
الجمعة
16 يوليو 2010 

8
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

صرحت نائب األمني العام لألمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة د.فريدة العلي 
بأن اللجنة االشرافية للمنح والبعثات الداخلية قد وافقت على متديد فترة استقبال 
طلبات البعثات الداخلية الى يوم االثنني 19 اجلاري إلتاحة الفرصة للطلبة الراغبني 
في التقدم لهذه البعثات في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا واجلامعة األميركية 

في الكويت وجامعة الشرق األوسط األميركية.
ودعت الطلبة الراغبني في التقدم لهذه البعثات الى مراجعة املؤسسات التعليمية 

املذكورة لتقدمي طلباتهم مصطحبني معهم شهادة الثانوية األصلية.

تمديد استقبال طلبات البعثات الداخلية لبرامج البكالوريوس إلى 19 الجاري

يبدأ من 15 سبتمبر المقبل

المشعان اعتمد تقويم معاهد التدريب والدورات الخاصة للعام المقبل
محمد هالل الخالدي

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باإلنابة د.مشعل املشعان التقومي التدريبي 

ملعاهد التدريب والدورات اخلاصة للعام الدراسي 
الق���ادم 2011/2010 حيث س���يعمل فيه من تاريخ 

2010/9/15، وفيما يلي جدول التقومي التدريبي:

التقويم التدريبي لمعاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة للعام التدريبي 
2011/2010 - الفصل التدريبي األول )فصل الخريف(

البيانالتاريخاليوم
بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للعام التدريبي 2010/9/152011/2010األربعاء
بدء دوام أعضاء هيئة التدريب والتدريس للفصل التدريبي األول 2010/9/192011/2010األحد

االثنني
اخلميس

2010/9/20
2010/9/23

� اختبارات الدور الثاني للفصل التدريبي الثاني 2010/2009
� فترة تقدمي طلبات إعادة القيد وتغيير التخصص للمتدربني الراسبني في 

اختبارات الدور األول

� بداية الدراسة والتدريب للفصل التدريبي األول 2010/9/262011/2010االحد
� آخر موعد إلعالن نتائج الدور الثاني للفصل التدريبي الثاني 2010/2009

الثالثاء
اخلميس

2010/9/28
عقد اللقاءات التنويرية للمستجدين2010/9/30

آخر موعد لتقدمي طلبات إعادة القيد وتغيير التخصص للمتدربني الراسبني 2010/9/29األربعاء
في اختبارات الدور الثاني

آخر موعد لتقدمي طلبات سحب األوراق من املعاهد للفصل التدريبي األول 2010/12/232011/2010اخلميس
آخر يوم في الدراسة والتدريب للفصل التدريبي األول 2011/1/62011/2010اخلميس
السبت

اخلميس
2011/1/8
فترة االختبارات النهائية للدور األول للفصل التدريبي األول 2011/1/202011/2010

آخر موعد لتسليم نتائج اختبارات الدور األول وإعالن النتيجة2011/1/23األحد
األحد

اخلميس
2011/1/30
2011/2/10

� بدء عطلة منتصف العام التدريبي 2011/2010
� نهاية عطلة منتصف العام التدريبي 2011/2010

بدء التسجيل من األحد إلى 20 الجاري

»التعليم العالي« أعلنت خطتها للمنح الدراسية
المقدمة من جامعتي اإلمارات والسلطان قابوس

خطة المنح الدراسية الثالثة والمقدمة من سلطنة عمان للعام الدراسي 2011/2010
التخصصالجامعةالدولة

النسبة / 
المعدل

نوع 
الشهادة

مالحظات

سلطنة 
عمان

السلطان 
قابوس

كلية الطب والعلوم 
علمي90% - 3.50الصحية )طب بشري

مالحظات الكلية:
- لغة التدريس اللغة االجنليزية.

- ميكن للطالب االستمرار بعد اكماله برنامج البكالوريوس في العلوم 
تخصص العلوم الصحية لدراسة البرنامج السريري )MD( اذا حصل 
على مع����دل تخرج 2.50 في العلوم الصحي����ة، وتكون مدة البرنامج 

السريري 3 سنوات.

