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الرابطة تلتقي وزير التعليم العايل
استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي
د.ناي��ف فالح الحجرف األح��د الموافق
 2012/5/6وف��دا م��ن رابطة أعضاء
هيئة التدري��س ،وتن��اول اللقاء بحث
عدد من القضاي��ا األكاديمية جاء على
رأسها صرف مستحقات بدل الساعات
اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس ،حيث
أعرب وفد الرابطة عن امتعاضه تجاه
اإلجراءات المتبعة في الهيئة حيال صرف
مستحقات أعضاء هيئة التدريس ،وطلب
الوفد من الوزير د.نايف الحجرف التدخل
إليجاد حلول آللية الصرف ،ولفت وفد
الرابطة إلى أن نفس المس��تحقات تم
صرفها لزمالئه��م في جامعة الكويت
منذ شهر يناير الماضي وهناك تعثر في
صرفها من قبل إدارة الهيئة دون أسباب
مفهومة ،وقد وعد الوزير بمتابعة هذا
الملف مع إدارة الهيئة ووزارة المالية.

 Iالوزير الدكتور نايف الحجرف مع أعضاء الهيئة اإلدارية للرابطة

كما تطرق اللقاء لبحث آخر مستجدات
كادر أعضاء هيئة التدريس ومدى أهميته
لتحقيق العدل والمساواة بين األساتذة
وباقي قطاعات الدولة ،ونظرا لما يمثله
من أهمية لدى أعضاء هيئة التدريس
ويرتبط ارتباطا وثيقا بمكانتهم األدبية

باركت الرابطة اقرار مشروع جامعة جابر وتمريره
بمداولته الثانية باالجماع بعد مناقشات ماراثونية
في أروقة الرابطة وفي اجتماعات اللجنة التعليمية
بمجلس األمة وفي جلسات مجلس األمة ذاته.
ولقد بذلت الرابطة جه��وداً كبيرة خالل الفترة
الماضية إلقرار هذا المشروع الوطني الكبير وبحمد
اهلل تعالى تكللت جهودها بالنجاح ،وسيكون هذا
المشروع الوطني بالغ األهمية كونه يمثل انطالقة
نحو تنفيذ خطة الحكومة بإنشاء جامعات حكومية
أخرى ،لفتح المج��ال أمام أبناء الكويت للحصول
على فرص تعليم مناسبة داخل وطنهم.
ويبقى على اللجنة التعليمية ضرورة متابعة تنفيذ
المشروع من خالل التواصل المستمر والمتابعة

ومدى اهتمام الدولة بالعلم واألكاديميين،
وقد أوضح د.الحجرف أن الدولة لن تبت
في أي كوادر في الوقت الراهن لحين
انتهاء اللجان المختصة بديوان الخدمة
المدنية من دراسة التوصيف الوظيفي
لكافة الكوادر والزيادات المقترحة ووضع

مع وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي مع انتقال
أعض��اء هيئة التدري��س لجامعة جاب��ر ،ونتمنى
أن يك��ون هناك تعاوناً مثمراً بي��ن إدارة الهيئة
ومجلس الجامعة لفك التشابك الخاص بأعضاء
الهيئة التدريس��ية والمباني بما يخدم العملية
التعليمية بالمؤسستين.
وال يسعنا إال نتقدم بخالص الشكر واالمتنان ألعضاء
السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعمهما لمشروع
القانون باإلجماع في المداولتين األولى والثانية
وكذلك لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي
د .نايف الحجرف على رؤيته وتعاطيه مع المشروع
والشكر موصول للجنة التعليمية بمجلس األمة
ألخذها بعين االعتبار كثيراً من البنود التي طالبت

آلية للزي��ادات المالية بما يحقق مبدأ
العدالة والمساواة خاصة فيما يتعلق
بالمؤسس��ات التعليمي��ة .وطرح وفد
الرابطة قضي��ة الف��راغ اإلداري الذي
تعيشه الهيئة وتأخر اإلدارة في حسم
المناصب اإلشرافية.

بها الرابطة والتي تحافظ على حقوق ومكتسبات
الهيئة التدريسية وضمنتها بقوة القانون.
ومن جهة أخرى ال يزال الترهل اإلداري في الهيئة
هو المهيمن األكبر على مجريات األمور وال يزال
أعضاء هيئة التدريس بالهيئة يبذلون كل جهودهم
في العطاء وال يحصلون على أدنى ما يستحقونه
من حقوق وال ت��زال التصريحات تغطي صفحات
الصحف بوعود تحمل بين طياتها كل المعوقات وال
يزال مجلس إدارة الهيئة «يقرر» ..وتتعطل قراراته
بس��بب الخدمة المدنية واالعتمادات التكميلية
لوزارة المالية .وفي النهاية نقوم بواجباتنا وتضيع
حقوقنا وفي مقدمتها الساعات اإلضافية..ولكل
بداية نهاية وكذلك للصبر حدود.

الرابطة ناق�شت ق�ضايا �أع�ضاء هيئة التدري�س مع الدكتور النفي�سي
التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د.عبدالرزاق النفيسي أعضاء رابطة
أعضاء هيئة التدري��س يوم الثالثاء الموافق
 2012/1/3وهنأهم بفوزهم بثقة زمالئهم
باالنتخابات وخص األعض��اء الجدد بالهيئة
اإلدارية بتهانيه.
بداية أكد رئي��س الرابطة د.معدي العجمي
أنه وزمالئه أعضاء الهيئة اإلدارية يجمعهم
اإلصرار والعزيمة للعمل بروح الفريق الواحد،
ولديهم طم��وح لتطوير الهيئة كإحدى أكبر
المؤسسات التعليمية في الكويت ،فضال عن
تحقيق طموحات وآمال أعضاء هيئة التدريس،
مضيف��ا أن مطالبات الرابط��ة ال يجب النظر
إليها على أنها مادية أو مالية فقط ،وإنما هي
استحقاقات للهيئة التدريسية البد للرابطة
من متابعته��ا ومتابعة المعامالت المتأخرة،
وتذليل العوائق التي تتسبب في تردي القطاع
اإلداري والمالي والقانوني بالهيئة.
وقال د.العجمي أن الرابطة قدمت الكثير من
المش��اريع األكاديمية الت��ي ترتقي بالهيئة
ومخرجاتها كفص��ل التعليم ع��ن التدريب،
وتطوير مناهج البكالوريوس ،وتعديل اللوائح،
وغيرها م��ن المقترحات المتعلقة بالتدريس
والبعثات والبحوث والبت الس��ريع في لجان
التحقيق وغيرها.
أما نائب رئيس الرابطة أ.هاشم الرفاعي فأعرب
عن اس��تغرابه من التضييق على المبتعثين
للدراسة في بريطانيا ،في حين يسمح بذلك
لجامعات عادية المستوى في استراليا وهولندا،
وطالب بفتح مجاالت اشمل لجامعات معتمدة
أخرى في بريطانيا وعدم االقتصار على خمس
جامعات فقط.
وأوضح الرفاعي أن مركز اللغات غير موجود
بالهيكل التنظيمي للهيئة مما يعني إلغاء كافة
القرارات الصادرة عنه والمس��تحقات المالية
ألس��اتذة المركز ،كما طال��ب بتعديل القرار
الصادر للتفرغ العلمي ألساتذة مركز اللغات
ليتساوي مع بقية اإلدارات واألقسام العلمية
بالهيئة ،وتساءل كذلك عن آلية التجديد للعمداء

ورؤساء األقسام ممن تم تعيينهم حسب الئحة
الوظائف اإلشرافية القديمة.
وأشار د.الحنيان إلى أن هناك عجز في أعداد
موظفي السكرتارية في الكليات ،وهذا العجز
ينعكس سلبا على األعمال اإلدارية لألقسام
العلمية ويسبب ربكة في العمل ،مشددا على
ضرورة زيادة عدد موظفي السكرتارية بالكليات
لتيسير عمل األقسام العلمية.
من جهته اعتبر أمين صندوق الرابطة د .محسن
العارضي إن قضية تطبيق برنامج البكالوريوس
في كلية الدراسات التكنولوجية يعد من القضايا
الهامة التي يجب االهتمام بها ،خاصة وان هناك
حاجة بسوق العمل لمخرجات البكالوريوس
وان الهيئة جاهزة لتطبيقه ولديها اإلمكانيات
الالزمة لذلك ،وطالب بضرورة الدفع نحو تطبيق
البكالوريوس بأسرع وقت لما فيه من مصلحة
عامة للكويت.
وطالب د.العارضي بتفعيل دور الوكيل اإلداري
والمالي بالكليات وتأسيس وحدة طوارئ طبية
بكل كلية.
وأكد د.وليد العوضي على ضرورة اإلسراع في
إنهاء اعتماد معايير الساعات اإلضافية حتى
وإن كان ذلك من قبل مجلس إدارة الهيئة،

