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العجمي: الكلية 
مستمرة في دعم 

األنظمة الطالبية

النفيسي أصدر قرارات ترقيات مبعاهد »التطبيقي«
»ج« وياسر حسن املرسي من 
مدرب »أ« الى مدرب متخصص 

»ج«.
املعهد الصناعـــي ـ صباح 
السالم: أحمد حميدان مرزوق 
الدلح من مدرب »ب« الى مدرب 
»أ«، محمد علي راشـــد بريوج 
من مدرب »ب« الى مدرب »أ«، 
يوسف علي حسني املال من مدرب 
»أ« الى مدرب متخصص »ج«، 
وأحمد عبداحلميد الفرحان من 
مدرب »أ« الى مدرب متخصص 

»ج«.
العالـــي لالتصاالت  املعهد 
واملالحـــة: علي حســـني مراد 
البلوشي من مدرب »أ« الى مدرب 
متخصـــص »ج«، وعبدالرضا 
حسني عبداهلل حسن من مدرب 

»أ« الى مدرب متخصص »ج«.
املعهد الصناعي )الشويخ(: 
أحمد خليل ملك دشتي من مدرب 
»ب« الى مدرب »أ«، طارق علي 
محمد حسن من مدرب »ب« الى 
مدرب »أ«، بشائر محمد شعبان 
غضنفري من مساعد مدرب »ب« 
الى مساعد مدرب »أ«، وعبداهلل 
عبداللطيف عبداهلل الراشد من 
مدرب »أ« الى مدرب متخصص 

»ج«.
التدريب اإلنشـــائي:  معهد 
عاطـــف محمـــد حســـنني من 
مســـاعد مدرب »أ« الى مدرب 
»ب«، وأشـــرف عبداحملســـن 
عبداجلواد مـــن مدرب »أ« الى 

مدرب متخصص »ج«.
محمد المجر  ٭

أصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
النفيســـي قرارا  د.عبدالرزاق 
يقضي بترقيـــة مجموعة من 
التدريب مبعاهد  أعضاء هيئة 
الهيئة على الشكل التالي: املعهد 
العالي للطاقة، محمد خالد الفايز 
من مساعد مدرب »ب« الى مساعد 
مدرب »أ«، محمد رياض فاخوري 
من مساعد مدرب »أ« الى مدرب 
»ب« محمد احمد عبدالهادي من 
مساعد مدرب »أ« الى مدرب »ب« 
محمد عبدالرحمن الكندري من 
مدرب »أ« الى مدرب متخصص 
»ج«، خالد سليمان الرشيد من 
مدرب »أ« الى مدرب متخصص 
»ج«، فيصل عبداهلل العوضي من 
مدرب »أ« الى مدرب متخصص 

د.عبدالرزاق النفيسي

خالل تكرمي املشاركني في معرض اجلمعيات العلمية

الكندري: تنمية املعارف والثقافات اإلبداعية للطلبة
ما في خواطر رواد اجلمعيات 
العلميــــة من أعضــــاء هيئة 
التدريس والتدريب وطالب 
العامــــة للتعليــــم  الهيئــــة 
التطبيقي والتدريب، فهو دعوة 
إلتيــــان ما هو جديد وفرصة 
تنمية ملواهب الطالب وإبرازها 
من خالل ابتكاراتهم العلمية 
الرضا عن  والفنية لتحقيق 
النفــــس مبــــا ال يجدونه في 

مناهجهم الدراسية.
بعدها القى مساعد العميد 
للتوجيــــه الطالبــــي بعمادة 
النشــــاط والرعاية الطالبية 
د.فهــــاد العجمــــي كلمة قال 
فيهــــا: »ان املعرض الـ 11 كان 
مميزا مبشــــاركة 34 جمعية 
أثلــــج صدورنا، وجاء  وهذا 
ذلك بجهود رواد اجلمعيات 
التدريس  من أعضاء هيئــــة 
والتدريب والطلبة والطالبات 
الذين نكرمهم اليوم على هذا 
العمل املميز«، مشيرا الى ان 
املعرض قد نال رضا الزوار، 
وأشــــاد به مدير عام الهيئة 
د.عبدالرزاق النفيسي وحرص 

