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الجامعة

«التطبيقي»« :امليكنة الخارجية»
نقلة نوعية في «املعاهد األهلية»
وصفت الناطق الرسمي
م � ��دي � ��ر م � �ك � �ت� ��ب ال � �ع� ��اق� ��ات
العامة واإلع ��ام ف��ي الهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب فاطمة العازمي،
م �ش��روع امل�ي�ك�ن��ة ال�خ��ارج�ي��ة
مل �ع��اه��د ال� �ت ��دري ��ب األه �ل �ي��ة
بأنه «نقلة نوعية في إدارة
تلك املعاهد».
وق� � ��ال� � ��ت ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي ،إن
«إدارة املعاهد األهلية قامت
بالتعاون مع إدارة الحاسب
اآلل � � � ��ي ب �ت �ن �ف �ي ��ذ واع � �ت � �م� ��اد فاطمة العازمي
م �ش��روع امل�ي�ك�ن��ة ال�خ��ارج�ي��ة
ً
ال ��ذي ب��دأ ال�ع�م��ل ب��ه مطلع أك�ت��وب��ر ال�ف��ائ��ت ،وذل ��ك تسهيا
للتعامل م��ع معاهد ال�ت��دري��ب األه�ل�ي��ة ع��ن ط��ري��ق التراسل
على البريد اإللكتروني الخاص بكل معهد على حدة ،وذلك
في ما يتعلق بتلقي جميع االستفسارات من قبل املعاهد
أو ال �ح �ض��ور ،وت �ل �ق��ي ط �ل �ب��ات ف �ت��ح وت �ج��دي��د ال �ت��راخ �ي��ص
وإلغائها ،وتلقي طلبات نقل امللكية ،وطلبات نقل مقر أو
توسعة أدوار ،وطلبات إضافة مواد أو الغائها ،وكذلك طلب
نشر إعانات أو عائد برامج صيفية أو ربيعية ،باإلضافة
إل��ى إص��دار أو إلغاء موافقات تعيني للعاملني في املعاهد
األه �ل �ي��ة ب��أن��واع �ه��ا ،وأخ� �ي� �رًا اس �ت �ق �ب��ال ك �ش��وف املنتسبني
والرواتب والتصديقات».
وأشارت العازمي ،إلى أن مشروع امليكنة الخارجية يعد
نقلة نوعية ف��ي آلية العمل وي��أت��ي انسجامًا م��ع توجهات
اإلدارة العليا للهيئة وتنفيذًا لاستراتيجية الرامية إلى
التطوير اإلداري وتحقيق التقدم والرقي في استخدام أحدث
الوسائل التكنولوجية التي ثبت نجاحها في تحسني آلية
العمل وت�ط��وره وتلبية احتياجاته ف��ي أق�ص��ر وق��ت ممكن
دون عناء أو أعباء إضافية.

االنتهاء من إعدادات التسجيل املبكر

االطالع على شروط القبول
للفصل الثاني  8الجاري

ق ��ررت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب،
ف �ت��ح ص�ف�ح��ة ال �ق �ب��ول ل��اط��اع ع �ل��ى ال �ب��رام��ج وال �ش��روط
واإلرش� ��ادات للفصل ال��دراس��ي الثاني  ،2016 /2015يوم
األحد املوافق  8نوفمبر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ،إن «فتح نظام التقديم
سيكون عن طريق اإلنترنت في  26نوفمبر الجاري».
م��ن جهة أخ ��رى ،اعلنت "التطبيقي" ان مكتب املسجل
العام في عمادة القبول والتسجيل قد انتهى من اعدادات
التسجيل املبكر للفصل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي ،2016 /2015
مراعيا ف��ي امل��واع�ي��د ش��رائ��ح الطلبة الخريجني واملتوقع
ت�خ��رج�ه��م اوال وه ��ادف ��ا الخ ��ذ م �س��ار ج��دي��د ف��ي تسجيل
ال �ط �ل �ب��ة خ��ري �ج��ي ال �ف �ص��ل امل �ق �ب��ل ب �ش �ك��ل ك��ام��ل ف ��ي ف�ت��رة
التسجيل املبكر.
وب�ي�ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة  ،ان ��ه «ب��ام �ك��ان ال �ط��ال��ب ال�ت�س�ج�ي��ل في
وحداته املحتاجة بشكل كامل من االن ،حيث تم منح كل
ط��ال��ب م��وع��دي��ن ك��ل م��وع��د م��دت��ه ال��زم�ن�ي��ة س��اع��ة وخمس
واربعون دقيقة ،وبذلك تكون املواعيد جاهزة معلنة في
حساب كل طالب وطالبة».
واضافت «نطالب جميع الطلبة الحرص الشديد على
الدخول في املوعد االول الخذ الفرصة الكاملة في التسجيل
والتي تسمح لكل طالب بتسجيل  12وح��دة دراسية ،اما
ال�ط�ل�ب��ة ال�خ��ري�ج��ون فيمكنهم تسجيل وح��دات �ه��م كاملة
بعد تسجيلهم ف��ي النظام ع��ن طريق مراجعتهم مكاتب
التسجيل في كلياتهم وتقديم طلب باملقررات املتبقية لهم
وذلك لضمان تسجيلهم الكامل مبكرا».
وتمنت الهيئة ان يستفيد كل طالب من مرحلة التسجيل
املبكر ملعرفة مدى احتياجه للمقررات املسبقة او الازمة
للتخرج مستقبا حتى تستمر مسيرته الدراسية بشكل
صحيح عن طريق مراجعتهم للقسم العلمي لافادة عن
الحاجة للمقررات غير املطروحة او املسبقة لكي يتسنى
طرحها في التسجيل املتأخر.

