
االثنين 25 اكتوبر 2010   11الجامعة والتطبيقي

الخضري لصرف مكافأة تشجيعية ألعضاء اللجان 
المكلفة بمقابلة المرشحين للمناصب اإلشرافية

الكندري: نستغرب وقوف وزيرة التربية
ضد فصل التعليم التطبيقي عن التدريب

»رابطة تدريس التطبيقي« تدعو للنأي بمنصب 
مدير الهيئة عن المحاصصة السياسية

»صوت الطلبة« لتوفير باصات لمعهد السكرتارية

إعداد الجدول الدراسي خطوة رائدة نحو التطوير

الرابطة أشادت بإنشاء أكاديمية الفنون الجميلة وتنتقد تجاهل مطالبها والهيئة

د.بدر اخلضري

د.مشعل متلع وم.عبدالرحمن املطوع يتفقدان املبنى اجلديد لكلية الدراسات التجارية

د.محمد الكندري

د.معدي العجمي

مليحة الكندري سعاد الرومي

ملكة سوازيالند خالل زيارتها الكلية األسترالية وفي استقبالها عبداهلل الشرهان

الكليات، لكن مع هذا التطوير 
وهذه الخطوة الرائدة سنضمن 
توزيعا عادال في المحاضرات بين 
الفترة الصباحية والمسائية، 
واكد د.الخضري ان عمادة القبول 
والتس����جيل حققت العديد من 
االنجازات التي ساهمت بشكل 
واضح في تطوي����ر العمل في 
الهيئة وهو امر يحسب لعميد 
القبول والتسجيل د.االنصاري 
الذي نشد على يديه ونسانده 

في مشاريعه التطويرية.
م����ن جه����ة ثاني����ة، طالب 
د.الخضري ادارة الهيئة بضرورة 
صرف مك��افأة مالية تشجيعية 
التدري����س  العض����اء هيئ����ة 
المش����اركين ف����ي اللجان التي 
تشكل من اجل فحص وتدقيق 
ملفات المرش����حين للمناصب 
االش����رافية، قائال ان االساتذة 
يبذلون جه����ودا كبيرة في هذا 
العمل الذي يتطلب جهدا ووقتا 
طويال في فرز وفحص ملفات 
المرشحين للتأكد من مطابقتها 
لشروط الترشيح، كما يبذلون 
وقتا وجهدا في اجراء المقابالت 
الشخصية مع المرشحين وهم 
يس����تحقون مكافأة تشجيعية 
نظير هذا العمل المرهق والشاق، 
واضاف انن����ا على ثقة بحكمة 
ادارة الهيئ����ة وحرصه����ا على 
انصاف اعضاء هيئة التدريس 

في هذا االمر.

خاصة فيم���ا يتعلق مبيزانيات 
الساعات الزائدة وامتيازاتها املالية 
لعض���و اجلامعة التي تصل الى 
2000 دينار في السنة مع منحه 
اكثر من فرصة لالس���تفادة من 
العلمية وبشكل مفتوح  املهمات 
في حني ان عضو الهيئة ال تزيد 
امتيازاته في ميزانية الس���اعات 
الزائدة على 250 دينارا فقط وعن 
مهمة واحدة كل سنتني، وفي غالب 
االحيان يعتذر منحه اي امتياز 

لعدم وجود ميزانية كافية.
واختتم د.الكندري تصريحه 
الى ان االوضاع احلالية  مشيرا 
التطبيقي  بالنس���بة للتعلي���م 
والتدريب مازالت تراوح مكانها 
دون اي تطوي���ر او اصالح ومبا 
يتعارض متاما مع جميع خطط 
التطوي���ر واالصالح ومع اآلمال 
املنش���ودة، وان ذل���ك يتطل���ب 
من الوزي���رة د.احلمود بل ومن 
احلكوم���ة بكاملها ضرورة منح 
التعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
االهتمام الكافي، وضرورة االخذ 
بع���ني االعتبار واالهمية البالغة 
مطالبات الهيئة والرابطة واعضاء 
هيئة التدريس وبشكل جاد ومفعل 

دون اي جتاهل اواهمال.

