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اإلفتتاحية

الرابطة ناقشت مع وزير التربية 
جملة قضايا أكاديمية

اس���تقبل وزير التربية ووزي���ر التعليم العالي 
د.ناي���ف فالح الحجرف وفدا م���ن رابطة أعضاء 
هيئ���ة التدري���س للكلي���ات التطبيقي���ة برئاس���ة 

د.معدي العجمي.

وكشف رئيس الرابطة د.معدي العجمي أن 
اللق���اء تناول بحث عددا من القضايا األكاديمية 
جاء على رأس���ها ضرورة حس���م الف���راغ اإلداري 
الذي تعاني منه قطاعات الهيئة والذي انعكس 

سلبا على سير العمل وتطوره.

وطالب���ت الرابط���ة بض���رورة متابع���ة قانون 
جامع���ة جاب���ر وإنج���ازه بالوق���ت المح���دد الذي 
ج���اء بالقان���ون وأن يرى هذا المش���روع الوطني 
الن���ور بأق���رب فرصة ممكنة، كما تم مناقش���ة 
قضي���ة الئح���ة المه���ام العلمية حي���ث طالبت 
الرابط���ة بزيادة ه���ذا البند ف���ي الميزانية العامة 
للهيئ���ة ومس���اواتها مع الجامعة م���ع زيادة بند 
المخصص���ات العلمية ألعض���اء هيئة التدريس 

أس���وة بما هو معمول ب���ه في جامعة الكويت، 
وكذلك ت���م بحث مخالف���ة اإلدارة العليا للهيئة 
لكاف���ة األع���راف النقابي���ة وعدم اس���تقبالها أو 
استماعها لهموم ومش���اكل الهيئة التدريسية، 
وكذل���ك مبنى العارضية وموع���د انتقال كليتي 
التربية األساس���ية والدراس���ات التجارية، فضال 
عن مناقشة كارثة القبول والتسجيل لهذا العام 
)نظام البانر( وما س���ببه من تأخر الدراس���ة حيث 
الزال يت���م قب���ول الطلب���ة حتى اآلن وتس���جيل 
المق���ررات الزال مس���تمرا وه���ذا يؤثر بش���كل 
س���لبي على العملي���ة التعليمية وع���دم انتظام 
العام الدراسي، إضافة إلقرار الكادر الجديد الذي 

كانت الرابطة قد تقدمت به في وقت سابق.

وأوض���ح د.العجم���ي أن اللق���اء كان مثم���را 
ولم���س وفد الرابط���ة تفهما واضح���ا من قبل 
د.الحجرف ووعد بمناقشة مطالب الرابطة بما 
يحقق االستقرار ألعضاء هيئة التدريس وللهيئة 

بشكل عام ألداء رسالتها السامية.

أكدت على الفراغ اإلداري وسرعة تنفيذ جامعة جابر

تتق���دم رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بخالص 
التهنئة لألس���تاذ الدكت���ور نايف الحجرف لتجدي���د الثقة به وزيرا 
للتربية ووزيرا للتعليم العالي ونتمنى له دوام التوفيق والسداد 
. وترى الرابطة أن تجديد الثقة به كان نتيجة إصراره على اإلصالح 

وكذلك لجهوده الملموسه في هذا المجال.

وتم���د الرابطة أيديها وتفتح قلبها للتع���اون المثمر مع الدكتور 
الحجرف ولذلك تقدم له بإختصار بعض المش���اكل العالقة في 
مس���يرة التعلي���م التطبيقي بالكويت ونتمنى من���ه إتخاذ الالزم 
بأس���رع وق���ت ممك���ن إليجاد الحل���ول الناج���زة والناجح���ة لهذه 
المش���اكل  فق���د مضى وقت طوي���ل أدى إل���ى تفاقمها وهي 

تحتاج مشرط الجراح البارع )بإذن الله( الدكتور الحجرف.

وت���ورد في مقدمة القضايا العالقة متابعة تنفيذ قانون إنش���اء 
جامعة العلوم التطبيقية وحل مشاكل الفراغ اإلداري الذي تعاني 

منه الهيئة عموما وقطاع التعليم التطبيقي بصفة خاصة .

ولعل الدكتور الحجرف على علم بتأخير الترقيات العلميه ألعضاء 
هيئة التدريس التطبيقي بس���بب عدم عقد إجتماعات لمجلس 

إدارة الهيئة منذ فترة طويلة.

ويوج���د الكثي���ر من مبان���ي التعلي���م التطبيقي الت���ي تحتاج إلى 
تحدي���ث ولك���ن ذلك ل���م يحدث منذ فت���رة طويلة .كم���ا يعاني 
أعضاء هيئة التدريس بالهيئة من الظلم الفادح الذى يتعرضون 
له بس���بب عدم اس���تقاللية الهيئة إداريا )مث���ل جامعة الكويت( 
ونتيج���ة لذل���ك لم يمكن مد س���ن التقاعد ألس���اتذة الهيئة وال 
تعديل المس���تحقات المالية للمبعوثين والمنتدبين وغيرها من 
اإلس���تحقاقات المختلف���ة التي تمس اس���تقرار وكف���اءة العمل 
بالهيئ���ة ، وكل ذل���ك لخض���وع الهيئة لق���رارات دي���وان الخدمة 
المدني���ة )الت���ي ال تخضع جامع���ة الكويت له���ا( والتي ال تصلح 

لنظام العمل والدراسة والبحوث بالهيئة.

وتؤك���د الرابطة الممث���ل النقابي ألس���اتذة الهيئ���ة أنها قدمت 
الكثير من اإلقترحات كل مش���اكل الهيئة ولكن سياسة األبواب 
المغلقة حجبت هذه اإلقترحات بل وحرمت الرابطة نفسها من 

مستحقاتها المالية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة.

مرة أخرى نكرر التهنئة لمعالي الوزير ونمد أيدينا للتعاون وننتظر 
القرارات الحاسمة والسريعة والعادلة والله الموفق.

مباركة ومطالبات
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بحض���ور مدير ع���ام الهيئة العام���ة للتعليم 
د.محم���ود  باإلناب���ة  والتدري���ب  التطبيق���ي 
فخ���را، ونائب المدي���ر العام لقط���اع الخدمات 
االكاديمية المس���اندة وقطاع البحوث باالنابة 
د.عيس���ى المش���يعي ، ومدي���ر إدارة القي���اس 
والتقويم د.فهاد الحربي ، ومدير إدارة الحاسب 
اآللي د. جاس���م األستاذ ، ومدير إدارة البعثات 
األس���تاذة حصة النجادة ، ومدير إدارة ش���ؤون 
أعضاء هيئة التدريس األستاذة صوغية أحمدي 
نظم���ت رابطة أعضاء هيئ���ة التدريس للكليات 
التطبيقية اللقاء المفتوح األول بين األس���اتذة 
وقيادي���ي الهيئ���ة بتاري���خ 7-11-2012، وكان 
في اس���تقبال الحضور رئيس الرابطة د.معدي 
العجمي وأعض���اء الهيئة اإلدارية للرابطة، وقد 
حفل اللقاء بحضور كبير من قبل أعضاء الهيئة 
التدريس���ية الذي���ن طرحوا العديد م���ن القضايا 
المهم���ة، وتمي���ز اللقاء بروح األخ���وة والزمالة 
وأتيح���ت الفرص���ة للجمي���ع لط���رح أفكاره���م 

وآرائهم وما لديهم من استفسارات.

 بداي���ة أش���ار نائ���ب المدي���ر الع���ام لقطاع 
الخدمات االكاديمية المساندة وقطاع البحوث 
باالناب���ة د.عيس���ى المش���يعي حي���ث أعلن عن 
توقي���ع مناقص���ة للتعليم االلكترون���ي، وقال 
أن ه���ذا األمر ذات أهمية للهيئة وتس���عى منذ 
فت���رة لتطبيق���ه خاص���ة وان التكنولوجي���ا في 
تطور مس���تمر وكان البد م���ن تطبيق التعليم 
االلكترون���ي لمواكب���ة تطورات العص���ر، الفتا 
إل���ى أن قطاع الخدمات األكاديمية المس���اندة 
يسعى إلقرار العديد من المميزات األكاديمية 
المفيدة لألساتذة والطالب، ومنها تطوير آلية 
األبح���اث، وإقرار الملف التدريس���ي ألس���اتذة 
الهيئة، وتطوير اللوائح، وإنش���اء عيادات طبية 
في كليات ومعاهد الهيئ���ة، مؤكدا أن القطاع 
في تشاور مستمر مع الرابطة لالرتقاء بكل ما 

يخدم العملية التعليمية.

 بدوره أكد مدير عام الهيئة باإلنابة د.محمود 
فخرا على أهمي���ة تلك اللقاءات والتواصل مع 
األس���اتذة، مش���يرا إلى أن مقترحات األساتذة 
أو شكاواهم التي ستصل لإلدارة العليا للهيئة 
عبر االيميل تخفف كثيرا من االزدحام وس���يتم 
التعام���ل معه���ا ب���كل س���رية وعناي���ة، مؤكدا 
أن التعام���ل عب���ر اإليميل بات ه���و لغة العصر 
ويوفر على الهيئة التدريس���ية وقتهم وجهدهم 

والتنقل من إدارة ألخرى.

أما مدير إدارة مركز المعلومات والحاس���ب 
اآللي د.جاس���م االس���تاذ فقال أن إدارته تخدم 
م���ن  بالهيئ���ة  المختلف���ة  القطاع���ات  جمي���ع 
الناحي���ة األكاديمية واإلدارية م���ن خالل توفير 

أجه���زة الحاس���ب اآللي والمكتب���ي وغيرها من 
المتطلب���ات، مؤك���دا اس���تعداد اإلدارة لتوفير 
كافة األجهزة التي تحتاج إليها الهيئة التدريسية 
بعد مأل النم���وذج الخاص بذلك، الفتا إلى أن 
أجهزة الالبتوب التي تم توزيعها على األساتذة 
منذ س���نوات باتت قديم���ة ولذلك فقد بادرت 
إدارت���ه لط���رح مناقص���ة لش���راء ع���دد 2000 
البت���وب جديد بمواصف���ات ممي���زة لتوزيعها 
على األساتذة وسيتم اعتماد المناقصة خالل 
شهر ديس���مبر المقبل ومن ثم توزيع األجهزة 
على األس���اتذة، مضيف���ا أن هناك توجه لزيادة 
س���رعة االنترن���ت بالهيئ���ة للكلي���ات والمعاهد 
بهدف خدمة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين، 
ولف���ت إلى أن عقد الش���ركة الحالية قارب على 
االنته���اء وهن���اك تنس���يق مع الش���ركات التي 

الرابطة نظمت لقاءات مفتوحة 
بين األساتذة وقيادي الهيئة

اللقاء المفتوح 
األول للرابطة

تضمنت طرح العديد من القضايا المهمة

د. جاسم األستاذ: 
توفير أجهزة الب 
توب حديثة ألعضاء 
هيئة التدريس من 
غير الكويتيين مع 
توفير خدمة الشبكة 
العنكبوتية )االنترنت( 
بسرعات عالية

د. حصة النجادة:  
زيادة مخصصات 

المبتعثين للهيئة أسوة 
بزمالئهم بجامعة 

الكويت
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ترغب بالمناقصة واشترط عليهم ضرورة زيادة 
س���رعة االنترنت سنويا بشكل تلقائي لمواكبة 
التط���ور التكنولوجي، كما أكد على وجود توجه 
لتوفي���ر أجه���زة كمبيوت���رات مكتبي���ة لمكاتب 

أساتذة الهيئة في مختلف الكليات .

 من جهته قال مدير إدارة القياس والتقويم 
د.فهاد الحربي أن إدارته تخدم جميع األس���اتذة 
والمدربين وأبرزها تقييم األساتذة بشكل عام، 
مش���يرا إلى أن األخطاء التي حدثت مؤخرا وتم 
حرمان بعض األس���اتذة بس���ببها من التدريس 
بالفص���ل الصيف���ي للقي���اس والتقويم وعمل 
االس���تبيان ال���الزم، مطالبا الهيئة التدريس���ية 
بمزيد م���ن التعاون مع إدارة القياس والتقويم 
ع���ن  واالبتع���اد  باللوائ���ح  االلت���زام  وض���رورة 
المفاهيم الخاطئة التي تتعلق بمس���ألة تقييم 
الطال���ب لألس���اتذة الس���يما وان ه���ذا األم���ر 
متعل���ق بالالئحة، مش���يرا إلى أنه م���ن الناحية 
المهني���ة ال يمك���ن لألس���اتذة الحاصلين على 
س���اعات إضافية التدريس بالدورات المسائية 

ألن ذلك يخالف اللوائح والنظم.

بدوره���ا أوضحت مدير إدارة ش���ئون أعضاء 
هيئ���ة التدري���س صوغي���ة أحم���دي ان اإلدارة 
معنية بإنهاء جميع معامالت األساتذة بشكل 
عام ابتداء من التعين وحتى التقاعد، مؤكدة أن 
انجاز جميع المعامالت الخاصة بالتفرغ العلمي 
والبعثات وبدل الس���كن والتأثي���ث والتأمينات 

وغيرها ال يمكن انجازها اال من خالل إدارتها.

 وطالبت أحمدي أس���اتذة الهيئة بالتواصل 
المس���تمر م���ع اإلدارة لمتابع���ة معامالته���م 
وإنجازه���ا، مش���يرة إلى أنه ف���ي بعض األحيان 
تهمل المعاملة بس���بب فقدان بعض األوراق 
أو وج���ود نواقص ف���ال يمكن لإلدارة بس���بب 
الت���ي تعاني���ه االتص���ال باألس���اتذة  الضغ���ط 
وإبالغهم، كما طالبت األساتذة التحلي بالصبر 
ألن بعضه���م يتعامل بتعالي م���ع الموظفات 

على الرغم أن معظمهن خريجات حقوق.

وكش���فت أحم���دي ع���ن أن دي���وان الخدمة 
المدنية أرسل إلدارة الهيئة خطابا يطالب بإنهاء 
عقود أعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا 65 عاما 
علما بأن هذا األمر قد أجله وزير التربية السابق 
أحمد المليفي قائال أن مجلس الوزراء سيصدر 
قرارا باس���تثنائهم أسوة بجامعة الكويت ولكن 
إل���ى يومنا ه���ذا ال يوجد أي ق���رار من مجلس 
الوزراء، موضحة أن الهيئة خاطبت وزير المالية 
ووزير التربي���ة والتعليم العالي بالوكالة د.نايف 
الحج���رف بهذا الخصوص ووضحنا له األمر إال 
أن رده كان بض���رورة مخاطب���ة دي���وان الخدمة 
المدني���ة عل���ى الرغم م���ن أن الدي���وان هو من 
طال���ب بإنه���اء خدمات م���ن بلغوا ال���� 65 عاما 
وبذل���ك فق���د رمى بالك���رة في ملع���ب ديوان 
الخدمة الذي قرر إنهاء خدمات من بلغوا ال� 65 
، ودع���ت الهيئة التدريس���ية للتح���رك ألن إدارة 

الهيئة ال تملك قرار التجديد لهم.

 م���ن جهته���ا أك���دت مدي���ر إدارة البعثات أ. 

حص���ة النج���ادة أن اإلدارة تتحم���ل أعب���اء كبيرة 
بشكل س���نوي من خالل مراجعة البعثات في 
الكلي���ات والمعاه���د وتوفير البيئة التدريس���ية 
المميزة باختي���ار الجامعات العالمية عن طريق 
المالحق الثقافي���ة لطلبة الدبلوم في الكليات 
والمعاهد، مش���يرة إلى أن اإلجازات الدراس���ية 
متاح���ة للعاملي���ن اإلداريين مم���ن يرغبون في 
اس���تكمال دراس���تهم وأي موظف يس���توفي 
الش���روط حس���ب لوائ���ح الخدم���ة المدنية يتم 
منحه موافقة فورا دون أي تعطيل، وكش���فت 
عن أن إعالن البعثات سيصدر يوم 11 نوفمبر 
الجاري ع���ن طريق الموق���ع االلكتروني للهيئة 

وفي الصحف الرسمية .

هذا وقد ت���م فتح باب النقاش واألس���ئلة 
وتب���ادل اآلراء وأتيحت الفرص���ة للجميع لطرح 

رؤاهم وشكواهم.

وأك���د أمين الس���ر ورئيس اللجن���ة الثقافية 
بالرابطة أن الهيئة اإلدارية للرابطة ستتابع كافة 
القضاي���ا الت���ي طرحه���ا أعضاء هيئ���ة التدريس 
وس���تقدمها للجه���ات المعني���ة بع���د تنقيحها 
وترتيبه���ا، وخاصة قضية التجديد لمن بلغوا ال� 
65 عاما أس���وة بزمالئهم ف���ي جامعة الكويت 
ف���ال يوجد أي فرق بين الزمالء بجامعة الكويت 
أو التطبيقي والبد من تحقيق المساواة بينهم، 
فضال عن أن الهيئة بأمس الحاجة لالس���تفادة 

من تلك الكفاءات بدال من إنهاء خدماتهم. 

د. صوغية 
األحمدي:  تسهيل 
وتبسيط ومتابعة 
معامالت أعضاء هيئة 
التدريس لدي إدارات 
الهيئة المختلفة.

د. فهاد الحربي: 
عدم الربط بين الساعات 

الزائدة عن النصاب 
ألعضاء هيئة التدريس 

وتقديم وتدريس دورات 
في كل من مركزي 

القياس والتقويم وابن 
الهيثم.
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وس���ط حض���ور أكاديمي كبير وبحض���ور كل من نائ���ب المدير العام 
للخدم���ات األكاديمية المس���اندة ونائ���ب المدير العام لقط���اع التعليم 
التطبيقي والبحوث باإلنابة  د. عيس���ى المش���يعي، د.وائل الحس���اوي 
ممثال عن عمداء الكليات، وعميد القبول والتسجيل د.أحمد األنصاري، 
وعمي���د النش���اط والرعاي���ة الطالبي���ة د.خليف���ة بهبهاني، ومدي���ر إدارة 
البح���وث أ. فاطم���ة النج���ار، فضال عن حض���ور عمداء الكلي���ات وعددا 
م���ن رؤس���اء األقس���ام العلمية، نظمت رابط���ة أعضاء هيئ���ة التدريس 
للكلي���ات التطبيقية اللقاء المفتوح الثاني بي���ن قياديي الهيئة وأعضاء 
هيئ���ة التدريس بتاريخ 12-11-2012 لمناقش���ة أهم القضايا في تلك 

القطاعات، بينما اعتذرت اإلدارة المالية عن الحضور.

