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رابطة أعضاء هيئة التدريس

بقلم  :د .صالح العبد الجادر

بين تاريخ مشرف ومستقبل مشرق
منذ أن كانت فكرة تراودني وإخوة
آخرين إلى أن أصبحت علما يشار
له بالبنان  ،كان������ت رابطة أعضاء
هيئة التدريس متر بأذهاننا مبراحل
بحمد الله لم تختلف كثيرا عن الواقع
املعاش  ،فقد قيض الله – سبحانه
وتعالى – لهذه الرابطة زمالء وزميالت
آثروا اجلهد املتواصل والعمل الدؤوب
من أجل رفع شأن التعليم التطبيقي
من خالل االهتمام بأعضاء هيئة
التدريس ومتابعة قضاياهم .
واملتابع ملسيرة الرابطة يلحظ أنها
قد مرة بثالث مراحل :
مساواة أعضاء هيئة التدريس في
املرحلة األولى :
التطبيقي مع أعضاء التدريس في
هي مرحلة التأسيس والتعريف،حيث اجلامعة في مجال احلقوق املادية
خاض املؤسسون جتاربا عالية الكلفة واالحترام األكادميي .
إال أنها واحلمد لله مهدت لتمكني
املرحلة الثالثة :
الرابطة االعتراف بجهودها واحترام
انتشر صيت الرابطة وأصبحت
دورها من قبل املسئولني.
من اجلمعيات املهنية ذات التميز
املرحلة الثانية :
واملواقف املشرفة وها نحن اآلن على
فقد كانت مرحلة السعي احلثيث أعتاب املرحلة الرابعة التي نتطلع
لرفع مستوى املهنة وذلك من خالل فيها إلى تكاتف اجلهود كل اجلهود
أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
د.معدي العجمي أن لقاء جمعه مع مدير
عام الهيئة د .عبدالرزاق النفيسي مت خالله
مناقشة دعم ميزانية الكليات ليتسنى لها
متديد فترة التسجيل املبكر للكورس الصيفي
وفتح مزيد من الشعب املغلقة.
وأوضح د .العجم������ي أن عدم توفير
امليزانية التقديرية للكليات أثر س������لبا
على قدرتها في فتح شعب دراسية أمام
الطلبة وحرمان كفاءات كويتية عديدة
بالهيئة التدريسية من التدريس بالفصل

دعم ميزانية
كليات التطبيقي
واعتبار الصيفي
كبقية الفصول
االعتيادية
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من أجل انطالقة غير مس������بوقة ،
فما زال الزمالء والزميالت يتطلعون
إلى دور أكبر ف������ي مجال التقدير
األكادميي وتوفير اخلدمات املساندة
من أجل تعلي������م تطبيقي مميز بل
وإلى تواصل مع املؤسسات املثيلة
في أنحاء العالم .
وأخيرا أشير إلى بعض املقترحات
الهادفة إلى تعزيز دور الرابطة بالتنسيق
مع إدارة الهيئة :

الصيفي ،وقال أنه طالب د .النفيسي
بضرورة دعم ميزانية الكليات لتمكينها
من فتح الشعب الدراسية ومتديد عملية
التسجيل وإعطاء الفرصة ألعضاء هيئة
التدريس م������ن الكويتيني بالتدريس في
الفص������ل الصيفي ،وبالتال������ي فإن ذلك
س������يتيح الفرصة ألكبر عدد ممكن من
الطالب للتسجيل في املواد التي يرغبون
بها وتساعدهم على التخرج ،حيث أن
األعطال التي تعرض لها النظام اآللي،
فضال عن األحوال اجلوية السيئة التي
شهدتها البالد خالل األسبوع املاضي
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 إنش������اء مركز لتنمي������ة وتطويرأعضاء التدريس ،يكون من مهامه :
 تأهيل املدرسني اجلدد ملمارسةطرق التعليم احلديثة .
 إص������دار بآخر املس������تجداتللمؤمترات والدورات العاملية في
كافة التخصصات كدليل شهري .
 التواصل مع اجلهات العلميةاملختلفة واإلنف������اق معها على منح
ألعضاء هيئ������ة التدريس ( أبحاث
– استكمال دراس������ة بالتنسيق مع
الهيئة ) .
 مرك������ز للبحوث والدراس������اتوالوسائل التعليمية املتنوعة .
 مركز التواصل مع اجلمعياتاملثيلة وتبادل اخلبرات والتنسيق
إلنشاء رابطة خليجية تعنى بالتعليم
التقني والتطبيقي .
والله أسأل أن ميد في عمر الرابطة
لتستمر نبراس خير وتقدم وتساهم في
رفعة شأن وطننا وأبنائه األوفياء.
نشرت مبجلة «صوت الرابطة»  -أبريل 2004

ساهمت في حرمان الكثير من الطلبة
من تسجيل مقرراتهم وأضاعت عليهم
مواعيد تسجيلهم.
وأشار د .العجمي إلى أنه تلقى وعدا من
د .النفيسي بتوفير امليزانيات التقديرية
الالزمة للكليات لتمديد فترة التسجيل
املبكر للصيفي لتعويض الطلبة الذين لم
يتمكنوا من التسجيل ،مؤكدا استمرار
الهيئة اإلدارية للرابطة في مطالباتها
بأن يكون الفصل الصيفي كبقية الفصول
االعتيادية من حيث توفير امليزانية الالزمة
وفتح الشعب الدراسية.
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أعضاء الهيئات اإلدارية لرابطة أعضاء هيئة
التدريس منذ تأسيسها وحتى اآلن
الهيئة اإلدارية الخامسة
1993-1995
الهيئة اإلدارية األولي
1985-1986
> د .صالح عبد القادر العبد اجلادر  -رئيسا
> أ .جاسم محمد الزنكي
> د .سليمان محمد شمس الدين
> أ .عبد الله مبارك الوهيب
> د .عطية جدعان الشمري
> د .غنيمة محمد العثمان
> د .محمد مطلق الزامل

