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أسهمت في نشأة وطن ناهض بسواعد أبنائه

بالعطاء حافلة  مسيرة  الكويت  جامعة  العياش:  مرضي 

رفعت توصيات ملتقى مديري ومديرات المدارس

»امعلمن« : ضرورة إيجاد حل سريع وعاجل معاجة 
العمالة  عدد  نقص  مشكلة 

أكد أمن عام جامعة الكويت 
باس��م  الرس��مي  امتح��دث 
مرض��ي  الدكت��ور  اجامع��ة 
العياش أن اجامعة س��اهمت 
بتخري��ج العديد م��ن الكوادر 
بالعل��م  امتس��لحة  البش��رية 
وامؤهلة لسوق العمل لتسهم 
في نشأة وطن ناهض بسواعد 
أبنائه ليرتق��وا به في احافل 

الدولية.
وق��ال العياش ف��ي تصريح 
صحفي أمس السبت مناسبة 

م��رور 55 عام��ا عل��ى افتتاح 
ه��ذه  ان  الكوي��ت  جامع��ة 
امناس��بة ج��اءت بالتزامن مع 
ع��ودة الطلبة مقاعد الدراس��ة 
بعد انقطاع لنحو عام ونصف 

جراء جائحة كورونا.
وذكر أن هذه العودة شهدت 
عودة اانتخابات وامشاركات 
امؤم��رات  ف��ي  الطابي��ة 
واإس��هام  وامناظ��رات 
باابت��كارات العلمية لتحقيق 
رس��الة اجامعة الت��ي تطمح 

إعداد ث��روة بش��رية متميزة 
معرفته��ا تف��ي باحتياج��ات 
وتواك��ب  التنموي��ة  الدول��ة 

متطلبات العصر احديث.
الكوي��ت  جامع��ة  ان  واف��اد 
عل��ى  إنش��ائها  من��ذ  رك��زت 
والبح��ث  امتمي��ز  التعلي��م 
العلم��ي ااكادم��ي الى جانب 
امجتمعي��ة  اخدم��ة  تق��دم 
الوطنية لدعم  الكوادر  واعداد 
النهض��ة الت��ي يع��ول عليه��ا 
الوط��ن ف��ي تط��وره ورفع��ة 

شانه.
اجامع��ة  ح��رص  وأك��د 
عل��ى حس��ن ج��ودة التعليم 
العلم��ي  والبح��ث  اجامع��ي 
الركيزت��ن  باعتبارهم��ا 
لضم��ان  اأساس��يتن 
اازده��ار والتق��دم واارتق��اء 
بامجتم��ع اضافة لدعم الطلبة 
مهاراتهم  وتنمية  واخريجن 
منظوم��ة  وتطوي��ر  ودع��م 
والبح��ث  والتعل��م  التعلي��م 

العلمي واأنشطة العلمية.

وأوضح أن اجامعة تساهم 
بدور ريادي ف��ي خطة الدولة 
التنموية »كوي��ت 2035« من 
خال صناعة اجيال امستقبل 
للثروة  احقيقي  وااس��تثمار 
الق��وى  وإنت��اج  البش��رية 
العامل��ة امؤهل��ة والتش��جيع 
عل��ى البحث العلمي ما يس��هم 
بتطور امجتمع ورقيه وتلبية 
تطلعاته  وحقيق  احتياجاته 
وتنمية ااقتص��اد امعرفي في 

الدولة.

امعلمن  جمعية  ط��ال��ب��ت 
مديري  ملتقى  توصيات  في 
ومديرات امدارس الذي نظمته 
ب��ض��رورة  م��ؤخ��را  اجمعية 
إي��ج��اد ح��ل س��ري��ع وع��اج��ل 
عدد  نقص  مشكلة  معاجة 
العمالة في امدارس، وتطبيق 
الهيئات  أنصبة  في  العدالة  
بن  ما  والتعليمية  اإداري���ة 
ام��دارس وم��دارس تعاني من 
نقص ش��دي��د ف��ي ظ��ل وج��ود 
م��دارس  في  وتكدس  تضخم 
معاجة  جانب  إل��ى   ، أخ��رى 
ام���ص���اع���ب ال���ت���ي واج��ه��ت 
الفاقد  بخصوص  ام����دارس 
أدوات���ه،  وتفعيل  التعليمي 
وضرورة توفير دليل مدرسي 
الوظيفي  الوصف  عن  شامل 
ووضع  مدرسية،  وظيفة  لكل 
قوانن خاصة لضبط السلوك 
والتقاليد  ل��ل��ع��ادات  امنافي 

