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التخصص يمثل التوجهات العالمية الحديثة في التعليم

فتح باب الترشح لوظيفة مدير عام 
مساعد للمنظمة العربية للتنمية

الخضري: نستغرب تجاهل مطالب 
خريجي تكنولوجيا التعليم

األسلمي: اتحاد التطبيقي وفر مكائن 
الـ »كي نت« بالكليات والمعاهد

الفيلكاوي: 486 لوحة شاركت
في المعرض الفني بـ »التطبيقي«

محمد هالل الخالدي
مبناسبة االنتهاء من املعرض الفني املشترك الـ 21 الذي أقيم في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الذي كان حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التي أنابت عنها وكيلة وزارة 
التربية متاضر الســـديراوي، أوضح عميد النشاط والرعاية الطالبية 
د.أحمد الفيلكاوي ان املعرض شارك فيه كل من جامعة الكويت ووزارة 
التربية واملعهد العالي للفنون املسرحية، باالضافة الى طلبة الهيئة.
وأكد د.الفيلكاوي ان إجمالي اللوحات  املشاركة في املعرض 486 عمال 
فنيا حيث شـــاركت الهيئة بـ 112 لوحة وجامعة الكويت بـ 84 لوحة 
ووزارة التربية بـ 230 لوحة واملعهد العالي للفنون املسرحية شارك 
بـ 60 لوحة وقد رصدت الهيئة جوائز مالية قيمة لألعمال الفائزة في 
املعرض، كما شـــاركت اجلمعية الكويتية ملكافحة املخدرات )غراس( 

في توزيع 3 جوائز ألعمال متميزة في املعرض.

محمد المجر
اعلنت رئيسة اللجنة الطالبية بلجان الطالبات في االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامـــة للتعليم التطبيقي والتدريب امل 
األسلمي ان االحتاد وبالتعاون مع إدارة اخلدمات بالهيئة ممثلة في 
مديرها علي املتروك متكن من توفير مكائن السحب اآللي )كي نت( 
في كليات ومعاهد الهيئة وجار تركيبها وسيتم تشغيلها في اقرب 
وقت ممكن. واعتبرت األسلمي ان توفير تلك املكائن يوفر الكثير 
من الوقت واجلهد على الطلبة والطالبات واعضاء هيئة التدريس 
على حد ســـواء، حيـــث إن الطالب او هيئـــة التدريس واملوظفني 
يضطرون للخروج من الكلية لسحب مبالغ نقدية لشراء ما يلزمهم 
من احتياجات داخل الكلية مما يســـتنفد وقتا في عملية اخلروج 
والعودة، ولكن مع توفير مكائن السحب اآللي فلن يحتاج الطالب 

او الطالبة للخروج والبحث عن ماكينة سحب خارج الكلية.

نقابة القانونيين تدعو خريجي 
القانون لالنضمام إليها بعد إشهارها

محمد هالل الخالدي
دعا رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيني حمد الوردان جميع 
خريجي قسم القانون من حملة البكالوريوس والدبلوم في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى االنضمام للنقابة بعد 
اشهارها وذلك للعمل على حتسني وضعهم املادي واالجتماعي 

والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم في كل شؤونهم الوظيفية.
وبهذا الصدد وجه الوردان الدعوة إلى إدارة الهيئة من أجل 
إعالن هذه الدعوة في كليات التطبيقي ليطلع عليها طلبة قسم 
القانون، مشيرا إلى أن متطلبات التسجيل للحصول على بطاقة 

العضوية في النقابة هي: 
عدد 2 صورة شخصية وصورة عن املؤهل العلمي وهوية 
العمل والبطاقة املدنية او جواز الســـفر لغير الكويتيني. يذكر 
ان مقر النقابة في الساملية شارع البالجات بناية رقم 13 مكتب 

رقم 5.

