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اإلفتتاحية
ترحب رابطة أعضاء هيئة التدريس بابن الهيئة الدكتور عبد 
الرزاق النفيس������ي املندوب الدائم لدولة الكويت لدي منظمة 
التربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( والذي مت اختياره ليكون 
املدير السادس للهيئة، ويعرف عن الدكتور النفيسي أنه صاحب 
قرار وشديد االلتزام باللوائح والنظم وحريص علي تطبيق 

القانون.
وإننا ش������ديدو التفاؤل بالدكتور النفيسي الذي قال عقب 
اختياره لهذا املنصب » أسعي إليجاد أجواء تعليمية إصالحية 
في الهيئة واستكمال املسيرة برفع مستوي كليات التطبيقي 
وامتني تعاون جميع القياديني والعاملني فنحن البد أن نعمل 

كفريق واحد خلدمة هذا الصرح التربوي الكبير«.
وأمام الدكتور النفيس������ي الكثير من القضايا التي تنتظر 
احلسم واحلزم، في مقدمتها تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة 
وتوصيات املكتب االستشاري الكندي بفصل التعليم التطبيقي 
عن التدريب، وإنشاء جامعة تطبيقية، ومحاربة الفساد في 
جميع مراكز العمل التابعة للهيئة، وانتشال الهيئة من املشاكل 
والتعقيدات والصعوبات املالي������ة واإلدارية، ورفع الظلم عن 
األس������اتذة واملبعوثني واملنتدبني بإعطائه������م حقوقهم املالية 

واإلدارية كاملة بدون أي مماطلة .
كما نشد علي يدي الدكتور النفيسي في تأكيده أن أبوابه 

ستكون مفتوحة من أجل أن يتم العمل بصورة جماعية.
وتتمني الرابطة من ابن الرابطة )والتي ش������رفها بحضور 
الكثير من أنش������طتها أثناء وجوده بالهيئ������ة( أن يدعم جهود 
وأنشطة الرابطة في حتقيق أهدافها خلدمة الوطن والهيئة 
وأعضاء هيئة التدري������س والثقافة والبحث العلمي واملجتمع 
خصوصا ونحن نستعد لفعاليات االحتفال باليوبيل الفضي 

لرابطة أعضاء هيئة التدريس. 
وتتقدم رابطة أعضاء هيئة التدريس بخالص التقدير لألستاذ 
الدكتور يعقوب الرفاعي لتعامله الراقي مع اجلميع وس������عة 
صدره وحتمله تركة الهيئة خالل 4 سنوات، ونتمني له التوفيق 

في مشواره العلمي والعملي.

ن�ضرة دورية ت�ضدرها اللجنة الثقافية برابطة اأع�ضاء هيئة التدري�س للكليات التطبيقية
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التقى أعض������اء الهيئ������ة اإلدارية برابطة 
أعضاء هيئة التدري������س مبدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق������ي والتدريب أ. د. 
يعقوب الرفاعي في مطلع العام الدراسي 
احلالي و استمع املدير العام الى مالحظات 
ومطالبات األعضاء ووعد بإيجاد احللول 

املناسبة ومنها:
> السعي من أجل فصل التعليم التطبيقي 

عن التدريب.
> متابعة مطالبات أعضاء هيئة التدريس 
األخرى واملوجودة حاليا في ديوان اخلدمة 
املدنية )تدريس األبناء في املدارس األجنبية، 
التأمني الصحي، تذاكر السفر السنوية، رفع 
السقف الشهري للمكافآت الى 500 دينار، 

وعمل ربط مالي لدرجة محاضر أول(.

> وضع آلية لتبسيط اإلجراءات اإلدارية 
واملالية مبا فيه تس������ريع إصدار القرارات 
اإلدارية املتعلقة بأعض������اء هيئة التدريس 
وصرف املستحقات املالية كمكافآت الصيفي 
والدورات التدريبية والساعات الزائدة عن 

النصاب خالل فترة زمينة قصيرة.
> زيادة مكافأة التدريس الزائد عن النصاب 
أسوة بالزمالء أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت بحيث تكون مكافأة املقرر الزائد عن 
النصاب مبلغ ثابت ويعادل ألفني دينار، وقد 
قدمت الرابطة للمدير العام قرار مجلس 
إدارة جامعة الكويت املؤرخ ب 2010/7/5 
في هذا الصدد ووعد املدير العام بإدراج 
املوضوع ضمن جدول أعمال إجتماع مجلس 

إدارة الهيئة القادم.

يبدو املدير اجلديد للهيئة الدكتور 
عبدال������رزاق النفيس������ي مكرما أحد 
األساتذه في إحدى املناسبات ويقف 
بجانبه الدكتور عادل الصبيح الوزير 

السابق. 
وجتدر اإلش������ارة ال������ى أن الدكتور 
النفيسى سيزاول عمله بالهيئة بعد 

عدة أسابيع.

لقاء الرابطة مع املدير العام

بريئةأسئلة مجرد 
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اتفق النواب د. جمعان احلربش ومسلم البراك ود. وليد الطبطبائي 
خالل الندوة التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية  
يوم الثالثاء املوافق 10 أغسطس 2010 بعنوان »من وراء تعطيل فصل 
القطاعني؟« وذلك في مقر الرابطة بالعديلية، على ضرورة فصل قطاع 
التعليم ع������ن التدريب بالهيئة العامة للتعلي������م التطبيقي والتدريب، كما 
اتفقوا على أن وراء تأخير الفصل اش������خاصا متنفذين بالبلد يريدون 

تغليب مصاحلهم اخلاصة على املصلحة العامة للدولة. 
كم������ا  أكد النائ������ب د. جمعان احلربش على قناعت������ه التامة بأن هذه 
القضية هي قضية اكادميية بحت������ة وال يفترض أن يتدخل بها النواب، 

وتابع: ولكن ما اكتش������فناه أن النواب واحلكومة هما وراء تسييس تلك 
القضية، مؤكدا أن هناك متنفذون يديرون املؤسسات التعليمية بطريقة 

خاطئة ملصاحلهم الشخصية. 
وأكد د. احلربش على أن الفصل بني قطاعي التعليم والتدريب أصبح 

ضرورة ملحة ونحن كنواب سيكون لنا وقفة. 
من جهته شدد النائب مسلم البراك على أن قضية الفصل بني قطاع 
التعليم التطبيقي وقطاع التدريب قضية في غاية األهمية لكن لألسف 
القرار في البلد مفقود وحتى االستش������اريون الذين قدموا من اخلارج 
وأنفقت الدولة مبالغ كبيرة لقدومهم في عمل الدراسة الالزمة بقضية 
الفصل لم يؤخذ بقرارهم مما يجعلنا نس������تغرب من هذا الوضع املثير 
للجدل والذي يعتبر مساسا وهدرا صارخا لألموال العامة. وعبر البراك 
عن خش������يته من ان يكون تأخير قرار الفص������ل مرتبطا بقوة متنفذة ال 
تريد عرقلة مشاريعها وإيقاف مصاحلها اخلاصة املرتبطة باجلامعات 

اخلاصة. 
ومن جهته لفت النائب د. وليد الطبطبائي الى أن جميع الدراس������ات 
التي أجريت لفصل قطاع التعلي������م التطبيقي عن قطاع التدريب أيدت 

