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 محمد الخالدي

  صرح عميد كلية التربية االساســـية التابعة للهيئـــة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبداهللا املهنا بأن قسم الرياضيات بالكلية سيطلق انشطة املنتدى األول 

للقسم والذي سيكون برعاية كرمية من مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي.
  ويأتـــي املنتدى حتت عنوان الرياضيات: جمالهـــا وتطبيقاتها ضمن إطار خطة 
الكلية ملناقشـــة وطرح القضايـــا األكادميية املهمة في املوســـم الثقافي واملنتديات 

واملؤمترات والندوات الثقافية. 

 «األساسية» تنظم منتدى الرياضيات بمركز ابن الهيثم

 د.عبدالرزاق النفيسي 

 عبداهللا الفيلكاوي

 سالم اإلبراهيم يتسلم الدرع التذكارية من د. مبارك الهاجري سالم اإلبراهيم وعلي الهاجري ود. مبارك الهاجري أثناء افتتاح القاعة

 د.عبدالرحمن األحمد ود.نوال العثماني يفتتحان املعرض د.عبدالرحمن وجولة داخل املعرض

 احملاضرون في اللقاء

 النفيسي: «التطبيقي» زودت سوق العمل 
بأكثر من ١٥٠ ألف خريج وخريجة

 اتحاد التطبيقي: رفض العذر الطبي
  يضر بمصلحة الطلبة

 يزيد من حاالت التسرب الطالبي 

 أكد أن الهيئة تسعى لتنمية الموارد البشرية 

 «المنهجية التاريخية عبر العصور» في «اآلداب»
 

 أحمد يوسف
  ضمن املوسم الثقافي في كلية اآلداب نّظم قسم 
التاريخ محاضرة بعنوان «املنهجية التاريخية 
عبر العصور» مبشاركة كل من د.محمد عبدالفتاح 
ود.عبداملالك التميمي ود.بنيان التركي ود.خالد 
الوسمي ود.ناصر الدين سعدوني ود.عبدالهادي 

العجمي ود.نايف الشمروخ.
  وتناولت الندوة عدة جوانب أهمها مرحلة 
خضوع املنهجية التاريخية ألول مرة للمنهج 
العلمي عندما قام فون رانكه بتدريس التاريخ 
في اجلامعات األملانية والفرنسية في عام ١٨٢٥ 
وظهرت األساليب العلمية لتحديد مسار املعلومة 
التاريخية نحو قاعدة علمية متخصصة وظلت 
هذه املرحلة في صراع كبير مع األمناط القدمية 
من املنهجيـــة التاريخية في أوروبا تبحث في 
أســـباب ونتائج تلك املذابـــح التي حدثت في 
احلروب وكيفية االستفادة منها وتفادي حدوثها 

مستقبال.
  وتناول اجلانـــب الثاني مرحلة ظهور علم 
االنثروبولوجـــي الـــذي كان يبحث عن عمق 

التـــراث االنســـاني علـــى األرض واندمج مع 
املنهجية التاريخية ألنه استطاع ان يوفر كما 
كبيرا من املعلومات غير املوثقة حول األجناس 
واألعراق والتراث واملفاهيم العنصرية، وخضع 
علماء التاريخ له دون الوعي، فكانت النتيجة 
املاركسية والنازية والفاشية  التيارات  ظهور 
األوروبية التي سادت العالم بفكر عنصري حتى 
بداية احلرب العاملية الثانية، ثم جاءت احلرب 
العاملية الثانية واصطدمت املنهجية التاريخية 
بالثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي الرهيب، 
والذي أعقبه مرحلة تضليل تاريخي في فترة 
مـــا يعرف باحلرب البـــاردة وبعد نهاية فترة 
خصبة على املنهجية التاريخية، انقســـم علم 
التاريخ وتفتت الى علوم تاريخية متخصصة 
التاريخ االجتماعي والتاريخ االقتصادي  مثل 

والتاريخ الطبيعي وغيرها.
  ومع بداية التسعينيات حدثت مجموعة من 
التغيرات االيديولوجية الكبرى في العالم والتي 
غّيرت من مسار املنهجية التاريخية حيث ظهر 

الكمبيوتر والتقدم التكنولوجي املواكب له. 