مالحظات الكلية:علمي85% - 3.25كلية الهندسة
- لغة التدريس اللغة االجنليزية.

كلية اآلداب والعلوم 
أدبي85% � 3.25االجتماعية )لغة اجنليزية(

خطة المنح الدراسية الثالثة والمقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2011/2010

التخصصالجامعةالدولة
النسبة / 

المعدل
نوع 

الشهادة
مالحظات

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

جامعة 
اإلمارات

كلية 
اإلدارة 

واالقتصاد
علمي%85

� أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2010/2009.
� يش����ترط القبول في الهندسة أن يكون املتقدم حاصال على معدل ال يقل عن 80% في 
مادة الرياضيات ومع����دل ال يقل عن 80% على األقل في مادتي الفيزياء والكيمياء في 

امتحانات الصف الثاني عشر.
� الطالبات املرش����حات للقبول في كلية الهندس����ة يجب توقيع ولي أمر الطالبة على 
اقرار بعدم املمانعة في قيام الطالبة بالتدريبات امليدانية والزيارات العلمية املطلوبة 

منها داخل وخارج اجلامعة.
� دراسة الطلبة املقبولني في كليتي اإلدارة واالقتصاد والهندسة باستخدام الكمبيوتر احملمول.

� يلتزم جميع الطلبة املقبولني بحضور امتحانات قياس القدرات املعدة لهذا الغرض، 
في يوم األحد املوافق 2010/2/6.

� عل����ى الطلبة الذين س����يتم قبوله����م اصطحاب الوثائق األصلية له����ذه الصور عند 
حضورهم للجامعة.

� الطالب الذي يتم قبوله ولم يلتحق يكون قبوله ملغى وال ميكن تأجيله.

علمي90%الهندسة

أدبي80%قانون نقابة الجامعة تجتمع مع اتحاد 
النقابات الوطنية في فرنسا

االء خليفة
غادر وفد من نقابة العاملني بجامعة الكويت الى فرنس���ا وذلك 
بدعوة من احتاد النقابات الوطنية ملوظفي التعليم العالي وذلك من 
اجل توقيع اتفاقية تعاون وتبادل اخلبرات النقابية ما بني النقابات 

العمالية في ذات املجال.
وبهذا اخلصوص قال رئيس نقابة العاملني بجامعة الكويت هيثم 
الهاج���ري ان هذه الدعوة جاءت من اجل تب���ادل اخلبرات النقابية 
اخلاصة في مجال التعليم العالي ما بني نقابة العاملني بجامعة الكويت 
واالمني العام الحتاد النقابات الوطنية ملوظفي التعليم العالي جاك 
درووي، مش���يرا الى ان الدعوة جاءت بالتنسيق مع املكتب الثقافي 
في فرنسا برئاسة املستشار الثقافي د.فايز الكندري الذي قام بدوره 

بالتنسيق ما بني اجلهتني.
واضاف الهاجري ان هذه اخلطوة تعتبر االولى في تبادل اخلبرات 
النقابية وذلك متهي���دا لالنضمام لعضوية احتاد النقابات الوطنية 
للتعليم العالي في فرنس���ا، يذكر ان الوف���د قد ضم كال من رئيس 
نقابة العاملني بجامعة الكويت هيثم خالد الهاجري، ورئيس اللجنة 

الثقافية علي هالل الشمري.

اتحاد أميركا لتعديل شروط
االلتحاق ببعثات الماجستير

آالء خليفة
طالب رئيس الهيئة اإلدارية في االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع الوالي���ات املتحدة األميركي���ة )nuks.org( أحمد اجلوعان 
اجلهات املسؤولة في وزارة التعليم العالي بإسراع صرف الزيادة 
التي أقرت ملبتعثي التعليم العالي في الواليات املتحدة األميركية 
حيث أوض���ح ان القرار مت اقراره في تاري���خ 8 يوليو والفصل 
الدراسي على األبواب لعدد كبير من الطلبة الدارسني في اجلامعات 

