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الجامعــــة
والتطبيقي

تقدم »األنباء« جزيل الشكر 
ملدير مكتب مدير جامعة الكويت 
الس���ليمان على اجلهود  محمد 
التي بذلها خصوصا في التعامل 
م���ع الصحافي���ن واإلجابة عن 
استفس���اراتهم، فتمنياتنا لكم 

باملزيد من التقدم والتطور.

شكر خاص

اتفاقية بين »العلوم االجتماعية«
و»الطفولة واألمومة« للتعاون األكاديمي

الحمود التقت أول مبتعث كويتي
يحصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة

العنزي: مشكلة التفرغ العلمي
للطلبة الدارسين في مصر التزال قائمة

محمد هالل الخالدي
http:// أكد املش����رف العام لشبكة منتديات طلبة الكويت في مصر

com/vb.q8002 عبداهلل العنزي ان مشكلة الطلبة الذين حصلوا على 
تفرغ دراس����ي من جهات عملهم لدراس����ة تخصص احملاسبة التزال 
قائمة، حيث ان بعض منهم حصل على تفرغ من جهة عمله الستكمال 
دراس����ته بهذا التخصيص، وعندما قام بالتسجيل عن طريق التعليم 
العالي مت قبول بعضهم في معاهد ال حتتوي على هذا التخصص ومن 
هنا فإن الطالب سيقع في مشكلة من حيث االستمرار بالتفرغ، أو انه 
سيستكمل دراسته دون احلصول على تخصص احملاسبة، كما ناشد 
العنزي وزارة التعليم العالي سرعة النظر في هذا االمر وإيجاد افضل 
احللول لها ومن جهة اخرى اكد العنزي ان ادارة املنتدى كانت تتابع 
عن قرب مجريات الدراسة واالختبارات بالنسبة للطلبة الكويتين من 
خالل التواصل مع ادارة اجلامعات واملكتب الثقافي، حيث أثنى العنزي 

على روح التعاون املقدمة من قبل االخوان في املكتب الثقافي.

الكندري: حملة العتماد مندوبي اتحاد 
طلبة أميركا في جميع المدن والواليات

آالء خليفة
استقبل عميد كلية العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري ومقررة اللجنة التسويقية ابتسام القعود، 
رئيس����ة جمعية الطفولة واألمومة التابعة لوزارة 
التربية سعاد السويدان ومت توقيع اتفاقية التعاون 
والتنسيق العلمي املشترك بن كلية العلوم االجتماعية 
جامعة الكويت وجمعية الطفولة واألمومة بالكويت 
بهدف تعميق وتطوير املجاالت األكادميية واملهنية 
والتدريبية والتعليمية املتعلقة باملجاالت املشتركة بن 
اجلانبن في استمرار التنسيق املشترك بينهما فيما 

يخص تلك املجاالت، فقد تالقت إرادة الطرفن على 
إبرام هذه املذكرة لتمهيد التعاون املنشود بن الطرفن 
وفقا ملا يلي: التدريب من خالل االستعانة باخلبرات 
احمللية واإلقليمية والعاملية، والدراس����ات البحثية 
وامليدانية، تنظيم الندوات وورش العمل واحللقات 
الوثائق  النقاش����ية واملؤمترات وامللتقيات، تبادل 
ومصادر املعلومات والدراسات واملطبوعات، وعمل 
التوعوية واالرشادية للقضايا املجتمعية  البرامج 
ذات الصلة وأي أنشطة أخرى تثري مجاالت التعاون 

وتعود بالفائدة على الطرفن.

آالء خليفة
استقبلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
الرئي����س األعلى للجامعة د.موضي احلمود كال من 
مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد وعميد كلية 
الصيدلة د.الديسالف نوفوتني، واملدير اإلداري لكلية 
الصيدلة أحالم املضف، ود.ميثم خاجة أول خريج 
كويتي مبتعث من جامعة الكويت من كلية الصيدلة 

حاصل على شهادة الدكتوراه بوظيفة مدرس.
حيث قام د.ميثم خاجة بإهداء نسخة من رسالة 
الدكت����وراه الى وزي����رة التربية ووزي����رة التعليم 

العالي.

