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 محمد الخالدي
  أعلن البنك االسالمي للتنمية عن برنامج املنح الدراسية ملواطني الدول 
املشاركة فيه للحصول على شهادة الدكتوراه واالبحاث العلمية ملا بعد 
الدكتوراه، وقد خصص البنك االسالمي املنح الدراسية للعام الدراسي 
احلالي ٢٠١١/٢٠١٠ للمتفوقني في مجال العلوم والتقانة العليا، يذكر ان 
الكويت تعتبر من الدول املشاركة في البنك االسالمي ويحق ملواطنيها 

التقدم لهذه املنح الدراسية عن طريق وزارة التعليم العالي. 

 حتت رعاية عميـــد كلية العلـــوم االجتماعية 
د.عبدالرضا اسيري تقيم وحدة الدراسات االميركية 
بالكلية لقاء مفتوحا بعنوان «برنامج اعداد القادة» 
والذي ينظمه برنامج املشـــاركة االميركية الشرق 
اوسطية مبشاركة الســـيدة دبرا سرافيني، ويدير 
الندوة د.فيصل ابوصليب، وذلك في متام الساعة 

١٢:٣٠ من ظهر اليوم في قاعة ١٢٧ بالكلية. 

 «إعداد القادة» في «العلوم االجتماعية» اليوم البنك اإلسالمي للتنمية يعلن عن منح دراسية عليا 

 بهبهاني: ١٣ قرارًا بتعيين وتجديد
  تعيين رؤساء أقسام في الجامعة 

 «التربية األساسية» تشارك في احتفاالت 
اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت 

 البدر مديراً إدارياً في معهد التدريب المهني 

 اتحاد بريطانيا وإيرلندا أقام حفل عشاء
  على شرف طلبتنا في الخارج

اللغة االجنليزية وآدابها، رئيسا 
لقســــم اللغة االجنليزية وآدابها 
بالوكالة بكلية اآلداب، وذلك ملدة 

عام اعتبارا من ٢٠١١/٢/١٣.
  ٩- تعيني د.كمال محمد مطر 
عبيد، االستاذ املساعد بقسم علم 
األدوية التطبيقي بكلية الصيدلة، 
رئيسا للقسم بالوكالة وذلك ملدة 

عام اعتبارا من ٢٠١٠/١٢/١٥.
  ١٠- جتديد تعيــــني د.محمد 
يوسف املسيليم االستاذ املساعد 
بقسم االدارة والتخطيط التربوي 
االدارة والتخطيط  رئيسا لقسم 
التربوي بالوكالة بكلية التربية 
وذلــــك ملــــدة عــــام اعتبــــارا من 

.٢٠١٠/٩/٢٤
  ١١- تعيني د.عبداملنعم اسماعيل 
عوض االســــتاذ املســــاعد بقسم 
مزاولة مهنة الصيدلة رئيسا لقسم 
مزاولة مهنــــة الصيدلة بالوكالة 
بكلية الصيدلة وذلك اعتبارا من 

.٢٠١٠/١٢/١٥
  ١٢- جتديــــد تعيــــني د.اميان 
محمد علي مقدس، االستاذ بقسم 
علم اجلراثيم بكلية الطب، رئيسا 
للقسم وذلك ملدة عام اعتبارا من 

.٢٠١٠/٩/١
  ١٣- تعيني د.عمر محمد خطاب، 
االستاذ املســــاعد بقسم العمارة، 
رئيسا لقســــم العمارة بالوكالة 
بكلية الهندســــة والبترول وذلك 

ملدة عام. 

في هذا املوضوع.
  من جهة اخرى، أصدر مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي 
قــــرارا يقضي بتجديد ندب وليد 
البدر لشغل وظيفة  عبدالرحمن 
مدير إداري ومالي مبعهد التدريب 
املهني وملدة سنة باإلضافة الى عمله 

األصلي اعتبارا من ٢٠١٠/٦/١.