وق����د افتتح اللقاء أمين س����ر الرابط����ة ورئيس اللجن����ة الثقافية د.أحمد 
الحني����ان بتوجيه الش����كر لكل من س����اهم في إنجاح تل����ك اللقاءات وخص 
بالش����كر المش����اركين باللقاء األول وعلى رأسهم  د. محمود فخرا، د. فهاد 
الحربي،  د. جاسم األستاذ، أ. صوغية أحمدي، أ. حصة النجادة لما قدموه 

م����ن معلومات وتوضيحات ح����ول العديد من القضايا خ����الل اللقاء األول 
ال����ذي ُعق����د األربعاء الماض����ي وتطرق أله����م القضاي����ا والمقترحات التي 

ُطرحت خالل اللقاء األول.

م����ن جانبه أوضح عميد النش����اط والرعاية الطالبي����ة د.خليفة بهبهاني 
أن عم����ادة النش����اط مكلف����ة بالقي����ام بحوال����ي 25 مس����ؤولية وهي تخدم 
نح����و55.000 طالب ومتدرب، مش����يرا إلى أنها بص����دد االنتهاء من الئحة 

السلوك الطالبي قريبًا جدًا.

  أم����ا عمي����د القبول والتس����جيل  د.أحمد األنصاري  فق����ال أن العمادة 
تق����وم بخدمة 25000 طالب وطالبة بكلي����ات الهيئة الخمس وذكر بعض 
اإلحصائيات التي تبرهن بأن عدم إرش����اد الطلبة بشكل صحيح  يؤدي إلى 
قي����ام كثير منهم باالنس����حاب م����ن المقررات مما يكل����ف الهيئة حوالي 5 
مليون دينار سنويًا، ولفت األنصاري إلى أنه شكل لجنة بالتعاون مع مدير 
مركز اللغات إلدراج نتائج اختبارات اللغة االنكليزية ذات تحديد المس����توى 

د.األنصاري:
عدم إرشاد الطلبة 

بشكل صحيح  
يؤدي النسحابهم 

وذلك يكلف الدولة 
5 مليون دينار

د بهبهاني:
 التعجيل بانجاز 
الئحة السلوك 
الطالبي وتوعية 
الطلبة بها 
وتفعيلها

اللقاء المفتوح 
الثاني للرابطة
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م����ع نظام البانر وكذلك تعديل نظام إدراج الدرج����ات النهائية بحيث يمكن 
تغير درجة الطالب خالل 24 ساعة بعد رصدها بالكمبيوتر. 

وردا على س����ؤال حول إمكانية فتح باب التسجيل قبل الدراسة بوقت 
كاف قال بأنه ملتزم بالتقويم الدراسي.  

أما عميد كلية الدراس����ات التكنولوجية وممث����ل عمداء الكليات باللقاء 
د. وائل الحساوي فقد أكد على أهمية االعتماد األكاديمي، مشيرا إلى أن 
الهيئة س����عت وال زالت تسعى لمزيد من االعتمادات األكاديمية، موضحا 
أن كلي����ة التربي����ة األساس����ية وكلية الدراس����ات التجارية في س����بيلها إلقرار 
االعتم����اد األكاديم����ي لبعض البرامج، وتطرق لألمن والس����المة وضرورة 
االهتمام بهما . وأشار د. الحساوي إلى مشكلة تأخر طلب الكتب الدراسية 
للطلبة وهي مش����كلة تعاني منها جميع الكليات وسبق للطلبة أن قدموا 

شكاوى بهذا الشأن. 

بدوره����ا قال����ت مدير إدارة البح����وث أ. فاطمة النج����ار  إن نظام البحوث 
تط����ور وأصبح اآلن يعتمد عل����ى اإلجراءات  االلكتروني����ة من حيث الطلب 
والمتابعة، كما كش����فت ب����أن االنتهاء من إقرار الالئح����ة المعدلة للبحوث 
قريبا وس����يعلن عنها خالل ش����هر أبريل القادم وس����وف تعطي المزيد من 
المزاي����ا البحثية ألعضاء هيئة التدري����س. وأوضحت النجار أن بعض وزارات 

الدولة ومنها وزارة المالية بصدد القيام بتعيين بعض أبحاث الهيئة.

هذا وقد تم فتح باب النقاش واألس����ئلة والتي تضمنت طرح العديد 
م����ن القضايا والمقترحات، ومنها تأخر توفير الكتب الدراس����ية للطلبة في 
مكتبة الطالب، وكانت هناك مطالبات بضرورة إدراج ميزانية الكتب ضمن 
ميزاني����ة الكلية للخروج من قضية الروتين الممل وتأخر الكتب عن الطلبة. 
وعن نظام العمل بالكليات فقد طرح أحد األس����اتذة قضية أخرى وهي أن 
الكثير من الطلبة تائهون بأنظمة الدراس����ة والكلية وأن كثير من الطلبة ال 
يق����رؤون، وطالب بضرورة قيام الكليات بإيج����اد آلية لتوعية الطالب بتلك 

اللوائح واألنظمة.

واقترح بعض األس����اتذة عدم قبول الطلبة ذوي النسب المتدنية في 
كليات الهيئة أو اش����تراط اجتيازهم الختبار تحديد مس����توى ألن قبول تلك 

الشريحة هو أحد أسباب مشكلة التسرب الطالبي.

كما ش����هد اللقاء طرح بع����ض المالحظات والمقترحات بش����أن نظام 
التس����جيل االلكترون����ي »البان����ر« ، وتحفظ أحد األس����اتذة عل����ى عدم وجود 
س����رية لألبحاث المقدمة من األساتذة إلى اإلدارة فأجابته أ. فاطمة النجار 
ب����أن اإلدارة حريص����ة على الس����رية التامة ف����ي التعامل م����ع البحوث ومع 

المحكمين.

وتساءلت رئيسة مركز اللغات بكلية الدراسات التجارية  د. بدرية دهراب 
ع����ن عدم إضافة الهي����كل التنظيمي لمركز اللغات إل����ى الهيكل التنظيمي 
للهيئ����ة حس����ب دي����وان الخدم����ة المدنية عل����ى الرغم من مرور 6 س����نوات 
على إقرار إنش����اء المركز فأجابها د . عيس����ى المش����يعي بأن الهيئة ستتابع 

الموضوع بالتعاون مع مكتب التطوير الوظيفي.

واقترح����ت د. س����ميرة الغربللي عدم معاملة الكتب الدراس����ية المقررة 
معامل����ة األثاث المكتب����ي عند الش����راء واالبتعاد عن أنظم����ة المناقصات 
وقبول العرض األرخص واقترحت أن تكون عملية الشراء سهلة ومباشرة 

وشفافة.

واقترح د. أبو بكر الكندري بضرورة قيام عمادة النشاط الطالبي بإقامة 
مع����ارض فنية لطلب����ة الهيئة بالص����االت الكبرى في مجمع����ات  الكويت 

ووافق د. بهبهاني على ذلك.

اقت����رح د. جمال الس����عيدي تفعي����ل الجزء الخاص بالتعاون مع ش����ركة 
البت����رول الوطني����ة الكويتية وش����ركة إكوي����ت  وقد أجاب د. الحس����اوي بأن 
الكلية في س����بيلها لتوقيع اتفاقيات جديدة مع عدد آخر من المؤسس����ات 
مث����ل معد الكويت لألبحاث العلمية ومؤسس����ة البترول الكويتية وغيرها. 
ووع����د كل من د. المش����يعي، أ. فاطمة النجار باالهتم����ام بهذا الموضوع 

ودراسة كيفية اإلسراع بتفعيل هذا التعاون البحثي مع سوق العمل .
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الت���ي ت���م تداولها بين أعضاء هيئة التدريس مع قيادي���ي الهيئة باللقاء األول ) 7 - 11 (
والثاني ) 12 - 11 ( مصنفة حسب العمادات واإلدارات والمراكز بالهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب

المقترحات والتوصيات والتساؤالت 

1 - توفير الكتب الدراسية المقررة والمعتمدة 
م���ن األقس���ام العلمي���ة للطلب���ة ف���ي جميع 

التخصصات قبل بداية الفصل الدراسي.

2 - تشجيع األقس���ام العلمية للحصول علي 
االعتماد األكاديمي.

3 - تشجيع األقسام العلمية لتطوير برامجها 
األكاديمي���ة بما يتيح لها تقدي���م برامج لدرجة 

البكالوري���وس تمهي���دًا لالنتق���ال لجامعة جابر 
األحمد للعلوم التطبيقية.

بالهيئ���ة  التطبيقي���ة  الكلي���ات  تش���جيع   -  4
والصح���ة  الس���المة  بموض���وع  لالهتم���ام 

المهنية.

5 - االهتم���ام بمتابع���ة ترقي���ات أعضاء هيئة 
التدريس خاصة وأن كثيرًا من طلبات الترقيات 

قد تأخرت عن موعدها لفترة كبيرة.

6 - ض���رورة اإلس���راع لالنتق���ال إل���ى المباني 
الجديدة بالعارضية.

7 - ض���رورة العم���ل م���ن أج���ل اإلس���راع في 
االنتقال إلي مباني جامعة جابر األحمد للعلوم 

التطبيقية.

