
أعلن رئيس نقابة العاملني بوزارة التربية 
صالح العازمي عن اقامة ندوة حاشدة حتت 
عنوان “وزارة التربية الي أين” ؟، ملناقشة 
كادر الوظائف التربوية املساندة وذلك يوم 
االثنني املقبل الساعة 7 مساء  مبسرح طارق 
العلي  مببني احتاد نقابات العاملني بالقطاع 
احلكومي مبيدان حولي بحضور  نواب االمة 

ونقابيني وقانونيني .
وشدد  العازمي في تصريح  صحفي على 
أن نقابة العاملني ب��وزارة التربية  لن تدخر 
جهًدا حتى يتم استعادة كافة حقوق موظفي 
وزارة التربية وفي مقدمتها شمول  موظفي 
شؤون الطالب  واملناهج واملوجهني بالقرار 
رقم 16 لسنة 2019 بشان وظائف ومكافآت 
املوظفني الكويتيني العاملني في مدارس وزارة 

التربية من شاغلي الوظائف االجتماعية 
واألنشطة التربوية والتقنيات التربوية 
واملكتبات وتصنيف الوثائق التخصصية 
امل��ت��درج��ة فنيا وب��ع��ض وظ��ائ��ف األنشطة 
والتقنيات التربوية املساندة غير املتدرجة 

فنيا.
مؤكدا أن موظفي شؤون الطلبة واملناهج 
والتوجيه  يبذلون جهودا ضخمة  خلدمة 
جميع الطالب واولياء االمور وتطوير العملية 

التعليمية.
وأك��د العازمي ف��ي ختام تصريحاته أن 
ندوة االثنني املقبل  هي جزء من عمل متواصل 
تقوم به نقابة  التربية لتحقيق جميع املطالب 
العادلة  واملشروعة ملوظفي وزارة التربية 

وأعضاء الهيئة التعليمية .

ق���ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��الب��ي��ة وجلنة 
املستجدين في االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
خالد الوقيت الظفيري إن ع��م��ادة القبول 
بالهيئة ح���ددت مواعيد اختبار ال��ق��درات 
ل��ل��م��ت��ق��دم��ني خل��ط��ة ال���ش���واغ���ر ب��ك��ل��ي��ات 
ومعاهد الهيئة خ��الل الفترة م��ن 26 إلى 

. 2019/11/28
وأوض���ح ال��وق��ي��ت أن اخ��ت��ب��ار ال��ق��درات 
للغة االجنليزية سيقام في كلية التربية 
االساسية بالعارضية، بينما يكون اختبار 
القدرات لتخصص الكيمياء بكلية الدراسات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ب��امل��ج��م��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

بالشويخ.
وأشار الوقيت إلى أن التحويل بني الكليات 
وتغيير التخصص متاح حاليا وحتى تاريخ 
2019/11/21، وعلى الراغبني للتحويل 
إلى تخصصات التصميم الداخلي، والتربية 
الفنية، والتربية املوسيقية، والتربية 

البدنية احلرص على حضور اختبار القدرات 
حيث ان اجتيازها شرطا للقبول، متمنيا 
جلميع زمالئه السداد والتوفيق في حياتهم 

الدراسية.

كشفت جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية ع��ن مشاركتها ف��ي معرض 
الكويت الدولي للكتاب الرابع واألربعني 
الذي سيقام في الفترة من 2019/11/20 
إل��ى 2019/11/30 بجناح متميز حتت 
ع��ن��وان )ال��ت��ح��والت التقنية ف��ي التعليم( 
وذلك بالتعاون مع املجلس الوطني للثقافة 
وال��ف��ن��ون واآلداب منطلقة م��ن مبادرتها 
)رقمنة املعرفة( التي تعد إحدى تطبيقات 
إستراتيجيتها في دعم التحوالت الرقمية 
في مجال املعرفة واالقتصاد، ومن اهتمامها 

البالغ بالتعليم عامة وبالرقمي خاصة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ت ب��ه سعادة 

