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الجامعــــة
والتطبيقي

جدد مركز اخلوارزمي بجامعة الكويت عقد 
الرخصة الدولية لقيادة احلاسوب ICDL مع 
مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة احلاســب 

اآللــي ملجلس التعاون اخلليجي. 
ومن دون شـــك فإن جتديد العقد يؤكد 
متانة العالقة املهنية وحجم الثقة املتبادلة 
بني جامعـــة الكويت ومؤسســـة الرخصة 

الدولية لقيادة احلاسب. جاء ذلك في تصريح 
لنائب مديــر اجلامعة للخدمات األكادمييــة 
املساندة د.أحمد املنيس حيث قال ان العقد 
سيكــون ابتداء من 1 نوفمبر 2009 حتى 31 
أكتوبــر 2010 ويتضمن العقد تنظيم الدورات 
التدريبية، باالضافة الـــى عقد االختبارات 

اخلاصة بالبرنامج.

د عقد الـ » ICDL« مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب »الخوارزمي« جدَّ

الغيص: على طلبتنا في لبنان عدم التعامل 
مع المكاتب التجارية التي تعطي معلومات خاطئة
معادلة شهادة الماجستير تتطلب الحصول على معادلة الثانوية العامة ومن ثم البكالوريوس

األميركية في بيروت واجلامعة 
اللبنانيـــة األميركية يتطلب 
اجتياز اختبـــارات »التوفل« 
و»الســـات« في حني يتطلب 
البعـــض اآلخـــر كاجلامعـــة 
القديس  اللبنانية وجامعـــة 
يوسف وجامعة الروح القدس 
اجناز معادلة الشهادات في وزارة 

التربية والتعليم العالي.
الشـــهادات  وحول معادلة 
الغيص ان اجنازها  أوضحت 
يتطلب تقدمي الشهادات األصلية 
التربية  املصدقة مـــن وزارة 
ووزارة التعليم العالي ووزارة 
اخلارجية والسفارة اللبنانية 
في الكويت باالضافة الى نسخة 

مصدقة عن جواز الســـفر من 
ادارة الهجرة واجلوازات.

واضافت ان »معادلة شهادة 
املاجســـتير تتطلب احلصول 
على معادلـــة الثانوية العامة 
ومن ثم معادلة البكالوريوس 
اما املتقدم لبرنامج الدكتوراه 
فعليـــه احلصـــول اوال على 
معادلـــة الثانوية العامة ومن 
البكالوريوس  ثـــم معادلـــة 
الى ان  واملاجســـتير«، الفتة 
الوقت املطلوب الجناز املعادالت 
قد يتجاوز الشهرين لذا فعليهم 
مراعـــاة الوقت الكافي الجناز 

املعادالت.
وناشدت د.الغيص الطلبة 

وزيارة موقعهـــا االلكتروني 
ملعرفة اجلامعـــات والبرامج 
املعتمدة من قبل وزارة التعليم 

العالي بالكويت.
الى زيـــارة املوقع  ودعت 
االلكترونـــي للمكتب الثقافي 
ملعرفة مواعيد تقدمي الطلبات 
والتسجيل ومواعيد امتحانات 
القبول اخلاصـــة بكل جامعة 
من اجلامعات املعتمدة ومعرفة 
القبول في اجلامعات  شروط 

اللبنانية املعتمدة.
وفي هـــذا الصـــدد بينت 
د.الغيص ان شـــروط القبول 
في اجلامعات اللبنانية ليست 
واحدة فالبعض منها كاجلامعة 

عدم التعامل مع املكاتب التجارية 
التي تعطي نصائح ومعلومات 
غيـــر دقيقة حول التســـجيل 
ونظام الدراسة، متمنية ان يأخذ 
الطلبة املعلومات الدقيقة من 
املكتب الثقافي مباشرة او من 
خالل زيارة املوقع االلكتروني 
او االستفسار عبر الهاتف او 

البريد االلكتروني.
وأكدت الغيص اهمية اجناز 
املعامالت التالية في لبنان وهي 
معادلة الشـــهادات في وزارة 
التربية وزارة التعليم العالي 
وتصديـــق القبول من املكتب 
الثقافي وتزويد املكتب الثقافي 
التسجيل ونسخة من  بإفادة 

