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تهنئ رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية كل من 
د. محمد الفارس لتوليه حقيبة وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، 
كما نهنئ ابن "التطبيقي" المهندس عبدالرحمن المطوع لتوليه 
وزارة االشغال العامة ونتمنى لهما التوفيق والسداد، ونهنئ جميع 
أعضاء مجلس األمة الموقرين وعلى األخص لجنة شئون التعليم 
والثقافة واالرشاد، وهم د. محمد الحويلة رئيس اللجنة، واالستاذ 
عمر الطبطبائي مقرر اللجنة، د. جمعان الحربش، د. خليل عبداهلل، 
د. عودة الرويعي، ونتمنى لهم جميعا التوفيق في حل القضايا 

العالقة التي يعاني منها التعليم في البالد.
ونتقدم بتهنئة خاصة للزميلة د. حليمة الكندري لفوزها بإحدى 
العلمي وتكريمها من حضرة  للتقدم  الكويت  جوائز مؤسسة 

صاحب السمو أمير البالد حفظه اهلل ورعاه.
ولدى الرابطة أمل وتفاؤل كبيران في الوزير د. محمد الفارس لحل 
العديد من القضايا العالقة التي يعاني منها أساتذة التطبيقي 
والهيئة بشكل عام، وأن تكون هذه الملفات الساخنة على رأس 
أولوياته وهي كالتالي، دعم ميزانية التطبيقي واستقالليتها أسوة 
بجامعة الكويت، ومساواة أعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة 
الكويت والتطبيقي بكافة المزايا، وفصل قطاع التعليم التطبيقي 
عن قطاع التدريب، وسرعة انجاز جامعة جابر األحمد، والبدء في تطبيق 

برامج البكالوريوس التي تم تجهيزها للتطبيق بكليات الهيئة.
ونذكر معالي الوزير ببعض وعوده في االيام القليلة الماضية، 
وهي ابعاد التقشف عن المؤسسات التعليمية، حيث أكد أنه 
سيكون له وقفة مع مجلس الوزراء بخصوص عدم شمول مؤسسات 
التعليم بسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة، كما نذكر سعادته 
بوعده فيما يخص األبحاث العلمية، حيث أكد أن البحث العلمي 
واالبتكار وتطبيقاته لم يعد ترفا بل اصبح ضرورة حتمية لكل من 
يتطلع إلى االستفادة من الطفرة التكنولوجية وانعكاساتها، وكلنا 
ثقة بأن معالي الوزير سيسعى جاهدا لتنفيذ تلك الوعود بأسرع 
الوزير إنصاف زمالئنا أعضاء هيئة  ما يمكن، ونأمل من معالي 
تلق  لم  ترقياتهم  أوراق  ولكن  للترقية  المستحقين  التدريس 
االهتمام المطلوب من الوزير السابق، كما نتمنى من معالي 
الوزير ضم هيئة التطبيقي إلى قانون الجامعات الحكومية الذي 

تتم مناقشته حاليا.
وتأمل الرابطة ايضا بعد اهلل تعالى في أعضاء مجلس األمة الحالي 
في تذليل الصعوبات التي تواجه الهيئة التدريسية في التطبيقي، 
وكذلك تقديم الدعم لهيئة التطبيقي بشكل عام لتمكينها 

من االستمرار في القيام بدورها الوطني.
كما تطالب الرابطة باإلسراع في فصل قطاعي التعليم التطبيقي 
والتدريب بالهيئة أسوة بفصل هيئتي الشباب والرياضة والذي 
تمت الموافقة عليه من مجلس األمة في يوليو 2015 ، والذي 
أشاد به الشيخ منصور الصباح المدير العام السابق للهيئة العامة 

للشباب والرياضة )القبس 25/12/2016(.
وأخيرا تطلب الرابطة من "إدارة التطبيقي" محاسبة المقصرين 
ومكافأة المجتهدين سواء في اإلدارة المالية أو االقسام العلمية 
او المكاتب الفنية في جميع كليات الهيئة مما يحقق المتابعة 

المستمرة لمستحقات أعضاء هيئة التدريس.

نهنئ ونتمنى ونطالب
في تصريح سابق ومهم 

د. محمد الحويلة:
يجب إنهاء 

الفوضى 
التعليمية.. 

وفصل التدريب 
عن التعليم 
التطبيقي

في تصريح صحافي سابق للدكتور محمد الحويلة مع جيدة النهار بتاريخ 2012/1/31. صرح رئيس اللجنة 
التعليمية بمجلس األمة بأنه إذا ما اردنا انهاء الفوضى التعليمية التي تعيشها الكويت منذ عقود فيجب 
اوال على الحكومة وضع خطة خمسية للتعليم تكون ملزمة ألي وزير يأتي للوزارة الكمالها وعدم الخروج 
عن خطوطها العريضة، وثانيا تقوم الحكومة بتعيين وزير ظل لوزير التربية والتعليم العالي الدارة التعليم 
ويعطى الصالحيات كافة لمعالجة الخلل الموجود في الجامعة، واالسراع في فصل التدريب عن التعليم 
التطبيقي ليحصل خريج التعليم التطبيقي على شهادة البكالوريوس في كل المعاهد والكليات، وهذا 
من شأنه ان يقلل الضغط الحاصل على جامعة الكويت، واخيرا تشكيل لجنة من المختصين تدرس الميزانية 
المقترحة وتراجع بنود الخطة التي تقدمها الحكومة، على ان تعرض الحكومة اسماء اعضاء هذه اللجنة 
وان يتم التصويت عليهم في مجلس األمة الختيار اعضائها بعد تصفية االسماء المقدمة من الحكومة عن 
طريق اللجنة التعليمية، وعلى الحكومة ان تعطي اهمية لالقتراحات التي تقدمنا بها لتطوير العملية 

التعليمية في البالد في المجلس السابق وال تظل هذه االقتراحات حبيسة االدراج.

د. مبارك الذروه : جدول ثابت لـ»مستجدات« الجهراء
طالب رئيس الرابطة د. مبارك الذروة في تصريح صحافي له بتاريخ 2017/1/6 
الجهراء للطالبات  التربية األساسية فرع  التسجيل والدراسة بكلية  بأن يكون 
ألهل المنطقة والمناطق التابعة لها، للتخفيف من الضغط البشري والمكاني 
الذي تعاني منه الكلية في العارضية، مشيراً إلى أن أساس مهام فرق العمل 
الطالبات  الجهراء سيستقبل  اعتبار أن فرع  الماضي مبني على  العام  من 
من منطقة الجهراء والمناطق المحيطة بها فقط، ونأمل من عمادة القبول 

والتسجيل تنفيذ المقترح المقدم لديها حالياً وعدم الحياد عنه.
وأوضح الذروة أن موظفين تابعين للكلية يتابعون اإلشراف على كل التجهيزات 
الالزمة لعملية بدء الدراسة، الفتاً إلى أن الكلية انتهت من إعداد الجداول الثابتة 
للطالبات المستجدات بها للفصل الدراسي الثاني، مطالباً إدارة الهيئة بالعمل 

على استقبالهن من سكان منطقة الجهراء في المبنى الجديد.

.. وأخيرًا تم النظر في الترقيات المؤجلة
ص 4

د. محمد الفارس 
في أول زيارة له للتطبيقي
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أعلنت الرابطة عن تفاؤلها باختيار د. محمد الفارس لتولي حقيبة 
وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ومهنئة االسرة التعليمية 

على االختيار الجديد.
وقالت الرابطة في بيانها أن لديها أمل وتفاؤل كبيرين في 
الوزير الفارس لحل العديد من القضايا العالقة التي يعاني منها 
أساتذة التطبيقي والهيئة بشكل عام، وأن تكون تلك الملفات 
الساخنة على رأس أولوياته، ومنها على سبيل المثال ما يلي:-

1 - دعم الميزانية السنوية للتطبيقي لحل المشاكل التي تعاني 
منها وتوفير الشعب الالزمة للطلبة.

2 - أن يكون المركز المالي لعضو هيئة التدريس في التطبيقي 
مماثالً للمركز المالي لعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت 

ومساواتهم في كافة المزايا.
3 - فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب ليتمكن 

كل قطاع من النهوض بذاته وتحقيق أهدافه.
التطبيقية  للكليات  األحمد  إنجاز ملف جامعة جابر  - سرعة   4
خاصة وأن هناك مرسوم أميري سامي للبدء بتنفيذ الجامعة 

ومتابعة خطوات تنفيذها.
5 - البدء في تطبيق برامج البكالوريوس المعدة للتطبيق، حيث 
قامت كل من كلية الدراسات التكنولوجية، وكلية العلوم الصحية، 
وكلية الدراسات التجارية باالنتهاء من كافة الدراسات المتعلقة 
بهذا األمر وأصبح نظام البكالوريوس ينتظر فقط القرار للبدء 
بتطبيقه، خاصة وأن الهيئة تمتلك الموارد البشرية والمكانية 

التي تؤهلها لذلك.
وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على مد يدها بالتعاون البناء 
والمثمر مع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي لتذليل 
الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية واالرتقاء بها بما يخدم 

الكويت وأبنائها.

التربية والتعليم العاليد. الفارس حقيبة وزارة متفائلون بتولي  

تدريس التطبيقي:

تقدمت الرابطة في بيان صحافي لها بخالص التهاني والتبريكات 
الكويتي  الشعب  ثقة  على  حازوا  الذين  األمة  مجلس  ألعضاء 
لتمثيلهم تحت قبة المرحوم عبداهلل السالم، وتمنت لهم السداد 
الملقاة على عاتقهم وهم بإذن اهلل  والتوفيق في حمل األمانة 
أهل لها، معربة عن سعادتها باألجواء الديمقراطية التي جرت بها 
%  العملية االنتخابية ونسبة المشاركة الكبيرة التي قاربت الـ 70 
تاريخ  في  األكبر  النسبة  وهي  التصويت  حق  لهم  من  عدد  من 
المجلس  بأعضاء  تستبشر  الرابطة  وأن  الكويتية،  البرلمانية  الحياة 

الذين اختارهم الشعب الكويتي.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن نسبة التغيير قد بلغت نحو 60 % 
وهي مؤشرات عن عدم رضا الشعب الكويتي عن أداء المجلس 
السابق، وأن نسبة التغيير هذه تشير إلى سعي الناخبين عن تغيير 
أعضاء المجلس السابق لتهاونهم في تحقيق مكاسب للمواطنين.

وقالت الرابطة في بيانها أن المكانة العلمية واألدبية التي يتمتع 
بها أساتذة التطبيقي في المجتمع ال تقل عن زمالئهم أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت- وهذا ما اكده ديوان الخدمة المدنية بأن 
كافة الحقوق التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 
يجب أن تشمل أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي، وذلك من 
مبدأ المساواة بين أعضاء هيئة التدريس بما في ذلك كافة االمتيازات 
التي تقر ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو التطبيقي، إال أن 
العديد من الصعوبات  الواقع غير ذلك فهناك  ما نراه على أرض 
التي تواجه الهيئة التدريسية بالتطبيقي، وكلنا أمل في اهلل عز 
وجل ثم في نواب األمة الجدد لتذليل تلك العقبات وتقديم الدعم 
والمساندة للتطبيقي لتمكينها من االستمرار في القيام بدورها 
الوطني، مشيرة إلى أن أبرز العقبات اتي تواجه هيئة التطبيقي 

واألكاديميين العاملين بها تتخلص في التالي:-
1 - دعم الميزانية السنوية للتطبيقي واستقالليتها لحل المشاكل 

التي تعاني منها وتوفير الشعب الالزمة للطلبة.
2 - أن يكون المركز المالي لعضو هيئة التدريس في التطبيقي 
مماثالً للمركز المالي لعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت 

ومساواتهم في كافة المزايا.
3 - فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب ليتمكن كل 

قطاع من النهوض بذاته وتحقيق أهدافه.
4 - سرعة إنجاز ملف جامعة جابر األحمد للكليات التطبيقية خاصة 
وأن هناك مرسوم أميري سامي للبدء بتنفيذ الجامعة ومتابعة 

خطوات تنفيذها.
5 -  البدء في تطبيق برامج البكالوريوس المعدة للتطبيق، حيث 
قامت كل من كلية الدراسات التكنولوجية، وكلية العلوم الصحية، 
وكلية الدراسات التجارية باالنتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بهذا 
األمر وأصبح نظام البكالوريوس ينتظر فقط القرار للبدء بتطبيقه، خاصة 
وأن الهيئة تمتلك الموارد البشرية والمكانية التي تؤهلها لذلك.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن أملها متعلق في اهلل عز 
وجل ثم في األعضاء الجدد لمجلس األمة الموقر للقيام بمسئولياتهم 
وإنهائها،  للتطبيقي  العالقة  القضايا  وتبني  الخلل،  هذا  وإصالح 

واالهتمام بالعملية التعليمية بشكل عام لالرتقاء بها.

الرابطة تبارك ألعضاء مجلس األمة فوزهم 
بثقة الناخبين وتطالبهم بتحمل مسئولياتهم
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استضافت الرابطة يوم األربعاء 2016/10/5 بمقرها 
ــة  التطبيقي  في العديلية مدير عام هيئ
د. أحمــد صالــح األثــري، وبصحبتــه نــواب 
ــداء الكليات، إضافة لمدير  المدير العام وعم
الشــؤون القانونية، ومســاعد نائــب المدير 
ــؤون المالية، ومدير اإلدارة المالية،  العام للش
ورئيــس قســم الميزانيــة، وقــال د. مبارك 
الــذروة رئيــس الرابطــة  إلى أن اللقــاء كان 
أخويــا ومثمــرا، حيــث تــم خاللــه بحــث 
ومناقشــة العديد مــن القضايــا األكاديمية 

التــي تهــم أعضــاء هيئــة التدريس. 
وأضــاف د. الــذروة أن الرابطــة ناقشــت مع 
د. األثــري وقيــادات الهيئــة جملــة قضايا 
مصيرية كان أبرزها قضية فصل القطاعين، 
ومــدى جاهزيــة الكليــات للعام الدراســي 
الجديــد، وطالبــت الرابطــة بتعميــم ردود 

ــارات التي  ــأن االستفس اإلدارة القانونية بش
تــرد إليها، وتــم كذلــك مناقشــة ميزانية 
ــاواة  ــي الجديد، ومس الكليات للعام الدراس
ــاتذة التطبيقي بزمالئهم في جامعة  أس
الكويــت فيمــا يخــص الســاعات اإلضافية، 
وكما ناقشــت الرابطــة المقــررات العلمية 
والعملية )المختبرات( بكلية العلوم الصحية.
وأوضح د. الــذروة أن د. األثــري ونوابه الكرام 
وعمــداء الكليات كان لديهــم تفهم واضح 
تجــاه كافة القضايــا التي طرحتهــا الرابطة، 
ــة  ــد للرابط ــري أك ــى أن د. األث ــيرا إل مش
ــن  ــل القطاعي ــس اإلدارة بفص ــرار مجل أن ق
ســيتم تطبيقــه ال محالــة كونه قــرارا صدر 
عــن مجلــس إدارة الهيئــة ويخــدم االرتقاء 
بــكال القطاعين وأن القــرار جــاء متوافقا مع 
ــأن.  ــات التي أجريت بهذا الش كافة الدراس

خالل استضافته بمقر رابطة تدريس التطبيقي

د. األثري: قرار مجلس اإلدارة بفصل 
القطاعين سيتم تطبيقه ال محالة

وأوضح د. الذروة أن الهيئة اإلدارية للرابطة 
أعربــت للمديــر العــام ونوابــه وعمــداء 
الكليــات عــن شــكرها لمــا أبــدوه مــن 
الرابطة واستعدادهم  تجاوب مع مطالب 
لتذليــل أي عقبــات تواجه أعضــاء هيئة 

التدريــس بكليات الهيئــة المختلفة.
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قال رئيس الرابطة د. مبارك عبداهلل الذروة أن زمالءه أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين 
يستحقون المعاملة الحسنة التي تليق بهم، و أنهم يواجهون العديد من المصاعب 
خالل إنهاء معامالت تقاعدهم وحصولهم على مستحقاتهم التقاعدية على 
الرغم من كونهم قد أفنوا أعمارهم في خدمة العلم واالرتقاء بالهيئة وطالبها.
لتلك  الالئق  التكريم  الكليات بتقديم  الهيئة وعمداء  إدارة  الذروة  وطالب د. 
الشريحة تقديرا لدورهم في تعليم األجيال وتخريجهم لسوق العمل. انطالقا 
من قول أمير الشعراء أحمد شوقي "قم للمعلم وفه التبجيال كاد المعلم أن 
يكون رسوال" مشيرا إلى أن تقدير تلك الشريحة ال يجب أن يكون درعا تذكاريا 
فحسب وإنما التكريم الحقيقي هو احترام مسيرتهم األكاديمية واستقبالهم 
بشكل الئق حين مراجعتهم إلدارات الهيئة المختلفة وإنهاء إجراءاتهم بسهولة 
ويسر، وأن تلتزم عمادة الكليات بتنظيم حفل تكريمي للمتقاعدين نهاية 
بالمتقاعدين  بإنشاء مكتب خاص  الهيئة  إدارة  كل عام دراسي، كما طالب 
العلمية  مكانتهم  لهم  ليحفظ  تقاعدهم  إجراءات  إنهاء  في  لمساعدتهم 
التي  المشرفة  والمهم طوال مسيرتهم  البارز  لدورهم  واألكاديمية وتقديرا 

قضوها في خدمة العلم.