8 - شغل الوظائف اإلشرافية بكليات الهيئة. 

1 - تفعي���ل أنظم���ة اإلرش���اد األكاديمي بما 
يقلل نس���بة التس���رب الطالبي من المقررات 
الدراس���ية وبما يوفر للهيئة مبالغ باهظة من 

غياب عملية اإلرشاد.

2 - إعادة النظر ف���ي أعداد الطلبة المقبولين 

بالهيئة بم���ا يتوافق م���ع اإلمكانيات المتاحة 
بالكلي���ات التطبيقي���ة، مع األخذ ف���ي االعتبار 
توزيع أعداد المقبولين علي األقسام العلمية 
داخ���ل الكليات بم���ا يحقق متطلبات س���وق 

العمل.

األكاديم���ي  التس���جيل  نظ���ام  تحدي���ث   -  3

)البان���ر( بما يتوافق مع متطلبات أعضاء هيئة 
التدريس ونظام الدراسة بالكليات التطبيقية. 

4 - إع���ادة النظ���ر ف���ي التقويم الدراس���ي بما 
يسمح للطالب بالتس���جيل المتأخر والسحب 
واإلضاف���ة وإع���ادة القيد بما يضم���ن انتظام 

الدراسة في موعدها.

1 - التعجيل بانجاز الئحة الس���لوك الطالبي 
وتوعية الطلبة بها وتفعيلها.

األتح���ادات  لمطال���ب  الرض���وخ  ع���دم   -  2

الطالبي���ة بم���ا يخال���ف األع���راف والنظ���م 
األكاديمية.

3 - تش���جيع طالب الهيئ���ة من خالل إقامة 

مع���ارض فني���ة وتطبيقي���ة ف���ي مجمعات 

الكويت والمؤسس���ات المختلفة لتعزيز دور 

الهيئة في خدمة المجتمع.

عمادة الكليات

عمادة القبول والتسجيل

عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
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3 - اإلسراع في توفير خدمة الليبرانت. 1 - فتح المكتبات بالكليات التطبيقية في الفترة المسائية وفي الفصل الدراسي الصيفي.  
4 - تفعيل نظام التعليم االلكتروني. 2 - ضرورة توفير أآلت التصوير في مكتبات الكليات التطبيقية.     

1 - تطوير الئحة البحوث العلمية بما يتناسب مع متطلبات أعضاء هيئة 
التدريس بالكليات التطبيقية.

2 - تفعيل برتوكول التعاون بين الهيئة ووزارات ومؤسس����ات الدولة في 
القطاعات المختلفة ذات الصلة في مجال األبحاث العلمية والتطبيقية.

3 - أنش����اء مرك����ز للبحوث التطبيقية بالهيئة لوض����ع خطة بحثية متكاملة 
ومساعدة أعضاء هيئة التدريس النجاز بحوثهم من خالل المصادر المتاحة 

في هذا المركز.

4 - االهتمام بإصدار المجالت العلمية المتخصصة.

1 - التعجي���ل بتوفي���ر أجهزة الب ت���وب حديثة ألعض���اء هيئة التدريس 
الكويتيين.

2 - االس���تمرار بتوفير خدمة الش���بكة العنكبوتية )االنترنت( بس���رعات 
عالية مع األخذ في االعتبار تسريع الخدمة للمشتركين حاليًا.

3 - توفير أجهزة الب توب حديثة ألعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين 
مع توفير خدمة الشبكة العنكبوتية )االنترنت( بسرعات عالية.

4 - توفير نطاقDomain للمواقع االلكترونية لجميع الكليات التطبيقية 
أسوة بجامعة الكويت.

5 - تفعيل البريد االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس وللطلبة والتشجيع 
علي استخدامه.

6 - توفير قاعدة بيانات للس���يرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس بجميع 
كليات الهيئة.

1 - زي����ادة مخصص����ات المبتعثي����ن للهيئ����ة أس����وة بزمالئه����م بجامع����ة 
الكويت.

2 - زيادة أعداد مبتعثي الهيئة بما يتناسب مع أعداد المتقاعدين والتزايد 
في أعداد الطلبة المقبولين.

 1 - تمديد سن التقاعد ألعضاء هيئة التدريس إلي 70 عامًا أسوة بزمالئهم 
بجامعة الكويت وذلك بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس.

2 - تس����كين مدرس����ي المختبر من غير الكويتيين علي كادر التدريب علمًا 
بأن بعضهم يعمل كمدرس مختبر بالكلية منذ أكثر من 25 عامًا.

3 - تس����هيل وتبس����يط ومتابع����ة معام����الت أعضاء هيئ����ة التدريس لدي 
إدارات الهيئة المختلفة.

4 - إنشاء دليل إرشادي للمستندات المطلوبة لكل معاملة ألعضاء هيئة 
التدريس. 

1 - تش���جيع أعض���اء هيئة التدريس علي المش���اركة ف���ي دورات مركز 
القياس والتقويم بما يساهم في زيادة الكفاءة العلمية لهم.

2 - ع���دم الرب���ط بين الس���اعات الزائدة عن النصاب ألعض���اء هيئة التدريس 
وتقديم وتدريس دورات في كل من مركزي القياس والتقويم وابن الهيثم.

1 - ضرورة توفير الميزانيات واإلسراع بصرف 
مس����تحقات أعضاء هيئة التدريس والمنتدبين 

للفصل الدراسي األول والثاني و الصيفي.

2 - س����رعة ص����رف ميزانية رابط����ة أعضاء هيئة 
التدريس )70 ألف دينار( المستحقة والمعتمدة 

من مجلس إدارة الهيئة.

3 - صرف مخصصات المهام العلمية ألعضاء 
الهيئة قبل قيامهم بالمهمة بفترة كافية ليتثني 

لهم عمل كافة اإلجراءات الالزمة للمهمة.

عمادة المكتبات والتقنيات 

إدارة البحوث 

مركز تقنية المعلومات والحاسب اآللي 

إدارة البعثات والعالقات الثقافية 

إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس 

مركز القياس والتقويم 

اإلدارة المالية 
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على االعتماد األكاديمي وهي قسم 
تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية 
لبرنامج القوى والتبريد وتسلم 
الدرع د.علي العجمي، وقس����م 
الكيميائية  الهندسة  تكنولوجيا 
لبرنامج تشغيل المصافي وتسلم 
الدرع د.محمد الحيان، وقس����م 
تكنولوجيا الهندس����ة الكهربائية 
لبرنامج اآلالت الكهربائية وتسلم 

الدرع د. خالد النجار، كما تم تكريم 
األقسام العلمية التي استكملت 
واستحدثت برامج البكالوريوس 
وهي قس����م صحة البيئة بكلية 
العلوم الصحية وتسلمت الدرع 
د.عبير النفيسي، وقسم اللغة 
الفرنسية بالتربية األساسية وتسلم 
الدرع د. عبدالغني البزاز، وقسم 
الهندسة الكيميائية بكلية الدراسات 

التكنولوجية وتسلم الدرع د.محمد 
الحيان، وقد تميز الحفل بحضور 
أكاديمي وطالبي كبير، وتألقت 
عريفة الحفل د.نجالء محمد الفرج 
من قسم الهندسة االلكترونية 
وعضو اللجنة الثقافية بالرابطة، حيث 
تمكنت بلفت االنتباه خالل ربطها 

بين الفقرات بشكل متميز.

الرابطة

بحضور نائب المدير العام للشئون 
اإلدارية والمالية، ونائب المدير 
األكاديمي����ة  للخدم����ات  الع����ام 
المساندة د.عيسى المشيعي، 
وعميد النشاط والرعاية الطالبية 
د.خليفة بهبهاني، وعميد التسجيل 
والقبول د.أحمد األنصاري، وعميد 
كلية التربية األساسية د.عبدالله 
المهنا، وعميد كلية الدراس����ات 
الحساوي،  د.وائل  التكنولوجية 
ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء 
هيئة التدريس وممثلين عن اتحاد 
طلبة التطبيقي، نظمت اللجنة 
االجتماعية برابطة أعضاء هيئة 
التدريس للكليات التطبيقية حفل 
استقبال ألعضاء هيئة التدريس 
بمناس����بة ب����دء العام الدراس����ي 
الجديد،وتخل����ل الحف����ل تكري����م 
واألكاديمية  العلمية  االنجازات 
لعضوي هيئة التدريس بالهيئة 
الذين حصال جوائز التقدم العلمي 
وهما أ.د دالل الهدهود لحصولها 
على جائزة اإلنتاج العلمي في مجال 
العلوم االجتماعية واإلنسانية، أ.د 
منصور الفضلي لحصوله على 
جائزة اإلنتاج العلمي في مجال 
العلوم اإلدارية واالقتصادية، فضال 
عن تكريم األقسام العلمية بكلية 
الدراسات التكنولوجية التي حصلت 

 الرابطة تطالب
 بتمثيلها
 في المكتب
 التنفيذي
 لجامعة جابر
 األحمد

ومخرجاتها ب��ال��ه��ي��ئ��ة  االرت�����ق�����اء  ه����ي  ال���راب���ط���ة   ط���م���وح���ات 
وت��ش��ج��ي��ع ال����ك����ف����اءات ال��ع��ل��م��ي��ة واإلن������ج������ازات األك���ادي���م���ي���ة

كــرمـت االنـجـــازات العـلمـيــة
واألكاديمية للزمالء والكليـات
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هذا وقد أكد رئيس الرابطة د.معدي 
العجمي في البي����ان الذي ألقاه 
نيابة عن أعض����اء الهيئة االدارية 
للرابطة على تشجيع اإلنجازات 
العلمية ودعمها وأن الرابطة توليها 
اهتماما خاصا، وما هذا الحفل 
إال تعبيرا من الرابطة على مدى 
اهتمامها وتقديرها لإلنجازات العلمية 
والكوادر التدريسية المتميزة بالهيئة، 
مؤكدا أن الرابطة مستمرة في 
مساعيها الرامية لالرتقاء بالجانب 
األكاديمي للهيئة، وتوفير كافة 
الس����بل لعضو هيئ����ة التدريس 
ليتمكن من القي����ام بدوره على 
الوجه المنشود ونتابع ذلك بكل 
اهتمام، مش����يرا إلى أن الرابطة 
حصرت أهم القضايا المطروحة 
خالل المرحلة المقبلة وهي جامعة 
جابر األحمد وقضية الفراغ اإلداري 
ورفض تعطيل اللوائح ورفض 

الجهد لالرتقاء بالهيئة ومخرجاتها 
وهنأ المكرمي����ن على إنجازاتهم 

العلمية التي حققوها.

