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 محمد هالل الخالدي

  تقيم عمادة خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب برنامج «الكتابة احلرة» للفصل 
الربيعي في الفترة مـــن ٢٠١١/٣/٦ إلى 
٢٠١١/٤/٦ وســـيحاضر بالبرنامج منى 
عبدالباري حيدر يومي األحد والثالثاء 

من الســـاعة ٥ – ٨ مساء بكلية التربية 
األساسية، علما ان التسجيل للبرنامج 
في ديوان عام الهيئة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالعديلية مبنى رقم ٢ الدور 
األول من الساعة اخلامسة وحتى الساعة 
الثامنة مساء في الفترة من ٢٠١١/٢/١٣ 

إلى ٢٠١١/٢/٢٣م.

 برنامج «الكتابة الحرة» بالتطبيقي

 النفيسي: تذليل العقبات لتيسير العملية التعليمية في كليات ومعاهد «التطبيقي»

 محمد الخالدي
  هنـــأ مدير عام الهيئـــة العامة للتعليـــم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي الطالب والطالبات مبناسبة بداية الفصل 
الدراسي الثاني ٢٠١١/٢٠١٠ كما توجه بالتهنئة للطلبة املستجدين 
مبناسبة قبولهم في كليات ومعاهد الهيئة وبدءهم أول فصل دراسي 
في مســـيرتهم األكادميية بالهيئة، معربا عن متنياته بالتوفيق 
والنجـــاح جلميع املقبولني وحثهم مع بداية مشـــوارهم العلمي 
ببذل املزيد من اجلهد واملثابرة في حتصيل دروســـهم وحتقيق 
أهدافهم التي يطمحون الوصول إليها والتزود بالعلم الذي ترتقي 
به األمم كما نصحهم بااللتزام واملواظبة على مواعيد احملاضرات 
والدراسة واالستفادة القصوى من خالل التفاعل مع أعضاء هيئة 

التدريس والتدريب.
  وأوضح د.النفيســـي أن الهيئة اســـتقبلت في قطاع التعليم 
التطبيقي والتدريب ٣٩٥٠ طالبا وطالبة من الطالب الكويتيني وغير 
الكويتيني للفصل الدراســـي الثاني من العام الدراسي ٢٠١١/٢٠١٠ 
موزعني على كليات الهيئة ومعاهدها وأكد د.النفيسي أن الهيئة 
تســـعى لتذليل جميع العقبات أمام طلبتها حتى تسير العملية 
التعليمية بالشـــكل الصحيح من خالل حتديث وتطوير البرامج 
وكل ما له ارتباط بالعملية التدريســـية لتقدمي مخرجات مؤهلة 

تأهيال علميا وتدريبيا يحتاجها سوق العمل.
  بدورها هنأت عميدة كلية التمريـــض باإلنابة خوله يعقوب 
املستجدين في الكلية بقسميها الدبلوم والبكالوريوس التكميلي 
للفصل الدراسي الثاني، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم 
الدراســـية في الكلية، حيث بدأ جميع أعضاء الهيئة التدريسية 
والتدريبيـــة وكذلك اإلداريون في االنتظـــام منذ اليوم األول من 
الفصل الدراسي الثاني، وأوضحت أن األقسام العلمية في الكلية 
بدأت املقابالت الشخصية وحتديد مستوى اللغة اإلجنليزية حيث 
حرص جميع املقبولني على احلضور في األسبوع األول من الفصل 
الدراسي الثاني مع تزايد أعداد الطلبة املقبولني كما شجعت الطلبة 
على االنخراط في هذه املهمة دعما لسياسة عملية اإلحالل في بعض 
الوظائف احلساسة وأشارت عميدة الكلية أن كلية التمريض في 
تطور مستمر من خالل استحداث برامج وتقييمها الكلية ملواكبة 

التطورات احلديثة على املستوى اإلقليمي والعاملي.

