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لقاء مهم ومثمر مع سمو رئيس مجلس الوزراء اإلفتتاحية

التقــت رابطة أعضاء هيئة التدريس ســمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح 

يوم 24-3-2013,حيث عرضت الرابطة خالله العديد 

من قضايا أعضاء هيئة التدريس وكان عىل رأســها 

قضية الســاعات اإلضافية، والكادر الجديد الذي 

كانت الرابطة قد تقدمت به لديوان الخدمة املدنية 

واملزايا التي يتضمنها هــذا الكادر كتوفري التأمني 

الصحي وتعليم األبناء وغريها من املزايا التي توفر 

االستقرار ألعضاء هيئة التدريس، فضال عن املطالبة 

مبساواة أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي بزمالئهم 

يف جامعة الكويت ووضع آلية تضمن عدم تأخر 

املستحقات املالية.

ورشحت الرابطة األعباء التي يتحملها أعضاء هيئة 

التدريس بسبب األعداد املتزايدة للطلبة، وكذلك 

تم التطرق لرضورة االهتامم بالربامج الدراســية 

وتطويرها، وتفعيل برامج البكالوريوس ال ســيام 

أن هناك برامج بكالوريوس معدة للتطبيق بكليتي 

الدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية، والعمل 

عىل رسعة اإلنجاز من مرشوع جامعة جابر، واالستعانة 

باألساتذة ممن بلغوا 65 عاما وعدم إحالتهم للتقاعد.

وتوجه د. العجمي بجزيل الشــكر والعرفان لسمو 

رئيس مجلس الوزراء الستامعه لقضايا األساتذة بصدر 

رحب، حيث تفهم مدى أهمية القضايا التي طرحتها 

الرابطة، وأشاد بالدور الهام الذي يقوم به أعضاء 

هيئة التدريس يف تعليم األجيال، ووعد بالعمل 

عىل حلها، كام مثن د.العجمي ألعضاء مجلس األمة 

رسعة تجاوبهم مع مطالب الرابطة وخص بالذكر 

النائب خالد الشــليمي الذي كان له دورا بارزا يف 

تنسيق لقاء الرابطة مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

الرابطة باركت تعيني د. فاطمة الكندري 
نائبا للمدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث

بحمد الله وتوفيقه ومبساندتكم ودعمكم ومشاركتكم 

... أنجزنا الكثري من األنشطة واملطالبات وقدمنا 

الكثري من االنجــازات، وطموحنا هو أن يوفقنا 

الله يف تحقيق جميع أهداف الرابطة ومن أهمها 

األنشطة الثقافية والعلمية والقومية واالجتامعية 

واملهنية مبا يريض الله ويرضيكم. 

وعىل ســبيل املثال التقينا يف ديســمرب 2012 

معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل د. نايف 

الحجرف وبحثنا معه عددًا كبريًا من قضايا الهيئة 

ومطالب الهيئة التدريسية، فقد ناقشنا موضوع 

املناصب اإلرشافية، والتقويم الدرايس املوحد 

للمؤسسات التعليمية، والكادر الجديد، وبعض 

القضايا التدريسية والبحث العلمي ومتديد سن 

التقاعد، وبحمد الله وتوفيقه وافق مجلس األمة 

يف أوائل إبريل املايض عىل رفع ســن التقاعد 

إيل 75 سنة. 

أما يف مارس 2013 فقد ترشفنا بلقاء سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح 

وعرضنا عليه العديد من القضايا كان عىل رأسها 

الساعات اإلضافية والكادر الجديد وبحمد الله 

وتوفيقه تم حل مشكلة الساعات اإلضافية. 

كام أنجزنا يوم 2013/4/22 امللتقي الثقايف للرابطة 

تحت عنوان "صناعة املستقبل بالتعليم" وذلك 

إسهامًا منا يف دعم أهداف التنمية واالرتقاء باملجتمع 

وترسيخ القناعة بأن كل مواطن هو جزء من الرثوة 

البرشية التي يجب مواصلة تنميتها واستثامرها 

يف آن واحد يف عملية مستمرة متصاعدة. 

والتقينا يوم 2013/5/2 األستاذة الدكتورة فاطمة 

الكندري نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 

والبحوث وقد وعدتنا بإعــادة النظر يف الئحة 

الفصل والتدريب الصيفي مبا يحل مشكلة أعضاء 

هيئة التدريس من حملة املاجستري. 

واخريًا نعدكم بأننا بأذن الله تعايل لن نألوا جهدًا 

يف تقديم املزيد واملزيد.

د. معدي العجمي    

       رئيس الرابطة

 باركــت الهيئة اإلداريــة لرابطة أعضــاء هيئــة التدريس يف بيان صحــايف تعيني 

د. فاطمة الكندري نائبا ملدير عام الهيئة لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، متمنية 
لها التوفيق والسداد يف القيام مبهام هذا املنصب، وقالت أن الهيئة اإلدارية بكاملها 

متد لها يد التعاون يف سبيل تحقيق التقدم للتعليم التطبيقي بشكل عام ولقضايا 

أعضاء هيئة التدريس بشكل خاص..
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التعليم  ووزير  الرتبية  وزير  استقبل 

العايل د.نايف فالح الحجرف وفدا من 

رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات 

التطبيقية حيث كشف رئيس الرابطة 

د.معدي العجمي أن اللقاء تناول بحث 

عددا من القضايا الخاصة بالهيئة ومطالبات 

أعضاء هيئة التدريس تم حرصها يف 4 

محاور رئيسية، حيث كان املحور األول 

حول إدارة الهيئة وما تعانيه من مشاكل.

وطالبت الرابطــة بوضع حد لقضية 

وتأخر  الشاغرة،  اإلرشافية  الوظائف 

الهيئة وعدم بتها يف تشــكيل لجان 

التحقيق، ورضورة تدخل معايل الوزير 

بشــكل عاجل والعمل عىل استقرار 

الهيئة من خالل إيجاد حلول للقضايا 

العالقة، وتوحيد التقويم الدرايس يف 

الجامعة والتطبيقي ووزارة الرتبية ملا 

فيه من نفع لألرسة الكويتية واملجتمع 

ككل، بينام تضمن املحور الثاين املزايا 

املالية ألعضاء هيئة التدريس ومنها 

إقرار الكادر الذي تقدمت به الرابطة 

من قبل، حيث أقرت كوادر للعديد من 

الوزارات بالدولة وُمنعت عن أعضاء 

هيئة التدريس عىل الرغم مام يقومون 

به من جهــود يف خدمة مجتمعهم،  

كام طالبت الرابطة تثبيت عالوة بدل 

السكن ليكون 500 دينار لتوفري االستقرار 

لعضو هيئة التدريس، فضال عن توفري 

التأمني الصحي، وتعليم األبناء، والتذاكر 

السنوية، وإقرار بدل مهنة طبي ألعضاء 

هيئة التدريس "األطباء" بكلية العلوم 

الصحية أسوة بأعضاء هيئة التدريب 

بذات الكلية.

وتضمن املحور الثالث القضايا التدريسية، 

ومنها إضافة درجة محارض أول، بحيث 

يضاف املسمى للوصف الوظيفي من 

خالل مجلس إدارة الهيئة، وإضافة ممثلني 

عن الرابطة للمكتب التنفيذي لجامعة 

جابر، ورسعة البت يف تطبيق برامج 

البكالوريوس يف التخصصات التي انتهت 

الكليات من إعدادها وهي جاهزة للتطبيق، 

ومتديد سن التقاعد لألساتذة من 65 

إىل 70 عاما لالستفادة من خرباتهم، 

وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 18 

شهرا إىل 24 شهرا أسوة مبا هو معمول 

به يف الكثري من وزارات الدولة.

وأوضح د. العجمي أن املحور الرابع تضمن 

قضايا البحث العلمي وسبل تشجيعه، 

حيث طالبت الرابطة بزيادة مخصصات 

املهامت العلمية لتشجيع األساتذة عىل 

تنفيذ أبحاثهم العلمية مبا يساهم يف 

االرتقاء بالتعليم ويعود بالنفع عىل 

املجتمع، وعقد دورات تدريبية سنويا 

لألساتذة لالرتقاء مبستواهم األكادميي، 

ورضورة عقد اجتامع عاجل ملجلس 

إدارة الهيئة إلقرار ترقيات األســاتذة 

املعطلة منذ فرتة طويلة، كام طالبت 

بعدم تقييم البحث العلمي الذي تم 

األبحاث  طبيعة  ألن  قبل  من  تقييمه 

العلمية يف الكليات التطبيقية تختلف 

عن األبحاث النظرية من حيث وجود 

أجهزة ومختربات وغريها.

وأشــاد د.العجمي باســتقبال الوزير 

د.الحجرف لوفد الرابطة وسعة صدره 

واستامعه لكافة هموم وقضايا أعضاء 

هيئة التدريس، مشريا إىل أن الوزير 

كان متفهام للعديد من تلك القضايا.

 ويف نهاية اللقاء ذكر الوزير د. الحجرف 
إىل أن الهيئة بقطاعاتها املختلفة كبرية 

ومتشعبة ودورها التعليمي والتدريبي 

هام جدا لدولة الكويت، وذلك يلقي 

مبسئولية كبرية عىل عاتق الجميع للتعاون 

والتكاتف لتتمكن الهيئة من القيام بدورها 

وأداء رسالتها عىل الوجه املنشود.

ــحــجــرف ــالـــي د.نــــايــــف ال ــعـ ــيــم الـ ــتــعــل ــر الـــتـــربـــيـــة ووزيـــــــر ال ــ ــ الـــرابـــطـــة إلـــتـــقـــت وزي

التقى وفد من الرابطة يوم 1-5-2013 مع نائب املدير 

العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. فاطمة الكندري 

وناقش أهم القضايا املطروحة عىل الساحة وهي الئحة 

الصيفي الجديدة، وخطة عمل الساعات االضافية، 

واملهامت العلمية، ومساواة مبتعثي الهيئة بنظرائهم 

من جامعة الكويت، ورسعة طرح برنامج بكالوريوس 

األغذية والتغذية، وبرنامج الطوارئ الطبية.

