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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
التق���ى مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي اعضاء اللجنة النس���ائية 
في رابطة اعضاء هيئة التدريب برئاسة رئيس الرابطة 
م.محمد احلامت، ومت في اللقاء النظر في مجمل القضايا 
التي تهم املدربات في نظام التدريب وابراز الدور االيجابي 

لها.

الرفاعي التقى اللجنة النسائية لرابطة التدريب

سلوي بوقمازد.فاطمة عياد

د.موضي تلقي كلمتها

الزميل محمد املجر يتسلم درع تكرمي »األنباء« من د.يعقوب الرفاعي

د.موضي احلمود مكرمة أحد الطلبة

ندوة »واقع اإلعاقات السمعية في الكويت«: 
تفعيل لغة اإلشارة للتواصل مع اآلخرين

رندى مرعي
يصل اجمالي حاالت االعاقات 
الس����معية في الكويت الى 2224 
حالة وذلك بحسب املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني األمر الذي يتطلب 
لفتة لهذه الفئة التي حتتاج الى 
العناي����ة وبعض االجراءات على 
جميع األصعدة خاصة التربوية 

والتعليمية منها.
واقع ذوي االعاقات السمعية 
متت مناقش����ته ف����ي ندوة حتت 
عنوان »واقع اإلعاقات السمعية 
في الكويت: احلاضر واملستقبل« 
والت����ي نظمتها مجلة دراس����ات 
اخلليج واجلزي����رة العربية في 
القاع����ة الدولية في كلية العلوم 
االجتماعي����ة جامع����ة الكوي����ت 
بحضور عدد م����ن ممثلي جلان 
وجمعيات املعاقني ومشاركة عدد 
من املختصني في هذا املجال وأدارت 
الندوة د.فاطمة العبدالرازق رئيسة 
حترير مجلة دراس����ات اخلليج 
واجلزي����رة العربي����ة. وتناولت 
الندوة محاور عديدة بدأها د.بدر 
حاجية متخصص بالس����معيات 
بالتحدث عن االعاقة الس����معية 
واس����بابها، مؤكدا ان اي مشكلة 
تصيب األذن الوسطى تؤثر على 
توازن االنسان وعلى السمع لديه. 
وش����رح حاجية العوامل املؤثرة 
واملسببة لألمراض السمعية وأولها 
الوراثية اجلينية وهي  العوامل 

األمراض التي تصيب اجلينات.
كما ان هناك العوامل املكتسبة 
وتقسم الى 3 مراحل: مرحلة ما 
قبل امليالد وه����ي األمراض التي 
تصيب الطفل أثناء حمل والدته 
به مثل االنفلونزا وغيرها والتي 
تصيب األم في أشهر احلمل األولى 
اضافة الى تناول األدوية التي قد 

تضر باجلنني فترة احلمل.
الثاني����ة هي مرحلة  املرحلة 
الوالدة والعوامل التي قد تنجم عن 
التفاف احلبل السري اثناء الوالدة 
أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة ما 
بعد الوالدة وخاصة في س����نته 
األولى مع االصابة ببعض األمراض 
كالتهاب األذن الوس����طى مثال او 
اصابة طبلة األذن اخلارجية، كما 
شرح حاجية عملية زراعة القوقعة 
حيث يت����م زرع جهاز الكتروني 
يقوم بوظيفة القوقعة من حيث 

حتويل االهتزازات الصوتية الى 
اشارات كهربائية ويقوم اجلهاز 
بالتقاط االهتزازات الصوتية من 
الوس����ط اخلارجي ويرسلها الى 
احلاس����وب الذي يقوم بتحليلها 