التعليم العالي وهو أمر مستغرب، 
متسائال كيف تشكل جلان الختيار 
منصب قيادي صغير في حني يتم 
التفرد بالقرار عند اختيار منصب 
املدير العام الذي يكون مبنزلة 

ربان السفينة داخل الهيئة.
البي���ان بضرورة  وطال���ب 
اإلسراع في اختيار مدير جديد 
للهيئة حتى ال يكون هناك فراغ 
إداري، وان يك���ون االختيار من 
خالل تشكيل جلنة محايدة من 
ذوي الكفاءات من داخل الهيئة، 
الكفاءة كما هو  وعلى أس���اس 
معمول به ف���ي جامعة الكويت 
ليتمكن من قي���ادة هذا الصرح 
الكبير، ويكون قادرا  التعليمي 
على اتخاذ القرار وحتقيق أهداف 
الهيئة والطموحات التي يصبو 

اليها أعضاء هيئة التدريس.

ثم ترس����ل هذه الج����داول بعد 
االنتهاء من اعدادها الى االقسام 
العلمية التي سيقتصر دور لجنة 
الجدول الدراسي فيها على توزيع 
المقررات عل����ى اعضاء هيئة 
التدريس بحس����ب التخصص 
العلمي لكل عضو هيئة تدريس 
ايجابي  ام����ر  وتدري����ب، وهو 
سينتج عنه بالتأكيد المزيد من 
تنظيم العمل والعدالة في توزيع 
القاع����ات الدراس����ية ومواعيد 
المحاضرات خاصة في الفترة 
المسائية والصباحية، واشار 
د.الخضري الى ان الوضع الحالي 
كان يسبب بعض المشاكل بين 
اعضاء هيئة التدريس حيث نجد 
المحاضرات  اكثر على  االقبال 
الصباحية، وهو ما ينتج عنه 
زي����ادة االزدحام المروري امام 

الس���لبي املستغرب  لها املوقف 
واملعاكس متاما لهذا التوجه بل 
والوقوف ضد مش���روع الفصل 
وااليعاز لوقفه دون بيان االسباب 

واملبررات.
واشار د.الكندري الى ان الرابطة 
طامل���ا اكدت ض���رورة ان تبدي 
الوزيرة د.احلمود االهتمام املنشود 
وان توفي بوعودها السابقة خاصة 
فيم���ا يتعلق مبطال���ب الرابطة 
الى  الهيئ���ة والوقوف  ومطالب 
جانب اعضاء هيئة التدريس في 
املطالبة مبعاملتهم اسوة مبا يتم 
التعامل به مع زمالئهم في اجلامعة 

العام يتم من خالل تشكيل جلان 
من ذوي الكفاءة الختيار األصلح 
من بني املتقدمني، ولكن املتبع في 
اختيار مدير الهيئة يكون بقرار 
فردي من وزير التربية ووزير 

محمد المجر
ناشد املنس���ق العام جلريدة صوت الطلبة 
محمد البرغش احتاد طلبة الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب التدخل حلل مشكلة طالبات 
معهد الدورات اخلاصة والسكرتارية، حيث قام 
االحتاد مشكورا في فصل الصيف املاضي بنشر 
تصريح عن توفير 16 باصا ملعهد السكرتارية 

وال���دورات اخلاصة، وإلى اآلن ل���م يتم توفير 
باصات وبني البرغش ان شكاوى الطالبات ازدادت 
حيث قام���ت مجموعة من الطالب���ات مبطالبة 
»صوت الطلبة« بنقل شكواهن، ومن باب تذليل 
الصعاب على جميع الطلبة، ناشد البرغش احتاد 
التطبيقي االلتفات الى هذه املشكلة التي تؤرق 

الطالبات.

محمد الخالدي
اشاد رئيس قسم تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية االساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.بدر نادر الخضري 
بالخطوة الرائدة التي قامت بها 
عمادة القبول والتسجيل بالهيئة 
والمتمثل����ة في قي����ام العمادة 
باعداد الجدول الدراسي لجميع 
كليات الهيئة ليتم توزيعه على 
االقسام العلمية بحيث يصبح 
دوره����ا مقتصرا عل����ى توزيع 
المق����ررات عل����ى اعضاء  تلك 
هيئة التدري����س قائال: انه في 
السابق كانت لجنة اعداد الجدول 
الدراسي في كل قسم علمي هي 
المكلفة بوضع جدول المقررات 
وتحديد المواعيد واماكن القاعات 
الدراس����ية، وكان ذلك يسبب 
الكثير من المشاكل والتضارب 
في مواعيد المحاضرات او اماكن 
القاعات الدراسية، اما اآلن ومع 
هذا المشروع الناجح الذي تبناه 
عميد القبول والتسجيل د.احمد 
االنصاري فإنه سيقضي على 
الكثير من هذه المشكالت ويزيح 
عن كاهل االقسام العلمية عبئا 
كبيرا كان يشكله اعداد الجدول 
الدراسي، واضاف د.الخضري ان 
عمادة القبول والتسجيل ستقوم 
ابتداء من الفصل الدراسي المقبل 
بوضع الجدول الدراس����ي لكل 
قسم في الكليات التابعة للهيئة 

