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 محمد هالل الخالدي
ادارة متابعــــة اخلريجني    شــــاركت 
وسوق العمل التابعة لقطاع التخطيط 
والتنمية فــــي الهيئة العامــــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب باملهرجان اخلاص 
مبناســــبة الذكرى اخلمسني لالستقالل 
والعشرين للتحرير ومرور خمس سنوات 

على تولي صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مقاليد احلكم والذي نظمته 
محافظة مبارك الكبير. وبهذه املناسبة 
صرح مدير ادارة متابعة اخلريجني وسوق 
العمل د.حسني قاسم بان مشاركة االدارة 
كانت الســــتعراض آخر املستجدات في 

اسواق العمل الوطنية. 

 «التطبيقي» شاركت في معرض محافظة مبارك الكبير

 الجامعة العربية المفتوحة احتفلت باألعياد الوطنية تحت رعاية وحضور وزيرة التربية والتعليم العالي

 الحمود: تغذية سوق العمل بالكفاءات المسلحة بالعلم والمهارات
وترعرع في الظالل الوارفة لهذا الوطن 
اخلير وهاهنـــا اليوم نلتقي ابتهاجا 
مبرور خمسة أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير سدة احلكم وهي خمسة 
كواكب مشـــرقة في عقد فريد يزين 

جبني الوطن.
  وأردف د.فخـــر الدين قائال: خالل 
السنني اخلمس الفائتة قّدم فرع اجلامعة 
العربية املفتوحة في الكويت نحو ٥٠٪ 
من مجموع خريجي اجلامعات اخلاصة 
للبالد، أي ما يزيد عن ثالثة آالف شاب 
وشابة انضموا الى مختلف مجاالت 
سوق العمل متسلحني مبهارات جديدة 
ومعرفة متجددة يثرون بها مواقعهم 
حاملـــني عاليا راية اجلامعة العربية 
املفتوحة ومازال فرع الكويت يواصل 
العطاء بافتخار في دولة تدعم العلم 

والتعليم.
  وأضاف: ما أجمل ان نتمتع باحلياة 
في وطن عزيز يحتفل بعيد حتريره 
العشرين حتت قيادة مستنيرة تسعى 
جلعله مركزا اقتصاديا عامليا يفتح 
ألهل الكويت واملقيمني على أرضها 
الطيبة مجاالت واسعة من التطور 
والنمو يتيح امام التعليم العالي دورا 
واسعا في التأهيل والتطوير، وهو دور 
يواصل أداءه فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت ويستعد لتعزيزه 
وتنميته وتعميقه من خالل برامج 
جديدة وتخصصات مســـتجدة في 
مرحلتي البكالوريوس واملاجستير، 
في اطار االستجابة لرؤية صاحب 
السمو األمير ملستقبل الكويت الزاهر 
وبجهود قيادتها وأبنائها واملخلصني 

لها. 

دعم البحث العلمي والنهوض بالتعليم 
العالي وتوفير فرص متكافئة في العديد 
من املجتمعات العربية لالستفادة من 
التعليم العالي والتدريب واملعرفة مع 
رؤية صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد فـــي اهتمامه ودعمه 
البشـــرية املستدمية، ومن  للتنمية 
هذه الـــرؤى والتطلعات واملنطلقات 
واالهتمامـــات املشـــتركة فقد أولت 
اجلامعة العربية املفتوحة من خالل 
فرعها في الكويت وفروعها في جميع 
الدول العربية اهتماما خاصا باعداد 
مجاميع من اخلريجني على مستوى 
عال من الكفاءة العلمية بهدف املساهمة 
الفعالة مبســـار التنمية الذي تتطلع 
الكويت الى حتقيقه على املســـتوى 
احمللي العربي واالسالمي، الى جانب 
ما قامت به اجلامعة بتوقيع عدد من 
اتفاقيات التعاون والشراكة مع العديد 
من اجلامعات واملؤسســـات البحثية 
العريقة في العديد من دول العالم وفي 
مقدمتها اجلامعـــة العربية املفتوحة 