على زيارته.
محمد المجر  ٭

واملعاهـــد وال عنـــد اخلدمات 
التي  االجتماعية واملجتمعية 
تقدمها املؤسسات احلكومية 
واخلاصة إمنا لتنمية املعارف 
والثقافات اإلبداعية للمواهب 
وهو املطلب الذي حرصت عليه 
عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
وأنشأت على أثرها اجلمعيات 
العلميـــة املتنوعة التي تنمو 

وتتطور عاما بعد عام«.
وأضــــاف د.الكنــــدري ان 
املعرض يعطي مجاال مفتوحا 
لإلبداع واالبتكار ويحقق أفكار 

برعاية مديــــر عام الهيئة 
العامــــة للتعليــــم التطبيقي 
د.عبدالــــرزاق  والتدريــــب 
النفيسي وبحضور نائب املدير 
العام للخدمــــات األكادميية 
املساندة د.عبداهلل الكندري، 
كرمت عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية املشاركني في املعرض 
الـ 11 للجمعيات العلمية لكليات 
ومعاهد الهيئة، حضر احلفل 
مساعد عميد النشاط للتوجيه 
الطالبي د.فهاد العجمي وعدد 
من املسؤولني بعمادة النشاط 
الطالبية بالهيئة  والرعايــــة 
العلمية  ورواد اجلمعيــــات 
التدريس  من أعضاء هيئــــة 
والتدريب واملشاركني باملعرض 
وذلــــك علــــى مســــرح كلية 
التربية األساسية )ملحق1( 

بالشامية.
في البداية ألقى نائب مدير 
عام الهيئة للخدمات األكادميية 
املســـاندة وممثل راعي احلفل 
د.عبـــداهلل الكندري كلمة قال 
فيها: »إن املعرض ميثل جانبا 
من جوانب رسالة الهيئة فهو 
ال يقف عند إكســـاب املهارات 
الكليـــات  طلبـــة وطالبـــات 

عبداهلل الكندري مكرما إحدى املشاركات

خالل حفل نظمته شعبة االقتصاد اإلسالمي في »اإلدارية«

الياقوت: 63% نسبة العمالة الوطنية في »بوبيان«
واكد العجمي ان فكرة دليلك الى 
االقتصاد االسالمي فكرة رائعة 
ومميزة شملت اسس ومبادئ 
االقتصاد االسالمي وغيرها من 
املعلومات املفيدة لكل من يرغب 
في التعرف على هذا املجال عن 
قرب، قائال: شهادتي مجروحة 
في الشعبة ملا يقومون به من 
انشـــطة وافكار رائدة، مؤكدا 
الكلية في دعم  على استمرار 

االنشطة الطالبية.
وقال رئيس شعبة االقتصاد 
االسالمي احمد القصار: ان عمر 
الشعبة ال يتجاوز 5 أعوام ولكن 
نحمل فـــي اجندتنا اجنازات 
كبيرة ومميزة نفتخر بها، اهمها 
هذا االصدار القيم الذي طرحت 
فكرته الول مرة، واكد القصار 
ان شعبة االقتصاد االسالمي 
ســـعت جاهدة لتقدمي كل ما 
هو جديد فـــي عالم االقتصاد 
االسالمي بطرق فريدة، شاكرا 
اعضاء وعضوات الشعبة الذين 
لوالهم ملا كانت الشعبة بهذا 
التألـــق، وأعلن القصار خالل 
احلفل ان الشعبة مستمرة في 
تقدمي أفكار مميـــزة وترقبوا 

جديدنا في الفصل الصيفي.
آالء خليفة  ٭

املميزة  اخلدمات واملنتجـــات 
التي تتناسب مع طموحاتهم 
وتلبية طلباتهم. واكد ان القطاع 
املصرفي االســـالمي مبختلف 
تخصصاته حريص كل احلرص 
على دعم الشباب باعتبارهم 
الركيزة االساسية لبناء وتطور 

دولتنا.
بدوره اكد عميد كلية العلوم 
االدارية د.راشـــد العجمي في 
كلمته على جناح وتألق شعبة 
االقتصـــاد االســـالمي معبرا 
عن فخره واعتزازه بالنخبة 
الطالبية القائمة على الشعبة، 

