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املشاركون في جلسات مؤمتر «تكنولوجيا التعليم ..رؤية مستقبلية»:

«تطوير اإلدارات التربوية» أولوية ضمن «كويت جديدة »2035
أك��د املشاركون في مؤمتر (تكنولوجيا
التعليم ..رؤي��ة مستقبلية) أم��س االثنني
أن حتقيق التميز ف��ي العملية التعليمية
وحتسني مركز الكويت في دراسات القياس
والتقييم العاملية يتطلب العمل على حتسني
البيئة املدرسية عموما .وأوضح املشاركون
في اجللسة األولى من اليوم الثاني للمؤمتر
الذي تنظمه جمعية العالقات العامة أن ذلك
يتطلب أيضا تعزيز التكنولوجيا في التعليم
جلميع امل���واد ال��دراس��ي��ة س��واء بالفصول
أو املختبرات وجتهيز امل��راف��ق املدرسية
بأحدث التقنيات التربوية وحوسبة املكتبات
املدرسية.
ولفتوا إلى أن مشروع تطوير اإلدارات
التربوية واملدرسية وحتقيق التنمية املهنية
للقياديني والعاملني بالتعليم العام من أهم
املشاريع ال��واردة في خطة التنمية(كويت
جديدة .)2035
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة س��ه��ام ال��ق��ب��ن��دي من
كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت
ال��ت��ي أدارت اجللسة املعنونة (محتوى
التعليم اإللكتروني ومدى مواكبته للتطور
العاملي)إن مشروع تطوير االدارات التربوية
واملدرسية يهدف إلى حتسني مستوى األداء
امل��درس��ي وبناء هيكل تنظيمي وتوصيف
وظيفي جديد إلدارة املدرسة وتعزيز قدرات
اإلدارة املدرسية من خ�لال اختصاصاتهم
اجلديدة.
وأضافت القبندي أن هناك أيضا مشروع
تنويع مسارات التعليم الثانوي مبا يتوافق
مع املعايير العاملية وهو مشروع يهدف إلى
تعدد مسارات التعليم في املرحلة الثانوية
من القسمني العلمي واألدب��ي ليضاف إليه
الصناعي والتجاري مما يوسع االختيار
وفقا مليول كل متعلم بعد املرحلة املتوسطة
بالتوافق مع مناهج الكفايات والتي تقيس
ميول املتعلم في هذه املرحلة.
وأك���دت احل��اج��ة إل��ى مساهمة اجلميع
في تنفيذ رؤية (كويت جديدة) بخصوص

بعض املشاركني في جلسات املؤمتر

اجلانب التعليمي لبناء نظام التميز املدرسي
بكامل اللوائح والنظم والسياسات وتصميم
وتطبيق نظام التميز املدرسي وتقييم معايير
اجلودة في املدارس باستخدام أسلوب ميتاز
باحليادية واملوضوعية واتخاذ إج��راءات
وق��ائ��ي��ة وع�لاج��ي��ة فعالة لضمان ج��ودة
املدارس.
وشددت على أهمية دعم التخطيط لعملية
التطوير املستمر على مستوى امل���دارس
وت��وف��ي��ر ت��ق��اري��ر م��وث��وق��ة ع��ن أداء ج��ودة
املدارس للمعنيني بالعملية التعليمية خاصة
بوزارة التربية والطلبة واملجتمع.
م��ن جانبه ق��ال األس��ت��اذ امل��ش��ارك بقسم
احلاسب اآللي في كلية الدراسات التجارية
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
الدكتور أحمد احلنيان إن “ما يحدث في
وقتنا احلاضر هو أننا نقلنا وسائل وطرق
التدريس التقليدية إلى عالم التكنولوجيا