في بريطانيا.
  وفي كلمة مدير فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت د.طارق فخر الدين، 
أوضح: اننا جنتمع في هذه األمسية 
من شـــهر فبراير اجلميل لنعّبر عن 
الوفاء والعرفان للكويت العزيزة التي 
احتضنت اجلامعة العربية املفتوحة 
مقرا وفرعـــا، فمنذ ما يقـــارب عقدا 
من الزمان شـــهدت ارض هذا الوطن 
املعطاء ميالد اجلامعة برعاية حانية 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظـــه اهللا ورعاه، مضيفا: 
ومن تلك االنطالقة منا فرع الكويت 

والدولي كما حتمل السنوات اخلمسون 
املاضية من مسيرة استقالل الكويت 
ذكريـــات عزيزة علـــى كل من عرف 
الكويت وأهلها حيـــث تتميز بنظام 
الى  بـــه اضافة  دميوقراطي يحتذى 
كونها منوذجا مميزا في دعم التحوالت 
التنموية في العديد من بلدان العالم 
عالوة على دورها البارز في ترسيخ 

مبادئ التسامح والسالم العاملي. 
  وأعرب عن ســـعادته بان تلتقي 
رسالة اجلامعة العربية املفتوحة في 

اجلامعة أرحب بكل من شارك في هذه 
األمسية واالحتفال اخلاص مبرور ٥٠ 
عاما على عيد استقالل الكويت ومرور 
٢٠ عاما على التحرير و٥ أعوام على 
تولي صاحب الســـمو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
  ولفت د.محســـن الى ان اليوبيل 
الكويت يحمل في  الذهبي الستقالل 
طياته ســـنوات من الشقاء والعطاء 
واالجناز واملســـاهمات على مستوى 
الكويت واملستوى العربي واإلسالمي 

اخلاصة في تغذية سوق العمل الكويتي 
والعربي بالكفاءات املســـلحة بالعلم 
واملهارات، فله مني ومنكم ومن اهل 

الكويت كل حتية وتقدير.
  بدوره، قال مدير اجلامعة العربية 
املفتوحة د.موسى محسن: بالنيابة عن 
صاحب السمو امللكي األمير طالل بن 
عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس 
املفتوحة  العربيـــة  أمنـــاء اجلامعة 
ورئيس برنامج اخلليج العربي للتنمية 
وأعضاء مجلس األمناء ومنســـوبي 

٥ سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد مقاليد 
احلكم وتسمية ســـمو الشيخ نواف 
األحمد وليا للعهد، وهي كلها مناسبات 
جديرة بان نحتفي بها وان نعبر من 
أعماق قلوبنا عن فرحتنا الغامرة بها 
وسعادتنا الكبيرة مبعطياتها العظيمة 
ومـــا حتقق فيها من اجنازات وطنية 
نفتخر بها، داعيـــة اهللا عز وجل ان 
يعيدها علينـــا جميعا وعلى وطننا 
العزيز بكل اخلير والتقدم واالزدهار 
وان تبقى الكويت دائما دار امن وامان 
وعز واستقرار بفضل القيادة احلكيمة 
التي جتعل الكويت كما قال صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد 
«وطننا اخلالد» ومهمة احلفاظ على 
أمنهـــا واســـتقرارها ورخائها مهمة 
تاريخية قام بها األجداد ونحن اليوم 
نتحمل املسؤولية عنها، فهي الوجود 
الثابت لنا، نضع مصلحتها فوق أي 
مصلحة وجنسد من خاللها وحدتنا 
الوطنية التي جمعت أهل الكويت في 
أحلك الظروف في صف واحد كأنهم 

بنيان مرصوص.
  وتابعت د.احلمود قائلة: هذه هي 
املعاني التـــي ينبغي ان نعيها جيدا 
وان جنســـدها من خـــالل جامعاتنا 
ومؤسســـاتنا العلميـــة واألكادميية 
ومنها اجلامعة العربية املفتوحة التي 
أنشئت مببادرة كرمية من مؤسسها 
صاحب السمو امللكي األمير طالل بن 
عبدالعزيـــز، جزاه اهللا خيرا، لتفتح 
لشبابنا في الكويت وللمتواجدين على 
أرضها نافذة على التعليم األكادميي 
املميز، ولتساهم مع نظيراتها اجلامعات 

