
محليات
اخلميس ٢ ديسمبر ٢٠٢١

08

«الدوائية» تفوز بانتخابات جمعية كلية الصيدلة

آالء خليفة

أعلن عميد شــؤون الطلبة 
بالوكالة ورئيس اللجنة العليا 
الكويت  لالنتخابات بجامعــة 
د.سلمان العنزي عن فوز قائمة 
الدوائية في انتخابات جمعية 
كلية الصيدلة بـــ ١٥٠ صوتا، 
وتلتهــا قائمــة الرؤيـــة بـ ٦٢ 
صوتا. وكانت عملية االقتراع 
فــي انتخابات كليــة الصيدلة 

الفرز من خالل استوديو جريدة 
آفاق اجلامعية، وتقدم بالشكر 
اللجان  إلــى جميــع  اجلزيــل 
العاملة في االنتخابات مبا فيها 
اللجنة اإلعالمية على جهودهم 
فــي تغطية أحداث االنتخابات 
بطريقة حديثة وسلسة تواكب 
العصــر احلديــث والطفــرة 
التكنولوجيــة. بدورها، قالت 
رئيسة جلنة اقتراع انتخابات 
جمعية الصيدلة طالبات شيخة 

الســعيد إن أجواء االنتخابات 
ســارت بكل سالســة ويســر 
خالل العمليــة االنتخابية في 
كلية الصيدلة، موضحة أن عدد 
املقترعات وصل ١٠٠ طالبة من 
أصل ٣٧١ طالبة حتى الســاعة 
١٢ ظهرا. وحــول القوائم التي 
تخــوض انتخابــات جمعيــة 
الصيدلة، أوضحــت أن قائمة 
الرؤية وقائمة الدوائية تتنافس 
على انتخابات جمعية الصيدلة.

خاضتها ألول مرة منافسة قائمة «الرؤية»

الطلبة حرصوا على اإلدالء بأصواتهم تسليم بطاقات االقتراع للطلبة

بجامعة الكويــت قد بدأت في 
متــام الســاعة ٩ صباحا، ومت 
إغالق الصناديق الساعة ٣ ظهرا، 
وخاضت القائمتان االنتخابات 
ألول مرة، حيث فازت املستقلة 
العامــني املاضيني،  بالتزكيــة 
و«الصيدلية» قبلها على مدار 

٣ سنوات بالتزكية كذلك.
وقال العنزي إن انتخابات 
هذا العام متيزت بعرض مباشر 
لألجواء االنتخابيــة ولنتائج 

٢٦ مدرسة جديدة في «غرب عبداهللا املبارك»
عبدالعزيز الفضلي

تعمــل وزارة التربيــة علــى االنتهاء 
مــن اجناز ٢٦ مدرســة جــار العمل على 
انشــائها مبنطقة غرب عبــداهللا مبارك، 

وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
وفي هــذا الســياق، كشــفت مصادر 
تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان هذه املدارس 

تشمل جميع املراحل الدراسية وهي قيد 
االنشاء، مشيرة الى ان بعضها دخل مرحلة 
التشــطيبات النهائية وجار عمل الالزم 
لالنتهاء من اجنازها بشكل كامل، مبينة 
ان الــوزارة تعمل حاليــا على توفير كل 
االحتياجات املطلوبة قبل استالمها، وهناك 
عدد كبير من تلك املدارس ستكون جاهزة 
الستقبال الطلبة في العام الدراسي ٢٠٢٢- 

٢٠٢٣.وأضافت املصادر ان تعليمات صدرت 
بضــرورة االســتعداد لتجهيــز الهيئات 
التعليمية واإلدارية لهذه املدارس وحصر 
املتعلمني فيها لتوزيع املعلمني واملعلمات، 
الفتة الى أن املنطقة في ازدياد يومي من 
ناحية سكن املواطنني فيها، لذلك أصبحت 
احلاجة ملحة الفتتــاح املدارس وتوفير 
عناء الذهاب الى مدارس املناطق املجاورة.

