نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

اإلفتتاحية
بدأت منذ أيام فعاليات وأنش������طة احتفاالت
الرابطة بيوبيلها الفضي والتي سوف تستمر حتى
احلفل اخلتامي يوم  2مايو 2011م بإذن الله في
فندق شيراتون حتت رعاية رئيس مجلس األمة
جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي ونتمنى من
زمالئنا وزميالتنا املشاركة في هذه الفعاليات
واألنشطة وكذلك حضور احلفل اخلتامي.
ومن ضمن هذه الفعاليات سوف تنظم الرابطة
لقاءاً مفتوحاً للدكتور عبدالرزاق النفيسي مدير
عام الهيئة مع أعضاء وعضوات الرابطة مبقر
الرابطة بالعديلية مساء يوم االثنني 2011/4/4م
ونتمنى أن يكون لقاءاً بناء مثمراً يتم فيه التوصل
إلى حلول للمشكالت العامة التي تواجه أعضاء
هيئة التدريس أكادميياً وعلمياً وإدارياً ومالياً.
ونعتقد أن مثل ه������ذه اللقاءات مع املدير العام
ومع باقي قيادات الكلي������ات التطبيقية والهيئة
ضرورية لزيادة الترابط األسري بني القيادات
وأعضاء هيئة التدريس وكذلك لدفع عجلة العمل
بالكليات التطبيقية إلى األمام بس������رعة كبيرة
تتناسب ومتطلبات العصر.
ومع ذلك فإن الهيئة اإلدارية للرابطة لم تـألو
جهداً في تقدمي املزيد من اخلدمات إلى الزمالء
والزميالت واحلصول على املزيد من املكتسبات
لهم وحل الكثير من املش������كالت التي تواجههم
واإلصرار على املطالبة بباق������ي حقوقهم وكل
ما نرجوه من زمالئنا وزميالتنا هو أن يضعوا
أيديهم في أيدينا للعم������ل من أجل غد أفضل
للكويت بإذن الله.
2

سمو رئيس مجلس الوزراء
يولم أعضاء هيئة تدريس التطبيقي

9

th

4 Issue - march. 2011

www.paaetfaculty.com

لقاء الهيئة اإلدارية مع مدير عام الهيئة
الدكتور عبدالرزاق النفيسي
عقدت الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء
هيئة التدريس عدة لقاءات مع مدير
عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي ،حيث
مت بحث عدد من القضايا املهمة التي
تخص أعضاء هيئة التدريس إذ جددت
الرابطة موقفها بالتأكيد على ضرورة
فصل التعليم ع������ن التدريب .وأوضح
رئيس الرابطة د .معدي العجمي أن
الرابطة تطرقت خالل لقائها مدير الهيئة
لكافة اجلوانب األكادميية واملالية بشكل
موسع ،و مت التطرق حلقوق أعضاء هيئة
التدريس وضرورة تطبيق مبدأ املساواة
بينهم وبني نظرائهم في جامعة الكويت،
حيث أن هذا املبدأ اتفق عليه سابقا في
ديوان اخلدمة املدنية ،وناقشت الرابطة
قضية اإلسراع في صرف مخصصات
املبتعثني التي أقرت في فبراير ، 2010
وكذلك سرعة إقرار موضوع الساعات
الزائدة ع������ن النصاب التي أقرت في
اجلامعة ولم يتم إقرارها بعد ألساتذة
التطبيقي ،فضال عن التطرق جلملة
من اجلوانب اإلدارية والسلبيات التي
تعاني منها الهيئة ويجب معاجلتها على
وجه السرعة ،وضرورة تسخير التقنيات
احلديثة خلدمة أعضاء هيئة التدريس
واالستفادة منها في االرتقاء بالهيئة
بشكل عام ،بحيث ال يحتاج عضو هيئة
التدريس للمراجعات املتكررة لديوان
عام الهيئة إلنهاء معامالته.
وبحثت اللقاءات أيضا اجلوانب القانونية
حيث أكدت الرابطة أن مشاكل الهيئة
ال ميكن أن حتل إال من خالل تطبيق
اللوائح من قب������ل قياديني مخلصني
للهيئة ويهتمون بسمعتها ،ويتعاملون
مع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
على أن اجلميع سواسية أمام القانون،
وأوضح������ت الرابطة للمدير العام أن

أبلغ دليل على وجود خلل في تطبيق
القانون بالهيئة ه������و الكم الهائل من
القضايا التي رفعت من قبل أعضاء
هيئة التدريس ض������د الهيئة ونظرها
القضاء الكويتي وعدد كبير منها كسبها
الزمالء األفاضل ضد الهيئة.
كما أشارت الرابطة في اللقاءات
املختلفة مع د .النفيسي البطء الشديد
في عمل اإلدارات املختلفة في الهيئة
والتجاوزات التي شهدتها خالل الفترة
السابقة ،الفتة إلى أن هناك مؤشر
خطير البد من تداركه على وجه السرعة
وهو القرارات التي تصدر من مجلس
إدارة الهيئة أو من املدير العام ولكن
إدارات الهيئة تتقاعس عن تطبيقها،
كما إن الرابطة أكدت ضرورة تطبيق
اللوائح ومراعاة العدالة في التعيينات
في الوظائف اإلشرافية ،وكذلك البت
فيها بأسرع ما ميكن وأال تؤخر أكثر
من ذلك النعكاس تأخيرها الس������لبي
على مصلحة العمل.
وتشير رابطة نيوز أن اللقاءات بشكل
عام مع املدي������ر العام كانت مثمرة ملا
تضمنته من قضايا ساخنة مت مناقشتها
مع د .النفيسي الذي ملسنا منه سعة
الصدر واالستماع لكافة وجهات النظر،
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لماذا التأمين الصحي مع شركة
الخليج للتأمين من خالل الرابطة؟
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وقد أبدى استعداده للتعاون مع الرابطة
حلل جميع املش������اكل والعراقيل التي
تواجه أعضاء هيئة التدريس ،الفتة
إلى أن أعضاء الرابطة يحدوهم األمل
أن تش������هد الفترة املقبلة تعاون بناءاً
ومثمراً مع د .النفيسي ملعاجلة كافة
السلبيات التي تعاني منها الهيئة وحل
كافة القضايا العالقة واتخاذ قرارات
جريئة تنصف أعضاء هيئة التدريس
وترتقي بكافة قطاعات الهيئة.

تهنئة
تهنئ رابطة أعضاء هيئة التدريس
الزمالء املبتعث�ي�ن على صرف زيادة
املستحقات املالية ألسرهم بواقع
 %50من قيمة املخصص الش���هري
للمبعوثني للزوجة وزيادة بنسبة %10
من املخصص الشهري لكل ابن وبحد
أقصى  3أبناء حيث سيتم صرفها بأثر
رجعي اعتبارا من بداية السنة املالية
.2011-2010
14

ندوة الوحدة الوطنية:
الطائفية والقبلية لعب بالنار

رحلة الرابطة إلى
أسبانيا
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سمو رئيس مجلس الوزراء
يولم أعضاء هيئة تدريس التطبيقي
أقام س ��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر املحمد حفل اس ��تقبال في الخيمة األميرية بقصر بيان ألعضاء هيئة
التدريس بالكليات التطبيقية والباحثني في معهد الكويت لألبحاث العلمية وذلك ضمن لقاءات سموه بكل قطاعات
املجتمع الكويتي .وذلك يوم الثالثاء املوافق  2010-11-30وبهذه املناسبة ألقى سموه كلمة ألعضاء هيئة التدريس.
وفيما يلي نص الكلمة:

أح ��رص شخصيًا وك��اف��ة إخ��وان��ي ال� ��وزراء ع�ل��ى ف�ت��ح امل��زي��د م��ن ق �ن��وات ال �ح��وار وال �ت��واص��ل معكم
بسم الله الرحمن الرحيم
األخوات واإلخوة احلضور الكرام
الس���ل��ام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني في هذه األمسية الطيبة أن
التقي بهذه النخبة املتميزة من صفوة
أبناء الكويت األعزاء الذين يحملون
مشاعل العلم واملعرفة والنور لوطننا
احلبيب أعضاء هيئ������ة التدريس من
أبن������اء الكويت من حمل������ة الدكتوراه
في الهيئة العام������ة للتعليم التطبيقي
والتدريب والذين يضعهم الوطن في
طليعة ثروته البشرية مؤمنا بدورهم
العلمي والتثقيفي والتنويري الرائد في
واحدة من أهم قالع منظومة التعليم
العالي في الكويت ويسرني أن التقي
كذلك بزمالئكم من األساتذة في معهد
الكويت لألبحاث العلمية والذين يبذلون
جهدا كبيرا في االرتقاء بالبحوث العلمية
والتطبيقية.
وانطالقا من تقديرنا واعتزازنا بكم
وقناعتنا الكبيرة برسالتكم العلمية والتربوية
النبيلة وبدوركم الطليعي في دعم جهود
التنمية والتطوير والتحديث لوطننا
الغالي وتعزيز مس������يرته نحو التقدم
وتنمية قدراته وحتقيق نهضته العلمية
والفكرية والثقافية فان وطنكم بكل
أفراده وهيئاته ومؤسساته يضع عليكم
أماال كبيرة كقادة حتملون مشاعل العلم
لتنيروا الطريق نحو مس������تقبل واعد
وغد مشرق بإذن الله.
وفي هذا املجال يجب علينا جميعا
أن نضع نصب أعيننا ما أكده حضرة
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه
الله ورعاه في نطقه السامي في افتتاح
دور االنعقاد الع������ادي الثالث للفصل
التشريعي الثالث عشر ملجلس األمة
من أن “اكبر أمالنا يتمثل في إعداد
شباب قادر على القيام مبسؤولياته
مستجيبا ملوجبات العصر معززا الوالء

واالنتماء لوطنه وهو يحمل أمانة املستقبل
جيال بعد جيل فال جدال في أن ثروتنا
احلقيقية تكمن في شبابنا فهم أصحاب
احلق الذي ال ينازع في العلم واملعرفة
املتقدمة».
األخوات واإلخوة الكرام كما نستلهم
أيضا في هذا املجال حكمة حضرة
صاحب السمو أمير البالد حفظه الله
ورعاه في التأكيد على أهمية التعليم
والبحث العلمي في حتقيق األهداف
اإلستراتيجية خلطة التنمية اخلميسية في
الكويت ( )2014 - 2009التي أوضحها
سموه بقوله «وفي هذا اخلصوص تبرز
أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب
لدورها في تنمية اإلنس������ان الكويتي
وتوفير احتياجات سوق العمل كما تبرز
أهمية البحث العلمي الذي يساهم في
تطوير جميع قطاعات التنمية».
تلك هي مسؤوليتكم األساسية كما
طرحها حضرة صاحب السمو األمير
حفظه الله ورعاه والتي نثق أنكم مبنهجكم

العلمي قادرون بإذن الله على حتملها
والوفاء بها بكل جدارة من خالل جهودكم
العلمية املتميزة في مجاالت التعليم
والبحث العلمي واإلسهام الفاعل في
حركة التطوير التكنولوجي والعلمي
واملشاركة بدرجات متصاعدة في بناء
وتشكيل مس������تقبل الكويت من خالل
اجنازاتكم في مختلف فروع البحث
واالبتكار وإعداد الكفاءات من أبناء وطنكم
حلمل املشاعل التي تنير املستقبل املنشود.