 آالء خليفة
  أكدت وزيرة التربية ووزيرةالتعليم 
العالي د.موضي احلمود ان االحتفاالت 
بالعيد الوطني وبذكرى التحرير ينبغي 
ان تكون في اطار املعنى الذي حدده 
صاحب السمو األمير في قوله «ليس 
العيد الوطني أو التحرير يوما للمظاهر 
أو االضواء والبهجة بل هو قبل كل ذلك 
وبعده يوم للوقفة مع النفس وقياس 
لدرجة االلتزام ومدى ما قدمه كل منا 
ألهله ووطنه وأمنه وما يتحتم عليه 
ان يتمه في مستقبله من عطاء يفخر 

به ويزدهي به وحده».
  جـــاء كالم د.احلمود خالل احلفل 
الذي نظمته اجلامعة العربية املفتوحة 
مبناسبة األعياد الوطنية للبالد مساء 
أمس االول في أمسية وطنية جميلة 
احتضنتها قاعة االفراح بفندق كراون 
بالزا حتت رعايتها وبحضور املستشار 
الســـمو األمير  االقتصادي لصاحب 
وعضو مجلس األمناء وعضو اللجنة 
التنفيذية في اجلامعة العربية املفتوحة 
د.يوســـف االبراهيم ومدير اجلامعة 
العربية املفتوحة د.موســـى محسن 
ومدير فرع الكويت د.طارق فخرالدين 
وعدد من أعضـــاء الهيئة األكادميية 
واالدارية باجلامعة. والشـــيخة امار 
جابر الصباح ورئيسة مجلس أمناء 

اجلامعة اخلاصة د.فريدة العلي.
  وقالت: يســـعدنا لقاءكم في هذه 
األمسية الطيبة التي نلتقي فيها معا 
لالحتفال بهذه املناســـبات الوطنية 
العزيزة التي يعيشها وطننا العزيز 
وهي الذكرى اخلمســـون لالستقالل 
والذكرى العشرون للتحرير ومرور 

 د.موضي احلمود ود.يوسف اإلبراهيم ود.موسى محسن خالل احلفل

 التعرف على تاريخ الوطن هدفها األساسي

 مسابقة في «األميركية» 
  لتصميم شعار عيدي الوطني والتحرير

 بيان عاكوم
  مبناسبة االحتفال باالعياد الوطنية والتحرير 
تقيم اجلامعة االميركية سلسلة نشاطات يأتي من 
ضمنها مسابقة تصميم شعار احتفال عيدي الوطني 
والتحرير والذي تنظمها اجلامعة لقسم التصميم 
الغرافيكي حتت رعاية مركز التراث العربي، وبادارة 
د.ليزا اوركوفيتش، وفاز في املســـابقة الطالبتان 

فارنان الهديري ومرمي غماشة.
  وحول هذه املسابقة قالت استاذة مادة التصميم 
الغرافيكي واملشرفة على املسابقة مرمي احلسينية 
ان الهدف من هذه املسابقة هو مشاركة الطالب في 
االعياد الوطنية والقاء الضوء اكثر على تاريخ 
وطنهم، الفتة الى ان الشـــعار الفائز سيوضع 
على جميع االخبار الصادرة عن اجلامعة خالل 

فترة االعياد.
  وبينت احلســـينية ان الطالب ايضا شـــاركوا 
فـــي تصميم كتيبات تتنـــاول تاريخ الكويت في 
املاضي واحلاضر ولـــكل منهم احلرية في االفكار 

التي يختارونها.
  اما عن سبب اختيار الشعار الفائز فقالت: النه 
قريب للشعارات الرسمية، كما ان فكرة تصميمه 

شملت تاريخ عيدي الوطني والتحرير.
  وعلى اجلانب اآلخر تنظـــم اجلامعة معرضا 
للصور بأنامل طالبها متحورت جميعها حول تاريخ 
الكويت وقال د.وليم اندرسون املشرف على هذه 
الرسومات، ان الهدف منها بحث الطالب في ماضيهم 
والتعرف على موروثاتهم الثقافية واالطالع على 

اجنازات املاضي التي عملت الكويت اليوم. 