الشيخة عايدة سالم العلي رئيس مجلس 
أم��ن��اء اجل��ائ��زة، مضيفة أن ه��ذه املشاركة 
تأتي في ضوء سعي اجلائزة إلى ترسيخ 
املشاركات بني قطاعات املجتمع املختلفة، 
وت��أك��ي��د أهمية ال��ت��ع��اون ب��ني املؤسسات 
والهيئات الوطنية في سعي جاد من اجلائزة 
إليجاد مناخ تعليمي رقمي يجعل من الكويت 
مركزاً لإلبداع واالبتكار ورقمنة التعليم 
مب��ا يهيئ لتحقيق رؤي���ة ص��اح��ب السمو 
الشيخ ص�باح األح��م��د أمير ال��ب��الد وقائد 
العمل اإلنساني ف��ي جعل الكويت مركزاً 
مالياً وجتارياً وتقنياً، ويعد التعاون مع 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

في معرض الكتاب للمرة الثالثة تأكيداً على 
منهج اجلائزة القائم على التفاعل بني أنواع 
الثقافة املختلفة رقمية كانت أم ورقية ، 
خاصة في هذا الزمن الذي بدأ فيه التعليم 
اإللكتروني ينافس التعليم التقليدي، وبدأت 
وسائل املعرفة التقنية تتقدم على وسائلها 
التقليدية، إن من شأن هذا التعاون أن  يشجع 
على استخدام األساليب احلديثة في التعليم، 

ويدفع إل��ى االبتكار في العطاء الفكري ، 
واإلبداع في مجاالت الثقافة املتنوعة. 

وب���دوره أف���اد املهندس ب��س��ام الشمري 
رئيس اللجنة املنظمة العليا للجائزة أن 
جناح اجلائزة في معرض الكويت الدولي 
للكتاب الرابع واألربعني سيحتضن كثيراً 
م��ن ال��ن��ش��اط��ات التفاعلية واحمل��اض��رات 
التقنية ومسابقة شفت الكويت التعليمية ، 

ويقدم خالصات عن التحوالت التقنية في 
التعليم وأثرها في طرائق التدريس وتكوين 
شخصيات املتعلمني،وبعث حب التعليم 
والتعلم في نفوسهم، وحفزهم على التفكير 
النقدي واإلبداعي الذي يجعل منهم شركاء 
حقيقيني في بناء الوطن وتطوير اخلدمات 

فيه
ودعا املهندس الشمري في نهاية تصريحه 

إل��ى زي��ارة ه��ذا اجلناح ال��ذي يقع في باحة 
االستقبال للقاعة رق��م 6 ملا فيه من فوائد 
عظيمة تضاف إلى خبرات كل زائر، متمنياً 
النجاح والتميز لهذه التظاهرة الثقافية 
واملعرفية التي تشهدها الكويت املتمثلة في 
معرض الكويت الدولي للكتاب الذي يقيمه 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

سنوياً في أرض املعارض مبنطقة مشرف.

بجناح متميز حتت عنوان »التحوالت التقنية في التعليم« 

جائزة سالم العلي  للمعلوماتية تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب 

م. بسام الشمري
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الشيخة عايدة سالم العلي
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امل�����ع�����رض ف��������ي  واآلداب  وال�������ف�������ن�������ون  ل����ل����ث����ق����اف����ة 

ال����ش����م����ري: ج����ن����اح اجل�����ائ�����زة ي���ح���ت���ض���ن ك����ث����ي����رًا م��ن 
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بحضور نواب األمة ونقابيني وقانونيني

العازمي: نقابة »التربية« تعقد ندوة حاشدة 
الستعادة حقوق موظفي  شؤون الطلبة

صالح العازمي

احتاد التطبيقي: التحويل بني الكليات 
21 اجلاري  وتغيير التخصص متاح حتى 
28 نوفمبر 26 و  واختبار القدرات يومي 

