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 ينظم البرنامج االنشائي في جامعة الكويت زيارة 
ميدانيــــة للهيئة العامة للبيئة ملدينة صباح الســــالم 
اجلامعية في الشدادية، وذلك بهدف متابعة املشروع 
على ارض الواقع والتحقق من تطبيق االشــــتراطات 
والضوابط البيئية الصادرة ضمــــن املوافقة البيئية 
اخلاصة به، وذلك في متام الساعة العاشرة من صباح 

اليوم (الثالثاء). 

 الهيئة العامة للبيئة تزور المدينة الجامعية اليوم

 د.محمد جواد بهبهاني خالل توقيع االتفاق مع السفير فادي شارشوغليا

 طالل جاسم البحر

 «إيفا» ترعى المؤتمر السنوي التحاد الطلبة في أميركا للعام الثاني 
 أعلنت شـــركة االستشـــارات المالية 
الدولية (ايفا) عن رعايتها الذهبية للمؤتمر 
السنوي السابع والعشرين التحاد طلبة 
الكويتـ  فرع الواليات المتحدة االميركية، 
والذي يقام تحــت رعاية ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيــخ ناصر المحمد في 
الفتــرة من ٢٥ الى ٢٨ نوفمبــر الجــاري، 
ويشـــــارك فيه نخبة من الشـــخصيات 
السياسيــة واالقتصادية واالجتماعيــة 

والرياضيــة.
  وأكد رئيس مجلس ادارة شركة ايفا، 
طالل جاسم البحر انه للعام الثاني على 
التوالـــي ترعى «ايفا» أنشـــطة المؤتمر 
السنوي التحاد طلبة الكويتـ  فرع الواليات 

المتحدة االميركية، 
وقال: رعايتنا تنبع 
مـــن ايماننـــا بـــأن 
الشباب هم مستقبل 
الكويـــت وثروتهـــا 
ان  الحقيقية، ونرى 
المؤتمر يوفر فرصة 
جيدة لتنمية وصقل 
الوعـــي السياســـي 

واالقتصـــادي عند الطلبة ويغرس فيهم 
روح القيادة مما يدفعهم للمشـــاركة في 
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

بما يخدم مصلحة الكويت.
  وأضاف البحر: ان «ايفا» حرصت خالل 

المؤتمر السابق على المشاركة الفعالة في 
أنشطة المؤتمر، كما شاركت في معرض 
فرص العمل الوظيفية والتدريبية سعيا 
منها لالستثمار بالعنصر البشري ورغبة 
في استقطاب العناصر الوطنية الشابة.

  هذا وترعى «ايفا» 
االتحـــاد  بطولـــة 
السنوية لكرة القدم، 
اقباال  والتي تلقـــى 
كبيرا ومشاركة من 
قبل الطلبة الكويتيين 
المدن  من مختلـــف 
والواليات االميركية، 
ليس فقـــط ألهمية 
الرياضـــة للصحة الجســـدية، بل كذلك 
لدورها االيجابي فـــي عالج الضغوطات 
النفســـية التي يتعرض لهـــا طلبتنا في 
الخارج من ضغوط دراســـية وبعد عن 

االهل والوطن.

  الرياضة عامل أساسي في خلق التنافس 
القوانين،  الشـــريف، واحترام  االيجابي 
واحترام حقوق اآلخرين والتعاون معهم 
في تحقيق هدف نبيل. كما انها تدرب على 
االدارة والعمل مع فريق واالندماج بشكل 

تام مع افراد المجتمع.
  واختتم البحـــر بالتأكيد على حرص 
«ايفا» على تقديم الدعم الكافي لمثل هذه 
المؤتمرات، خصوصا ان الشركة ملتزمة 
بمسؤوليتها االجتماعية في دعم وتشجيع 
اخواننا واخواتنا الطلبة الكويتيين في 
المجالين العلمي والعملي بالشكل الذي 
يرضي طموحها وفي نفس الوقت يلبي 

احتياجات المجتمع الكويتي.