 رابطة التطبيقي التقت مدير الهيئة وأكدت تطبيق اللوائح في «اإلشرافية»

 العجمي: صرف مخصصات المبتعثين قريبًا
االشرافية، وكذلك البت فيها بأسرع 
ما ميكن وأال تؤخر أكثر من ذلك 
النعكاس تأخيرها الســــلبي على 
مصلحــــة العمل. وأشــــار رئيس 
الى استجابة د.النفيسي  الرابطة 
الرابطة مبســــاواة  أيضا ملطالبة 
أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
بنظرائهم في جامعة الكويت فيما 
يخص املقابل الذي يتقاضونه نظير 
الســــاعات االضافية البالغ ٢٠٠٠ 
دينار لكل مقرر دراسي وإدراجه 
علــــى جدول أعمــــال أول اجتماع 

ملجلس االدارة.
  وأضاف د.العجمي ان الرابطة 
طلبت مراجعــــة الئحة الوظائف 
االشــــرافية لتالفي الثغرات التي 
تبينت بعد تطبيقها كما عرضت 
مع مدير الهيئة خطة االحتفاالت 
التي أعدتها الرابطة ملناسبة اليوبيل 
الفضي «مرور ٢٥ عاما» على انشاء 

الهيئة. 

معلقة، مبينا ان بدل طبيعة العمل 
ملبتعثي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٨ من أعضاء 
هيئة التدريس سيصرف في الوقت 

نفسه.
  وقال د.العجمي ان الرابطة أكدت 
ضرورة تطبيق اللوائح ومراعاة 
العدالة في التعيينات في الوظائف 

 جــــددت رابطة أعضــــاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب موقفها بالتأكيد 
على ضرورة فصــــل التعليم في 

الهيئة عن التدريب.
  وطلبت الرابطة من املدير العام 
ان  النفيسي  للهيئة د.عبدالرزاق 
يكون موقــــف االدارة داعما لهذا 
التوجــــه الذي يصب في مصلحة 
الهيئة وفق ما أكد الفريق الكندي 
الذي أعد تقريرا بهذا اخلصوص 

في وقت سابق.
  وناقشــــت الرابطة لدى لقائها 
املدير العام للهيئة االســــراع في 
صرف مخصصات املبتعثني التي 
أقرت في فبراير ٢٠١٠ وأكد د.معدي 
العجمي رئيــــس الرابطة جتاوب 
د.النفيسي مع جميع ما طرح مبينا 
انه وعد بأن تصرف خالل السنة 
املالية احلالية إن أمكن أو ترحيلها 
الى السنة املالية املقبلة كأمانات 

 مسؤولو الجامعات المشاركة في «كويت أديو»: توفير 
عدة تخصصات لتأهيل الطلبة وتخريج كوادر مدربة

مدير ادارة التسويق والعالقات 
العامــــة باجلامعــــة عبــــداهللا 
الرئيســــي الذي أوضح لنا ان 
اجلامعة تعتبر اجلامعة االملانية 
فــــي منطقة اخلليج  الوحيدة 
وذات ارتباط أكادميي بجامعة 

أر دبليو تي اتش اخن، 
  وتسعى اجلامعة لتوفير بيئة 
تعليمية متميزة وذات جودة 
عالية تتوافق مع رؤى ومتطلبات 
املنطقة وفرص التسجيل متاحة 
ملواطني ومقيمي الشرق االوسط 
ولغيرهم من أبناء مختلف دول 

العالم، 
  وأعلن عــــن حصول برامج 
العلوم على االعتماد األكادميي 
الدولي في الوقت الذي تترقب 
فيه اجلامعــــة احلصول على 
االعتماد الدولي لبرامج الهندسة 

واملاجستير، 
  وتستعني اجلامعة بأساتذة 
ذوي خبــــرة عامليــــة وتعتمد 
الذي  التدريــــس  على منهــــج 
يتناسب مع احتياجات الطالب، 
وتقدم اجلامعة برامج ما قبل 
اجلامعة وبرنامج البكالوريوس 
واملاجستير حيث تتسم البرامج 
بطابع التفوق االملاني واحلرص 
على توجيــــه الطلبة لتحقيق 
أقصى معدالت النجاح وتنظم 
اجلامعة رحالت ثقافية للطالب 
املتفوقني عالوة على توفير جهاز 
حاســــب آلي محمــــول جلميع 
الطــــالب املســــجلني ببرنامج 
الســــنة التأسيســــية وبرامج 

البكالوريوس. 

