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الجامعــــة
والتطبيقي

دعت وزارة التعليم العال���ي الطلبة والطالبات الراغبني في 
التسجيل في جمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2011/2010 
www. ال���ى ضرورة الدخول الى موقع ال���وزارة على االنترنت

mohe.edu.kw، للحصول على موعد للتسجيل في الوزارة مبنى 
رقم 1 � ادارة البعثات، مش���يرة الى انه لن يتم استقبال طلبات 
الراغبني في التس���جيل دون احلصول على موعد مس���بق عن 

طريق االنترنت.

»التعليم العالي« تدعو للتسجيل عبر اإلنترنت في مصر

جانب من املعرض طالبتان خالل املعرض

خالد اخلميس د.سيد محسن

)كرم دياب(د.ماهر سليم د.ماهر شربجي

القائمة اإلسالمية تنظم لقاء
المستقبل الدراسي والوظيفي األول

دورات رمضانية التحاد الطلبة في مصر
القاهرة ـ هناء السيد

أعلن رئيس اللجنة الرياضية باحتاد الطلبة 
في مصر فهد الشمري ان اللجنة الرياضية ستقوم 
بالعديد من االنش���طة خالل عطلة الصيف داعيا 
جميع الطلبة الدارسني بجمهورية مصر العربية 

الى املشاركة بها.
وشكر الشمري نادي النصر الرياضي ممثال بكل 

من رئيس النادي نوري الهذال وامني السر ناصر 
الشمري على موافقتهم بدعم االحتاد القامتهم الدورة 

الرمضانية مبلعب نادي النصر الرياضي.
وبني الش���مري ان مثل هذا الدعم من االندية 
واجلهات املعنية بالش���باب ميث���ل اثرا طيبا في 
نفوس شباب الكويت الواعد ويقدم دعما معنويا 

كبيرا لهم.

آالء خليفة
حتت ش����عار ارسم مستقبلك 
نظمت القائمة اإلسالمية في جامعة 
الكويت لقاء املس����تقبل الدراسي 
والوظيفي األول خلريجي املرحلة 
الثانوية، بهدف إعط����اء الطلبة 
صورة واضحة عن جميع كليات 
الكوي����ت وتخصصاتها،  جامعة 
ومعرفة مجاالت العمل املتاحة لكل 
تخصص بعد التخرج ليتس����نى 
للطالب املقبل على احلياة اجلامعية 
أن يحدد مستقبله بوعي ومعرفة. 
وأقيم اللقاء في اجلمعية الطبية 
الفترة األولى  على ثالث فترات، 
كانت مخصصة لكليات الهندسة 
والعمارة وتخصصات مركز العلوم 
الطبية والطب املس����اعد، حتدث 
خاللها من العمارة د.عبداملطلب 
البالم، مؤكدا خاللها على أهمية 
العمارة في حياة اإلنسان ودورها 
الفعال عبر األزمنة والعصور في 
املس����اهمة في بن����اء احلضارات 
اإلنس����انية، كما قدم شرحا وافيا 
ع����ن تفاصيل الدراس����ة في هذا 
التخصص ومجاالت العمل بعد 
التخرج، بعد ذلك حتدث د.محمد 
الصفار )هندسة كهربائية( عن كلية 
الهندسة والبترول مبينا املراحل 
التي مير بها طالب الهندسة قبل 
أن يتم قبوله في أحد تخصصات 
الهندس����ة، مؤكدا في الوقت ذاته 
أهمية الدور الذي يقوم به املهندس 
في بن����اء املجتمعات، كما حتدث 
عن كل تخصص موضحا طبيعة 

الدراس����ة والوظائف املتاحة لكل 
تخصص. بعد ذل����ك بدأت د.مي 
مغربي دكت����ورة كيمياء حيوية، 
وعضوة هيئة التدريس في كلية 
الط����ب احلديث عن مركز العلوم 
الطبية وأوضحت أن الطالب عليه 
أن يبذل الكثير من اجلهد في السنة 
األولى الذي يتم قبوله في املركز كي 
يتسنى له أن يحدد رغبته بصورة 
سهلة، وأضافت قائلة: »بعد السنة 
األولى سيتم توزيع الطلبة على 
كليات املركز الطب وطب األسنان 
والصيدلة وتكون املفاضلة على 
أساس املعدل«، كما حتدثت عن كل 
الدراسة  كلية من ناحية طبيعة 
فيها ومس����تقبلها الوظيفي، كما 
حتدثت عن كلية الطب املس����اعد 