كام نقل وفد الرابطة لـ د. الكندري اســتياء أعضاء 

هيئة التدريس من حملة املاجســتري جراء الظلم 

الذي وقع عليهم بالئحة الصيفــي الجديدة، وأن 

الرابطة ترفض إعطاء األولوية للمدربني بالكليات 

عىل الهيئة التدريسية والبد من إعادة النظر يف تلك 

الالئحة، كام طالبــت الرابطة برضورة وضع خطة 

واضحة املعامل تضمن لألساتذة رصف مستحقات 

الساعات اإلضافية وعدم تكرار ما حدث يف عملية 

الرصف عن الفصل املايض، وكذلك طالبت الرابطة 

بالعمل عىل مســاواة مبتعثي الهيئة بزمالئهم من 

جامعة الكويت يف كافة املزايا، فضال عن طرح قضية 

ميزانية املهامت العلمية ورضورة زيادتها مبا يساهم 

يف تشجيع األساتذة عىل إنجاز أبحاثهم العلمية.

العلمية واملــهــمــات  اإلضــافــيــة  ــســاعــات  وال الصيفي  الئــحــة  الــكــنــدري  أ.د.  مــع  نــاقــشــت  الــرابــطــة 
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نظمت الرابطة يوم اإلثنني 2013/3/4 محارضة لرشح 

مزايا التأمني الصحي الذي وفرته ألعضاء جمعيتها العمومية 

 وحارض بهــا أمني رس الرابطة ورئيــس اللجنة الثقافية 

 د. أحمــد الحنيــان، واالستشــاري يف التأمني الصحي 
أ. عبداللطيف البلويش ممثال عن رشكة األوىل للتأمني 

التكافيل.

وأوضح د. الحنيان أن الرابطة سعت لتوفري خدمة التأمني 

الصحي ألعضاء جمعيتها العمومية وأرسهم وبأسعار 

تنافسية تشمل العديد من املميزات نظرا للحاجة امللحة 

لتلك الخدمات الصحية ألعضاء هيئة التدريس وأرسهم، 

مشريا إىل أن فرصة االشــرتاك من تلك الوثيقة الزالت 

متاحة أمام من يرغب زمالئه أعضاء هيئة التدريس.

من جهته أوضح ممثل رشكة التأمني االستشاري عبداللطيف 

البلويش أن الرشكة عقدت عدة لقاءات سابقة مع أعضاء 

الهيئة اإلدارية للرابطة قامت فيها برشح مزايا التأمني 

الصحي الذي تقدمه الرشكة ومدى استفادة أعضاء هيئة 

التدريس لتلــك الخدمات، وعىل أثرها تم التعاقد مع 

الرابطة عىل تقديم تلك الخدمات ملنتسبيها وأرسهم، 

مشريا إىل أن هناك فئتان من التأمني تم طرحهام أمام 

الهيئة التدريسية ليختار كل منهم ما يناسبه منها.

وقال البلويش أن وثيقة التأمني تشمل العديد من العيادات 

واملستشفيات والصيدليات، وتصل نسبة تغطية الوثيقة 

للمشرتكني إىل 90 % من نفقات العالج الطبي التي يتكبدها 

أي من املشمولني بالتأمني عند تلقيهم العالج باملستشفيات 

والعيادات الخاصة داخل الكويت وخارجها، ويشمل ذلك 

مصاريف اإلقامة باملستشفي وأجرة التمريض وأتعاب 

العمليات الجراحية واألشعات والتحاليل واإلسعاف، 

ومصاريف األدوية وكذلك العالج بالعيادات الخارجية 

الصغرية،  والعمليات  اليوميــة  الجراحات  ومصاريف 

ومصاريف الحمل والوالدة، والعالج الروتيني لألسنان.

PAAET E-Library  ونظمــت محاضرة املكتبة االلكترونيــة ..
بحضور عميد كلية العلوم الصحية أ.د جاسم 

األنصاري وعدد من أعضاء هيئة التدريس، 

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات 

التطبيقية وبالتعاون مع عامدة املكتبات 

األثنني املوافق 29 أبريل مبقر الرابطة 

بالعديلية ندوة تعريفية مبناسبة تدشني 

 Digital Library املكتبة االلكرتونية

بـالتطبيقي عرب اإلنرتنت.

بداية أكد مدير التسويق برشكة فريتس الوطنية 

م. محمد بو عباس أهمية مرشوع املكتبة 
الرقمية وما يوفره من معلومات ألعضاء 

املرشوع  أن  إىل  مشريا  التدريس،  هيئة 

نتاج سنوات طويلة من الدراسة إلعداده 

بالشكل املطلوب والذي يلبي كافة احتياجات 

الباحثني، وقال أن املرشوع يساعد الباحث 

يف التعرف عىل أحدث طرق البحث بشكل 
رسيع من خالل شبكة املكتبات العاملية 

واالنرتنت، ومتابعة أحدث الكتب والبحوث، 

كام أن املرشوع يجعل الباحث عىل تواصل 

مستمر مع مصادر املعرفة االلكرتونية التي 

أصبحت رضورة ملحة للجميع يف عهد 

أن  ومتنى  املعرفة،  وتفجر  املعلوماتية 

يحقق املرشوع أهدافه املرجوة وأن تعم 

الفائدة عىل جميع أعضاء هيئتي التدريس 

والتدريب بالهيئة وكذلك الطلبة.

من جهته قام مهندس الربمجيات برشكة 

فريتس عبدالرحمن العمران برشح العديد 

وكيفية  باملــرشوع  املتعلقة  األمور  من 

والدخول  البيانات  قواعد  من  االستفادة 

إليها إلجــراء عملية البحــث والحصول 

عىل آالف الدوريات واملصادر والرسائل 

األكادميية بنصوصها الكاملة أو ملخصا 

لها، كام قام برشح كيفية حصول الباحث 

بالهيئة عىل كلمة املرور التي متكنه من 

الدخول عىل قواعــد البيانات، وقال أن 

املرشوع يوفر مصادر معلومات مجانية 

للباحثني، ويتيح لهم إمكانية استخدام 

الصفحة من أي موقع داخل وخارج الهيئة، 

وواجهة النظام تتميز بأنها باللغتني العربية 

واالنجليزية، والواجهة موحدة للبحث يف 

جميع قواعــد البيانات، فضال عن قامئة 

تضم جميع الدوريات مرتبة ترتيبا هجائيا.

 ومن جانبها إعتربت أخصائية املعلومات 
برشكة فريتس إرساء هادي الركايب املرشوع 

خطوة متقدمة وناجحة يساهم يف تطوير 

عملية النرش واإلنتاج الفكري يف الكويت 

ويساهم يف تقدمها وسيكون له نتائج طيبة 

يف تطوير املناهج الدراسية بالهيئة بشكل 
خاص، حيث أن املكتبة توفر كافة املعلومات 

الالزمة لألساتذة والتي تعينهم عىل إعداد 

أبحاثهم العلمية بكل سهولة واالطالع عىل 

املصادر املختلفة التي تساعدهم يف إعداد 

وكتابة أبحاثهم العلمية.

أما أخصايئ مصــادر املعلومات برشكة 

النظم العربية املتطورة م. توحيد الرشيف 

فقام بعرض الخطوات الالزمة للوصول 

للمكتبة الرقمية سواء بالدخول املبارش 

أو عرب املوقع االلكرتوين للهيئة، وقام 

برشح الكثري من األمور الفنية املتعلقة 

باملرشوع، كام قام باســتعراض بعض 

توفر  التي  العاملية  االلكرتونية  املواقع 

اآلالف من الكتب واملجالت.

وعىل هامش الندوة بارك رئيس الرابطة 

د. معدي العجمي تدشني هذا املرشوع 
الضخم، واعتربه بوابة الكرتونية مركزية 

ميكن من خاللها الوصول لعدد كبري من 

قواعد املعلومــات التي تغطي مجاالت 

ستساهم  مختلفة  وتخصصية  أكادميية 

بشكل فعال يف الحصول عىل املعلومة 

التي يحتاجها الباحث بشكل أرسع وأوسع 

مبا يعود بالنفع عىل الهيئة ومنتسبيها.
وأكد أمني رس الرابطة ورئيس اللجنة الثقافية 

د. أحمد الحنيان عىل أن قضية املعلومات 
من أهم قضايا العرص، وقال أن املعلومة 

يف تزايد مستمر وبتنا يف ثورة معلومات 
ضخمة، ونجاح أي مؤسسة اآلن بات مرهونا 

مبا متلكه من معلومات، متمنيا أن يكون 
هذا املرشوع املهم نواة لالرتقاء باألبحاث 

العلمية مبا يعود بالنفع عىل الهيئة وعىل 

املجتمع الكويتي بشكل عام.

الرابطــة نظمــت محاضــرة لشــرح مزايــا التأمــن الصحي

  الرابطة تدعو من يرغب 
من األســاتذة في الحصول 
الصحــي  التأمــني  علــى 
مراجعة مقر الرابطة حيث 
مســتمرًا التســجيل  الزال 
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ــن املــتــخــصــصــني ــدد كــبــيــر مـ ــ ــور ع ــضـ ــيــم الـــعـــالـــي وحـ ــتــعــل ــة وال ــي ــرب ــت ــر ال ــ بـــرعـــايـــة وزيـ

برعاية وزير الرتبية ووزير التعليم العايل الذي حرض 

ممثال عنه مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب باإلنابة د. محمود فخرا، ود. عبداملحســن 

الخرايف األمني العام لألمانة العامة لألوقاف, وحضور 

عدد من أعضاء هيئــة التدريس وأكادمييني ومعلمني 

ومعلامت، وعدد من طالب وطالبات الهيئة، افتتحت 

الرابطة يوم 2013/4/22 فعاليات ملتقاها الثقايف 

"صناعة املستقبل بالتعليم" والذي تضمن ندوة تحت 

عنوان "املعلم ما بني التأهيل والتميز" حارض بها كل 

من العميد األســبق لكلية الرتبية بجامعة الكويت أ.د 

عبدالله الشيخ، ووكيل وزارة الرتبية والتعليم األسبق 

د. يعقوب الرشاح وأدار الندوة د. مبارك الذروة، وندوة 
أخرى تحت عنوان "جودة التعليم واقع وطموح" حارض 

بها كل من عميد كلية علوم وهندسة الكمبيوتر بجامعة 

الكويت أ.د فواز العنزي، واملدير العام للجهاز الوطني 

لالعتامد األكادميي وضامن جــودة التعليم د. عايض 

املري، ومدير املركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا 

الخياط وأدارها العميد األسبق لكلية العلوم الصحية 

أ.د فيصل الرشيفي، فضال عن حلقة نقاشــية موسعة 

جاءت بعنوان "نبي تعليم صح" أدارها كل من د. أحمد 

الحنيان، د. نجالء الفرج، وذلك بحضور عدد من الرتبويني 

نجاح فعاليات امللتقى الثقافي للرابطة تحت شعار
"صناعة املستقبل بالتعليم"
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يف بداية الندوة قال د.يعقــوب الرشاح وكيل وزارة 
الرتبية األسبق أن الوضع التعليمي الحايل سيئ وال 

يبرش بالخري إذا مل نتدارك الوضع لتطويره حســب 

الرؤية العاملية والتكنولوجية من خالل تطوير املناهج 

بدال من التصارع والبحث عن املزايا املالية وإهامل 

التعليم، وقال أن هنــاك مؤرشات كثرية تؤكد تدين 

مستوى التعليم يف الكويت، مضيفا أن الكويت من 

أكرث الدول التي تساهم عىل بدعم التعليم يف الدول 

الخارجية وهذا دليل عىل اهتاممها بتطوير التعليم 

ولكن إذا أردنا النظر إىل مناهجنا الحالية والتعليم لدينا 

سنجد انه  يسء جدا والسبب إهامل بعض املسئولني 

واملعلمني للتعليم، مبينا أن ميزانية وزارة الرتبية من 

أضخم امليزانيات يف الدول املجاورة ولكن مناهج 

الرتبية والجامعة والتطبيقي ســيئة وال تخدم سوق 

العمل.