جاٍر تشطيب بعضها الفتتاحها خالل العام الدراسي املقبل

«التربية» ناقشت عودة مدارس التعليم اخلاص
عبدالعزيز الفضلي

عقد وكيــل وزارة التربية 
د.علي اليعقوب والوكيل املساعد 
للتعليــم اخلــاص والنوعــي 
د.عبداحملسن احلويلة والوكيل 
املســاعد للبحــوث التربويــة 
واملناهــج والوكيــل املســاعد 
للتعليــم العام باإلنابة صالح 
دبشة اجتماعا مع االخصائية 
التربوية فــي التربية املبكرة 
التربويــة واالبداع  والقيــادة 
د.دنا املشعان ملناقشة العودة 
الكاملة ملدارس التعليم اخلاص 
فــي الفصــل الدراســي الثاني 
ومعاجلة بعض العوائق التي 
تتعلق بالعودة الكاملة والعمل 
على إيجاد احللول بالتعاون بني 

«التربية» و«الصحة».
وقالــت موجه عام باالنابة 
مادة علوم األسرة واملستهلك 

والتدابير االحترازية الصحية.
وأضافت العــراك أن هناك 
عــدة اقتراحــات قدمــت خالل 
االجتماع ضمنها رجوع بعض 
املــواد التــي مت وقفها من قبل 
وزارة الصحة مثل املوســيقى 
واألنشــطة األخرى، ومناقشة 
عودة الطلبــة غير احملصنني 

واألقــل مــن ١٢ عامــا في حال 
سفرهم وعودتهم للبالد، حيث 
يتم حجر الطالب في حال السفر 
وفحصــة مرتني فــي أول يوم 
واليوم السابع من احلجر، وفي 
حال إن كانت النتيجة سليمه 
يســتطيع الدخول للمدرســة 

بشكل طبيعي.
 من جانبها، قالت االخصائية 
التربوية فــي التربية املبكرة 
التربويــة واالبداع  والقيــادة 
د.دنا املشعان انه متت مناقشة 
العودة الشاملة للمدارس بحذر 
مــع االلتــزام باالشــتراطات 
الصحية ومت تقدمي ومناقشة 
مقتــرح زيــادة عــدد الطالب 
في الفصول وتســهيل بعض 
االجراءات املتخذة في املدارس 
باإلضافــة إلى تســهيل عودة 
املعلمني احملصنني من االجازات 

من غير أي عوائق.

خالل الفصل الدراسي الثاني مع االلتزام التام باالشتراطات الصحية

د.علي اليعقوب ود.عبداحملسن احلويلة خالل االجتماع

ورئيس غرفة العمليات ورئيس 
االشتراطات الصحية في ادارة 
التعليم اخلاص عذراء العراك 
انــه مت عقد اجتماع ملناقشــة 
مقترح العودة الكاملة للطلبة 
فــي الفصــل الدراســي الثاني 
ملــدارس التعليــم اخلاص مع 
مراعاة االحتفاظ في االشتراطات 

.. وبحثت مع «الصحة» اشتراطات املقاصف املدرسية

١٣٠٠ حلقة تعليمية ملادتي التربية اإلسالمية والقرآن

عبدالعزيز الفضلي

املســاعد  الوكيــل  عقــد 
للتنمية التربوية واألنشــطة 
بوزارة التربية فيصل املقصيد، 
اجتماعا مع الهيئة العامة للغذاء 
الوكيــل  والتغذيــة برئاســة 
املســاعد ونائب املديــر العام 
لقطاع شؤون تغذية املجتمع 
د.نــوال احلمــد بديــوان عام 
الوزارة، بهدف مناقشــة مواد 
القرار الوزاري ٢٠٢١/٥ املتعلق 
بالئحة املقاصف املدرسية التي 
تشمل االشــتراطات الصحية 
التي مت اعتمادها من قبل وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح. 
وتناولــت د.نــوال احلمد 
مــواد الالئحة التــي تضمنت 
الواجب توافرها  االشتراطات 
في املقصف املدرسي والعاملني 
فيه، وشروط تخزين وحفظ 
املــواد الغذائية وفــي األغذية 

عبدالعزيز الفضلي

أشــاد املوجه الفني العام 
د.محمد الراشد بدور توجيه 
التربية اإلسالمية في حتقيق 
عدة إجنازات بتعاون اجلميع، 
مؤكــدا تصويــر ١٣٠٠ حلقة 
التربيــة  تعليميــة ملادتــي 
الكرمي،  اإلســالمية والقــرآن 
وذلك بتضافر جهود املناطق 
الديني  التعليميــة والتعليم 
والتعليــم اخلاص والنوعي، 
معلنــا املوافقــة مبدئيا على 
تخرج املعلمني املتخصصني 
بتدريس مــادة القرآن الكرمي 
بالتنســيق بني كلية التربية 
األساســية ووزارة التربيــة، 
وإصــدار كتابــني تربويــني 
كتــاب بعنــوان «امليــزان في 
إعــداد االمتحــان» والثانــي 
بعنــوان «التبيان في الترقي 
للوظائف اإلشرافية»، مشيرا 