ليكون أعضاء الهيئة التدريسية على بينه من
أمرهم وطمأنتهم بخص��وص معايير صرف
مستحقاتهم.
وطالب د.العوضي بصرف مستحقات أعضاء
هيئة التدري��س المتوفين وصرف مكافأة الـ
 18شهرا حتى وإن لم يمر على تعيين األستاذ
المتوفي  30عام ،وكذلك الس��عي لعالج أي
مريض من الهيئة التدريس��ية بالخارج على
نفقة الدولة.
من جانبه أكد رئيس اللجنة االجتماعية بالرابطة
د .محمد الفايز على أهمية ما طرحه د.العارضي
وطالب باستكمال تطبيق نظام البكالوريوس
في باقي تخصصات كلية العلوم الصحية ،مشيرا
إلى أن جميع الحضور باالجتماع هدفهم واحد
وهو المصلحة العلي��ا للكويت وللهيئة على
وجه الخصوص.
من جانب آخر طالب رئيس اللجنة الفنية بالرابطة
د.محمد طالب الكندري بضرورة االهتمام بجودة
تعيين األس��اتذة بالهيئة ،وحذر من الرجوع
للمرب��ع األول في تعيين خريج��ي الجامعات
المش��بوهة أو كما يطلق عليها “الدكاكين”
بسبب تدخل الواسطة والمحسوبية ،واستغرب
السماح لمبتعثي الهيئة بالدراسة في جامعات
سيئة مثل الجامعة األمريكية في أثينا.
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�أع�ضاء هيئة التدري�س بالتطبيقي واجلامعة
اتفقتا على عددا من الق�ضايا امل�شرتكة

زار وفد من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الكويت زمالءهم في رابطة أعضاء هيئة التدريس
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم
األثنين الموافق  ،2012/1/2وضم الوفد رئيس
الجمعية د.عواد الظفيري ،د.علي بومجداد ،د.بدر
الكندري ،وقد تطرق اللقاء لبحث عدد من القضايا
الهامة التي تخدم الهيئة التدريس��ية في كال
المؤسستين.
كذلك اتفق الحضور من الطرفين على أن هناك
تقاعس من الحكومة تجاه تنفيذ قانون الجامعات
الحكومية ،وارتأوا أنه كان األجدر بوزير التربية
ووزير التعليم العال��ي حينها (أ.أحمد المليفي)
قبل النظر بإنش��اء جامعة جديدة أن ينظر في
قانون الجامعات الحكومية الذي ينادي بإنشاء
عدة جامعات حكومية وليس جامعة واحدة الستيعاب
أبناء الكويت الدارسين بالخارج والمساهمة في
االرتقاء بالعملية التعليمية وتنوع التخصصات
التي يحتاجها سوق العمل.

خالل م�ؤمتر �صحايف
عن جامعة جابر للعلوم التطبيقية

لقاء الرابطة مع
اللجنة التعليمية لبحث
ق ��ان ��ون ج��ام �ع��ة ج��اب �ر

رابطة تدري�س التطبيقي حذرت
من العبث باملادة الرابعة من
قانون جامعة جابر

التقى وفدا من الرابطة بأعضاء اللجنة التعليمية للتأكيد
على عدم المساس بالمادة الرابعة من قانون جامعة جابر
والذي ينص على أن الكليات التطبيقية هي النواة إلنشاء
جامعة جابر.
وقال د.العجمي أن وفد الرابط��ة ناقش مع أعضاء اللجنة
التعليمية مدى أهمية تمرير قانون جامعة جابر بالمداولة
الثانية وااليجابيات التي ستعود بالنفع على االرتقاء بالعملية
التعليمية فضال عن تقليص أعداد الطلبة الذين يضطرون
لهجرة وطنهم بحثا عن فرص��ة تعليمية بالدول األخرى،
وكذلك لمواجهة أعداد الطلبة وعدم قدرة الهيئة والجامعة
على اس��تيعابهم مع بداية كل فصل دراسي ،الفتا إلى أن
وفد الرابطة نقل ألعضاء المجلس الموقر أهم مزايا القانون
على وضع��ه الحالي ،ومنها إعطاء صالحيات أوس��ع علميا
وإداريا وماليا لمجلس الجامعة بما يحقق طموحات الجامعة
ودورها الريادي في التنمية المنشودة ،حل مشاكل القبول
التي تواجهها الجامعة والتطبيقي ،تشكيل مجلس الجامعة
بما يتناسب مع دور الكليات وهيئة التدريس ،توفير فرص
تعليمية ألبناء الكويت بدال من تحملهم مشاق الغربة بالدول
الخارجية ،إبراز دور الفئات األكاديمية المساندة في الجامعة،
االس��تقالل عن ديوان الخدمة المدنية في كافة القرارات
التي يتخذها مجلس الجامعة ،تفعيل دور الرابطة بنصوص
القانون ومشاركتها بمجلس الجامعة ،وغيرها من المزايا
التي ترتقي بالعملية التعليمية مع إنشاء جامعة جابر.

عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب مؤتمرا صحافيا مش��تركا مع اتحاد الطلبة بينت خالله تاريخ
المطالبة بجامعة جابر والمراحل التي مر بها هذا المطلب وصوال إلقرار
مشروع قانون الجامعة بمجلس األمة في المداولة األولى بإجماع نيابي
وموافقة السلطة التنفيذية ،وتم طرح أهم موجبات عملية الفصل بين
القطاعين ،وتوصية المكتب االستشاري الكندي بضرورة الفصل ،ووضع
المعاهد التدريبية بعد الفصل ،ومزايا القانون المقترح للجامعة ،وحذرت
من أن هناك م��ن يحاولون العبث بالمادة الرابع��ة من القانون والتي
تنص عل��ى أن كليات الهيئة هي النواة إلنش��اء جامع��ة جابر ،مؤكدة
أن الجامعة الجديدة سيكون لها العديد من المزايا االيجابية لقطاعي
التعليم والتدريب بعد فصلهما واالرتقاء بأداء كل منهما.
وش��ارك ف��ي المؤتم��ر كل م��ن د .مع��دي العجم��ي رئي��س الرابطة
ود .أحمد الحنيان أمين السر و د .محسن العارضي أمين الصندوق ونائب
رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة س��لمان العتيبي وذلك في
.2012-4-21
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ق��ض��ي��ة ك������ادر أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س

�أ�ساتذة امل�ؤ�س�سات الأكادميية:

يجــب على احلكومة �أال تتجاهل مطالبنا
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وجمعية اعضاء هيئة
التدريس بالجامعة اعتصاما مس��اء السبت ( 2012-3-17خارج
أوقات الدوام) بمساندة نيابية بحضور كل من مقرر اللجنة التعليمية
بمجلس األمة د.محمد الهطالني ،والنائب محمد الخليفة ،فضال عن
اعتذار بعض النواب بسبب تواجدهم خارج الكويت ولكنهم اتصلوا
هاتفيا وأبدوا دعمهم لمطالب األس��اتذة ،وقد شهد مقر جمعية
أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي بالش��ويخ إقبا ً
ال كبيراً من
األساتذة لإلعراب عن سخطهم تجاه تجاهل الحكومة لمطالبهم،
ورفضهم للقرارات التي صدرت مؤخرا عن مجلس الخدمة المدنية،
وأكد المعتصمون على المضي قدما في اتخاذ كافة التدابير الالزمة
إلقرار حقوقهم المشروعة.
وفي البداية أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
د.عواد الظفيري أن هذا االعتصام جاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة
مؤكدا إصرار الجمعية على تحقيق كافة مطالب الهيئة التدريسية
كاملة وغير منقوص��ة ،ولفت إلى أن مهنة التدريس باتت وظيفة
طاردة للكفاءات بسبب تجاهل الحكومة لتلك الشريحة وأصبحت

هناك هجرة ملحوظة من الهيئة التدريسية لقطاعات أخرى تتمتع
بمزايا أفضل وتوفر لمنتسبيها ما يتطلعون إليه ،وتمنى أن تراجع
الحكومة موقفها بما يحق��ق العدالة للجميع وأال تضطر الجمعية
التخاذ خطوات تصعيديه ترفض تنفيذها منذ فترة طويلة.
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي أنه كان يتمنى أن تقر حقوقنا
التي أقرها مجلس إدارة الهيئ��ة ومجلس إدارة الجامعة وبحضور
وزير التربية ووزير التعليم العالي ال��ذي يعد ممثال عن الحكومة
وبحضور ممثال عن ديوان الخدمة المدنية.
وتوصل مجلس اإلدارة في الجامعة والتطبيقي إلى أحقية األساتذة
في الكادر تقديرا لل��دور الهام الذي يقومون به ،ولكن بعد رفعه
لمجلس الخدمة المدنية وجدنا تجاهال كبيرا للعلم والقائمين عليه،
مؤكدا رفضهم الحصول على حقوق منقوصة حيث أن الكادر المقترح
لم يأت هب��اء ولكن تم تقديمه بعد دراس��ات علمية ،وقال ليس
مقبوال أن يفوق راتب طالب حديث التخرج راتب أساتذته رغم الفارق
الكبير في مدة الخدمة.
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التقى وفد من رابطة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مكون من رئيس
الرابطة د.معدي العجمي ،وأمين الصندوق د.محسن العارضي برئيس
ديوان الخدمة المدنية أ .عبدالعزيز عبداهلل الزبن في 2012|3|11
لش��رح مدى أهمية الكادر ألعضاء الهيئة التدريس��ية ومدى أحقيتهم
إلقراره.
وقال رئيس الرابطة د.معدي أن الكادر مقدم بالتعاون مع جمعية أعضاء هيئة
التدريس بجامعة الكويت وسبق وأن أقره مجلس إدارة كلتا المؤسستين،
وأكد على ضرورة إقرار الكادر من مجلس إدارة ديوان الخدمة المدنية
 ،موضحا أن هذا الكادر تم تقديمه بعد دراسات مستفيضة قائمة على
معدالت التضخم والتغير االقتصادي لتتناس��ب م��ع ما يقوم به أعضاء