اجلدول الدراسي.
وحـــول نظـــام الدراســـة 
فـــي كلية احلقـــوق والعلوم 
السياسية واالدارية في اجلامعة 
اللبنانيـــة التي تشـــهد اقباال 
كبيرا لـــدى الطلبة الكويتيني 
الحظـــت الغيـــص ان معظم 
الطلبة الكويتيني الراغبني في 
متابعة دراستهم في اجلامعة 
اللبنانية ليسوا على اطالع واف 
بشان نظام الدراسة واحلضور 

فيها.
وقالت ان »االعتقاد اخلاطئ 
والسائد لديهم ان الكلية تعتمد 
الدراسة وفقا لنظام االنتساب«، 
موضحة ان »نظام الدراســـة 
املعتمد فـــي كليـــة احلقوق 
والعلوم السياسية واالدارية هو 
ان احلضور غير االلزامي للسنة 
الدراســـية االولى واحلضور 
االلزامي ملادتني خالل دراسة كل 
من السنوات الدراسية الثانية 

والثالثة والرابعة«.

بيروت ـ كونا: اكدت مديرة 
املكتب الثقافي في ســـفارتنا 
لدى لبنان د.منى الغيص امس 
حرص املكتب الشديد على دعم 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اجلامعات اللبنانية، داعية اياهم 
الى عـــدم التعامل مع املكاتب 
التجارية التي تعطي معلومات 
غيـــر دقيقة حول التســـجيل 

ونظام الدراسة في لبنان.
وأعربت د.الغيص لـ »كونا« 
عن ترحيبها بالطلبة الكويتيني 
الدارسني في  القدامى واجلدد 
اللبنانيـــة حيث  اجلامعـــات 
اجتمعت مع عدد منهم مبناسبة 

بدء العام الدراسي اجلديد.
وأكدت الغيص حرص املكتب 
الثقافــــي على خدمــــة الطلبة 
الكويتيني وتقدمي الدعم واالرشاد 
لهم كذلك، مشددة على ضرورة 
التواصل بــــني املكتب الثقافي 
والطلبــــة مرحبــــة بزيارتهم 

للمكتب في أي وقت.
وأشارت الى ان املكتب الثقافي 
يقيم ديوانية شهرية الستقبال 
الطلبة للتعــــارف فيما بينهم 
والتنسيق القامة انشطة طالبية 
مثل احيــــاء االيام التراثية في 
اجلامعات وزيارة املواقع االثرية 
واملتاحف واقامة املســــابقات 
والتشاور بشــــان االقتراحات 

التي يقدمها الطلبة.
وتوقفـــت د.الغيص عند 
العديـــد من النقـــاط الواجب 
مراعاتها قبل البدء في عملية 
التسجيل في اجلامعة وأهمها 
ضرورة مراجعة وزارة التعليم 
العالي في الكويت لفتح ملف 
ومراجعة وزارة التعليم العالي 

أكدت أن المكتب الثقافي يقيم ديوانية شهرية الستقبال الطلبة

لجنة العمداء: تحري الدقة في نقل األخبار 
المتعلقة بإصابة الطلبة والعاملين بإنفلونزا الخنازير

مقصيد: نتائج انتخابات رابطة »اإلدارية« 
ستكون مباشرة على موقع العمادة

نقابة الجامعة: اعتماد إلغاء نظام البصمة 
وإقرار نظام اإلجازات المرضية

قال رئيــــس نقابــــة العاملني 
بجامعــــة الكويــــت وعضو جلنة 
انفلونزا اخلنازير هيثم  مكافحة 
الهاجري ان النقابة تقدمت خالل 
االجتماع األخير الذي عقد برئاسة 
نائب مدير اجلامعة للعلوم الطبية 
د.عبداهلل بهبهاني مبجموعة من 
املقترحات التي تفيد جميع العاملني 

باجلامعة.
وبني الهاجري ان النقابة تقدمت 
بالعديد من املقترحات التي اهمها 
إلغاء العمل بنظام البصمة والتي 
تنقســــم الى مرحلتني األولى )أ( 
ايقــــاف نظام البصمــــة او االخذ 
بإجراءات احترازية وقائية للحد من 
انتشاره، اما املرحلة )ب( املوجودة 
في خطة الطوارئ واملعروضة على 
جلنة العمداء بإلغاء نظام البصمة 
 )A )H1N1 وذلك النتشــــار الوباء
والتي وافقت عليها اللجنة العليا 
ملتابعة مرض انفلونزا اخلنازير.

