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الحفل الختامي للرابطة بمناسبة
انتهاء أنشطة دورتـها النقـابية

منذ حوالي  28أسبوع أو بالتحديد من  4مايو 2015م مرت علي الرابطة أحداث كثيرة
بعضها سار والبعض اآلخر تحديات تمكنت الرابطة بحمد الله من مواجهتها .
ففي يوم  4مايو  2015احتفلت الرابطة بالعيد الثالثيني على إنشائها في حفل بهيج تم
فيه تكريم  8من الرواد (الذين منحتهم الرابطة عضويتها الشرفية) بسبب ما قدموه للرابطة
عند تأسيسها أو خالل مسيرتها ،وكذلك تم تكريم الزمالء أصحاب االنجازات العلمية
والزمالء المتقاعدين والمستقلين وأعضاء اللجان العاملة بالرابطة ،واللجنة المنظمة
لبطولة كرة القدم لإلعالميين والتي نظمتها الرابطة واخيرا تكريم العاملين بالرابطة.
وفي يوم  12مايو  2015تشرفت الرابطة في مقرها بالعديلية بلقاء مدير عام الهيئة د.
أحمد االثري وعمداء الكليات.
وفي أوائل يونيو فوجئت الرابطة بتوصية لجنة الميزانيات بمجلس االمة ثم بقرار مجلس
االمة بإيقاف ميزانية الهيئة مما تسبب بإغالق العديد من الشعب الدراسية وعدم صرف
الساعات الزائدة عن النصاب ألعضاء هيئة التدريس  ،إال أن الرابطة لم تكل وقامت
بالعمل بكل إمكانيتها في محاولة إللغاء أو تعديل هذا القرار وتضامنت في ذلك مع
زميالتها روابط هيئة التطبيقي ثم عقدت جمعية عمومية غير عادية يوم 2015/9/8
لبحث هذا الموضوع وتم التصويت باإلجماع على االمتناع عن قبول الساعات الزائدة.
وفى يوم  2015/9/25نظمت الرابطة لقاء مفتوحا بمقرها بالدكتور أحمد األثري والنائب
الدكتور حمود الحمدان ،وقبيل عقد هذا اللقاء وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون
بإعادة النظر في ميزانية التطبيقي واصدرت الرابطة بيانا بتعليق قرار االمتناع عن قبول
الساعات الزائدة.
وال زلنا ننتظر حتى االن صرف الساعات الزائدة والفصل الصيفي بالرغم من موافقة
مجلس الوزراء وكذلك بالرغم من صرف تلك المستحقات لزمالئنا بجامعة الكويت
منتصف شهر يوليو . 2015
وفوجئت الرابطة منذ عدة اسابيع بهجوم بدأته جريدة الكترونية مغمورة للتشكيك في
الشهادات العلمية ألساتذة الهيئة ،ولألسف شارك في هذا الهجوم بعض الحاقدين
واالنتهازيين ولم تقف الرابطة موقف المتفرج من هذا الهجوم حيث بادرت بمقابلة وزير
التربية ووزير التعليم العالي د .بدر العيسى وطالبته بتشكيل لجان تحقيق في شهادات
اعضاء هيئة التدريس في كافة المؤسسات التعليمية المناظرة وأن يحيل للنيابة كل
من يثبت تورطه.
ووسط حرارة الصيف فوجئنا بتحرك معادي نشط يعمل ضد فصل التعليم التطبيقي
عن التدريب ،ولم تهدأ الرابطة وقاومت هذه التحركات ،ومن ضمن تلك التحركات أن
التقت الرابطة يوم  2015/11/16باللجنة التي شكلها وزير التربية ووزير التعليم العالي
لبحث قضية الفصل وعرضت وجهة نظرها وأسباب تمسكها بضرورة الفصل.
وأخيرا في يوم  2015/11/16التقت الرابطة بالزميالت والزمالء في حفل ختام أنشطة
الدورة النقابية الخامسة عشر للرابطة.
و لم تكن هذه هي فقط إنجازات و تحديات الدورة النقابية الخامسة عشر فمنذ بداية
هذه الدورة في أواخر ديسمبر  2013قامت الرابطة بالعديد من األنشطة و اإلنجازات
في المجاالت الثقافية و اإلجتماعية و النقابية و اإلعالمية وفي مجال الدورات التدربية
و أنشأت لجنة المرأة التي حققت نجاحا ملحوظا .كما قامت الرابطة بخدمة المجتمع
وعلى األخص بعض المؤسسات العلمية والتعلمية و الطالبية وجمعيات النفع العام
وغيرها من خالل اإلستفادة بإمكانيات الرابطة و مقرها .وبالرغم مما القته الرابطة من
تحديات تضمنت تقليص ميزانيتها بل وعدم صرفها فإن الراب إجتهدت و إستطاعت
ً
شكرا
تنمية .مواردها و تركت الهيئة اإلدارية رصيدا ماليا جيدا في صندوق الرابطة... . .
ً
جزيال لجميع أعضاء الهيئة اإلدارية على ما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات.
وانتهز هذه المناسبة ألتقدم لكل الزميالت والزمالء بالشكر والتقدير على ما بذلوه
ويبذلوه من جهود في سبيل تحقيق اهداف الرابطة وكل عام وانتم بخير.

رئيس الرابطة

د .معدي العجمي

عمومية
التدريس:
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اإلضافية
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عمرة
رمضانية
ألعضاء
الرابطة
وأسرهم

أسرة التحرير
رئيس التحرير

د .أحـمـد الحـنـيـــان
د .محــمــد الفـــايـــز
االشراف العام

د .أحــمــد عــــرفـــة
هيئة التحرير

م .أحــمــد مــكــادي
د .حنـــــان المـزيـدي
د .سـويـلـم محــمـد

أ .عــــــادل حـــمــــودة
أ .عبدالنــاصر محمـود
د .وســام بوشهـــري

رابطة أعض��اء هيئة التدريس للكلي��ات التطبيقية

PA A E T FA C U LT Y A S S O C I AT I O N

I 14th Issue I NOV. 2015

في بيان مشترك لروابط التعليم بالتطبيقي والتدريب

استقاللية الهيئة ضرورة ألن التعليم هو بوابة التنمية

أصدرت روابط الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ممثلة في كل
من رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية ،ورابطة أعضاء
هيئة التدريب للمعاهد ،ورابطة أعضاء
هيئة التدريب للكليات التطبيقية بيانا
صحافيا مشتركا يوم ،2015/6/19
أعربت فيه عن موقفها الموحد تجاه
سوء الفهم الحاصل بين إدارة الهيئة
ولجنة الميزانيات بمجلس األمة
الموقر ،وطالبوا السلطتين التشريعية
والتنفيذية بدعم مشروع استقالل
ميزانية الهيئة ودعمها لتتمكن من
القيام بدورها الوطني واألكاديمي،
خاصة وأنها أكبر مؤسسة تعليمية
بالكويت.
وقال البيان أن اإلدارة الحالية للهيئة
ومدراءها المتعاقبين عانوا بما فيه
الكفاية من عدم تقدير الدور الذي
تقوم به إدارة الهيئة وأعضاء هيئتي
التدريس والتدريب من أعباء جسام

اليمكـــن تحميـــل اإلدارة

الحالي ــة للهيئ ــة أرص ــدة
ديـــون مســـتحقة منـــذ
عـــدة أعـــوام ســـابقة
نطالـــب المسؤوليــــن
دعـــم اسـتـقـالليـــــة
ميـزانـيـــــة الهـيــــئـة
لمواجهة النقص بالشعب والمجاميع
الدراسية بالكليات والمعاهد ،ومن
تخصيص ميزانية متواضعة ال تلبي
الحاجة الفعلية من التزامات الهيئة
نظرا لتغير الظروف مع عدم حدوث
أي تغيير في الميزانية.
وأكدت الروابط في بيانها أنها على
ثقة تامة بأنه يمكن تحميل اإلدارة
الحالية للهيئة أرصدة ديون مستحقة
للحكومة بعضها منذ العام 1985

 ، 2008 ،1989 ،ولذلك فالبد من
تسوية كافة الديون السابقة المستحقة
على الهيئة ودعم إدارتها كي تتمكن
أداء مهامها على الوجه األكمل،
وحتى تتفرع لتطوير برامجها ووضع
االستراتيجيات التي تتناسب والمرحلة
المقبلة.
وختمت الروابط بيانها بمناشدة معالي
رئيس مجلس األمة المهندس مرزوق
علي الغانم ،وسمو رئيس مجلس

الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح،
ومعالي وزير التربية ووزير التعليم
العالي د .بدر العيسى بدعم مشروع
االستقاللية التامة للهيئة ولميزانيتها
على وجه الخصوص ،وتوفير كافة
الدعم الالزم إلدارة الهيئة وتخصيص
الميزانيات التي تتناسب مع الدور
الكبير الذي تقوم به تجاه األعداد
الكبيرة التي تستقبلها سنويا من
ابناء الكويت.

