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الجامعــــة
والتطبيقي

الرفاعي يصدر قرارات تجديد تعيين 
وتمديد ندب في »التطبيقي«

الرومي: قطاع التدريب ينفذ بنجاح 
إستراتيجية تأهيل وتطوير المعاهد الخاصة

 الشرهان: تكريم الموظف المثالي غدًا يعبر
عن اهتمام »التطبيقي« بتحفيز العاملين بقطاعاتها

تبادل الخبرات بين »الدراسات  التجارية« 
وجامعة دبلن بزنس سكول

محمد هالل الخالدي
قام مدير التوظيف الدولي من 
 Dublin Business School جامع���ة
D.B.S(( جون فرانس���يس ميرفي 
بزيارة لكلية الدراسات التجارية، 
حيث قام باس���تقباله عميد الكلية 
د.مشعل خميس بحضور مساعد 
عمي���د كلية الدراس���ات التجارية 
د.عبدالواحد اخللفان ومدير مركز 
اللغات د.بدرية دهراب، مت النقاش 
التعاون  الطرفني حول كيفية  بني 
وتبادل اخلبرات بني الكليتني، وقام 

ميرفي بتقدمي شرح عن تاريخ جامعة 
»D.B.S«، مؤكدا سمعتها العالية بني 
االوساط االكادميية في كل من ايرلندا 
واجنلترا حيث حصلت على االعتماد 
االكادميي وضمت حتت مظلة جامعة 
 ،Liverpool Jon Moores University
مش���يرا الى اهم االقسام والبرامج 
التي تطرحها جامعة »D.B.S«. من 
جهته ابدى د.مشعل خميس اهتمامه 
ببرامج جامعة »D.B.S«، مش���يرا 
الى امكاني���ة التعاون في اكثر من 
جانب بني الطرفني، واعربت د.بدرية 

دهراب عن رغبة مركز اللغات في 
التعاون مع جامعة »D.B.S« وتأهيل 
املركز ليكون اجلهة املسؤولة عن 
تقييم اللغ���ة االجنليزية ملبعوثي 
الكلي���ة، وفي ختام االجتماع اتفق 
الطرف���ان على اآللي���ة التي يجب 
اتباعها، وعلى ان تكون هذه الزيارة 
مبدئية لتوضيح املجاالت التي يرغب 
الطرفان بالتع���اون فيها، على ان 
تتم في االيام الالحقة املراسلة بني 
الكليتني فيما يخص جميع النقاط 

التي طرحت.

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدريب  للتعلي����م 
د.يعقوب الرفاعي عددا من القرارات 
تقض����ي باعتماد جتدي����د تكليف 
عيسى كاظم املسري رئيسا لقسم 
تكنولوجيا املختبرات الطبية بكلية 
العلوم الصحية اعتبارا من بداية 
الفصل الدراس����ي الثاني ملدة عام 
باالضافة الى عمله األصلي، وجتديد 
تعي����ني م.محمد حم����د بوحمدي 
مس����اعدا ملدير املعهد الصناعي � 
الشويخ � وذلك ملدة سنتني، واعتماد 
جتديد تعيني بعض اعضاء هيئة 

التدريب للقيام بالوظائف االشرافية باملعهد الصناعي 
� الشويخ � وملدة سنتني باالضافة الى عملهم األصلي 
وهم: عبدالعزيز علي الس����داح � رئيس قسم االنتاج 
وتشكيل املعادن، احمد حسني البلوشي � رئيس قسم 
هندسة السيارات، حمد محمود الفوزان � رئيس املكتب 
الفني، علي يوسف العيدي � رئيس مكتب التدريب 
امليداني. الى جانب تعيني بعض اعضاء هيئة التدريب 
للقيام بالوظائف االشرافية باملعهد الصناعي � الشويخ 
� وملدة سنتني باالضافة الى عملهم األصلي وهم: محمد 
جاسم الكندري � رئيس قسم الهندسة الكهربائية، فارس 
محمد عبدالصمد � رئيس قسم النجارة والديكور، عماد 
حسني مال اهلل � رئيس قسم اخلراطة. وجتديد تعيني 
م.محمد عبداللطيف العبيد مساعدا ملدير معهد التدريب 
االنشائي وملدة سنتني اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 
2010/2009، وتعيني طارق ابراهيم النخيالن رئيسا 
لقسم االعمال امليكانيكية مبعهد التدريب االنشائي 
وملدة س����نتني واعتبارا من الفصل الدراسي الثاني 