أكد املدير العام للشـــؤون 
االدارية والهندســـية في بنك 
بوبيان وليد الياقوت على اميان 
البنك بان الشباب دائما وابدا 
ســـيظلون القوة احملركة الي 
تنمية واي تطور تسعى اليه 
دولتنا احلبيبة وانه ال تنمية 
او تطور من دون الشباب الذين 
ميثلون الثروة احلقيقية لهذا 
البلد. جاء ذلك خالل كلمة ألقاها 
في احلفل اخلتامي الذي نظمته 
شعبة االقتصاد االسالمي في 
كلية العلوم االدارية مبناسبة 
اصدارهـــم االول والذي حمل 
عنـــوان »دليلك الى االقتصاد 

االسالمي«.
واضـــاف الياقـــوت قائال: 
انطالقا من ذلك فان ادارة بنك 
بوبيان ســـعت خـــالل الفترة 
االخيرة لتقدمي جميع اشكال 
الدعم للطاقات الكويتية املتميزة 
ســـواء بالرعاية او املســـاندة 
جلميع انواع االنشـــطة التي 
يقومون بها والتي ادت بدورها 
لرفع معدالت العمالة الوطنية 
في البنك حتى وصلت الكثر من 
63% »وهي النسبة التي جتاوزت 
املعدل املطلوب من بنك الكويت 
املركـــزي« اضافـــة الى تقدمي 

د.راشد العجميوليد الياقوت

األمن واألمان في اخلليج
أمن اخلليج قضية مهمة، وعلى العالم بأسره الوقوف 
أمامها موقف رجل واحد، والضرب بقبضة من حديد 

لوضع خطط وتصورات تعيد النظر في االستقرار 
وتعزيز التنمية بجميع مجاالتها.

ومما ال شك فيه ان املنطقة تعيش في األوقات الراهنة 
حالة من التوترات والتهديدات التي ال حول لها وال قوة 
سوى إثارة الفتنة والصراع الطائفي النقسامات وحدة 

الصف، وهذه الفنت العقيمة ال تضر سوى ثائريها، وذلك 
بسبب قوة ووحدة الصف اخلليجي باستثناء القلة من 
الطفيليات املوبوءة بوباء نشر الفتنة والتي تقدم الوالء 
والطاعة ألناس تشعل نار الفتنة وتخفي وتتستر على 

نفسها باسم اإلسالم.
ولكن، ومما ال شك فيه ان الصف الواحد والسد املنيع 
الذي ميثله الشعب اخلليجي الواحد الذي كان ومازال 

منذ والدته هو حصن هذه املنطقة التي منت وترعرعت 
بفضل سواعده التي هي ردت وترد عن كيد هؤالء 

األعداء احملتالني.
وأخيرا، أود أن أقول ما يجول في خاطري باللهجة 

العامية: »كنا قبل اخوانا واحدنا يعرف الثاني باسمه 
وينادي له يا حسني ويرد له ويقول له سم يا عمر 

الغالي، وما سمعنا يومها انت من وين وال شنو مذهبك 
ومن اي قبيلة«.

شوق خالد الفهد  ٭

اإلعالم التربوي
على الرغم من تقدمنا ومواكبتنا لعصر التقدم االعالمي، فانه التزال 

هناك غيوم ضبابية حتول دون ان يكون لدينا معرفة تامة بطبيعة 
عالقة االعالم التربوي بالعلوم االخرى، صحيح اننا ال ننكر جهود 

العاملني باالعالم التربوي فهم من وضع اطارا حدد االعالم التربوي 
واهدافه، مؤكدين لنا انه ال يوجد علم مستقل متاما عن غيره من 

العلوم، بل هناك تكامل ما بني العلوم بعضها وبعض، واالعالم التربوي 
له اهدافه اخلاصة به والتي ميكن حتقيقها من خالل االستفادة من 

العلوم االخرى، مثل علم االجتماع، وهو احد العلوم االساسية التي 
يستفيد منها االعالم التربوي، خاصة فيما يتصل بالقيم والعادات 

والتقاليد والتنشئة االجتماعية، كما ميكن لالعالم التربوي ان 
يستفيد من االفرع املختلفة لعلم االجتماع مثل علم االجتماع الريفي 
واحلضري والبدوي والديني والثقافي في اختيار الرسائل االعالمية 

