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«التطبيقي»: تسكني املناصب اإلشرافية خالل ٣ أشهر

عبداهللا الراكان

أكد مدير عام الهيئــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.حســن الفجام، أن الهيئة لن تألو جهدا في تهيئة كل السبل 

في خدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وهنأ الفجام خالل حفل اســتقبال الفصل الدراسي الثاني 
بحضور نواب املدير العام وعمــداء الكليات ومديري املعاهد 
في مســرح الهيئة مبنطقة الشــويخ صباح أمس، هنأ الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس ببداية انطالق الفصل الدراسي الثاني، 

متمنيا لهم دوام التقدم واإلجناز.
ووجه الفجام خالل تصريح للصحافيني على هامش احلفل، 
رسالة إلى الطلبة كونهم عماد املستقبل، الفتا إلى أن «التطبيقي» 
لــن تألو جهدا في تهيئة كل الســبل أمامهــم لتحقيق النجاح 
في حياتهم املســتقبلية، كما بارك للنائبني اجلديدين م.جالل 
الطبطبائي ود.مشعل املنصوري، داعيا اهللا أن يعينهما على 
حمل املســؤولية والعمل في إطار فريــق واحد لرفعة الهيئة 

وتقدمها.
من جانبه، كشــف نائب مدير عــام الهيئة لقطاع التدريب 

م.جــالل الطبطبائي، عن توجه القطاع إلى تســكني املناصب 
اإلشرافية في مختلف املعاهد وإدارات القطاع خالل األشهر الـ 
٣ املقبلة، مشيرا إلى أن هناك ٧ جلان لتسكني مديري املعاهد 
فيها، فضال عن انتهاء فترة مناصب رؤساء أقسام في املعاهد 

خالل الفترة املقبلة.
وتابع الطبطبائي في تصريح للصحافيني أن هناك لوائح 
في القطاع حتتاج إلى تطوير وفقا لألنظمة الرقمية العاملية، 
معلنــا عن توجه لتطبيق خطــة حتويل جميع اإلجراءات في 

القطاع إلكترونية.

وتقدم الطبطبائي بجزيل الشــكر للقيادة السياسية على 
ثقتهم بنا، ونتمنى أن نكون على حسن الظن وتطوير مسار 

«التطبيقي» التي تعتبر أكبر مؤسسة أكادميية وتعليمية.
مــن جهته، تقــدم نائب مدير عام الهيئة لشــؤون اإلدارية 
واملالية د.مشعل املنصوري بالشكر للقيادة السياسية مبناسبة 
صدور مرسوم تعيينه في قيادة قطاع الشؤون اإلدارية واملالية.

وبارك املنصوري ألعضاء هيئة التدريس والطلبة في بداية 
الفصل الدراســي الثاني، موضحا أن قطاع الشــؤون اإلدارية 

واملالية على أمت االستعداد خلدمة األساتذة والطلبة.

الفجام أكد خالل استقبال الفصل الثاني أن الهيئة لن تألو جهداً في خدمة طالبها وأساتذتها

(متني غوزال) د.الفجام يتلقى التهاني من عدد من موظفات «التطبيقي»   د.حسن الفجام ود.حسني املكيمي ود.مشعل املنصوري ود.جالل الطبطبائي مدير عام الهيئة مع نوابه د.جالل الطبطبائي ود.مشعل املنصوري وجاسم الكندري وم.أحمد الشايجي وم.طالل العنزي

مصادر لـ «األنباء»: تغييرات جذرية في املناصب 
اإلشرافية بقطاعات اجلامعة منتصف الشهر