في اجتماع مشترك لرابطتي تدريس الكليات وتدريب المعاهد

الرابطة ترفض توجيه االتهامات لألساتذة
معلومات لجنـــة الميزانيات
بمجلـــس األمـــة مغلوطة
وخيــار اللجــوء للقضــاء مطروح
عقدت الروابط النقابية في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ممثلة في رابطة أعضاء
هيئة التدريس للكليات التطبيقية ،ورابطة
أعضاء هيئة التدريب بالمعاهد ،اجتماعا بتاريخ
 2015/8/3بحضور كل من رئيس رابطة أعضاء
هيئة التدريس د .معدي العجمي ،ونائب الرئيس
د .أحمد الحنيان ،وأمين الصندوق د .محمد
الفايز ،ورئيس اللجنة الفنية م .رعد الصالح،
ومن رابطة تدريب المعاهد كل من نائب رئيس
الرابطة م .عيسى العرف ،وأمين السر م .جمعة
بن عبيد ،وعضو الهيئة اإلدارية م .أحمد حسين
المطيري ،وناقشت خالل االجتماع الظلم
الذي يتعرض له أساتذة ومدربو التطبيقي
جراء رفض لجنة الميزانية والحساب الختامي
بمجلس األمة الدعم المقدم من وزارة المالية
لميزانية التدريس واإلضافي والفصل الصيفي،
بل وتقييدها بنود المناقلة والعهد لكليات
ومعاهد الهيئة على الرغم من أن دعم وزارة
المالية جاء بناء على موافقة ديوان الخدمة
المدنية.
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نطـــــالب المسـؤوليـــــن
بالغــــاء العمــــل بنظـــام
السـاعــــات اإلضــافيـــــة

نطالب بعــدم الخـلـط بـيـن
المالحظــات علــى الهيئــة
وحــقــــوقاألســاتــــذة

وأوضحت الرابطتان في بيانهما أن قضية الساعات
اإلضافية ليست جديدة فهي متكررة مع كل
فصل دراسي نتيجة األعداد الكبيرة التي تقبلها
الهيئة انطالقا من مسئوليتها تجاه المجتمع،
وقد قام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
بواجبهم على أكمل وجه وليس مقبوال بحال
من األحوال رفض إعطاء األساتذة حقوقهم
وخرج اجتماع الروابط بإصدار بيان صحافي
أكدت فيه رفضها القاطع لإلهانات من أعضاء

لجنة الميزانية والحساب الختامي بمجلس
األمة التي صدرت بحق األساتذة ،مؤكدة أن
المعلومات واالتهامات التي تداولها النواب
مغلوطة وليست صحيحة وأن الروابط مستعدة
لمواجهة من يرغب من النواب األفاضل لبيان
تلك المغالطات باألرقام والمستندات.
وطالبت الرابطتان بعدم الخلط بين المالحظات
المسجلة على الهيئة كباقي مؤسسات الدولة
وبين حقوق األساتذة ألنها أجر مقابل عمل.
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بحضور أعداد كبيرة من الهيئة التدريسية

عمومية التدريس :االمتناع باإلجماع عن قبول الساعات اإلضافية
وااللتزام بالحد األعلى لعدد الطلبة في المقرر الدراسي

بحضور أعداد كبيرة من أعضاء الرابطة أقيمت
جمعيتها العمومية غير العادية مساء يوم الثالثاء
الموافق  2015/9/8للتشاور حول استمرار تأخر صرف
مستحقات األساتذة المتعلقة بالساعات اإلضافية
بالفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي الماضيين
واتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على حقوق أعضاء
الجمعية العمومية ومكانتهم العلمية.
وكانت الرابطة قد بدأت فعاليات عموميتها غير العادية
من قبل رئيس هيئتها اإلدارية د .معدي العجمي الذي
سرد على الحضور أبعاد قضية تأخر صرف مستحقات
األساتذة وخطوات الرابطة ومساعيها خالل الفترة
الماضية لحل القضية وقال أن كافة تحركات الرابطة
لم تقابل بجدية من قبل مسئولي الدولة ال سيما
لجنة الميزانيات واللجنة التعليمية بمجلس األمة،
ما أخطر الهيئة اإلدارية للرابطة إلى الدعوة النعقاد
الجمعية العمومية غير العادية إلتاحة الفرصة لألعضاء
بالمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تحافظ
على حقوقهم ومكتسباتهم وعدم المساس بمكانتهم
األدبية.
وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية
أوال مناقشة قضية تأخر صرف مستحقات أعضاء
هيئة التدريس ،وثانيا التصويت على قرار االمتناع عن
قبول العمل بالساعات اإلضافية ،وثالثا االلتزام بأعداد
الطلبة في الشعب الدراسية وفقا للوائح الهيئة ،وقد
صوت الحضور باإلجماع على االلتزام باالمتناع عن
قبول العمل بالساعات اإلضافية ،وكذلك االلتزام
بالحد األعلى لعدد الطلبة في المقرر الدراسي وفق
ما قررته لجنة الشئون العلمية بالكليات.
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بحضور النائب الحمدان

لقاء مفتوح بين األثري وأعضاء الرابطة

د .الحمدان:

موضوع جامعة

جابر شارف على

االنتهاء من اللجنة

التعليمية وسيرى
النور قريب ًا
الدولة تسعى

جاهدة إليجاد

حلول عملية ألزمة
مخرجات التعليم
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نظمت الرابطة بمقرها بالعديلية
لقاءا مفتوحا بين مدير عام الهيئة
د .أحمد األثري وبين أعضاء الهيئة
التدريسية وبحضور عضو اللجنة
التعليمية بمجلس األمة النائب
حمود الحمدان ،ونائب المدير
العام للبحوث د .عيسى المشيعي،
ونائب المدير العام للشؤون اإلدارية
والمالية باإلنابة د .طارق المنيس،
وعدد من عمداء الكليات ومدراء
اإلدارات وقيادات الهيئة وأعضاء
هيئة التدريس ،إضافة لرئيس الرابطة
د .معدي العجمي وأعضاء الهيئة
اإلدارية للرابطة ،وذلك مساء يوم
االثنين الموافق  ، 2015/9/21وتم
خالل اللقاء تناول أبرز ما يعاني منه
األساتذة وكانت القضية األبرز هي

تأخر مستحقات الساعات االضافية
والفصل الصيفي.
كلمة النائب د .الحمدان
في بداية اللقاء شكر النائب حمود
الحمدان الرابطة على تنظيم هذا
اللقاء ،وأكد ان التعليم من أهم
الجوانب التي تعتمد عليها الدولة
لتحقيق التقدم والتطور في كافة
مناحي الحياة ،وأن الدولة تعاني
من أزمة في مخرجات التعليم
ولكننا نسعى دائما إليجاد الحلول
العملية لها من خالل التواصل مع
ً
موضحا ان
المؤسسات التعليمية،
هناك سعي حثيث ودائم إليجاد
االستقرار في الوظائف اإلشراقية
ً
بعيدا عن المحاباة وبما يحقق الصالح

العام للدولة.
وأكد الحمدان في كلمته على أهمية
جامعة جابر كجامعة جديدة مستقبال
باإلضافة الى جامعة الشدادية ،مؤكدا
ان موضوع جامعة جابر شارف على
االنتهاء في اللجنة التعليمية وأنه
سيخرج إلى النور قريبا.
كلمة د .األثري
من جانبه بارك مدير عام الهيئة
د .أحمد األثري ألعضاء هيئة
التدريس موافقة مجلس الوزراء
في اجتماعه على مشروع قانون
بشأن تعديل االعتمادات المالية
في ما بين أبواب ميزانية الهيئة
ً
مبينا
للسنة المالية ،2015/2016
أنه بهذا االعتماد سيتم إجراء المناقلة
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د .األثري:

موافقة مجلس

الوزراء على صرف

المستحقات المالية

ألساتذة التطبيقي

دليل على ثقته
بهم

بين أبواب ميزانية الهيئة ،وسيتم
بموجبها صرف المستحقات المالية
ً
مؤكدا ان
ألعضاء هيئة التدريس،
هذا اإلجراء يدل على ثقة مجلس
الوزراء بالهيئة التدريسية بالهيئة.
وتوجه د .األثري بالشكر لمعالي
وزير التربية وزير التعليم العالي د.
بدر العيسى على مساهماته الفعالة
لحل أزمة الساعات الزائدة ،موصال
الشكر لمعالي نائب رئيس مجلس

www.paaetfaculty.com
الوزراء وزير المالية أنس الصالح
الذي قدم كل التسهيالت الالزمة
لحل هذه األزمة المفتعلة وإعادة
األمور الى نصابها الصحيح.
وختم د .األثري كلمته بتوجيه الشكر
للرابطة لتنظيمها مثل هذه اللقاءات
التي تعمل على تعزيز التواصل بين
إدارة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس
ويتم خاللها طرح ومناقشة العديد
من القضايا التي تهم كافة األطراف،
وتقديم المقترحات التي تسهم في
تنمية وتطوير العملية التعليمية
والتربوية بالهيئة.
وعن فصل التعليم التطبيقي عن
التدريب أوضح د .االثري بأنه تم
تشكيل  3لجان لدارسة الموضوع
كانت نتائج جميع اللجان متشابهة
الى حد كبير في هذا الشأن ،وانه
تم عرض الموضوع على معالي
وزير التربية وزير التعليم العالي الذي
أبدى اهتماما كبيرا بهذه القضية،
موضحا ان اللجنة سترفع تقريرها
النهائي لمعالي وزير التربية التخاذ
القرار المناسب في هذا الشأن حسب
التوصيات التي سترفعها اللجنة.
كلمة رئيس الرابطة
أما رئيس الرابطة د .معدي العجمي
فقد رحب بالنائب حمود الحمدان،
د .األثري ونوابه وعمداء الكليات
والحضور ،وأعلن عن تعليق قرار
الجمعية العمومية باالمتناع عن
تدريس الساعات اإلضافية ،مثمنا
دور اإلدارة العليا للهيئة في حل
مشكلة الساعات الزائدة ومستحقات
الفصل الصيفي ،كما توجه بالشكر
لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته

لقطات:

 - 1بالرغم من سفر العديد من أعضاء الرابطة إلى خارج البالد
وكذلك إلى األراضي المقدسة فقد كان الحضور بكل المقاييس
َ
جيدا.

 - 2استمر اللقاء ساعتين كاملتين وأتيحت الفرصة لعدد كبير
من المداخالت.

الرشيدة لدورهم الشجاع في حل
تلك القضية ،وخص بالذكر نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
أنس الصالح لجهوده الواضحة في
احتواء األزمة.
وقال د .العجمي إن مشروع جامعة
جابر تحركت عليه الرابطة خالل
المرحلة الماضية وقطعت فيه
شوطا كبيرا ،فهو حلم كنا نتمنى
أن يتحقق ويتمخض عنه والدة
جسم أكاديمي جديد يكون مدخال
النفصال التعليم التطبيقي عن
التدريب ،وهذا الحلم كان سيخفف
من الضغط الذي تعاني منه الهيئة
نتيجة استقبال تلك األعداد الكبيرة
من الطلبة ،ونتج عن قيام الهيئة
بدورها الوطني وقبول هذه االعداد
التي تفوق طاقتها االستيعابية وجود
أزمة شعب دراسية وقاعات مكتظة
بأعداد كبيرة من الطلبة ،ونتمنى
على األخ نائب حمود الحمدان نقل
تلك الهموم للمؤسسة التشريعية
لمساعدة الهيئة في التغلب على
مشكلة الساعات الزائدة والعمل
على ضمان عدم تكرارها من خالل
رصد الميزانيات الالزمة قبل بدء
الفصل الدراسي.
وأشار د .العجمي إلى أن جهود
الرابطة إضافة لقرار الجمعية العمومية
الذي نص على رفض قبول العمل
بالساعات اإلضافية كان لهما بالغ
األثر في تحريك القضية وقد أثمرت
بفضل الله عز وجل عن تحقق هذا
اإلنجاز ،كما اعتبر موافقة مجلس
الوزراء على عملية الصرف بمثابة
تأكيد لمدى اهتمام القيادة السياسية
بسير العملية التعليمية وتقديرا

د .العجمي:

جامعة جابر حلم

نتمنى أن يتحقق
ويكون مدخ ً
ال

النفصال التعليم
التطبيقي عن
التدريب

للدور البارز الذي يقوم به أساتذة
الهيئة وأن كرامتهم األدبية والعلمية
مصانة ،كما توجه بالشكر لكل من
النائب عبدالرحمن الجيران ،والنائب
حمود الحمدان ،وعضو المجلس
البلدي مانع العجمي لمساندتهم
لألساتذة ودعم مطالبهم المشروعة.
هذا وقد تم فتح باب النقاش
والحوار مع من حضروا اللقاء من
الهيئة التدريسية.

 - 3قدم الزمالء العديد من االقتراحات لتطوير العمل بالهيئة
والكليات التطبيقية وكانت محل اهتمام كبير من د.األثري.
 - 4أشاد الحضور بالدكتور أحمد الحنيان نائب رئيس الرابطة
ورئيس لجنتها الثقافية على جهوده المميزة خالل رئاسته للجنة
وذلك بمناسبة وجوده خارج البالد في تفرغ علمي.
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رابطة تدريس التطبيقي تبارك تعيين الرويشد والمزروعي
لعمادة األساسية والتكنولوجية

بارك أمين سر الرابطة د .محمد المري تعيين د .فهد الرويشد
عميدا لكلية التربية األساسية ،وتعيين د.عبدالله المزروعي
عميدا لكلية الدراسات التكنولوجية ،الفتا إلى أن هذا االختيار
جاء موفقا ومستحقا لما يتميز به العميدان من خبرات
أكاديمية متميزة.
وقال د .المري أن الهيئة اإلدارية للرابطة تتمنى لهما السداد
والتوفيق في تحمل تلك المسئولية وهما أهال لها ،وأن
الرابطة تمد لهما يد التعاون بما يساهم في تحقيق الخطط
االستراتيجية للكليتان ويساهم في االرتقاء بالعملية التعليمية
ويحقق طموحات أعضاء هيئة التدريس.
 د .فهد الرويشد

 د .عبدالله المزروعي

اللجنة الثقافية
تكرم د .الحنيان
كرمت اللجنة الثقافية بالرابطة رئيسها المتفرغ
ً
تقديرا
علميا بدولة ماليزيا الدكتور أحمد الحنيان،
منها لمجهوداته الرائعة في النهوض بالنشاط
الثقافي بالرابطة خالل الـ  6سنوات التي تولى
فيها رئاسة اللجنة.
وكذلك لمبادرته بتأسيس مجلة الرابطة نيوز
التي رأس تحريرها منذ إنشائها ،وتم التكريم
ً
ً
تذكاريا
درعا
بمقر الرابطة حيث قدمت اللجنة
له ،ثم أقامت اللجنة حفل عشاء على شرفه.

وصف لقائه بالسفير العسعوسي بأنه مثمر

د .أحمد الحنيان :إنشاء مكتب
ثقافي جديد لطلبتنا في ماليزيا
خطوة إيجابية تخدم المبتعثين

ً
متوسطا الرشيدي والحنيان
 العسعوسي
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ً
سابقا والمتفرغ علميا حاليا والباحث في كلية الكمبيوتر ونظم
أعرب نائب رئيس الرابطة
المعلومات بجامعة مااليا في ماليزيا د .أحمد الحنيان عن بالغ شكره وتقديره لسعادة سفير
دولة الكويت في ماليزيا السيد /سعد عبدالله العسعوسي على حسن استقباله خالل اللقاء
الذي جمعهما بمقر السفارة في كوااللمبور وبحضور المستشار عبدالناصر الرشيدي.
ورحب د .الحنيان بإنشاء مكتب ثقافي بسفارة الكويت لدى ماليزيا والذي تم إنشائه في
أوائل أكتوبر  ،2015ووصف إنشاء المكتب بالخطوة اإليجابية للتواصل مع الطلبة الكويتيين
وحل مشاكلهم في ماليزيا.
وتوجه د .الحنيان بالشكر والتقدير لسعادة السفير العسعوسي على استضافته وحسن
طرحت خالل اللقاء واهتمامه بالشأن الثقافي واألكاديمي
استماعه لآلراء والمقترحات التي ُ
وسرعة تجاوبه مع أبناء الكويت المقيمين و الدارسين في ماليزيا ،كما توجه بالشكر لرئيس
المكتب الثقافي الكويتي في استراليا د .فهاد العجمي على مد يد التعاون مع الكويتيين
الدارسين في ماليزيا وسرعة استجابته بتوفير أي معلومات الزمة والذي وعد بالسعي نحو
توفير التامين الصحي للطلبة الكويتيين في ماليزيا.
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خالل لقائها وزير التربية ووزير التعليم العالي