 إيماناً بأن الشباب هم مستقبل الكويت وثروتها الحقيقية 

 العتيبي: حل مشكلة الطالبات 
المفصوالت بـ «االتصاالت» 

 اتحاد طلبة مصر يطالب بزيادة
  المكافأة وحل قلة التخصصات

 اختيار الشمري لرئاسة إحدى 
جلسات مؤتمر عالمي بإسبانيا 

 إدارة البعثات بـ «التطبيقي» تحصر طلبات 
التفرغ العلمي للعام ٢٠٠١١/٢٠١٠

 آخر موعد إلرسال الطلبات ٢٠ ديسمبر 

 محمد هالل الخالدي
  خاطبت مديرة إدارة البعثات والعالقات الثقافية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب عمداء الكليات التابعة للهيئة بخصوص 
حصر طلبات التفرغ العلمي املقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس 
في الكلية للعام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ وموافاة ادارة البعثات والعالقات 

الثقافية بها على أن تتضمن:
  ١ ـ ملخص البحث العلمي أو املشروع.

  ٢ ـ مقر التفرغ العلمي.
  ٣ ـ موافقة جهة التفرغ العلمي ان وجدت في الوقت احلالي.

  ٤ ـ محاضر اجتماع الكلية والقسم العلمي.
  ـ يتم ارســـال طلبات التفرغ العلمي الدارة البعثات والعالقات 
الثقافية مباشـــرة في موعد اقصـــاه ٢٠١٠/١٢/٢٠ ولن يلتفت ألي 

طلبات تصل بعد هذا التاريخ.
  ـ ســـيتم جتميع وفرز جميع الطلبات في اإلدارة لعرضها على 

اللجان املختصة الصدار القرار اخلاص بذلك.
  ـ يجب على اعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتأجيل التفرغ 
العلمي ليصبح العام الدراسي القادم ٢٠١٢/٢٠١١ التقدمي مرة اخرى 
عن طريـــق الكلية حيث انه لن يتم اعـــادة الطلب من قبل ادارة 

البعثات والعالقات الثقافية.
  على أن يتم ارســـال جميع طلبات التفـــرغ العلمي في موعد 

اقصاه ٢٠١٠/١٢/٢٠. 

 اتفاقية تعاون بين الجامعة
  وجامعة يريفان األرمينية 

 استقبل مدير جامعة الكويت باالنابة د.محمد جواد بهبهاني صباح 
أمس رئيس جامعة يريفان االرمينية أرام ســــيمونيان ومدير ادارة 
العالقات الدولية بجامعة يريفان االسكندر ماركاروف وسفير جمهورية 
أرمينيا فادي شارشــــوغليا، حيث بحثا عالقات التعاون بني جامعة 
الكويت وجامعة يريفان االرمينية من اجلانب االكادميي وتسخير كل 
اخلدمات التعليمية على املستوى االكادميي جلامعة يريفان االرمينية، 

ومت توقيع اتفاقيات بني الطرفني حول هذا الشأن. 

 آالء خليفة
  بارك رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي لزميالته الطالبات باملعهد العالي 
لالتصاالت واملالحة الالتي كن قد فصلن من املعهد في وقت سابق بحل 
مشكلتهن وإعادة قيدهن مرة أخرى ملواصلة تدريبهن باملعهد، مشيرا 
الى ان االحتاد دائما وأبدا ســــيكون سدا منيعا حيال كل ما من شأنه 
اإلضرار مبستقبل الطلبة والطالبات. وتوجه العتيبي بالشكر لنائب 
املدير العام لشــــؤون التدريب سعاد الرومي لتدخلها في حل مشكلة 
طالبات املعهد وإعادتهن ملقاعد الدراسة، كما توجه بالشكر ملدير املعهد 
العالي لالتصاالت واملالحة عباس الســــماك على تعاونه مع االحتاد 
حيث استجاب ملطلب االحتاد بضرورة إعادة قيد الطالبات املفصوالت، 
مطالبا في الوقت نفسه ادارة الهيئة بوضع خطة مسبقة الستيعاب 
األعــــداد املتزايدة على كليات ومعاهد الهيئة ســــنويا ملنع تكرار تلك 
املشكلة، وان تكون هناك خطة توسعية على مستوى الهيئة لتوفير 