حميد جراغ، االستاذ املساعد في 
قسم هندسة الكمبيوتر، مساعدا 
لعميد كلية الهندســــة والبترول 
للشــــؤون الطالبية وذلك حتى 

.٢٠١١/٨/٣١
  ٦- جتديد تعيني االستاذ د.نبيل 
عبدالفتاح قرطم، االستاذ بقسم 
الهندسة  املدنية بكلية  الهندسة 
والبترول، رئيسا لقسم الهندسة 
املدنية بكلية الهندسة والبترول، 

ملدة عام اعتبارا من ٢٠١١/٢/١١.
  ٧- جتديد تعيني االستاذ د.متر 
الدين جنيد، االستاذ بقسم االمراض 
السريرية، رئيسا لقسم االمراض 
السريرية بكلية الطب، وذلك ملدة 

عام اعتبارا من ٢٠١٠/٩/١.
  ٨- تعيني د.مشاعل عبداهللا 
احلملي، االســــتاذ املساعد بقسم 

بالكلية بضــــرورة جتديد قوائم 
احملكمني في جميع األقسام العلمية 
بالكلية مع احلرص على أال يقل 
عدد احملكمــــني عن ١٥ عضوا في 
كل تخصص مــــن دول مختلفة، 
وأال يقل عدد احملكمني عن ٢ من 
كل دولة، كمــــا أكد على ضرورة 
استكمال بيانات االتصال اخلاصة 
باحملكمني مع مراعاة السرية التامة 

 آالء خليفة
  اصدر مديــــر جامعة الكويت 
باإلنابة االستاذ د.محمد بهبهاني 
عددا من القرارات اجلامعية وذلك 

وفقا ملا يلي:
  ١- جتديــــد تعيــــني د.فضل 
الفضلي، االستاذ املساعد بقسم 
االدارة العامة رئيسا لقسم االدارة 
العامــــة بالوكالــــة بكلية العلوم 
االدارية وذلك ملــــدة عام اعتبارا 

من ٢٠١٠/١٢/٢٣.
  ٢- تكليف د.احمد علي محمد 
شريف، املدرس بقسم االعالم بكلية 
اآلداب بالقيام بأعمال رئيس حترير 
جريدة «آفاق» وذلك اعتبارا من 
٢٠١٠/١٢/١٥ والــــى حــــني تعيني 
رئيس حترير جلريــــدة «آفاق» 

وفقا للقواعد املقررة.
  ٣- جتديــــد تعيــــني د.عمــــر 
ابراهيم الصالح – املدرس بقسم 
الهندسة املدنية – مساعدا لنائب 
مدير اجلامعة للتخطيط ملشروع 
السالم اجلامعية،  مدينة صباح 

وذلك حتى نهاية ٢٠١١/١٢/١٩.
  ٤- جتديد تعيني د.ماجد محمد 
فهيم الديحاني، االستاذ املساعد 
بقسم الهندسة الصناعية والنظم 
االدارية، رئيســــا لقسم الهندسة 
الصناعية والنظم االدارية بالوكالة 
بكلية الهندسة والبترول ملدة عام 

اعتبارا من ٢٠١١/١٢/١٤.
  ٥- جتديــــد تعيني د.منصور 

 محمد هالل الخالدي
الكويت    في إطار احتفــــاالت 
باليوبيل الذهبي (مرور ٥٠ عاما) 
على االستقالل واالحتفال مبرور 
٢٠ عاما على التحرير و٥ سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
التربية األساســــية  تكثف كلية 
نشاطاتها للمشاركة بفاعلية في 
املعرض الذي سيقام على مستوى 
الكويت مبشاركة كبرى الشركات 
واملؤسسات في الدولة على أرض 
الدولية مبشرف خالل  املعارض 
الفترة من ٢٠ الى ٢٨ فبراير املقبل، 
واهتماما من مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بهذا 
احلدث طلب من عميد كلية التربية 
األساسية د.عبداهللا املهنا تفاصيل 
املشــــاركة للتأكد من استيفائها 

للشروط والضوابط.
  من جهة اخرى، وجه د.عبداهللا 
املهنا رؤســــاء األقســــام العلمية 

 محمد المجر
  أقام نائب رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
فرع اململكة املتحــــدة وايرلندا فواز محمد الهموس 
حفل عشــــاء على شرف طلبة الكويت في بريطانيا 
وايرلندا في ديوان الهموس في أبوحليفة مبناسبة 
العطلة الشــــتوية للطلبة التي يقضونها حاليا في 