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في جامعة 
الكويت أن مدير اجلامعة أ.د.فهد الدبيس يتجه 
إلى تغيير شــامل لكل املناصــب اإلدارية في 
اجلامعــة بدءا من نواب املدير ومنصب األمني 
العام مــرورا إلــى منصب العمــداء والعمداء 
املساعدين في اجلامعة، الفتة إلى أن هذه الغربلة 
ســتتم قبل انعقاد مجلــس اجلامعة الذي من 
املقرر أن يكون منتصف الشهر اجلاري، حيث 
ســيتم تشــكيل جلنة اختيار مدير للجامعة 
باألصالة ومتابعة مراحل االنتقال الكامل جلامعة 
الكويت للمباني اجلديدة بالشــدادية. وأكدت 
املصــادر أن هنــاك ترقيات لعــدد من أعضاء 
هيئة التدريس بـ «صفة االســتعجال» سيتم 
اعتمادها في هذا االجتماع لتتم ترقيتهم حتى 
يتاح لهم املجال للتقدم ملنصب مدير اجلامعة 

ضمن اللجنة التي سيتم تشكيلها واعتمادها 
في مجلس اجلامعــة، مبينة أن املدير اجلديد 
أمــر بإيقاف جميع القــرارات اإلدارية التي مت 
اتخاذهــا في اآلونة األخيرة ملزيد من التدقيق 
واملراجعــة والوقوف على أحقيتها من عدمها 

ومدى مطابقتها للشروط والنظم واللوائح.
وبينت أن هناك عددا من القياديني واملديرين 
في اجلامعة ممن انتهت مدتهم القانونية ومازالوا 
علــى رأس عملهم ويصدرون قــرارات إدارية 
تدفــع العديد من املوظفني إلــى الطعن عليها 
بحجة انتهاء القرارات التي متكنهم من إصدار 
تلــك القرارات اإلدارية التــي تتعلق مبوظفي 
اجلامعة، مؤكدة  ضرورة العدالة واملســاواة 
بني أعضاء هيئة التدريس وفق معيار الكفاءة 
واالســتحقاق في ظل آلية تعتريها الشفافية 
بعيــدا عن احملســوبية واالنتقائية والفئوية 

واحملاصصة.

الدبيس أمر بإيقاف القرارات املتخذة مؤخراً للتأكد من مطابقتها الشروط

«التربية»: بدء االختبار اإللكتروني
 للوظائف اإلشرافية ١٢ اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية باإلنابة الوكيل املساعد للتعليم 
العام أســامة السلطان قرارا يقضي بتحديد موعد االختبار 
اإللكتروني ملرشحي الوظائف اإلشرافية في املراحل التعليمية 
كافة للعام الدراســي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لوظيفة (مدير مدرسة - 
مدير مســاعد - رئيس قسم - مشرفة فنية - موجه فني) 
وهي على النحو التالي: أوال: حتدد موعد االختبار اإللكتروني 
جلميع املرشــحني مبراحل (رياض األطفــال - االبتدائي - 
املتوسط - الثانوي) لوظيفة (مدير مدرسة - مدير مساعد 
- رئيس قسم - مشرفة فنيه- موجه فني) بجميع املناطق 
التعليميــة وإدارة التربية اخلاصــة وإدارة التعليم الديني 
وإدارة التعليم اخلاص من تاريخ ١٢ اجلاري حتى تاريخ ٧

مارس املقبل في مركز تدريب اجلابرية.
ثانيــا: يكون االختبــار اإللكتروني ملدة ســاعتني وربع 

الساعة على النحو التالي:
الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة 

احلادية عشرة والربع، حسب الوظائف املذكورة.
الفترة املسائية: من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة 

والربع مساء.
حسب الضوابط التالية:

- التواجد قبل االختبار بساعة جلميع املرشحني.
- ضرورة إحضار البطاقة املدنية.

- مينع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة اإللكترونية 
إلى مقر االختبار.

