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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
ذكرت رئيسة اللجنة الطالبية في جلان الطالبات باالحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة امل االسلمي ان جلان الطالبات 
باالحتاد قمن بتجديد وجتهيز استراحة الطالبات في كلية 
التربية االساس����ية بنات بالشامية بكل ما يلزمها من اثاث 
وغيره بهدف توفير الراحة للطالبات، مشيرة الى ان استراحة 
الكلية كانت بحاجة ماسة العادة التأهيل. وبينت االسلمي 

ان افتتاح استراحة الطالبات سيكون يوم االحد 3 اكتوبر، 
الفتة الى ان جلان الطالبات باالحتاد حرصن على العمل بكل 
جدية منذ بداية العام النقابي لتوفير كل ما يلزم الطالبات، 
وها هن يفتتحن استراحة الطالبات مع آخر يوم نقابي لهن، 
معربة عن سعادتها وجميع زميالتها بلجان الطالبات في 
االحتاد مبا مت اجنازه خالل العام النقابي، متمنية لزميالتها 

في الكلية النجاح والتوفيق في دراستهن.

اتحاد التطبيقي يفتتح استراحة الطالبات بـ »األساسية« األحد

»األحرار الطالبية« تعتذر لعدم خوضها 
انتخابات العام الحالي بـ »التطبيقي«

األنصاري: تمديد فترة التسجيل المتأخر
للفصل األول حتى الخميس 7 أكتوبر المقبل

تزكية الحمادي نائبًا لرئيس اتحاد 
»التطبيقي« للمرة الثانية على التوالي

اختتام »الموازنات الحكومية«
و»تأهيل مدرب« في مركز ابن الهيثم

أمانة جائزة خليفة التربوية تعقد
مؤتمرًا صحافيًا األربعاء المقبل بالجامعة

الكندري: سنحاسب كل من عرقل
قرار دعم الكتب بنسبة %60

محمد المجر
أعلنت قائمة االحرار الطالبية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
عن عدم خوضها النتخابات االحتاد 
لهذا الع����ام، وم����ن جهتها قالت 
املنسقة العامة للقائمة آمال املرتكي 
ان القائمة لن تخوض االنتخابات 
احلالية بسبب ظروف خاصة مرت 
النقابي،  العام  القائمة طوال  بها 
مضيفة ان قائمة االحرار الطالبية 
حظيت بدعم وتأييد من اجلموع 
الطالبي����ة خالل الع����ام النقابي، 
مشيرة الى ان هذا التأييد وسام 

شرف لن ننساه ابدا.
وأكدت املرتكي ان قائمة االحرار 
الطالبية من وإل����ى الطلبة ولن 
تتنازل عن خدمة طلبة وطالبات 
الهيئة سواء خضنا االنتخابات او 
لم نخضها وان الهدف االساسي من 
انشاء القائمة هو خدمة اجلموع 
الطالبية داخل اسوار الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، واننا 
على امت االستعداد خلدمة الطلبة 
والطالبات ومطالب قائمة االحرار 
ستنقل الى عمادة النشاط والرعاية 
التي ستحوز  الطالبية والقائمة 

محمد هالل الخالدي
اعلن عميد القبول والتسجيل 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.أحم���د االنصاري 
متديد فترة التس���جيل الفعلي 
للفصل الدراسي األول 2011/2010 
وذلك نظرا لتوقف نظام التسجيل 
الطالبي على االنترنت بكليات 
الهيئة املختلفة بسبب االعطال 
الفنية اخلارجة عن ارادة الهيئة، 
مضيفا ان فترة متديد التسجيل 
املتأخر واإلضافة واالنس���حاب 
تستمر من يوم السبت املوافق 
2010/10/2 الى اخلميس 2010/10/7 
ما عدا يوم االحد املوافق 2010/10/3 
موعد انتخاب احتاد الطلبة وعلى 
الدخ���ول على  الطلبة  جمي���ع 
الصفح���ة االلكترونية للهيئة 