وطنكم بكل أفراده وهيئاته
ومؤسس���اته يضع عليكم
أماال كبيرة كقادة تحملون
مش���اعل العل���م لتني���روا
الطريق نحو مستقبل واعد

أنني أطالبكم جميعا بان تبادروا بوضع
هذه التطلعات واألهداف موضع التنفيذ
وان تبتكروا من األس������اليب واآلليات
العملية ما يحقق سرعة تنفيذها فانتم
الطليعة التي تقع على عاتقها مسؤولية
التطوير وإنني عل������ى ثقة بان الفترة
القادمة ستشهد نقلة نوعية متميزة
في أنشطتكم بفضل جهودكم البناءة
وتعاونكم الصادق.
األخوات واإلخوة أود في هذه املناسبة
أن أؤكد لكم حرصي الشخصي وحرص
كافة إخواني الوزراء وكبار املسئولني
في الدولة على فتح املزيد من قنوات
احلوار والتواص������ل معكم وترحيبهم
مبش������اركتكم بالرأي واملشورة في كل
ما يس������هم في دعم املسيرة التنموية
لوطنن������ا العزيز ومواجهة مش������كالته
وقضاياه مواجهة علمية موضوعية.
اسأل الله أن يوفقكم ويسدد على طريق
اخلير خطاكم والسالم عليكم ورحمة
الله وبركاته.
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افتتاح المبنى الجديد
لكلية الدراسات التجارية بالعارضية
افتتحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب مبنى كلية الدراسات التجارية
اجلديد بالعارضية وذلك حتت رعاية
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
الدكتورة موضي احلمود وحضور
مدير عام الهيئة الس������ابق الدكتور
يعقوب الرفاعي وعميد الكلية الدكتور
مشعل متلع ونائب املدير لالنشاءات

الهندسية االستاذ عبدالرحمن املطوع
وعدد من قياديي الهيئة واعضاء هيئة
التدريس بالكلية .وقال الدكتور مشعل
خميس متلع عميد الكلية في كلمته
االفتتاحية ان “املشروع احلضاري
الذي ندش������ن مرحلته األولى اليوم
يعد من أكبر املشروعات في التعليم
العالي املنجزة في البالد لناحية حجم

األعمال العمرانية واإلنشائية والهندسية
وعدد القاعات والكليات واملكتبات
واملختبرات واملالعب الرياضية” .وذكر
أن املشروع مكون من مجمع تعليمي
ضخم يضم كليتني للتربية األساسية
واحدة للبنني واألخرى للبنات إضافة
إلى كليتني للدراسات التجارية وفق
النظام ذاته.

تكريم الدكتور الرفاعي في كلية الدراسات التكنولوجية
نظمت كلية الدراسات التكنولوجية
حفال لتكرمي مدير عام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب السابق
الدكتور يعقوب الرفاعي ورؤساء
االقسام الس������ابقني النتهاء مدة
عملهم.
رعى احلفل وزير الدولة لشئون
مجلس األمة وزير املواصالت الدكتور
محمد البصيري حيث أعرب عن
سعادته خالل حضوره حفل التكرمي
الذي أقامته اللجن������ة الثقافية و
االجتماعية ف������ي الكلية وذكر أن
الدكتور يعقوب الرفاعي قدم الكثير
من اجلهود غير املسبوقة للهيئة،
وليس بغري������ب عليه هذا العطاء
وهو ابن الهيئة ،مش������يرا إلى أن
جميع كليات الهيئة تطورت خالل
األعوام اخلمس املاضية ،متمنيا
املزيد من التطورات والوصول إلى
أعلى املستويات العلمية كما أشاد
عميد الكلية د .وائل احلس������اوي
بإجنازات الدكتور الرفاعي ورؤساء
األقسام السابقني بالكلية .كما مت
تكرمي الدكتور الرفاعي في كليات
أخرى.
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مستجدات الجدول الدراسي
ما بين رغبات أعضاءهيئة
التدريس وطموحات الطلبة

خالل ديوانية الرابط������ة يوم األثنني
 2010/11/8أكد عميد القبول والتسجيل
في الهيئة د .احمد االنصاري ان اجلدول
الدراسي يحظى باهتمام جميع اعضاء
هيئة التدريس والطلبة ،على حد سواء،
موضحا أن الهيئة بصدد تغيير النظام
اآللي املتبع لديها واملطبق منذ ما يقرب
من  15عاما مع وج������ود ضرورة ملحة
الستبداله بنظام حديث ،يلبي التوسع
الذي شهدته الهيئة خالل الفترة السابقة
مع ازدياد اعداد الطلبة.
ولف������ت د .االنصاري ال������ى ان الهيئة
تعاقدت مع احدى الشركات املتخصصة
الس������تحداث نظام آلي اكادميي جديد
يتكون من  3مراح������ل ،مدة كل مرحلة
 12ش������هراً ،موضحا ان املرحلة االولى
تغطي البنية التحتية التي يحتاجها كل
موظف في الهيئة وكل ما يتعلق بالتسجيل

ويتمكن عضو هيئة التدريس من خالله
من تسليم كشف الدرجات اخلاص بطلبته
عبر املوق������ع االلكتروني واالطالع على
جميع البيانات ،التي يحتاج اليها من دون
احلاجة ملراجعة االدارات املختلفة ،كما
يتيح خدمات كثيرة لالقسام العلمية مثل
جداول املدرسني ،ومتابعة املجموعات
واخلطط الدراسية وغيرها.
واضاف :سيتم تشكيل جلان وسيتم
االخذ بكل املالحظ������ات لالرتقاء بهذا
النظام واخلدمات املقدمة ،وتطرق الى
بعض االحصائيات املهمة للتسجيل خالل
الفصل الدراسي احلالي ،قائال ان اجلداول
الدراسية صممت مبعرفة االقسام العلمية،
وال بد من اسناد وضع اجلداول ملكاتب
التسجيل ،بالتعاون مع القسم العلمي،
لتالشي املش������اكل التي حتدث ،مؤكدا
أهمية التسجيل املبكر لتخفيف العبء

عن االقسام العلمية وعمادة القبول ومكاتب
التسجيل بالكليات ،مشيرا إلى أن عمادة
التسجيل والقبول اقترحت على جلنة
الشؤون العلمية بالهيئة تسلم اجلداول
الدراسية من األقسام العلمية وإتاحة
املجال ملكاتب التسجيل إلضافة ما تراه
مناسبا من شعب دراسية للتغلب على
تلك املشكالت من خالل االحصائيات
املتوافرة لديها.
من جهت������ه ،أكد العميد املس������اعد
بكلية الدراسات التجارية سابقاً د.
عبدالواحد اخللفان أن هناك مشاكل
متعلقة باجلداول الدراسية ،وهي من
أهم القضايا املطروحة داخل البيئة
التعليمية الرتباطها بعضو هيئة التدريس
والطالب وبالقاعات الدراسية واملختبرات
وغيرها من أركان العملية التعليمية.
منوها إلى أن هن������اك أعدادا متزايدة

بكلية الدراسات التجارية وكلية التربية
األساسية على وجه اخلصوص ما يضطر
عمادة الكلية الى زيادة الطاقة االستيعابية
في الشعب الدراسية ،ومشيرا إلى ان
ما اقترحته عمادة التس������جيل بسحب
اجلداول الدراسية من األقسام العلمية
مت طرحه من قبل وسبب ازعاجا لألقسام
العلمية.
من جانبه ،بني نائب رئيس الرابطة
د .أحمد احلنيان أن الرابطة حرصت
على استضافة املسؤولني عن اجلداول
الدراسية بالهيئة لشرح النظام اجلديد
وما طرأ من مستجدات عليه لتقريب
وجهات النظر بني احتياجات أعضاء هيئة
التدريس واحتياجات الطلبة ،والتعرف
على أهم املعوقات التي تواجه اجلداول
الدراسية والعمل على تذليلها سواء لعضو
هيئة التدريس أو الطالب.
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الدراسة في الجامعات البريطانية وفق اللوائح الجديدة
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب مبقرها في العديلية يوم الثالثاء
املوافق  2010-10-26محاضرة حول الدراسة اجلامعية
والدراسات العليا في بريطانيا حاضر بها د.زياد احلنيطي
من مجموعة نولدج ول البريطانية للتعليم واالستشارات،
بحضور أعضاء الهيئة االدارية للرابطة وعدد كبير من
أعضاء هيئة التدريس واملهتمني باستكمال دراستهم باخلارج.
وذكر د.احلنيطي ان بريطانيا احدى أهم الوجهات التي
يقصدها سنويا آالف الطالب الراغبني في احلصول
على التعليم عالي اجلودة والذي يواكب متطلبات العصر،
فضال عن ان اململكة املتحدة تتمتع بجملة مزايا ،منها
القرب اجلغرافي من الشرق األوسط ،وتنوعها الثقافي
واحلضاري مم������ا يوفر للطالب بيئة نادرة للتفاعل مع
طالب من كل اجلنسيات ،فضال عن تنوع اجلامعات
واملؤسسات األكادميية في اململكة املتحدة وتنوع برامجها
التي تقدمها للطالب مما يضمن له تأهيال أكادمييا
يفي مبتطلباته العلمية ،ومتنح تلك اجلامعات للدارسني
فيها خيارات مستقبلية ال حدود لها ،وكذلك تعلم اللغة
االجنليزية من موطنها األصلي ،وغيرها من املميزات التي
تشجع الطالب لاللتحاق بجامعات بريطانيا ،مشيرا الى
ان اجلامعات البريطانية تعتمد على فلسفة خلق انسان