وتضخيمها ثم ارسالها.
وأك����د حاجية عل����ى ضرورة 
سالمة العصب قبل زراعة القوقعة. 
وقال حاجية ان عدد حاالت ضعف 
السمع املسجلة لدى املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني لعام 2009 وصل 
ال����ى 2224 حالة 1187 منهم ذكور 
و1037 االناث، والتزال االعداد في 
تزايد مستمر. ثم حتدثت د.فاطمة 
عياد من قسم علم النفس في كلية 
العل����وم االجتماعية ع����ن اآلثار 
النفسية لذوي االعاقة السمعية 
ال����ذكاء واإلعاقة  ب����ني  والعالقة 
الس����معية قائلة انه من الناحية 
النفسية قد تتحول هذه احلاالت 
ل����دى األصم الى حاالت عصبية، 
كما قد يصاب بالعزلة واالكتئاب 
وهنا تكمن ضرورة استخدام لغة 
االشارةالتي تسهل على األصم آلية 
التفاع����ل والتواصل وقد جتنبه 
بعض العوارض النفسية. واشارت 
العياد الى برنامج لغة املاكيتون 
الكويت من قبل  املس����تخدم في 
اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني 
وهذا البرنامج يجعل الكويت في 
مصاف الدول املتقدمة من حيث 
االهتمام بذوي اإلعاقات السمعية. 
وتابعت العياد احلديث عن العالقة 
بني ال����ذكاء واإلعاقة الس����معية 
مؤك����دة ان اإلعاقة الس����معية ال 
تعني بالضرورة انخفاض الذكاء 
لدى الطفل الذي يعاني من هذه 
املشكلة. وعزت العياد انخفاض 

الذكاء الى عدم قدرة الطفل املصاب 
باإلعاقة السمعية على االستفادة 
من اخلبرات احمليطة كما ان قدرته 
على التركيز اقل من غيره ايضا. 
وش����ددت العياد عل����ى ضرورة 
التشخيص املبكر ليكون التدخل 
مبكرا ايضا مشيرة الى ان الفحص 
التحكم في  الزواج يجع����ل  قبل 

حاالت اإلعاقة الوراثية ممكنا.
وقال����ت ان هن����اك نقصا في 
الكوادر الوطنية االمر الذي يتطلب 
ايجاد كوادر كاملة متكننا من ايجاد 

كوادر فنية وانسانية.
كما يحتاج االهالي الى دورات 
تدريبية ف����ي كيفية التعامل مع 
هؤالء االطفال وضرورة تثقيفهم 

في هذا االطار.
من جانبها حتدثت س����لوى 
بوقماز من جلنة ضعاف السمع 
بالتعليم العام عن واقع هذه الفئة 
من الناحي����ة االكادميية قائلة ان 
عدد ضعاف السمع املوجودين في 
التعليم العام في رياض االطفال 
الى املرحل����ة الثانوية وصل الى 
351 حالة. وش����ددت بوقماز على 
اهمي����ة لغة االش����ارة وضرورة 
وجودها اذ إن الطفل في مدارس 
التعليم اخلاص يكون مجبرا على 
تعلم لغة االش����ارة في حني انه 
في املدارس العامة يتدرب الطفل 
على النطق. واشارت بوقماز الى 
ضرورة التفريق بني االطفال الصم 
وضاعف السمع قائلة انه عندما 
تصل نسبة الضعف من 70 إلى 
100 ديسبل حينها يجب اخضاع 
الطفل للتعليم اخلاص ولكن ما 
هو اقل من ذلك يجب ان يكونوا 

في مدارس التعليم العام.

خالل الحفل السنوي لتكريم اإلعالميين في »الهيئة«

الرفاعي: لإلعالم دور بارز في النهوض برسالة »التطبيقي«
محمد المجر

نظمت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حفل تكرمي 
االعالميني السنوي الذي تقيمه 
الهيئة كل عام مس���اء اول من 
امس في فندق شاطئ النخيل 
الهيئة  بحض���ور مدير ع���ام 
الرفاع���ي ونواب  د.يعق���وب 
املدير ومديري قطاعات الهيئة 

والعمداء.
البداي���ة، رحب عريف  في 
احلف���ل بحض���ور االعالميني 
جميعا في هذا اللقاء السنوي 
العامة  الهيئ���ة  الذي حترص 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
على إقامت���ه كعادتها كل عام 
لتك���رمي كوكبة من اإلعالميني 
اليومية  وممثل���ي الصح���ف 
وأجهزة اإلعالم والذي يختلف 
هذا العام عن األعوام السابقة 
باليوم الرياضي الذي حرصنا 
على تنظيمه خللق جو من املرح 
واأللفة ب���ني اإلعالميني والذي 
القى رضا وإعجاب املشاركني 
في���ه، حي���ث كان���ت البصمة 
الواضحة لنجاحه تعود جلهود 
اللجن���ة املنظمة في هذا اليوم 
ودعم كل م���ن البنك التجاري 
وبنك اخلليج والصندوق األهلي 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الذي حرص على تقدمي الرعاية 
الكرمية حلفلنا هذا اليوم )امس( 
والذي سعينا فيه إلى دعم سبل 
التواصل وتأكيد عمق الروابط 
املش���تركة بني قيادات الهيئة 
واإلعالميني وتكرمي جهودهم 
املتمي���زة في تبني  اإلعالمية 
هموم وقضايا التعليم التطبيقي 
والتدريب وتسليط الضوء على 