نشرت الصحف الكويتية بتاريخ 
2017/1/5 أن الدكتور أحمد األثري 
مدير التطبيقي قد استقبل 
وزير التربية وزير التعليم العالي 
الهيئة  إدارة  مجلس   رئيس 
د. محمد الفارس، في زيارته 
األولى للتطبيقي، لالطالع على 
سير العمل ومناقشة العديد 
بها،  تتعلق  التي  األمور  من 

في ديوان عام الهيئة.
وتطرق د. الفارس خالل حديثه 
مع الحضور، إلى ميزانية األبحاث 

ومناقشة بعض اللوائح المطبقة بالهيئة، والتي تنظم العمل بها، وكذلك الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما تم بشأنه، كما تناول الحديث كذلك 

الترقيات المؤجلة لبعض االساتذة، والتي سبق إقرارها من مجلس إدارة الهيئة.

أشاد رئيس الرابطة د. مبارك عبداهلل الذروة بجهود عميدة القبول 
والتسجيل بالهيئة د. رباح النجادة، مشيرا إلى أنها تبذل قصارى 
جهودها لالرتقاء بعمل العمادة وخدمة جموع الطلبة، بدليل تواجدها 
الميداني المستمر لتقصي مشاكل الطلبة ووضع الحلول المناسبة لها.
كما أكد أن العمادة وجنودها المخلصين يسعون بكل طاقاتهم 
إلنجاح العمل بروح وطنية واحدة، موضحا أن مشكلة القبول خارجة 
عن إرادة الجميع وحلها فقط لدى حكومتنا الموقرة من خالل توفير 
ميزانية طارئة تحت أي مسمى كما هو معمول به لتوفير مقاعد 
دراسية ألبناء الكويت، فكما هو معروف أن هيئة التطبيقي هي 
 أكبر صرح تعليمي بالكويت وربما بدول الخليج وتستقبل نحو 60 %
من مخرجات الثانوية، وقد تفاقمت المشكلة هذا العام وزاد عدد 
الراغبين بااللتحاق في كلياتها ومعاهدها نظرا لعدم استقبال بعض 

مؤسسات الدولة العسكرية وغيرها للطلبة مما ساهم في تفاقم 
المشكلة واضطرت إدارة الهيئة لرفع النسب وتأجيل قبول عدد كبير 
من الطلبة للفصل الدراسي الثاني لعدم قدرتها على استقبالهم 

حاليا لتتماشى أعداد المقبولين مع الميزانية المتوفرة لديها.
وتمنى د. الذروة على الحكومة الرشيدة إعادة النظر في ميزانية 
الهيئة ودعمها على وجه السرعة لتمكين الهيئة من توفير المقاعد 
الدراسية الالزمة ألبناء الكويت وضمان سير العملية التعليمية على 

الوجه المنشود.

لتمكين د. مبارك الذروه: عجـز الميزانيـة وراء مشكلة  زيادتها  من  والبد  للطلبةالمقبولين  الدراسية  المقاعد  توفير  من  الهيئة 

.. ويطالب بمكتب خاص إلنهاء 
معامالت المتقاعدين من األساتذة

وزير التعليم العالي بحث مع »التطبيقي« 
ميزانية األبحاث والترقيات المؤجلة لألساتذة

أشاد بجهود عميدة القبول والتسجيل

استغرب رئيس الرابطة د. مبارك عبداهلل الذروة 
في تصريح صحافي قبل اختيار الوزارة الجديدة 
من تجاهل وزير التربية ووزير التعليم العالي 
السابق لقضايا التطبيقي وعدم اكتراثه بها 
على الرغم من كونه رئيسا لمجلس إدارتها، 
مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات 
الساخنة التي تحتاج تدخل مباشر من الوزير إال 
أنه غير مكترث وكأن قضايا هيئة التطبيقي 

ليست ضمن جدول اهتماماته.
وأوضح د. الذروة أن هناك عددا من أعضاء 
للترقية  تقدموا  بالهيئة  التدريس  هيئة 
لدرجات علمية أرفع واجتازوا كافة الشروط 

الهيئة  إدارة  مجلس  وتفضل  والمقابالت 
الترقيات  تلك  على  بالموافقة  مشكورا 
منذ شهر ديسمبر من العام 2015 ويتبقى 
فقط اعتماد هذه الترقيات من وزير التربية، 
فهل يعقل أن تظل ترقيات األساتذة معطلة 
على مكتبه لمدة عام كامل للتوقيع على 

قرار اعتمادها.
وأشار د. الذروة إلى أن الرابطة سبق وأن طالبت 
وزير التربية بإنهاء هذا الملف واعتماد ترقيات 
األساتذة التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، 
إال أن الوزير تجاهل مطالبة الرابطة وكأنه غير 
معني بأي ملفات أكاديمية تخص هيئة 

التطبيقي، الفتا إلى أن اعتماد هذه الترقيات 
ولكنها  أحد  ليست منة من  لألكاديميين 
واجب وظيفي على المسئول يفرضه القانون 

والنظم واللوائح المعمول بها.
وطالب د. الذروة وزير التربية ووزير التعليم 
واعتماد  الملف  هذا  إنهاء  بسرعة  العالي 
ترقيات األساتذة ألن هذا التأخير غير المبرر بات 
مرفوضا ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا 
على سير األبحاث العلمية لألساتذة وتحطيم 
لروحهم المعنوية، مؤكدا أن الرابطة وفي 
حال استمرار هذا التجاهل فسوف تضطر آسفة 

للجوء إلى القضاء الكويتي العادل.

د. الذروة: هناك تأخير غير مقبول وشبه متعمد لتأخير ترقيات األساتذة
هل تضطر الرابطة إلى اللجوء إلى القضاء
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أعلنت الرابطة في بيان صحافي لها أنها 
تتابع عن كثب كافة قضايا أعضاء هيئة 
التدريس وأنها على تواصل دائم ومستمر 
مع إدارة الهيئة بهذا الشأن، موضحة أنها 
ترقيات  قضية  الهيئة  إدارة  مع  تابعت 
الهيئة  الذين وافق مجلس إدارة  األساتذة 
مشكورا على ترقياتهم منذ أكثر من عام 
إال أنها قد تم تعطيل اعتمادها من قبل 
الوزير السابق، وأن الرابطة قامت بالتنسيق 
مع مدير عام الهيئة د. أحمد األثري بهذا 
الخصوص حيث وعد مشكورا بإرسال كشوف 
التربية  الترقيات مرة أخرى لمعالي وزير 
ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس وأنه 
سيتابع هذا الملف شخصيا لسرعة اعتماد 

الترقيات.

وفي سياق متصل تابعت الرابطة مستحقات 
الدراسي  الفصل  عن  لألساتذة  اإلضافي 
تصرف  لم  والتي  الماضي  قبل  الثاني 
الميزانيات  لجنة  اآلن، بسبب قرار  حتى 
السابق بتقليل ميزانية الهيئة رغم الحمل 
الكبير التي تتحمله الهيئة في قبول 

االعداد المتزايدة سنويا.
وطالبت الرابطة بتدخل الوزير الجديد محمد 
الفارس  بدعم الهيئة ماليا واداريا حتي تحقق 
اهدافها المنشودة، كما طالبت الرابطة ادارة 
الهيئة بمحاسبة المقصرين ومكافأة المجتهدين 
سواء في االدارة المالية أو االقسام العلمية 
أو المكاتب الفنية في كافة كليات الهيئة 
مما يحقق المتابعة المستمرة لمستحقات 

اعضاء هيئة التدريس.

الرابطة: ترقيات األساتذة بعهدة د. األثري 
وسوف يتابع اعتمادها بأقرب وقت

الرابطة اعتبرت تعديل النصاب طالبت بفتح تحقيق حول تأخر مستحقات االضافي ومحاسبة المقصرين
التدريسي مخالف للقانون 

واشترطت احتسابه مقابل اجر
التدريس عبر مواقع  بعدما تداول أعضاء هيئة 
التواصل االجتماعي خبر  تعديل النصاب التدريسي 
بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3483/2016  والذي 
يعطي الحق لعميد الكلية بزيادة العبء التدريسي 
المقرر على عضو التدريس بحد أقصى 3 ساعات، 
فقد تدخلت الرابطة وقامت بدورها لحماية مصالح 
الهيئة التدريسية، حيث اعتبرت هذا التعديل 
مخالفا لقانون ومخالفا لقرار الخدمة المدنية الخاص 
بمساواة أساتذة التطبيقي مع زمالئهم بجامعة 
الكويت، كما اعتبرت الرابطة هذا القرار تفريغا 
لنص الالئحة من محتواها وبمثابة فرض وصاية 
الهيئة على األساتذة وإلزامهم بالعمل 3 ساعات 
إضافية بدون أي مقابل مادي، وطالبت بإلغاء 
القرار أو احتساب النصاب الزائد أجر مقابل عمل.

وقد أجرت الرابطة اتصاال هاتفيا بالمدير العام الذي 
أوضح ان الهيئة ملتزمة بقوانين الخدمة المدنية 

وأن أي عمل يقوم به االساتذة البد له من أجر.

بارك رئيس الرابطة د. مبارك عبداهلل الذروة إقرار مجلس الوزراء لقانون الجامعات الحكومية والذي 
البارز والمهم لرئيس وأعضاء  يعد نقلة نوعية لالرتقاء بالتعليم في الكويت، مشيرا إلى الدور 
اللجنة التعليمية في مجلس األمة بشأن اللوائح التنفيذية المتعلقة بالقانون وضرورة أن يضم 
والتدريب كونها أكبر صرح أكاديمي في  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  الجديد  القانون 
الكويت والمزود األول لسوق العمل ويقع على عاتقها استقبال الجزء األكبر من مخرجات الثانوية 
مع كل فصل دراسي. وتمنى د. الذروة على اللجنة التعليمية ضرورة أن تكون رابطة أعضاء هيئة 

التدريس للكليات التطبيقية شريكا أساسيا واالسترشاد برأيها خالل مناقشة بنود هذا القانون.

الرابطة: قانون 
الجامعات الحكومية 

البد أن يضم الهيئة

توجه نائب رئيس الرابطة م. فواز عزيز الرشيدي 
بالشكر والتقدير إلدارة الهيئة ممثلة في 
مديرها العام د. أحمد األثري، ونائبه لقطاع 
البحوث د. عيسى المشيعي، وأعضاء لجنة 
الشئون العلمية على تجاوبهم مع مطلب 
الرابطة بإلغاء عمل اللجان بالفصل الصيفي، 
واستثناء لجنة الترقيات ولجنة البعثات للعمل 
خالل الفصل الصيفي نظرا للحاجة الستمرار 

تلك اللجان للبت في ترقيات أعضاء هيئة 
التدريس وعدم تعطل معامالتهم، وكذلك 
حرصا من الرابطة على عدم تعطل معامالت 

المبتعثين من أعضاء هيئة التدريس.
وأكد الرشيدي على موقف الرابطة الداعم 
لكل ما من شأنه خدمة أعضاء هيئة التدريس 
التي يمكن أن تواجه  الصعوبات  وتذليل 

مسيرتهم األكاديمية.

أعرب عضو اللجنة المشتركة لمؤسسات 
التعليم العالي ونائب رئيس الرابطة م. 
فواز عزيز الرشيدي عن رفضه القاطع لتوجه 
فصل مباني الشدادية عن جامعة الكويت، 
مشيرا إلى أن فكرة وقرار إنشاء مباني 
مباني  توسعة  بهدف  جاء  الشدادية 
جامعة الكويت وزيادة قدرتها االستيعابية 
وتوفير مقاعد دراسية للمستجدين من 

أبناء الكويت.

وقال الرشيدي أن مباني الشدادية ومنذ بدأ 
العمل بها أنها أفرع جديدة تابعة لجامعة 
الكويت وسوف يتم استغاللها لمصلحة 
الجامعة لزيادة قدرتها االستيعابية لمواجهة 
األعداد المتزايدة سنويا من أبناء الكويت 
خريجي الثانوية، وبناء على ذلك شهدت 
السنوات الماضية استعانة مسئولي الدولة 
بأساتذة جامعة الكويت لتصميم جامعتهم 
الجديدة وفق احتياجات اقسامهم العلمية، إال 

أن هذا الحلم األكاديمي قد تبدد وفوجئ 
الجميع بإصدار قانون الجامعات الحكومية 
والذي تضمن في المادة 44 قرارا بفصل 
مباني الشدادية عن جامعة الكويت على 
الرغم من قرب االنتهاء من بعض الكليات 
في حرم الشدادية عام 2017 وتشكيل لجان 
من أساتذة جامعة الكويت لفحص وتسلم 
اعمال المقاوالت في المدينة الجامعية 

الجديدة.

والبعثات للعمل بالفصل الصيفيالرشيدي: استثناء لجنتا الترقيات 

.. ونرفض فصل الشدادية عن جامعة الكويت
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استنكرت الرابطة حرب اإلبادة الجماعية التي يتعرض لها أهل حلب 
من قبل النظام المجرم وأعوانه، ووصفت ما يحدث اآلن لحلب بالفاجعة، 
وأنه من المعيب على كل مسلم وعلى جميع األحرار في العالم الصمت 
تجاه ما يجري من تدمير وقتل وإحراق ألهل حلب وهم أحياء ما يعد 

كارثة إنسانية بكل ما تحمله تلك الكلمة من معاني.
وقالت الرابطة في بيانها أن ما يصل من أنباء عن حرب اإلبادة في حلب 
يندى له الجبين، حيث وصل األمر برجال حلب لطلب فتوى تجيز لهم 
قتل نسائهم حتى ال تنتهك أعراضهن بعد موت الرجال ووقوعهن 
أسيرات في أيدي الزمرة الفاجرة التي تحرق األخضر واليابس والتي 

وصفها أهل حلب بأنها تشبه أهوال يوم القيامة.
وطالبت الرابطة في بيانها منظمة األمم المتحدة وكافة حكومات 
الدول العربية، ومنظمات حقوق اإلنسان بتحرك سريع إلنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، وانتشال أهل حلب بوجه خاص والشعب السوري بشكل عام 

من ويالت تلك الحرب التي يشنها عليهم النظام السوري وأعوانه.

إبادة جماعية ولن تكون األخيرةالرابطة: ما يحدث ألهل حلب حرب ناشدت األمم المتحدة والحكومات العربية إلنقاذ أهل حلب

تستأنف تقديم خدماتها مطلع فبراير المقبل

د. عبداهلل العجمي: 
أدعوا األساتذة والمهتمين لالستفادة 

من مركز التطوير والتدريب

قال أمين السر ورئيس لجنة التدريب والتطوير في الرابطة د. عبداهلل محمد 
العجمي أن اللجنة تهدف لتقديم سلسلة دورات متميزة لتطوير أداء وكفاءة 
اعضاء الهيئة التدريسية في جميع كليات الهيئة من خالل االستعانة بمتخصصين 
من داخل الهيئة وخارجها لتقديم تلك الدورات بمركز التطوير والتدريب التابع 

للرابطة لتعم الفائدة على الجميع.
وأوضح د. العجمي أن مركز التدريب والتطوير سوف يستأنف تقديم خدماته 
بداية من شهر فبراير 2017 ، الفتا إلى أن المركز مزود بقاعة تضم عدد كبير 
من أجهزة الكمبيوتر واالنترنت وشاشة عرض كبيرة تتيح للمشاركين بالدورات 
االستفادة القصوى، إضافة لديوانية استقبال كبيرة مجهزة بكل ما يلزم، داعيا 
زمالءه أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الهيئة وكافة الجهات المعنية بهذا 
الشأن ممن لديهم الرغبة في التعاون مع الرابطة في تنظيم دورات تدريبية 
أو ورش عمل للتعرف على رغباتهم وإدراجها ضمن خطة العمل التي سيتم 

تدشينها خالل شهر فبراير المقبل، متمنيا أن تعم الفائدة على الجميع.

أعلن أمين الصندوق ورئيس اللجنة االجتماعية في الرابطة د. 
محمد عبدالرحمن الفايز أن الرابطة بصدد تنظيم رحلة ألعضاء 
هيئة التدريس وعوائلهم خالل عطلة منتصف العام الدراسي 

إلى دولة الهند لزيارة معالمها التاريخية.
االشتراك مفتوح بمقر  الحجز وتسديد  الفايز أن باب  وقال د. 
الرابطة بالعديلية خالل فترة الدوام الرسمي حتى يوم االربعاء 
الموافق 11 /1/2017 أو لحين اكتمال العدد المطلوب، الفتا إلى 
أن الرحلة ستكون على طيران الخطوط الجوية الكويتية وسعر 
التذكرة للهيئة التدريسية 232 دينار، ولغير األعضاء 432 دينار 
شاملة وجبتي الفطور والعشاء واإلقامة بفندق 5 نجوم، مع توفير 
مرشد سياحي وتأمين المواصالت الداخلية، وأن الرحلة ستكون 
خالل الفترة  من 23/1/2017 إلى 3/2/2017، موضحا أن المشاركين 
بالرحلة سيقومون بزيارة أهم المعالم السياحية والتاريخية في 
دولة الهند، ومنها زيارة المثلث الذهبي “دلهي-اجرا-جايبور” 
ثم العودة لمدينة دلهي، إضافة لزيارة البوابة الهندية، وقصر 
الرئاسة، وحديقة تومب، والقلعة الحمراء، وتاج محل، والمسجد 
الجامع، وأهم وأشهر األسواق بالمدن الهندية والتعرف على 
األماكن السياحية واألثرية التي يعود تاريخها للعام 1504 ميالدية، 

وكذلك عدة رحالت برية تشتمل على ركوب األفيال.
ودعا د. الفايز جميع زمالئه إلى المبادرة بالتسجيل في الرحلة 
حيث أن األماكن محدودة وأولوية المشاركة ستكون لمن لم 

يشارك من قبل في رحالت الرابطة ثم ألسبقية الحجز.