محمد هالل الخالدي
خاطب رئيس ديوان اخلدمة 
الزبن  املدنيـــة عبدالعزيـــز 
مديـــر جامعة الكويت ومدير 
العامـــة للتعليم  الهيئة  عام 
التطبيقـــي بخصوص اعالن 
العربيـــة للتنمية  املنظمـــة 
االدارية عن فتح باب الترشح 
لوظيفة »املدير العام املساعد« 
اربع ســـنوات  للمنظمة ملدة 
قابلة للتجديـــد ملرة واحدة، 
وذلك بهدف اعالنه على اعضاء 
التدريس فـــي جامعة  هيئة 
الكويت والتطبيقي، علما ان 
املطلوب ارسال مرشح واحد 
من كل دولة، وسيسري جدول 
الرواتب والعالوات املعمول 
به في االمانة العامة جلامعة 
الـــدول العربيـــة واملنظمات 
العربيـــة املتخصصـــة على 
العام املساعد،  املدير  وظيفة 
وتبلغ مخصصاته 2820 دوالرا 
اميركيا راتب اساسي، 2220 
دوالر غالء معيشة، 1341 دوالر 
بدل معيشة، اضافة الى 40% من 
الراتب االساسي بدل اغتراب 
لغيـــر مواطني دولـــة املقر، 
ويشترط في املرشح ان يكون 
حاصال على درجة الدكتوراه 
فـــي االدارة خبـــرة علمية ال 
تقـــل عن 10 ســـنوات منها 5 
ســـنوات في وظائف قيادية، 
وخبـــرة مهنية فـــي مجاالت 
التنمية العامة وتخصصاتها 
او ادارة االعمال وتخصصاتها، 
مـــع االدارية وان يجيد اللغة 
الفرنسية وال  او  االجنليزية 
يتجاوز عمره 55 ســـنة عند 

الترشيح.
اما مسؤوليات واختصاصات 
املدير العام املساعد، فهي: ميارس 
املدير العام املساعد باعتباره 
حلقة الوصل بني املدير العام 
والكيانات التنظيمية التابعة 

له االختصاصات التالية:
اخلطـــط  صياغـــة   -  1
العمل  التنفيذيـــة وبرامـــج 

محمد هالل الخالدي
أشاد رئيس قسم تكنولوجيا 
التعليم بكلية التربية األساسية 
د.بدر نادر اخلضري بتصريح 
صحافي لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
حول دعمها ملطالب الباحثني 
واالجتماعيـــني  النفســـيني 
املتعقلـــة بإدراجهم في كادر 
خاص ومنحهم بدل سكن أسوة 
باملعلمني، إال انه استغرب ما 
أســـماه جتاهل الوزيرة لفئة 
مهمة جدا في العملية التعليمية 
من أبنـــاء البلد وهم خريجو 
قسم تكنولوجيا التعليم بكلية 

التربية األساسية.
وقال د.اخلضري ان خريجي 
قســـم تكنولوجيـــا التعليم 
يتخرجون مبسمى »اخصائي 
تكنولوجيا التعليم« ولكن مع 
األسف يتم تعيينهم في وزارة 
التربية مبسمى »مصمم تقنيات 
تربوية« ما يفقدهم الكثير من 

احلقوق واالمتيازات.
وأكد انه طالب أكثر من مرة 
وناقش مع مســـؤولي وزارة 
التربية ضرورة معاجلة املسمى 
لهـــؤالء اخلريجني  الوظيفي 
وإنصافهم بكادر خاص يتناسب 
مع الدور الكبير الذي يقومون 
به في العملية التعليمية، فهم 
يقومون مبهـــام كبيرة فنية 
ومهنية مثل تصميم وإنتاج 
الوسائط التعليمية التقليدية 
واإللكترونية وتنفيذ وإخراج 
البرامج التلفزيونية التعليمية 
باستخدام أحدث األجهزة الفنية 
التطبيقية، كما يقومون بإنتاج 
الصور الفوتوغرافية التماثلية 
والرقمية وغيرها من الوسائل 

اخلاصة بالوحدات التنظيمية 
التابعة له، ومتابعة تنفيذ هذه 
التعليمات  اخلطط، واصدار 
والتوجيهات التي تكفل حسن 
ســـير العمل بهذه الوحدات، 
وتقييم اجنازاتها واملساعدة 
في التغلب على ما يعترضها 

من مشكالت.
2 - معاونة املدير العام في 
صياغة اخلطط االستراتيجية 
العامة للمنظمة  والسياسات 
ومتابعة تنفيذها، والتنسيق 
التنظيمية  الوحـــدات  بـــني 

املسؤولة عن التنفيذ.
جميـــع  مباشـــرة   -  3
العام في  املدير  اختصاصات 
حال شغور منصبه، وفي حالة 
غيابه مبوجب قرار تفويض 

منه.
4 - متثيـــل املنظمـــة في 
واالجتماعـــات  املؤمتـــرات 
العربيـــة والدولية  واحملافل 

بتكليف من املدير العام.
جميـــع  ممارســـة   -  5
الصالحيات واالختصاصات 
التـــي متنحهـــا لـــه االنظمة 
واللوائـــح املعمـــول بها في 
املنظمة وما يفوض من املدير 

العام في ممارستها.
6 - ما يسند اليه من مهام 
او اختصاصات من املدير العام 
فـــي نطاق االهـــداف احملددة 

للوظيفة.

