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 آالء خليفة
  أوضح رئيس اللجنة النقابية 
ورئيس جلنة التطوير والتدريب 
باالحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فهد اجلالل ان االحتاد 
بصدد اصدار مجلته الطالبية 
التي ستكون منبرا لكل طالب 
وطالبة للتعبير عن آرائه وطرح 
ما لديه من أفكار بناءة، مشيرا 
الى ان املجلة ستحتوي العديد 
من االقســـام التي تهم شريحة 
الطلبة، منها امللف الطالبي الذي 
الطالبية،  القضايا  يتناول أهم 

امللف السياســـي إللقاء الضوء على أهم االحداث السياسية ورؤى 
الشريحة الطالبية جتاهها، وملف االنشطة والبرامج التي يقدمها 
االحتاد، وملف خاص بالطالبـــات، وملف يعنى باجلانب الديني، 
وامللف الشـــعري للكشـــف عن املواهب الطالبية بكليات ومعاهد 
الهيئة، وملف خاص مبقاالت الطالب والطالبات وعدد من املقابالت 
الصحافية التي يجريها الطلبة أنفسهم مع مسؤولي الهيئة، فضال 
عن االبواب التي تهتم باجلوانب الرياضية والثقافية واالجتماعية، 
وملف للتســـالي، كما ستتطرق املجلة لبعض اجلوانب القانونية 
والنقابية. ودعا اجلالل زمالءه الطالب والطالبات للمشـــاركة في 
حتريـــر املجلة من خالل التواصل مع أســـرة التحرير عبر املوقع 
االلكتروني للمجلة t.m.student@hotmail.com أو من خالل تسليم 
مـــا لديهم مبقر االحتاد الكائن مبنطقـــة الفيحاء ق٨ جادة ٨٠ من 

الساعة ٦ - ٩ مساء.
  وقال اجلـــالل ان االحتاد حرص على اتاحـــة الفرصة للطالب 
والطالبات للمشاركة في مجلتهم من خالل ما لديهم من مقاالت أو 
تقدمي طروحاتهم ورؤاهم ومقترحاتهم، ولفت الى ان الباب مفتوح 

أمام أي مشاركات طالبية إلثراء املجلة. 

 آالء خليفة
  اطلقت كلية بوكسهل الكويت للبنات صفحتها الرسمية 
على املوقع اإللكتروني فيس بوك وذلك من منطلق حرصها 
واهتمامها بطرح كل وسائل التواصل الفوري مع طالباتها 
ويعتبر الهدف الرئيسي من ذلك هو التواصل مع املجتمع 
ايضا وذلك لتقدمي املعلومات واخلدمات لطالبات الكلية 
واملجتمع، إضافة الى احدث االخبار عن جميع االنشطة 

والفعاليات الطالبية في الكلية.
  علما ان افتتاح الصفحة اخلاصة بالكلية تشكل حلقة 
جديدة من ضمن احللقات التـــي تنفذها الكلية من اجل 
التواصل مع املستفيدين، مشيرا الى ان الصفحة ستطرح كل 
جديد من خدمات واخبار جديدة تتعلق بالكلية، باإلضافة 
الى وجود مكتبة فوتوغرافية ومرئية جلميع نشـــاطات 

الكلية مما يعود بالنفع والفائدة على اجلميع. 

«Facebook» بوكسهل» أطلقت صفحتها على» 

 تدشين صفحة للجامعة على الـ «فيس بوك» 
والـ «تويتر» والـ «واتس آب»

 الفارس: مدينة صباح السالم الجامعية
  تضم أحدث ما توصل إليه العالم الحديث

 الجامعة المفتوحة: الحبابي مساعدًا للمدير 
للشؤون اإلدارية والشهابي للشؤون األكاديمية

 العجمي: التدريب من أساسيات تطوير 
األداء وتنمية المهارات للموظفين

 نظم مكتب مساعد العميد لالستشارات والتدريب 
في كليــــة اآلداب البرنامج التدريبي «الشــــخصية 
املغناطيسية في العمل» لصالح وزارة الصحة، حيث 
شارك في البرنامج التدريبي نخبة من أساتذة قسم 
اإلعالم في كليــــة اآلداب في جامعة الكويت د.هيام 
بوشهري ـ جامعة الكويت، والتي أشادت مبستوى 
تفاعل املتدربني خــــالل البرنامج واهتمامهم بطرح 
خبراتهم التي اثرت الدورة التدريبية وأعطت بعدا 
تطبيقيا مهما لها. وتضمن البرنامج التدريبي مناقشة 
وتعريف املتدربني باالتصال وأنواعه وكذلك لغاته، 
مما جعل املتدربني يشيدون بالدور الفعال الذي قام 
به مكتب مساعد العميد لالستشارات والتدريب بكلية 