محمد هالل الخالدي
ضم����ن اس����تعدادات الهيئة 
العام����ة للتعلي����م التطبيق����ي 
والتدريب لتس����لم مباني كلية 
الدراسات التجارية اجلديدة في 
منطقة العارضية، قام عميد كلية 
الدراسات التجارية د.مشعل متلع 
ومساعدوه وفريقه املكون من 
مجموعة من رؤس����اء مجالس 
العلمي����ة واملديرين  األقس����ام 
اإلداريني ورؤساء مكاتب اخلدمات 
األكادميية املساندة بزيارة مبنى 
الكلية اجلديد حيث مت عمل جولة 
تفقدية واالط����الع على املباني 
اجلديدة ومكوناتها والتأكد من 
إمتام العمل بالش����كل املطلوب 
والتعرف عن قرب على جاهزية 
املبنى اجلديد. وقد رافق عميد 
الكلية في هذه اجلولة مس����اعد 
املدير العام لإلنشاءات الهندسية 
وكبير مهندسي املشروع للشركة 
املنف����ذة م.عبدالرحمن املطوع، 
حيث قدم����ا ش����رحا تفصيليا 
ملكونات مباني الكلية حيث اطلع 
الفريق على جميع املرافق التي 

مت إجنازها.
وأكد د.متل����ع أهمية مباني 
الكلية مبواصفاتها العالية، حيث 
ان املباني اجلديدة صممت بأعلى 
املعايير لتلبي جميع احتياجات 
الكلية، حيث مت تصميمها وفق 
أح����دث املواصف����ات واملعايير 
الدور املطل����وب للكلية  لتلبي 
وفق خطط منهجية ورؤية تراعي 
احتياج����ات احلاضر وحتديات 
املستقبل، وسيهيئ هذا الصرح 
املناخ املناسب لألنشطة العلمية 
واألكادميي����ة للجميع، حيث ان 
ذلك ميثل نقلة نوعية في تطوير 
اخلدمات التعليمية واألكادميية 
املس����اندة مبا يتوافق ومعايير 
جودة التعليم العاملية، حيث مت 
تصميمها وفق أحدث املواصفات 

بشاير احمد فهد الهاجري  ٭
بشاير فالح حجي العنزي  ٭

بشاير محمد مال اهلل عباس  ٭
حترير براك حبيب الرشيدي  ٭

تهاني مفلح صالح عيادة  ٭
حياة ابراهيم محمد الشمري  ٭

دالل احمد كاظم نصراهلل  ٭
دالل سعد مدلول الصليلي  ٭

رحاب مجهول موازي عبداهلل  ٭
رمي عبداهلل حميد علي العنزي  ٭

منص���ور  مرتض���ى  زه���راء   ٭
عبدالعزيز

زينب فالح عبار عوض سعود  ٭
س���ارة عب���داهلل عبداملجي���د   ٭

عبدالسيد
شروق علي أحمد علي  ٭

محمد فهد عطاهلل السميران  ٭
مساعد سعود عبداهلل الشمري  ٭

مش���اري محمد حس���ني مخلد   ٭
العنزي

مهدي عبدالرضا علي محمد  ٭
ناصر شهاب جهاد العنزي  ٭
ناصر عايد جياد الشمري  ٭
نواف هاشم عايش مطير  ٭

