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 حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي 
املضف ينظم مركز التدريب الهندسي واخلريجني بكلية 
الهندسة والبترول معرض الفرص الوظيفية الرابع عشر 
بهدف فتح نافذة للتوظيف املباشر من خالل مد جسور 
التالقي والتواصل بني طلبة الكلية والقطاعني اخلاص 
والعام. وقال مدير مركز التدريب الهندسي واخلريجني 
د.محمد  الفيلكاوي انه سيتم افتتاح املعرض الثالثاء 

٣٠ اجلاري الساعة ١٠:٠٠ صباحا بقاعة فاروق برغش 
للمعارض بكلية الهندسة والبترول مبنى ١٤خ بحضور 
عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.طاهر الصحاف والعمداء 
املساعدين ورؤساء األقســــام العلمية وطلبة الكلية، 
وأشار إلى ان انشطة املعرض تستمر الى يوم االربعاء 
املوافق ٢٠١٠/١٢/١ خالل  الفترة الصباحية من الساعة 

٩:٠٠ صباحا الى الساعة ٢:٠٠ بعد الظهر. 

 «الهندسة» تنظم معرض الفرص الوظيفية الرابع عشر ٣٠ الجاري

 افتتاح الموقع الجديد لـ «الدراسات التجارية» 
في العارضية ٢٩ الجاري

 المستقبل الطالبي بـ «التطبيقي»
  شّكلت هيئتها اإلدارية

 «التعليم العالي»: السماح للطلبة بالدراسة
  في ٣٤ جامعة أسترالية و٥٦ أخرى يابانية

 إضافة جامعتين إلى الئحة الجامعات األردنية المعتمدة 

 الكندري نائبا للمنسق العام والبوص أميناً للسر 

 تشجيعاً لشريحة الشباب التي تمثل مستقبل البالد 

 أصـــدرت وزارة التعليم العالـــي عددا من 
القرارات بشأن تنظيم التحاق الطالب مبؤسسات 
التعليم في اخلارج، واضافت اكادميية الفنون 
وأكادميية السادات للعلوم االدارية الى الئحة 
اجلامعة املصرية التي تسمح الوزارة للدراسني 

الكويتيني بااللتحاق بها.
  كما قررت الوزارة اشتراط احلصول على نسبة 
٧٩٪ في شهادة الثانوية العامة قسم علمي او ما 
يعادلها للطلبة الراغبني في االلتحاق بتخصصات 
الطب البشري وطب االســـنان والصيدلة في 

اجلامعات املصرية املعتمدة.

  وقررت الوزارة اضافة جامعتني الى الئحة 
اجلامعات االردنية املعتمدة وهما جامعة الشرق 
االوسط (MEU) وجامعة عمان العربية للدراسات 
العليا، كما سمحت للطلبة الراغبني في الدراسة 
بهونـــغ كونغ بااللتحـــاق باجلامعات التالية: 
جامعة هونغ كونغ للعلـــوم والتكنولوجيا، 
وجامعة هونـــغ كونغ واجلامعة الصينية في 

هونغ كونغ.
  وحددت الوزارة ٣٤ جامعة استرالية يسمح 
للطلبة بااللتحـــاق بها، كما حددت ٥٦ جامعة 

يابانية يسمح للطلبة بااللتحاق بها. 

 «الخطوط الوطنية» والبنك الخليجي ـ المصري 
رعاة حفل المستجدين في مصر ٢٦ الجاري

 أعلن عميد كلية الدراسات 
التجارية د.مشـــعل متلع انه 
حتت رعاية وزيـــرة التربية 
العالـــي  التعليـــم  ووزيـــرة 
د.موضـــي احلمود وبحضور 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي ســـيتم افتتاح كلية 
التجارية مببانيها  الدراسات 
وموقعهـــا اجلديد في منطقة 
الســـاعة  العارضية في متام 
العاشرة من صباح يوم االثنني 

٢٩ اجلاري.
  وقـــال د.متلـــع ان املباني 
اجلديدة متثل تطورا وانتقاال 
نوعيا متميزا في جميع انشطة 
الكلية، ملا لـــه من تأثير بارز 

