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صاحب السمو امللكي دشّن املنتدى اإلعالمي التنموي للمؤسسات الشقيقة في القاهرة

احلمود: اجلامعة العربية املفتوحة توجت مسيرة »أجفند« وجسّدت فكر األمير طالل
2030، اتفاقية املؤمتر العربي 
إلعداد املعل����م العربي معرفيا 

ومهنيا.
من جهته، قال مفيد شهاب، 
عضو مجلس أمن����اء اجلامعة 
العربية املفتوح����ة، ان جميع 
مؤسس����ات األمير ط����ال بن 
عبدالعزيز تقدم أدوارا تنموية 
وخيرية هامة، مستطردا: ولكن 
يأتي ف����ي مقدمته����م اجلامعة 
العربية املفتوحة، ألهمية التعليم 
ف����ي مجتمعاتنا العربية خال 

الفترة احلالية.
من جانبه، أكد املدير التنفيذي 
لبرنامج اخلليج للتنمية »أجفند« 
ناصر القحطاني في كلمته أن 
حتالف مؤسسات األمير طال 
يعد أكبر حتال����ف تنموي في 
الوط����ن العرب����ي، ألن����ه يهتم 
بالعديد من املجاالت التي تهم 
الطفل واملرأة والفقراء، مشيرا إلى 
أن أهم مجاالت اهتمام »أجفند« 
واملؤسسات الشقيقة هي الطفولة 
املبكرة، واملجتمع املدني، ومتكني 
املرأة، والشمول املالي، والتعليم 

املفتوح والتعليم عن بعد.
وق����دم القحطان����ي عرضا 
ملقترح حول األهداف التنموية 
اإلستراتيجية املشتركة ملؤسسات 
األمير طال، والتي تضم أربع 
مجموعات: أهداف اجتماعية، 
وأهداف اقتصادي����ة، وأهداف 
بيئية، وأهداف التنمية الشاملة 

ووسائل التنفيذ.

من جانبه، قال االمير تركي 
بن طال ان الهدف االساسي من 
اجلامعة تطوير املعرفة ونشرها 
وبناء اخلب����رات وفقا ملعايير 
اجلودة العاملي����ة دون عوائق 
زمنية أو مكانية وذلك لإلسهام 
في إعداد القوى البشرية التي 
تتطلبها التنمية املستدامة وبناء 
مجتمع العلم واملعرفة في البلدان 
العربية، مثمنا رعاية وحضور 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح االحمد افتتاح اجلامعة 
العربي����ة املفتوح����ة ومقرها 

الرئيسي بالكويت عام 2012.
وأشار إلى أن منظمات سمو 
االمير طال البالغة 15 مؤسسة 
امتدت في ربوع العالم العربي 
تعطي املزيد خلدمة اإلنس����ان 
املنتدى وقع  العربي وخ����ال 
صاحب الس����مو امللكي، األمير 
طال ب����ن عبدالعزيز، رئيس 
العرب����ي  برنام����ج اخللي����ج 
»أجفن����د«، أربع اتفاقيات دعم 
في مج����االت حتقي����ق أهداف 
التنمية املستدامة، بتمويل من 
مؤسسة »أجفند«، وهي: اتفاقية 
دمج وتأهيل أطفال الشارع من 
خال تربية األمل »أنا اخترت 
األمل«، اتفاقية االرتقاء مبركز 
وتنمية رياض األطفال باملدينة 
التعليمي����ة مبصر وحتس����ني 
االستعداد املدرسي، اتفاقية دعم 
دور املجتمع املدني واإلعام في 
حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

العليا والهندسة، موضحة أن 
اجلامع����ة تضم 30 ألف طالب، 
وقامت بتخريج 32 ألفا، التحقوا 
بأفضل مؤسسات األعمال.. كما 
لفتت إل����ى أن اجلامعة ترتبط 
بش����راكات عاملي����ة، أهمها مع 
اجلامعة البريطانية املفتوحة 
التي يحصل الطالب منها على 
ش����هادة تخ����رج باإلضافة إلى 

شهادته من اجلامعة.
وأش����ارت إلى أن اجلامعة 
تتشارك مع مختلف مؤسسات 
األمي����ر التنموية للمس����اهمة 
في تطوير البرامج الدراس����ية 
واملهنية، والطفول����ة املبكرة، 
ومتكني املرأة، وتطوير برامج 
تنمية املهارات البشرية، وتقدمي 

قروض لطابنا.

