
الخميس
17  ديسمبر 2009

11
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

فاكس: 24831217

الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
صرح رئيس جلنة املس����تجدين في رابطة 
طلبة جامعة اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا 
محمد الصبيح بأن اللجنة أقامت ندوة للطلبة 
اجلدد بعنوان »All About PeopleSoft«، حيث متت 
مناقشة 3 محاور أولها ال� Major Sheet، وكيفية 
قراءتها وثانيها كيفية اس����تخراج جدول املواد 

املجتازة »Transcript« وآخرها كيفية االطالع على 
درجات الطالب. وأكد الصبيح ان هذه الندوة هي 
أول ما تقدمه اللجنة للطلبة املستجدين مبناسبة 
قرب موعد تسجيل املواد للفصل الدراسي الثاني، 
مشددا على ان الطلبة املستمرين أيضا استفادوا 
الكثير منها، ووعد باملزيد داعيا لترقب املفاجآت 

التي ستقوم بها اللجنة في هذا الشأن.

رابطة الخليج أقامت ندوة للمستجدين

وليد الكندري

محمد الصقعبي

م.علي اخلميس

جانب من احلضور

د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى ود.أحمد املنيس خالل االجتماع

طارق احلمد ود.مسعد شالش خالل اللقاء 

ي صعوبات تواجه طالبنا الدراسين في دبي طارق الحمد: أبوابنا مفتوحة لتذليل أ

تقدم له���م من الدولة بش���كل 
منتظم، مؤكدا انه سيبذل قصارى 
جهده اليصال تلك املالحظات الى 

املسؤولني بوزارة التربية.
الثقافي  املكت���ب  أن  واك���د 
الطلبة  يحرص عل���ى راح���ة 
كم���ا أن املس���ؤولني في وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 
حريصون أش���د احلرص على 

النقابي 2010/2009 س���عى أن 
يكون خير ممثل لطلبة الكويت 

بدولة االمارات.
النادي  وح���ول اجن���ازات 
قال انه مت االنته���اء من اعداد 
الالئحة الدائمة للنادي بجهود 
طالبية خالص���ة بعد عرضها 
على مختصني وتقدميها للمكتب 
الثقافي، مبينا أن النادي ينتظر 

ليس في جامعة الشارقة فقط 
بل في جميع االمارات العربية 

املتحدة.
واضاف ان القنصلية حريصة 
على س���ماع أي مطالب يرغب 
فيها الطلبة وتذليل أي صعوبات 
قد تواجههم، موضحا أن أبواب 
القنصلية واملكتب الثقافي التابع 

لها مفتوحة لهم.

العالي على  التعليم  رد وزارة 
تلك الالئحة.

وتابع ان النادي اجنز قاعدة 
البيانات األولى التي متكن من 
التواصل مع جميع الطلبة وفق 
أعلى املعايير كما مت تشكيل جلنة 
الطالبات  املس���تجدين وجلنة 

لتقدمي خدمة أفضل للطلبة.
وذكر ان النادي فتح حسابا 

من جانبه وصف رئيس املكتب 
الثقافي في القنصلية العامة في 
دبي د.مسعد شالش، األمسية 
بأنها ناجحة بكل املقاييس مشيدا 
مبش���اركة الشعراء من الطلبة 

في األمسية.
وحول مطالب هؤالء الطلبة 
قال شالش ان ثمة شكاوى بعدم 
وصول االعانة الش���هرية التي 

أبنائهم الطلبة.
من جانبه وصف رئيس نادي 
طلبة الكويت عبداهلل الغيص في 
كلمة له خالل احلفل لقاء الطلبة 
خالل األمسية مع القنصل العام 
طارق احلمد بأنه مبثابة اللقاء 

بني األب وأبنائه.
وقال الغيص انه منذ تشكيل 
الهيئة االدارية للنادي في عامها 

مصرفيا مس���تقال له هو األول 
لكيان طالبي ميثل دولة خليجية 
أو أجنبية كما مت انش���اء خط 
ساخن للشكاوى واالقتراحات 
للمساهمة في حل املشكالت التي 
تواجه الطلبة، وقال ان النادي 
على وشك اطالق حملته األولى 
للمطالبة بحقوق الطلبة بعنوان 