2010/2009، ومتديد ندب مليحة 
احمد الكندري للقيام بأعمال مدير 
املتدربني  القبول وتسجيل  ادارة 
حتى نهاية الفصل التدريبي الثاني 
للعام التدريبي 2010/2009 وذلك 
باالضافة الى عملها االصلي، اعتماد 
ندب نوال عبداهلل املطيري رئيسا 
لقسم تنسيق القبول بعمادة القبول 
والتس����جيل وملدة عام، وتعيني 
علي سعد املسعود رئيسا لقسم 
سجالت اخلريجني بعمادة القبول 

والتسجيل.
كما اصدر قرارين يقضي االول 
بترقية بعض اعضاء هيئة التدريس 
في كلية الدراسات التجارية الى مدرس وهم: زهرة 
حسني السالمني، هنوف خالد الشايجي، خالدة مطلق 
احلربي، ش����ريفة عبداهلل كارلو، س����حر احمد سيد 

الرفاعي.
ام����ا الثاني فيقضي بترقي����ة بعض اعضاء هيئة 
التدريب في معاهد الهيئة حسب الترتيب اآلتي: أوال: 
معهد التدريب االنش����ائي: محمد عزت حس����ني علي 
الى مدرب )أ(، طارق ابراهي����م النخيالن الى مدرب 

متخصص )ج(.
ثانيا: معهد التمريض: وائل مس����اعد حمادة الى 

مدرب )أ(.
ثالثا: معهد السكرتارية واالدارية املكتبية )بنات(: 

عبدالرضا احمد محمد الى مدرب )أ(.
رابعا: املعهد العالي لالتصاالت: عبداألمير عبدالرضا 
فرج، تهاني قناص النم����ران، نادية جابر الصباح، 
اميان علي اجل����زاف، فوزية رجب محمد، وجميعهم 

الى مدرب متخصص )ج(.

محمد هالل الخالدي
أك���دت نائب املدي���ر العام 
لقط���اع التدريب ف���ي الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
أن  الرومي  والتدريب س���عاد 
ق���ام وبنجاح  التدريب  قطاع 
بتنفيذ اس���تراتيجية تأهيل 
التدريبية  العملي���ة  وتطوير 
في املعاهد اخلاصة في الدولة، 
والتي ستكلف بتدريب ابنائنا 
من خ���الل عق���ود مبرمة بني 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب واملعاهد التي ستفوز 
في املمارسة املعلنة، الفتة الى 

ان االستراتيجية التي نفذها قطاع التدريب الفصل 
التدريبي احلالي تهدف لتحقيق ثالثة اهداف رئيسية 
وهي حتسني البيئة التدريبية في املعاهد اخلاصة، 
تطوير العملية التدريبية وحتقيق ضمان اجلودة 

واحلصول على االعتماد األكادميي.
واش���ارت الرومي في تصريح صحافي الى أن 
املرحلة األولى من هذه االستراتيجية )تطوير بيئة 
التدريب( نفذت من خالل إجراء بعض التعديالت 
واخلط���وات لعملية تأهي���ل املعاهد اخلاصة في 
الدولة وهي تنفيذ للم���رة األولى من قبل الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك للتأكيد 
ولضمان مس���توى تدريبي يتناسب مع الطفرة 
والتقدم الذي تشهده املعاهد التدريبية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف 
منش���آتها من  معاهد وكليات، الفتة الى ان قطاع 
التدريب وضع في هذا الفصل كراسة جديدة لتأهيل 
املعاهد اخلاصة الراغبة في املش���اركة في عملية 

التأهيل.