اخلبرات ونشر املعرفة والعلم، 
لإلسهام في إعداد القوى البشرية 
واملساهمة في التنمية املستدامة، 
وحتى اآلن امتدت فروعها في 8 
دول عربية هي »الكويت، اململكة 
العربية السعودية، جمهورية 
مصر العربية، اململكة األردنية 
الهاشمية، اجلمهورية اللبنانية، 
مملكة البحرين، سلطنة عمان، 

وجمهورية السودان«. 
وأشارت إلى أنه يتم االستعداد 
الفتتاح فرع جديد للجامعة في 
فلسطني، مشيرة إلى أن فرع اليمن 
توقف بسبب الظروف احلالية 
الت����ي مير بها البلد الش����قيق. 
وأضافت احلمود، أن اجلامعة 
توسعت على مستوى الدرجة 
التعليمية األولى، والدراسات 

أن اله����دف من اللق����اء توحيد 
اجلهود واخلطط املستقبلية لهذه 
املؤسسات مبا ينسجم مع أهداف 

التنمية املستدامة العاملية. 

الجامعة العربية المفتوحة

من جانبها، مدير اجلامعة 
العربي����ة املفتوح����ة قالت د. 
موض����ي احلم����ود إن برنامج 
اخلليج العربي »أجفند« توج 
مسيرته بإنشاء اجلامعة التي 
امت����دت على 8 أقط����ار عربية، 
والتي بدأت كمش����روع تنموي 
يجسد فكرة سمو األمير طال 
وذلك في عام 2000، وبدأت في 3 
دول هي الكويت واألردن ولبنان. 
وأوضحت احلمود أن اجلامعة 
العربية املفتوحة، تشارك في بناء 

والبحرين واألردن ولبنان وعمان 
والسودان، ومديري بنوك الفقراء 
واإلب����داع والتموي����ل األصغر 
ف����ي األردن واليمن والبحرين 
ولبنان والس����ودان وفلسطني 
وموريتانيا. وألقى سمو األمير 
طال ب����ن عبدالعزيز كلمة في 
افتتاح املنتدى اإلعامي التنموي 
للمؤسسات الشقيقة رحب فيها 
باحلضور وأش����اد بجمهورية 
مصر العربية وما لها من مكانة 
في عقل ووج����دان كل العرب، 
مضيفا أن اله����دف من امللتقى 
رصد خطوات أجفند واملؤسسات 
الشقيقة وكذلك الوقوف على 
مس����تجدات اجلامعة العربية 
املفتوحة املنتشرة بفروعها في 
8 دول، مؤك����دا في الوقت ذاته 

القاهرةـ  هناء السيد

حت����ت عن����وان »س����يرة 
ومس����يرة« اس����تعرض فيلم 
وثائقي مسيرة صاحب السمو 
امللكي االمير طال بن عبدالعزيز 
رئيس برنامج اخلليج العربي 
للتنمية، جاء ذلك خال تدشني 
صاحب الس����مو امللكي االمير 
ط����ال فعاليات منتدى احلوار 
التنموي اإلعامي بني مؤسسات 
صاحب السمو اخليرية والتي 
أنشئت مببادرات غير مسبوقة 
على امتداد الوطن العربي على 
مدى نحو ٤0 عاما من العطاء 
االنساني من خال تقارير وكشف 
حساب عما قدمته تلك املؤسسات 
البالغ عددها 15 مؤسسة ومنظمة 
خال مس����يرة عملها للتعرف 
على النجاح����ات واالخفاقات 
فيها، وذلك بحضور سموه ود. 
موضي احلمود مدير اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت،  ود. 
ناصر القحطاني املدير التنفيذي 
لبرنامج اخلليج العربي للتنمية 
»أجفند« ود. س����كينة براوري 
مدير مركز املرأة العربية للتدريب 
والبحوث بتونس، ود. حسن 
البياوي األمني العام للمجلس 
العربي للطفولة والتنمية وممثل 
عن الشبكة العربية للمنظمات 
األهلية )مقرها القاهرة(، ومديري 
فروع اجلامعة العربية املفتوحة 
في كل من مصر والس����عودية 

األمير تركي بن طالل ود. محمد حمدان  ود. مفيد شهاب  )ناصر عبد السيد(صاحب السمو امللكي األمير طالل بن العزيز ود. موضي احلمود خالل توقيع إحدى االتفاقيات 