 أحمد يوسف
  في إطار املوســـم الثقافي لقسم اصول التربية ألقى د.علي اسعد 
وطفة محاضرة حول الدور احلضاري للتربية في دول اخلليج العربي 
«من ازمة الفكر الى مأزق االصالح»، وتضمنت احملاضرة نسقا من 
التصورات النقدية حول الدور احلضاري للتربية في دول اخلليج، 
وقد أشار الى عدد كبير من األزمات واالختناقات التي حتاصر العملية 

التربوية ومتنعها من أداء رسالتها االنسانية والتنمية.
  وقال ان النظام التعليمي يواجه ٣ أنســـاق من التحديات يتمثل 
أوالها في االختناقات الداخلية للنظام التعليمي الذي ينطوي على 
عدد كبير من املشكالت والتحديات، أما النسق الثاني من التحديات 
فيتمثل في التحديات املجتمعية والثقافية السائدة في املجتمع، ثم 

التحديات االقليمية والعاملية التي فرضتها عوملة جارفة قوية.
  وقال د.وطفة ان التربية لن تستطيع مواجهة التحديات اخلارجية 
ما لم تواجه حتدياتها الداخلية تقوم تصفية كل القضايا واملالبسات 

التربوية التي متنعها من االنطالق.
  واختتم د.وطفة محاضرته بالقول ان املأساة كبيرة جدا، ونحن ال 
نحتاج الى تطوير او إصالح أو ترقيع، بل نحتاج الى تغيير جذري 
يساعد على إعادة بناء النظام التعليمي على اسس حضارية إنسانية 
جديدة تتجاوب مع تطلعات املجتمع وطموحاته الكبرى في عالم ال 

يعرف غير التقدم والتطور. 

وآخر فـــي محافظة األحمدي 
ومباني اخلدمـــات التعليمية 
التابع ملجمـــع خدمات الهيئة 

في منطقة الشويخ.
  وأشـــار الى أن الهيئة تولي 
اهتمامـــا للرعاية الطالبية بكل 
جوانبها ســـواء في القبول أو 
الرعاية االجتماعية، اذ استطاعت 
أن توفـــر لطلبتها اجلو املالئم 
الســـتكمال دراستهم من خالل 
التســـجيل االلكترونـــي عبر 
االنترنت الذي طبق في كل كلياتها 

وتقدمي املكافأة االجتماعية.
  وبني أن الهيئة تولي اهتماما 
لكل ما يخدم العملية التعليمية 
وجناحها وتسعى الى االعتماد 
األكادميـــي واجلـــودة العاملية 
الكليات واملعاهد  لتخصصات 
بحيث تكون مالئمة ملتطلبات 
واحتياجات سوق العمل فضال 
عن تقدمي مخرجات ذات كفاءة 

وتأهيل عال.
  وحول دعم الهيئة للبحث 
الكـــوادر  العلمـــي وتنميـــة 
البشـــرية، قال د.النفيسي ان 
الهيـــئة تهتم بشـــكل كبـــير 
بالبحـــث العلمي وانها عملت 
الفتـــرة املاضــية على  خالل 
استخدام وتوظيف التكنولوجيا 
احلديثـــة لتعزيز دور الهيئة 
في دعم البحـــوث التطبيقية 

والعلمية.
  واضاف ان عدد األبحاث التي 
مت دعمها خالل األعوام القليلة 
املاضية بلغ ما يقارب ١٥٠ بحثا 
علميا ويجري العمل حاليا على 
تعديل اللوائح املنظمة لألبحاث 
العلمية لزيادة نسب املتقدمني مع 
زيادة الدعم املادي لتلك األبحاث 
وبذلك تكون الهيئة ماضية قدما 
في حتقيق رسالتها التي أنشئت 

من اجلها. 

جميـــع البشـــر، والبد من ان 
بأبنائها  الهيئة رحيمة  تكون 
وبناتها وجتبـــر عضو هيئة 
العذر  التدريس على قبـــول 
الطبي الـــذي يثبت قانونا أن 
الطالـــب مر بظـــروف قهرية 
منعته من احلضور للكلية أو 
املعهد، وليس من املقبول أن 
التدريس  يشكك عضو هيئة 
في نزاهة الطبيب املعالج الذي 
صدر عنه العذر الطبي، مشيرا 
إلى أن عدم الشفافية في تعامل 
أعضاء هيئة التدريس من العذر 
الطبي بقبولهم العذر من طالب 
ورفضه من طالب آخر يفتح 
الباب على مصراعيه للواسطة 

والقبلية والطائفية. 

