
رئيس اتحاد الطلبة فرع الجامعة أعرب عن أمله في الموافقة على الجمع بين الدراسة والوظيفة

آالء خليفة
تسـتعد جامعة الكويت السـتقبال عام نقابي جديد وعقد انتخابات احتاد جديد للطلبة، لذلك التقت »األنباء« رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع اجلامعة عمار الكندري في حوار شامل حتدث فيه 

عن اجنازات االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة خالل العام النقابي والذي فضل تسـميتها »بواجبات طالبية«. كما اشـار الكندري الى الصعوبات التي واجهت عمل االحتاد وكان له رأي في ظاهرة 

العنف الطالبي وقضية اللباس املناسـب، وحتدث عن عالقة االحتاد باللجنة التعليمية مبجلس االمة واالدارة اجلامعية والهيئة التنفيذية. وكان للكندري 3 رسائل رئيسية وجهها الى طلبة وطالبات 

جامعة الكويت، والى القوائم الطالبية املشاركة في االنتخابات الطالبية وايضا الى رئيس االحتاد املقبل، واليكم تفاصيل احلوار: 

لو عدنا الى الوراء قليال بالتحديد 
قبل ايام م��ن انتخابات 2009 اعلنت 
وكنت حينها مرشح القائمة االئتالفية 
انكم ستكس��رون حاج��ز ال� 6000 
صوت وكان لكم ما اردمت، فما س��ر 
جن��اح االئتالفية في قي��ادة االحتاد 

على مدار تلك السنني؟
ان سر جناح »االئتالفية« على 
مدار 30 عاما من عام 1979 الى 2009 
هو تنوعها وضمها جميع شرائح 

املجتمع، فالقاعدة اجلماهيرية للقائمة االئتالفية كبيرة وجاء ذلك نتيجة 
رصيد كبير من اخلبرات ونحن اليوم جند س���هولة في االجناز والتحرك 
واخلبرة كبيرة في كيفية التحرك والتعامل مع املشاكل واملكتسبات الطالبية 
اجلديدة وهذا ما مييز القائمة االئتالفية، وطلبة جامعة الكويت وهم الفئة 
الناضج���ة في املجتمع، تختار دوم���ا االفضل وقد متكنا العام املاضي من 
كس���ر حاجز ال� 6000 صوت وبالنسبة النتخابات 2010 فإنني اعلنها من 

االن اننا نطمح لكسر حاجز ال� 7000 صوت.
االنتخابات محسومة

هل ميكن ان نتفق على انه ال توجد منافس��ة على مقاعد االحتاد التي باتت 
محسومة لالئتالفية؟

املنافس���ة موجودة 100%، وهي ضرورية ونحن نحرص عليها بشدة 
ف���ان عدم وجود منافس امام االئتالفية يجعلها ال تخدم الطلبة بالش���كل 
املناسب ونحن حريصون على خدمة اجلموع الطالبية وزيادة اجنازاتنا، 
كما اننا نرحب بوجود خصوم للقائمة االئتالفية وبالتنافس الشريف مع 

أي قائمة اخرى.
>هل حتالفكم مع االحتاد االسالمي افاد االئتالفية في حفاظها على املركز 

االول؟
حتالفنا مع االحتاد االسالمي هو حتالف للتيار االسالمي، فنحن باحلرم 
اجلامعي قدوة للجميع وما مييز االئتالفية واالحتاد االس���المي في جميع 
االنتخابات سواء على مستوى مجلس االمة او البلدية او اجلمعيات التعاونية 
هو ان القائمتني يجمعهما التيار االسالمي في مكان واحد، فقد نختلف في 
بعض االفكار ولكن يبقى التيار االسالمي واحدا فهدفنا ليس انتخابيا وامنا 
نه���دف خلدمة اجلموع الطالبية بجامعة الكويت وهدفنا من التحالف مع 
االحتاد االسالمي هو توحيد الصف االسالمي داخل احلرم اجلامعي، فنحن 