م����ن جهته أش����ار أمين صندوق 
الرابطة د.محسن العارضي إلى 
أن الهيئة تمر بالعديد من المراحل 
الحاس����مة التي تحتاج إلى رؤى 
واضحة كمش����روع جامعة جابر، 
وفصل القطاعين، وإنشاء أول 
برامج الهندسة التكنولوجية في 
الكويت الذي بدأ باكورة برامجه 
ببكالوريوس الهندسة الكيميائية 
التكنولوجية، مؤكدا أن التواصل 
بين إدارة الهيئة والرابطة خالل تلك 
المرحلة مهم جدا، ولكن لألسف 
الش����ديد إن إدارة الهيئة ترفض 
التعاون مع الرابطة على الرغم من 
كونها الممثل الشرعي والوحيد 

ألعضاء هيئة التدريس.

سيلسة األبواب المغلقة .

وختم د.العجمي بيان الرابطة بأن 
طموحاتها االرتقاء بالهيئة ومخرجاتها، 
واالستمرار في تشجيع الكفاءات 
األكاديمية  واإلنجازات  العلمية 
مما هو من صميم عمل الرابطة 
كما نصت الئحته����ا على ذلك، 

فضال عن تقديم األنشطة والبرامج 
الهادفة والمفيدة ألعضاء هيئة 

التدريس وللمجتمع.

أما عميد كلية الدراسات التكنولوجية 
د.وائل الحساوي فتوجه بالشكر 
للرابطة على بادرتها بتشجيع تلك 
الكفاءات، وطالب الجميع بمضاعفة 
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من����ذ صدور القانون رقم )29( لس����نة 1996 
في شأن تنظيم التعليم العالي، شهدت الساحة 
العلمي����ة والثقافي����ة ومناه����ج التدريس والبحث 
العلمي تطورًا أصبح معه النشاط الجامعي محور 
اهتمام الدول وأساس التطور، بما يظهر الحاجة 
الملحة إلى مواجهة الزيادة المضطردة في إعداد 
الدارسين وتنويع التخصص العلمي والتطبيقي 
بم����ا يتواف����ق مع الحاج����ات الفعلي����ة للمجتمع، 
وتنسيق بين مخرجات التعليم وحاجات السوق 
المحلي من مختلف التخصصات المهنية وتلبية 

حاجات البالد من المتخصصين والخبراء.

ولما كانت الجهود العملية جميعها تس����عى 
إلى تأكيد توظيف العملية التعليمية لإلس����هام 
في رقي الفكر اإلنس����اني ودعم توحيد النش����اط 
الجامع����ي خدمة للقي����م االنس����انية وحضارتها، 
وكأث����ر مباش����ر للزي����ادة ف����ي مخرج����ات التعليم 
الثانوني ظهرت حاجة البالد إلى السماح بإنشاء 
الجامع����ات الخاصة إلى جان����ب جامعة الكويت، 
وم����ع ذلك ما زالت الحاجة الملحة للبالد تتطلب 
إنش����اء جامعة جديدة تحقق السرعة في التدفق 
العلمي والتدفق الحر للمعلومات التي تتناسب 
علميًا وتطبيقيًا م����ع المنجزات الحضارية، األمر 
ال����ذي تطلب الس����عي لتحقيق حاج����ات التعليم 
الجامع����ي والتطبيق����ي وربطه بتط����ور المجتمع 
وبم����ا يتواف����ق مع التوجيه����ات العام����ة للدولة، 
ويرتب����ط برؤية إجتماعية تخدم األهداف الوطنية 
والحركة العلمية المتسقبلية في معالجة قضايا 
التعلي����م العالي التي تقوم عليها جامعة الكويت 
والهيئ����ة العامة التعلي����م التطبيقي والتدريب ما 
يحق����ق الكثير م����ن المزايا في جمي����ع المجاالت 
الحياتية والثقافية إس����تهدافًا لتحقيق مس����توى 
أكاديمي متميز يجمع بين نش����ر الثقافة العلمية 
وتش����جيع البحث العلمي والدراس����ات والبحوث 
الميداني����ة، للمس����اهمة ف����ي التق����دم العلم����ي 

والتقني في البالد واإلرتقاء بمستويات األداء.

ويتض����ح م����ن النص����وص أنها توات����رت على 
تأكي����د أهمية التع����اون المثمر وتب����ادل الخبرات 
واإلمكان����ات العلمية والفنية بين كوادر الجامعة 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
ضوء التفاهم والتشاور وتبادل الرؤى سعيًا إلى 

تحقيق الغاية التي استهدف القانون تحقيقها.

لذل����ك كان هذا القانون وال����ذي يقضى في 
الم����ادة )2( منه بالتزام الدولة القيام خالل ثالث 
س����نوات من تاريخ صدور القانون بإنشاء جامعة 
حكومية مس����تقلة عليمًا وإداريًا وماليًا، وتتمتع 
بالش����خصية اإلعتباري����ة المس����تقلة تحت إس����م 

)جامعة جابر األحمد(.

وبذلك فإن هذا القانون يحمل إش����ارة هامة 
إلى وج����ود تكامل م����ع مخرجات الهيئ����ة العامة 
للتعلي����م التطبيق����ي والتدري����ب، مم����ا يس����مح 
لخريجي الهيئة باس����تكمال دراس����اتهم الجامعية 
وفقًا للشروط العلمية، وفي ذات الوقت تكون 
ه����ذه الجامعة إضافة تس����توعب راغب الدراس����ة 
الجامعي����ة م����ن خريج����ي الثانوية العام����ة والذين 

يتزايد أعدادهم عامًا بعد عام.

الجامع����ة،  أه����داف   )3( الم����ادة  وح����ددت 
واش����تملت المادة )4( على أن تبدأ نواة الجامعة 
بالعم����ل الف����وري م����ن خالل نق����ل كلي����ة التربية 
للتعلي����م  العام����ة  للهيئ����ة  التابع����ة  األساس����ية 
ث����الث  إنش����اء  ويتبعه����ا  والتدري����ب  التطبيق����ي 
كليات أساس����ية تمنح درجة البكالوريوس وهي 
)الهندس����ة، والحق����وق، والعل����وم اإلداري����ة وأي 
كلي����ات أخرى بالهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب تس����تكمل درج����ة البكالوريوس خالل 
)3( س����نوات م����ن تاري����خ العمل به����ذا القانون(، 
عل����ى أن يكون إنش����اء الكلي����ات المانح����ة لدرجة 
البكالوري����وس ودمجها وإلغائها بناء على توصية 

مجلس الجامعة.

ونصت الم����ادة )5( على أن تك����ون للجامعة 
ميزانية ملحقة،كما يخضع أعضاء هيئة التدريس 
والعاملي����ن بالجامع����ة ف����ي ش����ئونهم المالي����ة 
واإلداري����ة ل����ذات القواعد المطبق����ة على أعضاء 

هيئة التدريس والعاملين بجامعة الكويت.

وأوضح����ت المواد م����ن )11-17( األقس����ام 
العلمي����ة التي تتألف منه����ا الكلية. ونصت على 

أن يك����ون ل����كل كلي����ة مجل����س وللمجل����س أن 
يف����وض بع����ض اختصاصاته إلى عمي����د الكلية، 
كما أوضحت المواد كيفي����ة تعيين عميد الكلية 
واختصاصاته، وذلك على أس����اس مبادئ تكافؤ 
الفرص مما يعنى إتاحة الفرصة لمن لم يسبق 
له أن شغل منصب عميد عن غيره بذات الدرجة 
العلمي����ة وس����بق تعيينهم به����ذا المنصب، إلى 
جان����ب الدرج����ة واألقدمي����ة العلمية واستش����ارة 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مع األخذ باإلعتبار 
المش����اريع العلمية المقدمة والجائزة على جوائز 
محلية أو عالمية، وأش����ارت إلى أن يكون لعميد 
الكلي����ة مس����اعد أو أكث����ر م����ن بين أعض����اء هيئة 
التدري����س، وأضحت كذلك إختصاصات مجلس 

الكلية.