اآلدابـ  جامعة الكويت وأيضا إدارة التدريب والتطوير 
بالوزارة لنجاح هذا البرنامج التدريبي بشكل خاص 

والبرامج التدريبية األخرى بشكل عام.
  من جانبه، أكد مســــاعد العميد لالستشــــارات 
والتدريــــب في كليــــة اآلداب د.عبدالهادي العجمي 
الذي رعى حفل اخلتام ان كلية اآلداب تعمل وجتتهد 
لدعم الكــــوادر الوطنية بجميع وزارات الدولة، كما 
أثنى في نهاية كلمته على التعاون التدريبي املتميز 
واملثمر مع وزارة الصحة والتي ال يدخر املسؤولون 
في قطاع التدريب جهدا في تطوير العاملني في وزارة 
الصحة مما يســــاعدهم على تنمية مهاراتهم وأداء 

واجباتهم على أكمل وجه. 

 أعلن املتحدث الرسمي باسم 
جامعة الكويت فيصل مقصيد 
عن دخول ادارة العالقات العامة 
واإلعالم بجامعة الكويت ممثلة 
بقسم النشر االلكتروني في بوتقة 
وسائل االتصال احلديثة، وذلك 
من خالل تدشـــني صفحة على
ـ «فيس بوك» في شبكة اإلنترنت، ال
والــــ «تويتـــــــر» باســــــم
بالنســـبـــة   (K_University)
ملســـتخدمي جهاز اآلي فون، 
مؤكـــدا عن نيـــة اجلامعة في 
التواصـــل من خـــالل برنامج
الـ «واتـــس آب» خالل الفترة 
القادمة، مشيرا الى ان البوابة 
االلكترونيـــة جلامعة الكويت 
تسعى جاهدة إلبراز الصورة 
املشـــرقة الجنـــازات الكليات 
العمـــل باجلامعة من  ومراكز 
خالل ادراج أنشطتها املختلفة 
علـــى املوقـــع االلكترونـــي

 آالء خليفة
  أكدت مديرة البرنامج اإلنشائي 
بجامعــــة الكويت د. رنا الفارس 
ان مجلــــس إدارة وأعضاء معهد 
إدارة املشــــاريع ـ فــــرع اخلليج 
العربــــي والــــذي يعد مــــن أكبر 
اجلمعيــــات املهنيــــة الرائدة في 
العالم واملتخصصــــة في مجال 
إدارة املشاريع قام بزيارته األولى 
لهذا العام الول مشــــروع يصدر 
بقانون على مستوى الكويت وأحد 
التنمية  أكبر املشاريع في خطة 
في الدولة وهو مشــــروع مدينة 
صباح السالم اجلامعية ـ جامعة 

الكويت.
  واشــــارت د. الفارس إلى أن 
الزيارة تهدف إلى إطالع أعضاء 
املعهــــد علــــى جتربــــة اجلامعة 
والتفاصيــــل الفنية للمشــــروع 
العملية واملهنية  لدعم خبراتهم 
في مجال إدارة املشــــاريع وذلك 
من خالل التعــــرف على مراحل 
وإدارة  والتنفيــــذ  التصميــــم 
العوائق  املشروع واســــتعراض 
املختلفة التي تواجه هذا املشروع 
احليوي العمالق وآخر ما وصل 
اليه املشروع، معربة عن سرورها 
بالعرض املرئي الذي عرض من 
قبل مدير املشروع تيرنر بروجكس 
والذي يعد اول عرض مرئي يقام 
في مقــــر مدينة صباح الســــالم 
اجلامعيــــة وبالتحديد في مبنى 
مجمع اخلدمــــات االدارية والذي 
انتقل اليه البرنامج االنشائي في 

نهاية عام ٢٠١٠.

