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أكدت خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة مناقشة مقترح برنامج متابعة الخريجين

العازمي: تطوير برامج »التطبيقي« واالنطالق نحو العاملية
عقدت اللجنــة التنفيذية 
العامــة للتعليــم  بالهيئــة 
التطبيقي والتدريب اجتماعها 
برئاسة مدير عام الهيئة د.أحمد 
األثــري ملناقشــة العديد من 
احملــاور واملوضوعــات على 
جدول األعمال وذلك ظهر اول 
من أمس في قاعة االجتماعات 

بديوان عام الهيئة.
املتحدثــة  وأوضحــت 
الرسمية باسم الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
فاطمة العازمــي انه مت خالل 
االجتماع االطالع على بعض 
البنــود املدرجــة والتي يأتي 
في مقدمتها بعض املقترحات 
التي تؤكد على مساعي الهيئة 
احلثيثــة واملســتمرة نحــو 
حتديــث وتطويــر برامجهــا 
االكادميية والتدريبية ملواكبة 
التطور التكنولوجي واستمرارا 
في انطالقتهــا نحو العاملية، 
حيــث مت اســتعراض آليــة 
عمل مركــز تطويــر املناهج 
والبرامــج املقترحة لتطوير 
مناهج وبرامج كليات ومعاهد 
الهيئة مبا يتوافق مع توجهات 
الهيئة التي تهدف الى مواكبة 
التكنولوجيا احلديثة والعاملية، 
وتتمحور آلية عمل املركز في 

وضع آلية ثابتة وواضحة لكل 
البرامج من حيث االستحداث 
والتطوير، وأن يعهد الى املركز 
االشــراف على هذه البرامج، 
مــع متابعة الكليات واملعاهد 
فيمــا يختــص باســتحداثها 
وتطويرها، عن طريق وجود 
برنامج الكتروني ملتابعة آلية 
تطوير واســتحداث البرامج 
بالتعاون بني املركز واملعاهد 

والكليات بالهيئة.
واشــارت العازمي الى ان 
اعضــاء اللجنــة تطرقوا الى 
مناقشة مقترح برنامج خطة 
عمل ادارة متابعة اخلريجني 
وسوق العمل، ويهدف مقترح 
برنامج خطة عمل االدارة الى 

خلــق قنــوات اتصــال بينها 
وبني ســوق العمل ومساعدة 
الكوادر الوطنية من الشباب 
القطاعــني  للتوظيــف فــي 
احلكومي واخلــاص، وايجاد 
قاعدة بيانات دقيقة تعبر عن 
احتياجات سوق العمل الفعلية.
مقتــرح  ان  وأوضحــت 
عمل ادارة متابعة اخلريجني 
وســوق العمل قوبل بالثناء 
مــن قبــل مديــر عــام الهيئة 
د.احمــد االثــري لوضع آلية 
منظمة وواضحة، وبناء على 
ما ســبق تقرر تشكيل جلنة 
مــن االدارتــني )مركز تطوير 
املناهج والبرامج وادارة متابعة 
اخلريجني وسوق العمل( على 
ان تضــم مســاعدي العمداء 
للشؤون االكادميية من الكليات 
ومساعدي املدراء من املعاهد 
باالضافــة الى عميــد القبول 
والتســجيل وتوكل رئاســة 
اللجنة الى نائب املدير العام 
للتخطيــط والتنمية، وتقوم 
هــذه اللجنــة مبتابعة العمل 
بالكليات واملعاهد مبا يتعلق 
بتطويــر البرامــج واملناهج 
وربطها بحاجة سوق العمل.