وج����اء بالم����ادة )19( أن ال يج����وز ألي م����ن 
القياديين أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو 
أقاربهم من الدرجة األولى التعاقد مع الجامعة.

ونصت المواد )من 22 إلى 28( على حقوق 
والتزام����ات أعض����اء هيئ����ة التدري����س والفئ����ات 
وإج����راءات  وقواع����د  المس����اندة،  األكاديمي����ة 
مس����اءلتهم، وحق إنش����اء رابطة لكل من أعضاء 
األكاديمي����ة  للفئ����ات  التدري����س وأخ����رى  هيئ����ة 

المساندة وثالثة لطلبة الجامعة.

ونص����ت الم����ادة )29( على أن ينق����ل أعضاء 
هيئ����ة التدريس م����ن العاملي����ن بالهيئ����ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدري����ب، في تاريخ العمل 
بالقان����ون، إلى الكلي����ات المناظرة لتخصصاتهم 
دون  يح����ول  مم����ا  القان����ون،  بق����وة  بالجامع����ة 
خضوعهم الش����تراطات ومعايير أخرى تقديرية، 
ويج����ري ه����ذا النقل ب����ذات حقوقه����م الوظيفية 
والمالي����ة أو وفقًا ل����كادر الجامعة، أيهما أفضل، 
وذلك خالل الس����نوات الثالث المحددة إلنش����اء 
الجامعة وفي غير ه����ذه الحاالت يخضع التعيين 
بالجامع����ة للقواع����د والضواب����ط الت����ي تحدده����ا 

لوائحها المنظمة لهذا الغرض.

ونص����ت الم����ادة )31( عل����ى أحقي����ة خريج����ي 
الهيئة العامة للتعلي����م التطبيقي والتدريب من 

جامعة جابر األحمد... إلى أين

ه���ل تتذك���رون جامعة جاب���ر األحمد؟.. لق���د صدر يوم 
5/6/2012 القان���ون رق���م )4( لس���نة 2012 ف���ي ش���أن 
إنش���ائها، وللتذكي���ر س���نوضح هن���ا المذك���رة اإليضاحية 
للقان���ون  المذكور كما وردت بجريدة الكويت اليوم العدد 

؟)1083( الصادر يوم 15/6/2012.
جاء في المذكرة اإليضاحية ما يلي:
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؟
حمل����ة الدبل����وم اس����تكمال دراس����تهم الجامعية 
للحص����ول على درجة البكالوري����وس، مما يعالج 
ما يضط����ر إليه بعض خريج����ي الهيئة من حملة 
الدبلوم لإلغت����راب واإللتحاق بالجامعات العربية 
واألجنبية خارج الكويت مع ما يتعرضون له من 
مش����كالت التخفى، وهو األمر الذي يستوجب 
أخذ تلك باإلعتبار عند وضع البرامج العلمية في 

الجامعة.

ونص����ت المادة )33( عل����ى تخصيص مباني 
كلي����ة التربي����ة األساس����ية التابعة للهيئ����ة العامة 
الس����تخدمات  والتدري����ب  التطبيق����ي  للتعلي����م 
الجامعة وأك����د النص على وجوب التقيد بأحكام 
القانون رقم )24( لسنة 1996 في شأن تنظيم 
التعلي����م العال����ي ف����ي جامع����ة الكوي����ت والهيئة 
العامة للتعلي����م التطبيقي والتدري����ب والتعليم 
ف����ي الم����دارس الخاصة ف����ي هذا الش����أن، وهو 
القان����ون ال����ذي يؤكد عل����ى منع االخت����الط على 

التفصيل الوارد به.

ونص����ت الم����ادة )34( عل����ى أن يرف����ع رئيس 
مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا 
عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارس����ين 

فيها، وذلك بعد اعتماده من مجلس الجامعة.

كم����ا نص����ت الم����ادة )35( عل����ى أن يس����تمر 
العم����ل باللوائح والنظ����م والق����رارات المعمول 
بها في ش����أن الهيئة العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدري����ب في تاريخ العمل بهذا القانون، عدا ما 
يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى حين اس����تبدالها 
بغيرها. كما تس����ري القوانين واللوائح المعمول 
به����ا في الدولة فيما لم ي����رد به نص خاص في 

هذا القانون واللوائح المنفذة له.

ونص����ت المادة )36( عل����ى أن تصدر الالئحة 
التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض 

وزير التعليم العالي وذلك خالل س����تة أشهر من 
تاريخ العمل بأحكام القانون.

مالحظات

1( تم����ت الموافقة باإلجماع ف����ي المداولة 
األولى لمجلس األم����ة يوم 29/3/2012م على 

مشروع القانون.

2( تم����ت الموافقة باإلجماع ف����ي المداولة 
الثانية لمجلس األمة يوم 26/4/2012م وذلك 

بعد إجراء بعض التعديالت.

3( م����ن أهم هذه التعدي����الت حرمان جامعة 
جاب����ر األحمد من حقه����ا في المس����اواة بجامعة 
الكويت وخصوصًا فيم����ا يتعلق بالميزانية التي 
ت����م تعديلها من ميزانية مس����تقلة إل����ى ميزانية 

ملحقة.

4( تم إلغاء الماة )25( من مش����روع القانون 
والت����ي ت����م إقرارها ف����ي المداول����ة األولى وهي 

تنض على مايلي:

مادة »25»: يس����تحق عضو هيئ����ة التدريس 
والفئات األكاديمية المساندة المرتب والبدالت 
التي تقررها الهيئة لهم ويش����مل ذلك باإلضافة 
إلى المرتب واألساسي والعالوة االجتماعية ما 

يلي:

1. عالوة سكن وبدل أثاث ويحددها مجلس 
إدارة الجامعة ما لم يكن العضو متمتعًا بس����كن 

خاص أو حكومي.

2. توفير الع����الج الصحي الكامل على نفقة 
الجامع����ة ألعض����اء هيئ����ة التدري����س والتدري����ب 

والفئات األكاديمية المساندة وأسرهم.

3. تتكف����ل الجامعة بتوفي����ر العالج التأميني 
الكامل والتعويض المالي لعضو هيئة التدريس 

عن األمراض واإلصابات التي يتعرضون لها أثناء 
تأدية عملهم أو بسبب الوظيفية أو مناسبتها.

وتق����وم الجامع����ة بدف����ع نفق����ات ورس����وم 
التعلي����م الجامع����ي ألبناء أعض����اء هيئة التدريس 
حال دراس����تهم وكذلك بمختلف مراحل التعليم 

العام والحكومي.

حملة شرسة ضد الجامعة:

ف����ور الموافق����ة اإلجتماعي����ة لمجلس األمة 
مش����روع قانون جامعة جابر قام البعض بش����ن 
حملة شرس����ة ظالمة ضد الجامعة مطالبين برد 
القانون حرص����ًا على »الصالح الع����ام« والصالح 
العام مظلوم مظلوم مظلوم يا ولدي فكم من 
األثام ارتكبت باسمه وهو منها برئ براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب، واستمرت الحملة حتى ظن 

الجميع أن القانون مردود مردود مردود.

وفيم����ا يلي أمثلة لما نش����ره أعضاء بالحملة 
الضارة بالصحف الكويتية:

1( الطليعة )2/5/2012(.

 ،)11/5/2012(  ،)3/5/2012( الوط����ن   )2
.)3/6/2012( ،)25/5/2012(

3( القبس 5/5/2012 )صفحة كاملة(.

4( األبن����اء 7/6/2012 )مقالة بعنوان ش����كرا 
لرد القانونيين منظمة الش����كر لرد قانون جامعة 
جابر الذي كان قد صدر فعال قبل نشر المقال(.

وأخيرًا صدر القانون:

وص����در القانون رق����م 4 لع����ام 2012م يوم 
5/6/2012م بشأن جامعة جابر األحمد الصباح.

ويتبقى لنا تساؤالت:
1( لم���اذا التعتي���م عل���ى أخب���ار 

الجامعة؟

2( لم���اذا التأخي���ر ف���ي تطبي���ق 
قانون الجامعة؟

3( أي���ن اختفى مؤي���دو الجامعة 
والمطالبين بها؟

م���ع  التع���اون  س���يتم  ه���ل   )4
الرابطة وأعضاء هيئة التدريس في 

هذا الشأن؟
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نظم����ت رابط����ة أعض����اء هيئ����ة 
التدري����س بالهيئة العام����ة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب ن����دوة تحت 
عن����وان "خط����وات التحك����م بالوزن 
المثالي" حاضر بها د. أحمد الهيفي 
من قس����م علوم األغذية والتغذية 

في كلية العلوم الصحية.

الن����دوة مس����اء يوم  وأقيم����ت 
 16/10/2012 المواف����ق  الثالث����اء 
بمنطق����ة  الرابط����ة  مس����رح  عل����ى 
األول����ى  الن����دوة  وه����ي  العديلي����ة 
بالموسم الثقافي الجديد للرابطة، 
وج����اءت الن����دوة تماش����يا م����ع يوم 
الغ����ذاء العالم����ي ال����ذي يحتف����ل به 
العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام.