يصلون البالد أغسطس املقبل قبل بداية العام الدراسي بفترة وجيزة

بوحمد: تنظمه »التربية« مبشاركة »الداخلية« و»اإلعالم« و»الشباب«

في نشرة أصدرها األثري شملت تخصصات عدة

»التربية« تعاقدت مع 530 معلماً ومعلمة من األردن ومصر وتونس

مؤمتر طالبي لترجمة توجيهات اخلطاب السامي

بعثات دراسية للحصول على املاجستير من جامعة اخلليج

ال����وزارة. وأكد الغيص  عام 
استعداد الوزارة لتوفير كل 
الس����بل الس����تكمال العملية 
التعليمي����ة من خال تضافر 
اجلهود من قبل املعلمني وأولياء 
األمور وحتقيق التواصل بينهم 
لتحقيق مصلحة األبناء مبا 
يكفل جناح العملية التعليمية، 
الفتا الى أن هناك جانبا آخر 
يتعلق بالتوجيه الفني لكل 
مادة دراسية حيث يتم تدريب 
املعلمني عقب انخراطهم في 
امليدان التربوي على املناهج 
الدراسية املطورة أو احلديثة 
التي قد تدخ����ل امليدان وذلك 
ف����ي إدارة التطوير والتنمية 
التي تستقبل املعلمني الذين 
يعمل����ون حاليا ف����ي امليدان 
الترب����وي واملعلم����ني اجلدد 
سواء في مقرها الكائن مبنطقة 
اجلابرية أو املراكز التابعة لها 
سواء في منطقة مبارك الكبير 

عن املظاهر السيئة التي تعج 
البغضاء، مشيرا  بالكراهية 
الى انه مت االتفاق على اقامة 
املؤمتر بالتعاون والتنسيق 
مع العدي����د من اجلهات ذات 
الصلة وملدة أسبوع. وأضاف 
ان فعاليات املؤمتر ستتضمن 
العمل  مجموعة م����ن ورش 
والندوات ملناقش����ة وحتليل 
الس����امي مبشاركة  اخلطاب 
نخبة من املتخصصني القادرة 
على جذب هذه الفئة العمرية 
من الشباب ملا فيه فائدة لهم 

البرنام���ج أن يكون  به���ذا 
املتقدم حاص���ا على درجة 
البكالوريوس أو ما يعادلها 
بتقدير »امتياز - جيد جدا« 
ف���ي مجاالت عل���وم اإلدارة 
الهندس���ة  اعم���ال(،  )إدارة 
االقتصاد،  واختصاصاتها، 
عل���وم احلاس���وب ونظ���م 

املعلومات. 
النش���رة على  واحتوت 

أو منطقة اجلهراء وذلك بحسب 
مقار سكنهم.

ومضى قائ����ا: بالتعاون 
الوثي����ق مع دي����وان اخلدمة 
املدنية يت����م توفير الدرجات 
املطلوب����ة لس����د احتياجات 
ال����وزارة وكذلك م����ن خال 
سياس����ة اإلحال يتم تزويد 
الديوان بدرجات الذين مت إنهاء 
خدماتهم أو متت استقالتهم أو 
تقاع����دوا عن العمل، وتعيني 
املوظف����ني أو املعلمني اجلدد 
بحسب األولويات مبا يتوافق 
مع النظم والقوانني واللوائح 
بعد التنسيق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.
وحول التفرغ الدراس����ي 
وإمكانية استكمال املوظفني 
لدراس����تهم ق����ال الغي����ص: 
ص����در الق����رار م����ن مجلس 
اخلدمة املدنية الذي اشترط 
ضرورة تفرغ املوظف تفرغا 
كاما للدراسة وليس تفرغا 
جزئيا، فمجلس اخلدمة املدنية 
ارتأى إيقاف التفرغ اجلزئي 
وهو ما يعرف باالنتس����اب، 
وعليه البد أن يكون املوظف 
الدارس متفرغا للدراسة سواء 
الستكمال الدراسة اجلامعية أو 
الدراسات العليا، وباعتباره 

قرارا صادرا عن مجلس
اخلدمة املدنية تقوم الوزارة 
بتفعيل����ه وتطبيقه، وقد مت 
تعميم النش����رات التي حتدد 
التخصصات املطلوبة للتفرغ 
الدراسي وميكن اإلطاع عليها 
من خال موقع وزارة التربية 
ال����ذي يوفر كل  اإللكتروني 

املعلومات املطلوبة.