وأهم تخصصات الكلية.
الفترة الثانية كانت مخصصة 
لكليات العلوم والعلوم اإلدارية 
والعلوم االجتماعية، حتدث خاللها 
د.علي بومجداد نائب رئيس جمعية 
أعضاء هيئة التدريس تخصص 
الكيمي����اء ومدير وح����دة املجهر 
اإللكتروني عن شروط القبول في 
كلية العلوم والتخصصات املختلفة 
ومستقبلها الوظيفي، أما د.جميل 
املري تخصص رعاية اجتماعية من 
كلية العلوم االجتماعية، فتحدث 
عن كلية العلوم االجتماعية بجميع 
تخصصاتها، ومن العلوم اإلدارية 
حضر د.حسن عباس متحدثا عن 
أهمية املرحلة اجلامعية في صقل 
شخصية الطالب اجلامعي، كما أكد 

على أن كلية العلوم اإلدارية فيها 
الكثير من التخصصات املهمة التي 
لها مجاالت واسعة للعمل، مسهبا 

في تفاصيل كل تخصص.
الثالثة  الفترة  بعد ذلك بدأت 
والتي افتتحه����ا د.عادل بهبهاني 
)أس����تاذ قانون مدني منتدب في 
جامع����ة الكويت بكلية احلقوق( 
متحدثا عن أهمية دراسة احلقوق 
على مس����توى جميع دول العالم 
مؤك����دا أن قادة العال����م غالبا ما 
يكونون م����ن خريجي احلقوق، 
كما حتدث عن نظام الدراسة في 
الكلية، وأكد على أن كلية احلقوق 
في جامعة الكويت متتلك الكثير من 
األساتذة األكفاء والفقهاء املميزين، 
نافيا أن يكون هناك تعسف جتاه 
الطالب من األساتذة، كما احتوت 
هذه الفترة على عرض موجز عن 
كليتي التربي����ة واآلداب ومت من 
خاللهما بيان التخصصات املختلفة 
ومجاالت العم����ل لكل تخصص، 
وفي ختام اللقاء مت تكرمي األساتذة 
احلاضرين وشكر منسق القائمة 
اإلسالمية حسني اخلضر األساتذة 
املشاركني وكل وس����ائل اإلعالم 
املتفاعل����ة مع هذا اللق����اء، وأكد 
اخلضر أن ه����ذا اللقاء هو األول 
من نوعه وكان للقائمة اإلسالمية 
السبق في إقامته متمنيا أن يكون 
قد أدى الهدف املنشود وأفاد الطلبة 
املستجدين في حتديد مستقبلهم، 
مؤكدا أن البرنامج سيتم تطويره 

بشكل كبير للسنة املقبلة.

»تحت شعار ارسم مستقبلك«

.. واتحاد الجامعة لتقديم الطلبات
في الجامعة عن طريق اإلنترنت

محسن: تقديم طلبات االلتحاق بالجامعة المفتوحة 
مستمر حتى الخميس عبر اإلنترنت

عن فتح باب تقدمي طلبات االلتحاق 
للجامعة، مؤكدا ان املجلس سيقدم 
كل ما في وسعه ملساعدة املتقدمني 
وتق����دمي النصائح واإلرش����ادات 

لهم.
كما طل����ب اخلميس من ادارة 
اجلامعة ان تق����وم بالتعاون مع 
جميع املتقدمني وتس����هيل االمر 
عليهم، وأيضا طالب بزيادة نسبة 
قبول فئة غير محددي اجلنسية 
واخلليجيني، موضحا ان نسبة 
قبول غير محددي اجلنس����ية ال 
تتعدى ال� 18% ووصفها بأنها نسبة 
ضئيلة جدا مقارنة باألعداد الكبيرة 

للمتقدمني من هاتني الفئتني.
كم����ا طل����ب اخلمي����س م����ن 
ادارة اجلامع����ة فت����ح مزيد من 

التخصصات.