اجلو املناسب الذي يساعد الطلبة في حتصيلهم العلمي. 

 طالب نائب رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ـ فرع جمهورية مصر العربية مضحي احلربي اللجنة التعليمية 
بضرورة النظر في القضايا التعليمية العالقة التي تواجه الطلبة 
الدارسني في اخلارج وحتديدا في اجلامعات املصرية. وذكر احلربي 
ان القضايا التي تهم الدارســـني في اجلامعات املصرية تتمثل في 
زيادة املكافأة االجتماعية وإعادة النظر في إيقاف اجلامعات واملعاهد 
باإلضافة الى التوسع في طرح التخصصات واجلامعات ملا له من 

تنويع في اعداد املخرجات لسوق العمل. 

 اختار املؤمتر العاملــــي لبحوث التعليم واالبتكار األكادميي د.زيد 
الشمري لرئاسة جلسة علمية من بني ١١ جلسة يقيمها املؤمتر املقرر 

عقده في العاصمة االسبانية مدريد بني ١٥ و١٧ اجلاري.
  ويأتي اختيار د.الشمري الذي يشغل منصب عضو هيئة التدريس 
ومنسق برنامج التربية بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا نظرا 
الى اســــهاماته العلمية في املجال التعليمي وتقديرا لدوره البارز في 
خدمة البحوث العلمية. وسيقدم د.الشمري في املؤمتر عرضا لدراسته 
العلمية التي تتناول حتليل وتقييم االرتباطات بني مكونات املناهج 
الدراسية التي تشكل مخرجات التعليم بعد قبولها من جلنة التحكيم 
العلمي للمؤمتر. ويعتبر املؤمتر العاملي لبحوث التعليم واالبتكار في 
اســــبانيا احد املنابر العلمية العاملية التي يساهم فيها الباحثون من 
خالل أبحاثهم التربوية ذات اجلودة العالية واالبتكارات احلديثة في 
مجال التعليم. ويهدف املؤمتر الى تعزيز التعاون التربوي والعلمي 
والتبادل الثقافي بني مختلف املجاالت ويتوقع ان يحظى مبشاركة اكثر 

من ٦٠٠ باحث وباحثة ميثلون حوالي ٦٥ دولة بينها الكويت. 

 نفى ما عدده بعض أعضاء هيئة التدريب من تجاوزات في المعهد 

 أكد حرص الحكومة على دعم المخترعين 

 القحطاني: الترقيات والمهمات الخارجية في «الصناعي» تتم وفق الالئحة

 الرفاعي: الرعاية األميرية لمعرض االختراعات
  دليل على االهتمام بالعلم والعلماء 

على احدث أنواع التكنولوجيا في 
العالم وتشجيعهم على املشاركة 

في مسابقات املعرض.
  ودعا جميع املبتكرين بالهيئة 
وأصحـــاب االختراعـــات إلـــى 
املشاركة في معارض االختراعات 
الداخليـــة واخلارجيـــة لصقل 
مواهبهم املبدعة وتنمية عقولهم 
النادي  اخلالقة، مشيدا بريادة 

العلمي ودوره في املجتمع.
الكويت    وبـــني ان تنظيـــم 
ألنشـــطة املعـــرض ســـيكون 
فرصـــة طيبـــة للتعـــاون بني 
العربية واالستفادة من  الدول 
اخلبرات والتجـــارب وبراءات 
االختراع واالحتكاك مع أصحاب 
االختراعات العاملية والكشـــف 
التي  عن كثير من االختراعات 

لم تر النور. 