نعيش في مجتمع محافظ محب للتيار االسالمي بشكل عام.
وثيقة عمل

توليت االحتاد ولديك وثيقة عمل، فماذا حتقق منها على ارض الواقع؟
حرصنا العام احلال���ي على حتقيق االمور التي متس حاجات الطالب 
بشكل اساسي، فقد اشتكى املستجدون واملستمرون واخلريجون من نظام  
التس���جيل ونظمنا حملة »الزم يتغير« ووفقنا في تغييره من خالل عمل 
نظام جديد بس���يرفرات جديدة يستوعب 5000 مستخدم في وقت واحد، 
باإلضافة الى الغاء ش���روط التحويل والعمل بالش���روط السابقة ما افاد 
حوالي 1100 طالب وطالبة باإلضافة الى جناح االحتاد في تثبيت نس���ب 
القبول بعدما اصطدم الطلبة بقرار رفع النسبة لتكون 80% لألدبي و%73 
للعلمي واستغربنا صدور ذلك القرار في هذا الوقت دون انذار سابق واعلن 
االحتاد ان رفع النس���ب يحتاج الى دراس���ة وتوقيت مناسب وبالفعل مت 
الغاء العمل بالنسب اجلديدة العام احلالي على ان يتم العمل بها في العام 

الدراسي القادم 2012-2011.
وم���ن الواجبات الطالبية التي قدمها االحتاد للطلبة والطالبات توفير 
املذكرات ومناذج اختبارات على املوقع االلكتروني مبا افاد الطلبة والطالبات، 
كما حصل االحتاد على املوافقة بإعطاء شهادة خبرة لطلبة الفصل امليداني 
فالطالب كان يداوم دواما كامال او جزئيا في مكاتب احملاماة والش���ركات 
وفي وزارات الدولة وال يحصل على مكافأة مالية وال شهادة خبرة يضيفها 
لسيرته الذاتية، ولكن اآلن وبفضل حتركات االحتاد ألزمت االدارة اجلامعية 
جمي���ع القطاعات التي يعمل بها الطلبة اخلريج���ون في الفصل امليداني 

منحهم شهادة خبرة.
الب توب لكل طالب

كانت لكم حتركات لتوفير الب توب لكل طالب من خالل صرف بدل نقدي 
ملرة واحدة قدره 250 دينارا، فالى اين وصلت تلك التحركات؟

املقترح االن موجود على طاولة مجلس اجلامعة، فقد اقر املشروع في 
2007 ولكن في عام 2008 واجهنا مشكلة خفض امليزانية وفي عام 2009 
فوجئنا بان احلكومة االلكترونية لم تضع ميزانية للتكنولوجيا س���واء 
الالب توب او القاعات الذكية والتعليم عن بعد، وذكروا أنهم سيخصصون 
ميزانيات اخرى للتكنولوجيا ومت تشكيل جلنة بالتعاون مع وزارة التربية 
وجامعة الكويت ووزارة املواصالت ولكن لم نعرف ما نتيجة عمل اللجنة 
وتعطل املش���روع كثيرا، واود ان اشكر النائب د.فيصل املسلم الذي قال 
لنا ان طلبة البعثات اخلارجية سيصرف لهم بدل نقدي لشراء الب توب 
ونصحن���ا بان نطالب بذلك االمر، وقدمنا املقترح لإلدارة اجلامعية الذين 
وافقوا مشكورين وخاصة د.عبداهلل الفهيد ود.انور اليتامى ووضع التصور 

على طاولة مجلس اجلامعة القادم واتوقع ان تتم املوافقة عليه.
50 مقعدًا

رفضتم قرار وزارة التعليم العالي الذي ينص على تخصيص 50 مقعدا للطلبة 
الكويتيني في كل كلية بأي جامعة خارج الكويت، فما حتركاتكم حيال ذلك؟

كانت لنا حتركات بالتعاون مع الهيئ���ة التنفيذية وجميع االحتادات 
اخلارجي���ة، وهذا القرار يض���ر بطلبة جامعة الكويت ك���ون لدينا طلبة 
مبتعث���ون من جامعة الكويت قرار التعلي���م العالي ولم يفرق بني طلبة 
البكالوريوس وطلبة املاجس���تير والدكت���وراه، فهو قرار جائر ومجحف 
باإلضافة ال���ى ان األولوية ألصحاب البلد في بريطانيا وأميركا وبالتالي 

الوطني لطلبة الكويت.
وكيف تقيمون عالقتكم مع الهيئة 

التنفيذية باالحتاد؟
التنفيذية هم  الهيئ���ة  اعضاء 
اخوان اعزاء، وعالقتنا بهم وطيدة 
ونلتقي بهم بش���كل يومي كوننا 
موجودين مببنى واحد، وجنتمع 
معهم في جميع املناس���بات ومنها 
مراجعة تقريرن���ا االداري واملالي 
كل 3 شهور والتعامل سريع معهم 