والقيم والدين.
كما شددت على أهمية تفعيل 
الفني  التوجيه  ج��ه��از  دور 
متابعة  التربوي  اميدان  في 
وت��ق��ي��ي��م ام��ع��ل��م��ن ورئ��ي��س 
اإدارات  منح  وكذلك  القسم، 
امدرسية صاحيات أوسع في 

أوجه الصرف للصندوق امالي 
التعليمية  العملية  خ��دم��ة 
إلى  والصحية،  والتربوية 
جانب أهمية تسكن الوظائف 
عاجلة  ب��ص��ورة  اإش��راف��ي��ة 
امديرين  عن  اأعباء  لتخفيف 
وضرورة  مدرستن،  امكلفن 
إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي م��وض��وع 
اإشرافية  للوظائف  الترقي 
اأطفال،  ري��اض  مرحلة  في 
التربوي  ب��ام��ي��دان  وال��ن��أي 
م��ن ال��ت��دخ��ات اخ��ارج��ي��ة 
كافة  من  حصينه  وض��رورة 
التدخل  أش��ك��ال  ك��اف��ة  إن��ه��اء 
»ال��واس��ط��ة« وم��راع��اة عدم 
امتميزة  امدارس  تكرار أسماء 

في كل عام
امعلمن  باعطاء  طالبت  كما 
العملية  ال��ت��رب��ي��ة  خ��ري��ج��ي 
اميدان  في  للتدريب  أكبر  مدة 
ااك��ت��ف��اء  دون  ال���ت���رب���وي 
واحد،  دراس��ي  فصل  بنصف 
تفعيل  إل��ى  اماسة  واحاجة 
استراتيجية  خطة  ووض���ع 
للتخطيط  اأعلى  امجلس  من 
وزيادة   ، التعليمية  للعملية 
امهني  التطوير  م��راك��ز  دور 
التعليمية وزيادة  امناطق  في 

عدد التطوير امهني للمساهمة 
للمعلمن  التعليمي  الفاقد  في 

اجدد.
املتقى  توصيات  شملت  كما 
على عدة مقترحات من أبرزها 
مقترح بالعودة الكاملة للحياة 
ومنح   ، الطبيعة  الدراسية 
صاحيات  امدرسية  اإدارات 
التي  القرارات  اتخاذ   أوسع  
العملية  مصلحة  ف��ي  تصب 
امدرسة دون  التعليمية داخل 
والقوانن  باللوائح  امساس 
الرخصة  مشروع  وتفعيل   ،
جيز  التي  للمعلمن  امهنية 
امتهان هذه امهنة وفقا معايير 
اأداء،  في  امطلوبة  الكفاءة 
وإعادة النظر في قبول اأعداد 
التربية  كليات  ف��ي  الكبيرة 
طبقا  ااس��اس��ي��ة  وال��ت��رب��ي��ة 
اميدان  واحتياجات  لطبيعة 

التربوي من امخرجات.
على   امقترحات  شملت  كما 
التقوم  مركز  بتفعيل  مقترح 
متابعة  التربية  وزارة  ف��ي 
التعليمية،  العملية  مخرجات 
وأن تكون مادة اللغة العربية 
من ضمن التخصصات النادرة 
الكويتي  الشباب  لتشجيع 

ماحظة  نظرا  دراستها  على 
التخصص  ه��ذا  عن  عزوفهم 
والتربية  التربية  كلية  ف��ي 
مقترح  جانب  إلى  اأساسية، 
البدنية  التربية  مادة  بعودة  
ف��ي ام��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة على 
اجدول امدرسي نظرا لوجود 
درجات لها وأهميتها وحاجة 