ميكن جلمي����ع املتقدمني االطالع 
على وصف التخصصات والبرامج 
البريطانية املطروحة وما حتتويه 
من مسارات بقسم الوصف العلمي 
املوق����ع االلكتروني، ويتيح  في 
التعرف على  املتقدم����ني  جلميع 
خطتهم الدراسية وطبيعة البرامج 
املطروحة، علما ان فرع اجلامعة 
العربية املفتوحة يوفر مختبرات 
مجه����زة لتقدمي الطلب����ات لغير 
القادرين على استخدام احلاسوب، 
حيث خصص مختبر رقم 1 لالناث 
ومختبر رقم 2 للذكور، يش����رف 
عليه����ا متخصصون ملس����اعدة 

املتقدمني في تعبئة الطلبات.
من جان����ب آخر، أعلن رئيس 
الطلبة باملجلس  جلنة ش����ؤون 
الطالبي في اجلامعة خالد اخلميس 

آالء خليفة
أكد مسؤول قسم االتصاالت 
واملعلوم����ات في ف����رع اجلامعة 
العربي����ة املفتوح����ة بالكوي����ت 
د.س����يد محسن، ان عملية تقدمي 
طلب����ات االلتحاق بفرع اجلامعة 
على املوقع االلكتروني تس����ير 
وف����ق اخلطة املوضوعة دون أي 
مشاكل تذكر وستستمر حتى بعد 

غد اخلميس.
وقال محسن: ان الراغبني في 
االلتحاق ببرامج اجلامعة العربية 
املفتوحة ميكنه����م زيارة املوقع 
www.aou.edu. االلكتروني للفرع
kw والدخول على قس����م التقدمي 
 Online Application االلكترون����ي
وتعبئ����ة من����وذج التقدمي ودفع 
الرس����وم الكترونيا بكل سهولة 
ويس����ر، وبعد امتام����ه لعملية 
التقدمي، س����يحصل مقدم الطلب 
على وصل الكتروني يؤكد امتام 
العملية بنجاح، ويجب على مقدم 
الطلب االحتفاظ بهذا الوصل لديه 
وتقدميه لالدارة اجلامعية في حال 
مت استدعاؤه إلنهاء اجراءات القبول 
وتس����ليم الوثائق الالزمة، ودعا 
محسن الى ضرورة ادخال بيانات 
التقدمي بش����كل صحيح ومطابق 
للواقع، مؤك����دا ان طلب التقدمي 
سيلغى فورا بعد عملية التدقيق 

اذا اكتشف عدم التوافق.
واكد ف����ي ختام تصريحه انه 

آالء خليفة
طالب نائب رئيس الهيئ���ة اإلدارية باالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة ناصر العازمي 
اإلدارة اجلامعية بجعل قبول طلبات الطلبة عن 
طريق االنترنت، وذلك في إطار السعي الدائم نحو 
مواكبة جميع التطورات العلمية والتكنولوجية 

داخل وخارج اجلامعة وعلى جميع املستويات.
وأضاف العازمي: انه وفي اطار حرصه الدائم 
والدؤوب نحو العمل على تسهيل جميع املستلزمات 
وغيرها من األمور الطالبية التي تساهم وتساعد 
الطلب���ة على انهاء جمي���ع معامالتهم باجلامعة 

بأسهل وأيسر الطرق، تقدم االحتاد مبقترح لإلدارة 
اجلامعية باملطالبة بجعل تقدمي الطلبات عن طريق 
االنترن���ت، وذلك حفاظا وتقليال من الهدر املادي 

والبشري الذي يواكب تلك العملية سنويا.
وأشار العازمي الى ان تلك اخلطوة تعد استكماال 
للخطوات املطالبة بجعل اجلامعة بال ورق والتي 
ينادي بها االحتاد، وكذلك متاش���يا ومواكبة مع 
جميع التط���ورات التكنولوجية احمليطة بنا من 
كل ح���دب وصوب، وكذلك تس���هيال على أبنائنا 
وزمالئنا الطلبة في انهاء جميع أعمالهم بالشكل 

األمثل واملناسب.

أكد ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح

كاري: »األسترالية« حريصة على دعم األعمال اإلبداعية لطلبتها

آالء خليفة
نظمت الكلية االسترالية في الكويت 
مس���ابقة ألفضل األعمال االلكترونية 
لطلبتها، والتي تضمنت أفضل 6 أعمال 

عن الفصل الدراسي احلالي 2010.
وذك���رت الكلية في بيان لها ان هذه 
املسابقة والتي شهدت حضورا موسعا 
من أساتذة الكلية وأربعة من احلكام وهم 
الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الزنكي 
 PH7 خالد الزنكي واملديرة العامة لشركة
زينة مقدم، والرئيسة التنفيذية لشركة 
إجناز – الكويت رنا كمشاد، والرئيس 

التنفيذي لشركة EMAX ليث عيسى.