املرادي  عمدت سلسلة فنادق 
الى تأسيس مدرسة سياحية 
الهـــدف منهـــا توفيـــر أيدي 
عاملة مختصـــة يقع تدريبها 
واســـتقطابها واستيعابها في 

فنادق املرادس
  وتابع قائال: وهذه املدرسة 
الفتية والتي تبلغ من العمر ٦ 
سنوات استطاعت ان تكون معدل 
٩٠٠ طالب في مجاالت متعددة 
كوكاالت االســــفار والتصرف 
الفندقي واالســــتقبال واالقامة 
والطوابق واملطعم والتنشيط 
السياحي  الســــياحي والدليل 
العاملــــي واملرطبات  واملطبخ 
النجاح تقدر  العاملية، ونسبة 
كل عام بـ ٩٨٪ وهذه اجلودة في 
التكوين هي نتاج اطار تدريس 

على مستوى عال.
  مضيفــــا: وقامت املدرســــة 
بعمليــــات توأمة مع عدة دول 
نذكــــر منها ايطاليا، فرنســــا، 
املانيا، كندا، وكذلك كان الشرف 
للمدرســــة بتدريب كوادر من 
الســــلطانية  قصــــر الضيافة 
بسلطنة عمان، اما فيما يخص 
املشــــاركة في املعــــارض فقد 
دأبت املدرســــة على املشاركة 
خالل السنوات الثالث األخيرة 
في معرض مســــقط بسلطنة 
عمان وطرابلس وبنغازي في 
ليبيــــا وكذلك معرض التعليم 

بالكويت.
  وكان ختام جولتنا في جناح 
اجلامعة االملانية للتكنولوجيا 
في سلطنة عمان وحتدثنا مع 

بأجور مالية عالية في شركات 
تكنولوجيا املعلومات في جميع 
أنحاء العالم وهذا التطور جعل 
اســـم الفلبني على أعلى قائمة 
اجلهات الرئيســـية التي تقدم 
اليد العاملـــة املتخصصة في 

احلاسوب في قارة آسيا.
  وتقدم اجلامعة عدة دورات 
في كلية العلوم االدارية واملالية 
«بكالوريوس االعمال التجارية 
واملعلومـــات، بكالوريـــوس 
الدولية، ماجستير  الدراسات 
ادارة االعمال»، كلية دراسات 
احلاسوب «بكالوريوس علوم 
احلاسوب، ماجســـتير علوم 
احلاســـوب»، وكلية الهندسة 
«بكالوريوس هندســـة تقنية 
املعلومات، بكالوريوس هندسة 
ميكانيكا االلكترونيات»، كلية 
الطـــب «بكالوريـــوس علوم 
العام  التعليم  الطب»، ومركز 

«دورات التعليم العام». 
 your وشـــعار اجلامعة هو  
access to success واملوقـــع 
www. االلكتروني للجامعة هو

amaiu.edu.bh
  ومن جناح مدرسة املرادي 
الســـياحية قال املديـــر العام 
ابراهـــام:  للمدرســـة محمـــد 
تعتبر الســـياحة التونســـية 
ســـياحة متطورة موضحا ان 
سلسلة فنادق املرادي من أهم 
الفنادق في تونس فهي تتميز 
بتنوع املنتوج السياحي ونظرا 
للحاجة املاسة من اليد العاملة 
املختصة في امليدان السياحي، 

الثانية على التوالي حيث يتم 
عرض برامج ومنح املاجستير 
والدكتوراه التي تقدمها اجلامعة 
في مختلـــف التخصصات في 
ثماني كليات علمية وانسانية 
جلميـــع الراغبني في مواصلة 
دراســـاتهم العليا في مختلف 

الدول واجلنسيات. 
  وقال جمعة: هناك ٨ كليات 
باجلامعة وهـــي: كلية العلوم 
الزراعيـــة والبحريـــة وكلية 
الهندسة وكلية الطب والعلوم 
الصحية وكلية العلوم وكلية 
اآلداب والعلـــوم االجتماعية 
وكلية التجارة واالقتصاد وكلية 