التأهيل كان  أن  وأوضح���ت 
يرتكز على ثالثة محاور رئيسية، 
املكانية والقدرة  الس���عة  وهي 
واإلمكاني���ات املالي���ة واإلدارية 
للمعاهد وذل���ك للتأكد من أنها 
قادرة على توفير بقية املتطلبات 
التي يحتاجها أبناؤنا املتدربون 
ط���وال فترة تدريبه���م في هذه 
املعاهد، الفتة الى أنه مت اعتماد 
املعايي���ر العاملية ملباني املعاهد 
التدريبية لنضم���ن بذلك بيئة 
تدريبية وتعليمية علمية ومريحة 
ومتطورة ألبنائنا، حيث حتدد هذه 
املعايير وبشكل واضح مساحات 
القاعات التدريبية واملختبرات ونوعية التجهيزات 
واملرافق اخلاصة باملعاهد من كافيتيريا ومصلى 
ومركز خلدمة الطالب ومواقف سيارات ومداخل 
وغي���ر ذلك، كما مت مراعاة املعايير العاملية لألمن 
والسالمة في املباني، باإلضافة الى اخلدمات التي 

يحتاجها أبناؤنا من ذوي االحتياجات اخلاصة.
وأكدت الرومي ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تعاملت بشفافية مطلقة مع هذا امللف 
منذ البداية كون أهدافها واضحة وترمي للتطوير 
وحتسني العملية التدريبية لذلك اعلنت عن الكراسة 
في اجلريدة الرسمية للدولة ومت فتح باب التأهيل 

للمعاهد اخلاصة الراغبة في املشاركة.
واكدت الرومي ان قط���اع التدريب في الهيئة 
يعمل حاليا على تنفيذ املرحلتني الثانية والثالثة 
من استراتيجية تطوير عملية التدريب في املعاهد 
اخلاص���ة لوضع نظم ومعايي���ر جديدة لتطوير 
العملية التدريبي���ة وحتقيق ضمان اجلودة مما 

يسهل احلصول على االعتماد األكادميي.

بالسنة متواصلة أو منقطعة، وان 
يجتاز آلية اختيار املوظف املثالي 
من ادارة العالقات العامة واالعالم، 
بحيث يكون قد مضى 3 سنوات 
على آخر ترشيح. وبني الشرهان 
ان احلفل سيشمل توزيع شهادات 
تقديرية ومكافآت مالية قيمة، على 
ان يتم اختيار املوظف املثالي االول 
عن طري����ق القرعة ويحصل فيها 
الفائز على كأس وهدية تقديرية. 
وأوضح الشرهان ان احتفال الهيئة 
في كل عام بتكرمي املوظفني املثاليني 
يعتبر مفخ����رة واعتزازا وتأكيدا 
لدورهم الفع����ال واملميز في دعم 
مسيرة الهيئة وحتقيق رسالتها، 
وتنمية التعليم ليكون في مصاف 
التعليم العاملي املتطور، عالوة على 
ذلك يعتبر التكرمي حتفيزا جلميع 
العاملني ف����ي كل القطاعات لبذل 

املزيد من العطاء واالجناز.

وأوضح الشرهان ان اختيار املوظف 
املثال����ي مت وفق ش����روط تتميز 
بالشفافية، وهي أال يكون املوظف 
اعف����اءات احلضور  حاصال على 
واالنصراف، وأال يكون قد تعدى 
حدود االجنازات املرضية 14 يوما 

محمد هالل الخالدي
برعاي����ة وحض����ور مدير عام 
التطبيقي  العامة للتعليم  الهيئة 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي تنظم 
ادارة العالقات العامة واالعالم احلفل 
السنوي لتكرمي املوظفني املثاليني 
للعام 2009 والذي سيكون مساء غد 

بفندق جي دبليو ماريوت.
وبهذه املناسبة، أفاد مدير ادارة 
العالق����ات العام����ة واالعالم أنور 
الشرهان بأن هذا التكرمي يعبر عن 
اهتمام الهيئة في حتفيز العاملني 
بقطاعاتها املختلفة لبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء لرفع اسم املؤسسة 
التعليمية االخرى.  بني االوساط 
وان الهيئة س����تكرم هذا العام 84 
موظف����ا وموظفة من املثاليني في 
العمل بجميع قطاعات الهيئة من 
الذين ساهموا في حتقيق رسالتها 
التي أنشئت من اجلها.  وأهدافها 

