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انطالق ملتقى «تمكني املوهبة» في «التطبيقي»

ناصر الصانع :الكويت األولى في التأثير
بوسائل التواصل االجتماعي بمنطقة الخليج
كتب إبراهيم بسيوني

ب �ح �ض��ور م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وال �ت��دري��ب اق ��ام م��رك��ز اب��ن الهيثم ل�ل�ت��دري��ب اث �ن��اء الخدمة
امللتقى التدريبي الثالث بعنوان «تمكني املوهبة بوسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي» ب�م�ش��ارك��ة ك��ل م��ن امل� ��درب ال�ع��امل��ي
وم �س �ت �ش��ار االدارة وال �ت �ن �م �ي��ة وال� �ت ��دري ��ب س ��اردي ��ك ل��وف
وعضو هيئة التدريب بكلية الدراسات التجارية د .ناصر
الصانع.
خ��ال امللتقى ق��ال م��دي��ر م��رك��ز اب��ن الهيثم للتدريب أثناء
ال�خ��دم��ة ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
م.عبدالعزيز الصانع ان امللتقى جمع بني توجه التدريب
الحالي نحو اهمية املوهبة وقدرتها على تحقيق التنمية
املطلوبة وتمكينها في وسائل التواصل االجتماعي التي
اثبتت اليوم انها مؤثر فعال في ق��درات ومواهب اآلخرين
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ات ��ت ف �ك��رة امل�ل�ت�ق��ى وال � ��ذي ي �ه��دف ال��ى
اه�م�ي��ة ال�ت�ط��رق ال��ى وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي كونها
وس�ي�ل��ة ف�ع��ال��ة ل�ت�ع��زي��ز ال�ب�ي�ئ��ة التعليمية وت��أث�ي��ره��ا على
العقل البشري ومستوى االداء باملؤسسات ،موضحا ان
هناك مذكرة تفاهم مع احدى اكبر املؤسسات املتخصصة
ب��ال �ت��دري��ب وال�ت�ن�م�ي��ة وه ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة لتنمية

امل��وه �ب��ة ال � �  ATDوال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام وم�ت��اب�ع��ة دول
العالم لها سنويا من خال املؤتمرات العاملية التي تنظمها
العديد من الدول ،مشيرا إلى ان مركز ابن الهيثم للتدريب
اث�ن��اء الخدمة يسعى دائ�م��ا ال��ى تنمية امل��واه��ب وال�ق��درات
ال��ذات �ي��ة ل ��دى ال�ع��ام�ل��ني ب�ق�ط��اع��ات ال��دول��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة حيث
استطاع ان يحقق الكثير خال السنوات القليلة املاضية.
وبدوره أكد د .ناصر الصانع ان املشاكل االدارية من املمكن
التغلب عليها من خال االستراتيجية والهيكل واألنظمة
واالفراد واملهارات والثقافة املشتركة ورضا العميل ونمط
االدارة واآلل� �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة الس �ت �خ ��دام وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ل�ض�م��ان ن�ج��اح العملية االداري� ��ة وتسويقها،
منوها إل��ى ض��رورة التركيز على رض��ا العميل واخ��ذ رأيه
لضمان نجاح االدارة وهو ما يحصل من خال استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ،مبينا ان الكويت االول��ى في
الخليج من حيث تأثير وسائل التواصل االجتماعي على
م�س�ت��وى دول مجلس ال �ت �ع��اون ،م�ش�ي��را إل��ى ان�ه��ا سمحت
للعماء بحرية التعبير وأي�ض��ا اصبحت ه�ن��اك مجاميع
م��ن العماء تتجمع ح��ول اهتمام معني او تجربة معينة،
م�ض�ي�ف��ا أن وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي غ �ي��رت مفهوم
املعلومة واملستند بحيث جعلتهما ظاهرة للعيان بشكل
اكبر كما جعلت لغة التخاطب سهلة.