د .معدي العجمي:
طــــالبنا معــــالي الوزير
تشـــكيل لجـــان تحقيق
بجـميــــع المؤسســـات
التـعليميــــة المنــــاظرة
بخصــــوص الشهـادات
العلمية لجميع أســــاتذتها
الرابطة تطالب بتطبيق قرار الخدمة المدنية بالمســـاواة ماليا بين هيئتي التدريس بالجامعة والتطبيقي
أعلن أمين سر الرابطة د .محمد المري أن وفدا من
الرابطة برئاسة د .معدي العجمي التقى معالي وزير
التربية ووزير التعليم العالي د .بدر العيسى لعرض
ومناقشة عددا من القضايا الخاصة بأعضاء هيئة
التدريس ومنها المطالبة بتطبيق قرار مجلس
الخدمة المدنية ،والذي ينص على المساواة
بين هيئتي التدريس في الجامعة والتطبيقي
في المخصصات المالية ،وعلى األخص فيما
يتعلق بما هو معمول به في جامعة الكويت
حاليا من صرف  1000دينار لكل ساعة زائدة
عن النصاب وبحد أقصى  3ساعات بدال من
المعمول به حاليا في التطبيقي ،كما طلبت
من الوزير القيام بمهامه والتنسيق مع مجلس
األمة الموقر بسرعة الموافقة على مرسوم دعم
ميزانيه الهيئة وصرف مستحقات األساتذة عن
الساعات اإلضافية والفصل الصيفي الماضيين
لوقف المعاناة التي يتعرض لها الزمالء ،خاصة
وأن تلك المستحقات تأخر صرفها نحو عام عن
موعدها في سابقة هي األولى من نوعها في
القطاع األكاديمي الكويتي.
وبين د .المري أن الوفد ناقش كذلك مع الوزير
العيسى عددا من القضايا ،وجاء على رأسها حملة
التشويه التي يتعرض لها أساتذة الهيئة من تشهير
واتهامات بمؤهالتهم العلمية الرفيعة دون دليل
أو برهان ،وتحفظت على تفاعل الوزير وإدارة الهيئة
مع المعلومات المغلوطة واالتهامات التي ُوجهت
ألعضاء هيئة التدريس من قبل جهات إعالمية
مغمورة قبل التأكد من صحة تلك االتهامات ،وتم
االنسياق وراء تلك االتهامات الملفقة دون دليل
أو برهان ،وقد رفضت الرابطة حصر تسليم رسائل
الماجستير والدكتوراه في أساتذة هيئة التطبيقي
فقط كون هذا األمر يعد تشكيكا باألساتذة وال
يليق بمكانتهم العلمية أو األدبية ،وقالت أنها
ال تعارض مراجعة تلك الرسائل العلمية ولكن
شريطة تعميم هذا اإلجراء على كافة المؤسسات
التعليمية المناظرة ،كما رفضت الرابطة السكوت
عن أي تالعب في الشهادات وطالبت بتحويل
المتالعبين "إن وجدوا" إلى النيابة العامة ،إال أن
التشهير والتعريض بقطاع كبير من األكاديميين
دون دليل أو برهان أمر مرفوض.
وأوضح د .المري أن الرابطة أكدت مطالبتها

فندنـــا المعلومـــات المغلوطة
التــــي يروجهــــا رافضــــــوا
الفصـل بيــن القطـــاعـيــــن
بتشكيل لجان تحقيق ليس في هيئة التطبيقي
فقط ولكن بجميع المؤسسات التعليمية ،وإذا
كان لدى معالي الوزير أدلة عن وجود تالعب ما
فعليه تسليمها للنيابة العامة ،كما طالبت بإغالق
هذا الملف الذي يتسبب في تشويه سمعة
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،ورفض
الوفد رفضا قاطعا ما قاله الوزير من أن هناك
تسيب في دوام أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي
بصفة عامة ،وردت الرابطة بأن التسيب وإن
وجد فهو ال يتعدى حاالت فردية حال الهيئة في
ذلك كحال باقي مؤسسات الدولة وال يشكل
ظاهرة ،وطالبت الوزير بصفته المسئول األول
عن الهيئة بمحاسبة المتسيبين.
وبين د .المري أن وفد الرابطة أكد للوزير العيسى
أن قضية فصل القطاعين اشبعت نقاشا ودراسات
ولجان وأنه قد آن األوان لحسم تلك القضية
ً
متكامال
ملفا
بالسرعة الممكنة وقدم الوفد للوزير
ً
عن قضية الفصل ،مشيرا إلى أن الملف اشتمل
على تاريخ تلك القضية وما مرت به من صعوبات،
كما تضمن أسباب إصرار الرابطة على عملية
الفصل ومبرراته وااليجابيات التي سيجنيها كل
قطاع بعد الفصل بما يعود بالنفع على الكويت
وأبنائها ،وأن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل
بين القطاعين في مادته الثانية ،بدليل أنه جعلهما
قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا ،وذلك
بسبب اختالف التكوين والمنهج والهدف لكل
منهما ،فالتعليم التطبيقي انبثق عن إدارة التعليم
الفني والمهني بوزارة التربية ،أما التدريب فقد
انبثق عن اإلدارة المركزية للتدريب التابعة لوزارة
الشئون االجتماعية والعمل ،وبينت الرابطة أن

الرابطة ترفض الســــكوت عن أي
تالعب في الشــــهادات وتحويل
المتالعبيــــن إلــــى النيابــــة العام

كافة الدراسات التي أجريت بهذا الشأن أيدت
عملية الفصل ،إضافة إلى أن أساتذة إدارة
الموارد البشرية اتفقوا على وجود فارق واضح
بين مصطلحي التعليم والتدريب ،كما ذكرت
الرابطة ما ورد على لسان مدير عام الهيئة األسبق
د.عبدالرحمن المحيالن سنة  1989بان ما حدث
من دمج بين قطاعي التدريب والتعليم التطبيقي
كان خطأ أثبتته التجربة ،وتساءلت ،هل سيظل
هذا الخطأ قائما!) ،كما ذكرت ما ورد على لسان
العم مشاري العنجري في لقاء مطول له بمجلة
صناع المستقبل التي تصدرها الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب في عددها الرابع
بتاريخ ديسمبر  ،2010حيث اعترض على ضم
القطاعين وطالب باستقاللية قطاع التدريب.
وأضاف د .المري أن المذكرة تضمنت كذلك
إن كافة قطاعات الدولة تقوم بعمل دراسات
وتقدم مقترحات للحصول على استقالليتها ما
عدا قطاع التدريب بالهيئة فهو الوحيد الذي يرفض
االستقالل بذاته ،وأن الهيئة بوضعها الحالي
تعيش أوضاعا متردية بسبب تداخل القطاعين،
وتداخل االختصاصات ،ونرى أن عملية الفصل
ستتيح لكل قطاع على حده النهوض بمخرجاته
واالرتقاء بها ،كما أن المرحلة الحالية تتطلب
اإلقدام وبكل شجاعة على مشروع الفصل نتيجة
لما يشهده سوق العمل من تطور ،األمر الذي
يتطلب معه ضرورة استحداث نظام تعليمي
شامل يضم مناهج تتناسب مع المرحلة ،وضرورة
استحداث مناهج تدريبية وفنية ومهنية تواكب
هي األخرى احتياجات سوق العمل ،فضال عن
تأهيل كوادر وطنية مدربة ،ونعتقد أن كل ذلك
لن يتحقق في ظل استمرار الوضع الراهن ،ألن
تشابك القطاعين معا يعطل كل منهما اآلخر،
كما نود التأكيد على أن إدارة الهيئة هي من
استدعت المؤسسة الكندية لدراسة إستراتيجية
الهيئة في هذا الخصوص وإبداء الرأي بشأن
جدوى فصل القطاعين ،حيث كانت الهيئة وال
زالت على قناعة تامة بالحاجة إلى اتخاذ خطوات
منهجية في طريق الفصل.
وأكد الوزير أنه سيأخذ مطالبات الرابطة بعين
االعتبار ،وأن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا
لحسم موضوع الفصل ستباشر أعمالها قريبا.
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إلغاء قرار تواقيع األساتذة نهاية الفصل الصيفي

د .األثري ولفيف من قيادات الهيئة وأساتذتها
يشاركون في الغبقة الرمضانية السنوية للرابطة
أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د .أحمد صالح األثري عن إلغاء قرار
تواقيع األساتذة والذي صدر به تعميم مؤخرا من
قطاع البحوث للتوقيع نهاية الفصل الدراسي
الصيفي ،وقد جاء هذا القرار تجاوبا من د .األثري
مع مطلب الرابطة حيث اعتبرته تقليال من المكانة
األدبية ألعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك خالل حفل االستقبال الذي نظمته
رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،وأقيم
مساء يوم االثنين الموافق  ،2015/6/22وصاحب
الحفل الغبقة الرمضانية السنوية التي اعتادت
الرابطة على تنظيمها ألعضاء هيئة التدريس
والمهنئين.
هذا وقد كان على رأس المهنئين مدير عام الهيئة
د .أحمد صالح األثري ،ونائب المدير العام للتعليم
التطبيقي والبحوث د .عيسى المشيعي ،وعمداء
الكليات وعدد من قيادات الهيئة ،ولفيف من

حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر

الرابطة تستقبل الزمالء
وتناقش معهم
آخر المستجدات
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية حفل استقبال
لألساتذة والمهنئين مساء يوم األحد
 2015/7/19بمناسبة عيد الفطر السعيد،
وشهد الحفل العديد طرح العديد من
القضايا األكاديمية المطروحة على
الساحة فضال عن تبادل تهاني العيد.
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أعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين حرصوا
على الحضور لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة
شهر رمضان الفضيل.
وشهد الحفل جو اجتماعي متميز تم خالله تبادل
أطراف الحديث بين الحضور حول القضايا األكاديمية
المطروحة على الساحة ال سيما المشاكل التي
تواجه ميزانية الهيئة حيث تمحورت كافة اآلراء
حول ضرورة استقاللية ميزانية الهيئة للخروج من
تلك المشاكل المتكررة مع كل فصل دراسي.
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عمرة رمضانية ألعضاء الرابطة وأسرهم

نظمت اللجنة االجتماعية بالرابطة رحلة العمرة الرمضانية إلى مكة المكرمة خالل الفترة من
ً
تماما حيث تمت في أجواء إيمانية
 ، 2015/7/27-25وكانت الرحلة ناجحة
واجتماعية تمتع بها الجميع.
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أساتذة التطبيقي يردون بحزم على الحملة المفتعلة ضد شهاداتهم األكاديمية
قضية "شهادات أساتذة التطبيقي" تم خلطها بشكل غير مقبول

م .رعد الصالح :ال يجب إلقاء كل اللوم على الهيئة التدريسية
قال رئيس اللجنة الفنية في الرابطة
م .رعد الصالح أن قضية شهادات
أعضاء هيئة التدريس التي أثيرت مؤخرا
تم خلطها بشكل غير مقبول ،وأن أربعة
أمور منفصلة عن بعضها البعض تم
خلطها في موضوع واحد على الرغم
من أن كل منها منفصل عن األخر
سواء في مسبباته أو طريقة حله،
وهذه األمور كالتالي-:
أوال:
موضوع تسليم رسالة الدكتوراه
والماجستير ،نجد إن طلب التسليم
لم يكن ملزما بل لمن يرغب ،وعليه فإن
عدم التسليم ليس سببه بالضرورة إن
الرسالة مزورة أو الجامعة غير معتمده.
ولحل هذا اإلشكال البد أن يصدر
قرار رسمي ملزم بأن يقوم كل عضو
بتسليم رسالة الدكتوراه أو الماجستير،

حصلوا على الماجستير والدكتوراه

وهم على رأس عملهم  ،فهذا األمر

أيضا ليس له دخل في كون الجامعة

معتمده أو أن الرسالة مزورة  ،فهذا

الموضوع يدخل ضمن شروط التعيين
ومن اختصاص اإلدارة ،وأيضا في حال

التعيين يكون ذلك بمثابة إقرار من

الهيئة باالستثناء من شروط التعيين

واعتماد الجامعة والرسالة.

رابعا :تزوير الشهادات
ومن يرفض التسليم يتم التعامل معه
وفق الضوابط القانونية بهذا الشأن.
ثانيا:
في حال وجود عضو هيئة تدريس متخرج
من أحد الجامعات غير المعتمدة ،فإن
قرار تعيينه بالمؤسسة األكاديمية

بمثابة إقرار رسمي باعتماد الجامعة
المتخرج منها ،بل يجب ان تضاف
هذه الجامعة إلى قائمة الجامعات
المعتمدة.
ثالثا:
موضوع تعيين أعضاء هيئة تدريس

مما سبق يتضح أن األمور الثالثة

األولى ليس لهم عالقة بعضو هيئة
التدريس وتُ سأل اإلدارة واللجان

المختصة في تلك األمور ،أما األمر

الرابع فقط وهو تزوير الشهادة

ُفيسأل عنه عضو هيئة التدريس
ويحاسب عليه.

 ..والدكتور أحمد الكوح يندد بالحملة المشبوهة

شهادات دكاترة التطبيقي ..المزورة!!
كتب  :د .أحمد الكوح

نشرت صحيفة الصوت تصريحا ً لوزير التربية
الدكتور بدر العيسي و حديثه المشكك في
شهادات العشرات من دكاترة التطبيقي و الذين
تدور حول شهاداتهم الشبهات ألنهم لم يسلموا
ابحاث التخرج للمكتب الفني ،شخصيا لم اسمع
اي نفي من الوزير حول هذا الحديث المشكك
بالمؤسسة األكاديمية االكبر في الكويت ،و
لست هنا ألدافع عن دكاترة التطبيقي و ابين
الجامعات العريقة التي تخرجوا منها ولكن ألوضح
ما تم اقتباسه في تغريده لي بهذا الشأن و تم
استخدامها بغير محلها.
حيث قلت بأنني تخرجت و لم تطلب اي جهة
حكومية بالكويت رسالتي حيث أخر عهد لي
بالرسالة كان مع الملحق الثقافي بأمريكا ،فما
يحصل األن هو قصور من االدارة و خصوصا
المكتب الفني الذي قال بأننا لم نسلم رسائلنا
وردنا عليهم بأنكم لم تخبرونا ،ولكن الصحيفة
قالت بأنني لم اسلم البحث ألي جهة وهذا نقل
خاطئ حيث اننا مجبرون بتسليم الرسالة للمكتب
الثقافي حيث يدفع لنا تكاليف الطباعة الفاخرة
والتي تقدر ب  600دينار كويتي ،وهذا اخر عهد
لنا بالرسالة ألنها تبقى حبيسة االدراج و ال يسألنا
ً
كائنا من كان و يبقى نشرها بين االوساط
عنها
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العلمية اجتهاد شخصي من الدكتور ،و للعلم أعز
ما على الدكتور أن يطلب شخص رسالته ألنها
تعبه وسنينة التي قضاها بكتابة هذا البحث.
وعند تخرج طالب الدكتوراه كل ما يحتاجونه منك
هو شهادة التخرج و كتاب الملحق الثقافي اما
المادة العلمية لم يطلبها أي شخص في الكويت
ال مكتب فني و ال غيرة! أقول هذا و انا كلي فخر
بالجامعة التي حصلت على الدكتوراه منها وهي
جامعة تكساس أي أند أم والمصنفة األولى في
تخصصات عديدة على مستوى امريكا وخصوصا
في تخصصي البترول وأقول هذا الكالم لمن
تسول له نفسه بالتشكيك بدكاترة التطبيقي،
هذا المكان الكبير يحتوى بداخله على اشخاص
حاصلين على شهادات من اعرق الجامعات ،قد
يكون تصريح الوزير (و إن صح) مناوشة سياسية
من أجل تخويف بعض االشخاص ولكن ال أتمنى
أن يستخدم كأداة ضدنا نحن من اجتهدنا في
تحصيلنا العلمي.
كما استغرب من وزير التربية الذي يشكك في
أبحاثنا ونحن في مؤسسات حكومية لألسف ال
تقدر االبحاث ان كان على مستوى الجامعة او
على مستوى التطبيقي ،نعم هناك عدد قليل
من الدكاترة هم مهتمين في االبحاث و لديهم
ابحاث كثيرة واعتبرهم شخصيا افضل من دكاترة

أمريكا ألنهم ينتجون االبحاث بالرغم من وجود
نظام يعمل ضدهم وال يسهل االمور فكيف
لهم لو كان النظام في صالحهم كما هو الحال
في أمريكا و الدول االخرى.
معالي الوزير اذا كان هناك من يحمل شهادات
مزورة ورساالت مسروقة فأطالبك بالكشف
عنهم أو نفي هذا الخبر الذي اخذ في االنتشار
والتشكيك في شهاداتنا العلمية ،كان من
باب اولى ان تخرج معاليك بتصريح يشجعنا
على العمل واستثمار ابحاث الدكتوراه في ما
يهم دولتنا وكذلك تشجيع البحث العلمي في
مؤسساتنا التعليمية من اجل ان نرتقي بالكويت
وندفع بعجلة التنمية وال نضيع وقتنا في هذه
المناوشات السياسية.
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الرابطة تدين تفجير مسجد الصادق

تدريس التطبيقي :تطمينات من النائب الجيران

استنكرت الرابطة في بيان صحافي لها العمل اإلرهابي الذي

باقتراب حل أزمة المستحقات المتأخرة

تعرض له مسجد اإلمام الصادق خالل صالة الجمعة مما أودى

بحياة عدد من المصلين نسأل الله لهم الرحمة ،كما نسأل الله
تعالى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت الرابطة في بيانها أن هذا العمل اإلجرامي ليس ضد مسجد

اإلمام الصادق وإنما هو ضد الكويت كلها حيث استهدف عدد

من المصلين وهم ركوع دون وازع من تقوى أو دين بهدف شق

صف الوحدة الوطنية التي تنعم بها الكويت ،إال أن المجرمين
خائب ظنهم بإذن الله ومثل تلك األعمال ال تزيد الكويتيين إال

تماسكا وتدفعهم لالصطفاف والوقوف كرجل واحد ضد من
يريد سوءا بالكويت.