ملعرفة مواعيدهم.
القبول  الى ذلك هنأ عمي���د 
العامة  الهيئة  والتس���جيل في 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
د.احمد االنصاري الطلبة الناجحني 
في اختب���ارات الدور الثاني في 
الثانوية العامة، وأكد ان بامكان 
الراغبني منهم االلتحاق بكليات 
ومعاهد الهيئة والتسجيل للفصل 
الى ان  الثاني، مشيرا  الدراسي 

آالء خليفة
أعلنت نائبة املنسق العام في قائمة املستقبل 
الطالب����ي بالهيئ����ة العامة للتعلي����م التطبيقي 
والتدريب نورة الصالل أن مكتب تنسيق القائمة 
زكى الطالبة ضحى احلمادي خلوض انتخابات 
االحتاد القادمة كنائبة لرئيس االحتاد لشؤون 

الطالبات.
وقال����ت الصالل إن هذا االختيار جاء نتيجة 
اجلهود املخلصة الت����ي قدمتها احلمادي خالل 
مسيرتها النقابية وتفانيها في خدمة زميالتها 
الطالبات، مش����يرا إلى ان هذه هي املرة األولى 
التي يتم فيها تزكية طالبة لهذا املنصب سنتني 
متتاليتني، حيث شغلت احلمادي منصب نائب 
رئيس االحتاد  لش����ؤون الطالبات خالل العام 
النقابي 2010/2009، وفي العام 2009/2008 شغلت 

احلمادي منصب رئيس اللجن����ة الطالبية في 
االحتاد، وفي العام 2008/2007 شغلت منصب 

عضو مكتب تنسيق قائمة املستقبل الطالبي.
واشارت الصالل الى انه أنه نظرا لهذا التاريخ 
املشرف للحمادي فقد مت تزكيتها من قبل التنسيق 
العام للترش����ح خالل االنتخابات املقبلة نائبا 
لرئيس االحتاد لالستفادة من خبراتها في خدمة 

زميالتها ومواصلة مسيرة االجنازات.
بدورها أعربت احلمادي عن ش����كرها ملكتب 
التنسيق على ثقتهم معربة عن سعادتها وهي 
تقدم املس����اعدة والعون لزميالتها، داعية اهلل 
عز وجل أن يقدرها على حتمل تلك األمانة، وأن 
تكون عند حس����ن الظن بها، ويعينها اهلل على 
تقدمي كل ما من ش����أنه االرتقاء بالعمل النقابي 

داخل أسوار الهيئة.

محمد الخالدي
اختتم مركز اب����ن الهيثم للتدريب اثناء اخلدمة 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دورة 
»اعداد وتأهيل مدرب« للمحاضر م.س����الم الناشي 
لصالح وزارة التجارة والصناعة وحتدثت احملاضرة 
عن آخر االساليب احلديثة في اجناح وظيفة التدريب 
وكيف ميكن حتويلها من مهنة متاعب وقلق واعباء الى 
مهنة عطاء وبذل وسعادة، كما تناولت احملاضرة كيف 
نتدرب وكيفية تعليم وتطبيق ما دربناه باستخدام 
وسائل معينة في التدريس والتدريب جتعلنا نتمتع 
به����ا بحيث نحقق النجاحات م����ع املتدربني وننمي 

القدرة على االتصال معهم ونعالج املش����كالت التي 
قد تطرأ اثناء العملية التدريبية.

كما نظم املرك����ز دورة بعنوان »اعداد املوازنات 
واحلسابات احلكومية« للمحاضر ناصر العنزي وقد 
تناول فيها مقدمة في احملاسبة احلكومية واملوازنة 
العامة للدولة والنظام احملاسبي للمحاسبة احلكومية 
ونظام الوحدات االدارية بالكويت، واالسس واملعايير 
املتبعة ف����ي تبويب االيرادات واملصاريف، والقيود 
احملاسبية القفال االيرادات واملصاريف واحلسابات 
اخلارجة عن امليزانية واملراحل التي مير بها اعداد 

احلساب اخلتامي للدولة.