ق��ض��ي��ة ك������ادر أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س

الرابطة التقت
ديوان اخلدمة
للمطالبة بالكادر
الهيئة التدريسية سواء بالقاعات الدراسية أو خدمة المجتمع.
وأشار د.العجمي إلى الفوارق الكبيرة في الرواتب بين الخريجين حديثي
التعيين ببعض الجهات وبين األس��تاذ الذي درس هذا الخريج ،وليس
مقبوال أن يفوق راتب الخريج راتب أستاذه بالرغم من سنوات الخبرة،
منوها بالدور الوطني الذي يقوم به األس��اتذة س��واء في التطبيقي أو
الجامعة في استيعاب الطلبة والكثافة الطالبية الموجودة ،وتمنى أن
ينظر مجلس إدارة ديوان الخدمة للكادر بعين العدالة واإلنصاف.
وتوجه وفد الرابطة بالشكر والتقدير لرئيس ديوان الخدمة على سعة
صدره واس��تماعه لمطالب الرابطة حيث أكد للوفد أن ديوان الخدمة
يقدر الدور الهام والحيوي الذي يؤديه أعضاء الهيئة التدريسية.

�أ�ساتذة اجلامعة والتطبيقي

ي� �ط ��ال� �ب ��ون ب � � ��إق � � �رار ك� ��ادره� ��م
خالل مؤتمر صحافي مشترك نظمته
جمعية أعضاء هيئة التدريس
في مقرها بالحرم الجامعي في
الشويخ وبالتعاون مع رابطة
أعضاء هيئة التدريس للكليات
التطبيقية األربعاء ، 2012/3/7
وطالب ممثل��ي أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة والتطبيقي
بإقرار مطالبهم وحقوقهم المادية
مستنكرين تجاهل الحكومة
لكادرهم المبني على دراسات
علمية مستفيضة ،وأكدوا على
أن الجمعية العمومية فوضتهم
التخاذ التدابير الالزمة للحفاظ
على حقوقه��م ،مؤكدين أن
كافة الخط��وات التصعيدية
خيار مفت��وح أمامهم بما في
ذلك اإلضراب للحصول على
حقوق األساتذة.
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ندوة االقت�صاد الكويتي �إىل �أين؟

اقت�صاديون :االعتماد على النفط فقط
جرمية وتهديد مل�ستقبل الأجيال املقبلة

الموسم
الثقـافي
للرابط��ة

بحضور عدد من خبراء االقتصاد بينهم كل من
د.فخري شهاب ،د.عبدالوهاب السرحان ،أ.عامر
التميمي ،أ.صفاء الهاشم ،وعدد من أعضاء
هيئة التدريس والمهتمين بالشأن االقتصادي
إضافة لحضور عدد كبير من طالب وطالبات
الهيئة دشنت رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية موسمها الثقافي للعام
الحالي بندوة جاءت تحت عنوان “االقتصاد
الكويتي  ..تحديات وطموحات” والتي أدارها
أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية للرابطة
د .أحم��د الحنيان ،وأقيمت مس��اء االثنين
 2012/4/9على مسرح الرابطة بمنطقة
العديلية.
بداية أوضح د.الحنيان أن الرابطة حرصت
على مناقشة الملف االقتصادي ضمن موسمها
الثقافي لما يمثله هذا الملف من أهمية بالغة
خاصة بعد الكثير من التطورات االقتصادية
األخيرةوقال ان تقرير توني بلير أكد أن عدد
السكان سيتضاعف خالل  25عام وان مردود
النفط سينخفض وأكد التقرير أن الحكومات
الحالية غير قادرة عل��ى مواجهة التحديات
والتطور ،وحث التقري��ر على ضرورة تركيز
الحكومة على القطاع الخاص وتفعيل دوره
لمواجهة تلك التحديات.
من جهته ح��ذر الخبير االقتصادي د.فخري
شهاب من سياسة االعتماد الكلي على العوائد
النفطية ،معتبرا أن ذلك جريمة بحق الكويت
وتهديد لمستقبل األجيال المقبلة ،وقال أن
الكويت قبل ظهور النفط كانت تعتمد في
مواردها على صيد اللؤلؤ واألسماك والتجارة
مع الدول المجاورة ولكن تلك الموارد ماتت
مع ظهور النفط وهذا خطأ كبير ،واستشهد
بدولة النرويج من حيث تشابه تاريخها وظروفها
مع الكويت فه��ي خامس دولة بالعالم في
إنتاج البترول ومع ذلك فهي الزالت متمسكة
بمواردها األصلية كنقل البضائع والتجارة
وصيد األسماك وتصنيعه ،حيث تنفق منها
على اإلنفاق الداخلي لرواتب موظفي الدولة

والصحة والتعليم والجيش وغيرها وال تمس
العوائد النفطية بل تحتفظ به كرصيد لألجيال
المقبلة.بينما اعتمدت بشكل كامل على العوائد
النفطية ،وتساءل عن مستقبل األجيال القادمة
في حال نضوب البترول ،كما تساءل عما إذا
كنا نعيش في عصر الجنون وال نعي المخاطر
االقتصادية المقبلة.

واقتبس ما قاله حضرة صاحب السمو أمير
البالد حفظه اهلل من أن التخطيط والتنمية
هما أس��اس بناء الكويت وضمان مستقبل
األجيال المقبلة.
وطالب د.السرحان بضرورة وضع خطة تنموية
إستراتيجية شاملة تكون قابلة للتطبيق لمواجهة
التحديات االقتصادية التي تهدد مستقبل
الكويت ،واته��م القطاع الخاص بالتقصير
وعدم القيام بدوره تجاه وطنه.

من جانبه ق��ال االقتصادي أ.عامر التميمي
أن آخر إحصائية للبنك الوطني حول الناتج
المحلي من البترول بما يعادل  200مليار
دوالر وعدد سكان الكويت  3مليون نسمة،
مشيرا إلى أن معدل دخل الفرد سنويا في
األربعينيات كان  25دوالرا ،ولكن بعد ظهور
النفط فقد اعتمدت الكويت على فلسفة إنعاش
األوضاع المعيش��ية للمواطني��ن واالرتقاء
بالخدم��ات المقدمة لهم وهذه سياس��ات
سامية ،واستمرت الدولة في سياستها بتقديم
الخدمات األساسية للمواطنين مما دفعهم
إلى االعتماد على الدولة في توفير التوظيف
والسكن والخدمات الصحية وغيرها ،مؤكدا
أن هناك أزمة حقيقية في عدم التوازن بين
القطاعين العام والخاص وانعكس ذلك سلبا
على التنمية البشرية.

وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس الوزراء
أن يكون أكثر حزما في تطبيق القوانين ،وان
يعطي صالحيات أوسع للوزراء التخاذ القرارات
بدال من الرجوع لرأس الهرم في كل كبيرة
وصغيرة وضرورة االهتمام بالمش��روعات
الصغيرة.

أما أستاذ االقتصاد بكلية الدراسات التجارية
د.عبدالوهاب السرحان فتحدث عن خطط
التنمية في الكويت والوضع االقتصادي الراهن،

وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش واألسئلة
للحضور ما أثرى اللقاء بالعديد من المحاور
الهامة.