مسيرة الهيئة وإجنازاتها.
بدوره، قال مدير عام الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
الرفاعي:  والتدريب د.يعقوب 
يسعدني أن ألتقي للمرة التاسعة 
معكم في لقاء اإلعالميني الذي 
اعتدن���ا في كل ع���ام تنظيمه 
لتكرمي اإلخوة اإلعالميني فما 
تقدمونه في حق الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لهو 

سكوب ينوب عنه محمد دليمي، 
مدير عام قناة الصباح أناب عنه 
فايز الشعالن، محمد اخلالدي 
صحيفة األنب���اء، محمد املجر 
صحيفة األنباء، راش���د العيد 
صحيف���ة أوان، عبدالناص���ر 
أوان، خليفة  محمود صحيفة 
الفضل���ي صحيفة أوان، أحمد 
الشمري صحيفة اجلريدة، مرمي 
طباجة صحيفة اجلريدة، شعيب 
الهاجري صحيف���ة اجلريدة، 
س���عدون احلبيجان صحيفة 
احلرية، جنان احلسيني صحيفة 
الدار، غامن السليماني صحيفة 
ال���راي، محمد ن���زال صحيفة 
الراي، غازي العنزي صحيفة 
الراي، ثامر الس���ليم صحيفة 
الرؤية، حمد العبدلي صحيفة 
الرؤية، محمد الفودري صحيفة 
السياسة، سوزان ناصر صحيفة 
السياس���ة، ماجدة س���ليمان 
صحيفة الشاهد، احمد العجمي 
صحيفة الصباح، أحمد العنزي 
صحيفة القبس، وليد العبداهلل 
صحيفة القبس، فهد القبندي 
صحيفة القبس، أشواق املالك 
»كونا«، محمد الشالل »كونا«، 
أحمد الف���راج صحيفة النهار، 
سمير خضر صحيفة الوسط، 
نهى الفيلكاوي صحيفة الوطن، 
مبارك الشمري صحيفة الوطن، 
ثامر الصال���ح مجلة النهضة، 
سهام صالح مجلة اليقظة، محمد 
العتيبي مجلة صناع املستقبل، 
حميد العنزي تلفزيون الكويت 
من برنامج صب���اح اخلير يا 
العبيد تلفزيون  كويت، أحمد 
الكوي���ت م���ن برنامج صباح 
اخلي���ر يا كوي���ت، علي صفر 
الكويت من برنامج  تلفزيون 
صباح اخلير يا كويت، حمود 
اخلالدي تلفزيون الكويت من 
برنامج مساء اخلير يا كويت، 
طه عباس تلفزيون الكويت من 
برنامج مساء اخلير يا كويت، 
عبداحملسن دش���تي تلفزيون 
الكويت القناة الثانية، إبراهيم 
عبدالعظيم إذاعة الكويت، جنيب 

القحطاني إذاعة الكويت.

عمل كبير وجهد مميز وواضح، 
إذ ال تخلو مناس���بة إال وكان 
لإلع���الم دور كبير ف���ي إبراز 
وتقدمي املعلومات التي تساهم 
بشكل فعال في النهوض برسالة 

