حول التكلفة 
املالية التي رصدت لتنفيذ املرحلة 
االولى من املشروع ومدى تأكد 
اجلامعة من انه غير مكلف على 
اجلامعة، قال د.الفهيد: انه طرح 

العروض  لنا  كمناقصة وقدمت 
واختارت جلنة املناقصة املركزية 
افضل العروض وطرح املوضوع 
على ديوان احملاسبة ايضا والعقد 
الذي وقع متت مراقبته من الفتوى 
والتشريع قبل طرحه كمناقصة 
ومن ثم أقر من ديوان احملاسبة 
واخر موافقة مت���ت كانت يوم 

االثنني املاضي.

مباني الكليات

الكليات  مؤكدا ان مبان���ي 
في احلرم اجلامعي الرئيس���ي 
ستنجز خالل املدة احملددة لها 
في املش���روع، وبالتالي ميكن 
بدء الدراسة بها مع نهاية عام 
2014 وبداية 2015 ولكن هناك 
مبنى رئيسي في احلرم اجلامعي 
االدارة  الرئيس���ي وهو مبنى 
قد ال يكون جاه���زا ولكن من 
املمكن ان تدير ادارة اجلامعة من 
موقع اخرى حتى يتم االنتهاء 
من هذا املبن���ى خاصة ونحن 
حاليا متواجدون في اخلالدية 
ولكنن���ا ندير جمي���ع مواقع 
اجلامعية في الشويخ وكيفان 
واجلابرية والعديلية باالضافة 
الى اخلالدية، فليس ضروريا ان 
تكون االدارة موجودة مباشرة 
عند فتح الكليات وبدء الدراسة 

اول عقد انش���ائي ملدينة صباح 
السالم الصباح اجلامعية، مؤكدا 
حرص جامعة الكويت على ان يتم 
الذي  تصميم املشروع بالشكل 
يلبي احتياجات الكليات املختلفة 
حتى ال يتم طلب تغييرها الحقا، 
فعلى سبيل املثال اال يتم نسيان 
خدمة الوايرلس والفصول الذكية 
وغيرها من اخلدمات، مشيرا الى 
ان التغيير ف���ي التصميم غير 
مكلف على عك���س التغيير في 
وقت االنشاء، موضحا ان اجلامعة 
تاكدت من ان التصميم س���ليم 
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الخطوة األولى

وتابع قائال: سيبدأ العمل في 
التنفيذ والتش���ييد للمشروع، 
وهذه مجرد اخلطوة االولى في 
رحلة االلف ميل فالبداية دائما 
صعبة ولكن مادمنا بدأنا فعلينا 
املتابعة واالس���تكمال وان تأتي 
املش���اريع االخرى تباعا بشكل 
اسرع، مشيرا الى ان عقد كلية 
الهندسة سيوقع في االشهر املقبلة 
النشاء كلية الهندسة والبترول 
وهي من اكبر الكليات في احلرم 
اجلامعي الرئيسي والعجلة بدأت 
تدور ونأم���ل ان يتفهم اخواننا 
داخ���ل اجلامع���ة وخارجها ان 

الهندس���ة، مؤكدا انه ال يوجد 
حتيز ابدا في هذا املوضوع.

البنية التحتية

ق���ال امني عام  ومن جهته 
جامعة الكويت د.انور اليتامى 
في حديث للصحافيني، انه قد 
مت توقي���ع اول عقد انش���ائي 
خاصة بالبنية التحتية ملدينة 
السالم اجلامعية وهو  صباح 
يعتبر انطالقة ملش���وار بناء 
املدينة اجلامعي���ة، هذا احللم 
املنتظر في الكويت حتى يكون 
الكويت حرم جامعي  جلامعة 
مناسب يليق مبكانتها العلمية 
واالكادميية ودورها في املجتمع 

وفي املنطقة بشكل عام.
وقال: وق���د وقعت جامعة 
الكويت اول عقد لتجهيز التربة 
وتنظيف املكان حتى يتم البدء 
الكليات،  انش���اء  في خطوات 
الهندس���ة  موضح���ا ان كلية 
والبترول ستكون اول كلية يتم 
العمل بها ومت ارس���ال اوراقها 
الى جلنة املناقصات املركزية، 
امال ان يتم االنتهاء من جتهيز 
املكان في ش���هر اكتوبر املقبل 