إلى الهنداجتماعية مميزة سياحية ثقافية الرابطة برحلة نعد أعضاء د. محمد الفايز:

بشار العثمان: حذرنا من 
حجب الرؤية في المكاتب

على خلفية شكوى الطالبات 
في كلية الدراسات التجارية 
بشأن الملصقات التي تحجب 
الهيئة  عضو  أوضح  الرؤية، 
اإلدارية للرابطة بشار العثمان 
أن موضوع تعتيم زجاج األبواب 
مكاتب  في  الرؤية  لحجب 
التدريس  بعض أعضاء هيئة 
تمت مناقشته مع مدير عام 
الهيئة خالل اجتماعهم منذ 

أكثر من ثالثة أشهر.
وأشار العثمان إلى أن وفداً من الرابطة تابع الموضوع وزار عميد 
كلية الدراسات التجارية لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية التي 
تسيء إلى سمعة التطبيقي والكلية وللعديد من أعضاء 

هيئة التدريس والطالبات.
وأكد العثمان ) القبس 2016/12/28 ( أنه لم يتخذ أي إجراء في 
هذا الخصوص ، مبّيناً أن أبواب مكاتب األعضاء أنشئت لتكون 
شفافة لمنع القيل والقال، وكلف ذلك أمواالً طائلة لتصميمها 
على هذا النحو، لتتماشى مع المتعارف عليه بالمؤسسات 

التعليمية المناظرة.
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والعلوم  للتربية  االسالمية  المنظمة  إختارت 
والثقافة ) إيسيسكو ISESCO ( مدينة الكويت 
لتكون عاصمة الثقافة االسالمية الذى يتم اسنادة 
عادة الى 3 مدن اسالمية عريقة تمثل إحداها 
المنطقة العربية واالخرى المنطقة االفريقية . 

بينما تمثل الثالثة المنطقة األسيوية .

األهداف :.
تتلخص أهداف برنامج عاصمة الثقافة االسالمية 

فيما يلى :
1 - نشر الثقافة االسالمية وتجديد مضا مينها .
2 - تقديم الصورة الحقيقة للثقافه االسالمية .

3 - تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات واشاعة 
قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب .

عواصم الثقافة االسالمية لعام 2016 .
تم اختيار مدينة الكويت لتمثيل المنطقة العربية 
المنطقة  لتمثل   ) المالديف   ( ماليه  ومدينة 
 االسيوية وكذلك مدينة فريتاون ) سيراليون ( 

لتمثل المنطقة االفريقية .

عواصم الثقافة االسالمية لعام 2017 :
وتم اختيار المدن التالية لعام 2017 )ا( عمان )األردن( 

وستار ) السودان ( ليمثال المنطقة العربية .
)ب( كمباال ) أوغندا ( لتمثيل المنطقة االفريقية 
)ج( مدينة مشهد ) ايران ( لتمثيل المنطقة االسيوية

فى تصريح صحافى اعلن مدير المركز الوطنى  
لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم نتائج الكويت 
فى اختبارات دراسة تيمز  الدولية لعام 2015 .

ماهى اختبارات تيمز ) TIMSS ( ؟
 trends of the intenational " تختصر  TIMMS كلمة

“ mathematies and science studies

. اى توجهات الدراسات العالمية للعلوم والرياضيات 
وهى أداء اختبارات  عالمية لتقييم التوجهات 
فى مدى تحصيل الطالب فى العلوم والرياضيات 
ويتم تقييم الطالب فى الصفين الرابع والثانى 

متوسط ) الصف الثامن (.
 وهى دراسة تهدف الى التركيز على السياسات  
والنظم التعليمية ودراسة فعالية المناهج المطبقة 
وطرق تدريسها والتطبيق العملى لها  وتقييم 
التحصيل وتوفير المعلومات لتحسين تعليم وتعلم 
الرياضيات والعلوم . وتتم هذه الدراسة لكل من 
الرياضيات والعلوم الول مرة منذ عام 1995 وتتم 

هذه الدراسة كل 4 سنوات .

نتائج الدراسة فى الكويت لعام 2015 
نتائج الصف الرابع :

1_ فى الرياضيات 
) ترتيب الكويت 49 من 49 دولة ( مقارنة بالترتيب 

48 من 50 دولة عام 2011 
2_ فى العلوم ) ترتيب الكويت 47 من 47 دولة 

(مقارنة بالترتيب 47 من 50 دولة عام 2011

العلوم 315  العام فى  التعليم  3_ معدل طلبة 
نقطة مقارنة ب375 للتعليم الخاص 

4_ معدل طلبة التعليم العام فى الرياضيات 327 
نقطة مقارنة ب 392 للتعليم الخاص 

5_ ارتفع مستوى طلبة التعليم العام فى الرياضيات 
11 نقطة بينما إنخفض المستوى 10 نقاط فى 

العلوم مقارنة بالعام 2011 
 

نتائج الصف الثامن لعام 2015 :.
1_ فى الرياضيات ) ترتيب الكويت 33 من 39 دولة ( .
2_ فى العلوم ) ترتيب الكويت 33 من 39 دولة ( .

3_ معدل طلبة التعليم العام فى الرياضيات 370 
نقطة مقارنة ب 423 للتعليم الخاص 

العلوم 394  العام فى  التعليم  4_ معدل طلبة 
نقطة مقارنة ب 441 للتعليم الخاص 

5_ لم تشارك الكويت عام 2011 .

 ماذا قالوا عن هذه النتائج :
_ اوال الوزير السابق  د. بدر العيسى :

نشرت الصحف ايام 1 , 2 , 3 ديسمبر 2016 تصريحات 
مختلفة للدكتور بدر العيسى جاء فيها :

_ إصالح التعليم ضرورة ملحة .
_التعليم الخاص ليس افضل من التعليم العام .

_دراسة تيمز لم تتطبق على المناهج الجديدة 
وطبقت على مناهج قديمة .

_هذه االختبارت ال تعكس مستوى الطالب لعدم 
اهتمامه بها .

مسئولية  تحمل  فى  يشاركون  االمور  أولياء   _
نتائج تيمز .

_ لن نخفى رؤسنا فى الرمال .
ثانيا : االستاذ زيد الزايد .

كتب زيد الزايد بجريدة النهار يوم 1 \ 12 \ 2016 " لم 
تستفد وزاره التربية من هذة الدراسات  واكتفت 
بالتصريحات فقط . أى تخبط تربوى نعيشه اليوم ؟ 

ثالثا : الدكتور غازى الرشيدى .
وصف د . الرشيدى فى لقاء معه بجريدة النهار 
يوم 5 \ 12 \ 2016 نتائج تيمز بالعار وقال ان اصالح 
التعليم يبدأ باختيار قيادات تمتلك رؤية تربوية . 

 رابعا : الدكتوربدر الريحانى :
كتب د . الديحانى بجريدة الجريدة يوم 5 \ 12 \ 
2016  " إن تدنى مستوى التعليم هو إنعكاس 
لغياب مشروع تنموى ومستقبلى للدولة العصرية 

بحيث ترتبط به السياسة التعليمية " .
 خامسا : الدكتور يوسف البصارة :

كتب د . البصارة يوم 7 \ 12 \ 2016 بجريدة االنباء  " 
تعليمنا فى نفق مظلم ال يعلم مداه اال اهلل ونتائج 
تيمز الدولية تؤثر على سمعة الكويت وسمعة 
معلمينا وطلبتنا وقياداتنا التربوية ولم تعد هناك 
ثقة بالهيكل التعليمى للكويت جراء هذه النتائج . 

سادسا : د . سامى الدريعى :
 \  12  \  8 نشر يوم  القبس  لقاء مع جريدة  وفى 
2016 قال د . الدريعى " ان النتائج تعكس اخفاقا 
من شأنه أن يسقط رؤوسا كبيرة فى العملية 

التعليمية بالبالد " . 

  الكويت عاصمة الثقافة االسالمية لعام 2016 

صدى نتائج دراسة تيمز في األوساط التربوية بالكويت

كيف احتفلت الكويت بهذه المناسبة؟
1 - اقيمت تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر 
اطالق  احتفالية  الوزراء  مجلس  رئيس  المبارك 
االسالمية  الثقافة  عاصمة  الكويت   ( فعاليات 

2016 ( وذلك مساء 18 - 1 - 2016
2 - قام كل من المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
واالداب ووزاره االوقاف والشئون االسالمية . بتنظيم 
مهرجان  ذلك  فى  بما  األنشطة  من  العديد 
الموسيقى وأنشطة مراكز دور القران الكريم 

3 - استقبل المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
واألداب 442ضيفا ابرزهم شيخ األزهر الشريف 

وذلك خالل شهري يناير وفبراير 2016.
4 - أصدرت وكالة االنباء الكويتية " كونا " كتابا من 
5 فصول باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية 
بعنوان " الكويت عاصمة الثقافة االسالمية عام 2016

5 - نظمت محافظة الفراونية احتفالية خاصة
التربية احتفالية لمدة 3 ايام  6 - نظمت وزارة 
بعنوان " بقيمنا االسالمية نحافظ على هويتنا 

تحت رعايه سمو امير البالد 
7 - تم تنظيم مؤتمر بعنوان " العلوم فى الحضارة 

االسالمية واثارها الفكرية والثقافية " . 

الجوية  الخطوط  مجلة   ( "البراق  مجلة  أصدرت   -  8
الكويتية ( . ملحقا خاصا بهذه المناسبة .

اإلسالمي في مركز  الطب  افتتاح معرض  - تم   9
الطب اإلسالمي بالشويخ .

10 -  تعدى عدد الفعاليات 800 فعالية طبقاً لمصادر 
مسئولة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. 
كما صرح المجلس بأنه تم إصدار حوالي 35 مؤلف 

مرتبطة بهذه الفعالية.
11 -  أقيم الحفل الختامي يوم الخميس 22 ديسمبر 
برعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وبحضور 
سمو وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان الحمود وذلك بمركز جابر األحمد الثقافي.

مسك الختااااااااااااااااااااااااام
نشر الدكتور فوزي سلمان الخواري مقاال بهذا الشأن بتاريخ 
9 اغسطس 2016 جاء فيه " عام 2016 شارف على االنتهاء 
" ولعل أن يكون في جعبة المشرفين على " الكويت 
عاصمة الثقافة االسالمية " شيئ يخلد فى الذاكرة وتتميز 
به الكويت غير االنشطة المعتادة للمجلس الوطنى 
وغير تكريم فضيلة شيخ األزهر في حفل تخلله عرض 

غنائي راقص ومقتطفات من بعض المسرحيات . " 
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افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي  السابق 
 »Heading Global 2016« د. بدر العيسى مؤتمر
أي »االتجاه نحو العالمية« الذي نظمته الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يومي 
15/14 نوفمبر 2016 وقد حضره عدد كبير من 
المؤسسات الوطنية والعالمية لمناقشة قضايا 
التحول من االقتصاد التقليدي الذي يعتمد 
على اإلنتاج الكمي إلى االقتصاد الرقمي 
أهل  من  كبيرة  نخبة  بمشاركة  المعرفي 
العلم واالختصاص من أكبر الجهات األكاديمية 

والعلمية محليا وعالميا.

كلمة د. بدر العيسى:
جاء في كلمة راعي المؤتمر د. بدر العيسى 

في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر:
 يمثل االقتصاد المعرفي طريقة للنهوض 
في  واقتصادياً  مالياً  مركزاً  وجعلها  بالبالد 

المنطقة.
 و تمثل المؤسسات التعليمية أساس النهوض 

في مسيرة التنمية واالستدامة.
 حققت التطبيقي خطوات سباقة في 
إدارة المعرفة من خالل وضعها كهدف أساس 

في خطتها االستراتيجية

كلمة د. أحمد األثري
وجاء في كلمة مدير عام التطبيقي:

غرس  نتاج  إال  ليست  البشرية  الثروة  إن   
المؤسسات التعليمية والتدريبية باعتبارها 
مفتاح المعرفة ومنهل اكتساب المهارات 

والقدرات.
 إن المؤتمر يبحث التحول لالقتصاد المعرفي 
ودوره في تنمية القطاعات العلمية والهندسية 
والتكنولوجية والصناعية والصحية في المجتمع.

كلمة د. نجالء الفرج
أما  د. نجالء الفرج المنسق العام للمؤتمر فقد 

أكدت على ما يلي:
المدن   )1( هي  محاور  ثمانية  للمؤتمر   

العيسى يفتتح مؤتمرا عالميا للهيئة
»التطبيقي« تنشد »اإلتجاه نحو العالمية«

الذكية )2( الطاقة الذكية )3( النقل الذكي 
)4( الصحة الذكية )5( المفاوضات الذكية )6( 
البيئة التكنولوجية الذكية )7( المجتمع الذكي 

)8( بيئة العمل الذكي.
المستدامة  الحلول  األول  المحور  ويتناول   

لمدن المستقبل.
ذات  االبتكارات  الثاني  المحور  ويتناول   

النطاق الكبير
 ويناقش المحور الثالث االتصال والمشاركة.

الصحة  تأمين  عن  الرابع  المحور  وتحدث   
لتحسين االقتصاد.

 ويتطرق المحور الخامس إلى القيادة وتنمية 
رأس المال البشري.

 ويبحث المحور السادس التحول الرقمي 
والبيئة التحتية.

 أما الحوران السابع والثامن فيناقشان تمكين 
الشباب والمجتمع المعرفي والنمو المستدام 

والبيئة االقتصادية.
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إحدى فعاليات مؤتمر 
 Heading Global 2016

بمشاركة 50 متسابق  من 
مختلف دول مجلس التعاون

أفاد رئيس فريق مسابقة 
د.خالد   Smart Kuwait
بأن مسابقة  الكندري 
الكويت الذكية هي 
إحدى فعاليات مؤتمر 
Heading Global 2016 الذي 
تم إقامته في الرابع عشر 
من نوفمبر 2016 ، مؤكداً 

على أن هذه المسابقة حظيت بدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وكانت تهدف إلى إطالق روح اإلبداع 
واإلنتاج واإلبتكار لدى طلبة دول مجلس 
التعاون الخليجي ليساهموا في تنمية 

مجتمعاتهم وتطويرها.
وأضاف د.الكندري بأن المسابقة قد شملت 
خمسة مجاالت مختلفة و هي مجال 
التعليم الذكي ، الصناعة الذكية ، المدن 
الذكية ، الزراعة الذكية والتصميم الذكي، 
وتم تقسيم الجوائز لتكون ثالثة جوائز في 
كل مجال ، مشيراً إلى أن المسابقة تتميز 
بوجود مشاريع منوعة ومتعوب عليها 
مما يدل على حرص الطلبة المشاركين 
البالغ في تطوير الحلول  وإهتمامهم 

لمشاكل وإحتياجات مجتمعاتهم.

وصحافة الرابطة مؤتمرات " الهيئة " 
التطبيقى  للتعليم  العامة  الهيئة  دأبت 
والتدريب على اقامة العديد من المؤتمرات 

العلمية العالمية التى نذكر منها: 
)1(_ التعليم التطبيقى المستمر )1989(

)2(_ التدريب و المستقبل )1992 ( .
)3(_ تنمية الثروة البشرية _ استثمار )1996( 
)4(_ التعليم المستمر فى دول الخليج العربية 

 )1999(
)5(_ المؤتمر الدولى للجودة والتميز )2003 ( 
. وذلك باالضافة اللى العديد من المؤتمرات 
العلمية التى اقامتها كليات الهيئة واقسامها 

العلمية المتعددة .
ولعله من المفيد ان تقوم احدى ادارات الهيئة 
بتوثيق جميع هذه المؤتمرات منذ بدايتها وحتى 
اآلن فى كتيب يتضمن نبذة موجزه عن كل مؤتمر 
وعناوين محاضراته واسماء محاضرية وتوصياتة . 
على ان يتضمن الكتيب جميع مؤتمرات الهيئة 

بما فيها مؤتمرات االقسام العلمية .

صوت الرابطة والمؤتمر الثالث : 
نشرنا فى العدد السادس من صوت الرابطة 
" الصادر فى يونيو 1997 موضوعا بعنوان 
" مؤتمر تنمية الثروة البشرية _ استثمار _ 
نجح مؤتمر ديوان الهيئة ولكن: وتقدمنا 
بعدة مالحظات واسئلة وتحدثنا عن أسباب 

 16 يوم  القبس  جريدة  نشرت 
ديسمبر 2016 تعليقا على مؤتمر 
نحو العالمية جاء فيه : فى بادرة 
طيبة نحو التميز وخدمة التنمية 
واالقتصاد الوطنى للكويت نظمت 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقى 
والتدريب مؤتمر " هدينغ غلوبل 
 نحو العالمية " فى نوفمبر الماضى .
 وقد احتشد المؤتمر باألساتذة 
المميزين الذين عرضوا التجارب 
والدراسات االيجابية . إال انه افتقد 
االتجاه الصحيح  حيث إن نتائجه 

وتوصياته لم تعرض أو تقدم الى 
الجهات المعنية فى الدولة الستثمارها فى 

خدمة البالد .
إن  األكادميين   القبس عدد من  وأضافت 
المتابع للمؤتمر سيجد أن الغرض منه بالدرجة 
األولى كان إعالميا أكثر منه علميا , ال سيما 
ان إدارة الهيئة قامت بالتجهيز له منذ عامين 
تقريبا من دون تحديد الغرض المطلوب ,وما 

هى استفادة كليات ومعاهد الهيئة .
وتطرقت القبس إلى ما أسمته " مخالفات 
المؤتمر مثل كيفية صرف الميزانية ومخالفات 
تذاكر الضيوف والمأزق الذى واجهته الهيئة 
من  لعدد  زائرين  أساتذة   الضيوف  بإعتبار 

الحضور الضعيف العضاء هيئة التدريس وبعض 
السلبيات االخرى . 