وتابع الرشاح قائال إن دور املعلم مهم جدًا يف تطوير 

التعليم من خالل األداء التدرييس باملراحل الدراسية 

ابتداء من رياض األطفال إىل التعليم العايل، ولكن 

معظم املعلمني ال يقرؤون أو يعدون بحوثا ويكتفون 

فقط بقراءة الكتاب الخاص الذي يدرسه وعندما نناقشه 

يف أمور تعليمية متطورة نفاجأ بأنه ال ميتلك املعلومات 
الكافية فهذه مشكلة جدا خطرية،  إضافة لوجود عدد 

كبري ال يجيدون استخدام الحاسب اآليل، والسؤال يف 

ظل التطور التكنولوجي كيف ملعلم ال يعرف استخدام 

الحاسب اآليل، ومن املشاكل التي تتسبب يف خراب 

التعليم آفة الدروس الخصوصية التي عجزت وزارة 

الرتبية عن منعها.

وزاد الرشاح قائال اتضح من خالل إحدى الدراســات 

أن 77 % من املعلمني ال يلتزمون بتدريس املناهج 

املعتمدة من وزارة الرتبية وبالتايل يكون الطالب قد 

شب عىل بيئة تعليمية خاطئة تهدد مصريه املستقبيل، 

موضحا أن التعديالت عىل املناهج ليست تعديالت 

جذرية بل منهجية ال تخدم التعليم فقد أكد 62 % من 

املعلمني خالل استبيان  درايس بأن املناهج الدراسية 

جامدة وغري سلســلة وال تخدم العملية التعليمية، 

مشــددا عىل رضورة إيجاد منظومة عمل واحدة يف 

التدريس تشمل الدراسة يف مستوى واحد عىل جميع 

املدارس الحكومية والخاصة.

بدوره قال أ.د.عبدالله الشــيخ العميد األسبق لكلية 

الرتبية بجامعة الكويت إن املعلم ال ُيبجل كام هو 

الحال بباقي الدول، حيث ال يعيش بيئة تعليمية مستقلة 

ويضعون عليه أعباء إضافية للعمل بها كإداريني ومرشفني 

وغريها، وهذا ليس من عملهم، متسائال كيف سيكون 

هناك تعليم مميز طاملا هذا التوجه متواجد ووزارة 

الرتبية تعلم بذلك .

وشدد الشــيخ عىل رضورة بان تكون وقفه جامعية 

لتطوير منظومة التعليم السيام من كلية الرتبية يف 

جامعة الكويت وكلية الرتبية األساسية يف التطبيقي 

من خالل تحمل مسئولياتهم بتخريج معلمني قادرين 

عىل تحمل املسؤولية املجتمعية وليس البحث عن 

الشهادة واملميزات املالية، مضيفا أن قبول الطلبة 

املستجدين يف الكليتان عشوايئ، فعندما أوجه أسئلة 

الندوة األولى: املعلم ما بن التأهيل والتميز

   أ.د. عبدالله الشيخ:
ضرورة عدم قبول خريجي كليات إعداد املعلم 

كمعلمني إال بعد حصولهم على رخصة خاصة

   د. يعقوب الشراح: 
الوضــع التعليمــي الحالــي ســيئ وال يبشــر بخيــر
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للطلبة ملاذا التحقت بكليــة الرتبية يكون الرد هذه 

ليس رغبتي وهم من قبلوين يف كلية الرتبية علام بان 

هذا التوجه خطأ وال يخرج معلمني مميزين السيام وأن 

قبولهم جاء مخالفا لرغباتهم .

 وقال الشــيخ أنه من خالل متابعته ألداء طلبة كلية 
 الرتبية بجامعة الكويت واألساســية اتضح بأن 8 %

 غري مؤهلني ليصبحوا معلمــني قادرين عىل تحمل 
مسؤولية املعلم وهذا بسبب نتائج فشل آلية القبول 

وعدم توزيع الطلبة بالشكل الصحيح، ولفت إىل أن 

املواصفات الفنية لتطوير التعليم بات تطبيقها رضوري 

يف الجامعة والتطبيقي، مؤكدا أن آلية التدريس الحالية 
يف الكليات خطأ وبحاجة إىل تطوير من خالل إضافة 
مواصفات فنية عاملية وعلمية تواكب التطور العاملي 

وال ميكن االستمرار عىل املناهج الحالية .

 واقرتح الشيخ بتقديم توصية للمسئولني مضمونها 
عدم قبول خريجي كلية الرتبية األساسية وكلية الرتبية 

يف جامعة الكويت كمعلمني إال بعد تأهيلهم للتدريس 
من خالل عمل اختبارات متواصلة تؤكد صالحيتهم 

ومتنحهم رخصة تؤكد قدرتهم عىل مامرسة التعليم 

ومن ال يســتطيع ال مينح الرخصة حفاظا عىل جودة 

التعليم وتخريج معلمني مميزين .

  ويف مداخلة للمدير العام للجهاز الوطني لالعتامد 
األكادميي وضامن جودة التعليــم د. عايض املري 

طالب خاللها بدمج كلية الرتبية يف جامعة الكويت 

مع كلية الرتبية األساســية بالتطبيقي وتسمية الكلية 

إعداد املعلمني وتكون تحت مظلة مؤسسة التعليم 

العــايل، معتربا أن هذا الحل هو األنســب لتخريج 

معلمني مميزين، مشريا إىل أن وزارة التعليم العايل 

تواجه مشكلة رئيسية مع الطلبة الراغبني باستكامل 

دراستهم يف الخارج فقد اتضح بان مستواهم ضعيف 

يف اللغة االنجليزية وال يؤهلهم للدراسة يف الخارج، 
ورغم مطالبتنا لهم أن يلتحقوا مبعاهد لتقوية اللغة 

االنجليزية ومع ذلك يأتون مستواهم ضعيف، واقصد 

بذلك أن مســتوى اللغة االنجليزية يف وزارة الرتبية 

وبعد اسرتاحة قصرية اســتأنف امللتقى فعالياته 

بتدشــني الندوة الثانية التي جــاءت تحت عنوان 

»جودة التعليم واقع وطموح« حارض بها كل من 

 عميد كلية علوم وهندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت 

أ.د فواز العنزي، واملديــر العام للجهاز الوطني 

لالعتامد األكادميي وضامن جودة التعليم د. عايض 

املري، ومدير املركــز الوطني لتطوير التعليم د. 

رضا الخياط وأدارها العميد األسبق لكلية العلوم 

الصحية أ.د فيصل الرشيفي.

بداية أوضح املدير العام للجهاز الوطني لالعتامد 

األكادميي الدكتور عايض املري أن مجلس التعاون 

الخليجي استشعر أهمية التعليم بالخليج واتفقوا 

عىل إنشاء هيئة لالعتامد األكادميي، ولتنفيذ هذه 

الفكرة تم إنشاء هيئات محلية لالعتامد األكادميي 

متهيدا للوصول لهذا الهدف.

وأشار املري إىل أن الحديث قد كُثر عن الشهادات 

املشبوهة والجامعات التي ال تراعي املعايري األكادميية 

وال العلمية، فكان من الواجب أن تكون هناك معايري 

واضحة عىل الهيئة لتحديد الجامعات التي يسمح 

بالدراسة بها، ومن أجل تحقيق االعتامد املؤسيس 

تم وضع معايري لهذا االعتامد وسريى النور قريبا.

وقال املري أنه أمر محزن أال نرى الجامعات الكويتية 

الحكومية والخاصة ضمن ترتيب أفضل الجامعات 

بالعامل، ولو مرت هــذه الجامعات ضمن قنوات 

التقييم لرأيناها ضمن ترتيــب متقدم، متمنيا أن 

تعمل مؤسســات التعليم العــايل بالكويت عىل 

إنشاء مكاتب لضبط الجودة واالعتامد األكادميي، 

وتعاون جميع األطراف لتحقيق االعتامد األكادميي 

والجودة العلمية املطلوبة.

بدوره قال عميد كلية علوم وهندسة الكمبيوتر بجامعة 

الكويت أ.د فواز العنزي إن الجامعات الخاصة الراغبة 

بطرح برامج جديــدة أن تكون ضمن أفضل 200 

جامعة عىل مستوى العامل يف القوائم العاملية، 

مؤكدا أن مجلس الجامعــات الخاصة يأخذ بعني 

االعتبار املقارنة مع الجامعات املحلية والخاصة 

األخرى يك ال تتكرر نفس املخرجات من نفس الجامعة 

الندوة الثانية: جودة التعليم .. واقع وطموح
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وبالتايل يكون سوق العمل ليس بحاجة لهذا الكم 

الكبري من املخرجات.