تأجيل اإلخالء الوهمي
في كلية العلوم
أعلنت إدارة األمن والسامة في جامعة الكويت ،عن تأجيل
اإلخ � ��اء ال��وه �م��ي ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم ف ��ي م��وق��ع ال �ج��ام �ع��ة في
الخالدية ،والذي كان مقررًا إجراؤه اليوم.
واش ��ارت لجنة ال �ط��وارئ ف��ي إدارة األم��ن وال�س��ام��ة ال��ى انه
سيتم تحديد موعد جديد لإلخاء الوهمي الحقًا.

«كتلة التطبيقي» ناقشت
مستحقات األساتذة مع «امليزانيات»

عدنان عبدالصمد مستقبال وفد كتلة التعليم التطبيقي والتدريب

| كتب مبارك الميع |

دوام الجامعة ...خفيف هادئ
| كتب فراس نايف |

بدا اليوم الدراسي أمس ،في كليات جامعة
ال� �ك ��وي ��ت ،ه ��ادئ ��ا ب �ع��ض ال� �ش ��يء ف ��ي م�ع�ظ��م

الكليات ،حيث فضل العديد م��ن الطلبة منح
أنفسهم «راح��ة» من ال��دوام بعد اج��ازة امتدت
من االربعاء الى الخميس بسبب سوء االحوال
ال �ج��وي��ة ،وأع �ق �ب �ه��ا ال�ع�ط�ل��ة ال��رس �م �ي��ة ل�ي��وم��ي

الجمعة والسبت.
ع ��دس ��ة ال ��زم �ي ��ل ج� ��الل م� �ع ��وض ال�ت�ق�ط��ت
الحضور في كليات موقع الخالدية الجامعي،
خالل الدوام الدراسي أمس.