التعليمية الضرورية لنجاح 
العملية التدريســـية، إضافة 
الى قدرتهم على إدارة مراكز 
مصادر التعليم التي اليزالون 
ينتظرون تفعيلها حيث يقبع 
هذا املشروع في أدراج وزارة 

التربية منذ 20 عاما.
وطالب د.اخلضري وزيرة 
التربيـــة باالهتمام بخريجي 
قســـم تكنولوجيـــا التعليم 
من ابنـــاء الكويت وإنصافهم 
ودعمهم وتشجيعهم وتشجيع 
الطلبة املستجدين لالنخراط 
في هـــذا التخصـــص النادر 
واملتميز الذي ميثل التوجهات 
التعليم  العاملية احلديثة في 

والتدريب.
الـــى ان قســـم  واشـــار 
التعليم بكلية  تكنولوجيـــا 
الهيئة  التربية األساسية في 
العامـــة للتعليـــم التطبيقي 
والتدريـــب بالكويت هو احد 
األقسام النادرة على مستوى 
الوطن العربي ومن باب أولى 
دعم هذا القســـم وتشـــجيع 

خريجيه املتميزين.

عبدالعزيز الزبن

د. بدر اخلضري

عليها إنجاز االختصاصات المنوطة بها على أكمل صورة

بهبهاني: بدء عمل لجان متطلبات ضبط الجودة
واالعتماد األكاديمي باألقسام العلمية في »التربية األساسية«

تأجيل اعتماد شهادة  ICDL عند ترقية هيئة التدريس

الكندري لتطوير أنشطة عمادة النشاط والرعاية الطالبية
محمد هالل الخالدي

أكـــد نائب املدير العام للخدمات األكادميية املســـاندة في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبداهلل الكندري الدور الفعال 
لعمادة النشاط والرعاية الطالبية في الهيئة، حيث ان العمادة بكل 
إدارتها وأقسامها تتعامل مع الطلبة بشكل مباشر من خالل موقعها 
في الكليات لذلك فهي بحاجة ماســـة الى تطوير وتنويع أنشطتها 
لتلبية املتطلبات واحلاجات األساســـية للطلبة وتكثيف األنشطة 
الثقافية واالجتماعية والرياضية التي تقدمها للطلبة وتطوير هذه 
األنشطة لتكون جاذبة للعدد الكبير من الطلبة والطالبات والبحث في 
سر عزوف كثير من الطلبة عن املشاركة في هذه األنشطة املتنوعة 
والبد ان يكون في ســـلم أولويات العمـــادة تكثيف برامج التوجيه 
وتنمية القيم لدى الطلبـــة والطالبات في الكليات واملعاهد وأيضا 
يتبع العمادة األجهزة واإلدارات املعنية الرياضية والفنية والثقافية 
واإلدارات املسؤولة عن صرف املكافآت االجتماعية وصرفها للطلبة 
بصورة دائمة ومستمرة ومنتظمة في مواعيد صرفها احملددة للطلبة 

ومن املعروف ان عددا كبيرا من اجلمعيات العلمية في كليات ومعاهد 
الهيئة تتبع عمادة النشاط والرعاية الطالبية، حيث ان للجمعيات 
دورها الثقافي واألدبي والفني في تنمية املواهب واملهارات والقدرات 
لدى الطلبة، لذا ســـيتم وضع خطط لكي تؤدي اجلمعيات العلمية 
واجبهـــا على أكمل وجه مع ضرورة بحث زيادة املخصصات املالية 
لهذه اجلمعيات فال ميكن ان تكون ميزانية جمعية علمية أو تقنية 
كبيرة في كلية كبيرة 120 دينارا للصرف طوال العام الدراسي. ويرى 
د.الكندري ان الهيئة مازالت تشـــكو مـــن عدم وضوح الرؤية لعدد 
االحتياجات الفعلية من مخرجاتها كل عام بســـبب غياب التواصل 
بني الهيئة ووزارة التخطيط، فهـــي املعنية بذلك وأيضا غيابه مع 
جهات وزارات الدولة األخرى ملعرفة مدى احتياجاتها من اخلريجني 
وأوضح ان من أول اهتماماته إحياء وتفعيل التنســـيق بني الهيئة 
والوزارات وجهات سوق العمل املعنية مبخرجات الهيئة واحتياجاتها 
من التخصصات حتى تكون هناك سياسة قبول واضحة وملتزمة 

على ضوء إمكانات وإنشاءات وجتهيزات الهيئة.