واضاف الهاجــــري ان اللجنة 
املذكورة وافقت على توصية النقابة 
باحتساب االجازة املرضية للعاملني 

اعلن رئيس اللجنة االعالمية 
باللجنة العليا لالنتخابات فيصل 
مقصيد انه مت حتديد موقع اقتراع 
الطــــالب والطالبات لرابطة طلبة 
كلية العلوم االدارية واملزمع عقد 
انتخاباتها يوم االحد 18 اجلاري، 
حيث مت حتديد مقر اقتراع الطالبات 
في »لوكــــرات D« أما مقر اقتراع 
الطالب فسيكون في مقر »استراحة 

الطلبة بالكلية«.
وزاد مقصيد ان رئيس جلنة 
االقتراع والفرز اخلاصة بانتخابات 
رابطة طلبة كلية العلوم االدارية 
سيكون وائل العبيد، هذا باالضافة 
الى ان نتائج االنتخابات ســــيتم 
االعالن عنها وبشــــكل مباشر عن 
طريق موقع عمادة شؤون الطلبة 
www.sa.kuniv.edu.kw وكذلــــك 
متابعــــة آخر اخبــــار االنتخابات 
انتخابــــات اجلمعيات  مواعيــــد 
العلمية والروابط الطالبية ونتائج 
السنوات السابقة والئحة اجلمعيات 

العلمية.

مع سرية االنتخابات وتوصيات 
جلنة انفلونزا اخلنازير اجلامعية، 
وبالتنســــيق مع املدراء االداريني 
للكليات وادارة األمن والسالمة حتى 
يتم اجراء االنتخابات بالشفافية 
املعهودة من عمادة شؤون الطلبة 

ومبا يضمن حقوقهم.
وشــــدد مقصيد على ضرورة 
مراجعــــة وتقيد القوائم الطالبية 
التي تخوض انتخابات اجلمعيات 
العلمية والروابط الطالبية باللوائح 
اجلامعية ولوائح عمادة شــــؤون 
الطلبة وتعميم االنتخابات ملعرفة 
آخر املســــتجدات علــــى العملية 
االنتخابية، ومراجعة اللجنة العليا 
لالنتخابات في حالة االستفسار 
عــــن االنتخابات، داعيــــا الطلبة 
الى حضور اجلمعيات العمومية 
للهيئات االدارية السابقة ومناقشة 
كل القضايا واالعمال والدور الذي 
قامت به الهيئة االدارية السابقة من 
النقابي  الوعي  باب االثراء ورفع 

لدى الطلبة.

اتصال مباشر مع رئيس اللجنة، 
مضيفا انه مت اعتماد توصية إلنشاء 
فصــــول ذكية للتعلم عن بعد في 
اخلطة )ب( تيسيرا لعمل الهيئة 

التدريسية.
وثمن الهاجــــري جهد اعضاء 
العليــــا علــــى تفهمهم  اللجنــــة 
وموافقتهم ملقترحات نقابة العاملني 
باجلامعة وعلى رأســــهم رئيس 
اللجنة د.عبداهلل بهبهاني ونائب 
رئيس اللجنة د.وداد النقيب من 
كلية الطب واالمني العام املساعد 
للشؤون االدارية غسان العصفور 
العامة  العالقــــات  ادارة  ومديــــر 
واالعالم فيصــــل مقصيد ومدير 
إدارة االمن والسالمة خالد الياقوت 
وعميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
ذياب الذي كان الداعم الرئيســــي 
ملقترحات النقابة، اضافة الى مدير 
الفهيد ومدير  اجلامعة د.عبداهلل 
اجلامعة باالنابة عميد كلية التربية 
د.عبدالرحمــــن االحمد ملتابعتهم 
ألعمال اللجنة اول بأول ودعمهم 
الكامل لنقابة العاملني باجلامعة.