خالد الوقيت الظفيري
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حتت رعاية عميد كلية التربية بجامعة 
الكويت أ.د. بدر العمر وانطالقا من رؤية 
جامعة الكويت وأهدافها االستراتيجية 
وعمال بتوصيات مؤمتر الدراسات العليا 
والبحث العلمي في دول اخلليج العربي 
الذي عقدته كلية الدراسات العليا بجامعة 
الكويت )1-2016/11/2(  م��ن حيث 
ض���رورة دع��م ب��رام��ج ال��دراس��ات العليا 
وتبادل اخلبرات بني جامعات دول مجلس 
التعاون اخلليجي، افتتحت كلية التربية 
امللتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات 
العليا في اإلدارة والتخطيط التربوي في 
جامعات دول مجلس التعاون اخلليجي 
2019–2020 وذلك يوم أمس، بحضور 
عميد كلية التربية أ.د. بدر العمر وعميد 
كلية ال��دراس��ات العليا أ.د. بدر البديوي 
وعدد من ممثلي كلية الدراسات العليا في 
جامعات دول مجلس التعاون اخلليجي، 
وذل��ك على مسرح كلية التربية – مدينة 

صباح السالم اجلامعية - الشدادية.
ورح��ب عميد كلية التربية بجامعة 
الكويت أ.د. بدر العمر باحلضور، الفتاً إلى 
أن هذا امللتقى هو امتداداً للملتقى األول، 
مشيراً إلى قدرة قسم التخطيط التربوي 

في استثمار هذا النوع من التجمعات.
ومتنى للجميع التوفيق واالستفادة من 
هذا امللتقى، مثنياً بجزيل الشكر واالمتنان 
لكل م��ن ساهم ف��ي ه��ذا امللتقى، وأخ��ص 
بالشكر لقسم اإلدارة والتخطيط التربوي. 

وب���دوره أع��رب عميد كلية ال��دراس��ات 
العليا بجامعة الكويت أ.د. بدر البديوي 
ع��ن سعادته ب��ه��ذا امللتقى الف��ت��اً إل��ى أن 
ه��ذا امللتقى نتيجة من مبادرة نشأت من 

مؤمتر ال��دراس��ات العليا السابق ال��ذي 
انعقد في الكويت، مشيراً إلى أن تخصص 
اإلدارة والتخطيط التربوي هو تخصص 
يجمع عناصر العملية التربوية مبنظومة 
متكاملة تعمل بتفاعل على أرض الواقع 
وهو تخصص في غاية األهمية في الواقع 
التربوي اخلليجي، آمال بأن تترجم هذه 
التوصيات إل��ى واق���ع يسهم ف��ي تنمية 
وتطوير املنظومات التربوية على مستوى 
اخلليج ال��ع��رب��ي، متمنياً اس��ت��م��رار مثل 
هذه التجمعات التي تعود بالفائدة لقسم 

اإلدارة والتخطيط.
وم���ن ج��ان��ب��ه أض����اف م��دي��ر ب��رن��ام��ج 
الدراسات العليا بقسم اإلدارة والتخطيط 
التربوي بكلية التربية بجامعة الكويت د. 

أحمد سالمة العنزي أن مبادرة اجلامعة 
ف��ي إق��ام��ة امللتقى العلمي الثاني لطلبة 
ال��دراس��ات العليا ف��ي تخصص اإلدارة 
التربوية في جامعات دول مجلس التعاون 
اخلليجي يهدف إلى عرض أحدث الدراسات 
والبحوث األكادميية والتطبيقية في اإلدارة 
التربوية من منظور طلبة الدراسات العليا، 
مبيناً أهمية التعرف على أحدث مستجداتها 
النظرية والتطبيقية ودراس��ة مشروعات 
تتعلق بتطوير ميدان اإلدارة التربوية 
بشكل ع��ام إل��ى جانب تشجيع األساتذة 
والطلبة والباحثني املهتمني أن يسهموا 
في اتساع آفاق الفهم للقضايا ذات الصلة 