تعقد األمان���ة العامة واللجنة التنفيذية 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة جلائزة خليفة 
التربوية بالتعاون مع سفارة االمارات لدى 
الكوي���ت مؤمترا صحافيا صباح األربعاء 6 
أكتوبر املقبل الس���اعة احلادية عش���رة في 

القاعة املستديرة بجامعة الكويت.
ودعت األمانة جميع الفئات املس���تهدفة 
من معلمني ومؤلفني وكتاب وأدباء وباحثني 
تربويني وجميع املهتمني بالش���أن التربوي 
حلضور املؤمتر الصحافي، يذكر ان س���مو 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون 
الرئاسة الش���يخ منصور بن زايد آل نهيان 
يترأس مجلس اجلائزة التي مت اطالقها على 
مستوى الوطن العربي لدورتها الرابعة وتعمل 
األمان���ة العامة للجائزة عل���ى زيارة الدول 
اخلليجية والعربية بهدف التعريف بأهداف 

اجلائزة وشروط الترشح لها.

آالء خليفة
انتقد رئيس الهيئة االدارية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع اجلامعة عمار الكندري تأخر 
تطبيق قرار دعم الكتب الدراسية بنسبة %60 
من قبل االدارة اجلامعية والصعاب والعراقيل 
التي توضع من اجل عدم تنفيذ وتأخير العمل 
بهذا القرار الذي من ش���أنه العمل على خدمة 

زمالئنا الطلبة والطالبات باجلامعة.
واشار الكندري الى ان هذا القرار اعتمد من 
قبل مجلس اجلامعة والتوصية بالعمل به من 
تاريخ 2010/9/1، وذلك بعد مطالبنا ومخاطبتنا 
الرسمية لالدارة اجلامعية وجميع اجلهات املعنية 

بتخفيف العبء املادي الواقع على كاهل الطلبة 
وأسرهم خصوصا في توفير املستلزمات الطالبية 
من كتب وغيرها من االمور االخرى التي تعني 
الطالب على توفير تلك االحتياجات في مختلف 
التخصصات الدراسية والتي من شأنها املساهمة 

في جناح وتفوق الطالب.
واضاف الكندري اننا نطالب مبحاسبة كل 
من قصر في عدم تطبيق ه���ذا القرار، وكذلك 
تعويض زمالئن���ا الطلبة والطالبات جميعهم 
في حال اثبات او احضار فاتورة لشراء الكتب 
بعد 2010/9/1 وهو تاريخ العمل وتطبيق هذا 

القرار.

على ثق����ة اجلموع الطالبية يوم 
االحد املقبل آملني من اهلل سبحانه 
وتعالى ان يأخذوا مبطالبنا � جميع 
مطالبنا � ملا فيه مصلحة اجلموع 

الطالبية بشكل عام.
واضاف����ت املرتكي ان االحتاد 
احلالي خذل اجلموع الطالبية ولم 
يحقق اي اجناز يذكر من تطلعات 
وآمال اجلموع الطالبية بالهيئة 
وتفرغ ملصاحله اخلاصة وخدمة 
عاملي املستقبل الطالبي ضاربني 
بعرض احلائط االعراف النقابية 

عمادة القبول والتسجيل ستعلن 
ع���ن فتح باب القب���ول بالهيئة 
للفصل الدراسي الثاني في شهر 
املقبل، متمنيا جلميع  ديسمبر 

الطلبة النجاح والتوفيق.
الى ذل���ك اكد مدي���ر املعهد  
ان  االنش���ائي م.علي اخلميس 
املعهد على امت االستعداد للعام 
التدريب���ي اجلدي���د 2011/2010 
والعم���ل عل���ى رف���ع الطاق���ة 
االستيعابية للورش والفصول 
الكمبيوتر  وجتهي���ز قاع���ات 
وقاعات الرسم الهندسي وعمل 
الصيانة الدورية للمعهد واملرافق 

الن االحت����اد ميثل جميع الطلبة 
على حد سواء.