 آالء خليفة
  أعلن منســـق عـــام قائمة 
املســـتقبل الطالبي في الهيئة 
العامـــة للتعليـــم التطبيقي 
والتدريـــب ثامر املطيري عن 
االنتهـــاء من اختيـــار مكتب 
تنسيق القائمة للعام النقابي 
٢٠١١/٢٠١٠، وقال ان هذا التشكيل 
جاء بعد مشـــاورات عدة بني 
قاعديـــة القائمة الختيار أكفأ 
العناصـــر ممن لديهم اخلبرة 
والقدرة على تقدمي استمرار 
القائمة فـــي حصد اإلجنازات 
التي  واملكتســـبات الطالبية 
الطلبة،  إليها جمـــوع  تطمح 
مشيرا الى ان تشكيل املكتب 
اجلديد جـــاء باختيار محمد 
الكندري نائبا للمنسق العام، 
البوص أمينا للســـر،  وفالح 
وصالح القصار أمينا للصندوق، 
وفهد شجاع العدواني منسقا 
للتربية األساســـية، ومبارك 
عيد الدوســـري منسقا لكلية 
التجارية، وناصر  الدراسات 
مســـفر العجمي منسقا لكلية 
الدراسات التكنولوجية، وفهد 
ناصر اجلمهور منسقا للمعهد 
العالي للطاقـــة، وناصر فهد 
العجمي منسقا للمعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة، ومحسن 

 آالء خليفة
  أعلن أمني ســـر الهيئة اإلدارية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت ـ فرع جمهورية مصر 
العربية عن رعاية اخلطوط اجلوية الوطنية 
حفل الطلبــة املتفوقيــن واســـتقبــال الطلبة 
املســـتجديــن املقام بفنـــدق املوفنبيــك يوم 
اجلمعــة املوافــق ٢٦ اجلـــاري، وذلك حرصا 
منهم على رعاية االنشـــطة الشبابية للطلبة 

الدارسني باخلارج.
  وأوضح العنزي ان مثل هذه الرعاية متثل 
دعما وحتفيزا لشـــريحة الشـــباب التي متثل 
املســـتقبل الباهر لبلدنا احلبيب الكويت وهي 
ليست بغريبة على اخلطوط اجلوية الوطنية 
التي تعتبر حليفا استراتيجيا لالحتاد باملنطقة 
بدعمها جلميع أنشـــطة االحتاد منذ تأسيس 

شركة اخلطوط اجلوية الوطنية.
  إلـــى ذلك، أعلن رئيـــس الهيئة اإلدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع جمهورية 
مصر العربية ناصر العتيبي عن رعاية البنك 
املصـــري ـ اخلليجي حلفـــل الطلبة املتفوقني 
واســـتقبال الطلبة املســـتجدين وذلك برعاية 
كتيب الطالب املســـتجد واملطبوعات اخلاصة 

بإرشاد الطلبة املستجدين.
  وأوضح العتيبي ان مثل هذه الرعاية حلفل 
الطلبة املتفوقني من القطاع املصري اخلاص متثل 
تشجيعا وحتفيز لشريحة الشباب الذين هم 
عماد املستقبل، وتوجه العتيبي بالشكر للبنك 
املصري اخلليجي نيابة عن اجلموع الطالبية 
الدارسني بجمهورية مصر العربية على دعمه 

الالمحدود ألنشطة االحتاد. 

على االداء االكادميي واالداري 
والطالبي، وذلـــك لتوافر كل 
مستلزمات وعناصر ومتطلبات 

ذعار العتيبي رئيســـا للجنة 
النقابية واألنشطة، وعبداهللا 
الشمري رئيسا للجنة الدعوية، 
وأحمد عواد الظفيري رئيسا 
للجنة اإلعالمية، ومشـــاري 
العازمي رئيسا للجنة العالقات 

العامة.
  من جانبها، أوضحت نائبة 
املنسق العام للجان الطالبات 
فاطمة احلمد ان تشكيل جلان 
الطالبات جـــاء باختيار مرمي 
الفيلـــكاوي رئيســـا للجنة 
الفـــرز والتجميع، وعائشـــة 
التدريب  املال رئيســـا للجنة 
والتطوير، وفاطمة الســـاملي 
رئيســـا للجنة املســـتجدات، 

التعليـــم التطبيقــي احلديث 
من فصول ذكيـــة ومختبرات 
وجتهيــزات حديثــة ومتطورة 
الى نظم  ومتنوعة، اضافـــة 
وتكنولوجيا االتصاالت احلديثة 
وخدمـــات طالبيــة متميــزة، 
وان هـــذه املبانـــي احلديثــة 
واملتطـــــورة ســـتكون دافعا 
اضافيا نحـــو العمل احلثيث 
أكادمييا،  الكلية  أداء  لتطوير 
والذي سيسهم بكل تأكيد في 
زيادة ثقة وقبول سوق العمل 
ملخرجات الكلية من اخلريجني 
املؤهلني واملتميزين ليسهموا مع 
من سبقوهم في حتقيق اهداف 
التنمية الشـــاملة واملستدامة 

لوطننا الغالي. 

