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الجامعــــة
والتطبيقي

الواليات املتحدة األميركية - ادارة 
نظم املعلومات

جاس���م عيس���ى جاس���م   ٭
الواليات  الس���يافي -  عيس���ى 
املتح���دة األميركية - ادارة نظم 

املعلومات
طالل مهدي ثميم العنزي -   ٭

اململكة املتحدة - اقتصاد
حسني احمد عباس الرئيس -   ٭
الواليات املتحدة األميركية - لغة 

اجنليزية � طرق تدريس
عبداهلل منص���ور عبداهلل   ٭
الش���طي - اململك���ة املتحدة - 

اقتصاد
مصلط مبارك عبداهلل السهلي   ٭
- اجلمهورية الفرنس���ية - لغة 

فرنسية وآدابها
جابر عبدالعزيز علي شامخ   ٭
- اس���تراليا - عل���م الرياض���ة 

والتدريب
الرشيدي  فالح رحيل فالح   ٭
- جمهورية ايرلندا - ادارة نظم 

املعلومات
العجمي  خالد فالح عبداهلل   ٭
- الواليات املتحدة األميركية - 

دراسات في حل النزاع والسالم
ابراهيم مصطفى حسني باقر   ٭
- اجلمهورية اللبنانية - اإلعالم 

والتوثيق
عبدالرحم���ن بدر مس���عود   ٭
الس���يحان - اس���تراليا - علم 

الرياضة والتدريب

السيارات
عبداهلل بس���ام فهد الفهد -   ٭

نيوزيلندا - هندسة مدنية
جابر زايد إبراهيم الشمري -   ٭

استراليا - هندسة املعادن
عبداللطي���ف صالح س���الم   ٭
الكنيمش - استراليا - هندسة 

الشبكات
سليمان عبدالسالم عيسى   ٭
مال سعيد - استراليا - هندسة 

املعادن
عبداهلل خالد ناصر العليوي   ٭

- استراليا - هندسة اتصاالت
فهد عبدالعزيز عبداللطيف   ٭
م���ال اهلل - الوالي���ات املتحدة 

األميركية - التدريب الرياضي
ثانوية عامة � أدبي    ٭

سمير امير محمد معرفي -   ٭
نيوزيلندا - إعالم

محمد فهد مناحي العجمي -   ٭
الواليات املتحدة األميركية - إدارة 

األعمال / املشاريع الصغيرة
جراح هليل سمير الظفيري -   ٭
الواليات املتحدة األميركية - إدارة 

األعمال / املشاريع الصغيرة
شيماء اسعد حمد العبدالهادي   ٭
- اجلمهورية الفرنسية - علوم 

سياسية
ف���واز خلف فهد الش���مري   ٭
/ لغ���ة  آداب  - نيوزيلن���دا - 

اجنليزية
عبداهلل محمد جنف شاه -   ٭

إبراهي���م - الوالي���ات املتح���دة 
األميركية - التدريب الرياضي

دردانة محمد حسني دشتي -   ٭
استراليا - هندسة معمارية

مشاري خالد عبداهلل البدر -   ٭
الواليات املتحدة األميركية - نظم 

املعلومات اجلغرافية
الرشيدي  خضر سعد فالح   ٭
- اس���تراليا - هندسة ميكانيكا 

السيارات
عبداهلل علي ابراهيم دنبوه   ٭

- استراليا - هندسة بيئية
عذبي احمد علي الشمري -   ٭
الطاقة  الفرنسية -  اجلمهورية 

النووية
عبدالرحمن نبيل عبدالرحمن   ٭
الشيحة - نيوزيلندا - هندسة 

أنظمة كمبيوتر
حس���ني عب���داهلل يوس���ف   ٭
بوعباس - اس���تراليا - هندسة 

اتصاالت
عبدالعزي���ز عب���داهلل علي   ٭
العبيدي - اس���تراليا - هندسة 

صناعية
فه���د  حس���ني  عب���داهلل   ٭
العجمي - نيوزيلندا - هندسة 

ميكاترونيكية
س���عود محمد فال���ح مذكر   ٭
الهاجري - اس���تراليا - هندسة 

ميكانيكا السيارات
جاسم محمد محسن العنزي   ٭
- اس���تراليا - هندسة ميكانيكا 

هندسة كيميائية )ايكويت(
فه���د عبدالرحم���ن عبداهلل   ٭
الوالي���ات املتحدة  الس���ويلم – 