القائمة  ان  املرتك����ي  وذكرت 
االس����المية احملافظ����ة ال تتذكر 
الطلبة اال في ق����رب االنتخابات 
وانهم اعطوا وعودا زائفة للطلبة 
ال يستطيعون حتقيقها لكي يصلوا 
الى كراسي االحتاد ثم يتناسون 
الطلبة والدليل هو انعدام اجنازات 
االحتاد لهذا العام منذ توليهم سدة 

االحتاد الى اآلن.
ودعت املرتكي القوائم الطالبية 
الى االبتعاد عن التشاحن واالمور 
الش����اذة الت����ي تش����وه العرس 
الدميوقراط����ي ال����ذي يحتفل به 
طلبة الهيئة كل عام وعليهم اخراج 
هذا العرس الدميوقراطي بأجمل 
صورة وبش����كل حضاري ينقل 
صورة مصغرة عن الدميوقراطية 

الكويتية التي نفتخر بها.
وشكرت املرتكي عمادة النشاط 
والرعاية الطالبية وعميدها املساعد 
العجمي عل����ى جهودهم  د.فهاد 
املبذولة المتام االنتخابات بأفضل 
مستوى وصورة تليق بالعرس 

الدميوقراطي.

الرياضية والساحات اخلضراء 
الرئيسية  الكافتيريا  وجاهزية 
الستقبال اعداد اكبر من املتدربني 
املس���تجدين مضيف���ا ان ادارة 
املناهج  املعهد قامت بتوزي���ع 
اقراص مدمجة  التدريبية على 
CD للمتدربني حتى يتمكنوا من 
مراجعة مناهجهم واالس���تفادة 
منه���ا اثناء الفص���ل التدريبي 
االول ومت جتهيز اللبس املوحد 
للمتدرب���ني للحفاظ على امنهم 
وسالمتهم وتوفير الكتب الالزمة 
لهم داخل أروقة املعهد لتسهيل 

حصول املتدرب عليها.

»اإلنشائي« على أتم االستعداد للعام الدراسي الجديد

آمال املرتكي

د.أحمد األنصاري فيصل مقصيد

عبدالرحيم ذياب ود.علي النامي مع أعضاء قائمة »ونبقى«

م.علي اخلميس

اليعقوب: »الحقوق« تعمل على تطوير 
جودة التحصيل العلمي والمباني الجديدة

آالء خليفة
هنأ عميد كلية احلقوق بجامعة 
الكويت د.بدر اليعقوب طلبة الكلية 
وأعضاء هيئة التدريس والعاملني 
فيها وأولياء األمور مبناسبة حلول 
العام اجلامعي اجلديد 2011/2010، 
آم����ال ان يحقق اجلمي����ع في هذا 
العام اجلامعي ما يصبو إليه من 
تطوير ذاتي وتق����دم علمي على 
مستوى الفرد واجلامعة واملجتمع، 
متمنيا ان يكون عاما مثمرا مليئا 

باالجنازات.
وتقدم د.اليعقوب بأخلص آيات 
التهان����ي والتبريكات الى وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
والرئيس االعلى للجامعة د.موضي 
احلمود وكذلك ادارة جامعة الكويت 
واالس����ر اجلامعية مبناسبة بدء 
الع����ام اجلامعي اجلدي����د، مهنئا 
الطلبة املس����تجدين على قبولهم 

في كلية احلقوق.
وذكر د.اليعقوب ان خطط كلية 
احلقوق لهذا العام تترجم حرص 
الكلية على ارشاد الطلبة املستجدين 
من خالل اللق����اء التنويري الذي 
ينظمه مكتب التوجيه واالرشاد، 
والهدف من اللقاء احاطة الطلبة 
باللوائ����ح والنظم  املس����تجدين 
املطبقة بجامعة الكويت، وشرح 
الس����نوات املعمول به في  نظام 
كلية احلق����وق وتوضيح اهمية 
هذا النظام ومتاش����يه مع طبيعة 
القانون، كما حث الطلبة  دراسة 
على االهتمام بالتحصيل العلمي 

منذ بدء الدراسة.
واشار الى ان ابواب املسؤولني 
في الكلية والعاملني فيها مفتوحة 

د.بدر اليعقوب 

ل����كل الطلبة وذل����ك لالجابة عن 
جمي����ع استفس����اراتهم وتذليل 
جميع الصعوبات التي قد تواجههم 
في املس����تقبل او تعرقل مسيرة 
حتصيلهم العلم����ي، موضحا ان 
الكلية تطمح ألن يكون العام احلالي 
عاما دراس����يا حافال باالجنازات 
االكادميية وفيه تشجيع للجانب 
البحثي، حي����ث تعمل الكلية هذا 
العام على تطوير جودة التحصيل 
العلمي واملباني اجلديدة ومتيز 