وبشــأن املقتــرح املقــدم 
باســتحداث برنامج التمويل 

والتقييم العقــاري من كلية 
الدراســات التجاريــة، بينت 
العازمي انه مت تقدمي املقترح 
وفق املخاطبات التي متت بني 
الهيئة ممثلة بكلية الدراسات 
التجارية وجهات سوق العمل 
االخرى، وذلك الستطالع رأي 
هذه اجلهات وتبيان احلاجة 
الفعلية لوجود البرنامج بناء 
علــى االحصائيات التي متت 
بهذا الشــأن للقطاع العقاري 
التي أوضحت استحواذ غير 
الكويتيني على نسبة ما يقارب 
7٠% من الوظائف بهذا القطاع، 
وحاجته الى مستوى دبلوم، 
وقامت كلية الدراسات التجارية 
بتقدمي دراسة شاملة وخطة 
دراســية مقترحــة للبرنامج 
للعــرض على اعضاء اللجنة 
التنفيذيــة، وقد حاز املقترح 
املقــدم املوافقــة املبدئية من 
اعضاء اللجنة التنفيذية على 
ان يتــم اســتكمال االجراءات 
االدارية االخرى من املراسالت 
الالزمة للحصول على االرقام 
املطلوبة خلريجي هذا البرنامج 
املســتحدث من جهات سوق 
العمل ومن ثم يتم رفع املقترح 
في شكله النهائي الى مجلس 

ادارة الهيئة للبت بشأنه.

GUST نظمت ندوة حول »اجلغرافيا السياسية واألمن الغذائي«
استضاف مركز الدراسات 
العاملي التابع جلامعة اخلليج 
 GUST للعلوم والتكنولوجيا
بالتعاون مع مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ندوة بعنوان 
»اجلغرافيا السياسية لألمن 
الغذائــي: الالعبــون اجلــدد 
في سلســلة القيمــة العاملية 
وأهميتهم ملستوردي األغذية 

في الشرق األوسط«.
ترأس الندوة التي حضرها 
طالب وطالبات، وأعضاء هيئة 
التدريس وموظفو اجلامعة، 
وجمهور عريض من املهتمني 

بالندوة، البروفيسور إيكارت 
فيرتز املستشار العلمي ملقعد 
األســتاذية للكويت في معهد 
الدراســات السياســية فــي 
باريــس. وفي بدايــة الندوة، 
قــال فيرتــز»ال تعتبــر دول 
الشــرق األوسط أكبر مصدر 
للنفط في العالم فحسب، بل 
أكبر مســتورد للغذاء، وتعد 
سالسل القيمة العاملية واإلدارة 
املســتدامة للغــذاء والطاقــة 
واملياه من املسائل احلساسة 
التــي تشــكل مســتقبلها«. 
واســتعرض البروفيســور 

إيكارت أزمة الغذاء العاملية في 
العام ٢٠٠8 عندما أعلنت الدول 
النفطية في الشــرق األوسط 
عن جملة استثمارات تساوي 
مليــارات الــدوالرات لضمان 
موارد الغذاء من خارج املنطقة، 
مشيرا إلى اجلدل الذي أثارته 
هــذه االســتثمارات فــي ظل 
التحديــات التي تواجه األمن 
الغذائي العاملي ما وضع الشرق 
األوسط في دائرة ضوء األزمات 
العامليــة احلاليــة املتعلقــة 
بالغذاء، وأسواق املال، والطاقة.
اجلديــر بالذكــر أن مركز 

الدراسات العاملي تأسس في 
العام ٢٠١5 بالشراكة مع جامعة 
ســنغافورة الوطنية، بهدف 
إعداد أبحاث متطورة تتناول 
مختلف القضايا السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة املهمة، 
إضافــة إلى مشــاركة نتائج 
الدراســات واملعلومــات على 
الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 
ويسعى املركز إلى تعزيز فهم 
اجلمهــور بالقضايا العاملية، 
ودعم عملية صنع السياسة 

في الدول املعنية.