واكد مقصيد ان اللجنة العليا 
لالنتخابــــات بدأت في ترجمة كل 
استعداداتها بدءا من اول يوم دراسي 
حتــــى االنتهاء من اعــــالن نتائج 
الكليات واعضاء الهيئات االدارية 

للعام الدراسي 2010/2009.
واضاف ان رؤساء جلان االقتراع 
والفرز اخلاصة باالنتخابات قد قاموا 
بعمل جوالت تفقدية على الكليات 
الختيار مواقع االقتراع مبا تتناسب 

كافة بأال حتسب من االجازة املرضية 
املخصصة للموظــــف واعتبارها 
مرضا وبائيا في حال ثبوتها طبيا 
الفحوصات وحصول  بعد اجراء 

املوظف على تقرير طبي.
واشــــار الهاجري الــــى انه مت 
اعتمــــاد توصية تشــــكيل جلنة 
طوارئ في اخلطة )ب( من ذوي 
االختصاص وتشكل مبعرفة اللجنة 
العليا بعد وضع مهام وضوابط لها 
من قبل اللجنة العليا ويكون لها 

صرح أمني عام جامعة الكويت 
د.أنور خليفــــة اليتامى ان جلنة 
العمــــداء اجتمعت أمــــس ملتابعة 
التقرير الــــدوري للجنة مواجهة 
 ،H1N1 تداعيات انفلونزا اخلنازير
وذلك للنظر في األوضاع الصحية 
واحلالــــة األكادمييــــة ومتابعــــة 
توصيــــات اللجنــــة والتجهيزات 

املختلفة واالستعدادات.
وحتدث رئيس اللجنة ونائب 
مديــــر اجلامعة للعلــــوم الطبية 
د.عبداهلل بهبهاني مؤكدا ان الوضع 
مستقر ورغم اســــتمرار الدراسة 
لألسبوع الثاني واألنشطة املختلفة 
والشروع في االنتخابات الطالبية 
اال انه لم تســــجل اال حالة واحدة 
الداري في كلية الهندسة مع وجود 
بعض حاالت االشــــتباه للطلبة 
التي لم يتم تأكيدها باالضافة الى 
طالبة أصيبت في السابق باملرض 
وتتماثل للشفاء، واشارت اللجنة 
في تقريرهــــا الى ضرورة حتري 
الدقــــة في نقل األخبــــار املتعلقة 
باصابة الطلبة والعاملني باملرض 
حيث ان أعراض املرض تتشــــابه 
مع أعراض االنفلونزا املوســــمية 
واألمراض األخرى في هذا الوقت 
من العام وأوصت اللجنة باستمرار 
األنشطة واالنتخابات الطالبية بناء 
على األوضاع اجليدة التي متر بها 

اجلامعة والبالد.
ثم انتقلت جلنة العمداء ملناقشة 
خطــــة جلنة انفلونــــزا اخلنازير 
)ب( وذلك مــــن باب أخذ احليطة 
الطوارئ عند  واالستعداد حلالة 
متحور املــــرض وتغير في منط 
الوباء بحيــــث يؤدي الى تعرض 

املصاب ألعراض قاسية.

كما أوصت اللجنة بطلب وزارة 
الصحة الضافة الطلبة واألساتذة 
ضمن أولويات الفئات التي حتصل 
على لقــــاح املــــرض، كما أوصت 
اللجنة بدراسة امكانية انشاء مركز 
فحوصات خاص بجامعة الكويت 
الجراء الفحوصات الالزمة وذلك 
بالتنسيق مع مركز العلوم الطبية 

وكلية الطب ووزارة الصحة.
وفي نهاية االجتماع تقدم مدير 
اجلامعة باإلنابــــة د.عبدالرحمن 
األحمد والعمداء بالشكر اجلزيل 
ألعضاء جلنــــة مواجهة تداعيات 
 H1N1 انفلونــــزا اخلنازير مرض 
والشكر موصول الدارة اجلامعة 
واألمانة العامة على االستعدادات 
والتجهيــــزات ملواجهة املرض مع 

دعوتهم لبذل املزيد من اجلهد.
الى ذلك قال مدير ادارة األمن 
والسالمة خالد الياقوت ان من أهم 
االستعدادات التي قامت بها االدارة 
الدراســــي  التحضير للفصل  هو 
اجلديد والذي يتضمن في طياته 
موســــم االنتخابات الطالبية في 
الطلبة  اجلامعة وأيضــــا توعية 

انفلونــــزا اخلنازير، كما  مبرض 
ســــاهمت ادارة األمن والســــالمة 
ادارات  مــــع بقيــــة  وبالتعــــاون 
اجلامعة بتوفير جميع املستلزمات 
واحلاجــــات الالزمة للقضاء على 