الرابطة تطالب بمعاقبة متورطي خلية
العبدلي مهما كانت مواقعهم
أشادت الرابطة في بيان صحافي لها بجهود رجال وزارتي الداخلية
والدفاع وعلى رأسهما كل من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ،ونائب رئيس مجلس

الوزراء ووزير الدفاع معالي الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح
لنجاحهم في ضبط خلية العبدلي التي كانت تخطط لضرب أمن
واستقرار الكويت.

وأكدت الرابطة في بيانها على ضرورة توحيد الصف وااللتفاف
خلف القيادة السياسية للبالد حتى يندحر هذا اإلرهاب األسود

مهما كان مصدره ،متضرعين إلى الله عز وجل أن يحفظ الكويت
أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه وان تظل واحة أمن وأمان

ورخاء للقاصي والداني تحت ظل مقام حضرة صاحب السمو

أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

الرابطة تدين تدنيس المسجد
األقصى وإبادة الشعب الفلسطيني
استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة

أعلن عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية أ .د وليد الحمد أنه
التقى النائب الفاضل د .عبدالرحمن الجيران
ونقل له الصعوبات التي تواجه الهيئة
ومنتسبيها على خلفية تأخر المستحقات
المالية .وأشار د .الحمد إلى أن د .الجيران
أبدى تفهما واضحا تجاه تلك المشكلة وأن
هناك تحمسا من قبله وزمالئهم النواب
األفاضل إلغالق هذا الملف وإعطاء كل
ذي حق حقه ،وأوضح أنه سوف يناشد
سمو رئيس مجلس الوزراء بوضع القرار
المتعلق بصرف المستحقات المالية
لمنتسبي الهيئة على جدول أعمال المجلس الموقر لالستعجال والبت
فيه بالسرعة الممكنة .وتوجه د .الحمد بالشكر والتقدير للنائب الجيران
على موقفه الداعم ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالهيئة والمساعي
الحميدة التي بذلها في هذا الملف من بداية األزمة.

تدريس التطبيقي تنظم رحلة

إلى ايطاليا خالل العطلة الربيعية

أعلن أمين الصندوق ورئيس اللجنة
االجتماعية في رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية د .محمد الفايز أن
الرابطة بصدد تنظيم رحلة ألعضاء هيئة
التدريس وأسرهم إلى دولة إيطاليا خالل
العطلة الربيعية لزيارة معالمها التاريخية.
وقال د .الفايز أن باب الحجز مفتوح بمقر
الرابطة بالعديلية خالل فترة الدوام الرسمي
بدءا من يوم الثالثاء الموافق 10/11/2015
ولحين اكتمال العدد المطلوب ،الفتا إلى
أن الرحلة ستكون على طيران القطرية
وسعر التذكرة للهيئة التدريسية  580دينار ،ولغير األعضاء  680دينار،
والرحلة خالل الفترة من  2/1/2016إلى .9/1/2016

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان صحافي لها الجرائم التي

تدريس التطبيقي توقع اتفاقا مع الخطوط

دفاعهم عن مقدساتهم اإلسالمية ،وسماح الجيش للمستوطنين

التركية بنسبة خصم  % 15ومزايا متعددة

يرتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل لمجرد

باقتحام ساحات المسجد األقصى المبارك وتدنيسه واالعتداء
على المصلين بداخله.

وأكدت الرابطة في بيانها على رفضها القاطع للممارسات المتتالية
لجيش االحتالل واستفزازه لمشاعر المسلمين في فلسطين

وكافة العالم اإلسالمي ،وأن هذا الجيش الهمجي لم يتماد في

غيه وجبروته إال نتيجة صمت العالم عن المجازر التي يرتكبها بحق
الشعب الفلسطيني األعزل.

وطالبت الرابطة في بيانها دول العالم ال سيما الدول اإلسالمية

بتحمل مسئولياتها وتوحيد كلمتها إلدانة هذه االنتهاكات والعمل

على وقفها فورا ،كما طالبت كافة المسلمين الغيورين على
دينهم بالتصدي آللة القتل اإلسرائيلية بكافة السبل المتاحة

وتجنيد كل الطاقات لردع هذا االحتالل الذي يحاول تهويد كل

ما هو إسالمي على أرض فلسطين الغالية على قلوبنا جميعا.

أعلن أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس
للكليات التطبيقية أن الرابطة وقعت عقد
اتفاق وتعاون مع الخطوط الجوية التركية
األولى أوروبيا توفر الشركة بمقتضاه مزايا
متعددة ألعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي،
منها نسبة خصم  ،15%ووزن إضافي
لكل عضو هيئة تدريس بما مقداره 10
كيلو ،ولرحالت أمريكا وكندا وزن إضافي
 18كيلو للفرد ،إضافة لمرونة إعادة الحجز
أو ارتجاع التذكرة بحسب درجة الحجز.
وأوضح د .المري أن رئيس الرابطة د.
معدي العجمي قام بتوقيع العقد ممثال
عن الرابطة ،ووقع ممثال عن الشركة مديرها العام السيد سامي اينوغان
الذي رحب بالتعاون مع الرابطة وتقديم مزايا حصرية ألعضاء هيئة التدريس.
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وفد الجامعات البريطانية
زار كلية الدراسات التجارية
بتنظيم من كلية الدراسات التجارية ،وبحضور عميد الكلية د.عدنان
العلي ومساعديه ورؤساء االقسام العلمية ونائب المدير العام للتعليم
التطبيقي والبحوث د.عيسى المشيعي التقت الكلية بوفد الجامعات
البريطانية تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني بالكويت.
وقد أشاد عميد كلية الدراسات التجارية د .عدنان العلي باللقاء ووصفه
ً
ناجحا بكل المقاييس ،وأضاف د .العلي بأن كلية الدراسات
بأنه كان
التجارية تتطلع الى توثيق هذه الزيارة بما يحقق االستفادة العلمية لتطوير
وتعزيز العالقات الثقافية والتعاون األكاديمي بين الجامعات والكلية .

«التربية األساسية»
تطلق مجلة «اليوم» اإللكترونية
أعلنت رئيس مكتب العالقات العامة
في كلية التربية األساسية بنات في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وصال الزامل ،عن إطالق
المجلة االلكترونية «اليوم» ،والخاصة
بإنجازات وأنشطة وبرامج الكلية على
مدار عام كامل.
وأضافت الزامل لـ«الراي» ،أن «المجلة
االلكترونية هي نقلة نوعية في الهيئة
تتلخص في عرض االنجازات في جميع
األقسام على مدار العام» ،الفته الى ان «المجلة تأتي تماشيا مع
رغبة المدير العام الدكتور أحمد االثري في عملية التطور االلكتروني
وتطبيق الحوكمة االلكترونية ،وقد ارتأينا ان نحول قسم العالقات
العامة من إداري الى عالقات عامة الكتروني من خالل تفعيل وسائل
التواصل االجتماعي وعملية االتصال بين االقسام بانشاء المجلة
االلكترونية» .وبينت الزامل ،أن الطموحات كثيرة لقسم العالقات
العامة ونطمح الى قفزات في مجال االعالم والعالقات العامة على
المستوى االداري ،مبينا ان هناك خدمات ستقدم للطلبة منها عمل
«ابلكيشن» على الموبايل الخاص للطلبة باالضافة الى عمل دليل
الكتروني خاص في الكلية يتيح للزائر ان يتعرف على الكلية وأقسامها
والمواد المتاحة فيها .ومنا بوكيه ورد لألستاذة وصال الزامل.

عميد «األساسية» :أساتذتنا
عال من المسؤولية
على قدر ٍ

أكد عميد كلية التربية األساسية
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ،د .فهد الرويشد ،أن اعضاء
هيئة التدريس في الكلية على قدر
عال من المسؤولية ،ولديهم وعي
كامل بالرسالة السامية التي يحملونها
في اعناقهم ،مشيرا إلى أن رسالة
العلم مجتمعية وتربوية ،وغايته تزويد
الطالب بالقيم والمثل العليا ،وإكسابه
المعارف والمهارات العلمية واالدبية
وتنمية االتجاهات السلوكية البناءة لديه ،وتهيئته ألن يكون عضوا
نافعا في بناء المجتمع.
وذكر الرويشد ،في رده على الخبر المنشور بـ"الجريدة" في عدد السبت
الماضي بعنوان "طلبة التطبيقي :التسيب يتفاقم واالساتذة ال
يبالون" ،أن التعليم تربية والتربية تعليم ،وهذا هو المنهج الذي تسير
عليه الهيئة متمثلة في مديرها العام ،لذا فكلية التربية االساسية تفخر
بمنتسبيها من اعضاء الهيئة التدريسية ،وتثق بأدائهم وعملهم ،وأن
ما تم ذكره في الشكوى حاالت فردية سيتم التعامل معها ،والكلية
بصدد خلق آلية الستئذان اعضاء هيئة التدريس من المحاضرات
لمحاسبة أي مقصر إن وجد ،عمال بمبدأ الشفافية في العمل لبلوغ
المصداقية وكسب االحترام.

