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االثنني ٤ يوليو ٢٠٢٢ محليات

الرومي: ٤٠ ألف طالب و١٦٩٥ عضو هيئة 
تدريس في ١٦ كلية بجامعة الكويت

خالل معرض الفرص الدراسية السنوي الذي نظمه احتاد طلبة جامعة الكويت

د.يوسف الرومي متوسطا املشاركني في املعرض

برعاية وحضور مدير 
جامعة الكويت د.يوسف 
الرومــي وعميد شــؤون 
الطلبة بالوكالة د.سلمان 
العنــزي ومشــاركة عدد 
مــن الرعاة، أقامت رابطة 
التابـعــة  املستجـديــــن 
لالحتــاد الوطنــي لطلبة 
الكويت معرض  جامعــة 
الفرص الدراسية السنوي 
خلريجي املرحلة الثانوية 
في حديقة الشهيد أول من 

أمس.
وفي هذا الصدد، أعرب د.يوسف الرومي 
خالل جولته في املعرض عن سعادته وفخره 
بتنظيم هذا املعرض السنوي لتعريف أبنائنا 
خريجــي الثانوية على تخصصات جامعة 
الكويت، مضيفا أن جامعة الكويت لديها ١٦ 
كلية أكادميية ونحو ٤٠ ألف طالب وطالبة، 
و١٦٩٥ عضوا هيئــة تدريس، وهم جميعا 
فــي خدمــة أبنائنا الطالب الذيــن هم على 
رأس أولويات اإلدارة اجلامعية، متمنيا لهم 
التوفيق في اختياراتهم من األقسام العلمية 
العديدة في اجلامعة، مشيرا إلى أن استمرارية 
دراسة الطلبة في اجلامعة تضمن حصولهم 

على املؤهالت التي حتتاجها الكويت.
بدوره، قال د.سلمان العنزي إن الهدف 
من املعرض توعية خريجي املرحلة الثانوية 
بتخصصات جامعة الكويت حتى يحسنوا 
االختيار، مشيرا الى أن عمادة شؤون الطلبة 
تقــدم كل الدعــم لالحتاد الوطنــي في هذا 
النشــاط فيمــا يتعلق بالفرص الدراســية 
ألبنائنــا خريجي املرحلــة الثانوية، كونه 
حتــت رعاية وتوجيه مــن مدير اجلامعة، 
داعيا اخلريجني بعد مرحلة التسجيل الى 
أن يطلعوا على لوائح ونظم جامعة الكويت، 
الســيما عمادة شؤون الطلبة، الفتا إلى أن 
جميع املعلومات سوف يجدونها على املوقع 

اإللكتروني ووسائل التواصل، متمنيا لهم 
التوفيق في حياتهم اجلامعية.

من جانبه، ذكر رئيس االحتاد الوطني 
لطلبة جامعة الكويت علي احلربي أن املعرض 
يقدم املعلومات الكافية التي يحتاجها خريجو 
املرحلة الثانوية فيما يتعلق بالتسجيل في 
جامعة الكويت، وشروط القبول في الكليات 
العلمية وطبيعة دراســتها، مشيرا إلى أن 
االحتاد الوطني لطلبة جامعة الكويت على 
أمت االستعداد ملســاعدة الطلبة والطالبات 
من فترة تســجيلهم فــي اجلامعة إلى حني 
تخرجهــم بإذن اهللا، متمنيــا لهم التوفيق 
والنجاح، واملعرض مستمر حتى اليوم من 

الساعة ٤ عصرا إلى ٩ مساء.
مــن جهة اخرى، اســتقبل مدير جامعة 
الكويت د.يوسف الرومي أمس رئيس الهيئة 
اإلدارية باالحتــاد الوطنــي لطلبة جامعة 

الكويت علي احلربي.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بني 
اإلدارة اجلامعيــة واالحتاد الوطني لطلبة 
اجلامعــة فــي كل مــا يخــص املوضوعات 
والقضايا الطالبية، والتواصل مع االحتاد 
واالستماع آلرائه، حيث مت تقدمي العديد من 
املقترحات من قبل االحتاد الوطني ومناقشتها 

بلجنة العمداء واملوافقة عليها.