تسعى ال��رح�م��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة لجمعية
اإلص� � � ��اح االج� �ت� �م ��اع ��ي إل � ��ى ف �ت ��ح ق �ن ��وات
ج ��دي ��دة ل �ل��دع��وة ع �ب��ر م �ش ��روع «ن� ��ور على
ن ��ور» وال ��ذي أط�ل�ق��ه ال�ق�ط��اع األوروب � ��ي في
دول أوروب� ��ا املختلفة للتعريف ب��اإلس��ام
والنبي -ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وآل��ه وس�ل��م -عبر
تنفيذ امل �ش��روع ف��ي دول ��ة ال �ب��رازي��ل وال�ت��ي
تعد أرضا خصبة النتشار اإلسام في ظل
اإلقبال الكبير من البرازيليني على القراءة،
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ق��ال رئيس القطاع خالد
ع�ل��ي امل ��ا :إن ال��رح �م��ة ال�ع��امل�ي��ة وج ��دت أن
ال �ب��رازي��ل أرض خصبة ل��إس��ام م��ن خ��ال
الزيارة التي قامت بها ،كما شهدت إسام

ق�س�ي��س وم �ح��ام �ي��ة ورج� ��ل أع �م��ال ع �ل��ى يد
شاب صغير السن بعد أن منحه عدة كتب
ت�ح��وي التعريف ب��اإلس��ام وال�ن�ب��ي -صلى
الله عليه وآله وسلم.-
وأض� � ��اف أن� ��ه ح ��ني زار م ��رك ��زا ل�ل�ج��ال�ي��ات
امل� �س� �ل� �م ��ة ف � ��ي ال � � �ب � ��رازي � ��ل ج � � � ��اءت اح� � ��دى
امل� �ح ��ام� �ي ��ات وأع� �ل� �ن ��ت إس ��ام � �ه ��ا ،م �ش �ي��را
إل ��ى أن امل �ح��ام �ي��ة ك��ان��ت ت�ه�ت��م ب��ال��زخ��ارف
وب �ح �ث��ت ع��ن ال �ف��ن اإلس ��ام ��ي ف��ي ال �ع �م��ارة
وأث �ن��اء ال�ب�ح��ث وج ��دت أن ال �ف��ن اإلس��ام��ي
في العمارة هو أم��ر جميل فقررت البحث،
ف�ق��رأت ع��ن اإلس��ام وأعلنت إسامها ،وقد
ول��دت املحامية م��ن جديد بدخولها الدين

د .نا�رص ال�صانع

ٌ
مصر على
وقاطعته زوجته ملدة عام وهو
موقفه ،ما جعل زوجته تبحث عن السبب
ال � ��ذي ج �ع��ل زوج� �ه ��ا م �ص �رًا ع �ل��ى م��وق �ف��ه،
فبحثت عن اإلسام وقرأت عنه ثم أشهرت
إسامها وتحول القسيس من التبشير إلى
ال��دع��وة إل��ى اإلس ��ام ،مشيرا إل��ى أن تعداد
ال�س�ك��ان ف��ي «ال �ب��رازي��ل» يبلغ ح��وال��ي 200
م�ل�ي��ون ن�س�م��ة ،وي �ص��ل ع ��دد امل�س�ل�م��ني إل��ى
مليون ،أي أن نسبة املسلمني في البرازيل ال
تتعدى  ،0٫5%وتصل نسبة النساء الاتي
أسلمن إلى  45%من إجمالي عدد معتنقي
اإلس��ام ،ومعظمهن متعلمات وحاصات
على شهادات جامعية.