األميركية.
وفي هذا السياق، أوضح اجلوعان ان اقرار زيادة املخصصات 
املالية للطلبة ليس نهاية املطاف حيث ان االحتاد سيعمل جاهدا 
عل���ى ايجاد حلول لقضايا أخرى عديدة مثل ش���روط االلتحاق 
ببعثات املاجستير من وزارة التعليم العالي باالضافة الى امور 
اخرى مثل حل قضية الطلبة حملة دبلوم الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب والذين يرغبون في التحويل لبعثات التعليم 

العالي بعد دراسة لعام كامل على حساباتهم اخلاصة.
كما ان قضية البلوك العددي عل���ى اجلامعات مازالت تؤرق 
الطلبة الدارسني في الواليات املتحدة خاصة بعد استثنائهم من 
السياس���ة اجلديدة حلظر اجلامعات وقد قام االحتاد بتقدمي عدد 
م���ن البدائل التي يتمنى من الوزارة اقرارها كبديل للسياس�����ة 

احلالي��ة.

ديوانية اتحاد الطلبة في مصر
تناقش مشاكل الدارسين كل سبت

آالء خليفة
افتتح االحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت فرع جمهورية مصر 
العربية ديوانيته األسبوعية 
الطلبة  بحض���ور كبير م���ن 
واملس���تجدين  املس���تمرين 
واخلريجني وأعلن رئيس جلنة 
شؤون املستجدين احمد الذياب 
اللجنة في  عن تواجد اعضاء 
ديوانية االحتاد التي تقام كل 
يوم سبت من كل اسبوع للرد 
على جميع استفسارات الطلبة 
الراغبني في الدراسة في مصر 
والتواصل معهم بش���كل دائم 
وذلك بسبب منع اعضاء اللجنة 
من التواجد في مبنى التعليم 
العالي بسبب رفض املسؤولني 

ذلك.
الذي���اب مع مدير  واجتمع 
الرميح  البعثات سامية  ادارة 
ملناقشة مشاكل الطلبة الراغبني 

في الدراس���ة ف���ي مصر وقد 
اشتكى بعض الطلبة الراغبني 
ف���ي الدراس���ة لع���دم وجود 
مواعيد تس���جيل في صفحة 
التعليم العالي على املوقع في 
االنترنت وكذلك عدم وجود اسم 
جامع������ة معت��رف بها ل���دى 
التعليم العال��ي في املوقع مما 
يدل عل���ى ان املوق���ع لي��س 
مؤه��ال لتس���جي���ل املواعي��د 

م��ن خالل��ه.
الذي���اب بضرورة  وطالب 
حتديد التخصصات املعترف 
به���ا من قبل التعلي���م العالي 
باجلامعات اخلاصة بجمهورية 
مصر العربية بأسرع وقت ممكن 
لكي يتسنى للطالب التسجيل 
باجلامعات اخلاصة قبل ان تنفد 
مقاعد هذه التخصصات علما أن 
هناك تخصصات متاحة ملقاعد 

معينة فقط.

النفايات الخطرة
لقد ادى ازدياد اعداد السكان وارتفاع املستوى املعيشي 
والتقدم الصناع���ي والزراعي وعدم اتباع الطرق املالئمة 
في جمع ونقل ومعاجلة النفايات الصلبة الى ازدياد كمية 
النفايات بشكل هائل وبالتالي تلوث عناصر البيئة من ارض 
وماء وهواء واستنزاف املصادر الطبيعية في مناطق عدة 
من العال���م، ولذلك تعتبر ادارة وتداول النفايات اخلطرة 
من املوضوعات املهم���ة التي يجب االهتمام بها ووضعها 
على س���لم اولويات اية وزارة او مؤسسة تعنى بشؤون 

البيئة.
كم���ا يجب ان يك���ون موضع اهتمام بال���غ للمولدين 

لهذه النفايات، مثل الصناع���ات والورش ومراكز البحث 
واملستشفيات وبعض النش���اطات الزراعية وغيرها من 
املنشآت احليوية. ونتيجة الزدياد النشاطات احليوية في 
الدول املولدة للنفايات اخلطرة واملمارس���ات اخلاطئة في 
التخلص من هذه النفايات التي اصبحت حتدث في بعض 
االحيان، واملخاطر التي قد تس���ببها على الصحة العامة 
والبيئة مبختلف عناصرها، فقد اصبح من الضروري ايجاد 