املناسبة لكل بيئة مجتمعية. علم نفس النمو، حيث ميكن لالعالم 
التربوي ان يستفيد من علم نفس التمو في معرفة مطالب النمو 

ومعاييره التي ميكن الرجوع اليها في تقييم منو االفراد، والعمل على 
رعاية النمو السوي لديهم في جميع مظاهره جسميا وعقليا واجتماعيا 

من مرحلة احلضانة وحتى الشيخوخة، واخيرا علم النفس التربوي 
الذي يشترك مع االعالم التربوي في االهتمام بكيفية اكساب الطالب 

السلوك والعادات اجليدة، ونبذ العادات غير اجليدة، اضافة الى اهتمامه 
مبوضوعات مثل الدافعية والذكاء والقدرات، والتي تفيد االعالم 

التربوي كونه يركز على اجلوانب املرتبطة بالذكاء والقدرات والعوامل 
التي حتول دون االستفادة الكاملة من القدرات االبتكارية لدى الطالب.

هاجر الخشم  ٭

مشاركة طالبية

أصدر مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطيـــف البـــدر حزمة 
قرارات جامعية وتقضي هذه 

القرارات مبا يلي:
أوال: جتديد تعيني د.جنيب 
بن هادي السماوي األستاذ بقسم 
الرياضيات، مساعدا لنائب مدير 
اجلامعة لألبحاثـ  مديرا ملكتب 
تخطيط وتقييم املشاريع، ملدة 

عام اعتبارا من 2011/6/4.
ثانيا: جتديد تعيني د.تشالز 
إيزاميوزي، األستاذ بقسم علم 
األدوية والسموم بكلية الطب 
رئيسا للقسم، وذلك ملدة عام 

اعتبارا من 2011/6/15.
ثالثا: جتديد تعيني د.علي 
محمد أكبر، األســـتاذ املساعد 
بقسم هندسة البترول، رئيسا 
للقسم بالوكالة بكلية الهندسة 
والبترول، وذلك ملدة عام اعتبارا 

من 2011/9/11.
رابعا: جتديد تعيني صالح 
علي عبيد املطيري، رئيســـا 
لوحدة اللغة االجنليزية بكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية، 
وذلك ملـــدة عام اعتبـــارا من 

.2011/5/31
خامسا: جتديد تعيني د.هالل 
محمد احلمادي، األستاذ املساعد 
بقسم علوم املعلومات بكلية 
البنات اجلامعية، رئيسا لقسم 
علـــوم املعلومـــات بالوكالة، 
وذلك ملـــدة عام اعتبـــارا من 

.2011/4/20
سادسا: جتديد تعيني د.فاطمة 
راشد الراجحي، األستاذة بقسم 
العربية وآدابها، رئيسا  اللغة 
لقســـم اللغة العربية وآدابها، 
وذلك ملـــدة عام اعتبـــارا من 

.2011/9/24

أعلن رئيس اللجنة الطالبية 
في االحتـــاد الوطنـــي لطلبة 
الكويت ـ فرع اجلامعة مبارك 
احلقان ان االحتاد قد قام عبر 
اللجنة الطالبية بتقدمي مقترح 
الطبية  طالبي بشـــأن تعميم 
االلكترونية على جميع الكليات 
من خـــالل اســـتخدام البوابة 
االلكترونيـــة لنظام معلومات 
العمل  الطالب، وذلك من أجل 
على تذليل كل الصعاب وتقدمي 
التســـهيالت للطالب  جميـــع 
مـــن أجل مواصلـــة حتصيله 
العلمي متخطيا جميع املشاكل 

والصعوبات.
وأضـــاف احلقـــان ان هذا 
املقترح من شـــأنه العمل على 
الطالب  تســـهيل جميع أمور 
خصوصا ان جميع املعامالت 
اآلن أصبحت تنجز الكترونيا 
وعبر االنترنت تســـهيال على 
طالب اخلدمة ومقدم اخلدمة معا 
ومن هذا املنطلق كان هذا املقترح 
الذي يصـــب ويخدم جموعنا 

الطالبية باجلامعة.
وأشار احلقان الى انه بعد 
مخاطبة االدارة اجلامعية ممثلة 
في عمادة القبول والتســـجيل 
بشأن هذا املقترح وردنا خطاب 
رسمي من د.مثنى الرفاعي عميد 
القبول والتسجيل مفاده أن العمل 
يجري حاليا للسماح للطالب 
باالســـتفادة من هذه اخلدمة 
باستخدام البوابة االلكترونية 
لنظام معلومات الطالب لتعميم 
الطبية االلكترونية على جميع 