وأعربت د.موضي احلمود عن فخرها واعتزازها 
باإلجناز الذي حققه استاذ الصيدلة بجامعة الكويت 
د.ميثم خاجة والذي يس����جل في صفحات جامعة 
الكويت، مثنية على اجلهود احلثيثة التي قام بها، 
مؤكدة اهمي����ة اجلهات التربوية ف����ي دعم البحث 
العلمي. واجلدير بالذك����ر ان د.ميثم خاجة تخرج 
من كلية الصيدلة بجامعة الكويت عام 2003 بدرجة 
البكالوريوس مبعدل ع����ام 3.08 وعمل كصيدالني 
في وزارة الصح����ة من عام 2003 حتى 2004 وقرر 
اس����تكمال دراسته من خالل بعثة دراسية من قسم 

علوم االدوية التطبيقي في كلية الصيدلة.

آالء خليفة
اعلن رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرعا أميركا )nuks.org( بسام الكندري 
ان اللجنة تقوم حاليا باالعداد حلملة استقبال واعتماد 
مندوبي االحتاد في جميع املدن والواليات االميركية 
التي يتواجد فيها طلبة وطالبات كويتيون حيث ان 
هناك حاليا 70 مندوبا لالحتاد منتش����رون في اكثر 
من 40 والية من الواليات االميركية يقومون بخدمة 

الطلبة واقامة االنشطة االجتماعية املختلفة.
وقال ان االحتاد يقوم كل عام بحملة مماثلة يقوم 
من خاللها باستقبال استمارات الطلبة الراغبن في 
التطوع وخدمة اقرانهم من باب االحساس باملسؤولية 

والرغبة في تقدمي ما ميكنهم تقدميهم من اجل حتقيق 
اهداف االحتاد بأكبر قدر ممكن.

واضاف الكن����دري ان االحتاد يأم����ل هذا العام 
باس����تقبال عدد اكبر من املندوبن مقارنة باالعوام 
املاضية والذين س����يغطون مساحات اكبر ومناطق 
اكثر في الواليات املتحدة حيث ان املستفيد بالنهاية 
هم الطلبة املغتربون فاالحتاد يسعى جاهدا كونه 
املمثل الشرعي الوحيد للطلبة في اميركا ألن يصل 
الى جميع الطلبة مهما بعدت املس����افات واختلفت 
األماك����ن، فوجود مندوبي االحتاد يعزز من خدمات 
االحتاد في امل����دن املختلفة ويفتح قنوات التواصل 

بن االحتاد والطلبة.

د.بهيجة بهبهاني

عبداهلل العنزي

د.عبدالرضا أسيري خالل توقيع االتفاقية مع سعاد السويدان

د.موضي احلمود تتسلم نسخة من رسالة الدكتوراه من د.ميثم خاجة

بهبهاني: االنتهاء من إعداد برنامجي الطب البيطري والزراعة 
محمد هالل الخالدي

أك����دت عميدة كلي����ة التربية 
األساسية ورئيسة جلنة استحداث 
برنامجي الطب البيطري والزراعة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.بهيجة بهبهاني، أنه يتم 
حاليا إعداد البرنامجن املستحدثن 
بالصورة النهائية بعد توفير جميع 
البيانات التي تقدمت بطلبها جلنة 
العلمية بالهيئة علما  الش����ؤون 
بأنه س����بق ان متت املوافقة على 
البيطري  استحداث »كلية للطب 
الهيئة  والزراعة« ضم����ن كليات 
وس����يتم عرض البرنامجن على 
جلنة الش����ؤون العلمية ومن ثم 
اللجنة التنفيذية بالهيئة وبالتالي 

مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت أن البرنامج املستحدث 
بإش����راف عام من نائب مدير عام 
التطبيق����ي والبحوث  التعلي����م 
د.مشعل املش����عان وعضوية كل 
من د.فؤاد شعبان ود.رنا العوضي 
العلوم  اليحيا )قس����م  ود.خلود 
كلية التربية األساسية(، وكل من 
د.محمد الفاي����ز ود.فهاد العجمي 
ود.إس����ماعيل احمد )قسم علوم 
العلوم الصحية(،  التغذية-كلية 
باإلضافة إلى د.أس����امة العزازي 
من قس����م املختب����رات البيطرية 
بالهيئة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة السمكية. وذكرت د.بهيجة 
بهبهاني أن اللجنة وبالتعاون مع 