تنفذ للمرة األولى لتوفير بيئة تدريبية متميزة لمتدربي »قطاع التدريب«

خالل حفل يقام بفندق »جي دبليو ماريوت«

د.يعقوب الرفاعي

سعاد الرومي

أنور الشرهان

د.مشعل خميس ود.عبدالواحد اخللفان ود.بدرية دهراب مع جون ميرفي

السفيرة األميركية ديبورا جونز في مقدمة احلضور د.اجنيال باورز حتاضر في جامعة اخلليج

 رئيسة »اإلعالم« بجامعة كنساس: البد لإلعالم
من أن يتكيف مع المتغيرات في عصر اإلنترنت

اكدت رئيس���ة كلية اإلعالم في جامعة كنس���اس 
سيتي األميركية د.اجنيال باورز ان التطور في عصر 
االنترن���ت والتكنولوجيا احلديثة جعل امر التعامل 
مع اإلنترنت امرا واقعيا ويتم بشكل روتيني يوميا 
لسهولة احلصول على املعلومة من خالله للحصول على 
املعلومة ومعرفة كل االحداث من قبل املعلن واملتلقي 

مما يعد اعترافا باهمية االنترنت في حياتنا.
جاء ذلك في احملاضرة التي نظمتها مكتبة عبداهلل 
الرفاعي في جامعة اخللي���ج للعلوم والتكنولوجيا 
وحضرتها الس���فيرة االميركية ديبورا جونز ونائب 
رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا د.روبرت 
كوك ود.موريس اوداين رئيس قسم الفنون والعلوم 
ود.مسعود اسد مدير ادارة العالقات العامة ورئيسة 
مكتبة عبدالرفاعي ش���وبيتا ك���ول وجمع غفير من 
اعضاء هيئة التدريس وطلبة قس���م االعالم وطلبة 

اجلامعة بشكل عام.
واش���ارت د.اجنيال باورز في محاضراتها الى ان 
الهدف من احملاضرة معرفة كيفية اس���تخدام معنى 
االبداع في التجديد للتغيرات التي طرأت على تركيبة 
عملي���ة جمع املعلومات ومن ثم توظيفها لتحس���ني 
قدرة صحاف املس���تقبل على التعامل مع املستجدات 

احلديثة باملمارس���ة وتتابع عادات االس���تخدام التي 
تقود لالبداع، مبينة ان جناح الصحافة االلكترونية 
يعود الى اسباب عديدة منها االعتراف العاملي باهمية 
االنترنت في حياتنا وس���هولة وس���رعة معرفة اخر 
االخبار واالحداث عن طريق االنترنت من قبل املتلقي 
واملعلن والتخطيط اجليد لتلقي املعلومة عبر االنترنت 
وسهولة ويسر استخدام وس���ائل التكنولوجيا في 
حياتنا وجعل التعامل مع االنترنت ش���كال طبيعيا 

وروتينيا في حياتنا.
واضافت ان االنترنت احدث ثورة هائلة في مجال 
جمع املعلومات باالضافة ال���ى انها خلقت حالة من 
التواصل التي لم نكن نتخيلها، مش���يرة الى بعض 
املواقع التي تعزز التواصل االجتماعي مثل اليوتيوب 
والفيس ب���وك وغيرها مما دعا الرئيس باراك اوباما 
لالعتراف بها واس���تخدام بعض مواقع االنترنت في 

حملته االنتخابية للرئاسة االميركية.
وعرضت ف����ي محاضرتها بع����ض املصادر جلمع 
املعلومات كالصحافة املطبوعة والراديو والتلفزيون 
باالضافة الى الصحافة االلكترونية اآلخذة في االنتشار 
في العالم كله، مبينة ان املستقبل لالعالم الرقمي من 
خالل الرسائل االلكترونية والتعليقات في املواقع وانشاء 

املواقع الش����خصية وغيرها، كذلك تغير نظرة الناس 
منذ اختراع االنترنت في العشرين عاما املاضية وتغير 
نوعية مستخدمي االنترنت وتطورها منذ هذا الوقت 
وانتقال بيئة االنترنت من املنزل لتشمل كل املجاالت 
كالعمل واملطاعم واثناء التنقل من مكان آلخر باستخدام 