»ألبنائكم حق«.
وقام القنص���ل العام طارق 
احلمد في ختام احلفل بتكرمي 
الش���عرية  الطالبية  املواه���ب 
للش���عراء فرح���ان الوس���مي 
الكفيف واحلارث  وعبدالعزيز 

اخلراز وفهد احلربي.
كم���ا ك���رم احلم���د الطالب 
محمد جالل حج���ي الختياره 
من قبل النادي ومن قبل زمالئه 
»الشخصية الفعالة واملميزة في 
خدمة اخوانه الطلبة لدوره البارز 
عندما كان عض���وا في اللجنة 
االعالمية للنادي«، ويبلغ عدد 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
دولة االمارات نحو 600 طالب 

وطالبة.

دبي � كونا: أكد القنصل العام 
العامة للكويت في  للقنصلية 
دبي طارق احلمد أن القنصلية 
الكويتي���ة حريصة على كل ما 
من شأنه املس���اهمة في خدمة 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 

االمارات.
ج���اء ذلك عق���ب حضوره 
امس االول أمسية شعرية في 
جامعة الشارقة أقامها نادي طلبة 
الكويت في االمارات مبناسبة 

تشكيله أخيرا.
وقال احلمد ف���ي تصري��ح 
ل� »كونا« ان مثل هذه املناسبات 
تساهم في زيادة التواصل بني 
الطلبة أنفس���هم من جهة وبني 
الطلبة والقنصلي���ة واملكتب 
الثقاف���ي التابع له���ا من جهة 

أخرى.
ونوه مب���ا ش���اهده خالل 
األمس���ية من امكان���ات لهؤالء 
الطلبة واصفا األمس���ية بأنها 
الذي يأمل  بداية طيبة للنادي 
منه أن يقدم كل ما من ش���أنه 
املس���اهمة في خدم���ة الطلبة 

ي طلبة الكويت في اإلمارات ل أمسية شعرية في جامعة الشارقة أقامها ناد خال

لجنة العمداء: إنشاء كلية علوم 
وهندسة الحاسوب لتضم 3 أقسام علمية

اتحاد التطبيقي إلقرار البكالوريوس
في تخصص علوم األغذية والتغذية

الصقعبي: رابطة المتفوقين تقدم برامج 
تدريبية متطورة في جميع المجاالت للطلبة

الكويت سيضمن مخرجات على 
مستوى عال من الكفاءة تفخر 

بها الهيئة.
كما طالب الكندري بأن يكون 
تطبيق النظام من خالل 2+2 
بحيث يتاح للطلبة احلصول 
على الدبلوم أو البكالوريوس 
كل حسب احتياجه للدراسة.

ال���ى ذلك، ثم���ن الكندري 
التي يبذلها  اجلهود احلثيثة 
مدير املكت���ب الفني في كلية 

الرئيس���ية في ج���ذب الطلبة 
املتفوقني ومتثيلهم أفضل متثيل، 
وذل���ك باتباع وإق���رار حوافز 
وبرامج ودورات تشجيعية لهم، 
وكذلك زيادة البحث العلمي في 
تخصصات الطلبة، وذلك باتباع 

افضل الطرق في هذا الصدد.
وأضاف الصقعبي ان من أهم 
الوسائل التي تنتهجها الرابطة 
انها تعتمد على 3 جوانب: أوال 
اجلانب االجتماعي الذي يتمثل 
في التواصل مع الطلبة املتفوقني 
اجتماعيا من خالل اقامة ديوانية 

تدريبية، باالضافة الى التدريب 
امليداني في ش���ركات القطاع 
الت���ي تعمل لصالح  اخلاص 
البلدية وبواقع فصلني صيفيني 
والذي يؤهل اخلريج للحصول 
الدبلوم والتعيني  على درجة 
في بلدية الكويت على الدرجة 
اخلامس���ة واملعتمدة من قبل 
دي���وان اخلدمة املدنية، وذكر 
اخلميس ان جميع التجهيزات 
اخلاصة من ورش ومختبرات 
احلاسب اآللي وأتوكاد ومكان 
الرس���م الهندس���ي واألجهزة 
ق���د مت جتهيزها  املس���احية 
قبل الب���دء في البرامج بفترة 
مناس���بة فضال ع���ن حتديد 
اعض���اء هيئ���ة التدريب من 
املهندسني ومساعدي املهندسني 
ذوي اخلبرة والكفاءة للقيام 
التدريب باس���تخدام  بعملية 
احدث الوسائل التدريبية التي 

التربية االساس���ية د.عبداهلل 
الغصاب.