الهيئة اإلدارية الثانية
1986-1988
> د .صالح عبد القادر العبد اجلادر  -رئيسا
> د .أحمد مبارك الكندري
> د .بدر عبد الله العقيلي
> أ .سلطان إبراهيم اخللف
> د .سليمان محمد شمس الدين
> أ .عبد الله مبارك الوهيب
> د .غنيمة محمد العثمان

الهيئة اإلدارية الثالثة
1988-1990
> د .صالح عبد القادر العبد اجلادر  -رئيسا
> أ .أحمد داود رجب األنصاري
> د .أحمد عبد الرحمن العوضي
> د .أحمد مبارك الكندري
> د.على محمد الدمخي
> د .غنيمة محمد العثمان
> د .محمد محسن البصيري

الهيئة اإلدارية الرابعة
1991-1993
> د .محمد محسن البصيري  -رئيسا
> د .راشد على اضبية
> د .عبد الرحمن يوسف العلي
> أ .عجيان عبد العزيز العجيان
> د .غنيمة محمد العثمان
> د .محمد عبد اجلبار فرج
> أ .هاشم سيد يعقوب الرفاعي
> د .وليد عبد الغفور العوضي

> د .محمد محسن البصيري  -رئيسا
> أ .أحمد سمحان السمحان
> د .بهيجة سيد إسماعيل بهبهاني
> د .حسن صالح عبد الرحيم
> د .حسن على نصر الله
> أ .رياض إبراهيم الياقوت
> د .وليد عبد الغفور العوضي
> أ .هاشم سيد يعقوب الرفاعي

الهيئة اإلدارية السادسة
1995-1997
> د .محمد محسن البصيري  -رئيسا
> د .حسن على نصر الله
> د .عبد الرحمن يوسف العلي
> د .غنيمة محمد العثمان
> أ .طارق محمد بن غيث
> د .ناصر عبد الله الكندري
> أ .هاشم سيد يعقوب الرفاعي

الهيئة اإلدارية السابعة
1997-1999
> د .محمد محسن البصيري  -رئيسا
> د .عبد الرحمن يوسف العلي
> د .غنيمة محمد العثمان
> د .فيصل على الشريفي
> د .ناصر عبد الله الكندري
> أ .هاشم سيد يعقوب الرفاعي
> د .يوسف يعقوب احلسن

الهيئة اإلدارية الثامنة
1999-2001
> د .بدر أحمد الناشي  -رئيسا
> د .بدر عبد الله العقيلي
> د .عائشة سعد الظبيبي
> د .عبد الرزاق محمود احملمود
> د .عبد الغني أحمد البزاز
> د .فهد سماوي الظفيري
> د .وليد عبد الغفور العوضي

الهيئة اإلدارية التاسعة
2001-2003
> د .بدر أحمد الناشي  -رئيسا
> د .أياد عبد الله الرشيد

> د .بدر نادر اخلضري
> د .بندر مسلم الرقاص
> د .عبد الرزاق محمود احملمود
> د .فريح عويد العنزي
> د .وليد عبد الغفور العوضي

الهيئة اإلدارية العاشرة
2003-2005
> د .بدر أحمد الناشي  -رئيسا
> د .بدر نادر اخلضري
> د .سعد سليمان البلوشي
> د .شافي فهد احملبوب
> د .فالح بن غيام املطيري
> د .نادر حمد اجليران
> د .وليد عبد الغفور العوضي

الهيئة اإلدارية الحادية عشرة
2005-2007
> د .فيصل حمد العنزي  -رئيسا
> د .حسني محمد عبد الرضا عوض
> م .رعد إبراهيم الصالح
> د .عبد الله سالم العازمي
> د .فهاد عبد الله العجمي
> د .محمد عبد القادر الهاشمي
> د .وليد عبد الغفور العوضي

الهيئة اإلدارية الثانية عشرة
2007-2009
> د .فيصل حمد العنزي  -رئيسا
> د .حسني محمد عبد الرضا عوض
> م .رعد إبراهيم الصالح
> د .فهاد عبد الله العجمي
> د .محمد عبد القادر الهاشمي
> د .محمد طالب الكندري
> د .وليد عبد الغفور العوضي

الهيئة اإلدارية الثالثة عشرة
2009-2011
> د .معدي سعود العجمي  -رئيسا
> د .أحمد عبد احلميد احلنيان
> د .أحمد رشيد املطيري
> م .رعد إبراهيم الصالح
> د .فهاد عبد الله العجمي
> د .محمد طالب الكندري
> د .وليد عبد الغفور العوضي
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تهنئة
وتمضي مسيرة العطاء
ترفع الهيئة اإلدارية للرابطة باسم رئيسها وأعضائها أسمي آيات
التهاني والتبريكات إلي جميع الزمالء والزميالت أعضاء هيئة التدريس
ومن العاملني واملنتسبني للرابطة وإلى جميع املؤسسني

مبناسبة اليوبيل الفضي

لتأسيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
فنهنئ أنفسنا وكويتنا الغالية بقيادتها الحكيمة وقائد ورمز بالدنا
سمو أمير البالد املفدى

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
وسمو ولي العهد األمني

الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح
وسمو رئيس مجلس الوزراء

الشيخ ناصر محمد األحمد الصباح
ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