اجهزة الكمبيوتر احملمولة والهواتف املتنقلة.
واعتبرت د.باورز ان املنافسة من ابرز املشاكل التي 
تواجه االعالم بوس���ائله املختلفة والتي يجب عليها 
العمل على مواجهة التحديات لتتكيف مع املستجدات 
على الس���احة االعالمية، مبينة ان الصحافة الورقية 
لم متت ولكن علينا الفهم الصحيح لدورها وسط هذا 
الزح���ام االعالمي الن اخليار لم يعد واحدا بل اصبح 
متش���عب الوجهات كما يجب التكيف مع املتغيرات 

في عالم اليوم.
ود.اجنيال باورز عميدة كلي����ة االعالم في جامعة 
كنساس سيتي االميركية وعملت كمراسلة اخبارية في 
محطة »NBC« ومحطة »CBS« وخبيرة في ادارة االعالم 
االخباري الرقمي، كما طورت البرامج الدولية بني جامعات 
اميركا واسبانيا والدمنارك ولديها خبرة في التدريس 
االكادميي ملدة 25 عاما في جامعات اريزونا اس����تيت 

ونورث فلوريدا وجامعة لويواله في شيكاغو.

طلبة الجامعة ينهون استعداداتهم لمسابقة الـ »جيسب«

خالل محاضرتها »اإلبداع والمتغيرات في اإلعالم الرقمي« في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

د.ندى الدعيج

د.بهيجة بهبهاني

انهى طلبة كلية احلقوق بجامعة الكويت اس���تعداداتهم ملسابقة 
ال� »جيس���ب« )احملكمة الصورية الدولي���ة( املقررة في 18 اجلاري 

وتستمر 10 ايام.
وقالت رئيسة وفد الطلبة املشارك في املسابقة د.ندى الدعيج من 
قسم القانون الدولي في كلية احلقوق ان الكلية تشارك في املسابقة 
على مدى السنوات اخلمس املاضية منذ عام 2004 ومتيزت البروفة 

النهائية لهذا العام بانها مطابقة للواقع في احملكمة الدولية.
واضافت الدعيج ان فريق االدعاء كان يضم اربعة اعضاء هم انوار 
العمار ودالل احلسن ورغد بودي وشادي الصيرفي هم الفريق الذي 
سيتسابق في واشنطن ومبشاركة ثالثة قضاة االول هو ساميونت 
باول وهو عضو احت���اد القانونيني األميركي وكل من فيصل غازي 
الري���س وهانية الياس فرح من االدارة القانونية الدولية في البنك 

الوطني.
واوضحت ان فري���ق االدعاء قدم دفاعه خالل 40 دقيقة تخللتها 

استفسارات وتدخالت الهيئة القضائية واتبع ذلك دفاع الفريق املدعى 
عليه حيث قام بإبداء الردود القانونية على االدعاء وبعد ذلك انفردت 
الهيئة القضائية بالفريق في غرفة املداولة وزودته مبالحظاتها وذلك 

بهدف تطوير اداء الفريق لتحقيق مراكز متقدمة في املسابقة.
واشارت الى ان الفريق الكويتي هو فريق بني مئات الفرق املشاركة 
من اغلب كلي���ات احلقوق حول العالم موضح���ة ان غاية البروفة 
النهائي���ة هي القضاء على الرهبة وازالة احلاجز النفس���ي العضاء 
الفريق والعمل بقدر االمكان من اجل حتقيق اعلى املراكز في املسابقة 

في واشنطن.
واكدت جاهزية الفريق وتفاؤلها بتحقيق نتائج متقدمة وان علم 
الكويت سيكون خفاقا في هذا احملفل املهم شاكرة كل من ساهم في 

اعداد هذا الفريق وتذليل الصعوبات امامه.
يذكر ان الطلبة االربعة املش���اركني في املسابقة هم من املتفوقني 

في كلية احلقوق.

 بهبهاني تحّذر من نفوق
األسماك خالل الصيف

الصحي حتتوي على املخلفات 
آدمي����ة  املنزلي����ة ومخلف����ات 
وصناعية ومواد كيماوية، مشيرة 
الى ان األخطار الرئيسية تتمثل 
في مياه الصرف الصحي وفي 
وجود مسببات مرضية تنتقل 
مع مياه الصرف وتتسبب في 
كثير من األمراض مثل التيفود 
والكوليرا والدوسنتاريا وغيرها 

من األمراض األخرى املعدية.