النشاط الطالبي.
الكلية  ان  وذكر د.اليعق����وب 
شهدت منوا مطردا في اعداد الطلبة 
مما يستدعي توفير موارد اكثر من 
ناحية السعة املكانية وامليزانية 
واعضاء هيئة التدريس وتضافر 
العملية  جهود اجلميع إلجن����اح 
التعليمية، متمنيا التوفيق للجميع 
في هذا العام اجلديد لتحقيق ما 
تصبو إليه الكلية على املستوى 
الطالبي واالكادميي والبحثي وفي 

مجال خدمة املجتمع.

الكلية شهدت نموًا في أعداد الطلبة

مقصيد: 7 كليات ستخوض االنتخابات األسبوع المقبل

آالء خليفة
اكد املتحدث الرسمي جلامعة 
الكويت فيص���ل مقصيد ان 7 
كليات سيتم اجراء االنتخابات 
فيه���ا وهي التربي���ة والعلوم 
والشريعة والهندسة واالدارية 
والصيدلة واالجتماعية خالل 

االسبوع املقبل.
وق���ال مقصي���د ان اللجنة 
العلي���ا  االداري���ة باللجن���ة 
لالنتخابات متواجدة في عمادة 
الطلبة لتسلم طلبات  شؤون 
ترشيح الهيئة االدارية للكليات 
وكذلك لالنته���اء من اجراءات 
القوائم املختلفة س���واء فيما 
يتعلق بفتح باب الترشيح او 
تسجيل مندوبي القوائم أو املقار 

االنتخابية.
واضاف مقصيد ان تعميم 
ل���ه اهمية كبيرة  االنتخابات 
للقوائم الطالبية في معرفة آخر 
ما يتعل���ق باالنتخابات ومنها 
ش���روط االنتخابات للهيئات 
االدارية والتي يشترط بالطالب 

اآلتي:
1- يق���دم طلب الترش���يح 

لعضوية الهيئة االدارية اجلديدة 
الى عمادة شؤون الطلبة � خالل 

املدة املقررة لذلك مرفقا معه:
� عدد 2 صورة شخصية.

� صورة عن كل من: الهوية 
اجلامعية واجلدول الدراسي.

2- يشترط لترشيح الطالب 
لعضوية الهيئة االدارية وفقا 
النظام االساسي  لنص الئحة 
العلمية والروابط  للجمعيات 

الطالبية ما يلي:
أ – ان يك���ون قد اجتاز 24 
وحدة دراس���ية على االقل، اما 
الكليات نظام  بالنسبة لطلبة 
السنوات فيش���ترط ان يكون 
الطالب قد اجتاز السنة الدراسية 

األولى على االقل.
ب- أال يقل معدله العام عن 
2.33 من سلم النقاط االربع، اما 

واك�����د مقصي��د ان اللجنة 
العلي��ا لالنتخاب��ات متواجدة 
ف��ي عم���ادة ش���ؤون الطلبة 
ال��ى مالحظ��ات  لالس���تم��اع 
ع���ن  واالجاب���ة  الطلب�����ة 
استفس���اراتهم فيم���ا يخص 
العلمية  انتخابات اجلمعيات 
والرواب���ط الطالبي���ة للعام 

اجلامعي 2011/2010.
الى ذلك تخوض انتخابات 
جمعية العلوم االجتماعية قائمة 
»ونبقى« وه���ي تعتبر احدث 
القوائم الطالبية على الساحة 

االنتخابية.
وفي ه���ذا الصدد قال عميد 
ش���ؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب ان العرس الدميوقراطي 
في جامعة الكويت فرصة قيمة 
افكار واطروحات  الستعراض 

الكليات نظام  بالنسبة لطلبة 
السنوات فيش���ترط حصول 
الطالب على معدل عام ال يقل 

عن 75% في النظام املئوي.
ج � أال يكون متوقعا تخرجه 
في نهاية الفصل الدراسي االول 

للعام اجلامعي 2011/2010.
3- يحظر الترشيح بالنسبة 
للطال���ب ال���ذي مت وقف قيده 
لعقوبة تأديبية او صدر بحقه 
ج���زاء تأديب���ي باحلرمان من 
الترشيح والتنظيم للجمعيات 
العلمي���ة، او اذا مت وقف قيده 
بناء على طلبه الكثر من فصل 

دراسي.
4- سيتم اعتماد اسم املرشح 
وفق���ا لبطاقته اجلامعية ولن 
يعت���د بخالف ذل���ك في ورقة 

االقتراع.