الكليات.
آالء خليفة  ٭

البدر أصدر قرارات 
جتديد تعيني
في اجلامعة

احلقان: تعميم 
الطبية اإللكترونية 

على جميع
 الكليات قريباً

د.عبداللطيف البدر

مبارك احلقان

وفد من جامعة بوسطن زار »الثقافية النسائية«
واّطلع على قضايا املرأة والدميوقراطية

اســــتضافت اجلمعية الثقافيــــة االجتماعية 
النسائية مساء امس األول وفدا طالبيا من جامعة 
بوسطن من الواليات املتحدة األميركية ملناقشة 
قضايا املرأة والدميوقراطية واالطالع على واقع 
احلياة الكويتية عن كثب، في أبعادها االجتماعية 
والسياســــية واالقتصادية، وكان في اســــتقبال 
الطلبة د.لبنى القاضي من كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت وغادة الغامن وفرح ناز رضائي 
وعضــــوات اجلمعية. في البداية، حتدثت عضو 
اللجنة الثقافية االجتماعية النسائية واالستاذة 
بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت د.لبنى 
القاضي عن عدة قضايا لتعريف الطلبة على وضع 
املرأة في املجتمع ومتكينها ســــواء في املجاالت 
السياسية او االقتصادية او االجتماعية، وطرح 
الصورة اإليجابية حول وضع املرأة سواء في املجال 

التعليمي او في اي وظيفة تشغلها املرأة.
كما بينت القاضي أهمية املرأة الكويتية في 
تبوؤ املناصب القيادية وســــلطت الضوء على 
التشريعات التي تخص املرأة، إضافة الى توضيح 
دور املرأة في البرملان وماذا حققت فيه الى اآلن، 
كما تطرقــــت للقضايا اخلاصــــة بحقوق املرأة 
االجتماعية واملدنية، مؤكدة ان هناك سياســــات 

حتى اآلن لم تطبق.
يذكــــر ان هــــذه ال تعتبر املــــرة األولى التي 
تستضيف فيها اجلمعية وفدا طالبيا أميركيا، فقد 
استضافت وفودا من جامعة كولورادو وتوست، 
كما أعرب احلضور من الطالب عن سعادتهم بهذه 
اللقاءات التي تفســــح املجال لتبادل املعلومات 

واخلبرات ووجهات النظر في شتى املواضيع.
لميس بالل  ٭

التقــــى رئيس الهيئــــة التنفيذية في االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت بدر نشمي وعضو الهيئة 
التنفيذية سعيد الهاجري وكيل وزارة التعليم 
العالي د.خالد السعد والوكيل املساعد لشؤون 
البعثات والعالقات الثقافية راشد النويهض حيث 
اســــتعرضوا العديد من املوضوعات على رأسها 
توجيه الدعوة لوزارة التعليم العالي للمشاركة 
في ملتقى اجلامعات العاملية الذي ستنظمه الهيئة 
التنفيذية برعاية ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حتت شعار »مستقبل طموح«. 
كما مت خالل اللقاء تقدمي الهيئة التنفيذية لبعض 
املقترحات التي ترى أن من شــــأنها االسهام في 
تطوير التعليم العالي ومنها: اقرار نظام االنتساب 
والتعليم عن بعد حيث ان أعداد الطالب تتزايد 

عامــــا بعد عام بدرجة فاقت قدرات املؤسســــات 
التعليمية على مستوياتها املختلفة على استيعاب 
تلك االعداد مما قد ينتج عنه أن أعدادا هائلة من 
الطالب رمبا ال جتد مكانا لها في التعليم العالي، 
ودعم الطلبة الراغبني في تعلم اللغة االجنليزية. 
كذلك متت مناقشة بعض القرارات الصادرة من 
التعليم العالي والتي قد يكون لها أثر سلبي على 
الطلبــــة والطالبات، ومنها القرار اخلاص بوقف 
االبتعاث الي كلية بلغ عــــدد الطلبة الكويتيني 
املقيدين للدراسة بها خمسني طالبا فأكثر، والقرار 
اخلاص مبنع خريجي التطبيقي من حملة الشهادة 
الثانوية القســــم االدبي من االبتعاث الستكمال 

دراستهم للحصول على البكالوريوس.
آالء خليفة  ٭

)قاسم باشا( د.لبنى القاضي وغادة الغامن خالل لقائهما وفد الطلبة 

د.خالد السعد وراشد النويهض خالل اللقاء مع بدر نشمي وسعيد الهاجري

نشمي إلقرار االنتساب والتعليم 
عن بعد ودعم الراغبني في تعلم اإلجنليزية

اعلن رئيس الهيئة االدارية 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع اجلامعة محمد العتيبي 
ان قرار دعم الكتب الدراسية 
اخلـــاص بزيـــادة الدعم من 
40% الى 60% سيتم تطبيقه 
بداية من شهر سبتمبر املقبل 
وخالل العـــام النقابي 2011 ـ 
2012، وذلك وفقا لقرار مجلس 
اجلامعة بجلسته رقم 2010/2 
بتاريـــخ 2010/7/5 فـــي هذا 
الشـــأن. واوضح العتيبي ان 
االحتاد سبق ان تقدم باملقترح 
الدعم على  اخلاص بزيـــادة 
الدراســـية باجلامعة  الكتب 
من 40 الى 80%، وذلك تخفيفا 
من االعباء املادية الواقعة على 
كاهل الطلبة وذويهم وتسهيال 
جلموعنا الطالبية في استكمال 
مسيرتهم االكادميية باجلامعة 
بالشكل االمثل واملناسب، ولكن 

متت املوافقة ورفع قيمة الدعم 
الى 60%. واستكمل العتيبي: 
انه كان ايضا من املقرر العمل 
والتطبيق الفعلي بهذا القرار 
على اجلموع الطالبية خالل 
العام النقابي 2010ـ  2011، لكن 
نظـــرا لوجود خطأ اداري في 
محضر االجتمـــاع الذي عقد 
حول هذا الشأن من قبل االدارة 
اجلامعية اجل تفعيل العمل بهذا 
القرار ليكون بداية من شهر 
سبتمبر 2011 للعام النقابي 2011 
ـ 2012. واوضح العتيبي قائال 
انه كان الطموح ان تتم املوافقة 
على زيادة الدعم على الكتب 
الدراسية الى 80% كما نادينا 
بذلك مســـبقا في مخاطبتنا 
الرسمية ومقتراحاتنا، لكننا 
نثمن في االمـــر ذاته موافقة 
االدارة اجلامعية بزيادة هذا 
الدعم ليكون هذا االجناز الذي 

العتيبي: زيادة دعم الكتب الدراسية
من 40% إلى 60% سبتمبر املقبل

امليمني حاضرت عن العمل اخليري في »الطب«
نظم النادي الطبي في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت برنامجا طالبيا لتشجيع األعمال اخليرية 
التطوعية حتت عنـــوان »عطاء وعمل ليبقى 
األمل«، واستضاف كال من د.عبدالرحمن السميط 
رئيس جمعية العون املباشر، ومديرة املشروع 
الطالبي اخليري العاملي »ادفع دينارين واكسب 
الدارين« سمية امليمني. وقدمت سمية امليمني 
فكرة املشروع الطالبي اخليري »ادفع دينارين 
واكســـب الدارين« وكيفية املســـاهمة فيه من 
خالل جهود طالبية، وأكدت أن املشروع القى 

اقبـــال الطلبة في مختلـــف الكليات من خالل 
اســـتقطاع الطلبة مبلغا بسيطا شهريا لدعم 
التعليـــم حول العالم ومحو األمية في البلدان 
اإلسالمية، وأشارت امليمني الى أن باب التبرع 
لهذا املشـــروع التعليمي مقترح لكل من يود 
املســـاهمة واملشـــاركة إما من خالل استقطاع 
أو إيداع املبلغ الذي يراه مناسبا في احلساب 
الذي مت تخصيصه للمشروع في بنك الكويت 

الدولي 082010014780.
آالء خليفة  ٭

يصب ويخدم جموعنا الطالبية 
خالل مســـيرتهم الدراســـية 

باجلامعة.
آالء خليفة  ٭

محمد العتيبي