من قبل الشركة املنفذة.
وذكر د.اليتامى: لقد بدانا اليوم 
نرى النور في نهاية النفق مبثل 
هذا املشروع الذي اصبح االن في 
مراحل االنشاء والتنفيذ، مشيرا 
الى انه سيتوالى توقيع العقود 
تباع���ا خاصة ان هناك اكثر من 
العام  عقد سيتم توقيعه خالل 
احلالي حتى ينجز املشروع في 

املدة احملددة له.
وفي رده على س���ؤال حول 
ه���ل ان اجلامعة اخ���ذت بعني 
االعتبار ان يوفر هذا املش���روع 
ف���رص عمل س���واء للطلبة او 
املنتس���بني لها  او  اخلريج���ني 
خاصة انه مش���روع وطني قال 
د.فيص���ل اجلويهل: نحن نعمل 
حتت ظل سياسة الدولة والتي 
متشي على املقاولني وليس على 
املالك، ولكن املقاولني واملنفذين 
من الشركات التصميمية مجبرة 
على ان تعني نسبة محددة من 
املواطنني الكويتيني على اعمالها 
ولكننا بجامعة الكويت ال نتحكم 

بها وال نفرض عليها.

وقال���ت: مت توقي���ع اول عق���د 
للخدمات التحتية في حرم مدينة 
الش���يخ صباح السالم الصباح 
اجلامعية ف���ي موقعها مبنطقة 
الشدادية وهو اول عقد تنفيذي 
النشاء البنية التحتية للبدء في 
املشروع ليتم بعد ذلك البدء في 
انشاء املباني االساسية لكليات 

اجلامعة ومرافقها املختلفة.
وتابعت قائلة: وقد مت توقيع 
العقد بني جامعة الكويت والشركة 
الفائ���زة وهي ش���ركة اخلليج 
البحرية  لالنش���اءات واالعمال 
واملق���اوالت العام���ة ونأمل مع 
بدء هذه املشاريع والتوقيع في 
املشروع االول ان تتابع اعمالنا 
وان تنجز املدينة اجلامعية التي 
ينتظره���ا اجلميع ف���ي اوقاتها 
احملددة لها ووفق اجلدول الزمني 
ال���ذي يجتهد زمالئ���ي بجامعة 

الكويت بالتقيد في تنفيذه.
ادارة  وش���كرت د.احلم���ود 
اجلامع���ة على عمله���ا الدؤوب 
بقيادة مدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد وأمني عام اجلامعة د.انور 
اليتامى وقطاع التخطيط بقيادة 
د.فيص���ل اجلويه���ل وجمي���ع 
العاملني في جامعة الكويت تلك 
املؤسس���ة الفتي���ة التي نتطلع 
جميعا الستكمال حرمها بحيث 
يكون قادرا على استيعاب االعداد 
الطلبة اجلامعيني  املتزايدة من 
ومتوقع في حال اكتمال احلرم ان 
يضم 40 ألف طالب وطالبة حسب 
خطة اجلامع���ة وهو عدد كبير 
ولكنه طموح، واجلامعة تتمنى ان 
تتمكن من استيفاء جميع املرافق 
لينع���م طلبتنا مبدينة جامعية 

متكاملة اخلدمات واملرافق.

كلية الهندسة

كما اعلنت د.احلمود انه سيتم 
قريبا توقيع عقد انش���اء كلية 
الهندس���ة وهكذا ستتابع عقود 
التنفي���ذ حتى يتم اس���تكمال 
احلرم اجلامع���ي في نهاية عام 
2015 وهو املوعد النهائي النتهاء 
املتكامل ملدينة  احلرم اجلامعي 
الش���يخ صباح السالم الصباح 

اجلامعية.
وفي حديث للصحافيني مع 
د.الفهيد، هن���أ اجلميع بتوقيع 

يكون لديهم جامعة مبنية على 
اصول وليست مدارس ثانوية 
كما هو حاصل حاليا، فهل من 
املقبول ان يقوم طلبة اخلالدية 
بايقاف سياراتهم على الدوار وال 
يجدوا مكانا لسيارتهم؟ وهل 
مقبول ان يتنق����ل الطالب من 
اخلالدية لكيفان الى الشويخ؟ 
ام هل مقبول ان نؤذي جيرانا 
من البيوت السكنية فهذا االمر 
غير مقبول، فالكويت تستحق 
ان توفر جامع����ة محترمة لها 
امكانيات ترقى مبستوى التعليم 
ومستوى البحث العلمي حتى 
تؤدي اجلامعة الرسالة املطلوبة 
منها، فدعونا نبدأ مبدينة صباح 
السالم اجلامعية وقد اقترحنا 
بجامعة الكويت ان تبنى جامعات 
اخرى واملواقع احلالية للجامعة 
قد تستغل ككليات ليست بحجم 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
ولك����ن ق����د تس����توعب بعض 
الكليات ولكن هذا  تخصصات 