  التطوير األكاديمي

   كما رحب عميد كلية الدراسات التجارية د.مشعل متلع بالطالب 
والطالبات الذين مت قبولهم بالكلية بأقسامها املختلفة لينضموا 
إلى إخوان وأخوات سبقوهم إلى مقاعد الدراسة، متمنيا لهم حياة 

دراسية ناجحة وموفقة.
  جاء هذا في الوقت الذي تســـتقبل فيـــه الكلية أكثر من ٩٥٠٠ 
طالب وطالبة، املســـتمر منهم واملستجد، حيث هنأ عميد الكلية 
ونيابة عن زمالئه أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة اخلدمات 
األكادميية املســـاندة والهيئة اإلدارية جميع الطالب والطالبات، 
متمنيا لهم كل توفيق وجناح بإذن اهللا، مؤكدا في الوقت نفســـه 
االستعداد الكامل من قبل أعضاء هيئة التدريس ومكاتب النشاط 
والرعايـــة الطالبية واخلدمات اإلدارية املســـاندة األخرى لتلبية 
كل االحتياجات لتحقيـــق األهداف التي من أجلها  يعمل اجلميع 
بكفاءة، ما يســـهم بالتالي في حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة 

لوطننا الغالي.
  وذكر د.متلع أن هنـــاك تصميما أكثر من أي وقت مضى على 
التطوير األكادميي فيما يتعلق بالبرامج، سواء باستحداث أو تطوير 
برامج الدبلوم احلالية، إضافة إلى استحداث برامج بكالوريوس 
جديـــدة لضمان اجلودة والنوعية للخريجـــني واخلريجات، مع 
وجود كل عناصر التميز لدى الكلية وخصوصا التميز األكادميي 

أصدق آيـــات احلب والتهاني إلى مقام صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وولي عهده نواف األحمد واألسرة احلاكمة 
والشعب الكويتي الكرمي مبناسبة العيد الوطني، وعيد التحرير 
للكويـــت احلبيبة، داعيا من اهللا أن يحفظ الكويت وشـــعبها 

واألمة العربية واإلسالمية من كل مكروه.
  وقال ان عنصر الود واالنتماء في العمل الســـائد بني جميع 
العاملني بالكلية قد ساعد كثيرا في حتقيق هذه النجاحات، كما 
أوضح أن كلية العلوم الصحية قد اســـتكملت جميع مقومات 
العمـــل بعد انتقال الكلية إلـــى مقرها اجلديد من حيث جتهيز 
املختبرات العلمية باألقســـام العلمية املختلفة، ونحن اآلن إذ 
نبدأ فصال دراســـيا جديدا على طريق العلم واملعرفة والعطاء 
إلضافة سطر جديد في رســـالة بناء املستقبل أتوجه ألبنائي 
الطالب والطالبات وأقول لهم ان النجاح يبدأ من الطموح وحب 
النجاح فمن ال ميلك طموحا لن يسعى للنجاح فكونوا طموحني 

وانظروا إلى العال.

  إنجازات عديدة

  بدوره قال مدير املعهد العالي للطاقة م.جالل الطبطبائي ان 
املعهد حقق خالل اخلمس ســـنوات املاضية عدة اجنازات من 
خـــالل دوره في تقدمي خدمات التدريـــب والتطوير للقطاعات 
املختلفة واالســـتثمار باملوارد البشـــرية من الكوادر الوطنية 
التي تتقن كفايات التدريب األساســـية لتكـــون مؤهلة علميا 
وفكريا حتى ميكنها التكيف مبرونة مع متطلبات سوق العمل 

واخلبرات التي يتميز بها أعضاء هيئة التدريس في الكلية والتي يتم 
تسخيرها بكفاءة وفاعلية ألبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات.