علـــى رعاية ودعـــم املخترعني 
واملفكرين واملبدعني باعتبارهم 
أساس حضارة أي مجتمع، مشيرا 
الى دور النادي العلمي في تسليط 
الضـــوء علـــى املخترعني عبر 
إقامة مثل هذه املعارض العاملية 

املتخصصة.
  وقـــال ان مثل هذه املعارض 
تهدف إلى رفع اسم الكويت في 
احملافل الدوليـــة، خصوصا ان 
معرض الكويت هـــو األول في 
منطقة الشرق األوسط والثاني 
عامليا بعد معرض جنيڤ، ما يؤكد 
إقبال الكويت على الصناعة تلبية 
للرغبـــة األميرية بغرس ثقافة 
االعتماد علـــى النفس وتطوير 

البالد بسواعد أبنائها.
الـــى دور هيئـــة    وأشـــار 
«التطبيقي» في تدريب الشباب 

الوطـــن ودعمهم ومســـاندتهم 
للحصول على براءات االختراع 
من خالل املكتب الكويتي لرعاية 

املخترعني وتسجيلها.
  وشدد على حرص احلكومة 

 أكد مديـــر عام الهيئة العامة 
التطبيقـــي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعـــي ان الرعاية 
األميريـــة ألنشـــطة املعـــرض 
الدولي لالختراعات في الشرق 
األوسط تعد دليال على اهتمام 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمد بالعلم والعلماء 
ودعم سموه الالمحدود لشباب 
الكويت ومخترعيها على وجه 

اخلصوص.
  وقال د.الرفاعي في تصريح 
صحافي أمس، ان رعاية صاحب 
السمو األمير رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
ألنشطة املعرض (املقرر بني ٧ و٩ 
الثالثة  نوفمبر اجلاري) للمرة 
على التوالي تؤكد اهتمام سموه 
بأصحاب العقول النيرة من أبناء 

 محمد هالل الخالدي
  اكد مدير املعهد الصناعي م.صبحي القحطاني 
ان مـــا اثاره بعض اعضاء هيئة التدريب العاملني 
في املعهد عن وجود جتاوزات في تعيني شـــاغلي 
الوظائف االشرافية والترشيح للدورات واملهمات 
اخلارجية، ليس ســـوى ادعاءات ال اساس لها من 
الصحة، نافيا كل التجـــاوزات التي عددها بعض 

االعضاء امس ونشرتها «األنباء».
  وقال القحطاني ان التعيينات والترشيحات تتم 
وفق الالئحة االساسية دون تفرقة بني اعضاء هيئة 
التدريب، وفيما يلي رد مدير املعهد م.صبحي القحطاني 

على ما اثاره بعض االعضاء:
  ١- وضع اجلداول يتم بالعدل واملساواة بني جميع 
اعضاء هيئة التدريب مبن فيهم شــــاغلو الوظائف 
االشــــرافية ابتداء من مدير املعهد ومســــاعد املدير 
وجميع رؤساء االقســــام واملكاتب النوعية، وفيما 
يخص بعض التخصصات التــــي يوجد بها ٣ او ٤ 
من أعضاء هيئــــة التدريب تكون عادة لتخصصات 
حتتاج هذا العدد من املدربني مثل التخصصات التي 
تضم في مناهجها «اللحام» وجاء هذا بأخذ املوافقة 
من نائب املدير العام لشؤون التدريب ونعتذر ان لم 
نأخذ االذن من مقدمي االدعاء الزائف، واما بالنسبة 
للمدرب احمللي او االجنبي فلم يســــتدل على وجود 
تفرقة بني هاتني الفئتني من املدربني في وصف عضو 
هيئة التدريب في الالئحة االساســــية وال يوجد اي 