ثالثــا: تقدم التظلمات على نتيجــة االختبار عن طريق 
موقع وزارة التربية - اخلدمات اإللكترونية اخلاصة مبوظفي 

الوزارة بحد أقصى ٣ أيام من تاريخ االختبار.
رابعــا: يصدر قــرار الحق مبوعد االختبــار اإللكتروني 

املؤجل للمرشحني للوظائف اإلشرافية التعليمية.
خامســا: على املناطق التعليمية إبالغ من يعنيهم األمر 

مبوعد االختبار.
سادسا: في حالة الغياب عن حضور االختبار اإللكتروني 
األول يتم تســليم التقرير الطبي إلدارة التنســيق ومتابعة 
التعليــم العام (مبنى الوزارة/ جنوب الســرة) خالل موعد 
أقصــاه ٣ أيــام من تاريــخ االختبار، ولن يتم التســلم بعد 

املدة احملددة.
سابعا: على جهات االختصاص العلم والتنفيذ.

تشمل جميع املراحل ومختلف التخصصات.. وحتديد آلية لتقدمي التظلمات

املدارس استقبلت طالبها بجاهزية تامة ووزعت الكتب

اجواء هيئتها املنطقة بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة التربية ومبتابعة دقيقة من قبل 
وزيــر التربية د.حمــد العدواني والوكيل 

أسامة السلطان.
وذكر العجمي أنه باإلضافة إلى الطلبة 
باشر أيضا ما يقرب من ٢٣ ألف عضو من 
هيئة تعليمية وإدارية أعمالهم أمس بهمة 
ونشاط، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع 

في خدمة ابنائنا والعملية التعليمية.

عبدالعزيز الفضلي

عاد طلبة املدارس مبراحلها املختلفة 
أمس إلى مقاعد الدراسة مدشنني الفصل 
الدراســي الثاني بعد انتهاء عطلة نصف 
الســنة، حيث انتظموا في دوامهم وسط 
استعدادات وجاهزية تامة قامت بها وزارة 
التربية بالتعاون مع مناطقها التعليمية، 
وشهد اليوم األول توزيع الكتب على الطلبة 
وفق خطة وضعتها اإلدارات املدرسية. وقال 
مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية حمد 
السعيد في تصريح خاص لـ «األنباء» ان 
األمور ســارت في اليوم األول من الدوام 
على ما يرام ولــم نواجه وهللا احلمد أي 
مشــكلة، مشــيرا إلى أن الطلبة باشروا 
دوامهم مع هيئاتنــا التعليمية بكل همة 

ونشاط.
وأوضح الســعيد انه مت توزيع الكتب 
على طلبة املــدارس مبراحلهــا املختلفة، 
مشيدا في الوقت نفسه باإلدارات املدرسية 

في اداء مهامها على اكمل وجه.
وأضــاف أننا حريصــون على توفير 
افضل األجــواء ألبنائنا الطلبــة ليتلقوا 
تعليمهــم وفــق برنامجهــم الزمني املعد 
لذلــك، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وان 

يكثفوا جهودهم في الفصل الدراسي الثاني 
لتحقيق الهدف املطلوب.

من جانبه، قال مدير منطقة الفروانية 
التعليمية محمد عايض العجمي لـ «األنباء» 
اننا سعداء بالعودة للدراسة وبدء الفصل 
الدراسي الثاني من هذا العام، مشيرا الى 
ان هناك ١٦١ مدرســة مبنطقــة الفروانية 
التعليمية استقبلت أكثر من ٨١ ألف طالب 
وطالبة مبختلف املراحل الدراسية وسط 

األمور سارت على ما يرام في اليوم األول من الفصل الدراسي الثاني

توزيع الكتب في أول يوم للفصل الدراسي الثاني

استقالة مديرة الشؤون القانونية في اجلامعة
أكدت مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن 
مديرة إدارة الشؤون القانونية هبة العباد تقدمت 
باستقالتها من منصبها إلى األمني العام باجلامعة 
د.فايز الظفيري، مشيرة إلى أنه مت تخييرها بني 
االنتقال إلى كلية احلقوق أو كلية الشريعة إال أنها 

رفضت االنتقال وآثرت االستقالة على االنتقال 
من منصبها إلى جهة أخرى. واستدركت املصادر 
بأن العباد قد تتجه إلى ســحب استقالتها بعد 
انتهاء تكليف د.سعاد الفضلي مبنصب مدير 

اجلامعة وتكليف مدير آخر مكانها.

الدبيس: قطاعات الدولة بحاجة إلى مخرجات جامعية عالية الكفاءة
اســتقبلت جامعة الكويت 
أمــس األحــد نحــو ٤٢ ألــف 
طالب وطالبة من املســتجدين 
واملســتمرين بالدراســة مــع 
الدراســي  الفصــل  انطــالق 
الثانــي مــن العــام اجلامعــي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣، في ظل استعدادات 
كاملة من قبل الهيئات اإلدارية 
واألكادميية والفنية مع بداية 
انطالق الفصل الدراسي الثاني 
من هذا العــام اجلامعي. وقام 
مدير جامعــة الكويت باإلنابة 
د.فهد الدبيس بزيارة الكليات 
العلمية واإلنسانية في مدينة 
صباح السالم اجلامعية برفقة 
األمــني العام باإلنابــة أ.د.فايز 
منشر الظفيري، لالطالع على 
استعدادات الكليات ببدء الفصل 
الدراســي الثانــي والتأكد من 
سالمة سير العملية التعليمية.

كلية اآلداب

وكان عميــد كليــة اآلداب 
باإلنابة د.عبدالهادي العجمي، 
ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة 
التدريس واإلداريني في الكلية، 
في استقبال مدير جامعة الكويت 
باإلنابة د.فهد الدبيس، واألمني 
العام باإلنابة د.فايز الظفيري، 
الودية  الزيــارة  مرحبني بهذه 
التي متلؤها أجواء التفاؤل، وهي 
أولى الكليات التي تشرفت بهذه 
الزيارة، ومت تبادل التبريكات في 
مناسبة الفصل الدراسي اجلديد.
وبدوره، أشاد د.الرشيدي 
وبأعضائهــا  اآلداب  بكليــة 
املميزين وبجــودة مخرجاتها 
وبتخصصاتهــا املتنوعة التي 
من شــأنها ســد الفجــوات في 
اجلوانــب املعرفية في الكلية، 
والفتا إلى أهمية التعاون املثمر 
بني الكليات واإلدارة اجلامعية 
لالرتقــاء بالعملية التعليمية، 
حيث إن هذا التعاون يصب في 
مصلحة الطالب باملقام األول.

كلية التربية

وشملت اجلولة زيارة كلية 
التربيــة وتقدم عميــد الكلية 

العلوم اإلدارية باإلنابة د.عادل 
الوقيان برفقة رؤساء األقسام 
التدريــس  وأعضــاء هيئــة 
واإلداريــني، مديــر اجلامعة 
الدبيــس  أ.د.فهــد  باإلنابــة 
واألمني العام باإلنابة د.فايز 
الظفيــري في زيارته الودية 
أثناء تفقده لكليات اجلامعة 
فــي أول يــوم دراســي مــن 
الفصل الثاني للعام اجلامعي 

.٢٠٢٢/٢٠٢٣
وأعــرب مديــر جامعــة 
الكويت باإلنابة د.فهد الدبيس 
عن ســعادته بهــذه اجلولة 
وبزيارة كلية العلوم اإلدارية 
ملــا لها من أهميــة كبيرة في 
إثراء ســوق العمل الكويتي 
وباألخــص القطــاع اخلاص 
الذي يولي اهتماما باجلودة، 
مشيرا إلى أن جميع األنظمة 
القطاعــات احلكوميــة  فــي 
واخلاصة حتتــاج إلى إدارة 
وهي بحاجة ماسة ملخرجات 
عالية الكفــاءة واجلودة من 

للمزيــد مــن العطــاء لهــذه 
املؤسسة الوطنية العريقة.