االميركية – هندسة نقل
احمد فالح رجعان الصواغ   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة املعادن
محمد طارق عيسى مال اهلل   ٭

– استراليا – هندسة بيئية
جاسم خالد بدر احلساوي –   ٭

استراليا – هندسة صناعية
زينب صالح احمد الشمالي   ٭

– نيوزيلندا – صيدلة
خالد مبارك زيد العدواني –   ٭

نيوزيلندا – هندسة مدنية
عامر مبارك محمد الهاجري   ٭

– استراليا – هندسة بيئية
عيس���ى  عب���داهلل  عل���ي   ٭
في���روز – اس���تراليا � هندس���ة 

ميكاترونيكية
العنزي  عادل سعد عبداهلل   ٭
– اس���تراليا – هندسة ميكانيكا 

السيارات
دعيج خليفة خليفة علي –   ٭

استراليا – هندسة كهربائية
سعاد يعقوب يوسف الكندري   ٭

– استراليا – هندسة معمارية
أحمد عبداهلل هاشم احلمدان   ٭

- استراليا - هندسة صناعية
عيد فيصل راجح العجمي -   ٭

استراليا - هندسة اتصاالت
محمد عبداحملسن مصطفى   ٭

املتحدة االميركية – ادارة األعمال/ 
التمويل

عبدالك���رمي عل���ي منصور   ٭
علي ذياب – اس���تراليا – هندسة 

معمارية
عل���ي  محم���د  يحي���ى   ٭
الكندري – اس���تراليا – هندسة 

ميكاترونيكية
يوسف جمال صالح العجيري   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كمبيوتر
عبدالعزي���ز حمود عبداهلل   ٭
العتيب���ي – الوالي���ات املتح���دة 
االميركي���ة – هندس���ة كيميائية 

)ايكويت(
الهاجري  فهد س���عد محمد   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

محاسبة
محمد عبداهلل محمد العيسى   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

ادارة األعمال/ التسويق
ناصر فه���اد ناصر العجمي   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كمبيوتر
مفرح س���الم عشق العجمي   ٭
– نيوزيلن���دا – هندس���ة أنظمة 

كمبيوتر
عثمان سعد خلف اللوغاني   ٭
– جمهورية ايرلندا – الهندس���ة 

الكهربائية وااللكترونية
مشاري احمد عباس شيرازي   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

– الوالي���ات املتحدة االميركية – 
هندسة كيميائية

غيداء فيصل احمد احلسن   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كمبيوتر
محمد رياض عبداهلل النجار –   ٭

نيوزيلندا – هندسة كهربائية
رغ���د ابراهيم محمد احمد –   ٭

استراليا – صيدلة
عب���داهلل ن���واف عب���داهلل   ٭
الوالي���ات املتحدة  ابوش���يبة – 

االميركية – هندسة كمبيوتر
حسن أنور عبدالرزاق حسن   ٭
– استراليا – هندسة االتصاالت 

الالسلكية
منيرة علي يعقوب العبداهلل   ٭
– اس���تراليا – علم األحياء/ علم 

الوراثة
حصة شالل خليفة الشالل   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كمبيوتر
احمد راجي عشوي املطيري –   ٭

استراليا – هندسة كهربائية
عبداهلل محمد عبداهلل حسن   ٭

– مالطا – صيدلة
عبداهلل فالح راجح املطيري   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة نقل
دانة محمد عبداهلل القطان –   ٭

نيوزيلندا – عالج النطق
اس���ماعيل مصطفى حاجي   ٭
الواليات  اس���ماعيل خال���دي – 

أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء 89 طالبا وطالبة مقبولني 
بخطة ش��واغر البعثات 2 للعام الدراس��ي 2009/ 2010 وفيما يلي 

األسماء:

محمد منصور محمد القالف –   ٭
جمهورية ايرلندا – صيدلة

ب���در حس���ن محمد  ناصر   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كيميائية م ب
عبداألمير هاشم عبداألمير   ٭
الوالي���ات املتحدة  املزي���دي – 
االميركية – هندس���ة كيميائية 

م ب
نور عدنان ابراهيم صادقي   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية - 

هندسة كيميائية
ليلى يعق���وب علي اخلرس   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كمبيوتر
يوس���ف مصطفى حس���ني   ٭
الش���هاب – الوالي���ات املتح���دة 

االميركية – هندسة كمبيوتر
احم���د عبداللطيف عبداهلل   ٭
املجح���م – الوالي���ات املتح���دة 

االميركية – هندسة كيميائية
ناصر مساعد معوض الرشيدي   ٭
– جمهورية ايرلندا – الهندس���ة 

الكهربائية وااللكترونية
ناي���ف دكام عيد العجمي –   ٭
الواليات املتحدة االميركية – ادارة 

نظم املعلومات
دالل نبيل اسماعيل االنصاري   ٭

ثانوية عامة علمي

س���امي علي حس���ن الدباغ   ٭
– اململك���ة املتح���دة – هندس���ة 

ميكانيكية
ابراهيم بداي نور العبدلي –   ٭

مالطا – طب بشري
احمد طارق حسني املزيدي   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة مدنية
امزان عبداهلل احمد الصابري   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كيميائية
امل بدر حس���ني حس���ني –   ٭

استراليا – هندسة مدنية
سعد عبداملجيد عبدالغفور   ٭
العوض���ي – الوالي���ات املتحدة 

االميركية – هندسة معمارية
شروق هاني علي القطان –   ٭

اململكة املتحدة – طب أسنان
علي بك���ر محم���د عيدان –   ٭
الوالي���ات املتح���دة االميركية – 

هندسة بيئية
زياد عادل يوسف بورسلي   ٭

– كندا – طب اسنان
عبداهلل علي يوسف البلوشي   ٭
– الوالي���ات املتحدة االميركية – 

هندسة كيميائية

اعلن رئيس اللجنة االعالمية في قائمة النهج 
الطالبي التي تخ���وض انتخابات االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا حسن 
البناي عن افتتاح القائمة ملوقعها االلكتروني اجلديد 
www.alnahj.org ليكون وسيلة االعالن الرسمية 

للقائمة.
وقال البن���اي ان املوقع قي���د التطوير، حيث 

سيتم اضافة العديد من االقسام اجلديدة واملزايا 
االلكترونية احلديثة ليكون املوقع احد العالمات 
املميزة في الس���احة الطالبية في اململكة املتحدة 
وايرلندا، حيث ان اللجنة االعالمية تعمل جاهدة 
الضاف���ة الكثير من اخلصائ���ص املتطورة لينال 
املوقع اعجاب وثناء طلبة وطالبات اململكة املتحدة 

وايرلندا.

»النهج الطالبي« في بريطانيا افتتحت موقعها اإللكتروني

»التعليم العالي«: قبول 89 طالبًا وطالبة في خطة شواغر البعثات
للعام الدراسي 2010/2009 للثانوية العامة علمي وأدبي

نـ�شــتــــري

املباركية - عمارة �سندوق اال�ستثمار العقاري

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

ملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�سال ب�سكرتارية اجلمعية على هاتف 24841033 - 24843351ت : 22460150/5

تنظم جمعية ال�سحافيني الكويتية بالتعاون مع �سفريات املرجاح رحلة العمرة اإىل 

)املدينة املنورة + مكة املكرمة( الع�ساء اجلمعية ملدة 4 اأيام يف الفرتة من يوم 29 

ربيع االآخر اإىل 3 جمادي االأول 1431 هـ  املوافق من يوم االأربعاء 4/14 اإىل يوم 

ال�سبت 2010/4/17.

باب تقدمي الطلبات للم�ساركة يف هذه الرحلة مفتوح حتى نهاية دوام يوم االأربعاء  	●
املوافق 2010/3/31 .