ومت��ت رقمنة الكتب وامللفات واحملتويات
الورقية الى احلاسبات بأشكالها املختلفة”.
وأوض���ح احلنيان أن هناك وجهة نظر
ترى أن رقمنة الكتب التعليمية خطوة لألمام
وإن كانت خطوة مبدئية وغير كافية لكن
الهدف األساسي واحملوري من عملية تطوير
التعليم هو الوصول بالطالب ملرحلة التمكني
ويجب أن ندرك بأن العملية التعليمية هي
“ملك للطالب” يطوعها حسب احتياجاته
وق��درات��ه ورغ��ب��ات��ه كونه محور العملية
التعليمية.
وذك��ر أن التكنولوجيا وسيلة ناجحة
وجيدة لتنمية مهارات العصر لكنها فيما
يخص تطوير التعليم وسيلة من الوسائل
وليست الهدف النهائي لذلك يجب تضافر
جهود املعلمني في إرش��اد الطالب ودعمه
للتعرف على “كيفية التعلم” وبناء مهارات
التعلم الذاتي واالعتماد على النفس أثناء

تقدم العديد من اخلدمات للمنظومة التعليمية

«التربية» :البوابة التعليمية
اإللكترونية تعزز تواصل
أولياء األمور واإلدارة املدرسية
أك��دت وزارة التربية أن بوابة الكويت التعليمية
اإللكترونية من شأنها تعزيز التواصل بني أولياء
األم��ور واإلدارة املدرسية إذ تتيح لولي األم��ر وهو
احمل���ور املكمل للعملية التعليمية احل��ص��ول على
امل��ع��ل��وم��ات اخل��اص��ة بابنه أو ابنته وحتصيلهما
الدراسي.
وقال الوكيل املساعد للمنشآت التربوية والتخطيط
املهندس ياسني الياسني في بيان صحفي للوزارة أمس
االثنني إن ع��دد مستخدمي البوابة اإللكترونية بلغ
 728ألف مستخدم وتقدم على مدار الساعة العديد من
اخلدمات اإللكترونية للمنظومة التعليمية مبا يسهل
عملية التواصل وتوفير املعلومات.
وأضاف الياسني أن الوزارة تسعى إلى دعم املشروع
لتطبيقه في كل مدارس الكويت بالتعاون والتنسيق
مع القطاعات األخرى في ال��وزارة موضحا أن خدمات
البوابة شملت كل شرائح املجتمع باعتبارها موجهة
للطالب واملعلم وولي األمر ووفرت لهم كل اخلدمات
اإللكترونية لالرتقاء بالعملية التعليمية.
وذك��ر أن ال��وزارة تعمل على حتويل خدماتها إلى
إلكترونية ب��ه��دف تسهيل ال��وص��ول إل��ى اخل��دم��ات
وإجنازها من املستفيد في أي مكان وفي أي وقت الفتا
إل��ى أن قطاع املنشآت التربوية والتخطيط سيقوم
بتفعيل البوابة لتشمل مدارس التربية اخلاصة إضافة
إلى خدمات أخرى حسب احتياج امليدان التعليمي.

حاضرت في دورة «التحليل السياسي» باجلامعة العربية بالقاهرة

العازمي :حكمة األمير عززت الدور احملوري للكويت إقليمي ًا ودولي ًا

د .استقالل العازمي محاضرة في الدورة التدريبية بجامعة الدول العربية

أك���دت األس���ت���اذة ف��ي اجل��ام��ع��ة اخلليجية
بالبحرين د .استقالل العازمي أن حكمة سمو
األمير الشيخ صباح األحمد خلقت وعززت الدور
احمل��وري للكويت إقليمياً ودولياً ،ملا متتعت به
من عالقات متوازنة مع جميع الدول األمر الذي
مكنها من لعب دور محوري في احتواء األزمة
اخلليجية ،كما عززت السياسة الكويتية املتزنة
من دورها األممي كعضو حالي في مجلس األمن.

جانب من االجتماع

على أهمية تنفيذ ال��ت��وص��ي��ات السابقة
لوزراء الصحة اخلليجيني السيما موضوع
توحيد األنظمة واللوائح املتعلقة بتسعير
امل��س��ت��ح��ض��رات ال��ص��ي��دالن��ي��ة ب�ين ال���دول
األع��ض��اء فضال ع��ن أهمية وض��ع وتنفيذ
البرامج اخلليجية لتوفير دواء يستطيع
اجلميع احلصول عليه بأسعار مناسبة.
وأوضح أن توحيد األنظمة واإلج��راءات
في عملية تسعير املستحضرات الصيدالنية
في دول املجلس بأسعار منافسة ومعقولة
م��ن ش��أن��ه حتقيق استراتيجية صحية
خليجية موحدة ملواءمة سياسات وعمليات
ال��ش��راء م��ع س��ي��اس��ات وإج������راءات دول
املجلس.
وأشار إلى أن جدول أعمال هذا االجتماع