ديــوانيــة الرابــطـــــة: من وراء تعطيل فصل التعــــــــــــــــــــــــــــــــــليـم التطبـــيقي عن التدريب
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القرار وقمنا سابقا بتوجيه سؤال برملاني عن آخر التطورات في الفصل 
بني القطاعني وما آلت إليه وبدوره أفاد مدير الهيئة بأن اللجنة انتهت 
م������ن أعمالها ورفعت تقريرها إلى وزيرة التربية والتعليم العالي التخاذ 
القرار فيما يخص هذا الشأن، مع العلم أن الهيئة بداخلها تؤيد فصل 

القطاعني . 
وأكد د. الطبطبائي على أن وراء تأخر القرار متنفذون لديهم مصالح 
شخصية يخشون التوس������ع في القطاع التعليمي احلكومي على حساب 

القطاع اخلاص املرتبطني به.
وحتدث رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب د. معدي العجمي موضحا أن قضية فصل التعليم 
التطبيقي عن التدريب قضية ليس������ت بجديدة على الساحة األكادميية 
فاملوافق������ة املبدئية كانت من اإلدارة منذ عام 2004 حيث متت املوافقة 
على الفصل خالل االتفاق مع املكتب االستشاري الكندي وكانت حصيلة 
دراسة املكتب الكندي وضع أكثر من توصية وأهمها الفصل ولكن توقف 
قرار الفصل بتشكيل جلنة أخرى في عام 2009 بقرار من وزيرة التربية 
والتعلي������م العالي علما أن كليات ومعاهد الهيئة مكتظة بعدد يقارب 60 
ألف طالب وطالبة ومازال هذان القطاعان يعانيان من تداخل القرارات 

اإلدارية بشأن التعليم التطبيقي والتدريب. 

ديــوانيــة الرابــطـــــة: من وراء تعطيل فصل التعــــــــــــــــــــــــــــــــــليـم التطبـــيقي عن التدريب
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نظمت رابطة التدريس في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حفال مبقرها في 
منطقة العديلية الستقبال 
املهنئني بعيد الفطر، وذلك 
في ثاني أيام العيد، السبت 
املوافق 11 سبتمبر 2010، 
وحضر احلفل نواب املدير 
العام ، وعدد من العمداء، 
وقد شهد احلفل توافد أعداد 
كبيرة من املهنئني، ولفيف 
من أعضاء هيئة التدريس 
بالهيئة، وكان في استقبال 
املهنئني كافة أعضاء الهيئة 
تقدمهم  للرابطة  اإلدارية 

د.معدي العجمي. 

غبقة رابطة أعضاء هيئة التدريس الرمضانية 
نظم������ت رابطة أعضاء هيئة التدريس في مق������ر الرابطة غبقة رمضانية بحضور قيادات 

الهيئة وأعضاء هيئة التدريس .
اك������د املدير العام للهيئة العامة للتعلي������م التطبيقي والتدريب الدكتور يعقوب الرفاعي  ان 
ادارة الهيئ������ة حريصة على مد جس������ور التعاون مع رابطة اعض������اء هيئة التدريس من اجل 

حتقيق املصلحة العامة داخل اسوار الهيئة. 
وم������ن جانبه أكد رئي������س الرابطة الدكتور معدي العجمي ان الرابطة ال تتبنى مش������كالت 
وقضايا أعضاء هيئة التدريس فحسب، وامنا حترص على دورها االجتماعي جتاه أعضاء 
جمعيتها العمومية، مشيرا الى ان تلك اللقاءات تفعل الترابط االجتماعي بني قيادة الهيئة 

وأعضاء هيئة التدريس. 

رابطة التدريس بالتطبيقي استقبلت املهنئني بعيد الفطر 
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تكريم الرابطة ألبطال قافلة الحرية 
كرمت رابطة أعض������اء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الكويتيني والكويتيات 
الذين شاركوا في أسطول احلرية الذي تعرض لالعتداء اإلسرائيلي أثناء توجهه 
بحرا لتقدمي مساعدات لش������عب غزة، حيث أقامت الرابطة حفال لتكرميهم في 
مقر الرابط������ة في 8 يونيو 2010 تقديرا جلهودهم اإلنس������انية في رفع احلصار 
ع������ن غزة. وقال رئيس رابط������ة أعضاء هيئة التدريس في الهيئ������ة العامة للتعليم 
التطبيق������ي والتدريب الدكتور معدي العجمي إن املش������اركني في رحلة أس������طول 
احلرية رفعوا اس������م الكوي������ت عاليا وعرضوا أرواحهم للخطر في س������بيل نصرة 
أهالي غزة احملاصرين في أكبر زنزانة شهدها العالم في ظل تراخي هيئة األمم 

املتحدة. 

نظم������ت اللجنة االجتماعية لرابطة أعض������اء هيئة التدريس رحلة الى 
العمرة في االسبوع األول من رمضان من 13 الى 16 أغسطس 2010 اذ 
بلغ عدد املشاركني ما يقارب ال 160 شخصا من أعضاء هيئة التدريس 

وأسرهم.
رحلة العمرة الرمضانية للرابطة 
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نظم������ت رابط������ة أعض������اء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي رحل������ة على دفعتني إلى 
ش������اليهات اجل������ون بالكوي������ت في 
يونيو 2010 قبل الفصل الدراسي 
الصيفي ألعض������اء هيئة التدريس 
اللجنة  قام������ت  وأس������رهم حي������ث 
االجتماعي������ة بتنظي������م مجموع������ة 
للكبار  واملس������ابقات  األنشطة  من 

واألطفال.

رحلة الرابطة إلى شــــاليـهــات الجون

مركز تدريب للرابطة
جاري االنتهاء من إنش������اء مركز تدريب متكامل للمبنى امللحق ملبنى 
الرابط������ة بالعديلية وذلك من أجل فتح املجال ألعضاء هيئة التدريس 
م������ن حجز املركز لألغ������راض التدريبية والتوعوي������ة، ومن خالل مركز 
التدري������ب تس������تطيع الرابطة ايضا إس������تضافة العديد من االنش������طة 
التدريبية اخلارجية وبالتعاون م������ع جهات أخرى مثيلة وذلك لتحقيق 

رسالتها بخدمة انشطة أعضاء هيئة التدريس وخدمة املجتمع. 