تعليمات متكاملة الدارة هذا املوضوع بصورة شاملة.
موضي تركي اللذيذ
كلية اآلداب - تخصص تاريخ

اعلن����ت وزارة التعلي����م العالي امس بدء 
خطتها للمنح الدراس����ية الثالثة املقدمة من 
جامعة االمارات ف����ي دولة االمارات وجامعة 
الس����لطان قابوس في س����لطنة عمان للعام 
الدراسي 2011/2010. وقالت الوزارة في بيان 
صحافي امس ان على الراغبني في التسجيل 
في هاتني اجلامعتني مراجعة ادارة العالقات 
الثقافية في وزارة التعليم العالي اعتبارا من 

يوم االحد املقبل حتى 20 يوليو اجلاري.
ودعت من يرغب في التس����جيل في هذه 
املن����ح الى مراجع����ة وزارة التعليم العالي � 
الشويخ � املنطقة احلرة � مبنى 1 الدور الثاني 
� إدارة العالقات الثقافية )املنح الدراس����ية( 
من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. 
وحددت األوراق املطلوبة للتس����جيل وهي: 

شهادة الثانوية األصلية للتسجيل في سلطنة 
عمان وكش����ف الدرجات مصدقان من وزارة 

اخلارجية وسفارة سلطنة عمان.
صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة 
للتسجيل في دولة اإلمارات وكشف الدرجات 
مصدقان من  وزارة اخلارجية وسفارة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
عدد 10 صور شخصية.

عدد 2 نسخة شهادة امليالد.
عدد 2 نسخة من جواز السفر

عدد 2 نسخة من البطاقة املدنية.
حضور ولي أمر الطالب شخصيا.

اما ش����روط القبول في جامعة السلطان 
قابوس فه����ي: 1� أن تكون الش����هادة حديثة 

االصدار.

2� اال يتجاوز عمر الطالب 25 عاما.
3� تقدمي اصل اس����تمارة الشهادة العامة 

وما يعادلها.
4� ان يكون املرش����ح حاصال على شهادة 
الثانوي����ة العامة او ما يعادلها في قس����ميها 

االدبي والعلمي.
5� على الطلبة املستوفني لشروط القبول 
احلضور في بداية شهر اغسطس حتى يتم 
القبول ودخول اختبار  اس����تكمال اجراءات 

حتديد مستوى اللغة االجنليزية.
6� سيتم قبول الطلبة في الكلية وليس في 
التخصص حسب الشروط املتبعة في كل كلية 
على حدة. 7� سيتم قبول الطلبة الكويتيني 
حسب اقل معدل تراكمي مت قبوله في اجلامعة 

)يدخل منافسة مع الطلبة العمانيني(.

طالبية مشاركة

لجنة ترشيد الطاقة والمياه نظمت »هذي ديرتنا«

العجيري: نعمة الكهرباء والماء
ال يشعر بها إال فاقدها

ضمن أنشطة حملة »وفر« لترشيد الطاقة الكهربائية واملاء نظمت 
جلنة ترش���يد الطاقة واملياه في جامعة الكويت ندوة بعنوان »هذي 
ديرتنا« حاضر فيها الباحث الفلك���ي د.صالح العجيري، وتضمنت 
احملاضرة العديد من احملاور املهمة. بدأ د.العجيري حديثه مبقارنة بني 
املاضي واحلاضر في استهالك أهل الكويت للكهرباء واملاء واحملافظة على 
البيئة، موضحا ان نسبة املياه في الكويت سابقا كانت قليلة مقارنة 
بالوقت احلالي، داعيا اجلميع الى اتباع ارشادات وزارة الكهرباء واملاء 
التي ترشد املواطنني واملقيمني الى الطرق املثلى في استخدامات املاء 
والكهرباء. واستعرض د.العجيري قصة تاريخ الكويت مع الكهرباء 
واملاء، وكيف تطور هذان املرفقان، مؤكدا أهمية احملافظة على نعمتي 

