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 تنظم اجلامعة العربية املفتوحة حتت رعاية وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
احتفالية مرور خمســـني عاما على عيد اســـتقالل الكويت ومرور خمسة اعوام على تولي صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم وعشرين عاما على التحرير وذلك عند الساعة السابعة والنصف 

من يوم الثالثاء ٢٢ فبراير اجلاري في فندق كراون بالزا ـ قاعة االفراح الكبرى في منطقة الفروانية.
  وسيحضر احلفل املستشار االقتصادي لصاحب السمو االمير عضو مجلس االمناء واللجنة التنفيذية 
في اجلامعة العربية املفتوحة د.يوســـف االبراهيم الى جانب عدد من كبار املسؤولني في الدولة وممثلني 

عن اجلهات واالفراد الداعمة بتبرعاتها الى فرع اجلامعة في الكويت. 

 الجامعة المفتوحة تحتفل باألعياد ٢٢ الجاري

 بدر الذياب

 اجلامعة تزينت لألعياد الوطنية

 د.فايز الظفيري وفوزي الفرج خالل اللقاء

 لقطة جماعية للمكرمني مع اخلرافي واملهندسني

 عادل الخرافي كّرم طلبة «العلوم اإلدارية» وأشاد بجهودهم التطوعية
الرئيــــس   كــــّرم 
املنتخب لالحتاد الدولي 
الهندسية  للمنظمات 
م.عادل اخلرافي اللجنة 
املنظمة حلفل تخرج 
العلوم االدارية  كلية 
للعام الدراسي احلالي، 
أقيم  في حفل خاص 
بجمعية املهندســــني 
وحضــــره عــــدد من 
ادارة  اعضاء مجلس 
اجلمعية، حيث قدم 
لهــــم دروعــــا خاصة 
باملناسبة وأثنى على 
التطوعية.  جهودهم 
والطلبة املكرمون هم: 
دالل النعمــــة، منيرة 
املال، شــــارة دشتي، 
بدريــــة احلســــاوي، 
نورة البنوان، عايشة 
احلرب، جوان القناعي، 
مشاري العبداجلليل، 
العوضــــي،  ضــــاري 
فهد احلبيب ومحمد 

الزمانان. 

 عبدالعزيز الصقعبي

 محمد الهاجري 

 د.ناجي املطيري خالل لقائه مع وفد االحتاد

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا بحث
  مع المطيري زيادة المخصصات للمبتعثين

 الصقعبي إلنشاء فرع التحاد الطلبة بأستراليا

 رابطة التدريب بـ «التطبيقي» هنأت باالحتفاالت
 أعلـــن املتحـــدث الرســـمي 
لرابطة اعضـــاء هيئة التدريب 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب محمـــد الهاجري ان 
الرابطة تهنئ الشعب الكويتي 
مبناســـبة احتفـــاالت الكويت 
بالذكرى اخلمســـني لالستقالل 
ومرور عشرين عاما على التحرير 
وخمسة أعوام على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.
  وقال ان هذه االحتفاالت تعود 
الكويت  لتذكرنا ببهجة شعب 
باحلرية ولتجدد والءنا وحبنا 
لوطننا الغالي ولتؤكد التفاف أهل 

الكويت حول أميرهم وحكومتهم 
يدا واحـــدة، قلب واحد، نبض 
واحد، صوت واحد، يهتف باسم 

الكويت وألجلها.
  وأضـــاف: ها هـــي الكويت 
ترتدي ثـــوب البهجة والفرحة 
في هـــذه االحتفـــاالت في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد والتفاف الشـــعب حول 
هذه القيـــادة احلكيمة لتمضي 
البلد نحو شاطئ  بسفينة هذا 

األمان واالستقرار واالزدهار.