متعلم قادر على تطوير نفسه ومواكبة مستجدات العصر.
وأشار د.احلنيطي الى ان الطالب يلتحقون سنة متهيدية
باجلامعات البريطانية العداد الوافدين لغويا وأكادمييا،
وقال ان متطلبات دخول السنة التحضيرية هي شهادة
الثانوي������ة أو ما يعادلها ،و التمكن من اللغة اإلجنليزية
مبا يعادل مستوى ( )5.5 - 4.5في امتحان IELTS

حسب البرامج ،ويدرس الطالب في السنة التحضيرية
لغة أكادميي������ة ،ومهارات التعلم وط������رق البحث،IT ،
ومواد أخرى لها صلة في التخصص املطلوب ملرحلة
البكالوريوس ،وتكون طرق تقييم السنة التحضيرية عن
طريق االمتحانات التحريرية والشفهية ،والبحوث العلمية،
والعمل اجلماعي ،وتصميم املشاريع ومدة الدراسة بها
عام واحد من فصلني الى ثالث فصول دراسية.
وبني ان الدراس������ة ملرحلة الدرجة اجلامعية األولى
تتطلب اجتياز السنة التحضيرية أو ما يعادلها ،وحتقيق
الدرجة املطلوبة في امتح������ان  IELTSأو ما يعادلها
من اختبارات اللغة ،ومعادلة السجل األكادميي ،ودرجة
الدبلوم ،ومقابلة شخصية أو هاتفية.
بري ماستر
وأوضح د.زياد احلنيطي ان البري ماستر ()Pre-Master
برنامج أكادميي يهدف الى تطوير مس������توى الطالب
أكادميي������ا ولغويا وذا عالقة في التخصص ويلتحق به
عادة الطلبة ذوو املع������دل املنخفض في البكالوريوس،
والراغبون في تغيير تخصصهم في البكالوريوس عن
املاس������تر ،ومتطلبات الدخول للبرنامج احلصول على
البكالوريوس أو ما يعادله ،ومستوى اللغة االجنليزية
املطلوب للبرنامج .IELTS
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نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس في
الهيئة العامة للتعلي������م التطبيقي والتدريب
حفال ترفيهيا ملجموعة من أطفال نادي األمل
التابع للجمعية الثقافية االجتماعية النسائية
(األطفال مرضى الس������رطان) يوم الثالثاء
 2010-11-9في مقر الرابطة بالعديلية،
وتضمن احلفل تقدمي العديد من الفقرات
الترفيهية لألطفال قدمتها فرقة السنافر
الكويتية حيث قدمت أوبريت شعبي عن حب
الكويت ،ومسرحية سنووايت وشخصيات
كرتونية ،وصاحب ذلك فقرات ترفيهية متنوعة
تفاعل معها األطفال بشكل ملموس ،فضال عن
تنظيم عدد من املسابقات الترفيهية لتسلية
األطفال ومت توزي������ع اجلوائز عليهم ،وقدم
فقرات احلفل املذيع املتميز سامي البالول
الذي استطاع رس������م البسمة والبهجة على
وجوه األطفال وذويهم ،وقد تفاعل األطفال
معه وغنوا عددا من األناشيد الوطنية في
حب الكويت.
وأعربت رابطة أعضاء هيئة التدريس عن
سعادتها باستضافة تلك الشريحة العزيزة على
قلوب اجلميع ،موضحة أن تلك الفعالية هي
األولى من نوعها التي تنظمها الرابطة تفاعال
منها مع الشرائح املختلفة باملجتمع.

رابطة تدريس التطبيقي
تحتفل بأطفال نادي األمل
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رحلة الحداق
نظمت الرابطة كعادتها رحلة بحرية للحداق يوم
السبت املوافق  12ديسمبر  , 2010شارك بالرحلة
العديد من أعضاء هيئ������ة التدريس وكانت الرحلة
جميلة واجلو ممتعا.
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قال�وا ع�ن  ..فص ��ل التعلي ��م التطبيق ��ي ع ��ن التدري ��ب
األستاذ أحمد املزروعي

ق��ال الأ�س��تاذ �أحم��د املزروع��ي �أول مدي��ر ع��ام للهيئ��ة العام��ة للتعلي��م التطبيق��ي والتدري��ب ي��وم
 ، 2010/8/24يف جريدة الوطن :
«أري أن الفصل يعطي التدريب فرصة أكبر للنمو هن� � ��اك إدارة واح� � ��دة (للقطاع� �ي��ن) ولك� � ��ن إدارتني
وكذلك فرصة للتعليم التطبيقي للعمل بشكل متفرغ منفصلتني».
علي أن يكون هناك تنسيق دائم ومستمر».
وأك� � ��د املزروع� � ��ي «اآلن ننتظ� � ��ر قضي� � ��ة فص� � ��ل
وأضاف األس� � ��تاذ املزروع� � ��ي « ال ميكن أن يكون القطاعني».

دكتور مهندس حمود املضف

قال د.م حمود امل�ضف مدير عام الهيئة ال�سابق يف برنامج اللوبي بقناة العدالة يوم 2010/6/27
«أنا حقيقة مع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب
الن رسالة التعليم التطبيقي تختلف متاماً عن رسالة
التدري� � ��ب وقد مت دمج التعلي� � ��م التطبيقي والتدريب
ألس� � ��باب سياس� � ��ية وليس ألس� � ��باب فنية» وأضاف
د.م .املضف « أن م� � ��ن بني إيجابيات الفصل إعطاء

قانون الهيئة والعمالة (الوسطى)
تن� � ��ص امل� � ��ادة الثانية م� � ��ن القانون رقم  63لس� � ��نة
 1982في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب واملنشور في العدد  1451من جريدة الكويت
الي� � ��وم (الصفحة الثالثة) عل� � ��ي ان «غرض الهيئة هو
توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية مبا يكفل مواجهة
القص� � ��ور في الق� � ��وي العاملة الفني� � ��ة الوطنية وتلبية
إحتياجات التنمية في البالد».
م� � ��ع ذلك يصر البع� � ��ض علي ان هذة امل� � ��ادة تعني
العمالة (الوس� � ��طى) اين وردت كلمة (الوس� � ��طى) في
هذة املادة؟

هل يعارض املكتب الكندي موضوع الفصل؟
تضمن تقرير املكتب الكندي اخلاص بدراسة فصل
التعليم التطبيقي ع� � ��ن التدريب (راجع جريدة أوان-
اول فبراير  )2010ثالثة خيارات هي -:
 االبق� � ��اء علي الهي� � ��كل احلالي للهيئ� � ��ة مع زيادةكفاءتها وفعاليتها.
 وجود هيئتيني مستقلتني ومجلس إدارة واحد. وجود هيئتيني مس� � ��تقلتني ل� � ��كل منهما تنظيمهااخلاص.
وفي ختام التقرير طال� � ��ب املكتب الكندي بإعتماد
اخلي� � ��ار الثال� � ��ث اي تقس� � ��يم وفص� � ��ل هيئ� � ��ة التعليم
التطبيقي والتدريب الي مؤسس� � ��تني مستقلتني تشكل
احداهما جامعة للتعليم التطبيقي اما االخرى فتكون
الهيئة العامة للتدريب املهني والفني .
مل� � ��اذا إذا إصرار البعض علي ان املش� � ��روع الكندي
يع� � ��ارض موض� � ��وع فص� � ��ل التعلي� � ��م التطبيق� � ��ي عن
التدريب؟

اس� � ��تقاللية مالية وإدارية لكل قطاع وكذلك إعطاء
نوع من الطابع للتعليم التطبيقي (تخريج ش� � ��هادات
دبل� � ��وم وبكالوريوس ) ،وأن يركز قطاع التدريب علي
رسالته املهنية واحلرفية بدال من االنشغال بالبحث
العلمي والترقيات».

رابطة تدريس التطبيقي إلتقت اللجنة التعليمية لبحث فصل القطاعني
إلتق� � ��ى وفدا من الرابطة بأعضاء اللجنة
التعليمي� � ��ة في مجلس األم� � ��ة لبحث فصل
القطاعني وب� �ي��ن وفد الرابط� � ��ة بأن كافة
الدراس� � ��ات التي أجريت حول مدى جدوى
ه� � ��ذا األمر ق� � ��د أثبتت مبا ال ي� � ��دع مجاال
للشك بأن فصل القطاعني بات أمر حتمي
لالرتق� � ��اء بالهيئة نظرا لتباين قطاعيها في
العدي� � ��د من املج� � ��االت ،واس� � ��تقبال الهيئة
لتل� � ��ك األعداد الكبيرة من الطلبة س� � ��نويا،
إضافة لزيادة وتنوع احتياجات سوق العمل
واحلاج� � ��ة امللحة لتلبية تل� � ��ك االحتياجات،
ومن جان� � ��ب آخر منو اإلدارات واألقس� � ��ام
في الهيئة واس� � ��تحداث العدي� � ��د منها وفقاَ
للهيكل التنظيمي اجلديد الذي بدأت الهيئة بتطبيقه ،كما أن قضية فصل القطاعني ليس� � ��ت وليدة اليوم ،ولكنها
مطلب قدمي ملجلس إدارة الهيئة نفس� � ��ه منذ العام  2004وبعدها قرر مجلس اإلدارة تكليف أحد املكاتب الكندية
املتخصصة لدراس� � ��ة إمكانية فصل القطاعني والتي أش� � ��ارت الى أهمية فص� � ��ل القطاعني ،فضال عن أن قانون
إنش� � ��اء الهيئة كان منذ عام  1982ونحن اآلن في عام  2011وهذه املدة كفيلة بتغيير املؤسس� � ��ات وإستراتيجياتها
وتطويرها إلى ما يواكب العوملة األكادميية في الوقت احلالي.