وعالقتنا اخوية معهم ونتعاون في كل ما يخدم اجلموع الطالبية.
وماذا عن عالقتكم مع القوائم الطالبية هل هناك مجاالت تعاون بينكم خالل 

العام النقابي؟
نحن وهلل احلمد جتمعنا عالقات وطيدة مع القائمة االئتالفية واالسالمية 
والوسط الدميوقراطي واخص القوائم الثالثة تلك النها متعاونة معنا الى 

ابعد احلدود وتقدم مقترحاتها ونحفظ لها حق املقترح والفكرة.
هل انت مع تطبيق نظام التصويت ام الفرز االلكتروني في االنتخابات؟

نحن نؤيد كل ما من شأنه تطوير العملية االنتخابية، وادخال التكنولوجيا 
امر ضروري خاصة ف���ي االنتخابات لتوفير الكثي���ر من الوقت واجلهد 
ولكن البد من ضب���ط العملية من ناحيتني، اوال اال يكون هناك تزوير او 
تالعب وثانيا ضمان الس���رية في التصويت وضمان خصوصية الطالب 

في اختيار املرشحني.
العنف في االنتخابات

هناك ح��االت ترصد من العنف الطالبي خ��الل االنتخابات الطالبية فهل لكم 
دور كاحتاد ممثل للطلبة في احلد من تلك الظواهر الدخيلة على جامعة الكويت؟

هي ليست حاالت من العنف بقدر انها حاالت من احلماس الزائد التي 
تصيب الطلبة اثناء فترة االنتخابات فكل طالب يتمنى الفوز للقائمة التي 
ينتمي اليها وال يخلو االمر من احلدة،  ونحن نرفض تواجد رجال الداخلية 
ألنن���ا داخل حرم جامعي له خصوصيته ولكن في واقع االمر احد االمور 
الرئيس���ية التي نتمناها من االحتاد القادم وكذلك من القوائم الطالبية ان 
يقوموا بعمل دورات تثقيفية للطلبة والطالبات وان يدعوا قواعدهم دوما 
الى ضبط النفس واملنافس���ة الشريفة واحلوار الهادئ العقالني والتأكيد 

على ان االنتخابات يوم والزمالة دوم.
كما اؤكد على اهمية احترام الطالب اجلامعي جلميع موظفني اجلامعة 
الس���يما رجال االمن والسالمة املوجودين خلدمة الطالب والبد من تقدير 
ادوارهم احليوية في اجلامعة، والبد من التوضيح ان االحتاد عضو بلجنة 
النظام اجلامعي والحظنا ان معظم املتسببني في حاالت العنف واملشاجرات 
هم اشخاص من خارج جامعة الكويت، كما انني امتنى من وسائل االعالم 
ان تركز على دور احلركة الطالبي���ة وابراز دور االحتاد والقوائم وايضا 
املبدعني واصحاب املشاريع املتميزة واالختراعات بجامعة الكويت فنالحظ 
ان حدوث مش���اجرة بس���يطة باجلامعة تتحول الى خبر رئيس���ي على 
الصفح���ات االولى بالصحف ويكون هناك مبالغ���ة وتضخيم في الطرح 
ونأمل من وسائل اعالمنا حتري الدقة في نقل االخبار، فالتجربة النقابية 

في الكويت جتربة رائدة والبد من نقلها بالشكل الالئق بها.
ما رأي االحتاد في قرار اللباس املناسب؟

البد من مراعاة الشريعة االسالمية وايضا مراعاة الذوق العام واحترام 
احلرم اجلامعي فاجلامعة مكان للدراس���ة والعلم، انا ال اقول نلزم الطلبة 
بلبس موحد وامنا يفترض ان الطلب���ة والطالبات يرتدون املالبس التي 
تليق مبكانة اجلامعة، ويجب على الطلبة والطالبات عدم ارتداء املالبس 
الضيقة والقصيرة والش���فافة، فقد وصلتنا حاالت من الطلبة والطالبات 
يرتدون مالبس فاضحة يشيب لها الرأس وال تليق باحلرم اجلامعي، وكان 
لن���ا اراء في اعضاء هيئة التدريس واملوظفني بان يلتزموا ايضا باللباس 