الطلبة لها.
رئيس  أش����ار  ج��ان��ب��ه  م��ن 
الهولي  حمد  امعلمن  جمعية 
إلى أنه م رفع هذه التوصيات 
 . د  التربية  وزارة  وكيل  إلى 
علي اليعقوب خال لقاء جمعه 
بوفد مجلس إدارة اجمعية  ، 
استعراض  اللقاء  في  م  وقد 
التوصيات  في  ج��اء  ما  أب��رز 
على  والتأكيد  وامقترحات 
بشكل  جاءت  لكونها  أهميتها 
من  ومباشر  وشفاف  صريح 
وكشفت   ، امدرسية  اإدارات 
عن  وش��ف��اف  واض���ح  بشكل 
والتحديات  امعوقات  أب��رز 
اإدارات  ه��ذه  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
من  ب��ه  العمل  يتطلب  وم��ا   ،
امستقرة  اأج��واء  تهيئة  أجل 
وال��ع��ادل��ة أه��ل ام��ي��دان من 
أجل أداء رسالتهم على الوجه 

اللقاء  ف��ي  م  كما  ام��ن��ش��ود، 
نشرة  في  يتعلق  ما  مناقشة 
الوظائف ااشرافية ، وقضية 
للتواجيه  التنظيمي  الهيكل 
ال��ن��ادر  والتخصص  الفنية 
 ، للمعلمن  الشاشة  وب��دل   ،

ومشكلة نقص العمالة.
وأض����اف ال��ه��ول��ي إل���ى أن 
رئيس  استضافت  اجمعية 
مجلس  في  التعليمية  اللجنة 
اأمة د . حمد امطر وبحضور 
مجموعة من اموجهن الفنين ، 
وذلك في إطار امساعي احثيثة 
قضية  معاجة  تبذلها   التي 
للتواجيه  التنظيمي  الهيكل 
الفنية ، ونقل الصورة الكاملة 
القضية   ه��ذه  حيثيات  ح��ول 
أن  ف��ي  وامطالبة  وأب��ع��اده��ا 
التعليمية  اللجنة  م���ارس 
القضية  هذه  تبني  في  دورها 
مصلحة  ف���ي  ي��ص��ب  وم����ا 
وحقيق  التربوية  مسيرتنا 
اموجهون  اليه  يصبو  ما  كل 
بدورهم  للقيام  واموجهات 
 ، وام��ن��ش��ود  اأم��ث��ل  بالشكل 
يساهم  أن  شأنه  من  وال��ذي 
في تطوير امنظومة التعليمية 

وفي تهيئة أجواء ااستقرار.

في مؤتمر اأمن السيبراني الثالث

اخطيب: جرائم النصب وااختراق السيبراني عالية اخطورة.. 
وواجب السلطات امختصة إعادة النظر في أولويات مكافحة اجرمة

سلمان حاجي: أنهينا ااستعدادات لخروجها بالمظهر المشرف والائق بالهيئة

انطاق انتخابات ااحاد العام لطلبة ومتدربي
 »التطبيقي«  6 ديسمبر امقبل

أكد اأس��تاذ امُس��اعد في كلية القانون 
اخطي��ب  ف��واز  د.  العامي��ة  الكويتي��ة 
م��ن  تع��د  االكتروني��ة  اجرائ��م  أن 
اجرائم امعق��دة والعالية في اخطورة 
ونحن نش��هد انتش��ارها وتوس��عها في 
امجتمع��ات عام��ة وامجتم��ع الكويت��ي 
خاصة. فعمليات ااخت��راق والهجمات 
االكترونية التي تتعرض لها الشركات 
ااقتصادي��ة  والكيان��ات  التجاري��ة 
تس��تهدف تعطيل اأجهزة االكترونية 
وس��رقة محتوياته��ا وأس��رارها وم��ن 
البنكي��ة  وأرصدته��ا  متلكاته��ا  ث��م 
وغيره��ا من عمليات ااختراق والنصب 
وااحتيال االكترون��ي. جاء ذلك خال 
مشاركة د. اخطيب بورقة عمل بعنوان 
" اآثار القانونية للهجمات االكترونية 
ف��ي  جنائي��ة"  – بعدس��ة  وااخت��راق 
امؤم��ر البريطان��ي الكويتي الس��نوي 
الثال��ث واخ��اص باأم��ن الس��يبراني 
ف��ي  عق��د  وال��ذي   )CERC-2021(
جامع��ة الكويت كلية العل��وم احياتية 
بتنظيم الس��فارة البريطاني��ة في دولة 
واابت��كار  العل��وم  وش��بكة  الكوي��ت 
م��ع  بالش��راكة  امتح��دة  امملك��ة  ف��ي 
هيئ��ة تنظي��م ااتص��اات وتكنولوجيا 
امعلوم��ات ف��ي الكويت وكلي��ة الكويت 
ومؤسس��ة   ، والتكنولوجي��ا  للعل��وم 
الكويت للتق��دم العلم��ي ، والذي يهدف 
لتعزيز الوعي باأمن السيبراني وبناء 

القدرات.
امثال��ب  إل��ى  اخطي��ب  د.  ولف��ت 
القوان��ن  تكتن��ف  الت��ي  التش��ريعية 
التص��دي  وصعوب��ات  امعاص��رة 
وجرائ��م  االكتروني��ة  للهجم��ات 
ااختراق، وطالب اجهات امسؤولة في 
دولة الكويت بضرورة ُماحقة اجرائم 

عالية اخطورة دون اس��تنزاف طاقات 
الس��لطات اأمني��ة وس��لطات التحقيق 
بالتركي��ز الغي��ر ُمب��رر على م��ا يتعلق 

ماحقة اجرائم امرتبطة بالتعبير.
زي��ادة  أهمي��ة  إل��ى  اخطي��ب  ولف��ت 
الوعي مخاطر ااحتي��ال وااختراقات 
الس��يبرانية وحقيق اأمن السيبراني، 
أو  القضائي��ة  اجه��ات  ل��دى  س��واء 
جه��ات التحقي��ق وجهات التح��ري مع 
أهمي��ة تعزيز الق��درات الفني��ة أجهزة 
الشرطة امختلفة مواكبة تطور اجرائم 
اأم��ن  جرائ��م  مرتكب��ي  والتص��دي 
الس��يبراني، مقرًرا أن التجربة العملية 
في مجال احام��اة أتاحت قراءة قضايا 
يس��تفاد  الس��يبراني  باأم��ن  مرتبط��ة 
منه��ا احاج��ة لتطوي��ر اجان��ب الفني 
والتقن��ي من س��لطات التحري لكش��ف 

لغز وغموض تلك اجرائم.
ض��رورة  عل��ى  اخطي��ب  د.  وش��دد 
اإب��اغ عن أي ش��بهة نص��ب واحتيال 
قد تتعرض لها الش��ركات وامؤسس��ات 
واأفراد في امجتمع، وأكد على ضرورة 
التعاون والتنسيق بن اجميع وصواً 

إلى حقيق اأمن السيبراني.
وختم د. اخطيب محاضرته بالتأكيد 
على وج��وب إعادة النظر ف��ي أولويات 
مكافح��ة اجرمة ووض��ع جرائم اأمن 
واإحتي��ال  وااخت��راق  الس��يبراني 
عالي��ة  اجرائ��م  ضم��ن  اإلكترون��ي 
معق��دة  جرائ��م  باعتباره��ا  اخط��ورة 
يغلب عليه��ا الطاب��ع اإحترافي التقني 
العابر للح��دود، كما أن لها انعكاس��ات 
خطي��رة على كل من اأفراد والش��ركات 
وكذل��ك على اقتصاد وأم��ن الباد، وهو 
م��ا يتحتم مع��ه تطوير البني��ة التحتية 

والقدرات الفنية لأجهزة اأمنية.