واتحاد التطبيقي يدعم تحركات رابطة التدريس لفصل القطاعني
قالت نائبة الرئيس لش� � ��ئون الطالبات في الهيئة
العام� � ��ة للتعليم التطبيق� � ��ي والتدريب ضحى محمد
احلمادي إن االحتاد وبصفته ممثال عن كافة شرائح
الطلبة يرى أن عملية فصل القطاعني باتت ضرورة
ملحة.
مش� � ��يرة إلى أن هناك عراقيل كثيرة داخل أروقة
الهيئة بس� � ��بب تداخل القطاعني ويتس� � ��بب ذلك في
ع� � ��دم تنميتها وتعطيل قدرتها نح� � ��و التطور ،مثمنة
حت� � ��ركات رابطة أعض� � ��اء هيئة التدري� � ��س الرامية

لتطبيق عملية فصل القطاعني ،كما توجهت بالشكر
للجنة التعليمية على اهتمامها ولقائها وفد الرابطة
لفص� � ��ل القطاعني ،وخصت بالش� � ��كر رئيس اللجنة
التعليمية النائب د.جمعان احلربش على تبنيه لتلك
القضية التي تش� � ��غل ب� � ��ال طالب وطالب� � ��ات الهيئة
وأعضاء هيئة التدريس فيها على حد سواء ،والذين
يطمحون لتحقيق هذا املش� � ��روع الذي طال انتظاره،
والذي سيكون مبثابة نقلة نوعية لكال القطاعني بعد
فصلهما واستقاللية كل قطاع بذاته.
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بصراحة مع الدكتور النفيسي
اختالف الرأي ال يُفسد للود قضية!!
نؤيدكم في أمور ونخالفكم في أخرى .....
ونتوقع منكم الخير دائماً

في مؤمتره الصحفي يوم 2011/2/23
ناقش املدير العام الدكتور عبد الرزاق
النفيسي الكثير من األمور التي تهم أعضاء
هيئة التدريس بصراحة ووضوح شديدين
وبالطبع فأننا نؤيده في بعضها ونخالفه
في أمور أخري واليكم التفاصيل-:
مناقصات
أشار النفيسي إلي ما أثارته نقابة
العاملني في التطبيقي حول شبهات
في عدة مناقصات مت إيقاف البعض
منها وجار التحقق من املالحظات عليها
وفقاً للقانون متعهداً في حالة ثبوت أية
اتهامات علي املتورطني فأنهم سيحالون
إلي النيابة العامة باإلضافة إلي اتخاذ
العقوبات الصارمة في حقهم من إدارة
الهيئة .ونحن بكل تأكيد نشد علي أيدي
الدكتور النفيسي في هذا املوضوع.
مخالفات
لفت د .النفيسي النظر إلي بعض
مالحظات ديوان احملاسبة مشيراً إلي
أنه في الفترة القصيرة التي تسلم فيها
مهام املدير العام حاول قدر اإلمكان اتخاذ
اإلجراءات ملنع وقع مثل هذه املخالفات
من خالل إيقاف الندب والتقليل من
ندب أعضاء هيئة التدريس في الوظائف
اإلشرافية واالستعانة باملتقاعدين الفتاً
إلي أن األخطاء موج������ودة في جميع
املؤسسات احلكومية وعلينا االبتعاد
عنها.
وهنا نختلف مع د .النفيس������ي ألننا
نرى ضرورة بحث هذه األمور بوضوح
مع اجلهات املسئولة وتوضيح طبيعة
عمل الهيئة ومدى احتياجها خلبرات
أبنائها من العاملني واملتقاعدين إدارياً
وتدريسياً وضرورة وضع ضوابط محددة
وواضحة وعادلة ومفيدة لهيئة التعليم
التطبيقي واملنسبني إليها.
الشئون املالية
شدد د .النفيسي علي أن األخطاء

ليست فقط بالشئون املالية واإلدارية كل ذي حق علي حقه ب������دون تأخير
بل بجميع القطاعات كقطاع البحوث وبدون (استفسار) لترتاح اإلدارة املالية
والتدريب واخلدمات األكادميية املساندة ويرتاح اآلخرون......
داعياً إلي عدم الوقوف عند التأخير
ميزانية الرابطة
وااللتفات إلي التطور ،من خالل تبسيط
وعن صرف ميزانية النقابات والروابط
اإلجراءات وتطوير ميكنة العمل ودعم
القطاع بأشخاص مؤهلني ميتلكون اخلبرات وسبب تأخرها  ،أكد النفيسي أنه اجتمع
اإلدارية .وأكد االهتمام بالتدقيق علي مع رابطة أعضاء هيئة التدريس وناقش
مكافآت الطلبة والتأكد من البيانات ،معهم العديد من القضايا األكادميية
وقال :أصدرنا تعميماً لكل إجراء يقوم واملالية ،مؤكداً تفهمه ملطالبهم حيث
به املوظف املختص ويضع ختمه اخلاص كان من املفترض صرف  70ألف دينار
علي املراجعة ويسجل انه مت التدقيق كميزانية ولكن ما مت صرفه هو فقط
باملراجعة ليتحمل املسئولية وذلك ملعرفة  20أل������ف دينار العت������راض املراقبني
الشخص الذي اعد األوراق التي لها املاليني علي الزي������ادة ،معترفاً بأن ما
أثار مالية للمساءلة في حالة اخلطأ ،مت صرفه ال يكفي ألنشطتهم ،مؤكد
مؤكداً أن السبب في قضية املكافآت أنه سيناقش األمر مع وكيل وزارة املالية
الوهمية التي وردت بتقرير ديوان احملاسبة للخروج بحل.
ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب فرصة
هو اخللل في ع������دم التدقيق ووجود
بيانات خاطئة ،نافياً أن يكون اخلطأ حتى تستطيع الرابطة أن تنفذ برنامجها
مقصوداً ،ومعترفاً بوجود مخالفات في خدمة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس
ولكن يجب أن تك������ون النية متواجدة بها خصوصاً ونحن مقبلون على االحتفالية
لإلصالح ،مؤكداً حرص الهيئة علي باليوبيل الفضي للرابطة.
حل القضايا والسمعة الطيبة.
مخصصات املبتعثني
ونحن هنا نختلف مع د .النفيسي
وعن تأخر املخصصات املالية للمبتعثني
بالنسبة لتعامل إدارة الشئون املالية مع
األساتذة والطلبة واملكلفني واملنتدبني التي أقرها مجل������س اإلدارة أكد أنها
واملبتعثني حيث كثرت الش������كاوي من ستصرف فور توافر امليزانية الكافية
عدم صرف مستحقاتهم املالية أو تأخر وهو ما أوضحه القرار ،مرجعا التأخير
صرفها ولو فتح د .النفيس������ي املجال إلى أن هذا البند لم يكن مدرجا ضمن
لتلقي الشكاوي في هذا الصدد لبني امليزانية وبالتالي إذا لم تصرف منذ صدور
هرماً أكبر من هرم خوفو مبصر من القرار ستصرف في امليزانية اجلديدة،
أوراق الش������كاوي ،وسوف نشير علي كما أرجع عدم صرف املكافأة االجتماعية
سبيل املثال إلي ما ورد بالصحف التالية في وقتها احملدد إلى التدقيق والتأكد
 :جريدة الشاهد ( – )2010/10/9من سالمة الكشوف والبيانات ،مؤكدا
عالم اليوم ( – )2010/11/9القبس احلرص على توصيلها في وقت محدد
( – )2010/11/10الوطن ( )2010/11/21في املستقبل بالتعاون مع اإلداريني.
ونتمنى أيضا صرف هذه املستحقات
–الرأي ( – )2010/12/12اجلريدة
( – )2011/1/20عالم اليوم ( )2011/1/27بأسرع ما ميكن.
 املستقبل ( – ) 2011/2/2اجلريدةمباني العارضية
( – )2011/2/2املستقبل ()2011/2/15
وعن بعض املش������اكل املالية في
.....ونتمنى أن تك������ون اإلدارة املالية
مظلومة ال ظاملة  ،ونتمنى أن يسترد قطاع التوري������دات املتعلقة بتأخير

مجمعات مباني العارضية قال إن
جميع املنشآت في طور التنفيذ أو
سوف تنفذ في املستقبل مع الوضع
في االعتب������ار أن املباني والفصول
ذكية مبعنى أنه يوجد بها جتهيزات
تساعد الطالب وعضو هيئة التدريس
على القيام بتأدية عمله بسهولة في
استخدام التكنولوجيا ،موضحا أنه
بدل استخدام السبورة العادية سيكون
البديل الشاشة في التدريس باإلضافة
إلى بطاقة معينة يتعرف من خاللها
الطالب على مقرره الدراسي وتستخدم
للحضور والغياب.
ونود أن نسأل بكل براءة متى سيتم
ذلك ؟ وهل سيس������تغرق أسابيع أو
شهور أو سنني ؟؟.
اللجان اخلاطئة
عن الطعون التي تقدم بها مجموعة
من أعضاء هيئ������ة التدريس حول
اللجان اخلاطئة في آلية تش������كيل
املناصب اإلشرافية  ،قال النفيسي
أن األسماء املختارة وصلت ملكتبه
وأوقف االختيار بسبب وجود أخطاء
واضحة في تشكيل اللجان ،مؤكدا أنه
حتى منضي في الطريق الصحيح يجب
أن نعمل دون مخالفات وأخطاء قد
تعرقل الشأن التعليمي في املستقبل
 ،وقال لو اعتمدت اللجان كما هي
سأدخل في مشاكل كثيرة من الناحية
القانونية لذلك أغلب اللجان سيعاد
تشكيلها  ،الفتا أنه لن يكون هناك
فراغا إداريا مبعنى أن نواب رؤساء
األقسام العلمية والعمداء املساعدين
للشئون األكادميية سيشغلون عمل
اللجان مؤقتا حلني االنتهاء من آلية
اللجان اجلديدة.
ونحن نشد على أيدي د.النفيسي
في تطبيق القوانني واللوائح ومحاربة
املخالفات واألخطاء ونتمنى أن يتحلى
بهذه الروح جميع القياديني بالهيئة
وكل من ينتسب إليها .
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محاضرة الشبكات االجتماعية
بكلية الدراسات التجارية