وحصة الراشد رئيسا للجنة 
اإلعالميـــة والعالقات العامة، 
وفاطمة احلملي رئيسا للجنة 
املالية، وجاء تنسيق الكليات 
باختيار فاطمـــة احلصينان 
منسقة لكلية التربية األساسية، 
وأبرار الرفاعي منسقة لكلية 
التجارية، وشروق  الدراسات 
العجمي منسقة لكلية الدراسات 
وفاطمـــة  التكنولوجيـــة، 
الزيد منســـقة للمعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة، ونسيم 
املطيري منسقة لكلية العلوم 

الصحية وكلية التمريض.
  وفي ختام تصريحه، هنأ 
املطيـــري العناصـــر التي مت 
اختيارها من زمالئه وزميالته 
ملكتب التنسيق الذي سيقود 
القائمة للعام النقابي احلالي، 
وطالبهم ببذل اجلهد واملثابرة 
من اجل حتقيق اكبر قدر من 
املكتســـبات واإلجنازات التي 
تطمح لها اجلموع الطالبية، 
مؤكدا ان املكتب اجلديد للقائمة 
سيسير على النهج نفسه الذي 
ســـارت عليـــه القائمة خالل 
الســـنوات املاضية لتحقيق 
الطلبـــة واالرتقاء  طموحات 
باخلدمـــات املقدمة مبا يخدم 

اجلموع الطالبية. 

 متلع: المباني تشكل تطورًا نوعيًا في أنشطة الكلية

 د.مشعل متلع

 (سعود سالم) د.عبدالرضا اسيري في مقدمة احلضور  ابتسام القعود ومرمي املسلم ورويدا السردي خالل الندوة 

 ثامر املطيري 

 د.طارق عبداهللا خالل لقائه ناصر العيار

 المسلم: التقاعد المبكر للمرأة يشكل عبئًا على «التأمينات»

 الجامعة المفتوحة تتحمل الرسوم الدراسية ألربعة أيتام
 آالء خليفة

العام ملبرة خير    أكد األمني 
الكويت ناصر العيار في لقائه 
مع مدير فرع اجلامعة العربية 
الكويت د.طارق  املفتوحة في 
الفرع  الدين بعد موافقة  فخر 
على حتمل كل النفقات والرسوم 
أيتام،  الدراسية الربعة طلبة 
على الدور الريادي الذي تلعبه 
اجلامعة في املجالني االنساني 
والعلمـــي علـــى حد ســـواء، 
واملستوى الرفيع الذي وصلت 
اليه في املجالني والذي عكس 
التي تبناها  الرؤية احلقيقية 
صاحب الســـمو امللكي األمير 
طالل بن عبدالعزيز مؤســـس 

اجلامعة.
  وقال العيار: «نتمنى ان حتذو 
جميع اجلامعات واملؤسسات 
الكويت حذو  فـــي  التعليمية 
اجلامعـــة املفتوحـــة وتأخذ 
بخطواتها السباقة في املجالني 
االنساني والعلمي واهتمامها 
باملجتمع، فبعـــد موافقة فرع 
اجلامعة العربية املفتوحة على 
طلبنا املقدم بتحمل التكاليف 
الدراســـية الربعة من الطلبة 
اكمال  بـــات بامكانهم  األيتام، 
مسيرتهم التعليمية على اكمل 
وجه ودون أي عقبات تواجههم، 
ونحن نقدم الشكر اجلزيل لفرع 
اجلامعة وعلى رأسها مديرها 
املكلف د.طـــارق عبداهللا على 
حفـــاوة اســـتقبالهم لنا اوال، 
وعلى منحهـــم املقاعد االربعة 
اليتامى ثانيا، ونقدم  البنائنا 
شكرنا لصاحب السمو امللكي 