إدارة تطوي����ر املناهج بالهيئة قد 
عقدت لق����اءات مع ديوان اخلدمة 
املدنية واجلهات احلكومية املعنية 
ومؤسسات القطاع اخلاص بالدولة 
والتي تعتبر أسواق عمل خلريجي 
املذك����ور وفي مقدمتها  البرنامج 
الهيئ����ة العامة لش����ؤون الزراعة 
والثروة السمكية والهيئة العامة 
للبيئة ومعه����د الكويت لألبحاث 
العلمية واملرك����ز العلمي وبلدية 
الكويت ووزارة الداخلية، باإلضافة 
إلى ش����ركات القطاع اخلاص في 
مجال اإلنتاج احليواني واإلنتاج 
النباتي وذلك لتحديد احتياجاتها 
من العمال����ة الوطنية املؤهلة في 
مجالي البيطرة والزراعة، وقد متت 
موافقة أسواق العمل على أن يكون 
مسمى الكلية: كلية الطب البيطري 

والزراعة، وأشارت الى أنه مت إنشاء 
كليات للزراعة والبيطرة في معظم 
التع����اون اخلليجي  دول مجلس 
وكذلك األمر في الدول األوروبية 
والواليات املتحدة األميركية بهدف 
توفير الك����وادر الوطنية املؤهلة 
واملدربة على أسس علمية حديثة 
للعمل في تنمية الثروتن احليوانية 
والنباتي����ة لتصبح مصادر دخل 
أساسية للدولة. والبد للدولة أن 
تخطط لألجي����ال القادمة وتؤمن 
لهم احلياة اآلمنة الكرمية من خالل 
الغذائي. وأش����ارت  توفير األمن 
د.بهبهاني إلى تقدمي اللجنة ملقترح 
إلى إدارة الهيئة الستحداث اتفاقية 

تعاون بن الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب والهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
السمكية بهدف دعم وتنمية الثروة 
احليوانية والثروة النباتية لتكونا 
مص����در دخل وطن����ي إلى جانب 
الثروة النفطية، وللمحافظة على 
الصح����ة العامة لألفراد من خالل 
القضاء على املس����ببات املرضية 
»البكتيريا والڤيروسات والفطريات 
والطفيليات« والت����ي تنتقل من 
احليوان لإلنسان وتؤدي إلى خسائر 
كبيرة في األرواح واألموال، وأكدت 
د.بهبهاني أن الكلية املس����تحدثة 
ستقوم بإعداد مهندسن زراعين، 

باإلضافة إلى إجراء البحوث العلمية 
والدراسات وعقد الدورات التدريبية 
لرفع كفاءة العاملن في تخصصي 
الزراعة والبيطرة وتقدمي اخلدمات 
واالستشارات البيطرية والزراعية، 
اس����تخدام احليوانات والدواجن 
في مجال أبحاث الدواء واألمراض 
الباطنية واملعدية، التوليد والتناسل 
والتلقيح االصطناعي، اجلراحة، 
تغذية احليوان والدواجن، اإلنتاج 
احليواني والداجنة، تربية املاشية 
وإنتاج احلليب ومشتقاته، تربية 
البيض، تربية  إنت����اج  الدواجن، 
النح����ل وإنتاج العس����ل ومعامل 

التفريخ وغيرها.

بهدف دعم وتنمية الثروة النباتية والحيوانية

سعاد الروميد.منصور الفضليد.يعقوب الرفاعي

»التطبيقي«: التجديد لتقي والكندري والرومي نوابًا للمدير العام
محمد هالل الخالدي

أصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
د.يعقوب الرفاع���ي عدة قرارات 
يقض���ي األول بتجدي���د تكليف 
د.عبدالعزيز تقي للقيام بأعمال 
الع���ام للتخطيط  املدي���ر  نائب 
الفصل  والتنمية وحت���ى نهاية 
الثان���ي 2009/ 2010  الدراس���ي 
باالضافة الى عمله األصلي، وأما 
الثان���ي فيقضي بتجديد  القرار 
تكليف د.عبداهلل الكندري للقيام 
بأعمال نائب املدير العام للخدمات 
األكادميية املساندة وحتى نهاية 
الفصل الدراسي الثاني 2009/ 2010 
باالضافة الى عمله األصلي، والقرار 
الثالث يقضي بتجديد تكليف سعاد 
الرومي للقيام بأعمال نائب املدير 
العام لشؤون التدريب وذلك نهاية 
الفصل الدراسي الثاني 2009/ 2010 
باالضافة الى عمله األصلي والقرار 
الرابع يقضي بتجديد تعين د.بدر 
اخللف مساعدا للعميد للشؤون 
األكادميية بكلية العلوم الصحية 
ليكون من الفصل الدراسي الثاني 
من العام 2010/2009 وملدة سنتن، 