  وحـــث عميد الكلية الطالب والطالبات على الرجوع إلى دليل 
الطالب الذي مت توزيعه في اللقاء اإلرشادي التنويري واملتوافر 
أيضا في مكاتب التوجيه واإلرشاد الطالبي والذي أيضا سيوزع 
على املستجدين فيما يتعلق باألنظمة واللوائح وصحائف التخرج، 
مذكرا أبناءه وبناته الطالب والطالبات باســـتغالل الوقت أحسن 
اســـتغالل ممكن، وتوجيه طاقاتهـــم وإمكانياتهم الى التحصيل 

العلمي وليس غير التحصيل العلمي.
  اما عميد كلية الدراسات التكنولوجية د.وائل احلساوي فرحب 
بالطالب والطالبات ببداية الفصل الدراســـي، كما رحب بأعضاء 
هيئة التدريس والتدريب، متمنيـــا لهم أياما طيبا ميلؤها العلم 

والتحصيل واجلد واالجتهاد.
  وأضاف: الشك أن الكويت تتجه وبقوة إلى اللحاق بقطار التنمية 
مـــن أجل حتويل هذا البلد الصغير إلى واحة غناء ميلؤها العمل 
اجلاد في احلاضر والتفاؤل في املستقبل، وال شك أن أساس خطة 
التنمية في العالم كله هو الطاقة البشرية املدربة التي تؤمن بربها 
وتتوكل عليه وتتسلح بسالح العلم خلدمة بلدها وهو ما ترتكز 
عليه كلية الدراســـات التكنولوجية في جميع مساراتها وتسعى 

لتخريج أجيال متحصنة بالعلم واملعرفة واخلبرة العلمية.

  النجاح يبدأ من الطموح

  فيما رفـــع عميد كلية العلوم الصحية د.فيصل الشـــريفي 

املهارية ملواكبة التقدم التكنولوجي في شـــتى مجاالت الطاقة 
لتقدمي خدمة اقتصادية مضافة إلتاحة الفرصة أمام املؤسسات 
احلكومية واألهلية لتحقيق تطلعات التنمية املســـتدامة التي 

يسعى إليها وطننا احلبيب.
  وأضاف م.الطبطبائي أن املعهد ينظم برامج تدريبية خالل 
فترة دراسية مدتها عامان ونصف العام يحصل بعدها اخلريج 
بعد تقييم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون 
مع ديوان اخلدمة املدنية على مســـمى «فني ثان» يحصل فيها 
على الدرجة اخلامسة مع ثالث عالوات من خالل التخصصات 

املتاحة.
  وأشار م.الطبطبائي الى ان املعهد له عدة تخصصات قائمة 
تصـــل إلى ١٥ تخصصا فنيـــا، وقد قام املعهد باســـتحداث ١٠ 
تخصصـــات جديدة وهي تخصص تشـــغيل تربينات غازية، 
تخصص تشغيل محطات تنقية مياه صرف صحي، تخصص 
تشغيل امليكانيكي حملطات ضخ مياه التبريد، تخصص تشغيل 
أنظمة غازات طبية، تخصص تشـــغيل كهربائي حملطات ضخ 
مياه التبريد، تخصص صيانة املراجل والتربينات، تخصص 
صيانة املعـــدات الفندقية، تخصص صيانـــة محوالت القدرة 
الكهربائية، تخصص صيانة شبكات اجلهد املتوسط، تخصص 
تشغيل معدات إطفاء احلريق، ونعكف اآلن على إعداد تخصصات 
جديدة وهي تخصص صيانـــة معدات تبريد وتكييف الهواء، 
وتخصص صيانة لف محـــركات، وتخصص صيانة احلماية 
الكهربية حملطات القوى، وتخصص أجهزة حتكم وآالت كهربية، 
وتخصص صيانة معدات اجلهد املنخفض، وتخصص التمديدات 

الكهربية للمنشآت واملباني.
  كما هنأت مدير معهد السكرتارية واإلدارة املكتبية بنات وداد 
املضف بالعام الدراسي اجلديد وقالت إن املعهد استعد للفصل 
الدراسي احلالي عبر عقد لقاء تنويري للطالبات املقبوالت الذين 
بلغ عددهم ١٩٥ طالبة شرح فيه التعريف بنظام الدراسة واملعهد 
واللوائح املعمول بها والرد على االستفسارات للمستجدات، ومت 
إعداد القاعات الدراســـية واملختبرات وكل الوسائل التعليمية 

واخلدمات للمتدربات.