«الفحوصات الهندسية» قدم عرضًا مرئيًا
في «األحمدية للمقاوالت»
أق ��ام م��رك��ز ال �ف �ح��وص��ات ال�ه�ن��دس�ي��ة ف��ي كلية
ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت عرضًا
م ��رئ� �ي ��ًا وج� �ل� �س ��ة ح � ��واري � ��ة ف� ��ي م� �ق ��ر ال �ش��رك��ة
األح �م��دي��ة ل�ل�م�ق��اوالت وال �ت �ج��ارة وذل ��ك ضمن
حملة تعريفية وتسويقية ملركز الفحوصات
لشركات امل�ق��اوالت الكبرى ف��ي ال�ك��وي��ت ،وق��دم
ال � �ع� ��رض وال �ج �ل �س ��ة ال � �ح� ��واري� ��ة م ��دي ��ر م��رك��ز
ال�ف�ح��وص��ات ال�ه�ن��دس�ي��ة د .زي ��اد ع�ب��د ال�س��ام
ومسؤول ضبط الجودة املهندس أبنر مورس
واملستشار املالي األستاذ فواز الخزيم.
ً
وق��دم املهندس أبنر عرضًا وافيًا وش��ام��ا عن
خ��دم��ات م��رك��ز ال�ف�ح��وص��ات وال� ��ذي ي�ع��د أكبر
مركز فحوصات هندسية في الكويت  -تأسس
ع � ��ام  ،1999ح �ي ��ث ي �ض ��م م �خ �ت �ب ��رات ع ��دي ��دة
وم �ت �ن��وع��ة ت �غ �ط��ي ك �ث �ي��را م ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات
الهندسية ،مثل الهندسة املدنية والتي تشمل
امل �خ �ت �ب��رات االن �ش��ائ �ي��ة وال �ت��رب��ة وامل �خ �ت �ب��رات
البيئية والصحية ،والهندسة امليكانيكية مثل
مختبرات الطاقة وامل��واد وامل�ع��ادن والتكييف
وال�ت��آك��ل ،وأي�ض��ا الهندسة الكهربائية والتي
ُ
عتبر امل��رك��ز ف��ي مجالها األك �ب��ر ف��ي الكويت
ي ُ
في املعايرة االلكترونية .وأش��ار ال��ى ان املركز
يضم مختبرات هندسة البترول والتي تشمل
املوائع واالسمنت والطفلة وخ��واص خزانات
ال � �ص � �خ ��ور ،ه � ��ذا ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ُم �خ �ت �ب��رات
ال �ه �ن��دس��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وال �ت��ي ت�ش�م��ل أب �ح��اث
امل �ي��اه وتقنية تكنولوجيا األغ�ش�ي��ة وتطوير
األغشية والبوليمرات والكيمياء الفيزيائية
وال �ت �ح �ل �ي �ل �ي��ة ،ك ��ذل ��ك ُم� �خ� �ت� �ب ��رات ال �ه �ن��دس��ة
ال�ص�ن��اع�ي��ة ال �ت��ي ت�ش�م��ل ال�ت�خ�ط�ي��ط وتصميم
املنشآت وهندسة نظم العمل وات�خ��اذ ال�ق��رار
ومركز ضبط الجودة.
ب��دوره أش��ار د .زي��اد عبد السام الى أن املركز

جانب من اجلل�سة احلوارية
ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة مستقلة وم �ح��اي��دة ومعتمدة
م��ن ج�م�ي��ع ال� � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات
الحكومية وأي�ض��ًا ادارة الخبراء ف��ي الكويت،
ُ
ه ��ذه االس �ت�ق��ال�ي��ة ت�م�ث��ل ض �م��ان��ة ل�ل�ع�م�ي��ل أن
ن�ت��ائ��ج ال �ف �ح��وص��ات ص�ح�ي�ح��ة وم��وض��وع�ي��ة،
وج�م�ي��ع ف �ح��وص��ات امل��رك��ز ت�ت��م ط�ب�ق��ًا ألح��دث
امل��واص �ف��ات ال�ق�ي��اس�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واألم�ي��رك�ي��ة
وال�ب��ري�ط��ان�ي��ة واألمل��ان �ي��ة واالت �ح��اد األوروب ��ي،
وتمثل خدمات املركز املتنوعة دعمًا للمسيرة
الوطنية للتنمية في مجال البناء والتشييد
وي ّ
وصناعة النفط والغازُ ،
قدم املركز املشورة
ُ
ويشارك في اللجان املتخصصة على مستوى
ال� � ��دول� � ��ة م � ��ن أج � � ��ل وض � � ��ع األس� � � ��س ال �ع �ل �م �ي��ة
ال��دق�ي�ق��ة ل�ك��ل م��ا ي �ط��رأ م��ن م�ش��اك��ل ذات صلة
بالعملية االنشائية والصناعية واملواصفات
واختبارات املواد بجميع أنواعها.