 آالء خليفة
  ضمن سعي اجلامعة العربية 
املفتوحة فرع الكويت لتطوير 
طاقمها االداري واالكادميي، اصدر 
مدير اجلامعة د.موسى محسن 
قـــرارا بتعيـــني كل من د.علي 
احلبابي مساعدا للمدير للشؤون 
االدارية واملالية في فرع الكويت 
الشـــهابي مساعدا  ود.جنيب 
للمدير للشؤون االكادميية في 
فرع الكويت لينضما الى اسرة 
ادارية  اجلامعة حاملني خبرة 
واكادميية عريقة الستثمارها في 
تطوير العمل االكادميي واالداري 
بالفرع وصقل املهارات االدارية 

واالكادميية.
  اجلدير بالذكـــر ان د.علي 
احلبابي حاصــل على شهادة 
جامعـــة  مـــن  الدكتـــــوراه 
بوخارســـــت فـــــي رومانيــا 
بدرجة امتياز ويتمتــع بخبــرة 
اداريــة عريقــة تقلد فيهــا عــدة 
مناصب ادارية واستشارية في 
القطاع النفطي بشركة شيفرون 
العاملية وشركة تكساكو وشركة 
الزيت اليابانية وشركة جيتي 
للزيت وحاضر في برنامج ادارة 

.(http://www.ku.edu.kw)
  وأوضح مقصيــــد ان هذه 
اخلطوة االيجابية تأتي بهدف 
التواصــــل  تعزيــــز حلقــــات 
االجتماعــــي مــــع جميع فئات 
اجلماهير الداخلية واخلارجية 
جلامعة الكويت والتي تتمثل 

  وبينــــت د. الفــــارس أن هذه 
املجــــال لطرح  اتاحت  الزيــــارة 
األســــئلة ومناقشة كل اجلوانب 
املتعلقة بالنواحي اإلدارية والفنية 
بهدف تطوير إمكانيات األعضاء 
إدارة املشاريع وكذلك  في مجال 
استعراض الدروس القيمة التي 
ميكن استخالصها من هذا املشروع 
الذي يعد مشروعا طموحا يهدف 
إلى تعزيز وتطوير حرم جامعة 
فــــي مجموعــــة حديثة  الكويت 
ومتكاملــــة من املباني التعليمية 
واإلدارية واملجهزة على أحدث ما 
توصل إليه العلم من حيث التقدم 
التقني والفني في مجال التعليم 

اجلامعي احلديث. 
  وأعربت د. الفارس عن سرورها 
مــــن مرحلة  بانتقــــال اجلامعة 
التصميــــم الى مرحلــــة التنفيذ 
حيث مت فعال توقيع وترســــية 
مجموعة من العقود مع املقاولني 

االعمال فـــي اجلامعة العربية 
املفتوحة فرع الكويت منذ العام 

.٢٠٠٥
  بينمـــا د.جنيب الشـــهابي 
فحاصل على شهادة الدكتوراه 
من جامعة النك باجنلترا منذ 
العـــام ١٩٧٥ وتـــدرج في عدة 
فـــي عدة  اكادميية  مناصـــب 
جامعات عربية الى ان التحق 
كعضو مؤســـس في اجلامعة 
املفتوحـــة عام ٢٠٠١  العربية 
وحاضر فـــي برنامـــج اللغة 
االجنليزية بفرع الكويت، كما 

في الطلبة واملوظفني وأعضاء 
هيئة التدريس، باالضافة الى 
املدني،  مؤسســــات املجتمــــع 
مؤكدا اهمية التركيز على هذا 
الفئات  اجلانب لتزويد هــــذه 
باملعلومات املهمة على املستوى 

األكادميي.
  ومن جانب آخر أعلن مقصيد 
عن متديد فترة مسابقة التصوير 
الفوتوغرافي لألسرة اجلامعية، 
حتى يــــوم األحــــد ١٣ فبراير 
٢٠١١ والتي نظمها قسم النشر 
العالقات  بــــإدارة  االلكتروني 
العامة واإلعالم وذلك مبناسبة 
احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ عاما 
على استقاللها و٢٠ عاما على 
حتريرها من االحتالل العراقي 
الغاشم، و٥ سنوات على تسلم 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــــد ـ حفظه اهللا ـ 

مقاليد احلكم. 

للبدء بتنفيذ املشروع حيث تتم 
اآلن مباشرة اعمال التنفيذ بأعمال 
البنية التحتية، مشيرة الى انه مت 
طرح اربع حزم من اصل خمس 
حزم من الكليات التي تشــــمل ما 
يقــــارب الـ ٦ كليــــات، مبينة انه 
سيتم قريبا توقيع العقود والبدء 

بالتنفيذ.
  من جانبه اوضح نائب مدير 
معهد ادارة املشاريعـ  فرع اخلليج 
العربي م. احمد سمير أن مشروع 
املدينــــة اجلامعية هــــو من اكبر 
املشــــاريع في العالــــم من حيث 
احلجم، موضحا أن تواصل املعهد 

مهم مع هذه املشاريع ودعمها.
  واضاف أن جامعة الكويت أبدت 
ترحيبها باجلمعية، مشــــيرا الى 
انه ستكون هناك زيارات اخرى 
لدعم املشاريع في جامعة الكويت، 
متمنيا املزيد من التواصل بني معهد 
ادارة املشاريع وجامعة الكويت.