وأكدت سيدة األعمال أ.صفاء الهاشم على
أن الشعب الكويتي يعد األقدر على تحديد
مشاكله ويحدد موضع العلة ،ولكن مشكلتنا
في التشخيص والحسم ووضع الحلول المناسبة
لها وتطبيقه بإرادة قوية ،ولفتت لوجود سور
عظيم تم بنائه بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،وقالت نحن بحاجة إلدارة لديها
إرادة قوية لتطبيق الحلول.
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الموسم
الثقـافي
للرابط��ة

نظمت رابطة أعض��اء هيئة التدريس ضمن
موسمها الثقافي ندوة حول الوضع التعليمي
في الكويت إللقاء الضوء على مدخالت الهيئة
بصفتها إحدى مؤسسات التعليم العالي في
الكويت ،وجاءت الن��دوة تحت عنوان “جودة
التعليم  ..مابين مدخالت التعليم التطبيقي
ومخرجاته” وحاضر بها كل من د.سلوى الجسار،
د.غازي الرشيدي ،د .صالح الشرهان ،وذلك يوم
األثنين الموافق  2012/4/16وأدار الندوة
أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية بالرابطة
د.أحمد الحنيان بحضور عدد من أعضاء الهيئة
التدريسية والمهتمين بالشأن التعليمي في
الكويت.
بداية أوضح د.الحنيان أن ال خالف على أهمية
التعليم في أي دولة بالعالم ،ولكن كثير من
األكاديميين يرون أن هناك تدهور واضح في
التعليم بالكويت ،مؤكدا أن انخفاض مستوى
مخرجات التعليم الثانوي تنعكس سلبا على
مستوى مدخالت الهيئة ألن التعليم الثانوي
هو من يزود جامعة الكويت وكليات التطبيقي
بمخرجاته ،مشيرا إلى أن أسباب هذا التدهور
اختلف المتخصصون على أسبابه فانحصرت
ما بين المناهج ،والمباني التعليمية ،واألسرة،
والمعل��م ،بل وهناك من ق��ال أن الخلل في
الطلبة أنفسهم ،لذا فقد ارتأت الرابطة تنظيم
هذه الندوة للتعرف على أسباب هذا التدهور
ومحاولة الوصول لبعض المقترحات والحلول
لتلك المشكلة.
من جهتها أكدت د.سلوى الجسار أن قضية
التعليم قضية دولة وقضية وطنية بالدرجة
األولى ،وأن إصالح الوضع التعليمي مسئولية كافة
الجهات في الدولة بدءا من األسرة ومؤسسات
التعليم وسوق العمل ومؤسسات المجتمع المدني
والسلطة التشريعية والتنفيذية كذلك ،وقالت
أن ردود فعل سلبية تجاه التعليم ومخرجاته
وهناك اتهامات متبادلة بي��ن وزارة التربية
ومؤسس��ات التعليم عمن يتحمل مسئولية
تردي التعليم ،مشيرة إلى أن سوق العمل سواء
الحكومي أو الخ��اص غير راض عن مخرجات
التعليم العالي.
وكشفت د.الجسار عن أن المالحظات التي خرجت
بها العديد من الدراسات بما في ذلك تقرير
توني بلير تحدثت عن نتائج التعليم ومخرجاته،
فالجامعة والتطبيقي غير راضين عن مخرجات
الثانوية التي تلتحق بهما وكذلك سوق العمل
غير راض عن مخرجات الجامعة والتطبيقي،
وارتأت أن الدورة الفنية والمنهجية والعلمية
الخاصة بمس��ارات التعليم الزالت تدور حول
نفسها إال أن بعض الجامعات الخاصة قدمت
مسارات جديدة للتعليم ربما أحدث بعضا من
التنوع لسوق العمل واحتياجاته .وأكدت د.الجسار
أن هناك عزوف من قب��ل طالب البعثات عن
التخصصات الهامة التي تصل نسبة العمالة
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ندوة «جودة التعليم  .ما بني مدخالت التعليم التطبيقي وخمرجاته»
�أك � ��ادمي� � �ي � ��ون ي � � �ح � ��ذرون م � ��ن خ� �ط ��ر ت��وج��ه
الك� �وادر الوطـني ��ة للتخ�صـ�صــ ��ات ال�سـهل ��ة فق ��ط

الوطنية فيها ربما  %2فقط ،في حين هناك
إقبال على التخصصات السهلة.
أما د.غازي الرشيدي فاستعرض لتجربة التعليم
في دولة سنغافورة من حيث وجه الشبه مع
الكويت فقال إن سنغافورة على مستوى العالم
باتت األفضل بالتعليم العالي رغم استقاللها
في الستينيات ومع ذلك تطورت بسرعة ،وقال
أن أسباب هذا النجاح في نظامهم التعليمي
أنهم اعتبروا التعليم هو حجر الزاوية في التطور
االقتصادي لبلدهم للخروج من ببلدهم من
الضعف إلى القوة ،وانعكس هذا الشعور في
عدة قضايا أهمها أن اإلنفاق على التعليم يأتي
في المرتبة الثانية بعد الدفاع حيث بلغت نسبة
اإلنفاق على التعليم  %20من الميزانية ،وإذا
ما قارنا ذلك على واقعنا في الكويت ومن خالل
التقارير والدراسات وضمنها تقرير البنك الدولي
نجد أن تكلفة الطالب في الكويت هي األعلى في
العالم ،وحسب تقارير وزارة التربية فإن تكلفة
الطفل ف��ي الروضة على الدولة تبلغ 4500
دينار سنويا ووصلت بعد إقرار الكادر إلى نحو
 5500دينار كويتي ،ولكنه أشار إلى أن اإلنفاق
يختلف بيننا وبين سنغافورة ،فاإلنفاق هناك
يذهب للتطوير بينم��ا لدينا يذهب للرواتب
والحوافز التي ربما ال تكون مجدية.

من جهته تطرق د.صالح الشرهان لثالث محاور
رئيسية ،أولها دور التكنولوجيا في تطوير التعليم،
وعوامل نجاح تطبيق التكنولوجيا في التعليم،
والمحور الثالث بع��ض التجارب التي مر بها
التعليم العام أو التعليم العالي بدولة الكويت،
فقال أن أي تطبيق تكنولوجي يجب أن يكون
معزز لدور المعلم ،ويج��ب أال يكون تطبيق
التكنولوجيا من أجل الرفاهية ألنها وس��يلة
لنقل المعرفة وسوف تساهم في حل العديد
من المشاكل الدراسية ،ويجب أن تكون هناك
رؤية واضحة في تطبيقها حتى ال تكون عبئا
على النظام التعليمي ،وارتأى أن ضمن أسباب
تدهور التعليم عدم التفريق بين المنهج والكتاب
المدرسي ،فالمعلم مطالب بإنهاء المنهج في
الوقت المحدد وإال كانت تقديراته السنوية
منخفضة .وقال د.الشرهان أن تكنولوجيا التعليم
االلكتروني ستمكن المعلم من القيام بدوره
على الوجه المنشود ،وطالب بتطوير دور المعلم،
وتفعيل دور األسرة في متابعة أبنائها بالصف،
وضرورة وجود خطة فنية لقياس مدى تطبيق
التكنولوجيا بالمدارس وكذلك ضرورة االستعانة
بالخبرات الموجودة بالكويت من االختصاصيين
واالستئناس بآرائهم ،وضرورة غرس مفاهيم
التعلم الذاتي لدى الطلبة.
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ندوة “جامعة جابر للعلوم التطبيقية  .حلم يتحقق”
�إجماع من الهيئة
التدري�سية على املادة
الرابعة كما مت
�إقرارها باملداولة الأوىل
الموسم
الثقـافي
للرابط��ة

ضمن موسمها الثقافي وبحضور أعضاء اللجنة
التعليمية بمجلس األم��ة النائب د.جمعان
الحربش ،والنائب د.عل��ي العمير ،والنائب
د.محم��د الهطالني نظم��ت رابطة أعضاء
هيئة التدري��س للكلي��ات التطبيقية ندوة
تحت عنوان “جامعة جابر للعلوم التطبيقية
 ..حلم يتحقق” وأقيمت يوم األثنين الموافق
 2012/4/23على مسرح الرابطة بالعديلية
بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس
ومدربي الكلي��ات فضال عن أعضاء الهيئات
اإلدارية السابقة للرابطة.
رحب د.العجمي بأعضاء اللجنة التعليمية وشكرهم
على جهودهم بتبني مشروع قانون جامعة
جابر ،إال أنه أكد على موقفه الثابت بضرورة
أن تكون الكلي��ات الخمس هي نواة جامعة
جابر وضرورة إدراج اسم كلية العلوم الصحية
بجامعة جابر ،وق��ال أن نظام البكالوريوس
مطبقا بها وهناك  4برامج بكالوريوس أخرى
معدة مسبقا وجاهزة للتطبيق ،وتضم ما يفوق
100عضو هيئة تدريس بينهم  70عضوا
حائزين على درجة الدكتوراه ،مشيرا إلى أن
مشروع جامعة جابر هو قضية الرابطة منذ العام
 2004وواجه العديد من التحديات .وطالب
د.العجمي بإنشاء كليات مناظرة لكليات الهيئة
الموجودة بتخصصاتها ،وان يتضمن القانون
نصا صريحا يتيح ألعضاء هيئة التدريس االنتقال
لجامعة جابر للعلوم التطبيقية بقوة القانون،
وإلزام األقسام العلمية القائمة في الكليات
التطبيقية حاليا بإعداد برامج البكالوريوس
المكملة وتقديمها مباشرة لمجلس جامعة جابر
العتمادها ،ضمان استخدام المباني الحالية