وقال الكندري ان د.الغصاب 
من الكف���اءات الكويتية التي 
تس���عى بكل طاقته���ا لتذليل 
الصعاب والعقبات التي تواجه 
الطلب���ة والطالبات واالرتقاء 
بالعملي���ة التعليمية بالهيئة 
بشكل عام، موضحا ان جهوده 
ساهمت بشكل فعال في االرتقاء 
بكلية التربية االساسية لتقوم 
بدورها االكادميي مبا يتناسب 
مع مكانتها التعليمية، كما كان 
له دور فعال في اس���تحداث 
وتطوي���ر العديد من البرامج 
والتخصص���ات الت���ي تخدم 

املسيرة التعليمية.
وأش���ار الكن���دري الى ان 
د.الغصاب من النماذج الشابة 
التي يحق للهيئة أن تفخر بها، 
موضحا ان���ه منوذج يحتذى 
به، وأحد الكفاءات التي نأمل 
بوجوده���ا لالرتقاء بالعملية 
التعليمي���ة داخ���ل أس���وار 

الهيئة.

شهرية ثقافية ورحالت وبرامج 
علمية متخصصة لهم، وثانيا 
اجلانب اإلداري والتدريبي الذي 
يتمثل في إقامة مس���ابقات في 
الدراس���ية والدورات  البحوث 
احلياتي���ة واإلداري���ة وإقامة 
حفل خاص بهذه النخبة حتت 
أميرية، وأخيرا اجلانب  رعاية 
الفكري ال���ذي يتمثل في منهج 
فكري متكامل عن طريق الدروس 
الفكرية والثقافية والنقاش���ية 
النخبة  أفكار هذه  التي تصقل 

وتصب في صاحلهم.
واختتم الصقعبي تصريحه 
قائال ان الرابطة بصدد تشكيل 
الهيئ���ة االدارية خ���الل األيام 
القليلة املقبلة بعد اختيار أنسب 
العناصر البش���رية التي تقوم 
بتذليل كل الصعاب وتسهيل كل 
األمور الطالبية لهذه الشريحة 
الرابطة على تقدمي  وستسعى 
كل ما من ش���أنه املساهمة في 
تطوير الفك���ر الطالبي وتقدمي 
كل الدورات والبرامج املتطورة، 
وكذلك املساهمة من اجل االرتقاء 
مبصلحة الطالب وخدمة جموعنا 

الطالبية بالشكل املناسب.

جهز بها مق���ر معهد التدريب 
االنشائي بجنوب الصباحية 
ليكون معلما أكادمييا ومهنيا 
رائدا، مضيفا ان املعهد يعكف 
حاليا على اعتماد برامجه مهنيا 
من مؤسسات التعليم التقني 
والتدريب املهني املناظر سعيا 
لتحقيق جودة تدريبية أعلى 
في البرامج واحلقائب التدريبية 
للتوافق م���ع املعايير املهنية 
الكويتية م���ن جانب العاملية 
ومن جانب آخر سعيا إلضافة 
رصيد مهني في سوق العمل 

الكويتي.
 وأكد اخلمي���س ان املعهد 
يرحب بالتعاون البناء والذي 
يصب في اضافة مهارات مهنية 
في سوق العمل الكويتي سواء 
بالتخصصات سالفة الذكر او 
لبرامج املعهد احلالية، والتي 
تتمثل في تخصصات اخلرسانة 
املسلحة والتشطيبات املعمارية 
وأعم���ال األملني���وم ورس���ام 
األوت���وكاد أو التخصص���ات 
التي يعكف املعهد على طرحها 
قريبا مبدخالت ثانوية وأخرى 
متوسطة ومن احتياجات دقيقة 
وبيان���ات لس���وق العمل من 
خالل استطالعات مت رصدها 
بالتنسيق والتعاون مع ديوان 
اخلدمة املدنية وبرنامج اعادة 
الهيكلة ومباش���رة ايضا مع 
بع���ض اجله���ات احلكومية 
ومجموعة من شركات القطاع 

اخلاص.