وبدوره قال رئيس الكلية د.فيشي 
كاري ان تنظي���م هذا احلفل التعريفي 
ألفضل املش���اريع للطلبة، جاء ليبرز 
مدى اإلبداع العلمي الذي يتميز به طلبة 
الكلية االس���ترالية، فهو يقدم مساحة 
جيدة للمنافس���ة الش���ريفة بني عقول 
وابتكارات الطلبة، والتي تبرز عمليات 
التحصيل العلم���ي التي تلقوها طوال 

فترة دراستهم«.
وأكد ان تنظيم الكلية لهذه املسابقة 
جاء في اطار حرصها على دعم ومساندة 
األعمال اإلبداعية لطالبها، مبينا ان املناخ 
العلمي بش���قه النظري والعلمي الذي 

تقدمه الكلية االسترالية مينح طلبتها 
الفرصة للتخطيط األمثل للمش���اريع، 
وقسم املشاريع االلكترونية واحد من 
األقسام العديدة التي تبرز هذه اجلوانب 

اإلبداعية لدى الطلبة.
وأفاد رئيس الكلية د.فيشي كاري بان 
الكلية االسترالية لديها قناعة بأن دعم 
بيئة العمل وتقدمي طلبة متمرسني على 
بيئة عملية ذات أساس علمي سليم جزء 
من رسالتها التي تسعى الى نشرها في 
الكويت، مشيرا الى ان الكلية تعمل على 
تعزيز هذا املفهوم من خالل سياستها 
التعليمية التي تعتمد على مناهج علمية 

ذات رؤية تتسم بالدعم واالهتمام.
وبني ان الكلي���ة تتبع مجموعة من 
املب���ادرات والبرامج الت���ي متكنها من 
حتقيق رؤيتها اخلاصة بدعم وحتفيز 
ق���درات الطلبة، وهي هن���ا حتقق هذا 
املفهوم، من خالل استضافة هذه األنشطة 

العلمية.
وأكد ان الكلية االسترالية ستواصل 
دوره���ا الري���ادي في مج���ال التعليم 
والتطوير والتأهيل، مشيرا الى ان الكلية 
االسترالية تقابل هذا املفهوم برسالتها 
األساس���ية املتمثلة في حتقيق رؤيتها 
اخلاصة بدعم وحتفيز قدرات الطلبة.

خالل مسابقة أفضل األعمال اإللكترونية لطلبتها

طالبية مشاركة

يح���دث التل���وث الهوائ���ي عندما 
تتواج���د جزيئات أو جس���يمات في 
الهواء وبكميات كبيرة عضوية او غير 
عضوية بحيث ال تس���تطيع الدخول 
الى النظام البيئي وتشكل ضررا على 
البيئي  البيئي���ة. والتلوث  العناصر 
التلوث  أكثر اش���كال  الهوائي يعتبر 
البيئي انتشارا نظرا لسهولة انتقاله 

وانتشاره من منطقة الى اخرى وبفترة 
زمنية وجيزة نسبيا ويؤثر هذا النوع 
من التلوث على اإلنس���ان واحليوان 
آثارا  والنبات تأثيرا مباشرا ويخلف 
بيئية وصحي���ة واقتصادية واضحة 
متمثلة في التأثير على صحة اإلنسان 
وانخف���اض كفاءته اإلنتاجية، كما ان 
التأثير ينتقل الى احليوانات ويصيبها 

باألمراض املختلفة ويقلل من قيمتها 
االقتصادية، أما تأثيرها على النباتات 
فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة 
األولى في انخفاض اإلنتاجية الزراعية 
للمناطق التي تعاني من زيادة تركيز 
الى ذلك  الهوائية، باالضافة  امللوثات 
هناك تأثيرات غير مباشرة متمثلة في 
التأثير عل���ى النظام املناخي العاملي، 

حيث ان زيادة تركيز بعض الغازات 
مثل ثاني أكس���يد الكربون يؤدي الى 
انحباس حراري يزيد من حرارة الكرة 
األرضية، وم���ا يتبع ذلك من تغيرات 
طبيعية ومناخية قد تكون لها عواقب 

خطيرة على الكون.
خشوع خليفة الشمري
جامعة الكويت ـ كلية التربية ـ تربية بيئية

سليم: كلية للعمارة وتخصصات للماجستير  في »عمّان األهلية«

مجلس الجامعة اعتمد مشروع قانون الجامعات الحكومية
آالء خليفة

عقد مجلس اجلامعة اجتماعه 
صباح امس برئاسة وزيرة التربية 
ووزيرة التربية العالي الرئيس 
األعلى للجامعة د.موضي احلمود. 
وذكر مصدر مسؤول ل� »األنباء« 
ان من اهم األمور التي متت املوافقة 
عليه���ا اعتماد مش���روع قانون 
اجلامع���ات احلكومية واملوافقة 
على انشاء عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر وإنشاء كلية 

علوم وهندس���ة احلاسوب في 
جامعة الكويت.

