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تعاون بني «التطبيقي» ومركز صباح األحمد
لتشجيع استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي
وقعت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب أول من أمس
م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع مــركــز صـبــاح
األح ـمــد للموهبة واإلب ـ ــداع أحــد
املــراكــز التابعة ملؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،لتعزيز التعاون
املـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم
وتشجيع استخدام التكنولوجيا
والذكاء الصناعي.
مثل الهيئة في مذكرة التفاهم
املدير العام للهيئة الدكتور أحمد
األثري ومن املركز رئيس مجلس
اإلدارة املهندس براك الصبيح.
وأث ـ ـ ـنـ ـ ــى م ـ ــدي ـ ــر عـ ـ ـ ــام ال ـه ـي ـئ ــة
الـ ــدك ـ ـتـ ــور أح ـ ـمـ ــد األث ـ ـ ـ ــري خ ــالل
ت ــوقـ ـي ــع م ـ ــذك ـ ــرة الـ ـتـ ـف ــاه ــم ع ـلــى
ج ـ ـهـ ــود مـ ــركـ ــز ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـم ــد
فــي اكـتـشــاف ورع ــاي ــة املتميزين
وامل ــوه ــوب ــني م ــن أبـ ـن ــاء ال ـكــويــت
مــن خ ــالل تــوفـيــر البيئة واملـنــاخ
املالئمني على النحو الــذي يبرز
مواهبهم وإبداعاتهم ،وتنميتها
وإتاحة الفرص املالئمة لتحويل
أفكارهم إلى إبداعات ملموسة.

واع ـ ـت ـ ـبـ ــر األثـ ـ ـ ـ ــري أن م ــذك ــرة
التفاهم بمثابة فصل جديد من
ف ـص ــول ال ـت ـع ــاون ب ــني الـجــانـبــني
لـ ــالرت ـ ـقـ ــاء ب ــال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـب ـح ــث
ال ـع ـل ـم ــي ب ـم ــا ي ـح ـق ــق امل ـص ـل ـحــة
العامة وينهض بخطط التطوير
والتقدم في البالد والتأكيد على
امـتــداد جسور التواصل بينهما
لـتـطــويــر الـتـعـلـيــم ودفـ ــع الـبـحــث
العلمي ملــواكـبــة الـتـطــور التقني
والتكنولوجي العاملي والنهوض
بكافة الجوانب التي تتعلق به.
ومن أهم بنود مذكرة التفاهم
إنشاء مختبرات متطورة تحمل
اس ـ ـ ـ ــم (م ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ــرك ـ ــز صـ ـب ــاح
األح ـمــد لـلـمــوهـبــة واإلبـ ـ ــداع) في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ــدث
امل ـع ــاي ـي ــر ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـبــرم ـج ـيــة
ل ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس مـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــررات الـ ـتـ ـحـ ـك ــم
وال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي لـ ـط ــالب
وطالبات قسم الحاسوب بكلية
التربية األساسية ،وتوفير كافة
االح ـت ـيــاجــات الـفـنـيــة والـبـشــريــة

لـتـلــك امل ـخ ـت ـبــرات بــال ـت ـعــاون بني
الطرفني.
حضر توقيع مــذكــرة التفاهم
ك ــل م ــن م ــدي ــر ع ــام م ــرك ــز صـبــاح
األحمد للموهبة واإلبداع الدكتور
عمر البناي ،ونائب املدير العام
لشؤون التدريب بالهيئة العامة
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي امل ـه ـن ــدس
طـ ــارق ال ـع ـم ـيــري ،ون ــائ ــب املــديــر
الـعــام لـلـشــؤون املــالـيــة واإلداري ــة
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ح ـ ـجـ ــرف الـ ـحـ ـج ــرف،
وعميد كلية التربية األساسية
الــدك ـتــور فـهــد الــروي ـشــد ،وعميد
ك ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
ال ــدك ـت ــور ع ــدن ــان ال ـع ـلــي ،ومــديــر
إدارة االبتكار املهندس عبدالله
ال ـ ـجـ ــدعـ ــان ،وم ـس ـت ـش ــار ت ـطــويــر
وت ـص ـن ـيــع االخ ـ ـتـ ــراعـ ــات ب ـمــركــز
صباح األحمد املهندس مشاري
ال ـج ـن ــدل ،وم ــدي ــر امل ـك ـتــب الـفـنــي
ملــديــر عــام الهيئة الــدكـتــورة مها
ع ـق ـيــل ،وم ــدي ــر مـكـتــب ال ـعــالقــات
العامة واإلعالم في الهيئة فاطمة
العازمي.