قاعة اإلجتماعات بالرابطة
New Look
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رابطة نيـــوز في لقاء ســـريع 
مـــع أ. د. عبير الهولي امللحق 
الثقافي الكويتي في واشنطن 

استاذ قسم املناهج وطرق التدريس – كلية التربية األساسية

سألت رابطة نيوز الدكتورة عبير الهولي 
بعض األسئلة التى تهم طلبة املاجستير 
والدكت���وراة واملتفرغني علميا, أولها عن 
اخلدم���ات التي يقدمه���ا املكتب الثقافي 

ملبعوثي الهيئة , أجابت باآلتي:
> قمنا بتطوير اخلدمات التي نقدمها ملنتسبي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتشمل 

ما يلي:
> إيجاد قبول لطلبة الدراسات العليا للماجستير 
والدكتوراة و للمجازين للتفرغ العلمي ومتابعة 

شؤونهم.
> إيجاد قبول للموظفني املجازين و للطلبة 
اجلامعيني ملتابعة التحصيل العلمي ومتابعة 

شؤونهم.
> توقيع إتفاقيات تبادل للطلبة مع جامعات 

أميركية .
> توقيع إتفاقيات ش������راكة مع اجلامعات 
األميركية التي تتبنى مناهج تعليمية وتقنية 
مشابهة لتلك املعتمدة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، بغرض تس������هيل إنتقال 
الطلبة اليها، س������واء أكانوا مهتمني بالبرامج 

األكادميية أو البحثية أو التدريبية.
و أفادت الدكتورة عبير بأن متطلبات 
احلصول على التفرغ العلمي في إحدى 
جامعات أو املؤسسات العلمية في الواليات 

املتحدة األمريكية هي:
- السيرة الذاتية وفقا للمعايير املعمول بها 

في املجال األكادميي بالواليات املتحدة.
- ملخص إقتراح البحث العلمي.

- الوثائق واملس������تندات الرسمية املطلوبة 
إلصدار تأشيرة دخول للواليات املتحدة.

- رس������الة الدعم املالي صادرة من الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- نس������خة عن جواز السفر للمجاز وأفراد 
األسرة املرافقني.

- حتديد فترة التفرغ العلمي – تاريخ البدء 
وتاريخ اإلنتهاء .

أما إلتزام���ات أعضاء الهيئ���ة املجازين 
للتفرغ العلمي جتاه املؤسس���ات العلمية 

فهي اآلتي:
> اإللتزام بقواعد الهجرة حلاملي تأشيرة 
ال������� J-1 ، تدرج إجازة التف������رغ العلمي حتت 
 Visiting( »مظلة برنام������ج »الباحث الزائر

 .)scholars
> في حني حصول عضو هيئة التدريس على 
دعوة من أية جامعة يجب عليه اإللتزام بها، 
وفي حال عدم متكنه من احلضور ألس������باب 
خاص������ة، يتوجب عليه إرس������ال كتاب إخطار 

للجامعة املعنية بذلك.
> يجب على أعضاء هيئة التدريس إبالغ 

املكتب الثقاف������ي في حال وجود مرافقني من 
أفراد األسرة.

أما اإلس���تحقاقات املالية لعضو هيئة 
التدري���س املج���از في الوالي���ات املتحدة 

األمريكية:
- يتم تسديد املخصصات املالية للمجاز من 
قبل املكتب الثقاف������ي في حال تقدمي إيصال 

رسمي باملبلغ املدفوع .
- تذاكر العودة إلى الكويت للمجاز وأفراد 

أسرته في حال عدم صرفها في الكويت.
- توفير تأمني صحي للطالب وأفراد أسرته 

املرافقني له.
أما املخصصات املالية فهي:

- 1500 دينار كويتي تصرف كالتالي :
- صرف )750 د.ك( قرطاسية، إشتراك 
في مجالت علمية، ومراجع ومواد للمختبر.

- )750 د.ك( أجور عمالة على أن ال يزيد 
أجر العامل الواحد عن )375 د.ك(.
 ومخصصات حضور املؤمترات:

- )750 د.ك( مش������اركة في مؤمتر داخل 
مقر التفرغ بعد أخذ موافقة املكتب الثقافي 

املسبقة .
- )1200 د.ك( تص������رف إذا كان املؤمتر 
خارج مقر التفرغ، شرط احلصول على موافقة 

املكتب الثقافي حلضور املؤمتر. 

كلية التربية 
واالنشطة األكاديمية املعهودة

باقة ورد الى مركز اللغات
تق������دم رابطة ني������وز باقة ورد ال������ى مركز اللغات 
ومديرته النش������طة د. بدرية دهراب على احلرص 
املتزايد واملس������تمر على تطوير طرق تدريس اللغة 
االجنليزية حيث مت أخيرا دعوة مندوب تربوي من 
إحدى دور النشر العاملية إللقاء محاضرة في هذا 

املجال في املركز.

اس������تقبلت كلية التربية األساسية وفد 
املعهد الوطني للتعليم )NIE( من سنغافورة 
لإلطالع على العملية التعليمية بالكويت 
واإلع������داد لتطوير التعليم وحتس������ني من 

مخرجاته وقام الوفد بجولة استطالعية 
داخل أرج������اء الكلية للتعرف على أعضاء 
هيئة التدريس وتبادل األفكار معهم وطرق 

التدريس املستخدمة.
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تهاني

> تتقدم رابطة أعضاء هيئة التدريس بأخلص التهاني 
الوظائف  في  اختيارهم  مت  الذين  والزميالت  للزمالء 

اإلشرافية بجميع الكليات التطبيقية وديوان الهيئة.
بأخلص  التدريس  هيئة  أعضاء  رابطة  تتقدم   <
الذين متت ترقيتهم أخيرا  للزمالء والزميالت  التهاني 
الى الدرجات العلمية املختلفة. ونقول عقبال ملن ينتظر 

إجتماع مجلس إدارة الهيئة القادم.
> تهنئة للدكتور محمد بوعركي عضو هيئة التدريس 
زفاف  على  التجارية  الدراسات  بكلية  اإلدارة  بقسم 

جنله.
> تهنئة لألستاذ فراج الصليلي عضو هيئة التدريس 
على  التجارية  الدراسات  بكلية  املكتبي  التدريب  بقسم 

زفاف جنليه.
هيئة  عضو  حموده   حسني  عادل  لألستاذ  تهنئة   <
التدريس بكلية الدراسات التجارية على زفاف كرميته.

عزاء

هيئة  أعضاء  رابطة  تنعي 
احل������زن  ببال������غ  التدري������س 
فاضلني  زميل������ني  واألس������ى 
خدما الهيئة سنوات عديدة 
وهما أ. د. مصطفى محمود 
حلم������ي ود. أحمد نورالدين 
بكلية التربية األساسية. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.

تبريكات
> نبارك لكل من األستاذه  سهام صالح العنزي  لشغل وظيفة مدير مكتب العالقات العامة و اإلعالم 

ولألستاذه شيخه عوض العازمي لشغل وظيفة مراقب مبكتب العالقات العامة و اإلعالم.  

> كما نبارك لألستاذه نبيلة حمد أبو ربيع لندبها لشغل وظيفة مراقب بإدارة الشئون القانونية. ونقول 
لهم الله يوفقكم ملا فيه من خدمة للهيئة وللوطن.

> تب������ارك رابطة نيوز للزمالء في رابطة أعضاء هيئة التدريب على افتتاح املقر اجلديد لهم ... منزل 
مبارك.

> نب������ارك للهيئة التدريس������ية موافقة ادارة الهيئة على زيادة س������رعة اش������تراكات االنترنت جلميع 
أعضاء هيئة التدريس من 512  كيلوبايت الى 1 ميجابايت للمشتركني القدامى واجلدد كما تطالب 

الرابطة ادارة الهيئة بضرورة اإلسراع بصرف أجهزة الالب توب ألعضاء هيئة التدريس.