الهيئة وحتقيق أهدافها.
ان  د.الرفاع���ي  واض���اف 
هذا العصر الذي نعيش���ه هو 
عصر اإلعالم املتميز املؤثر في 
البناء والتنمية فإعالمنا يسلط 
الضوء عل���ى كثير من األمور 
واملوضوعات التي تهم املجتمع 
الكويت���ي، ونحن ف���ي الهيئة 
شركاء مع الصحافة واإلعالم في 
نشر أهمية التعليم التطبيقي 
والتدريب، حيث نسعى ونساهم 
في توصي���ل كثير من قضايا 
الهيئة إلى الشعب الكويتي وإلي 
أبنائنا الطلبة عن طريق اإلعالم 
والقنوات املفتوحة والتي أثبتت 
جدارته���ا ومواكبته���ا لتطور 
اإلع���الم العاملي ال���ذي يعتبر 
املرآة العاكس���ة لهموم الوطن 

واملواطن.
واكد د.الرفاعي انه ال ش���ك 
أن الدور امللق���ى على اإلعالم 
والصحافة دور كبير وله منا 
البالغ ونأخذه مأخذ  االهتمام 

اجلد في حل كثير من القضايا 
واملوضوعات التي تساهم في 
رفعة شأن مؤسستنا بني احملافل 
األكادميية العلمية وحفلنا هذه 
الليلة مبنزلة تواصل مع اإلعالم 
وتوطيد لعالقتنا معه ملا يخدم 
مصلحة الكويت متمنني منكم 
التواصل وتوضيح  املزيد من 
الصورة املشرفة للهيئة بقلمكم 
ونقدكم احلر وباحلوار وتبادل 
الرأي حتى يس���تنير الطريق 
أمامنا ويرشدنا لتخطي العقبات 
واألخطاء وتصحيح املس���ار 
واالرتقاء باألداء فكل الش���كر 
لكم والس���الم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
ثم قام بتكرمي رؤساء حترير 
الصحف الذي���ن كان لهم دور 
فاعل في حتقيق أهدافها ودعم 
رس���التها من خالل بصماتهم 
الواضح���ة في الس���عي نحو 

التنمية والتطوير.
واملكرمني في احلفل هم: رئيس 
حترير صحيفة »األنباء« االستاذ 
يوسف املرزوق وميثله محمد 
املجر، رئيس حترير صحيفة 
»أوان« د.محمد الرميحي، رئيس 
حترير صحيفة »اجلريدة« خالد 

املطيري، رئيس حترير صحيفة 
»احلرية« مثنى الفريج، رئيس 
حترير صحيفة »الدار« يوسف 
عالونة، رئيس حترير صحيفة 
»ال���راي« يوس���ف اجلالهمة، 
رئيس حترير صحيفة »الرؤية« 
يوسف مطلق السبيعي، رئيس 
حترير صحيفة »السياسة« أحمد 
اجلاراهلل، رئيس حترير صحيفة 
»الشاهد« الشيخ صباح محمد 
الصباح، رئيس حترير صحيفة 
الهديبان،  »الصباح« د.بركات 
رئيس حترير صحيفة »عالم 
الدعاس،  اليوم« عبداحلمي���د 
رئيس حترير صحيفة »القبس« 
وليد النصف، رئيس مجلس 
إدارة ومدير عام وكالة »كونا« 
اإلخبارية الشيخ مبارك دعيج 
الصباح، رئيس حترير صحيفة 
»النهار« عماد بوخمسينرئيس 
حترير صحيفة الوسط عدنان 
الوزان، رئيس حترير صحيفة 
الوطن الش���يخ خليفة العلي، 
مدير عام قناة الوطن، مدير عام 
قناة ال���راي وأناب عنه جميل 
القاسم، مدير عام قناة الشاهد 
ينوب عنه مجدي فؤاد، مدير 
عام قناة العدالة، مدير عام قناة 

 )أنور الكندري(د.موضي احلمود مكرمة طالبة متفوقة

ولي العهد يكرم 4080 خريجًا من الجامعة اإلثنين المقبل
أعلنت اللجنة العليا املنظمة للحفل السنوي املوحد وتكرمي الدفعة 
39 من خريجي جامعة الكويت برئاسة أمني عام جامعة الكويت د.أنور 
اليتامى ان 4080 خريجا سيشملهم التكرمي الذي سيقام حتت رعاية 

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يوم االثنني املقبل.
وقال الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت ومدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم فيصل مقصيد في تصريح صحافي أمس بعد اجتماع 
اللجنة انه متت مناقشة استعدادات اإلدارات املعنية للحفل املرتقب 

والتأكيد على جاهزيتها والتنسيق مع ديوان سمو ولي العهد.
واضاف انه متت املصادقة على برنامج احلفل من اللجنة العليا 

املنظمة للحفل والعمداء املساعدين في اجلامعة.