باإلدارة والتخطيط التربوي.
وأف����اد أن امللتقى ي��ت��ن��اول ع����دداً من 

امل��وض��وع��ات واحمل����اور ف��ي علم اإلدارة 
التربوية ومجاالتها من خالل اجللسات 
العلمية واألوراق واألبحاث املقدمة من قبل 
طلبة الدراسات العليا في تخصص اإلدارة 
التربوية من مختلف جامعات دول مجلس 
التعاون اخلليجي البالغ عددها أكثر من 
70 ورقة بحثية سعيا نحو حتقيق مفهوم 
امللتقى العلمي التخصصي الشامل الذي 

يتضمن تنوعا في موضوعاته ومحاوره. 
وب��دوره ق��دم باحث دك��ت��وراه بجامعة 
أم ال��ق��رى باململكة العربية السعودية 
بكلية التربية من قسم اإلدارة التربوية 
والتخطيط األستاذ عبدالله فالح الذيابي 
جتربته من خالل الدليل املصنف لرسائل 
املاجستير وأط��روح��ات الدكتوراه بقسم 
اإلدارة والتخطيط التربوي بجامعة أم 
القرى خالل الفترة من 1976 م إلى 2018، 
مضيفاً أنه مت ترتيب املجاالت في الدليل 
حسب ورودها في استمارة خاصة أعدها 
الباحث ومت ترتيب الرسائل واألطروحات 
داخ��ل امل��ج��االت م��ن األق���دم إل��ى األح��دث، 
كما أن الدليل يشمل ع���دًداً م��ن املجاالت 
منها اإلدارة والقيادة والسلوك التنظيمي 
وغيرها من املجاالت التي تشمل ضمن قسم 

اإلدارة والتخطيط.
وفي اخلتام مت تكرمي كل من أسهم في 
جن��اح ه��ذا امللتقى ف��ي إدارت���ه وتنسيقه 
وإخ���راج���ه، وك��م��ا مت ت��ك��رمي األس��ت��اذة 
تهاني املطيري لفوزها بجائزة مشاريع 
طلبة الدراسات العليا لدرجة املاجستير 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، وعلى 
هامش امللتقى مت عقد العديد من الورش 

التدريبية. 

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت الدكتور علي املطيري بأنه قد حددت 
الفترة من 11/25إلى2019/12/7 إلجراء 
عملية التسجيل املبكرللطلبة املستمرين 
في الفصل الدراسي الثاني2020/2019 
، وستكون عملية التسجيل وفقا ملواعيد 
محددة لكل طالب ، ويكون احل��د األقصى 
املسموح بالتسجيل فيه خالل هذه الفترة 
هو 14 وحدة دراسية ماعدا الطلبة املتوقع 
تخرجهم حيث سيسمح لهم بالتسجيل في 
املقررات املتبقية لهم وفقا ملا تسمح به الئحة 

املقررات.
وأوضح عميد القبول والتسجيل أن لكل 
طالب موعد محدد يبدأ به عملية التسجيل ، 
وأن عمادة القبول والتسجيل سترسلرسالة 
قصيرة لكل طالب عبر هاتفه النقال املسجل 
ضمن بياناته اجلامعية إلب��الغ��ه مبوعد 
دخوله لنظام التسجيل،كما ميكن معرفة 
هذا املوعد من خالل نظام التسجيل . وميكن 
للطالب بعد إمتام عملية تسجيله الدخول 
لنظام معلومات الطالب مرة أخرى لالطالع 
على جدوله أو تعديله،وأضاف أن أولوية 
حت�ديد مواعيد التسجيل تكون للطلبة ذوي 
االحتياجات اخلاصة يليهم الطلبة املتوقع 
تخرجهم للفصل الدراسي الثاني ثم الطلبة 
املتفوقني احلاصلني على معدل ع��ام ثالث 
نقاط فأكثر ومجت�ازين 30 وحدة دراسية 
فأكثر، ثم حتدد مواعيد سائر الطلبة تنازليا 