مكتب ضم���ان اجلودة واالعتماد 
األكادميي بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب د.منصور 
الفضل���ي كلية العل���وم اإلدارية 
بجامعة الكويت بتجديد اعتمادها 
األكادميي ملدة 6 س���نوات والذي 
يعتبر إجنازا يضاف الى إجنازات 
جامعة الكوي���ت وبارك اجلهود 
املبذولة بقيادة عميد الكلية د.راشد 
العجمي، وأشاد د.الفضلي بحسن 
التعاون بن الكلية ومكتب ضمان 
اجلودة واالعتماد األكادميي من 
خالل تقدمي الدعم الفني واالكادميي 
لالسترش���اد بخبراتهم املتميزة 
في مج���ال االعتم���اد االكادميي 
وتس���خير جميع امكانيات كلية 
العلوم االدارية في دعم ومساندة 
استحداث مكتب ضمان اجلودة 
واالعتم���اد األكادميي كما اش���اد 
باس���تجابة عميد كلي���ة العلوم 
الدائمة  اإلدارية د.راشد العجمي 
في كل ما يتعلق باجلوانب الفنية 
لالعتماد األكادميي لكلية الدراسات 
التجارية والتي تساهم بشكل فعال 
في تأصيل التعاون بن مؤسسات 

التعليم في الكويت.

أما القرار اخلامس فيقضي بتجديد 
تعين د.عبدالعزيز حسن مساعدا 
للعميد للشؤون الطالبية بكلية 
العلوم الصحية )بنن( ليكون من 
الفصل الدراسي الثاني من العام 
2009/ 2010 وملدة سنتن، والقرار 
السادس بندب باسمة أحمد الصفار 
رئيسا لقس���م الليبرانت بعمادة 
املكتبات بقطاع اخلدمات املساندة 
وملدة عام، والقرار السابع بندب 
نها محمد الشويب رئيسا لقسم 
تنمية املقتنيات بعمادة املكتبات 

بقطاع اخلدمات املساندة وملدة عام، 
والقرار الثامن يقضي بندب دالل 
عبداللطيف البناي للقيام بأعمال 
رئيس قسم املناقصات والقعود 
ب���إدارة التوريدات باالضافة الى 
عملها األصلي حلن تعين رئيس 

قسم.
الى ذلك أوضح قطاع الشؤون 
االداري���ة واملالية بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب ان  للتعليم 
الش���ؤون  ادارة  قرار ندب مدير 
املالية قرار سليم حيث مت اعداد 

كتاب رسمي لديوان اخلدمة املدنية 
يبن ان ما ينظم قرار السالف الذكر 
هو 2006/38 الصادر من مجلس 
اخلدمة املدنية والذي لم يشترط 

فيه النظر الى تقارير الكفاءة.
وجتدر االشارة الى ان الهيئة 
قد أصدرت قرار رقم 2667/ 2009 
بتاريخ 2009/10/1 واخلاص بندب 
اسماعيل علي حسن عضو هيئة 
التدريس لشغل وظيفة مدير ادارة 
الشؤون املالية باالضافة الى عمله 
األصلي. من جانب آخر هنأ مدير 

قرار ندب مدير الشؤون المالية سليم وغير مخالف

»األساسية« تشارك في دورة الحكام األولى للسباحة
محمد هالل الخالدي

وجه رئيس مجلس ادارة النادي العلمي 
الكويت���ي إياد اخلرافي الدع���وة الى كلية 
التربية األساسية للمشاركة في دورة احلكام 
الدولية األولى للسباحة بالزعانف والتي 
ينظمها النادي العلم���ي، وذلك من خالل 
تعميم الدورة على أساتذة وطلبة الكلية 
خاصة أصح���اب التخصصات الرياضية، 
يذك���ر ان النادي العلم���ي الكويتي عضو 
االحتاد الدولي للسباحة واإلنقاذ وعضو 