الطلبة الكويتيني الدارســــني في 
اســــتراليا وذلك بشكل ملحوظ، 
حيث كانت أعداد الطلبة هناك قبل 
عامني ال تتجاوز الـ ٢٠٠ طالب أما 
اليوم فعــــدد الطلبة يفوق األلف 
طالب وطالبة مما يستوجب معه 
ضرورة التحرك نحو تأســــيس 
وإنشاء فرع لالحتاد هناك يرعى 
أحوال الطلبة ويهتم بشــــؤونهم 
األكادميية، وهناك تنسيق وتواصل 
مســــتمر بني الهيئــــة التنفيذية 
وامللحق الثقافي للكويت بأستراليا 
إليجاد كيان طالبي شرعي ميثل 
الطلبة هنــــاك. وأضاف أن هناك 
العديد من املجاميع الطالبية في 
استراليا على تواصل مستمر مع 
الهيئة التنفيذية منذ سنة تقريبا 
وهم من خيرة شباب الكويت الذين 
ميلؤهم احلماس واحلرص على 
مساعدة إخوانهم الطلبة الدارسني 

هناك.

اإلمارات الذي مت إنشاؤه مؤخرا 
كما وأنه جــــار حاليا التحضير 
لتأسيس فرع الحتاد اجلامعات 

اخلاصة.
الهيئة  ان    وتابع الصقعبــــي 
التنفيذيــــة رصدت فــــي العامني 
األخيرين زيادة غير عادية ألعداد 

 آالء خليفة
الهيئة    أعلــــن نائب رئيــــس 
التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة 
الكويت عبدالعزيــــز الصقعبي 
التنفيذيــــة حترص  الهيئــــة  أن 
كل احلــــرص على متابعة أحوال 
جميع الطالب والطالبات الكويتيني 
العالم  الدارسني مبختلف أنحاء 
والوقوف على جميع متطلباتهم 
بشأن تيسير السبل أمامهم ودعمهم 
ملواصلة مسيرتهم الدراسية. وفي 
هذا اإلطار فإن الهيئة التنفيذية ال 
تتوانى في اتخاذ جميع اإلجراءات 
الالزمة لتأسيس فروع لالحتاد في 
الدول التي بها كثافة طالبية، حيث 
تعددت فروع االحتاد لتشمل فرع 
اجلامعة بالكويت وفرع فرنســــا 
والدول املجاورة وفرع بريطانيا 
وأيرلندا وفرع أميركا وفرع مصر 
وفرع األردن واللجنة التأسيسية 
الحتــــاد البحريــــن وأخيرا فرع 

أفضل ما لديكم في مهنة التعليم، 
بعيــــدا عــــن التخوف مــــن مدير 
املدرسة أو املسؤولني فيها ألنكم 
في  النهاية متدربون واســــتغلوا 
هذه املرحلة الكتســــاب كل ما هو 
مفيد لكم، وستكون هناك تقارير 
خالل الفترتني األولى والثانية من 
التدريب تعلم الطلبة على معظم 
املهارات املهنيــــة املطلوبة منكم، 
ويتم متابعة هذا األمر مع رئيس 
القسم والوقوف على ما يحتاجه 
الطالب املعلم في تطوير مهاراته 

التدريسية.
  وأشــــار الفــــرج إلــــى وجود 
نوعــــني من البرامج فــــي مرحلة 
العمليــــة األول مختص  التربية 
بطلبــــة البكالوريوس والتدريب 
سيكون من األحد إلى اخلميس، أما 
البرنامج الثاني فهو مختص بطلبة 
املاجستير من خالل برنامج اإلرشاد 
التربوي واحلضور فيه سيكون في 
يومي األربعاء واخلميس، مضيفا: 
فيما يتعلق بالغياب فإنه في حالة 
تغيب الطالب ٩ أيام فإنه سيحرم 
من البرنامج األول، أما في البرنامج 
الثاني فاحلرمان يأتي بعد غياب 
٥ أيام، مع ضرورة مراعاة إجازات 
الوضــــع والطبيات التي يجب أن 
تؤخذ عن طريق إدارة املدرسة، أما 
فيما يتعلق برصد الدرجات فمدير 
املدرسة يرصد ٢٠ درجة واملشرف 
احمللي يرصد ٤٠ درجة واملوجه 
يرصد ٤٠ درجة، علما بأن الطالب 
املعلم يجب عليه تدريس حصتني 
يوميــــا وأال يتعــــدى ١٠ حصص 
خالل األسبوع، إضافة إلى حصة 
«احتياط» باليوم الدراسي الواحد 

في القسم الذي يتبع له.