وأكد زياد أن املركز حريص على تعزيز أواصر
ال �ت �ع��اون ف��ي م �ج��ال ال �ف �ح��وص��ات م��ع ال�ش��رك��ة
االحمدية للمقاوالت وال�ت�ج��ارة وال�ت��ي تعتبر
رائ � ��دة وم �ت �م �ي��زة ف��ي م �ج��ال امل� �ق ��اوالت بشكل
مهني واح�ت��راف��ي ،ويعتزم مركز الفحوصات
ع�ل��ى ت�ق��دي��م تسهيات م�م�ي��زة وخ��اص��ة وغير
مسبوقة ملشاريع الشركة .بدوره شرح األستاذ
ف ��واز ال �خ��زي��م االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��ال�ي��ة
وال �ت �ع��اق��دي��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي م��رك��ز ال �ف �ح��وص��ات
وأبدى استعداد املركز بتقديم معاملة خاصة
للشركة ومتميزة داخ��ل الحرم الجامعي بهذا
ال�ص��دد .في الختام شكر ط��ال الوقيان نيابة
ع ��ن ال �ش��رك��ة األح �م��دي��ة ال �ض �ي��وف ال� �ك ��رام من
مركز الفحوصات الهندسية بجامعة الكويت
على ما بذلوه من جهد في هذا العرض املرئي
والجلسة الحوارية.

الحمدان :التعليم املهني مستمر
قام مركز فوزية السلطان للتأهيل الصحي وبرعاية من الجمعية
ال�ك��وي�ت�ي��ة مل �س��اع��دة ال�ط�ل�ب��ة ب��اس�ت�ض��اف��ة ورش� ��ة ع �م��ل تعليمية
متخصصة بالعاج الطبيعي وصحة امل��رأة ،وذل��ك ضمن جهود
املركز غير الربحي لتعزيز الثقافة والوعي الصحي في املجتمع
ال�ك��وي�ت��ي ،وخ��اص��ة ب��ني ال�ع��ام�ل��ني ف��ي ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة.
وح ��اض ��رت ف ��ي ورش � ��ة ال �ع �م��ل ال �ت ��ي أق �ي �م��ت ع �ل��ى م� ��دى ي��وم��ني
اخصائية ال�ع��اج الطبيعي البريطانية املتخصصة ف��ي صحة
امل ��رأة ميشيل ل�ي��ون��ز ،وح�ض��ر ال��ورش��ة أط �ب��اء وم�ق��دم��ي ال��رع��اي��ة
الصحية من القطاعني العام والخاص .وقد تطرقت ورشة العمل
الى عدة محاور نظرية وعلمية لتزويد الحاضرين باملعلومات
املهمة التي يحتاجون الى معرفتها عن هذا املجال املتخصص،
ب��االض��اف��ة ال ��ى ان �ه��ا تضمنت م �ح��اور ل�ل�ت��دري��ب ال�ع�م�ل��ي هدفت
ال��ى ت�ع��زي��ز امل �ه��ارات واس��ال�ي��ب ت�ق��دي��م ال��رع��اي��ة مل�س��اع��دة مقدمي
الرعاية الصحية على تطوير االستراتيجيات العاجية خاصة
ب��امل�ش��اك��ل وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ق��د ت��واج�ه�ه��ا ال �ن �س��اء ،م�ث��ل سلس