الرابطة نظمت "خطوات التحكم بالوزن المثالي"   

رابطة تدريس التطبيقي 
نظمت عمرتها الرمضانية 

لألراضي المقدسة 

رابطة تدريس التطبيقي 
أقامت غبقتها الرمضانية

نظمت اللجن����ة االجتماعي����ة برابطة 
أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة 
التطبيق����ي والتدري����ب رحلتها  للتعلي����م 
لألراضي المقدسة ألداء مناسك العمرة 
يوم الس����بت الموافق 4/8/2012، إلى 

يوم 7/8/2012 

الرابط����ة  أن  إل����ى  د.الفاي����ز  وأش����ار 
حرص����ت على تنظيم تل����ك الرحلة خالل 
ش����هر رمضان المب����ارك الغتنام نفحات 
تلك األيام المباركة باألراضي المقدسة 
في التق����رب إلى الله عز وج����ل، ولزيادة 
أطر التواصل واأللف����ة فيما بين أعضاء 

هيئة التدريس، 

كعادتها الس����نوية نظمت رابطة أعض����اء هيئة التدريس 
ف����ي الهيئ����ة العام����ة للتعلي����م التطبيقي والتدري����ب غبقتها 
الرمضانية بحضور حشود كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية 
وتوافد أعداد كبيرة من المهنئين واستمر استقبال المهنئين 
األثنين الموافق 30/7/2012 من الساعة 9 إلى 11 مساء، 
وكان ف����ي اس����تقبال ضي����وف الغبقة كافة أعض����اء الرابطة 

يتقدمهم رئيس الهيئة اإلدارية د.معدي العجمي.

هذا وقد س����ادت الغبقة أجواء رمضانية متميزة مفعمة 
بنفحات إيمانية، وشهدت حوارات أخوية بين الحضور وتبادل 

اآلراء حول العديد من القضايا المطروحة على الساحة.

وعل����ى هامش األمس����ية أكد رئيس اللجن����ة االجتماعية 
بالرابطة د.محمد الفايز أن الرابطة حريصة على تفعيل دورها 
االجتماع����ي وتفعي����ل أطر التواص����ل بين كافة منتس����بيها، 
مشيرا إلى أن هذه األمسية تأتي انطالقا من قناعة الرابطة 
بض����رورة إحي����اء مثل تلك المناس����بات العط����رة التي تجمع 
أعضاء هيئ����ة التدريس ليتم خاللها تبادل اآلراء وطرحها في 
جو أخوي بعيدا عن مس����ئوليات العم����ل األكاديمي لتجديد 

نشاطهم وتحفيزهم على مزيد من البذل والعطاء.
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أقام قسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية حفل غداء تكريما لكل 
م���ن رئيس القس���م د. نادر الجيران لترقيته من اس���تاذ مس���اعد الى 
اس���تاذ مش���ارك وكذلك د. فيصل صبار العنزي لترقيته من اس���تاذ 
مس���اعد الى استاذ مشارك و أ. وفاء الغانم لترقيتها من مدرس الى 
محاض���ر وذلك ي���وم الثالثاء المواف���ق 27/11/2012 وذلك بحضور 
أعض���اء هيئ���ة التدريس بالقس���م والكلية بما فيهم عمي���د الكلية د. 

مشعل خميس متلع ومساعدي العمداء. 

قسم المحاسبة بكلية الدراسات 
التجارية يكرم أساتذة القسم الذين 

حصلوا على ترقيات

نظم مكتب النش����اط والرعاية الطالبية بكلية 
الدراس����ات التجارية لقاءات رياضية في صالة 
كلية البنين لعب خاللها اساتذة الكلية وبعض 
الطلب����ة عدة ألعاب رياضية كالس����لة والطائرة 

مساء كل اثنين من كل اسبوع.

مكتب النشاط 
والرعاية الطالبية 
بكلية الدراسات 

التجارية ينظم لقاءات 
رياضية لألعضاء

اق���رت اللجن���ة التنفيذية في الهيئة ف���ي اجتماعها يوم االربع���اء 28/11/2012 
اعتماد مسمى قسم السكرتارية التطبيقية بديال عن اسم اآللة الكاتبة.

تغيير مسمى قسم اآللة الكاتبة

كلية التمريض حاضرت عن عمليات التجميل وأثرها على صحة االنسان

ضمن األنشطة الثقافية وخدمة المجتمع عقد قسم العلوم 
الطبية الحيوية بكلية التمريض ندوة علمية بعنوان “عمليات 
التجميل والمواد المستخدمة بها وأثارها على صحة االنسان” 
للدكتورة س���هام مصطفى وذلك في مدرسة جليب الشيوخ 
الثانوي���ة للبن���ات بحض���ور م���ن إدارة المدرس���ة والمعلمات 
وطالبات المدرسة ومشاركة طلبة وطالبات مدارس مختلفة 

من المنطقة التعليمية.

كلية الدراسات التجارية 
شاركت  تشارك بأسبوع 

الطب النووي العالمي
تح���ت رعاية عميد كلي���ة الدراس���ات التجارية د. 
مش���عل خميس متلع  اقامت الكلية محاضرة 
تعريفي���ة ع���ن الطب الن���ووي وذلك بمناس���بة 
احتفاالت اس���بوع الطب الن���ووي العالمي يوم 

.23/11/2012

برنامج تدريبي 

"ال تشتريه 
بل اصنعه" 

بالتكنولوجيا 

نظم���ت كلي���ة الدراس���ات التكنولوجية و مركز 
اب���ن الهيث���م للتدري���ب اثن���اء الخدم���ة بالهيئة 
برنام���ج تدريب���ي لتكنولوجي���ا المختبرات تحت 
عن���وان " ال تش���تريه بل اصنع���ه " بالفترة من 
22-19 نوفمبر بكلية الدراس���ات التكنولوجية 
و بمش���اركة م���ن جامع���ة الكوي���ت و معه���د 
الكوي���ت لألبح���اث العلمي���ة و وزارة التربي���ة ، 
حاضر بالبرنامج االستاذة الزائرة / جين نيكلس 
م���ن المملكة المتح���دة و عدد من األس���اتذة 

المختصين من داخل الهيئة.

كلية الدراسات التجارية نظمت 
أسبوعها الثالث لإلرشاد والتوجيه

المس���اعد  العمي���د  أعل���ن 
للشئون الطالبية في كلية 
“بنين”  التجارية  الدراس���ات 
د.أحم���د الحني���ان أن الكلية 
إرش���اديا  نظم���ت أس���بوعا 
ثالثا جاء تحت ش���عار “نبيك 

تتفوق” وذلك خالل الفترة من 3 - 5 ديس���مبر الجاري. 
وأوض���ح د. الحنيان أن األس���بوع اإلرش���ادي جاء بهدف 
مس���اعدة الطال���ب عل���ى تحقيق أقصى درج���ات النجاح 
ولتدريب���ه عل���ى اتخ���اذ الق���رار المناس���ب، والعمل على 
إكسابه عددا من المهارات األساسية التي تساعده على 

النجاح والتفوق وفقا للنظم واللوائح.

إستضافات علمية في كلية شهد تفاعال كبيرا من الطلبة
الدراسات التكنولوجية 

اس���تضافت كلية الدراس���ات التكنولوجي���ة وفدا من 
عملي���ات الخفجي المش���تركة )ش���ركة ارامكو ألعمال 
الخليج والش���ركة الكويتي���ة لنفط الخلي���ج( حيث كان 
في استقبال الوفد مساعد العميد للشؤون الطالبية 
بالكلية د. سعد فهد الكفيف. تبادل الطرفان وجهات 
النظر واالطالع على اخر البرامج التي تقدمها الكلية.

اقرار برنامج دبلوم “العمارة” في 
كلية الدراسات التكنولوجية

اعتمدت لجنة الش���ؤون العلمية في كلية الدراس���ات 
التكنولوجية برنام���ج دبلوم العمارة للراغبين بالتقدم 
للكلي���ة واوصت بتطبي���ق البرنامج وم���ن ثم اعتماد 

جودته وضبطه.
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الوطني  الجهاز  بإنشاء  قرار  الحجرف  نايف  الدكتور  الوزير  أصدر 
عايض  د.  وتسمية  التعليم  جودة  وضمان  األكاديمي  لالعتماد 
المري مديرا عاما لهذا الجهاز، كما صدر ايضا المرسوم األميري 

لهذا الجهاز في أغسطس 2012. 
• متى يتم تنفيذ المرسوم األميري والقرار الوزاري المشار 

إليهما؟
• ومتى يتم االستعانة بالخبرات الخليجية وغيرها في هذا 

الشأن؟
• ومتى نري هذه األحالم محققة علي أرض الواقع؟

االعتماد األكاديمي وجودة التعليم

أهمية 
التعليم التطبيقي!!