تكلفــة امل�سـاركـة لعـ�ســـو جمعيــة ال�سحافــيني الكويتيـــة، مائتــني دينـــار كويتــي  	●
)200 د.ك( فقط بالغرفة املزدوجة اأو الثالثية - مائتني و�ستون دينار كويتيا 

)260 د.ك( فقط بالغرفة املفردة.

واأربعون دينار  اأع�ساء اجلمعية بقيمة ثالثمائة وخم�س  املرافق من غري  تكلفة  	●
وخم�س  اأربعمائة   - الثالثية  اأو  املزدوجة  بالغرفة  فقط  د.ك(   345( كويتي 

وع�سرون دينار كويتي )425 د.ك( فقط بالغرفة املفردة.

ت�ستمل الرحلة على تذكرة �سفر )كويت/ املدينة - جدة / كويت( على الدرجة  	●
ال�سياحية +االإقامة يف فندق اأوبروي املدينة باملدينة املنورة وفندق هيلتون مكة 

مبكة املكرمة مع الوجبات + التنقل من واإىل املطار + ر�سوم املغادرة.

ال يعترب الع�سو م�سجاًل بالرحلة اإال بعد تعبئة النموذج و�سداد الر�سوم واإح�سار  	●
الكويتيني �سرورة  اأ�سهرعلى االأقل( ولغري   6 ال�سفر )�سالح ملدة  �سورة عن جواز 

2 �سورة  6 اأ�سهر على االأقل( مع  اإح�سار اجلواز االأ�سلي واالإقامة )�ساحلني ملدة 

�سخ�سية بخلفية بي�ساء وتاأ�سرية دخول ال�سعودية.

رحــــلة العمــــــرة
الع�صاء جمعية ال�صحافيني الكويتية

بهبهاني: 35 ورقة علمية
 في »مؤتمر الكويت للكيمياء 2010«

»التطبيقي«: استحداث محرك بحث 
إلكتروني للكتب في مكتبة الطالب

اعلن رئيس اللجنة املنظمة 
ملؤمت���ر الكوي���ت للكيمياء 
وعضو الهيئ���ة االدارية في 
اجلمعية الكيميائية الكويتية 
د.حيدر بهبهاني ان اجلمعية 
اعدت جميع الترتيبات الالزمة 
القامة مؤمتر الكويت للكيمياء 
حت���ت ش���عار »الكيمي���اء 
والصناعة« املقرر عقده االحد 
7 اجلاري ويستمر ملدة يومني 
في فندق جي دبليو ماريوت 

� الصاحلية.
ان  الى  واشار د.بهبهاني 
املؤمتر سيقام حتت رعاية 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، وسيشارك في 
هذا املؤمتر العلم���ي العاملي نخبة من العلماء والرواد البارزين 
في مجال الكيمياء، ميثلون مختلف دول العالم من دول مجلس 
التعاون اخلليجي، والدول العربية واالس���المية الى جانب عدد 
من الدول اآلس���يوية واالفريقية واالوروبية والواليات املتحدة 
االميركية، موضح���ا ان هذا املؤمتر يعتبر االول من نوعه على 
مس���توى دول مجلس التعاون اخلليجي وبالتحديد للجمعية 
الكيميائية الكويتية ومبشاركة IUPAC كراع للمؤمتر وبحضور 

ممثلني من اجلمعية االميركية للكيمياء.
وق���ال د.بهبهاني ان من بني االهداف التي يس���عى اليها هذا 
املؤمتر العمل على ابراز الدور الكيميائي في الكويت والذي ميلك 
امكانات علمية وبحثية جتعله كمثيالته في دول العالم، مشيرا 
الى مش���اركة ما يقارب ال� 150 مشاركا من خارج الكويت واكثر 
من 100 مش���ارك من داخل الكويت من جهات علمية واكادميية 

وبحثية وصناعية.