فريقا «الحقوق» للطالب والطالبات
تأهال لنهائي مناظرات الجامعة
أس � �ف� ��رت ن� �ت ��ائ ��ج م �ن��اف �س��ات
دوري م�ن��اظ��رات كليات جامعة
الكويت في نسختها الخامسة
باللغة العربية للعام الجامعي
 ،2016 /2015أم ��س ،ع��ن ت��أه��ل
ف��ري�ق��ي ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق «ط ��اب»
و«ط � � � ��ال� � � � �ب � � � ��ات» ال � � � � ��ى ن � �ه� ��ائ� ��ي
منافسات دوري املناظرات.
وق � � ��ال � � ��ت رئ� � �ي� � �س � ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة
االع� ��ام � �ي� ��ة ل� � � ��دوري م� �ن ��اظ ��رات
ك�ل�ي��ات ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت باللغة
ال �ع��رب �ي��ة إس � � ��راء ال� �ك� �ن ��دري ،إن
«ال �ل �ج �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل �م �ن��اظ��رات
ال � �ت � ��ي ان� �ط� �ل� �ق ��ت ت � �ح� ��ت ش� �ع ��ار
أق �ن �ع �ه��م وك� ��ان� ��ت ت �ح��ت رع��اي��ة
م��دي��ر الجامعة ال��دك�ت��ور حسني
االنصاري ،شارك فيها  13فريقا
من مختلف الكليات».
وبينت الكندري ،ان «اللجنة
ال � �ع � �ل � �ي� ��ا وض � � �ع� � ��ت م� ��واض � �ي� ��ع
م �ت �ن��وع��ة م��رت �ب �ط��ة ب��امل �ج �ت �م��ع
الكويتي يتنافس فيها الطلبة
خ� ��ال ال � �ج� ��والت وم �ن �ه��ا ال �غ��اء
االنتخابات الطابية للحد من
ال �ق �ب �ل �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ع �ن��ف،
وت�خ�ص�ي��ص مستشفى الشيخ
جابر األحمد للكويتيني فقط».
واض� � ��اف� � ��ت أن «امل� � �ن � ��اظ � ��رات
ن��اق�ش��ت اي �ض��ا ق�ض�ي�ت��ي اي�ق��اف
النشاط الرياضي ،وقرض زواج
للزوج الثاني من الكويتية».
ولفتت الى أن «الفرق الطابية
املشاركة كانت على مستوى راق
من الطرح واالقناع وتقبل الرأي
االخ� � ��ر ،وان امل� �ن ��اظ ��رات ش �ه��دت
ج��وا اك��ادي�م�ي��ا علميا وتنافسا
شريفا ،مما يؤكد نجاحها للعام
الخامس على التوالي».
وت�غ�ل��ب ف��ري��ق ك�ل�ي��ة ال�ح�ق��وق
«طاب» على فريق كلية التربية
«ط� ��ال � �ب� ��ات» ،وف � ��از ف ��ري ��ق ك�ل�ي��ة
ال�ح�ق��وق «ط��ال �ب��ات» ع�ل��ى فريق
كلية التربية «طاب» وبلوغهم

فريق طالبات «الحقوق»

عميدة «التربية» بحثت مشاكل
وحدة اللغة اإلنكليزية

جانب من اللقاء

فريق طالب «الحقوق»

إل� ��ى ن �ه��ائ��ي م� �ن ��اظ ��رات ك�ل�ي��ات
الجامعة.
وم� �ث ��ل ف ��ري ��ق ك �ل �ي��ة ال �ح �ق��وق
«طاب» :راشد االبراهيم ،أحمد
ك � �ل � �ن� ��در ،اب� ��راه � �ي� ��م ال� �غ� �م ��اس،

ض� ��اري ال �س��ام��ة ،وف��ري��ق كلية
ال �ت��رب �ي��ة «ط� � ��اب» ع �ث �م��ان م��ال
الله وصالح الفيلكاوي ومشعل
امل � �ط � �ي� ��ري واح� � �م � ��د ال � �ف� ��ارس� ��ي،
وفريق كلية التربية «طالبات»:

روان امل �ط �ي��ري ،دالل ال �ط��واري،
اب��رار صنهات ،هدى الضفيري،
وفريق كلية الحقوق «طالبات»:
رغ ��د ال��دغ �ي��م ،ف��اط�م��ة ال �ه ��زازي،
لطيفة الحمدان ،فجر الزيد.