شكر 
وتقدير

تقدم رابطة أعضاء هيئة التدريس خالص 
شكرها وأسمى تقدير لألخوة واألخوات من 
ديوان الهيئة ملا قدموه للرابطة من خدمات 

خالل األسابيع املاضية:
أ. سالم الدالل، أ. محمد الياسني ، أ. على املتروك، 
 أ. عائشة احمليطيب، أ. معصومة بوشهري، 
أ. إبتسام السريع، أ. ماجدة السلطان، أ. مرمي 
البدر، أ. فاطمة السالم، أ. نهال الشويب، 

أ. عدنان الناصر.

 

تق��دم الرابط��ة والرابط��ة ني��وز خال��ص التهان��ي 
والتبري��كات لجمي��ع الزمالء والزميالت والش��عب 
الكويتي والشعوب العربية واإلسالمية بمناسبة 

عيد األضحى المبارك ... وعساكم من عواده.
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اعرف حقوقك:
 سؤال وجواب

1( ما هي اجلهة أو الشخص املختص بتشكيل جلان القسم 
العلمي؟

ورد في البند الرابع من آلية عمل مجلس القسم العلمي ما يأتي 
)يش������كل املجلس في أول اجتماع له في بداية كل عام دراس������ي من 
بني أعضائه أو من غيرهم اللجان الدائمة كما له أن يشكل في أي 
اجتماع جلان������ا مؤقتة يحيل إليها موضوعات حتتاج إلى الدراس������ة 

متهيدا لعرضها على املجلس إلقرارها.

وطبقا ملا س������بق فإن اجلهة املختصة بصفة عامة بتشكيل جلان 
القسم هي مجلس القسم العلمي نفسه فيما عدا:

• جلنة اجلدول الدراس������ي واالمتحانات، وجلنة التعيينات حيث 
حددت الئحة نظام وإجراءات العمل باألقسام العلمية طريقة تشكيلهما 

وعدد أعضاءهما.

• جلنتي )البعثات، الترقيات( فقد أحالت الالئحة في شأنهما إلى 
اللوائح اخلاصة بهما واملعمول بها لدى الهيئة.

2( هل يجب أن يصادق مجلس القسم العلمي على تشكيل 
جلانه العلمية حتى تصبح أعمالها صحيحة ونافذة؟

لم يرد ضمن اختصاصات مجلس القسم العلمي أو آلية عمله النص 
صراحة على عبارة )أن يصادق املجلس على تشكيل اللجان(.

إال إنه إزاء ما نص عليه بالالئحة من إسناد عملية توزيع أعضاء 
هيئة التدريس حسب رغباتهم على اللجان الدائمة بواسطة رئيس 
القسم العلمي فإن عملية املصادقة هذه تتم ضمن مفهوم اختصاصات 
مجلس القسم العلمي بتش������كيل هذه اللجان والسابق إيضاحها في 
البند الس������ابق والتي يجب أن تتقيد بالش������روط املوضوعة لتشكيل 
اللجان من حيث عدد أعضائها وعدد اللجان التي يجوز أن يشترك 
فيها كل عضو ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص من خالل عملية التدوير 
في حالة زيادة الرغبات عن العدد احملدد وغير ذلك من الش������روط 
املطلوبة لتش������كيل اللجان، فإذا متت عملية التوزيع من قبل رئيس 
القس������م مطابقة للش������روط املنصوص عليها في الالئحة فال ميلك 
مجلس القسم العلمي تعديلها ولكن يصادق عليها إال إذا تبني عدم 
مطابقة عملية التوزيع للشروط سالفة الذكر فلمجلس القسم العلمي 
إعادة الترش������يحات لرئيس القسم الستيفاء التوزيع طبقا للشروط 

املنصوص عليها بالالئحة.

وحيث تباشر األقسام العلمية بالكليات التابعة للهيئة أعمالها وفقا 
لنظام وإجراءات العمل املرافقة لقرار الهيئة رقم 2003/1385 الصادر 

بتاريخ 2002/7/23. أما بالنسبة للجان املستثناه من اختصاصه في 
التشكيل فلم ينص على مصادقته على عملية التشكيل التي تتم إما 

مبوجب نص الالئحة أو الئحة البعثات أو الئحة الترقيات.

3( هل يعمل مببدأ التدوير بني أعضاء القسم العلمي في 
عضوي���ة جلان القس���م عموما وجلن���ة التعيين���ات على وجه 

اخلصوص؟

تضمنت الالئحة النص على العمل مببدأ التدوير مراعاة ملبدأ تكافؤ 
الفرص وذلك في حالة زيادة عدد الرغبات في عضوية اللجان عن 
العدد احملدد )ال يزيد عدد أعضاء أي جلنة عن س������بعة أعضاء وال 
يقل عن ثالثة أعضاء، وإذا زاد عدد املتقدمني عن س������بعة أعضاء 

فتعطى األولوية:-

1- للذي لم يشارك من قبل في أي جلنة. 

2- لألعلى في الدرجة العلمية. 

3- لألقدمية في الكلية.

وبالنسبة  للجنة التعيينات على وجه اخلصوص فإنه نظرا لتشكيلها 
الذي حددته الالئحة ذاتها بأنه يتم برئاس������ة رئيس القسم العلمي 
وعضوية نائب رئيس القس������م العلمي )إن وجد( وأقدم عضو هيئة 
تدريس بالقس������م من حملة الدكتوراه وأقدم عضو هيئة تدريس من 
حملة املاجستير وعدد )1( عضو هيئة تدريس بالقسم يختاره العميد 
فال مجال إزاء ذلك للعمل مببدأ التدوير حيث حددت الالئحة أعضاء 
هذه اللجنة سواء مبناصبهم أو بأقدميتهم داخل القسم العلمي أو 
باختيار العميد إال إذا تغيرت أو تعدلت صفة أحد أعضاء اللجنة طبقا 

ملا تتطلبه الالئحة فيجب أن يحل محله من يستوفي هذه الصفة.

4( هل يجوز لعضو هيئة التدريس املتفرغ أو املبتعث املشاركة 
في جلان أو اجتماعات مجلس القسم العلمي؟

نصت الئحة البعثات الدراس������ية بالهيئة الص������ادرة بقرارها رقم 
)1996/2100( بتاريخ 1996/12/31 على أن:

مادة )1(: البعثة الدراس������ية هي املدة التي يتفرغ املوظف خاللها 
للحصول على مؤهل يلي التعليم اجلامعي أو حلضور دورة تدريبية 

تقتضيها مصلحة العمل.

مادة )2( : املبعوث هو املوظف املتفرغ في بعثة دراسية

مادة )23( : يلتزم املبعوث بالتفرغ للدراسة تفرغا كامال وبأن يخصص 
وقته لدراسته وبأال يباشر أي عمل خالل مدة البعثة....... 

م. رعد الصالح
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آلية  الهيئة أنظمة  تفتقد 
متكاملة تعمل وفق املقاييس 
واملعايير العاملية لتحويل أنشطة 
العم������ل االدارية واملالية في 
الهيئة والقضاء على العمل 
البيروقراطي وتسريع اصدار 
وصرف  االدارية  القرارات 
املستحقات واملكافآت وذلك 
عن طريق دمج النظام االداري 
بالنظام املالي من خالل قاعدة 
بيانات موحدة ومتكاملة . 