وكشف مدير املركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا 

الخياط أن لدى املركز مشاريع عدة أبرزها تطوير 

املعايري الوطنية بالكويت عرب املعلم واإلدارة املدرسية 

واملرحلة االبتدائية وأيضا مرشوع االختبارات الدولية 

واملحلية واملرشوع الثالث يعمل عىل إعادة تأهيل 

التعليم بالتعاون مع سنغافورة، الفتا إىل أن املركز 

يسعى إىل إنشاء منظومة املجلس األعىل للتعليم 

والهدف منها تطوير املناهج الدراسية ومخرجات 

التعليم ودراسة حاجة سوق العمل لخدمة األجيال 

القادمة ألن الوضع التعليمي الحايل مؤسف.

وانتقد د. الخياط الدراسات التي يقوم بها األكادمييون 

بجامعة الكويت والتطبيقي حيث إنها ال تخدم العملية 

التعليمية وليس لها أي دور يف تطوير املناهج، وكثري 

منها يتم إعدادها بناء عىل استطالعات رأي، مشددا 

عىل رضورة تعاون مؤسسات التعليم العايل من 

خالل تشكيل لجان علمية معنية يف تطوير التعليم، 

وقال من التحديات التي تواجهنا عدم تعاون األخوة 

يف مجلس األمة فيام بينهم، حيث يالحظ الجميع 
انقسام طائفي وقبيل وهذه الرصاعات تؤثر عىل عدم 

تطوير التعليم، ودليل ذلك أن املناهج مرتهلة بال 

أي تطوير، مشريا إىل أن مؤسسات التعليم العايل 

غري متعاونة يف تطوير التعليم واملناهج، ولألسف 

أن األغلبية منهم تبحث عىل املناصب دون االلتفات 

للتطوير، فإدارات تطوير املناهج موجودة منذ إنشاء 

املؤسسات ومل نلتمس أي توجه لتطوير التعليم.

وقال الخياط أن » أغلب الدكاترة بجامعة الكويت 

والتطبيقي يبحث عن الدورات التدريبية باملؤسسات 

املختلفة بهدف التدريس وعند دخول محارضته 

األساسية نجده ال يرغب بتدريس الطلبة وعاجزا عن 

تدريسهم، يف حني هذا دوره ومهمته الرئيسية، 

منتقدا توجيه اللوم للمدرس الوافد لقيامه بإعطاء 

دروس خصوصية، فالحكومة هي من تدفعه لذلك، 

فكيف له أن يواجه متطلبات الحياة املعيشية يف ظل 

راتبه املتدين الذي يدفع نصفه يف استئجار مسكن.

   د. عايض املري:
من املحزن أن ال تكون جامعاتنا 
من أفضل جامعات العالم

   أ.د. فواز العنزي:
الجامعات الخاصة في الكويت 
تطمح بأن تكون من أفضل 
مستوى  على  جامعة   200

العالم

   د. رضا الخياط:
بها  يقوم  التي  الــدراســات 
األكاديميون في الكويت ال 

تخدم العملية التعليمية

   أ.د. فيصل الشريفي:
مؤسسات التعليم العالي في 
الكويت تستهدف تطبيق  
لجودة  العاملية  املعايير 

التعليم
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اختتم امللتقى فعالياته بحلقة نقاشية جاءت 

بعنوان »نبي تعليم صح« التي نظمها خالل 

الفرتة املسائية مبشاركة كل من, املدرس 

املساعد بكلية الهندسة والبرتول بجامعة 

الكويت م. نادية املطريي، رئيس اتحاد 

طلبة ومتدريب الهيئة مجرن العفيصان،  

أ. عبري عيىس العمريي من قسم معلم 
الحاسوب بكلية الرتبية األساسية وموجهة 

سابقة بوزارة الرتبية، م. خلود عبدالله 

الهندي قسم الهندسة االلكرتونية بكلية 

الدراسات التكنولوجية، محمد العتيبي 

عضو رابطة الطلبة بجامعة الخليج، حمد 

صالح البطي من كلية الرتبية األساسية، 

وبحضور ومشاركة عدد من املتخصصني 

وأولياء أمور الطلبة، وأدار الحلقة النقاشية 

كل من أمني رس الرابطة ورئيس اللجنة 

املنظمة للملتقى د. أحمد الحنيان، د. نجالء 

الفرج من كلية الدراسات التكنولوجية.

وطرحت العديد من األسئلة واملحاور 

عىل املشــاركني والحضور منها ما هو 

موجه للطالب ومنها موجه للمعلم وأخرى 

ألولياء األمور، ومنها لوزارة الرتبية، ومن 

تلك األسئلة ما ييل، ليش نبي تعليم صح، 

وين املشــكلة، تدين مستوي التعليم 

والتحصيل العلمي مسئولية من ؟ وما 

هي األسباب ؟ املناهج : مكثفه ترهق 

املدرس من  وتحرم  والطالب  املعلم 

تناول املادة العلمية مع الطلبة وتحد من 

اإلبداع، ضعف مراحل التأسيس رياض 

األطفال واإلبتداىئ، نسبه ال يستهان بها من 

املعلمني غري مؤهلني  مهنيا لطبيعة العمل 

وليس لديهم املهارات األساسية  بكيفية 

إدارة الفصل وطرق تحفيز الطلبة، هل 

ويل األمر يقوم بدوره باملتابعة والتوجيه 

ومشاركة أبناءه ؟ هل يشارك ابنك يف تحديد 

مستقبله ورسم خارطة الطريق، ما مينعك 

من أن تكون طالب مبدع ومتميز، ما هي 

الظواهر السلبية املنترشة يف التعليم 

عندنا، ظاهرة الغياب الجامعي للطلبة 

مسئولية من؟ )الوزارة –املعلم – ويل 

األمر( ظاهرة كرثة  املرضيات والتامرض  

من املسئول عنها)ويل األمر – الصحة(، 

مسئولية  الخصوصية  الدروس  ظاهرة 

من )تربوي – ويل األمر( ظاهرة الغش 

وترسب االمتحانات من املسئول عنها، 

كيف يتعلم اآلخرون يف الواليات املتحدة، 

مارأيكم يف البيئة التعليمية يف الكلية أو 

املدرسة .. هل تشعر بأنها بيئة مناسبة، 

ماذا عن املنهج هل هو كثيف، هل عدد 

االختبارات كثيفة، هل هناك تنوع يف 

وسائل التعليم كاستخدام التكنولوجيا 

والوسائل االلكرتونية، هل ويل األمر دوره 

ايجايب أو سلبي يف التعليم هل مساعدته 

يف تعليم الطلبة ملصلحتهم، الدروس 
الخصوصية .. هل تسبب مشاكل ... وملاذا 

يلجأ لها الكثري؟ ماذا عن نسب القبول 

يف كلية الرتبية: هل جيدة أو متدنية، 
هل الطالب محور أسايس للمعلمني .. 

أي هل إرضاء الطالب هو األساس أم 

إرضاء مدير املدرسة واملنطقة التعليمية 

للحصول عىل الجوائز بأنواعها، املناهج 

قدمية وال زالت تدرس حتى اآلن فأين دور 

إدارات تطوير املناهج ومن املسئول، 

الحلقة النقاشية: '' نبي تعليم صح ''

   د. فريدة عابدين:
تحتاج وزارة التربية ملحو أميتها

   رئيس اتحاد التطبيقي:
رفض رفع نسب القبول في كليات إعداد 

املعلم

   م. خلود الهندي:
طالب  ببناء  تهتم  األجنبية  املــدارس 
للمستقبل وال تعتمد في مناهجها على 

التلقني

   م.نادية املطيري:
ظاهرتا غياب الطلبة والدروس الخصوصية 

أفسدتا التعليم

   م.عبير العميري:
املناهج التعليمية في وزارة التربية ال 

تتناسب مع التطوير العاملي
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الطالب يحصل عىل الثانوية بشــهادة 

ومتفوق – لكن تجده درس وحفظ – ال 

نجد جانب إبداعي – هل هناك تشجيع 

للمبدعني يف املدارس.

هذا وقد جاءت إجابات املشاركني عىل 

تلك األسئلة بعدم إعفاء أي طرف من 

املعادلة من املسئولية، حيث اتفق الجميع 

بوجود خلل كبري يف املنظومة التعليمية 

بدءا من األرسة ومرورا بالطالب واملعلم، 

ووصوال للقامئني عىل وزارة الرتبية والتعليم 

العايل واملناهج املعمول بها.

ولعل أبرز ما جاء يف أجوبة املشاركني ما 

قالته عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات 

التجارية د. فريدة عابدين التي اعتربت 

أن املسئولية األكرب تقع عىل عاتق وزارة 

الرتبية وقالت أن الوزارة تحتاج ملحو أميتها، 

مشرية إىل أن مستويات الطلبة املستجدين 

الذين يتم قبولهم يف انخفاض مستمر 

عام بعد عام، فالكثري ال يعرف معنى 

ثقافة التعليم ومنهم بعض القياديني 

بوزارة الرتبية، مؤكدة أن كثري من الطلبة 

يتخرجون بالواسطة واملحسوبية وأنها 

شخصيا تعرضت لضغوط إلعطاء طلبتها 

درجات ال يستحقونها فرفضت ذلك.

أما رئيس اتحــاد طلبة التطبيقي مجرن 

العفيصان فرفض فكرة رفع نسب القبول 

ألن كلية الرتبية بالجامعة والرتبية األساسية 

بالتطبيقي لهام دور هام وبارز يف تزويد 

سوق العمل بالكوادر الوطنية من املعلمني، 

معتربا أن هناك قصورا يف أداء بعض 

االساتذة وأنهم ال يؤدون الدور املنوط 

بهم، فلو أن الدكتور قام بواجبه عىل 

الوجه االكمل ســرى الطالــب ملتزما 

وهناك  عليها،  ويحرص  بل  مبحارضته 

بعض األساتذة يزرع مفاهيام خاطئة لدى 

طلبته حينام مييز أحدا منهم عىل األخر 

ملجرد صلة قرابة أو توصية من زميل له 

فيظلم طالب عىل حساب آخر.

هذا وقد شهدت الحلقة النقاشية مداخالت 

عدة من الحضور، منهم رئيس الرابطة 

د. معدي العجمي، وأمني رس الرابطة د. 
محمد الفايز، والعميد املساعد األسبق 

بكلية الدراسات التجارية د. عبدالواحد 

الخلفان، وغريهم الكثري من أعضاء هيئة 

كل  أدىل  حيث  واألكادمييني  التدريس 

منهم بدلوه بغية تحديد مكامن الخطأ 

والبحث عن حلول تساهم يف االرتقاء 

بالعملية التعليمية.