الكويت.
  في البداية رحب محمد الهموس بأبنائه الطلبة 
والضيوف، ومتنى لهم التوفيق في دراستهم من أجل 
احلصول على أعلى املراتب، وان ينهلوا من شــــتى 
العلوم املتقدمة من أجل ان يعودوا ويفيدوا الكويت 
من علومهم التي درســــوها من أجــــل رفعة وتقدم 
وازدهار الوطن، وان يحولــــوا علمهم الى عمل في 
مؤسسات الدولة املختلفة بعد تخرجهم. من جهته، 
تقدم فواز محمد الهموس على عظيم شكر االحتاد 

وامتنانه لكل الذين لبوا دعوة االحتاد.
  من جانبه، أبدى النائب خالد الطاحوس شكره 
على الدعوة التي تلقاهــــا من اخوانه طلبة اململكة 
املتحدة وايرلندا ليشاركهم هذه التجمعات الطالبية، 
معترفا بدور االحتاد بتنمية قدرات الطلبة في االمور 
النقابية وما له من أهمية كونه املمثل الشرعي للطلبة 

وصوتهم املسموع، داعيا الطلبة الى ان يكونوا خير 
سفراء للكويت هناك، وان يبذلوا جهدهم في دراستهم 
كي يعودوا بالعلوم التي درســــوها ليشــــاركوا في 
بناء الكويت وتقدمها وازدهارها. بدوره، قال رئيس 
املكتب الثقافي في لندن د.محمد الهاجري انه حرص 
على تلبية دعوة االحتاد ليتواجد بني أبنائه طلبة 

اململكة املتحدة وايرلندا.
  من جهته، عبر النائب السابق محمد العبيد عن 
امتنانه للدعوة التي تلقاها من االحتاد للمشــــاركة 
في هذا التجمع لطلبتنا في اململكة املتحدة وايرلندا، 
مؤكدا ان االحتاد ميثل شريحة كبرى ومهمة من أبناء 
الكويت في اخلارج. كما طالب النائب السابق أحمد 
املليفــــي الطلبة بنيل أعلــــى املراتب واملؤهالت من 
خالل اهتمامهم بدراستهم والتركيز فيها لكي يعلوا 
من شأن الوطن، مؤكدا دور االحتاد الكبير في متثيل 
شريحة كبيرة من طلبة الكويت في اخلارج، وشكر 
املليفي االحتاد على هذه الدعوة الكرمية التي يعتز 
بها كونها من ســــفراء الكويت في اخلارج، موضحا 
انه دليل على حــــرص االحتاد على اجتماع الطلبة 
املغتربني في اخلــــارج، وحتى عند عودتهم للوطن 

لتقوية أواصر االخاء واأللفة بينهم. 

 د.محمد بهبهاني 

 د.عبداهللا املهنا د.عبدالرزاق النفيسي

 املشاركون في حفل العشاء

 الشيخ علي اجلابر في مقدمة احلضور خالل حفل تكرمي متفوقي «التربية» 

 العبداهللا افتتح معرض الكتاب األول في «الحقوق»:
  الثقافة تلعب دوراً مهماً في ترسيخ كرامة اإلنسان 

 رفض التعليق على سؤال عن إشاعات حول تعيين قيادات في صفقات بسبب االستجواب 

 جولة في املعرض 

(أنور الكندري)   الشيخ أحمد العبداهللا مفتتحا املعرض مبشاركة د.بدر اليعقوب ود.ميمونة الصباح 

 آالء خليفة
  افتتح وزير اإلعالم ووزير 
النفط الشــــيخ احمد العبداهللا 
معرض الكتاب القانوني األول 
في كلية احلقوق بجامعة الكويت 
صباح امس بحضور عميد الكلية 
د.بــــدر اليعقوب وعميدة كلية 

اآلداب د.ميمونة الصباح.
  وكان لوزير اإلعالم ووزير 
النفط الشــــيخ احمد العبداهللا 
كلمــــة للصحافيني عقب قيامه 
بجولة في املعرض، قال فيها: 
يســــعدني ويشرفني ان أفتتح 
املعرض االول للكتاب في كلية 
احلقوق بجامعة الكويت وهذه لم 
تكن املرة االولى التي أحضر فيها 
الى «احلقوق» فمنذ أسابيع قمت 
بافتتاح امللتقى االعالمي االول 
للشباب، متمنيا املزيد من اقامة 
تلك املعارض التي تعود بالفائدة 
على شبابنا وتبرز االصدارات 
القانونية التي يقوم بها الدكاترة 
الكويتيون او غيرهم في العالم 

