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اإلفتتاحية
يص��ادف ع��ام  2010مرور  25عاما علي إنش��اء رابط��ة أعضاء هيئة
التدري��س للكلي��ات التطبيقية حي��ث اجتمع عدد م��ن الزمالء من
مختلف المعاهد التطبيقية عام  1985واتفقوا علي إنشاء الرابطة
وتحمل��وا حينه��ا الكثير م��ن الصعوب��ات والمش��اق خصوصًا في
السنوات الخمس األولي...
وبالرغ��م م��ن كل ه��ذا واصلت الرابط��ة تقدمها بثب��ات وإصرار
وحققت الكثير من االنج��ازات ألعضائها وللهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اآلن....
إنن��ا نحي��ي كل من س��اهم في ه��ذا العم��ل التاريخ��ي الجبار
والصرح الشامخ ونحيي الهيئات اإلدارية المختلفة للرابطة لعملها
ب��كل جدية وإخالص للدفاع عن حق��وق الزمالء ولخدمة الكويت
الحبيبة..
وق��د ق��ررت الهيئ��ة اإلدارية الحالي��ة أن تحتف��ل قريب��ًا باليوبيل
الفض��ي للرابط��ة وس��وف يتضم��ن ه��ذا االحتف��ال العدي��د م��ن
األنش��طة ...وس��يكون ه��ذا االحتفال مناس��بة للتعري��ف بأهداف
الرابط��ة وأنش��طتها المختلف��ة وكذل��ك للتواص��ل م��ع األعضاء
والمجتمع الكويتي بصفة عامة.
ولقد ش��اءت اإلرادة اإللهية أن يحصل أعضاء الرابطة هذه األيام
علي هدية كانوا يس��تحقونها منذ زمن طويل وأراد اهلل س��بحانه
وتعال��ي أن تصل إليهم م��ع احتفالن��ا باليوبيل الفض��ي للرابطة،
فقد حصل الزمالء أخيرًا على “بدل الحافز” وكان ذلك ثمرة جهود
مكثف��ة قامت به��ا الرابطة وخصوصا في الش��هور األخيرة حيث
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ن�شرة دورية ت�صدرها اللجنة الثقافية برابطة �أع�ضاء هيئة التدري�س للكليات التطبيقية

رئيس لجنة التعليم والثقافة واإلرشاد في مجلس األمة
تؤيد فصل التعليم التطبيقي عن التدريب
ن�شرت جريدة الراي يوم الأثنني املوافق 17
مايو  2010ماقالته الدكتورة �سلوى اجل�سار رئي�س
جلنة التعليم والثقافة والإر�شاد مبجل�س الأمه
بت�أييدها الكامل لف�صل التعليم التطبيقي عن
التدريب «الف�صل �أ�صبح مطلبا وا�ستحقاقا �أكادمييا
للتما�شي مع خطة التنمية احلكومية التي ت�شري
�إىل �ضرورة ت�أمني �سوق العمل بالعمالة الوطنية
املتخ�ص�صة �سواء كانت عمالة و�سطى �أم عالية،
وذلك خالل ال�سنوات املقبلة ،خ�صو�صا و�أن الو�ضع
احلايل للهيئة ال يتنا�س��ب مع متطلبات خطة
التنمية املتعلقة بالتعليم العايل».
كما ذكرت انه « يجب �أن يتبع قطاع التدريب
هيئة متخ�ص�صة وم�ستقلة بذاتها وي�صرف لها
ميزانية خا�صة فيه ويتم �إدراج كافة الربامج
والدورات التدريبية فيها ،وتن�ش�أ معاهد �صناعية
الكندي الذي مت ا�س��تقدامه لدرا�سة �إمكانية
ومهنية عليا يف هذه الهيئة».
و�شددت النائب الدكتورة اجل�سارعلى �ضرورة تطبيق ف�ص��ل التعليم التطبيقي عن التدريب،
تطبيق عملية الف�صل انطالقا من تقرير املكتب حيث ن�ص التقرير على �أهمية الف�صل.

ق��ام مجل��س إدارة الرابط��ة منذ انتخاب��ه بعم��ل دءوب وبمتابعه

مبروك

مس��تمرة م��ع الجه��ات المعنية حت��ى تحقق��ت العدالة وحصل
زمالؤن��ا علي حقه��م في ب��دل الحاف��ز ....تهنئة خالص��ة لجميع
الزمالء والزميالت وشكرًا جزي ً
ال لجميع الجهات التي ساعدتنا علي
تحقي��ق هذا اإلنج��از  ...ووعدًا صادقًا بتحقي��ق المزيد وبذل أقصى
الجهود لصالح أعض��اء الرابطة والوطن الحبي��ب ،وتهنئة للجميع
باليوبيل الفضي للرابطة وكل عام وانتم جميعًا بخير.
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مجلس إدارة رابطة أعضاء
هيئة التدريس

د .معدي العجمي
رئي�س الرابطة

د .وليد العو�ضي
�أمني ال�صندوق

د� .أحمد املطريي
�أمني ال�سر
د� .أحمد احلنيان
نائب رئي�س الرابطة

د .حممد طالب الكندري
ع�ضو

م .رعد ال�صالح
ع�ضو

د .فهاد العجمي
ع�ضو

مستقبل الكويت في ظل الخصخصة

عقدت ديوانية الرابطة والتي حملت
عنوان «م�ستقبل الكويت يف ظل اخل�صخ�صة»
مبقر الرابطة ي��وم الأثنني املوافق 3
مايو  2010مب�ش��اركة كل م��ن د .روال
د�شتي ,د .عبداهلل العازمي ,د .عبيد
الو�سمي ,امل�ست�شار نا�صر امل�صري ,و اخلبري
الإقت�صادي حجاج بوخ�ضور.
وقالت ع�ضو جمل�س الأمة روال د�شتي
ان من الواجب الوطني دعم االن�شطة
االقت�صادية القائمة وتنظيمها.
و�أ�ضافت د�شتي :ال توجد قوانني متنع
نقل ملكية الأن�شطة االقت�صادية حيث
ان نقل امللكية ال يعني ان تتخلى الدولة
عن �ص�لاحيتها ال�س��يما وان التنظيم
والرقابة هي م��ن نطاق م�س���ؤوليتها.
وبينت انه على الن��واب واجب وطني
يف تنظيم الأن�شطة االقت�صادية يف ظل

الو�ضع احلايل ال�سيئ لالقت�صاد ويجب
ان يكون هناك تعاون بني القطاعني العام
واخلا�ص خا�صة يف ظل املوافقة النيابية
على خطة التنمية يف البالد.
ور�أت كذلك ان قانون اخل�صخ�ص��ة
اجلديد فيه مزايا منها التقاعد ومراعاة
حقوق العاملني يف امل�ؤ�س�سات التي �سيتم
تخ�صي�صها.
ومن جانبه� ،أكد رئي�س ق�سم االقت�صاد
ال�س��ابق يف كلية الدرا�سات التجارية
الدكتور عبداهلل العازمي �أن اخل�صخ�صة
من منظورين �سيا�سي و�إداري هي عملية نقل
امللكية من القطاع العام �إىل القطاع اخلا�ص
ولها �إيجابيات و�سلبيات» ،قائال ان النظرة
العامة توحي بانها �أكرث كفاءة �إنتاجيا.
وبني العازمي �أن حتويل بع�ض القطاعات
�إىل القط��اع اخلا�ص مثل االت�ص��االت

«يحدث بع�ض االيجابيات منها حت�سن
اجلانب الإداري واالقت�صادي» ،م�شريا
�إىل �أن��ه يج��ب ايج��اد قان��ون يراعي
امل�صالح ال�سيا�س��ية واالقت�صادية من
خالل املناف�سة بني ال�شركات.
وق��ال �أ�س��تاذ القان��ون يف جامع��ة
الكوي��ت الدكت��ور عبي��د الو�س��مي ان
قانون اخل�صخ�ص��ة ب�ش��كله احلايل ال
يخدم اال�صالح االقت�صادي فهو خمالف
للد�ستور م�شريا اىل �أنه من ناحية اجلوانب
الد�ستورية والقانونية فمن املقرر ان
العدال��ة االجتماعي��ة ه��ي الأ�س��ا�س
الذي ينبغي ان يقوم عليه االقت�ص��اد
الوطني بقطاعيه العام واخلا�ص ذلك
ان الت��وازن العادل ب�ين القطاعني هو
ما يحقق م�ص��الح الدولة ومواطنيها.
وقال اخلبري االقت�صادي حجاج بو خ�ضور

ان اخل�صخ�صة �أداة ا�صالح يجب ا�ستخدامها
ب�أيد خبرية باال�ضافة اىل توفري البيئة
املنا�سبة من حيث الوقت واملكان والنموذج
م�شريا اىل ان اخل�صخ�صة �أداة ا�صالح
�ضرورية لكنها مل ت�أت بالوقت املنا�سب.
و قال النا�شط ال�سيا�سي نا�صر امل�صري
ان قانون اخل�صخ�صة خمالف للد�ستور
حيث ان القطاع اخلا�ص ال يحمي املوظف
خا�صة �أثناء اخراج الكثري من املوظفني
الكويتيني من القطاع اخلا�ص وقت الأزمة
االقت�ص��ادية العاملية .وذكر �أي�ضا ان
الرواتب يف القط��اع اخلا�ص �أقل منها
يف القطاع العام اذا مت ا�ستثناء الدعم
احلكومي للعمال��ة الوطنية وهذه من
م�ضار اخل�صخ�صة ،مطالبا نواب جمل�س
الأمة بعدم اقرار قانون اخل�صخ�صة
ب�شكله احلايل.
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لقاء الرابطة مع أعضاء هيئة التدريس
بكلية الدراسات التجارية
التقي ممثال كلية الدرا�سات
التجارية برابطة �أع�ضاء هيئة
التدري�س للكليات التطبيقية
د� .أحمد احلنيان نائب رئي�س
الرابطة ود� .أحمد املطريي �أمني
�سر الرابطة مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف كلية الدرا�س��ات
التجارية بح�ضور عميد الكلية
الدكتور م�ش��عل خمي�س متلع
وم�ساعد العميد لل�شئون الطالبية
الأ�ستاذه �سهيلة الفرهود وذلك
يوم الأثنني املوافق � 26أبريل
 2010يف مبنى كلية الدرا�سات
التجارية بنات .وقد مت تن�سيق
هذا اللقاء لزيادة التوا�ص��ل
بني ممثلي الرابط��ة بالكلية
مع �أع�ضاء هيئة التدري�س.
بد�أ الدكتور �أحمد احلنيان
احلديث عن التحديات التي

تواجه الرابطة .و�أ�ش��ار �إىل
�أن الرابط��ة تعم��ل م��ن �أجل
حتقيق الكثري من االجنازات
كما �أ�شار اىل بع�ض التحركات
وبع�ض االجنازات ومنها اقرار
بدل احلافز وا�س�ترجاع بدل
ال�سكن ملن �أرجع �سكنه وزيادة
�سن التقاعد اىل � 70سنة وتوفري

خدمة �سريعة للأنرتنت وتوفري
�أجه��زة ال�لاب ت��وب للهيئ��ة
التدري�سية.
كما �أ�ضاف الدكتور �أحمد
املط�يري �أن الرابط��ة تعم��ل
بالتن�سيق مع املدير العام ومع
ال�ش��ئون القانوني��ة م��ن �أجل
تف�س�ير اللوائح واال�س��تفادة

من البنود التي تكون يف �صالح
ع�ضو هيئة التدري�س و�أن تتم
ترجمة الن�صو�ص القانونية
لإيجاد خمارج قانونية ت�صب
يف م�صلحة �أع�ضاء هيئة التدري�س
دون احلاجة اىل حتويلها اىل
جمل�س اخلدم��ة املدنية كما
كان احلال بالن�سبة لتدري�س

�أبناء �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف املدار�س الأجنبية و كذلك
الت�أمني ال�صحي.
وقد تقدم العديد من �أع�ضاء
هيئة التدري�س بالكلية بالكثري
من الأ�سئلة واملطالبات والتي
�س��يتم تقدميه��ا كتابي��ا اىل
الرابطة.