نظم قس������م احلاس������ب اآلل������ي بكلية
الدراس������ات التجارية محاضرة قدمها
السيد عبدالعزيز الدعيج من اجلمعية
الكويتية لتقنية املعلومات بعنوان “الشبكات
االجتماعية  ...تواصل بال حدود” وذلك

يوم  2010/12/8حيث تطرق املهندس
عبدالعزيز الى أهمية الشبكات االجتماعية
مثل Facebook, Twitter, MySpace,
 Hi5والتي شكلت وسيلة فعالة للتواصل
االجتماعي وأتاحت بفضل ما تتمتع به من

ذكاء املجال ملستخدميها للتواصل الفعال
في املجاالت املختلفة واصبحت الشبكات
االجتماعية اليوم أهم األدوات القادرة
على إحداث التغيير النوعي املميز في
كيفية االتصال والدمج بني الواقع التقليدي

والواقع االفتراضي .أدار اللقاء الدكتور
أحمد احملميد رئيس قسم احلاسب اآللي
بالكلية .وقد حضر عميدالكلية الدكتور
مشعل خميس متلع احملاضرة وعدد من
أعضاء هيئة التدريس و الطلبة.

تبريكـات
> تتقدم مجلة رابطة نيوز بخالص التهنئة إلي األستاذة صباح البحر لتجديد للعالقات العامة واألعالم بالهيئة.
تعيينها نائباً للمدير العام ملدة  4سنوات اعتبارا من .2011/1/22
> كما تتقدم بالتهنئة جلميع أعضاء هيئة التدريس الذين مت اختيارهم في
> كما تتقدم رابطة نيوز بالتهنئة لإلستاذه سهام العنزي على تعيينها مديراً مناصب إشرافية وكذلك الذين متت ترقياتهم إلي درجات علمية أعلي.

مكافأة التدريس الزائد عن النصاب
وعد املدير العام الدكتور عبدالرزاق النفيسي الرابطة بإدراج موضوع مكافأة التدريس الزائد عن النصاب على مجلس اإلدارة بإجتماعها القادم
وذلك من أجل مساواة املكافأة مبا هو مطبق بجامعة الكويت وهو  2000دينار للمقرر األول و  1000دينار للمقرر الثاني الزائد عن النصاب.

كلية التمريض تصبح مركزًا معتمدًا إلنعاش القلب
أكدت عميد كلية التمريض بالتكليف األس������تاذه خولة يعقوب أن الكلية ستكون مركزاً معتمداً إلنعاش
القلب وذلك نتيجة لالتفاق الذي مت بني مركز إنعاش القلب التابع جلامعة القلب األمريكية.

مؤتمر اإلحتباس الحراري بالتربية األساسية
نظمت كلية التربية األساسية مؤمتراً في ديسمبر
 2010بفندق النخيل عن االحتباس احلراري وأثره
علي شبة اجلزيرة العربية .غطى املؤمتر عدة مواضيع
متعلقة باالحتباس احلراري وأثره على شبه اجلزيرة
العربية ،وتغيرات الغالف اجلوي ،وتقومي األحداث

الناجتة عن االحتباس احلراري ،والتغيرات املناخية
وصحة اإلنسان ،واألنش������طة البشرية واالحتباس
احلراري ،وتقنيات الطاقة النظيفة ،واالستش������عار
عن بعد واملراقبة العاملية وهي تعتبر قضايا الساعة
بالعالم كله.

نعي ومشاركة عزاء
نتقدم بخالص العزاء لوفاة الزميل
الدكتور موسي محمد األنصاري بكلية
التربية األساسية  .وكذلك تعازينا
بوفاة األستاذة خولة السميط مديرة
الش������ئون القانونية بالهيئة سابقاً،
ولألستاذ سلمان خريبط من قسم
اإلدارة بكلية الدراسات التجارية
لوفاة املغفور لها بإذن الله والدته...
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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ملاذاالتأمني الصحي مع شركة الخليج للتأمني من خالل الرابطة؟

مشروع الرابطة للتأمني الصحي

السعر
موحد وال
يخضع
للسن
ولألمراض

باإلمكان
إشراك
أي عدد
من أفراد
األسرة

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس يوم األربعاء
املوافق  9مارس  2011لقاءا جمع عددا من أعضاء
الهيئة التدريسية وكل من مدير إدارة التأمني الصحي
بش������ركة اخلليج لتأمينات احلياة أ .عالء محقق،
أ.عبد اللطيف البلوش������ي ممثلني عن الش������ركة ،
وبحضور الهيئة اإلداري������ة للرابطة ،وذلك بهدف
إلقاء الضوء على االتفاق املزمع إبرامه بني شركة
التأمني والرابطة لتوفير تغطية التأمني الصحي
ألعضاء الهيئة التدريسية بالهيئة.
وفيما يلي نبذه عن عقد التأمني الصحي اخلاص
بأعضاء هيئة التدريس.:
مواصفات العقد
من خالل هذا عقد التأمني الصحي يتمتع أعضاء
هيئة التدريس بالعديد من املزايا التأمينية املذكورة
و هذا ال يغني عن االطالع على كافة تفاصيل العقد
قبل االقدام على توقيع العقد بشكله النهائي واملتوافرة
لدى سكرتارية الرابطة بالعديلية .يتمتع أعضاء هيئة
التدريس وفقا لهذا العقد للمزايا التاليه:
أوال مصاربف العالج داخل املستشفى بحد أقصى
 5000دينار.
 تتحمل الشركة مصاريف االقامة في املستشفىلغاية  60يوم سنويا 55(.دينار يوميا).
 تعوض الش������ركة ملن أقام في مستشفى حكوميبواقع  10دنانير لغاية  15يوم.
 تعوض الشركة مرافق القاصر (أقل من  12سنة)بواقع  10دنانير لغاية  15يوم.
ثانيا مصاريف الع���ل��اج بالعيادات اخلارجية بحد
أقصى  1000دينار.
 االستشارات بالعيادات للمؤمن علية  10زياراتفقط بالسنة لكل زيارة  20دينار كحد أقصى.
 االدوية حد أقصى  250دينار. االش������عة و االختبارات املعملي������ة  250دينار حدأقصى.
 العمليات الصغيرة 100دينار حد أقصى. العمليات اليومية  200دينار حد أقصى. عالج األسنان  300دينار حد أقصى (ال يشملالتجميلي ).

 مصاري������ف احلم������ل و ال������والدة  750دينار بحد نقل األعضاء – الفيتامينات و املنشطات.أقصى.
قسط التأمني السنوي
 االم������راض و احلاالت املزمن������ة  250دينار بحد اوال الرجال و األطفال .155أقصى.
 ثانيا االناث .175 التغطية تش������مل إقليم دولة الكويت وباحلاالتالطارئة املؤمن علية مشمول التغطية خارج الكويت
علما بأن املؤمن عليهم يتحملون  %10من قيمة
(بإستثناء الواليات املتحدة و كندا).
أى فاتورة.
وس������وف يزود كل مؤمن علي������ة ببطاقة ممغنطة
اإلستثناءات
يقدمها قب������ل تلقي اخلدمة و م������ن ثم يدفع فقط
عقد التأمني ال يغطي العديد من األمراض التي النس������بة امللزم بها وفقا للعقد علما بإن اس������تنفاذ
تعتبر إستثنائية ومكلفة على الشركة مثل أمراض املبلغ اخلاص ببند معني يعني أن املؤمن عليه غير
نقص املناعة – اإلدمان – احلاالت اخللقية و الوراثية مغطى في هذا البند.
و النفسية – التلوث البيئي و إصابات احلروب –
على سبيل املثال إذا أجرى املؤمن عليه عملية
النقاهه – اجلراحات التجميلية – الصم و فحص صغيرة بقيمة  150دينار مثال و غطت الشركة لغاية
النظر – العالج الوقائي – األجهزة و املعدات الطبية  100دينار أي عملية أخرى يجريها املؤمن علية ال
– احلاالت الس������ابقة ألول ثالث اشهر – زراعة و تتحملها الشركة إلستنفاذ هذا البند من العقد.
وملن يرغب مبعلومات إضافية ارجو ان ال تترددوا
باالتصال على األستاذ الفاضل عبد اللطيف البلوشي
ممثل شركة اخلليج للتامني على األرقام التالية
22572653 -22572651-99411090
أو التواصل من خالل االمييل
ekbum800@hotmail.com
Belloushi@yahoo.com

ال يوجد فحص ما قبل التأمني
التأمني يغطي األمراض املزمنة
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ندوة الوحدة الوطنية:

الطائفية والقبلية لعب بالنار

أكد نائب الرئي������س ورئيس اللجنة الثقافية في
رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د.أحمد احلنيان على أن الكويت
متر مبرحلة حرجة وصفها بأنها األخطر خالل
س������نوات ما بعد التحرير .ج������اء ذلك خالل ندوة
“الوحدة الوطنية” الت������ي نظمتها رابطة تدريس
التطبيقي مس������اء االثنني املوافق 2010-12-27
في مقرها مبنطقة العديلية ،وحاضر بها كل من
النائب السابق أحمد املليفي ،والناشط السياسي
د.عبدالواحد اخللفان ،والناشط السياسي د.محمد
دهيم الظفيري ،وحضور نائب رئيس جمعية أعضاء
هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي بومجداد
ممثال عن اجلمعية.
وأشار د.احلنيان إلى أن الرابطة ومن منطلق
ما متر به الكويت من ظروف حرجة حرصت على
تنظيم تلك الندوة ألهميته������ا في تأصيل مفهوم
الوحدة الوطنية وضرورة متاس������ك جميع شرائح
املجتمع واحملافظة عليها ،السيما بعد األحداث