كما تفتقد الهيئة الى أنظمة 
أكادميية مثل أنظمة التعلم 
االلكتروني e-learning. حيث 
بدأت ومنذ فترة طويلة الكثير من 
املؤسسات االكادميية بتوظيف 
محور التعلم االلكتروني من 
التعلم  بوابات  انشاء  خالل 
االلكترونية والتي تشمل نظام 
ادارة التعلم وتستظيف املناهج 

املقررات التي تخضع ألحدث 
املعايير العاملية حيث تشمل 
برمجيات الوسائط املتعددة 
وأنظمة التعلم عن بعد. كما 
ان هناك محور تقني اخر لم 
يتم تطبيقه بعد وهو نظام 
املكتبات والبحوث والذي يقوم 
بدوره بتوفير مصادر املعلومات 
االلكترونية من الكتب والدوريات 
والرسائل واملجالت العلمية. 
كما متكن هذه األنظمة اآللية 
املنشورة في  البحوث  طلب 
الدوريات واملجالت العلمية 
العاملية واحلصول على نسخ 
الكتروني������ة فورية لها وذلك 
عن طريق استخدام انظمة 
املكتبات املعروفة منها نظام 

األفق هورايزن.
كما تعان������ي تعاني الهيئة 
الترقيات  نظ������ام  كثيرا من 

الذي يعتمد على االساليب 
التقليدية في ارسال وتقييم 
بحوث أعضاء هيئة التدريس 
مما يسبب تأخير الترقيات 
الى ما يصل الى سنوات نتيجة 
التقليدي.  التراسل  اسلوب 
وبتوظيف نظام الترقيات اآللي 
يتمكن القائمون على النظام 
وبسهولة من عمل قاعدة بيانات 
حملكمي البحوث داخل وخارج 
الكويت بحيث ترسل بحوث 
الى  التدريس  اعضاء هيئة 
احملكمني مباشرة من خالل 
االنترنت اذ يقوم احملكمون 
حينها باملوافقة على التحكيم 
وبفترة زمنية محددة وفي حال 
الرفض ترسل البحوث اليا الى 
محكم اخر في وقت زمني قصير 
مما ميكن جلان الترقيات من 

اتخاذ القرارات املناسبة. 

أنظمة املعلومات والتطور األكاديمي 
و اإلداري بالهيئة

ترقبوا املوقع اإللكتروني 
الجديد للرابطة

ترقب������و قريبا ج������دا املوقع اجلدي������د لرابطة 
أعض������اء هيئة التدري������س والذي يح������وي على 
أرش������يف األخب������ار واألنش������طة باإلضافة الى 
معلوم������ات خاصة بنش������أة وأه������داف الرابطة 

وجلانها العاملة. 
كما أنه باإلمكان احلصول على جميع اللوائح 
والقوان������ني التي ته������م أعضاء هيئ������ة التدريس 
كلوائح نظام العمل باألقسام العلمية والتعيينات 
والبعث������ات والترقي������ات والوظائف اإلش������رافية 
وغيرها وقد حرصنا أيضا على تزويد الزائرين 
باصدارات الرابطة وزيارة ركن الصور والفيديو 
الذي يرصد األنشطة املصورة. كما مت تصميم 
زاوي������ة للتواصل ولالس������تفتاءات ولالقتراحات 

والتوصيات. 

 نريد ثورة معلوماتية بالهيئة تساهم 
في رفع املكانة االكاديمية للهيئة 
, تطويـــر العمل االداري واملالي, 
تسريع االجراءات, تقليل االخطاء, 
تحقيق العدالة, وتساعد في توفير 
املعلومات بشكل دقيق وسريع 

التخاذ القرارات املناسبة. 
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تكريم مساعد عميد التجاري
اقام������ت كلية الدراس������ات التجارية حفاًل مبناس������بة تولي د. وليد 
السلطان منصب عميد مساعد للشئون األكادميية بكلية الدراسات 
التجاري������ة بحضور عمي������د الكلية د. مش������عل متلع وبع������ض الزمالء 

والزميالت بالكلية. 

تأجيل تطبيق الئحة املكافآت املالية 
على أعضاء هيئة التدريس والتدريب إلى الفصل املقبل

مدير جديد إلدارة شئون أعضاء هيئة التدريس

تش������كر رابطة ني������وز إدارة الهيئ������ة وباألخص 
قطاع الش������ئون اإلداري������ة واملالية عل������ى تأجيل 
تطبيق الالئحة للفصل الدراس������ي املقبل للمزيد 
من الدراس������ة ولضمان تطبيقه بصورة سليمة ال 
تتع������ارض مع مصالح الطلبة واملتدربني من جهة 

وحقوق االس������اتذة واملدربني في احلصول على 
مكافأة مالية مناسبة نظير عملهم في الدورات 
التدريبي������ة كونه عمال اضافيا يس������تحقون عليه 
ب������دال ماليا، وق������د عبر عدد م������ن اعضاء هيئة 
التدري������س واملدرب������ني عن ش������كرهم وتقديرهم 

الدارة الهيئ������ة ممثل������ة بقط������اع الش������ؤون املالية 
واالدارية على سرعة جتاوبها وتقديرها حلقوق 
االساتذة واملدربني مبا يؤكد حرص ادارة الهيئة 
على استقرار الوضع االكادميي وتوفير االجواء 

العلمية املناسبة للجميع.

التقت أس������رة رابطة نيوز باألستاذة  صوغية كاظم حمدي 
مدير  ش������ئون  أعضاء هيئة التدري������س وباركت لها املنصب 
اجلديد وتساءلنا عن مدى استعداد اإلدارة لتسهيل وتبسيط  
اإلجراءات اإلدارية وبخاص������ة  املعامالت اخلاصة ألعضاء 

هيئة التدريس؟ .
أفادت األستاذة صوغية بأنها تضع أعضاء هيئة التدريس 
ضمن األولوي������ات وأنها على أمت االس������تعداد خلدمة الهيئة 

التدريسية لكنها أش������ارت إلى حاجتها إلى سعة مكانية في 
اإلدارة لتوفير مكاتب لإلداريني خاصة مع التوجه إلى تعيني 
بعض الكوادر اإلدارية وكذلك لتوفير غرفة الستراحة أعضاء 
هيئة التدريس حني التقدم لالستفسار عن معامالتهم. ونحن 
بدورنا نقول هذه بادرة جيدة ونطلب من إدارة الهيئة توفير 
هذه املتطلبات لالرتقاء مبس������توي اإلدارة ولتقدمي خدمات 

إدارية تليق مبكانة أعضاء هيئة التدريس.