فى  بمالحظاتنا  األخذ  تم  الحقيقة  وفى 
الدولى  المؤتمر   " وهو  التالى  المؤتمر 

للجودة والتميز )2003( .

3 مؤتمرات X  8 كتب  X 2700 صفحه :
عرضنا للقراء الكرام فى العدد 13 من صوت 
الرابطة الصادر فى مارس 2002 سبعه كتب 
أصدرتها هيئة التطبيقى عام 1997 عن 
مؤتمرين أقامتهما فى عامى 1989 , 1992 
وكذلك كتاب ثامن اصدرتة الهيئة عام 2000 
عن مؤتمر اقامتة عام 1999 . وكان مجموع 
صفحات الكتب الثمانية حوالى 2700 صفحة 
من القطع المتوسط تضم 129 بحثا )57 بحثا 

باللغه العربية و 71 بحثا باللغة االنجليزية(
وقد خصصت الكتب الخمس االولى لتكون 
سجال علميا لمؤتمر " التدريب _ المستقبل " 
اما الكتابان السادس والسابع فكانا عن مؤتمر 
" التعليم التطبيقى المستمر - وخصص 
الكتاب الثامن لمؤتمر " التعليم المستمر 

فى دول الخليج العربية .

هيئة تحرير الكتب الثمانية :
كانت هيئة تحرير كتب السبع االولى مكونة من : 

1 - د. حمود المضف ) مدير عام الهيئة ( .
2 - م . غلوم العطار ) رئيس التحرير ( .

3 - د. على تقى .
4 - د. مصطفى حلمى .

اما الكتاب الثامن فقد قام بتحريره المجموعة 
السابقة باالضافة الى االستاذ مبارك الخضير

عرض سريع للكتب المختلفة .
قمنا فى العدد 13 من صوت الرابطة بعرض 
سريع لبعض موضوعات الكتب المختلفة وختمنا 
هذا العرض ببعض المالحظات والمقترحات 
ومنها أال تزيد االبحاث عن 30 بحثاً للمؤتمر 
الواحد وضرورة تشجيع أعضاء هيئة التدريس 
والعاملين بالهيئة على المشاركة بابحاثهم 

ودراساتهم .

خاتمة 
ال يسعنا فى نهاية هذا الموضوع اال أن نشيد 
بالتعاون بين الهيئة والرابطة فى جميع 
المجاالت وعلى االخص المجاالت العلمية 
. وسوف تكون صحافة الرابطة جاهزة دائما 
لتقديم كل مايمكنها فى هذا الخصوص . ت محليا

إتهامات خطيرة 
تتطلب ردودا قوية

قالوا وقلنا 

الكليات التطبيقية باإلضافة إلى مركز ابن 
الهيثم لتقديم ندوات مختلفة فى حين لم 
يزر أحد منهم الكليات أو يقدم أى ندوات 
ما  إلى  القبس  أشارت  . كما  أو محاضرات 
وورش  بدورات  متعلقة  مخالفات  أسمتة 

العمل وعمليات نقل ضيوف المؤتمر .
مضى  لقد   " بسؤالها  القبس  وإختتمت 
على المؤتمر نحو الشهر - فلماذا لم تعلن 

التطبيقى عن توصياته ؟ "
_وقلنا : إن هذه اإلتهامات خطيرة - وال نتصور 
حدوثها . . ولكن لماذا لم ترد " التطبيقى " 
حتى اآلن على هذه اإلتهامات بما تستحقه 

من ردود قوية ؟
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برعايــة وحضــور مدير عــام الهيئــة العامة 
 للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد األثري،

وحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحــوث د. عيســى المشــيعي، وحضور 
عمــداء الكليات وعدد من قيــادات الهيئة 
ولفيف من أعضــاء هيئة التدريس، نظمت 
رابطــة أعضــاء هيئــة التدريــس للكليــات 
التطبيقيــة حفــل اســتقبال بمناســبة بدء 
العــام الدراســي الجديد، وذلك مســاء يوم 

االثنين الموافق 2016/10/17.
وشــهد االســتقبال حضــورا الفتا من األســاتذة 
فــي أجــواء أخوية تــم خاللها تبــادل أطراف 
الحديث حول أبرز القضايا األكاديمية المطروحة 
علــى الســاحة، كمــا شــهد الحفــل تكريــم 
ــة  ــة، إضاف ــابقة للرابط ــة الس ــة اإلداري الهيئ
لتوزيــع الجوائــز على أعضــاء هيئــة التدريس 
ــي نظمتها  ــابقة الثقافية الت الفائزين بالمس
ــوح، د.  ــد الك ــن د. أحم ــم كل م ــة وه الرابط

كرمت خالله الفائزين بالمسابقة الثقافية

الرابطة نظمت حفل استقبال لألساتذة 
بمناسبة بدء العام الدراسي

حســين الهدبــة، د. فهــد أحمد الفيلــكاوي، 
د. نزيــه ســلطان الشــايع، د. مــي القفيلي.

وبهذا الصدد توجه رئيس الرابطة د. مبارك 
عبداهلل الذروة بشكره وعرفانه لمدير عام الهيئة 
د. أحمد األثري لتلبيته دعوة الرابطة وحرصه 
على التواجد بين زمالئه من أعضاء هيئة 
التدريس بمثل تلك المناسبات االجتماعية، 
متمنيا استمرار تلك الروح الطيبة من قبل 
اإلدارة واستمرار التعاون المثمر والبناء فيما 

بين الرابطة وإدارة الهيئة.
وفي هذا الصدد أكد أمين الصندوق ورئيس 
الفايز أن حفل  اللجنةاالجتماعية د. محمد 
االستقبال كان فرصة لزمالئه األساتذة لاللتقاء 
وتبادل أطراف الحديث عن آخر المستجدات 
االكاديمية وكذلك اللقاء المباشر مع مدير 
عام الهيئة د. أحمد األثري وقيادات الهيئة.
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بحضور مدير عام الهيئة د. أحمد صالح األثري، ونواب 
المدير العام د. عيسى المشيعي  ود. محمود فخرا، 
وعمداء الكليات وحشود من أعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب، إضافة لرئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية للرابطة 
الذين كانوا في استقبال المهنئين، نظمت رابطة 
أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية غبقتها 
الرمضانية التي اعتادت على تنظيمها سنويا بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك، وأقيمت الغبقة مساء 
االربعاء الموافق 2016/6/8 بمقر الرابطة في منطقة 

العديلية.

الرابطة نظمت غبقتها الرمضانية 
بحضور األثري وحشود من األساتذة

قال أمين الصندوق ورئيس اللجنة االجتماعية في الرابطة د. محمد 
الفايز أن وفد العمرة الرمضانية عاد ألرض الكويت بحمد اهلل وفضله 
بعد أداء المناسك بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن المشاركين بالوفد 
أعربوا للرابطة عن شكرهم لما لمسوه طوال فترة الرحلة من اهتمام 

بالغ وتيسير لرحلتهم وتلبية كافة مطالبهم.
مثمنا للمشرفين على الرحلة جهودهم المشكورة وهم رئيس الوفد 
عضو هيئة التدريس د. يوسف العنزي، والسكرتير التنفيذي للرابطة 
أ. مهند السلقيني، ومدير شركة السفريات أ. إيهاب كمال، حيث 

سخروا كل وقتهم في خدمة المعتمرين وراحتهم.

الوفد بالعودة وهنأت الرمضانيةعمرتها الرابطة سيرت 
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التابع  بالشويخ  التكنولوجى  الرياضى  المجمع  افتتاح  تم 
التطبيقى والتدريب مساء االحد  العامة للتعليم   للهيئة 
6 _11_2016 وقد بدأ العمل فى انشاء هذا المجمع عام 2011 

وتم االنتهاء فى سبتمبر 2016 .
وبضم المجمع عدة مرافق ومنشات رياضية متعددة االلعاب 
مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة قدم الصاالت واالسكواش 
ومالعب خارجية لكرة السلة والكرة الطائرة والتنس األرضي 

وألعاب القوى .
كما يحتوي المجمع الرياضي على مبنى أحواض السباحة 

" التي تعد من االحواض االولمبية المتميزة بالكويت " 
ويمتد هذا المجمع على مساحه 127 الف متر مربع تقريبا 

ويستوعب االستاد حوالى 8000 مشجع .

قالوا عن المجمع :
الشيخ سلمان الحمود :

شدد وزير االعالم وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان 
الحمود يوم 6 \11\ 2016 خالل افتتاح المجمع على اهمية 
في  المدني  والمجتمع  الدولة  مؤسسات  مع  الشراكة 

االستفادة من امكانيتها في المجاالت الرياضية .
الدكتور أحمد األثري :

أشار الدكتور أحمد األثري مدير عام هيئة التطبيقى إلى 
توجة الهيئة نحو استغالل المنشآت الرياضية خالل الفترة 
للطلبة  صيفية  ونواد  تدريبية  برامج  عمل  في  الصيفية 

لتعلم األلعاب الفردية وممارسة الرياضة .
وأضاف د. االثرى إلى أنه سوف يقام العديد من البطوالت 
على هذا االستاد مثل بطولة مؤسسات التعليم العالي على 
مستوى الكويت باالضافه إلى استضافة بطولة مؤسسات 

التعليم العالي الخليجي في نوفمبر 2017 .
الدكتور حسين المكيمي : 

قال عميد الشؤن الطالبية في التطبيقي د . حسين المكيمي 
ان هذا المجمع يعد انجازا كبيرا ليس للتطبيقي فقط ولكن 

للكويت كافة .
الدكتور وليد الحمد :

السابق  االدارية  الهيئة  وفي تصريح صحافى أشاد عضو 
لرابطة اعضاء"هيئة التطبيقي" د . وليد الحمد باإلنجاز الكبير 
الذي حققته "هيئة التطبيقي " وأضاف ان هذا المجمع 
الرياضي المتميز يعد معجزة للهيئة وللكويت بشكل عام.

ماذا تعرف عن المجمع الرياضى " التطبيقى "  بالشويخ

.. والرابطة تبحث إستفادة األساتذة بالمجمع الرياضي
التقى وفدا من الرابطة عميد شؤون الطلبة بالهيئة د. حسين المكيمي 
وترأس الوفد رئيس الرابطة د. مبارك الذروة، وعضوية كل من نائب الرئيس 
المهندس فواز عزيز الرشيدي، وعضو الرابطة أ. بشار العثمان، وحضر االجتماع 

المهندس طارق حسن مسئول تجهيزات المجمع الرياضي بالشويخ.
استفادة  إمكانية  مدى  المكيمي  د.  مع  بحث  الوفد  إن  الذروة  د.  قال 
أعضاء هيئة التدريس وأسرهم من المجمع الرياضي بالشويخ وغيره من 
المنشآت الرياضية والترفيهية بالهيئة، وأن الرابطة سوف تتقدم للهيئة 

بعدة مقترحات بهذا الشأن.
من جانبه أكد عميد شئون الطلبة بالهيئة د. حسين المكيمي أن أعضاء 
هيئة التدريس شركاء للهيئة سواء في مشاريعها الرياضية أو غيرها من 
المشاريع األخرى، وأن الهيئة ترحب بأعضاء هيئة التدريس وأسرهم لالستفادة 
من تلك المشاريع، إال أن هناك بعض األجهزة الخاصة بألعاب القوى بالمجمع 
الرياضي الجديد جاري العمل على االنتهاء منها، وبمجرد االنتهاء من تجهيزها 

بالكامل ستكون متاحة أمام الهيئة التدريسية وأسرهم.

المحلية
06

á£∏°ùdG ΩGóîà°SG Aƒ°S ó≤àfG º≤∏àªdG

 äGAÉØμdÉH í«£J »dÉ©dG º«∏©àdG :ø«ØXƒªdG OÉëJG
ø«ØXƒªdG ó°V á«LGõªH äGQGô≤dG QGó°UEG »a ∞°ù©àJh

�  Éªe ¬FÉ«à°SG ióe øY º≤∏àªdG »ªéY ø«ØXƒª∏d »æWƒdG OÉëJ’G ¢ù«FQ ÜôYCG
 º∏X  øe  ádhódG  äÉÄ«gh  äGQGRh  πNGO  ¿ƒØXƒªdGh  á∏eÉ©dG  á≤Ñ£dG  ¬d  ¢Vô©àJ
 á£∏°ùdGh QGô≤dG ÜÉë°UCGh ø«jOÉ«≤dG ¢†©H øe á£∏°ùdG ∫Éª©à°S’ í°VGh ∞°ù©Jh
 πLG  øe  á«aôMh  á«LGõªH  √OGƒe  ≥«Ñ£Jh  ¿ƒfÉ≤dG  ô«î°ùJ  ºàj  ¿Gh  äGQGRƒdÉH
 ¢†©H  äÉÑZQh  á«°üî°T  AGƒgC’  Gò«ØæJ  äGQGRƒdG  πNGO  ø«ØXƒªdG  ¢†©H  AÉ°übG
 PÉîJG  »a  ∞°ù©àdÉH  º¡Jô£«°S  ¢Vôah  º¡JÓ°†Y QÉ¡XE’  ø«jOÉ«≤dGh  ø«dƒÄ°ùªdG

.§FÉëdG ¢VôY πª©dG áë∏°üªH ø«HQÉ°V ø«ØXƒªdG ó°V äGQGô≤dG
 á≤Ñ£dG ídÉ°üeh ¥ƒ≤M øY ™aGój ø«ØXƒª∏d »æWƒdG OÉëJ’ÉH ¿G º≤∏àªdG í°VhCGh
 …òdG …QGO’G OÉ°ùØdG áHQÉëeh á«dhódG äÉ«bÉØJ’Gh Qƒà°SódGh ¿ƒfÉ≤∏d É≤ÑW á∏eÉ©dG
 Ö«°ùM hG Ö«bQ ¿hO ¬JhQP ≠∏H …òdGh ádhódG äÉ°ù°SDƒeh äGQGRh πNGO çóëj
 ádhódG  äGQGRhh äÉ°ù°SDƒe πNGO áeÉ©dG  áë∏°üªdÉHh ø«ØXƒªdG  áë∏°üªH ô°†jh

. áØ∏àîªdG

 º«∏©àdG  IQGRh  π«chh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ôjRhh  á«HôàdG  ôjRh  º≤∏àªdG  ∫CÉ°Sh
 …hP »dÉ©dG º«∏©àdG IQGRh AÉæHG øe äGAÉØμdÉH áMÉW’G ºàJ ≈àe ≈dG »dÉ©dG
 ¿G  É¡fCÉ°T  øe  äGQGôb  QGó°UE’  á£∏°ùdG  ∫Éª©à°SG  »a  ∞°ù©àdGh  äGAÉØμdG
 ≈dEG »dÉ©dG º«∏©àdG IQGRƒH º¶ædG IQGOG ôjóe ádÉMÉH πª©dG áë∏°üªH ô°†J
 AÉæHh k ÉeÉY 25 ió©àJ ’ ¬H á°UÉîdG áeóîdG äGƒæ°S ¿ÉH º∏©dG ™e óYÉ≤àdG
 AÉæH  ’G  óYÉ≤à∏d  ∞XƒªdG  ádÉMG  ºàJ  ’  á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdG  ¿ƒfÉb  ≈∏Y
 ôjRh  πÑb  øe  çóM  Ée  ÉªfEGh  ∂dòd  á«fƒfÉ≤dG  IóªdG  ºJG  GPG  áÑ∏W  ≈∏Y
 »a ¬æe áÑZQ ¿hO IQGO’G ôjóªH áMÉW’G ƒg IQGRƒdG π«chh »dÉ©dG º«∏©àdG
 á£∏°ùdG ∫Éª©à°S’ Éë°VGh ÉØ°ù©J √ôÑà©f …òdG ôe’G óYÉ≤à∏d ádÉM’G √òg
 øjôNG ¢UÉî°TG ídÉ°üe áeóîd á«LGõªH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£Jh ø«dÉ«μªH π«μdGh
 ºàJ  ºdh  k ÉeÉY  28  øe  ôãcG  º¡àeóN  Ióe  äó©J  øe  ∑Éæg  óLƒj  ¬f’

!øe áë∏°üªdh ?ábôØàdG PÉª∏a óYÉ≤à∏d º¡àdÉMG

�   á«æWƒdG IQOÉÑªdG »a øjõ«ªàªdG óMC’ á«ªjôμJ ´QO�  ø«HQóªdG k É£°Sƒàe ó«°ü≤e π°ü«a óYÉ°ùªdG á«HôàdG IQGRh π«ch

 É«LƒdƒæμàdG Ωóîà°ùj π«L AÉæH ≈∏Y ¢UôëdG äócCG »à°TO»æWƒdG ¢SôëdG ≥jôa ™e ájOh IGQÉÑe ô°†M