لكليات الهيئة ضمن مشروع جامعة جابر.
من جهته أوضح النائب د.علي العمير أن القانون
حينما تم عرضه على وزير التربية ألول مرة
وافق مباش��رة ولكن بعد أسبوع تراجع عن
موقفه وشكك في مستقبل القانون مهددا برد
القانون في حال تم تمريره قبل تعديل بعض
بنود المادة الرابعة وكانت هناك معارضة من
قبل إدارة الهيئة وتحديدا على انتقال كلية
العلوم الصحية ،وكان ذلك غير مرضيا للجنة
التعليمية ،مش��يرا إلى أن اللجنة التعليمية
مقتنعة بأن هناك تشابك بين قطاعات الهيئة
يعطل تنميتها وتطورها.
ومن جانبه ق��ال النائب د.محمد الهطالني
فاعتبر أن ما تم تحقيق��ه يعد انجازا مؤكدا
أن المادة الرابعة الزالت قائمة والتعديالت
التي أجريت عليها مجرد تعديل مرحلي فقط
ويتيح انتقال كافة كليات الهيئة لجامعة جابر
بعد تطوير برامجها ،ولف��ت إلى أن اللجنة
تخوفت من رد القانون في حال اإلصرار على

عدم تعديل المادة الرابعة وللمصلحة العامة
حاولنا الموائم��ة بين كافة اآلراء واعتقد أن
التعديالت تتيح لكافة كليات الهيئة االنتقال
لجامعة جابر بعد تطوير برامجها بما في ذلك
كليتي التمريض والعل��وم الصحية وهناك
توجه لدى اللجنة التعليمية إلضافة العلوم
الصحية باالسم في نص القانون النضمامها
بعد استكمال برامجها.
أما رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان
فأكد أن اللجنة التعليمية حريصة كل الحرص
على تقديم القانون بما يحقق أفضل المكاسب
للعملية التعليمية وللطلبة وستكون الحكومة
ملزمة بنص القانون بإنشاء أربع كليات وسيتم
انتقال أعضاء هيئة التدريس لجامعة جابر وفق
تخصصاتهم وتستكمل التعيينات ،وستمنح
العلوم التطبيقية درجة الدبلوم بينما ستعطي
جامعة جابر درجة البكالوريوس ،وبذلك ستتم
معالجة جزء كبير من الخلل ،كما ستفتح باب
تعيين حملة الماجستير.
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ملتقى املباين اخل�رضاء بالدرا�سات التكنولوجية

كلية الرتبية الأ�سا�سية
تنظم ملتقى الطاقة املتجددة
نظم��ت كلية الدراس��ات التكنولوجية ملتقى “ المباني الخض��راء “ يومي 27-26
م��ارس 2012وال��ذى حظي بمش��تركة أكاديمية واس��عة ضمت نح��و  250من
األكاديميي��ن والمتخصصين وتم فيها اس��تعراض تجارب م��ن الواليات المتحدة
وألمانيا واإلمارات وقطر باإلضافة إلى دولة الكويت .

خالل ملتقى نظمه
بمقر الرابطة بالعديلية

نظمت كلية التربية األساس��ية ملتقى “ الطاقة المتجددة “ يوم
 2ماي��و  2012والذي تضمن  14ورقة  ،ومقاالت وبوس��ترات
لتب��ادل الخبرات واآلراء والنقاش في ه��ذا الموضوع الذي يهم
دولة الكويت ودول العالم جميعا.

عقد عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراس��ات التكنولوجية بدع��وة من أمين صندوق الرابطة
د .محسن العارضي وممثل الكلية بالرابطة ملتقى حواري يوم  2012-4-15لمناقشة آخر مستجدات
الوضع حول قانون جامعة جابر ومناقشة بنود القانون.

�أ�ساتذة كلية الدرا�سات
التكنولوجية �أكدوا
مت�سكهم باملادة
الرابعة من قانون
جامعة جابر
نظمها مكتب النشاط والرعاية الطالبية
بالدراسات التجارية بنين

حما�رضة للداعية الإ�سالمي

د .حممد العو�ضي بعنوان

"متيز  . .وارتق"

نظم مكتب النشاط والرعاية الطالبية بكلية الدراسات التجارية
األحد  2012/4/29محاضرة طالبية بعنوان "تميز  ...وارتق"
جاءت هذه المحاضرة بهدف تعزيز الركائز الهامة لطلبة الكلية
وغرس وتنمية مفهوم المواطنة الصالحة في نفوسهم.
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الرابط ��ة احتف ��ت ب�أع�ض ��اء اللجن ��ة التعليمية
نظمت اللجنة االجتماعية في رابطة أعضاء هيئة التدريس حفال لالحتفاء
بأعضاء اللجنة التعليمية بمجلس األمة وذلك مساء الثالثاء ، 2012/3/13
وحضر الحفل كل من رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش،
والنائب د.محمد الهطالني ،والنائب د.خالد ش��خير المطيري ،إضافة
لحضور لفيف من قيادات الهيئة وأعضاء الهيئة التدريس��ية تقدمهم
مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيس��ي ون��واب المدير العام وعمداء
الكليات ومديرو اإلدارات المختلفة بالهيئة ،فضال عن حضور وفد من
أعضاء الهيئة اإلدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
التي حرصت على مشاركة الرابطة تلك االحتفالية وتقدم الوفد رئيس
الجمعية د.عواد الظفيري.
و ق��ال رئيس اللجنة االجتماعية د.محمد عبدالرحمن الفايز أن الهيئة
اإلدارية للرابطة نظمت الحفل الذي س��اده جو من األلفة واإلخاء بين
الحضور وتم تجاذب أطراف الحديث ومناقشة أهم األحداث على الساحة
التعليمية ،الفتا إلى أن الحفل شهد افتتاح الخيمة الربيعية التي أنشأتها
الرابطة بمقرها ألعضاء الهيئة التدريسية.

الرابطة نظمت خميما
لأع�ضاء التدري�س و�أ�رسهم
نظمت اللجنة االجتماعية برابطة أعض��اء هيئة التدريس
مخيم ربيعي ألعضاء الهيئة التدريس��ية وأسرهم بمنطقة
بنيدر بتاريخ 2012/3/17وكان على رأس الحضور رئيس
الرابطة د.معدي العجمي ،وأمين السر ورئيس اللجنة الثقافية
د.أحمد الحنيان.
وأشار رئيس اللجنة االجتماعية د .محمد عبدالرحمن الفايز إلى
أنه قد شارك عدد كبير من الهيئة التدريسية وأسرهم هذا
اليوم االجتماعي الذي تضمن العديد من المسابقات الرياضية
مثل البيبي فوت وتنس الطاولة وش��د الحبل ،كما شاركت
اللجنة الثقافية بعدة مسابقات تضمنت معلومات قيمة أمتعت
الحضور وتم توزيع جوائز للفائزين بتلك المسابقات.
وأعرب د.الفايز عن س��عادته لنجاح المخيم والجو األسري
المتميز الذي أضفى جوا س��عيدا على الحض��ور ،الفتا إلى
أن الفترة المقبلة ستش��هد سلس��لة من األنشطة للهيئة
التدريسية وأسرهم.
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رحلة احلداق
نظم��ت الرابط��ة رحلة
للحداق السبت الموافق
 2012/5/5وشارك فيها
أعضاء هيئة التدريس تمتع
الجميع بهذه الرحلة وجلبوا
الصيد الوفير معاهم.

رحلة العمرة للرابطة

أقامت الرابط��ة رحلة للعمرة في عطل��ة الربيع بتاريخ
( )2012/2/26-22شارك فيها عدد كبير من أعضاء
هيئة التدريس وأسرهم.
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ندوة المرشح الجديد في الميزان

م���ل���ت���ق���ى ال�����ك�����وي�����ت ت���خ���ت���ار

نظمت اللجنة الثقافية واإلعالمية في رابطة
أعضاء هيئة التدريس ملتقى التوعية االنتخابية
الخاص بانتخابات مجلس أمة  2012تحت
ش��عار “الكويت تختار” ،وذلك مساء يومي
الثالثاء واألربعاء  2012/1/25-24بمقر
الرابطة في منطقة العديلية.
شهد الملتقى ندوتان األولى بعنوان “المرشح
الجديد في الميزان” وذلك يوم الثالثاء الموافق
 2012/1/24بحضور عدد من مرش��حي
مجلس األمة الجدد الذين لم يصلوا للمجلس
من قبل للتعرف على برامجهم االنتخابية
وطموحاتهم وأهدافه��م ومواقفهم حول
العديد م��ن القضايا الهام��ة والمصيرية،
وحضر الندوة من مرش��حي المجلس كل
من د .صباح حس��ن المؤمن ،نبيلة مبارك
العنجري ،أحمد العبيد ،د .جاسم بو كريشه
الراجحي ،د.فهد سماوي الظفيري ،أسامه
الشاهين ،وحضور عدد من أساتذة التطبيقي
والمهتمين بالشأن االنتخابي،
والندوة الثانية كانت مس��اء األربعاء تحت
عنوان “من ننتخب” حيث تم استضافة نخبة
من الخبراء في المجال السياسي واالنتخابي
منهم النائب السابق د .ناصر الصانع ،د.خالد
الوسمي ،والناشط السياسي أحمد الديين,
والناشط السياسي السيد مبارك النجادة.
كذلك شارك في الملتقى حملة تجمع “شارك
وراقب” وذلك لبيان أهداف هذه الحملة وجهود
مؤسسات المجتمع المدني الرامية النتشال
الكويت من حالة التأزيم السياسي الذي شهدته
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رابطة تدري�س التطبيقي نظمت ملتقى
التوعية الإنتخابية حتت �شعار