التي  واملشــروبات الصحيــة 
تعزز مــن طاقتهم هو املطلب 
األساســي للتعــاون الوثيــق 
بــني اجلهات املعنيــة املتمثلة 
فــي وزارتي التربية والصحة 
والهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
مشيرة الى ان حتسني السلوك 

بحضور املوجهني واملوجهات 
الفنيني واملتقاعدين وتكرميهم 
على جهودهم الكبيرة.  بدوره، 
أكد املوجه الفني األول مبنطقة 
التعليمية ورئيس  اجلهــراء 
جلنــة اإلعــالم والعالقــات 
العامة عبدالرحيم السرحان 

الغذائي للطالب يتحقق بخلق 
التوعية املســتدامة املطلوبة 
وتوفير املعلومــات، والهيئة 
مســتعدة ملســاعدة املــدارس 
على اختيــار األفضل للطالب 
لتصحيح السلوكيات الغذائية 

اخلاصة بهم.

أن التواصل وتقوية العالقة 
بــني املوجهــني الفنيــني أحد 
اللجنــة االجتماعية  أهــداف 
باإلضافة إلى تزويد املوجهني 
بالتوجيهات التربوية خلدمة 
امليدان والترحيب باملوجهني 

اجلدد وتكرمي املتقاعدين.

فيصل املقصيد ود.نوال احلمد خالل االجتماع

جانب من املشاركني في اجتماع املوجهني الفنيني ملادة التربية اإلسالمية

واملشروبات من حيث األصناف 
واملواصفات والعبوات ووزنها 
الشــروط  وحجمها باإلضافة 

اخلاصة للمنتج.
وأكدت احلمد أن حتســني 
تغذيــة الطــالب وأوضاعهــم 
الصحية عبــر توفير األغذية 

أن هنــاك كتــاب ثالــث حتت 
الطبــع.  جــاء ذلــك خــالل 
االجتمــاع العــام للموجهــني 
الفنيني ملادة التربية اإلسالمية 
للعــام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 
والذي أقيــم صباح أمس في 
نادي بوبيان مبنطقة سلوى، 

معاون الشؤون في احلرس زار «التربية اخلاصة» بحولي

قام املعاون للشؤون املالية 
وإدارة املــوارد فــي احلرس 
الوطني اللواء رياض طواري 
بزيــارة إلــى إدارة مــدارس 
التربيــة اخلاصــة مبحافظة 
حولي وذلك لبحث تقدمي الدعم 

لفئة ذووي الهمم.

متقاعد الشيخ أحمد النواف، 
ووكيل احلرس الفريق الركن 
م.هاشــم الرفاعــي، وتفعيال 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
الدعم  للحــرس فــي تقــدمي 
واملساندة ملختلف القطاعات 
في الكويت. وأضاف سعدنا 

بزيــارة إخواننــا فــي إدارة 
التربيــة اخلاصــة  مــدارس 
مبحافظة حولي، لتقدمي الدعم 
لفئة ذوي الهمم العزيزة على 
قلوبنــا والتــي حتظى بدعم 
ورعايــة قيادتنا الكرمية في 

احلرس الوطني.

وقال اللواء رياض طواري 
إن الزيارة جــاءت بناء على 
العليــا  القيــادة  توجيهــات 
للحــرس الوطنــي ممثلة في 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ ســالم العلي، ونائب 
رئيس احلــرس الفريق أول 

اللواء رياض طواري خالل زيارته إدارة مدارس التربية اخلاصة في حولي

جامعة الكويت: املوافقة على إنشاء صندوق
الدعم املالي وقبول طلبة املنح الثقافية و«السفارات»

تأكيداً ملا انفردت «األنباء» 
بنشــره فــي عددهــا أمس، 
ترأس مدير جامعة الكويت 
باإلنابــة أ.د.بــدر البديــوي 
اجتمــاع مجلــس اجلامعــة 
صباح أمــس االول في قاعة 
اجتماعــات مجلس اجلامعة 
التابعة ملكتب مدير اجلامعة 
باخلالديــة، وذلــك بحضور 

أعضاء املجلس.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
أمــني عام اجلامعــة باإلنابة 
واملتحــدث الرســمي باســم 
اجلامعة أ.د.مرضي العياش 
إن مجلس اجلامعة ناقش في 
اجتماعه البنود املدرجة على 
جدول أعمالــه، حيث صدق 
املجلس على محضر االجتماع 
الذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٤، 
كما اطلع على تقرير متابعة 
قرارات مجلس اجلامعة في 