 IQOÉÑªdG ´hô°ûe ≥«Ñ£J :ó«°TôdG
 á£°Sƒàe á°SQóe 80 »a á«æWƒdG

 ¥ôa π«gCÉàd áØãμe äÉÑjQóJ :ó«°ü≤e π°ü«a
äGQGRƒdG …QhO »a ácQÉ°ûªdG á«HôàdG IQGRh

�   :ºdÉ°S ÉfQ - âÑàc

 ódÉN.O ájƒHôàdG äBÉ°ûæªdGh §«£îà∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ócCG
 2011  ΩÉ`̀Y  »a  â≤∏£fG  á«æWƒdG  IQOÉÑªdG  ¿CG  ó«°TôdG
 πª°ûàd  Ió`̀MGh  á°SQóe  »a  á«ª«∏©àdG  »dƒM  á≤£æe  »a
 »a πeÉc  πμ°ûH  á£°SƒàªdG  á∏MôªdG  »£¨Jh IóY ¢SQGóe
 …ƒæ°ùdG ºjôμàdG πØM ∫ÓN ∂dP AÉL ,á«HôàdG IQGRh ¢SQGóe
 âëJ ΩÉ≤j …òdGh á«æWƒdG  IQOÉÑªdG  π«©ØJ »a øjõ«ªàª∏d
 ≈°ù«©dG  QóH.O  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ôjRhh  á«HôàdG  ôjRh  ájÉYQ
 ájƒHôàdG  äBÉ°ûæªdGh  §«£îà∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  Qƒ°†Mh
 º«∏©àdG  ôjƒ£àd  »æWƒdG  õcôªdG  ôjóeh  ó«°TôdG  ódÉN.O
 ¢ù∏ée  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  IQGRh  π«chh  ºjõ«îªdG  í«Ñ°U.O
 ióg.Ω äÉeƒ∏©ªdG º¶f IQGOG ôjóeh ó°TôªdG óªMCG.Ω áeC’G
 áÑ«éf  á«æWƒdG  IQOÉÑªdG  πªY  ≥jôa  ¢ù«FQh  …ô«£ªdG
 ìÉÑ°U  …ƒHôàdG  ¿Gó«ªdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  øe  OóYh  »à°TO

.á«æWƒdG âjƒμdG áÑàμe ìô°ùe »a AÉ©HQ’G
 ìÉéf ¿CG πØëdG ∫ÓN ÉgÉ≤dCG »àdG ¬àª∏c »a ó«°TôdG.O ±É°VCGh
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG ≥«≤ëJ ≈∏Y Ωƒ≤j …ƒªæJ ´hô°ûe …CG
 ≈dG Gô«°ûe ,øWƒdG áeóNh ájô°ûÑdG á«ªæàdG »a ºgÉ°ùj ÉªH
 ºd  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  »a  É¡dÉNOGh  É«LƒdƒæμàdG  ™jƒ£J  ¿CG
 äÉÑ∏£àe áÑcGƒe Éæ«∏Y ºàëJ áë∏e IQhô°V ÉªfGh QÉ«N ó©j
 º«∏©àdÉH Gô«Ñc ÉeÉªàgG »dƒJ á«HôàdG IQGRh ¿G ™HÉJh .ô°ü©dG
 ™e  á«≤«≤M  ácGô°T  ≈∏Y  »æÑe  ¬≤«Ñ£J  ìÉéfh  »fhôàμd’G
 ¬JÉMÉéfh ≥«Ñ£àdG º«ª©Jh ™°SƒàdG  ¿G ≈dG Éàa’ ,™ªàéªdG
 É«dÉM ∑Éæ¡a »fhôàμd’G º«∏©àdG á«é«JGôà°SG øe GAõL ó©j
 ´hô°ûe  ìÉéæa  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°S’  ìÉéf  äGô°TDƒe
 ™jô°ùdG π°UGƒàdG á«ªgCÉH »Yh ¬æY èàf á«æWƒdG IQOÉÑªdG
 á°SQóe  »a  ìÉéædG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ócCGh  ,»ª∏©dG  π«°üëàdGh
 πª°ûJ á°SQóe 80 ƒëf »a ¬≤«Ñ£Jh ¬«a ™°SƒàdGh IóMGh
 ™«ªL »a ¬≤«Ñ£J »a ¬∏eCG øY ÉHô©e ,á£°SƒàªdG á∏MôªdG
 πªY  ≥jôa  ¢ù«FQ  äô`̀cP  ÉgQhóHh  .á«ª«∏©àdG  πMGôªdG
 á∏ãªàe á«HôàdG  IQGRh ¿CG  »à°TO áÑ«éf á«æWƒdG  IQOÉÑªdG
 ≈°ù«©dG  QóH  .O  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ô`̀jRhh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »a
 ™jQÉ°ûe ájÉYQh á«ª«∏©àdG áeƒ¶æªdG ôjƒ£àd ÉªFGO ≈©°ùJ
 ΩGóîà°SG ≈∏Y QOÉb óYGh π«L AÉæH ≥≤ëj ÉªH º«∏©àdG ôjƒ£J

.»dÉëdG Éfô°üY äÉÑ∏£àe áÑcGƒªd É«LƒdƒæμàdG
 ájƒªæàdG  á«æWƒdG  IQOÉÑªdG  ´hô°ûe  ¿G  »à°TO  âë°VhCGh
 ≥WÉæªdG  ø«H  á°SQóe  577  √òØæJ  »fhôàμd’G  º«∏©à∏d

 ´hô°ûªdG  ¿G  ≈`̀dG  »à°TO  äQÉ`̀°`̀TCGh  .  â°ùdG  á«ª«∏©àdG
 »dhh  º∏©ªdGh  ÖdÉ£dG  ø«H  AÉæÑdG  π°UGƒàdG  ≈`̀dG  ±ó¡j
 ,á«HôàdG  IQGRhh á«ª«∏©àdG  ≥WÉæªdG  »a ø«dhDƒ°ùªdGh ôeC’G
 »fhôàμd’G º«∏©à∏d á«æWƒdG IQOÉÑªdG ™e πYÉØàdG ¿CG IócDƒe
 áÑ∏£dG  OóY  ≠∏H  å«M  2016  ƒjÉe  »a  ¬JhQP  ≈dG  π°Uh
 ÉÑdÉW  283,917  ÜQÉ≤j  Ée  IQOÉÑªdG  øe  øjó«Øà°ùªdG
 266,072 ≈dG áaÉ°VG á«ª«∏©àdG πMGôªdG áaÉc »a áÑdÉWh
 á«ª«∏©àdG  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  øe  55,201  h  ô`̀eCG  »dh  ∞`̀dCG
 ¿ƒ«∏e  ∞°üf  øe  ôãcG  ≈`̀dG  ø«eóîà°ùªdG  Oó`̀Y  π°ü«d
 á≤£æe  ΩÉY  ôjóe  ócG  ,ôNG  …ƒHôJ  ¥É«°S  »ah  .Ωóîà°ùe
 ¢Vô©e  ¬MÉààaG  ∫ÓN  óªMƒH  º°SÉL  á«ª«∏©àdG  á«fGhôØdG
 É¡JGOGó©à°SG  á≤£æªdG  á∏°UGƒe  á«≤«Ñ£àdG  É«LƒdƒæμàdG
 21  õ«¡éJ  ∫Ó`̀N  -ø`̀e  2016  á`̀e’G  ¢ù∏ée  äÉHÉîàf’
 ºJ  ¬fG  ≈dG  Gô«°ûe  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  É¡«a  ºàJ  á°SQóe
 øe á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e á©HÉàª∏d ¿Éé∏dG øe OóY π«μ°ûJ

. »WGô≤ªjódG ¢Sô©dG ìÉéf’ AGƒL’G π°†aG ô«aƒJ πLG
 ¬MÉààaG  ∫Ó`̀N  ø««aÉë°ü∏d   íjô°üJ  »a  óªMƒH  ±É°VGh
 ¢ùeG-  ìÉÑ°U  º«bG  …òdGh  á«≤«Ñ£àdG  É«LƒdƒæμàdG  ¢Vô©e
 ™e  É«dÉM  QÉL  ≥«°ùæàdG  ¿G  á«FGóàH’G  ¢ShOôØdG  á°SQóªH
 »àdG  äÉLÉ«àM’ÉH  ¬ZÓH’  á«HôàdG  IQGRƒ`̀H  »dÉªdG  π«cƒdG
 á«∏ªY AGôLG  ≈∏Y ¿ƒaô°ûªdG  ¿hQÉ°ûà°ùªdGh IÉ°†≤dG  É¡Ñ∏W
 ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  É«æªàe  ¢SQGóªdG  »a  »HÉîàf’G  ´Gôàb’G
 IÉ«ëdG øe »îjQÉàdG Ωƒ«dG Gòg ìÉéfG »a ø«cQÉ°ûªdG ™«ªéd

.âjƒμdG Ö«ÑëdG Éfó∏H »a á«HÉ«ædG

�  á«ªgG  ó«°ü≤ªdG  π°ü«a  á£°ûf’Gh  á«ªæà∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ó`̀cCG
 ácQÉ°ûªdG  á«HôàdG  IQGRh  ¥ôa  π«gCÉàd  äGOGó©à°S’Gh  áØãμªdG  äÉÑjQóàdG

.äGQGRƒdG …QhO »a
 á«HôàdG  IQGRh  ≥jôa  ø«H  Ωó≤dG  Iôμd  ájOh  IGQÉÑe  ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dP AÉL
 ô≤ªdG ø«æH ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U ájƒfÉãH Ωó≤dG Iôc Ö©∏e ≈∏Y »æWƒdG ¢SôëdGh

.äGQGRƒdG …QhóH IQGRƒdG ¥ôa ÖjQóàd »ª°SôdG
 π«gCÉJh ÖjQóJh OGóYG QÉWG »a »JCÉJ ájOƒdG IGQÉÑªdG √òg ó«°ü≤ªdG ∫Ébh
 äGQGRƒdG  …QhO  »a  ácQÉ°ûª∏d  GOGó©à°SG  á«HôàdG  IQGRƒd  Ωó≤dG  Iôc  ≥jôa
 Gòg  ¬JÉ«dÉ©a  CGóÑà°S  …òdG  ,Éjƒæ°S  á°VÉjô∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¬ª¶æJ  …òdG

. πÑ≤ªdG ôÑª°ùjO ∫ÓN ΩÉ©dG
 áeÉY á«HÓ£dG á£°ûf’G áaÉμd á£°ûfC’Gh ájƒHôàdG á«ªæàdG ´É£b ºYO ócCGh
 ácQÉ°ûªdG  áØ∏àîªdG  á«°VÉjôdG  ¥ôØdGh  á°UÉN  áØ°üH  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’Gh

.äQGRƒdG …QhóH
 »a  ø«°ü°üîàªdG  øe  ¬Ñîf  ¬«∏Y  ±ô°ûj  ≥jôØdG  ¿CG  ó«°ü≤ªdG  í°VhCGh

 á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ`̀dG  …QhO  ≈∏Y  ΩÉY  ±Gô°TEÉH  »°VÉjôdG  ∫ÉéªdG
 ≥jôØdG ÜQOh ó°TGôdG ódÉN øàHÉμdG »æØdG ôjóªdG ±Gô°TEGh ¿GóªëdG óªëe.CG
 ÜQóeh ºjõN õjõ©dGóÑY øàHÉμdG  ÜQóªdG  óYÉ°ùeh  »MÉ°†dG  »∏Y øàHÉμdG
 ó¡a óªëe øàHÉμdG ¢SGôëdG ÜQóeh ¢ûªædG óªëe øàHÉμdG á«fóÑdG ábÉ«∏dG
 QƒàcódG  »©«Ñ£dG  êÓ©dG  »FÉ°üNCGh  QÉØ°üdG  »∏Y  øàHÉμdG  ≥jôØdG  …QGOEGh

.ó«©°S óªëe
 IGQÉÑªdG √òg ∫ÓN ≥jôØdG AGOCG »a √ógÉ°T …òdG »bGôdG iƒà°ùªdÉH OÉ°TCGh
 πHÉ≤e 1 áé«àæH á«HôàdG IQGRh Ωób Iôc ≥jôa RƒØH äôØ°SG »àdG ájOƒdG

.»æWƒdG ¢Sôë∏d Ωó≤dG Iôc ≥jôØd ôØ°U
 …QhO »a ácQÉ°ûªdG ¥ôØdG áaÉμd äGOGó©à°S’Gh äÉÑjQóàdG ∞«ãμJ ≈æªJh
 ô«aƒJh ácQÉ°ûªdG ¥ôØdG ºYód É«fGó«e ¥ôØdG ™«ªL ™HÉà«°S å«M äGQGRƒdG
 ¥ôØdG AGOBÉH ¢Vƒ¡ædGh AÉ≤JQ’G ¬LGƒJ äÉbƒ©e …G ádGRGh äÉLÉ«àM’G áaÉc
 äGQGRƒ`̀dGh  äÉÄ«¡dG  áaÉc  ø«H  Éaô°ûe  Ó«ãªJ  IQGRƒ`̀dG  π«ãªàd  ácQÉ°ûªdG

.ácQÉ°ûªdG

�   ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  á£HGQ  ¢ù«FQ  ∫É`̀b
 º«∏©à∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  »a  á«≤«Ñ£àdG  äÉ«∏μ∏d
 ≈∏Y  GOQ  IhQò`̀dG  ∑QÉÑe.O  ÖjQóàdGh  »≤«Ñ£àdG
 ájQGOE’G  áÄ«¡dG  AÉ°†YCG  óMCG  øe  Ωó≤ªdG  ìôà≤ªdG
 áëFÓdG ¿CG ,á£HGô∏d »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG πjó©J ¿CÉ°ûH
 Ée  ≈∏Y  (13)  IOÉªdG  øe  ∫hC’G  óæÑdG  »a  â°üf
 ó≤Y  ≈`̀dEG  á«eƒª©dG  á«©ªédG  Iƒ`̀YO  Öéj)  »∏j
 AÉ°†YCG å∏K ∂dP É¡æe Ö∏W GPEG …OÉY ô«Z ´ÉªàLG
 øjòdG º¡JÉcGôà°T’ øjOó°ùªdG á«eƒª©dG á«©ªédG
 ¿CG  Öéjh  (á«eƒª©dG  á«©ªédG  Qƒ°†M  º¡d  ≥ëj
 á£HGôdG øμªàJ ≈àM »ëFÓdG •ô°ûdG Gòg ≥≤ëàj

.á«eƒªY á«©ªL OÉ≤©f’ IƒYódG øe
 áëFÓdG  øe  (14)  IOÉªdG  ¿CG  IhQò`̀dG  .O  í°VhCGh
 πjó©J)  ≈∏Y  É¡æe  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  óæÑdG  »`̀a  â°üf
 AÉ°†YC’G  »ã∏K  á«Ñ∏ZCÉH  á£HGô∏d  »°SÉ°SC’G  ΩÉ¶ædG

 å∏K  ø`̀Y  º`̀gOó`̀Y  π≤j  ’  ¿CG  ≈∏Y  øjô°VÉëdG
 áÄ«¡dG ¿CG ≈∏Y IhQòdG .O ócCGh .(ø«∏eÉ©dG AÉ°†YC’G
 ºàj  ìôà≤e …C’  ™°ùàj  ÉgQó°U á£HGô∏d  á`̀jQGOE’G
 áeõà∏e É¡fCGh ¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCG øe ¬ªjó≤J
 ∫ÉM »ah ,É¡æY êôîJ ødh áëFÓdG ¢Uƒ°üæH ÉeÉªJ
 á`̀jQGOE’G  áÄ«¡dG  ¿EÉa  Üƒ∏£ªdG  ÜÉ°üædG  ∫ÉªàcG
 AÉ°†YCG AÓeõdG Égòîàj äGQGôb …C’ ´É°üæJ ±ƒ°S

.ÖMQ Qó°üH á«eƒª©dG á«©ªédG
 ó«ªY  á£HGôdG  øe  Gó`̀ah  ≈≤àdG  ô`̀NBG  ¥É«°S  »ah
 »ª«μªdG  ø«°ùM  .O  áÄ«¡dÉH  áÑ∏£dG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 ,IhQòdG  ∑QÉÑe  .O  á£HGôdG  ¢ù«FQ  óaƒdG  ¢SCGôJh
 RGƒa  ¢Sóæ¡ªdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  øe  πc  ájƒ°†Yh
 ,¿Éªã©dG QÉ°ûH .CG á£HGôdG ƒ°†Yh ,…ó«°TôdG õjõY
 ∫ƒÄ°ùe  ø°ùM  ¥QÉW  ¢Sóæ¡ªdG  ´ÉªàL’G  ô°†Mh