املناسب جلامعة الكويت.
ويق���وم االحتاد حاليا بعم���ل حملة توعوية على مس���توى اجلامعة 
لتعريفهم باللباس املناسب للجامعة. وبالنسبة آللية التعامل مع الطلبة 
املخالف���ني نحن ن���رى ان تختصر في 3 اجراءات، االن���ذار اخلطي وانذار 
اخر من العميد املس���اعد ثم حتويل الطال���ب او الطالبة الى جلنة النظام 
التخاذ االجراء املناسب معه، فنحن نذهب الى جامعة الكويت وليس الى 

الشاليهات او حفالت اعراس.
ما رسالتك للطلبة والطالبات بجامعة الكويت املقبلني على عام دراسي جديد؟

ابارك جلميع الطلبة والطالبات ونتمنى لهم عاما دراسيا وجديدا متميزا 
وناجحا كما نتمنى لهم التوفيق في دراس���تهم، ونأمل منهم املشاركة في 
االنتخابات واختيار من ميثلهم فنحن حريصون على توسعة دائرة املشاركة 
في العرس االنتخابي وانتشار ثقافة املمثل الشرعي لطلبة وطالبات جامعة 
الكويت وكلما زادت املشاركة والوعي من سن مبكرة يؤدي ذلك الى تطوير 

بلدنا احلبيب الكويت في املستقبل.
وقبيل االنتخابات بأيام ما رس��التك الى القوائ��م الطالبية بجامعة الكويت 

املشاركة في االنتخابات؟
رسالتي لهم ان يؤمنوا بالدميوقراطية واملنافسة الشريفة وان يضعوا 
مصلحة الطلبة والطالبات نصب اعينهم وامتنى من القوائم التي ال يحالفها 
احلظ بالفوز مبقاعد االحتاد ان يتعاونوا مع تلك املؤسسة النقابية العريقة 
في البرامج واالنشطة واال يتم التجريح بها واالساءة لها ان كانوا صادقني 

في الرغبة في خدمة الطلبة والطالبات.
واخيرا ما رس��التك لرئيس االحتاد املقبل حتى يتول��ى مهمة قيادة االحتاد 

بجدارة؟
رسالتي لرئيس االحتاد ان يأخذ مشاكل طلبة وطالبات جامعة الكويت 
على عاتقه ويس���عى جاهدا الى حلها بش���تى الطرق املتاحة واال يتوانى 
ف���ي خدمة الطلبة والطالبات، تلك اجلم���وع الطالبية التي وضعت ثقتها 
به وبأعضاء الهيئة االدارية جميعها وامتنى ان يحققوا مهمتهم بالش���كل 
املطلوب الذي يرضي الطموح، كما انصحه باحلرص على حتقيق املكتسبات 

الطالبية التي متس حاجات الطالب النوعية.

عندما يتم حتديد مقاعد بسيطة لطلبة املاجستير والدكتوراه وان االولوية 
لطلبة البلد ستحدث مشكلة كبيرة، فضال عن ان القرار تسبب في حدوث 
مش���كلة اخرى بان هناك جامعات باتت ترف���ض قبول الطلبة الكويتيني 
بس���بب القرارات التي تصدر بعدم االعتراف باجلامعات وتلك اجلامعات 
عريقة وال ترغب في االساءة لسمعتها االكادميية، واعتقد ان وجود هيئة 
اعتراف في الكويت خطوة ايجابية ولكن بدأت تتعثر نتيجة تلك القرارات 

والتي حتتاج الى اعادة النظر فيها.
قبول الطلبة البدون

طالبتم بقبول جميع الطلبة الب��دون بجامعة الكويت، فما جهودكم في هذا 
املوضوع؟ 

جامعة الكويت تخصص 150 مقعدا للطلبة البدون من ابناء الكويتيات، 
وهن���اك بادرة من اجلامعات اخلاصة والهيئ���ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب لتوفير مقاع���د للفائقني من البدون ونأم���ل ان حتذو جامعة 
الكويت حذو تلك املؤسسات التعليمية في قبول الطلبة البدون، فنحن ال 
نطالب بقبول جميع الطلبة البدون وامنا نتحدث عن توفير مقاعد للطلبة 

الفائقني من البدون.
مكافأة المتفوقين

ضمن اجنازاتكم حصولكم على موافقة االدارة اجلامعية على صرف مكافأة 
مالية للطلبة املتفوقني، نود تسليط الضوء على ذلك االجناز؟