البيئة  حذرت رئيس����ة جلنة 
بكلية التربية االساسية في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بهيجة بهبهاني من نفوق االسماك 
خالل الصيف مشددة على ضرورة 
اتخاذ اجله����ات املعنية اجراءات 
تنفيذية للحد من امللوثات بالبيئة 
البحرية. وقالت ان التحاليل اثبتت 
وجود نسب عالية من املواد السامة 
في البحر الناجمة عن إلقاء مياه 
الصرف الصحي في البحر حيث 
ارتفعت نس����بة الكبريت ونسبة 
األمونيا ومعدالت الفوسفات إضافة 
الى ارتفاع نسب البكتيريا ارتفاعا 

كبيرا.
واضافت بهبهاني ان التحاليل 
اشارت أيضا الى انخفاض نسبة 
األكسجني بدرجة كبيرة ما سيؤدي 
إلي حدوث ظاهرة نفوق األسماك 
خالل فصل الصيف وان تأثيرات 
التلوث في مياه البحر على محطات 
تقطير املياه والتي ستكون مصدرا 

ألمراض تصيب اإلنسان.
وأوضحت ان مي����اه الصرف 

يش��مل سم��و ولي الع��هد ال��شي��خ ن��واف 
األح�مد برعايت���ه وحض��وره حفل الت���خرج 
الس�����نوي املوحد جلام��ع���ة الكوي��ت للعام 
األكادمي��ي 2009/2008 الذي سيق�ام الس��اعة 
الس��ادسة والنصف مساء اليوم على الس�تاد 

الرياضي في الشويخ.

اعلنت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت انها ستنظم معرض 
القبول الثالث عش����ر بني 16 و،25 اجلاري حتت رعاية وحضور وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعليم العالي د.موض����ي احلمود. وقال مدير مكتب 
التوجيه واالرش����اد ورئيس اللجنة املنظمة للمعرض د.خالد الفاضل 
ان املع����رض يقام للمرة ال� 13 على التوال����ي ويهدف الى تعريف طلبة 
الس����نة النهائية من املرحلة الثانوية بقسميها العلمي واالدبي بكليات 
جامعة الكويت والتخصصات والبرامج العلمية املتوافرة بكلية الهندسة 

 ولي العهد يشمل برعايته وحضوره
حفل التخرج السنوي الموحد للجامعة اليوم

»الهندسة والبترول« تنظم غدًا معرض القبول الـ 13

خزام: دمج الطلبة المختلفين في درجة التعّلم يتطلب موظفين مدربين
قال اس����تاذ علم النفس التربوي ف����ي كلية التربية في 
جامعة عني شمس د.جنيب خزام ان دمج الطلبة املختلفني 
في درجة التعلم يتطلب تدريب املدرس����ني واآلباء واداريي 
التعليم معتبرا ان اجلمعي����ات املدنية مصدر قيم في هذا 
املجال. واكد خزام في محاضرة القاها في قاعة الس����يمنار 
نظمتها اجلمعية الكويتية الختالفات التعلم اهمية البحث عن 

»مناطق القوة« لدى الطالب ودعمها موضحا ان »االختالفات 
ثرية وعلينا الترحيب به����ا«. واوضح ان الذكاء ال يرتبط 
فقط باالجنازات االكادميية الفتا الى تاكيد الدراسات احلديثة 

على اهمية الذكاء العاطفي والذكاء الروحي.
وذكر خ����زام ان دور امل����دارس ال يقتصر على تدريس 
املناهج امنا يشمل بناء الشخصية لدى الطلبة مشددا على 

اهمية متكني اجلمعيات املدنية واملراكز املختصة في التعامل 
مع االطفال »مختلفي القدرات« للمس����اعدة في املستويات 
املختلفة لدمجهم في املدارس. وش����رح ان اس����اس التربية 
التكاملية هو االميان باملس����اعدة لتكيف الطلبة مع النظام 
املدرسي العام فيما دعت احلاجة للتربية الدمجية لتغيير 

النظام ليتناسب مع الطالب املختلف في التعلم.