قال مدي���ر إدارة املخازن 
في هيئة التطبيقي ان مكتبة 
الطالب في الهيئة طورت من 
خدماتها من خالل استحداثها 
)محرك بحث الكتروني( للكتب 

على موقعها االلكتروني.
وأضاف مدير ادارة املخازن 
في الهيئة محمد السربل في 
تصريح ل� »كونا« ان الطلبة 
يس���تطيعون من خالل هذه 
اخلدمة البحث عن الكتب التي 
يحتاجونها دون احلاجة لتفقد 
وجودها ف���ي مبنى املكتبة 
مبينا أن احملرك يعرض الكتب 

العربية واالجنليزية املتوافرة في املكتبة وقيمتها وكميتها.
وأوضح أن املكتبة تقوم بخصم 40% من قيمة الكتب ملصلحة 
الطلبة وذلك بقرار من مجلس ادارة الهيئة مؤكدا قيامها في كل 
فصل دراسي باالستعداد الستقبال الطالب والطالبات للحصول 

على احتياجاتهم من مصادر املعلومات املتوافرة.
وذكر أن املكتبة تستقبل ابتداء من هذا االسبوع وملدة ثالثة 
اس���ابيع قادمة الطالب والطالبات مبينا أن ايام االحد والثالثاء 
واخلميس للطالبات واالثنني واألربع���اء للطالب والعكس في 

االسبوع الذي يليه.
وأش���اد بجهود نائبة املدير العام للشؤون االدارية واملالية 
في الهيئ���ة صباح البحر في توفيره���ا كل احتياجات القائمني 
على ادارة املكتبة مثمنا حرصها على تذليل كل الصعوبات التي 

تواجه سير عمل املكتبة.
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المحافظة على المكتسبات الجماعية »أعضاء هيئة التدريس« لتشكيل

 لجنة تختار مدير الجامعة المقبل

أكدت تمسكها بأن تكون ممثلة في لجنة االختيار رافضة فكرة التمديد لسنة

طالبت جمعية اعض���اء هيئة التدريس وزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود، مبناس���بة قرب 
انتهاء فترة االدارة احلالية الدارة جامعة الكويت، 
بتشكيل جلنة الختيار مدير اجلامعة املقبل، وذلك 
وفقا لقانون التعليم العالي رقم 29 لس���نة 1966 
والئحته التنفيذية والئحة اختيار مدير اجلامعة، 
مشيرة الى أنها تتمسك بأن تكون ممثلة في جلنة 
االختي���ار، كما ان متثيل االحت���اد الوطني لطلبة 
اجلامعة أمر تفرضه قواعد الش���فافية ولو بصفة 

مراقب.
وشددت جمعية اعضاء هيئة التدريس في بيان 
صحافي على وجوب عرض السير الذاتية جلميع 
املرشحني، الذين يتحتم عليهم عرض مشاريعهم 
وخططهم االدارية واالكادميية، وبيان رأيهم بالوضع 
احلال���ي للجامعة وما هو الس���بيل األفضل حلل 
مش���اكلها احلالية واملستقبلية، مؤكدة ان الكويت 
دولة مؤسسات وجامعة الكويت وهي أعلى صرح 
اكادميي وثقافي في الب���الد يتعني ان تكون مثاال 

ومنوذجا للعمل املؤسسي.
وقالت ان ادارة اجلامعة احلالية برئاسة د.عبداهلل 
الفهيد قد انتهت فترتها ولها ما لها وعليها ما عليها، 

مؤكدة أن فكرة التمديد لسنة أو أكثر أو أقل ليس 
لها ما يبررها في دولة املؤسسات ذلك ألن األعمال 
القانوني���ة ال تتأثر باألش���خاص وال تتخذ بهذه 

الطريقة.
وأشارت جمعية اعضاء هيئة التدريس الى ان 
التغيير في االشخاص امر مطلوب وجتديد الدماء 
ض���رورة حتمية تعبر عنها الئح���ة اختيار مدير 
اجلامعة التي تش���ترط في املرش���ح أن يبني رأيه 
بالوضع القائم للجامعة وماهية السبل املثلى حلل 
مشاكل اجلامعة احلالية واملستقبلية، مشيرة الى 
انها تؤمن بالدميوقراطية واملس���اواة ومبدأ تكافؤ 
الفرص ومن حق أي شخص تتوافر فيه الشروط 
املنصوص عليها في القانون رقم 29 لس���نة 1966 

ولوائحه ان يترشح الدارة اجلامعة.
واكدت جمعية اعضاء هيئة التدريس على ضرورة 
قيام املرشح القادم بتطبيق قانون اجلامعة وتفعيل 
املادتني 16 و17 من القانون رقم 29 لسنة 1966 ووجوب 
العمل على حتقي���ق مزايا اعضاء هيئة التدريس، 
وعلى رأسها املعاش التقاعدي الكامل، وتعليم االبناء، 
والتأمني الصحي، واالنتهاء من اقرار الكادر الوظيفي 

للمدرسني املساعدين ومدرسي اللغات.

حساب اآلخر«، من الوارد جدا ان 
حتمل احدى وجهات النظر اخلطأ، 
وبالتالي جتد الرابطة نفسها داعمة 
للخطأ بدال من الصواب، وهذا ما 
ال نريده له���ا، ولفت الى اهمية 
اجراء التحقيق في اي من املسائل 
واملشكالت الفنية واألكادميية قبل 
اي حترك، اما التدخل ومحاولة 
العبث في قرارات عمادات الكليات 
والقسم العلمي فإنه أمر مرفوض 
وسنقف ضده، لكنه قال: نعم نريد 
تدخل الرابطة في حال عدم تطبيق 
اللوائح والضواب���ط واملعايير 
ووفقا للقنوات القانونية، ال عن 
طريق القفز على التدرج الوظيفي 
واألكادميي او من يحاول تفسير 
اللوائح والقوانني وفق آلية تذوقه 
الفكري الضيق، مش���يرا الى ان 
الواردة  الش���كاوى  تعاملها مع 
اليها يجب اال يبنى منذ البداية 
حتت مفهوم الفزعة، ودعا الرابطة 
الى قطع الطريق امام من يبحث 
عن التأزمي وتش���ويه احلقائق، 
متس���ائال: ملا ال تأخ���ذ القضايا 
آليته���ا الطبيعية ف���ي العمل؟ 
بعيدا عما وصفه مبحاوالت جر 
الرابطة اجلديدة الى أتون املعارك 

الشخصية.

محمد هالل الخالدي
أبدى عضو اجلمعية العمومية 
بكليات التعليم التطبيقي ورئيس 
قسم تكنولوجيا التعليم في كلية 
التربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر 
اخلضري استغرابه من اقحام بعض 
اعضاء الهيئة االدارية برابطة اعضاء 
هيئ����ة التدريس بكلي����ات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
انفسهم في قضايا أكادميية وفنية 
ال تدخل في اهداف واختصاصات 
الرابطة، فضال عن تبنيهم لوجهة 
نظر دون االستماع الى وجهة النظر 
األخرى، وف����ي تصريح صحافي 
الرابطة لدعم  على خلفية حترك 
اعضاء هيئ����ة تدريس في بعض 
الكليات حيث انهم يتميزون بعرقلة 
العملية التعليمية وتعطيل الدراسة 
والبحث عن تشتيت جهود زمالئهم 
العامل����ني معهم عل����ى الرغم من 
جتاوزهم اللوائح والنظم املعمول 
بها، واعرب د.اخلضري عن أسفه 
الن تسلك الرابطة مثل هذا الطريق، 
مذكرا بأن دورها احلقيقي يكمن 
في تبن����ي قضايا اعض����اء هيئة 
العامة واحملافظة على  التدريس 
املكتسبات اجلماعية، »كان حريا 

بها عدم التدخل في األمور الفنية 
بادارة  املتعلق����ة في  واألكادميية 
عمادات الكليات واألقسام العلمية 

ال الهرولة خلف املؤزمني«.
وش���دد د.اخلضري على ان 
القضايا الفنية في األقسام العلمية 
يجب ان تعالج في اطار املعهود، 
مبينا »اما لو حدث اختالف في 
وجهات النظر داخل ادارة عمادات 
الكليات واألقسام العلمية حول 
اي نوع من القضايا االكادميية، 
فإن على الرابطة ان تستمع الى 
وجه���ات النظر كافة قبل اطالق 
األحكام او دع���م اي طرف على 

د.بدر اخلضري

د.حيدر بهبهاني

صباح البحر