إقبال طالبي على املعرض

«طب األسنان» نظمت جتمعًا خلريجيها

نظمت كلية طب األسنان بجامعة الكويت 
جتمعا خلريجــي الكلية من الدفعة األولى 
حتــى الوقت احلالي، وذلك بحضور القائم 
بأعمال عميد الكلية د.راشد العازمي والعميد 
األسبق د.جواد بهبهاني واملدير اإلداري جواد 
الغريب ورؤساء األقسام العلمية وأعضاء 

هيئة التدريس واحملتفى بهم.
وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.راشد 
العازمي إن هذا التجمع يعد األول من نوعه 

على مستوى الكلية، يهدف إلى مد جسور 
التواصــل مع وبني أكبر عــدد من خريجي 
الكلية على مدى السنوات السابقة، السترجاع 
ذكريات الدراســة وتقويــة أواصر الزمالة 
والصداقة خاصة مع ضغوط العمل سواء 
بالقطاع العام أو اخلاص، مقدما شكره اجلزيل 
ملن حضــر وكذلك ملن يتمكن من احلضور 
واملنظمني للفعالية وإلى شركة نون الطبية 
لدعمها ومساهمتها في إجناح هذا التجمع.

صورة جماعية للمشاركني في احلفل

«التربية»: رفض جميع تظلمات طلبة الثانوية العامة

..وتدعو املدارس إلغالق التكييف عند انتهاء الدوام وبدء العطلة

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت وزارة التربيــة جميع 
التظلمــات التــي تقدم بهــا طلبة 
الصف الثاني عشر بالقسمني العلمي 
واألدبي والتعليم الديني واخلاصة 
بنتائجهم في اختبارات الثانوية، 

وذلك بعد مراجعتها والتأكد منها 
بشكل متأن.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر 
تربوية لـ «األنباء» أن عدد التظلمات 
التي تقدم بها الطلبة يقارب ٢٣٥٠ 
تظلمــا، مشــيرة إلــى أن الوزارة 
سمحت للطالب بالتظلم من نتائج 

تصحيح االختبارات عبر موقعها 
اإللكترونــي «أونالين» في جميع 
املــواد علــى أال تتجــاوز ٣ مــواد 

دراسية.
وأضافت املصادر أن «التربية» 
قامت باإلجراءات املطلوبة ومراجعة 
أوراق اإلجابــات للطلبــة والتأكد 

من ســالمة التصحيــح أو جتميع 
الدرجات وعدم وجود أخطاء، الفتة 
الى أن املراجعات لم تسفر عن وجود 
أي خطــأ في أوراق االختبارات او 
محاضــر الغش، األمــر الذي أدى 
إلى رفض جميع التظلمات وإبالغ 

الطلبة بذلك.

عبدالعزيز الفضلي

دعــت وزارة التربيــة اإلدارات 
املدرسية إلى ضرورة إغالق وحدات 
التكييف املركزيــة املنفصلة حال 
انتهاء الدوام الرسمي وبدء العطلة.

جــاء ذلك فــي نشــرة عممتها 
الوزارة علــى اإلدارات املدرســية 
وتلقــت «األنبــاء» نســخة منهــا 
وجاء فيها: نظرا لقرب نهاية العام 

الدراســي وحرصا علــى مصلحة 
العمــل واملــال العــام يرجــى من 
إدارات املدارس باملراحل التعليمية 
املختلفة وريــاض األطفال، العمل 
على حماية املبنى املدرسي ومرافقه 
ومحتوياته، وذلك من خالل التأكيد 
على بعض االحتياطات التي سبق 
وإن مت ذكرها، وعليه يرجى تشكيل 
جلنة محددة من العاملني باملدرسة 
يبلغ فيها مراقب املرحلة التعليمية 

وتكون مســؤولة عن تأمني املبنى 
املدرسي واحلفاظ على محتوياته 

والتأكد من بعض األمور ومنها:
إغالق وحدات التكييف املركزية 
املنفصلة حال انتهاء الدوام الرسمي 
وبدء العطلة، قصر تشغيل وحدات 
التكييف املركزيــة املنفصلة على 
الغــرف واألماكن التي تســتدعي 
ذلــك كغــرف احلاســوب وغــرف 
التحكــم مع وضــع درجة تكييف 