.ïjƒ°ûdÉH »°VÉjôdG ™ªéªdG äGõ«¡éJ

 »ª«μªdG  .O  ™e  åëH  óaƒdG  ¿CG  IhQò`̀ dG  .O  ∫Éb
 ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  IOÉØà°SG  á«fÉμeEG  ióe
 √ô«Zh  ïjƒ°ûdÉH  »°VÉjôdG  ™ªéªdG  øe  ºgô°SCGh
 ¿CGh ,áÄ«¡dÉH á«¡«aôàdGh á«°VÉjôdG äBÉ°ûæªdG øe
 Gò¡H äÉMôà≤e Ió©H áÄ«¡∏d Ωó≤àJ ±ƒ°S á£HGôdG
 áÄ«¡dÉH áÑ∏£dG ¿ƒÄ°T ó«ªY ócCG ¬ÑfÉL øe.¿CÉ°ûdG
 ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCG  ¿CG  »ª«μªdG  ø«°ùM  .O
 hCG  á«°VÉjôdG  É¡©jQÉ°ûe  »a  AGƒ°S  áÄ«¡∏d  AÉcô°T
 ÖMôJ  áÄ«¡dG  ¿CGh  ,iôNC’G  ™jQÉ°ûªdG  øe  Égô«Z
 IOÉØà°SÓd  ºgô°SCGh  ¢ùjQóàdG  áÄ«g  AÉ°†YCÉH
 Iõ¡LC’G  ¢†©H  ∑Éæg  ¿CG  ’EG  ,™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  øe
 ójóédG  »°VÉjôdG  ™ªéªdÉH  iƒ≤dG  ÜÉ©dCÉH  á°UÉîdG
 AÉ¡àf’G OôéªHh ,É¡æe AÉ¡àf’G ≈∏Y πª©dG …QÉL
 áÄ«¡dG ΩÉeCG áMÉàe ¿ƒμà°S πeÉμdÉH Égõ«¡éJ øe

.ºgô°SCGh á«°ùjQóàdG

á«°VÉjôdG áÄ«¡dG äBÉ°ûæªH IòJÉ°SC’G IOÉØà°SG âãëH á£HGôdG

¢ùjQóJ á£HGôd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG πjó©J :IhQòdG
AÉ°†YC’G »ã∏K âjƒ°üJh áëFÓdÉH Ωƒμëe »≤«Ñ£àdG 

�  »ª«μªdG ø«°ùM.O áÑ∏£dG ¿hDƒ°T ó«ªY ™e »≤«Ñ£àdG ¢ùjQóJ áÄ«g á£HGQ óah 

AÉ°†≤dÉH ¿hPƒ∏j ÉØdCG 40 h øμ°ùdG ∫óH ¢†ØN ó©H ºgOÓH ≈dEG É«fOQCG kÉª∏©e 220 IQOÉ¨e
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QGô≤dG AÉ¨dEGh ¥ƒ≤ëdG IOƒY ≈àM º¡©LGôJ ΩóY " " `d GhócCG

 áeóîdG ájÉ¡æd øμ°ùdG ∫óH º°†d ø«∏«≤à°ùªdG ø«ª∏©ªdG øe iƒYO 500

�   ºdÉ°S ÉfQ -âÑàc

 íjô°üJh øjóaGƒdG  ø«ª∏©ªdG  øμ°S ∫óH ¢†ØN á«°†b QÉWG  »a
 √ò¡d  ∫ƒ∏M  ™°Vh  ∫ƒ`̀M  ¢ùeG  ≈°ù«©dG  Qó`̀ H.O  á«HôàdG  ô`̀jRh
 »°†ªdG "á°SÉ«°ùdG" `d øjóaGƒdG ø«ª∏©ªdG øe ™ªL ócG ,á«°†≤dG
 äÉëjô°üJ ¿ƒμd πÑ≤ªdG ôÑª°ùjO 26 πÑb AÉ°†≤dG äÉMÉ°ùH Éeób

 º¡«æãd ä’hÉëe É¡fG" ø«∏FÉb ó«cCÉàdGh ™æªdG ø«H âHQÉ°†J ôjRƒdG
 º¡fG ø«æ«Ñe " AÉ°†≤dÉH ¥ƒ≤ëdG IOÉ©à°S’ »©°S øe √hCGóH ÉªY

.øμ°ùdG ∫óH ¢†ØN QGôb AÉ¨dGh ¥ƒ≤ëdG ±ô°üH ’G Gƒ©LGôàj ød
 "á°SÉ«°ùdG"  `d  á«ØJÉg ä’É°üJG »a ¿hóaGƒdG  ¿ƒª∏©ªdG ∞°ûch
 h  ø«∏«≤à°ùªdG  ø«ª∏©ªdG  øe  á«FÉ°†b  iƒYO  500  ºjó≤J  øY
 ájÉ¡æd  øμ°ùdG  ∫ó`̀H  º°V  »a  º¡≤M  π«æd  º¡JÉeóN  á«¡æªdG
 ¿G h 2011 ΩÉY òæe äCGóH ÉjÉ°†≤dG √òg ¿G ≈dG ø«àa’ áeóîdG
 AÉ°†≤∏d  º¡≤jôW  ¿ƒμ∏°ùj  øjòdG  ø«∏«≤à°ùªdG  ø«ª∏©ªdG  OGóYG

.OÉjORG »a ≥ëdG Gòg π«æd
 á«°†b »a AGƒ°S ¬«∏Y GƒeõY ÉªY Gƒ©Lôàj ød º¡fG ≈∏Y GhOó°Th
 ø«H  áLQódG  ¥ôa  »a º¡bƒ≤ëH áÑdÉ£ªdG  hG  øμ°ùdG  ∫óH  ¢†ØN
 iƒà°ùªdGh º∏©ªdG QOÉch ä’óÑdGh äGhÓ©dGh á°ùeÉîdGh á©HGôdG
 á«°ùæédG  øe  áª∏©eh  k Éª∏©e  220  ¿G  ≈dG  øjô«°ûe  »Ø«XƒdG
 óaGh  º∏©e  ∞`̀dG  40  ¿G  ’G  OÓÑdG  GhQOÉ``Z  ób  OóédG  á`̀«`̀fOQC’G
 áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG áaÉc IOÉ©à°S’ IóMGh ój ≈∏Y GƒdGRÉe øjôNBG

.¿ƒfÉ≤dÉH

 á«FÉ°†b iƒYO ±’G 7 Gƒ©aQ øjóaGƒdG ø«ª∏©ªdG ¿G ôcòdÉH ôjóédG
 ø«àLQódG  ¥ôa  ¢Uƒ°üîH  º¡bƒ≤M  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  2011  øe
 ô««¨àH  É≤Ñ°ùe  á«HôàdG  IQGRh  âeÉb  »àdGh  á°ùeÉîdGh  á©HGôdG
 kGQÉæjO  60  π°UC’G  øe  ±ô°üJ  á°UÉN  ICÉaÉμe  óæH  ™e  ÉgÉª°ùe
 60 áLQódG ¥ôa »a º¡bƒ≤M ≈∏Y ¿hóaGƒdG ¿ƒª∏©ªdG π°üM óbh
 IQGRƒdG  âeÉb  ¿G  ≈dG  ø«ëdG  ∂dP  »a  øμ°S  ∫óH  125 h  kGQÉæjO
 áLQódG  ¥ôa  ≈dG  á°UÉN  IOÉjR  ≈ª°ùe ô««¨Jh  ÖYÓàdÉH  Égó©H

.á«HôàdG IQGRh ídÉ°üd ó©H Éª«a ºμëdG Ö∏b Éªe

 IQOÉÑªdG ≥jôa ¢ù«FQ 
 á°SQóe 577 :á«æWƒdG

 ´hô°ûªdG òØæJ »a

 21 Éfõ¡L "óªMƒH
 ¢Sô©∏d kGOGó©à°SG á°SQóe

 »WGô≤ªjódG
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االجتماع الثالث عشر ألمناء لجان العمل المشترك 
في ضيافة التطبيقي

الثالث  االجتماع  "التطبيقي"  استضافت 
في  المشترك  العمل  لجان  ألمناء  عشر 
مجال التعليم العالي بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في الفترة من 15-14 

نوفمبر 2016.  
وقد ترأس االجتماع األستاذ الدكتور / جاسم 
االنصاري عميد كلية العلوم الصحية وشارك 

في االجتماع ممثلون لكل من جامعة الكويت 
ولجامعات الملك فيصل وأم القرى واإلمام 
محمد بن سعود والملك سعود ) المملكة 
العربية السعودية ( وجامعتي البحرين والخليج 
العربي ) مملكة البحرين ( وجامعة قطر ) 
دولة قطر ( باإلضافة إلى ممثل لألمانة العامة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صرحت أ.د. لطيفة الكندري العميد المساعد  لكلية 
التربية األساسية أن الكلية أقامت في األسبوع 
األول من ديسمبر 2016 معرض البحث التربوي.

وقد استهدف المعرض التركيز على إبراز تاريخ 
الكويت قديما وربط التاريخ مع البحث العلمي 
التربوي، إضافة إلى تزويد الزوار بمعلومات تاريخية.
وتضمن الركن التاريخي بعض المعلومات 
القديمة التي يعود  النادرة والقطع األثرية 
تاريخها إلى آالف السنين، فضال عن التعريج 
وتوزيع  الكويت  في  التعليم  تطور  على 

موسوعة تخص تاريخ التعليم في الدولة.

معلومات وقطع نادرة في معرض البحث التربوي

الرويشد: مؤتمر »التربية 
واللغويات« يخدم شريحة 

كبيرة من المجتمع

أكد عميد كلية التربية األساسية د. فهد 
الرويشد أهمية المؤتمر السنوي الثاني "التربية 
واللغويات واألدب بين التعليم التقليدي 
والمبتكر" في استعراض األبحاث العلمية 
التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع.

وقال الدكتور الرويشد في كلمة خالل افتتاح 
فعاليات المؤتمر المقام على مدار يومين 
بمشاركة خليجية وعربية ان "التربية االساسية" 
برامجها وفعالياتها  مستمرة في تقديم 
الثقافية التي تستهدف خدمة الطالب وتكريس 
التواصل مع مختلف الجامعات ومؤسسات 

المجتمع عبر تبادل الثقافة والمعرفة.

قســم  رئيــس  أعلــن 
تكنولوجيا هندسة السيارات 
ــة  ــي كلي ــة ف والبحري
 الدراســات التكنولوجيــة، 
العارضــي،  محســن  د. 
ــج  ــمية برنام ــار تس انتظ

دبلــوم المعــدات الثقيلــة الجديــد فــي 
القســم من ديــوان الخدمة المدنيــة، علما 
بــأن انضمامــه ضمــن برامــج في القســم 

يعتبــر فــي مراحلــه النهائيــة.
وأوضح العارضي أن دبلوم المعدات الثقيلة 
يعتبر من البرامج الفنية النادرة على مستوى 
دول الشرق األوسط، وخاصة أنه حصل على 
موافقة اجتماع اللجنة التنفيذية في "الهيئة"، 

العارضي: برنامج 
»المعدات الثقيلة« في الطريق »التطبيقي« ناقشت 

الحقوق التعليمية 
لذوي اإلعاقة

دشن قسم التربية الخاصة في كلية التربية 
الثالث  الخاصة  التربية  األساسية ملتقى 
تحت شعار "الحقوق التعليمية لذوي اإلعاقة 
بين التطبيق والتشريع"، والذي أقيم  يوم 
2016/11/28 بمشاركة المحامية خولة الحساوي 

واإلعالمي الدكتور بركات الوقيان.
ثم تم افتتاح المعرض المصاحب للملتقى 
األساليب  يخص  ما  كل  يعرض  والذي 

العلمية في التربية الخاصة.

قبول 25 طالبة  بقسم 
»صحة الفم«

كشفت رئيسة قسم صحة الفم واألسنان 
بكلية العلوم الصحية بالهيئة د. سمية 
دشتي، عن توجه القسم لقبول 25 طالبة 
في تخصص فني عيادة طب أسنان 
 ،2016/2017 الثاني  الدراسي  بالفصل 
مشيرةإلى أن القسم حصل على موافقة 
مجلس إدارة الهيئة على استحداث هذا 

التخصص في الفترة الماضية.
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تحت رعايه الشيخة الزين الصباح وكيل وزاره الدولة لشئون الشباب اقام قسم علم 
النفس بكليه التربية االساسية مع نادى القمة ملتقى " انا القمه " ايام 9 - 10 - 11 
اكتوبر 2016 وذلك بحضور د . احمد االثرى المدير العام ونواب المدير العام وعدد 
كبير من المهتمين بقضايا الشباب والمكرمين. وقد تخلل الملتقى العديد 
من التجارب الثرية التى نقلت اصحابها من مرحله الطموح الى مرحلة التفوق 
والنجاح والتميز كما تم تكريم  ما يقرب من 60 شخصيةمن ضيوف الملتقى.

هذا وقد افتتح الدكتور احمد االثرى والدكتور حسن جوهر والدكتور فهد الروشيد 
عميد التربية االساسية والدكتور جاسم االنصارى عميد العلوم الصحية المعرض 
المقام على هامش الملتقى. وأوضحت الدكتورة سميرة المذكوري رئيس 
قسم علم النفس باألساسية بأن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على 
الطاقات الكويتية عاليا إلى القمة. وأضافت ينفذ الملتقى فعالياته انطالقاً 

من قناعته الراسخة بأن الشباب عدة حاضر األمة لمستقبلها.

ملتقى "أنا القمة" باألساسية

نظمت كلية الدراسات التكنولوجية 
االلكترونية  الهندسة  متمثلة بقسم 
ورشة عمل تخصصية “بمبادئ التحكم 
بالتعلم من خالل تكرار المحاولة” حاضر 

فيها البروفيسور أيريك روجرز من جامعة 
المتحدة  بالمملكة  ساوث هامبتون 
وذلك خالل يومي 24 - 25 أكتوبر 2016.
امتدت المحاضرات على مدى يومين .

ورشة عمل "مبادئ التحكم بالتعلم من خالل تكرار 
المحاولة" بكلية الدراسات التكنولوجية

ملتقى  "الحياة الطيبة " باألساسية

معرض 
»الفن من حولنا«

باألساسية

االساسية  التربية  بكليه  االسالميه  الدراسات  قسم  اقام 
الحياة الطيبة "   " الثانى عشر بعنوان  الملتقى الدعوى 
خالل الفترة من 1 الى 3 نوفمبر 2016 وقد تناولت ايام 
استضاف  كما  مختلفة  وفقرات  موضوعات  الملتقى 
. وكان ذلك  والمحاضرات  الداعيات  الملتقى عددا من 

ضمن حضور كثيف من طالبات كلية التربية االساسية.

كلية  عميد  افتتح 
التربية األساسية في 
الهيئة الدكتور فهد 
الرويشد، معرض "الفن 

من حولنا"، بحضور مساعد عميد الكلية الدكتور غانم الشاهين، 
ورؤساء األقسام العلمية. وقالت المشرفة العامة على المعرض 
الدكتورة عبير الكندري، ان هذا المعرض نتاج فصلين دراسيين 

في مقرر الفن والحياة.
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اليوم العالمى للغة العربية 
حددت منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) اليونسكو( 
يوم 18 ديسمبر كل عام لالحتفاء باللغة العربية على غرار لغات 
اخرى مثل االنجليزية والفرنسية واالسبانية والصينية والروسية . 
المنظمة  انشطة وجهود  العربية ضمن  ياللغة  االحتفاء  ويدخل 
الرامية الى صون التراث الثقافى العالمى غير المادى وتقدير 

العربية كأداه للتعبير الثقافى فى تنوعة 
وقد بدأ تخليد اليوم العالمى للغة العربية عام 2012 ويوافق يوم 
اعتمدت فيه  الذى  التاريخ  عام وهو نفس  18 ديسمبرمن كل 
اللغه العربية سادس لغة رسمية  الجمعية العامة المم المتحدة 

وذلك يوم 18 ديسمبر 1973 ) اى منذ 43 سنة ( 

احتفال ام  اهتمام ؟
الكويت  اساتذه جامعة  بينما يؤكد بعض  االحتفال  يأتى هذا 
) جريدة الجريدة 19 \ 11 \ 2016 ( تدنى مستوى معلمى اللغة 
العربية وبالتالى عدم حفاظ الطلبة على التعبير اللغوى السليم 

وعدم اهتمام المجتمع باللغة العربية 
ورحم اهلل الشاعر حافظ ابراهيم ) المتوفى عام 1932 ( حينما كتب 
قصيدته التى تنعى فيها اللغة العربية حظها حيث جاء بالقصيدة : 

رجعت لنفسى فأتهمت حصاتى
وناديت قومى فأحتسبت حياتى

رمونى بعقم فى الشباب وليتنى
عداتى لقول  اجزع  فلم  عقمت 

أرى كل يـــوم بالجرائـــد مزلقا
أناة  بغير  يدنينـــى  القبر  من 

رفع المؤهل الدراسى للمعلمين : 
دعا الدكتور بدر العيســـى وزير التربيـــة ووزير التعليم العالى الســـابق 
الحكومة الجديدة الى تنفيذ مقترح فى شـــأن رفع المؤهل الدراســـى 
لمعلمى ومعلمات وزارة التربية الى شـــهادة الدراســـات العليا ألن جميع 
الصحف   ( الدكتوراة  الماجســـتير أو  المتقدمة مـــن حملة  الدول  معلمى 

الكويتية 14 \ 11 \ 2016 ( 

فحص شهادات اساتذة الجامعة :
أعلن د . بدر العيســـى ) القبس 3 \ 11 \ 2016 ( أن لجنة فحص شهادات اساتذة 

جامعة الكويت من غير المبتعثين ستباشـــر اعمالها فى غضون ايام . 

الشهادات وهمية بالجامعة :
نفى الدكتور بـــدر العيســـى ) القبـــس 4 \ 12 \ 2016 ( ماتم تداوله 
اخيرا عن وجود شـــهادات وهميـــة فى جامعة الكويـــت وأوضح د 
. العيســـى ان اللجنة المعينة لم تجتمع ســـوى مرتيـــن فقط , الفتا 

الى انه امامها 3 اشـــهر لترفـــع تقريرها فى هذا الشـــأن .   