األمير طالل بن عبدالعزيز الذي 
أرسى فكرة اجلامعة في املنطقة 
العربيـــة، واتاحتـــه الفرصة 
لكثيـــر من فئات املجتمع ممن 
لديه الرغبة في اكمال دراسته 
والوصول ملراكز علمية متقدمة 

فكل الشكر لهم».
قـــال د.طارق    مـــن جانبه 
عبـــداهللا ان فكـــرة ورســـالة 
اجلامعة العربية املفتوحة التي 
وضعها صاحب السمو امللكي 
األمير طالل بن عبدالعزيز تقوم 
التعليمية  على اتاحة الفرص 
امـــام فئات املجتمـــع من غير 
القادرين على اكمال دراستهم 
وفتح آفاق جديـــدة لهم، وما 
قمنـــا به من حتمـــل لتكاليف 

اربعـــة طلبــة مـــن مجهولي 
االبوين يأتــي من مسؤوليتنــا 
االجتماعيــة جتـــاه املجتمــع 
ورســـالتنا املوضوعــة، كمــا 
ان دور اجلامعــة ال يقتصــر 
على هذه الفئة فقط، بل قامــت 
اجلامعـــة العربيـــة املفتوحة 
بانشاء صندوق للطالب يستفيد 
منـــه جميع طـــالب وطالبات 
اجلامعة من غير القادرين على 
الدراسية، وفتح  الرسوم  دفع 
العديد من  التعاون مع  ابواب 
اجلهات املهتمة برسالة اجلامعة 
العربية املفتوحة، ونحن في 
فرع الكويت جزء ال يتجزأ من 
اجلامعة العربية املفتوحة وجزء 

من رسالتها السامية. 

 آالء خليفة
  حتـــت رعاية عميـــد كلية 
العلوم االجتماعية د.عبدالرضا 
أسيري نظمت وحدة دراسات 
املـــرأة بالكلية نـــدوة «ملاذا ال 
للتقاعد بعد ١٥ سنة» حاضرت 
فيها الباحثة القانونية مبؤسسة 
التأمينـــات االجتماعية مرمي 
املسلم، واحملاسبة باملؤسسة 
رويدا السردي، بإدارة د.لبنى 

القاضي رئيسة الوحدة.
ابتسام  البداية حتدثت    في 
العلوم  القعـــود مـــن كليـــة 
االجتماعيـــة حـــول اجلانب 
البقاء  فـــي أهمية  االجتماعي 
بسوق العمل، مبينة ان املرأة 
عندمـــا تتـــزوج فإنها حتتاج 
دائما الـــى التواجد مع زوجها 
وأبنائهـــا، ولكن وبعد ١٥ عاما 
وبعد نضوج األبناء وبلوغهم 
جتد املرأة نفســـها وحيدة ألن 
الزوج لن يتقاعد بعد ١٥ عاما 
املـــرأة هنا في  مثلها وتبـــدأ 
االعتقاد انها غير مهمة مما قد 
يشعرها باالكتئاب، مضيفة ان 
تغيير منط العمل بعد ١٥ عاما 
قد يكون حال ملن تقول ان العمل 

صعب ومتعب.
  وحول اجلانـــب القانوني، 
القانونيـــة  الباحثـــة  قالـــت 
مبؤسسة التأمينات االجتماعية 
مرمي املسلم ان نظام التأمينات 
االجتماعية ليس مســـتحدثا 

جدا.
  واضافت املسلم ان اخلاضعني 
لنظـــام التأمينات االجتماعية 
هم كل القوى العاملة سواء في 
القطاع احلكومي أو النفطي أو 
ملن يعملون حلسابهم أو حلساب 
غيرهم أو في خارج البالد اضافة 
ألعضاء مجلس األمة واملجلس 
البلدي واملختارين أو في مهنة 
يصدر بها ترخيص من اجلهات 

التقاعد بحســـبة معينة حتى 
لو كانت خدمتها مثال أقل من 

١٥ عاما.
  وحتدثـــت املســـلم حـــول 
الذي ينطبق  القانوني  النص 
على الرجل أو على املرأة غير 
أو املطلقة  املتزوجة إطالقـــا، 
واألرملة بال أوالد، حيث اشترط 
القانون حتقق احلد األدنى من 
اخلدمة وهو ٢٠ عاما في اخلدمة 
اضافة الى بلوغ السن احملددة 
في اجلدول املرفق بالقانون وهو 
٤٨ عاما في ٢٠١٠، ويرتفع العمر 
تدريجيا حتى يصل الى اشتراط 
ســـن ٥٥ عاما في عام ٢٠٢٠، 
مبينـــة ان القانون منح احلق 
ملن أكمـــل ٢٠ عاما في اخلدمة 
ولكنه لم يكمل السن القانونية 
ان يخرج الى التقاعد ولكن دون 
صرف املعاش التقاعدي حتى 
بلوغ السن املقررة بالقانون أو 
الوفاة أو حتقق العجز الكامل 