عضو هيئــــة تدريب حمل بجدول وهمي، ومثل هذا 
االدعاء الباطل يدل على بعد من ادعاه كل البعد عن 

ظروف التدريب في املعهد.
  ٢- ال يوجد اكثر من منصب واحد ملساعد املدير 
فكيف يكون الترشيح الحد مساعدي املدير، وال توجد 
اي مشــــاكل معلقة في اي قسم من االقسام، كما مت 
ذكره ومثل هذا االدعاء الباطل يدل على بعد من ادعاه 

كل البعد عن ظروف التدريب في املعهد.
  ٣- املتفرغــــون علميا في الوقت احلالي هم «١- 
مدير املعهد السابق، ٢- مساعد مدير املعهد السابق، 
٣- رئيس قسم الهندسة الكهربائية السابق»، وليس 
منهم احد مت ترشــــيحه الي دورة تدريبية خارجية 
عن طريــــق املعهد او مت تكليفه بالتدريس للدورات 
املسائية وليس من احد مت ترشيحه لشغل اي منصب 
من املناصب االشرافية، كما مت ذكره ومثل هذا االدعاء 
الباطل يدل على بعد من ادعاه كل البعد عن ظروف 

التدريب في املعهد.
  ٤- جلان التعيينات مت تشكيلها من قبل رؤساء 
االقسام ومت تشكيلها داخليا في االقسام التدريبية 
بناء على مبدأ اخلبــــرة واالقدمية في التعيني، ومت 
توزيع الدرجات بناء على النماذج املعتمدة من جلنة 
شؤون التدريب (مدرب ـ مساعد مدرب ـ املرشحني 
ـ غير املرشــــحني) ومت توزيع الدرجات من خاللها 
وتفصيلها تفصيال دقيقا، ويتم اعتماد النتائج من 
قبل اللجنة الرئيسية للمقابالت واملكونة من «مدير 

املعهد، مساعد املدير، رئيس القسم التدريبي، رئيس 
املكتب الفني».

  ٥- املناصب االشرافية يتم ترشيحها بناء على 
مبدأ الكفاءة واخلبرة كمتطلب اساسي وليس توزيعها 
على اقسام معينة او اشخاص معينة، وال يوجد اي 

اعتبارات اجتماعية تتدخل في مصلحة العمل.
  ٦- تعيني املناصب االشرافية ملدة سنتني يعقبه 
جتديد مرة واحدة ملدة ســــنتني حسب الئحة شغل 
املناصب االشرافية، ولم يتم تدوير اي رئيس قسم 
ســــابق قد انتهت مدة تكليفه كما مت ذكره ومثل هذا 
االدعاء الباطل يدل على بعد من ادعاه كل البعد عن 

ظروف التدريب في املعهد.
  ٧- مت الترشــــيح للــــدورات اخلارجية واملهمات 
الرسمية العضاء هيئة التدريب بناء على طلب اعضاء 
هيئة التدريب ولم يتم رفض اي طلب لعضو هيئة 
تدريب تنطبق عليه الشروط املتفق عليها في جلنة 
شؤون التدريب وفيما ال يتعدى امليزانية املرصودة 
لهذا البند، وجميع من مت ترشــــيحهم امتوا الدورات 
وتسلموا شهادات احلضور عن املدة كاملة من شركات 
معتمدة من قبل الهيئة العامــــة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
  ٨- لم يتم تكليف اعضاء هيئة التدريب مكررين 
اال اذا كان هناك نقص بالقســــم ومت ترشيح جميع 
التكليفات من قبل االقســــام العلمية بالتراضي ولم 
يكن هناك اي نوع من االعتراضات الن التوزيع جاء 