يوسف خلف العلي احلمادي  ٭
اخالص جاسم فيحان محسن  ٭

اسراء محمد قاطع الشمري  ٭
اسماء علي زاهي شالل  ٭

العنود جعيثن زامل العنزي  ٭
انوار خالد عبداهلل محمد عبيد  ٭

انوار محسن احمد عطيوي  ٭
بشائر صالح حمد محمد  ٭

آالء خليفة
استقبلت الكلية األسترالية في الكويت ملكة مملكة سوازيالند امللكة 
الجاناجازا األسبوع املاضي، خالل زيارتها الرسمية الى الكويت برفقة 

وفد من سوازيالند ووفد من الديوان األميري.
واصطحب رئيس مجلس أمناء الكلية األسترالية في الكويت عبداهلل 
الشرهان، ورئيس الكلية د.فيش����ي كاري ملكة سوازيالند الجاناجازا 
والوفد املرافق لها في جول����ة تعريفية في أرجاء الكلية تفقدت خاللها 
بعضا من الفصول أثناء احملاضرات بغية التفاعل مع الطالب وأعضاء 
هيئة التدريس على الطبيعة، والتعرف بشكل عام على طرق التدريس 
في الكلية االسترالية. وقد أعرب الشرهان عن سعادته بالزيارة قائال: »انه 
ملن دواعي سرورنا أن نحظى بزيارة صاحبة اجلاللة امللكية الجاناجازا 
وتتشرف الكلية األسترالية في الكويت بأن تكون ابنتها األميرة تيماساواتي 
احدى طالباتها«. وأضاف »يسعدنا ان نتشرف بزيارة امللكة الجاناجازا 

ضيفة عزيزة على الكلية األسترالية في أي وقت«.
وخالل اجلولة التي قامت به����ا امللكة، اطلعت بصورة موجزة على 
األنشطة التعليمية واالجتماعية في الكلية األسترالية، والدور الذي تقوم 
به الكلية في تقدمي كوادر متطورة لتتبوأ مكانة مرموقة في سوق العمل 
الكويتي. وأعربت ملكة سوازيالند عن سعادتها مبا شاهدته من مرافق 
بالكلية األسترالية، كما أشادت بدور الكلية الرائد في القطاع التعليمي. 
وأعرب رئيس الكلية األسترالية البروفيسور فيشي كاري عن سعادته 
باحتضان الكلية لألميرة تيماسواتي دالميني، ابنة صاحبة اجلاللة امللكة 

الجاناجازا كطالبة في برنامج دبلوم إدارة األعمال بالكلية.

واملعايير العاملية، مضافا اليها 
مبان أمني����ة وخدمية متطورة 
مت جتهيزه����ا بأح����دث املعدات 
واألجهزة ملواكبة التطور الشامل 
الذي تش����هده الدولة في جميع 
املج����االت، خصوص����ا التعليم 
العالي، متماشيا مع  التطبيقي 
خطط ومتطلبات التنمية الشاملة 
واملستدامة للكويت تلبية ملختلف 

قطاعات سوق العمل.
وأوض����ح د.متل����ع ان اه����م 
ما مييز املبنى اجلديد الس����عة 
املكانية ومتطلبات األمن وتطبيق 
مستلزمات تكنولوجيا ومصادر 
التعليم من معدات ووسائل الراحة 
واخلدمات للطلب����ة والطالبات 
من مواقف ومطاعم، إضافة الى 
القاعات والفصول الذكية التي هي 
عناصر مميزة في املباني اجلديدة. 
وهذا سيسهم بفاعلية كون املباني 
اجلديدة في الوقت احلاضر اهم 

أولوي����ات إدارة الكلية من اجل 
االعتماد األكادميي في املؤسسة 
األميركية لالعتراف األكادميي 
للجامع����ات والكليات في مجال 
إدارة أعم����ال )AAACSB( حيث 
مت قبول عضوية الكلية في هذه 
املنظمة مؤخرا ووجود مثل هذه 
املباني يلبي االحتياجات املكانية 
املهمة لالعتماد  كأحد الشروط 

األكادميي بهذه املنظمة.
ه����ذا وقد عب����ر د.متلع عن 
سعادته لقرب االنتقال التدريجي 
خالل 45 يوم����ا، كما مت االتفاق 
مع مهندس املش����روع مس����اعد 
املدير العام للشؤون الهندسية 
م.عبدالرحمن املطوع على ذلك، 
حيث ان ذلك ميثل خطوة مهمة 
انتقال أعضاء هيئة  تتمثل في 
تدريس وإداريني وخدمات مساندة 
وأجهزة ومستندات إضافة ألكثر 
من 10 آالف طالب وطالبة، حيث 