زعالنفرحان أنا فرحان ألمور كثرية جدا منها :-
رعاية معايل وزير الرتبية ووزير التعليم العايل للملتقي 

الثقايف.

رعاية الصندوق األهيل للملتقي الثقايف.

حرص الدكتور محمود فخرا نائب املدير العام عيل 

حضور الجزء األكرب من امللتقي الثقايف.

وجود عدد كبري من املحارضين املميزين يف مجاالت 

تعليمية مختلفة، كل منهم قمة وقامة يف املجال الرتبوي.

حضــور جمهور متحمس ســاهم يف إنجاح امللتقي 

الثقايف مبشاركة إيجابية.

تعاون وزارة الرتبية يف امللتقي الثقايف وحضور عدد 

كبري من أعضاء هيئة تدريس الوزارة )معلمني ومعلامت( .

التغطية اإلعالمية املميزة للملتقي الثقايف.

املجهود الطيب املثمر الذي بذلتــه الهيئة اإلدارية 

للرابطة واللجنة التنظيمية للملتقي الثقايف.

أنا زعالن ألمور قليلة منها:-
ضياع فرص طيبة عىل بعــض قياديي الهيئة وعمداء 

الكليات ومساعديهم وبعض أعضاء هيئة التدريس 

لالستفادة من املعلومات والخربات القيمة التي نوقشت 

يف امللتقي الثقايف لرابطة أعضاء هيئة التدريس بسبب 
عدم الحضور.

عدم حضور عدد كبري من الطلبة والطالبات خصوصًا 

يف الندوة الثالثة للملتقي .... وأرجوا أال يكون ذلك بسبب 
التمسك بثقافة الغياب عن املحارضات بصفة عامة.

استخدام إحدى الصحف سياسة الكيل مبكيالني وبالرغم 

من تغطيتها وقائع امللتقي فيا يعادل 10% من مساحة 

الصفحة أال إنها قامت بتغطية نشاط إحدى املدارس 

املتوسطة يف نصف صفحة كاملة )وطبعا الصحيفة 

عارفة نفسها !!(.

   تم عرض فيلم وثائقي عن تعليم 
النشئ في اليابان

   التركيز على زرع القيم وتعزيز مناهج 
التعاون واحترام القوانني وبناء الشخصية



نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية 10

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس يف الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب مؤمترا صحافيا مشرتكا 

يوم األثنني 2013/3/4 ، شــارك بــه كل من رابطة 

أعضاء هيئة التدريب يف املعاهد، ورابطة أعضاء هيئة 

التدريب يف الكليات التطبيقية، إضافة إىل االتحاد العام 

لطلبة ومتدريب الهيئة، وقد اجمع الحضور عىل رضورة 

حصول أعضاء هيئتي التدريس والتدريب عىل حقوقهم 

املتعلقة بالســاعات اإلضافية، وأال تتعامل الحكومة 

مع تلك الرشيحة من منظور يختلف عن زمالئهم يف 

جامعة الكويت وكأنهم أكادمييون من الدرجة الثانية.

أوضح رئيس رابطة أعضاء التدريس للكليات التطبيقية 

د.معدي العجمي أن الهيئة تتبع آلية عقيمة الزالت هي 

السائدة، وتلك اآللية هي السبب يف تأخر إنهاء اإلجراءات 

اإلدارية وعدم وضع ميزانية تقديرية منذ بداية العام 

الدرايس للفصلني األول والثاين وكذلك الفصل الصيفي، 

فضال عن تأخرها  يف طلب تعزيــز امليزانية الخاصة 

باإلضايف، محمال الهيئة املسؤولية كاملًة عن هذا األمر، 

الفتا إىل أن الهيئة قامت بإرسال أرقام متضاربة ولكن 
الرابطة لن تقبل بحال من األحوال ضياع حقوق األساتذة 

التي بذلوا فيها جهود مضنية بســبب عدم الثقة بني 

وزارة املالية والهيئة، وأال تكون نتيجة تلك الخالفات 

عىل حساب مصالح أعضاء هيئة التدريس.

وقال د. العجمي أنه من غــري املقبول أن تكيل وزارة 

أســاتذة  مخصصات  رصفت  حيث  مبكيالني،  املالية 

الجامعــة، بينام تتلكأ يف رصف مخصصات أســاتذة 

التطبيقي عىل الرغم من أن تلك املســتحقات وردت 

يف قــرار واحد لديوان الخدمــة املدنية، موضحا أن 

توجه الرابطة خالل املرحلة املقبلة كان بوقف قبول 

الساعات اإلضافية حسبام يرغب الغالبية العظمى من 

أعضاء هيئة التدريس، ولكن تغليبا للمصلحة العامة 

للدولة ومصلحة الطلبة سنستمر يف تدريسها، ولكننا 

نحّمل الهيئة ووزارة املالية مسئولية رصف الساعات 

اإلضافية للفصليني الدراسيني كالتزام أخالقي.

وكشف د.العجمي عن أن كافة الخيارات مطروحة للمرحلة 

املقبلة يف حال عدم وضــوح الرؤية ومل نرى جدية 

ومصداقيــة من قبل الهيئــة ووزارة املالية يف رصف 

مخصصات الساعات اإلضافية، ومنها الدعوة لجمعية 

عمومية استثنائية لوقف قبول الساعات االضافية وهي 

مبثابة 50 % من إجاميل عدد املحارضات يف الكليات 

التطبيقية وذلك سيكون مبثابة شلل تام للهيئة.

من جهته ناشــد رئيس رابطة أعضاء هيئــة التدريب 

للمعاهد التدريبيــة م.محمد الهاجري أنه تلقى وعدا 

من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير املالية بأن هناك 

حل قريب ملشكلة الساعات اإلضافية.

من جهته مثن رئيس رابطة التدريب يف الكليات التطبيقية 

م. وائل املطوع لرابطة التدريس جمع الروابط وتوحيد 
الكلمة من أجل حصول األساتذة عىل حقوقهم وأتفق 

يف الكثري مع ما ذهب إليه زمالئه ممن سبقوه بالحديث، 
ولكنه أعرب عن حزنه وأمله تجاه االتهامات التي ُوجهت 

إلدارة الهيئة ولألساتذة من قبل وزارة املالية، وناشد 

سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإنهاء هذا املفهوم 

الخاطئ لدى الحكومة يف تعاملها مع أساتذة التطبيقي، 

فإىل متى يعتربوننا أكادمييون من الدرجة الثانية، إىل 

متى تلك النظرة الغري مقبولة للهيئة وأساتذتها من قبل 

الحكومة، فهل الحكومة تبحث عن التأزيم، مؤكدا أن 

القضية ليست مستحقات مالية رغم أنها مستحقة لألساتذة 

وبذلوا فيها جهودا كبرية، ولكنها مسألة مبدأ وكرامة، 

فأكادمييو التطبيقي لهــم كرامتهم ولهم احرتامهم 

وينتظرون من الدولة أن تنظر إليهم من هذا املنطلق.

أما رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدريب الهيئة مجرن 

دراك العفيصان فقــال أن االتحاد وبصفته ممثال عن 

الطلبة قد ملس معاناة متكررة من الطلبة تجاه مشاكل 

التسجيل والشعب املغلقة.

وكشــف العفيصان أن االتحاد تلقى مطالبات من قبل 

الطلبة برضورة تنظيم اعتصام للتنديد بسياسة الهيئة 

تجاه عملية الشعب املغلقة ولكننا فضلنا تأجيل هذا 

االعتصام ليكون الورقة األخرية بحيث يكون اعتصاما 

يشل حركة الهيئة ليشعروا مبدى معاناة الطالب، وهانحن 

بانتظار وعودهم أو تنظيــم االعتصام، كام أننا عىل 

تواصل مستمر مع السادة رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية 

بهذا الخصوص وقد ملسنا منهم تعاونا كبريا واستمعوا 

من االتحاد للمشاكل التي يعاين منها الطلبة ونحن عىل 

تواصل مستمر معهم إليجاد حل لهذه القضية.

وأعلن العفيصان عن دعمه الكامل لحقوق األســاتذة 

وتوجه لهم بجزيل الشكر عىل استجابتهم ملطلب االتحاد 

بتأجيل رفض الساعات اإلضافية حفاظا عىل مصلحة 

الطالب ومسريته الدراسية، وقال نحن مستعدون يف 

أي وقت للمشاركة مع هيئتي التدريس والتدريب بأي 

تحرك يعيد لألساتذة حقوقهم سواء كانت تلك التحركات 

باالعتصام أو اإلرضاب ألننا كطلبة سئمنا من مشاكل 

الشعب املغلقة، وعدم وجود جداول دراسية كافية.

ــبــة ــطــل ــاد ال ــ ــحـ ــ ــط الــتــطــبــيــقــي واتـ ــ ــروابـ ــ ــي املـــشـــتـــرك لـ ــافـ ــحـ ــصـ خـــــال املـــؤتـــمـــر الـ

املشاركون اجمعوا على صرف حقوق األساتذة أو التصعيد بما في ذلك اللجوء للقضاء

بالتنسيق مع رابطة أعضاء هيئة التدريس 

يف الهيئــة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب عقد ممثلون عن قسم علوم 

األغذية والتغذية بكلية العلوم الصحية 

لقاءا مع عدد من نواب مجلس األمة وهم 

رئيس اللجنة التعليمية النائب د. مشاري 

الحسيني، والنائب صالح عاشور، والنائب 

خليل الصالح، والنائب خالد الشليمي، 

وبحضور رئيس الرابطة د. معدي العجمي، 

ورئيس قسم الغذاء والتغذية يف جامعة 

الكويت، وأعضاء مجلس إدارة نقابة التغذية 

الكويتية، وعدد من أخصائيني التغذية 

من القطاعني الحكومي والخاص، منها 

وزارة الشؤون، واملستشفى العسكري.

وجاء هذا اللقاء بهدف مناقشة توصيات 

أعضاء هيئة التدريس بقسم علوم األغذية 

والتغذية بكلية العلوم الصحية فيام يخص 

"قانون مرشوع إنشاء الهيئة العامة للغذاء 

والتغذية" الذي تم إقراره يف املداولة 

األوىل مبجلس األمة، وقد استمع أعضاء 

مجلس األمة لرشح مفصل من د. أحمد 

الهيفي من قسم علوم األغذية والتغذية 

بالتطبيقي، حيث أكد عىل رضورة األخذ 

بالتوصيات الفنية والعلمية لتعديل قانون 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية ألنها تصب 

يف مصلحة املجتمع وتخدم مصلحة املهنة.