د .عبد الرزاق مشاري النفيسي

ال���ه���ي���ئ���ة اإلداري���������ة
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الرابطة استضافت د.النفيسي وناقشت
العديد من قضايا الهيئة التدريسية
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس لقاءا
هاما بني مدير عام الهيئة د .عبدالرزاق
النفيس������ي وبني الهيئة التدريسية وذلك
مساء االثنني  4ابريل 2011على مسرح
الرابطة مبنطقة العديلية ،كشف مدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
د .عبدالرزاق النفيسي أن أمامه وأعضاء
هيئة التدريس بالهيئة مس������ؤولية كبيرة
تتطلب العمل اجلماعي واملشترك لرسم
اإلجنازات وحتقيقها خلفا للمدراء ممن
سبقوه والذين عملوا على تطوير الهيئة
وحققوا مشاريع إنشائية وأكادميية ضخمة،
مؤكدا تأييده ودعمه لقانون إنشاء الهيئة
املعروض حاليا على مجلس األمة ،معتبرا
أن هذا القانون يحقق استقاللية الهيئة
ماليا وإداريا ،ويجعلها غير تابعة للجنة
املناقصات ،ومينع الرقابة الس������ابقة من
ديوان احملاسبة ،وهذا يسهم في تطبيق
خطوات إصالحية وإجنازات بصورة جيدة
تناسب الهيئة ،وبعد تطبيق قانون الهيئة
اجلديد سيتم تقييمها والنظر لوضعها
بعد تطبيق هذا القانون.
وانتقد د .النفيسي وجود ازدواجية في
بعض تخصصات الهيئة ،وجمود بعض
التخصصات والبرامج الدراسية وعدم
حتديثها والتواصل مع سوق العمل لتحسينها
مبا يواكب التطور املتسارع في سوق العمل
احلكومي واخلاص ،ودعا لتطوير البرامج
الدراسية مبا يناسب حاجة سوق العمل،
متسائال «هل يجب أن تبقى كلية التربية
األساسية تابعة للهيئة؟ وهل من املناسب
لها أن تندمج مع كلية التربية باجلامعة
إلنشاء جامعة تربوية؟ وقال هذه تساؤالت
حتتاج لدراسة وجلسات ملعرفة وضع كلية
التربية األساسية بعيدا عن احملسوبيات
الشخصية».
وبني د .النفيسي أن هناك توجه إلعداد
دليل يجم������ع لوائح وقوانني الهيئة ويوزع

جلميع العاملني فيها سواء هيئة إدارية أو
تدريسية أو تدريبية ليعي اجلميع اللوائح
املنظمة للعمل وتكون في متناول اجلميع
وهذا يسهل كثير من األمور ،الفتا إلى أنه
يولي عملية التطوير اإلداري واملالي اهتماما
بالغا وأن الهيئة تسعى لنظام املراسالت
اإللكترونية لتسهيل عملية املراسالت ألنه
أسلوب حديث وسهل ،مع ضرورة وجود دليل
إداري يوضح اإلجراءات اإلدارية ألعضاء
هيئة التدريس في مختلف األمور واملسائل
التي يحتاجونها ،مضيفا أنه ومنذ تسلمه
مهام منصبه قبل أربعة أشهر وهو يستمع
يوميا ألكثر من  10شكاوى وقضايا سواء
مكتوبة أو شفوية وهذا كم هائل جدا ولو أن
 1000عضو هيئة تدريس من أصل 1500
عضو لديهم شكوى أو مشكلة الضطررت
لسماع ش������كاواهم ملدة  10شهور وهذا
ليس في مقدرتي نظرا لوجود ارتباطات
وجلان ومواعيد كثيرة داخل وخارج الهيئة
وعلي االلتزام به������ا « ،مضيفا « ال يعني
هذا الكالم أنني ال أستمع ألعضاء هيئة
التدريس بل بالعكس ولكن يجب أن يكون
هناك نظام وعمل مؤسسي لكي أستطيع
اإليفاء باملهام املوكلة إلي وتطوير الهيئة
فوقتي ليس ملكي ويجب تقدمي أي شكوى
كتابيا لتتخذ اإلجراءات املطلوبة « ،كما
انتقد تقلد األساتذة األكادمييني ملناصب
إدارية بحتة في حني هناك كفاءات إدارية
قادرة على العطاء حترم من املناصب بسبب
هذا األمر مؤكدا في الوقت ذاته ال ضير
من تقلد أكادميي ألي منصب إداري إن
كان هذا املنصب بالفعل يحتاج لشخصية
أكادميية وفنية.
اعتبر رئيس الرابطة د .معدي العجمي أن
لقاء د .النفيسي بأعضاء الهيئة التدريسية
يعكس مدى حرص إدارة الهيئة على التواصل
مع عضو هيئة التدريس مباشرة واالستماع
لهمومه ومشاكله عن قرب.
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قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم
التطبيق���ي والتدريب الدكتور مع���دي العجم���ي ،ان «املدير العام
للهيئة الدكتور عبدالرزاق النفيس���ي هو اب���ن الهيئة ،وليس بجديد
عليها ،حي���ث تقلد عددا م���ن املناصب االدارية س���ابقا ،ونتمنى له
التوفيق في تحمل هذه التركة الكبيرة» ،الفتا الى أن الهيئة جس���م
كبير ومتش���عب ومترهل ويعاني من بطء ش���ديد ف���ي آلية العمل
واتخاذ القرار وكثر املش���اكل االدارية واملالية ،متمنيا من النفيسي
ان يضع بصمة له ويبدأ في االصالح ،وضرورة تحقيق مبدأ التوازن
بني س���رعة الب���ت والعدال���ة ،لكي ال تتعط���ل العملي���ة التعليمية.
وأش���ار الى أن من اهم القضايا التي تواج���ه الهيئة هي قضية فصل
قطاعي التعليم والتدريب ،حيث نرى بضرورة البدء في هذا املشروع
مس���تندين على العديد م���ن التقارير التي قامت به���ا لجان مختصة
وليست بناء على اهواء شخصية.