ضمن محاضرة نظمها مركز الدراسات العاملي

صورة الشرق األوسط بعيون سويدية
في جامعة الخليج
اسـ ـتـ ـض ــاف م ــرك ــز الـ ــدراسـ ــات
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج
للعلوم والـتـكـنــولــوجـيــا()GUST
ً
مـحــاضــرة بعنوان «االسـتــدامــة...
ثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق
األوس ــط الـعــاملــي مــن وجـهــة نظر
م ـت ـخ ـص ـصــة» أداره ـ ـ ــا ث ــالث ــة من
األكاديميني البارزين من جامعة
لوند السويدية.
وعـ ــرض امل ـح ــاض ــرون الـثــالثــة
س ـي ـب ــروس سـ ــوفـ ــوس ،أن ــدري ــس
أك ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــدت ،وال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة ل ـي ـنــا
إي ـك ـل ــون ــد الـ ـع ــدي ــد مـ ــن وج ـه ــات
الـنـظــر واآلراء املتعلقة بمنطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،حـيــث تـنــاولــوا
مواضيع االستدامة ،واملؤسسات

والـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة ،ومـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــرق
األوسط وتأثيرات املنطقة عامليًا.
وتطرق املتحدثون في املحاضرة
إلـ ــى الـ ـص ــور الـنـمـطـيــة ال ـســائــدة
في السويد وأوروبــا الغربية عن
الشرق األوسط وإسهام البحوث
العلمية واألكــاديـمـيــة فــي تعزيز
التعاون والتفاهم املشترك.
وصـ َّـرح رئيس مركز الدراسات
العاملي في جامعة الخليج للعلوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ،الــدك ـتــور مــارتــن
روسنستوك ان هناك العديد من
األفكار املسبقة والصور النمطية
في املجتمعات األوروبية املتعلقة
ً
بــال ـشــرق األوس ـ ــط آمـ ــال ان يـكــون
طلبة الجامعة تمكنوا مــن خالل

ه ــذه امل ـح ــاض ــرة م ــن ف ـهــم أس ـبــاب
وج ـ ـ ـ ــود ه ـ ـ ــذه األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ،وك ـي ـف ـي ــة
مواجهتها.
وتمنى روسنستوك أن تسهم
ه ــذه امل ـحــاضــرة بتمهيد الطريق
أمــام الطلبة للمشاركة اإليجابية
ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع وك ـ ـسـ ــر الـ ـح ــواج ــز
النفسية».
ي ـ ــذك ـ ــر أن م ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي ت ـ ــأس ـ ــس ال ـ ـ ـعـ ـ ــام 2015
بــالـشــراكــة مــع جامعة سنغافورة
ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ـه ــدف إع ـ ــداد أب ـح ــاث
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
القضايا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية
املهمة.