  من جانبه قال املشرف العام 
على مشاريع البرنامج االنشائي 
م. محمد جاسم بودي زيارة وفد 
معهد ادارة املشاريع ملدينة صباح 
السالم اجلامعية يبني مدى حجم 

املشروع وأهميته في الكويت.
  واضاف بودي أن هذا املشروع 
يعتبر من اكبر املشاريع التعليمية 
فــــي الكويت والعالــــم، الفتا إلى 
أن هذا الوفــــد تعرف على حجم 
املشروع وفكرته، مشيرا إلى أن 
الوفد سيكون على تواصل ومتابعة 
املشــــاريع االخرى ملدينة صباح 

السالم اجلامعية. 

انه تولى مهام تنسيق البرنامج 
بالفرع وكذلك تولى مسؤولية 
عمادة الدراسات اللغوية باملقر 

الرئيسي باجلامعة.
  من جهته، رحب مدير فرع 
اجلامعة العربية املفتوحة في 
الدين  الكويت د.طـــارق فخر 
بانضمـــام كل مـــن د.احلبابي 
ود.الشـــهابي للطاقم القيادي 
التوفيق  بالفرع، متمنيا لهما 
في مهام عملهما واالرتقاء باالداء 
الطالبـــي واالداري  االكادميي 

بالفرع. 

 تمديد فترة مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى ١٣ فبراير الجاري

 خالل زيارة معهد إدارة المشاريع للجامعة

 في إطار تطوير الطاقم اإلداري واألكاديمي 

 خالل حفل ختام برنامج تدريبي لوزارة الصحة

 فيصل مقصيد

 نبيل اخلضري

 د.طه اجلاسر

 د.رنا الفارس

 د.جنيب الشهابي د.علي احلبابي

 د.عبدالهادي العجمي مع املتدربني

 اتحاد «التطبيقي»
  أصدر مجلته الطالبية

 فهد اجلالل

 األمير يرعى حفل خريجي «التطبيقي» ١٤ مارس المقبل

 الخضري: إنشاء هيئة للسياحة يسهم بتفعيل دور صناعة 
السياحة وجعلها مصدراً من مصادر الدخل في الدولة  

 نتواصل مع قسم متابعة الخريجين لمعرفة احتياجات سوق العمل 

 بدء التسجيل لبرامج الفصل الثاني بعمادة خدمة المجتمع 
 أعلنت املدير في عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املســــتمر فوزية معرفي عن 
بدء التسجيل املسائي لبرامج ودورات 
العمادة، حيث قالت معرفي ان التسجيل 
سيشمل املقررات املسائية اخلاصة باللغة 
اإلجنليزية واللغات املختلفة وبرامج تقنية 
املعلومــــات، باإلضافة الى برامج تنمية 
املجمع املتمثلة في الطفولة والشــــباب 
واألسرة ومجموعة من البرامج التدريبية. 
وأضافت معرفي ان التسجيل سيبدأ يوم 
األحد املوافق 13 اجلاري ويستمر حتى 
األربعاء 2011/3/9 بواقع 3 أسابيع خالل 
الفترة املسائية من الساعة 5-8 مساء في 

جامعة الكويت ـ العديلية ـ مبنى عمادة 
خدمة املجتمع والتعليم املستمرـ  بوابة 5، 
علما ان التسجيل الصباحي مستمر طوال 
العام من الساعة 8:30 ـ 12:30 ظهرا في 
جامعة الكويت ـ الشويخ ـ عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمرـ  مبنى أكادميية 

12 ـ قسم التسجيل واملتابعة.
  وعن نوعية البرامج املطروحة قالت 
معرفي ان العمادة تطرح مجموعة من 
البرامج املتميزة خالل الفصل الدراسي 

الثاني تتمثل في: 
  قسم برامج تقنية املعلومات: برامج 
الكمبيوتر العامة والتخصصية باإلضافة 

الى برامج التصاميم اإللكترونية وبرامج 
البورصة.