القضايا  الطلبة في مختل���ف 
واالهتمامات وان عمادة شؤون 
الطلبة ليس من اختصاصها منع 
تسجيل القوائم او العكس وامنا 
اختصاصها هو تنظيم العملية 
االنتخابية حتت اشراف الطلبة 

انفسهم.
واضاف د.ذياب ان استمرار 
العرس الدميوقراطي اجلامعي 
امر من���اط بالطلبة انفس���هم 
فهم من مي���ارس احلرية وان 
عمادة ش���ؤون الطلبة تهدف 
الى االستمرار في تقدمي املزيد 
النقابية بحسب  من احلريات 
نص���وص الالئحة وان تعميم 
االنتخابات فيه كل االجراءات 
النقابية الواجب اتباعها خلوض 
العلمية  انتخابات اجلمعيات 

والروابط الطالبية.

تسجيل قائمة و»نبقى« في »االجتماعية«

تكتيكات انتخابية وشعارات رنانة»الحرة«: سنخوض انتخابات العام الحالي
آالء خليفة

علمت »األنباء« من مصادر جامعية 
مؤكدة ان قائمة احلرة ستتنافس في 
انتخابات االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
القوائم االخرى »االئتالفية«  بجانب 
و»االحتاد االسالمي« و»االسالمية« 
و»املستقلة« و»الوسط الدميوقراطي«. 
وأشارت املصادر الى ان القائمة احلرة 
عادت بعد انقطاع دام 9 سنوات وان 
آخر انتخابات شاركت فيها كانت في 
عام 2001 ورجعت القائمة احلرة مرة 

اخرى خلوض االنتخابات.
كما اش����ارت املصادر الى ان آخر 

من����دوب للقائمة احل����رة وهو الذي 
ميتلك حق االسم في 2001 سلم الهيئة 
التنفيذي����ة كتابا خطيا بالتنازل عن 
املندوبية ونقلها الى شخص آخر وان 
عبدالعزيز الصراف هو املندوب احلالي 

للقائمة احلرة.
انقطاع  بالذكر ان فترة  واجلدير 
القائمة احلرة عن االنتخابات ستحول 
دون حصوله����ا على ع����دد كبير من 
االصوات وبالتالي فهي ليست مرشحة 
للفوز بانتخابات االحتاد وامنا مرشحة 
لتصبح احد االصوات الفكرية واحدى 

القوائم املتنافسة.

آالء خليفة
يس���تعد طلب�����ة وطالب��ات 
اجلامع���ة النتخاب���ات االحت��اد 
والتي س���تعقد األح���د 3 أكتوبر 
املقبل ومنذ اليوم األول للدراسة 
والقوائم الطالبية تستع��د، ولكن 
الحظنا تواجدا ائتالفي��ا ضخما من 
حيث البوسترات وتوزيع النشرات 
االنتخابية من القائمة االئتالفية 
التي اتخذت ش���عارات عدة منها: 
ل���م ير النصر حليف���ا لها كالذي 
رآه منا، وجنم ال يطال سيبق��ى 
االئتالفي، هتف التاريخ باإلبداع 

كم صنع ائتالفي اجناز أشم، وأنا 
األسود في الورى قليلة ونحن أسر 
الدين ال حزب اليسار منذ ولدنا 
ونحن قادة نعلي الكويت أرضنا 

ليل نهار.
اما القائمة املستقلة فتواجدت 
بش���دة في كلية العلوم اإلدارية 
التي تعتب���ر معقال قويا للقائمة 
املستقلة فيما يخص رابطة طلبة 
العلوم اإلدارية ولكن حتى اآلن لم 
جند بوسترات والفتات للقائمة 
املستقلة وبقية القوائم املتنافسة 

في االنتخابات.

شعار جائزة خليفة التربوية