حسب عدد وحداتهم املجتازة. 
وأض�����اف ع��م��ي��د ال��ق��ب��ول والتسجيل 
ب��أن��ه سيتم إل��غ��اء تسجيل الطلبة غير 
املستوفني لشروط التسجيل في املقررات 
ومتطلباتها في ض��وء نتائج االمتحانات 
النهائية مل��ق��ررات الفص�ل االول احلالي 
ب��ت��اري��خ 2019/12/31، بحيث تتاح 
للطالب الفرصة الستكم�ال جدوله الدراسي 
خ��الل ف��ت��رات السحب واإلض��اف��ة للفصل 
الثاني2020/2019، كما أن العمادة 
ستقوم بإلغاء تسجيل الطلبة في املقررات 
ال��ت��ي ل��م ي��ج��ت��ازوا متطلباتها ف��ي الفصل 
األول، وتخفيض األعداد في قوائم االنتظار 
ي��وم 2019/12/31 منوها إل��ى ض��رورة 
مراجعة جميع الطلبة جلداولهم الدراسية 

للفصل ال��دراس��ي الثاني وبصفة مستمرة 
كما أوضح بأنه ميكن للطلبة الذين ألغيت 
عنهم مقرراتهم التسجيل في مقررات أخرى 
باستخدام شبكة اإلنترنت فقط خالل فترات 

السحب واإلضافة.
وأف����اد ب��أن��ه ق��د خ��ص��ص��ت ال��ف��ت��رة من 
12/8الى2019/12/10 للطلبة املتوقع 
تخرجهم في الفصل الدراسيالثاني والذين 
صادفتهم عوائق أثناء عملية التسجيل املبكر 
ملراجعة مكاتب التوجيه واإلرشاداملعنية 
الستكمال جداولهم الدراسية، مشيرا إلى 
ض��رورة حصول الطالب على موعد مسبق 
من خالل نظام معلومات الطالب، وأن على 
هؤالء الطلبة عدم االعتماد على هذه الفترة 
والعمل على استكمال جداولهم بأنفسهم 
وخاصة أن أولوية التسجيل محددة للطلبة 
امل��ت��وق��ع تخرجهم وأن جميع امل��ق��ررات 
متاحة لهم للتسجيل فيها باستخدام نظام 

التسجيل.
و أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت الدكتور علي املطيري على جميع 
الطلبة ب��ض��رورة ال��ت��أك��د م��ن ج��داول��ه��م 
الدراسية واملقررات املسجلني فيها بصورة 
دورية وخاصة في بداية الدراسة وطباعة 
نسخة منه للرجوع إليها عند احلاجة،وختم 
تصريحه بتمنياته جلميع طلبة اجلامعة 

بالتوفيق والنجاح.

كلية التربية نظمت ملتقى علميًا في اإلدارة 
والتخطيط التربوي بجامعات دول »التعاون« 

جانب من امللتقى العلمي

جامعة الكويت تعلن بدء تسجيل 
الطلبة املقيدين للفصل الدراسي 

 2020/2019 الثاني 

د. علي املطيري

»التربية« تنظم 
فعالية »حقوق 

األشخاص من ذوي 
اإلعاقة: وجهة نظر 

تربوية وقانونية«
   ي��ق��ي��م ق��س��م امل��ن��اه��ج وط���رق 
التدريس التابع لكلية التربية في 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت فعالية بعنوان 
“حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة: 
وج��ه��ة نظر ت��رب��وي��ة وقانونية”، 
ينظمها القسم بالتعاون مع عضو 
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س ب��ق��س��م اإلدارة 
والتخطيط ال��ت��رب��وي- تخصص 
القانون التربوي د. عائشة العازمي، 
وذل��ك اليوم االثنني من الساعة 11 
صباحا وح��ت��ى ال��س��اع��ة 2 عصرا، 
في مسرح كلية التربية في احلرم 

اجلامعي- الشدادية. 

جانب من احلضور

تكرمي تهاني املطيري