عادال، ومن لم يقبل بالتكليف تنازل عنه خطيا.
  ٩- ال يوجد هناك اي نوع من انواع الضغط على 
اي مدرب باملعهد، الن النتائج تصدر عن طريق جلنة 
اختبارات رئيســــية ومثل هذا االدعــــاء الباطل يدل 
علــــى بعد من ادعاه كل البعــــد عن ظروف التدريب 

في املعهد.
  ١٠- الن الوضع العام باملعهد من رقي الى أرقى 
فاننا نؤكد ان جميع اعضاء هيئة التدريب مت تقييمهم 
حسب اللوائح والنظم املعمول بها في قطاع التدريب، 
وان كان ما مت ذكره صحيحا فلم ال تكون النسبة ١٠٠٪ 
بدال من ٩٧٪ (التقييم السنوي هو وسيلة لتطوير 

اداء عضو هيئة التدريب وليس وسيلة حرمان).
  ١١- مســــاعد املدير هو عضو في اللجنة العلمية 
في املعهد فمن حقه ان يبدي وجهة نظره كما من حق 
اي رئيس قســــم او مكتب ابداء وجهة نظره فاما ان 
تقبل او ترفض وتربط مساعد املدير عالقة وطيدة 
بجميع اعضاء هيئــــة التدريب داخل وخارج املعهد 
كما هو مالحظ بشكل واضح، وال توجد اي تدخالت 

في هذا السياق (والبينة على من أدعى).
  واخيرا وليس اخرا نود ان نوضح تلك االدعاءات 
التــــي ليس لها وجه من الصحــــة املني من اهللا عز 
وجل أن نكون قد وفقنا في توضيح تلك االدعاءات 
ونحن نترفع على ما جــــاء من ألفاظ جارحة متس 
مســــيرتنا وخبرتنا العريقة في خدمة هذا القطاع 

(قطاع التدريب). 

 د. يعقوب الرفاعي 

 د. عبداهللا املهنا 

 «التطبيقي»: تشكيل لجنة الجدول الدراسي بـ «التربية األساسية»
  ح ـ عـــدم تضمـــني جـــدول 
الفصل الصيفي أيا من املقررات 

التطبيقية.
  ط ـ ضـــرورة كتابـــة الرقم 
التدريس  املدني لعضو هيئـــة 
ســـواء بالكلية أو املنتدب كلما 
كان ذلك ممكنا تيسيرا وتسهيال 
للعمل في إعادة تعبئة اجلدول 
الدراســـي مرة أخرى بواسطة 

احلاسب اآللي بالهيئة.
  ٣ـ  االستفادة من االحصاءات 
والتقاريـــر التـــي تعدها جلنة 
امليزانية عن اعداد الطلبة لتقدير 
كثافة املجموعات وعددها في كل 

فصل دراسي.
  ٤ ـ التنســـيق مع األقســـام 
الكلية  العلمية األخـــرى داخل 
وخارجها لتجنب التعارض في 

مواعيد املقررات.
  ٥ ـ رفع تقرير في نهاية كل 
فصل دراســـي عن عمل اللجنة 

لعمادة الكلية. 

  جـ  مراعـــاة اختالف مواعيد 
املنفـــردة لبعض  املجموعـــات 
الدراسية والتي ميكن  املقررات 
ان يسجل فيها الطالب في نفس 

الوقت.
  دـ  التوازن في توزيع املقررات 
على أعضاء هيئة التدريس، بحيث 
ال ينفـــرد عضو واحد بتدريس 
مقرر بعينه في فصل دراســـي 

واحد، أو في أكثر من فصل.
  هـــــ  النص في اجلدول على 
مواعيد الساعات املكتبية لعضو 
هيئة التدريس ومراعاة توزيعها 
على أيام األســـبوع وعلى مدار 

ساعات اليوم الدراسي.
  و ـ توزيع مجموعات املقرر 
الواحد على أكثر من عضو هيئة 
أو  تدريس بدءا من مجموعتني 

أكثر في نفس املقرر.
  زـ  يراعى بقدر اإلمكان ان تتركز 
احملاضرات للمقررات التطبيقية 

في الفترة الصباحية.