االحتاد العربي للسباحة واإلنقاذ، وستقام 
ال���دورة في معهد عبداهلل الس���الم إلعداد 
القادة مبنطقة اخلالدية حتت اشراف االحتاد 
الدولي للسباحة واإلنقاذ واالحتاد العربي 
أيضا خالل الفترة من 7 – 12 فبراير اجلاري 
من الساعة 4 – 8 مساء. علما بأن املشاركة 
مفتوحة جلمي���ع الكويتين واملقيمن من 
اجلنس���ن ملن ال يقل عمرهم عن 18 عاما، 
وسيمنح املشاركون شهادة حتكيم دولية 

باللغتن العربية واإلجنليزية.

مؤسسات التعليم العالي تلقت دعوة للمشاركة
في مؤتمر اإلعالم واللغة العربية بالقاهرة

محمد هالل الخالدي
تلقت مؤسس����ات التعليم العالي ف����ي الكويت الدعوة 
للمش����اركة في امللتقى الدولي للتعلي����م العالي والتدريب 
والتوظيف أكادمييا والذي س����يقام في العاصمة السورية 

دمشق في الفترة من 16 الى 18 فبراير اجلاري.
كما تلقت جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومؤسسة الكويت لألبحاث العلمية وغيرها من 
مؤسس����ات التعليم العالي الدعوة للمش����اركة في مؤمتر 
اإلعالم واللغة العربية والذي تنظمه كلية اإلعالم بجامعة 
القاهرة في فبراير اجلاري. ويتميز اإلعالم بتأثيره العميق 
والشامل على جميع مناحي احلياة والثقافية والفكر، وقد 
تزايد هذا التأثير بشكل كبير مع الثورة االتصالية والتقدم 
التقني الذي أدى الى ظهور وسائل اتصاالت حديثة وسريعة 
وأكثر حتررا واستقاللية، ومع هذه األهمية العظيمة التي 
يكتس����بها اإلعالم � املس����موع منه واملق����روء � تثار بعض 
املخاوف من التأثيرات السلبية للغة اإلعالم على مجتمعاتنا 
العربية واإلس����المية، بينما تطرح بعد اآلمال نحو تفعيل 
دور اإلعالم في حتقيق التنمية اللغوية والتطور اللغوي 
احلديث القادر على مواجهة حتديات التغير العاملي مبا يخدم 
النمو احلض����اري العربي. ويناقش املؤمتر احملاور اآلتية: 
احملور األول: اإلعالم العرب����ي بن هيمنة اللغات األجنبية 
واللهجات العامية احمللية الواقع واملأمول، االنفتاح اإلعالمي 
والثورة االتصالية وعالقتها بالنمو العشوائي للغة العربية، 
تأثير اللغة اإلعالمية على املل����كات اللغوية للنشء، دور 
اإلعالم في التش����ويه اللغوي واستخدام األلفاظ األجنبية 
دون تعريب، مس����ؤولية اإلعالم نحو التقريب بن العامية 
والفصح����ى. احملور الثاني: أثر االنفتاح اإلعالمي والعوملة 
على لغ����ة اإلعالم العربي وانعكاس����ات ذلك على اخلطاب 
اللغوي اجلماهيري: االنفتاح اإلعالمي وانتشار اللغة العربية 
عامليا، الفضائيات العربية وتوس����يع نطاق انتشار اللغة 
العربية، اآلثار السلبية واإليجابية، اثر اخلطاب اإلعالمي 
في تك����ور اللغة العربية )حتولها الى نظام آخر ومحتوى 