محمد هالل الخالدي
أشــــارت عميدة كلية التربية 
األساسية د.بهيجة بهبهاني والعميد 
املساعد للشؤون الطالبية انه وبناء 
على توجيهات إدارة الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب في  للتعليم 
البدء في تنفيذ متطلبات ضمان 
اجلودة بكلياتها متهيدا للحصول 
علي االعتمــــاد األكادميي لها، فقد 
مت إصدار قرار بتشــــكيل اللجنة 
العليــــا لضبط اجلودة واالعتماد 
األكادميي بكلية التربية األساسية 
وذلك برئاستها وعضوية كل من: 
د.فهد الرويشد، د.شافي احملبوب، 
أميــــر، د.نايف املطيري،  د.كاظم 
د.لولوه حمادة، د.هزاع الرشيدي، 
د.خديجة العلي، د.صالح منسي 

ود.فؤاد شعبان.
أن  د.بهبهانــــي  وأضافــــت 
مســــؤولية اللجنة العليا لضبط 
اجلودة واالعتماد األكادميي بكلية 
التربية األساسية تتضمن اإلشراف 
واملتابعة ألعمال جلان األقســــام 
العلمية واملكاتب النوعية بالكلية 
والقيام بدور حلقة الوصل بينها 
وبني مكتب ضبط اجلودة واالعتماد 

علما بان مســــؤولية هذه اللجان 
لها الطابع الفني في تنفيذ رؤية 
الهيئة في تطبيق النظم العاملية 
اخلاصة بضبط اجلودة واالعتماد 
األكادميي. وأشادت بتعاون رؤساء 
األقسام العلمية واملكاتب النوعية 
في هذا املجال وســــرعة تشكيلها 
للجان االعتماد األكادميي بها وبدأها 
في اإلعداد لعملية التقييم لتأكيد 
اجلودة في العملية التعليمية وذلك 
في جميع املجــــاالت واملتضمنة 
اجنازات الهيئة التدريسية والهيئة 
التدريســــية املســــاندة واملناهج 
والبرامج الدراســــية والشــــؤون 
الطالبية والتســــجيل واإلرشــــاد 
األكادميي واالختبارات والقاعات 
الدراســــية واملختبــــرات العلمية 
ومتابعة اخلريجني في سوق العمل 

وفي جانب اخلدمات واملرافق.
وشــــكرت د.بهيجــــة بهبهاني 
إدارة الهيئة على التعاون الوثيق 
في هذا املجال األكادميي وتوفير 
جميــــع متطلبــــات اللجنة العليا 
لضبط اجلودة واالعتماد األكادميي 
بالكلية للقيام باجناز االختصاصات 

املنوطة بها على أكمل صورة.

محمد هالل الخالدي
خاطب نائب املدير العـــام للتعليم التطبيقي 
والبحوث د.مشعل املشعان عمداء الكليات بالتطبيقي 
بخصوص موافقة مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
على تأجيل االخذ بشهادة ICDLعند ترقية اعضاء 

هيئة التدريس لوقت آخر لم يحدده.
وجاء في كتاب د.املشعان الذي وجهه الى مدير 
عام الهيئة بشأن جلنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس 
ارجاء العمل بقرارات الهيئة بشأن حصول اعضاء 
هيئة التدريس على شهادة ICDL كشرط للترقية، 
وعدم موافقة مجلس االدارة على ارجاء  العمل ملدة 
عام بالقرارات الصادرة عن الهيئة بهذا اخلصوص، 
نفيدكم علما بأن كليات الهيئة لم تعمل بتوصية 
مجلس ادارة الهيئة حيث انها ليست من الشروط 

الواردة في الئحة الترقيات، ومعظم احلاالت التي 
متت ترقيتها خالل العام الدراسي املنصرم لم يراعى 
فيها هذا الشـــرط، حيث ان هناك بعض االقســـام 
التي تســـعى لتفعيل البند علـــى بعض احلاالت 
حاليـــا ونظرا لكون تطبيق الشـــرط على بعض 
احلاالت واستثناء حاالت اخرى سيثير الكثير من 
املشاكل للهيئة، خاصة اذا رغبت االطراف املعنية 
في رفع املوضوع للمحاكم او الشكوى في الصحف، 
ولصعوبة الغاء قرارات الترقية التي مت صدورها 
خالل العـــام املنصرم، لذا ومن باب احلرص على 
احتواء املشـــكلة نرجو منكم املوافقة على تأجيل 
االخذ بشـــرط احلصول على شـــهادة ICDL كأحد 
شـــروط الترقية مع توصية باضافته الى الئحة 

الترقيات اجلديدة.

األكادميي بالهيئة، وذلك من خالل 
نشر ثقافة اجلودة في الكلية وفي 
األقســــام العلمية ومتابعة أعمال 
جلان األقســــام العلمية واملكاتب 
النوعية في تنفيذ ومتابعة إجراءات 
وتقومي ضبط اجلودة واالعتماد 
األكادميي بها، وتقدمي التسهيالت 
الالزمة جلميع فرق العمل القائمة 
على تطبيق اجلودة في األقســــام 
العلمية واملكاتب النوعية، باإلضافة 
إلى جمع البيانات واملعلومات بشكل 
مستمر عن أنشطة اجلودة في أقسام 

الكلية املختلفة ومكاتبها وتوثيق 
جهود ونتائج إجراءات االعتماد في 
األقسام العلمية واملكاتب النوعية 
وإعداد تقارير دورية عن مستويات 

األداء في األقسام العلمية.
وذكرت د.بهبهاني أنها طلبت 
من األقسام العلمية تشكيل جلان 
بها لضبــــط اجلــــودة واالعتماد 
األكادميي برئاســــة رئيس القسم 
وعضويــــة بعض أعضــــاء هيئة 
التدريــــس بالقســــم وكذلك األمر 
بالنسبة للمكاتب النوعية بالكلية، 

د. يعقوب الرفاعيد.بهيجة بهبهاني

د.مشعل املشعان

أكد أن المعهد يسعى لتطوير البرامج والمناهج الحالية

السماك: االنتقال للمبنى الجديد لـ »االتصاالت والمالحة«
العام المقبل وسنفتح قنوات اتصال مع معاهد دول »التعاون«

محمد هالل الخالدي
العالي  املعهـــد  أكـــد مديـــر 
لالتصاالت واملالحة عباس السماك 
أن التطور املتنامي واملتســـارع 
في مجال تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومـــات وكذا مجال املالحة 
البحرية واجلوية يفرض علينا 
أن جناري هذا التطور بتحديث 
برامجنـــا ومناهجنـــا أوال بأول 
كـــي نواكب ونلبـــي احتياجات 
املؤسسات العاملة في القطاعني 
احلكومي واخلاص من خريجني 
قادرين على التعامل مع كل ما هو 
جديد وحديث في مجال االتصاالت، 
أنه مت اإليعاز لرؤساء  واوضح 
األقسام العلمية التخصصية في 
املعهد بتفعيل دور جلان البرامج 
لتقوم بفتـــح قنوات اتصال مع 
اجلهات املختلفة في سوق العمل 
للوقوف على التخصصات احلديثة 
املطلوبة، وبنـــاء على ذلك يتم 
دراسة استحداث برامج تدريبية 
جديدة وتنفيذها على ارض الواقع 
بهدف خلـــق فرص عمل جديدة 
خلريجي املعهد. وأوضح السماك 
أن املعهد يسعى لتطوير البرامج 
واملناهج احلاليـــة واملنفذة في 
املعهد منذ سنوات لتتماشى مع 
كل ما هو جديد وحديث في مجال 

لتصبح شهادات خريجي قسم 
البحريـــة باملعهـــد معتمدة من 
هذه املنظمـــة العاملية. وأوضح 
السماك أن حتديد مشاركة املعهد 
في املؤمتـــرات العلمية احمللية 
والدولية، والتي ترد نشـــراتها 
إلينا أسبوعيا من جهات مختلفة، 
يعتمد بصورة أساســـية على 
طبيعة املوضوعات والدراسات 
املطروحة في هـــذه املؤمترات 
من حيث أهميتها وجدواها في 
تطوير العملية اإلدارية والعلمية 
فـــي املعهد. وعن رأيه في فصل 
التعليم التطبيقي عن التدريب قال 
السماك إن تأييد أو رفض فصل 
القطاعني يعتمـــد على قناعتنا 
الرؤية وبشـــكل  عندما تتضح 
جلي عن األهـــداف واإلجراءات 
التي ستتحدد لكال القطاعني من 
قبل اجلهات املعنيـــة بالهيئة، 
ومتى مـــا كانت هـــذه األهداف 
واإلجراءات واضحة وتصب في 
مصلحة كال القطاعني وتتوافق 
في نفـــس الوقت مـــع القانون 
رقم 63 لسنة 1983 بشأن إنشاء 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، عندها سيصبح من 
السهل حتديد وجهة نظرنا من 

التأييد أو الرفض.