التي شهدتها الساحة الكويتية خالل األيام املاضية،
مناشدا كافة الكويتيني مراجعة املنطوق السامي
لسمو أمير البالد حفظه الله تعالى الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح حني قال “إن الكويت هي
وطننا اخلالد ،ومهمة احلفاظ على أمنها واستقرارها
ورخائها مهمة تاريخية ق������ام بها األجداد ،ونحن
اليوم نتحمل املسئولية عنها ،فهي الوجود الثابت
لنا نضع مصلحتها فوق أي مصلحة ،جنسد من
خاللها وحدتنا الوطنية التي جمعت أهل الكويت
في أحلك الظ������روف في صف واحد كأنهم بنيان
مرصوص ،فالكويت ليس������ت لفئة دون أخرى وال
لطائف������ة دون غيرها ،بل ه������ي للجميع” لذا فإنه
يتوجب على اجلميع تأمل كلمات النطق السامي
والعمل على ما جاء به ملا في ذلك من خير واستقرار
للكويت.
من جهته قال النائب السابق احمد املليفي ان
الكويت متر بالوقت الراهن مبنعطف رئيسي وأساسي
ولم يبقى أمامنا سوى التمسك بالوحدة الوطنية

التي حتتوي اجلميع ،مستنكرا ظهور سلطات أخرى
على الساحة مثل سلطة القبلية وسلطة الطائفية،
معتبرا ذلك مرحلة مخاض تعيشه البلد وهذا ما
يحدث في السنوات األخيرة ،ووصف اللعب بالقضايا
الطائفية كما يلعب االطفال بعلبة كبريت ،مؤكدا
أن الدس������تور هو مالذنا وأن القانون هو اإلطار
االجتماعي الذي يخضع له اجلميع.
وأضاف املليفي إن الدفع نحو االحتقان الطائفي
والقبلي من خالل البعض سيجر املجتمع ملثل هذه
احلاالت ،وما يحدث اليوم هو احدث املؤشرات
على خطورة اللعبة السياسية التي كانت متارس
في املرحلة املاضية ومن يستطيع الفوز بها ،لكنه
لألسف فاز بالفعل في “متزيق الوطن” من خالل
اللعب على أوتار الطائفية والقبلية ،مشيرا انه ال
يوجد بقعة م������ن األرض إال ويعيش فيها العديد
من البش������ر على اختالف مذاهبه������م وافكارهم
وقضاياهم ،وأن ما ينظم حقوقهم وواجباتهم هو
القانون واملواطنة وليس املعتقد أو الفكر ،فنحن
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نس������تطيع ان نحول هذا احل������زن إلى أمل عندما
نقر ان اللعبة السياسية التي متارس وخاصة من
السلطة السياس������ية خطوطها حمراء ،لذا يجب
إيقافها وااللتفات لقضايانا العالقة مثل التنمية
والصحة والتعليم ،وحت������ى وإن اختلفنا في هذه
القضاي������ا فالهدف هو خدمة املجتمع ،فالصراع
على املستقبل يؤدي إلى االجناز.
وأك������د املليف������ي أن الذي أوصلنا له������ذا الوضع
املتأزم هو الصراع السياسي السابق في امللفات
املاضية بأنفاسه املختلفة من الطائفية والقبلية،
وحينم������ا نتحدث عن الوح������دة الوطنية فال نريد
التحدث عن ش������عارات رنانة ،بل البد من حتويل
تلك الشعارات إلى واقع ،ولن يتحقق ذلك بغياب
اإلصالح احلقيقي الذي يعتبر قرار حكم قبل ان
يكون قرار حكومة فمشكلتنا هي سيادة القانون،
مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية أصبحت “بهارات
سياسية وإبر تخدير” لذا يجب أن تكون هناك
رسالة واضحة للسلطة التنفيذية وهي أن القانون
يحتاج إلى قوة لتطبيقه ،فالناس سواسية وال فرق
بني اح������د ،متمنيا أن حتول هذه االحداث املؤملة
إلى احداث مفرح������ة وأن نتجاوز هذه احملنه إلى
رخاء ومحبه واجناز وهدوء.

من جانبه أوضح الناشط السياسي عبدالواحد
اخللفان إن املشكلة ليست االزمة السياسية واالستجواب
والصراع مابني السلطتني ألن ذلك حقوق دستورية
تعودنا عليه������ا ،ولكن خطورتها هذه املرة انتقالها
من قبة عبدالله السالم إلى الشارع الكويتي ،الفتا
إلى أن قضية الوح������دة الوطنية ال يجب ان تكون
شعارات تستخدم متى ما نش������اء ،ال سيما وقت
األزمات والصعوبات دون الشعور باهميتها وقت
احلاجة ،على الرغم أنها أساس مهم في قضية
العيش املتسامح الكرمي في اي مجتمع بالعالم وهي
ال تختص في الكويت وحدها بل بكافة املجتمعات
التي متثل مزيج م������ن حضارات وطبائع وثقافات
مختلفة ،وبالتالي هي قضايا تشترك فيها مقومات
الدولة ،فالوحدة الوطنية قضية تالحم وتعايش
وتالحم ما بني املجتمع الكويتي لهذا الوطن املعطاء
وأوضح اخللفان أن الثقافة الدستورية هي ثقافة
املواطنة ،ولكن هل نحن فعال منلك هذه الثقافة،
لألسف ال منلكها دون استثناء احد من حكومة أو
نواب او حتى املجتمع ،فالكويت حباها الله بالكثير
من اخليرات ومنحتنا الكثير فيجب على اجلميع
االلتفاف حول هذا الوطن املعطاء ،فالكويتون جبلوا
على فعل اخلير ،ولم تكن الدميقراطية يوما توصلنا
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إلى انتشار ثقافة احلقد ما بني ابناء الكويت وتوليد
االحتقان بني فئات املجتمع الكويتي ،لكن أصبح
لدى املجتمع الكويتي حالة من الفوبيا على وطننا
الكويت مما يشاهده من تاجيج للشارع جتاه القضايا
السياسية.
ومن جهته أعرب الناش������ط السياسي د.محمد
دهيم الظفيري عن أسفه الشديد ملا يحدث على
الساحة من جتاذب سياسي هدام ألسس املجتمع
وبنيانه ،حيث قال انه وبعد أكثر من  100عام من
الدولة احلديثة ونحو  50سنة من إصدار الدستور
جند انفسنا نتحدث عن مسلمات أساسية بالدستور
ال جدال فيها ،فماذا يعني أن يقول أحدهم أن هذا
املواطن كويتي بالتأسيس أو كويتي بالتجنيس ،هل
أصبحت الوطنية تقاس على املنطقة التي يسكن
فيها املواطن ،أو القبيلة أو العائلة التي ينتمي إليها،
مشيرا إلى أن الكويتيني يجب أن يكونوا نسيجا
متناغما لتشكيل مجتمع واحد.
وفي ختام الندوة مت فتح املجال للحضور ليدلوا
بآرائهم ،حيث كانت هناك مداخالت من د.علي
بومجداد ،د.بدر الرخيص ،د.محمد طالب الكندري
طالبوا خاللها بضرورة التمسك بالدستور واحلفاظ
على الوحدة الوطنية.
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رحلة الرابطة
إىل أسبانيا
نظمت رابطة أعضاء هيئة
التدريس رحلة إلى اسبانيا في
عطلة الالبيع في الفترة من
 1-26ولغاية 2011 - 2-6
وقد قام الوفد بزيارة العديد
من المدن التاريخية في اسبانيا
مثل ملقا و غرناطة وإشبيلية و
قرطبة وطليطلة و مدريد.
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رحلتي إلى أسبانيا

أطياف تربوية وأنغام أندلسية
د .لطيفة حسني الكندري
ذهبت في عطلة الربيع لهذه السنة إلى
أسبانيا مع رابطة هيئة التدريس للكليات
التطبيقية ،وللرابطة جزيل الشكر وعظيم
االمتنان لترتيبها للرحلة ترتيبا متميزا
فاق توقعاتي فالرحلة مفيدة وممتعة إلى
أبعد احلدود .تهدف الرحلة السياحية
التي شاركت بها إلى التعرف على بعض
مالمح التاريخ اإلسالمي في أسبانيا وذلك
من خالل زيارة املدن التاريخية هناك.
امتدت الرحلة م������ن الفترة  1-26إلى
2011-2-6م .لقد زرنا عدة مدن حسب
الترتيب التالي :مالقة -غرناطة-أشبيليا-
قرطبة-طليطلة-مدريد وهي رابع أكبر
مدينة من حيث عدد السياح عامليا .كانت
الطبيعة مع املعالم التاريخية في غاية
الروعة واكتحلت أعيننا طوال الرحلة برؤية
أشجار النخيل والزيتون والبرتقال كما
كانت املياه تعطي احلياة ملسات من مباهج
الطبيعة في كثير من األماكن .هذا وقد
فتح املسلمون األندلس وسطع جنمها سنة
671م92 /هـ وسقطت 1492م 897 /هـ
وبقيت دروسها السعيدة واألليمة جلية
للمعتبرين .ونقل ول ديورانت في قصة
احلضارة «لم تنعم األندلس طوال تاريخها
بحكم رحيم ،عادل ،كما نعمت به في أيام
الفاحتني العرب» (ص .)4723
مالمح التعليم في بالد
األندلس
اش������تهرت األندلس بالكتاتيب التي

تعتني بعلوم الدين وجتود ملكة اخلط،
كما اش������تهرت األندلس كس������ائر املدن
اإلسالمية باملساجد الفسيحة .وكانت
قصور األمراء تزدان باملناظرات العلمية
واملؤدبني ،كما نش������أت املدارس العليا،
وخزائ������ن الكتب ،وفتح بع������ض العلماء
والعاملات بيوته������م حللقات التعليم في

الصباح واملساء .كانت التجربة إلى جانب
الدراسة النظرية من مقومات التربية
األندلسية .وقد صنع عباس بن فرناس
في داره قبة كهيئة السماء وخيل للناظر
فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود
وكان من أوائل من بشر بعلم الطيران
كما أبدع ساعة سماها «امليقات».

وقال ابن خلدون وهو يصف التعليم
في بالد األندلس  :وأما أهل األندلس
فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث
هو وهذا هو الذي يراعونه في التعليم.
إال أ َّنه ملا كان القرآن أصل ذلك وأسه
ومنبع الدِّ ي������ن والعلوم جعلوه أص ً
ال في
التعليم .فال يقتصرون لذلك عليه فقط
بل يخلطون في تعليمهم للولدان رِ واية
ِّ
الش������عر في الغالب والتَّرسل وأخذهم
بقوانني العربية وحفظها وجتويد اخلط
والكتاب» .واليوم نفتح جهاز احلاسوب
ونختار من اخلطوط ما نشاء ونتباهى
باخلط األندلسي.
ختام املسك األندلسي
وقد وصفت الشاعرة روزيتا حضارة
األندلس بأنها جوهرة العالم الساطعة .نعم
كانت األندلس -كما يلمح ويل ديورانت-
«قروناً طواالً من مفاخر بني اإلنسان»،
«ع َر َفت ا َ
حلضا َرة ُ ال َع َر ِب َّي ُة
وصدق من قال َ
ُ
ْ
أَ ْو َجها في ِبالدِ األن َدل ِس» وال تكاد تدانيها
حضارة في مزاوجتها بني متعة الدنيا
وهيبة الدين رغم السلبيات التي تصيب -ال
محالة البشر -في كل عصر ومصر.
كانت كل مدينة نصل إليها في رحلتنا
محطة جديدة تدل على عظمة العقول
اإلسالمية في جتلياتها وجتاربها املضيئة
رغم ضياع وتدمير وسرقة واهمال كثير
من اآلثار .اعتدت طوال رحلتي ألسبانيا
أن أقوم بتالوة ما يتسر من القرآن الكرمي
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بعد صالة الفجر وأنا أستحضر بركات
سلفنا من مثل ابن خلدون الذي زار هذه
الديار وأش������ار إلى م������ا فيها من أفكار
وأهمه������ا أن تعليم القرآن الكرمي أصل
تأديب اإلنسان وأساس بناء احلضارة.
وهناك في األندلس س������طر أبو حيان
األندلس������ي كتاب������ه الرائع في تفس������ير
القرآن الكرمي «البحر احمليط» وهناك
على تلك األرض ولد تفسير القرطبي
وهو تفسير خالد وكذلك ظهر تفسير
ابن عطية األندلسي .هناك وفي تلك
الديار أدركت فعال أنني وأنا أقوم في كلية
التربية األساسية بتدريس مقرر تطور
الفكر التربوي اإلسالمي ال زلنا بحاجة
إلى توسيع نطاقه ،واالبداع في عرضه،
وتوظيفه في مجاالت احلياة.
وانتهت الرحلة وقد اكتسبت أصحابا
من صفوة الصفوة سريرتهم كنقاء املاء
وصفاء السحاب ،واستفدت من رحلتي
علما وافرا ،وتسوقت في محالت عديدة،
وتذوقت أطعمة جديدة ،وتعلمت اليسير
من الكلمات األسبانية ،واستمتعت أميا
استمتاع باألشجار ذات الثمار الدانية
وبهرت بفن العناية باملزارع .دخل السرور
في صدري من روعة العمران األندلسي،
وجداول املاء ،وجتولت في منتزهات تشرح
الصدر  ...رأيت طائفة من ابداعات الذهنية
األندلسية ومواهبها الذهبية .ذكرياتي
هناك صفح������ات أصيلة صادقة مليئة
بالزخرفات والنمنمات والزركشات ،واحلم ُد
للّه الذي ب ِن ْعمتِه تت ّم الصاحلات.
ودعت أسبانيا بعروقي وخفقات قلبي
وأنا عازم������ة بعون الله على كتابة بحث
موثق عن مالمح التربية اإلسالمية في
األندلس .وأنا عازمة حقا وصدقا على
التعريف مبآثر احلضارة األندلسية على
صفحات موقعي (http://latefah.
 )netكي تكون مادة إلهام ودفع ملسيرة
اإلسالم ولرخاء اإلنسانية.
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أفضل صور لرحلة الرابطة الى أسبانيا
اقامت الرابطة مسابقة أفضل صورة أندلسية حيث مت فرز الصور الفائزة في
حفل لقاء اعضاء وفد الرابطة الى اسبانيا والذي مت في مقر الرابطة بالعديلية
يوم الثالثاء املوافق  8مارس  . 2011قدم  13متسابقا أعمالهم للجنة املكونة
من دكتورة راوية احلميدان من قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية
و االستاذ فهد البناي من نفس القس������م .مت عرض افضل  20صورة من أصل
 150صورة حيث مت التعليق الفني على كل من الصور املعروضة ,ثم مت عرض
الصور اخلمسة الفائزة باملسابقة حيث قام بتسليم اجلوائز الدكتور وليد العوضي
أمني الصندوق و رئيس اللجنة االجتماعية بالرابطة.

رابطة تدريس التطبيقي نظمت مسابقة
فوتوغرافية للمشاركني برحلة اسبانيا

رة طبيعية

أفضل صو

أف

ضل صورة فردية
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ل صور
ة
ج
م
ا
ع
ي
ة
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ل صو
رة عم
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ة أن
دلسية

أ

فضل ص

ورة فنية

نظمت اللجنة الثقافية و االجتماعية في
رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسابقة
ثقافية وحفل عشاء على شرف أعضاء
هيئة التدريس املش������اركني في الرحلة
التي نظمتها الرابطة ملنتسبيها إلى مملكة
أسبانيا يوم  ،2011-3-8وذلك بحضور
رئيس الرابطة د.معدي العجمي ،ونائب
الرئيس د.أحمد احلنيان ،وأمني الصندوق
ورئيس اللجنة االجتماعية د .وليد العوضي،
وعدد من أعضاء الهيئة اإلدارية للرابطة
وأعضاء هيئ������ة التدريس بالهيئة ،حيث
أقيمت مسابقة الختيار أحسن صورة،
ومت تشكيل جلنة من املختصني للتفضيل
بني الصور املقدمة من املشاركني خالل
رحلتهم ،وشارك بلجنة التحكيم كل من
د .راوية احلميدان ،واألستاذ فهد البناي من قسم
تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساسية.
من جهته قال عريف املسابقة ونائب
رئيس الرابطة د.أحمد احلنيان أن عدد
املشاركني باملسابقة  13مشارك وتقدموا
بعدد  150صورة ،وحفاظا على الشفافية
في االختيار فقد مت تقدمي الصور للجنة
االختيار باألرقام فقط دون أن تكون لديهم
فكرة عن صاحب الصورة ،ومت تصفية
الصور املش������اركة إل������ى  20صورة فقط
ودخلت جميعها املسابقة لتفوز  5صور
منها بأفضل ص������ور بالرحلة ،حيث فاز
د.رشيد الواليتي بجائزة أفضل صورة
للعمارة األندلسية ،وفاز د.محمد حسني
االبراهيم بأفضل صورة للطبيعة ،وفاز
أ .عفاف العسعوسي بأفضل صورة فردية،
و أ.عادل حمودة بأفضل صورة جماعية،
بينما فاز أ .أحمد بوهادي بأفضل صورة
فنية .وقد حصل الفائزون على جوائز
قيمة وهي عبارة عن كاميرات ديجيتال
حديثة سلمها لهم أمني صندوق الرابطة
د.وليد العوضي تش������جيعا من الرابطة
للفائزين وحتفيزا له������م على مزيد من
اإلبداع والتميز.
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صرخة متقاعد ...

أعدمونا حتى يرتاح اآلخرون
تقوم جميع الهيئات واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية – تقريبا – باالحتفاء واالحتفال
وتكرمي متقاعديها وتس������تعني بهم وتس������تفيد إن أمكن من خبراتهم وخصوصا في مجال
التعليم ...ماعدا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث ال يسعد البعض فيها أن
يسمع أو يرى هؤالء املتقاعدين.
أما املتقاعدين فيعتق������دون – وهم غالبا علي حق – أنهم أصحاب خبرات تدريس������ية
وتعليمي������ة وتربوية وبحثية وإدارية .......ولذلك فإنهم يفضلون العطاء في زمن ي ُكثر فيه
األخذ ،ويحبون العمل في زمن يكثر فيه الكالم ،ويتصفون باإلخالص في زمن تكثر فيه
األنانية .....مما يزيد في عداء البعض لهم  .....ولن تحُ ل هذه املشكلة املزمنة إال بإعدام
هؤالء املتقاعدين حتى يرتاح اآلخرون.

كاريكاتير العدد

عضو هيئة التدريس
عند مراجعته للهيئة
عندما يراجع عضو هيئة التدريس ملتابعة معامالته
في القطاع اإلداري أو املالي بالهيئة  ..فإن كراسي
اإلستراحه هي ما تشاهدونه أمامكم !!!
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خبر

اعرف
حقوقك

وتعليق
هيئة غير تطبيقية

نشرت جريدة القبس يوم  2010/2/20موضوعاً بعنوان
« التطبيقي قائم علي معاهد ومراكز التدريب» وحسب هذا
العنوان ال يوجد دور للكليات التطبيقية في التطبيقي.....
فهل هي هيئة تطبيقية بدون تعليم تطبيقي؟؟؟

إكتشاف مهم جدا

كش������فت صحيفة كويتية منذ عدة أي������ام عن أن أحد
العمداء قد قام بعقد “ لقاءات متواصلة مع األقس������ام
العلمية في الكلية للوقوف علي حاجتها ومتطلباتها التي
من خاللها ترقي ببرامجها ومناهجها” ،ونحن نطالب
بشدة بالتحقيق الفوري في كيفية تسرب هذه االسرار
املهمة إلي الصحف الكويتية!!!!!!