وق��ال مقصيد ان العدد الكل��ي للخريجني املكرمني يبلغ 4080 
خريج��ا وخريجة موزعني على 13 كلية في اجلامعة بواقع 278 في 
كلية الدراس��ات العليا و257 في اآلداب و240 في العلوم و282 في 
احلقوق و506 في العلوم اإلدارية و484 في الهندس��ة والبترول و 
172 في الطب و132 في الطب املس��اعد و635 في التربية و283 في 
الش��ريعة والدراسات اإلس��المية و42 في الصيدلة و46 في طب 

األسنان و620 في العلوم االجتماعية و103 في كلية البنات.
واض��اف ان اجلدي��د في حفل ه��ذا العام هو مش��اركة فرقة 
التلفزيون التي ستمتع احلضور باألغاني الوطنية في هذه املناسبة 

السعيدة.

سعود المطيري
أعربت وزي����رة التربية ووزيرة التعلي����م العالي والرئيس األعلى 
للجامعة د.موض����ي احلمود عن فخرها بتك����رمي مجموعة جديدة من 
صفوة طلبة وطالبات جامعة الكويت املتفوقني في مختلف التخصصات 
العلمية واألكادميية بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 2009/2008، وذلك 
تش����جيعا لهم على مواصلة التفوق وحتفي����زا لغيرهم على أن يحذو 
حذوهم وان يقتدوا مبس����يرتهم في البذل والعطاء والتميز، وليستقر 
في أذهان اجلميع أن املشاركة االيجابية واحلرص على التفوق جديران 

باالحتفاء والتكرمي. 
جاء ذلك خالل حفل تكرمي أوائل الطلبة املتفوقني الذي أقامته عمادة 
شؤون الطلبة في جامعة الكويت، مساء أمس األول على مسرح املغفور 

له الشيخ صباح السالم – باحلرم اجلامعي في اخلالدية. 
وأضافت د.احلمود ان التفوق يعد من القيم االيجابية التي ينبغي 
للمجتم����ع كله ان يحرص عليه����ا وان يحتفي بها، بل ان التفوق قيمة 
انسانية رائعة يعود خيرها على االنسان علما نافعا، واختراعا مفيدا، 

واكتشافا مسعدا للبشرية في كل مكان وكل زمان. 
وقالت د.احلمود كم نحن في اشد احلاجة الى ان نعنى عناية خاصة 
بجعل احلرص على التفوق سلوكا مرغوبا فيه وإحساسا وطنيا صادقا 
باملس����ؤولية عن حتقيقه، فهو طريقتنا االمثل للتقدم واالرتقاء في كل 

املجاالت. 
ووجهت حديثها للطلبة قائلة: ان ما حققتموه من تفوق دراس����ي 
مبثابرتكم وعطائكم السخي وعملكم الدؤوب الشاق قد جعلكم جديرين 
بالتكرمي، وجعلكم حملة مسؤولية وطنية كبيرة، وان عزمكم الصادق 
واصراركم النبيل وإخالصكم الكرمي ملواصلة البحث واملعرفة والتنافس 
لهو اخلطوة الصحيحة على الطريق الصحيح لتحقيق السبق والتقدم 
لكم ولوطنكم الذي أفاض عليكم بخيراته وأحاطكم بكامل رعايته والذي 
يعول على تفوقكم ومتيزك����م ومثابرتكم الكثير من آماله وطموحاته 

على التعلم واملثابرة والبحث واملعرفة املتطورة وحتقيق الذات. 
وأوضح ذي����اب ان جامعة الكويت تعمل على تقدمي افضل املصادر 
واالنظمة والتقنيات املتطورة وتوفي����ر تعليم افضل إلنتاج الطاقات 
البشرية من الكوادر الوطنية املؤهلة تأهيال علميا ونفسيا واجتماعيا 
عاليا.  وتابع ذياب: لنسم هذه الليلة »زهور األمل« حيث تليق مبعناها 
ولن ننس����اها أبدا حيث تدل على السعادة التي نعيشها جميعا، وهذه 
الليلة نحياها، بعدما أضاءت شعلة األمل ظلمات اليأس وبعدما طرحت 