الطاقة االستيعابية للكليات 
واملعاهد روعي فيها االنتشار 
اجلغرافي حيث شهدت املرحلة 
األخيرة افتتاح املعهد العالي 
لالتصـــاالت واملالحة وكلية 

الدراسات التجارية ـ بنات.
  وافاد د.النفيسي بأنه قريبا 
ســـيتم اســـتالم مبنـــى كلية 
الدراســـات التجاريـــةـ  بنـــني 
الدراسي  الفصل  وسيتم خالل 
الثاني االنتهاء من مشروع كلية 
التربية األساسيةـ  بنني وبنات، 
مؤكدا ان الهيئة ستتسلم موقع 
املجمع التجـــاري التربوي في 
منطقة العارضية الذي سيكون 
ثاني اكبـــر صرح تعليمي بعد 
املجمع التكنولوجي الصحي في 

الشويخ.
  وأضاف أن اخلطة القادمة 
ســـتتضمن تصميم وتنفيذ 
معهـــد الســـياحة للبنني في 
منطقة حولي وتوسعة كلية 
العلوم الصحيةـ  بنات وتنفيذ 
التمريض  مشـــروع معهـــد 
ومختبرات وورش للدراسات 
التكنولوجية وتصميم وتنفيذ 
مجمـــع تكنولوجـــي صحي 
تربوي فـــي محافظة اجلهراء 

حاالت التسرب الطالبي.
  وبّني الفيلكاوي ان الطالب 
معرض ألي طارئ  حاله حال 

 محمد الخالدي
  اكد مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
ان  النفيســـي  د.عبدالـــرزاق 
الهيئة قطعت شـــوطا كبيرا 
في تنميـــة وتطوير برامجها 
الدراسية والتدريبية وزودت 
سوق العمل مبخرجات تفوق 

١٥٠ ألف خريج وخريجة.
  واوضح د.النفيســـي ـ في 
تصريح صحافي امس مبناسبة 
مرور ٢٨ عاما على انشاء الهيئة 
ـ ان رسالتها االولى هي تنمية 
املوارد البشرية من اجل بناء 
كويت املستقبل واعادة هيكلة 
التطبيقي  التعليم  مؤسسات 
وبرامجها وتطويرها بصورة 
مســـتمرة وتوجيه الشـــباب 
الكويتي نحو املهن التطبيقية 
والفنية وتصميم نظام وطني 

للمؤهالت املهنية الكويتية.
الهيئة حققت  ان    واضـــاف 
جزءا من غاياتها االستراتيجية 
التنظيمي  الهيكل  وذلك باقرار 
واستحداث قطاعني للتخطيط 
والتنمية واخلدمات األكادميية 
املساندة واقرار وصرف الكادر 
اخلـــاص بالهيئة التدريســـية 
والتدريبية واالدارية الذي ساهم 
في حتقيق طفرة نوعية في أداء 

العمل.
  واشـــار الى انـــه مت ايضا 
اقرار الئحة الصندوق األهلي 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
لتقـــدمي الدعـــم مبا يســـاهم 
التعليمية  العمليـــة  في رقي 
والتدريبية، اذ يعتمد الصندوق 
التبرعات واالعانات من  على 

القطاع اخلاص.
  واكد ان الهيئة حققت طفرة 
كبيرة في مجال االنشـــاءات 
اجلديدة واملشـــاريع لزيادة 

 آالء خليفة
التنفيذي  املديـــر    طالـــب 
لالحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبداهللا الفيلكاوي 
إدارة الهيئة بالعمل على تفعيل 
العذر الطبي في كليات ومعاهد 
الهيئة، وضرورة إلزام عضو 
التدريـــس بقبوله من  هيئة 
الطـــالب والطالبات، حيث إن 
هناك تعنتا شديدا من بعض 
التدريس جتاه  اعضاء هيئة 
الطالب والطالبات والكثير منهم 
ال يقبلون بالعذر الطبي بل وال 
يعترفون به مما يترتب عليه 
العديد من املشاكل واملصاعب 
الدراسية للطلبة مما يزيد من 