العربي في مجال احلقوق.
اننا بحاجة  العبداهللا    وأكد 
الى ثقافة  األيام احلالية  خالل 
قويــــة، مؤكدا أن الثقافة تلعب 
دورا مهما في ترســــيخ كرامة 
الواجهــــة  االنســــان، وابــــراز 

احلضارية للمجتمعات.
  ورفــــض العبداهللا التعليق 
على جلســــة االستجواب التي 
ســــتعقد (اليــــوم) كما رفض 
الرد على سؤال عن االشاعات 
التي تدور حاليا حول ان هناك 
صفقات بــــني احلكومة لتعيني 
قيــــادات نفطية علــــى خلفية 

االستجواب.
  من ناحيته، قال عميد كلية 
احلقوق بجامعة الكويت د.بدر 
الكتاب  اليعقوب ان معــــرض 
الكثير  القانونــــي االول يضم 
املنتشرة  القانونية  الكتب  من 
في البلد وكان هدفنا من اقامة 
املعرض هــــو محاولــــة اعادة 
املواطن والقانوني الى الكتاب 
خاصة ان هناك حالة من الهجر 
الكثيــــر من بلدان  للكتاب في 
العالم واالجتاه الى الوســــائل 
االلكترونية احلديثة، موضحا 
ان الكتاب هو الثروة احلقيقية 

كانــــت تقتصــــر بعثاتنا على 
اجنلترا وأميركا وفرنسا وبعض 
الدول العربية ولكننا حاليا نقوم 
بارسال بعثات الى أملانيا وايطاليا 
لذلك فإننا نحاول نشر الثقافة 
القانونية حتى يستطيع االنسان 
ان يعرف التوجهات القانونية 
األخرى كما اننا نطمح الرسال 
بعثات الى الصني واليابان في 
الوقت احلالي ألن تلك الدولتني 

هما االقتصاد القادم.
  وفــــي رد د.اليعقــــوب على 
سؤال خاص بدور العمادة في 
استنكار ما حدث للدكتور عبيد 
الوسمي أستاذ القانون بالكلية 
اوضح د.اليعقوب ان اي مواطن 
كويتي يرفض مبدأ العنف ألن 
الكويت دولة حضارية ومتقدمة 
ولكن أيضــــا يجــــب ان نعلم 
الظروف واملالبســــات احمليطة 

باملوضوع.
  وتابع قائال: وال نســــتطيع 
احلديث حاليا بشــــكل موسع 
حول ذلك املوضوع ألن القضية 
بيد القضاء وهو الذي يحســــم 
ألن د.عبيد الوسمي رفع دعوى 
على بعض أفراد القوات اخلاصة 
الذيــــن تعدوا عليــــه بالضرب 
وأيضا هــــو مقدم للمحكمة في 
قضايا أخرى والكلمة األخيرة 

ستكون للقضاء.
  وحــــول عدم صــــدور بيان 
من عمادة الكلية يســــتنكر ما 
حــــدث للدكتور الوســــمي قال 
د.اليعقوب: بعض أساتذة الكلية 
قاموا بإصــــدار بيان ولكن مع 
األســــف لم يعــــرض علي ذلك 
البيان. اجلدير بالذكر ان اجلهات 
املشاركة في املعرض هي: وزارة 
األوقاف، جمعية القانون بكلية 
احلقوق، ادارة الفتوى والتشريع 
مبجلس الوزراء، وحدة التأليف 
والنشر بكلية احلقوق، وزارة 
العلمي،  النشر  العدل، مجلس 
ادارة املكتبــــات بكلية التربية، 
مكتبة كلية احلقوق، مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، وزارة 
الكتب،  اإلعالم، مؤسســــة دار 
مكتب العالقــــات العامة بكلية 
احلقوق، مكتبة النوري، جمعية 

احملامني الكويتية. 