الكهرباء واملاء بقوله ان »هذه النعمة ال يشعر بها إال فاقدها«.
وأش���ار د.العجيري الى عدد من االج���راءات التي يجب القيام بها 
للمحافظة على الكهرباء ومنها محاولة التقليل من استخدام االضاءة، 
وتوعية االطفال وأهل املنزل والعمالة املنزلية الى ضرورة الترشيد 
وعدم االسراف وكذلك اطفاء سخانات املياه في أوقات الذروة، مبينا 
ضرورة جتهيز املنزل ببطاريات يدوية لالضاءة في أوقات الضرورة. 
من جانب آخر، أفاد عضو جلنة الترشيد بجامعة الكويت م.احمد ياسني 
بان اجلامعة حققت خالل الش���هر املاضي نسبة توفير في استهالك 
الكهرباء قدرها 7% وهذا االجناز مت حتقيقه رغم درجات احلرارة العالية 
لهذا الصيف، باالضافة الى زيادة عدد الطلبة بنسبة تصل الى %150 

لفصل الصيف مما نتج عنه زيادة في االحمال الكهربائية.
وأضاف ياس���ني ان اخلطوات املتبعة في الترش���يد هي تقليل في 
استهالك التكييف، وذلك من خالل ربط مجموعة مبان ببعض بعضا 

باالضافة الى تقليل االنارة الى النصف في املمرات.

فخر الدين: ملتزمون بكل لوائح 
وشروط القبول في الجامعة المفتوحة

العربود: االنتخابات ألول مرة 
بالجامعة المفتوحة الفصل األول

آالء خليفة
أكد مدير فرع اجلامعة العربية 
املفتوح����ة د.طارق فخ����ر الدين، 
التزام اجلامعة بكل لوائح، شروط 
القبول احملددة للجامعة ومجلس 
اجلامعات اخلاص����ة في الكويت، 
مشيرا الى ان ادارة اجلامعة اعتمدت 
في عملية الف����رز والقبول للعام 
الدراس����ي 2011/2001 على النسب 
االعلى لدرجات ش����هادة الثانوية 
التي تقدم بها الطلبة للجامعة وما 
هو معتمد لديها من نظم ولوائح 
تلتزم بتطبيقها حتقيقا ملبدأ العدالة 
واملساواة ومبا ينسجم مع رسالة 
واهداف اجلامع����ة بتوفير فرص 
التعلي����م للجميع وعلى حس����ب 
املتاح����ة والطاق����ة  االمكاني����ات 
االستيعابية في فرع اجلامعة في 

الكويت.
واكد د.فخرالدين ان ادارة فرع 
اجلامعة في الكويت تتطلع الى ان 
يكون العام الدراسي املقبل مميزا 
وحافال باالجناز االكادميي واالداري 
والطالبي الذي تتطلع الى حتقيقه 
االدارة العليا في اجلامعة وما لدى 
صاحب فكرة اجلامعة ومؤسسها 
صاحب السمو امللكي األمير طالل 
بن عبدالعزيز من آمال وتطلعات 
ف����ي ان تكون اجلامع����ة العربية 
املفتوحة ممثل����ة بجميع فروعها 

محمد هالل الخالدي
هنأ رئيس املجل���س الطالبي باجلامعة العربية املفتوحة مبارك 
العربود اجلموع الطالبية عبر ما اعلنه مدير اجلامعة د.طارق فخر 
الدين عن االستعدادات للعرس الدميوقراطي فيما يخص االنتخابات 
الطالبية للعام الدراسي املقبل 2011/2010 مشيرا الى ان هذا العرس 
الدميوقراطي هو ما انتظرته اجلموع الطالبية ألكثر من 8 سنوات من 
بداية إنشاء اجلامعة العربية املفتوحة وهو مبثابة املنعطف اجلديد 
واحلقيقي من عمر احلياة الطالبية التي س���تكون انطالقة حقيقية 
النعكاس صورة طلبة اجلامعة في خوض غمار االنتخابات الطالبية 
حتت مظلة طالبية رسمية واحدة ملزيد من احلرية والدميوقراطية 
والتي ستؤدي لرفع اسم اجلامعة املفتوحة أمام مثيالتها من اجلامعات 
االخرى بالكوي���ت او اخواتها من افرع اجلامعة العربية الس���بعة 