 وطفة: نحتاج إلى تغيير جذري 
إلعادة بناء النظام التعليمي

 «التربية» أطلقت معرض «وسيلتي من صنع يدي»

 األحمد: دعم إمكانيات الطلبة ومساعدتهم على اإلبداع

 أحمد يوسف
  حتت رعاية عميد كلية التربية د.عبدالرحمن األحمد 
وضمن أنشـــطة قسم املناهج وطرق التدريس للعام 
اجلامعي احلالي أقام القسم العلمي معرض «وسيلتي 

من صنع يدي».
  وقالت رئيسة القسم د.نوال العثماني ان املعرض 
يأتي ضمن أنشطة القسم بهدف توثيق التعاون والعمل 

املشـــترك واملثمر ما بني الطلبة واملدرسني وأعضاء 
هيئة التدريس بالقسم.

  من جهتها، قالت أستاذة مقرر ورشة تطبيق عملي 
د.نهاد العبيد ان املعرض عبارة عن عرض لوســـائل 
الطالبات في مقرر ورشة تطبيق عملي والتي تنطبق 
عليها الشروط الصحيحة للوسيلة التعليمية ومراعاة 
االبتكار واستخدام الوسيلة وعرض مناذج من البرامج 

في جهاز احلاسوب.
  بدوره، أشاد د.عبدالرحمن األحمد باملعرض ووصفه 
باملثمر، ألنه يعرض امكانيات الطلبة وقدراتهم على 
االبداع الذي سيســـتخدمونه كوســـيلة تعليمية في 
التدريس في املستقبل، مؤكدا ان كلية التربية سّباقة 
في عمل هذه املعارض دائما، وقّدم الشكر الى القائمني 

على املعرض والطالبات املشاركات فيه. 

 (كرم ذياب)

 انطالقًا من إيمان الشركة بدورها في تعزيز التنمية البشرية للمجتمع الكويتي

 اإلبراهيم: «االمتياز لالستثمار» افتتحت قاعة «االمتياز» في «الشريعة»

 أعلنت شـــركة االمتياز لالستثمار عن 
افتتاح قاعــة «االمتـــياز» بكلية الشريعة 
في جامعة الكويت، وذلـــك بحضور عميد 
كلية الشريعة والدراســـات اإلســــالمية 
د.مبارك الهاجري ومدير إدارة اخلـــدمات 
االداريـــة والعالقات بشـــــركة االمتـــياز 

لالستـــثمار علي الهاجري، حيث قام بافتتاح 
القاعة مساعد املدير العام بالشركة سالم 

اإلبراهيم.
  وأكد اإلبراهيم حرص شـــركة االمتياز 
على جتهيز قاعة للحاســـب اآللي بكلية 
الشـــريعة، وتزويدها بأحدث ما وصلت 

إليه التقنيات احلديثة، وذلك من منطلق 
إميان الشركة بدورها في التنمية البشرية 
للمجتمع الكويتي، خاصة الطلبة الذين هم 
عماد املستقبل، ومحور اهتمام القيادات من 
أجل صناعة أجيال متطورة وفاعلة داخل 

املجتمع املدني.

  وأضـــاف ان اهتمـــام شـــركة االمتياز 
لالستثمار بتوفير بيئة تعليمية صاحلة 
ومتطورة في كلية الشـــريعة والدراسات 
اإلســـالمية بجامعة الكويت يأتي انطالقا 
من دورها كشركة استثمار إسالمية قامت 
على أســـس ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

احلنيفة في دعم هذا القطاع احليوي واملهم 
لالقتصاد اإلسالمي وكونها أحد رواد هذا 

القطاع في منطقة اخلليج.
  من جانبه، ثمن عميد كلية الشـــريعة 
والدراسات اإلســـالمية د.مبارك الهاجري 
هذه املبـــادرة، وقام بتــقـــدمي درع كلية 

الشـــريعة لشـــركة االمتـــياز لالستثمار 
تقديرا ملـــا تقـــدمه مـــن دعـــم جلـــهود 
الكلية، السيما توفير الوسائل التعليمية 
احلديثة في قاعات ذكية ومكاتب ذات طراز 
حديث ملواكبة التطور في احلقل التعليمي 

واألكادميي. 

 (كرم ذياب) د.علي أسعد وطفة خالل اللقاء 