جامعة الكويت تطرح دورات للنساء والفتيات
في السباحة والحياكة واملاكياج
ت ـن ـظــم عـ ـم ــادة خ ــدم ــة املـجـتـمــع
وال ـت ـع ـل ـي ــم امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي جــام ـعــة
الـ ـك ــوي ــت م ـت ـم ـث ـلــة ب ـق ـس ــم تـنـمـيــة
امل ـج ـت ـمــع م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـ ـ ــدورات
ال ـتــدري ـب ـيــة الــربـيـعـيــة مـنـهــا دورة
تعليم السباحة للنساء والفتيات
في الفترة من  2017/ 1/ 8إلى 26
 2017/ 1/أيــام (األحــد  -الثالثاء -
الـخـمـيــس) .وذكـ ــرت ع ـمــادة خدمة
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امل ـج ـت ـمــع وال ـت ـع ـل ـيــم امل ـس ـت ـمــر فــي
بيان انه سيتم طرح دورة الحياكة
ال ـك ــروش ـي ــه ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن 1/ 8
 2017/إل ـ ــى  2017/ 1/ 19أي ــام
(األحـ ـ ــد  -الـ ـث ــالث ــاء  -ال ـخ ـم ـيــس)،
إض ــاف ــة إل ــى دورة ف ــن الــديـكــوبــاج
(للنساء) من  2017/ 1/ 15إلى 18
( 2017/ 1/من األحد إلى األربعاء)،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ـ ــى دورة ص ـن ــاع ــة

الـصــابــون يــدويــًا خــالل الـفـتــرة من
 2017/ 1/ 15إل ــى 2017/ 1/ 19
أيام (األحد  -الثالثاء  -الخميس).
وأض ــاف ــت أن ـهــا س ـت ـطــرح أيـضــًا
دورة تعليم فــن املــاكـيــاج (فتيات)
(مــن  14إلــى  16سـنــة) وذل ــك خالل
ال ـف ـتــرة م ــن  2017/ 1/ 22ال ــى 26
 2017/ 1/يــومـيــا (م ــن األح ــد إلــى
الخميس).

أكد سالمة الدارسني الكويتيني في أعقاب تفجيرات العاصمة املصرية

أحمد املطيري لـ «الراي» :توقيع اتفاقية
مع كبرى املستشفيات لعالج طلبة اإلسكندرية
| كتب تركي المغامس |
أكــد رئـيــس املكتب الثقافي في
مصر الدكتور أحمد املطيري على
سالمة الطلبة الكويتيني الدارسني
في القاهرة في أعقاب التفجيرات
التي شهدتها العاصمة املصرية
أخيرًا ،مبينًا ان السفارة الكويتية
في القاهرة واملكتب الثقافي وضعا
أرقــامــًا للطوارئ وتــم نشرها على
كــافــة املــواقــع اإللكترونية التابعة
للمكتب.
وقـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـط ـ ـيـ ــري فـ ـ ــي ات ـ ـصـ ــال
ه ــات ـف ــي ل ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ــراي» «الـ ـحـ ـم ــد لـلــه
جـمـيــع طـلـبـتـنــا بـخـيــر ول ــم تــردنــا
أي ات ـصــاالت طــارئــة لـعــدم تواجد
الـطـلـبــة ف ــي األم ــاك ــن ال ـتــي حــدثــت
فيها التفجيرات ،مبينًا ان السفارة
واملكتب الثقافي يعمالن على قدم
وساق لسالمة املواطنني وطلبتنا
املتواجدين في القاهرة».
ومن جانب آخر أشار املطيري
إل ــى ال ــزي ــارة ال ـتــي ق ــام ب ـهــا الــى
فـ ــرع اتـ ـح ــاد ط ـل ـبــة ال ـك ــوي ــت في

املطيري ملتقيًا قيادات كلية طب األسنان بجامعة فاروس

االس ـك ـن ــدري ــة لــالط ـم ـئ ـنــان عـلــى
الـطـلـبــة الـكــويـتـيــني واالس ـت ـمــاع
مل ـط ــال ـب ـه ــم وش ـ ـكـ ــاواهـ ــم بــرف ـقــة
امل ـل ـحــق ال ـص ـحــي ال ـكــوي ـتــي في
القاهرة ،مبينًا ان الزيارة تكللت
بالنجاح حيث تمت زيــارة عدد
من الجامعات التي يدرس فيها
طـلـبـتـنــا وتـ ــم م ـعــال ـجــة ال ـعــديــد
من املشاكل التي كانت تؤرقهم.
وأضاف ان امللحق الصحي شرح

