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الجسار للحمود: ما معايير اختيار العميد 
المساعد لشؤون الطلبة بكلية التربية؟

طلبت تزويدها بعدد أعضاء هيئة التدريس في الكلية

وهل أرس���ل عميد الكلي���ة في جامعة 
الكويت برس���ائل الى من تنطبق عليهم 
شروط االختيار لعمادة الشؤون األكادميية 
من اعضاء هيئة التدريس للتقدم لالختيار 

ملنصب العمادة املساعدة؟ 
برجاء تزويدنا بصور من الرس���ائل 
املبعوثة من مكتب العميد ألعضاء هيئة 
التدريس للتقدم ملنصب العميد املساعد 
للشؤون األكادميية. ولقد مت انتهاء فترة 
رئاس���ة قس���م املناهج وطرق التدريس 
احلالي بكلية التربي���ة بجامعة الكويت 
في 2009/2/9 واليزال رئيس القسم على 

رأس عمله. 
وتساءلت: ما األسباب والدواعي التي 
م���ن اجلها لم يتم اختي���ار رئيس جديد 
لقسم املناهج وطرق التدريس علما بأن 
فترة انتهاء العمل للرئيس احلالي قد مت 

االنتهاء منها قبل 9 أشهر سابقة؟
ملاذا لم يتم التجديد لرئيس القس���م 

احلالي؟
وملاذا لم يش���كل مدير اجلامعة جلنة 
الختي���ار رئيس لقس���م املناهج وطرق 
التدريس الى اآلن رغم املهام الكثيرة امللقاة 
على عاتق رؤساء االقس���ام في الكليات 

اجلامعية؟
وطلبت تزويدها بتقرير جلنة تقوي��م 
رئيس القسم احلالي مرفقا ذلك بجمي��ع 
الوثائق واملستندات ومحاضر اجتماع��ات 
جميع اللجان اخلاص��ة بقس���م املناه��ج 
وط���رق التدري���س والت���ي مبوجبها مت 
كتاب��ة تقرير جلنة التقومي لرئيس القسم 
بجميع اس���ماء اعضاء هيئ���ة التدريس 
والوظائ���ف املس���اندة واآلخرين الذي��ن 

متت مقابلتهم.
ومل���اذا لم تس���تخدم جلن���ة تقوي�م 
رئي��س القسم احلالي نظام التصوي��ت 
الس��ري لتقوي��م رئي��س قس��م املناهج 

احلال��ي؟
علما بأن نظام التصويت قد مت استخدامه 
في جميع جلان تقومي رؤساء قسم املناهج 

وطرق التدريس السابقني.

لكي يتم اعتماد احدهم؟ برجاء تزويدي 
باالسماء.

وما املعايير التي في ضوئها مت اختيار 
العميد املساعد احلالي للشؤون األكادميية 

في كلية التربية بجامعة الكويت؟
وكم عدد اعضاء هيئة التدريس بكلية 
التربية الذين تنطبق عليهم معايير اختيار 

العميد املساعد للشؤون األكادميية؟
ارجو تزويدي بأس���ماء اعضاء هيئة 
التدريس ممن تنطبق عليهم شروط االختيار، 
وهل مت اتاحة الفرصة لالختيار ممن تنطبق 
عليهم املعايير للعمادة املساعدة للشؤون 
األكادميية في كلية التربية؟ وهل مت تشكيل 
 جلنة لفحص املتقدمني للعمادة املساعدة

للش���ؤون األكادميية؟ ان كان مت تشكيل 
اللجنة.

ارجو تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة 
ومحاضر اجتماع اللجنة متضمنة توصيات 

اللجنة.
وهل هناك من تنطبق عليهم ش���روط 

االختيار ولم يتم اختياره؟ 

وجهت النائبة د.سلوى اجلسار سؤاال 
لوزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جاء فيه: لقد مت اختيار 
العميد املس���اعد احلالي لشؤون الطلبة 
بكلية التربي���ة بجامعة الكويت من احد 
اعضاء هيئ���ة التدريس في كلية التربية 
بقرار ملدة سنة، وتساءلت: ما املعايير التي 
في ضوئها مت اختيار العميد املساعد؟ وكم 
عدد اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية 
الذين تنطبق عليهم معايير اختيار العميد 

املساعد لشؤون الطلبة؟
ارجو تزويدي بأس���ماء اعضاء هيئة 
التدري���س ممن تنطبق عليهم ش���روط 
االختيار، وهل مت اتاحة الفرصة لالختيار 
ممن تنطبق عليهم املعايير للعمادة املساعدة 
لشؤون الطلبة في كلية التربية؟ وهل مت 
تشكيل جلنة لفح ص املتقدمني للعمادة 

املساعدة لشؤون الطلبة؟
ان كان مت تشكيل اللجنة ارجو تزويدي 
بأسماء اعضاء اللجنة ومحاضر اجتماع 

اللجنة متضمنة توصيات اللجنة؟
وهل هناك من تنطبق عليه ش���روط 

االختيار ولم يتم اختياره؟
وهل ارس���ل عمي���د الكلية برس���ائل 
الى من تنطبق عليهم ش���روط االختيار 
 لعمادة ش���ؤون الطلبة من اعضاء هيئة

التدريس للتقدم لالختيار ملنصب العمادة 
املساعدة؟

برجاء تزويدنا بصور من الرس���ائل 
املبعوثة من مكتب العميد ألعضاء هيئة 
التدريس للتقدم ملنصب العميد املساعد 

لشؤون الطلبة.
ولقد مت اختيار العميد املساعد للشؤون 
األكادميية احلالي بعد انتهائه من رئاسة 
قسم علم النفس التربوي مباشرة ملنصب 
العمادة املساعدة، فهل تفتقد كلية التربية 
بجامعة الكوي���ت اعضاء هيئة التدريس 

لشغل هذا املنصب؟
وتابعت اجلسار: كم عدد اعضاء هيئة 
الذين تنطب���ق عليهم معايير  التدريس 
االختي���ار التي مت رفعه���ا ملدير اجلامعة 

د.سلوى اجلسار

ما األسباب والدواعي التي من أجلها لم يتم اختيار رئيس جديد لقسم 
المناهج وطرق التدريس و لماذا لم يتم التجديد لرئيس القس�م الحالي؟