مكافأة التفوق اقرت بجامعة الكويت عام 1995 ولكنها تكرم عددا بسيطا 
م���ن الطلبة والطالبات مبكافأة قدره���ا 1200 دينار وكانت مقتصرة على 
أول طالبني في كل كلية ثم توسعت لتشمل اول طالبني في كل تخصص، 
وطالبنا بصرف املكافأة ملزيد من الطلبة والطالبات املتفوقني ومت اقرارها 
على اس���تحياء الن االدارة اجلامعية اش���ترطت 5% من كل كلية ونطمح 
للمزيد لتشجيع الطلبة والطالبات على التفوق وبذل املزيد من اجلهد، وقد 
حصلنا على احصائية من عمادة شؤون الطلبة وعمادة القبول والتسجيل 
والحظنا ان عدد الطلبة الذين يحصلون على معدل 3.33 وهو املعدل املطلوب 
لص���رف مكافأة التفوق وقيمتها 250 دينارا يتجاوز 6000 طالب وطالبة، 
ومن اهم اهداف االحتاد تقدمي جميع الوسائل لتشجيع الطلبة على التفوق 
وحتصيلهم الدراسي كما ان املكافأة حتل مشكلة تكدس اعداد الطلبة داخل 

اجلامعة بعدما اصبح لديه حافز للتخرج بأسرع وقت ممكن.
التبادل الطالبي

وما حتركاتكم لزيادة التبادل الطالبي مع مختلف اجلامعات األخرى؟ 
تعتبر زيادة التبادل الطالبي من اهم اجنازاتنا في العام احلالي، وقمنا 
بتسهيل شروط التبادل الطالبي واصبح تقدميها من خالل مكاتب معروفة 
للط���الب والطالبات، فأصبح بإمكان الطال���ب الذهاب للجامعات العريقة 
ودراسة بعض املواد التي تكسبه اخلبرة واملعرفة والتسلح بأفضل انواع 
العلم، واطالع الطلبة على جتارب اجلامعات االخرى سيمكنه من احداث 

تغيير لالفضل بجامعة الكويت وندعو جميع الطلبة لالستفادة من جتربة 
التبادل الطالبي.

إنجازات االتحاد

حتدثت عن سلسلة من االجنازات فهل هناك امور مت تأجيلها للعام الدراسي 
القادم؟

بالفعل فان الوقت لم يسعفنا القرار جميع املكتسبات الطالبية، ومنها 
مطالبتن���ا بإقرار املكافأة امليدانية كما حتركنا في قضية الس���ماح لطلبة 
جامعة الكويت الذين على وش���ك التخرج باجلمع بني الدراسة والوظيفة 
وه���ي ابرز االمور التي لم تقر الع���ام احلالي وانا حريص جدا على اقرار 
تلك القضية الهامة نظرا الن اجلمع بينهما يعتبر من حقوق الطلبة التي 

سلبت ظلما والقرار مجحف.
ما آخر املستجدات في مطالبة طلبة اجلامعة بزيادة االعانة االجتماعية؟

لقد كانت هناك موافقة من أغلبية اعضاء مجلس االمة ولكن حتى اآلن 
لم تدرج على جدول اعمال املجلس، وبعض االعضاء رفضوا بس���بب ان 
الكويت هي الدولة الوحيدة التي تصرف مكافأة للطلبة وبالتالي تعودهم 
على الكسل ولكن هذا االمر غير صحيح فالسعودية وقطر تعطي مكافأة 
مالية لط���الب اجلامعة والكويت بلد خير وال يوج���د ما مينع من زيادة 

املكافأة االجتماعية خاصة بعدما زادت االسعار.
هل ميزانية االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة كانت كافية لتحقيق 

طموحاتكم؟
هذا سؤال جوهري، فامليزانية التي تقدمها جامعة الكويت مع دعم صاحب 
السمو االمير وسمو ولي العهد هي املوارد املالية الثابتة لالحتاد باالضافة 
الى الرعايات التي تقدمها بعض الشركات ورجال االعمال والقطاع اخلاص 
ولكن ميزانيتنا تبقى ضعيفة وال ترضي طموحاتنا وافكارنا التطويرية 
واخلدمات التي نود تقدميها للطلبة، نعم هناك ازمة اقتصادية عاملية اثرت 
على اجلميع وبالتالي فأصبح دعمنا من خارج املوارد الثالثة الثابتة بات 

ضئيال جدا ونأمل املزيد من الدعم لالحتاد الوطني لطلبة الكويت.
صعوبات العمل النقابي