محمد المجر
طالب رئيس االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
ولي���د مل���ك الكن���دري ادارة 
بإق���رار تطبيق نظام  الهيئة 
البكالوري���وس في تخصص 
اغذي���ة وتغذية بكلية  علوم 
العلوم الصحية، موضحا ان 
كل الدراسات الالزمة لتطبيق 
ه���ذا التخص���ص مت االنتهاء 
املاس���ة  منها ونظرا للحاجة 
البكالوريوس في  لتطبي���ق 
ه���ذا التخصص ومدى حاجة 
سوق العمل له، مشيرا الى ان 
تطبيق هذا النظام من ش���أنه 
إتاحة الفرصة لطلبة وطالبات 
الهيئة الستكمال دراستهم داخل 
الكويت بدال من سفرهم للدول 
املجاورة ويوفر عناء الس���فر 
والغرب���ة في بل���دان اخرى، 
فض���ال عن كون���ه يوفر على 
املزيد من  اولياء االمور تكبد 
االعباء املادية، كما ان حصول 
الطالب على البكالوريوس داخل 

آالء خليفة
أعلن رئيس رابطة املتفوقني 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامعة محمد الصقعبي 
أن رابطة املتفوقني والتي أنشئت 
من أجل العمل على خدمة تلك 
الطالبية باجلامعة  الش���ريحة 
وتعمل حتت مظلة االحتاد خالل 
العام 2010/2009 وتوجيه  هذا 
الطلبة التوجيه األمثل عن طريق 
إقام���ة كل البرام���ج التدريبية 
وإعداده���م بالش���كل األمث���ل 
واملناسب والنهوض واالرتقاء 
العملي���ة لديهم بعد  باملفاهيم 
الدراسية  انتهائهم من املرحلة 
لك���ون تلك الفئة س���يكون لها 
اكبر األثر في املس���تقبل ألنهم 
النخبة في  غالبا ما سيمثلون 

مجتمعنا.
الص���دد أعلن  وف���ي ه���ذا 
الصقعبي ان الرابطة ستعمل على 
تقدمي وإقامة البرامج التدريبية 
املتطورة في كل املجاالت وعلى 
مختلف املستويات من اجل زيادة 
التحصيل العلمي والعملي لدى 
هؤالء الطلبة ملواكبة التطور بكل 
الرابطة  أوجه وحتقيق أهداف 

محمد هالل الخالدي
في اطار التعاون األكادميي 
التدريب  واملهني قام معه���د 
االنشائي التابع للهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
الكويت  بالتنسيق مع بلدية 
لتلبية احتياجاتها من العمالة 
الفنية املدربة في مجال التشييد 
والبناء حيث مت تدش���ني هذا 
احلدث املهم ببدء تأهيل وتدريب 
مجموعة من خريجي الثانوية 
العامة على مهن في املجاالت 
االنش���ائية، وفي هذا الصدد 
صرح مدير املعهد اإلنش���ائي 
ب���أن املعهد  م.علي اخلميس 
يتشرف بالتنسيق والتعاون 
مع القطاع احلكومي واخلاص 
لتلبي���ة االحتياجات الدقيقة 
لس���وق العمل م���ن املهن في 
املجال االنشائي حيث يعد هذا 
القطاع من القطاعات احليوية 
وصناعة مهمة جدا بالكويت 
ودول املنطق���ة التي تش���هد 
منوا حضاريا بارزا، وأوضح 
ان بداية عملية  م.اخلمي���س 
التأهيل بإحلاق مجموعة من 
خريجي الثانوية العامة برامج 
)مساح أراضي � رسام هندسي 
� مراقب مباني( حيث مت اعداد 
البرام���ج واخلطط التدريبية 
وفق احتياجات بلدية الكويت 
من جانب االعراف االكادميية 
واملهنية من جانب آخر متضمنة 
مجموعة من املقررات العملية 
والنظرية وملدة اربعة فصول 