العازمي والوزير املفوض د .ماجد املطيري واألمني العام املساعد في جامعة الدول العربية السفير عبدالله سرور اجلرمان

جاء ذلك خالل ال��دورة التدريبية في األمانة
العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بعنوان
“التحليل السياسي وتقدير املوقف” ،التي
استمرت ي��وم�ين ،حيث استفاد منها ع��دد من
موظفي قطاعات اجلامعة العربية منها قطاعات
الرقابة املالية واإلداري���ة باجلامعة العربية،
وفلسطني واألراض��ي العربية احملتلة ،الشؤون
القانونية ،الشئون السياسية والدولية ،مكتب

البدر :توحيد تسعير املستحضرات الصيدالنية بدول
«التعاون» يحقق استراتيجية صحية خليجية موحدة

أكد مسؤول صحي كويتي أمس االثنني
أن البرامج اخلليجية الصحية املشتركة
حتظى باهتمام ودعم وزراء الصحة بدول
مجلس التعاون باعتبارها إحدى األولويات
الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة الوكيل املساعد لشؤون
ال��رق��اب��ة ال��دوائ��ي��ة والغذائية ف��ي وزارة
الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر
خ�لال االج��ت��م��اع ال 38للجنة اخلليجية
لتسعير املستحضرات الصيدالنية الذي
تستضيفه الكويت ألقاها نيابة عنه مدير
إدارة تسجيل وم��راق��ب��ة األدوي���ة الطبية
والنباتية جابر اخلالدي.
وشدد البدر وهو عضو الهيئة التنفيذية
في مجلس الصحة ل��دول مجلس التعاون

البحث عن املعرفة وبنائها والتشجيع على
املالحظة واالستنتاج.
من جانبها تناولت عضو هيئة التدريس
في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
الدكتور فاطمة الهاشم أهمية منتدى (شارك)
وه��و منصة إلكترونية لكل معلم ومعلمة
تهدف إلى تعزيز دور املسؤولية التضامنية
املشتركة بني القطاعني اخلاص واحلكومي
في خدمة التعليم واملعلم بكل وسائل التنمية
املهنية املختلفة.
وأضافت الهاشم أن من شأن ذلك املساهمة
ف��ي تطوير النظام التعليمي مب��ا يتوافق
واملستحداث واملتغيرات العاملية بشأن
العملية التعليمية وإدراج أح��دث الطرق
والتقنيات التعليمية على نظام التعليم
في الكويت.وذكرت أن الهدف هو التعاون
م��ع وزارة التربية ل��دع��م مناهج العلوم
وال��ري��اض��ي��ات وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واللغة

االجنليزية وتزويد املعلمني مبنصة ميكنهم
من خاللها الوصول إلى املوارد ومناقشة كل
القضايا املتعلقة بالتعليم وامل��ادة العلمية
وتزويدهم الكترونيا بكل مستجد من وسائل
تعليمية وثقافية لتكون متاحة ومتوفرة
لهم وتعزيز التواصل ما بني معلمي و قيادي
التعليم العام واخل��اص للتبادل الثقافي
واملعرفي.
ب��دوره��ا حتدثت املتخصصة ف��ي مجال
تكنولوجيا التعليم تاضي اخلنيني عن
أسس تطوير التعليم تكنولوجيا من خالل
توفير احملتوى االلكتروني اجليد الذي يعمل
على تطوير األداء حتقيقا لتحويل الكويت
إل��ى مركز مالي وجت���اري وثقافي إقليمي
جاذب لالستثمار وذلك بحلول عام 2035
تنفيذا لتوجهات صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.
وبينت اخلنيني أهمية اكتشاف الطلبة