لـلـطـلـبــة آل ـي ــة ال ـت ــأم ــني الـصـحــي
وكــذلــك تعريفهم بحقوقهم في
ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى ان ــه
ت ــم تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة صـحـيــة مع
إحـ ــدى ك ـب ــرى املـسـتـشـفـيــات في
االسـ ـكـ ـن ــدري ــة ل ـت ــوف ـي ــر الـ ـع ــالج
الالزم للطلبة الكويتيني ،مشيرًا
إل ـ ــى ان امل ـك ـت ــب ال ـث ـق ــاف ــي يـهـتــم
بـ ـك ــاف ــة أم ـ ـ ــور ال ـط ـل ـب ــة وي ـت ــاب ــع
هـ ـم ــومـ ـه ــم وي ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ـ ـ ــى حــل

 ...ومتفقدًا أروقة الكلية لالطمئنان على الطلبة الكويتيني

مشاكلهم مع الجامعات للحفاظ
على حقوقهم.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى انـ ـ ــه تـ ـم ــت إق ــام ــة
م ــأدب ــة ع ـشــاء ع ـلــى ش ــرف الـطـلـبــة
فــي االس ـك ـنــدريــة وحـضــرهــا جمع
غـفـيــر م ــن الـطـلـبــة وت ــم االس ـت ـمــاع
لهم ومعالجة الكثير من القضايا
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــؤرق ـه ــم ،بــاالضــافــة
الــى توجيه الـعــديــد مــن النصائح
واإلرش ـ ــادات للطلبة فــي التعامل

مـ ــع الـ ـج ــامـ ـع ــات وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
حقوقهم في املطالبات القانونية.
وتــابــع ان وف ــد املـكـتــب الثقافي
زار كـلـيــة ط ــب األسـ ـن ــان بـجــامـعــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروس ل ـ ـب ـ ـحـ ــث ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
املــوضــوعــات الـتــي تخص الطلبة،
وكانت لنا جولة على اقسام الكلية
مع عمادة الكلية وتم االطالع على
أداء طلبتنا فــي املــرافــق الخاصة
بهذه الكلية.

«العربية املفتوحة» تحتفل  21الجاري
بتخريج  810طالب
ت ـ ـق ـ ـيـ ــم الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
املـ ـفـ ـت ــوح ــة ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ح ـفــل
ت ـخ ــري ــج  810ط ـ ــالب وط ــال ـب ــات،
من الدفعة الحادية عشرة للعام
ال ـج ــام ـع ــي  2016/ 2015تـحــت
رع ـ ــاي ـ ــة رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس أمـ ـن ــاء
الجامعة طالل بن عبدالعزيز في
أرض املـعــارض بمنطقة مشرف،

قاعة رقم  ،8مساء األربعاء املوافق
 21ديسمبر.
وق ــال مــديــر الـجــامـعــة العربية
امل ـف ـتــوحــة ف ــي ال ـك ــوي ــت الــدك ـتــور
نـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــف املـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري «تـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرف
الـجــامـعــة بـتـكــريــم ه ــذه الـكــوكـبــة
مـ ــن ال ـط ـل ـب ــة الـ ـخ ــريـ ـج ــني ال ــذي ــن
أع ــدت ـه ــم ،ل ـي ـكــونــوا خ ـيــر س ـفــراء

لها ،بعد أن نهلوا العلم واملعرفة
خ ـ ـ ــالل األعـ ـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـتـ ــي ق ـض ــوه ــا
ف ــي جــام ـع ـت ـهــم ،وب ـت ـفــاع ـل ـهــم مع
أس ــات ــذت ـه ــم ،ع ـبــر تـخـصـصــاتـهــم
الثالثة ســواء كــان برنامج اللغة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة وآدابـ ـه ــا أو بــرنــامــج
تقنية املعلومات والحوسبة ،أو
بــرنــامــج إدارة األع ـمــال ،آمـلــني أن

يساهموا في بناء نهضة كويت
امل ـس ـت ـق ـب ــل ووض ـ ـ ــع ال ـت ــوص ـي ــات
ال ـســام ـيــة ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــالد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األحـ ـم ــد،
بتحويل الكويت إلى مركز مالي
نصب أعينهم».
وتمنى املطيري لكافة خريجي
الـ ـج ــامـ ـع ــة «م ـ ــزي ـ ـدًا م ـ ــن ال ـت ـم ـيــز