د. الهيفي: يجب تعديل قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتناسب األسس العلمية
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أزمة صرف الساعات اإلضافية
تتكرر إىل متى؟؟؟

العمل  أجل  من  وذلك  الهيئة  في  املسؤولن  مع  األيام  هذه  لقاءات  عدة  الرابطة  عقدت 
على صرف مستحقات الساعات اإلضافية للفصل الحالي ولتالفي مشاكل التأخير في الصرف.

يف نهاية كل فصل درايس يتأخر رصف الساعات اإلضافية ويتساؤل 
أعضاء هيئة التدريس عن مواعيد الرصف خاصة بعد التأخر الكبري 
لرصف مستحقات الساعات اإلضافية لألساتذة. كل ما يتأخر الرصف 
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الرابطة 
نظمت رحلة إلى 
تايلند وسيريالنكا

نظمت الرابطة رحلة ألعضاء هيئة التدريس وأرسهم خالل العطلة الربيعية إىل تايالند وسرييالنكا 
تم خاللها زيارات لبانكوك وشانغ ماي وبنتوتا وكولومبو للتعرف عىل املناطق السياحية والتاريخية 

لتلك الدول، من  الجمعة املوافق 2013/1/18 اىل يوم االثنني املوافق 2013/1/28 . 
وأشار د. محمد الفايز رئيس اللجنة االجتامعية بالرابطة إىل أن الرابطة حرصت عىل تنوع السفرات 
التي تنظمها ألعضاء هيئة التدريس للتعرف عىل ثقافات جديدة، وأتت هذه الرحلة ضمن الخطة 
السنوية للرابطة للرتفيه عن أعضاء هيئة التدريس وأرسهم خالل تلك الفرتة للخروج من أجواء 
العمل وضغوطه إىل جو ميلء باملتعة بهدف اســتعادة نشــاطهم ومعاودة عطائهم داخل 

كليات الهيئة.
وقد قامت اللجنة الثقافية بالرابطة بتزويد املشــاركني بالرحلــة مبعلومات عن مملكة تايالند 
وجمهوريــة رسيالنكا كام تم إجراء مســابقة ثقافية خالل الرحلة فاز فيهــا كل من : د. عبدالله 
الكندري – د. فوزي بوفرسن – د. ملياء العيل – م. شيامء عيل العويض – مريم معدي العجمي.
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انضم د. صالح الهاجري ممثاًل لكلية 

الدراسات التكنولوجية إىل الهيئة 

اإلدارية للرابطة, وتم تزكيته ملنصب 

تم تكليف د. محمد الفايز 
من كلية العلوم الصحية 
صندوق  أمــني  مبنصب 

الرابطة.

انضم د. وليد الحمد من 
كلية الرتبية األساسية إىل 
تهنئ الرابطة أ.د. جاسم األنصاري الهيئة اإلدارية للرابطة.

لتعيينه عميــدًا لكلية العلوم 

الرابطة  الصحيــة, كام تعتــز 

دالل  أ.د  حصــول  الرابطة  تبارك 

عبدالواحــد الهدهود عىل جائزة 

خليفة الرتبوية السادسة يف مجال 

تهنئة

د. الفايز: تفاعل كبير من األساتذة 
وأسرهم بفعاليات املخيم الربيعي

في أجواء أسرية من البهجة والسرور

أعلن رئيس اللجنة االجتامعية وأمني صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس يف الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمد الفايز أن فعاليات مخيم الرابطة الذي 

نظمته ملنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس شهد تفاعال كبريا من قبل الهيئة التدريسية 

وأرسهم الذين اكتظ بهم املخيم يف أجواء مرح وسعادة أرسية.

وقال د. الفايز أن املخيم شــهد تنظيم العديد من املسابقات الرتفيهية والثقافية 

والرياضية املرحة التي أضافت لجو املخيم مزيدا من البهجة والرسور حيث شارك 

الكبار والصغار يف املسابقات املتعددة التي تم تنظيمها، ومن ثم تم توزيع الهدايا 

عىل الفائزين يف أجواء رائعة جددت نشاط كافة املشاركني باملخيم.

!!!!!
وصلتنا هذه الرصخة

هل يعقل أن يعمل شخص ما بجهة تعليمية لعرشات السنني بكفاءة 

وإخالص ويرتك العمل بســبب السن ثم تحتاجه الجهة التعليمية 

للتدريس لعدة ساعات أسبوعيًا فيلبى النداء، فتقرر الجهة له  حوايل 

15 % مام يستحق، ثم تتهرب وال تعطيه مستحقاته لعدة سنوات، 
وأخريًا تتنكر لــه وتتربأ منه وتفضل عليه من هم أقل كفاءة وخربة 

وأكرث تكلفه مالية؟ ..... أن هذا لهــو الظلم املركب بعينه والظلم 

ظلامت يوم القيامة وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الغش والتكنولوجيا
قال بعض الحكامء أن أفسد الفساد فساد األصلح 

... لذلك كان من العجيب أن تشهد جامعة هارفارد )وهي 
من أغيل جامعات العامل حيث تصل أقســاطها إىل 

63 ألف دوالرًا سنويًا وبالتايل تضم النخبة( عمليات 
غش واسعة قام بها الكثري من طالبها .... ومل تحدث مثل هذه الحاالت ىف تاريخ 

الجامعة من قبل ) القبس 2013/2/3(.

ومــن أخبار " تكنولوجيــا الغش " ما أطلقــت عليه جريدة األهــرام- صفحة أويل 

)2013/4/23( غش الدليفري حيث ميكن توصيل آالت الغش إىل املنازل مثل النظارات 

اإللكرتونية والســاعات الرقمية املبتكرة خصيصًا لهذا الغرض، وكذلك األقالم السحرية 

الخداعة..... وسؤالنا عن دور املؤسسات التعليمية يف مواجهة هذه الهجامت غري األخالقية.
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انتبهوا 
أيها السادة

النفط الخليجي في خطر
فرباير  يف  املحلية  الصحف  بعض  أشارت 

املايض إىل أن الواليات املتحدة األمريكية 

تشهد ثورة نفطية تقوم عىل طفرة يف استخراج 

النفط الصخري وغريه من التقنيات, كام طرحت 

صحف أخرى تساؤال عن وجود النفط الصخري 

يف الصني أيضا .. فهل يواجه النفط الخليجي 
خطرًا حقيقيًا نتيجة ذلك. 

لإلجابة عىل هذا السؤال رصح م. فاروق الزنيك 

رئيس مؤسسة البرتول الكويتية بأن الحديث 

عن ذلك سابق ألوانه, أما سامي الرشيد رئيس 

رشكة نفط الكويت قد أضاف إن إنتاج النفط 

الصخري سيساهم يف زيادة العرض لكن 

بتكلفة عالية وأن النمو يف الطلب العاملي 

عىل الطاقة مستمر ومتنامي.

اللغة العربية في خطر
 حذرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

) السكو ( بأن اللغة العربية يف خطر, وأوصت 
جميع الدول العربية بأن ترتقي مبلف اللغة 

العربية باعتبارها الحصن الحصني لوحدتها 

, وبرضورة تعزيــز مكانة اللغة العربية يف 
مختلف املجــاالت باعتبارهــا هوية األمة 

وعنوان وحدتها.

التعليم في خطر
تحت هذا العنوان ويف سلسلة مقاالت رائعة 

ناقش الدكتور يعقوب الرشاح العديد من مشكالت 

التعليم بجريدة الرأي .. كام أصدرت جمعية 

الشفافية كتابًا بتاريخ 2012/12/9 بعنوان كتاب 

ضد الفساد وكان ملف الكتاب هو التعليم يف 

خطر يتضمن 5 مقاالت مختلفة فيام ال يقل عن 

50 صفحة.

هيئة التطبيقي في خطر
حصلت هيئة التطبيقي عىل تقدير أقل من املتوسط 
يف إجاميل نتائج مؤرش مدركات اإلصالح التي 
أعلنتها جمعية الشفافية الكويتية عن عام 2011 
وكان ترتيب الهيئة العــام هو 23 من بني 47 
جهة. كام حصلت الهيئة عــىل تقدير أقل من 
املتوسط يف 4 مؤرشات من املؤرشات الخمس 

التي اعتمدت عليها الدراسة

مدرسوا الجامعة في خطر
رصح الدكتور عبداللطيف البدر مدير جامعة 
الكويت أنه ال توجــد جامعة بالعامل يحصل 
فيها شخص ما عىل شهادة الدكتوراه ويقوم 
بالتدريس يف اليوم الذي يليه إال بجامعة الكويت 
وحتى املبتعثني لدينا يقومون بالتدريس فور 
حصولهم عىل شهادة الدكتوراة وهذا األمر غري 
طبيعي وتابع د. البدر من يرد أن يكون مدرسًا 

يجب أن يبلغ من العمر أقل من 40 عامَا.

ال تتظلموا
قال الشاعر معروف الرصايف

" وإذا ُظملتم فاضحكوا طربًا وال تتظلموا"
وقلنا:- تظلموا وال يهمكم ألن رئيس لجنة التظلامت هو الدكتور 

كامل الصالح ونائبته الدكتورة معصومة أحمد وباقي اللجنة 

الدكاترة أحمد الحسن، ووليد الحمد ، وتريك املطريي.

السلطة والفساد 

قال لورد إكنتون " كل سلطة مفسدة والسلطة 

املطلقة مفسدة مطلقة"

وقلنا: الحمد لله كل أمورنا يف الهيئة تتم 

بالتشــاور وجميع اللوائح يتم عرضها عىل 

األساتذة قبل إقرارها وعىل األخص " الئحة 

الصيفي"

الجهل والغباء

قال برتراند راسل " يولد اإلنسان 

جاهاًل وليس غبيًا، والرتبية هي 

التي تزرع الغباء"

وقلنا:- تربيتنا أحسن من تربيتكم 

يا بوب.

القبس 2012/7/1
أحمد شمس الدين " التطبيقي جمود وغموض"

القبس 2012/2/9 
مباين العارضية " حلم مع وقف التنفيذ"

الرأى 2012/12/12
مباين "التطبيقي" الجديدة ... مأوى للعزاب

القبس 2013/3/12
" الحسيني :  ترسيع إجراءات تأثيث مباين " التطبيقي" الجديدة.