رئيس رابطة
أعضاء هيئة
التدريس
د .معدي العجمي
في حوار مع
رابطة نيوز
وظيفة االساتذة هي التدريس والبحوث
مشاكل إدارية في الهيئة
وهي مرتبطة بالترقيات  ،ونتمنى من
املش������كلة تكمن في آلية التعامل مع املدير العام ان يتنبه الى هذه القضية
املعامالت االدارية ،والتي مازالت بدائية ،ويراعي اعضاء هيئة التدريس واهمية
ويفترض استخدام التكنولوجيا ،حيث البحث العلمي.
أوضحنا للمدير العام حجم اخللل الذي
صرف مستحقات املبتعثني
تتعرض له املعامالت االدارية من فقدانها
وغموض تتبعها وتأخرها ،واحيانا تكون
لله احلمد مت االنته������اء منها ،والتي
حبيسة االدارج بسبب اهمال املوظفني،
ونحن نطالب بوضع نظام جديد للشؤون لطاملا اخذت احليز الكبير من مطالبات
االدارية واملالية ،وبدونه لن تتطور الهيئة ،الهيئة منذ تسلمنا الهيئة االدارية ،ونسجل
ونرى ان االدارة في الشؤون املالية واالدارية شكرنا الى املدير العام حيث مت الصرف
ضعيفة جدا ،وهي الس������بب االول في مع بداية الش������هر اجلاري وبأثر رجعي
من فبراير العام املاضي.
ترهل الهيئة.
ميزانية املهمات العلمية

ميزانية الرابطة

ميزاني������ة املهمات العلمية لألس������ف
محدودة ج������دا حيث تبلغ نصف مليون
دينار فقط ،ويشترك فيها قطاعا التعليم
والتدريب باالضافة الى زيادة مخصصات
املهمات العملية ،والبقاء على ميزانيتها
دون تغيير يؤدي الى تعطل االستفادة منها
لسنوات عديدة حلني ان يأتي دورهم
في اخلروج للمهمات العلمية ،وبالتالي
اصبحت الهيئة احدي املؤسسات التي
تضيق على اعضاء هيئة التدريس في
اخلروج للمهمات العلمية ،خاصة و أن

نتمنى من مجلس االدارة ان يقر ميزانية
الرابطة بشكل كلي وغير مجزأ ،حيث
دائما ما يتم اق������رار دفعة بـ  20ألفاً،
ومن ثم تلحقها بقرار مكمل للـ  50ألفاً
االخرى ،ولالسف طلبنا من الوزيرة،
واملدير العام ذلك ،ولكن لم تتم االستجابة
لهذا املطلب ،وهذا السبب الرئيسي لعدم
صرف البقية من امليزانية باالضافة
الى االشكالية مع ادارة الرقابة املالية
في وزارة املالية ،والتي لالسف تتعامل
بازدواجية بني اجلامعة و «التطبيقي»،

تطلعات
رابطة تدريس
التطبيقي
تجاه الوزارة
الجديدة
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فال متانع في ذل������ك لرابطة اجلامعة لتمييع املشروع ،رغم انه محكم مبدئيا من
وتعطل االمر علينا.
جهات عاملية ،وننتقد املزاجية في عمل
الوزراء املتعاقبني على الوزارة عاكسني
قناعاتهم على العمل دون االخذ مببدأ
فصل التعليم التطبيقي عن
العمل املؤسسي.
التدريب
تعتبر قضية الفصل بالنسبة للرابطة
هي القضية األولى ،والوزيرة هي احلكم
واخلصم ،حيث عبرت ع������ن قناعاتها
الش������خصية في اول اجتماع لنا معها،
وكان واضحا أنها املش������كلة الرئيسية
لتعطل املشروع ،فهي ليست محايدة،
وتقدمنا بشكوى ضدها في مجلس االمة.
وتفسير الرابطة لتأخير عملية الفصل
يعود لوجود متنفذين من القطاع اخلاص،
يفضلون عدم وجود بديل جلامعة الكويت
لالستفادة من االبتعاث الداخلي.
بكالوريوس الهندسة الكيميائية
مت جتهيز املش������روع من قبل القسم،
وبدوره رفع ال������ى مجلس االدارة الذي
اعطى موافقة مبدئية ،ولكن لالس������ف
الوزيرة قامت بتحويل������ه الى جلنة في
جامعة الكويت لديها موقف مسبق ومعلن
من رفض املشروع ،وكأن جامعة الكويت
اصبحت جهة حتكيم دولية .ونحن نرى
ان عملية حتويل املشروع هي «ابرة بنج»

أعرب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د.معدي العجمي عن امنياته أن تكون
احلكومة املقبلة حكومة تكنوقراط تقوم على اختيار الكفاءات
التي تستطيع النهوض بالدولة وتنفيذ املشاريع املعطلة ،وان
تكون بعيدة عن سياسة الترضيات واحملاصصة ،متمنيا التوفيق
لسمو رئيس مجلس الوزراء في اختيار وزيرا للتربية يكون أكثر
حيادية واحتراما خلصوصية كل مؤسسة تعليمية على حدة
وان تكون الهيئة موضع اهتمام بصفتها اكبر مؤسسة تعليمية
في الكويت ،وان تكون هناك عدالة في التعامل بني امتيازات
أعضاء هيئة التدريس س������واء في اجلامعة أو التطبيقي مبا

كلمة أخيرة
نحن في الرابطة ابوابنا مفتوحة للجميع
ملن لديه اي مشروع تنموي لهذه املؤسسة،
ونحن على استعداد لرعايته وتبنيه ،ونتمنى
ان نوفق في متثيل اعضاء هيئة التدريس
والدفاع عن حقوقهم ،ورسالتنا الى املدير
العام بأن يش������رك الرابطة في اللجان
املعنية في تطوي������ر الهيئة وأال تهمش،
ورسالتنا الى وزير التربية والتعليم العالي
الدكتورة موضي احلمود بأن تهتم بالهيئة،
وتنظر اليها بعني املساواة مع اقراننا في
جامعة الكويت.
لقد حققنا العديد من املكتس������بات
العضاء هيئة التدريس حيث مت اجناز
بدل احلافز ،والذي كان مطلبا منذ 14
سنة ،وارجاعنا حق صرف بدل االيجار
الى من قطع عنه ،باالضافة الى رفع سن
التقاعد من  65سنة الى  ،70وتوفير
شعب الفصل الصيفي ملن يرغب فيه من
اعضاء هيئة التدريس ،وتوفير خدمات
االنترنت بشكل متطور.