وأكد املصدر انه متت املوافقة 
على اقتراح كلية طب األس���نان 
في متديد الدراس���ة اإلكلينيكية 
بالكلية ملدة فصل دراسي واحد 
ليصبح إجمالي الدراسي فيها 7 
سنوات بدال من 6 سنوات ونصف 

السنة.
إقرار مش���روع برنامج  ومت 
بكالوريوس الصيدلة اإلكلينيكية 

وإقرار التق���ومي اجلامعي لكلية 
احلق���وق للعام���ني اجلامعيني 
2010-2011 و2011- 2012، كم���ا 
متت املوافقة عل���ى اقتراح منح 
الدكتوراه الفخرية لعبداللطيف 

يوسف احلمد.
وأوض���ح املص���در انه متت 
املوافقة على التجديد لعميد كلية 
التربي���ة د.عبدالرحمن األحمد، 
الترقيات  واملوافقة على جميع 
املقدم���ة من قب���ل أعضاء هيئة 

التدريس وإقرار التقومي اجلامعي 
للعام الدراسي 2010-2011.  من 
جانب آخ���ر لفت املص���در إلى 
انه مت تأجي���ل عرض موضوع 
د.سليمان اجلسار والذي كان من 
املفترض ان يتم تعيينه في كلية 
العلوم االدارية وذلك بسبب ان 
الوزيرة رأت ان عليه مجموعة 
من القضايا والشكاوى وسيتم 
البت في موضوع د.سليمان بعد 
انتهاء تلك القضايا والنظر في 

الش���كاوى. وفيما يخص د.بدر 
اليعقوب عميد كلية احلقوق لم 
يتم اعتماد تعيينه كعميد ولكنه 
مت تخويل مدير اجلامعة د.عبداهلل 
الفهيد من قبل مجلس اجلامعة 

للنظر في موضوعه.
كم���ا مت اعتم���اد الضواب���ط 
اخلاصة باللباس املناس���ب ومت 
اعتم���اد مكافأة الطلبة املتفوقني 
والتي تبل���غ 250 دينارا اعتبارا 

من السنة املالية املقبلة.

كل وسائل االتصال بني الطلبة 
الوافدين وأولياء أمورهم، وتوفير 
أماكن للسكن اجلامعي للطلبة 
الوافدين بحيث يك����ون مهيئا 
الستقبال الطلبة، وتوفير سبل 
الراحة وتس����هيل مهم����ة اقامة 
الطلبة الوافدين ومتابعة أمور 
االقامة مع اجله����ات احلكومية 
الرس����مية، باالضافة الى ارشاد 
الطلبة  ورعايتهم من النواحي 
األكادميية والثقافية واالجتماعية 
والرياضي����ة، وتعزيز س����بل 
التع����اون الثقافي ب����ني اململكة 
األردنية الهاشمية والدول العربية 

الشقيقة واألجنبية الصديقة.
أقام���ت اجلامعة مكتب  كما 
الذي يق���وم بتقدمي  اخلريجني 
اخلدم���ات للطلب���ة اخلريجني 
ومن أهم أهدافه متابعة وحصر 
أعداد اخلريجني وتعريفهم بسوق 
العمل وتغيراته وما يطرأ عليه 
من تطورات ملواكبتها باالضافة 
ال���دورات املتخصصة  الى عقد 
واملتنوع���ة للخريج���ني والتي 
تسعى لصقل مهاراتهم ومتابعة 
املتميزي���ن منه���م وإبداعاتهم 
ورعايتهم، واالتصال باملؤسسات 
احلكومية واخلاصة في مختلف 
الدول العربية إليجاد فرص عمل 
خلريجي جامعة عمان األهلية.

كما أسس���ت اجلامعة مركز 
االستشارات الهندسية والبيئية 
في اجلامعة، والذي يهدف لتعزيز 
العالقة املش���تركة بني اجلامعة 
الوطني���ة وتقدمي  والصناع���ة 

االستشارات اخلاصة بالبيئة.