الجريدة 2011/12/28
رابطة تدريس التطبيقي : حان الوقت لتنفيذ جامعة جابر للعلوم 

التطبيقية.

القبس 2013/3/28
د. محمد عبد الله العبد الجادر " أين جامعة جابر األحمد؟"

الرأى 2013/1/17
" الحجرف : ملف الشهادات الوهمية يغلق قريبًا"

القبس 2013/3/25
عيل البغيل " ال يجوز مكافأة حاميل الشهادات املرضوبة"

الوطن 2013/4/10
د. نايف الحجرف " النظام التعليمي الحايل قتل مهارات الطلبة"

القبس 2013/3/27
أحمد الرصاف " خذوا النفط وأعطونا الكتاب"

القبس 2013/4/5
د. فخري شهاب " مشكلة التعليم العريب ) ال الكويتي وحده ( هي 
السبب األول واآلخر يف تخلف العرب وحلها يتطلب الصرب واملثابرة 
وقيادة تتسم بالشجاعة والتجرد والصرب، وهي صفات منعدمة يف 

بالد العرب.

القبس 2013/5/2
النووي. إيران  مفاعل  من  أخطر  الرتبوي  الفساد  عبدالرحمن:  حسني 

القبس 2013/5/2
عيل الكندري: إىل متى الفوىض يف التطبيقي.

أسئلة بريئة جدًا ؟!!!
• اما و قد تم حرمان أعضاء هيئة 
التدريس من حملة املاجستري 

من املناصب اإلرشافية و من 

حرمانهم  سيتم  هل  الصيفي 

من املرياث أيضا ؟!!

• يف ملتقي "صناعة املستقبل 
بالتعليم " هل غياب العمداء 

و العمداء املساعدين صدفة 
أم ماذا ؟!!!! لعل املانع خري .

• مبناسبة إنتهاء موسم الساعات 
الزائدة , نحن يف إنتظار موسم 

املناصب اإلرشافية و املهامت 

العلمية, والفصل الصيفي !

• اذا كان عدد املرشحني لثالثة 
وظائف قيادية بالهيئة هو 85 

. اذكر عدد الوظائف االرشافية 
الخالية يف الهيئة ؟

• هل من رشوط التدريس بالفصل 
الصيفي . أن يكون عضو هيئة 

التدريس مرشحاً لوظيفة ارشافية ؟
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تحت رعايه عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور مشعل خميس 

 متلــع نظمت اللجنــه الثقافيــه يف الكلية محارضة تحــت عنوان 

) استخدامات برمجيات مايكروسوفت يف التعليم العايل ( و ذلك 
يوم االربعاء املوافق 2013/4/17 . قدمت املحارضة املهندسه شيامء 

الرتكيت مدير القطاع التعليمي يف رشكة مايكروسوفت وحرض املحارضة 

عميد الكلية ومساعدي العمداء وعدد كبري من األساتذة والطلبة.

محاضرة ملدير القطاع التعليمي في شركة 
مايكروسوفت في كلية الدراسات التجارية

نظم مكتب النشاط و الرعايه الطالبية بكلية الدراسات التجاريه - بنني 
أصبوحه شعريه بعنوان )حب الكويت(  وذلك يوم الثالثاء املوافق 
2013/3/19 يف قاعه السيمينار بالكلية و قد أحيا االصبوحه الشاعر العامين 
محمود الهنايئ الطالب بكلية االقتصاد و العلوم السياسيه بجامعه 
السلطان قابوس بسلطنة عامن . و قد حرض االصبوحه الشعريه عدد 
كبري من طلبة الكلية , حيث القت االصبوحه ترحابا كبريا من الحضور 
إذ متيز الشــاعر بطريقة االلقاء و كان مبدعا يف رسد االبيات الجميله 
يف حب الكويت. و يف ختام االصبوحه  قام  أ.  خالد الكندري رئيس 
مكتب النشــاط و الرعايه الطالبيه بتقديم كل من د.  وليد الســلطان 
العميد املساعد للشئون االكادمييه و د.  احمد الحنيان العميد املساعد 

للشئون الطالبية  بتسليم الشاعر درع تذكاري وشهادة تقديرية.

األصبوحة الشعرية 
بكلية الدراسات 
التجارية - بنن

كلية الدراسات التكنولوجية استضافة 

استقبل عميد كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور وائل 
الحساوي وفد من جامعة نورث وسرتن االمريكية والذي 
قام بدعوة الوفد ايل الكويت هو قسم تكنولوجيا 
السيارات و البحرية لتوقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي و التدريب والجامعة األمريكية.

وفد من جامعة نورث وسترن االمريكية

قدمت د. نجالء الفرج من كلية الدراســات التكنولوجية محارضة إشلون ندرس 
اســتعرضت فيها املعوقات األساســية خالل الدراســة كام قدمت ورشة عمل 
بعنوان إشلون نفهم حيث اســتعرضت مفاهيم علمية بسيطة وسهلة للتغلب 
عىل كافة املعوقات خالل ورشــة العمل والقيام ببعض التدريبات والتامرين 

من قبل الطالبات.

إشلون ندرس؟ إشلون نفهم؟ إشلون نتعلم؟

أنــــــــشــــــــطــــــــة الــــــكــــــلــــــيــــــات
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تحت رعاية عميد الكلية الدكتور وائل الحساوي و الشيخ عذيب الصباح 
اقام قسم تكنولوجيا هندسة السيارات و البحرية يوم مفتوح و غداء 
باربيكيو بالهواء الطلق . ورصح رئيس قسم هندسة السيارات و البحرية 
الدكتور جاسم ابوكريشه الراجحي ان هذا املهرجان واالحتفال جاء 
بجهود مشــرتكة بني طلبة القسم و رائد الجمعية الطالبية الدكتور 

محسن العاريض .
 و اهداف هذا املهرجان كانت اوال قضاء يوم مفتوح لجميع الزمالء 
مع الطلبة و التمتع باالجواء يف جوي اخوي و ترابط وايضا بني اعضاء 
هيئة التدريس و التدريب و االداريني بالكلية. و ايضا شاركت رشكة 
فولفو ممثلة باملدير العام املهندس ثامر االيوب و مدير التطوير 
املهندس جالل وقد شاركة فولفو باحدث سياراتها مع افضل انظمة 
الوقاية من حوادث السيارات و قد قامت باختبارات كثرية شارك بها 

العميد و الطلبة و الطالبات.

فولفــو شــركة   مــع  بالتعــاون  البحريــة  و  الســيارات  هندســة  لقســم  مفتــوح  يــوم 

ادارة املشاكل بكلية العلوم الصحية
نظمت عــامدة كلية العلوم 
الصحية محارضة علمية بعنوان 
 Conflict( إدارة املشــاكل
ألقتهــا   )Management
 )Aruna Ladua( الدكتورة
بإرشاف من الدكتورة هيا الختالن 
من قسم السجالت الصحية، 
بنادي أعضاء هيئة التدريس 
مببنى الكلية - الشويخ  تطرقت 
املحارضة حول تطوير الوعي 
يف إدراك الفرد لذاته ليك يدرك 
نفسيات اآلخرين ،وذكرت بأن 

الرصاع يف املشاكل بأن الشخص يعيش يف رصاع برغبته امللحة يف تحقيق 
الحاجات واألمنيات والقيم مبا يسبب له ضغط عندما ال يستطيع تحقيق ما 
يريده . موضحة بأن مصادر التضارب يف املشاكل هي الخالفات ، وسوء الفهم، 
والّلوم عىل املايض، واالشــتباكات الشخصية ، وعدم تحقيق التوقعات 

املطلوبة، و املفاجآت الغري متوقعة.

 ضمن فعاليات كلية الدراســات التجارية 
) بنات ( ينظم مكتب مساعد العميد للشئون 
الطالبية حملة إرشادية تحت شعار "خطوات 
دون تعرث" باعتباره الجهة ذات العالقة املبارشة 
بالطالبات والقائم عىل رعايتهن و اإلسهام 
يف إعدادهن علميا وأكادمييا ملساعدتهن 
عىل التفوق العلمي كونهن الركيزة األوىل 

يف محور العملية التعليمية والرتبوية .

"خطوات دون تعثر"
بالدراسات التجارية - بنات 

اقامت الجمعية الرتبوية يف قســم االصول واإلدارة الرتبوية يف كلية 
الرتبية األساسية برنامجا تربويا بعنوان "متميزون من بلدي" وذلك يوم 
األحد املوافق 28 أبريل 2013 بكلية الرتبية االساسية بنات. قدم الربنامج 
رائــد الجمعية د. محمد طالب الكندري وتــم من خالله عرض مجاميع 
تطوعية ومواهــب كويتية متميزة كام تم عقد جلســة حوارية وكان من 
أهم ضيوف الجلسة الحوارية د. فهد املطريي من قسم اللغة العربية 
وأ. سناء العنزي مديرة مدرســة ثانوية فاطمة بنت عتبة والالعب طارق 
القالف املحرتف يف أمريكا وبطل املبارزة للمعاقني وأ. د. دالل الهدهود 
عميد كلية الرتبية األساسية السابق باإلضافة اىل قروبات كويتية تحمل 

سواعد متيزت مبواهبها.

أنــــــــشــــــــطــــــــة الــــــكــــــلــــــيــــــات

"متميزون من بلدي" في كلية التربية األساسية
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التقت كلية الرتبية األساسية  ممثلة بعميدها أ.د. عبدالله 
املهنا وفدا من البنك الدويل برئاسة الربفيسور اليكساندرو 

كريسان.
وقد متحور اللقاء حول الدور الــذي تلعبه كلية الرتبية 
األساسية يف عملية تطوير التعليم بدولة الكويت والعالقة 
املشرتكة مع وزارة الرتبية , وقد أكد أ.د.عبدالله املهنا عىل 
أهمية التواصل والتعاون بني الكلية والوزارة من جانب , 

ومؤسسات إعداد املعلم من جانب آخر,.

ضمن األنشطة الثقافية وخدمة املجتمع يف كلية التمريض أقام قسم 
العلوم الطبية الحيوية ندوة علمية بعنوان "الســمنة أسبابها وطرق 
عالجها" والذي حارض فيها املدرس املساعد بالقسم عبدالعزيز الفرحان 

وذلك يف مدرسة بنت اليامم املتوسطة للبنات.