م��ا ابرز الصعوبات التي واجهت عملك كرئيس لالحتاد خالل العام النقابي 
باالضافة الى ضعف امليزانية؟

مشكلتنا كانت في تنفيذ املسؤولني وعودهم لنا، فعلى سبيل املثال كانت 
ابواب اللجن���ة التعليمية مبجلس االمة بجميع اعضائها النواب مفتوحة 
لنا على مدار العام وكنا نلتقي بهم بشكل دوري ونعرض عليهم مطالبنا 
ومشاكلنا ولكن نعتب عليهم في مسألة تنفيذ وعودهم لنا فهم لم يدرجوا 
مش���اكلنا على جدول اعمال مجلس االمة، واملشكلة الثانية التي واجهتنا 
هي صعوبة االلتقاء باملس���ؤولني ف���ي وزارات الدولة املختلفة،  واود في 
هذا املقام ان اشكر االدارة اجلامعية ممثلة في مدير اجلامعة واالمني العام 
وعميد شؤون الطلبة ونائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية واالكادميية 
ولكن في املقابل هناك بعض االدارات ال تدرك حتى االن اهمية دور االحتاد 

إلى  المقبل  االتحـاد  رئيس  أدعو 
أخذ مشاكل الطلبة على عاتقه وخدمة 
وأناشـد  بإخالص  الطالبيـة  الجمـوع 
الطلبـة اختيـار األقدر علـى تمثيلهم

نأمـل أن توفـر الجامعـة مقاعد 
ونتمنـى  »البـدون«  مـن  للمتفوقيـن 
مناقشـة زيـادة المكافـأة االجتماعية 
قريبـًا األمـة  مجلـس  فـي  للطلبـة 

اإلسـالمية  الشـريعة  مراعـاة 
والذوق العام واحتـرام الحرم الجامعي 
فنحـن  الطلبـة  لبـاس  فـي  ضـرورة 
نذهـب للجامعة وليس إلى الشـاليه!

للطالبات الكلمة الفصل في االنتخابات
حول دور الطالبات باالحتاد خالل االنتخابات أكد الكندري ان الطالبات 
هن الش��ريحة االساسية والكبيرة ولهن نصيب االسد في جامعة الكويت 
وتصل نس��بتهن حلوالي 70% ولهن دور كبير ونتمنى منهن املزيد، فهن 
يقمن بجهد كبير في االحتاد وتعودنا ذلك من اخوات الرجال فهن يفاجئننا 

بتقدمي البرامج واالنشطة املميزة، كما لهن مقترحات تفيد اجلموع الطالبية، 
واللمسة النس��ائية تضفي دوما اجلمال على البرامج الطالبية، وبالنسبة 
لالنتخاب��ات فتعول القوائم الطالبية كثي��را على صندوق الطالبات الالتي 

تكون لهن احيانا الكلمة الفصل في انتخابات بعض الكليات.

عمار الكندري

)فريال حماد(عمار الكندري متحدثا للزميلة آالء خليفة

الكندري لـ »األنباء«: »االئتالفية« ستتخطى حاجز 
الـ 7000 صوت العام الحالي ويجب مراعاة السرية 

وعدم التزوير عند إقرار نظام التصويت اإللكتروني
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للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

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

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
أعلنت مسؤولة جلنة البرامج واألنشطة في جلان الطالبات 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع اجلامعة عروب الدعيج 
عن دورة تدريبية خاصة للمستجدات، تقام اليوم في الهيئة 
اخليرية مبنطقة الوزارات، وذلك من الساعة 5 وحتى 9 مساء 
برسوم قدرها 10 د.ك وتقدمها سمية امليمني مسؤولة العالقات 

العامة واإلعالم في الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية.

وأكدت الدعيج أن هذه الدورة تفيد الطالبة املستجدة في 
جامعة الكويت أو اجلامعات اخلاصة او املعاهد التطبيقية، 
ألنها تخاطب الش���ريحة الطالبية التي بدأت مشوارها بعد 
وداع أس���وار املدرس���ة، ووضعت أقدامها في حياة جديدة 
مليئة بالنشاط واإلجناز، وسنقدم من خاللها خالصة جتارب 
وإجنازات أناس أبدعوا وتركوا بصمتهم في اجلامعة، باالضافة 

الى متارين وتدريبات عملية ممتعة.

دورة »جامعتي مصنع شخصيتي« للمستجدات اليوم