التردد غير مقبول.
متابع���ا: وق���د طرحنا على 
التدريس  جمعية اعضاء هيئة 
منذ 3 سنوات وكان رئيسها هو 
الرئيس احلالي د.احمد الرفاعي 
ان يكون منتدبا عند التخطيط 
للمشروع حتى يكون على بينة 
في كل شيء ولكنه اعتذر ولدي 
الكتاب الذي ارسلته له كما ان لدي 
الكتاب الذي اعتذر من خالله، اما 
التصريح عبر الصحافة فهو ليس 
اسلوبا لتصميم جامعة او ادارة 
جامعية مع احترامي وتقديري 

للصحافة.
وحول السبب الرئيسي في 
الهندس���ة  البدء بتنفيذ كلية 
والبت���رول اوال، قال د.الفهيد: 
النها اكبر كلية وتنفيذها يحتاج 
وقتا اط���ول وحتى ننتهي من 
بناء جمي���ع الكليات في وقت 
بالكلية  الب���دء  واحد البد من 
التي حتتاج ال���ى وقت اطول 
ومن ثم س���تكون كلية االداب 

والتربية.
ورفض د.الفهيد ما يردد من 
اقاويل بان السبب وراء انشاء 
كلية الهندسة والبترول كأول 
كلي���ة باملش���روع الن االدارة 
اجلامعية معظمها من اساتذة 

آالء خليفة
بحضور وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي والرئيس األعلى 
جلامعة الكويت د.موضي احلمود، 
وقعت جامعة الكويت اول عقد 
انشائي في مدينة صباح السالم 
الصباح اجلامعية مع الشركة التي 
س���تقوم بتنفيذ املرحلة االولى 
من املش���روع واخلاصة بانشاء 
واجناز وصيان���ة اعمال البنية 
املدينة، بحضور  ف���ي  التحتية 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد، ووقع من جانب اجلامعة 
أمني عام اجلامعة د.أنور اليتامى 
في ح���ني وقع من الطرف اآلخر 
رئيس مجلس ادارة شركة اخلليج 
البحرية  لالنش���اءات واألعمال 
العام���ة والعضو  واملق���اوالت 

املنتدب م.مناف املهنا.
واجلدي���ر بالذك���ر انه قد مت 
تقسيم اعمال البنية التحتية الى 
10 مراحل تشمل املرحلة االولى 
اعمال التربة وتس���وية االرض 
وتشتمل التسع مراحل االخرى 
على بقية اعمال البنية التحتية 
البرنامج  للمش���روع ويق���وم 
االنش���ائي باجلامعة مبساعدة 
مستش���ار البرنامج االنش���ائي 
بالتنس���يق مع قطاع التخطيط 
باتخاذ االجراءات اخلاصة باجناز 
املراحل التسع املتبقية واحلصول 
على موافقات اجلهات املعنية على 
ذلك متاشيا مع اجناز املشروع 
طبقا مل���ا يقضي ب���ه البرنامج 
الزمني، ومت احلصول على موافقة 
املناقصة  الرقابية على  اجلهات 
»الفت���وى والتش���ريع � وزارة 
املالية« )عند اج���راء الطرح( � 
ديوان احملاسبة � جلنة املناقصات 

املركزية – الرقابة املالية.
واملدة احملددة الجناز االعمال 
من تاريخ أمر املباشرة بالعمل 
هي 24 شهرا، اما القيمة االجمالية 
للعقد فهي خمسة ماليني ومائتان 
وسبعة وعشرون الف دينار ال 
غير، هذا وس���تبدأ املباشرة في 
اعمال تنفيذ املش���روع في شهر 

فبراير 2010.

أول عقد

وأعرب���ت د.موضي احلمود 
عن سعادتها بالبدء في املشروع، 

الفهيد: حريصون على تصميم المشروع بشكل يلبي احتياجات الكليات المختلفة ويمكن الدراسة بالجامعة بداية 2015

)سعود سالم(تكرمي إحدى الطالبات

)فريال حماد(د.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى وممثلو الشركة عقب توقيع العقد