مت تشكيل فرق عمل لذلك. مشيرا 
الى انه في الوقت احلاضر طلب 
الش����ؤون اإلدارية  من قط����اع 
واملالية ممث����ال بإدارة اخلدمات 
والتوريدات اإلسراع واالنتهاء 
من إج����راءات التأثيث للقاعات 
الدراسية واملبنى، حيث ان ذلك 
هو كل ما تبقى، واجلميع ينتظر 
انتهاء إدارة اخلدمات والتوريدات 
العالقة  واإلدارات األخرى ذات 
ليت����م االنتقال بأق����رب فرصة 
ممكنة. مقدما الش����كر والتقدير 
الهيئ����ة د.يعقوب  ملدير ع����ام 
الرفاعي وإلى نائب املدير العام 
التطبيقي والبحوث  للتعلي����م 
الهندس����ة د.مش����عل  وقط����اع 
املش����عان على كل ما قدماه من 
دعم ومس����اندة ومتابعة دقيقة 
لهذا املشروع، اضافة للتسهيالت 
من اجهزة الدولة املختلفة وذات 
االختصاص التي س����اهمت في 

اإلسراع في إجناز هذا الصرح 
العلمي املتميز.

اش����ار  جهت����ه،  وم����ن 
م.عبدالرحم����ن املط����وع الى 
ان املش����روع جاهز للتسليم 
واالنتقال ال����ى املبنى اجلديد 
في اي وقت من اآلن وان هناك 
مراسم حفل تس����لم للمباني 
وللموقع بشكل رسمي بحضور 
الهيئ����ة د.يعقوب  مدير عام 
الرفاعي الذي سيقوم بافتتاح 
املشروع. هذا وسيتم تسليم 
الكلية من قبل الشركة املنفذة 
ال����ى الهيئة العام����ة للتعليم 
الدراس����ات  التطبيقي وكلية 
التجاري����ة � كلية البنني � في 
نوفمبر املقبل، علما ان املبنى 
اخلاص بالبنات سيسلم إلدارة 
الهيئة األسبوع املقبل من قبل 
جلنة مش����كلة تش����رف على 

التسليم.

شوق خالد طاهر سلمان  ٭
شيماء محمد حسن اشكناني  ٭
صبرية علي حسني عبداهلل  ٭
صفا محمد رمضان الهيشان  ٭
ضحى مزيد ناصر املطيري  ٭
عذاري حمد مطلق العنزي  ٭

عزي���ز  صف���در  عزي���زة   ٭
عبدالعزيز

فاطمة حسن محمد ورودي  ٭
فاي���ز  س���ويرح  فاطم���ة   ٭

الرشيدي
مراحب ماجد عذل السويط  ٭
مريديه سعد فهيد الصلبي  ٭

مرمي سهيل مطشر الشمري  ٭
مرمي عماش احلزوم  ٭

مرمي مطر عباس شنان  ٭
مشاعل وجدي ماجد سلطان  ٭

مطيرة فراج عبيد الهيم  ٭
منى سليمان عليان الرشيدي  ٭

مها عبدالعزيز حمد احملمد  ٭
مها فهد محمد العازمي  ٭
ميار عدنان الغضبان  ٭

اعطي���وي  محم���د  ن���ورة   ٭
الداموك

نورة محمد بالل منصور  ٭
نورة منيف عوض العنزي  ٭

عب���اس  ولي���د  ن���وف   ٭
عبدالرحمن

هدى محمد عواد الشمري  ٭
ياسمني عماش احلزوم  ٭

عبدالعزي���ز يوس���ف عطي���ه   ٭
عيفان

عب���داهلل جب���ر ناي���ف نعمة   ٭
العنزي

عبداحملس���ن صبي���ح نعي���م   ٭
ضيدان

علي خميس عبداهلل خضير  ٭
علي نايف فالح شالش  ٭

عمر عبدالواحد حس���ن عجيل   ٭
لهمود

عمر فالح علي مطلق سلطان  ٭
فهد عايد دخن حسن  ٭

فيصل زبير عيد العازمي  ٭
فيص���ل عبداللطي���ف ع���وض   ٭

الشطي
فيصل محسن احمد عطيوي  ٭

محمد تركي مياح علي  ٭
محمد خضير عباس منادي  ٭
محمد راكان محمد رمضان  ٭
محمد سالم صالح العنزي  ٭