شجرة الصبر ثمار األمل فمن يعش على األمل ال يعرف املستحيل. 
فباألمل يحيا اإلنسان، وبالعمل تبنى األوطان وما بني األمل والعمل 
طريق طويل يحتاج الى التمهيد، وما العلم إال وسيلتنا الى بلوغ الغد 
الذي يتش����كل في األفق البعيد، ولن تغرق سفينة احلياة في بحر من 
اليأس طاملا ان هناك مجدا اسمه األمل، وما وجودكم الليلة هنا اال لرؤية 

زهور األمل بعد عناء العمل.
واختتم ذياب كلمته موجها الشكر لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود على رعايتها الكرمية لهذا احلفل، كما ش����كر 
اإلدارة اجلامعية ومدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد واألمني العام د.أنور 

اليتامى وعمداء الكليات على دعمهم لنا في تنفيذ خططنا.
وفي كلمة للطلبة املتفوقني ألقاها الطالب محمد الصانوت قال فيها: 
لقد حث ورغب ديننا احلنيف بالعلم وبنينّ فضله وفائدة الس����عي الى 
حتصيله في مواضيع كثيرة سواء بالقرآن الكرمي او السنة الشريفة، 
مؤكدا ان فضل العلم عظيم فتطور األمم وازدهارها يقاس مبدى اهتمامها 
بالعلم واملعرفة وليس بكثرة سكانها أو أموالها فالعلم هو النور الذي 

يزيل ظالم العقول وميحو ويبني احلقائق. 
وأكد ان الوصول للقمة قد يكون صعبا ولكن احملافظة على ذلك هو 
األصعب فأوصي أخوتي الطلبة املتفوقني مبواصلة املجهود واملثابرة 
والتزود من منهل العلم واملعرفة للحصول على أفضل الدرجات العلمية 

خلدمة هذا الوطن املعطاء والرقي بدولتنا الغالية.

وتطلعاته.  واختتمت د.احلمود كلمتها بتوجيه بالشكر ملدير جامعة 
الكوي����ت د.عبدااله الفهيد والعمداء وأعض����اء هيئة التدريس وجميع 
العاملني في اجلامعة ملا يبذلونه من جهود صادقة في رعاية املس����يرة 
التعليمية في اجلامعة والنهوض مبس����ؤولياتها ورس����التها العلمية 
واألكادميية واملجتمعية وتوفير جميع الس����بل للتشجيع على البحث 
والدراس����ة واتاحة فرص التميز والتفوق.  وبدوره قال عميد شؤون 
الطلبة بجامعة الكويت د.عبدالرحيم ذياب اننا نحتفل بأبنائنا الطلبة 
الذي����ن ثابروا واجته����دوا، ونهلوا من العلم ما يجع����ل خطواتهم الى 
املس����تقبل بإذن اهلل واثقة وجريئة، فال خوف عليهم بعد هذا التفوق 

فأيامهم القادمة ستكون ان شاء اهلل واعدة ومضيئة. 
وأضاف ان العلم سراج يضيء لصاحبه احلياة ويبدد ظلمات اجلهل 
فتتفتح األذهان وتقدم للعالم كل نافع ومفيد ومع هذا التقدم الهائل في 
تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال أصبح من األهمية ان يتفوق 
االنس����ان ويبدع حتى يجد له مكانا في هذا العالم املتسارع في جميع 
املجاالت وال مكان اال ملن يثبت جدارته وتفوقه في هذا التنافس العاملي. 
ولذلك كان اهتمام ادارة جامعة الكويت بتقدير الفائقني واالهتمام بأمرهم، 
وتقدم كليات اجلامعة مجموعة كبيرة من البرامج الدراسية املتنوعة في 
ش����تى مجاالت العلم، كما يتابع الطلبة دراستهم في بيئة علمية حتفز 

خالل حفل تكريم أوائل الطلبة المتفوقين في مختلف التخصصات بكليات الجامعة للعام 2009/2008

الحمود: التفوق يعود على اإلنسان علمًا نافعًا واختراعًا مفيدًا واكتشافًا يسعد البشرية