مركزي ٧٥ إذا كان قدميا واجلديد 
٢٧ درجــة مئوية، وعدم تشــغيل 
وحدات التكييف املركزية منفصلة 
إثناء الدوام في األيام املتبقية في 
الغرف والفصول غير مستعملة، 
إغالق النوافذ واألبواب والتكييف 
واإلضاءة في جميع مرافق املدرسة 
عدا املستثناة مع سرعة استبدال 
النوافذ والزجاج املكسور قبل بدء 

العطلة الصيفية.

بعد مراجعة نحو ٢٣٥٠ تظلماً بشكل متأٍن

طالبت بسرعة استبدال النوافذ والزجاج املكسور في املدارس

تدريب ٦٤ ألف معلم على استخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت مســؤول فريق 
«تكنوسوفت الكويت» املوجه 
الفنــي للحاســوب بــوزارة 
العتيبي  التربيــة اجلــازي 
انتهــاء الفريق مــن تدريب 
أكثــر من ٦٤ ألفا من معلمي 
وزارة التربيــة إضافــة إلى 
تدريب ٥٨٦ موجها فنيا على 
طرق استخدام التكنولوجيا 
وتوظيفها فــي التعليم عن 
بعد، مؤكدة ان هؤالء أصبحوا 
نــواة لتدريــب زمالئهم في 
امليدان لنشــر ثقافة املعرفة 
وتوظيــف  التكنولوجيــة 
اســتخداماتها فــي مجــال 
التعليــم اإللكترونــي الذي 
ساهم في منع توقف التعليم 

خالل جائحة «كورونا».
فــي  العتيبــي  وقالــت 
ملتقى «مجتمع تكنوسوفت 
التعليمــي ٢٠٢٢» الذي أقيم 
على مســرح رابــط أعضاء 
التدريــس أمــس إن مجتمع 
«تكنوسوفت» يعتبر األول 

التعليميــة  باملجتمعــات 
االفتراضية والتي ينتســب 
إليها املهتمــون من مختلف 
الــدول لتبــادل اخلبــرات 
املهني واحلصول  واالرتقاء 
على شهادات معتمدة، مشيرة 
إلى أن «تكنوسوفت» الكويت 
انطلق منــذ ٢٠١٥ بالتعاون 
مع شــركة «مايكروسوفت» 
الثقافة  حيــث قــام بنشــر 

من التعليم التلقيني.
وأشــارت إلى أن الفريق 
قــام بتفعيــل برامجه خالل 
جائحة كورونــا والظروف 
االســتثنائية التي مرت بها 
البــالد اذ مت تدريــب جميع 
العاملني من هيئات تعليمية 
وإشــرافية علــى توظيــف 
التكنولوجيــا  واســتخدام 
بالتعليم، حيــث مت تدريب 
معلمي املراحل التعليمية من 
الرياض وحتى الثانوية على 
طرق استخدام برامج التعليم 
 «Teams» عــن بعــد ومنهــا
إضافة إلــى تدريب ٢١٦٥٦٩ 
طالبا وطالبة وتعليمهم على 
كيفية االســتفادة من برامج 
التعليم عن بعــد واملذاكرة 

من خاللها.
وذكرت أن الفريق ساهم 
كذلــك في عقد سلســلة من 
الدورات التدريبية املختصة 
للــــوظائف  للمرشـحيــــن 
اإلشرافية قدمها قياديون من 
الوزارة، حيث حضر الدورات 

٣٠٠٠ متدرب.