اجتماعه رقم ٢٠٢١/٨.
وأشار العياش إلى املوافقة 
على قبول طلبة املنح الثقافية 
ومنح السفارات، وعلى مقترح 
الضوابــط واجراءات عملية 
االنتداب للتدريس أو املساعدة 
فــي التدريــس مــن خــارج 
اجلامعــة، وموافقة املجلس 
على زيادة رســوم تسجيل 
اختبارات القدرات األكادميية 
الورقيــة لتصبح ١٠ دنانير 
للمــادة اعتبــارا مــن العام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، واقتراح 
كليــة العلــوم االجتماعيــة 
بإطالق اســم املرحوم بإذن 
اهللا تعالى أ.د.شــفيق ناظم 

الكويــت  جامعــة  وضــع 
العامليــة  بالتصنيفــات 
ملؤسســات التعليــم العالي 
التالية: مذكرة بشأن املنهجية 
املتكاملــة بتجهيز البيانات 
املطلوبة للمؤشرات األكادميية 
اخلاصة بالتصنيف العاملي، 
الطلبــة  مذكــرة قبــول 
العامليني في جامعة الكويت، 
ومذكــرة بشــأن حتديد 
البيانات املطلوبة في التقارير 

السنوية للكليات، 
مذكرة بشأن تطوير املوقع 
والتواجد االلكتروني جلامعة 

الكويت، 
مذكرة بشأن نظام تقييم 

أعضاء الهيئة األكادميية، 
مذكــرة بشــأن مبــادرة 
«اجلامعة فخر»، مذكرة بشأن 
الطلبة والباحثني من  إلزام 
هيئة أكادميية ومن منتسبي 
جامعــة الكويت كتابة جهة 
االنتمــاء Affiliation اخلاص 

بجامعة الكويت.
وذكر أنه متت مناقشــة 
كتــاب وزير التعليم العالي 
رقم ١٠٩٧ بشأن تقرير فريق 
العمل املشــكل مــن اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
التعليــم  وضمــان جــودة 
واخلاص في إعداد دراســة 
بشأن حتسني تصنيف جامعة 
الكويــت، واســتمع لعرض 
مرئي مقدم من قبل املختصني 
حول املقترحات والتوصيات 
الفنية بشأن كيفية تطوير 
التصنيــف جلامعة  ورفــع 

الكويــت بــني التصنيفــات 
العاملية املعتمدة وضوابطه 
وشروطه وذلك لتهيئة البيئة 
املناســبة لرفــع تصنيــف 

جامعة الكويت.
وأفاد بأن مجلس اجلامعة 
وافــق علــى مقتــرح عمادة 
القبول والتســجيل بشــأن 
حتديــد الرســوم اخلاصــة 
اللغــة  مقــررات  بجميــع 
اإلجنليزيــة التابعــة ملركز 
اللغــات، وذلــك بالنســبة 
الستمرار الطلبة املفصولني 
فصال نهائيا بسبب انخفاض 
معــدل التخصص أو املعدل 
العام من الدراسة في جامعة 
الكويت، وفق نظام طلبة رفع 
املعدل - قانــون اجلامعات 
احلكوميــة، ورأي مكتــب 
نائب مدير اجلامعة للشؤون 

العلمية في هذا الشأن.
كمــا وافق علــى مقترح 
كلية احلقوق بشأن تعديل 
الفقــرة الثانيــة مــن البند/ 
سادســا للمــادة اخلامســة 
من الئحة النظام الدراســي 
لكليــة احلقــوق واخلاصة 
باحتساب املعدل العام ألول 
١٠ مقــررات مختلفة حصل 
فيها الطالب على تقدير F أو 
FA وإعادة دراستها على أن 
يتم التطبيق بدءا من العام 
اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وإنشاء 
صندوق الدعم املالي بجامعة 
الكويــت وفقا للمادة ٣٨ من 
القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٩ 
في شأن اجلامعات احلكومية.

