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«الهندسة» تفتتح معرض
القبول الرابع عشر
افتتحت كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت معرض القبول الرابع
عشر ،تحت رعاية وزيرة التعليم العالي أ.د موضي الحمود وبحضور نائب
مدير الجامعة للخدمات االكاديمية المس�اندة د .أحمد المنيس ،وعميد
كلية الهندسة والبترول أ.د طاهر الصحاف ،حيث شارك بالمعرض عدة
جهات م�ن داخل الكلية وخارجها ،بهدف تعريف الطلبة بالتخصصات
والبرامج العلمية في جامعة الكويت.

,

طاهر الصحاف متحدثا للصحافة

,

,

تخصصات كلية الهندسة والبترول

قص الشريط

جولة في المعرض

,

برنامج «مهارات العمل الجماعي»
في الهوليدي إن
اقام معهد المتحدون العرب للتدريب « ،»UACبرنامجا تدريبيا
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في «مهارات االتصال والعمل
الجماعي» ،وذلك في فندق هوليدي ان ـ السالمية حيث استهدف
البرنامج تزويد المشاركين باألساليب العلمية والعملية التي
تس�اعدهم في تكوين وتش�كيل جماعات وفرق العمل وتنمية
مهاراتهم في بناء وتطوي�ر روح الفريق ،وفي ختام الدورة تم
توزيع الشهادات التقديرية على المتدربين .
صورة جماعية للمتدربين

,

التوقيع على اتفاقية تعاون بين منظمتي اإلغاثة والطاقة المتجددة

,

الصقعبي تكرم النقي

,

جانب من حفل التكريم

المكرمون

,

ضيوف الملتقى

,

,

الخويلدي والصقعبي يوقعان االتفاقية

أقام ملتقى المحامية نجالء النقي حفال تكريميا لبعض الشخصيات
الفاعلة في المجال االنس�اني واالجتماعي ،وذلك بحضور سفراء
السنغال والبوسنة والسفير الكويتي في ليبيا وبحضور الشيخ
داود الس�لمان والشيخة نوال الحمود الصباح ،وقد القى السفراء
كلمات بالمناسبة ،وقدم خالد الخويلدي الحميدي رئيس المنظمة
الدولية للرعاية والس�لم واالغاثة في ليبي�ا وهي منظمة منبثقة
عن منظم�ة االمم المتح�دة وتتولى اعماال انس�انية حول العالم
نبذة عن نش�اطها وقد ت�م تكريم الخويلدي ب�درع الملتقى ،كما
كرم االعالم�ي عبدالفتاح الدربي عن تواصله بتنس�يق العالقات
الدولية ،كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الس�كرتير العام
للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة التي تمثلها غدير الصقعبي
وبين منظمة السلم واالغاثة التي يرأسها الخويلدي ،وقدم خالد
العنزي ممثل مبادرة الشراكة الشرق اوسطية درعا للخويلدي ،كما
كرمت صاحب�ة الملتقى نجالء النقي من قبل المنظمة التنموية
للطاقة المتجددة.

خالد الخويلدي
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