اجلودة للجامعة بأكملها، يقوم 
بإدارة ضبط اجلودة والنوعية 
في الكلي����ات والدوائر االدارية، 
االمر الذي س����ينعكس ايجابيا 
على املستوى العلمي للجامعة 
وخريجيها للمواءمة مع سوق 
التي  العمل واملنافسة الشديدة 

يواجهها اخلريجون.
وقال د.س����ليم ان اجلامعة 
أنش����أت مكتب خدم����ة الطلبة 
الوافدين من مختلف اجلنسيات 
والذي يقوم برعايتهم وتذليل 
صعوب����ات االقامة واملعيش����ة، 
باالضافة الى اش����عارهم بأنهم 
الثاني ليش����عروا  في بلده����م 
باألمان ودفء الضيافة االردنية. 
كم����ا يعمل املكت����ب على تأمني 
املواصالت من املراكز احلدودية 
الى اجلامعة وتأمني  واملطارات 

الوطنية احمللية واالقليمية التي 
تلبي متطلبات البيئة احمليطة 
العمل لتوفير فرص  وس���وق 
العم���ل للخريجني ف���ي االردن 
والدول العربية املجاورة، حيث 
مت طرح برنامج املاجستير في 
تخصص احلقوق في اجلامعة، 
ويتم االس���تعداد حاليا لطرح 
البرنامج في تخصص الصيدلة 
واالدارة وتقني���ة املعلوم���ات 

والهندسة.
وق����ال ان اجلامعة حريصة 
عل����ى املواءمة ما ب����ني التعليم 
ومخرجاته، لذلك حرصت على 
توفير البيئة املناسبة لالرتقاء 
الطلب����ة واالهتمام  مبس����توى 
التدريسية ونوعيتهم  بالهيئة 
من خ����الل ضبط اجلودة، لذلك 
مت تأسيس مكتب خاص بضبط 

العمارة والفنون ليصبح عدد 
الكليات ثمان���ي كليات وتضم 
الهندسة املعمارية  تخصصات 
والتصميم اجلرافيكي والتصميم 
الداخلي، كما س���يتم استحداث 
تخصصات جديدة في املاجستير 
هي: ماجستير هندسة اتصاالت 
 MBA والكترونيات ماجستير
وماجس���تير MBA بالتع���اون 
مع جامعة أدنب���را البريطانية 
ماجستير لغة اجنليزية وآدابها 
وماجستير العلوم الصيدالنية 
وماجستير علم النفس االكلينيكي 
وماجستير تخصص جديد هو 

التربية اخلاصة.
وقال ان أبرز ما مييز جامعة 
عمان االهلية عن مثيالتها من 
اجلامعات هو توفير التخصصات 
املوجه���ة نح���و االحتياجات 

آالء خليفة
التربية  حتت رعاية وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وسفير اململكة االردنية 
الكويت جمعة  الهاش���مية في 
العبادي، تنظ���م جامعة عمان 
االهلية حفال لتكرمي أوائل الطلبة 
االردنيني والكويتيني في الثانوية 
املناسبة عقدت  العامة، وبهذه 
جامعة عم���ان االهلية مؤمترا 
صحافيا صب���اح أمس حتدث 
في���ه رئيس اجلامع���ة د.ماهر 
س���ليم ومدير العالقات العامة 
والثقافية وعميد كلية الصيدلة 
د.ماهر ش���ربجي للحديث عن 
جامعة عمان االهلية كونها أولى 
اجلامع���ات اخلاصة في اململكة 

االردنية الهاشمية.
أع���رب د.ماهر  البداية،  في 
سليم عن سعادته لوجوده في 

الكويت.
وحتدث عن االجنازات التي 
حققتها اجلامعة عبر مسيرتها 
خالل ال� 17 عاما، وعن اخلطط 
التي من ش���أنها  املس���تقبلية 
النهوض باملس���يرة االكادميية 
التي لها االثر االكبر على كفاءة 

مخرجات العملية التعليمية.
وقال ان جلامعة عمان االهلية 
اجنازات مهمة منها: ان اجلامعة 
أنش���أت س���بع كليات معتمدة 
اعتمادا عاما وخاصا من وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

تضم 25 تخصصا.
مش���يرا ال���ى ان���ه س���يتم 
استحداث كلية جديدة هي كلية 

التلوث الهوائي