هاردي :نفخر بوجود فرع شريك متميز لجامعتنا في الكويت

«بوكسهل» :برامجنا الدراسية معتمدة محليًا ودوليًا
| كتب فراس نايف |

أش ��ارت كلية بوكسهل ال�ك��وي��ت،
ال��ى أن «ج�م�ي��ع ب��رام�ج�ه��ا ال��دراس�ي��ة
م �ع �ت �م��دة م �ح �ل �ي��ًا ودول � � �ي� � ��ًا» ،وذل� ��ك
ب�م�ن��اس�ب��ة زي � ��ارة وف� ��د م ��ن ج��ام�ع��ة
ب��وك�س�ه��ل ،م �ل �ب��ورن أس �ت��رال �ي��ا ،ال��ى
كلية أخيرًا ،إلجراء التدقيق السنوي
ع�ل��ى ال�ب��رام��ج األك��ادي�م�ي��ة ،وأع�ض��اء
الهيئة التدريسية ،والتأكد من جودة
الدراسة والتي يطبق عليها معايير
ال �ج ��ودة ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ال��وط�ن�ي��ة
ملراقبة الجودة األسترالية (.)ASQA
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ك �ل �ي��ة ب��وك �س �ه��ل
ال �ك��وي��ت ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ع��ري �ف��ة ،إن
«ه� ��ذا ال �ت��دق �ي��ق ال �س �ن��وي ه ��و آل �ي��ات
ال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى م� �ق� �ي ��اس ال � �ج� ��ودة
ومستوى البرامج االكاديمية وداللة
ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال��راق��ي ال ��ذي تتبعه
ال�ك�ل�ي��ة ف��ي ت�خ�ص�ص��ات�ه��ا وض�م��ان
ل �ت �ط��وره��ا امل �س �ت �م��ر ب�ح�ي��ث ت��واك��ب
م��ع التغيرات السريعة ف��ي مجاالت
اإلدارة وال �ت �ص �م �ي��م ،وت �م �ت��د ف��ائ��دة
ال �ت��دق �ي��ق االك ��ادي � �م ��ي ل �ت �ش �م��ل ك��ل
البرامج االكاديمية وأع�ض��اء الهيئة
التدريسية».
وأوض � � ��ح ال ��دك� �ت ��ور ع��ري �ف��ة ب��ان
ال��وف��د ق ��ام ب�ت��دق�ي��ق ش��ام��ل تضمن

جانب من إجراءات التدقيق السنوي

ً
فحصًا مفصال لبرامج الكلية ومدى
التزامها باملعايير املطبقة على برامج
ال��دب�ل��وم ف��ي ال�ج��ام�ع��ات األس�ت��رال�ي��ة،
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان ف ��ري ��ق االع� �ت� �م ��اد
االكاديمي الزائر قام باالستناد على
مجموعة من معايير شاملة تقاس
من خاللها جودة محتوى املقررات،
و ط��ري �ق��ة ت��وص �ي��ل امل� � ��ادة وك�ي�ف�ي��ة
تقييم الطالبات.

وب��ن ،ان التدقيق شمل مستوى
اداء ال �ط��ال �ب��ات م ��ن خ ��الل م�ح�ت��وى
امل �ق��ررات التي يدرسنها وقدراتهن
ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر امل� � �ه � ��ارات االس ��اس �ي ��ة
ل�ل�ط��ال�ب��ات وم�ع�ل��وم��ات�ه��ن وق��درات�ه��ن
ال �ف �ن �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة
وتأهيلهن لسوق العمل ،موضحا ان
البرامج قد اجتازت كل هذه املعايير
وهي نتيجة ايجابية جدًا تفخر بها