التربية وكلية احلقوق.
  ومـــن جنـــاح جامعـــة اما 
البحرين، حتدثنا  الدولية في 
مع املســـؤولني عـــن اجلامعة 
الذين قالـــوا ان اجلامعة هي 
أول وأكبر جامعة في آسيا من 
حيث عـــدد الطالب الذين بلغ 
عددهم سنويا ١٥٠ ألف طالب 
وأكثر من ٢٠٠ فرع في الفلبني 
وأجزاء اخرى في العالم وهي 
اجلامعة الرائدة للتعليم التقني 
فـــي الفلبني وهي أول من وفر 
دورات دراسية في علوم التقنية 
وهندسة احلاسوب وأول من 
قدم فرصة التعلم االلكتروني 
وأول من بادر الى تقدمي جهاز 
كمبيوتر لكل طالب وهي أول 
جامعة تقنية دراسية لدراسة 
ميكانيكا االلكترونيات، كما ان 
اجلامعة خرجت أكثر من ١٦٠ 
ألف طالب وطالبة يعملون اآلن 

 آالء خليفة 
التوالي  الثاني على    لليوم 
استمر املعرض الكويتي العاملي 
اديو)  العالي (كويت  للتعليم 
في قاعة اللؤلؤة بفندق سفير 
انترناشـــيونال والذي ينظمه 
املركز العاملي لتنظيم املعارض 
وسوف يختتم املعرض أنشطته 
اليوم «اخلميـــس» وهو على 
فترتني صباحية من ٩ - ١ ظهرا 

ومسائية من  ٥- ٩ مساء. 
  وفي جولة لـ «األنباء» من 
داخـــل املعـــرض، حتدثنا مع 
مجموعة من اجلامعات املشاركة 
ومنها جامعة كليات الغد الدولة 
للعلـــوم الصحيـــة باململكة 
العربية السعودية حيث أوضح 
مدير العالقات العامة باجلامعة 
صالح الشـــلهوب ان اجلامعة 
تتميـــز برؤية متميزة خاصة 
بالتعليـــم من خـــالل تطبيق 
الشـــاملة  البيئـــة األكادميية 
الطبـــي وفق أنظمة  للتعليم 
اجلهات اإلشرافية ووفق املعايير 
العاملية والوفاء مبســـتلزمات 
كل التخصصات على مستوى 
التعليميـــة واملعامل  الكوادر 
والتجهيزات واملختبرات املجهزة 

بأحدث الوسائل العاملية. 
  ولفت الى ان اجلامعة معتمدة 
العالي  التعليـــم  مـــن وزارة 
ومعهد امللك عبداهللا للدراسات 
بجامعة امللك ســـعود ووزارة 
اخلدمة املدنية، كما وضح ان 
الرؤية التنموية التي حتملها 
الكليات جعلتها تدرك ان دورها 
التنموي يجب ان يكون متوازنا 
في مناطق اململكة وحيث ميثل 
القطاع الصحي  االحتياج في 
ازديادا يتفـــاوت بني مختلف 
اململكـــة، فقد اجتهت  مناطق 
الكليات الى تبني استراتيجية 
تغطي فيها كليات الغد «للبنني 

والبنات» مبختلف املناطق، 
  وأشـــار الشـــلهوب الى ان 
اجلامعة توفر عدة تخصصات 
منهـــا قســـم االدارة الصحية 
اضافة الى سنة االمتياز وقسم 
طب الطوارئ وقســـم األشعة 
وقسم املختبرات الطبية وقسم 
البرنامج  التمريـــض ومـــدة 
الدراسي في تلك التخصصات 
٨ مستويات دراسية موزعة على 
٤ سنوات. ولفت الى ان كليات 
الغد متنح درجة البكالوريوس 

في العلوم الصحية.
  ثم حتدثنا مع مدير برامج 
الدراســـات العليـــا بجامعـــة 
الســـلطان قابوس بســـلطنة 
عمان حسني جمعة، الذي قال 
لنا: تشـــارك جامعة السلطان 
قابوس في هذا املعرض للمرة 

 السفير األردني وأحمد شعبان في جناح جامعة مسقط 

 (متين غوزال) جانب من اللوحات املشاركة

 د.معدي العجمي