“الصدق و الثبات في اختبارات اللغة اإلنجليزية” بالدراسات التجارية
نظم مركز اللغات بكلية الدراسات التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي و التدريب ندوة بعنوان ” الصدق و الثبات في اختبارات اللغة
اإلنجليزية” ألقاها مدير مركز اللغة اإلنجليزية بجامعة دي مونتورت
فرع ليسسنر ديفيد بويدن .
حضر الندوة عميد كلية الدراسات التجارية د.عدنان العلي و مدير مركز
اللغات بالكلية د.عبدالله العتيبي و عدد من أعضاء هيئتي التدريس
و التدريب .
في الختام تقدم د.العلي بالشكر لمدير مركز اللغة اإلنجليزية ديفيد
بويدن لما بذله من جهد إلنجاح هذه الندوة  ،موصال شكره للقائمين
على تنظيمها و لجميع الحضور .
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احتفالية يوم الغذاء العالمي
في كلية العلوم الصحية

نظمت كلية العلوم الصحية احتفاال بمناسبة
يوم الغذاء العالمي بتاريخ  2015/10/21بحضور
عميد الكلية الدكتور جاسم االنصاري ومساعديه
وعدد كبير من األستاذة والطالبات .
وقــــد ألقــــى الكتــــور األنصــــاري كلمــــة لــــه خالل
االحتفال جــــاء فيها :ان التغذية لهــــا اهمية كبرى
في المحافظــــه على الصحة النهــــا تعتبر عالجية
من االمراض المزمنة مؤكدا ان الهدف من هذه
االحتفالية “توصيل رسالة الى المجتمع لالهتمام
بســــلوكيات الغذاء للحفاظ على ابدان ســــليمة”.
وشكر االنصاري قسم علوم االغذية والتغذية
والطالبات المشاركات وجهودهن في تنظيم هذه

االحتفالية ومدى اهتمامهن بتوعية المجتمع
وتثقيفة فـــي التغذية الســـليمة وطرق توزيع
معادالت من احتياج الجسم للغذاء السليم.
ومن جانبها قالت رئيسة القسم الدكتوره بدرية
الجزاف أن القسم يحتفل بهذا اليوم من خالل
فعاليات ذات عالقه بشـــعار المنظمة ومنها
معرض تنظمه جمعيتا القسم (جمعية الغذاء
اآلمـــن وجمعية تغذية المجتمع) مشـــيرة الى
المعرض يقدم افكارا وحلوال بسيطة تطرحها
طالبات القسم ضمن مفهوم السالمة الغذائية
للتغلـــب على المشـــاكل التي تنتج عن ســـوء
التغذية بسبب فساد األغذية.

د .درويـــش العازمي:
مستـويــات اإلشعاع في
الكويت طبيعية ومطمئنة
أكـــد رئيس قســـم
المختبرات الفزيائية
في كلية الدراسات
التكنولوجية ورئيس
محطة قياس االشعاع
د .درويش العازمي:
ان مستويات االشعاع
في الكويت طبيعية
ومطمئنـــة تمامـــا وال تدعـــو إلـــى القلـــق،
مشـــيرا إلى ان نتائـــج الدراســـة التي اجريت
لقياس االشـــعاع في العديـــد من المناطق
السكنية والصحراوية ،مؤخرا أكدت انخفاض
مســـتويات اإلشـــعاع في جميـــع المناطق
وخاصة الصحراوية فهي آمنة تماما.
وطمـــأن العازمي المواطنين بـــأن تركيز غاز
الرادون وانبعاث آشعة جاما منخفضة تماما
وال قلق بشأنها .وأوضح أن «المنازل الكويتية
شـــيدت بالتصاميم المختلفة من الخرسانة
و الطوب اإلســـمنتي ،كما تستخدم بعض
المواد مثل الســـيراميك والرخام والجرانيت
لألرضيـــات والجدران الداخليـــة لغرض بيئة
اكثـــر نظافة مقارنـــة مع الســـجاد الذي من
الممكن ان تتراكم بـــه الملوثات والغبار».

..وورشة عمل عن الروبوت في الدراسات التكنولوجية

نظمت الجمعيـــة العلمية التكنولوجية لقســـم تكنولوجيا
الهندسة اإللكترونية بكلية الدراســـات التكنولوجية ورشة
عمل عـــن الروبوت و ذلك يوم  5نوفمبـــر الحالي برعاية و
حضورنائب المدير العام د.عيسى المشيعي و عميد الكلية
د.عبد الله المزروعي وحضر الورشـــة لفيف من األســـاتذة
و عدد كبير مـــن الطالبات و تضمن برنامج ورشـــة العمل
العديد من الموضوعـــات العلمية المميزة و كان البرنامج
الشـــهوان رلئدة الجمعية.
الحافل تحت إشراف د.فداء
ًٌ
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الحفـــل الختـــــامي
للرابطـــة بمنـاسبــــة
انتـهـــــاء أنشـطـة
دورتـهـــا النقـــابـيـة
برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب وبحضور نواب
المدير العام وعمداء الكليات ولفيف من
الهيئة التدريسية وعدد من الزمالء بجامعة
الكويت والجامعات الخاصة ،نظمت الرابطة
حفل عشاء بمناسبة انتهاء الدورة النقابية
الـ  15للرابطة.
وعلى هامش الحفل قال أمين الصندوق
ورئيس اللجنة االجتماعية بالرابطة د .محمد
الفايز أن الرابطة حرصت على تنظيم تلك
الفعالية انطالقا من دورها االجتماعي
تجاه أعضاء هيئة التدريس ،وتأكيدا منها
على أهمية التواصل فيما بينهم.
هذا وقد شهد الحفل أجواء أخوية متميزة
تبادل خاللها الحضور النقاشات الودية
والحوارات الهادفة تجاه العملية التعليمية
والموضوعات الخاصة بالهيئة.
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قالواوقلنا

ثقافة الثانية والخمس

من شهر نشـــرت القبس الكويتية مقاال

مجرد اسئلة بريئة
ال يفكون الخط

نشرت جريدة الجريدة أن اإلنسان العربي بعنوان «يا أمة ضحكت من تعليمها أمم».
يقـــرأ  7دقائـــق في الســـنة (ولـــو صحت وقلنا :وكم ذا بتعليمنا من مضحكات

قال مســـؤول تعليمـــي كبير« :بعـــض الجامعيين ال
يفكون الخط.

للقراءة لدى اإلنسان العربي سيكون أقل

وسؤالنا ..وكيف تخرجوا من الجامعة إذن؟

هـــذه المعلومة فإن المتوســـط اليومي ولكنه ضحك كالبكاء؟!
من  1.2ثانية.

 259شهادة المزورة

وقلنا ...يا لها من ثقافة؟!

قال المدير العام للجهاز الوطني لإلعتماد

هوية الهيئة

شخصا من أصحاب الشـــهادات المزورة

وقلنا :
 - 1هل ينص قانون إنشاء الهيئة على
وصف هويتها بكل هذه األوصاف المتنوعة.
 - 2وهــل تتوفــر هــذه الخلطــة فــي كل
كيان من كيانات الهيئة منفردا؟
 - 3وهل يمكن وصف القوات المسلحة
بأنها مؤسسة عسكرية تعليمية إعالمية
هندسية إجتماعية مهنية طبية ...الخ.

التجارية وقال د .بدر العيســـى :إنه ال أحد

أمام النـــاس ،ومن منا ال يعـــرف جارا أو

احترام القضاء

جامعيا فجأة ،أو دكتورا بال مقدمات؟»

بين الصرف والمناشدة

ميزانية وزارة التربية

األكاديمـــي أن إن الجهاز تعرف على 259

قال زميل نقابـــي إن «هيئـــة التطبيقي»  ٪ 99يعملون فـــي القطاع الخاص مثل
مؤسسة أكاديمية تطبيقية تدريبية حرفية .النفط والمستشفيات والمدارس والشركات
من أصحاب الشهادات المزورة يعمل في

الجامعة أو التطبيقي وكتبت القبس تحليال

اخباريا بتاريخ  5نوفمبر الماضي جاء فيه

«مرضى الشـــهادات الوهمية متنوعون،

شباب وشياب ،نواب ووكالء وشيوخ دين

رغبوا في تحســـين صورتهم المجتمعية
زميـــل عمـــل أو (رفيج) ديوانيـــة «أصبح»