آالء خليفة
اس����تكملت جلنة العمداء اجتماعها الذي عقدته 
3 اجلاري، برئاسة مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد وبحضور األمني العام د.أنور اليتامى ونواب 
املدير وعمداء الكليات أم����س في قاعة االجتماعات 
مببنى مدير اجلامعة، وفي هذا الصدد أعلن املتحدث 
الرسمي باسم جامعة الكويت ومدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم فيصل مقصيد ان اللجنة ناقشت خالل 
اجتماعها العديد من املوضوعات، واتخذت بشأنها 
التوصيات املناس����بة، ومنها : املوافقة على إنش����اء 
كلية علوم وهندسة احلاسوب على أن تضم الكلية 
اجلديدة ثالثة أقسام علمية، وتشكيل جلنة للنظر 
في تعديل بعض م����واد الئحة نظام املقررات تضم 
في عضويتها كال من نائب مدير اجلامعة للشؤون 
العلمية وعميد كلية احلقوق وعميد شؤون الطلبة 

وعميد القبول والتسجيل.
كما ناقش����ت اللجنة التعدي����الت املقترحة على 

بعض بنود الئحة ش����ؤون اعضاء هيئة التدريس 
وستستكمل النظر في باقي التعديالت املقترحة خالل 
اجتماعها املقبل وذلك يوم الثالثاء القادم املوافق 22 
اجلاري باإلضافة الى م����ا تبقى من البنود املدرجة 

على جدول أعمالها.
الى ذلك استقبل مدير جامعة الكويت د.عبداهلل 
الفهيد املستش����ار الثقافي في سفارتنا لدى اململكة 
األردنية الهاشمية د.حمد الدعيج، والذي قام بدوره 
بإهداء درع تذكارية ملدير اجلامعة تقديرا ملشاركته 

في االسبوع الثقافي الكويتي الرابع في االردن.
وفي هذا الصدد أكد د.حمد الدعيج حرص مدير 
اجلامعة على تلبية الدعوات للمشاركة في انشطة 
االسابيع الثقافية والعديد من الندوات واحملاضرات 
التعليمية املقامة في اململكة االردنية الهاشمية سنويا، 
مش����يدا بدوره الكبير في اجناح واثراء االس����ابيع 
الثقافية الكويتي����ة في االردن والندوات االكادميية 

من خالل توجيهاته البناءة وطرحه املميز.

»األميركية« تنظم المهرجانتشكيل لجنة للنظر في تعديل بعض مواد الئحة نظام المقررات
السنوي الخيري الثاني 19 الجاري

اتحاد الطلبة فرع أميركا
أطلق موقعه لألنشطة الشتوية

»خطة وثيقة المدرسة« في كلية البنات

إميانا من اجلامعة االميركية بأهمية التواصل الفعال بني الطالب 
واملجتمع خارج نطاق احلرم اجلامعي، تبلورت فكرة إنشاء مجلس 
األنشطة الطالبي الذي أخذ على عاتقه هذه املسؤولية املتمثلة مبد 

جسور التواصل والتفاعل املثمر بني الطالب واملجتمع.
ويعد الكرنفال اخليري الكبير الذي سيقام 19 اجلاري من الساعة 
12 حتى 8 مساء أحد أهم االنشطة السنوية التي يقوم بها املجلس، 
ويهدف املجلس إلى خلق أجواء ممتعة يتواصل من خاللها الطالب مع 
االطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعتبرون جزءا مهما من 
مكونات املجتمع حيث سيستمتع األطفال بالعديد من االنشطة الشيقة 
واملثيرة كالرسم على الوجوه واللعب مع الشخصيات الكارتونية 
باإلضافة إل���ى قضائهم أوقاتا ممتعة مع غيره���م من األطفال، هذا 
وسيقوم مجلس األنشطة الطالبية بالتبرع بجميع أموال الكرنفال 

للجهات املعنية بخدمة ذوي االحتياجات اخلاصة.