تنميـــة مهارات أعضـــاء الهيئة 
التدريبيـــة باملعهد، وذلك إميانا 
منا بأنـــه إذا كان مطلوبا خريج 
كفؤ فذلك يتطلب مدربا ذا كفاءة 
ومهارة عالية، ومن هذا املنطلق 
تقوم إدارة املعهد بإحلاق مدربيها 
الداخلية  التدريبيـــة  بالدورات 
وابتعاثهم لاللتحاق في دورات 
خارجية في جامعات ومؤسسات 
أجنبية، كما تشجعهم على حضور 
املؤمترات والندوات التي تقام من 
قبل مؤسســـات القطاع اخلاص 

للتعرف على االحتياجات اخلاصة 
بهم، وذلك وفقا لإلمكانات املتاحة 
من امليزانية التي تخصصها الهيئة 
لهذا البند. وأشار السماك الى أن 
التوجه العـــام لدى إدارة املعهد 
ينصـــب على بـــذل جهد حثيث 
نحو زيـــادة قنوات االتصال مع 
اجلهات املختلفة لسوق العمل في 
القطاع اخلاص من خالل أعضاء 
جلان تطوير البرامج واملناهج في 
التخصصية  التدريبية  األقسام 
باملعهد عن طريق القيام بالزيارات 

وعقـــد اللقـــاءات للتعرف على 
احتياجاتهم من خريجي املعهد، 
هذا باإلضافة إلى اللقاءات املعتادة 
واملستمرة منذ سنوات طويلة مع 
املسؤولني في القطاع احلكومي 
لتحديـــد وتلبيـــة احتياجاتهم 
من مخرجـــات املعهد. مؤكدا أن 
اجلديد حاليا مع ســـوق العمل 
هو التعاون مع وزارة املواصالت 
من خالل قسم املالحة للعمل على 
اعتماد املعهد كجهة معتمدة من 
 IMO املنظمـــة البحرية العاملية

الى  االتصاالت واملالحة.مشيرا 
إلى  استعدادات املعهد لالنتقال 
املبنى اجلديد خالل العام التدريبي 
2011/2010 واحلرص على جتهيز 
املعامل واملختبـــرات والورش 
باألجهزة واملعدات احلديثة والتي 
يجب أن تتواءم مع اســـتحداث 
برامج جديـــدة وتطوير املناهج 
القائمة. كما أكد الســـماك سعي 
إدارة املعهد لفتح قنوات اتصال 
مع املعاهـــد التدريبية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي والدول 
العربية واألجنبية بهدف االعتماد 
األكادميي واملهني جلميع البرامج 
التدريبية املنفذة في املعهد.وكذلك 

مبنى معهد االتصاالت واملالحة

عباس السماك

مدة عملها شهر واحد

لجنة لتقييم نموذج تجديد عقد 
أعضاء هيئة التدريس غير الكويتيين

محمد هالل الخالدي
أصــــدرت عميــــدة كليـــة التربية االساســــيــة 
د.بهيجة بهبهـــاني قرارا بتشــــكيل جلنـــة لتقييم 
منـــوذج جتديد عقد اعضــــاء هيئة التدريس غير 
الكويتيني في الكليــة برئاســـة د.عيد الهيم االستـــاذ 
املساعـــد بقســـــــم االصـــول واالدارة التربويـــة 
وعضويــــة د.هناء املرزوق، د.عبدالناصر السعيد، 

د.فاطمـــة العــازمي، ود.عمـــار العجمي.
وحدد القــــرار مهام اللجنة النظــــر في املقترح 
املقدم من رئيــــس وحدة جتديد العقــــد باملكتـــب 
املقـــدم مـــن  بالتقريـــــــر  الفني واالســــتئنـــاس 
رئيـــس جلنـــة تقييم اعضـــاء هيئـــة التدريــس 

الكويتيــني.
وكذلك إعداد خطة تقرير نهائي باملقترح للعرض 

على جلنة الشؤون العلمية بالكلية.
يذكر ان مدة عمل اللجنة شهر واحد.