هذا املرض.
وبني الياقوت انه وحرصا من 
ادارة األمن والسالمة على صحة 
الطلبة قامت االدارة بتوفير سيارات 
إســــعاف في كل موقع من مواقع 
اجلامعة والتي متت اســــتعارتها 
مــــن وزارة الصحة خــــالل فترة 
االنتخابــــات الطالبيــــة وذلك في 
حال العثور على أي حالة اشتباه 
مبرض انفلونزا اخلنازير، مؤكدا 
اهتمام ادارة األمن والسالمة على 
توفير األمــــن والطمأنينة جلميع 
الطلبة عن طريــــق توفير جميع 
املســــتلزمات الالزمة للوقاية من 
مرض انفلونزا اخلنازير كمناديل 
التعقيم واملعقمات وبوســــترات 
توعوية لتواكــــب وجود األعداد 
الهائلة من الطلبــــة خالل عملية 
االقتــــراع والفــــرز باالنتخابات 

الطالبية في اجلامعة.

أكدت استمرار األنشطة الطالبية في ظل األوضاع الجيدة في الجامعة

السميط: »االئتالفية« 
لم تعهد تجريح القوائم

أو التقليل من شأنهم منع العاملين من المراجعة الشخصية بالتطبيقي

العاملون بـ »التطبيقي« ينظمون إضرابًا األحد
لعدم إقرار كادر اإلداريين أسوة بالجامعة

طرقنا جميع األبواب ولم نجد أي تحركات

محمد المجر
اعلنت نقابة العاملني بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريـــب عن قيامها باعتصام قد 
يتطور الى اضراب عام وذلك بعد غد االحد 18 
اجلاري احتجاجا على عدم اقرار كادر لالداريني 

أسوة باالداريني باجلامعة.
وقال م.فنيس العجمـــي: اننا قــد طرقنــا 
جميــع االبواب ولالسف لم تكن الوعود التي 
قيلــت لنـــا وااللـتزامـــــات صادقة حيث انه 
ومنـــذ العــام املاضي بعـــد قيامنا باالعتصام 
حتركت احلكومــة وحصلنا على وعود ولكن 
دون جــدوى لذلـــك قررنا البدء في التصعيد 
مــرة اخــرى في ظل املماطلة وعدم اقرار احلق 

ألهله.
وتساءل م.العجمي: ملاذا يتم التأخير علما 

ان االداريني هم مـــن يحملون تطوير املؤسســـة واالرتقاء بها 
وهم ال يحصلـــون اال على اقل الرواتب واملكافآت؟ وأكمل: قرار 
التصعيد ال رجعة فيه وســـيكون منســـق او منظم وبصورة 
حضارية كالتالي: األحد ملدة ساعة من 8ـ  9، االثنني ملدة ساعتني 

من 8 ـ 10، الثالثــاء ملــدة 3 ســـاعات من 8 ـ 11، 
األربعــاء ملــدة 4 ساعــات من 8 ـ 12، اخلميس 

طــول الدوام من 8 ـ 1.
وقال م.العجمي: النقابة ستصعد وهي مقتنعة 

انه حق للعاملني. 
وأكد ان االتصاالت متت مع االداريني لاللتزام 

بخطوة النقابة.
واشـــــار الـــى ان املبـــــادرة اآلن يقودهـــا 
موظفــون مظلومون ونقابــة حتميهــم ونحن 
نحـــذر مــن اي تهـــاون من قبل احلكومة في 

املوضــوع. 
ودعا م.العجمـــي املوظفـــــني واملوظفــات 
الــى االلتزام باجلـــدول املعــلن مع التأكيد ان 
اعتصامنــا سيكون حضاريا وهــو عبارة عن 
جلوس علــى املكاتب والتواجد فــي مقرات العمل 
مع رفــض اداء اي جهد اداري او القيام بأي عمــل ورفض تسلم 
اي معاملــة من اي مراجع او مســـؤول بل سيكــون االعتصــام 
هو التوقــف عن اي اجراء او عمل وســـيكون االلتــزام كبيــرا 

من قبل املوظفــني.