ناقشت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب ،ول�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ة ،ع ��ددا م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تخص
الهيئة ومنتسبيها ،وم��ن أبرزها مستحقات األس��ات��ذة وفصل
القطاعني.
واستقبل رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي في
م�ج�ل��س األم ��ة ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د ،وف ��د ك�ت�ل��ة التعليم
التطبيقي والتدريب في الهيئة والذي ضم كا من رئيس رابطة
مدربي الكليات املهندس وائ��ل يوسف املطوع ،وأم��ني صندوق
الرابطة الدكتور محمد خاجة ،ونائب رئيس نقابة العاملني في
الهيئة محمد الكندري ،وأم��ني سر رابطة امل��درب��ني في املعاهد
املهندس جمعة بن عبيد.
وق��ال��ت ال�ك�ت�ل��ة ،ف��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ،إن «ال ��وف ��د ن��اق��ش ع��دة
قضايا تخص هيئة التطبيقي ومنتسبيها ،جاء أبرزها عرض
أبعاد قضية فصل القطاعني والسلبيات التي يمكن أن تعود
على التعليم وس��وق العمل في ح��ال تم تفكيك الهيئة ،إضافة
ملناقشة قضية املستحقات امل�ت��أخ��رة ألس��ات��ذة التطبيقي عن
الفصل ال��دراس��ي ال�ث��ان��ي م��ن ال�ع��ام امل��اض��ي وال�ف�ص��ل الصيفي
امل��اض��ي وال�ت��ي ص��در بها ق��رار م��ن مجلس ال ��وزراء حيث واف��ق
على مشروع قانون يقضي بتعديل االعتماد بني أبواب ميزانية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة املالية 2015
 ،2016/وس�ت�ت��م مناقشة م �ش��روع ال�ح�ك��وم��ة ف��ي مجلس األم��ة
خال األيام املقبلة».
واض ��اف ��ت ال �ك �ت �ل��ة« ،ال �ل �ق��اء ك ��ان م �ث �م��را وأن ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع�ب��دال�ص�م��د ف�ت��ح ق�ل�ب��ه ل��وف��د ال�ك�ت�ل��ة واس �ت �م��ع ب��اه�ت�م��ام مل��ا تم
طرحه خال اللقاء حيث تم التأكيد على أن تأخير مستحقات
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب قد أضر بمعنوياتهم وأنهم
يستحقون ال��دع��م ن �ظ��را للمجهود ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ي�ب��ذل��ون��ه في
خدمة أبناء الكويت ،كما نقلت له املشاكل التي مرت بها الهيئة
تجاه إغاق الشعب الدراسية أمام أبنائهم الطلبة وغيرها من
الصعوبات التي ترتبت على تأخر ميزانية الهيئة».
وت �ق��دم��ت ال�ك�ت�ل��ة ب��ال�ش�ك��ر ال ��ى ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د
لسعة صدره واستماعه باهتمام لكافة القضايا التي طرحتها
الكتلة ،حيث أكد للوفد أن لجنة امليزانيات ليست ضد أحد وأن
الخطوات التي كانت قد اتخذتها تجاه ميزانية «التطبيقي»
كانت للحفاظ على املال العام ،كما أكد أن اللجنة لن تكون سببا
أبدا في تعثر العملية التعليمية وأنها حريصة على مستقبل
أبناء الكويت ،وأن مجلس األمة بشكل عام داعم رئيسي للتعليم
وللتنمية ولكل ما يصب في مصلحة أبناء الكويت.
وأعربت الكتلة عن كامل ثقتها في لجنة امليزانيات وجميع
أعضاء مجلس األمة وفي مقدمهم رئيس مجلس األمة مرزوق
علي الغانم ،وأنهم لن يقبلوا بحال من األح��وال ضياع حقوق
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وموظفي «التطبيقي» ،وأن
القضية في طريقها للحل بإذن الله.

كلية بوكسهل الكويت.
وق ��ال م��دي��ر ال �ب��رام��ج األك��ادي�م�ي��ة
ل � �ل� ��دراس� ��ات اإلداري� � � � ��ة ف� ��ي ج��ام �ع��ة
ب��وك�س�ه��ل أس �ت��رال �ي��ا رئ �ي��س ف��ري��ق
ال �ت��دق �ي��ق ،ك��ول��ن ه � � ��اردي ،ان� ��ه «ت��م
خ ��الل ه ��ذه ال ��زي ��ارة امل �ي��دان �ي��ة عقد
ع � ��دة م� �ق ��اب ��الت م� �ج ��دول ��ة م ��ع ع��دد
م� ��ن أع � �ض� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �س �ي��ة
وخ ��ري� �ج ��ات وإداري� � � � ��ات وط ��ال �ب ��ات،

باإلضافة إل��ى فئات م��ن املسؤولن
وعينات من جهات التوظيف حيث
تم من خالل هذه املقابالت التحقق
من جودة البرامج وما تقدمه الكلية
وفق رسالتها واتساقها مع رسالة
ال�ج��ام�ع��ة األم ف��ي أس �ت��رال �ي��ا ،ك��ذل��ك
ال�ت�ح�ق��ق م��ن اس�ت�ي�ف��اء متطلبات ال �
 ،ASQAكما جدولت أيضا زيارات
لعدد من الفصول الدراسية
ميدانية ٍ