في ذلك االختيار ملناصب الدولة.
ومتنى د .العجمي أن تكون لدى وزير التربية القدرة على
اتخاذ قرار بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وأن يجعل
تلك القضية ضمن أولياته ،الن مشروع فصل القطاعني خيارا
ال بديل عنه خاصة وأن إدارة الهيئة نفس������ها هي من دعمت
عملية الفصل ووافق عليه مجلس اإلدارة ،وجاءت نتائج املكتب
االستشاري الكندي بضرورة فصل القطاعني كسبيل للنهوض
بهذه املؤسسة ،مشيرا إلى أن هذا املشروع سيؤدي إلى تقليص
املشاكل اإلدارية واألكادميية واملالية التي يتسبب بها تداخل
كال القطاعني.
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نبذة مختصرة عن

مسيرة الرابطة في ربع قرن
مت في يوم األربعاء املوافق 25/4/1985
م مبقر معهد الكوي������ت للتكنولوجيا
سابقاً ( كلية الدراسات التكنولوجية
حالياً ) انتخاب أول هيئة إدارية لرابطة
أعضاء هيئة التدريس باملعاهد التطبيقية،
كما مت أيضاً إقرار الالئحة األساسية
للرابطة ( والتي مت تعديلها في مارس
 2000م).
مقر الرابطة
كان أول مقر للرابطة عبارة عن شبرة
في أرض كلية التربية األساسية بنني
بالعديلية (معهد التربية للمعلمني سابقاً)
وبعد حترير دولة الكويت (أي عام )1992
مت تأجير فيال مبنطقة النزهة كمقر
للرابطة حت������ى يونيو  1998م ،حيث
انتقلت الرابط������ة إلي مقرها احلالي
بالعديلية.
رؤساء الرابطة
تولي رئاسة الهيئة اإلدارية للرابطة
حت������ى اآلن خمس������ة م������ن الزمالء
وهم-:
 - 1د .صالح عبد القادر العبد اجلادر
(.)1985-1990
 - 2د .محم������د محس������ن البصي������ري
(. )1998 - 1991
 - 3د .ب������در أحـــم������د النـــاش������ـــئ
(.)2005 - 1999
 - 4د .فيص������ل حم������د العن������زي
(.)2009 - 2005
 - 5د .مع������دي س������عود العجم������ي
( -2009اآلن ).

الدورات النقابية املختلفة
)1985-1986( - 1
)1986-1988( - 2
)1988-1990( - 3
)1991-1993( - 4
)1993-1995( - 5
)1995-1997( - 6
)1997-1999( - 7
)1999-2001( - 8
)2001-2003( - 9
)2003-2005( - 10
)2005-2007( - 11
)2007-2009( - 12
 -2009( - 13اآلن )
موجز لألنشطة
املختلفة للرابطة
أوال  :األنش������طة النقابي������ة  ....وم������ن
أهمها:
 - 1إعداد مشروع جابر التطبيقية.
 - 2العمل على وضع مناسب وعادل
ألعضاء هيئة التدريس ( كوادر 1986
.) 2006 ، 1997 ،
 - 3تخفيض العبء الدراس������ي لعضو
هيئة التدريس .
 - 4زيادة مرتبات الفصل الدراس������ي
الصيفي .
 - 5زيادة مكافآت الساعات الزائدة
عن النصاب.
 - 6إقرار املكافآت التشجيعية وبدل
اخلطر  ....الخ .
 - 7العمل على حل املشكالت املختلفة
ألعضاء هيئة التدريس .

 - 8املش������اركة الدائمة والفعالة في
تطوير العم������ل بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب وإدارتها وكلياتها
املختلفة .
 - 9العمل على حتقيق احلرية األكادميية
ألعضاء هيئة التدريس .
 - 10توثيق العالقة مع الروابط والهيئات
واملؤسسات األخرى داخل دولة الكويت
وخارجها .
 - 11املش������اركة الدائمة والفعالة في
دعم اجلهود املبذولة للدفاع عن دولة
الكويت وسالمة أراضيها وحتقيق خطط
التنمية بها .
ثانيا :األنشطة اإلعالمية ،ومن أهمها :
 – 1إصدار مجلة صوت الرابطة منذ عام
 1994وكذلك نشرة أخبار الرابطة.
 – 2إصدار النشرة اإلخبارية “ رابطة
نيوز “ .
 – 3نشر البيانات التي تصدها الرابطة
في مختلف املناسبات .
 – 4نش������ر أخبار الرابطة في مختلف
وسائل اإلعالم .
ثالثا :األنشطة الثقافية ،ومن أهمها :
 –1عقد احملاضرات والندوات .
 –2عقد اللقاءات املفتوحة .
 – 3عقد الدورات التدريبية .
 –4إصدار املسابقة الثقافية.
 –5إصدار األجندة السنوية.
 –6إصدار إمس������اكية ش������هر رمضان
املبارك .
 –7اإلعداد ملؤمتر عاملي بعنوان “ واقع
التعليم التطبيقي ودوره في حتقيق خطط
التنمية بدول اخلليج العربي “ وكان من

املقرر عقده في دولة الكويت خالل الفترة
من  14 – 12نوفمبر  1990ولكنه كان
من ضحايا الغزو الصدامي .
 –8املش������اركة في العدي������د من اللجان
واملؤمترات داخل وخارج الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
رابعا :األنشطة االجتماعية ،ومن أهمها :
 –1تنظيم العديد من رحالت العمرة .
 –2تنظيم العديد من الرحالت اخلارجية
( البحرين – األردن – إيران – ماليزيا
– الهند) .
 –3تنظي������م العديد من رحالت احلداق
.
 – 4تنظيم العديد من الرحالت الترفيهية
( اخليران – املخيمات – البر – املدينة
الترفيهية – أكوابارك ) .
 – 5تنظيم حفالت التعارف الس������نوية
واحلفالت اخلتامية لتكرمي املغادرين
واملتقاعدين والذين متت ترقيتهم .
 – 6تنظيم حفالت العبقات الرمضانية
والقرقيعان واملعايدات .
 – 7تنظيم املس������ابقات واألنش������طة
الرياضية .
 – 8تركيا  ،ماليزي������ا ( – )2تايالند ،
سيريالنكا – أسبانيا .
خامساً  :احتفاليات الرابطة مبناسبة
إنشائها:
 - 1احتفالي������ة مبناس������بة م������رور 15
سنة.
 - 2احتفالي������ة مبناس������بة م������رور 20
سنة.
 - 3احتفالية مبناسبة ربع قرن ( اليوبيل
الفضي ).
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رابطة تدريس التطبيقي نظمت لقاءا مفتوحا مع المبتعثين
لبحث الخيارات المتاحة أمامهم لصرف مستحقاتهم
أقامت الهيئة اإلدارية بالرابطة
لقاءا مفتوحا مع عدد من أعضاء
الهيئة التدريسية املبتعثني املعنيني
بقضية بدالت املبتعثني والتي ترفض
إدارة الهيئة صرفها لهم ممن
لهم احلق في صرف بدل طبيعة
العمل وبدل املكافأة التشجيعية
من عام  2006وحتى عام 2008
للتشاور حول التحركات الواجب
اتخاذها خالل الفترة القادمة
وبحث اخليارات املتاحة ومنها
رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة
للحصول على تلك البدالت.
أكد رئيس الرابطة د .معدي
العجمي على دور الرابطة املدافع
عن حقوق ومكتسبات أعضاء
الهيئة التدريسية ،مشيرا إلى
ان هذا اللقاء يأتي بهدف بحث
أبعاد مشكلة املبتعثني واخليارات
املتاحة أمام الرابطة التخاذها
دفاعا عن حقوق املبتعثني من
الهيئة التدريسية ،معتبرا أن تلك
القضية من القضايا التي تسيء
للهيئة كأكبر مؤسسة أكادميية
في الكويت وكان يفترض عدم
االجتماع لبحث موضوع أقره

القانون واللوائح ملجموعة من
الزمالء وكان األحرى بالهيئة
اتخاذ قرار فوري بالصرف بعد أن
قال القضاء كلمته العادلة ،مشيرا
إلى أن القضية ليست جديدة
ولكنها منذ العام  2006حينما
امتنعت الهيئة عن صرف بدل
طبيعة العمل والعالوة التشجيعية
للزمالء من املبتعثني على مدى
عامني ،ثم مت صرفها في العام
 2008إال ان الهيئة امتنعت عن
دفع تلك املستحقات بأثر رجعي
كاستحقاق ملجموعة من الزمالء
كانوا مبتعثني في تلك الفترة
والزالت مجموعة منهم باالبتعاث،
وحينما رفضت الهيئة صرف

تلك البدالت جلأت مجموعة من
تلك الشريحة للقضاء ورفعت
دعاوى قضائية بأحقيتها في تلك
البدالت وحكم القضاء لصاحلهم
حتى درجة التمييز.
وأشار د .العجمي إلى أنه التقى
مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق
النفيسي وبحث معه سبل حل
تلك القضية ووعد بأنه سيطلب
من وزيرة التربية ووزير املالية
التدخل حللها وديا دون اللجوء
للقضاء وال زلنا ننتظر منه الرد،
كما التقينا رئيس اللجنة املالية
مبجلس األمة النائب الفاضل
عدنان عبدالصمد والنائب عادل
الصرعاوي ،والنائب صالح املال،

والنائب ناجي العبدالهادي وطلبنا
دعمهم لهذه القضية وأن ميارسوا
دورهم الرقابي على وزارة املالية
وأن يرصد مبلغ تلك املخصصات
ضمن ميزانية الهيئة ووعدونا
خيرا ونأمل أن جند حال بديال
عن رفع دعاوى قضائية ألن ذلك
يكلف ميزانية الدولة عبئا أضافيا
متمثال في أتعاب مكاتب احملاماة
التي ستتولى رفع تلك القضايا،
مؤكدا أن الرابطة ستقف مع
أعضاء هيئة التدريس وتدعم أي
خيارات يرونها مناسبة للحصول
على حقوقهم.
من جهته استغرب أمني صندوق
الرابطة د .وليد العوضي هذا

املوقف من وزارة املالية ورفضها
صرف امليزانية املطلوبة لتلك
البدالت على الرغم من موافقة
ديوان اخلدمة ومجلس إدارة الهيئة
ورغم صدور أحكام قضائية،
مش������يرا إلى أن تعسف وزارة
املالية في هذا األمر سيكلف
املال العام أكثر من  85ألف دينار
أتعاب محاماة في حال مت رفع
تلك القضايا ،فضال عن قيمة
املبلغ األساسي لهذه البدالت،
مشيرا إلى أن الرابطة تنتظر
ما ستسفر عنه األيام املقبلة
لتحديد اخليار األنسب الذي
يحافظ على حقوق زمالئه من
املبتعثني.