املوهوبني في املدارس ورعايتهم لرفد املجتمع
الكويتي وتعزيزه بالطاقات الشابة املوهوبة
واستثمارها والتي من شأنها تبني وتطور
ثقافة املوهبة واإلجن��از واإلب��داع للنهوض
بالكويت وتقدمها على املستوى اخلليجي
والعربي والعاملي وذلك في مختلف املجاالت.
من ناحيته قال مدير ادارة املوهبة في مركز
صباح االحمد للموهبة واالب���داع الدكتور
عبدالله السويد إن املركز يعنى باكتشاف
ورعاية املتميزين واملوهوبني واملبدعني من
أبناء الكويت واستثمار إبداعاتهم ألغراض
التنمية والوصول بهم إلى العاملية من خال
توفير البيئة واملناخ املالئمني على النحو
ال��ذي يبرز متيزهم ومواهبهم وإبداعاتهم
وينميها.
وأضاف السويد أن ذلك يتم وفقا للمعايير
الدولية عند حتديد مفهوم التميز وتقدمي
الرعاية للفئات املستهدفة ورب��ط جهود
الشباب بالتنمية م��ن خ��ال توفير البيئة
وامل��ن��اخ املالئمني على النحو ال���ذي يبرز
متيزهم ومواهبهم وإبداعاتهم وتنميتها
وإتاحة الفرص اجليده لتحويل أفكارهم الى
إبداعات ملموسة.
واس��ت��ع��رض أه����داف ف��ص��ول امل��وه��ب��ة
واالب��داع الكتشاف وتطوير ق��درات الطلبة
املوهوبني وتأهيلهم من خالل برامج إثرائية
ف��ي مجال العلوم وال��ري��اض��ي��ات احلديثة
وت��زوي��ده��م ب��أح��دث ال��وس��ائ��ل التعليمية
والتكنولوجية بالتعاون مع املؤسسات
العاملية إليجاد قاعدة راسخة من العلماء
وال��ف��ن�ين امل��وه��وب��ن ل�لارت��ق��اء باملجتمع
الكويتي.
وأوض����ح أن ب��رن��ام��ج ف��ص��ول املوهبة
حتتوي على أح��دث النظم العاملية للكشف
ع��ن الطلبة امل��وه��وب�ين وإحل��اق��ه��م ببرامج
مطورة لتلبية احتياجاتهم وتطوير مواهبهم
وإبداعاتهم من خالل تطوير مناهج تربوية
إثرائية تركز على تنمية مهارات التفكير
واإلبداع لتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.

الذي يستمر ثالثة أيام يتضمن الكثير من
املوضوعات التي تتطلب الدراسة واتخاذ
اإلج��راءات واخل��روج بالتوصيات الالزمة
بشأنها من حيث استكمال توحيد أسعار
املستحضرات بناء على التعديالت املقترحة
ودراسة شهادات األسعار الواردة إلينا من
الشركات للمستحضرات ومناقشة أسعار
املستحضرات.
ي��ذك��ر أن اللجنة اخلليجية لتسعير
املستحضرات الصيدالنية إح��دى جلان
مجلس الصحة ل���دول مجلس التعاون
اخلليجي وتتميز بأهمية عالية خصوصا
لناحية احل��ص��ول على دواء آم��ن وفعال
م��ن خ�لال توحيد تسجيل املستحضرات
وتوافرها بأسعار منافسة ومقبولة.

األم�ين العام ،والشئون االقتصادية والشئون
االجتماعية وقطاع اإلعالم واالتصال ،باإلضافة
إلى طلبة البرنامج الصيفي باجلامعة العربية
من سورية وفلسطني وجيبوتي وموريتانيا،
وكذلك املندوبية الدائمة للكويت وال��س��ودان
وليبيا وعمان واليمن.
وتناولت العازمي بالتحليل السياسي مواقف
وسياسات ع��دد م��ن ال���دول العربية ،وحتليل