بــني املعلمني  التكنولوجية 
وحصــل ١٠٣ منهــم علــى 
شهادة معلم خبير، موضحة 
ان «تكنوســوفت» مجتمــع 
تطويري تدريبي تشــاركي 
يهــدف إلى تبــادل اخلبرات 
املهنية  املمارسات  وحتسني 
للمنتسبني داخل بيئة العمل 
والتي تركم على إنتاج املعرفة 
التعلم أكثر  وصقل مهارات 

العتيبي: ثقافة املعرفة التكنولوجية ساهمت في منع توقف التعليم خالل جائحة «كورونا»

جانب من املشاركني في ملتقى «تكنوسوفت التعليمي ٢٠٢٢»

في الكويت الذي يجمع بني 
العمل الواقعي واالفتراضي، 
مشيرة إلى أنه يضم نخبة من 
املدربني من القيادات التربوية 
الطامحني بجدية إلى املساهمة 
في تطوير األداء املهني جلميع 

منتسبي وزارة التربية.
وأضافــت العتيبــي: في 
األعوام األخيرة انتشر على 
مســتوى العالم ما يســمى 

ــة ــادات التربوي ــن القي ــة م ــم نخب ــي ويض ــي واالفتراض ــل الواقع ــني العم ــع ب ــوفت» يجم ــع «تكنوس مجتم

مرمي عثمان ٩٦٫٢٦٪ علمي: حفظ القرآن أحد أسرار تفوقي
قالــت الطالبــة مرمي عالء 
عثمان احلاصلة على نســبة 
٩٦٫٢٦٪ من القسم العلمي من 
مدرسة السفر األهلية (مصرية 
اجلنسية) إنها بفضل اهللا - 
عــز وجــل - أوال ثــم ببركة 
حفظها لكتاب اهللا استطاعت 
احلصول على هذه النســبة. 
وأعربت عن سعادتها بقولها: 
«احلياة رواية جميلة، عليك 
قراءتها حتى النهاية، ال تتوقف 
أبدا عند سطر حزين، قد تكون 

النهاية جميلة!
فهذه رحلة الـ١٢ عاما مرت 
سريعا، وقد اشتدت الظروف 
أكثر وبان طول مدتها في آخر 
الرحلة، قابلت في هذه السنة 
جميع انواع الظروف وإشكالها، 

وتفوقها إلى والدها ووالدتها 
اللذين لم يدخرا جهدا في توفير 
كل ما من شــأنه أن يساعدها 
في التحصيــل العلمي، وإلى 
الكويت احلبيبة بلدها الثاني، 
كما خصت بالشكر والتقدير 
إدارة مدرسة السيف والسفر 
وجميع املدرسني في املدرسة 
على ما بذلوه من جهود طوال 

العام الدراسي.
وأعربت مرمي عن أملها في 
استكمال مسيرتها التعليمية 
ببلدها الثاني الكويت، وقدمت 
النصــح للطــالب باحلــرص 
على طاعة اهللا وبر الوالدين 
واملثابــرة والتركيــز واجلــد 
التفــوق  يتحقــق  واإلرادة 

والنجاح.

فمــن ضمــن هــذه الظــروف 
هــي ســفر الوالدة فــي وقت 
االمتحانــات وكنــت في امس 
احلاجة الى وجودها، لكن كان 
أبي لي السند واملعني في فترة 
غياب الوالدة، وحفظي للقرآن 
أمدني ببركة في وقتي، فاللهم 

لك احلمد والفضل واملنة».
املقبلني  ونصحت الطالب 
على هــذه املرحلة، باالجتهاد 
واملثابرة واملداومة على قراءة 
القرآن الكرمي فقــد قال نبينا 
عليــه افضــل الصــالة وأمت 
التســليم: «مــن اراد اآلخــرة 
فعليه بالقرآن ومن أراد الدنيا 
فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا 

واآلخرة فعليه بالقرآن». 
وأهــدت مــرمي جناحهــا  مرمي عالء عثمان ووالدها

انتهاء صيانة مشروع «سوق غرناطة» في نوفمبر ٢٠٢٣
عاطف رمضان

علمــت «األنباء» أن مشــروع مبنى الســوق 
املركزي بجمعية غرناطة التعاونية الذي تنفذه 
وتشرف عليه وزارة االشغال لصالح «الشؤون» 
حاليا مبرحلة الصيانة التي تنتهي في ١٠ نوفمبر 

