قسم األصول واإلدارة التربوية الواقع والطموح
د .لطيفة الكندري
أستاذ مشارك في كلية التربية األساسية
خبيرة تربوية لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ومديرة المركز اإلقليمي للطفولة واألمومة
حقق القسم اجنازات كثرية تعرض عادة يف هناة العام الدراسي عرب جلان القسم وحصاد األنشط  ،وال
شك أن ىناك حتدةات عدةدة تواجو القسم وىناك مستجدات ملح تستلزم ضرورة النظر فيها من حني
آلخر .وعليو فإن رئيس القسم العلمي مطالب دائما بتجدةد خططو يف العمل للوفاء مبتطلبات وتطلعات
القسم وفق اإلمكانات املتاح .
فيما ةلي جمموع من التحدةات والتطلعات اليت أعتقد أن رئاس القسم جيب أن ةضعها يف سلم أولوةاتو
منها:
 .1تفعيل الالئح املتعلق باختصاصات رئيس القسم العلمي وذلك حسب نظام وإجراءات العمل يف
اهليئ والكلي .
 .2تقدمي ورق مفصل تتضمن رؤة مستقبلي لتفعيل جلان القسم.
 .3العمل على إجياد املزةد من املعاةري الضابط لعملي تدوةر عضوة اللجان وتويل رئاستها.
 .4تفعيل اجلمعي الرتبوة ووضع مقر هلا وإحياء األنشط املتميزة من مثل ملتقى "أيب ال تطلقين" الذي
أقيم يف الفرتة من  28 – 26نوفمرب 2006م.
 .5إعداد السمينارات الفكرة بصف دورة وخاص ألعضاء ىيئ التدرةس اجلدد ،والزمالء والزميالت
الذةن حصلوا على التفرغ العلمي واملهمات العلمي إلثراء أعضاء القسم.
 .6إصدار كتيب تعرةفي عن القسم باللغتني العربي واإلجنليزة .
 .7استكمال مشروع قاع االنرتنت حيث توقف املشروع.
 .8تنظيم عملي األحباث املدعوم ووضع أولوةات الختيار املوضوعات.
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 .9عمل أرشيف الكرتوين لرسائل الدكتوراه والدراسات اليت صدرت من أعضاء ىيئ التدرةس يف
القسم؟
.10
.11
.12
.13

حتدةث موقع القسم على شبك االنرتنت.
عمل مؤمتر تربوي كل سنتني.
طلب مساعدةن ألعضاء ىيئ التدرةس.
متابع املبعوثني يف القسم بصف دورة وخاص والتواصل االجتماعي واألكادميي عن طرةق

اإلمييل.
تقدمي دورة مكثف للمبعوثني قبل االبتعاث ملدة ثالث أةام.
.14
تشكيل جلن ثالثي (أصول – إدارة -رةاض أطفال) للقيام مبهم استشارة والنظر يف
.15
التحدةات اليت تواجو القسم يف موضوع البعثات وضوابط تدرةس املواد بإشراف رئيس القسم
وبالتعاون مع رئيس جلن اجلدول وذلك مبا ةكفل مصلح القسم والتخصصات املدرج حتتو.
زةادة الدورات التدرةبي لسكرتارة القسم وفق عملي املوازن بني احتياجات القسم ورغبات
.16
السكرتارة .
.17

2

املطالب بتوفري سكرتارة يف القسم يف فرتة الفصل الصيفي.