زيادة رسوم تسجيل اختبارات القدرات األكادميية الورقية إلى ١٠ دنانير للمادة

د.مرضي العياش

الغبرا على إحــدى القاعات 
الدراسية بالكلية ورأي مكتب 
نائب مدير اجلامعة للتخطيط 

بهذا الشأن.
وناقش مجلس اجلامعة 
اقتــراح مكتب نائــب مدير 
اجلامعة للتخطيط التنسيق 
بني جامعة الكويت وديوان 
اخلدمة املدنية عند استحداث 
أي برنامج أو تخصص جديد 
باجلامعة واستحداث املسمى 
الوظيفي املتوافق مع البرنامج 
قبل أن يتم فتح القبول بهذه 
البرامــج العلميــة، وناقش 
االستبدال النقدي لإلجازات 
الدورية للموظفني حيث قرر 
املجلس أن يتم دراســة هذا 
املوضوع من جميع اجلوانب 
القانونية واإلدارية ووضع 
اآللية والضوابط املناســبة 

لذلك.
إلــى أن مجلس  وأشــار 
اجلامعة استعرض التقرير 
الدولــي األول للجنة تعزيز 

ندب ١٣ أكادمييًا للعمل باملكاتب الثقافية 

ترقية ٩ إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك

وافق املجلس على قرارات مدير اجلامعة باإلنابة باملوافقة 
مبوجب التفويض املمنوح له من مجلس اجلامعة ومبوجب 
القانون ٧٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن اجلامعات احلكومية على طلب 
وزارة التعليم العالي انتداب بعض أعضاء الهيئة األكادميية 
انتدابا كليا ملدة عام للعمل باملكاتب الثقافية، وموافقة مجالس 

األقسام العلمية ومجالس الكليات كاآلتي: 
١ - د. مشاري الهاجري كلية العلوم اإلدارية - مكتب دبي
٢ - د.حصة العجيان كلية العلوم اإلدارية - مكتب لندن
٣ - د.عبير الشرهان كلية العلوم اإلدارية - مكتب أستراليا
٤ - د.نايف الشمري كلية العلوم اإلدارية - مكتب واشنطن
٥ - د.عبداحملســن القحطانــي كليــة التربيــة - مكتب 

اإلسكندرية

٦ - د.خالد احملارب كلية التربية - مكتب اإلسكندرية
٧ - د.محمد اجلاراهللا كلية احلقوق - مكتب عمان

٨ - د.بندر املطيري كلية احلقوق - مكتب دبي
٩ - د.حمود القشعان كلية العلوم االجتماعية - مكتب 

عمان
١٠ - د.فواز عبدامللك كلية الهندســة والبترول - مكتب 

لوس اجنيليس
١١ - د.عبدالرحمن الرجعان كلية الشــريعة والدراسات 

اإلسالمية - مكتب االسكندرية
١٢ - د. فهيمة العوضي كلية العلوم - مكتب إيرلندا

١٣ - د.فاطمة بوجــروة كلية العلوم احلياتية - مكتب 
لوس اجنيليس

ذكــر العياش أن مجلس اجلامعة وافق على اقتراح 
بعــض الكليات بترقية ٩ أعضاء هيئة تدريس لدرجة 

أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، كاالتي: 
أوال: الكليات العملية

١ - د. عبدالوهاب سالم املسلم كلية الهندسة والبترول 
الهندسة الكيميائية - أستاذ

٢ - د. محمد وائل بيدس كلية الهندســة والبترول 
الهندسة الكهربائية - أستاذ

٣ - د. أبرار ناهس العنزي كلية طب األسنان العلوم 
الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك

٤ - د. أســماء محمــود اليحيى كلية طب األســنان 
العلوم الوقائية وعلوم النمو والتطور - أستاذ مشارك

٥ - د. حامد هالل احلمادي كلية علوم احلاســوب 
العلوم - أستاذ مشارك

ثانيا: الكليات اإلنسانية واالجتماعية

١ - د. ســعاد عبدالعزيــز الفريــح التربية املناهج 
وطرق التدريس - أستاذ

٢ - د. أمينة ســالم الديحاني اآلداب اللغة العربية 
وآدابها - أستاذ مشارك

٣ - د. أنس فيصل التورة احلقوق القانون اخلاص 
- أستاذ مشارك

٤ - د. ثامر عموش املطيري الشــريعة والدراسات 
اإلســالمية الفقه املقارن والسياسة الشرعية - أستاذ 

مشارك

مراجعة حتسني تصنيف جامعة الكويت ووضع خطة لرفع تصنيفها عامليًا 
مقترح بضوابط عملية االنتداب للتدريس أو املساعدة بالتدريس من خارج اجلامعة

تنسيق بني اجلامعة وديوان اخلدمة عند استحداث أي برنامج أو تخصص جديد