محمد هالل الخالدي
اصـــدر مدير عـــام الهيئة 
التطبيقي  العامـــة للتعليـــم 
والتدريب باالنابة د.مشـــعل 
املشعان تعميما جاء فيه: نظرا 
ملا لوحظ في اآلونة االخيرة من 
زيادة املراجعني بشكل شخصي 
القسام شؤون العاملني النهاء 
معامالتهم بأنفسهم مما يشكك 
عبئـــا متزايدا علـــى العاملني 
باالدارة وارباك سير العمل، لذا 
نهيب بجميع العاملني بالهيئة 
املراجعة الشخصية  الى عدم 
العاملني النهاء  الدارة شؤون 
معامالتهـــم وان يتم ذلك عن 
طريق املراسلني التابعني ملركز 
عملهم بتسليم املعامالت عن 
طريق الســـجل العام باالدارة 
الوقت وضياع  تفاديا الهدار 
املعامـــالت، حيث ان العاملني 

لن يستقبلوا اي شخص بعد 
صدور هذا التعميم، وفي حالة 
القصـــوى تكون  الضـــرورة 
املراجعة الشخصية عن طريق 
مدير ادارة شؤون العاملني او 
رئيس القسم املختص وااللتزام 

بذلك ملـــا تتطلبـــه مصلحة 
العمل.

الى ذلك اصدرت عميدة كلية 
التربية االساسية بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.بهيجة بهبهاني قرارا بتشكيل 

جلنة خاصة العداد كتاب ملقرر 
العمل التطوعي بكلية التربية 
االساســـية »بنات« برئاســـة 
عميدة الكلية د.بهيجة بهبهاني 
وعضوية رئيس قسم االصول 
واالدارة التربوية د.بدر ملك، 
رئيس قسم الدراسات االسالمية 
د.خالد شـــعيب، رئيس قسم 
الدراسات االجتماعية د.سلمان 
الفيلكاوي، مدير مشروع وقف 
الوقت في االمانة العامة لالوقاف 
د.خالد بشـــارة، وســـكرتير 
اللجنة ممـــدوح رضوان، كما 
اصدرت د.بهبهاني قرارا آخر 
بتشـــكيل اللجنـــة االعالمية 
بالكلية برئاســـتها وعضوية 
د.عبداحملسن دشتي، د.يحيى 
علم، د.وليد احلمـــد، د.وليد 
بركات، ليلى بوشهري ووصال 

الزامل.

لجنة إلعداد كتاب العمل التطوعي بـ »األساسية«

سعود المطيري
نفى رئيس مجلس القائمة 
االئتالفية احمد السميط ما 
انه  البعض  قيل على لسان 
اتهم بعض القوائم الطالبية 
مثل القائمة املستقلة وقائمة 
الوسط الدميوقراطي وقلل من 
شأنهم، مطالبا اياهم باثبات 
صحة مـــا قيل فـــي الكلية 
خصوصـــا من قبـــل عاملي 
بعض القوائم الطالبية الذين 
كانوا يتجولـــون في ارجاء 
الكلية وينشرون هذه االشاعة 

البغيضة.
واكد السميط ان الشكوى 
في مثل هذه احلاالت ال تنفع 
اال الى اهلل سبحانه وتعالى، 
مؤكدا ان حديثه اثناء ظهور 
النتائج امتأل بتذكير االخوة 

بالفوز وأسبابه.
 وقال: لم نعهد باالئتالفية 
ان نطعن او جنرح زمالءنا 
في القوائـــم الطالبية مؤكدا 
أن قائمته تكن كل االحترام 
والدقدير للزمالء في القوائم 
األخـــرى وال تقوم بتجريح 

أي أحد.
ووجه السميط سؤاال الى 
الذين يزعمون ذلك اين دليلهم 

على ما يصرحون؟ 
ناصحا كل من يشيعون 
هـــذا الكالم بـــأن يتقوا اهلل 
ويتذكروا ان فرز الناس من 
صالح وطالح ومؤمن ومنافق 

امر بيد اهلل وحده.
واختتم السميط رده داعيا 
اجلموع الطالبية ان تقف في 
جهة احلق وان تنصف املظلوم 
قائال: »من عجز عن البناء ال 

ينشغل بالهدم«.

د.منى الغيص خالل لقائها طالبني يدرسان في لبنان

د.عبداهلل بهبهاني د.أنور اليتامى

فيصل مقصيد

هيثم الهاجري

أحمد السميط

د.مشعل املشعاند.بهيجة بهبهاني

حدد مواقع االقتراع للطلبة والطالبات

م.فنيس العجمي