أعلن إجراءات في اختيار الشركات املصنفة إلنشاء املبنى اجلديد

الدماك :مستمرون في مطالباتنا
لتسهيل معامالت املزارعني

أك���د رئ��ي��س االحت����اد الكويتي
للمزارعني عبدالله الدماك أن مجلس
ادارة االحتاد بدأ باإلجراءات الفعلية
إلن��ش��اء مبنى االحت���اد ف��ي منطقة
الرابية.
وأوض����ح ال���دم���اك ف��ي تصريح
صحفي ان��ه مت االع�لان في ع��دد من
ال��ص��ح��ف احمل��ل��ي��ة خ���اص ب��دع��وة
الشركات واملؤسسات املتخصصة
في البناء بشرط ان تكون مصنفة من
قبل بلدية الكويت ومنحهم اسبوع
م��ن ت��اري��خ االع�ل�ان وال��ت��ي تنتهي
في نهاية دوام االحت��اد الرسمي في
فترتيه الصباحية من الساعة الثامنة
صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا
والفترة املسائية من الساعة الرابعة
عصرا حتى الثامنة من مساءا ليوم .
وأشار الدماك لقد تقدمت عدد من
الشركات واملؤسسات املتخصصة
للحصول على كراسة املواصفات
وق��ام��ت ك��ل منهن بتقدمي السيرة
الذاتية لكل منها وس��وف تقوم كل
منها بتقدمي ع��رض سعر في ظرف
مغلق وس���وف يتم اختيار أفضل
العروض النشاء املبنى الذي يسعى
مجلس االدارة ليكون مبنى مميز
لالحتاد الكويتي للمزارعني وصرح
حضاري على أرقى املستويات .
وأخ���ت���ت���م ال����دم����اك ت��ص��ري��ح��ه
أن مجلس ادارة االحت���اد الكويتي

عبدالله الدماك

للمزارعني مستمر ف��ي املطالبات
املختلفة ف��ي اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة
بالدولة لتسهيل معامالت املزارعني
وسوف تكون للمجلس وقفة اجتاه
أي ج��ه��ة ت��ع��رق��ل م��ص��ال��ح امل���زارع
الكويتي خ��اص��ة وان��ن��ا ف��ي دول��ة
مؤسسات تسعى ك��ل منها خلدمة
املواطن الكويتي خاصة وأن املزارع
يساهم في تقدمي خدمة وطنية للبالد
في األمن الغذائي مما يدعم موقفه في
وزارات الدولة املختلفة ويجد اهتمام
من أعلى السلطات في البالد.

مضمونها من أجل تقييم مواقفها ،حيث أشارت
إل��ى دور الكويت م��ن الناحية اجليوسياسية
واألسس الراسخة التي قامت عليها رؤية “كويت
جديدة  ”2035وما قدمه النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحمد من خطط وبرامج لتنمية اجلزر وتنويع
م��ص��ادر ال��دخ��ل وخ��ل��ق م��ن��اخ تنموي مستدام
لتحقيق هذه الرؤية.

الرشيدي :إنشاء وحدة
تخطيط «الرأرأة» في
«الفروانية» يخفف
حاالت حتويل املرضى
إلى املستشفيات األخرى
ك��ش��ف رئ���ي���س ق��س��م األن�����ف واألذن
واحلنجرة في مستشفى الفروانية الدكتور
أحمد الرشيدي عن إنشاء وح��دة تخطيط
ال��رأرأة التلفزيوني ( )V.N.Gفي القسم
لتشخيص اختالل االت��زان وقنوات األذن
الداخلية ما يرقى باخلدمة العالجية في
املستشفى ويسهم في تخفيف حاالت حتويل
املرضى إلى املستشفيات األخرى.
وق���ال ال��رش��ي��دي ف��ي تصريح صحفي
أمس إنه مت أيضا استحداث فريق العالج
الطبيعي ألم��راض االت���زان بالتعاون مع
قسم األن��ف واألذن واحلنجرة مما يساهم
ف��ي تقدمي اخل��دم��ة الطبية ملرضى ال��دوار
واالتزان.
ول��ف��ت ب��ه��ذا ال��ش��أن إل��ى تنظيم ورش��ة
عمل لالتزان بالتعاون مع قسم األم��راض
الباطنية وق��س��م ال��ع�لاج الطبيعي في
مستشفى الفروانية غدا األربعاء في قاعة
احملاضرات وتهدف إلى زيادة الوعي بدور
العالج الطبيعي في أمراض االتزان.
وأشاد بدعم وزارة الصحة وبكل اجلهود
املبذولة لرفع مستوى اخلدمات الصحية
وحرصها الدائم على توفير أحدث األجهزة
الطبية مما يسهم في رفع مستوى اخلدمات
الطبية ويعود بالنفع على بلدنا احلبيب
الكويت.