ال �ب ��ول ،واآلم م�ن�ط�ق��ة ال �ح ��وض ،وان �ق �ط��اع ال �ط �م��ث .وف ��ي تعليق
على هامش الورشة قالت الدكتورة إلهام الحمدان ،مديرة مركز
فوزية السلطان للتأهيل الصحي« :نحن نؤمن في مركز فوزية
السلطان للتأهيل الصحي بأن التعليم املهني املستمر هو شئ
ض��روري في سبيل تعزيز مستوى الخدمات الطبية املهنية في
جميع املجاالت واالختصاصات الصحية .وورش العمل مثل هذه
تساعد ال�ك��وادر الطبية على اكتساب الخبرات والحصول على
معلومات ووجهات نظر جديدة حيال مناهج وأساليب العاج،
باالضافة ال��ى صقل امل�ه��ارات العملية لتقديم مستوى أعلى من
الرعاية للمرضى ».كما أضافت« :ان الصحة النسائية موضوع
مهم ج �دًا ،ولألسف ال يتم اعطائه االهتمام الكافي في الكويت.
وهدفنا م��ن خ��ال ورش��ة العمل ه��ذه ك��ان مساعدة العاملني في
القطاع الصحي املحلي وتثقيفهم ع��ن ه��ذا امل�ج��ال املتخصص،
لتمكينهم م��ن م�س��اع��دة م��رض��اه��م م��ن ال�ن�س��اء ع�ل��ى ع�ي��ش حياة
سعيدة وصحية وخالية من األلم».

قرية صباح األحمد التراثية تفتح أبوابها
لروادها اليوم واالفتتاح الرسمي غدًا
تبدأ قرية الشيخ صباح االحمد التراثية
التي تستضيف انشطة مهرجان امل��وروث
الشعبي الخليجي امل�ق��ام بمكرمة أميرية
س��ام�ي��ة باستقبال رواده ��ا ال�ي��وم الجمعة
وح�ت��ى اواخ��ر م��ارس املقبل فيما سيكون
االفتتاح الرسمي لها غدًا.
وقالت اللجنة املنظمة للمهرجان في بيان
صحافي أمس ان القرية التي ستستضيف
العديد من الفعاليات الثقافية والشعبية
وال �ت��راث �ي��ة وامل �س��اب �ق��ات ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ب��ات��ت
ج��اه��زة أم ��ام ال��زائ��ري��ن الس�ي�م��ا ب�م��راف�ق�ه��ا
وخدماتها الجديدة التي انجزت بجهود
حثيثة من املشرف العام للقرية املستشار

ف ��ي ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري م �ح �م��د ض �ي��ف ال�ل��ه
شرار وباقي العاملني في اللجان العاملة.
واض� ��اف ال �ب �ي��ان ان م �س��اب �ق��ات امل �ه��رج��ان
الرسمية التي تتضمن اقامة منافسات في
فئات األغنام والصقور والخيل واملوروث
ال�ب�ح��ري ت�ت��واص��ل تباعا حيث استقطبت
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ش��ارك��ني م��ن ال �ك��وي��ت ودول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي الف �ت��ة ال ��ى ان
ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�م�ه��رج��ان
ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �س��اب �ق��ات ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
فهد صباح الناصر الصباح يشرف على
االن �ش �ط��ة ت�ح�ك�ي�م�ي��ا وت�ن�ظ�ي�م�ي��ا م��ع ب��اق��ي
اعضاء اللجان.