كلية العلوم

وخالل اجلولة اســتقبل 
عميــد كلية العلــوم باإلنابة 
د.محمد بن ســبت والعمداء 
املساعدين ورؤساء األقسام 
وأعضاء الهيئتني األكادميية 
واإلداريــة، مديــر اجلامعــة 
باإلنابة واألمني العام باإلنابة.
وقد أثنــى د.فهد الدبيس 
على كلية العلوم، معتبرا أنها 
هي أســاس جامعة الكويت، 
مبينــا أن املعايير في الكلية 
هي معاييــر منضبطة جدا، 
فضال عن كونها تتحمل أعباء 
القبول مما يثقل كاهل املقررات 
في املستويات األولى، مشيرا 
إلى أن جميع املؤسسات في 
الدولة لديها تطلعات ولديها 
معوقات تعيق حتقيقها، مؤكدا 
أن اإلدارة اجلامعية لن تتوانى 
عــن أداء دورهــا لتجاوز أي 

عقبات.
كلية الهندسة

وفــي ختام اجلولــة كانت 
الزيــارة إلــى كلية الهندســة 
والبترول وكان في اســتقبال 
د.الدبيس، عميد الكلية باإلنابة 
والعمــداء  ســلمان  د.عايــد 
املساعدون واإلداريون وأعضاء 

هيئة التدريس.
وأفاد د.فهــد الدبيس بأن 
مخرجات كلية الهندسة مميزة 
بشهادة ســوق العمل، عالوة 
على أن كلية الهندسة والبترول 
هــي من أفضــل الكليات التي 
تتبــع األنظمــة العامليــة في 
التدريــس، مثنيــا على مركز 
التدريب الهندسي واخلريجني 
لدوره فــي عرض املشــاريع 
الهندسية التي تثري الكويت 
في كل فصل دراســي، متمنيا 
التوفيــق والســداد للجميع، 
ومؤكدا أهمية التعاون املثمر 
ملا يصب في مصلحة التعليم 

في الكويت.

هــذه الكلية التــي يحتاجها 
املجتمع ككل، متمنيا التوفيق 
للجميع ومتطلعا للمزيد من 
العمل واجلــد واالجتهاد في 

هذه املرحلة.
كلية العلوم احلياتية

كمــا زار مديــر جامعــة 
الكويت باإلنابة خالل اجلولة 
كلية العلوم احلياتية وكلية 
الصحــة العامــة، وكان فــي 
استقباله عميد كلية العلوم 
احلياتيــة باإلنابــة د.نواف 
الهاجري، وعميد كلية الصحة 
العامــة باإلنابة د.ســليمان 
اخلضاري والعمداء املساعدون 
للكليتني ورؤســاء األقســام 
وأعضاء الهيئتني األكادميية 
واإلدارية، وأعرب أ.د.الدبيس 
عن ســعادته وفخــره بهذه 
الزيارة الوديــة التي جاءت 
تقديــرا للعلــم والعلمــاء، 
مثنيا على كلتا الكليتني في 
جهودهما الواضحة ومتطلعا 

مدير جامعة الكويت باإلنابة تفقد الكليات العلمية واإلنسانية في الشدادية مع بداية انطالق الفصل الدراسي الثاني

الظفيــري،  باإلنابــة د.فايــز 
ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة 
التدريس واإلداريني، باستقبال 
مدير اجلامعة باإلنابة في هذه 
الزيارة للوقوف على متطلبات 
املرحلــة للنهــوض بجامعــة 
الكويــت. وذكــر د.الرشــيدي 
أن الســبب األول فــي جــودة 
املخرجات فــي كليــة التربية 
التي هي من أهــم الكليات في 
اجلامعة هو متيز أعضاء هيئة 
التدريس، ملا ميلكونه من علوم 
ومعارف أســهمت في تخريج 
كوكبة مميزة من الطلبة تضاهي 
الفائقة  هذه املباني العمرانية 
اجلمال. مشيرا إلى أن التطلعات 
أكبر من التحديات وأن اإلدارة 
اجلامعية على أمت االســتعداد 
لتوفير وتسهيل جميع اخلدمات 
التي من شأنها تطوير العملية 

التعليمية.
كلية العلوم اإلدارية

كمــا اســتقبل عميد كلية 

حديث بني د.فهد الدبيس ود.عادل الوقيان خالل اجلولة التفقدية