مكتب التســـجيل (بنات)، حمد 
غامن عيدـ  رئيس مكتب التسجيل 

(بنني).
  اما مهام اللجنة فهي:

  ١ ـ مراجعة اجلدول الدراسي 
على مســـتوى الكلية، والوارد 
مـــن عمادة القبول بالتنســـيق 
مع األقسام العلمية في املواعيد 

احملددة من قبل الهيئة.
ـ متابعة االلتزام بتطبيق   ٢  
الدراســـي في  ضوابط اجلدول 
األقســـام العلمية والتي تتمثل 

في:
  أـ  توزيع ســـاعات التدريس 
الدراســـي بحيث  اليـــوم  على 
يخصص ٦٠٪ للفترة الصباحية 

و٤٠٪ للفترة املسائية.
  بـ  يراعى ان يتراوح ما يقدمه 
القسم من مجموعات يومي االحد 
والثالثاء ما بـــني ٣٠ و٤٠٪ من 
اجمالـــي املجموعـــات اخلاصة 

بالقسم.

د.صالح هـــادي فرحان العنزي 
ـ استاذ مســـاعد بقسم التربية 
اخلاصة، د.علـــي مناحي نزال 
الشـــمريـ  استاذ مساعد بقسم 
االقتصـــاد املنزلي، عبدالرحمن 
عبداهللا الكندري ـ مدرس عملي 
بقســـم معلم احلاسوب، خولة 
عبدالرحمـــن محـــارب ـ رئيس 

االجتماعيـــة، د.حجـــاج مبارك 
العجمي ـ اســـتاذ مساعد بقسم 
األصول واإلدارة التربوية، د.فهد 
سماوي الظفيريـ  استاذ مشارك 
بقسم املناهج وطرق التدريس، 
هيفاء عبدالسالم اليوسفـ  استاذ 
مساعد بقسم علم النفس، د.مها 
محمد عقيل ســـيد علي ـ استاذ 
مســـاعد بقســـم علوم املكتبات 
واملعلومات، د.منى عبداحلميد 
خضر حســـن ـ اســـتاذ مساعد 
بقسم تكنولوجيا التعليم، د.كمال 
سليمان حسن عليـ  استاذ مساعد 
بقسم التربية البدنية والرياضة، 
د.متولي ابراهيم الدسوقيـ  استاذ 
مساعد بقســـم التربية الفنية، 
د.محمد عبداللطيف سمكـ  استاذ 
مساعد بقسم التصميم الداخلي، 
د.أماني سعد علي فهيم ـ استاذ 
مساعد بقسم التربية املوسيقية، 
د.خالد مســـعود شقير ـ استاذ 
مساعد بقسم اللغة االجنليزية، 

 محمد هالل الخالدي
  أصـــدر عميد كليـــة التربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.عبداهللا 
املهنا قرارا يقضي بتشكيل جلنة 
إعداد اجلدول الدراسي في الكلية 
بإشـــراف عام من عميد الكلية، 
ورئاسة مساعد العميد للشؤون 
األكادمييـــة د.عبـــداهللا احلداد 

وعضوية كل من:
  د.محمد صالح الدين بكر ـ أستاذ 
مساعد بقسم التربية البدنية ـ 
املكتب الفني، د.عبدالرحمن حمود 
املطيري ـ اســـتاذ مساعد بقسم 
الدراسات اإلسالمية، د.محمود 
محمد صغيرـ  استاذ مساعد بقسم 
اللغة العربيـــة وآدابها، د.أحمد 
مرسي الدكروريـ  استاذ مساعد 
بقســـم العلوم، د.حسن عاطف 
حسن محمدـ  استاذ مساعد بقسم 
الرياضيات، د.مها ناجي عنام ـ 
استاذ مســـاعد بقسم الدراسات 