قبلها.
  وحتدثت املسلم عن تقييم 
التقاعد املبكر للمرأة مبينة ان 
املوضوع يحمل جوانب إيجابية 
وسلبية، فمن اجلوانب اإليجابية 
تفرغها ألبنائها وتربيتهم وقلة 
حاجتها للعمالة الوافدة وتوفير 
فرص عمل والتقليل من البطالة، 
وأما اجلوانب السلبية فهي ان 
املبكر للمرأة يشـــكل  التقاعد 
عبئا على صناديق املؤسســـة 
لزيادة عدد اإلناث الذي يفوق 
أصال عدد الذكور عاما بعد عام 
الذي  خصوصا مع االستثناء 
منحه املشرع، مبينة ان تكلفة 
التعليم ال تضاهي ما حتصل 
عليه الدولة من خدمة في املقابل، 
مشيرة الى ان املرأة لو تركت 
دورها العملي في سن صغيرة 
نسبيا فهذا قد يعرضها لبعض 

اإلحباطات العملية. 

املرأة لـــدى توافرها معاشـــا 
تقاعديـــا كامال، منهـــا انه لو 
بلغ ســـن املـــرأة ٤٠ عاما فما 
فوق حتى ٢٠٠٩/١٢/٣١ وكانت 
قد أكملـــت ١٥ عاما في اخلدمة 
فإنها كذلك ستستحق املعاش 
التقاعدي كامال حسب االستثناء 
الذي وضعـــه القانون مراعاة 
الى اســـتثناء  للمرأة، اضافة 
آخر في حـــال لم حتقق العمر 
املطلوب وهو ٤٣ عاما في ٢٠١٠ 
أو ٤٠ عامـــا في آخر ٢٠٠٩ مع 
خدمة ١٥ سنة خدمة، فحينها 
لن تستحق معاشا تقاعديا بل 
القانون  مكافأة تقاعـــد ولكن 
منحهـــا حق احلصـــول على 
معاش تقاعدي مخفض طوال 
مدة صـــرف املعاش التقاعدي 
مع حتمل اخلزانة العامة نسبة 
من التخفيض الى وقت معني 
تسهيال على النساء، ويحق لها 
بدال مـــن ذلك ان تطلب مكافأة 

ان يكون لها أوالد، تســـتحق 
معاشا تقاعديا كامال بشرط ان 
تؤدي ١٥ سنة خدمة على األقل 
وان تكون قد أكملت احلد األدنى 
من السن والعمر الذي يتطلبه 
القانون لدى وقت التقاعد حيث 
يطلب القانون سن ٤٣ عاما على 
األقل للمرأة في سنة ٢٠١٠ وحتى 
٢٠١٢/١٢/٣١ و٤٤ عاما من ٢٠١٣/١/١ 
حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ وهكذا بتصاعد 
حسب اجلدول املبني بالقانون، 
القانون توافر  مبينة اشتراط 
شـــرطي مدة اخلدمة الـ ١٥ مع 
الســـن احملددة قانونيا وقت 
التقاعد وهو ٤٣ عاما في ٢٠١٠ 
حتى تتسلم معاشها التقاعدي 
كامال دون تخفيض، وفي حال 
لم يكن لديها أوالد فهناك شرط 
مرور عامني متصلني على الزواج 

وهذا شرط تنفيذي.
  وأوضح املسلم ان القانون 
قد وضع استثناءات تستحق 

املختصة، مشيرة الى مزايا نظام 
التأمينـــات االجتماعية ومنها 
الشـــمول والوحدة، وســـخاء 
املزايا كتوفير املعاش التقاعدي 
ومعاش املرض ومكافأة التقاعد 
في حال عدم استحقاق املعاش 
التقاعدي، واالستبدال املتمثل 
بشراء املعاش التقاعدي بشرط 
ان يكون الشخص مستحقا له، 
واملرونة التي تتمثل في حتديد 
القانون لألســـس والضوابط 
العامة تاركا التفاصيل للقرارات 
التي تصدر في حينها حسب 