  قســــم البرامــــج التدريبيــــة: يطرح 
مجموعة من الدورات في مجال اإلعالم 
ومجــــاالت التربية اخلاصــــة والبرامج 

التدريبية العامة.
  قســــم تنمية املجتمع: يطرح برامج 
الطفولة والشباب واألسرة مثل برامج 
الكمبيوتــــر لألطفال وبعــــض البرامج 
االجتماعيــــة واإلبداعيــــة والقانونيــــة 
والتربوية والسياحية والرياضية والفنية 
باإلضافة الى األنشطة والدورات التدريبية 

خالل عطلة الربيع.

  قسم التعليم املستمر: يطرح مقررات 
مسائية خاصة باللغة اإلجنليزية واللغات 
املختلفة باإلضافة الى دورات التوفل. وفي 
اخلتام، وجهت معرفي الدعوة للراغبني 
في االلتحاق في دورات العمادة مراجعة 
عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في 
جامعة الكويتـ  الشويخـ  قسم التسجيل 
واملتابعةـ  مبنى أكادميي 12، أو االتصال 
على قسم التسجيل واملتابعة بالعمادة 
(مباشر): 24987680ـ  54987681، كما 
ميكــــن متابعة أخبار العمادة من برامج 
ccsce. :وأنشطة على املوقع اإللكتروني

 .kuniv.edu

 محمد هالل الخالدي
  أشاد رئيس قسم السياحة 
مبعهـــد الســـياحة والتجميل 
واألزياء نبيل اخلضري مبسودة 
مشـــروع قانون إنشاء هيئة 
للســـياحة في الدولة من قبل 
وزارة التجارة. وبني اخلضري 
ان إقرار هذا القانون سيساهم 
بشـــكل كبير فـــي تفعيل دور 
صناعة السياحة وجعله مصدر 
دخل مرادفا ملصادر دخل الدولة 
الكويت مرة  األخرى ويضـــع 
أخرى على خارطة الســـياحة 

اخلليجية والعربية.
  وأضاف اخلضري انه لألسف 
الشـــديد الكثيـــرون ال يعون 
الكبيرة  األهميـــة االقتصادية 
لصناعة السياحة ومدى تأثيرها 
االقتصادي اإليجابي على الدخل 
القومي احمللي، ولكن ان رجعنا 
العاملية  الى آخر اإلحصائيات 
املتوافرة في هذا املجال لوجدنا 
ان السياحة الدولية استطاعت 
حتقيـــق ٨٥٢ مليار دوالر عام 

عدم توافر ولكن مســـألة ماذا 
نعمل وكيف نســـتخدم ما هو 
الى نتائج  متوافر حتى نصل 

مرضية.
  وأكـــد اخلضـــري ان هيئة 
السياحة سيكون لها دور أساسي 
في تنظيم صناعة السياحة في 
الكويت والتنســـيق مع جميع 
اجلهات املختلفة التي لها دور في 
إثراء هذه الصناعة كالشركات 
االستثمارية وشركات الفنادق 
واخلدمات السياحية واملؤسسات 
احلكوميـــة املختلفـــة كوزارة 
التجارة وبلدية الكويت ووزارة 
الداخلية ومن دون توافر هيئة 
تقوم بهذا الدور ســـيكون من 
الصعب جدا التنسيق واملتابعة 
بني كل تلك اجلهات ووضع خطة 
شاملة تشبع جميع احتياجات 

تلك اجلهات.
  وأشار الى ان قسم السياحة 
يهـــدف فـــي املقـــام األول الى 
أيد عاملـــة متخصصة  تقدمي 
في مجال السياحة متمثلة في 

مشيرا الى ان الكويت ال تنقصها 
مقومات سياحية ولكن حتتاج 
الى تعزيز وتقـــدمي املزيد من 
املشاريع الترفيهية والسياحية 
بجانب املتوافرة اآلن، باإلضافة 
الى عمل خطة تسويقية شاملة 
تبدأ بتعريف وتثقيف املواطنني 
واملقيمـــني أوال مبا يتوافر في 
الكويت قبل البدء بالتســـويق 
للخارج فاملسألة ليست مسألة 