إستضافة كلية الدراسات التكنولوجية ألعضاء اللجنة التعليمية في مجلس األمة
ا�ست�ض��افت اللجن��ة الثقافي��ة واالجتماعي��ة
بكلي��ة الدرا�س��ات التكنولوجي��ة ي��وم الأح��د املوافق
 ٢٠١٠/5/١٦اللجنة التعليمية يف جمل�س الأمة متمثلة
برئي���س اللجن��ة د�.س��لوى اجل�س��ار والنائ��ب د.ح�س��ن
جوه��ر لالطالع عل��ى الطموحات امل�س��تقبلية وبرنامج
البكالوريو���س ال��ذي تعت��زم الكلية تطبيقه وبح�ض��ور

نائ��ب املدير الع��ام الهيئ��ة لل�ش��ئون الإداري��ة واملالية
�أ�.ص��باح البحر وعمي��د كلية الدرا�س��ات التكنولوجية
د.وائل احل�س��اوي ور�ؤ�ساء الأق�س��ام العلمية حيث بد�أ
اللقاء بكلمة عميد الكلية الذي �أكد على قدرة الكلية
عل��ى احتوائها لربنام��ج البكالوريو���س و�أهمية الدعم
املعنوي لأع�ض��اء اللجن��ة التعليمية تلته��ا كلمة ممثل

�أع�ضاء هيئة التدري�س م�.أحمد مندين رئي�س اللجنة
الثقافي��ة واالجتماعي��ة يف الكلي��ة ث��م ق��ام د .حممد
الت��ومي رئي�س ق�س��م تكنولوجيا الهند�س��ة الكيميائية
بعر���ض لربنام��ج بكالوريو���س تكنولوجي��ا الهند�س��ة
الكيميائية تلتها حلقة نقا�شية حول املو�ضوع واختتم
اللقاء بجولة يف ق�سم الهند�سة الكيميائية.

تكريم الطالبات المتفوقات في قسم الحاسب اآللي
�أقامت اللجنة الثقافية والإجتماعية بق�سم احلا�سب
الآيل بكلية الدرا�سات التجارية حفال لتكرمي املتفوقات
بالق�س��م يف الف�صل الدرا�س��ي الأول  2010-2009وذلك
ي��وم الأربع��اء املواف��ق  19ماي��و  2010يف مبن��ى كلي��ة
الدرا�س��ات التجاري��ة بنات .وقد ح�ض��ر احلف��ل العديد
من الطالبات و�أولياء الأمور بالإ�ضافة اىل �أع�ضاء هيئة
التدري���س بالق�س��م وق��د تخل��ل احلف��ل توزيع �ش��هادات
التفوق من قبل رئي�س الق�س��م� .شكرا للأخوات الزميالت
ع�ض��وات هيئ��ة التدري���س على ه��ذا املجه��ود والتنظيم
ونقول اىل مزيد من الأن�شطة.
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فصل التعليم التطبيقي عن التدريب

�أقام��ت الرابط��ة ديوانيته��ا ي��وم االثن�ين املوافق 10
ماي��و  2010حت��ت عن��وان «ف�ص��ل التعلي��م التطبيق��ي
ع��ن التدريب» وحا�ض��ر فيه��ا كل من د .مع��دي العجمي
رئي�س الرابطة ود .ح�س��ن جوهر ود .على العمري ع�ضوا
جلنة �ش��ئون التعليم والثقافة والإر�ش��اد مبجل�س الأمه
و�أدار اجلل�س��ة د .عبدالغن��ي البزاز .و مت التو�ص��ل اىل
�أهمي��ة ان يك��ون هناك قرار لف�ص��ل التعلي��م التطبيقي
ع��ن التدري��ب و�أن يكون من�س��جما مع اخلط��ة التنموية
للدولة و�ش��دد املحا�ضرون على رف�ضهم ت�سيي�س الق�ضية
مع مراعاة اال�ستعانة باالراء الفنية املتخ�ص�صة يف هذه
الق�ضية احل�سا�سة.
وب�ين رئي���س رابطة �أع�ض��اء هيئة التدري���س للكليات
التطبيقي��ة الدكت��ور مع��دي العجمي ان الهيئ��ة العامة
للتعلي��م التطبيق��ي والتدري��ب تع��د من �أكرب امل�ؤ�س�س��ات
الأكادميية على م�س��توى دول جمل���س التعاون اخلليجي
فهي حتت�ض��ن ما يقارب من خم�س�ين �أل��ف طالب وثالثة
�آالف �أ�س��تاذ ،مم��ا �أدى �إىل �ص��عوبة يف ادارته��ا ووج��ود
تره��ل اداري كب�ير فيه��ا م�ش�يرا اىل ان��ه نتيجة تو�س��ع
وك�بر حج��م الهيئ��ة عما كان��ت عليه يف ال�س��ابق ظهرت
�أهمية ف�صل التعليم التطبيقي عن التدريب اليجاد حل
للرته��ل االداري احلا�ص��ل خ�صو�ص��ا و�أن تقري��ر املكتب
الكن��دي ال��ذي مت ا�س��تقدامه لدرا�س��ة امكانية تطبيق
الف�ص��ل قد �أك��د ب�أن «حجم الهيئة كبري و�س��بب يف كثري
من امل�ش��اكل الواقعة وهذا احلجم الكبري ي�ش��كل �ض��غطا
على ادارة الهيئة ويولد �ص��عوبة يف عملية ادارة الهيئة
العام��ة للتعلي��م التطبيقي والتدريب م�ش�يرا اىل وجود
موافقة مبدئية لدى جمل�س ادارة الهيئة يف عام 2004
نحو ف�صل التعليم التطبيقي عن التدريب وعلى �إثره مت
اال�ستعانة باملكتب الكندي.
وطالب ب�ض��رورة ف�ص��ل التعليم التطبيق��ي عن التدريب

لتعزيز ا�ستقاللية ميزانية قطاع التعليم التطبيقي وقطاع
التدريب ونظرا الختالف النظم واللوائح يف كال القطاعني
ف�لا يوج��د تواف��ق بينهم��ا حت��ى يت��م االبق��اء عليهما مع
بع�ضهما البع�ض ا�ضافة اىل اختالف ر�ؤى و�أهداف ور�سالة
قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب.
و�أعرب عن ا�سفه لعدم التزام وزيرة الرتبية ووزيرة
التعلي��م الع��ايل بق��رار جمل���س ادارة الهيئ��ة واخلا���ص
بت�ش��كيل جلنة لدرا�س��ة ما جاء بتقري��ر املكتب الكندي
والبدء يف تطبيقه حيث �ش��كلت الوزيرة جلنة لدرا�س��ة
فل�س��فة الهيئ��ة دون التط��رق لدرا�س��ة املكت��ب الكن��دي
معت�برا ان هذا الأمر يخالف ق��رار جمل�س ادارة الهيئة

وه��و �أي�ض��ا ع��ودة للمرب��ع الأول م�ش�يرا اىل ان هن��اك
�ض��غوطا متار���س على ه��ذه اللجنة للدفع به��ا نحو عدم
ف�صل التعليم التطبيقي عن التدريب.
وانتق��د العجمي وجود ع�ش��ر مدراء ملعاه��د التدريب
مقاب��ل خم���س عم��داء للكلي��ات يف اللجن��ة التنفيذية
بالهيئ��ة «فبه��ذه احلال��ة تك��ون الكف��ة والغلب��ة لقطاع
التدري��ب» كما انتقد تركيبة جمل�س ادارة الهيئة الذي
يتكون من �أع�ض��اء من خارج ج�سم الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب با�ستثناء مدير الهيئة وقد يكونون
غ�ير ملمني املاما جيدا بق�ض��ايا و�ش���ؤون كلي��ات ومعاهد
التطبيقي.
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و�أ�شار ع�ض��و اللجنة التعليمية مبجل�س الأمة النائب
الدكتور ح�س��ن جوه��ر �إىل عدم تق��دمي احلكومة لأي
م�ش��روع بقان��ون يخ���ص التعلي��م التطبيق��ي والتدريب
واقت�صار هذا الأمر على اقرتاحات بقوانني مقدمة من
الن��واب وهو �أمر يدع��و للحزن والقلق ويك�ش��ف النقاب

ع��ن ع��دم اهتم��ام احلكوم��ة ووزي��رة الرتبي��ة ووزيرة
التعلي��م الع��ايل بهذه الق�ض��ية ويدل كذل��ك على عدم
وجود ر�ؤية لدى احلكومة يف هذا ال�ش�أن.
واكد اهمي��ة ان يكون �أي قرار يتعلق بف�ص��ل التعليم
التطبيق��ي ع��ن التدري��ب �أو غ�يره من�س��جما م��ع خطة
التنمية ،ودعى اىل املحافظة على حملة �شهادة الدبلوم
يف مراكز العمل النها مهمة يف عملية التنمية كما يجب
منحهم مزايا وظيفية حتى ال يحدث ت�سرب وظيفي.
وكذل��ك ح��ذر ع�ض��و اللجن��ة التعليمي��ة مبجل���س
الأم��ة النائب الدكتور علي العمري من ت�س��يي�س ق�ض��ية
ف�ص��ل التعلي��م التطبيق��ي ع��ن التدريب لأن ال�ض��غوط
ال�سيا�سية �س��تهدر دمها منوها �إىل انه البد من مراعاة
الر�أي الفني ال�صحيح يف هذه الق�ضية احل�سا�سة.
وقال العمري اذا كانت وزيرة الرتبية ووزيرة التعليم
العايل غري مقتنعة بر�أي املكتب الكندي اال�ست�شاري يف
ق�ضية ف�ص��ل التعليم التطبيقي عن التدريب فبامكانها
اال�س��تعانة مبكت��ب ا�ست�ش��اري �آخر حتى تتك��ون لديها
قناع��ة منا�س��بة م�ش�يرا اىل ان��ه ال يج��وز تهمي�ش ر�أي
فن��ي يف ه��ذه الق�ض��ية مت احل�ص��ول علي��ه م��ن املكت��ب
الكن��دي كم��ا �أن��ه ال يج��وز تغيري ه��دف اللجن��ة التي
�ش��كلتها الوزي��رة بناء على ق��رار جمل���س ادارة الهيئة
فق��د ن���ص القرار على درا�س��ة ماج��اء يف تقرير املكتب
الكن��دي بينم��ا كان ه��دف اللجنة هو درا�س��ة فل�س��فة
ان�شاء الهيئة.

و�أك��د العم�ير ان��ه مقتن��ع ب�ض��رورة ف�ص��ل التعلي��م
التطبيق��ي ع��ن التدري��ب طامل��ا هن��اك ر�أيا فني��ا ي�ؤيد
عملي��ة الف�ص��ل ،م�ض��يفا انه يج��ب ان نتعام��ل مع هذه
الق�ض��ية بطريقة ال تلحق ال�ض��رر بقطاع التطبيقي �أو
قطاع التدريب.

أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية
نظم االحتاد الع��ام لطلبة ومتدربي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ندوة «معا لإن�شاء �أكادميية جابر للعلوم
التطبيقية» يوم الأحد املوافق� 11أبريل
 2010يف ديوان النائب مبارك اخلرينج
يف منطقة العمرية.
وطالب املتحدثون يف الندوة ب�سرعة حت�سني

و�ضع التعليم العايل يف البالد من خالل �إن�شاء
جامعات حكومية جديدة ال�ستيعاب �أعداد
الطلبة الكبرية الراغبة يف �إكمال درا�ستها،
وحلماية ع�شرات الآالف من الطلبة من
جامعات الدكاكني خارج البالد ،وذلك
من خ�لال املوافقة على قانون �إن�ش��اء
�أكادميي��ة جاب��ر للعل��وم التطبيقي��ة،

والذي تقدم به النائب مبارك اخلرينج،
ونواب �آخرون.
ورف���ض املتحدثون �إبقاء الو�ض��ع يف
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
على ما هو عليه من دون ف�ص��ل التعليم
التطبيقي عن التدريب ،م�ستنكرين يف
الوقت نف�سه ت�أخر وزيرة الرتبية وزيرة

التعليم العايل الدكتورة مو�ضي احلمود
يف �إن�شاء تلك الأكادميية.
وانتقدوا �سيا�سة الدولة يف فتح املجال
�أمام اجلامعات اخلا�ص��ة يف حني تعطل
�أكادميي��ة جاب��ر للعل��وم التطبيقي��ة،
وتعط��ل كذلك جامعة �ص��باح ال�س��امل
“ال�شدادية”.

مؤتمر صحفي بالرابطه عن فصل التعليم التطبيقي والتدريب
عق��دت الرابط��ه م�ؤمترا �ص��حفيا حول ف�ص��ل التعلي��م التطبيقي عن
التدريب يف مقر الرابطة وذلك يوم الأحد املوافق .2010/4/11
حت��دث يف امل�ؤمت��ر كل م��ن الدكت��ور مع��دي العجم��ي رئي���س الرابطة
و الدكت��ور فه��د املي��ع والدكتور يو�س��ف املطوطح والدكتور بدر النا�ش��ي
واملهند�س رعد ال�ص��الح وذلك بح�ض��ور جمموعة كبرية من ال�ص��حفيني.
تط��رق اجلمي��ع اىل جوانب عديدة متعلقة بالف�ص��ل وطالبوا ب�ض��رورة
الف�صل يف ظل م�ش��اريع الدولة للتنمية ويف ظل تزايد �أعداد اجلامعات
اخلا�صة.
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مطالبات أعضاء هيئة التدريس
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عقدت رابطة اع�ضاء هيئة التدري�س ديوانيتها
الأوىل حت��ت عنوان “مطالبات �أع�ض��اء هيئة
التدري�س �إىل �أين؟” وذلك يوم االثنني املوافق
� 12أبريل  .2010و يف هذا اللقاء �أ�ش��ار رئي�س
الرابطة د .مع��دي العجمي اىل �أن الهدف من
عقد ديوان الرابطة هو االلتقاء ب�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية ،وطرح ومناق�شة كافة الآراء والق�ضايا
اخلا�صة بهم ،والعمل معا على حتقيق مطالبهم
والدفاع عن حقوقهم ومكت�سباتهم .وقد ح�ضر
الديوان جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وكانت من �أهم املطالب:
ح�صول املرافقة لزوجها املبتعث �إىل
اخلارج على منحة درا�سية لال�ستفادة
من فرتة �سفرها معه ،وا�ستثمارها يف
االرتقاء مب�ستواها التعليمي ،بدال من
مرافقتها له من دون �أي ا�ستفادة علمية.
ت�سهيل عملية قبول طلبات �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف الربامج التدريبية خارج
البالد �أ�س��وة بزمالئهم �أع�ضاء هيئة
التدريب والذين يح�صلون على ت�سهيالت
وا�ضحة من قبل قطاع التدريب للح�صول
على مثل تلك الدورات التدريبية.
�إعادة النظر يف تقييم �أع�ضاء هيئة
التدري�س من خالل �أداة التقييم احلالية
التي توزع على الطلبة �إذ �أن الطلبة,
وخا�صة الذين قد ر�سبوا مع الدكتور
قد ال يكون تقييمهم دقيقا.
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حت�سني جودة املوقع الإلكرتوين
للهيئة من خالل حت�سني �أنظمة الإمييل
اخلا�ص لأع�ضاء هيئة التدري�س بالهيئة
وكذلك و�ضع م�ساحة لكل ع�ضو هيئة
تدري�س من خاللها ي�ستطيع الع�ضو و�ضع
مواده التعليمية للطلبة.
تفعيل �إمكانيات طرق البحث العلمي
الإلكرتوين من خالل اال�شرتاك مع عدد
كبري من املجالت العلمية �إلكرتونيا ليتمكن
�أع�ضاء هيئة التدري�س من ا�ستخدام
هذه املي��زة البحثية املتاحة يف كثري
من امل�ؤ�س�سات التعليمية.
العمل على توفري بعثات درا�سية
لزوج��ات املبتعثني كما ه��و احلال يف
بع�ض الدول اخلليجية.
�أال تكون �إجازة التفرغ العلمي مرة

واحدة يف الدرجة الوظيفية الواحدة
وقد طلب �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أن تكون �إجازة التفرغ العلمي مرة كل
�أربع �سنوات كما هو احلال باجلامعة
و�إلغاء �شرط الدرجة العلمية.
ت�صميم املباين اجلديدة لكليتي
الدرا�سات التجارية والرتبية الأ�سا�سية
مبا يحقق الأهداف التعليمية (العلمية
والنظريه) وطموحات �أع�ضاء هيئة
التدري�س.
�إن�صاف �أع�ض��اء هيئة التدري�س
من حملة املاج�ستري �سواء على امل�ستوى
املادي �أو الإ�شرايف حيث �أن الكثري منهم
قد �ساهم يف التطوير وقدم خدمات
جليله بل وكثري منهم كانوا �أ�س��اتذه
لبع���ض الزم�لاء الدكاترة م��ن نف�س

الق�سم.
زيادة �س��قف ال�س��اعات الزائدة
عن الن�ص��اب من  250دينار اىل 500
دينارا �شهريا.
زيادة امليزانية املخ�ص�صة للبحوث
خا�صة البحوث العلمية والعملية والتي
تتطلب �أجهزة ,حيث يجب على الهيئة
�أن تفرق بني البحث العلمي و البحث
النظ��ري ف��الأول يتطل��ب م�ص��اريف
�أكرب.
توف�ير مكت��ب للخدم��ات العامة
لأع�ضاء هيئة التدري�س كالربيد ال�سريع
واملعامالت املتنوعة العامة مقابل مبالغ
مادية خمف�ضة ,وقد وعدت الرابطة
بالتفاو�ض مع �أحد مكاتب اخلدمات
مثل .Poster Plus

ال تنازل عن بكالوريوس
الهندسة الكيميائية

معرض كتاب بكلية الدراسات التكنولوجية
حتت رعاي��ة عميد كلية
الدرا�س��ات التكنولوجي��ة
د.وائل احل�ساوي وبالتعاون
م��ع اللجن��ة االجتماعي��ة
والثقافية بالكلية �أقام ق�سم
ميكانيكا الإنتاج واللحام يف

يوم الثالثاء املوافق /5/١٨
 ٢٠١٠يف مبنى  5بتنظيم معر�ض
م�صغر للكتاب مت فيه عر�ض
�أحدث اال�صدارات لأهم الكتب
العربية والأجنبية.
وقد قام بتنظيم املعر�ض

م .فرح الر�ش��ود و م .منرية
الر�شيد البدر وذلك بالتعاون
مع مكتبة الزامل الع�صرية وقد
حاز املعر�ض على �إقبال م�شهود
من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن
الطلبة على حد �سواء.

نظم االحت��اد الع��ام لطلبة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ندوة حتت
عنوان «ال تنازل عن بكالوريو�س
الهند�سة الكيميائية» وذلك يوم
الثالثاء � 13أبريل  2010بكلية
الدرا�سات التكنولوجية بال�شويخ،
وحا�ض��ر بها عميد الكلية د.
وائل احل�ساوي ،وم�ساعده لل�شئون
الأكادميية د.خالد اخلالدي،
وع�ضو هيئة التدري�س بالكلية
املهند�س �أحمد مندين ،ورئي�س

احتاد الطلبة وليد الكندري،
بح�ض��ور عدد كبري م��ن طلبة
الكلية.
وحذر عميد الكلية د.وائل
احل�ساوي من دكاكني ال�شهادات كما
�أ�شار �إىل �أن وجود نحو � 40ألف
طالب وطالبة مغرتبني خارج الكويت
ال�ستكمال درا�ستهم اجلامعية يكلف
الدولة �أمواال طائلة م�ؤكدا «�إن
تطبيق البكالوريو�س يف الكلية
مطلب �شرعي ويوفر الكثري من
الأموال واجلهد».
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سالمة األساتذة والطلبة في الكليات التطبيقية
 ...وعلى األخص بالنسبة للحرائق والحوادث
عق��دت ي��وم الثالثاء املوافق  20ابري��ل  2010مبقر رابطة �أع�ض��اء هيئة التدري�س
للكلي��ات التطبيقية بالعديلية حلقة نقا�ش��ية عن “ال�س�لامة يف الكلي��ات التطبيقية”
وذل��ك عق��ب �أحداث بع�ض احلرائ��ق يف كلية الدرا�س��ات التجارية بن��ات بحويل ,منها
حري��ق مبنى  4الذي ن�ش��ب يوم الأثنني � 12أبريل  2010وبع��ده ب�أيام قليلة حريق يف
مبنى  5من نف�س الكلية.
ا�ش�ترك بالن��دورة كل من الدكتور �أحم��د احلنيان نائب رئي�س الرابطة والأ�س��تاذة
فري��دة عابدين ع�ض��و هيئة التدري�س والأ�س��تاذ عل��ى املرتوك مدي��ر �إدارة اخلدمات
العامة بالهيئة وال�سيد وليد الكندري رئي�س احتاد الطلبة للكليات التطبيقية وح�ضر
الن��دوة الدكتور م�ش��عل خمي�س متلع عميد كلية الدرا�س��ات التجاري��ة وعدد كبري من
�أع�ضاء هيئة التدري�س.

تبنى المشاركون في هذه الديوانية التوصيات التالية:
الت�أهيل الفوري وال�سريع ملكاتب
�أع�ضاء هيئة التدري�س املت�ضررة من احلريق
يف كلية الدرا�سات التجارية بنات حتى
يك��ون يف مقدورهم القيام بواجباتهم
التدري�سية على �أف�ضل وجه.
ت�شكيل جلنة طوارئ للأمن وال�سالمة
للكليات التطبيقية ير�أ�سها نائب املدير
العام للتعليم التطبيقي وتتكون من م�سئول
عام لل�سالمة وع�ضوية متخ�ص�صني يف
مهن خمتلفة ويراعى فيها متثيل جميع
الكليات.
توفري امليزانيات الكافية والدرجات
الوظيفية املنا�سبة لتغطية كافة احتياجات

رغم التحركات البطيئة
بسبب البيروقراطية
التقليدية في الهيئة
إال أننا نشكر المهندس
محمد الياسين على
تواجده بالموقع وعلى
تكثيف العمل من أجل
اع�ادة تأهيل مبنى 4
ولو ان الحركة كانت
متأخرة.

ق�سم الأمن وال�سالمة.
�إ�ستكمال تزويد املختربات وباقي
املباين مبتطلبات الأمن وال�سالمة احلديثة
من �أجهزة ومعدات ال�صيانة الدورية
جلميع مرافق و�أجهزة ال�سالمة يف الكليات
التطبيقية.
بن��اء املخازن ح�س��ب املوا�ص��فات
العاملية ومراجعة طرق تخزين املواد
اخلطرة حاليا.
تعيني �ضابط �سالمة متخ�ص�ص لكل
كلية ويكون ع�ضوا يف اللجنة الرئي�سية
لل�سالمة ويقوم بتقومي ومتابعة وتنفيذ
خطط ال�سالمة.

�إلزام اجلميع (�أ�ساتذة وموظفني
وطلب��ة) بقواع��د ونظ��م ولوائ��ح
ال�سالمة.
�إن�شاء نظام وا�ضح وفعال للتخل�ص
م��ن النفاي��ات م��ع توف�ير نظ��ام جيد
للتهوية ونظام �ص��رف خا���ص للور�ش
واملختربات.
زيادة التوعية بال�س�لامة داخل
الكليات مبا يف ذلك ا�ستخدام املل�صقات
والن�شرات واملحا�ضرات.
�إعداد دورات �إلزامية يف ال�سالمة
والإ�س��عاف الأويل جلمي��ع العامل�ين
بالكليات.

التدري��ب عل��ى خط��ط الط��وارئ
يف كل كلي��ة مب�ش��اركة �إدارة الط��وارئ
الطبية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة
الداخلية.
ان�شاء نظام ت�أمني وتعوي�ضات ل�صالح
�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني والطلبة
�ضد احلوادث واال�صابات.
التحقيق ال�سريع يف احلوادث للتعرف
على اال�سباب واتخاذ �إجراءات �صارمة
للمت�سببني.
الت�أكيد الكامل علىتوفري جميع متطلبات
الأمن وال�سالمة بجميع املباين اجلديدة
بالعار�ضية قبل الإنتقال اليها.
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النادي اإلداري بالتجاري
حتت رعاية املدير العام الدكتور
يعقوب الرفاعي مت افتتاح النادي الإداري
بكلية الدرا�سات التجارية.
يهدف النادي �إىل فتح قنوات االت�صال
بني الطلبة و�أع�ضاء التدري�س و�سوق
العمل كما يعمل على �ص��قل املهارات
االدارية للطلبة والطالبات من خالل
تنظيم ندوات ومعار�ض حتاكي التطور
االداري يف الكويت.
و�ش��كرت رائ��دة النادي �أ� .أ�س��يل
الدعيج��ي يف ه��ذه املنا�س��بة �إدارة
الهيئ��ة التاح��ة الفر�ص��ة لإب��راز
املواه��ب الطالبية يف ه��ذا املعر�ض
بهدف �صنع بيئة ت�شجع الطلبة على
االبداع �إعتمادا على عدة ان�ش��طة
م�ستقبلية من خالل اقامة الندوات
واملعار�ض والدورات الإدارية.
ومن جانبه �أ�شاد الأ�ستاذ �سلمان
خريبط رائد النادي بكلية البنني بدور
�إدارة الهيئة يف دعم االن�شطة الطالبية
وتقييمها و�أن هذا الن�شاط ناجت عن
هذا الدعم .مو�ضحا دور الأن�شطة
الطالبية ملا لها من �أثر �إيجابي على

الطلب��ة مما يجعل جترب��ة التعليم
�أكرث �إمتاعا ،وكذلك اكت�شاف املواهب
الطالبية وتوجيهه��ا نحو مزيد من
االبداع.
وقد افتتح النادي الإداري ن�شاطه
الثقايف بندوتني الأوىل بعنوان �أهمية
تخ�ص�ص دبلوم القانون ل�سوق العمل
حا�ضر فيها املحامي حممد خريبط.
حيث او�ضح �أن �سوق العمل ب�شقيه
اخلا�ص والعام بحاجة ما�سة اىل حملة
دبلوم القانون وموكدا �أن دور خريج
الدبلوم مهم وا�سا�سي.
و كانت املحا�ضرة الثانية للمهند�س
خالد الزنكي حيث حتدث عن �أهمية
ا�ستخدام الت�سويق املجاين من خالل
�أدوات التكنولوجيا احلديثة.
وقد ا�شار املهند�س الزنكي �إىل �أهمية
ا�ستخدام التطبيقات احلديثة مثل
 face bookو  blogو twitter
لت�سويق امل�شاريع ال�صغرية لأن هذه
امل�ش��اريع ت�س��اعد عل��ى التعري��ف
باملنتجات واخلدم��ات بتكلفة تكاد
تكون معدومة.

الرابطة في المدينة الترفيهية

نظم��ت الرابطة يوم ال�س��بت املواف��ق � 10أبريل  2010رحلة
اىل املدين��ة الرتفيهي��ة �ش��ارك فيه��ا ع��دد م��ن �أع�ض��اء هيئ��ة
التدري�س و�أ�س��رهم حيث ا�س��تمتع اجلميع بالألعاب والأن�شطة
خا�صة امل�سابقات على امل�سرح وبوجبة الع�شاء.
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حداقة الرابطة
َّ

و تن��اول اجلميع وجبة غداء د�س��مة جهزها رئي���س اللجنة االجتماعية
نظم��ت الرابط��ة رحل��ة بحري��ة للحداق ي��وم ال�س��بت املواف��ق � 24أبريل
� , 2010شارك بالرحلة العديد من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
د .ولي��د العو�ض��ي كم��ا متي��ز الدكت��ور عبدالرحم��ن العل��ي ع�ض��و اللجن��ة
كانت الرحلة جميلة جدا واجلو ممتعا مما �ساعد على ممار�سة هواة �صيد االجتماعي��ة بال�ض��يافة املميزة وكان مثاال خلدمة �أع�ض��اء هيئة التدري�س
�أثناء الرحلة.
ال�سمك كما ا�ستمتع البع�ض بال�سباحة بجابب اليخت.
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كلية التربية األساسية
احتفلت باليوم البيئي
احتفلت كلية الرتبية الأ�سا�سية يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باليوم البيئي
حتت �شعار «بيئتنا حياتنا» يوم الأثنني املوافق  12ابريل  2010وذلك برعاية حمافظ العا�صمة
ال�شيخ علي اجلابر.

منتدى “صناعة التدريب
 ..وآفاق المستقبل”

ن�ش��كر دعوة نقابة العاملني بالهيئ��ة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب للجنة الثقافية بالرابطة للم�شاركة
يف منتدى ومعر�ض التدريب حتت �شعار “�صناعة التدريب
 ..و�آفاق امل�ستقبل” يف الفرتة من � 18إىل � 20أبريل 2010
والذي �أقيم يف فندق موفينبيك و نقول للأخوة بالنقابة
موفق�ين واىل مزيد من الأن�ش��طة الفعالة التي ترتقي
مب�ستوى الهيئة والعاملني بها.

افتتاح نادي(استراحة) المدرسين
في كلية الدراسات التكنولوجية
حت��ت رعاي��ة مدي��ر عام
الهيئة العامه للتعيم التطبيقي
و التدريب وبح�ضور نائب املدير
العام للخدمات الأكادميية
امل�ساندة د.عبداهلل الكندري
و عمي��د كلي��ة الدرا�س��ات
التكنلوجية د.وائل احل�ساوي
افتتحت اللجنه الثقافية و
االجتماعية يف كلية الدرا�سات
التكنلوجية يوم اخلمي�س املوافق
 ٢٠١٠/٤/١5ا�سرتاحة املدر�سني
يف مبنى  5و ذلك بح�ضور ر�ؤ�ساء
االق�سام و املدر�سني يف خمتلف
الأق�سام .
و �ألق��ى كلم��ة االفتت��اح
بهذه املنا�سبة عميد الكلية
د .وائل احل�ساوي الذي �أكد
على �أهمية هذه النوادي يف

يوم صحي
بالدراسات التكنولوجية
حتت رعاية عميد كلية الدرا�سات التكنولوجية د.وائل احل�ساوي  ,و بالتعاون مع اللجنة االجتماعية
والثقافي��ة بالكلي��ة �أق��ام ق�س��م ميكانيكا الإنت��اج واللحام بتنظيم م��ن م.هبه العمر و م.م�آثر املر�ش��د يف
ي��وم الأربع��اء املواف��ق  ٢٠١٠/٤/٢٠يوما �ص��حيا بالتعاون مع رابطة ال�س��كر الكويتية و عي��ادة امليدان
التخ�ص�ص��ية يف �أمرا���ض الفم والأ�س��نان حيث ا�ش��تمل هذا اليوم عل��ى العديد من الفعاليات من �ض��منها
فح���ص جم��اين لقيا���س ال�س��كر بالإ�ض��افة �إىل قيا�س الوزن ون�س��بة الدهون يف اجل�س��م  ،كذل��ك قد قام
د�.أحمد عامر والفريق املخت�ص من عيادة امليدان بعمل فحو�ص��ات �ش��املة لأ�س��نان الطالبات و العاملني
بالكلية  .امتدت الفعالية من التا�س��عة �ص��باحا �إىل الواحدة ظهرا وقد القت �إقباال كثيفا من الطالبات
و�أع�ضاء هيئة التدري�س و التدريب و العاملني بالكلية ،

التعارف و خلق ال�صداقات بني
املدر�س�ين و تعزيز العالقات
بينهم .تلتها كلمة رئي�س اللجنة
الثقافي��ة و االجتماعية د.
�أحمد مندين الذي عرب عن

�سعادته بافتتاح هذا النادي
الذي طال انتظاره كثريا م�ؤكدا
على �أهمي��ة وجود مثل هذه
النوادي يف بيئة العمل˛ وقد نال
النادي �إعجاب احل�ضور.
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قالوا ...وقلنا...
قالو ب�أن هناك ت�أخري وبطئ يف �إجناز املعامالت
االدارية يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ب�سبب ترهل اجل�سم الإداري لها وكما قال د .حممد
العو�ض��ي حرفيا يف جريدة الراي يوم الأثنني 24
مايو  2010عن عدم ف�ص��ل التعلي��م التطبيقي عن
التدريب « ونتوجه �إىل معايل وزيرة الرتبية والتعليم
العايل الدكتورة مو�ضي احلمود ب�ضرورة االلتفات
والب��ت يف ه��ذا اال�ش��كال ال��ذي ت�س��بب يف تراجع
كبري لهذه الهيئة الكبرية حتى باتت املقارنة بينها
وبني اجلامعة امرا طبيعيا لبيان الفرق يف تراجع
التطبيقي وتقدم اجلامعة من جوانب عديدة لكن
تقلقنا تلك ال�ش��بهات التي نقول ان ثمة م�ش��روعا
تعليميا عاليا خا�صا (ربحي /جتاري) يلوح يف االفق
وان ف�صل قطاع التطبيقي عن قطاع التدريب لي�س
يف �صالح ذلك امل�شروع!! وهكذا ن�ضحي بالتعليم العام
احلكومي ليزداد �ضعفا كي ي�ستفيد ا�شخا�ص امل�شروع
التعليمي التجاري!! وهل �ض��يع البلد وارجعه �إىل
الع�صر الطبا�شريي �سوى هذه املعادلة الر�أ�سمالية
املتوح�شة يف �سائر قطاعات الدولة!»
قلنا� :صح ل�سانك� ,صح ل�سانك� ,صح ل�سانك.
قالوا� :أ�صدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب قرارا ً يق�ض��ي بف�ص��ل �ش��عبة
«العمليات الكيميائي��ة» باملعهد العايل للطاقة عن
«ق�سم امل�صادر املائية»
قلن��ا :الفال لنا  ...ناطرين يف�ص��لون التعليم
التطبيقي عن التدريب �إن �شاء اهلل...
قالوا� :ص��رح مدير �إدارة العالق��ات العامة و
الإعالم يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
�أن الهيئة قامت بتخريج  47887خريج و خريجة
خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية
قلنا :واهلل �أع�ضاء هيئة التدري�س تعبوا على
الإجناز وي�ستحقون �أي�ضا ال�شكر من الهيئة
قالوا :يف �إع�لان التوظيف الأخري من ديوان
اخلدمة مل يوجد �أي تعيني يف الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب
قلنا :ه��ل اكتمل عدد املوظف�ين املطلوبني يف
الهيئة ومل تعد هناك حاج��ة لتعيينات جديدة؟
وهل �ستكون الدفعة القادمة من املوظفني �أي�ضا �صفر
بعد �إقرار كادر الإداريني اجلديد؟
قالوا� :أعلن م�ساعد العميد للن�شاط الطالبي
بالهيئ��ة النتائ��ج النهائية لل��دوري الثقايف الثاين
لطلبة الهيئة
قلنا :ما �سمعنا عن امل�سابقة ..ب�س �سمعنا عن
النتائ��ج ..كان املطل��وب عمل تغطي��ة �إعالمية يف
جميع الكليات
قالوا� :أكد مدير �إدارة العالقات العامة والإعالم

يف الهيئة �أن الهي��كل التنظيمي للهيئة يلبي جميع
احتياجاتها امل�س��تقبلية ب�ش��كل يواك��ب التطورات
والتحوالت ويحقق املرونة.
قلنا :هذا الت�صريح ب�شهادة من؟ ال ميكن للهيئة
�أن متدح نف�سها بنف�سها!
قالوا :يف جريدة �أوان عقب ديوانية الرابطة عن
مطالبات �أع�ضاء هيئة التدري�س التي عقدت االثنني
� 12أبريل ما يلي« :ونوه العجمي ب�أن الوزيرة احلمود
وعدت وفد الرابطة خالل لقائها معه بتنفيذ مطلب
الرابطة اخلا�ص ب�صرف بدل احلافز لأع�ضاء هيئة
التدري�س� ،أ�سوة بزمالئهم يف جامعة الكويت»
وقلنا  :كفوا يا د .معدي ونريد مزيدا من ال�ضغوط
يا بوخالد لتحقيق �أكرب قدر من االجنازات.
قال��وا� :إن نائ��ب املدير العام الدكتور م�ش��عل
امل�ش��عان �ص��رح ب�أن هناك ميزاني��ة كافية لتغطية
الرغبات لفتح جميع املجموعات الدرا�سية املطلوبة
يف الف�صل ال�صيفي.
قلنا� :إذا �شلون احلني تقول �إن هناك تقلي�ص
مبيزانية الف�صل ال�صيفي؟
قالت االأ�ستاذه �صباح البحر نائب املدير العام
لل�ش��ئون الإدارية واملالية �أنه ب�إمكان ع�ض��و هيئة
التدري�س مراجعة مكت��ب الوكيل الإداري بالكلية
لأي ا�ستف�سارات �أو �أعمال �إدارية بدال من الذهاب
لال�ستف�سار يف مبنى الهيئة بالعديلية.
قلنا :عل��ى �أيدينك ي��ا �أم م�ش��اري  ..لكن هل
الإخوة والأخ��وات يف املكاتب الإداري��ة بالكليات
يعرفون ال�ش��يء ولهم �ص�لاحيات تعق��ب املعامالت
من مكاتبهم.
قال �أ.د .عبد اهلل املهنا  :ح�سم منا�صب كلية
الرتبية الأ�سا�سية نهاية الف�صل الدرا�سي احلايل كحد

�أق�صي الأمر الذي �سي�ساهم يف االرتقاء بالكلية.
وقلن��ا  :يف الت���أين ال�س�لامة ويف العجل��ة
الندامة.
ن�شرت القب�س ت�صريح للدكتور معدي العجمي
ي��وم  2010/5/18عنوانه � :إدارة الهيئة تخالف
قرارات جمل�س الإدارة».
وقلنا :نختلف معك يا �أبا خالد ...الن الهيئة ال
ميكن �أن تخالف جمل�س �إدارتها ولكنها ت�ؤمن باحلكمة
امل�شهورة « ال�صرب جميل » .
ن�شرت جريدة «اجلريدة» يوم � 2010/5/6أن
م�شروع بناء ديوان الهيئة العامة يف ال�شويخ �سيكون
عدد طوابقه  22طابق ًا وقال حممد الكندري نائب
رئي�س جمل�س �إدارة نقابة العاملني بالهيئة �أن بع�ض
مباين كلية الدرا�سات التكنولوجية قدمية ومتهالكة
جد ًا والبد من �إزالتها.
وقلنا :قبل �إن�شاء املباين الفخمة اهتموا باملباين
والور�ش املتهالكة حر�ص�� ًا علي �س�لامة الأ�س��اتذة
والعاملني والطالب.
ن�ش��رت القب���س ي��وم  :2010/5/17رابط��ة
التدري�س� :إدارة الهيئة والقانونية عاجزتان عن
حل الق�ضايا.
وقلنا :هل من املعقول �أن يحل الق�ضايا من ت�سبب
فيها و�إال ملاذا كان ال�س��بب؟ و�إذا عرف ال�سبب بطل
العجب.
ن�ش��رت القب�س يوم  2010/5/6هذا الت�سا�ؤل
«ف�ص��ل التدريب ع��ن التعليم التطبيق��ي  ....متى
ينتهي؟»
وقلنا � :ص��ح ل�سانك  ....مو�ض��وع رائع و�س�ؤال
يف حمله ويف وقته.
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ما رأيك

ببدل الحافز؟

• د.عايد مناع

م��ن املكا�س��ب اجلي��دة لأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س
يف الهيئ��ة احل�ص��ول عل��ى ب��دل حاف��ز و الطم��وح
�أن يت�س��اوى يف الب��دل جمي��ع �أع�ض��اء هيئ��ة
التدري�س حيث �إن هناك تخ�ص�ص��ات علمية و �أدبية
و مقررات نظرية و عملية ومن العدالة امل�ساواة بني
اجلميع.
د .بدر ملك

• د.بدر مالك

• د.حم�سن ال�صاحلي

ا�ستطلعت رابطة نيوز �آراء بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف كليات الهيئة عن ر�أيها بب��دل احلافز الذي �أقر م�ؤخرا
من جمل�س اخلدمة املدنية ومن جمل�س الوزراء وذلك �أ�سوة
بجامعة الكويت والذي �أ�ش��ار �إىل ب��دل بقيمة  200دينار
لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بالكلي��ات العملي��ة و  100دينار
للكليات النظرية.
بالرغ��م من �أن تف�س�ير بدل احلافز �إىل الآن غري وا�ض��ح
فايل الآن مل ي�ص��ل �أي �ش��يء �إىل الهيئة �إال �أن هناك �آراء
متعددة من قبل �أع�ض��اء هيئة التدري�س ر�ص��دناها يف هذا
اال�ستطالع..

بدل احلافز قليل وكان املفرو�ض �أال يقل عن  250يف الكليات التطبيقية املطالبة ب�أثر رجعي كونه مكت�سب
دينار ويجب �أن تت�ساوى جميع الكليات والتخ�ص�صات �سبقتنا اجلامعة به.
وال يكون هناك فرق خا�صة و�أن الكليات �أن�ش�أت بقانون
د .عيد الهيم
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
�أ�شار �إال �أن الكليات تعترب تطبيقية.
د .عايد مناع
اقرار بدل احلافز جاء نتيجة جلهود متتابعة
ق�سم الإدارة -كلية الدرا�سات التجارية
من رابطة �أع�ض��اء هيئة التدري�س ت�أكيدا لأحد
 ال يجب الف�صل بني حمله املاج�ستري و الدكتوراه يف اال�ستحقاقات لأع�ضاء هيئة التدري�س .و�سينعك�س
احلافز حيث �إن التمييز قد مت يف الراتب الأ�سا�سي .هذا القرار �إيجابا على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف الهيئة وعلى العملية الأكادميية فيها� .إن هذا
�أ .مرمي اخلليفي
احلاف��ز ُيعترب �إمتداد ًا للدعم ال��ذي يلقاه �أبناء
   مركز اللغات  -كلية الدرا�سات التجارية
هذا الوطن من القيادة احلكيمة يف كافة املجاالت
�أعتقد انه من الظلم �أن يح�صل �أع�ضاء هيئة التدري�س و� أن ه��ذا احلافز ترجم التفاع��ل الإيجابي بني
من حملة املاج�ستري علي مبلغ �أقل من زمالئهم من حملة احلكومة وم�ؤ�س�س��ات املجتمع املدين و�سيزيد من
الدكتوراه خا�صة و �أن حملة املاج�ستري هم من يتحملون الهمة يف الإرتقاء امل�ستمر بالأداء املهني و�سيكون
عبئا �أكربمن ناحية الن�صاب و عدد املجموعات التي دافع ًا لأع�ض��اء هيئة التدري�س لب��ذل املزيد من
اجلهود.
يقومون بتدري�سها.
د .جمال ال�سعيدي
� أ .حممد العو�ضي
كلية الدرا�سات التجارية  -ق�سم املحا�سبة  
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• د.عيد الهيم

ق�سم الهند�سة الكيميائيه – كلية الدرا�سات التكنولوجية

ن�شكر جهود الرابطة احلثيثة يف املطالبة يف بدل
احلافز و نثمن حر�ص��هم على رفع مكانة ع�ض��و هيئة
التدري�س �أكادمييا و اجتماعيا.
د� .سعاد ال�شبو
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية

بعد ال�ش��كر و التقدير جلهود الرابطة و القائمني
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية عليها على جهودهم احلثيثة  ،كنا نتمنى �أن نت�س��اوى
يف بدل احلافز مع التخ�ص�صات العلمية و يا حبذا لو
�أعتقد �أن احلافز لي�س مثل اجلامعة بال�ضبط .لآن ي�صرف ب�أثر رجعي من تاريخ املطالبة به .
جمل�س اجلامعة اقر  255للدكاترة و 170حلملة املاج�ستري
د .عروب القطان
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
لأع�ضاء هيئة التدري�س .فامل�ساواة لي�ست كاملة هنا.
هذا ح�سب علمي ملا �سمعت بزيادة احلافز .ال�س�ؤال...
�أعتقد �أن احل�ص��ول على احلافز ه��و جهود �إدارات
متى �ست�صرف ؟ جزاكم اهلل خري على جمهودكم املخل�ص
من اجل �أع�ضاء هيئة التدري�س.
�س��ابقة يف الرابطة و هو عامل ايجابي لع�ض��و هيئة
� أ� .إقبال ال�صانع
التدري�س ب�أن يكون هناك م�س��اواة يف كافة اجلوانب
املادية و املعنوية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة
رئي�س وحدة اللغة االجنليزية  -مركز اللغات
والهيئة.
كلية العلوم ال�صحية
د .غامن ال�شاهني
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
ن�ش��كر رابطة �أع�ض��اء هيئة التدري���س يف الكليات
التطبيقي��ة على �إق��رار بدل احلافز عل��ى الرغم من
“ ن�شكر الرابطة على جهودهم يف الإرتقاء مبكانة
�أنه جاء مت�أخرا ،لكن بالنهاية مبا �أنه �أتى �أف�ضل من
ع�ضو هيئة التدري�س �أكادمييا و اجتماعيا .و بالن�سبة
�أن ال ي�أتي.
حلافز الكليات العلمية و اختالفها عن الكليات الأدبية
د.حم�سن ال�صاحلي
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية ميكن �إن طبيعة ال�شهادة ت�ؤيد الفرق و الزيادة يف احلافز
و لكننا نود و نتمنى �أن نح�صل على نف�س احلافز.
بدل احلافز مكت�سب لأع�ضاء هيئة التدري�س جاء
د .عفيفة الداوود
ق�سم املناهج و طرق التدري�س – كلية الرتبية الأ�سا�سية
مت�أخرا و لكن نتمنى من رابطة �أع�ضاء هيئة التدري�س

• د�.سعاد ال�شبو

• د.غامن ال�شاهيل
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�أمتنى �أن يكون ق�سم احلا�سب الآيل يف كلية الدرا�سات
التجارية من التخ�ص�صات العلمية والعملية لأننا ذو
تخ�ص�صات علمية و�أكرث مقرراتنا تدر�س يف املختربات
لذا فنحن ن�ستحق  200دينار كبدل حافز.
�أ .لطيفة ال�شمري
ق�سم احلا�سب الآيل -كلية الدرا�سات التجارية

• د.نواف اجلحمة

• د.خلود النجار

�أوال :ال�ش��كر اجلزيل للجه��ود املبذولة من رابطة
�أع�ضاء هيئة التدري�س و�إدارة الهيئة لهذا االجناز
ثاني��ا� :أرجو �أن تك��ون الزيادة للأ�س��اتذة العلمي
والنظري �سواء ب�سواء.فكل من الطرفني ي�ؤدي دوره
يف الإ�سهامات والعطاءات العلمية.
مع جزيل ال�شكر والتقدير.
� إن �إقرار بدل احلافر هو اجناز ي�شكر عليه جميع
د.نواف عبد العزيز اجلحمة
�أع�ض��اء الرابطة على جهوده��م الدءوبة يف رفع
ق�سم الدرا�سات االجتماعية – كلية الرتبية الأ�سا�سية
مكانة ع�ض��و هيئة التدري���س يف الهيئة ولكن كنا
�إن �إق��رار بدل احلافز يعد اجنازا كبريا بالن�س��بة نتمنى �أن تكون هناك م�ساواة يف بدل “احلافز حتى
لرابطة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذي لطاملا انتظرناه ال ي�شعر ع�ضو هيئة التدري�س ذو التخ�ص�ص الأدبي
مل��ا فيه من عدل و م�س��اواة بيننا و بني �أع�ض��اء هيئة ب�أنه �أقل �أهمية� أو مكانة من زميله ذو التخ�ص�ص
التدري�س بجامعة الكويت� .إن �إقرار هذا احلافز له العلمي .
قيم��ة معنوية �أكرث من قيمته املادي��ة و ذلك نتيجة
د .حنان املزيدي
الإح�س��ا�س بقيمة التقدير املوجه من الهيئة العامة
ق�س��م الأ�ص��ول والإدارة الرتبوي��ة  -كلي��ة الرتبي��ة
للتعليم التطبيقي.
الأ�سا�سية
د .بندر ال�شمري
ق�سم املناهج و طرق التدري�س – كلية الرتبية الأ�سا�سية
عن �أي حافز يتكلمون؟ ال نفهم معني احلافز وال
نفهم كيف �سيتم تطبيقيه وعلي من �سيتم ذلك؟ وكيف
بدل احلافز هو حق مل يعط ل�صاحبه يف وقته ومل �سيتم هذا التطبيق؟ وهل �سيكون ب�أثر رجعي؟
يكن على �أي �أحد حتى الرابطة املطالبة به و ال�سعي
د� .أحمد مراد
احلثيث وراءه حيث كان يتوجب �إقراراه و البدء به
رئي�س ق�سم تكنولوجيا ال�سيارات والبحرية
ت�س��اويا مع جامعة الكويت� .أما التفرقة غري املربرة
كلية الدرا�سات التكنولوجية
بني الكليات النظرية و العلمية يف هذا اخل�صو�ص فهذا
دليل على الت�أخر و اجلهل الأكادميي.
احلافز لغوي��ا � ......ش��يء �إيجابي  ...ولكن
د .خلود النجار
بدل احلافز عندنا �ش��يء حمري؟! فنحن ال نعرف
ق�سم تكنولوجيا التعليم  -كلية الرتبية الأ�سا�سية
ملن �سي�صرف وكيفية �صرفه !.........املو�ضوع غري
“ ال ب��د من تعزيز مبد�أ امل�س��اواة بني امل�ؤ�س�س��ات وا�ضح متام ًا نتمنى تو�ضيحه للجميع.
م .خالد مراد
الأكادميية احلكومية وهذا مبد�أ د�ستوري”.
ق�سم تكنولوجيا ال�سيارات والبحرية
د .م�شاري احل�سيني
ق�سم الأ�صول والإدارة الرتبوية  -كلية الرتبية الأ�سا�سية

• د.م�شاري احل�سيني

ن�ش��كر الرابط��ة عل��ى بذل اجله��د لتحقي��ق بدل
احلافز لع�ض��و هيئة التدري�س .ولكن تق�سيم احلافز
بني التخ�ص�صات العلمية والأدبية غري عادل .حيث
يعترب تخ�ص�ص اللغة االجنليزية من التخ�ص�صات النادرة
والذي يحوز على بدل تخ�ص�ص نادر يف جميع �إنحاء
�أوروب��ا واليابان ومثال على ذل��ك �أملانيا ،حيث يقدم
بدل حافز ملدر���س اللغة االجنليزية .ل��ذا �أرجو �أن
يكون بدل احلافز لع�ض��و هيئ��ة التدري�س 200دينار
�أ�سوة بالتخ�ص�ص العلمي.
د .طيبة �صادق
ق�سم اللغة االجنليزية – كلية الرتبية الأ�سا�سية

• م.خالد مراد

فكرة التفرقة يف بد احلافز مرفو�ضة متاما لعدة
�أ�سباب �أهمها -1 :يف الدول الأوروبية يدر�س املتخ�ص�ص
بخالف حما�ضراته يف الور�ش و املختربات� .أما يف
الكويت فمدر�س املخترب �أو املعيد هما امل�سئوالن عن
ذلك ،لذا يقوم �صاحب التخ�ص�ص العلمي و الأدبي
بتقدمي اخلدمات ذاتها -2 .هذه التفرقة تلمح ب�أن
�صاحب التخ�ص�ص الأدبي �أقل �أهمية من �صاحب
التخ�ص�ص العلمي مع العلم ب�أن هناك مدر�سني يعملون
بتخ�ص�صات نادرة يف جماالت �أدبية.
د .حنان تقي
ق�سم اللغة االجنليزية – كلية الرتبية الأ�سا�سية

• د.عفيفة الداود

• د.حنان املزيدي

كلية الدرا�سات التكنولوجية

مت توزيع بدل احلافز ب�ش��كل جائر وعن�صري،
فعلى �سبيل املثال مت التفرقة ما بني الأع�ضاء يف
الأق�سام العلمية والأدبية! فهل تقل قيمة الأق�سام
الأدبية مقابل الأق�س��ام العلمية؟ �أم من يعمل يف
الق�سم الأدبي ال يحتاج اىل حافز مادي؟ وكذلك
كان التفريق يف البدل وا�ضحا بني حملة ال�شهادات،
فتم ظلم من يحمل املاج�س��تري والبكالوريو�س من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،فهل �سيتم م�ساوتهم ماديا
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س �أم التدريب؟
م� .أحمد بدر الكوح

• م�.أحمد الكوح

كلية الدرا�سات التكنولوجية

نلخ�ص ما ذكره الزمالء والزميالت و�أقول ب�أننا يف الهيئة الإدارية بالرابطة �سن�سعى جاهدين من �أجل توحيد
بدل احلافز ليكون  200دينار وذلك بناء على الن�ص الوارد يف قانون ت�أ�سي�س الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب ل�سنة  1982حيث �أن كليات الهيئة قد �أ�س�ست بطابع تطبيقي عملي و�أن جميع الكليات تعترب تطبيقية
وعملية وهذا الو�ض��ع يختلف عن جامعة الكويت �أما فيما يتعلق ب�أع�ض��اء هيئة التدري�س والتطبيق فالقانون
مل يفرق بينهم ح�س��ب ما ورد يف الن�ص الذي وافق عليه ديوان اخلدمة املدنية وجمل�س الوزراء �إذ ذكر ع�ض��و
هيئة تدري�س ومل يذكر �أ�س��تاذ �أو مدر�س م�ساعد �أو ما �شابه ذلك .نقول مربوك لنا جميعا �إقرار بدل احلافز
و�إن �شاء اهلل البدل يكون  200دينار للجميع.
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هل تعلم �أخي العزيز �أختي العزيزة �إن جلان تق�ص��ي
احلقائق لي�س لها �أي تنظيم يف لوائح الهيئة و �إن اللوائح

حقوقك

نظمت فقط جلان التحقي��ق و جلان الت�أديب و لو نظرنا
لالئحة التوظف لأع�ضـاء هيئـة التدريـ�س:

املادة ()87
التحقيق
ال يجوز التحقيق �إال بح�ضور الع�ضو املحقق معه  ,ويجوز عند االقت�ضاء
اال�ستمرار يف التحقيق دون ح�ضور املحقق معه .
املادة ()85
كل �شاهد ي�ستدعى ل�سماع �شهادته يف التحقيق وميتنع عن احل�ضور �أو
ال يجوز توقيع عقوبة ت�أديبية على ع�ض��و هيئ��ة التدري�س �إال بقرار
م�س��بب بناء على حتقيق كتابي ت�س��مع فيه �أقواله وبعد �أن يتم حتقيق الإدالء مبا لديه من معلومات دون عذر مقبول ي�س�أل ت�أديبيا .
دفاعه  ,عدا حالتي التنبيه ال�شفوي والكتابي
املادة ()88
يكلف مدير عام الهيئة يف املخالفات اجل�س��يمة جلنة من بني �أع�ض��اء
املادة ()86
تكون الإحالة للتحقيق بقرار من مدير عام الهيئة بغري �إخالل ب�سلطة هيئتي التدري�س لإجراء حتقيق مبدئي مع الع�ضو فيما ين�سب �إليه ويجب
عمادة الكلي��ة بالإحالة للتحقي��ق يف غري املخالفات اجل�س��يمة على �أن �أال تقل درجة املحققني العلمية عن درجة املحقق معه.
يت�ضمن القرار -:
�أ -بيانا باملخالفة املن�سوبة لع�ضو هيئة التدري�س.
ختاماً :لو فر�ضنا �أن التحقيق املبدئي هو جلنة تق�صي احلقائق
ب -ت�شكيل جلنة حتقيق من �أع�ضاء هيئة التدري�س بالكلية.
فه��ذا يعن��ي �إن جلن��ة تق�ص��ي احلقائ��ق ال ت�ش��كل �إال للمخالفات
اجل�سيمة.

لجنة شكاوي بالرابطة
نذك��ر اجلميع ب�أنه مت ت�أ�س��ي�س «جلنة �ش��كاوى
�أع�ضاء هيئة التدري�س» تتكون من نخبة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س القانونيني وذوي اخلربة وير�أ�سها
�أمني �سر الرابطة الدكتور �أحمد املطريي ،ومقررها
م .رعد ال�صالح.

و لتقدمي ال�ش��كاوى يجب ان يلج�أ ع�ض��و هيئة
التدري���س يف البداي��ة �إىل تق��دمي �ش��كواه �إىل
امل�سئولني بالهيئة وفقا للوائح املعمول بها بالهيئة
ومتى ما وجد الع�ضو عدم اهتمام �إدارة الكلية �أو
الهيئة ب�شكواه يحق له بعدها تقدمي ال�شكوى �إىل

ن�شرة دورية ت�صدرها اللجنة الثقافية
برابطة �أع�ضاء هيئة التدري�س للكليات التطبيقية

rabitanews@hotmail.com

NE

WS

الرابط��ة التي بدورها حتول ال�ش��كوى �إىل هذه
اللجنة لتقدمي الر�أي القانوين الذي يعر�ض من
اللجنة على جمل�س الإدارة لتعر�ضه بعد ذلك على
امل�سئولني بالهيئة والدفاع عن حقوق �أع�ضاء هيئة
التدري�س.

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
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بالغة شف!

هذه ال�صفحة �سوف تتناول الأخبار التي ترد وتتداول يف الهيئة وكلياتها بني �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وتعتمد على ا�ست�سقاء املعلومات من �أكرث من م�صدر موثوق ومن ثم �صياغتها ب�شكل �ساخر .علما ب�أنه
لن يف�ص��ح عن امل�ص��در وذلك من باب الأمانة وال�سرية .لذا نرجو �أن يت�س��ع �صدر املق�صودين يف هذه
الأخبار ،لأن الهدف من ذكرها هو الإ�صالح وت�صحيح الأخطاء .وبد�أنا مبجموعة قليلة من الأخبار
التي وردتنا من م�ص��ادرنا وقمنا بالتعليق عليه��ا ،و�أبوابنا مفتوحة لتقبل �أي نقد �أو تعليق على هذه
ال�صفحة ،فهذه ال�صفحة منكم و�إليكم.

«من يعمل يخطئ ويصيب»
اخلبر� :إحدى قريبات �أحد امل�سئولني ب�إحدى
الكليات ،ما �إن �ص��در قرار تعيين��ه حتى بد�أت
تتبخرت ،وبد�أت يف �إي�صال كل كلمة تقال �إليه،
بل بد�أت بتهديد من تلقاهم عندما تتقلد قريبا
جدا من�صبا كبريا يف الكلية ب�أنها �سوف تريهم
جنوم النهار.
التعليق :اهلل ي�سرت ،ال يحو�شك ،ما ن�ستبعد
�أن حت�صل على هذا املن�صب يف ظل عدم وجود
معايري وا�ضحة كالعادة.
اخلبر :بعد �إع�لان نتائج املكاتب الثقافية،
بد�أت جل�سة توزيع املرياث لرتكة الدكتور عطية
ال�شمري وهو حي ،من خالل حترك بع�ض �أع�ضاء
هيئة التدري�س .حيث ي�شغل د .عطية من�صب
املدير الإداري ل�ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س،
وبعد �إعالن ا�س��مه كملحق ثقايف ،بد�أ البع�ض
بالت�سابق بتحريك اجليو�ش من النواب واملعارف
للح�صول على هذا املن�صب.
التعليق :اهلل يعينك على املن�صب اجلديد يا
د .عطية ،وما ندري نبارك لك �أو نعزيك؟!!! �أما
بخ�صو�ص التحرك فال �أ�ستبعد �أن يح�صلوا على
هذه الرتكة ،لأن املنا�صب توزع بهذه الطريقة
(�إذنك ،خ�ش��مك) ،لذا ننا�شد �أخذ رغبة �سمو
الأمري و �إ�صرار رئي�س جمل�س الوزراء على الإ�صالح
وحماربة الف�ساد على حممل اجلد ،وعدم االلتفات
لتلك اجليو�ش اجلرارة من نواب الوا�سطة.
اخلبر :تعيني بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س
ممن كانت معدالتهم «جيد» يف بع�ض الأق�س��ام

العلمية.
التعليق :الوا�ضح �إن الإدارة مت�أثرة بكلمات
التحفيز ل�سمو رئي�س جمل�س الوزراء عندما التقى
بالقيادات وحثهم على التطوير والإ�صالح ،وحجة
الإدارة ب�أن التعيني فقط للتخ�ص�صات النادرة،
ولكن نود تعريفا وا�ض��حا ملعنى «الن��ادرة» ،مع
العلم ب�أن �أحد املر�شحني للتعيني تخرج بعد 8
�إنذارات (نادرة)!!
اخلبر :زعل �سكرتارية �أحد نواب املدير من
بع�ض �أع�ضاء الرابطة ،ب�سبب نقد الأع�ضاء لعدم
متكنهم من �أعمالهم.
التعلي���ق :ترى �أع�ض��اء الرابط��ة يعزونكم
ويقدرونكم ،ب�س ما يقدرون ي�شوفون اخلط�أ وي�سكتون،
ورحم اهلل امرئ �أهدى �إيل عيوبي.
اخلبر :جلنة العمداء يف اجلامعة وافقت على
تعديل �ضوابط العبء الدرا�سي ليح�صل الدكتور
على �ألف دينار مقابل  12وحدة ،وثالثة �آالف
دينار مقابل  15وحدة.
التعلي���ق :ي�س��تاهلون زمال�ؤن��ا يف اجلامعة،
ون�ش��كر جمل�س عمداء اجلامعة على حر�صهم
على زمالئهم .ونقول لإدارة الهيئة�« :صح النوم»
لأن الإدارة �إذا مل تتحرك الرابطة ما ي�سوون
�شي ،بل �إن بع�ض امل�سئولني يحاول �أن ي�أخذ ما
يعطي ،و�إذا حتركت الرابطة جتد �إدارة الهيئة
ب�سرعة يرمون الكرة على اخلدمة املدنية حتى
يوهمونا ب�أن املو�ض��وع لي�س بيدهم .لذا نطلب
(طل��ب �أخوي) من �أخونا فه��د جمعة �أن يقيم

المكاتب بإدارة الشؤون المالية
الغري��ب �أن تتكد�س مكات��ب الإداريني يف
الإدارة املالية ويختلط مكتب رئي�س الق�سم
مع مكت��ب ال�س��كرترية و�أن ت�س��كر الكراتني
عل��ى املمرات� .أم��ا الوثائق املالي��ة املتعلقة
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س فحدث وال حرج �إذ
ال تتمت��ع ب�أي ن��وع من ال�س��رية� ...أال يجب

�أن يتمت��ع الإداري��ون به��ذه الإدارة مبكاتب
م�ص��ممة عل��ى �أ�س���س الراح��ة املكاني��ة م��ع
توف�ير ال�س��رية املطلوب��ة ..ياري��ت ن�ش��وف
ه��ذا وب�أ�س��رع وق��ت ل�ض��مان كف��اءة العم��ل
و�س��رعة اجن��از الق�ض��ايا املالي��ة لأع�ض��اء
هيئة التدري�س.

ور�شة عمل عن �صالحيات امل�سئولني ،ليتمكنوا
من قرائته��ا وا�س��تيعابها ،وال يورط��ون ديوان
اخلدمة املدنية.
اخلبر :تعلن الرابطة ترحيبها بتلقي الأخبار
حول املمار�سات غري املعقولة من بع�ض امل�سئولني
يف الهيئة على خمتلف الأ�صعدة ،مبا فيهم �أع�ضاء
الهيئة الإدارية للرابطة.
التعليق :الزاوية �صوت من ال �صوت له� ،أي
�صوت ال�صامتني ،الذين ي�شعرون بالغنب ،ويعطيكم
العافية !!!
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مبروك ............ولكن
�أقر جمل�س اخلدمة املدنية جدوال مبكاف�آت القائمني بالتدريب يف دورات «�أبن الهيثم» وهي علي �س��بيل املثال  50د.ك�/س��اعة حلملة الدكتوراه
�ألف مربوك.....
ولكن ملاذا ال يتم تنفيذ هذا اجلدول بالن�س��بة للقائمني بالتدريب يف مركز القيا�س والتقومي .....وخدمة املجتمع ...الخ  .....نتمنى تو�ضيح ًا
مقنع ًا لنا ولقراء رابطة نيوز.

تطور تقني بالهيئة
نهنيء مركز القيا�س والتقومي والتنمية املهنية على توفري �أنظمة املعلومات احلديثة
والتي من خاللها ي�ستطيع �أع�ضاء هيئة التدري�س من الت�سجيل يف الدورات التدريبية
من خالل الإنرتنت وتعبئة ا�س��تمارات طل��ب قيا�س وتقومي الأداء التدري�س��ي ,نقول
قواكم اهلل بالأخ�ص د .نبيل القالف املدير ال�سابق ود .فهاداحلربي والذي ح�سب ما
و�صل اىل رابطة نيوز �أنه قائم حاليا على تطوير هذه الأنظمة لتقدمي خدمة �أف�ضل.
نقول الفال اىل �إدارة ال�شئون الإدارية وال�شئون املالية ونقول نعم ال�ستخدام �أنظمة
�آلية لت�سهيل وتب�سيط وت�سريع الإجراءات.

مقترحات
اقرتح بع�ض الزمالء �أن تقوم الهيئة بالتعاون مع �إحدى �ش��ركات الت�أمني من خالل توفري ا�ش�تراكات خمف�ض��ة للت�أمني ال�ص��حي لأع�ضاء
هيئة التدري�س حلني البت يف مو�ضوع الت�أمني ال�صحي للهيئة التدري�سية واملوجود لدى ديوان اخلدمة املدنية.
اقرتح العديد من الأ�ساتذة �أن ت�سعى الرابطة بال�ضغط على امل�سئولني بالدولة من �أجل �إبقاء رواتب �أع�ضاء هيئة التدري�س كما هي يف
حال التقاعد ...يف ت�صوري �أن اجلي�ش وال�شرطة لي�س ب�أف�ضل حال من خمرجي الأجيال!!!
كذلك �أقرتح العديد من الأ�س��اتذة ب�أن يكون هناك تفرغ علمي ملدة �س��نتني مع �ض��عف الراتب لكل ع�ضو هيئة تدري�س مرة واحدة دون
احلاجة �إىل تقلد �أي من�صب �إ�شرايف وذلك لتقليل احلروب التي تن�شب من �أجل احل�صول على منا�صب �إ�شرافية.

الئحة الترقيات الجديدة وتحفظ
الهيئة اإلدارية بالرابطة
اجتمعت الهيئة الإدارية للرابطة يوم الثالثاء املوافق  18مايو 2010
للنظر يف التعديالت على الئحة الرتقيات لإبداء الر�أي وتدوين املالحظات
قبل عر�ض التعديالت على جمل�س الإدارة.
حتفظ��ت الرابطة عل��ى العديد من البن��ود الواردة و�أعدت م�س��ودة
باملالحظات للمدير العام.

تهن�أ الرابطة نيوز الإعالمي
القدير مدحت جنيب على تكرمي
مدير عام الهيئة العامة للتعليم
التطبيق��ي والتدري��ب ك�أح��د
املوظفني املثاليني بالهيئة حيث
يت�س��م مدحت ال��روح العالية
والتميز والإخال���ص يف عمله
الإعالمي.

•

�أ /مدحت جنيب
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مبروك تمثيل الهيئة الخارجي

•

د /عطية ال�شمري

•

د /م�شعل خمي�س

تهن��ئ الرابط��ة د .عطية
ال�ش��مري لتعيينه م�ست�ش��ار ًا
ثقافي��ا يف الأردن والدكتور
حمم��د �ألهاج��ري م�ست�ش��ار ًا
ثقافي��ا يف بريطاني��ا  ..الف
مربوك.

•

SMS

د /حممد الهاجري

شكر للعميدين
ت�ش��كر الرابطة د .م�ش��عل خمي�س متلع
عميد كلية الدرا�سات التجارية و د .وائل
احل�ساوي عميد كلية الدرا�سات التكنولوجية
على تفاعلهما الدائم وح�ضورهما لأن�شطة
الرابط��ة ودعمهم��ا لأعم��ال الرابطة يف
الكليات .

•

عزاء
عزاء للدكتور ح�سني عو�ض �أمني �سر الرابطة �سابق ًا يف
وفاة كل من عمته و�أبن عمه� .إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
عزاء للدكتور ح�سن �صالح عبدالرحيم يف وفاة �شقيقه.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

جينيس ريكورد  ...بالهيئة
نهنئ زميلنا ح�س��ن �ص��الح عبد الرحيم “ �أبا
عمار” على ح�صوله �أخري ًا (منذ عدة �أ�سابيع )
على الدكتوراه من بريوت يف تخ�ص�ص علم النف�س
الرتبوي.
لي�س��ت تهنئتنا له عادية  .....ولكنها تهنئة
مميزة لي�س فقط حل�صوله على الدكتوراه فقد
ح�ص��ل عليها معظ��م زمال�ؤنا ....ويف امل�س��تقبل
�سيت�ضاعف عددهم  ....ولكننا نهنئ “ �أبا عمار”
علي �إ�صراره بالرغم من �أن درجة الدكتوراه قد
ال تقدم له فائدة مادية  ..ولكن العزمية وقوة
الإرادة والإ�ص��رار علي اال�س��تزادة من العلم ..
فنهن��ئ “ �أبا عم��ار” علي موا�ص��لته ق�ص��يدة (

د /وائل احل�ساوي

منا �إىل علم رابطة نيوز �أن ال�سيد �إ�سماعيل عبا�س
مدير �إدارة ال�ش��ئون املالية يعمل � 24س��اعه مع فريقه
بالإدارة املالية لتطوير العمل بالإدارة وذلك لتب�سيط
الإجراءات و لت�سهيل معامالت �أع�ضاء هيئة التدري�س �إال
�أنه يواجه بع�ض ال�صعوبات يف الإدارة منها قلة ال�سعة
املكانية بالإدارة .نقول اهلل يوفقك يا بوح�سني و�إن �شاء
اهلل ن�شوف الإدارة متطورة و�إىل الأف�ضل و�إن �شاء اهلل
حت�صل على تو�سعه مكانية لتقدمي خدمات �أرقى لأع�ضاء
هيئة التدري�س.
نهنئ عمادة املكتبات والتقنيات على �إقامة معر�ض
املكتبات والتقنيات يوم الثالثاء املوافق  11مايو 2010
ونقول للعميد د .ح�سان العبداجلادر وم�ساعديه د .جابر
املنيفي والأ�ستاذ عبدا لرحيم الطاهر ودنا ن�شوف ترجمة
لهذه اخلطط والإمكانيات من خالل وجود تقنيات حديثة
يف القاع��ات الدرا�س��ية وتفعيل املكتب��ات االلكرتونية
احلديثة والفعالة.
ت�ش��كر الرابطة الأخت �س��امية من �إدارة البعثات
والأخت �أمل املن�صوري رئي�س ق�سم امليزانية من املالية
على تعاونهما مع رابطة �أع�ضاء هيئة التدري�س بخ�صو�ص
كافة ا�ستف�ساراتنا عن املهمات العلمية واملخ�ص�صات.
ت�شكر الرابطة ال�سيد يو�سف البالول الوكيل الإداري
لكلية الرتبية الأ�سا�سية على تعامله الراقي مع �أع�ضاء
هيئة التدري�س.

مبروك دكتور حسن صالح عبد الرحيم
ولي�س ق�صة) كفاحه بهذا الإجناز  ...ولو بعد
�سن اخلام�سة وال�س��تني .وملن ال يعرف د .ح�سن
�صالح عبد الرحيم ف�أنه ي�سعدنا �أن نقدم باخت�صار
�شديد نبذة عن حتالفه مع الإ�صرار والنجاح ففي
بداية حياته العملية عمل مدر�سا عام  1964يف
مدر�سة النجاح ،ثم وكيال عام  1969وح�صل علي
درجة اللي�سان�س يف الأدب يف نف�س العام ،وعني
ناظر ًا عام  ،1970وح�صل بعدها علي دبلوم من
جامعة الكويت وعلي درجة املاج�ستري عام 1980
وعني بعدها يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
وتبعرثت اجنازاته وجناحاته و�إ�سهاماته ما

بني املنا�صب الإ�شرافية
والتدري�س والأن�شطة
االجتماعية والثقافية
والك�شافة والتدريب
والبحوث بني كليات
الهيئة املختلفة ووزارة الرتبية ورابطة �أع�ضاء هيئة
التدري�س والهيئة العامة لل�شباب  ..وغريها.
و�أخريا حط الرحال يف بريوت واقتن�ص الدكتوراه
ولذلك ف�أنه ي�ستحق التهنئة وامل�صافحة ...خ�صو�صا
و�أنه ال يزال يقدم للرابطة الكثري والكثري...
مربوك  .......مربوك  .......مربوك ......
يا “�أبا عمار”

RSA
MEX

Wed 23.06.10
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السمنة والخطر
وفقا ملنظمة ال�ص��حة العاملية ،ف�إن
اكرث م��ن  %75من الرج��ال و %85من
الن�س��اء يف الكويت فوق �س��ن � 30سنة
هم م��ن ذوي الوزن الزائد .وت�ص��نف
الكويت على �أنها من �أكرث البلدان التي
يعاين �ش��عبها من ال�سمنة وينتج عنها
ال�سكري وال�ض��غط وامرا�ض القلب و
امرا�ض نف�سية.
ولدى  %90من امل�ص��ابني بال�س��منة
�شهية مفرطة يف تناول االغذية الغنية
بالدهون وال�سكريات  ،ا�ضافة لعوامل
وراثية وا�ضطراب يف الغدد الدرقية
والنخامية ،ف�ضال عن اتباع �سلوكيات
غذائية خاطئة ،ي�س��بب العديد من
االمرا�ض منها القلب وال�شرايني و�ضغط
الدم وال�سكري �آالم املفا�صل.
وال�سمنة عدو الن�شاط البدين املربمج
باحلركات الريا�ضية.
وحتتاج ال�سمنة اىل مواجهات جريئة

وفعالة وعدم الر�ضوخ ملتطلبات الغذائية
الذي يتبنى ا�س��لوب الك�سل والبدين
واخلمول الذهني.
تتجمع الدهون املكد�سة ال�صلبة فى
مناطق معينة وتكرث فيها الألياف والتى
ت���ؤدى اىل مظهر غ�ير طبيعى للجلد
فى هذه املنطقة وي�ص��بح مثل ق�شرة
الربتقاله.
وال بد من مكافحة ال�سمنة بتقليل
كمية الغذاء ونوعية الغذاء ح�س��ب
ف�صيلة الدم.
ال�سمنة قاتل حركة اجل�سم بت�صلب
مرونة املفا�صل اجل�سم ،وي�سبب ت�شوه
يف قوام اجل�سم من الثبات واحلركة،
فينتج عن رجفة �أي عدم توازن حركي،
و�سحقية ع�ضالت فا�شه ال تقدر االداء
احلركي املطلوب.
للق�ضاء على ال�سمنة يحتاج الذهن
اىل ت�أهيل ذاتي ال�س��تجابة املخاطر

مجرد أسئلة بريئة
مت اختيار  2فقط من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من بني
 10من ر�ؤ�ساء املكاتب الثقافية وامللحقني الثقافيني اجلدد هل هذا االختيار
يحقق مبد�أ العدل وامل�ساواة بني الهيئة وغريها من م�ؤ�س�سات التعليم العايل
بالكويت؟
قامت الهيئة بتكرمي الكتاب والإعالميني والطالب  ....متى تفكر الهيئة
بتكرمي الأ�ساتذة ؟
يتقا�ضي بع�ض الدكاترة مكاف�أة تدري�س مقدارها ع�شرة د.ك �/ساعة
لل�ساعات التدري�سية الزائدة بينما ي�ستحقون  50د.ك�/ساعة يف مركز �أبن
الهيثم � ...ألي�س هذا لوغاريتم ًا �صعب ًا جد ًا يحتاج �إىل حل؟
مت �صرف الب توب وخط  DSLجلميع �أع�ضاء هيئتي التدري�س والتدريب
لالرتقاء بالعملية التعليمية والبحثية  ....ومل يتم ذلك بالن�سبة للزمالء غري
الكويتيني العاملني � ...ألي�ست هناك حاجة ما لالرتقاء بالتدري�س والبحوث
بالن�سبة لهم �أي�ضاً ...علي الرغم من �أن من م�ستلزمات التجديد ال�سنوي لأع�ضاء
هيئة التدري�س غري الكويتيني وجود بحث جديد علي الأقل  ...فلماذا؟
مت اختيار ع�شرات املوظفني املثاليني بالهيئة و�إدارتها وكلياتها .وي�ستاهلون
 ...ولكن هل مت ذلك علي �أ�سا�س اجلودة والكفاءة �أم علي �أ�سا�س الوالء والطاعة
والتقرب من الر�ؤ�ساء املبا�شرين؟
ن�شرت القب�س يف  2010/5/7جدوال بالتخ�ص�صات النادرة بالهيئة وكان من
بينها ت�صميم الأزياء وت�صميم ال�شعر وفن املكياج (حلملة ال�شهادة املتو�سطة).
وال�س�ؤال هو هل حتتاج الكويت يف خطتها التنموية هذه التخ�ص�صات �أكرث من
بكالوريو�س الهند�سة الكيميائية بكلية الدرا�سات التكنولوجية؟
بع��د موافق��ة جمل�س �إدارة الهيئة على منح  %50رات��ب لزوجة املبتعث و%10
للأبناء الزال املبتعثون ال ي�س��تلمون تلك املخ�ص�ص��ات لعدم �ص��دور ق��رار �إداري من
الهيئ��ة بذلك ....ويقول��ون ننتظر الرد من اخلدمة املدني��ة ..لي�ش هذا االندماج
غ�ير املربر مع اخلدمة املدنية ..لكن نتمنى املو�ض��وع �أن ينتهي خ�لال �أيام ..ولي�س
�شهور!!!

والعائد على ال�صحة.
كم من وقود غذائي خمزن يف اجل�سم،
وكم من حركة �سري اجل�سم لنفاذ وقود
املخزون يف اجل�سم.
ويحتاج اجل�س��م ايل وقود غذائي
�2000سعرة حرارية يف اليوم ،وذلك
ال�ستغالل اجل�سم يف طاقة كامنة وطاقة
حركية خالل � 24ساعة من خالل حركة
�سري اجل�سم مل�سافات متنوعة من امل�شي
2000مرت والرك�ض 1000مرت واحلمل
1000كيلوغرام والنوم �6ساعات ،ويف
حال بقاء �أي وقود غذائية املخزنة ال
ت�ستغل ليوم �آخر ،بل ي�ستبدل بوقود
غذائية جديدة.
انتبه فعليك بقليل من الغذاء وكثري
من الن�شاط البدين حتى حتافظ على
كفاءة �صحتك ليوم تايل.
وقد �أثبتت الدرا�سات �أن ق�صر فرتات
النوم كان له ارتباط بارتفاع م�ؤ�ش��ر

كتلة اجل�سم ،وكانت عالقة االرتباط
قوية ب�ش��كل خا�ص ل��دى الأوالد من
تالميذ املدار�س املتو�سطة مقارنة بطالب
املدار�س الثانوية والفتيات.
ومبا �أن هناك فروق فردية يف ج�سم
الإن�سان من حيث الوراثة ومكت�سبات
البيئة االجتماعية والوظيفية وال�صحية
والثقافية ح�س��ب الدرا�سات العلمية
العاملية املحكمة ،لذلك يجب توخي
احلذر من �أجل التخل�ص من ال�س��منة
بربامج �صحية ملواجهة ظروف احلياة
يف وقتن��ا احل��ايل املليئ��ة باملناف�س��ة
الغذائية وال�صحية ،والذي يحتاج اىل
برنامج علمي دقيق ملعرفة املتطلبات
احلقيقية جل�سم الفرد واملنا�سبة من
الغذاء واحلركة ح�سب احلالة النف�سية
لتحقيق نتائج �صحية ملحوظة وفعالة
وبفرتة زمنية قيا�سية.

كاريكاتير العدد
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خدمة اإلنترنت المنزلية
الجديدة بسرعة  1ميجابايت
مت توفري خدمة الإنرتنت املنزلية
اجلديدة ب�سرعة (  .)1.0Mbpsفعلى
ال�سادة �أع�ضاء هيئة التدري�س (الكادر
اخلا�ص فقط) الراغبني باحل�صول
على هذه اخلدمة مراجعة مبنى ()2
بديوان الهيئة الرئي�سي بالعديلية الدور
الأر�ضي (من � 9صباحا �إىل  12ظهرا )
مع �إح�ضار امل�ستندات التالية:
 �ص���ورة م���ن البطاق���ة املدني���ةال�شخ�صية.
 �صورة من البطاقة املدنية با�سم �صاحباخلط (�إذا مل يكن اخلط با�سم ع�ضو هيئة

التدري�س).
 براءة ذمة من وزارة املوا�صالت با�سم�صاحب اخلط  +ك�شف ح�ساب.
 يف حال كان الزوجني من �أع�ضاء هيئةالتدري�س  ،يخري �أحدهما فقط.
 ي�ستبعد ع�ضو هيئة التدري�س �إذا كانيف بعثة درا�سية.
ن�شكر ال�سيد �سامل الدالل مدير
مركز املعلومات بالهيئة على جهوده
وحتركاته من �أجل زيادة ال�سرعة ونطلب
منه العمل �أي�ض��ا على زيادة �س��رعة
الإنرتنت ملن له ا�شرتاك �سابق.
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مركز تدريب جديد بالرابطة

قررت الهيئة الإدارية للرابطة عمل ترميمات و ديكورات داخلية للمبني
املجاور ملبنى الرابطة الرئي�سي بالعديلية على �أن ي�ستخدم لأغرا�ض التدريب
وما �ص��احبها من �أن�ش��طة مثيلة .و�س��تقرر الهيئة الإدارية بعد الإنتهاء من
الرتميمات �شروط اال�ستخدام واحلجز.

الرابطة زمان

حكمة العدد
الصخرة تسد الطريق أمام
الضعفاء أما األقوياء
فيسيرون عليها

أسرة التحرير
رئيس التحرير

د .أحـمـد الحـنـيـــان
االشراف العام

د .أحــمــدعــــرفـــة
هيئة التحرير

م.أح���م���د ال��ك��وح
م.أحـمــدمــنــدنـي
د .حـســن أشكنـــاني
د .حنـــــان المـزيـدي
د .سـويـلـم محــمـد
أ.عـــادلحـــمــــودة
في إحدى مناسبات الرابطة ويبدو د .محمد البصيري رئيس الرابطة و د .حامد حماده و د .رمضان الشراح
و د .أحمد المطيري و د .صالح المال و د .حسان العبد الجادر و أ .هاشم الرفاعي و د .أحمد الشراح

د .نــواف الجـــحـمـــة
سكرتير

أ .حـمـــاد الخـتـــالن

دعوة

دعوة للزمالء الكرام بالمشاركة في زاوية
«الرابطة زمان» بتقديم الصور التذكارية إلى أحد
أعضاء هيئة التحرير أو من خالل البريد اإللكتروني
rabitanews@hotmail.com

يسرنا استقبال ارائكم
وأخباركممن خالل مراسالتكم
على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com