آخر(، تأثير اإلعالم الغرب����ي الناطق بالعربية على البناء 
الثقافي في املجتمعات العربية، استثمار الثورة اإلعالمية 
من اجل تعزيز النس����يج اللغوي والثقافة العربية. احملور 
الثالث: اإلعالم واحلفاظ على اللغات األم: جتارب وخبرات 
إقليمية وعاملية، أثر اإلعالم في التنمية اللغوية والتطور 
اللغوي، منهج مواجهة اخللل في العالقة بن اإلعالم واللغة 
األم، االستثمار اإليجابي للتأثيرات اإلعالمية على اللغة األم 
والفصحى املعاصرة، تنمية الذوق اللغوي ومسؤولية وسائل 
اإلعالم، القنوات الفضائية املتخصصة لألطفال ودورها في 
احلف����اظ على اللغة األم. احملور الرابع: دور اللغة العربية 
في تطوير اخلطاب اإلعالمي الواقع واملأمول، التشريعات 
اإلعالمية واملس����ؤولية الرقابية الت����ي حتول دون تراجع 
اللغة العربية عن أداء دورها احلضاري في تقدم األمة، دور 
اللغة الفصحى في تنقي����ة اخلطاب اإلعالمي من العاميات 
احمللية، تطوير القدرات واملهارات اللغوية لإلعالمين لزيادة 
حضور الفصحى في اإلعالم العربي. احملور اخلامس: لغة 
اإلعالم العربي والتواص����ل الثقافي واحلضاري، اخلطاب 
اإلعالم����ي العربي والتواصل احلض����اري في عالم الفضاء 
املفتوح، األزمة اللغوية والتش����وه الثقافي في املجتمعات 
العربية بن املسؤولية اإلعالمية والوجود القومي، الدراما 
التلفزيونية ودورها في دعم التواصل اللغوي بن العرب، 
دور اإلعالم في ترس����يخ احلوار كقيمة حضارية لتحقيق 

التواصل الثقافي.
احملور الس����ادس: دور معاهد وكليات التأهيل اإلعالمي 
في تعليم اللغة العربية، ما املس����افات التي تقدمها كليات 
وأقسام اإلعالم بهدف متكن املنتظمن فيها من األداء اللغوي 
السليم شفويا وكتابيا، مدى عناية هذه الكليات واألقسام 
بالتدريب العلمي للطالب على إجادة فنون األداء اللغوي، 
ما مواطن القوة التي يجب دعمها ونقاط الضعف التي يجب 

ان ينظر في تغييرها وكيف؟
احملور السابع: الواقع الراهن للغة العربية الفصحى في 

برامج أجهزة اإلعالم اجلماهيري وكيف ميكن تطويره.

1 � اإلذاعة املسموعة.
2 � اإلذاعة املرئية.

3 � الصحافة.
4 � املسرح.
5 � السينما.

6 � اإلنترنت.
أما شروط ومواصفات البحوث فهي:

1 � تقب����ل البح����وث في املؤمت����ر إذا كان����ت تقع ضمن 
موضوعات ومحاور املؤمتر، م����ع االلتزام باملنهج العلمي 
في إعداد البحث وكتابته، وتخضع للتحكيم من قبل اللجان 

العلمية املتخصصة.
2 � يكتب البحث على الكمبيوتر نظام IBM بحجم خط 

14 للمنت 16 للعناوين الرئيسية و12 للهامش.
3 � ان يكون مقاس الورقة 17.5 × 25 سم على ان تترك 
 Simplified الهوام����ش االفتراضية للصفحة ون����وع اخلط

.Arabic
4 � يرس����ل ملخص البحث في موعد غايته نهاية شهر 
نوفمبر 2009 على ان يس����لم البحث في صورته النهائية 
على CD في أصل وصورتن في األس����بوع األول من شهر 

يناير 2009.
5 � رسوم االشتراك للباحثن من خارج مصر تبلغ )200 
دوالر( ورس����وم االش����تراك للباحثن املصرين من خارج 
كلية اإلعالم مبلغ )200 جنيه مصري( مساهمة رمزية في 
املطبوعات مقابل احلصول على نسخة من البحوث ويتحمل 

املشاركون نفقات السفر واإلقامة.
6 � ترس����ل البحوث باسم د.ليلى عبداملجيد عميد كلية 
اإلعالم ورئيس املؤمتر ويس����لم البحث ورسوم االشتراك 
)نقدا( الى سمير عبدالفتاح السيد القط مدير مكتب وكيل 
كلية اإلعالم لشؤون البيئة وخدمة املجتمع، وميكن إرسال 
@mass_conference2009 :البحوث على البريد اإللكتروني
epistem@ أو البريد اإللكتروني الدراسات املعرفية yahoo.com

.hotmail.com