  تطوير القدرات

  ومتنت مســـاعدة مدير معهد الســـياحة والتجميل واألزياء 
بالتكليـــف فاطمة العازمي أن يكون هذا الفصل بداية لتحقيق 
الطموحات والعمل على تطويـــر املواهب والقدرات مبا يخدم 
التحصيل العلمي خالل مدة الدراسة املتبقية وتقدمت بالشكر 
ألعضاء الهيئة التدريبية واإلدارية على اجلهود التي يبذلونها 
لتطوير املناهج والطرق التدريســـية ليكون الطالب ذا كفاءة 
عالية وخبرة تلبي احتياجات سوق العمل احمللي، مضيفة أننا 
نهدف إلى تخريج كوادر كويتية بارعة وماهرة، ولذلك نسعى 
دائما إلى الوقوف على حاجة سوق العمل، كما أننا حريصون 
على إكساب املتدربات املهارات واملعارف الالزمة ومواكبة آخر 

املستجدات في مجاالت التدريب.
  وأكد رفاع الرومي أن اســـتعدادات املعهد للفصل التدريبي 
الثاني بدأت بعد انتهاء امتحانات نهاية الفصل التدريبي األول 
مباشـــرة، حيث مت إعداد امتحانات الـــدور الثاني وفرز باقي 
االحتياجات من الباب الثاني والثالث بامليزانية التقديرية للعام 
التدريبي ٢٠١١/٢٠١٠، مضيفا أنه حاليا يتم العمل على إمتام ما 
تبقى من أعمال الصيانة اجلارية على املباني والتي ســـتنتهي 
قريبا، بإذن اهللا، حامدا اهللا تعالـــى بأن جميع أعضاء الهيئة 
التدريبية واإلدارية من الوافدين قد زاولوا أعمالهم منذ اليوم 

األول وهذا سيعود إيجابا على أبنائنا املتدربني.

 يعقوب: «التمريض» حريصة على اسـتحداث برامجهـا لمواكبة التطورات الحسـاوي: شـمروا عن سـاعد الجـد للتحصيل العلمـي والعمل

والمعرفـة العلـم  نجـاح  أسـاس  والتميـز  الجـودة   الشـريفي: نضيـف سـطرًا جديـدًا فـي رسـالة بناء المسـتقبل متلـع: 
 المضـف: معهـد السـكرتارية يسـتقبل ١٩٥ طالبـة مسـتجدة

 الرومي: إعداد امتحانات الدور الثانـي وفرز احتياجات الميزانية التقديرية 

 الطبطبائـي: نزرع الكفـاءات الوطنية لنحصد طاقات قـادرة على التنمية

 العازمي: نهدف لتخريج كوادر بارعة وماهرة من معهد السياحة والتجميل 

 بمناسبة بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالهيئة

 فاطمة العازمي خولة يعقوب رفاع الرومي وداد املضف د.مشعل متلع د.وائل احلساوي د.فيصل الشريفي د.عبدالرزاق النفيسي

 مبنى إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 العتيبي: زيادة المكافآت تدعم الطلبة ماديًا ومعنويًا
 آالء خليفة

  ثمن رئيـــس االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيصل 
العتيقي ألعضـــاء اللجنة التعليمية مبجلس 
األمة موقفهم املشرف من زيادة مكافأة الطلبة، 
مشيرا الى ان إقرار اللجنة لزيادة املكافأة الى 
٢٠٠ دينار وللمتزوجـــني من الطلبة الى ٣٥٠ 

دينارا أسعد اجلموع الطالبية.
  وقال العتيبي ان تلك الزيادة تنتظرها اجلموع 
الطالبية بشغف نظرا الرتفاع األسعار التي طالت 
جميع السلـــع خالل الفترة األخيرة، معربا عن 
أمله وآمال جمـــوع الطلبـــة في باقي أعضاء 
املجلـــس املوقر الذين ميثلون صوت الشعب 
حتت قبة مجلس األمة ان يقفوا جلانب أبنائهم 
الطلبة ويصوتـــوا لصالح اقرار تلك الزيادة، 

خاصـــة انها تدعم الطلبة ماديا ومعنويـــا وتزيح عن كاهلهم 
األعباء املادية ومتكنهم من مواصلة مسيرتهم الدراسية.