" نفضة " الجامعة والتطبيقى مستمرة :.
_" صرح " د. بدر العيســـى ) األنباء 14 \ 11 \ 2016(  بـــأن " النفضه " فى " 
التربيـــة " نجحت غير إننا لـــم ننتهى منها حتـــى األن فى باقى  

 . العالى  والتعليم  والتطبيقي  كالجامعة  التعليمية  مؤسســـاتنا 

ظاهرة الكثافة الطالبية :
نشـــرت الجريدة يوم 9 \ 10 \ 16 موضوعا عن تكـــدس الطالب بالقاعات 
الدراسية بالتطبيقي أشـــارت فيه إلى أن بعض القاعات  ب " األساسية 
الطلبة  أعداد  وأن  اإلســـتيعابية  طاقتها  تفوق  طالبية  بكثافة  تتكدس   "

طالبا.  120 مـــن  أكثر  تبلغ  المحاضرات  بعض  فى 

استياء شعبى من تدنى مستوى التعليم 
ــت جريدة القبس  تحت هذا العنوان عرض
الصــادرة فــى 3 \ 12 \ 2016 أســباب الخلل 
ــم  ــتوى التعلي ــى مس ــذى ادى لتدن ال
فــى الكويت وكذلــك مقترحــا بالحلول 

. المطلوبة 
أسباب الخلل:

حــدد خبــراء تربويــون أبــرز أســباب الخلل 
فــى المنظومــة التعليميــة , ومنها : 

1_ طرق التدريس التقليدية . 
2_ بعض  العيوب فى المناهج . 

3_ نقص الدورات التدريبية 
ــى  ــم التكنولوج ــق التعلي ــدم تطبي 4_ ع

ــليمة . ــة س بطريق
ــط  ــة والخط ــات التربوي ــر السياس 5_ تغيي

مــن وقــت الــى اخــر .
6_ عدم وضع رؤية تربوية بعيدة المدى .

ــدم  ــوى , وع ــدان الترب ــش المي 7_ تهمي
اإلخــذ بــاراء المختصيــن بصــورة شــمولية . 
8_ نظــام اإلمتحانــات الــذى يركــز علــى 

قيــاس الحفــظ والتلقيــن . 
9 _ عدم اســتغالل األنشــطة بصــورة كافية 

فــى تطويــر التعليم . 

ــض  ــن بع ــات بي ــابك اإلختصاص 10 _ تش
ــة . ــات التعليمي القطاع

الحلول المطلوبة: 
مــن أبــرز الحلــول المطلوبــة وفــق أهــل 
الميــدان التربوى إلصالح منظومــة التعليم : 
1_ ابعــاد البنــك الدولى عــن التدخل فى 
منظومــة التعليم حيث يملــى مقترحات 

ــب واقعنا . , قد ال تناس
2_ تحديث طرق التدريس .

ــالح  ــدى إلص ــدة الم ــة بعي ــع خط 3_ وض
ــر الوزراء والقياديين .  التعليم وال تتغير يتغي

4_ وضع خطة لرفع مستوى المعلمين . 
5_ تحديــث المناهــج بمــا يتواكــب مــع 

ــة . ــره العلمي الطف
6_ غــرس التفكيــر العلمــى وتأهيل جيل 

ــل واإلبداع .  ــد والتحلي ــى النق قادر عل
ــة  ــى العملي ــور ف ــاء االم ــراك أولي 7_ اش

ــدارس . ــم بالم ــة وربطه التعليمي
8_ خلق بيئة مدرسية جاذبة .

9_ تحديث منظومة اإلختبارات . 
10 _ تطويــر آليــة عمل اإلدارات المدرســية  

والقضــاء علــى المركزية .

ــى  ــرة عل ــات األخي ــحى اإلنتخاب ــن مرش ــع 54 م وق
ميثاق شــرف أعــده إتحــاد التطبيقى يلتزمــون فيه 
بســتة محــاور . وقــد فــاز 12 مــن الموقعيــن بعضوية 
مجلــس  األمــة . والمحــاور التى وقعــوا علــى اإللتزام 

بهــا هــى :
1_ مســاندة مطالــب وطموحــات الشــباب المتعلقة 
بمســتقبلهم الدراســى والوظيفــى , وبشــكل 
أساســى للقضــاء علــى مشــكلة الشــعب المغلقــة 

ــى . ــى التطبيق ف
2_ دعــم البعثــات الخارجيــة , وفتــح بــاب التعييــن 
ألســاتذة جدد ســواء بجامعــة الكويــت أو التطبيقى 
للمســاهمة فى حل قضيــة القدرة االســتيعابية لتلك 

ــات التعليمية . المؤسس
ــتقالل  ــى واس ــة التطبيق ــة هيئ ــادة ميزاني 3_ زي

ميزانيتهــا .
4_ إنهــاء الجــدل بقضيــة الشــهادات الوهميــة 

. التعليميــة  بالمؤسســات 
5_ المحافظــة علــى حريــة التعبير للشــباب من خالل 

وتشــريع قانــون يحفظ لهــم حقوقهم .
6_ التصويــت لصالح قــرار اللجنــة التشــريعية بمجلس 

األمــة بزيــادة مكافــأة الطلبة .

مسؤليتنا  جميعا :
قال المدير العام للمؤسســـة العامة للحـــى الثقافى " كتـــارا " الدكتور خالد بن 
إبراهيم  الســـليطى فى إفتتاحه فعاليـــات مهرجان كتارا للغـــة العربية والذى 
تم إفتتاحة يوم 12 \ 12 \ 16 تحت شـــعار " نشـــر اللغة العربية مســـؤوليتنا جميعا 
فى قطر " يكفـــى اللغة العربية أهميـــة ومنزلة أنها لغة حية راقية مشـــبعة 

" والمعرفة  والعلوم  والحضـــارات  الثقافات  يروح 
ــة الدكتور على  ــ ــوض باللغة العربي ــ ــة العالمية للنه ــ ــال المدير العام للمنظم ــ ومن جانبه ق

ــة والمحافظة عليها. ــ ــهم فى تعزيز اللغة العربي ــ ــي إن المهرجان سيس ــ الكبيس

اللغه العربية ضاعت فى معرض الكتاب : 
 قالت استاذة العلوم االجتماعية الدكتورة سهام القبندى 
) الرأى  1 \ 12 \ 2016 (  " عندما نالحظ ان نســبة المبيعات 
ــة  ــن اللغ ــة ع ــة العامي ــب اللغ ــة كت ــع لمصلح ترتف
ــل  ــباب والعوام ــن االس ــؤال ع ــا الس ــة ,فعلين العربي
وربمــا المواضيــع الطروحــة , وربما الطريقة واالســلوب 
, فالكتــاب إذا تناولنى فــى صفحاته , ســأقرأه طبعا 

ــت لغته. ــا كان مهم

ميثاق شرف " الكويت تناديكم "
12 نائب يوقعون على مطالب " اتحاد التطبيقى "
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مجرد اسئلة بريئة قالوا : 
غلطة الشاطر بألف :.

نشرت احدى الصحف منذ أسابيع قليلة 
موضوعا بعنوان "800 مليار دينار كلفة الهدر 
المالى فى العالج بالخارج " واضح أن هذا 
الرقم غير صحيح وهذا ما أوضحتة الصحيفة 
التكلفة  ان  التفاصيل حين ذكرت  فى 
بلغت 800 مليون ) بالنون ( دينار فقط .

وسؤالنا البرئ هو : صحيح غلطة الشاطر 
بألف : لكن ماذنب القراء الذين يكتفون 

بقراءة العناوين ؟

اي خدمة ياصديقي:
اعلنت اإلدارة العامة لمراكز الخدمة 
فى وزارة الداخلية عن تدشين دورات 
التطبيقى   " هيئة  مع  بالتنسيق 
على  الحاصلين  واالناث  للذكور   "

. العامة  الثانوية  شهادة 
 وسؤالنا البرئ هو : متى يتم انشاء مركز 
) واحد فقط ( للخدمة فى هيئة التطبيقى ؟ 

اسئلة بريئة ) من 19 سنة (
1 - هل يحتاج التطوير االدارى وتطوير 

المناهج الى تطوير ؟
2 - هل يحتاج المرشدون العلميون 

بالكليات الى ارشاد ؟
الطلبة تقويم  اذا كان من حق   -  3
االساتذه  اساتذتهم فهل من حق 

تقويم رؤسائهم ؟ 
وسؤال جديد 

نشرنا هذه االسئله فى مجلة " صوت 
الرابطة " العدد السادس يونيو 1997 ولم 
تتلق ردا حتى االان فمتى يصلنا الرد ؟

كهربا :
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء  م . محمد 
بوشهرى ان محطات الطاقة بالكويت 
واذا  برميل نفط يوميا  تستنزف 350 
استمر معدل استهالك الكهرباء الحالى 
فسوف نحتاج الى مليون برميل يوميا 
اى اننا سوف نحرق ثلث انتاج الكويت 
من النفط حينئذ النتاج الكهرباء ) الصحف 

الكويتية 25 \ 11 \ 2016 ( 

مجرد ساعة واحدة : 
قال مسئول بالجامعة االمريكية فى 
الكويت )AUK ( لن يعانى العالم نقصا فى 
الطاقة وفقا لقوانين الفيزياء , فأن الطاقة 
تتجدد باستمرار ويعاد استخدامها فى 
أشكال مختلفة , ويبين العلم لنا ان ارضنا 
تحتوى كميات هائله من الطاقة  لدرجة 
اننا فى ساعه واحدة نتلقى مايكفى 
من الطاقة للحفاظ على االقتصاد لسنة 

كاملة )النهار 26 \ 11 \ 2016 ( 

مطلوب 5  وزراء للتربية : 
كتب د , وائل الحساوى يوم 11 \ 8 \ 2016 
الرأى " نعتقد بأن االصرار على  يجريدة 
معهد  عن  مسئول  واحد  وزير  تعيين 
االابحاث العلمية والجهاز الوطنى لالعتماد 
االكاديمى وجامعة الكويت وهيئة التعليم 
التطبيقى وغيرها من المؤسسات باالضافة 
الى التعليم العام هو خطأ يتحملة مجلس 

الوزراء والحكومة مجتمعة .

المعدات الثقيلة هى السبب : 
نشرت االنباء فى 4 \ 11 \ 2016 ان اللجنة 
المشكلة من قبل جمعية المهندسين 
الكويتية الخاصة بالتحقيق فى حادثة 
انهيار سقف مواقف السيارات بكلية 
التربية االساسية بالعارضية زارت الموقع 
وتبين وجود اثار لمعدات ثقيلة ) نساف 
وحفارة شوكية ( وانهيار جزئى لسقف 
مواقف السيارات وانكسار فى تيجان 
االعمدة الحاملة لسقف مواقف السيارات 
كما لوحظ وجود صدأ فى حديد التسليح 
وكذلك تسرب الماء. وأكد التقرير سالمة 

التصميم واالنشاءات والخرسانات .
كما اكد التقرير ان اسباب االنهيار المباشرة 
والرئيسة هى استخدام معدات ثقيلة 
ونسافات يتعدى وزنها 15 طن وهى 
تعادل 8 اضعاف الوزن المصمم عليه 

بالطة السقف واالعمدة.

17 مليون ال تكفى .
 "  : المالية  لوزارة   " "التطبيقى  ارسلت 
17 مليونا ال تكفى لالشراف والتدريب 

" والقبس 22 \ 11 \ 2016 

أزمة القبول فى التطبيقى :
نشـــرت القبس فى 29 \11 \ 2016 ان 
" إعتذرت عن عدم  التكنولوجيا   " عمارة 
االقسام  طريق  عن  القبول  القبول  فتح 
المســـتجدين بسبب  العلمية للطلبة 
هذه  تواجه  التـــى  الطالبية  الكثافة 
االقســـام ولكن تم فى نفس الوقت 
العلمية  التخصصـــات  من  عدد  فتح 
.  " االساسية   " فى  المستجدين  للطلبة 

هذا وقـــد تم زيادة نســـب القبول 
التطبيقى  كليـــات  من  عدد  فى 

الى 79 % بعـــد ان كانت 70 %.

 عام 2022 :
قــال األميــن العــام للمجلــس الوطنــى 
ــون واألداب باإلنابة محمد  ــة والفن للثقاف
ــتكون  ــى إن الكويت س صالح العسعوس
عاصمة للثقافة العربية عام 2022 ) الصمت 

الكويتية 19 \ 12 \ 2016 ( 
نتمنـــى للعرب طول العمـــر والبقاء 

التاريخ. هـــذا  حتى 

مستحقات المنتدبين : 
نشـــرت السياســـة يوم 21 / 11 / 2016 أن 36 من مدرســـى وزارة التربية المنتدبين للتدريس 
بالتطبيقى قد تقدموا بشـــكوى الى وزير التربية بســـبب عدم صرف مســـتحقاتهم لدى 

 . االن  / 2015 وحتى  الدراســـى 2014  العام  التطبيقى " من   "
عدم صرف المســـتحقات التدريســـية ليـــس خبرا جديـــدا أو عجيبا . فقد حـــدث ذلك لبعض 
المتقاعديـــن ومنذ العام الدراســـى 2012 \ 2013 . كما حدث لبعض مدرســـى التطبيقى وبعض 
أعضاء هيئة التدريس ولفتـــرات مختلفة , ولكـــن الجديد هو التقدم بالشـــكوى لمعالى الوزير 

 " الشـــكوى لغير اهلل مذلة  وعموما 

لماذا تأخرنا :. 
القبس  بجريدة  العتيقى  صالح   . د  كتب 
اقتصرنا  اننا  مشكلتنا   "  2016  \  12  \  3 يوم 
على  العلمى  التحصيـــل  طرق  فى 
العلوم اللغوية والنظرية والدينية وأهملنا 
عصرا من العلـــوم التجريبية فى جميع 
والتجارية  والزراعية  الصناعيـــة  المجاالت 

التى برع فيها العرب ســـابقا  " .

التعليم التطبيقى ومحافظة االحمدى :
الرأى  بجريدة  الهاجـــرى  مبارك  كتب 
اعلنـــت هيئة   :"  2016 \  11  \  2 يـــوم 
التطبيقـــى إنها بصدد إنشـــاء كلية 
الجهراء  محافظة  فى  االساسية  للتربية 
محافظة  ذاته  الوقـــت  فى  متجاهلة 
االحمدى , وبمعيتهـــا محافظة مبارك 
الكبيـــر , واللتين تفتقـــدان فعال الى 

 . الهيئة  هذه  منشـــات  من  الكثير 

الرقمنة واالنتاج 
ــى ــول الرقم ــأن التح ــاث ب ــر لالبح ــركة إكستنش ــر لش ــت تقاري  قال
) الرقمنــة ( يمكــن ان يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى اقتصــاء البــالد 
ــج  ــو النات ــاع نم ــى ارتف ــتؤدى ال ــة س ــى الرقمن ــاده 1,5 % ف وان زي

ــى 1,9 % . ــل ال ــح يص ــة رب ــى 0,5 % واضاف المحل
وقلنا : بال رقمنة بال وجع دماغ !!

ضعف اللغه وعدم االطالع : 
_ قالت رئيس المكتب الثقافى لدى واشــنطن  دى ســى المستشــار 
الثقافــى  د. أســيل العوضــى " اكثــر مــن 13 الــف طالــب كويتــى 
يدرســون فــى أمريــكا وضعــف اللغــة وعــدم االطــالع علــى الئحــة 

البعثــات هــى أبــرز العقبات " 
وقلنــا : القراءة واالطالع ليســا مــن العــادات المحببة للعرب هــذة االيام .

10 مخالفات " محاسبية " للتطبيقى :. 
نشــرت القبس يوم 6 \ 12 \ 2016 تقريرا منســوبا الى ديوان المحاســبة 
كشــفت فيــه الديــوان 10 مخالفات تســتلزم تحــركا عاجالمــن هيئة 

التطبيقــى , ملخصها كمــا يلى : 
1_ إنعدام االنفاق على بعض مشاريع التنمية .

2_ تحميل الميزانية اعباء اضافية من دون وجه حق . 
3_مخالفة جسيمة فى جمع التبرعات .

4_ عدم وجود دراسات مستفيضة للمشاريع التطويرية .
5_ ضعف الرقابة الداخلية مايفتح باب التجاوزات .

6_ النقص والزيادة فى قيمة الموجودات . 
7_ تجاوزات ملحوظة فى عقود إستئجار السيارات .

8_ إستمرار الهدد فى المال العام من دون معالجة . 
9_ شبهه تنفيع فى الساعات الزائده .

10 _ مخالفة تعليمات ولوائح مجلس الوزراء .
وقلنا نتمنى 

1 - أال تكون هذه " المخالفات " " صحيحة " .
2 -  أن يكون الموضوع مجرد "إشاعات".

3 - أن يكون المقصود جهة أخرى غير "التطبيقي".