البروفيسور إيكارت فيرتز

بمناسبة الذكرى الـ 60 على تأسيسه وبالتعاون مع »لوياك«

»العثمان« يقدم منحة دراسية لتعلم تصميم األزياء في بريطانيا
فــي الذكــرى الســنوية 
لتأسيس بوتيك العثمان، أحد 
أفضل متاجــر جتزئة األزياء 
في الشرق األوسط، وفي إطار 
العمل مــن أجل حتقيق رؤية 
بعيدة املدى، تطمح إلى تعزيز 
تنمية مهارات طالب وطالبات 
مــن الكويــت باألخص ودول 
الشرق األوســط بشكل عام، 
تقوم شركة العثمان وطبيعات 
للمالبس اجلاهزة وبالتعاون 
مع لوياك، بتقدمي منحة دراسية 
إلى كلية سنترال سانت مارتن 
في اململكة املتحدة، وهي موجهة 
للطــالب املتميزيــن الذيــن 
يرغبون في حتصيل شــهادة 
جامعيــة في مجــال تصميم 
األزيــاء النســائية وطباعــة 
األقمشــة والفنون اإلبداعية، 
وبالتالي اإلسهام بشكل فعال في 
تطوير املجال الفني والثقافي 
الكويتي ككل، وستساعد هذه 
املنحة على دعم جنوم املستقبل 
الصاعدة في مجال التصميم 
وتشــكيل روابط جديدة بني 
املجتمــع العاملــي ومصممي 
الشــرق األوســط، بالتعاون 
مع لويــاك، وهي منظمة غير 
ربحية تعمل من أجل التنمية 
الذاتية واملهنية للشباب، حيث 
ســتكون هذه املنحــة متاحة 

للطلبة في الكويت واملقيمني 
في دول الشرق األوسط لتمكني 
املصممــني الشــباب لتنميــة 
مواهبهم الفنية اخلاصة بهم 
حتى يتسنى لهم تقدمي أحدث 
املهــارات اإلبداعيــة والتفكير 
اإلبداعي إلى الشرق األوسط. 
ســتقدم منحة العثمان دعما 
لطالبــة أو طالب واحد خالل 
مسيرته الدراسية والتي مدتها 
3 سنوات من خالل دفع الرسوم 
األكادميية للكلية، وستتكفل 
شــركة العثمــان وطبيعــات 
للمالبــس اجلاهــزة بجميــع 
الرســوم الدراسية، وستقوم 

لوياك بدورهــا كمعاون لهذه 
املبادرة مبتابعة أداء الطالبة 
أو الطالــب التعليمي بدءا من 
حصولهم على املنحة وحتى 

عودتهم ألرض الوطن.
وحتى يتأهــل الطالب أو 
الطالبة للحصول على املنحة 
الدراسية يجب أن يكون الطالب 
أو الطالبة مقيما في الكويت أو 
في الشــرق األوسط، وستتم 
إدارة الطلبــات مباشــرة من 
قبل ممثلــني من جامعة لندن 
للفنون لضمان تلبية معايير 
األهلية، تتم بعد ذلك تصفية 
طلبات قائمــة املتقدمني على 

أســاس اجلــدارة األكادميية. 
وســيتم اختيــار الطالبــة أو 
الطالب املتميز طبقا لشروط 
معينــة يجــب اســتيفاؤها 
واجتياز املقابالت التي ستتم 
من قبل أساتذة وإدارة اجلامعة 
وممثلــي عن شــركة العثمان 
وطبيعات للمالبس اجلاهزة 
ولويــاك ومــن ثــم إيفادهــم 
للدراســة خــارج الدولــة إلى 
جامعة سنترال سانت مارتنز 
العاملية املرموقة التي تقع في 
العاصمة البريطانية )لندن(. 
وقالت نائــب رئيس مجلس 
إدارة لويــاك فاديــة املرزوق 
إنه ومنذ تأسيس املنظمة في 
العام ٢٠٠٢ تعمل لوياك على 
بناء أجيال من الشباب املتمكن، 
بواسطة توفير فرص فريدة 
من نوعها يستثمر من خاللها 
الشــباب أوقاتهــم وطاقاتهم 
فيتطورون ويصبح كل واحد 
منهم مواطنا إنسانيا وفعاال، 
ويشرفنا ان نتعاون مع شركة 
العثمان وطبيعات على منحة 
العثمان التي من خاللها نخدم 
قطاعا مهمــا ومطلوب محليا 
وعامليــا وهو قطاع التصميم 
واألزياء، ومن خالل هذا التعاون 
ازداد نطــاق مجاالت البرامج 

التعليمية والتنموية لدينا.

نورا السويطي وجوي الصبيح وفادية املرزوق ونادية الشراح

هنأت النواب اجلدد بفوزهم في االنتخابات

»املعلمني« تطالب بتحصني »التربية« 
والنأي بها عن املصالح اخلاصة

هنأت جمعية املعلمني النواب 
الفائزين في انتخابات مجلس 
األمة، وبالثقة التي حظوا بها، 
معربــة في الوقت نفســها عن 
تقديرهــا البالــغ لــكل النواب 
الســابقني، وجلميع املرشحني 
الذين لــم يحالفهــم احلظ في 
الفــوز باالنتخابــات. وقالــت 
اجلمعية في بيان لها ان اآلمال 
والتطلعات ستبقى كبيرة في 
املجلس اجلديد، وفي جميع نواب 
األمل للعمل على حتقيق األهداف 
والتطلعات الوطنية املنشودة 
بشــكل عام، وفي منح القضية 
التربوية االهتمام املنشود بشكل 
خــاص، وفي الســعي احلثيث 
واجلاد ملعاجلة القضايا التربوية 
املتراكمــة، ولتحقيــق غايــات 
االصــالح والتنمية، مؤكدة في 
الوقت نفسه حرصها الكامل على 
مد يد التعاون وتفعيل وتعزيز 
كل مجاالت التنسيق والتشاور، 
مــن أجل معاجلة القضايا وفي 
حتقيق خطط االصالح والتطوير 
والتنميــة وفــي املضــي قدما 
مبسيرتنا التربوية لبناء اجيال 
واعدة تتحمل مسؤولية استكمال 
مسيرة اخلير والعطاء واألمن 
واألمان لهذه األرض الطيبة ولهذا 

الوطن العزيز.
واشــارت اجلمعيــة الى ان 
القضية التعليمية تعد الركيزة 
االساسية لبناء حاضر ومستقبل 
هذا الوطن، وهي في حاجة دائمة 
وماســة لكي تكون في أولوية 
االهتمــام والطــرح املوضوعي 

من قبل السلطتني التشريعية 
والتنفيذية للمضي فيها قدما من 
أجل حتقيق التطلعات املنشودة 
وملعاجلــة قضاياها وهمومها، 
واالخــذ بالتجــارب واملراحــل 
السابقة بسلبياتها وايجابياتها 
من اجل االستفادة منها للمرحلة 

املقبلة.
وذكرت اجلمعية في بيانها انه 
وبالرغم من الظروف والتحديات 
الواســعة التي مرت وما زالت 
متــر بهــا البــالد والتــي القت 
بظاللها بقوة على واقع االهتمام 
املنشود بالقضية التعليمية اال 
ان التطلعات ستبقى كبيرة في 
املجلس اجلديد في جتاوز هذه 
التحديات، وفي تغليب املصلحة 
العامة ووضعها فوق كل اعتبار 
وحتصني التربيــة والنأي بها 
عن جميع احلسابات الشخصية 
بهدف التكسب واملزايدة ملصالح 
خاصــة او العتبــارات اخرى، 
وفــي ان ميارس املجلس دوره 
ومسؤولياته جلعل التعليم ضمن 
أولويات اهتماماتــه، ولتهيئة 
االجواء وامليزانيات املناســبة 
للخطــط واملشــاريع التربوية 
وان يكون للسياسات واخلطط 
التربوية استراتيجية واضحة 
املعالم حتدد مالمح االحتياجات 
واملتطلبات التربوية، الى جانب 
السعي احلثيث للمحافظة على 
حقــوق املعلمــني واملعلمــات 
وتعزيز مكتسباتهم، وفي السعي 
بجدية القرار قانون حماية املعلم 
وتخصيص جلســة ملناقشــة 

القضيــة التعليمية مبشــاركة 
املختصني واهل امليدان والنظر 
باهتمــام الى اهميــة وضرورة 
فصل وزارة التربية عن وزارة 
التعليــم العالي، مشــيرة الى  
اهميــة االخذ بالنهــج احلكيم 
والتوجيهــات الســامية لقائد 
الركــب واالنســانية صاحــب 
السمو األمير في اهتمام سموه 
الدائم بالقضية التعليمية، وفيما 
يحظى به املعلمون واملعلمات 
من مكانة رفيعة لدى ســموه، 
ومن حرص دائــم على تعزيز 
هذه املكانة، واالرتقاء بها ومنح 
جنود امليــدان التعليمي حقهم 
من التقدير واالهتمام والرعاية.

وليد احلساوي

د. أحمد االثري

السويدان: ضرورة زرع الثقة في نفوس األطفال

افتتاح دورة التواصل الفعال مبركز األمومة

عبدالعزيز  الفضلي 

أكدت مديرة املركز اإلقليمي للطفولة واألمومة 
د.ســعاد الســويدان أهمية غرس الثقة بنفوس 
الشباب واألطفال منذ صغرهم جلعل شخصيتهم 
قوية من خالل ولي األمر أو املعلم، مشــيرة إلى 
أنهمــا قدوة لهم لنقل جتارب احلياة وزرعها في 

نفوسهم خاصة وانهم مستقبل البلد وقادته.
جاء ذلك في تصريح أدلت به السويدان على 
هامش افتتاح دورة مهارات التواصل الفعال التي 
ينظمها املركز على مدى يومني بالتعاون مع املناطق 
التعليمية بوزارة التربية وشددت على ضرورة 
التواصل مع الذات، الســيما ان كل شخص يدرك 

جوانب مخفية في ذاته وهي 4 غرف املكشــوفة 
والعمياء واخلفية واملجهولة الفتة إلى أن جميعها 

حتتاج الى التركيز واالهتمام.
وأضافت أنه إذا الشــخص تواصــل مع ذاته 
سيتواصل مع اجلميع ويكون صاحب قرار الفتة 
إلى أن الدورة تهدف إلى ضرورة التفكير مع الذات 
واختيار الواقعية وخلق شخصية منوذجية متتلك 
مهارات للتواصل مع اآلخرين وفي مقدمتهم األطفال.

وأوضحت السويدان ان الدورة تستهدف املعلمني 
واملعلمات واإلخصائيني االجتماعيني إضافة الى 
اولياء األمور، مشيرة الى ان املركز مستمر لتقدمي 
الدورات والندوات التوعوية التي تصب في صالح 

الفئات املجتمع املختلفة.

)قاسم باشا( جانب من احلضور خالل الدورة  

»النجاة الثانوية« تنتخب رئيساً ملجلس طالبها

فــي عــرس دميوقراطــي 
جميــل، وحتــت رعايــة مدير 
اإلدارة العامــة ملدارس النجاة 
د.عبداهلل الكندري الذي لم يأل 
جهدا في تفعيل دور األنشطة 
التربويــة وغــرس القيم التي 
حتمل الطالب املسؤولية في هذه 
املرحلة، نظمت مدرسة النجاة 
الثانوية فــي حولي انتخابات 
مجلس الطالب حتت إشــراف 
مدير املدرسة عبداهلل العجمي، 
واملدير املساعد بدر العبدالغفور 
ومبشــاركة لفيف من رؤســاء 

األقسام واملعلمني.
ومتثلــت اللجنة املشــرفة 
علــى االنتخابــات بحضــور 
جلنــة االنتخــاب املتمثلة في 
املدير املساعد بدر العبدالغفور 
واملشــرف اإلداري كــرم جاد، 
وكل من روائع األقسام ومكتب 
اخلدمــة االجتماعيــة وميثله 
يســري يونــس وبســيوني 
عبدالسميع ومعلمي الفصول، 

وقد فــاز الطالــب أحمد محمد 
زهير الطالب بصف ٢/١٢علمي 
واملتفــوق علميا في دراســته 
واحملبب جلميع الطالب وفقه 
اهلل ملا يحب ويرضى وخلدمة 
زمالئه الطالب. وأكد القائمون 
على العملية االنتخابية ضرورة 
اختيار الطالب ملن ميثلهم في 
مجلــس الطالب مــع احلرص 
على اختيــار األجدر واألصلح 

ألنهم عماد املستقبل، ومجلس 
الطالب هو طريقهم للمستقبل 
البرملاني، إذ ميكنهم من التدريب 
على كيفية االختيار احلر دون 
مؤثرات خارجية. كما أكد مدير 
املدرسة دور التنظيمات الطالبية 
في إعداد جيل قيادي قادر على 

حتمل املسؤولية.

إدارة املدرسة مع املجلس الطالبي

طالب النجاة يشاركون في العملية الدميوقراطية

استحواذ غير 
الكويتيني على 
ما يقارب %70 

من الوظائف
في القطاع 

العقاري

املرزوق: تعاون 
بني »لوياك« 

و»العثمان« لتطوير 
قدرات الشباب

فاطمة العازمي

العيسى خالل اجتماعه بالقيادات التربوية: التعليم الخاص ليس أفضل من »العام«

طالب 166 مدرسة عامة وخاصة يشاركون في دراسة »تيمز«
عبدالعزيز الفضلي

عقدت وزارة التربية صباح 
امس اجتماعا موســعا حول 
حتليل نتائج تقرير دراســة 
»تيمز« ٢٠١5 والذي نشر عبر 
املركز الوطني لتطوير التعليم  
بحضور وزير التربية وزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
ووكيل وزارة التربية د.هيثم 
األثري والوكيل املساعد لقطاع 
التعليم العام فاطمة الكندري 
املناهــج د.ســعود  ووكيــل 
احلربي ومدير مركز تطوير 
التعليــم د.صبيــح املخيزمي 
ومديري املناطق التعليمية.

في البداية، ثمن العيسى 
جهــود مديــر مركــز تطوير 
التعليــم د.صبيــح املخيزمي 
واهتمامــه مبعرفــة جوانب 
الضعف في كل أطراف العملية 
التعليمية، مؤكدا أهمية النظر 
املــدرس  أداء  الــى حتســني 
املدرســية  والطالب والبيئة 

للحصــول على ترتيب أعلى 
في السنوات املقبلة، مضيفا 
تيمــز  دراســة  نتائــج  ان 
الثانوية  ونتائج مخرجــات 
العامة يشــارك فيهــا أولياء 
األمور، حيث تعمل 75% من 
املؤسســات التعليميــة على 
إشراك ولي األمر ألهمية هذا 
اجلانــب. وبني العيســى ان 
التعليم اخلاص ليس أفضل 
من العــام بل تختلف عوامل 

العملية التعليمية في كل نظام 
لقياس أداء املدارس وإشراك 
جميع أطرافها وتفعيل دورهم 
ينعكس علــى األداء الطالبي 
بالتأكيد، ان هذه املؤشــرات 
تعطينــا دافعيــة إلصــالح 
التعليم خالل السنوات املقبلة 
ولو كانت مرتفعة ملا نظرنا 
الى موضع اخللل في العملية 
التعليميــة. مــن جانبه، أكد 
مدير املركز الوطني لتطوير 
التعليــم د.صبيــح املخيزمي 
انــه مت تطبيق دراســة تيمز 
في ظل املناهج السابقة وهي 
الدراســة العاملية التي تعنى 
بقياس مستوى أداء الطالب 
في مادتي الرياضيات والعلوم، 
وذلك من قبل املنظمة الدولية 
لتقييــم التحصيل التربوي، 
وتهدف دراسة تيمز الى توفير 
قاعــدة بيانــات يســتخدمها 
صانعو القرار في إيجاد حلول 
لتطوير وحتسني تعليم املواد 
املســتهدفة وحتديد العوامل 

املؤثرة فــي حتصيل الطلبة 
لهذه املواد ملا يعود بالفائدة 
للمعلــم والطالب واملدرســة 
إلى جانــب تقييم مســتوى 
التحصيــل العلمــي ملادتــي 
الرياضيات والعلوم مقارنة 
بالدول املشاركة وقد شاركت 
الكويت في الدورة السادسة 
التــي طبقــت في عــام ٢٠١5 
السابعة  وســتجري دورتها 

في عام ٢٠١9.
وذكــر املخيــزمي انــه مت 
اختيار العينة التي مت تطبيق 
الدراسة عليها للصفني الرابع 
والثامن بشــكل عشوائي من 
قبــل املنظمة الدولية لتقييم 
التحصيــل التربــوي، وقــد 
شــاركت ١٦٦ مدرســة لعينة 
الصف الرابع للطالب املشاركني 
في الدراسة، وتنقسم إلى ١٢٠ 
مدرســة من مدارس التعليم 
العام بواقع ٢397 طالبا ملادتي 
العلــوم والرياضيات و٢4١5 

ملهارات احلساب املبسط.

جانب من االجتماع