آلية األبحاث التطبيقية

منذ أنشأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عام 1982، 
وال يزال بعض اإلعالميين والسياس���يين وغيرهم مصممون علي 
تسمية الهيئة بمسمي “ المعهد التطبيقي”، علما بأن الهيئة تضم 

خمس كليات تطبيقية وعدد ال يحصي من المعاهد التدريبية.
• متى يكف هؤالء عن تكرار الخطأ؟

• ومتى يصرحون أو يكتبون بموضوعية؟

المعهد التطبيقي

نشرت جريدة الجريدة يوم 24/11/2012 أنه 
في أعق���اب الركود الكبي���ر تعلم اآلالف من 
الخريجين االمريكيين الدرس المرير المتمثل 
تضم���ن  ال  الجامعي���ة  الش���هادات  أن  ف���ي 
بالضرورة عماًل مس���تقرًا واختار العديد منهم 

العودة للدراسة في كليات تطبيقية.
• متى نتعلم الدرس من اآلخرين؟

ورد بجريدة القبس يوم 23/10/2012 أن الهيئة اتخذت خطوة 
عملية باتجاه السيطرة علي فوضي البحث العلمي في كلياتها 
 ً وفدًا  الهيئة  في  العلمية  الشئون  لجنة  وشكلت  ومعاهدها 

لالجتماع والتنسيق مع المسئولين بمعهد األبحاث العلمية بهدف 
تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين اختصاصها التدقيق علي أبحاث أساتذة 

الهيئة وتمويلها.
• متى يتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال اللجنة المشتركة؟

• ومتى يتم تشكيل لجنة سوبر عليا التخاذ القرارات المناسبة؟

متى

خبر .....وتعليق
فراغ إداري

نشرت القبس يوم 25/9/2012 أن بعض المصادر استغربت تباطؤ إدارة الهيئة في حسم قضية 
الفراغ اإلداري بالمناصب اإلشرافية بكليات الهيئة.

• أكيد أن “الهيئة” المقصودة في هذا الموضوع هي الهيئة العامة لإلسكان!!!!!
تكريم

نشرت “الوطن” يوم 23/10/2012 أن الهيئة اإلدارية لإلتحاد الوطني لطلبة الكويت في المملكة المتحدة وايرلندا قد كرمت الدكتور معدي 
العجمي رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس لجهوده لدعم الطلبة الدارسين بالخارج.

• أن الرابطة دائما تدعم الجميع للنهوض بالتعليم التطبيقي والعالي داخل وخارج الكويت وتفتح قلوبها وعقولها لكل االتحادات والروابط 
التدريسية والطالبية.

حاسبات عمالقة
نشرت الشروق المصرية يوم 23/10/2012 أنه من المفترض االنتهاء قريبا من تصنيع حاسب سوبر باسم “التيتان” لديه إمكانية تفوق إمكانية 
نصف مليون حاسب عادي مجتمعين ويستهللك سنويًا كهرباء تكلف ما يزيد عن 40 مليون دوالر، ويقوم بأجراء 20 ألف تريليون مسألة 
حسابية في الثانية. كما يتوقع الخبراء أن يتم تطوير جهاز حاسب عمالق في جامعة كامبردج يفوق قدرات “التيتان” بأكثر من مائة وخمسين 

مرة وذلك عام 2022.
• ماذا ستقدم الهيئة للعالم عام 2022 غير صرف المستحقات المالية ألعضاء هيئة التدريس والمنتدبين عن األعوام الدراسية ابتداء من 

2001 2002-؟



نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

8th Issue - DEC. 2012
www.paaetfaculty.com

15

إلغاء لجنة المقابالت في التطبيقي
طالب أحد مرشحي مجلس األمة )األنباء 17/11/2012( بإلغاء لجنة المقابالت في التطبيقي ألنها تقتل الكفاءات.

• نتمنى إلغاء جميع اللجان بجميع المؤسسات والوزارات حتى ال يتم ايضا قتل الكفاءات في الدولة )وجهة نظر(!!!!

علماء زاهدون
عن عالم اليوم )21/10/2012( أن العالم الياباني الفائز بجائزة نوبل للطب هذا العام كان يقوم بإصالح غسالته المعطلة حين تلقي 

اتصاال بفوزه بالجائزة، وقد أعلن 16 وزيرًا يابانيًا أن كل منهم سيقدم 126 دوالر هدية للعالم ليتمكن من شراء غسالة جديدة.
• بسبب الزهد والتركيز علي العلم حصل علي الجائزة. أما نحن فقد انشغلنا عن العلم بمشاكلنا المختلفة والبركة في » الهيئة« 

وديوان الخدمة المدنية!!!!!

ومنا إلي الخدمة المدنية
عن األهرام )20/11/2012( أن كرم )108 سنة( وزوجته كناري )100 سنة( دخال موسوعة جينس لألرقام القياسية ألطول زواج في 
العالم )87 سنة زواج( وهما يفضالن أن يسمي زواجهما اسعد زواج بالعالم وينصحان بإتباع التالي )اإلخالص – االعتناء بالطرف 

اآلخر- التسامح –حسن االستماع(.
• ومنا إلي الخدمة المدنية لتمديد سن التقاعد إلي 108 سنة علي األقل!!!!!

عدم التوازن مسلسل مستمر
استغرب د. وليد العوضي عضو الهيئة اإلدارية للرابطة يوم 5/9/2012 بجريدة الوطن-عدم التوازن في اختيار أعضاء هيئة التدريس 

لرئاسة المكاتب الثقافية الكويتية بالخارج وخصوصًا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.
• نحن ال نستغرب ذلك – عادي !!!!!!

تواصل وتنسيق
قال د. وائل الحساوي عميد كلية الدراسات التكنولوجية يوم 15/11/2012 بجريدة الوطن »نحن علي تواصل مع رابطة أعضاء هيئة 
التدريس ولدينا عضوين منتخبين من كلياتنا ونقوم بالتنسيق في تبني قضايانا كما قامت الرابطة أخيرا بتكريم برامجنا األكاديمية 

المعتمدة.
• يسعدنا أن نؤكد أن د. وائل الحساوي كان وال يزال من أكثر أعضاء الرابطة فعالية ونشاطًا وأداء، وأن هناك تنسيقًا دائمًا بين 
الرابطة وجميع الكليات التطبيقية بالهيئة، وأن الرابطة قامت بتكريم االنجازات العلمية واألكاديمية لكليات الهيئة وأعضاء هيئة 

التدريس بها.

ال خالف مع الرابطة 
نشرت الوطن يوم 21/10/2012 تأكيد د. محمود فخرا المدير العام للهيئة باإلنابة أنه علي أتصال مع رابطة أعضاء هيئة التدريس 
وكذلك رابطة أعضاء هيئة التدريب ونقابة التطبيقي واتحاد الطلبة مشيرا إلي أنه ال يوجد أبواب مغلقة بين أية أطراف وأن الهيئة 

ترحب بالتعاون معهم.
• أننا سعداء بهذا التعاون وتكرار زيارة د. محمود فخرا للرابطة ومشاركته في اللقاءات المفتوحة بين قياديي الهيئة وأعضاء هيئة 
التدريس بمقر الرابطة، ولكننا نأمل بسرعة إنجاز المعامالت إلعطاء أعضاء هيئة التدريس مستحقاتهم وفي مقدمتها مستحقات 

الرابطة لدي الهيئة والله المستعان.
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حكمة العدد

الغرب ليسوا عباقرة ونحن 
أغبياء !! هم فقط يدعمون 
الفاشل حتى ينجح ! ونحن 

نحارب الناجح حتى يفشل !! 
)د. أحمد زويل(.

أسرة التحرير

رئيس التحرير
د. أحـمـد الحـنـيـــان

االشراف العام
د.     أحــمــد عــــرفـــة

هيئة التحرير
ــادي ــك م ــد  ــم أح م. 
المـزيـدي حنـــــان  د. 
محــمـد سـويـلـم  د. 
حـــمــــودة عـــادل  أ. 

يسرنا  استقبال ارائكم وأخباركم من خالل 
مراسالتكم على االيميل التالي
rabitanews@hotmail.com

أسئلة بريئة 
جدًا ؟!!!

• أكمل المتوالية التالية 750 - 6000 
- 6000 - ............. ؟؟؟؟؟؟؟؟

• ق���ال صديق���ي الفيلس���وف : أحب 
الس���اعات إلى قلبي ..........الساعات 

الزائدة 

• اختر اإلجابة المناسبة :

ك���ورس   + 6س���اعات   + س���اعات   6
صيف���ي = ) س���يارة جديدة ( ) س���ياحة 

جديدة ( ) ....... جديدة (

• » أي���ن الالب توب الجديد ؟ س���ؤال 
األبن���اء الدائم لعضو هيئ���ة التدريس 

..... و منا للهيئة المحترمة .

• بعد الس���اعات الزائ���دة و االب توب 
. هل تتم الموافق���ة على نقل أعضاء 
هيئ���ة التدريس بالطائ���رات العمودية 
للمجم���ع التكنولوج���ي و بي���ن كليات 

الهيئة ؟ ........ زحمة يا دنيا زحمة 

المستحقات المالية ومستحقات المهام العلمية 
واإلضافي والمبتعثين والمنتدبين ... إلخ

نغزات

في  ويكون  الكويت  جامعة  بزميلتها  وتلحق  »اإلداري«  الرشد  سن  الهيئة  تبلغ  متى 
مقدورها إتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق العدالة لمنتسبيها بدون إذن أو وصاية من أحد؟

لماذا ال يصدر المسؤولون في »الهيئة« أو »الخدمة المدنية« القرارات المناسبة 
لرفع الظلم عن األساتذة المنتدبين الذين لم تتحرك مستحقاتهم المالية عن الساعات 

التدريسية منذ إنشاء الهيئة ؟

صدقونا حتى لو أصدرتم القرارات تحقيقا للعدالة وتقربا إلى الله تعالى فاطمئنوا 
تمامًا فإن الهيئة بها الكثيرون الذين سيحولون هكذا قرارات إلى حبر على ورق... والله 

المستعان.