“الكويت تختار”

م���ل���ت���ق���ى ال�����ك�����وي�����ت ت���خ���ت���ار

ندوة من ننتخب

الساحة خالل الفترة الماضية وبيان وجهات
النظر حول الحلول المقترحة لمعالجة توقف
عجلة التنمية .في هذا الملتقى تحدثت األديبة
ليلى العثمان عضو حملة شارك وراقب عن دور
تجمع “شارك وراقب” في العملية االنتخابية
فقالت انه وبعد المراحل التي شهدتها الساحة
الكويتية خالل الفترة السابقة وحل المجلس
أكثر من مرة شعرنا بأن هناك حالة عزوف
من المجتمع تجاه ما يحدث فقررنا إنش��اء
لجنة “ش��ارك وراقب” لتحفي��ز المواطنين
على المشاركة والذهاب لصناديق االقتراع
الختيار من يمثلهم ،كما تهدف الحملة لتوعية
الناخبين بضرورة اختيار األكفأ بعيدا عن أي
توجهات سياسية ،وان يكون الوازع الوطني

هو الذي يجمع الكويتيين للخروج بمجلس
يرتقي آلمال وطموحات المجتمع ،مشيرة إلى
ان الحملة تهدف النتشال الوطن من مخاطر
التشتت والضياع ،وتنبيه المواطنين لضرورة
المشاركة االنتخابية وعدم التفريط في حقهم
باختيار من يمثلهم لكويت أفضل ،وان يكون
صوت الناخب لصاحب الضمير واليد النظيفة
والفكر المستنير والذي يشعر بالمسؤولية
تجاه قضايا الوطن وهموم المواطن.
وبين د.الحنيان أن هذا الملتقى جاء انطالقا
من حرص الرابطة على القيام بدورها في
تلمس قضايا المجتمع والمشاركة بها والعمل
على وضع الحلول المناسبة لها ،والتأكيد على
أن االنتخاب مسئولية وطنية وأن االختيار

الصحيح ه��و الطريق األمث��ل للخروج من
األزمات التي يعاني منها المجتمع وتحقيق
التغيير المطلوب والوص��ول إلى األهداف
المنشودة.
تضمن الملتقى تقديم ميثاق من الرابطة
وقع عليه المرشحون المشاركون بالملتقى
يتعهدون فيه بدعم قضايا التعليم وتطويره
بشكل خاص ،كدعم مشروع إنشاء جامعة جابر
للعلوم التطبيقية والتي تم إقراره من قبل
اللجنة التعليمية في مجلس األمة السابق،
ودعم قضية فصل القطاعين واالرتقاء بمخرجات
الهيئة ،والعمل على تبني مشروع يضمن
استقاللية الهيئة ويمكنها من االنطالق نحو
التطوير المنشود.
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آراء

أعض��اء هيــئ��ة التدري��س
حول إنش��اء جامعة جابر

“ في رأيي ال بد من
مراعاة بعض األمور
الخاصة بجامعة جابر
مثل تغيير سياسة قبول الطلبة
والطالبات في الكليات ،وتهيئة الجو النفسي و توفير
الخدمات االكاديمية ألعضاء هيئة التدريس باالضافة الى
تطوير المناهج و العمل على تحسين مخرجات الكليات“ .
 .1د .أحمد الهولي

“ اتقدم بالشكر لكل من ساهم
في اقرار مشروع انشاء جامعة
جابر و أرى ان انشاء جامعة جابر هي في
حد ذاتها خطوة تقدمية تساهم في نهضة دولة
الكويت  ،كما تعد بداية ايجابية لحل مشكلة قبول االعداد
الهائلة من الطلبة في التعليم الجامعي باالضافة الى مو اكبة
حاجات سوق العمل“ .
د .حنان المزيدي

“ ان انشاء جامعة جابر مشروع
ممتاز بالفعل ولكن فيه نوع من
النقص السباب متعددة على
سبيل المثال المشروع القائم على فصل
التعليم التطبيقي عن التدريب والذي له سنوات متعددة مع
انه كان مشروع مدروس من لجان متخصصة اال انه لم يتم
بالطريقة الصحيحة من وجهة نظري“.
د .محسن الصالحي

“ أوافق بشرط ان تحصل على اعتماد من
جامعات معترف بهاو رفع نسبه القبول
بحيث يرتفع المستوى العلمى للطلبه“.
أ .أقبال على الصانع

“ مع تأييدنا إلنشاء عدة
جامعات حكومية فإن جامعة
جابر لم تحقق اإلصالح المنشود
بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب بإنشاء
جامعة تطبيقية وذلك بسبب شعار اللجنة التعليمية
وهو نريد إرضاء الجميع“ .
م .أحمد مندني خلفان

“ نبارك للمجتع الكويتي
ميالد جامعة جديدة " جامعة
جابر االحمد طيب اهلل ثراه"
تنمي جيل المستقبل و تسهم في االرتقاء
بالمجتمع نظريا و عمليا  .وفي هذا السياق نشكر
جميع الجهود التي بذلت و تبذل لمساندة انشاء هذه
الجامعة على اسس رصينة“.
أ.د .لطيفة الكندري

“ في الحقيقة ان انشاء جامعة
جابر هو انجاز بحق ذاته
يحسب لمجلس االمة و الوزير
و كذلك الرابطة  ،فهو تطور طبيعي للتغيرات
الحاصلة في المجتمع الكويتي من حيث ازدياد اعداد الطلبة
و اهتمام االسر بالشهادة الجامعية .كان الطموح اال يكتفى
فقط بانتقال كلية التربية االساسية الى جامعة جابر وان يتم
انتقال الكليات المناظرة االخرى“ .

د .حجاج العجمي

“ من وجهة نظري ان انشاء
جامعة جابر هو امر جيد و لكن
االهم من ذلك هو تطوير المناهج
و االستراتيجيات كما هو معمول به في الجامعات
االخرى حتى نرتقي في المجال المعرفي و التكنولوجي .كما
يتوجب علينا ايضا التركيز على مخرجات تعليمية متميزة
تواكب سوق العمل و التطور في العالم العربي واالوروبي“ .
د .فاطمة خريبط

“ أن تكون الكليات التطبيقية نواة
تكوين هذه الجامعة وأن تشمل
برامجها الدبلوم و البكالوريوس و
الدراسات العليا مستقبال “.
د .بندر مسلم الرقاص

“ اتمنى عدم االقتصار على
كلية التربية االساسية فقط
في جامعة جابر بل انشاء كليات اخرى
مثل كلية الهندسة و العلوم الصحية مما سيوفر على
الحكومة مبالغ طائلة تصرف على البعثات في الخارج.
كما اتمنى أن يلحقها انشاء جامعات حكومية اخرى في
مناطق مختلفة “.

د .ايمان زكي

“ مشروع جامعة جابر األحمد
مشروع واعد ويحتاج إلى
متابعة دقيقة وكلي أمل في أن
يرى الجميع جامعة جابر األحمد على أرض الواقع،
وأن تساهم هذه الجامعة في تخريج الكوادر المؤهلة التي
تعمل لبناء الوطن ،باإلضافة غلى توفير الكوادر المؤهلة التي
يحتاجها سوق العمل لدعم القطاعات المختلفة في البالد“ .
أ.د .علي محمد اليعقوب

“ ان انشاء جامعة جابر هي بحد ذاتها خطوة
ايجابية في تقدم المجال االكاديمي لدولة
الكويت ،ما نسعى اليه هو كويت افضل في مجال
تطور الجانب البحثي واالكاديمي“
د .محمد العتل

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
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جرائد
صح النوم يا رابطة!!
كتب د .مبارك الذروة بجريدة الرأى يوم 2012/5/12م يقول «تأخر صرف الساعات اإلضافية غير مقبول أبداً» ويشير د.
الذروة إلى مستحقات الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  2012/2011ثم يلقى اللوم على اإلدارتين المالية واإلدارية
بهيئة التطبيقي ويؤكد أن لديه األدلة على أخطائهما.

وقلنا  :الرابطة معك يا دكتور قلب ًا وقالبا ..وال تتوانى الرابطة ولن تتوانى �أبداً ،ولكن بربك  -ملاذا اخرتت
العنوان ال�سابق ملخاطبة رابطتك التي مل ولن تق�صر مع اجلميع؟

خطوتان على الصرف!!!
نش��رت القبس يوم 2012/5/8م أن الدكتور النفيس��ي مدير عام الهيئة صرح أن صرف الساعات اإلضافية لألساتذة قد «تقرر»
ولكن بعد خطوتين ( )1قرار مجلس الخدمة المدنية ( )2مراسلة وزارة المالية لتعزيز بند تكميلي.
وبالطبع بعد إجراءات الصرف بالهيئة (والتي يعرفها الجميع).

وقلنا � :أب�شروا !!! �أب�شروا !!! �أب�شروا !!! �أيها الزمالء ف�إن ال�صرف �آت ال حمالة !!!