فليس������مح ل������ي اخواني وأخوات������ي أعضاء 
هيئ������ة التدريس املبتعثون ع������ن طريق الهيئة 
بالتح������دث نيابة عنهم ألن س������كوتنا قد طال 

وصبرنا قد نفذ!
فنحن املبتعثون نعتبر من الفئة املنسية من 
قبل إدارة الهيئة ولكن لن يدوم هذا النسيان 
فسنتحرك بكل املجاالت على الرغم من بعد 
املسافة، وفارق الوقت و صوتنا سيصل عن 
طريق “رابطة نيوز” وجسدنا سيكون حاضراً 

عن طريقك أنت عزيزي القاريء...
فهن������اك العديد م������ن التصريح������ات التي 
تصدرت الصحف واملواق������ع اإللكترونية من 
قبل إدارة الهيئة والعديد من املس������ؤولني فلو 
جمعناها لصنعنا منه������ا مجلدات ومجلدات 

ولكنها لألسف حبر على ورق!!
فاملبتع������ث لدي������ه العديد م������ن اإللتزامات 

وليس لديه وقت للمطالبه بحقوقه املسلوبة 
وخصوصا املادية منها، فقد مت إقرار العديد 
من األمور التي تتعل������ق بزيادة املكافأة وبدل 

احلافز ولكن لم يرى النور منها أي قرار!
فق������د مت اق������رار ص������رف ب������دل للزوج������ة 
واالطفال منذ ش������هر أبري������ل واجلميع يوعد 
ويتعهد ويبارك بإقراراها ولكن ال يوجد أي 
عمل عل������ى أرض الواقع، ولك������ن في جامعة 
الكويت عن������د اقرارها مت صرفها مباش������رة 

وبدون مماطله وتأخير!
ولكي يكتمل الهم ويزيد الغم مت عزلنا عن 
ب������دل احلافز الذي مت اق������راره!! بحجة أننا 
مبتعثون.. فكيف يتم صرفها ألعضاء هيئة 
التدري������س وال تصرف لنا رغم أن مس������مانا 
الوظيف������ي أعض������اء هيئة تدري������س )مبتعثو 

الدكتوراة(!

فالواض������ح بأن الهيئة ال تأت������ي إال بالعني 
احلمراء، ويريدوننا أن نحصل على حقوقنا 
من خالل القض������اء كما  حصل مع املبتعثني 
عندم������ا لم يت������م ص������رف بع������ض الزيادات 
املستحقه لهم ولكن القضاء أنصفهم وأقرها 
له������م وإني أعاهدكم برفع قضية على الهيئة 
ما لم يتم صرفها لنا وس������وف أس������تخدم أي 
مستحقات مالية يقررها لي القضاء العادل 
الرسال حكم احملكمة لكل مبتعث من خالل 

الهيئة ولو كان في جزر الواق واق...
وال ننس������ى بأن ادارة الرابطة حتمل على 
عاتقه������ا الدفاع عن أعض������اء هيئة التدريس 
وخصوصا من ال يوجد لهم ممثل كاملبتعثني، 
ونحن على عل������م بأننا عندما وضعنا عالمة 
صح أمام أسماء أعضاء الرابطة بأنهم أكفاء 

حلمل هذه األمانة.  

A & M University, Texas رسالة مبتعث من أمريكا م. أحمد الكوح  

تعليق الرابطة نيوز
ونحـــن بدورنـــا فـــي )الرابطـــة 
نيوز( نشـــكر الزميل أحمد الكوح 
على مســـاهمته وستقف الرابطة 
دوما معه ومـــع باقي املبتعثني, 
ونتمنـــى املزيد من املســـاهمات 
منه ومن باقـــي الزمالء في جميع 
أنحـــاء العالـــم حتـــى لو فـــي بالد 
اإلسكيمو واملاوماو ... وال تحزن 
يـــا أخ أحمد فلســـتم أنتـــم فقط 
املنســـيون ولكننـــا جميعا مثلكم 

منسيون )ماليا(!!!
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تب������ارك »رابطة نيوز« حصول كلية الدراس������ات التجارية 
عل������ى عضوية الهيئة االميركي������ة لتطوير التعليم في كليات 

ادارة األعمال. 
وهنأ عميد الكلية الدكتور مش������عل متل������ع أعضاء هيئة 
التدري������س والهيئ������ة األكادميية املس������اندة والهيئة االدارية  
بالكلية على النجاح في احلصول على تلك العضوية، حيث 
مت قبولها بعد اجلهود احلثيثة وبوقت قياسي بشكل رسمي 

في هذه املؤسسة العاملية.

الرابطة زمان

وزير التربية ووزير التعليم العالي األس������بق الدكتور رش������يد احلمد يتوسط رؤساء الرابطة الس������ابقني الدكاترة صالح العبداجلادر 
ومحمد البصيري وبدر الناشي ويبدو بالصورة املدير العام األسبق الدكتور حمود املضف، ومجموعة كبيرة من أعضاء الهيئة اإلدارية 

في الرابطة وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.

اإلعتماد األكاديمي 
لكلية الدراسات التجارية
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كاريكاتير العدد

مقارنة بني الجامعة والهيئة فيما يتعلق بالعبء التدريسي الزائد

بالنظ������ر الى قرار اجلامعة )ميينا( وقرار 
الهيئة )يسارا( فيما يتعلق بالعبء التدريسي 
الزائ������د عن النصاب جند أن قرار اجلامعة 
الصادر بتاريخ 5 يوليو 2010 ينص على أن 

تدريس مقرر إضافي عن ساعات النصاب 
التدريسي االعتيادي فينص القرار على أن 
مكاف������أة عضو هيئة التدري������س تبلغ 2000 
دين������ار. في حني فإن قرار الهيئة ينص على 

أن احلد األقصى للمكافأه الشهرة هو 250 
دينار أي أن املقرر التدريسي الزائد ال يزيد 
عن 850 دينار في الفصل الدراسي... أين 

العدل؟؟
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بريئةأسئلة مجرد 

مكافأة األعمال اإلضافية
نشرت الصحف الكويتية يومي 9،8 أكتوبر تصريحاً للدكتور مشعل 
املش������عان ورد فيه أن الهيئة تقوم حالياً بالتنس������يق مع ديوان اخلدمة 
املدنية والرقاب������ة املالية بوزارة املالية لتوضيح املبررات وأهمية زيادة 
مكافأة األعمال اإلضافية ألعضاء هيئة التدريس لتتناسب مع أقرانهم 

بجامعة الكويت، علماً بأن الهيئة قامت بإرس������ال دراسة متكاملة قبل 
نحو عامني لرفع سقف املبلغ اإلضافي.

و�سوؤالنا: هل �ست�ستمر الهيئة يف موقفها الثابت والقوي وهو تكرار هذه 

املطالبة مرة كل عامني اأم �ستكون املطالبة مرة كل 5 اأعوام؟

بدل الحافز لقسم 
الحاسب اآللي

نش������رت الوط������ن ي������وم 2010/7/29 
موضوع������اً بعنوان » أحم������د احملميد:- 
األفضل صرف 200 د. ك. ألس������اتذة 
احلاسب اآللي » حيث أكد احملميد أن 
الدراسة في تخصصات احلاسب اآللي 
ترتكز علي التمارين العملية وأن طبيعة 
العمل بقس������م احلاس������ب اآلل������ي بكلية 
الدراس������ات التجاري������ة تطابق املجاالت 
الفني������ة األخرى مثل الهندس������ة والعلوم 
الطبية وغيرها ، لذلك طالب احملميد 
 ب������أن يكون ب������دل احلاف������ز 200 د. ك

ألساتذة احلاسب اآللي.
الأم��ر  ه��ذا  يحت��اج  األ   : و�س��وؤالنا 

اإيل درا�س��ة �س��املة تعتم��د عل��ي الع��دل 

وال�س��فافية فيم��ا يتعلق بق�س��م احلا�س��ب 

الآيل وغريه من الأق�سام العلمية امل�سابهة 

بجميع الكليات التطبيقية وكذلك ق�س��م 

العلوم بالرتبية الأ�سا�سية؟

كتبت د. هيام بو ش������هري بجريدة عالم اليوم 
)2010/10/8( م������ا يل������ي:- يت������م األعالن عن 
البعثة الدراس������ية )في اجلامع������ة والتطبيقي( 
ولكن بوضع شروط تناسب الشخص الذي مت 
اختياره )فعاًل(، ولكن الواس������طة واحملسوبية 
حتدت كل من يس������تحق أن يأخذ هذا املنصب 

وأعطت احلق ملن ال يس������تحق ، واملش������كلة أن 
أعضاء هيئ������ة التدري������س يطالب������ون بالتنمية 
واإلص������الح وهم م������ن يقومون بحف������ر اخلندق 

للشخص الذي ال حول له وال قوة لديه.
و�سوؤالنا : عن اأي جامعة وعن اأي تطبيقي؟ ويف 

اأي بلد يحدث ما ذكرته د. هيام؟

اختيار املبعوثني

لجان التحقيق
 ورد ف������ي القبس ي������وم 9/20/ 2010  خبراً عن التوجه اجلدي������د للمدير العام للهيئة 
أ. د. يعقوب الرفاعي بأتاحة احلرية أمام أعضاء هيئة التدريس للمش������اركة في جلان 

التحقيق وجلان تقصي احلقائق والتأكيد علي أن هذه املشاركة اختيارية .
و�سوؤالنا : وملاذا ل ت�سرف مكافاآت ملن ي�سارك يف هذه اللجان املهمة؟

القفز علي املناصب
كتبت صحيفة عربية يوم 2010/10/7 ما يلي » إن ما يواجه العلماء من ظلم واستهتار 
ومجامالت تفتح الطريق للواس������طة في القفز عل������ي املناصب دون احترام لقيمة العمل 

والعلماء«
و�سوؤالنا: اإيل متى ت�ستمر هذه الأو�ساع يف بالدنا العربية والإ�سالمية؟

جامعة تطبيقية
تضمن ملخص التقرير اخلامس والس������بعني للجنة الش������ئون التشريعية مبجلس األمة 
)األنباء 2010/10/3( اقتراحات بقوانني في شأن جامعة الكويت وإنشاء هيئة االعتماد 
األكادميي وجودة التعليم والتدريب وكذلك إنشاء الهيئة العامة للتدريب الفني واملهني.
و�سوؤالنا: وماذا مت بخ�سو�ص م�سروع قانون اإن�ساء جامعة ) اأو اأكادميية ( تطبيقية بدولة 

الكويت؟
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ن�ضرة دورية ت�ضدرها اللجنة الثقافية 
برابطة اأع�ضاء هيئة التدري�س للكليات التطبيقية

رابطة نيوز منكم واليكم  
من خاللها نستطيع ايصال 
اخباركم وانشطتكم على 

المستوى الشخصي او المهني 
دعونا نتواصل من خالل 

مراسلتنا على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com
r a b i t a n e w s @ h o t m a i l . c o m
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نشرت »الرأي« يوم 2010/10/11 هذا السؤال البرئ للدكتورة بهيجة بهبهاني العميد 
املس������اعد بكلية التربية األساسية » إن خريجي كلية التربية األساسية بالتعليم التطبيقي 
يتم قبولهم الس������تكمال دراس������تهم العليا ) املاجس������تير والدكتوراه( ف������ي أرقي اجلامعات 
العربي������ة واألوربية واألمريكية واحلاصلة علي االعتماد األكادميي من مؤسس������ات عاملية 

معترف بها.
 و�سوؤالن��ا: كي��ف جلامعة الكوي��ت اأن ترف�سهم بل وي�سل بها الأم��ر لت�سكيل جلنة من اأ�ساتذة 

اجلامع��ة لتقييم الأ�ساتذة والربام��ج الدرا�سية بكلية الرتبية الأ�سا�سي��ة؟ فكيف لها اأن تكون 

اخل�سم واحلكم يف ذات الوقت؟

االعتراف بالتربية األساسية

كفاءات تطبيقية عاملية
ذكرت األس������تاذة س������عاد الرومي يوم 2010/10/8 )جريدة عالم اليوم( أن كفاءات 

التطبيقي وصلت العاملية.
و�سوؤالن��ا: ه��ل و�سل��ت اإجن��ازات الهيئ��ة لإعط��اء هيئ��ة التدري�ص به��ا حقوقه��م املالية 

والإداري��ة وغريه��ا اأي�س��ًا اإيل العاملي��ة؟  وه��ل اأ�سبحن��ا ق��دوة لغرين��ا يف جم��ال احلكومة 

الألكرتونية؟

ضبط السلوك في »التجارية«
ورد في الوطن يوم 2010/8/21 ما يلي » د. مشعل متلع ...... : ال مجال للتساهل 

في ضبط السلوك داخل » التجارية« – والبد من احترام األساتذة وتبجيلهم«.
وتعليقن��ا ه��و : �س��ح ل�سانك ي��ا د. م�سعل .... ولكن ه��ل �سيتم ذلك بح��زم وعدل وبدون 

الإ�ستجاب��ة لل�سغ��وط؟  وهل �سيتم اأي�سًا تطبيق جميع النظ��م واللوائح والقواعد ب�سدة ) 

كما ورد يف اخلرب(؟  ومتى يتم تطبيق ذلك يف باقي كليات الهيئة؟

منع التدخني
نش������رت القبس يوم 2010/8/14 خبراً عن تطبيق كلية التربية األساس������ية الئحة 
الس������لوك الطالبي في حالة التدخني داخل املبان������ي ومعاقبة الطالب املدخن بغرامة 

50 د. ك.
و�سوؤالن��ا : ه��ل �سيت��م تطبي��ق ه��ذه العقوبة بالفع��ل؟ وماذا ع��ن الأ�سات��ذة والإداريني 

املدخنني ؟ وماذا عن باقي كليات الهيئة؟ وماذا عن باقي بنود ال�سلوك الطالبي؟

ميزانية البحث العلمي
ذك������رت األنباء يوم 2010/9/27 أن عدداً من أعضاء 
هيئ������ة التدري������س باجلامعة والتطبيقي ق������د عبروا عن 
استيائهم من سياسات معالي الوزيرة د. موضي احلمود 
في تقلي������ص امليزانية اخلاصة بدعم األبحاث واملهمات 
العلمية، بينما نشرت جريدة )األولي( يوم 2010/9/6 
خبراً عن تعهد دولة قطر بتخصيص 2,8% من ناجتها 

احمللي األجمالي سنوياً لألبحاث.
و�سوؤالن��ا: مل��اذا  ت�ستن��زف ميزاني��ة التعلي��م بالكويت يف 