 أكد مدير مركز التربية العملية 
في كلية التربية بجامعة الكويت 
د.فايز الظفيري على أهمية اخلبرات 
التدريسية التي تعود على الطلبة 
املعلمني من خــــالل مقرر التربية 
العملية، مشيرا إلى أن هذا يؤهل 
الطالب للتعرف على اجلو العام 
ملهنــــة التدريس داخل املدرســــة 
إدارات مدارس  بإشراف وتوجيه 
وزارة التربية التي ســــيلتحقون 

بها.
  جاء ذلك خالل اللقاء التنويري 
الذي عقده مركز التربية العملية 
في كلية التربية بجامعة الكويت 
صباح أمس لطلبة التربية العملية 
بجامعة الكويت، وقال الظفيري: 
تعتبر فترة التربية العملية فترة 
حساسة وأساسية للطلبة والتي 
من خاللها يستطيع الطالب تقييم 
نفسه والتعرف على النواقص التي 
يعاني منها، إضافة إلى كسر احلاجز 
النفسي بني الطالب واملعلم، وميكن 
للطالب املجتهد أن يســــتفيد من 
هذه املرحلة من خــــالل احتكاكه 
باخلبرات املوجودة في القسم، من 
الدراسية  الفصول  خالل حضور 
املختلفــــة لكســــب اخلبرات ممن 
سبقوهم في مهنة التعليم، كما أن 
فترة التربية العملية تساعد الطالب 
على التعرف أكثر على مهنة التعليم 
ومدى تقبله االستمرار فيها بعد 
التخرج أو التوجه إلى مهنة أخرى، 
وبالتالي تتكون صورة واضحة 
الطالب حول مهنته وتقبله  لدى 
وحبه لهذه املهنة حتى يستطيع 
اإلبداع والعمل بســــعادة وسرور 
ودافعية وبناء اجتاهات إيجابية، 
مع التأكيد على أن مركز التربية 

 ذكــــر األمني العام املســــاعد 
لشــــؤون إدارة املرافــــق فــــي 
الذياب ان  الكويت بدر  جامعة 
اجلامعة ارتدت أثواب األعراس 
الوطنيــــة واكتســــت مبانيها 
بالزينة استعدادا للمشاركة في 
املهرجانات الوطنية التي تعيشها 
البالد، وتعبيرا منها عن الفرحة 
التي ستشارك فيها هذا الوطن 
الغالي مبناسبة احتفاله مبرور 
٥٠ عاما على استقالله و٢٠ عاما 
على حتريره من الغزو العراقي 
الغاشم و٥ سنوات على تسلم 
صاحب الســــمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 

العملية حريــــص على التواصل 
والتفاعل معكم ألنكم لبنة عملنا 

باجلامعة.
  من جهته قال موجه االجتماعيات 
في وزارة التربية فوزي الفرج: ان 

فترة التدريب تساعد الطالب على 
االحتكاك والتعلم داخل املدرسة، 
وستكون هناك ســــاعات رسمية 
للعمل مع وجود أمور مهمة في هذا 
اجلانب، فيجب التعامل مع إدارة 

املدرسة واملعلمني داخل املدرسة 
بشكل مباشر ومستمر، والتعرف 
على مبنى املدرسة والقسم الذي 
يعمــــل فيه مــــع ضــــرورة اجلد 
واالجتهاد من أجل التميز وتقدمي 