ولبلدهم، مشيرا الى ان الفئة 
املستهدفة هي طلبة املرحلة 

الثانوية.
ان����ه بعد  وب����ني بوحمد 
انتهاء فترة املؤمتر ستستمر 
املناطق  فعالياته عن طريق 
التعليمية وتخصيص ندوات 
ومحاض����رات في كل منطقة 
وتقدميها للشباب بالطريقة 
التي تناسب أعمارهم، متمنيا 
ان نحقق الهدف املطلوب منه 
ملصلحة بلدنا احلبيب الكويت 

وأبنائنا الطلبة.

برنام���ج احلص���ول عل���ى 
اإلدارة  ف���ي  املاجس���تير 
البيئية ويش���ترط للقبول 
البرنام���ج أن يكون  به���ذا 
املتقدم حاص���ا على درجة 
البكالوريوس أو ما يعادلها 
بتقدير »امتياز - جيد جدا« 

في أي تخصص.
الشروط العامة لالئحة البعثات واإلجازات الدراسية 

www.alanba.com.kw  على موقع األنباء

املناطق التعليمي����ة توزيع 
املعلمني اجلدد على املدارس 
التابعة لها بحس����ب املراحل 
التعليمية وما حتتاجه لسد 

أي عجز يذكر.
وبخصوص صرف األعمال 
املمتازة للموظفني واملعلمني 
بني أن قطاع الشؤون اإلدارية 
يعكف على إعداد الكش����وف 
الكامل����ة ألس����ماء املوظفني 
واملعلم����ني لص����رف األعمال 
املمتازة، حيث يقوم القطاع 
بتس����ليم الكش����وف لقطاع 
التعليم العام لتسليمها ملديري 
العموم في املناطق التعليمية، 
وبعد اعتمادها واالنتهاء من 
تدقيق األسماء سيتم صرف 
مبالغ مكافأة األعمال املمتازة، 
أما بالنسبة للموظفني العاملني 
في ديوان عام الوزارة يختص 
قطاع الشؤون اإلدارية بكشوف 
أسماء املوظفني العاملني بديوان 

وقال بوحم����د ان املؤمتر 
الطابي الشبابي سيعقد في 
بداية العام الدراس����ي القادم 
ويتضمن مناقشة التوجيهات 
الس����امية خلط����اب صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
العش����ر األواخر  األحمد في 
من ش����هر رمض����ان املبارك 
الكلمة  الى توحيد  والرامية 
والتكاتف والتآزر والتمسك 
بوحدتن����ا الوطني����ة وكذلك 
حس����ن اس����تخدام وس����ائل 
التواصل االجتماعي والبعد 

للقبول بهذا البرنامج أن يكون 
املتقدم حاص���ا على درجة 
البكالوريوس أو ما يعادلهما 
بتقدير »امتياز - جيد جدا« 
في مجاالت التربية، التربية 
اخلاصة، عل���م النفس، علم 
اجتماع، واخلدمة االجتماعية.  
كما تضمن البرنامج احلصول 
على املاجس���تير في اإلدارة 
التقنية، ويش���ترط للقبول 

عبدالعزيز الفضلي 

أعل����ن الوكيل املس����اعد 
للشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري في وزارة التربية، فهد 
الغيص، عن تعاقد الوزارة مع 
530 معلما ومعلمة من األردن 
ومصر وتونس، موضحا أنه 
مت توفير التأشيرات لسفارات 
الكوي����ت في اخل����ارج وذلك 
بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
الداخلي����ة التي قامت بجهود 
متميزة إلنهاء إجراءات وصولهم 
للباد في شهر أغسطس املقبل 
وقبل بداية العام الدراس����ي 
بفترة وجيزة، حتى يتسنى 
لهم إجراء الفحوصات الطبية 
ويتم تسكينهم وإحلاقهم بدورة 
تأهيلية متكنه����م من اإلملام 
باجلوان����ب اإلدارية وطبيعة 

العمل في امليدان التربوي. 
ولفت الغيص في تصريح 
صحافي إل����ى أن كل منطقة 
تعليمية ستقوم بتنظيم دورة 
وبرنامج متكامل مدته أسبوعني 
للمعلمني واملعلمات، ليكونوا 
على استعداد تام خلوض العمل 