سؤال يف غاية السهولة

نش��رت القبس يوم 2012/5/8م أن النائب محمد الدالل قام بتوجيه س��ؤال إلى معالي وزير التربي��ة ووزير التعليم العالي عن
الشكاوي والتظلمات والقضايا المقدمة من العاملين في التطبيقي ضد الهيئة منذ  2009/1/1وحتى تاريخه.

وقلنا � :إن هذا ال�س�ؤال �سهل جداً باملقارنة لو كان املطلوب هو معرفة الق�ضايا وال�شكاوي والتظلمات املرفوعة �ضد الهيئة
منذ 2003/1/1م (�أي ملدة � 10سنوات كاملة) على �أن ت�شمل �أع�ضاء هيئة التدري�س من الكويتيني وغري الكويتيني.

" م�شاريع التطبيقي
غري قابلة للتطبيق "

نش��رت صحف كويتي��ة يوم
 ( 2012/5/7عال��م اليوم )
أن لجنة الميزانيات والحساب
الختام��ي بمجل��س االمة قد
ناقشت ميزانية الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب .
كشف النائب د .حمد المطر أن
مدير عام هيئة التطبيقي أوضح
للجنة أن المشاريع والخطط
التنموية القديمة للهيئة غير
قابلة للتطبيق النها جاءت من
ادارات سابقة وهي كالم انشائي
خطير ال يمكن تطبيقها لوجود
تناقضات واضحة وصريحة  .وطلبت
اللجنة من المدير العام سحب
المشاريع المضحكة القديمة
وتحويله��ا الى ثالثة او اربعة

مشاريع لتوفير ميزانية الدولة
من جانب ووضع قوانين سهلة
التطبيق من جانب آخر  .وتمنى
د  .المطر ان يكون االتفاق (على
المشاريع) بين الهيئة واللجنة
المالية بمجلس االمة ممكنا
تطبيقة الن وجود خطط وهمية
ال تخدم البلد وتبعث حاله من
عدم االطمئنان العضاء مجلس
األمة وكذلك الشعب الكويتي
الذي يريد ان يشاهد االنجازات
ال ان يري قوانين انشائية .
وتعليقنا على ذلك :

يتساءل أعضاء هيئة التدريس ما
هي هذه المشاريع غير القابلة
للتطبيق في هيئة التطبيقي
ومتي قدمت ؟؟

رابطة التدريب
بالكليات التطبيقية
عقدت رابطة التدريب بالكليات التطبيقية جمعيتها
العمومية غير العادية مساء  2012/4/22ووافقت
باالجمعاع عل��ى فصل قطاعي التعليم التطبيقي
والتدريب بهيئ��ة التطبيقي وأكدت على ضرورة
عدم المساس بالمادة الرابعة من مشروع قانون
جامعة جاب��ر ( كما وردت ف��ي المداولة االولي )
ونظمت ايضاً حملة تواقيع لتسليمها إلى رئيس
اللجنة التعليمية بمجلس االمة.
وال يس��عنا ف��ي الرابطة ني��وز إال أن نقول برافو
برافو لزمالئنا وش��ركائنا في الكليات التطبيقية
على المواقف العقالنية الحريصة على مس��تقبل
الكويت بصفة عامة ومستقبل التعليم التطبيقي
بصفة خاصة .

PAAET FACULTY ASSOCIATION
15

ت
ط
و
ر
ا
ل
�
س
ا
ع
ا
ت
ا
ل
إ
�
ض
افية
ع
ر
�
ض
خ
ا
�ص:

010
2009 - 2
011
2010 - 2
012
2011 - 2

750د.ك

750د.ك

6000

د.ك واقب
ض
م
ن
دب

ج
امعة با
ل
ت
ق
س
�
�
ي
ط المم
ل
.
.
و
أ
و
والباقي
ل
ب
ع
ك
د
ل
ي
�
�
ة

تاطلفور�صاللتقديرات �أثناء
الدرا�سي

3

سنوات

دكتور آبي A
دكتور هال هاهلل فينا

والق
بض سريعاً
والقبض
ع
ل
ى
ا
ل
ع
ي
د

ش

بعد

الصيف

دكتور تكفى D
مقترح الدكتور  :أمسح وانجح

الحفر في العقول أم الحفر
في األرض
كتب المفكر االمريكي المش��هور توماس فريدمان بجريدة نيويورك
تايمز بتاريخ  2012/3/10أن أفضل بلد لديه  -عدا وطنه – هو تايون
الخالى من أى موارد حتى الرمل ومع ذلك يمتلك أفضل احتياطي مالى
في العالم النه اخت��ار الحفر في عقول أبنائه بحثاً عن االبداع بد ً
ال من
البحث في األرض بحثاً عن المعادن والنفط .

وقلنا:

إن المعادن والنفط تتناقص وس��وف تنض��ب مع الزمن أما
االبداع فال ينض��ب ولكن يزيد باالهتمام به  ،وعلينا أن نبحث بجدية
عن االبداع في عقول أبنائنا .

عام  2020أو 2200
نش��رت جريدة الجريدة يوم  2012/4/28تصريحاً

اذا عرف السبب بطل العجب

للنائب د .جمعان الحربش وعد فيه بمتابعة تنفيذ مشروع
إنشاء جامعة جابر االحمد متابعة دقيقة إلى أن يري النور .

وقلنا:

بوركت يا د .جمعان وهذا هو عهدنا بك  .ولكن متى سيرى

هذا القانون النور عام  2020أو . 2200

وقلنا:

هل تنهار مبانى الهيئة بالفيحاء ؟
نشرت القبس يوم  2012/5/6تقريراً عن مبانى هيئة التطبيقي بالفيحاء
وذكرت فيه أن أحد المبانى آيل للسقوط  ،كما ذكرت أن هناك تكدس
آلالف الكتب بأحد مخازن الهيئة بالفيحاء والتى تم شراؤها بمناقصات
حتى تترك لتتراكم بدون استعمال .

وقلنا:

إما أن القبس تبالغ أو أن بعض مسؤولى الهيئة ال يقرؤون أو

انهم يقرؤون و ( يطنشون )  ،اهلل اعلم !!

نشرت جريدة عالم اليوم يوم  2012/4/29أن رئيس اللجنة التعليمية
بمجلس االمة قد ذكر أن ملف بعض الجامعات الخاصة متضخم بالمخالفات
والتجاوزات وأنها تمارس سياسة منظمة الستبعاد وتطفيش الكفاءات
الكويتية .
لعل هذا هو أحد أس��باب المعارضة العنيف��ة لفصل التعليم
التطبيقي عن التدريب وانشاء جامعة حكوية جديدة وخصوصاً جامعة
جابر االحمد .

إعجاب واستعجاب!!
قال د .نايف الحجرف ( جريدة الجريدة « ) 2012/5/16البحث العلمي
مشروع استثماري لبناء المجتمع» .

وقلنا :

على رأى المثل  ( :اسمع كالمك يعجبني  !.....وان كنا نستعجب
من ميزانية وظروف البحث العلمي بالهيئة )!!

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
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ونحن نبارك لكم ولش��عب الكويت كله وبأذن اهلل
ستضيف الجامعة الجديده للتعليم والتنمية واألبحاث
بدولة الكويت .
نوافقك تماما على عمل هذه الندوه وسندرس متى
يمكن تحقيق ذلك .
نؤيدكم تماما في اهمية التدريب ونحن ندعم التدريب
في الكويت ولذلك نقترح استقالليته وانشاء مؤسسة
خاصة به مثل المؤسس��ة العامة للتدريب التقني
والمهني بالسعودية .
ندعو اهلل معكي ان يت��م تنفيذ قانون جامعة جابر
وان تضم جميع الكليات التطبيقية بأذن اهلل .

بدون أي تكرم ه��ذا واجبنا نحو جميع اعضاء هيئة
التدريس وفي مقدمتهم المبتعثين .
نرجو من الجميع التعاون معنا لمتابعة تنفيذ قانون
جامعة جابر بكل بنوده ونرجو منك شخصيا تقديم
تفصيالت لمقترحك بخصوص المتابعة المطلوب
منا القيام بها .
ش��كرا لك ش��خصيا على وفائك لزميلنا المرحوم
الدكتور الرشيدي وعلى تقديرك لنا وهذا هو واجبنا
دائماً .
بأذن اهلل ستتيح جامعة جابر لك ولزمالئك وزميالتك
الفرصة للتكملة كما ترغبون .

PAAET FACULTY ASSOCIATION
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تبديل املواقف

عار�ض ووافق ووافق ثم عار�ض !!
مع احترامنا وتقديرن��ا وحبنا للجميع  ،فأن بعض م��ن نحبهم يبدلون مواقفهم
أكثر من تبديل مالبسهم  ،وياليتهم يبدلون أى شيء وليس المواقف المبدئية
االساس��ية  .فقد قام عضو سابق محترم ومبجل بمجلس األمة بمعارضة مشروع
قانون مقت��رح للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عدة س��نوات الن
هذا المش��روع كان يكفل للهيئة االس��تقاللية االدارية والمالية  ،ثم وقع النائب
المحترم بعد ذلك على مشروع انشاء جامعة جابر للعلوم التطبيقية وبعدها وقع
على الوثيقة التى قدمتها رابطة اعضاء هيئة التدريس بخصوص فصل التعليم
التطبيقي عن التدريب وانش��اء جامعة تطبيقية  ،لكنه اخيراً عارض بشدة انشاء
جامع��ة جابر للعلوم التطبيقية بعد الموافقة باالجم��اع بمجلس االمة في عليها
المداولة االولي !! يا للعجب .