.٢٠٢٣
وأضافــت املصــادر ان اجلمعيــة حاليــا في 
مرحلة التجهيز لالستفادة من املبنى، الفتة الى 
ان «األشغال» قامت بالتسليم االبتدائي للمشروع 
في ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، مشيرة الى ان مساحة املشروع 
٢٤٩٩٤ مترا مربعا ومساحة املباني ١٩٫٥٥٩ ويتكون 
من مبنى واحد بسردابني أول وثان ودور ارضي 
ودورين أول وثان، ويضم السرداب االول مواقف 
للسيارات والثاني أماكن للتخزين وجزء للمواقف.
ويتكــون الدور األرضي مــع الدور األول من 
ســوق مركزي، باإلضافة الى محــالت التجزئة 
وعددهــا نحو ٢٧ محــال ١١ منها بالدور األرضي، 
و١٦ في الدور االول، والدور الثاني يضم مكاتب 

ملجلس إدارة اجلمعية.

ً مصادر لـ «األنباء»: تنفذه «األشغال» على مساحة ٢٤٩٩٤ متراً مربعا

مشروع مبنى السوق املركزي في غرناطة

جامعة الكويت: التقدمي للفصل األول ١٧ يوليو 
للمواطنني وأبناء الكويتيات واخلليجيني

أعلنت جامعة الكويت عن اخلطة الزمنية 
لتقدمي طلبات االلتحاق للفصل الدراســي 

األول للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.
وتضمنت اخلطة مراجعة صالة القبول 
والتســجيل بالشــويخ فقط لتقدمي طلب 
االلتحاق للفئات املسموح لها على ان تكون 
بداية التقدمي اإللكتروني عن طريق املوقع 

اإللكتروني: 
http://portal.ku.edu.kw/admission خالل 
الفترة من يوم األحد ١٧ يوليو إلى األربعاء 
٢٧ منه، للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات 
ومواطني دول مجلــس التعاون والطلبة 
املقيمني بصورة غير قانونية وليسوا من 
أبنــاء الكويتيات خريجــي النظام املوحد 
واملعهــد الدينــي والثانويــة األميركيــة، 
وخريجي الثانويــة اإلجنليزية واملتوقع 
تخرجهم منها خلريجــي مدارس الكويت 
فقط املستوفني لشروط التقدمي عن طريق 

املوقع اإللكتروني.
وجاء في اخلطة:استالم شهادات الطلبة 
احملولني من جامعات أخرى وكليات الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب 
وأكادميية سعد العبداهللا للعلوم األمنية 
ومنتســبي اجليــش الكويتي ومنتســبي 
احلرس الوطني واملنح الثقافية خالل الفترة 

من األحد ١٧ يوليو إلى اخلميس ١ سبتمبر. 
أما الفئات املســموح لها بتقدمي طلبات 
االلتحــاق في صالــة القبول والتســجيل 
الثالثــاء  الفتــرة مــن  بالشــويخ خــالل 
١٩ يوليــو إلى يوم األربعــاء ٢٧ منه، فهم 
الطلبــة الكويتيــون وأبنــاء الكويتيــات 
الثانويــة  الشــهادة  احلاصلــون علــى 
من خارج الكويت يومي الثالثاء واألربعاء 
١٩ و٢٠ يوليــو، وللطلبة غير الكويتيني، 
أبناء الشهداء وأبناء وأزواج الديبلوماسيني 
ومنح الطلبة املتفوقني وأبناء وأزواج أعضاء 
هيئة التدريس يومي اخلميس واألحد ٢١ 
و٢٤ يوليو، والطلبة غير الكويتيني وأزواج 
الكويتيــني وأبنــاء وأزواج كل من أعضاء 
الهيئة األكادميية املساندة، مدرسو اللغات، 
العاملون باجلامعة يومي االثنني والثالثاء 
٢٥ و٢٦ يوليو، واألربعاء ٢٧ يوليو جلميع 
الفئات الســابقة، على ان آخر يوم لتقدمي 
طلبــات التحاق خريجي املرحلة الثانوية 
األربعاء ٢٧ يوليو، واعتماد قبول الطلبة 
الكويتيــني وأبنــاء الكويتيــات خريجــي 
الثانوية األميركية واإلجنليزية املتقدمني 
http://portal. :علــى املوقــع اإللكترونــي

ku.edu.kw/admission خالل الفترة من األحد 
٣١ يوليو وحتى الثالثاء ٢ أغسطس.