وامل �ع ��ام ��ل وم ��رك ��ز ال �ح��اس��ب اآلل ��ي
وم��رك��ز ال�ل�غ��ة اإلن�ك�ل�ي��زي��ة وامل�ك�ت�ب��ة
وت �ق �ي �ي��م ال� �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
الكلية للطالبات ،إضافة إلى مراجعة
وث��ائ��ق ال �ب��رام��ج وت�ق�ي�ي��م م�خ��رج��ات
التعلم ومؤشرات األداء املستخدمة
ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن رس ��ال ��ة وأه � � ��داف كل
برنامج».
وأض � � � � ��اف «ن � �ح � ��ن ف � ��ي ج��ام �ع��ة
ب��وك �س �ه��ل أس �ت��رال �ي��ا ن �ف �خ��ر ب�ت�ل��ك
ال �ش��راك��ة وال �ت ��ي ام �ت ��دت ألك �ث��ر من
ث �م��ان �ي��ة س � �ن ��وات ،ون �ش �ي��د ب�ج�ه��ود
اإلدارة وامل � � �س � ��ؤول � ��ن ف � ��ي ك �ل �ي��ة
ب��وك�س�ه��ل ال�ك��وي��ت للمحافظة على
أعلى مستوى من العطاء األكاديمي
لطالباتنا».
وأشار رئيس األقسام األكاديمية
في كلية بوكسهل الكويت ،الدكتور
ري �ك��ادز ،ب��ان جامعة بوكسهل في
أستراليا هي من املؤسسات العريقة
ف��ي امل�ج��ال االك��ادي�م��ي ول��دي�ه��ا أكثر
م��ن  80س �ن��ة م��ن ال �خ �ب��رة ،م�ش�ي��را
ال��ى ان الجهد امل�ب��ذول ف��ي الحصول
على االعتماد االكاديمي من ASQA
أي � �ض� ��ًا ه � ��و ج� �ه ��د ك �ب �ي ��ر م � ��ن ق�ب��ل
الكلية وذل��ك لضمان ج��ودة التعليم
وحصول خريجاتنا على مؤهالت
معترف بها محليًا ودوليًا.

عقدت عميدة كلية التربية في جامعة الكويت الدكتورة نجاة
امل �ط��وع ل �ق� ً
�اء ودي ��ًا م��ع أع �ض��اء هيئة ال �ت��دري��س ف��ي وح ��دة اللغة
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ك�ل�ي��ة ،وح �ض��ره ل�ف�ي��ف م��ن أع �ض��اء هيئة
التدريس في الوحدة.
ون��اق�ش��ت ال�ع�م�ي��دة م��ع األس ��ات ��ذة أه ��م امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
العملية التعليمية في وح��دة اللغة اإلنكليزية ،ومحاولة تذليل
ال �ص �ع��وب��ات وامل �ش��اك��ل ال �ت��ي ت��واج��ه ال ��وح ��دة وإي� �ج ��اد ال�ح�ل��ول
الناجحة لها.
واس�ت�ع��رض��ت امل �ط��وع ب�ع��ض ان �ج ��ازات ال��وح��دة خ ��ال ال�ف�ت��رة
امل�ن�ص��رم��ة ،ك�م��ا ح��رص��ت ع�ل��ى م�ش��ارك��ة الجميع ف��ي إب ��داء ال��رأي
وط ��رح ت �ص��وره ح��ول امل��واض �ي��ع امل �ع��روض��ة ،م��رك��زة ع�ل��ى العمل
الجماعي إلنجاز وتحقيق األهداف.
وف ��ي خ �ت��ام ال �ل �ق��اء ت�ق��دم��ت ال��دك �ت��ورة ن �ج��اة امل �ط��وع ،بالشكر
الجزيل ألعضاء هيئة التدريس باللغة اإلنكليزية على حضورهم
ومشاركتهم متمنية لهم فصا دراسيا موفقا.

ّ
«التربية األساسية» دشنت
معرض مستلزمات الطالبة

جانب من املعرض

دش ��ن م�ك�ت��ب ال �ن �ش��اط وال��رع��اي��ة ال �ط��اب �ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة
األساسية ،بنات ،معرض «مستلزمات الطالبة» ،بحضورعميد
النشاط والرعاية الطابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الدكتور حسني املكيمي ،ومساعده للنشاط الطابي
الدكتور عبيد الشمري.
وقال املكيمي ،خال االفتتاح ،إن «العمادة تسعى دائمًا لتقديم
ع ��روض م�م�ي��زة للطلبة لتلبية اح�ت�ي��اج��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة بتنظيم
هذه األنشطة والفعاليات» ،مثنيا على جهود القائمني على هذا
املعرض لخدمة الطلبة.
من جهتها ،أشارت رئيس قسم النشاط االجتماعي والجوالة
ليلى م��اج�ك��ي ،ال��ى أن «ه ��ذه امل �ع��ارض تخلق ن��وع��ا م��ن التفاعل
االجتماعي بني الطلبة ،كون الطالب هو املحور األساسي لجميع
األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ت�ق��وم بها ع�م��ادة ال�ن�ش��اط وال��رع��اي��ة
الطابية».
ويستمر املعرض حتى يوم الخميس املقبل ،ومواعيد الزيارة
تبدأ من  10صباحًا وحتى  1ظهرًا.