بالوطن العربي.
واش���اد العربود بدور ادارة اجلامعة العربي���ة املفتوحة متمثلة 
في مديرها احلالي للمقر الرئيس���ي وفرع الكوي���ت في دعم ابنائها 
اعضاء املجلس الطالبي إلميانها احلقيقي بتبني فكرة مشروع العرس 
الدميوقراط���ي الطالبي الذي تقدمنا به والذي يواكب اللوائح والنظم 
املعمول بها بالكويت وافرع اجلامعة العربية املفتوحة عبر اجتماعات 
مطولة كلها كانت لصالح اجلموع الطالبية. وطالب العربود اخوانه 
الطلبة والطالبات حول االنتخابات الطالبية باالس���تفادة واملشاركة 
في االنتخاب او الترشيح ضمن الشروط املتبعة في النظام األساسي 
داخل احلرم اجلامعي اذ ستكون فرصة للتمثيل الطالبي الرسمي بنظام 
اكثر فاعلية من التجربة االنتخابية السابقة مشيرا الى ان الدور املقبل 
سيكون على طالب اجلامعة دعم العرس الدميوقراطي واجناحه من 
اجلميع ليكون انعكاسا لدميوقراطية ورقي ابناء اجلامعة املفتوحة.

الس����بعة ومنها فرع الكويت في 
املنافسة والريادة والتميز  موقع 
التي يفاخر بها جميع مواطني دول 

عاملنا العربي.
ولفت الى ان ادارة الفرع تستعد 
هذه االيام وبالتنسيق والتعاون مع 
املجلس الطالبي احلالي النتخابات 
ممثليه للعام الدراسي 2011/2010 
باعتباره املمثل الرس����مي جلميع 
العملية  ان  الفرع، مؤك����دا  طلبة 
االنتخابية لعضوية املجلس الطالبي 
ستتم حتت االشراف املباشر إلدارة 
فرع الكويت ووفقا لنظم ولوائح 
اجلامعة والئحة النظام االساسي 
للمجلس الطالبي على ان يتم متثيل 

جميع التخصصات في املجلس.

د.طارق فخرالدين

)سعود سالم(د.صالح العجيري وم.أحمد ياسني خالل اللقاء

التقويم التدريبي لمعاهد التدريب والدورات التدريبية الخاصة للعام التدريبي 
2011/2010 - الفصل التدريبي الثاني )فصل الربيع(

البيانالتاريخاليوم

بدء دوام أعضاء هيئة التدريب والتدريس وأعضاء الهيئة اإلدارية للفصل 2011/2/13األحد
التدريبي الثاني 2011/2010

االثنني
اخلميس

2011/2/14
2011/2/17

� عقد اللقاءات التنويرية للمستجدين
� فترة تقدمي طلبات إعادة القيد وتغيير التخصص للمتدربني الراسبني في 

اختبارات الدور األول
االثنني

اخلميس
2011/2/14
اختبارات الدور الثاني للفصل التدريبي األول 2011/2/172011/2010

آخر موعد إلعالن نتائج الدور الثاني للفصل التدريبي األول 2011/2/192011/2010السبت
� بداية الدراسة والتدريب للفصل التدريبي الثاني 2011/2/212011/2010االثنني
االثنني

اخلميس
2011/2/21
2011/2/24

آخر موعد لتقدمي طلبات إعادة القيد وتغيير التخصص للمتدربني الراسبني في 
اختبارات الدور الثاني

آخر موعد لتقدمي طلبات سحب األوراق من املعاهد للفصل التدريبي الثاني 2011/5/122011/2010اخلميس
آخر يوم في الدراسة والتدريب للفصل التدريبي الثاني 2011/5/302011/2010االثنني

2011/5/31الثالثاء
االختبارات النهائية للفصل التدريبي الثاني 2011/6/122011/2010

آخر موعد لتسليم نتائج اختبارات الدور األول للفصل التدريبي الثاني 2011/6/16اخلميس
2011/2010 وإعالن النتيجة

بدء العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريب والتدريس للعام التدريبي 2011/6/192011/2010األحد
بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للعام التدريبي 2011/9/52012/2011االثنني
بدء دوام أعضاء هيئة التدريب والتدريس للعام التدريبي 2011/9/112012/2011األحد
بداية الدراسة للفصل التدريبي األول 2011/9/182012/2011األحد