آالء خليفة
أطلق االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية 
موقعه اخلاص بأنش����طته الش����توية في الكويت، والذي يحتوي على 
الكثير من التفاصيل حول انشطة االحتاد في عطلة الشتاء في الكويت، 
ويستطيع زائر املوقع االطالع على آخر اخبار االحتاد، ويتسنى للطلبة 
االطالع على جدول انش����طة االحتاد الذي يحتوي على انشطة خاصة 
للطلبة والطالبات، ويقدم هذه السنة االحتاد ورش عمل خاصة للطلبة 
خالل عطلة الش����تاء الذي يقضيه معظم الطلبة الدارسني في الواليات 
املتحدة االميركية في الكويت. وايضا سيتخلل انشطة االحتاد في الكويت 
أنشطة الطلبة املستجدين ومن ابرز هذه االنشطة اللقاء التنويري اخلاص 

للطلبة املقبلني على الدراسة في الواليات املتحدة االميركية.
بهذه املناس����بة صرح رئيس اللجنة الطالبي����ة في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت � فرع الواليات املتحدة االميركية بسام الكندري بأن هذه 
االنشطة تأتي بهدف في التواصل الدائم مع الطلبة الكويتيني الدارسني 
في الواليات املتحدة االميركية والسعي الى تقدمي افضل اخلدمات لهم، 
وأثنى الكندري على م����دى تفاعل طلبة الواليات املتحدة االميركية مع 
احتادهم، حيث ان سر جناح هذه االنشطة هو مدى تفاعل اعضاء االحتاد 
مع احتادهم، وعلى صعيد متصل قال الكندري ان االحتاد يهدف الى تنوع 
انش����طته، فأبرز انشطة االحتاد للطلبة لهذا العام ستكون دورة الكرة 
وديوانية االحتاد الشتوية ومخيم االحتاد وللطلبة من ابرز انشطتهم 
ملتقى خاص للطالبات، وشاليه للطالبات وعشاء خاص لهم. وسيوفر 
االحتاد تذاكر مجانية للطلبة والطالبات للمباراة التاريخية لكاظمة مع 
بطل أوروبا فريق برشلونة. وقال الكندري ان االحتاد سيوفر ايضا تذاكر 
مجانية للطلبة والطالبات ملباراة الكويت واس����تراليا حلضور املباراة 
ملؤازرة الفريق الوطني في مباراته إميانا بدورنا كمؤسسة وطنية في 
دعم النشاط الرياضي الكويتي. وفي اخلتام دعا الكندري جميع الطلبة 
الكويتي����ني الى زيارة موقع االحت����اد www.nuks.org لالطالع على آخر 

اخبار االحتاد واالطالع على االنشطة املختلفة.

آالء خليفة
نظم مكتب االستشارات والتدريب بكلية البنات اجلامعية بجامعة 
الكويت برنامجه التدريبي حتت عنوان »إعداد خطة وثيقة املدرس����ة« 
للدكتورة ممرمي املذكور االستاذة في قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

كلية التربية � جامعة الكويت.
واس����تهدفت الدورة التدريبية املديرات واملديرين املس����اعدين في 
مدارس وزارة التربية في العام الدراس����ي 2010/2009، وجاءت الدورة 
بهدف متكني املش����اركني من القيادات املدرس����ية من إعداد خطة وثيقة 
املدرسة لتحقيق مجموعة من االهداف احملددة كاإلملام مبفهوم التخطيط 
والتخطيط املدرس����ي، والتوعية بأهمية وأهداف التخطيط املدرس����ي، 
ومتكني املشاركني من التعرف على خطوات ومجاالت بناء خطة املدرسة 
من خالل مراجعة منوذج خلطة وثيقة مدرسة، حيث أكدت د.املذكور ان 
مدير املدرس����ة يستطيع القيام مبهامه االساسية باعتباره قائدا تربويا 
في مدرسته وعليه البد أن يكون عمله هذا في إطار واضح يبني سبيله 
نحو حتقيق أهدافه التربوية، األمر الذي يتطلب منه اعداد خطة وثيقة 
املدرسة الذي ميكن املدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية من الوصول إلى 
غاياتها، فخطة وثيقة املدرس����ة برنامج عمل يستطيع به العاملون في 

املدرسة بلوغ أهدافهم في حتسني عملية التعليم.

الخميس: المعهد اإلنشائي يعّد كوادر 
مؤهلة في التشييد والبناء لبلدية الكويت

في إظهار التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة


