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الزيد لـ »األنباء«: الكويت حتتاج إلعادة 
النظر في منظومة التعليم املدرسي

بدء التحويل بني كليات اجلامعة إلكترونياً

هيئة التدريس لتعيني 
أمني عام للجامعة باألصالة

االء خليفة

اوضح خبير التعليم وعضو هيئة التدريس في كلية التربية 
بجامعة الكويت ومؤســس نظرية التعلم املنهجي د.زيد الزيد ان 
املشكلة الدائمة لتدني مستوى ومخرجات التعليم املدرسي احلكومي 

بالكويت حتتاج إلعادة النظر 
في منظومة التعليم املدرســي 
وحتديدا من القيادات إلى تصميم 
املناهــج التعليمية الصحيحة 
وصوال إلى آلية اختيار وتقييم 
أفضل مديري املدارس ورؤساء 
األقسام واملعلمني. وقال الزيد 
في تصريح خاص لـ »األنباء«: 
أليــس إلغــاء كل من حصص 
التنمية والندب، وأمور كثيرة ال 
حاجه لذكرها، خصوصا املتعلقة 
باملشاريع ذات امليزانيات املالية، 
يعتبــر دليال واضحــا على أن 
قيادات وزارة التربية احلالية 

قد أخطأوا خطأ كبيرا في عملهم.
وتابع قائال: إن مشكلة التعليم في الكويت هو بسبب قيادات 
وزارة التربيــة غير القادرة على وضــع فكرة تعليمية صحيحة 
وتنفيذهــا مبنهجيــة علمية وفقا للممارســات التعليمية املثبتة 
علميا )التعليم ال يتطور باملال، بل باألفكار الصحيحة والسليمة 
واملثبتة علميا(. وطلب الزيد من احلكومة االلتفات الى حال وزارة 
التربية والتي تعد من اهم وزارات الدولة كونها املعنية بالتربية 
والتعليم وتخريج االجيال وايجاد حل لتلك املشاكل التي يعاني 
منها التعليم في الكويت وباسرع وقت ممكن اذا كنا ننشد كويتا 

جميلة وغدا مشرقا ودولة متقدمة ومتطورة.

أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن بدء تقدمي طلبات التحويل 
http:// portal.ku.edu.kw/ إلكترونيــا من خالل موقــع التســجيل
sis وذلك خالل الفترة من الســاعة العاشرة صباح الثالثاء وحتى 
الســاعة الثانية عشرة )منتصف الليل( يوم اخلميس ١٧ اجلاري. 

وذلك وفقا ملا يلي:
- التحويل يكون من كلية ألخرى بعد استيفاء الطالب للشروط 

العامة واخلاصة للتحويل. 
الطالب املجتاز ٤5 وحدة دراسية فأقل املستوفي لشروط التحويل 

األخرى ستظهر له رسالة تتضمن حتويله إلى الكلية األخرى. 
الطالب املجتاز أكثر من ٤5 وحدة دراســية واملستوفي جلميع 
شــروط التحويل األخرى ســتظهر له رســالة تفيــد بقبول طلب 
التحويل، وأنه ســيبت في الطلب بعد عرضه على جلنة الشؤون 
الطالبية باجلامعة.  ويســمح بتقدمي طلبــات التحويل إلكترونيا 
للطلبة املستوفني لشروط التحويل من دفعات ٢٠١3 وما بعد فقط.
الطلبــة دفعــات ٢٠١٢ وما قبــل عليهم مراجعة عمــادة القبول 
والتسجيل خالل ساعات الدوام الرسمي في الفترة ١5/8- ١٧/8/٢٠١٧.
الطلبــة دفعــة ٢٠١5 وما بعد ال يحق لهم التحويل إلى أي كلية 
أخــرى بعــد اجتياز 6٠ وحدة دراســية. والطالب غير املســتوفي 
لشروط التحويل ستظهر له رسالة تفيده بالشروط الواجب عليه 
اســتيفاؤها ليتمكــن من تقدمي طلب التحويل الحقا.  وال يســمح 
للطلبة املقيدين في كليات احلقوق والطب والصيدلة وطب األسنان 

بالتحويل وفقا لهذا النظام.

آالء خليفة

هنأ رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. 
أنور الشــريعان األسرة اجلامعية مبناسبة انتهاء العام الدراسي 
احلالي بنهاية الفصل الدراســي الصيفي، متمنيا إجازة ســعيدة 

الشــريعان  للجميــع. وأعرب 
عــن أمله في أن يحســم وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د. محمــد الفارس أمــر تعيني 
أمــني عام للجامعــة باألصالة، 
فالدكتور آدم املال القائم بأعمال 
األمني العام ألكثر من عامني وهو 
يعتبر من الكفاءات األكادميية 
واإلدارية، وقد كان أداؤه متميزا 
خالل الفتــرة األخيرة في ظل 
التــي تعانــي منها  الظــروف 
اجلامعة فيما يخص امليزانية، 
وحذر الشــريعان من ترشيح 
شخص ذي توجهات فكرية أو 

سياسية كما يثار حاليا في بعض األوساط.

د.زيد الزيد

د. أنور الشريعان 

ً ولي العهد: الكويت فقدت رمزاً فنياً رائدا

أعرب ســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد عن بالغ حزنه 
وصادق مواساته لوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى الفنان الكبير 
عبداحلســني عبدالرضا، مشيرا سموه الى ان الكويت قد فقدت 
برحيله رمزا فنيا رائدا مستذكرا سموه اسهامات الفنان الراحل 
احلافلــة باإلبداعات واإلجنازات الفنية على مر عقود من الزمن 
والتــي قدم خاللها أعماال متميــزة وهادفة تناولت هموم وطنه 
وأمته اخلليجية والعربية في ازمنة مختلفة ودوره الكبير في 
النهوض باحلركة املســرحية في الكويت. كما اعرب سموه بأن 
أعمــال الفقيد االبداعية اثرت الرصيــد الفني الكويتي والعربي 
والتي ستبقى خالدة في ذاكرة اهل الكويت مكتسبا الراحل بها 
تقدير ومحبة جمهور عريض داخل الوطن وخارجه كما ساهم 
بكل اخالص في تكوين جيل من الفنانني الكويتيني املتميزين، 
سائال املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه 
فسيح جناته ويلهم ذويه وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد


