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اإلفتتاحية
ب�س��م اهلل نفتت��ح الع��دد االول م��ن »رابطة 

ني��وز« وه��ي  اطالل��ة جدي��دة تزامن��ت م��ع 

احتف��االت رابط��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س 

مبنا�سبة مرور 25 عاما على تاأ�سي�سها »اليوبيل 

الف�سي«. 

وج��اءت فك��رة ه��ذا اال�س��دار م��ن اللجنة 

الثقافي��ة عندما راأت اأنه م��ن ال�سرورة مبكان 

اأن يكون هناك ن�سرة دورية لنتمكن من تعزيز 

التوا�سل مع اأع�ساء هيئ��ة التدري�س لتحقيق 

اأه��داف راأيناه��ا مهمة لن�س��ر كل ماله عالقة 

مبا�س��رة اأو غ��ر مبا�س��رة من اأخب��ار واأن�سطة 

وق�ساي��ا  تهم بالدرج��ه االأوىل اأع�ساء هيئة 

التدري���س �س��واء كان��ت حت��ركات للرابط��ة و 

اأن�سط��ة و اجن��ازات باال�ساف��ة اىل اأي اأخبار 

تتعل��ق باأع�س��اء هيئ��ة التدري���س وباأن�سط��ة 

كليات الهيئة.

وتختل��ف ه��ذه الن�س��ره ع��ن جمل��ة »�سوت 

الرابط��ة« والتي اعتدنا على ا�سدارها ف�سليا 

يف اأن االأخ��رة ترك��ز على تفا�سي��ل الأن�سطة 

الرابط��ة وق�ساي��ا اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س, 

تخ�س�سي��ة  وعلمي��ة  اأدبي��ة  مق��االت  ون�س��ر 

متنوعة و�سيكون ا�سدار »رابطة نيوز« مرتان 

بالف�س��ل الدرا�سي و�س��وف تركز على االأخبار 

واجن��ازات  لتح��ركات  وملخ���س  ال�سريع��ة 

الرابطة.

 ان جن��اح »رابط��ة نيوز« يكم��ن يف توا�سلكم 

معن��ا من خ��الل اي�سال ما يخ�سك��م من اأخبار 

�سخ�سية اأو مهنية  اأو علمية نتمكن من خاللها 

من ن�سر ما يتعلق بالق�سايا التي تهم اجلميع.

الع��دد  يك��ون ه��ذا  اأن  ن�س��األ اهلل تع��اىل   

واالأع��داد القادم��ه منربا للتعبر ع��ن اآرائكم 

وق�ساياكم التي يهمنا ن�سرها ومتابعتها.

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

التقى اأع�ساء جمل�س ادارة رابطة اأع�ساء 

هيئة التدري���س بالكليات التطبيقية معايل 

وزير الرتبية ووزير التعليم العايل الدكتورة 

مو�سي احلمود وذلك يوم االأثنني 2010/3/22  

مببنى وزارة التعليم العايل وقد رحبت معايل 

الوزيرة باالأع�ساء واأبدت ا�ستعدادها للتعاون 

امل�س��رتك من اأج��ل االرتقاء بقط��اع التعليم 

التطبيقي يف الهيئة من خالل لقاءات دورية 

متعددة. وا�ستمع��ت الوزيرة اىل مالحظات 

واقرتاحات االع�ساء ووعدت بايجاد احللول 

املنا�سبة ومنها:

1 - تفعيل دور اللجنة املناطة بدرا�سة الهيكلة 
االدارية للهيئة مبا ي�سهل  عملية ف�سل التعليم 

التطبيقي عن التدريب حتت مظلة الهيئة كما  

وعدت معايل الوزيرة بان ت�سارك الرابطة 

يف اأعمال اللجنة املخت�سة.

2 - تفعيل طلب جمل�س ادارة الرابطة بح�سول 
اأع�ساء هيئة التدري�س على بدل احلافز ا�سوة 

 بزمالئهم باجلامعة ومتابعة الق�سايا العالقة يف 

ديوان اخلدمة املدنية.

3 - متابعة مطالبات اأع�ساء هيئة التدري�س 
االخرى واملوجودة حاليا يف ديوان اخلدمة 

املدنية )تدري�س االبناء باملدار�س االأجنبية, 

التاأمني ال�سحي , درجة حما�سر اأول, تذاكر 

ال�سفر ال�سنوية وغرها(.

4 - و�سع اآلية عادلة عند اختيار املنا�سب 
اال�سرافية يف العمادات النوعية.

5 - املوافقة على م�ساركة الرابطة يف بع�س 
االأم��ور التي تخ�س اأع�س��اء هيئة التدري�س 

وذلك يف اجتماعات جمل�س ادارة الهيئة.

لقاء مجلس إدارة الرابطة مع معالي 
وزير التربية ووزير التعليم العالي
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 واأك��د مدي��ر ع��ام الهيئ��ة الدكت��ور يعق��وب الرفاع��ي طبق��ا مل��ا ورد يف ال�سح��ف الكويتي��ه ال�س��ادره 

بتاريخ 19 مار�س 2010 �سرورة هذا الف�سل.

فمتى تتحقق تلك االمنيات؟ ومن الذي يعطل ذلك؟

من أهم أولوياتنا ... 

فصل التعليم التطبيقي عن التدريب

.. ومدير عام الهيئة 
يؤكد ضرورة هذا الفصل

لجنة شكاوى أعضاء هيئة التدريس
وافق جمل�س ادارة الرابطة 

عل��ى تاأ�سي�س »جلن��ة �سكاوى 

التدري���س«  هيئ��ة  اأع�س��اء 

تتك��ون من نخبة م��ن اأع�ساء 

القانونيني  التدري���س  هيئ��ة 

وذوي اخل��ربة ويراأ�سها امني 

�سر الرابط��ة الدكتور اأحمد 

املطري.

و لتقدمي ال�سكاوى يجب ان 

يلجاأ ع�سو هيئة التدري�س يف 

البداية اىل تقدمي �سكواه اىل 

امل�سوؤولني بالهيئة وفقا للوائح 

املعمول به��ا بالهيئة ومتى ما 

وجد الع�سو عدم اهتمام ادارة 

الكلية او الهيئة ب�سكواه يحق 

له بعدها تقدمي ال�سكوى اىل 

الرابطة التي بدورها حتول 

اللجن��ة  ه��ذه  اىل  ال�سك��وى 

لتقدمي الراأي القانوين الذي 

يعر�س من اللجنة على جمل�س 

االدارة لتعر�سه بعد ذلك على 

امل�سوؤولني بالهيئة لتقوم الرابطة 

بالدفاع عن حقوق اع�ساء هيئة 

التدري�س.

اليوبيل الفضي 
للرابطة

تقوم الرابط��ة باالعداد الحتفاالتها باليوبيل 

الف�س��ي ه��ذه االأي��ام مبنا�سبة م��رور 25 عاما على 

تاأ�سي�سه��ا حي��ث �سيكون هناك حف��ل كبر برعاية 

اح��دى ال�سخ�سي��ات الك��ربى بالكوي��ت يعل��ن عنها 

الحقا وت�سمل االحتفاالت جمموعة من االأن�سطة 

الثقافي��ة واالجتماعي��ة والريا�سي��ة كم��ا �سيقام 

حفل تكرمي ملجموعة من ال�سخ�سيات التي �ساهمت 

يف تاأ�سي�س وتطوير الرابطة وحتقيق اجنازاتها.

اأك��د رئي�س رابطة اأع�ساء هيئة التدري���س يف الهيئة العامة للتعليم 

التطبيق��ي والتدريب د. معدي العجم��ي اأن ق�سية ف�سل قطاع التعليم 

التطبيق��ي عن قطاع التدري��ب من اأهم الق�سايا ل��دى الرابطة وال بد 

من اإقرارها يف اأ�سرع وقت.  واأو�سح الدكتور معدي لل�سحافة ووكاالت 

االنباء اأن الرابطة يف املرحلة املقبلة �ست�سعى جاهدة لت�سليط ال�سوء 

عل��ى تل��ك الق�سي��ة, و�ستطل��ب مقابلة وزي��رة الرتبية ووزي��ر التعليم 

الع��ايل د. مو�س��ي احلم��ود للتباح��ث واال�ستف�س��ار عن اآخ��ر تطورات 

ف�س��ل القطاعني, كما �ستطلب مقابلة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الدول��ة ل�سوؤون التنمي��ة االقت�سادية وزي��ر الدولة ل�س��وؤون االإ�سكان 

ال�سي��خ اأحم��د الفه��د, و�ستعقد جمموعة لق��اءات م��ع امل�سوؤولني حتى 

ت�س��ل اإىل قرار ب�ساأن الف�سل, ال �سيما اأن الرابطة تبنت هذه الق�سية 

واعتربتها ق�سيتها االأوىل.

املطريي اأحمد  • الدكتور 
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املدير  م��ع  الثالثة  ال��ل��ق��اءات  يف 

الرفاعي  ي��ع��ق��وب  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ام 

والتي كان اخرها يوم االحد املوافق 

الكثر  هناك  كانت   2010 مار�س   14
من املطالبات, من اأهمها:

 العمل اجلاد دون تردد وتذليل 

كافة ال�سعاب من اأجل الدفع بعملية 

التطبيقي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ني  ال��ف�����س��ل 

جامعة  الن�ساء  وال�سعي  والتدريب 

تطبيقية.

ال�سحي  التاأمني  مطلب  تفعيل   

الع�����س��اء ال���راب���ط���ة وع��ائ��الت��ه��م 

املدنية,  اخل��دم��ة  ل��دى  وامل��وج��ود 

وطلبت الرابطة ان تت�سارك الهيئة 

من خالل ال�سئون املالية بدفع ن�سف 

حني  اىل  ع�سو  لكل  التامني  مبلغ 

البت يف ق�سية التاأمني ال�سحي لدى 

اخلدمة املدنية.

والبالغ  ال�سهري  ال�سقف  رفع      

250 دينار �سهريا ل�ساعات التدري�س 

التدريبية.  وال�����دورات  ال��زائ��دة 

اخل��دم��ة  ل����دى  امل���و����س���وع  والزال 

املدنية.

  عمل ربط مايل لدرجة حما�سر 

اخلدمة  لدى  املو�سوع  والزال  اأول. 

املدنية.

الأع�ساء  االأث���اث  ب��دل  �سرف    

يح�سلوا  مل  الذين  التدري�س  هيئة 

التظلم  ه���ذا  ون��ق��ول  وق��ل��ن��ا  عليه 

ن�سكت  ولن  املو�سوع  �سنتابع  بعينه, 

عن الظلم. 

   اإلغاء توقيع رئي�س الق�سم عن 

وللمرة  النهائية  ال��درج��ات  نتائج 

بذلك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وع��د  الثانية 

د.  العام  املدير  نائب  ال�سيد  وكلف 

م�سعل امل�سعان مبتابعة هذا املو�سوع 

بعدها  وذك��ر  الكليات.  عمداء  مع 

متجهة  الهيئة  بان  امل�سعان  الدكتور 

للدرجات  االيل  الر�سد  اىل  االن 

والذي ال ي�ستلزم الرجوع اىل رئي�س 

الق�سم للتوقيع.

اأع�ساء  جميع  رغبات  تغطية   

للتدري�س  املتقدمني  التدري�س  هيئة 

اال�ستاذ  واأف��اد  ال�سيفي,  الف�سل  يف 

ا�سماعيل عبا�س مدير ال�سئون املالية 

بالهيئة حينها امام املدير العام بان 

امليزانية جيدة و�سوف ت�ستوعب اىل 

حد كبر الهيئة التدري�سية.

هيئة  ع�سو  اىل  م��ك��اف��اأة  منح   

يف  العمل  على  لت�سجيعه  التدري�س 

احلقائق,  وتق�سي  التحقيق  جل��ان 

الهيئة  من  كبر  عزوف  هناك  ان  اذ 

التدري�سية للم�ساركة يف تلك اللجان 

اللجان  , كذلك طالبنا بتفعيل تلك 

واالأخذ بقراراتها.

هيئة  اأع�ساء  اأب��ن��اء  تدري�س    

االجنبية  ب��امل��دار���س  ال��ت��دري�����س 

�سنوية  ���س��ف��ر  ت���ذاك���ر  وا�����س����دار 

لالع�ساء وعائالتهم ا�سوة بزمالئهم 

اال�ساتذة بجامعة الكويت.

اعتم��د املدير العام الدكتور يعقوب الرفاعي قرار زيادة املخ�س�سات املالية للمهام العلمية واالبحاث 

الع�ساء هيئة التدري�س كالتايل:

زيادة مخصصات 
المهام واألبحاث 

العلمية

مطالبات وإنجازات الرابطة

و�سيطبق يف ال�سنة املالية 2011/2010

و�سبق ملجلة �سوت الرابطة ال�سادرة يف دي�سمرب 2009 اال�سارة اىل هذه الزيادات.

املبلغ جهة املهمة العلمية

1750 دينارا كويتيااأمركا وا�سرتاليا ودول ال�سرق االأق�سى

1400 دينارا كويتيااأوروبا ودول املغرب العربي

900 دينارا كويتياال�سرق االو�سط واخلليج

إنجازات 
الرابطة

  �سرف رواتب لزوجات وابناء املبتعثني ا�سوة 

باجلامعه وهلل احلمد فقد حتققت ومت اقرارها 

من جمل�س الهيئة موؤخرا.

مت  وق��د  عاما.   70 اىل   التقاعد  �سن  رف��ع   

اقراره من  اخلدمة املدنية.

  ارجاع بدل ال�سكن ملن ارجع �سكنه وال يتمتع 

ال�سنة  يف  ال�سرف  و�سيتم  �سكنية  مبزايا  االن 

املالية 2011/2010 باذن اهلل.

باالنرتنت  اال���س��رتاك��ات  ���س��رع��ة  زي����ادة    

واجلدد. DSL” للقدامى  ال  “خدمة 

  توفر اجهزة جديدة laptop ب�سكل دوري 

تبدل كل 3 �سنوات. وقد مت اقرارها بحمداهلل 

وبانتظار التنفيذ.
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مؤتمرات وندوات

مؤتمر في كلية 
العلوم الصحية

اأقامت كلية العلوم ال�صحية يومي 15 و 16 مار�س 2010 موؤمترا 

بعنوان “املوؤمت���ر االول لال�صتثمار الب�صري يف القطاعات ال�صحية 

امل�صان���دة” حت���ت رعاي���ة معايل وزي���ر ال�صح���ة د. ه���الل ال�صاير 

وبح�ص���ور مدي���ر عام الهيئ���ة للتعلي���م التطبيقي والتدري���ب ونوابه 

وعم���داء الكلي���ات ومدي���ري االدارات العامة بالهيئ���ة. كما اقامت 

الكلي���ة معر�صا م�صاحبا للموؤمتر, وقد ح�صر اىل هذا املوؤمتر عدد 

من العلماء العرب واالجانب من داخل وخارج الكويت.

بجميع الكليات” املوؤمترات  من  املزيد  “ واىل 

ندوة  “ترقيات أعضاء 
هيئة التدريس”

اأقام���ت جلنة البح���وث واملوؤمت���رات بق�ص���م احلا�ص���ب االآيل بكلية 

الدرا�صات التجارية ندوة وحوار مفتوح بعنوان:

“ترقي���ات اأع�ص���اء هيئ���ة التدري�س بني �صندان���ة الئحة الرتقيات 
ومطرقة جلانها” وذلك يوم االربعاء 24 مار�س 2010  يف قاعة 

ال�صيمينار مببنى الكلية بحويل.

حا�صر بالندوة الدكتور اأحمد احلنيان حيث انتقد الئحة الرتقيات 

بالهيئ���ة وطرق عمل جل���ان الرتقيات �صواء عل���ى م�صتوى الق�صم او 

الكلية او الهيئة.

منتدى الخبراء

الرابطة تشارك في 
مؤتمر “ الطبقة الوسطى” 

�سارك��ت رابطة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س يف 

اجلل�س��ة اخلتامية موؤمتر “ الطبقة الو�سطى” 

وذلك بح�سور كل م��ن الدكتور اأحمد احلنيان 

والدكت��ور اأحمد عرفه واال�ست��اذ ح�سن �سالح 

يوم الثالثاء املوافق 23 مار�س 2010.

ونظ��م املوؤمتر جمعي��ة املهند�س��ني الكويتية 

ال�س��داين.  ,وا�س��رف علي��ه اال�ست��اذة نوري��ة 

اأختت��م اأعمال هذا املوؤمتر ال�سيخ اأحمد الفهد 

والذي تكلم با�سهاب عن اخلطة التنمية للبالد 

وباالخ�س مدينة احلرير وج�سر جابر.

»تطوير التعليم العالي 
لتحقيق التنمية« 

�سم��ن احتفاالت كلية الرتبية اال�سا�سيه مبو�سمه��ا الثقايف الثالثني القت الدكتورة 

�سل��وى عبداهلل اجل�سار رئي���س جلنة �سئون التعليم والثقاف��ة واالر�ساد مبجل�س االأمة 

ي��وم االأثن��ني املواف��ق 2010/4/5 حما�سرة مببن��ى الكلية بعن��وان »تطوي��ر التعليم 

العايل لتحقيق التنمية«.

تتبنى اللجنة الثقافية بالرابطة م�سروعا 

جدي��دا يع��رف مبنت��دى اخلرباء وه��و يعني 

ب��كل ما يتعلق بانتاج اأع�س��اء هيئة التدري�س 

العلم��ي واملهن��ي واملجتمع��ي املتمي��ز وال��ذي 

يجعله��م خ��رباء يف ذل��ك املج��ال. فالرابطة 

ت��رى اأننا يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدري��ب منل��ك ع��ددا كب��را م��ن اخلرباء 

واال�ست�ساريني يف �ستى مناحي احلياة العملية 

والتطبيقي��ة وهذا الكنز يحتاج اىل من يعلن 

عن��ه وير�سد اليه املجتم��ع لي�ستفيد من هذه 

اخلربات واالعمال وامل�ساريع اخلرية. ومما 

يزيد عطاء هذا البناء ال�سامخ للهيئة العامة 

للتعلي��م التطبيقي والتدريب ويكمل امل�ساريع 

العلمية والتطبيقية ايجاد منتدى للخرباء.
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»قالت الدكتوره موضي الحمود ...
 وقلنا«

  قالت يف جريدة القب�س 2009/6/4 »هديف �سمان جودة التعليم 

العايل«

  قلنا: هل هو هدف اأم مطلب؟! جمرد �سوؤال ب�سيط!!

  قالت يف جريدة القب�س 2009/6/4 »�ساأعمل جاهدة 

عل��ى اأن تكون الوزارة وما يتبعها م��ن ملحقات كاجلامعه 

والتطبيقي حتت نظرنا حلل جميع ق�ساياها  و كل ما هو 

عالق من قرارات فيها« 

  قلنا: م�سكلة الوزيرة هو وجود اجلامعة على نظرها 

والتطبيق��ي الزال حتت نظرها!! اهلل يجي��ب اليوم ايل 

يكون فيه على نظرها!! 

  يف جريدة »اجلريدة« 2010/3/10 »اأعلنت وزيرة الرتبية 

اإقرار العديد من املزاي��ا الأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 

الكويت منها تعليم االأبناء والتاأمني ال�سحي وتذاكر ال�سفر 

ورفع �سن التقاعد اىل 70 �سنة«

  قلنا: مربوك  لزمالئنا يف اجلامعة والفال لنا!! 

  قالت يف جري��دة ال��راأي 2010/3/9 »فروع 

التطبيقي يف االأحمدي قريبا«  

  قلنا: عليهم بالعافية اأهل االأحمدي, 

ب�س يف منطقة بال�سمال عدد �سكانها 

ب�س 400 األف ن�سمة! حتتاج فريع 

)ابن الفرع( �سغر خلدمة اأبنائها 

امل�ساكني! 

نغزات

  يف قط��اع التعلي��م التطبيق��ي يبلغ  الراتب اال�سا�سي للدكتور “ا�ستاذ م�ساعد” 745 دين��ار يف حني يف قطاع التدريب يبلغ الراتب االأ�سا�سي  للمدرب 

املتخ�س�س »ب « من حملة البكالوريو�س اأو الدبلوم 842 دينار .. باهلل عليكم .. �سلون!!!

  ن�س��ر بجري��دة القب�س اخلمي�س 18 مار���س 2010 خرب مفاده ان جلنة العمداء بجامعة الكويت اأقرت من��ح تذاكر �سفر: كويت-لندن-كويت  على 

درجة رجال االعمال الأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة وزوجاتهم ولثالثة من االأبناء �سنويا!!

كل اللي نقوله .. اأين ادارة الهيئة وماذا تعمل الأبنائها؟

  بع�س الدكاتره القدامى الذين خدموا الهيئة اأكرث من 30 عاما يتقا�سون عند اال�ستعانه بهم يف التدري�س )ع�سرة( دنانر يف ال�ساعه بدال من 25 

دينارا التي كانوا يتقا�سونها قبل تقاعدهم ... �سلون؟؟؟
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اأن  ي�سع��دين  الق��ارئ  عزي��زي 

كان��ت  ق�س��رة  رحل��ة  يف  اأخ��ذك 

م��ع  لي��ايل ق�سيناه��ا  اأرب��ع  مدته��ا 

اإخوانن��ا يف الرابطة م��ا بني احلرم 

امل��دين واحل��رم املك��ي يف القرتة من 

حي��ث   ,2010 فرباي��ر   28 اإىل   24
كنا نحظى بعناي��ة 5 جنوم من قبل 

االجتماعي��ة  اللجن��ة  يف  االإخ��وة 

منذ اأول يوم و�سلنا فيه اىل يوم اأن 

قال لنا الكابنت “الطق�س يف الكويت 

مغ��رب وح��ار”, كانت بداي��ة رحلتنا 

اىل املدين��ة املن��ورة وكان االإخ��وة 

بانتظارن��ا ومعه��م مفاتي��ح الغ��رف 

لفندقن��ا الرائ��ع هيلت��ون املدين��ة 

حيث ق�سينا ليلت��ني اإمتازا بالهدوء 

اىل  زي��ارة  وتخللهم��ا  وال�سكين��ة 

اأماك��ن ذات طابع تاريخي مثل جبل 

النهاي��ة  اح��د وم�سج��د قب��اء ويف 

زيارة اىل م�سنع التمور.

مك��ة  اىل  اجتهن��ا  ذل��ك  وبع��د 

املكرمة من خالل با�سات مر�سيد�س 

فخم��ة الأداء العم��رة حي��ث كان��ت 

العم��رة غ��ر متعب��ة وهلل احلم��د 

ال��ذي  املنا�س��ب  التوقي��ت  ب�سب��ب 

املنظم��ون,  اإخوانن��ا  لن��ا  اخت��اره 

وبعده��ا انت�س��ر اجلمي��ع اىل حيث 

املتع��ة )ال�سوق طبع��ا ً( و�سرفوا ما 

لديه��م من ري��االت, ويف �سب��اح يوم 

عودتنا كان��ت البا�سات يف انتظارنا 

واجلمي��ع متواج��د بالوق��ت املتفق 

علي��ه وتوجهن��ا اىل املط��ار حي��ث 

تخل��ل عودتن��ا القليل م��ن املتاعب 

مع خط��وط الط��ران وذل��ك خللل 

فن��ي لديه��م ولك��ن �سرعان م��ا زال 

الغ��ايل  بلدن��ا  اىل  وعدن��ا  التع��ب 

حممل��ني بالغنائ��م والهداي��ا وم��اء 

زم��زم )الزم( والكثر م��ن االأعمال 

ال�ساحلة الت��ي نرجو من املوىل عز 

وج��ل باأن يتقبلها وتك��ون يف ميزان 

اأعمالنا جميعا يوم القيامة.

في رحاب الحرمين الشريفين

الكويتي��ة  ال�سح��ف  ن�س��رت 

ي��وم 8-3-2010 بيان��ا لرابطة 

التدري���س  هيئ��ة  اأع�س��اء 

ج��اء  التطبيقي��ة  بالكلي��ات 

ت�ستنك��ر  الرابط��ة  اأن  في��ه 

ب��ادراج  اال�سرائيل��ي  الق��رار 

وم�سج��د  االبراهيم��ي  احل��رم 

ال��رتاث  قائم��ة  عل��ى  ب��الل 

اال�سرائيلي وت�سجب املحاوالت 

اال�سرائيلي��ة امل�ستمرة لتهويد 

االثري��ة  واملواق��ع  القد���س 

اال�سالمية وامل�سيحية بال�سفة 

الغربية.

تهويد المقدسات االسالمية
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الرابطة في سيريالنكا
نظم��ت اللجن��ة االجتماعي��ة برابط��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س رحلة اىل 

�سريالنكا يف عطلة ن�سف ال�سنة يف الفرتة من 2010/1/28  اىل  2010/2/4 

و�س��ارك فيه��ا 57 م��ن اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة واأ�سرهم ومت زي��ارة اأماكن 

�سياحية متنوعة مثل العا�سمة كولومبو وكاندي وبنتوتا.

وقد اأبدى اجلميع اعجابهم بالتنظيم الرائع للرحلة وباالأماكن ال�سياحية 

التي زاروها.
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بال�سيد  ن��ي��وز«  »راب��ط��ة   التقت 

�سامل الدالل مدير مركز املعلومات 

بالهيئة وذلك بح�سور ال�سيد املدير 

العام اأ. د. يعقوب الرفاعي فيما يتعلق 

با�سرتاكات االنرتنت واحل�سول على 

جهاز الب توب الع�ساء هيئة التدري�س 

وقدمت له االأ�سئلة التالية. 

�س / ماهي طريقة ا�صرتاكات االأع�صاء 

بخدمة االنرتنت DSL منذ بداية توفري 

اخلدمة؟

ج /  قام مركز املعلومات بتوزيع 

ا�سرتاكات االنرتنت للهيئة التدري�سية 

من خالل اإحدى ال�سركات املوزعة 

خلطوط ال� DSL وهو )العقد االول( 

ب�سرعتي  128  و 256  ومت االنتهاء 

لدخول  ال�سركة  هذه  ت�سليم  من 

املركز بالعقد الثاين وكل من ا�ستلم 

هذا اال�سرتاك من اع�ساء الهيئة 

التدري�سية والتدريبية ملزم به لغاية 

نهاية عقده والذي مدته 3 �سنوات 

و�سوف تنتهي جميع هذه اال�سرتاكات 

مابني �سهرين اىل 4 �سهور.

�س /  ماذا يفعل ا�صحاب تلك اال�صرتاكات 

القدمية عند انتهاء ا�صرتاكاتهم؟

ج /  عليهم مراجعة مركز املعلومات 

بالهيئة لتجديد اال�سرتاك و�سيح�سلو 

ذات  اجلديدة  اال�سرتاكات  على 

ال�سرعة العالية.

����س /  م���ا ه���و ال���و����ص���ع يف ال��وق��ت 

احلايل؟

ج /  مت توقيع )العقد الثاين( 

وهو العقد احلايل مع �سركة اأخرى 

وذلك بطرح مناق�سة ثانية  وذلك 

لعدد 1000 م�سرتك وب�سرعة 512. 

و مت ا�سرتاك حوايل 450 ع�سو هيئة 

تدري�س وتدريب وباقي 550. ولي�س 

اال�سرتاكات  ا�ستكمال  بال�سرورة 

والبالغه 1000 ا�سرتاك. فالهيئة 

فقط  امل�سجله  اال�سرتاكات  تدفع 

وتدفع لكل ا�سرتاك جديد يف حينه 

والهيئة لي�ست مرغمه الكمال ال 

1000 ا�سرتاك و جاري التفاو�س مع 
 1MB  ال�سركة لرفع ال�سرعة اىل

لكل م�سرتك جديد.

�س /  ماذا عن الذي ا�صرتك مع هذه 

ال�صركه )العقد الثاين للهيئه( على ال�صرعه 

القدميه؟

جاري  تفاو�س  هناك  نعم    / ج 

 1MB  لرفع ال�سرعه من 512 اىل

ملن ا�سرتك فعليا ومل تتمكن ال�سركه 

اىل االن من زيادة ال�سرعة ونحن 

نتابع املو�سوع با�ستمرار مع ال�سركة. 

و�ستت�سح االمور نهاية �سهر اأبريل 

.2010
�س /  ما موقف من يراجع االن لال�صرتاك 

باالنرتنت؟

ج /  �سيخ�سع اىل العقد الثاين مع 

ال�سركة الثانية ب�سرعة  512.

لالع�صاء  اف�صل  االنتظار  هل    / �س 

االآن؟

ج /  االمر يرجع لع�سو هيئة التدري�س 

لكني احب اي�سا ان ا�سر اىل اأن العقد 

الثالث: )مل يوقع بعد( وي�سمل 400 

ا�سرتاك مع �سركة اأخرى  ب�سرعة 

512 ووافقت ال�سركة من خالل كتاب 
  MB 1 ر�سمي اىل رفع ال�سرعة اىل

بنف�س قيمة العقد)العقد �سيوقع 

قريبًا( .

�س /  كم مدة تلك اال�صرتاكات �صواء 

العقد الثاين اأو العقد الثالث؟

 3 ملدة  اال�سرتاكات  جميع    / ج 

�سنوات.

ال��الب توب التي  اأجهزة  �س /  طبعا 

مت توزيعها لالع�صاء يف الفرته ال�صابقة 

اأ�صبحت قدمية , ماذا عن توفري اأجهزة 

جديدة الع�صاء هيئة التدري�س؟

الالب  باأجهزة  ج /  فيما يتعلق 

توب هناك توجه من خالل مركز 

املعلومات بالهيئة لتوفر اأجهزة الب 

توب اىل اع�ساء هيئتي التدري�س 

 3 مدتها  عهدة  ب�سكل  والتدريب 

�سنوات.و تتعاقد الهيئة مع �سركات 

الكمبيوتر بتاجر االجهزة من تلك 

ال�سركات وملدة 3 �سنوات يتعهد ع�سو 

هيئة التدري�س بارجاع احلا�سوب 

ا�ستالم  من  ليتمكن  �سنوات   3 بعد 

حا�سوب اخر. ويتعلق املو�سوع يف 

احلقيقة مبوافقة اجلهاز املركزي 

للحا�سبات على هذا الطلب, اال اننا 

�سنجد احلل للح�سول على االجهزة 

وتوفرها لالع�ساء الكرام.

DSL & Laptop

سالم الدالل يجيب على تساؤالت الرابطة

 

التق��ت الدكت��ورة �سل��وى عب��داهلل اجل�س��ار رئي���س 

جلن��ة �سئ��ون التعلي��م والثقاف��ة واالر�س��اد مبجل���س 

االأم��ه ي��وم االأثن��ني املواف��ق 2010/4/5  وف��دا م��ن 

اللجن��ة الثقافي��ة برابط��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س 

بالكليات التطبيقية برئا�سة الدكتور اأحمد احلنيان 

نائب رئي�س الرابط��ة ورئي�س اللجنة الثقافية وذلك 

للتع��ارف والتعاون مبا فيه �سالح الكلي��ات التطبيقية 

واأ�ساتذته��ا وطالبه��ا.

 وق��د �سرح��ت الدكت��ورة �سل��وى لوفد الرابط��ة اآخر 

م�ستج��دات ف�سل التعليم التطبيقي ع��ن التدريب حيث 

اأو�سح��ت الني��ة الن�ساء جامعة تطبيقي��ة ت�سم الكليات 

التطبيقي��ة احلالية باال�ساف��ة اىل ان�ساء كليات اأخرى 

وكذل��ك ان�ساء الهيئ��ة العامة للتدري��ب الفني واحلريف 

واملهني.  و�سوف تكون برامج اجلامعة التطبيقية وهيئة 

التدري��ب معتمدة من جهات دولية ذات خربة طويلة يف 

هذا املجال. 

كما حددت د. �سلوى م�ساء يوم االأثنني 10 مايو القادم 

للق��اء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالكلي��ات التطبيقية يف 

مق��ر الرابط��ة ملناق�س��ة ف�س��ل التعلي��م التطبيق��ي عن 

التدريب.

د. سلوى الجسار تلتقي باللجنة الثقافية بالرابطة
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تهنئة العمداء الجدد

تهنئة الدكتورة سلوى جوهر

ترقيات

العمداء  تعيني  قرارات  �صدور  نيوز  الرابطة  تبارك 

كلية  عميد  املهنا  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  وه��م  اجل���دد 

الرتبية اال�صا�صية, الدكتور وائل احل�صاوي عميد كلية 

اخلمي�س  م�صعل  والدكتور  التكنولوجية,  الدرا�صات 

عميد كلية الدرا�صات التجارية. وي�صر رابطه نيوز اأن 

تتقدم بخال�س التهاين واأطيب االمنيات لهم جميعا 

اال�صتقرار  يتحقق  اأن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  داع��ني 

امنيات  تتحقق  وان  الكليات  جميع  يف  وال��ت��ق��دم 

يف  مبا  والطلبه  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  وطموحات 

ذلك االعتماد االكادميي وبرامج البكالوريو�س.

ل�صدور  ال�����ص��ري��ف��ي  في�صل  ال��دك��ت��ور  ن��ه��ن��ئ  ك��م��ا 

العلوم  لكلية  عميدًا  عامني  ملدة  له  التجديد  ق��رار 

ال�صحيه.
ال�صريفي في�صل  • الدكتور 

اخلمي�س م�صعل  • الدكتور 

احل�صاوي وائل  • الدكتور 

املهنا عبداهلل  • الدكتور 

شكر وتقدير

تتق��دم رابطة اأع�ساء هيئة التدري�س بال�سكر والتقدير 

لكل من:

 ال�سي��د حمم��د ال�سربل مدير ادارة املخ��ازن على دوره 

الفع��ال والوا�س��ح يف امل�ساهمه يف جتدي��د مكاتب الرابطة 

وت�سهيل عملية التجهيزات ملقرها.

 املهند���س �سامل الدالل على توا�سله الدائم مع اأع�ساء 

الرابط��ة واال�ستجاب��ة ال�سريع��ة للمتطلب��ات الفني��ة ملقر 

الرابطة.

 املهند�س حممد اليا�سني مدير ادارة ال�سيانة.

 ال�سيد على املرتوك مدير ادارة اخلدمات.

 املهند�سة ماجده ال�سلطان رئي�س ق�سم ال�سيانة.

 املهند�سة بدور ريا�س احل�سان - ق�سم ال�سيانة.

تهاني
دخول القفص الذهبي

الزمي��ل  التدري���س  هيئ��ة  ع�س��و  الرابط��ة  تهن��ئ   

في�س��ل اجلالهم��ة م��ن ق�س��م الب��رتول يف كلي��ة الدرا�سات 

التكنولوجيه, الف مربوك.

 تهن��ئ الرابطة ع�س��و هيئة التدري���س الزميل يعقوب 

يو�س��ف عبداهلل من ق�سم تكنولوجي��ا ال�سيارات والبحرية 

يف كلية الدرا�سات التكنولوجيه اأي�سا, الف مربوك.

 كم��ا تهن��ئ الرابط��ة �سكرت��ر الرابطة ال�سي��د حماد 

اخلتالن, الف مربوك.

عزاء

تعزي الرابطة اال�ستاذ الفا�سل ح�سن الكندري من ق�سم 

املحا�سبة بكلية الدرا�سات التجارية لوفاة املغفور لها باذن 

اهلل تعايل �سقيقته. انا هلل وانا اليه راجعون.

تتقدم الرابطة نيوز  للدكتوره �صلوى جوهر اال�صتاذ امل�صارك يف 

باأطيب  اال�صا�صية  الرتبية  بكلية  التدري�س  املناهج وطرق  ق�صم 

من  العلمي  البحث  جائزة  على  حل�صولها  واالمنيات  التهاين 

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي وذلك عن بحثها “اأثر ا�صتخدام 

الكويت يف  الرو�صة بدولة  اأطفال  اللغوي على م�صاعدة  الركن 

اكت�صاب مهارات التعلم املبكر للقراءة والكتابة”. الف مربوك

تتقدم الرابطة نيوز بالتهنئة للزمالء الذين متت موافقة جمل�س 

ادارة الهيئة على ترقيتهم يف اجتماعه االخري يف فرباير املا�صي 

الغ�صاب,  عيد  عبداهلل  د.  الدو�صري,  ح�صيان  بادي  د.   وهم 

“ا�صتاذ م�صاعد”   ود. يعقوب يو�صف ال�صطي وذلك من درجة 

اىل درجة “ا�صتاذ م�صارك” علما بان جميعهم من كلية الرتبية 

اال�صا�صية.

SMS

 

N
EWS

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

رابطة نيوز منكم واليكم  
من خاللها نستطيع ايصال 
اخباركم وانشطتكم على 

المستوى الشخصي او المهني 
دعونا نتواصل من خالل 

مراسلتنا على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com
r a b i t a n e w s @ h o t m a i l . c o m
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نظم االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 

العام��ة للتعلي��م التطبيق��ي والتدريب م�ساء 

ن��دوة حت��ت عن��وان   2010/1/27 االأربع��اء 

"ف�س��ل القطاع��ني اإىل اأي��ن" مبق��ر رابط��ة 
التدري���س وذل��ك مب�سارك��ة  اأع�س��اء هيئ��ة 

نائب مدير عام الهيئ��ة للتخطيط والتنمية 

د.عبدالعزي��ز تق��ي, ورئي�س احت��اد الطلبة 

الدرا�س��ات  كلي��ة  وعمي��د  الكن��دري,  ولي��د 

ورئي���س  احل�س��اوي,  د.وائ��ل  التكنولوجي��ة 

اأ.عبدالرحم��ن  بالهيئ��ة  العامل��ني  نقاب��ة 

هيئ��ة  اأع�س��اء  رابط��ة  ورئي���س  ال�سمي��ط, 

التدري��ب م.حممد احل��امت, ف�سال عن معقب 

الن��دوة اال�ست��اذ اأحم��د مندين ع�س��و هيئة 

التدري���س بكلي��ة الدرا�س��ات التكنولوجية, 

وعري��ف الندوة عب��داهلل زيد الزي��د. افاد 

امل�سارك��ون اأن عملي��ة الف�س��ل بات��ت ملح��ة 

اأع��داد الطلب��ة  و�سروري��ة يف ظ��ل تزاي��د 

وزيادة معاهد التدريب.

الثقافيه  اللجن��ه  نظمت 

بالرابطة يف دي�سمرب 2009 

املا�سي ندوة عن اجلامعات 

الربيطانية حتدث فيها رئي�س 

املكت��ب الثق��ايف يف اململك��ة 

امل�ست�سار  )لن��دن(  املتحدة 

د.بندر الرقا�س حيث اأ�سار 

اىل ان العالقات املتميزة بني 

الكويت وبريطانيا متتد الأكرث 

من قرن من الزمان.

واأ�ساف د.الرقا�س خالل 

الندوة ان اأول مكتب ثقايف 

كويتي يف لندن تاأ�س�س عام 

1958 باإ�سراف اإبراهيم ال�سطي 
ومنذ ذلك الوقت والعالقات 

الثقافية بني الكويت وبريطانيا 

يف تقدم وازدهار, مو�سحا اأن 

املكتب الثق��ايف ي�سرف على 

الطلبة الكويتيني املبتعثني 

من جهات االبتعاث احلكومية 

كوزارة التعليم العايل وديوان 

اخلدمة املدنية والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب 

وجامعة الكويت ومعهد الكويت 

لالبحاث العلمية, ا�سافة اىل 

الطلبة الدار�سني على ح�سابهم 

اخلا�س. 

وبني د.الرقا�س اأن عدد 

الطلبة الكويتيني الدار�سني يف 

بريطانيا قرابة 1800 طالب 

وطالبة . واأج��اب الدكتور 

الرقا���س عل��ى العديد من 

اال�سئلة و لوحظ ان اجلميع 

طالب بفتح القبول لعدد اأكرب 

من اجلامعات الربيطانيه .. 

اال ان الدكتور الرقا�س اجاب 

“املو�سوع عند الهيئة .. مو 
عندي”.

ندوة »الدراسات العليا 
في الجامعات البريطانية«

ندوة نظمها اتحاد طلبة التطبيقي

"فصل القطاعين إلى أين" 
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غير معقول  !

  غر معقول ما تطلبه ادارة �سئون العاملني بالهيئة من اال�ساتذة من م�ستندات 

م��ن اأربع��ة جهات بالدولة يف ه��ذا الوقت من كل عام  وذل��ك ال�ستمرارية �سرف 

ب��دل ال�سكن .. واال فالقطع املربمج, ياريت يت��م االكتفاء بتعهد اال�ساتذة بدال 

من تلك الدورة امل�ستندية!

  وم��ن غ��ر املعق��ول م��ا تطلب��ه ادارة �سئ��ون العامل��ني بالهيئة م��ن اال�ساتذة 

املنتدب��ني لدى الهيئة ومنها خطاب من جه��ة العمل لكل ف�سل درا�سي, مما يعني 

اأنه على املنتدب اح�سار 3 خطابات �سنويا!

  كذل��ك غ��ر معق��ول ان ال يح�سل بع���س اأع�س��اء هيئة التدري���س على بدل 

التاأثي��ث اأ�س��وة بزمالئهم ب�سبب قرار جائر.. لي�س .. نا�س ونا�س!!  ندعوا ادارة 

الهيئة اىل النظر يف حق الزمالء و�سرف بدل التاأثيث با�سرع وقت.

  م��ن غ��ر املعق��ول ان ال ي�س��در تكليف ر�سمي بن��واب روؤ�س��اء الوحدات ملركز 

اللغ��ات ا�س��وة بزمالئه��م ن��واب روؤ�ساء االق�س��ام مع العل��م بانهم يقوم��ون بنف�س 

العمل!! r a b i t a n e w s @ h o t m a i l . c o m

والتي ت�ضدرها اللجنة الثقافية بالرابطة 

احر�س على اقتناء 
وامل�ضاركة يف جملة 

الراأي 
والفكر 

واحلوار
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حكمة العددالرابطة زمان

خلق بال ذكاء خير 

من ذكاء بال خلق

أسرة التحرير

يسرنا  استقبال ارائكم 
وأخباركممن خالل مراسالتكم 

على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com

رئيس التحرير

الح�ن�ي����ان أح�م��د 

االشراف العام

ع����رف���ة أح��م���د 

هيئة التحرير

أح����م����د ال���ك���وح

أح���م���د م��ن��دن��ي

أشكن���اني ح�س��ن 

س���وي���ل���م م��ح��م��د

ع���ادل ح���م����ودة

الج���ح�م���ة ن��واف 

اخذت هذه ال�سورة يف فرباير من �سنة 1990 وذلك يف زيارة الرابطة اىل االردن ويبدو من اليمني 

وقوفا: 1, 2, 3 غر معروف, 4- د. وليد العو�سي, 5- غر معروف 6- د. اأحمد عرفة ,

 7- اأ. ها�سم الرفاعي, 8- د. حممد الب�سري, 9- غر معروف, 10- د. �سالح العبداجلادر, 

11- اأ. ريا�س الياقوت, 12- د. اأحمد بوزبر
جلو�سا: 1- د. را�سد ا�سبيه, 2- اأ. مزيد العدواين, 3- د. اأحمد العو�سي, 4- د. عبدالرحمن العلي,

 5- د. عبداهلل الكندري, 6- د. اأحمد احلنيان

هذه ال�سورة التذكارية اهداء من الدكتور اأحمد احلنيان.

لهواة كرة القدم .. ملعب جديد مسرح الرابطة   

ا�صتكم����اال مل�ص����رية رابط����ة اأع�ص����اء 

هيئ����ة التدري�����س يف تق����دمي اخلدمات 

الريا�صية للهيئ����ة التدري�صية وا�صرهم 

وتلبي����ة للطلب����ات املتزايدة ع����ى ملعب 

ك����رة الق����دم اخلما�ص����ي بالرابطة فقد 

مت يف وق����ت ق�صري حتويل ملعب التن�س 

االر�ص����ي مللعب اخر لك����رة القدم ولكن 

با�صتخدام تقني����ة ريا�صيه اأكرث تطورا 

وتقدم����ا .. م����ع التهنئة للرابط����ة فاننا 

ننتظر املزيد.!!

لنلتق����ي قريبا يف م�ص����رح الرابطة ب�صكله اجلدي����د New Look  حيث قامت 

الرابط����ة بعم����ل ترميمات جدي����دة وا�صافات فني����ة للم�صرح ا�صتع����دادا لالن�صطة 

املتنوعة. وت�صكر ا�صرة التحرير رئي�س الرابطة الدكتور معدي العجمي على ذوقه 

.New Look �الرفيع يف اختيار مواد الديكور وااللوان وم�صاهمته الفنية لل