 محمد المجر
  اكد امني الصندوق ورئيس القطاعات والشعب 
في االحتاد الوطني لطلبـــة الكويت فرع اململكة 
املتحدة وايرلندا (Nuks.com) احمد السويلم ان 
االحتاد التقى باملدير العام ملعهد الكويت لألبحاث 
العلميـــة د.ناجي املطيري رغبتـــه في مواصلة 
خطوات التعـــاون بني االحتـــاد ومعهد الكويت 

لألبحاث العلمية.
  وقال انه مت مناقشـــة العديـــد من االمور ذات 
االهتمام املشـــترك بينهما منها احوال مبتعثيهم 
الستكمال دراستهم في اململكة املتحدة وايرلندا 
ومت املطالبة بزيادة املخصصات املالية ملبتعثيهم 

خصوصا بعد زيادة نسبة الضرائب لتصل الى 
٢٠٪ باململكة املتحدة والزيادة غير الطبيعية في 
االسعار مما يضيق العيش على الطلبة الدارسني 

في اململكة املتحدة وايرلندا.
  واكد السويلم ضرورة ابراز اجلانب احليوي 
لدور الطلبة الكويتيني الدارسني في اخلارج في 
عملية بناء كويت الغد، وإعطاء البحث العلمي مزيدا 
من الرعاية واالهتمام ليحدد الرؤية املستقبلية 
لواحدة من اهم لبنات بناء املجتمعات املتقدمة اال 
وهي التحصيل العلمي وتشجيع البحث االكادميي 
على حد سواء باعتباره مسؤولية وطنية لتطوير 

الكويت. 

 خالل اللقاء التنويري الذي أقامته كلية التربية

 الظفيري: التربية العملية تصقل الطالب وتؤهله لمهنة التعليم 

 الذياب: جامعة الكويت توشحت بالزينة واألعالم الوطنية

مقاليد احلكم.
الذيــــاب ان جامعة    وقــــال 
الكويت كانــــت ومازالت أولى 
املؤسسات التعليمية بالبالد التي 
تتسابق في املشاركة باالحتفاالت 
الوطنية منذ نشــــأتها في كل 
الى ان اجلامعة  عام، مشــــيرا 
قامت باالســــتعداد للمشاركة 

في االحتفاالت الوطنية، وذلك 
مــــن خالل قيــــام اإلدارات ذات 
االختصــــاص باجلامعة ممثلة 
بإدارة العالقات العامة واإلعالم 
العامة وإدارة  وإدارة اخلدمات 
اإلنشاءات والصيانة بتتويج 
اجلامعة باالعالم والبوسترات 
الوطنية في  والصور والزينة 

جميع مرافــــق الكليات ومراكز 
العمــــل فــــي مختلــــف املواقع 

اجلامعية.
  وأوضح الذياب ان اجلامعة 
ستشارك في الكرنڤال الوطني 
املزمــــع إقامته يــــوم األحد ٢٧ 
فبرايــــر اجلاري على شــــارع 
اخلليــــج لتلتحــــق بركب هذا 

املهرجان الوطني ضمن مركبة 
(عربة) مجهزة وفقا للمواصفات 
واملتطلبــــات احملــــددة إلبراز 
اجنازات اجلامعة وهويتها املميزة 
جتسيدا ملسيرتها املشرقة منذ 
نشأتها وحتى وقتنا احلاضر، 
لتعبر عن فرحتها وسعادتها في 

إطار هذه املناسبة السعيدة. 

 مواعيد مقرر التربية العملية للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٠-٢٠١١ 
 ٢/٢٠ إلى ٣/٣   فترة املشاهدة 

 ٣/٦ إلى ٣/٣١  فترة التدريب األولى 
 ٤/٣ إلى ٤/٢٨  فترة التدريب الثانية 
 ٥/١ إلى ٥/٢٦  فترة التدريب الثالثة 

 ٥/٢٦  آخر يوم لتسلم الدرجات 
 ٢٠١١/٦/٦  إعالن النتائج 