الظروف منعا للجمود.
  وبعد ذلك تطرقت املســـلم 
الى مسألة التقاعد املبكر للمرأة 
فـــي املادة ١٧ـ  البند الســـابع، 
وشـــاركتها احملاســـبة رويدا 
الســـردي في ضـــرب األمثلة 
التفصيلية الدقيقة احلسابية، 
مبينة ان املرأة املتزوجة عموما، 
أو املرأة املطلقة واألرملة بشرط 
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 آالء خليفة
  أعلن املنســـق العام للخدمات الطالبية في فرع 
اجلامعـــة العربية املفتوحة د.عبداهللا الشـــحومي 
عن اعادة تشكيل الهيئة االدارية للمجلس الطالبي 
التأسيسي في الفرع بالقريب العاجل، مشيرا الى ان 
قرار اعادة تشكيل املجلس جاء بعد دراسة ألحكام 
الالئحة التجريبية للمجلس، والذي بني ان استمرار 
املجلس السابق مخالف لعدد من مواد الئحته، وقد 
فقد املجلس نصابه بســـبب تخـــرج ٣ من أعضائه 
وتدني معـــدل ٣  آخرين، وتوقع تخرج أحد منهم، 
ما استدعى تشكيل مجلس طالبي جديد يكون ممثال 

جلميع طلبة الفرع.
  وأشار د.الشحومي الى ان املجلس الطالبي اجلديد 
سيضم في عضويته ممثلني للطلبة من جميع البرامج 
العلمية ممن مت ترشيحهم عن طريق مكتب شؤون 
الطلبة ومنسقي البرامج العلمية، واكد التزام ادارة 
الفرع بوجود متثيل طالبي فاعل يسهم بشكل ايجابي 
في تطور اخلدمات الطالبية وفق األســـس والنظم 

اجلامعية.
  وقال الشحومي: في الوقت الذي نثمن فيه جهد 
وعطاء أعضاء املجلس السابق، فإن االدارة اجلامعية 
تقدر جهودهم وتعاونهـــم وتدعوهم الى التواصل 
االيجابـــي مع اجلامعة لالســـتفادة مـــن خبراتهم 
وجتاربهم في مواقع اخرى تخدم املجتمع اجلامعي، 
وحتقق رسالة اجلامعة العربية املفتوحة، متمنيا 
لهم التوفيق في حياتهم املهنية ملن تخرج، مرحبا 
بهم كأعضاء في رابطة خريجي الفرع التي أنشئت 
حديثا، كما متنى النجاح الدراسي للمستمرين من 
اعضاء املجلس الســـابق، الســـيما أولئك الذين لم 

يحققوا املعدل املطلوب. 

 «االجتماعية» نظمت «اإلرشاد الوظيفي والتدريب المهني»
 آالء خليفة

  افتتح عميــد كلية العلوم االجتماعية 
في جامعــة الكويــت د.عبدالرضــا اسيــري 
الوظيفــي والتدريــب  معرض االرشـــاد 
املهنــي وذلـــك صباح امس االول في بهو 

الكلية.
  واوضح د.اسيري ان هذا املعرض يشجع 
على االحتـــراف، وتأهيلهم علميا وعمليا 
من خالل دورات تدريبية كثيرة جتهزهم 
للمســـتقبل الوظيفي، مؤكدا ان مثل هذه 
املعارض وامللتقيات التي اعتدنا عليها هي 
جزء من مســـؤولية الكلية جتاه املجتمع 
الوطني والطلبة، وايضـــا تخدم الطالب 

سواء في دراسته او بعد تخرجه، مشيرا 
الى ان هذا ما سارت به الكلية منذ نشأتها، 
وهـــي دائما تتفاعل مع متطلبات املجتمع 

ومتطلبات الطلبة.
  واوضح د.اســـيري ان املعرض يشمل 
العديد من الشركات املساهمة وليس فقط 
جهات خاصة في الكلية، موضحا ان هذه 
اجلهات تطرح نشاطاتها واهدافها للطلبة 
ملعرفة متطلبات ســـوق العمل، مؤكدا في 
الوقت ذاته ان كليـــة العلوم االجتماعية 
تساهم في عملية التنمية من خالل ابوابها 
الواسعة ومن خالل انطالقاتها في خدمة 

املجتمع. 