الرابطة نظمت
ديوانيتها بعنوان

«الليبرانت»

نظمت الرابطة ديوانيتها اإلسبوعية
بعنوان «الليبرانت  -الكتب واملجالت
االلكترونية» وذلك بحضور نائب املدير
العام للشئون األكادميية املساندة أ.
د .عبدالله الكندري وعدد من عمداء
الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية ،
وحاضر بها كل من العميد املساعد
للمكتبات بالهيئة أ .عبدالرحيم الطاهر،
واملهندس محمد عباس ممثال عن شركة
فيرتس ،والسيد توماس برنانيان ممثال
عن شركة النظم العربية املتطورة.
أكد العميد املساعد للمكتبات بالهيئة
أ .عبدالرحيم الطاهر على أهمية هذا
املشروع لألكادمييني والباحثني حيث
تساعدهم في التعرف على أحدث طرق

البحث بشكل سريع من خالل شبكة
املكتبات العاملية واالنترنت ،ومتابعة
أحدث الكتب والبح������وث أوال بأول،
فاملشروع يجعل الباحث على تواصل
مستمر مع مصادر املعرفة االلكترونية
التي أصبحت ضرورة ملحة للجميع في
عهد املعلوماتية وتفجر املعرفة.
وقال الطاهر إن قضية املعلومات
من أهم قضايا العصر وهي في تزايد
مستمر مع مرور الوقت حتى أصبحت
تعرف مبا يسمى ثورة املعلومات ،وقد
أصبح جناح أي مؤسسة مرهون مبا
متلكه من معلومات .وأضاف الطاهر
ان العمادة ارتأت تنظيم تلك الندوة
بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس

لشرح كيفية التعامل مع قاعدة البيانات
اخلاصة بهذا املشروع الطموح الذي
يخدم الباحثني بالهيئة ،الفتا إلى أن
قسم الليبرانت بعمادة املكتبات مبثابة
بوابة الكترونية مركزية ميكن من خاللها
الوصول لعدد من قواعد املعلومات التي
تغطي مجاالت أكادميية وتخصصية
مختلفة ،ولفت إلى أن أعضاء الهيئة
التدريسية ميكنهم زيارة صفحة اليبرانت
على العنوان ( Libranet.paaet.
.) edu.kw
بدوره قام ممثل شركة فيرتس املهندس
محمد عباس بشرح الكثير من األمور
املتعلقة باملشروع ،وكيفية االستفادة
من قواعد البيانات والدخول عليها

والبحث فيه������ا واحلصول على آالف
الدوريات واملصادر والرسائل األكادميية
بنصوصها الكاملة أو مستخلصاتها،
وشرح كيفية حصول الباحث بالهيئة
على كلمة امل������رور اخلاصة بالدخول
على قواعد البيانات “ليبرانت” ،وقال
أن املش������روع يوفر مصادر معلومات
مجانية للباحثني ،ويتيح لهم إمكانية
استخدام الصفحة من أي موقع داخل
وخارج الهيئة ،وواجهة النظام تتميز
بأنها باللغت���ي��ن العربية واالجنليزية،
والواجهة موح������دة للبحث في جميع
قواعد البيان������ات ،فضال عن قائمة
هجائية تضم جميع الدوريات مرتبة
ترتيبا هجائيا.

8

NE

WS

w w w. p a a e t f a c u l t y. c o m
th
5
I s s u e - M a y. 2 0 1 1

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

>

ذك������ري������ات ال����راب����ط����ة

>

w w w. p a a e t f a c u l t y. c o m
th
5
I s s u e - M a y. 2 0 1 1

NE

WS

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

>

ذك������ري������ات ال����راب����ط����ة

>

9

10

NE

WS

w w w. p a a e t f a c u l t y. c o m
th
5
I s s u e - M a y. 2 0 1 1

نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

ديوانية الرابطة

“عوائق ترقيات أعضاء هيئة التدريس”
نظمت اللجنة الثقافية برابطة
أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي
في مقرها بالعديلية مساء
االثنني  17/4/2011ندوة
حتت عنوان «معوقات الترقية
العلمية وطرق التغلب عليها»
وحاضر بها كل من عضوا
جلنة الترقيات بالهيئة أ .د.
كامل الصالح و أ .د .بدور
املطوع ،وهما مؤلفا دليل الترقية
العلمية ألعضاء هيئة التدريس
الذي متت طباعته بالتعاون
مع الرابطة.
وبني د.الصالح خالل الندوة
أن من أبرز أسباب املشكالت
التي تواجه عضو هيئة التدريس
املتقدم للترقية أن يكون طلبه غير
مكتمل ،أو عدم إتباع السياسات
اخلاصة بالترقية ،أو تكون قائمة
احملكمني العلميني غير مكتملة،
مشيرا إلى أن قرار الترقية من
عدمه مير بعدة مراحل ،أولها
جلنة ترقيات القسم العلمي،
ثم جلنة ترقيات الكلية ،فلجنة
ترقيات الهيئة ليتم من خاللها
فحص طلب الترقية والتأكد
من استيفائه لكافة متطلبات
وشروط وإجراءات ومعايير
وقواعد الترقية.
وعن أس������باب تأخر إجناز
الترقية لعضو هيئة التدريس
قال د .الصالح أن هناك عدة
أسباب رئيسية ،منها أن يغفل
عميد الكلية ذكر مسمى الدرجة
العلمية ألعضاء جلنة ترقيات
القسم العلمي ،أو تكون الدرجة
العلمية ألحد أعضاء اللجنة
أقل من الدرجة العلمية للمتقدم
للترقية ،ثانيا االعتقاد اخلاطئ
لعضو هيئة التدريس بأنه مبجرد
استكماله مدة  4سنوات بوظيفته
وحضوره لدورات أو مهمات
علمية ومهنية وإعداده للبحوث
العلمية ونشرها ستتم ترقيته
بدون تأخير ،ثالثا عدم ترتيب
عضو هيئة التدريس مللف ترقيته
تبعا ملا هو وارد بالتسلسل بالئحة
الترقيات حيث يقدم كثير من
املتقدمني للترقية مستنداتهم
بأظرف بدون ترتيب ،األمر الذي