التطبيقي والقضاء

نش������رت جريدة الرأي يوم  2010/12/30موضوعاً
بعنوان «النفيسي :حلصول عضو هيئة التدريس علي
حقوقه دون اللجوء إل������ي القضاء» ...وقد أوضح د.
النفيسي السبيل إلي ذلك وهو ضرورة تطبيق القوانني
واللوائح بدون مساومة أو تسويف  ..........ونحن
نؤيد متاماً د .النفيسي في هذا املوضوع..

لوائحنا ليست ديكورًا

نشرت جريدة األنباء بتاريخ  2010/12/22نبذة عما
دار في اجتماع املدير العام بأعضاء اللجنة التنفيذية
للهيئة حيث أكد الدكتور النفيسي أن العمل يتطلب
تطبيق اإلجراءات والنظم بشكل نظامي.
ونحن نشد علي يد د .النفيسي مؤكدين أن النظم
واللوائح ليست ديكوراً نحتفظ به لنتمتع مبشاهدته،
ونري أن واجب اجلميع -إداريني وهيئة تدريس������ية
وطالب -تطبيق جميع النظم واللوائح ملا يتطمنه ذلك
من احقاقاً للحقوق والعدالة بني اجلميع.
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العقوبات التأديبية
ألعضاء هيئة التدريس
اليك��م بعض المواد الت��ي توضح ما يتعلق
بتوقيع العقوبات التأديبية على أعضاء هيئة
التدريس وذلك نقال عن الئحة التوظيف في
الهيئة.

املادة ()88
يكل������ف مدير ع������ام الهيئة ف������ي املخالفات
اجلس������يمة جلن������ة م������ن ب���ي��ن أعض������اء
هيئتي التدري������س والتدريب إلجراء حتقيق
مبدئ������ي م������ع العض������و فيم������ا ينس������ب إليه
ويجب أال تقل درجة احملققني العلمية عن
درجة احملقق معه .
املادة ()89
يشكل بقرار من مدير عام الهيئة على ضوء
نتائج التحقيق املشار إليه مجلس التأديب
على النحو التالي -:
اثنني من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
بالهيئة .
 عضو هيئة تدريس من املتخصصني فيالقانون.
 يكلف مدير عام الهيئة م������ن يراه للقيامبأعمال سكرتارية املجلس.
املادة ()90
يعل������ن مجل������س التأدي������ب عض������و هيئ������ة

التدري������س  /التدريب احمل������ال إليه  ,ببيان
عن املته������م املوجه������ة إليه  ,وبص������ورة عن
تقري������ر احملق������ق قب������ل أول جلس������ة ل������ه
بأسبوعني .
ولعضو هيئة التدريس  /التدريب احملال ملجلس
التأديب االطالع على التحقيقات التي أجريت
قيل انعقاد أول جلسة بوقت كاف .
املادة ()91
العقوب������ات التأديبية التي يج������وز توقيعها
على أعض������اء هيئة التدري������س  /التدريب
هي:
 ملجلس التأديب . التنبيه الشفوي أو الكتابي. اإلنذار. اخلصم من املرتب ملدة ال تزيد على خمسةعشر يوما في املرة الواحدة وال جتاوز تسعني
يوما في السنة.
 احلرمان م������ن الع���ل��اوة الدورية مرةواحده .
 احلرم������ان من الترقية م������دة ال تزيد عنسنتني .
 الفصل من اخلدمة بعد مصادقة رئيسمجلس اإلدارة عليه.
ملدير عام الهيئة  :العقوبات األربع األولى
املشار إليها.
لعمداء الكليات  :العقوبتني األولى والثانية
فحسب.

حق الرد مكفول
ردا علي ما جاء بالصفحة التاسعة من
العدد الثالث من الرابطة نيوز (نوفمبر
 .... )2010وصلت الينا رسالة من الدكتور
تركي س������طام املطيري (كلية الدراسات
التجارية) عبارة عن خطاب (3صفحات)
ومذكرة ( 9صفحات) ناقشت ما ورد في
هذا اخلصوص ،وبالرغم مما حواه الرد
من مناقشة علمية ممتازة للموضوع املذكور
ونظراً لطبيعة مجلتنا وضيق املساحة بها
فإننا نورد خالصة الرد املرسل الينا وهي
عبارة عن نقطتيني هما-:
أوالً :أن االختصاص في تشكيل جلان
القس������م العلمي هو مجلس القسم الذي
ميارسه عن طريق املوافقة أو االعتماد

أو التصدي������ق عل������ي التش������كيل املقترح
من رئيس القس������م بع������د توزيعه أعضاء
القس������م عل������ي اللج������ان وف������ق رغباتهم
ووفقاً للمعايير والضوابط التي حتكم هذا
التوزيع ،وبغير موافقة مجلس القسم علي
تشكيل اللجان يعتبر أي تشكيل لها باطل
ومن ثم ال يجوز لها القيام بأعمالها ،وكل
عمل تقوم به أي جلنة قبل اعتمادها من
مجلس القسم العلمي يعد باط ً
ال وال أثر
له من الناحية القانونية.
ثانياً :يسري مبدأ التدوير علي جميع جلان
القسم العلمي مبا في ذلك جلنة التعينات،
باعتباره معياراً للتفاضل بني املتقدمني للجان،
وعام ً
ال لتحقيق مبدأ يكافؤ الفرص.
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الليبرانت علي موقع التطبيقي اإللكتروني
أعلن عميد املكتبات والتقني������ات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د .حسان عبد اجلادر عن تفعيل قواعد البيانات (الليبرانت)
في موقع الهيئ������ة اإللكتروني  ، www.paaet.ed.kwوأكد أن
العمادة فخورة بهذا االجن������از واخلدمات األكادميية التي حترص
علي توفيرها خلدمة أعض������اء هيئة التدريس والتدريب ،كما دعا
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لالستفادة من قواعد البيانات
بجميع التخصصات العلمية وأكد العمادة علي أمت االستعداد للرد
علي أي استفسار وتقدمي مساعدة ملن يحتاجها من هيئة التدريس
والتدريب .ونحن نقول وفقكم الله وان شاء الله تنظم دورات تدريبية
ألعضاء هيئة التدريس للتعرف على اإلستخدام األمثل لهذا النظام
الذي طال انتظاره.

ديوانية للرابطة بحضور املدير العام
س������تعقد الرابطة ديوانيتها يوم األثنني املوافق  4من أبريل 2011
وذلك بحضور مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق النفيسي وستكون
الدعوة عامة ألعضاء هيئة التدريس وذلك ملناقشة القضايا العامة
والتي تهم أعضاء هيئة التدريس.

تدشني موقع
الرابطة االلكتروني
ستدشن الرابطة بإذن الله تعالى موقعها اإللكتروني يوم  4أبريل 2011
وذل������ك بحضور املدير العام الدكتور عبدالرزاق النفيس������ي حيث يحتوي
املوقع على معلومات هامة عن أنش������طة وحتركات الرابطة وكذلك على
اللوائح والقوانني والكتيبات اإلرشادية التي تهم أعضاء هيئة التدريس.
كما يحتوي املوقع على مكتبة للصور وأخرى للفيديو لألنشطة والتقارير
الهامة.

WWW.PAAETFACULTY.COM

بدء إحتفاالت
الرابطة
بيوبيلها الفضي

حكمة العدد

« القوانني مثل
بيوت العنكبوت،
تقع فيها الطيور
الصغيرة وتعصف
بها الطيور الكبيرة»
حكمة أميركية

افتتاح مركز التدريب الجديد
س������تفتتح الرابطة بإذن الله تعالى مركز التدريب اجلديد وذلك
حتت رعاية املدير العام الدكتور عبدالرزاق النفيسي وذلك يوم
 4أبري������ل  2011وتبارك الرابطة ألعضاء هيئة التدريس افتتاح
هذا املركز حيث يتم استقبال راغبي تقدمي الدورات من خالل
البريد اإللكترون������ي ،Paaet.center@gmail.com :وذلك
جلدولتها في خطة التدريب للفصل الدراس������ي احلالي وأيضا
للعام .2012-2011

حتتفل الرابطة هذه األيام بيوبيلها
الفضي وذلك ملرور  25عاما على
تأسيسها حيث نظمت الرابطة عدة
أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية
بهذه املناسبة وستختتم الرابطة هذه
اإلحتفاالت بحفل كبير لتكرمي الهيئات
اإلدارية السابقة للرابطة وذلك في
فندق شيراتون الكويت وذلك حتت
رعاية رئيس مجلس األمة الس������يد
جاسم اخلرافي والدعوة عامة جلميع
أعضاء هيئة التدريس.

الرابطة تطالب بزيادة سن التقاعد الى  70عاما
طالبت الرابطة بضرورة متديد سن التقاعد ألعضاء
الهيئة التدريسية في التطبيقي أسوة مبا هو معمول
به في جامعة الكويت ،مشيرا إلى أن هذا املطلب نادت
به الرابط������ة منذ العام  2009ومتت املوافقة عليه من
قبل ديوان اخلدمة املدنية التي قامت بدورها بتحويل
املوضوع ملجلس الوزراء متهيدا التخاذ قرار تطبيقه ولكن

حتى اآلن لم يبت مجلس الوزراء في هذا األمر.
وناشدت الرابطة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي
بالتدخل الفوري إليقاف قرار إحالة تلك الشريحة إلى
التقاعد لالس������تفادة من خبراتهم األكادميية ،والعمل
على سرعة إنهاء هذا امللف مبجلس الوزراء بالتمديد
لتلك الشريحة لسن  70عاما .

أسرة التحرير
رئيس التحرير

د .أحـمـد الحـنـيـــان
االشراف العام

د .أحــمــدعــــرفـــة
هيئة التحرير

د .حنـــــان المـزيـدي
د .سـويـلـم محــمـد
أ.عـــادلحـــمــــودة

يسرنا استقبال ارائكم
وأخباركممن خالل مراسالتكم
على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com