قالوا  وقلنا: 
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تقــدم النائــب الدكتــور محمــد الحويلــة باقتــراح برغبة 
لقيــام الجهــات المعنية فــي الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب، بإنشــاء كليات ومعاهــد ومراكز 
دورات فــي محافظتــي األحمــدي والجهــراء، على أن 
يخصص بنــد في الميزانيــة العامة للتعليــم التطبيقي 

والتدريــب لتنفيــذ هــذا المقترح.
وقــال الحويلــة فــي اقتراحــه "لمــا كانــت الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريب 
منوطــة بتولــي عمليــات وضــع خطــط وبرامــج التعليــم التطبيقــي والتدريــب ومتابعة 
تنفيذهــا، مــع اقتراح إنشــاء معاهد ومراكــز التدريــب بدولة الكويــت، ولما كانــت محافظتا 
األحمــدي والجهــراء مــن المناطــق عاليــة الكثافــة الســكانية كذلــك بعدهمــا عــن مقــر 
الهيئــة وكلياتهــا ومراكز الــدورات، حيــث يعانــي الطلبة الدارســون في كليــات ومعاهد 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب مــن بعــد المســافة واالزدحــام المــروري 
مــن وإلــى المعاهــد التابعــة للهيئــة، فــكان من المالئــم إنشــاء كليــات ومعاهــد ومراكز 

دورات فــي هاتيــن المحافظتيــن تســهيال علــى الدارســين والمتدربيــن وذويهم.
لــذا فإنني أتقــدم باالقتــراح برغبة بقيــام الجهــات المعنيــة بالهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب بإنشــاء كليــات ومعاهــد ومراكــز دورات فــي محافظتــي 
األحمــدي والجهراء، علــى أن يخصص بند فــي الميزانيــة العامة للتعليــم التطبيقي 

والتدريــب لتنفيــذ هــذا المقترح. 

تكنولوجيا تفوق " الواي فاي "  بـ  200 ضعف 
نشــرت القبــس يــوم 13 \ 8 \ 16 خبــرا عــن تمكــن باحثيــن فــى جامعــة 
ــل  ــدة لنق ــة جدي ــر تقني ــن تطوي ــة م ــوم والتقني ــداهلل للعل ــك عب المل
ــتخدمة  ــاى " المس ــرعة أل " واى ف ــوق س ــرعة تف ــلكيا بس ــات الس البيان

ــف . ــا ب 200 ضع حالي

اسرع حاسوب فى العالم يابانى : 
تعتــزم اليابــان صناعة اســرع حاســوب فــى العالم يمكنــة تنفيذ 
 130 كوادريليــون عمليــة حســابية فــى الثانيــة الواحدة بــأداء 130 

) بيتا فلوب ( وبتكلفة 170 مليون دوالر .

وأول حاسوب hp يعمل بنظام الضوئيات الفوتونية :
ــام  ــل بنظ ــر يعم ــن أول كمبيوت ــاب ع ــركة hp  النق ــت ش أزاح
ــن اداء  ــة م ــا يمكن ــرة بم ــات الذاك ــة بأمكني ــبة المدفوع الحوس
العمليــات الحاســوبية بســرعات اكبــر بواقــع 8 االف مــرة مقارنــة 
بالحاســوبات التقليدية . ويعتمد الحاســوب الجديد على استخدام 
الضوئيــات الفوتونيــة وســيتم طرحة فــى غضون عدة ســنوات .

 وحاسوب جديد يستطيع التعرف على االصوات :.
إبتكــر علمــاء  MIT)معهــد ماساشــو ســيش للتكنولوجيــا تقنيــة 

جديــدة لمســاعدة الحاســوب التعــرف علــى االصــوات .

واخيرا الى المريخ بدون وقود :.
 كشــفت وثائــق ســرية مــن وكالــة الطيــران والفضــاء األمريكيــة
) ناســا ( عــن التوصل اخيــرا الى بنــاء محــرك يعتمد علــى الطاقة 
الكهربائيــة التــى يتــم توليدهــا مــن الطاقــة الشمســية وفى 
امكانــه حمــل ســفينة فضــاء الى المريــخ فــى غصــون 70 يوما .

األتوثانية آخر أبحاث زويل :
كتبــت األهــرام بتاريــخ 7 \ 8 \ 2016 أن الدكتور أحمــد زويل الحاصل 
علــى جائــزة نوبــل عــام 1999 وفريقه قــد اكتشــفو مؤخــرا ) أى 
قبــل رحيــل زويــل ( األتوثانيــة وهــى وحــدة قيــاس أســرع مــن 
الفيمتــو ثانيــة بألــف مــرة , وهــو مايتيــح دراســة أدق لحركــة 

ــس الجزيئات. ــات ولي 22572651 - 22572653اإللكترون

تدعو  الرابطة أعضاء هيئة التدريس 
وعوائلهم  للمشاركة في رحلتها إلى الهند خالل 

عطلة منتصف العام الدراسي لمدة 11 ليلة 12 يوم
2017/2/3 - 2017/1/23

لالستفسار والحجز:
تاج محلقصر الرئاسة المسجد الجامعاألسواق الهنديةحديقة تومب

القلعة الحمراءالبوابة الهندية

المثلث الذهبي
دلهيجايبورأجرا

رحلة الرابطة 
الربيعية

إلى الهند

مع تحيات 
اللجنة االجتماعية العديلية  - قطعة 4  - شارع سامي قاسم المشري  - بجوار ثانوية أحمد العدواني 

مباشرة على الخطوط الجوية الكويتية

فنادق خمس نجوم - وجبتين ) فطور + عشاء (

آخر موعد للتسجيل والتسديد األربعاء 2017/1/11

السعر لألعضاء 232 د.ك
ولغير األعضاء 432 د.ك

دلهي

جديد العلم والتكنولوجيا

لـــ  كليــات  إنشــاء  يقتــرح  الحويلــة 
"التطبيقي" في الجهراء واألحمدي



19

التكنولوجيا زمان

تهنئة للجامعة بعيدها الذهبى 
تحتفل جامعة الكويت بالذكرى الخمســـين 

. ومنتسبيها  للجامعة  تهانينا  الفتتاحها 

وتهنئة لمعهد  االتصاالت باليوبيل الذهبى .
تهانينا للمعهـــد العالى لالتصاالت والمالحة 

الحتفاله  بمرور 50 ســـنة على إنشائه .

وتهنئة خاصة لمعهد االبحاث :
لفوزه  العلمية  لالبحاث  الكويت  تهانينا لمعهد 
بجائزة افضل  مؤسسة بحثية فى قطاع االبحاث 
تسلمتها  والتى   2016 لعام  العربى  العالم  فى 
المغربية. مراكش  مدينة  فى  المعهد  مديرة 

أســـرة معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية ) مديراً ومدرســـين وطالب ( في صورة جماعية قبل العطلة الصيفية للعام الدراســـي 1977-1967

الشداديةقالو عن 

معهد األبحاث والجامعة  بال بحث علمى 

 قال نائب مديـــر جامعة الكويت للتخطيط اإلســـتراتيجى عماد خورشـــيد" أدعو مجلس 
األمة لرفض تخصيص " الشـــدادية " لغير جامعة الكويت ) الـــرأى 14 | 8 | 2016 (

 وحســـم د . بدر العيســـى ) االنباء 15 \ 11 \ 2016  ( الجدل المثار حول مشـــروع مدينة صباح 
الســـالم الجامعية مؤكدا انه مســـتقل بذاته وال يتبـــع جامعة الكويت . 

 ردت جامعة الكويت ) الرأى 23 \ 11 \ 2016 ( على د . العيسى بأن " الشدادية " أحد فروعنا .
 رد بعض أساتذة جامعة الكويت ) الجريدة 20 \ 11 \ 2016 ( بأن فصل " الشدادية " مرفوض .

 أخيراً صرح الوزير الحالي د. محمد الفارس بأن الشدادية مستقلة.

ــس يوم 27 \ 11 \ 2016(  ــ كتبت  أ . د . لطيفة الكندرى بجريدة القب
ــيوع مكاتب تجارية تقدم  ــ المالحظ ش " من  بدايته  مقاال جاء في 
التعليم وتلوث الذمم معا " . ــد  ــ للطلبة خدمات غير قانونية تفس

وختمت المقـــال بإن تدريب الناشـــئة على اتقـــان مهارات 
لطلبتنا خير  المعلميـــن  االهل ودعم  الرصين وتشـــجيع  البحث 
زاد لهـــم وإن تعليم الطلبة دقة القـــول والمالحظة وامانة النقل 
الكذب  وتجنب  الســـرقات  وبغض  والتجارب  االستكشاف  وحب   ,

.  " قويم  مجتمع  لبناء  متين  اســـاس 

االبحاث 
الملوثة 

ــت  ــد الكوي ــر معه ــدت مدي اك
لالبحاث العلمية د . ســميرة السيد 
عمــر ان ميزانيــة البحــث العلمى 
فى الدول العربيــة ال تتجاوز أد 0,5 
% مــن الدخل القومــى مقارنة ب 
10 الــى 15 % فى العالــم الغربى 

) الصحف الكويتية 7 \ 12 \ 2016 ( .
كمــا طالبــت الدكتــورة ســميرة 
ــد  ــتثناء معه ــر باس ــيد عم الس
الكويــت لألبحــاث العلميــة مــن 
خطــة الدولــة لتقليــص النفقــات 
ــأن  ــا ب ــة طلبه ــة، معلل الحكومي
ــب الكثير  ــي يتطل ــل البحث العم
مــن االمــوال، وعلــى الــدول رفع 
ــاد  ــبيل اليج ــه الس ــه، ألن ميزانيت

الحلــول للمشــاكل التــي تعاني 
منها الدولة فــي جميع المجاالت، 
وخاصــة أن الكثير مــن دول العالم 
ــى ما ينتجه  تعتمد ميزانيتها عل

البحــث العلمــي.
ــرأي  ــدة ال ــي جري ــارت ف وأش
بتاريــخ 2017/1/3 إلــى أن ميزانية 
المعهــد غيــر كافيــة ومحــدودة 
ــات  ــم مخصص ــة، الن معظ للغاي
المعهــد تنــدرج في البــاب االول 
لمصروفــات المعهــد، وهــي 
المرتبــات الشــهرية للموظفيــن.
هذا وقــد تــم تخفيــض الميزانية 
الســنوية لقطــاع األبحــاث لجامعة 
الكويت بنسبة 88 %. حيث كشف 

نائب مدير الجامعة لألبحاث العلمية 
أ.د. طاهــر الصحــاف عــن خفــض 
هــذه الميزانية مــن 5 مليون دينار 
في العام الماضــي إلى 600 ألف 

دينار فقط ) الجردية 201/1/4 (.
ــاث و الجامعة  ــد األبح وقلنا : معه
بــال بحــث علمــى مثــل الســيارة 
بــال بنزيــن ودعونا نحلــم ان تصبح 
ميزانية البحــث العلمى 0,5 % من 
ــل بعض الدول  الدخل القومى مث
العربية بــدالً مــن 0,1 % ) كما صرح 
بذلــك د. ناجــي المطيــري منــذ 
ــهور ( ) وال داعي أن نقارن  عدة ش
ــنغافورة حيث النسبة  ــنا بس أنفس

. )% 3.7
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التدريب ضرورةالتدريس عن فصل قطاع طالل الظفيري: 

أعلــن مســاعد مديــر المعهــد الصناعــي فــي صباح 
الســالم م. طالل الظفيري ) القبس 30 ديســمبر (تأييده 
لفصــل قطــاع التدريــس عــن التدريــب ليتمكــن كل 
قطــاع مــن العمــل مســتقال إداريــا وماليــا، موضحا أن 
القطاعيــن مختلفــان تماما عــن بعضهما فــي العمل 

األكاديمــي واإلداري، لذلــك الفصــل ضرورة.

نبــارك تعييــن كل مــن الدكتــور نبيل كمــال عميــدا لكلية 
التمريــض باإلنابــة والدكتــورة نجــالء الفــرج مدير عــام مركز 
ــور  ــتاذ الدكت ــة واالس ــاء الخدم ــب أثن ــم للتدري ــن الهيث اب
وليــد الحمــد مســاعدا لعميــد خدمــة المجتمــع والتعليــم 
المســتمر متمنيــن لهــم جميعــا الســداد والتوفيــق فــى 

تحمــل المســؤلية التــى نثــق بأنهــم خيــر أكفيــاء لهــا .

نيوز  الرابطة  تحريـــر  أســـرة  تتقدم 
األمانى  وأطيـــب  التهاني  بأخلص 
للعمداء المســـاعدين الجدد ) الذين تم 
 تعيينهم خالل العام الدراسى 2016 \ 2017 ( 
وهم. والسداد  التوفيق  لهم  متمنيين 

كلية التربية األساسية :
أ . د . غانم الشاهين للشئون األكاديمية 

أ . د شافى المحبوب للشئون الطالبية _ بنين 
أ . د لطيفة الكندرى للشئون الطالبية _ بنات 

كلية الدراسات التجارية :.
د. أسعد الزايد للشؤون األكاديمية

د. بندر الرقاص للشؤون الطالبية بنين
د . خالد العنزى للشئون الطالبية _ بنات 

كلية الدراسات التكنولوجية :.
د . محمد التويم للشؤون األكاديمية 

د . طالل الزنكى للشؤون الطالبية _ بنين 
كلية التمريض :. 

د . على الحجرف للشئوون األكاديمية 
د . ليلى الشطى للشؤون الطالبية

تعتــز الرابطة نيــوز وتفتخر بحصــول الزميلة الدكتــورة حليمة علــى الكندرى 
األســتاذ المشــارك بقســم صحــة البيئــة بكليــة العلــوم الصحية علــى جائزة 
االنتــاج العلمــى المقدمــة مــن مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــى عــن 

عــام 2016 فــى مجــال "العلــوم الطبيعيــة والرياضية " .

تهنئة من القلب

وتهانى خالصة 
جامعة جابر وفصل للعمداء المساعدين بالكليات 

»التطبيقي« والقرار األخير

نعتز ونفتخر

  

ال شئ يعبث بالوطن 
والوطنية مثل تمكن 

داء النسيان في امة 
وجهلها لتاريخها 

وعدم تقديرها للرجال 
المجاهدين فى 

خدمتها.

الزعيم مصطفى كامل 
10 مارس 1901

رحيل  زميلة 
تنعــي الرابطة 
ــوز المرحومة  ني
فوزية  الدكتورة 
ــالف  ــاس الق عب

ــم  ــارك بقس ــتاذ المش االس
المختبــرات  تكنولوجيــا 
بكلية الدراسات التكنولوجية  
وندعو لها بالرحمة والمغفرة 
ولذويهــا بالصبــر والســلوان 

وانــا هلل وانــا اليــه راجعــون .

قــال الشــيخ أحمد منصــور الصبــاح ) القبس 
ــباب  ــون الفصل بين الش 2016/12/25 (: قان
والرياضــة أنصف شــريحة واســعة مــن غير 
المهتميــن بالرياضــة واعتبــار كل منهمــا 
هيئــة مســتقلة وتمــت الموافقــة عليــه 
من قبــل مجلــس األمة فــي شــهر يوليو 
ــات  ــدد الثقاف ــل تج ــي ظ ــاء ف 2015. وج
وانتشــار العلــوم والتكنولوجيــات الحديثــة 
وانســجاما مع توجيهات القيادة السياســية 

ــي البالد. ــا ف العلي
وقلنا: ولنفس األسباب وغيرها نطالب بفصل 
قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب ليكون 

كل منهما هيئة مستقة.

أحدث تجربة فصل ناجحة
من الشباب والرياضة 

إلى هيئتين مستقلتين

كتــب عميــد كليــة العلــوم الصحية الســابق 
أ.د فيصــل الشــريفي بجريــدة الجريــدة يوم 

ــي يقول: ــمبر الماض 30 ديس
ــل  ــون فص ــات أن قان ــت الدراس ــد أثبت لق
التعليــم التطبيقــي أجــدى وأمضــى مــن 
ــي  ــار طبيع ــو مس ــة، وه ــة التطبيقي الناحي
لتطــور الكيانــات األكاديميــة أســوة بالكثيــر 
مــن الجامعــات العالمية التي أنشــئت على 

هــذا األســاس.
اليــوم الهيئــة فيها خمــس كليات، وتســعة 
معاهــد تدريــب، تضــم قرابــة ألفــي عضــو 
هيئة تدريــس، وأكثر من خمســمئة مبتعث 
ماجســتير ودكتــوراه، وفيهــا أكثــر مــن ألف 
وخمســمئة عضــو هيئــة تدريــب بالمعاهد، 
وال يقــل عــن ســتمئة عضــو هيئــة تدريــب 
بالكليــات، وأكثر مــن ألفي موظــف بالكادر 
العــام يقدمــون الخدمــة ألكثــر مــن أربعين 

ألــف طالــب وطالبــة فــي قطــاع الكليــات، 
وخمســة عشــر ألف طالب وطالبــة في قطاع 
التدريب، تتنــوع فيها المخرجات والشــهادات 
ــمل درجة البكالوريوس والدبلوم  التعليمية تش

ــا دون ذلك. وم
وبعيداً عن المزايدات والمصالح الشــخصية يظل 
خيــار فصــل التعليــم التطبيقي عــن التدريب 
هــو الخيــار المتــاح، واألكثــر مصداقيــة واألكثر 
جدوى مــن الناحيــة األكاديميــة والماديــة، إذا 
ــم الجامعي  ــيرة التعلي ــد النهوض بمس ما أري

فــي دولــة الكويت.

كتب أ . د. عبداهلل الغصاب 
بجريدة الرأي يوم 4 \ 12 \ 2016 

الذى يضم  الجديـــد  االمة  _" أدعو مجلـــس 
لهم  كانت  الذين  الســـابقين  االعضاء  بعض 
لسنه   4 مرســـوم  اعتماد  فى  ايجابية  بصمة 
التعليم فى  االحمد قـــراءة  2012 جامعة جابر 
مرسوم  وتنفيذ  تفعيل  وتبنى  المجاورة  الدول 
مشاركين  ســـيكونوا  واال  االحمد  جابر  جامعة 

." البشـــرية  والتنمية  التعليم  انهيار  فى 

جامعة جابر االحمد 
ومسؤليات 

مجلس االمة 
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