في مدارس وزارة التربية.
أم����ا بالنس����بة للتعاق����د 
احملل����ي، فذك����ر الغيص أنه 
يش����مل التعاقد مع املعلمني 
واملعلمات من املتواجدين داخل 
الباد، وعقب توافر الشروط 
املطلوبة واجتيازهم املقابلة 
الشخصية يتم تعيينهم حسب 
االحتياج لتخصصات املواد 
الدراس����ية التي يتم اإلعان 
عنها ليتم توفيرها للميدان 
الترب����وي، وتتول����ى إدارات 

عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير ع����ام منطقة 
الفروانية التعليمية ورئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤمتر 
الذي  الطاب����ي والش����بابي 
التربية في  ستنظمه وزارة 
الدراسي اجلديد  العام  بداية 
جاس����م بوحم����د ان وزارات 
الداخلية والشباب واإلعام 
والهيئة العامة للشباب أبدت 
اس����تعدادها للمش����اركة في 
املؤمتر وتسخير كل إمكاناتها 

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية 
د.هيثم األثري نشرة عامة 
بش���أن التق���دم لإليفاد في 
بعثات دراس���ية للحصول 
على درجة املاجس���تير من 
جامع���ة اخلليج العربي في 
مملكة البحرين للعام الدراسي 
2017/2016، وذلك رغبة من 

للمساهمة واملشاركة في إجناح 
هذا احلدث الشبابي املهم.

جاء ذلك في تصريح أدلى 
به بوحمد للصحافيني عقب 
االجتم����اع التنس����يقي الذي 
عقدته اللجنة املنظمة للمؤمتر 
الوكيل املس����اعد  برئاس����ة 
للتنمية التربوية واالنشطة 
فيصل املقصيد وحضور عدد 
من ممثلي اجلهات احلكومية 
املش����اركة في املؤمتر ومتت 
العديد من  خاله مناقش����ة 

األمور املتعلقة في املؤمتر.

الوزارة ف���ي إتاحة الفرصة 
للعاملني بها ملواصلة دراستهم 
العليا بهدف رفع مس���توى 
كفاءتهم وملس���اعدتهم على 
العمل في  القيام بتطوي���ر 
احلقل الترب���وي وخدماته. 
املاجستير  وش���مل برنامج 
عل���ى تخصص���ات التربية 
اخلاصة وماجستير اإلعاقة 
الذهنية والتوحد، ويشترط 

فهد الغيص

فيما يتعلق بكادر املوظفني العاملني بتخصص 
نظم املعلومات ويعملون في مختلف قطاعات 
الوزارة وخارج إدارة نظم املعلومات قال الغيص: 
ننظر حاليا في الطلبات املقدمة من املوظفني 
الذين يعمل��ون في مختلف قطاعات الوزارة 
وخارج إدارة نظ��م املعلومات ولم يحصلوا 
على كادر ويتم التنس��يق مع ديوان اخلدمة 
املدنية بشأنهم وذلك لتوفير الكوادر لهم أسوة 

بزمالئهم في إدارة نظم املعلومات.

وحول الترقيات الوظيفية واملسميات الوظيفية 
وإمكانية تعديلها أوضح الغيص أن هناك آلية 
متكاملة بهذا الشأن، فاملوظف صاحب العالقة إذا 
لم يحصل على الترقية الوظيفية بعد استحقاقها 
وتوافر الش��روط املطلوبة للحصول عليها، 
بإمكانه مراجعة صالة املراجعني مبقر الوزارة 
ومتابعة حالته الوظيفي��ة، ويقوم املوظفون 
في صالة املراجع��ني بتزويده بكل املعلومات 

املطلوبة.

تنسيق مع »اخلدمة املدنية« بشأن كادر املوظفني 
والعاملني خارج »نظم املعلومات« لتوفيره لهم

الغيص: بدأنا بإعداد 
كشوف بأسماء 

املوظفني واملعلمني 
لصرف األعمال 

املمتازة

2016/7/12، وستكون مراجعة 
صالة التسجيل بعد غد األحد 
املوافق 2016/7/17 إلى اخلميس 
املوافق 2016/8/٤ بالعديلية مبنى 
رقم 7 من الس����اعة 9 صباحا 
وحتى الساعة 12 ظهرا، مبينا ان 
الشروط الواجب توافرها للتقدمي 