والـ ــريـ ــادة ف ــي حـيــاتـهــم الـعـمـلـيــة
املـقـبـلــة ،ملتزمني بــالـتــواجــد قبل
مــوعــد الحفل بساعة ،مــع التقيد
بــاإلرشــادات وباملكان املخصص
لـكــل ط ــال ــب ،فــالـفــرحــة ه ــي فــرحــة
الجميع ،وهذا الحفل هو حفلكم،
لذا يجب أن يظهر بالصورة التي
تليق بخريجي الجامعة».

«التطبيقي» تدعو إلى مراجعتها
املرشحني لإليفاد في منح البكالوريوس
دعت إدارة البعثات
والعالقات الثقافية في
الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب الطلبة
املرشحني لإليفاد في منح
طالبية للحصول على درجة
البكالوريوس إلى مراجعة
الهيئة بمبنى رقم  9إدارة
البعثات والعالقات الثقافية
قسم املنح واإلجازات
الدراسية في موعد أقصاه
اسبوعان من تاريخ اإلعالن.
وفي ما يلي أسماء املدعوين:

كلية الدراسات التكنولوجية
(بنني)
الهندسة امليكانيكية
(قوى محركة)

محمد أحمد عبد الرسول
حمد عيد املخيال
فهد نواف العازمي

الهندسة امليكانيكية (ميكانيكا
إنتاج)
عبد الله مضحي الغريب
حسني عبد الله العجمي
جفني حمود الهاجري

الهندسة امليكانيكية (سيارات)
حميد عبد الله الخباز
محمد جار الله الدوسري
أمني عبد الرحيم عبد الله

الهندسة امليكانيكية
(تبريد و تكييف)
شافي عجمي الهاجري
بدر براك العازمي
فهد عبد الرحيم حسني

الهندسة امليكانيكية (بحرية)
أحمد فهد العريج
فهد عبد الله العطا الله
أنس عادل املهنا

الهندسة الكهربائية
(نقل وتوزيع طاقة كهربائية)
وليد عايد العازمي
عبد الله سعد القطان

الهندسة الكيميائية (صناعات
كيميائية)
محمود يوسف أحمد
أحمد عواد السليماني
سعود عبد الله العجمي

هندسة كمبيوتر
عبد العزيز عشوى الظفيري

نواف إبراهيم الدخيل
فيصل سعود القوسي

الهندسة املدنية
(إنشاء مباني)
محمد مرزوق املطيري
مسلم شعوف الشالحي
مبارك محمد العازمي

الهندسة املدنية (مساحة)
أنور قبالن الرشيدي
نواف أحمد العنزي
أحمد سلمان العازمي

الهندسة املدنية (طرق)

املختبرات
(فيزياء تطبيقية)
ليالي بادي املطيري
فوز سلمان السليماني

هندسة إلكترونية (إلكترونات
اتصاالت)
طاهرة عبدالرسول رستم
سندس يوسف البناي
بدور حمد الحربي

نورة مسفر عبد الله الخضر
آمنة محمود حيدر محمد
حوراء فيصل عيسى الحداد

هندسة كمبيوتر

حاسب آلي

بتول منصور عبد العلي
هال سعود الفضلي
لطيفة محمد العبيد

دالل عبد الله جمعه فزيع
مريم عبد الله محمد صرخوه
آمال عادل حبيب أبل
املرشحون من املعاهد

شهاب أحمد البلوشي
شايع راشد الهاجري
سعد راكان املطيري

هندسة بترول
(استكشاف و تطوير)

قانون

هندسة بترول
(إنتاج وتصدير)
حسني خليل عباس
خالد محمد الهالل
سالم محمد العجمي

هندسة بترول
(تشغيل مصافي)
يوسف فهد املطيري
مساعد حبيب الكندري
باسل جابر العدواني

هندسة ميكانيكية (لحام)
علي حينب العليوه

هندسة إلكترونية
(الكترونات اتصاالت)
محمد حزام العتيبي
أحمد عبد الرحمن املطيري

آالت كهربائية
(هندسة كهربائية)
محمد خلف الحربي
عبد الله بدر العنزي
حسني عبد الرضا القالف

كلية الدراسات التكنولوجية
(بنات)
املختبرات
(كيمياء تطبيقية)
أسيل فيصل الحربي
سارة أحمد العجالن
أمينة محمد الدوسري

كلية الدراسات التجارية
(بنات)
قانون

كلية الدراسات التجارية
(ذكور)

محمد سالم العازمي
حمد أحمد الفالح
رياض جاسم املنصور

فاطمة جابر حبيب كرم
زينب بدر حبيب الجريدان

عادل محمد علي حسن
علي سالم راشد املري
يوسف يعقوب يوسف عبد الله

حاسب آلي
عبد الرحمن حسن بوناشي

كلية العلوم الصحية
(ذكور)
علوم تغذية
عبد الرزاق جاسم ناصر شاهني

السجالت الطبية

املعهد العالي لالتصاالت
واملالحة (بنني)
فني شبكات السلكي
علي حسني غلوم
خالد مشعان الرشيدي
صيانة أجهزة إلكترونية
عبد الله خالد العتيبي
محمد بندر الراجحي

مراقبة جوية
محمد حمود العبدالوهاب
بدر رياض القاسمي
محمد حسني الفيلكاوي

قائد السفينة

عدنان حسني حسن محمد

يوسف عبدالقادر شاداد
محمد فريد القطان

علوم صيدالنية

صيانة حاسب آلي

هاشم صادق عباس بهزاد
جاسم محمد هالل العنزي
محمد أنور حسن الرميض

عبد الله عبد الرزاق الحبشي

كلية العلوم الصحية
(بنات)
السجالت الطبية
مريم مطر شنيف حمد

علوم األغذية
فاطمة أكرم سلمان كريدي
مالك وعالن حربي اللميع

علوم التغذية
نور عبد الرحمن الفرج

طوارئ طبية

رقيب اتصاالت عمليات
هاشم أحمد جرخي

تسهيالت املطار
علي أحمد املهنا

املعهد العالي للطاقة
(بنني)
صيانة آالت ومعدات

عبدالله سعد املطيري

تشغيل مقطرات
وتناضح عكسي

زينب عبد الحليم بشير العتيقي

محمد عدنان البعيجان
ساير بدر ساير الحربي

علوم صيدالنية

تشغيل توربينات غازية

مشاعل حمود مفضي الشمري

جرح مبارك عبد الهادي مبارك

طوارئ وإنارة شوارع
محمد حمود عبد الله الجبيالن

تشغيل مراجل وتوربينات
عبد العزيز عادل حسني الظفيري
ملبس أدهم النومس

تشغيل مولدات كهربائية
عبد الله عبد الكريم العوضي

صيانة محطات تحويل
علي حسني نوري إجبارة
مصطفى عارف خضير إبراهيبم

صيانة مقطرات
سعود فيصل الخشتي
جراح حمود شافي سالم

املعهد العالي لالتصاالت
واملالحة (اإلناث)
صيانة حاسب آلي
مريم فيصل املال
عبير رمضان العنزي
فاطمة عبد الله مرواني

صيانة أجهزة إلكترونية
هداية أحمد العبدلي

تشغيل حاسب آلي
نوال خالد محمد
دالل مفيد الحداد
بشاير حسن ميرزا

اتصاالت السلكية
زينب عبدالرضا البلوشي
عايدة فرحان العنزي

فني شبكات السلكية
مريم محمد العامري
مريم يعقوب الخباز
إيمان حسني نظر محمد

املعهد اإلنشائي
مساح أراضي
محمد سليمان البلوشي
حمود ناصر الحميدي العازمي
منيف سالم الهاجري

مراقب مباني
محمد مطلق فهاد املحجان
أحمد عبد الله محمد الحشاش
محمد عايض خليفة العازمي

الرسام الهندسي
سعيد مهدي العجمي
نواف سالم حمود سالم
سالم علي إبراهيم الصايغ