  مؤكـــدا ان زيادة املكافأة هو القضية األكثر 
أهمية على الساحة الطالبية خالل الفترة احلالية 
وجميع اجلموع الطالبية تتطلع إلقراره، حيث 
ان هناك الكثير من طلبة اجلامعة والتطبيقي 
بأمس احلاجة لتلك الزيادة التي ستساعدهم 

على توفير احتياجاتهم الدراسية واليومية.
   ولفـــت الـــى ان هناك الكثيـــر من الطالب 
والطالبـــات يعتريهم هاجـــس مصروفاتهم 
الدراســـية ويواجهون كثيرا من املصاعب في 

ظل هذا الغالء.
  وفي ختام تصريحه توجه العتيبي بجزيل 
الشكر ألعضاء اللجنة التعليمية لتفاعلهم مع 
أبنائهم الطلبة وشعورهم مبعاناة الطلبة ومدى 
حاجتهم لتلك الزيادة، مطالبا باقي األعضاء في 
املجلس املوقر بدعم زيادة الطلبة والتصويت 
لصاحلها، مشـــيرا الى ان اجلموع الطالبية لن تنسى أبدا من 

يقف الى جانبها ويشعر مبعاناتها. 

 الحسيني إلقرار تخصص تكنولوجيا التعليم 
كتخصص نادر في التربية األساسية

 آالء خليفة
  أعلن رئيس جمعية قســـم تكنولوجيـــا التعليم في كلية 
التربية األساسيــــة ناصر احلسينـــي ان اجلمعيـــة تواصل 
حتركاتها من أجل إقرار تخصص تكنولوجيا التعليم تخصصــا 

نـادرا.
  وترجمت التحركات بدعم ومساندة من عميد كلية التربية 
األساسية د.عبداهللا املهنا وكذلك رئيس قسم تكنولوجيا التعليم 
د.بدر اخلضري ومتت مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية العتبار 
التخصص تخصصا نادرا مضيفا: هذا التخصص يحتوي على 
العديد من املهارات التي تضيف في املنهج التعليمي احلضاري 
ألنه يســـهل عملية توصيل املعلومة للطالب والطالبات، كما 
ان متخصصي تكنولوجيا التعليم يتحملون جزءا كبيرا من 
عملية التعليم فهم يشاركون في صنع املعلومات وتوصيلها 
للتالميذ بسالسة وسهولة فهؤالء يعتبرون مساندين للمعلمني 

وجـــزءا ال يتجزء من العمليـــة التعليمية فمن دونهم يصبح 
التعليم متخلفا ورجعيا. 

  ومتنى احلسيني من وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود أن تنظر لهذا املطلب بعني العطف فال يعقل ان يعتمدوا 
زيادة املعلمني ويتركوا متخصصي تكنولوجيا التعليم ألنهم 
خريجو كلية واحدة، وأسوة بزمالئهم املعلمني من باب العدل 
واملساواة فنحن في شهر فبراير حيث األعياد الوطنية وإقرار 
تكنولوجيا التعليم تخصصا نادرا بهذا الشهر يعتبر عيدية 

وطنية من الوزيرة ألبنائها املتخصصني.
  وواصل احلسيني التهنئة لرائد اجلمعية د.بدر اخلضري 
والى د.خديجة العلي لترقيتهما الى أستاذ مشارك، حيث انهما 
مـــن الكفاءات الوطنية التي يفخر بها القســـم والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريـــب، متمنيا لهما التقدم والتوفيق 

في خدمة وطننا العزيز. 

 فيصل العتيبي 