وهو جتربة موجودة في فرنسا 
وأميركا واجنلترا ويكون الكتاب 
مختصــــرا للقانون لذا فإن كل 
مواطن كويتي في أوروبا يعرف 
حقوقه وواجباته القانونية مبا 
يخلق مجتمعا آمنا ولكننا في 
الكويت مع األسف الناس تتجاهل 
تلك األمور. وأشار الى ان جميع 
الكتب املوجودة في املعرض تخص 
القانون نظرا ألن هدف املعرض 
القانونية السيما  الكتب  نشـــر 
اخلاصة باملؤلفني الكويتيني من 
أجل التعريف بدورهم في اثراء 

املجتمع.
  متابعا: ونحن في الســــابق 

القارئ على  التصاقا دائما مع 
خــــالف األجهــــزة االلكترونية 
احلديثة وفي أوروبا حاليا هناك 
الكتاب،  الى  محاوالت للعودة 
الكتاب يعطي  مــــع  فاالرتباط 
حالة من احلب والعاطفة وكلما 
زادت قراءة الكتــــب زاد العلم 
واملعرفة، مشددا على اهمية ان 
يكون في بيت كل مواطن كويتي 
مكتبة تضم مجموعة من الكتب 

املختلفة.
  وحول التفكير في اثراء كتاب 
اجليب كمــــا هو معمول به في 
الكثير من الدول قال د.اليقعوب: 
بالفعل فكرنا في كتاب اجليب 

املوجودة ويساعد على تثقيف 
املجتمع الكويتي ثقافة عالية كما 

يساعدنا على تقدم املجتمع.
  ولفــــت د.اليعقــــوب الى ان 
املعرض يقدم زهرة املجتمع من 
القانونيني  الكويتيني  املثقفني 
أصحاب االصدارات، ولكن الكثير 
من ابناء املجتمــــع الكويتي ال 
يعلمون عنهم، وكان املعرض 
فرصة طيبــــة للتعريف بتلك 
النخبة املتميزة، متمنيا التوسع 
في املعرض العام املقبل ليشمل 
مكتبات عربية وأجنبية كثيرة 

حتى تعم الفائدة.
  وأردف: ان الكتــــاب يعطي 

 «التربية» كرّمت متفوقيها في «تميزنا فأنجزنا» 

الكوكبة والصفوة من طالبات 
وطـــالب كلية التربيـــة الذين 
متيزوا وتفانوا في دراســـتهم 
فحققـــوا بذلك اجنازا متثل في 

تفوقهم ومتيزهم. 

القيام به.
  بدورها تطرقت رائدة جمعية 
التربية د.نوال العثمان بكلمة 
ارجتاليـــة عن املشـــاعر التي 
تولدت لديها بعد مشاهدة هذه 

التربية تبـــذل قصارى جهدها 
العداد جيل من معلمي ومعلمات 
املستقبل قادرين على االرتقاء 
بالعملية التربوية وهذا ما حتاول 
الكلية ممثلة بعمادتها واساتذتها 

 آالء خليفة
  نظمت جمعية التربية بجامعة 
الكويت حفـــال لتكرمي الطالب 
والطالبات الفائقني حتت شعار 
«متيزنا فأجنزنا» برعاية النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
حيث ناب عنه ابنه صباح جابر 
املبارك الصباح وبحضور محافظ 
العاصمة الشـــيخ علي اجلابر 
األحمـــد الصباح وحضور عدد 
من االساتذة وقياديي اجلامعة 
وممثلـــي الشـــركات واجلهات 
الداعمة والراعية للحفل والفائقني 

وذويهم.
  وفي هذا االطـــار بني عميد 
كلية التربيـــة بجامعة الكويت 
د.عبدالرحمن األحمد في كلمته 
أن كليـــة التربية تفتخر بتميز 
وتفوق هذه الكوكبة من الطالب 
والطالبات الذين سيســـاهمون 
بعلمهم ومتيزهم في رقي الكويت 
الى ان كلية  ونهضتها، مشيرا 

 التربة
  

  ُيعزى تكويــــن التربة في الكويت الــــى عمليات النقل 
والترســــيب بفعل مياه السيول خالل العصور التي كانت 
سائدة في املنطقة قبل حقبة اجلفاف احلالية حيث تشكلت 
التربة في املناطق املنخفضة من فتات صخري غير متجانس 
فــــي احجام حبيباته، ومتباين في تركيبه املعدني مت نقله 
من مسافات بعيدة في جزيرة العرب وعند سيادة اجلفاف 
وانتهاء العصر املطير تعاظم دور الرياح في تشكيل التربة 
وتقلص دور املياه واقتصر على فترات نادرة احلدوث وحتى 
ظروف اجلفاف التي ســــادت حدث انتقال الغرين والطني 
والرمال الدقيقة مع املواد العضوية من التربة املترســــبة 
بفعل السيول كذلك نحت بعض املنخفضات واخلبرات مثل 
منخفضات أم الرمم وأم العيش باجلزء الشــــمالي الشرقي 
من الكويت وســــاعدت هذه العمليات على سيادة الكثبان 

الرملية وفرشات الرمال في مناطق متعددة.
  شهد خالد الحميدة
  تربية بيئية 

 المسلسالت التركية
  

  اجتاحت املسلسالت التركية في السنوات االخيرة 
البيوت العربية بقوة واستولت على عقول الصغار قبل 
الكبار بل امتد تأثيرها إلى االعالم العربي فتأثرت بها 
الدراما اخلليجية والسورية فحاولت تقليدها ومحاكاتها 
بغير وعي بأفكارها املسمومة والهدامة لثقافتنا االسالمية 
والعربية، فهذه املسلسالت املدبلجة الى العربية تقوم 
بترويج افكار وأســـلوب للحيـــاة يتعارض مع القيم 
االنسانية قبل االسالمية مثل تشجيع العالقات املجرمة 
والزنا واختالط االنساب وقبول ذلك في االسرة كتصرفات 
مقبولة وايضا تعاطي املسكرات كأنه مشروب عادي 
وعرض مشاهد خادشة للحياء العام وكل هذا واإلعالم 
واألسرة ليس لهم دور فعال حول ما يحصل بل على 
العكس تشجع وتســـمح مبثل هذه املسلسالت التي 

تعرض يوميا ملدة ٢٠٠ حلقة فأكثر.
  ياسمين الظفيري
  كلية التربية 

 النباتات في البيئة البرية الكويتية
  

  إن من يزور صحراء الكويت في وقت الربيع 
حيث يكون املناخ معتدال، يالحظ وجود نباتات 
برية جميلة متنوعة، منها احلولية او املوسمية 
وهي التي تتكاثر بعد تساقط االمطار وتكمل 
دورة حياتهـــا في فترة زمنية قصيرة، ومنها 
النباتات املعمـــرة او الدائمة وهي ذات جذور 
عميقة متتاز بصفات فسيولوجية تعينها على 
االســـتفادة من املياه القليلـــة في التربة ومن 
الرطوبة في اجلو. وتنمـــو النباتات املعمرة 
وتزهـــر في فصل الربيع وتكمل دورة حياتها 
اخلضرية بتخزين املواد الكربوهيدراتية في 
جذورها أثنـــاء فصل الصيف وتظل في فترة 
سكون عند اشتداد حرارة اجلو وجفاف التربة 

وسخونتها.
  ياسمين خالد العبيدان
  جامعة الكويت ـ كلية التربية 

 مشاركات طالبية 

 اختتام «المهام
  اإلدارية للسكرتارية 

اإللكترونية» 

 اختتم مكتب االستشارات 
والتدريب بكلية العلوم بجامعة 
الكويت دورة تدريبية بعنوان 
«املهام االدارية للســــكرتارية 
االلكترونية مستوى متقدم» 
شــــاركت فيهــــا مجموعة من 
الكويــــت  موظفــــي جامعــــة 
من مختلف كليــــات وادارات 

اجلامعة.
  وبهذه املناسبة، القى مدير 
مكتب االستشارات والتدريب 
د.حمد املطر كلمة رحب خاللها 
باحلضور مقدما خالص شكره 
وتقديره لكل املتدربني املشاركني، 
مضيفا ان هذا التعاون املثمر مع 
ادارة التطوير االداري والتدريب 
الكويــــت يعد احدى  بجامعة 
صور التواصل الناجح ما بني 
اجلامعــــة وموظفيها لالرتقاء 

بأدائهم الوظيفي. 