كليــة التربيــة األساســية التقــت وفــدا مــن البنــك الدولي

أفاد رئيس قســم الرتبية البدنية والرياضة يف كلية 

الرتبية األساسية الدكتور مبارك رضا بان القسم يعمل 

حاليًا عىل ضبط الجودة واالعتامد االكادميي للعملية 
التعليمية يف القســم  وذلك من خالل انشاء وحدة 

ضبط الجودة . وأكد د.رضا ان القسم سيسعى للحصول 

عىل االعتامد االكادميي من احدى املؤسسات العاملية 

العاملة يف هذا املجال خالل السنوات الثالثة املقبلة.

نظم قسم تكنولوجيا هندسة السيارات و البحرية 

بكلية الدراسات التكنولوجية ندوة تعريفية عن املصفاة 

الجديدة و الوقود البيئي النظيف وذلك بالتعاون مع 

رشكة البرتول الوطنية الكويتية وذلك يف متام الساعة 

العارشة صباحا من يوم الثالثاء املوافق 2013/4/30 

مببنى الكلية باملجمع التكنولوجي- الشويخ. وبهذه 

املناسبة أكد رئيس قسم تكنولوجيا هندسة السيارات 

والبحرية الدكتور جاســم الراجحي بأنه كان هناك 

عرض شامل عن مرشوع املصفاة الجديدة و أهميتها 

لدولة الكويت.

إنشاء وحدة ضبط الجودة لقسم التربية البدنية 
واالعتراف األكاديمي خالل السنوات الثالثة املقبلة

'املصفاة الجديدة' بـكلية الدراسات التكنولوجية

بحضور نائب املدير 
للخدمــات  العــام 
األكادميية املساندة 
ونائب املدير العام 
للتعليــم التطبيقي 
باإلنابة  والبحــوث 
د. عيىس املشيعي، 
وعميد كلية الدراسات 
التكنولوجية د.وائل 
ورئيس  الحســاوي، 

قسم ميكانيكا السيارات يف الكلية د.عبد الله املزروعي, وعددا من رؤساء 
األقســام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، نظم قسم تكنولوجيا 
ميكانيكا اإلنتاج حفل التكريم السنوي الذي دأب عىل تنظيمه سنويا ، وأقيم 

حفل العشاء بقاعة املرجان بفندق كراون بالزا الفروانية . 

أقامت كلية الدراسات التكنولوجية حملة تربع بالدم بشعار "نقطة دم 
تنقذ حياة" شارك فيها العديد من الطلبة واالساتذة وذلك يوم األحد 

املوافق 17 مارس 2013.

العلوم الطبية الحيوية في كلية التمريض 
أقامت ندوة توعوية عن السمنة

»نقطة دم تنقذ حياة«

قسم ميكانيكا اإلنتاج يقيم 
حفل لتكريم االساتذة 

أقامت اللجنة الثقافية يف قسم الحاسب اآليل بكلية الدراسات التجارية 

من  ممثلني  فيها  حارض  للتنمية"  دائم  مصدر  "الرضيبة  بعنوان  محارضة 

وزارة املالية وذلك يوم األحد املوافق 21 أبريل 2013.

محاضرة "الضريبة مصدر دائم للتنمية" بالدراسات التجارية

أنــــــــشــــــــطــــــــة الــــــكــــــلــــــيــــــات
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الدراسات املرورية و حوادث الطرق بكلية الدراسات التكنولوجية
برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور 
عبدالرزاق النفييس نظمت كلية الدراسات التكنولوجية ورشة عمل 
بعنوان "الدراسات املرورية وحوادث الطرق" ضمن زيارة وفد جامعة 
نورث ويسرتن االمريكية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- 

وذلك باملجمع التكنولوجي – الشويخ.
أفاد رئيس قسم تكنولوجيا هندسة السيارات والبحرية الدكتور جاسم 
الراجحي , أن الرؤية املوضوعة يف إنشــاء مركز تحليل الحوادث 
املرورية تنصب يف أنه األول من نوعه يف الكويت والرشق األوسط . 

اقام قسم الهندسة االلكرتونية بكلية الدراسات التكنولوجية ورشة عمل 
لبناء البيئة التعليمية للطالب الكويتي الرائد تكنولوجيا ، نظم الورشة 
الدكتورة فداء الشهوان وحارض فيهام أخصايئ ستيف هيكس واملدير 
العام للمبيعات العاملية والتسويق أندرو تومسن واملهندس عالء مشاين.

بحضور نائب املدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث الدكتورة 
فاطمة الكندري , وعميد كلية الدراســات التكنولوجية الدكتور وائل 
الحساوي احتفلت كلية الدراسات التكنولوجية بإنشاء شبكة الرصد 
اإلشعاعي التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك 

باملجمع التكنولوجي – الشويخ.  
وقد عرض الباحث الرئييس للمــرشوع البحثي و الذي من خالله تم 
إنشــاء شبكة الرصد اإلشــعاعي  أ.د. درويش العازمى عرضا موضحا 
فيه أن الغرض الرئييس من إنشاء الشبكة هو قياس مستويات اإلشعاع 
الطبيعي يف البالد لتوفري قاعدة بيانات تســتخدم كمرجع مستقبال 
حيث أن املنطقة مقبلة عىل تدشني مجموعة من املفاعالت النووية . 

تحت رعاية عميد كلية الرتبية األساسية 
األستاذ الدكتور عبد الله املهنا اقام 
قسم االقتصاد املنزيل امللتقى 
السنوي الثاين للقسم مبقر الكلية 

الرئييس بالشامية.

بناء البيئة التعليمية للطالب الكويتي الرائد 
تكنولوجيًا بكلية الدراسات التكنولوجية

بتدشني  احــتــفــلــت  الــتــكــنــولــوجــيــا 
اإلشــعاعي الرصــد  شــبكة 

كلية الدراسات التجارية أقامت ندوة رياضية تحت عنوان " دوري أبطال أوروبا تحليل ... وتوقعات"
تحت رعاية عميد كلية الدراسات التجارية د. مشعل 
متلع نظم مكتب النشــاط و الرعاية الطالبية يف 
كلية الدراسات التجارية - بنني  ندوة رياضيه تحت 
عنوان " دوري أبطال أوروبا ... تحليل و توقعات " و 
التي حارض فيها مجموعه من املحللني الرياضيني 
و هم األستاذ عبد العزيز الهاجري و األستاذ نواف 
إبراهيم و األستاذ مشعل الفودري و املدرب راشد 

بديح و أدار الندوة اإلعالمي محمد بوقريص.

برعاية عميد كلية التربية األساسية
االقتصاد املنزلي أقام ملتقاه الثاني بالتطبيقي

أنــــــــشــــــــطــــــــة الــــــكــــــلــــــيــــــات
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حكمة العدد

" يكون اإلنسان فاضاًل إذا 
أعطي مجتمعه أكرث مام 

أخذ منه " 

برنارد شو

أسرة التحرير

رئيس التحرير
د. أحـمـــد الحـنـيـــان

االشراف العام
د.     أحــمــد عــــرفـــة

هيئة التحرير
مــكــادي ــد  ــمـ أحـ م. 
المـزيـدي حنـــــان  د. 
محــمـد سـويـلـم  د. 
حـــمــــودة عـــادل  أ. 

الرابطة تطالب بتعديل الئحة الصيفي 
إلنصاف األساتذة من حملة املاجستير

استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس 

للكليات التطبيقية الظلم البني الذي 

تضمنته الئحة الصيفي الجديدة  

التي أرضت أعضاء هيئة التدريس 

من حملة املاجستري حيث نصت 

الالئحة الجديدة مبادتها رقم 9 عىل 

التايل )تكون األولوية يف اإلرشاف 

عىل التدريب امليداين ألعضاء هيئة 

التدريب بالكليات ومن ثم ألعضاء 

هيئة التدريس من حملة املاجستري 

ثم الدكتوراه(، وأشارت إىل أن هذا 

البند أرض كثريا بالهيئة التدريسية 

ألنهم بذلك لن يشاركوا يف الفصل 

الصيفي ال تدريس وال إرشاف عىل 

أن  واعتربت  امليداين،  التدريب 

ذلك تهميش لدورهم يف العملية 

التعليمية عىل الرغم من أن أعضاء 

يف  األساس  هم  التدريس  هيئة 

الكليات التطبيقية ولن يكون لهم 

دور مطلقا، وتساءلت الرابطة كيف 

تم تجاهل أعضاء هيئة التدريس من 

حملة املاجستري، مطالبة بإعادة النظر 

يف هذه الالئحة املعيبة ورضورة 
إنصاف أعضاء هيئة التدريس من 

لهم  تكون  بأن  املاجستري  حملة 

امليداين،  التدريب  يف  األولوية 

خاصة وأن الالئحة تخص الكليات 

وليس قطاع التدريب.

التقى وفد من رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي و التدريس بســفري دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف الكويت د. عيل أحمد بن شكر و كان 

أعضاء الوفد كل من د. أحمد الحنيان أمني رس الرابطة 

و د. محمد الفايز أمني الصندوق, لبحث إمكانية تبادل 
الخربات الثقافية بني األكادمييني يف الكويت ويف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة, وللتعرف عىل سبل التعاون 

وباألخص يف كليات ومعاهد العلوم التطبيقية.

ــة الـــتـــقـــى  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــد الـ ــ ــ وفـ
ســـفـــيـــر دولـــــــة اإلمــــــــارات

أن مينع عضو هيئة التدريس 

من حملة املاجيستري من 

اإلرشاف عىل التدريب ا 

مليداين يف الفصل الصيفي 

إذا مل يقم بعمل تقويم 

األداء التدرييس أو مل 

يحرض اجتامعات القسم 

العلمي يف حني يتم تقديم 

عضو هيئة التدريب يف 

حملة  من  نفس القسم 

والدبلوم  البكارليوس 

باإلرشاف عىل التدريب 

امليداين حتى وإن مل يقم 

بعمل تقويم األداء وحضور 

اجتامعات القسم.

هل يعقل ؟

باقة ورد

تتوجه »رابطة نيوز » بموفور الشكر والتقدير ألعضاء اللجنة 
املنظمة للملتقى الثقافي الذي أقيم تحت شعار 

» صناعة املستقبل بالتعليم »

شكر وتقديرإلى حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح حفظه الله ورعاه, 
والحكومة املوقرة, ومجلس األمة, 

لصدور مرسوم رفع سن التقاعد 
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

والتطبيقي إلى سن 75 عامًا.

شكر وتقدير