اعتباراً من أمس اخلميس

التسجيل بدأ الثالثاء املاضي على موقع الهيئة

نظرًا حلاالت اإلغماء.. جامعة الكويت متنع تواجد 
الطلبة املستمرين في موقع صالة »القبول«

القطان: على الراغبني  في االلتحاق  مبعاهد تدريب 
»التطبيقي«  مراجعة صالة التسجيل بدءا من األحد

في معاه����د التدريب والدورات 
معلن عنها في املوقع الرسمي 
www. للهيئة عل����ى االنترنت

.paaet.edu.kw

أفادت اإلدارة اجلامعية في 
تصري���ح صحافي، انه نظرا 
حلاالت اإلغماء التي تعرضت 
لها عدد من الطالبات صباح 
القبول  أمس، خارج صال���ة 
والتسجيل في احلرم اجلامعي 
بالشويخ بسبب ارتفاع درجة 
حرارة اجلو، وحرصا من اإلدارة 
اجلامعية على سامة الطلبة 
ومصلحتهم، ارتأت اإلدارة بعد 
اجتماعها م���ع األمانة العامة 
ممثلة بإدارة األمن والسامة، 
القبول والتس���جيل  وعمادة 
الطلب���ة  وعم���ادة ش���ؤون 
منع تواجد طلب���ة اجلامعة 
املس���تمرين في موقع صالة 
القبول والتس���جيل باحلرم 
اجلامعي بالش���ويخ، اعتبارا 

من صباح امس اخلميس ما 
عدا الطلبة املستجدين وأولياء 
أمورهم، وذل���ك منعا لتكرار 
الطالبات من  ما تعرضت له 
إغم���اء وحرصا على  حاالت 

سامة الطلبة.

أعلن نائب املدير العام لشؤون 
التدريب بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب م.طارق 
العميري عن بدء استقبال طلبات 
االلتحاق ف����ي معاهد التدريب 
للحاصلني على شهادة الصف 
التاسع وما يعادلها كحد أدنى 
والصف اخلامس ملعهد التدريب 
املهني )بنني( للفصل التدريبي 

األول 2017/2016.
ب����دوره، أفاد مدي����ر إدارة 
قب����ول وتس����جيل املتدرب����ني 
م.حمود القطان بأن التسجيل 
ملعاهد التدريب للحاصلني على 
شهادات الصف التاسع كحد أدنى 
وللحاصلني على الصف اخلامس 
كحد أدنى )بنني( سيكون عن 
طريق موقع الهيئة على اإلنترنت 
www.paaet.edu.kw، حيث بدأ 
م.طارق العميريالتسجيل من يوم الثاثاء املاضي 

صالة القبول والتسجيل في الشويخ 

م.حمود القطان

الدولة. وقد بني فريق التخطيط 
االس����تراتيجي انه سيتم عقد 
لقاءات وزي����ارات ميدانية لكل 
كليات جامع����ة الكويت مطلع 
الفصل الدراس����ي األول املقبل 
برعاية كرمية من مدير جامعة 

اجتمع مع فريق التخطيط اإلستراتيجي لصياغة رؤيتها ورسالتها

األنصاري: مشاريع وبرامج تنفيذية لتعزيز دور اجلامعة
الكويت واإلدارة العليا لضمان 
اشراك جميع منتسبي اجلامعة 
في صياغة اخلطة ورسم البرامج 

التنفيذية املستقبلية.

التقى مدير جامعة الكويت 
د. حسني األنصاري مع فريق 
التخطيط االستراتيجي بجامعة 
الكوي����ت لعرض ومناقش����ة 
التطلعات املستقبلية الداعمة 
لرسم رؤية ورس����الة جامعة 
الكويت املستقبلية للسنوات 
)2018-2022(. وق����د حض����ر 
االجتماع نائب مدير اجلامعة 
للتخطيط د.عادل احلس����ينان 
ومس����اعد نائب مدير اجلامعة 
للتخطيط االستراتيجي د.عماد 
خورش����يد، حيث ق����ام مدير 
اجلامعة باقت����راح العديد من 
املش����اريع والبرامج التنفيذية 
ذات األولوية جلامعة الكويت 
خال املرحل����ة القادمة تعزيزا 
جانب من لقاء مدير اجلامعة بفريق التخطيط االستراتيجيلدور اجلامعة الرائد في تنمية 

اجلامعة تضم 30 
ألف طالب 

وطالبة وخرجت 
32 ألفًا في مختلف 

التخصصات


