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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
نظمت اجلمعية العلمية ملعهد السكرتارية )بنات( ندوة 
للطالبات بعنوان »كيفية االستعداد النفسي لالختبارات« 
حاضر فيها د.عادل احلزمان، وقالت امينة سر اجلمعية 
شيخة الش���عبان ان الندوة تهدف الى توعية الطالبات 
بأهمية االستعداد النفسي خالل فترة ما قبل االختبارات 
النهائية، وذلك من اجل توعية الطالبات وتقدمي النصح 

واملش���ورة لهن ألفضل طرق االستعداد حتى يتمكّن من 
اجتياز االختبارات وتقدمي افضل مستوى لديهن، واضافت 
الش���بعان ان اجلمعية حترص دائم���ا على تقدمي الدعم 
واملس���اعدة للطالبات واش���ارت الى ان هذه الندوة متت 
بإشراف رائد اجلمعية فهد املطيري وذلك تزامنا مع قرب 
االختبارات وهذا يعتبر ضمن انشطة اجلمعية التي اعدتها 

لهذا العام الدراسي.

االستعداد لالختبارات بمعهد السكرتارية

الرفاعي: »األساسية« تهتم بتخريج معلمين مؤهلين يخدمون البلد على أكمل وجه

فريق مؤتمر »نقدر« شارك في معرض الحقوق »إعاقتي سر إبداعي«

محمد هالل الخالدي
حتت رعاية وحضور مدي���ر عام الهيئة العامة 
الرفاعي  التطبيقي والتدري���ب د.يعقوب  للتعليم 
أقامت كلية التربية األساسية احلفل اخلتامي لنشاط 
اللجنة االجتماعية حي���ث أكد مدير عام الهيئة أن 
عطاء الكلية املستمر ساهم بازدهارها وتفوقها وإن 
هذا العطاء قد وصل ليس فقط إلى مدارس التربية 
احلكومية إمنا اخلاصة كذلك قامت الكلية بخطوة 
طيبة من خالل إعدادها للحفل وتكرمي كل من يشغل 
دورا إشرافيا وسعى لبذل مجهود ليكون مبثابة مثال 

يحتذى به من قبل باقي العاملني بالكلية وإن جناح 
الكلية وتطورها يكمن بتخريجها مجموعة طيبة من 

املعلمني الذين يخدمون البلد على أكمل وجه.
وأوضحت عميدة الكلي���ة د.بهيجة بهبهاني أن 
اللجنة االجتماعية بكلية التربية األساسية حرصت 
على عقد مثل هذه اللقاءات في نهاية الفصول واألعوام 
الدراسية حفاظا منها على قيم إسالمية أصيلة فهي 
تزيد أواصر العالقات االجتماعية واإلنس���انية بني 
العاملني في الكلي���ة وأضافت د.بهبهاني ان تكرمي 
ذوي التميز من غير املناصب اإلشرافية وتفانيهم 

في خدمة مس���يرة الكلية التربوية والعلمية وإن 
هذا يدل على تقدير العمادة ألولئك املتميزين الذين 
عملوا بصمت ووفاء وثناء فهم األحق بهذا التكرمي 
ليكون دافعا لهم ملواصلة العطاء وحافزا لزمالئهم 
وإن جناح الكلية في أدائها مهامها ورسالتها يرجع 
إلى اجلهود الطيبة ألصحاب املناصب اإلش���رافية 
والعمداء واملس���اعدين ورؤس���اء األقسام العلمية 
واملكاتب النوعية واللجان بأنواعها حيث كان لهم 
مشاركتهم الفعالة بأنشطة الكلية وفي نهاية احلفل 
مت تكرمي ممثلي اللجان املشاركة من مدير عام الهيئة 

وعميدة الكلية.
كما نظمت الكلية اليوم الوطني املفتوح لعرض 
املش���اريع املتميزة التي تبرز أصال���ة الكويتيني 
وتالحمهم واعتزازه���م بتراثهم وتقبلهم لبعضهم 
البعض ولآلخرين حيث تضمن هذا املعرض مشاركة 
أكثر من خمسني طالبة سعوا إلى تقدمي أفكارهم من 
خالل مسرح العرائس وعرض مشاهد متثيلية حتت 
عنوان الكويت قدميا ومشاركة أكبر تشكيلة قصص 
تراثية حرفية من إنتاج وتأليف طالبات الكلية مقدمة 

إلى كتاب غينيس لألرقام القياسية.

وأكد د.عيسى زكي رئيس جلنة التسامح والتوافق 
أن هذا املعرض يقام بشكل سنوي ولكن ألول مرة 
يقام بعنوان التس���امح والتواف���ق وإن الهدف من 
اللجنة إبراز أعمال هيئ���ة التدريس بالتعاون مع 
الطلب���ة لتعزيز فكرة وجود القضاء على الظواهر 
السلبية بني أفراد املجتمع وخصوصا أن الطالبات 
سيصبحون مربيات باملستقبل وسيقومون بنقل 
هذه القيم إلى فئات املجتمع وإن األساليب التي مت 
اعتمداها هي التثقيف والتوعية من خالل مسابقات 

وندوات ومشاركات إعالمية.

خالل الحفل الختامي لنشاط اللجنة االجتماعية واليوم الوطني المفتوح بكلية التربية األساسية

يعد فرصة ثمينة للتعاون بين العديد من اللجان الخيرية المهتمة بذوي اإلعاقة

)أسامة البطراوي(شهادة تقدير للزميلة وصال الزامل تكرمي د.يعقوب الرفاعي  د.يعقوب الرفاعي ود.بهيجة بهبهاني ود.الكندري ود.العازمي وجولة داخل املعرض

»اتحاد التطبيقي«: لجنة لمتابعة فصل القطاعين  عبدالجادر: صفحة الكترونية
لمصادر المعلومات بـ »التطبيقي«

منسق »المستقبل الطالبي« في »التكنولوجية« أشاد بجهود االتحاد تخدم أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية واإلداريين وطلبة ومتدربي الهيئة

فهد الظفيري

شعار نقدر

د.بدر اليعقوب وجولة داخل املعرض د.بدر اليعقوب مع فريق مؤمتر نقدر

وليد الكندري

د.حسان عبداجلادر

املستقبل الطالبي بكلية الدراسات 
التكنولوجية في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب فهد 
حامد الظفيري بالش���كر الحتاد 
الطلبة على جهودهم الواضحة في 
خدمة اجلموع الطالبية، وسعيهم 
الدؤوب لتحقي���ق كل ما يخدم 

الطلبة.

الهيئة في تزويد س���وق العمل 
الكويتي بك���وادر وطنية على 

مستوى عال من الكفاءة.
وختاما قال الكندري ان هذا 
املشروع اس���تراتيجي لالحتاد 
وطالب بإق���رار فصل القطاعني 

بأسرع وقت ممكن.
الى ذلك توجه منسق قائمة 

بحيث ميكنهم ارسال مقترحاتهم 
ع���ن طري���ق اكم���ال البيانات 
 Online Form بالنموذج اآلل���ي
واعتماده وعندها سيس���تلمه 
قسم تنمية املقتنيات وستقوم 

محمد المجر
العام  اعلن رئيس االحت���اد 
لطلب���ة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
وليد ملك الكن���دري ان االحتاد 
شكل جلنة ملتابعة عملية فصل 
التعليم التطبيقي عن التدريب 
ملا لتلك القضية من اهمية بالغة 
لدى االحتاد، مشيرا الى ان عملية 
فصل القطاع���ني باتت ضرورة 
ملحة بعد ان اثبتت الدراس���ات 
جدواها وارتقاءها بالقطاعني في 

حال فصلهما.
وأوض���ح الكن���دري ان هذا 
املش���روع من شأنه حصول كال 
القطاعني على استقالليته التي 
تساهم في االرتقاء بوطننا الغالي 
القطاعني  وس���تكون مخرجات 
الدولة  عامال وظيفيا ألجه���زة 
حيث ان عدد الطلبة املنتسبني 
لهذي���ن القطاعني كبيرا، وكذلك 
االيجابيات التي ستعزز اهداف 

محمد هالل الخالدي
صرح عميد املكتبات بالهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيق���ي 
والتدريب د.حسان عبداجلادر 
افتتحت صفحة  العم���ادة  بأن 
طلب مص���ادر املعلومات على 
االنترنت ألعضاء هيئة التدريس 
والتدريب وعموم موظفي وطلبة 
الهيئة والتدريب والتي ستمكن 
اقت���راح عناوين  الباحثني من 
كتب او موضوعات لكتب غير 
متوافرة في مكتباتنا وهم بحاجة 
اليها ويرون ان من الضروري 
وجودها ضمن املجموعة املكتبية 
للمكتبات، واكد د.حسان أن هذه 
اخلدمة س���تتيح التواصل بني 
جمهور املستفيدين والقائمني 
على تنمية املجموعات املكتبية 
في قسم تنمية املقتنيات بالعمادة 

العم���ادة جاه���دة بتلبية هذه 
الطلبات وفقا ملا تسمح به سياسة 
تنمي���ة املجموعات املتبعة من 
قبلها، واضاف ان عملية تعبئة 
النموذج الطالبي عن طريق موقع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
 www.paaet.edu.kw والتدريب
ثم الضغط عل���ى زر اخلدمات 
االلكترونية للهيئة التدريسية 
واالداري���ة في مي���ني الصفحة 
ثم الضغ���ط عل���ى زر عمادة 
املكتب���ات ثم على منوذج طلب 
مصدر معلومات وتعبئة بيانات 
االستمارة املطلوبة وارسالها الى 
العمادة، واما لطلبة الهيئة فيتم 
استخدام اخلدمات االلكترونية 
للطلبة في ميني الشاشة ثم زر 
منوذج طلب مصدر معلومات 

وتعبئة النموذج وارسالها.

في الفترة من 28 الجاري إلى 4 فبراير المقبل

رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ »التطبيقي« 
تسّير رحلة إلى سريالنكا خالل العطلة 

محمد المجر
اعلن امني الصندوق ورئيس اللجنة االجتماعية برابطة اعضاء 
هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد 
العوضي عن قيام اللجنة بتنظيم رحلة ألعضائها الى جمهورية 
سريالنكا وملدة ثمانية ايام خالل عطلة الربيع في الفترة من 28 

يناير حتى 4 فبراير املقبل.
واشار العوضي الى ان تنظيم هذه الرحلة يأتي ضمن االنشطة 
التي تقوم بها الرابطة بتنظيمها وتقدميها ألعضائها رغبة منها 
في تقوية أواصر التع���اون والترابط بني مختلف اعضاء هيئة 
التدريس، وخلق م���ن الصالت االجتماعية التي ستس���هل في 
املستقبل انسياب العمل داخل الهيئة مبا يتفق وموروثات املجتمع 

الكويتي من التالحم والتآلف بني مختلف أفراده.
وقال العوضي ان التسجيل سيكون خالل الفترة من الساعة 
اخلامسة وحتى التاسعة مساء ابتداء من اليوم 7 وحتى 14 الشهر 
اجلاري مع منح األولوية ألسبقية التسجيل، موضحا ان الدعم 
املادي املقدم من اللجنة ألعضائها هو 100 دينار للعضو او العضوة 
و100 دينار للزوج او الزوجة، علما ان رسوم الرحلة تشمل تذاكر 

الطيران واالقامة وزيارة بعض االماكن السياحية.
وافاد العوضي بأن باب االشتراك مفتوح ألعضاء الرابطة من 
العاملني واملنتسبني فيها، كما ميكن لغير االعضاء املرافقني مع 
العضو املشارك والعاملني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب في مختلف اقسامها املشاركة.

شارك فريق مؤمتر نقدر برئاسة مؤسسة املؤمتر جمانة الطبيخ 
في مؤمتر احلقوق األول بعنوان »إعاقتي س���ر إبداعي« بإدارة 
إله���ام القطان في كلية احلقوق، وافتتح املؤمتر د.بدر اليعقوب 
مع العديد من أساتذة اجلامعة، وقام فريق نقدر بشرح تفصيلي 
حول املؤمتر الذي س���يعقد من 18 الى 20 مارس املقبل للدكتور 

والعديد من الضيوف كما كان املعرض فرصة ثمينة للتعاون بني 
العديد من اللجان اخليرية املهتمة بإخواننا ذوي اإلعاقة.

ويعتب���ر مؤمتر نقدر مؤمترا اجتماعيا ش���بابيا تفاعليا مع 
قانون ذوي االحتياجات اخلاصة اجلديد وتطبيق عمليا لسياسة 
الدمج االجتماعي التي يس���عى الكثيرين لتحقيقها في املجتمع 

م���ا بني ذوي االحتياجات اخلاصة واألصحاء، ويتضمن املؤمتر 
الذي تبلغ مدته 3 ايام 3 محاضرات مدتها ساعة تسبق معرضا 
شبابيا يدمج ما بني األصحاء وذوي اإلعاقة ويعرض مشاريعهم 
الصغيرة وهواياتهم وابتكاراتهم، وينظم املؤمتر بإدارة وتنظيم 

من مؤسسة جمانة للدعاية واإلعالم وتنظيم املؤمترات.