اأمور هام�سية ولي�ص من خالل دعم الأبحاث... ومتى ت�سل 

الن�سب��ة املئوية املخ�س�سة لالأبح��اث بالكويت اإيل ن�سف ما 

تخ�س�سه دولة قطر ال�سقيقة غي هذا املجال؟

قاعات التربية األساسية
ذك������رت القبس ي������وم 2010/9/27 ما يلي » أس������تاء 
عدد من الطلبة لع������دم وجود أماكن كافية في القاعات 
الدراس������ية محملني عم������ادة التربية األساس������ية وإدارة 
الهيئة مس������ئولية ذل������ك لعدم وجود اس������تعدادات كافية 

للعام اجلديد«
األي���ص م��ن املفرو���ص قب��ل كل �س��يء توف��ري  و�سوؤالن��ا: 

اأو  الطلب��ة  ع��دد  يزي��د  ل  بحي��ث  الدرا�سي��ة  القاع��ات 

الطالب��ات  يف املجموع��ة الواحدة عن 30 ث��م توفري العدد 

ال��كايف من اأع�س��اء هيئة التدري�ص واأخ��ريًا ال�سماح للطلبة 

بالت�سجيل؟    

ترشيح وكيل مساعد
نشرت الش������اهد في أكتوبر 2010 موضوعاً بعنوان » 
الكهرباء رش������حت موظفاً لتولي منصب وكيل مس������اعد 

رغم فصله من اجلامعة بسبب الغش.
و�سوؤالنا: هل اأ�سبح الغ�ص اأحد �سروط الرت�سيح للمنا�سب 

القيادية؟
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ن�ضرة دورية ت�ضدرها اللجنة الثقافية 
برابطة اأع�ضاء هيئة التدري�س للكليات التطبيقية

رابطة نيوز منكم واليكم  
من خاللها نستطيع ايصال 
اخباركم وانشطتكم على 

المستوى الشخصي او المهني 
دعونا نتواصل من خالل 

مراسلتنا على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com
r a b i t a n e w s @ h o t m a i l . c o m
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حكمة العدد

»ال يزدهر الفساد 
إال عندما تنام القوانني!«
  مرسى عطاالله

أسرة التحرير

يسرنا  استقبال ارائكم 
وأخباركممن خالل مراسالتكم 

على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com

رئيس التحرير

د. أحـمـد الحـنـيـــان

االشراف العام

د.     أحــمــد عــــرفـــة

هيئة التحرير

م.أحـمــد مــنــدنـي
د. حنـــــان المـزيـدي
محــمـد سـويـلـم  د. 
أ. عـــادل حـــمــــودة

سكرتير 

أ. حـمـــاد الخـتـــالن

اليوبيل الفضي
للرابطة

باالع������داد  الرابط������ه  تق������وم 
الحتفاالته������ا باليوبي������ل الفض������ي 
هذه األيام مبناس������بة م������رور 25 
عاما على تأسيسها حيث سيكون 
هناك حفل كبي������ر برعاية احدى 
الشخصيات الكبرى بالكويت يعلن 
عنها الحقا وتش������مل االحتفاالت 
مجموعة من األنش������طة الثقافية 
واالجتماعي������ة والرياضي������ة كم������ا 
س������يقام حفل تكرمي ملجموعة من 
في  ساهمت  التي  الش������خصيات 
تأسيس وتطوير الرابطة وحتقيق 

اجنازاتها.

قاعات دراسية ذكية بالهيئة
نشرت القبس يوم 2010/9/26 خبرا عن تأسيس قاعات دراسية 
ذكية بكليات الهيئة... ونحن نتمنى إستكمال املشروع بإنشاء إدارات 
ذكية بديوان الهيئة متشيا مع التطور التكنولوجي في القرن احلادي 

والعشرين.

تعميم غريب
أص������درت اإلدارة املالي������ة بالهيئة ي������وم 2010/10/19 تعميما حددت فيه يوم������ي األثنني واألربعاء 

إسبوعيا إلستفسار أعضاء هيئة التدريس عن أي امور أو مستحقات مالية وغيرها.
والغريب ... ملاذا ال تقوم اإلدارة املالية بصرف املستحقات املالية أوال بأول حتى ال يحتاج األساتذة 
وغيرهم الى اإلستفسار؟ وهل نحتاج في الهيئة مستقبال إلى إدارة متخصصة تقوم بالصرف بينما 

تتفرغ اإلدارة املالية للرد على اإلستفسارات؟.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة!
هل من املعق������ول أن يتأجل اجتماع مجلس إدارة 
الهيئة بقيادة وزي������رة التربية ووزيرة التعليم العالي 
ع������دة م������رات؟؟؟ وما ه������و مصير الق������رارات التي 
الزالت في جدول األعمال؟ وما ذنب زمالئنا الذين 
تأخ������رت ترقياتهم، أو فات������ت عليهم فرصة التقدم 

لشغل وظائف إشرافية نتيجة لذلك؟.

هيئة القرار.. والالقرار
أعجبن������ي ما ذكرت������ه جريدة القب������س بتاريخ 10 
أكتوبر بش������أن مخصصات الزوجة واألوالد ملعيدي 

بعثات الهيئة، حيث ذكرت الصحيفة ما يلي:
“ من خالل مراجع������ة االدارات املعنية في الهيئة 
يتضح االم������ر بان اجلميع ال يعلم ما اذا كان هناك 
قرار ام هناك نية قرار ام قرار مقيد وغير مفعل. 
وهل املطلوب هو الس������عي بان تكون قرارات الهيئة 
نس������خة من ق������رارات اجلامع������ة مع ف������ارق القدرة 
على التطبيق؟ هل االمر مج������رد التفاخر باصدار 
الق������رارات؟ وما حاجة الق������رار اذا لم يكن له قيمة 
مادي������ة، لكون������ه مرتبط������ا مبس������تحقات مالية غير 

معروف تاريخ استحقاقها؟”.

املحاكم الكويتية!
يلجأ كثير م������ن أعضاء هيئة التدريس والتدريب 
واملبتعث������ني واملتقاعدي������ن الى القض������اء للمطالبات 
املتعددة جت������اه الهيئة ... ونقت������رح فتح فرع ألحد 

احملاكم مبباني الهيئة توفيرا للجهود والنفقات.

استنفاد رصيد املهام 
العلمية لألساتذة

في استمرار للقرارات اخلاصة بتقليل االلتزامات 
املالية وتقليصها ألعضاء هيئة التدريس أصدرت 
الهيئ������ة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعميما 
باستنفاد املهام العلمية للسنة املالية 2011/2010 
بالكامل وعدم وجود رصيد في بند املهام العلمية،  
وطلب������ت االدارة املالية بالهيئة م������ن قطاع التعليم 
التطبيقي والتدريب عدم اعتماد أي مهمة علمية 
نظ������را لعدم توافر اعتمادات مالية للس������نة املالية 
2011/2010 ......   الس������ؤال .. من املس������ئول؟؟ 

)الوطن 2010/10/19(.
والعجيب أن مبعوثي الهيئة قد تذمروا من عدم 
صرف الب������دالت املالية الت������ي مت إقرارها أخيرا 
واألعج������ب أن األس������اتذه املنتدبني ل������م يصرفوا 
مستحقاتهم وغاية العجب أن رابطة أعضاء هيئة 
التدري������س لم تصرف م������ن الهيئة حوالي 70% من 

ميزانيتها السنوية.