�أف�سد
الف�ساد!

وس���ؤالنا األول  .....أي���ن الضمير يا س���ت الس���تات
وسؤالنا الثاني .....هل أنت من أصل عربي

أفسد الفساد هو فساد األصلح .....ومن
الطبيعي أن تكون ألمانيا من أصلح الدول,
ان يكون البحث العلمي فيها هو األصلح
وأن تكون وزيرة (ولي��س وزير) التعليم
والبحث العلمي بها ه��ى األصلح ولكن
(حسب ما نش��رته جريدة السياسة يوم
 2012/5/3صفحة  )52تواجه الوزيرة
(وليس الوزير) اتهاماً بالسرقة العلمية
ف��ي اطروحتها لدرج��ة الدكت��وراه عام
 1980والغريب أن عنوان الرس��الة هو
« الشخص والضمير «.

ف�ص��ل التعلي��م التطبيق��ي ع��ن التدري��ب

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
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الفائزون بجائزة االنتاج العلمي
للعام 2011

إلى الدكتورة بدرية العبدلى :

يس��رنا تهنئ��ة الزميل��ة د .بدري��ة العبدلى
األس��تاذ المش��ارك بكلية التربية األساس��ية
لتكريمه��ا يوم  21م��ارس  2012الختيارها
األم المثالي��ة الكويتية الرابع��ة ونتمنى لها
دوام التوفيق والنجاح .
أ .د .منصور الفضلي

إلى الدكتور عبد العزيز المبارك :
ويس��عدنا تهنئ��ة الدكتور عب��د العزي��ز المبارك
األستاذ المش��ارك بالدراس��ات التكنولوجية على
انجازات��ه العلمي��ة الممي��زة في مج��ال التدريس
والبح��وث فى احد أش��هر وأرقى واع��رق المعاهد
التكنولوجية في العلم وهو معهد ( )MITخصوصا
فيما يتعلق بالتوصل الى حلول لمشاكل تأكل الفوالذ في مصافي
البترول  .ونتمنى له ولجميع الزمالء والزميالت التوفيق.

أ .د .دالل الهدهود

تب��ارك رابط��ة أعضاء هيئ��ة التدريس الفائزي��ن بجائزة
االنتاج العلمي للعام  2011والتي اعتمدها مجلس ادارة
مؤسس��ة الكوي��ت للتق��دم العلمي وكان هن��اك نصيب
ألساتذة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
فف��ازت أ .د .دالل عب��د الواح��د الهده��ود – م��ن كلية
التربي��ة األساس��ية بجائ��زة اإلنت��اج العلمي ف��ي مجال
العلوم االجتماعية واالنسانية .كما فاز أ .د .منصور صباح
الفضل��ي – من كلية الدراس��ات التجاري��ة بجائزة اإلنتاج
العلمي في مجال العلوم االدارية واالقتصادية.

وداعًا  ..الرشيدي
نشرت الصحف الكويتية يوم  26ابريل
 2012مشاركة عزاء تقدمت بها الرابطة
لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى الدكتور
سعد محمد مبارك بن قبيل الرشيدي
بكلية التربية األساسية ،نسأل المولى
عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

مكافأة
مليون دينار!!
نش��رت الهيئة العامة للتعلي��م التطبيق��ي والتدريب في  5يولي��و  2004كتيبا عن
الش��هادات العلمي��ة والفنية الصادرة ع��ن كلياته��ا ومعاهدها ،نش��رت فيه هيكل
المؤه�لات الفنية ومس��اراتها ف��ي الهيئة ونؤكد إن ما ننش��ره ع��ن الهيئة صحيح
 % 100ونترك لك أن تصدق أوال تصدق ما نشرته الهيئة نفسها عن شهاداتها.

الدرجات العلمية للجامعة الماليزية للتكنولوجيا
)Universiti Teknologi Malaysia (UTM
 - 1برامج الدبلوم  16 ......برنامجا في مجاالت الهندسة والحاسوب واإلدارة.
 - 2كلية التربية  15 ......برنامج بكالوريوس.
 - 3كلية البيئة البنائية  6 ......برامج بكالوريوس.
 - 4كلية الهندسة المدنية  3 ......برامج بكالوريوس.
 - 5كلية الهندسة الكهربائية  9 ......برامج بكالوريوس.
 - 6كلية الهندسة الميكانيكية  8 ......برامج بكالوريوس.
 - 7كلية اإلدارة و تطوير الموارد البشرية  4 ......برامج بكالوريوس.
 - 8كلية هندسة الكيمياء و الموارد الطبيعية  5 ......برامج بكالوريوس.

يس��ر « الرابطة نيوز » أن تقدم جائزة
مقدارها مليون دينار (عراقي) لكل من يجد
الكلمة التائهة وهي كلمة « الوسطى»
والذي يصر الكثيرون علي وجودها من
بين كلمات المادة الثانية من القانون
 1982/63فى شأن أنشاء الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب والمنشور
بالعدد  1451بجريدة « الكويت اليوم »
صفحتي  4،3ومرفق نص المادة.
نص المادة ()2
غرض الهيئة هو توفير وتنمية القوي العاملة
الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوي
العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات
التنمية في البالد .وتتألف تلك الهيئة من
قطاعي التطبيقي والتدريب.
كما نؤكد أن الجائزة أيضا مطروحة لكل
من يجد هذه الكلمة السحرية اال وهي
«الوس��طى» ،والتي يعش��قها ويرددها
الكثيرون في أى من مواد قانون إنشاء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب-
ونتحدي من يجدها؟؟؟؟؟؟؟؟
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الرابط ��ة كرم ��ت الوزي ��ر ال�سابق �أحم ��د املليفي
بحضور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي
د .نايف الحجرف أقامت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب حفال لتكريم وزير التربية
ووزير التعليم العالي الس��ابق أحمد المليفي,
بحضور مدير عام الهيئ��ة الدكتور عبدالرزاق
النفيسي ,ونائب المدير العام للشؤون االدارية
والمالية د .محمود فخرا ,ونائب المدير العام
لقطاع الخدمات األكاديمية المساندة ونائب
المدير لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث باالنابة
د .عيسى المشيعي ,ونائب المدير العام لقطاع
التدريب حجرف الحجرف وعدد من أعضاء مجلس
االدارة والقياديين بالهيئة حيث قامت الرابطة
متمثلة بأمين سر الرابطة د .أحمد الحنيان بتكريم
وزير التربية السابق االستاذ أحمد المليفي وذلك
يوم الثالثاء الموافق .2012/4/17

أسئلة بريئة جدًا ؟!!!
نشرت جريدة الجريدة يوم  2012-5-20موضوعاً بعنوان
“ أكاديميون :جامعة جابر لم تأت بجديد” ..ولدينا عدة أسئلة
بريئة عما نشرته الجريدة في هذا الشأن ومنها:
 نود أن نتعلم تعريفا علميا محددا لمصطلح «األكاديميون» ..وهل هو مصطلح يطلق على أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات
التعليم العالي فقط؟ أم أنه مصطلح مشاع فضفاض يمكن
استخدامه كيفما تشاء جريدة الجريدة الغراء؟

دورات جديدة
مبــركـز تـدريـب الرابطة

 نود أن نعرف إذا كانت جامعة جابر (التي هي تحت اإلنشاء)لم تأت بجديد  ..وهذا طبيعي  ..ألنها (أي الجامعة نفسها ) لم
تأت بعد .فما هو الجديد الذي أتى به منتقدو الجامعة وهل
قاموا بتطوير المؤسسات التي ينتمون إليها بما يتمشى مع
المفاهيم العالمية في مجال التخصص والتكنولوجيا؟؟.
ما مدى صحة ما قيل عن تعطل قاعدة بيانات الليبرانت الخاصة
بالحصول على المعلومات المطلوبة الجراء األبحاث؟

أقام مركز الدورات بالرابطة عدة دورات منها:
• كيف تحصل على الدكتوراة
• التعلم اإللكتروني من خالل جوجل Google Doc
• استخدام برنامج  End Noteللبحث العلمي
حكمة العدد

التتم األعمال العظيمة بالقوة
ولكن بالصبر .
أسرة التحرير
رئيس التحرير

د .أحـمـد الحـنـيـــان
االشراف العام

د .أحــمــدعــــرفـــة
هيئة التحرير

احدى الرحالت الخارجية  -بالهند

يسرنا استقبال ارائكم وأخباركم من خالل
مراسالتكم على االيميل التالي
rabitanews@hotmail.com
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م .أح��م��د م��ك��ادي
د .حنـــــان المـزيـدي
د .سـويـلـم محــمـد
أ .عـــادل حـــمــــودة

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