قالـــت هيئة التطبيقي إنهـــا تحترم أحكام وقلنــا :هــل عرفتــم حقيقــة أصحــاب
القضـــاء وتلتزم بتنفيذها.
الشهادات الزورة؟!
وقلنا :وهل يوجد من يمكنه القول علنا
بعكس ذلك؟
تطوير:
وهل يمكن للهيئة إصدار بيان تفصيلي قال وكيل وزارة التربيـــة إن البنك الدولي
عــن نوعية وأســباب القضايــا المرفوعة سيطور جميع المناهج.
ضدها مــن أعضاء هيئــة التدريس خالل وقلنا :نتوقع أن تقوم منظمة اليونسكو
العشر سنوات الماضية؟
بتطوير جميع البنوك.
قالـــت جريـــدة األنبـــاء بتاريـــخ  16يوليـــو قال وزير التربية «إن ميزانية الوزارة تبلغ 1.6
2015م إن إدارة جامعـــة الكويت حرصت مليار دينار منها  1.4مليار دينار للرواتب،
على اســـتعجال صرف مكافـــأة الصيفي فماذا يتبقى للتعليم؟»
ألســـاتذة الجامعة قبل عطلة عيد الفطر .وقلنا :وماذا يتبقى للتربية؟

وقلنا :ونتيجة لعدم صرف مســتحقات
أســاتذة التطبيقــي قامــوا بنشــر إعالن
بالصحــف يناشــدون فيــه رئيــس مجلس
األمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء
لجنة الميزانيات سرعة صرف مستحقاتهم
المتأخرة ،وفي نفس السياق صرح أساتذة
«الفنون المسرحية» بتاريخ 2015/10/1
ان مكافآت الساعات اإلضافية لم تصرف
لهم من عام 2011م.

أحـــد البرامج التلفزيونيـــة مخاطبا معالي

يا أمة ضحكت

وجود شـــهادات مضروبة في التطبيقي

سر النجاح

قال مليادير ياباني :سرى نجاح هو إسعاد

الموظفين الذي يعملون معي

وقلنا :وأكيد هو سر نجاح هيئة التطبيقي!!

ليس بهذه الطريقة:

وقـــال المستشـــار خالد الشـــمروخ في
وزيـــر التعليـــم العالي ( حتى ولـــو فرضنا

نشـــرت جريدة الدســـتور (المصرية) منذ فال يمكـــن إثارتها بهـــذه الطريقة):

أكثر من  65شـــهرا مقاال بعنوان «يا أمة وقلنا :صح لسانك يا مستشار خالد و«لعل
ضحكت من تعليمهـــا األمم» ومنذ أقل قومنا يعلمون»

الهرم المتشقلب:

قـــال مســـؤول تربوي كبيـــر «هـــرم وزارة التربية
مازال يتشـــقلب.

وسؤالنا :إلى متى سيستمر هذا التشقلب؟!
أي شهر يقصدون

قالت لجنة الشـ ــؤون التعليميـ ــة بمجلس األمة
(الصحف الكويتية  )2015/8/11أن إنجاز التحقيق في
ملف االبتعاث لكل من التطبيقي والجامعة سيتم
االنتهاء منه خالل شهر (طبعا من تاريخ نشر الخبر).

وسؤالنا :أي شهر يقصدون ..شهر هجري أو
شهر ميالدي أو شهر عقاري أو شهريار؟!
رابطة الطب ورابطة تدريس التطبيقي:

أعلن رئيس رابطة طلبة الطب بالجامعة (األنباء
 )2015/9/24إن ميزانيـــة الرابطة تجاوزت 105
ألف دينار صرفت لعـــدد ال يتجاوز  700طالب.

وسؤالنا :متى نكون مثلهم؟
لجوء إلى القضاء:

نشرت الرأي يوم  14يوليو الماضي خبرا بعنوان
«عبدالصمد يواجه احتجاجات أساتذة التطبيقي :سنلجأ
إلى القضاء بسبب االساءات التي تعرض لها النواب».

وسؤالنا :وهل وصلت الخصومة إلى هذه الدرجة؟!

ميزانية األبحاث:

قال مدير عام معهد األبحاث الكويتية إن االنفاق
على البحث العلمي في الكويت ال يتجاوز ٪ 0.1
مـــن إجمالي الناتج المحلي في حين أن الحد
األدنى الذي توصى به األمم المتحدة هو . ٪ 1.0
وقلنا أن نســـبة ميزانية األبحـــاث في جامعة
الكويت تبلـــغ  % 5من ميزانيتهـــا هذا العام
فـــي حين تصل نســـبتها فـــي التطبيقي إلى
.% 0.281

وســؤالنا :إلى متى ستســتمر هــذه الميزانية
البحثية المتدنية.

مقترح مرفوض

نشرت األنباء يوم  22سبتمبر الماضي أن مجلس
إدارة هيئة التطبيقي رفض مناقشة مقترح الرابطة
بتعديـ ــل شـ ــروط صرف مكافـ ــاة نهايـ ــة الخدمة
للمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس

وســؤالنا :متــى ســيتم تعديــل تشــكيل
مجلــس اإلدارة ليكــون معظــم أعضائــه
مــن المنتســبين إلــى هيئــة التطبيقــي؟
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بحضور نائب المدير العام لقطاع البحوث

الرابطة نظمت ورشة
عمل “كيفية إعداد
ملف الترقية“

بحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د .عيسى
المشيعي وحضور عددا من أعضاء الهيئة التدريسية نظمت
الرابطة ورشة عمل تحت عنوان «كيفية إعداد ملف الترقية «،
حاضر بها أ.د فوزي بوفرسن ،وعقب على الورشة أ.د
شافي المحبوب ،واقيمت الورشة بمقر الرابطة بالعديلية
مساء يوم االثنين الموافق  ،2015/11/2وتضمنت عرض
لكيفية وإجراءات ملف الترقية.

لنا وك
ا
ن
ال
نشرنا مقاال ألحد الزمالء
فـــي العـــدد ( )27مـــن صوت سب
الرابطـــة الصادر في مايـــو 2015م ق

التداخل «بين
التعليم والتدريب»
وهمي

عن «التيوتريتو» وبعدها بشهور ..اعلنت
االكاديمية الســـويدية للعلـــوم عن فوز
عالم يابانـــي وإخـــر كندي بجائـــزة نوبل
في الفيزياء الكتشـــافهما وجـــود كلتة
لجســـم التيونريتو.
ونشرنا في نفس العدد من صوت الرابطة
مقاال بعنوان «مهاجرات مسلمات» عن
 6مـــن المهاجرات المســـلمات الالتي
أصبحـــن وزيـــرات فـــي  5دول أوروبيـــة
ومنهن البوسنية عايدة الحاج علي وزيرة
التعليم في الســـويد وبعدها بأكثر من
 5شهور نشرت القبس خبرا عن الوزيرة
السويدية المشار إليها.

قال د .عواذ الرويعي ردا على سؤال
لجريدة الدستور بتاريخ 21/5/2015م
«التعليم والتدريب منفصالن على
أرض الواقع ولكن كتســــمية فهما
ســــويا ألنه من المستحيل أن تعلم
وآخــــرون يدربون معــــك في نفس
الوقت فهي قاعة دراسية يتم فيها
التعليم وورشة يتم فيها التدريب فما
التداخل بينهمــــا» إنه تداخل وهمي
ولكــــن المشــــكلة إداريــــة وهي من
الممكن أن تؤثر وليس بهذا الحجم
وأنــــا داعم ألن يفصــــل التعليم عن
التدريب.

إستكمال الهيكل

التنظيمي للهيئة

قرر الدكتور أحمد األثري تشـــكيل لجنة
الســـتكمال الهيـــكل التنظيمي للهيئة
برئاســـته كما تم تشـــكيل فريق فرعي
إلعـــداد الهيـــاكل التنظيميـــة لمعاهد
التدريـــب وكليات الهيئة برئاســـة نائب
المدير العـــام للتخطيط.

لجنة لتوحيد
اللوائح والمزايا:

تم إنشـــاء لجنـــة للعمل علـــى توحيد
اللوائـــح واألنظمـــة الخاصـــة بأعضاء
الهيئة التدريســـية في جامعة الكويت
وهيئة التطبيقي والتي تشمل الترقيات
والمزايا والرواتـــب واالجازات وغيرها.

هيئة التطبيقي زمان
تم إنشاء الهيئة في ديسمبر 1982
وفي يوليو  1983أصدر معهد الكويت
للتكنولوجيا التابع للهيئة العدد األول
من المجل ــة الخاص ــة بأبحاثه والتي
كان المقال األول فيها والتي تصدرها
مق ــال ألول مدي ــر ع ــام للهيئ ــة وهو
األستاذ أحمد المزروعي طالب فيه

ال تقتل
البعوض
وإنما جفف
المستنقعات
علي عزت بيجوفيتش

بإنشاء جامعة تكنولوجية بالكويت.
فمنذ إنشاء الهيئة وحتى اآلن وأحالم
وطموح ــات قادته ــا وأس ــاتذتها ال
تنتهي.
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يسرنا استقبال ارائكم وأخباركم من
خالل مراسالتكم على االيميل التالي
rabitanews@hotmail.com