«الجامعة» انطالق عملية التسجيل
اإللكتروني للفصل الثاني اليوم

خالد املال :إنشاء أكبر مركز إسالمي لرعاية
املسلمني في البرازيل
اإلس��ام��ي ،مبينا أن ك��ل إن�س��ان م��ن املمكن
أن يكون له يد في إسام رجا أو امرأة من
البرازيل من خال مشروع «نور على نور»
فإذا سمح الله لك أن تكون سببا في هداية
إن �س ��ان واح� ��د ف��اع �ل��م أن ذل ��ك خ �ي��ر ل ��ك من
الدنيا وما فيها ،فعن سهل بن سعد -رضي
الله عنهما ،-أن رسول الله -صلى الله عليه
وسلم ،-قال لعلي -رضي الله عنه« :-فو الله
ْ
ْ
ألن ْ
يهدي الله بك رجا واحداْ ،
خي ٌر لك من
ْأن يكون لك ْ
حمر النعم» أخرجه البخاري.
وق��ال امل��ا ان قسيسا ف��ي كنيسة س��أل عن
اإلس ��ام ف�ت��م منحه ب�ع��ض ال�ك�ت��ب ليقرأها
ف� �ق ��رأه ��ا وخ� � ��ال ش �ه ��ري ��ن أع� �ل ��ن إس ��ام ��ه،
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أع �ل �ن��ت ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ان� �ط ��اق ع�م�ل�ي��ة
التسجيل االل�ك�ت��رون��ي للفصل ال�ث��ان��ي من
العام الجامعي  2016-2015اليوم لتستمر
حتى  22ديسمبر الحالي.
وق� � � ��ال ال � �ق� ��ائ� ��م ب� ��أع � �م� ��ال ع� � �م � ��ادة ال� �ق� �ب ��ول
وال �ت �س �ج �ي��ل ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ال��دك �ت��ور
ع � � ��ادل م� � ��ال ال � �ل� ��ه ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
أم� ��س ان ت �ق��دي��م ط �ل �ب��ات االل �ت �ح ��اق م �ت��اح
ل �ل �ط �ل �ب��ة امل �س �ت��وف��ني ل� �ش ��روط ال �ق �ب ��ول م��ن
الكويتيني وأبناء الكويتيات والخليجيني
واملقيمني بصورة غير قانونية وخريجي

ال�ن�ظ��ام امل��وح��د وامل�ع�ه��د ال��دي�ن��ي وامل��دارس
األميركية وخريجي املدارس االنكليزية.
واض� � ��اف م� ��ال ال� �ل ��ه ان ال �ط �ل �ب��ة م ��ن ف �ئ��ات
ال �ق �ب��ول االخ � ��رى ي �م �ك �ن �ه��م ت �ق��دي��م ط�ل�ب��ات
االل �ت �ح��اق ف ��ي ص��ال��ة ال �ق �ب��ول وال�ت�س�ج�ي��ل
ب��ال �ش��وي��خ خ� ��ال ال� �ف� �ت ��رة م ��ن  20ال� ��ى 22
ديسمبر الحالي شريطة استيفاء الحدود
الدنيا وك��ل ش��روط القبول األخ��رى مبينا
انه لن يتم قبول اي طلبات التحاق اال من
ال�ط�ل�ب��ة ال�ح��اص�ل��ني ع�ل��ى ال�ن�س��ب امل��ذك��ورة
كحد ادنى.

اتحاد التطبيقي :فتح التسجيل لخريجات
الفصل الثاني في األساسية األحد املقبل
كتب إبراهيم بسيوني

أع �ل �ن��ت ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س االت � �ح ��اد ال� �ع ��ام ل�ط�ل�ب��ة
وم�ت��درب��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب لشؤون الطالبات عهد عادل العنزي
أن��ه ت��م االت �ف��اق ب��ني االت �ح��اد وم�ك�ت��ب تسجيل
ال �ط ��ال �ب ��ات ب �ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس ��اس� �ي ��ة ع�ل��ى
فتح تسجيل امل �ق��ررات للطالبات ممن سيتم
تخرجهن الفصل الدراسي الثاني .2016/2015

وأوضحت العنزي أنه يتوجب على الطالبات
ال��راغ �ب��ات ب��ال�ت�س�ج�ي��ل ف��ي امل� �ق ��ررات م��راج�ع��ة
م�ق��ر االت �ح��اد ب��ال�ك�ل�ي��ة م�ب�ن��ى رق ��م  6ب ��دءا من
ي��وم األح��د املوافق  2015/12/20مصطحبات
صورة من الجدول الدراسي لكل منهن.
وت��وج �ه��ت ال �ع �ن��زي ب�ش�ك��ره��ا ل �ع �م��ادة الكلية
ورئ� �ي ��س م �ك �ت��ب ال �ت �س �ج �ي��ل م ��ري ��م ال �ب��دي��وي
لتجاوبها مع مطلب االت�ح��اد وحرصها على
تذليل الصعوبات التي تواجه طالبات الكلية.