٢٠٠٩ ناهيك عن املردود املالي 
للسياحة الداخلية وهذا رقم ال 

يستهان به إطالقا.
  وبني اخلضري ان هناك العديد 
من الدول ســـواء املجاورة او 
البعيدة نسبيا عن موقع الكويت 
اجلغرافي استطاعت تنشيط 
دورها الســـياحي واستقطاب 
املزيد من السياح بفضل إميانها 
بأهمية هذه الصناعة وتنويع 
مصادر دخلها بالرغم من ان تلك 
الدول ال متلك املوارد واملصادر 
الكويت.  التي متلكهـــا  املالية 
واستغرب اخلضري مقولة انه ال 
توجد سياحة في الكويت فهذه 
املقولة كنا نسمعها مثال عندما 
كان ال يوجـــد في الكويت اال ٥ 
فنادق كبرى ونســـمعها ايضا 
اآلن بعد توافر العشـــرات من 
الفنادق على سبيل املثال، وكنا 
نسمعها عندما ال يوجد لدينا إال 
كم مجمع جتاري ونسمعها أيضا 
اآلن بعد توافر مجمعات جتارية 
يتحدث عنها البعيد قبل القريب، 

تخصصات القسم املختلفة مثل 
تخصص الضيافة وتخصص 
املناسبات  الســـفر وتخصص 
وهنـــاك توجه في املســـتقبل 
الستحداث تخصصات أخرى 
بعـــد التنســـيق مـــع اجلهات 
املعنية وعمل دراســـة شاملة 
لضمان جـــدوى التخصصات 
التي ستطرح وبني اخلضري ان 
هناك تنسيقا وتواصال وتعاونا 
دائما بني القسم وإدارة متابعة 
العامة  الهيئة  فـــي  اخلريجني 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
العمل ومعرفة  لتحليل سوق 
مـــدى احتياجات الســـوق من 
تخصصات القسم حيث كانت 
إيجابية جدا  املؤشرات األولى 
لتخصصات قســـم السياحة 
عـــن طريق التعاون مع جميع 
الهيئات واملؤسسات املختلفة 
الوظيفية  لتلبية احتياجاتهم 
باإلضافة الـــى تطوير مهارات 
طلبتنا وتطوير مناهجنا مبا 
يخدم املصلحة العامة للوطن. 

 محمد الخالدي
  حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ضمن اطار 
االحتفال مبرور خمسني عاما على استقالل الكويت والعيد العشرين 
للتحرير وخمســـة اعوام على تولي صاحب الســـمو األمير مقاليد 
احلكـــم حتتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتخريج 
نخبـــة جديدة من اخلريجني املتفوقني للعام الدراســـي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
وذلك يوم االثنني املوافق ١٤ مارس املقبل في متام الساعة العاشرة 

والنصف صباحا.
  وأكد عميد النشــــاط والرعاية الطالبية د.طه اجلاسر ان الهيئة 
بتوجيهات من املدير العام د.عبدالرزاق النفيســــي تستعد للحفل 
بكل قطاعاتها علــــى االدارات والكليات واملعاهد وانه مت تشــــكيل 
جلنة عليا خاصة للقيام باعمال حفل ليكون الئقا بتشريف صاحب 
الســــمو األمير الذي يعد تكرميا جلميع العاملني بالهيئة وطلبتها 
ومتدربيها، ويبلغ عدد اخلريجني واخلريجات ١٥٩ خريجا وخريجة 

من مختلف كليات ومعاهد والدورات التدريبية بالهيئة فهم ميثلون 
اضافة جديدة لســــوق العمل احمللي من العمالــــة الوطنية املدربة 

بشتى التخصصات.
  واضاف د.اجلاسر ان عمادة النشاط والرعاية الطالبية تنظم بروڤة 
احلفل يوم األربعاء املوافق ٢٠١٠/٢/١٦ في متام الساعة الرابعة عصرا 
مبسرح الهيئة في منطقة الشامية – كلية التربية االساسية ملحق ١ 
ليتم تدريب اخلريجني على اجراءات احلفل وطريقة الصعود للمسرح 
وتسلم الشهادة من راعي احلفل واالطالع على باقي التعليمات كما 
سيتم خالل البروڤة توزيع االرواب والتقاط الصور التذكارية اجلماعية 
للخريجني التي ستنشر بالكتيب اخلاص باخلريجني، وشدد د.اجلاسر 
على حضور جميع اخلريجني املشمولني بالتكرمي والذين مت االتصال 
بهم هاتفيا للبروڤة في املوعد واملكان احملدد حتى يتسنى ادراجهم 
ضمن املكرمني وان من يتخلف عن حضور البروڤة فلن يتم ادراجه 

ضمن املكرمني باحلفل وميكنه تسلم الشهادة فيما بعد. 

 الجاسر: الخريجون إضافة جديدة لسوق العمل في شتى التخصصات 