محمد عادل عبدالكرمي النبهان  ٭
محمد عافت قليل الرويلي  ٭

ابراهيم ط���ارق احم���د مبارك   ٭
حبيب

احمد عبداهلل حميد علي  ٭
احمد مطلق حنتوش كياد  ٭

بندر سعيد سعد البريعصي  ٭
جراح عماش احلزوم  ٭

حمد عبدالواحد حسن عجيل  ٭
حمد وليد عبيد سعيد  ٭

راشد سرور ثامر الرشيدي  ٭
سطام فاهم بندر الظفيري  ٭

عبدالرحمن ثامر لفته شبيب  ٭
عبدالرحم���ن ع���وض كلي���ب   ٭

املطيري
عبدالرحمن فيصل منر سوباط  ٭

عبدالرحم���ن يوس���ف عطي���ة   ٭
عيفان

محم���د  حس���ن  عبدال���رزاق   ٭
محسني

عبدالعزيز مب���ارك عبدالعزيز   ٭
الدبيان

عبدالعزي���ز ولي���د علي محمد   ٭
مبارك

محمد هالل الخالدي
اعتمدت نائب املدير العام لش��ؤون التدريب س��عاد الرومي أس��ماء 

املقبولني مبعهد التمريض للعام التدريبي 2011/2010.
وقالت مديرة إدارة قبول وتسجيل املتدربني بالتكليف مليحة الكندري 
ان عدد املقبولني باملعهد 75 مقبوال منهم 37 بنات و38 بنني، موضحة انه 
مت االنتهاء من اختبارات القبول املقررة الش��فوية والتحريرية وانه على 

املقبولني االستعداد لبدء الدراسة باملعهد، وفيما يلي األسماء:

أعرب عضو رابطة اعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدري���ب د.محمد 
الكندري عن امتعاض ودهش���ة 
الرابط���ة للتجاهل املس���تغرب 
لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موض���ي احلمود في 
املطالب املشروعة بضرورة فصل 
التدريب  التطبيقي عن  التعليم 
ملواكبة خطط االصالح والتنمية 
التي تدعو لها احلكومة ووفقا ملا 

جاء في البرنامج احلكومي.
وذك���ر د.الكندري ان الرابطة 
الذي تش���يد فيه  الوق���ت  وفي 
التي  الطيبة  باملساعي واجلهود 
بطلتها الوزيرة د.احلمود النشاء 
اكادميي���ة الفنون اجلميلة، وفي 
التفاعل االيجابي من قبل احلكومة 
نحو ذلك ، اال انها في الوقت نفسه 
كانت تتطلع من الوزيرة ان تبادر 
وبقوة في تعزيز وتفعيل مساعي 
الهيئات املتعاقبة للهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيق���ي والتدريب 
لتحقيق مش���روع الفصل، وهو 
املشروع الذي مت طرحه منذ عام 
2004 وحظي باهتمام جميع وزراء 
التربية والتعليم العالي السابقني 
في حني ان الوزيرة د.احلمود كان 

محمد المجر
أصدرت رابطة أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب بيانا حذرت 
فيه من أن تكون املناصب القيادية 
بالهيئة عرضة للمحس���وبية، 
مشيرة الى ان العواقب ستكون 
وخيمة في حال تدخلت املساومات 
الطائفي���ة واحلزبية في عملية 

اختيار املدير اجلديد للهيئة.
وقال رئيس الرابطة د.معدي 
العجمي في البيان ان املؤسسات 
التعليمية تلعب دورا مهما في 
بناء عقول الشباب وتسليحهم 
بالعلم واملعرف���ة لبناء نهضة 

املجتمع.
واضاف ان املتبع في تعيني 
أي منصب قيادي بالهيئة سواء 
كان رئيس قسم أو نائبا للمدير 

متلع: مباني »التجارية« الجديدة في العارضية ُصممت 
وفق أعلى المعايير لتعزز متطلبات االعتماد األكاديمي

»التطبيقي«: قبول 75 طالبًا وطالبة بمعهد التمريض

ملكة سوازيالند زارت الكلية األسترالية

االنتقال التدريجي إلى المبنى خالل عامين

منهم 37 بنات و38 بنين