أعلن مساعد عميد شؤون 
الطلبة  للتوجيه الطابي  
للتعليم  العامة  بالهيئة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال��ت��دري��ب 
ح��اج��ي  س��ل��م��ان  د.  أ. 
الهيئة  اس��ت��ع��دادات  ع��ن 
العام  ااحاد  انتخابات 
الهيئة  ومتدربي  لطلبة 
2021- الدراسي  للعام 
يوم  ستقام  والتي   2022

6 ديسمبر  ااثنن اموافق 
تواصل  خ��ال  من  امقبل 
مع  الطلبة  شؤون  عمادة 
اجهات اإدارية الداخلية 
واخ���ارج���ي���ة وج��م��ي��ع 
بتذليل  امعنية  اجهات 
وسرعة  العقبات  ك��اف��ة 
ااستعدادات  من  اانتهاء 
ال���ازم���ة ل��ان��ت��خ��اب��ات 
خروجها بامظهر امشرف 
وهو  بالهيئة  وال��ائ��ق 
أن  تعودت  ال��ذي  امظهر 
بشهادة  الهيئة  به  تظهر 

جميع اجهات .
وقد  صرح رئيس جان 
بأن  حاجي  اانتخابات 
يحق  الذين  الطلبة  ع��دد 
ل��ه��م ال��ت��ص��وي��ت ق��د بلغ 
وطالبة  طالب   »44097«
جنة   13 ع��ل��ى  م��وزع��ة 
ومعاهد  بكليات  اق��ت��راع 
الهيئة،مشيرا إلى ضرورة 
اال��ت��زام ب��ااش��ت��راط��ات 
التباعد  وقواعد  الصحية 
توصي  التي  ااجتماعي 
وأنه  الصحة  وزارة  بها 
أثناء فترة  سيتم تطبيقها 
ااقتراع  بلجان  ااقتراع 
الرئيسية  الفرز  وجنة 
بكلية الدراسات التجارية 

- بنات - بالعارضية.

أنه  على  حاجي  أكد  كما 
إلى  بالدخول  يسمح  لن 
جان ااقتراع أو الفرز إا 
فقط  بجرعين  للمطعمن 
للمطعمن  بالنسبة  أما   ،
وغير  واح����دة  ب��ج��رع��ة 
امطعمن فابد من إحضار 
شهادة PCR قبل ااقتراع 
ب� 48 ساعة .كما ذكر بأن 
ااق���ت���راع وال��ت��ص��وي��ت 
الساعة  م��ن  يبدأ  س��وف 
وحتى  صباحاً  الثامنة 
مساءا  السادسة  الساعة 
اموافق  ااثنن  يوم  وذلك 
فرز  وسيتم  ديسمبر،   6
اأصوات وإعان النتيجة 
لانتخابات  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
الرئيسية  ال��ف��رز  بلجنة 
بكلية الدراسات التجارية 

جميع  بعد   - ب��ن��ات   -
ص��ن��ادي��ق ااق���ت���راع من 
ااق��ت��راع في نفس  ج��ان 
الساعة  من  ابتداءا  اليوم 
وحتى  م��س��اءا  ال��ث��ام��ن��ة 

إعان النتيجة النهائية .
لن  بأنه  حاجي  وأش��ار 
ائحة  تطبيق  في  يتردد 
أي  على  الطابي  السلوك 
تصرفات  أي  أو  مخالقة 
نزعة  تثير  أن  شأنها  من 
بن  قبلية  أو  ط��ائ��ف��ي��ة 
ال��ط��ل��ب��ة .وف����ي اخ��ت��ام 
جميع  ح���اج���ي  م��ن��ى 
الطلبة التوفيق والتعاون 
فيما  الشريف  والتنافس 
بامظهر  للظهور  بينهم 
اح�����ض�����اري ام���ش���رف 

واممثل للهيئة .

 فواز الخطيب محارًا ي امؤمر

 سليان حجي

نحتاج إى معالجة المصاعب التي واجهت المدارس بخصوص الفاقد التعليمي وتفعيل أدواته
تفعيل دور جهاز التوجيه الفني ي الميدان الربوي لمتابعة وتقييم المعلمن ورئيس القسم
منح اإدارات المدرسية صاحيات أوسع ي أوجه الرف للصندوق الماي لخدمة العملية التعليمية

إعطاء المعلمن خريجي الربية العملية مدة أكر للتدريب ي الميدان الربوي
منح اإدارات المدرسية صاحيات أوسع  اتخاذ  القرارات التي تصب ي مصلحة العملية التعليمية

 جامعة الكويت

 جمعية امعلمن الكويتية

 مري العياش

 حمد الهوي