يؤدي إلى ضياع بعض املستندات
نتيجة متزق األظرف ،وعدم
انتباه أي من جلان الترقيات
لتوفر املستندات نتيجة عدم
ترتيب امللف ،إغفال املتقدم
للترقية لنتائج تقييم الطلبة
والقيام به كل عام ،وعدم ترتيب
السيرة الذاتية تبعا ملفردات
تسلسل الئحة الترقيات أو أن
تكون السيرة الذاتية للمتقدم
غير مبني بها مسمى رسالة
املاجستير والدكتوراه ،وعدم قيام
املتقدم بكتابة إقرار خطي بصحة
املعلومات ،وعدم قيام املتقدم
بتسليم ملف ترقيته والوثائق
املطلوبة بكتاب رسمي لرئيس
القس������م ليتم توثيق االستالم
حيث ال ميكن تعويض بعض
الوثائق أو أن تأخذ وقتا طويال
لتعويضها في حال فقدانها،
إغفال املتقدم لبعض شروط
الترقية الواردة بالالئحة مثل
نش������ر بحثني في عدد واحد
ملجلة علمية ،أو ينشر البحث
في مجلة علمية ويكون اسم
املتقدم للترقية مدرجا باملجلة
كمستشار أو مشارك في هيئة
حتريرها ،عدم توفير نسخة
أصلية من املجلة العلمية مع
طلب الترقية ،أو عدم كتابة
إقرار خطي والتوقيع عليه بان
األبحاث املقدمة منه للترقية غير
مشتقة من رسالة املاجستير أو
الدكتوراه ولم يسبق التقدم بها
للترقية ،أو عدم توفر نسخة من
قرار التعيني بالوظيفة احلالية
للمتقدم إلثبات مضي  4سنوات
من العمل الفعلي بالوظيفة من
تاريخ تقدمي الطلب ،وغيرها من
األمور التي يجب أن يتنبه لها
املتقدم للترقية واملوجودة بالتفصيل
في دليل الترقيات.
بدورها أوضحت عضو جلنة
الترقيات بالهيئة واملشاركة في
تأليف دلي������ل الترقيات أ .د.
بدور املطوع أنها وبالتعاون مع
د .كامل الصالح حاوال قدر
املستطاع وضع دليل للترقيات
يوفر السبل الكفيلة وحسب
الالئحة للتعرف على اخلطوات

العملية للحصول على الترقية
العلمية دون صعوبات أو عراقيل
إدارية ،نظرا لبعض املشاكل التي
يقع بها أعضاء هيئة التدريس
عند تقدمهم للحصول على
الترقية العلمية ،مشيرة إلى
أن تلك الترقية حق مكتسب
لعضو هيئة التدريس وليس
ألحد فضل عليه فيها ألن ذلك
مجهوده الشخصي ،ولذلك فقد
ارتأينا أنه يتوجب علينا ومن
خالل التجارب التي مررنا بها
أن نضع هذا الدليل بأيادي
الزمالء أعضاء هيئة التدريس،
ليوضح لهم اخلطوات التي من
خاللها يتفادون تأخر ترقياتهم
واجتياز أي معوقات ميكن أن
تواجههم.
وعن أهم القواعد واإلجراءات

التي يج������ب على عضو هيئة
التدريس مراعاتها قالت د.
املطوع ضرورة التسجيل سنويا
بتقييم األداء التدريسي مبركز
القياس والتقومي والتنمية املهنية،
وأن يقوم عضو التدريس بإعداد
ملفه قبل التقدم به بوقت كافي
ألنه مطلب أساسي للترقية أو
لطلب التفرغ العلمي أو الترشح
لوظيفة إشرافية ،وان يقدم طلب
ترقيته بداية الفصل الدراسي
سواء األول أو الثاني ،ويتوجب
على كل عضو تدريس إنشاء
«حقيبة وثائقية» يحتفظ فيها
بكافة القرارات الصادرة بشأنه،
ويحفظها في مكان أمني يسهل
الرجوع إليها بأي وقت لتوفر
له املعلومات الالزمة ،وعليه أن
يرتب سيرته الذاتية تبعا ملفردات

تسلسل الئحة الترقيات وإبراز
املؤهالت العلمية والوظيفية
وقائمة اإلنتاج العلمي باللغتني
العربية واالجنليزية ،أن يوزع
أبحاثه العلمية بني عدد من
البلدان وليس بلدا واحدا ،وان
يكون لديه بحثني على األقل
باللغة األجنبية.
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كادر الرواتب المقترح من الرابطة
الشك إن إعادة هيكلة مفردات وعناصر
الرواتب املقترحة سوف حتقق للهيئة
Εϭϼόϟ
ϲγΎγϻ ΐΗήϟ
ϝΪΑ
ϲϤϳΩΎϛϻ ΐϘϠϟ
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ΔόϴΒσ
ΎϬΘϤϴϗ
ΎϫΩΪϋ
ρϮΑήϣ ήΧ ρϮΑήϣ ϝϭ
ϞϤϋ
املزايا الكثيرة خاصة وان العنصر املادي
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
1385
50
8
1940
1540
هو أحد أهم العناصر في استقطاب
ΫΎΘγ
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
1085
20
8
1300
1140
الكفاءات واخلبرات وذوي التخصصات
النادرة من كافة بلدان العالم للعمل
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
1120
45
8
1680
1320
ϙέΎθϣ ΫΎΘγ
بالهيئة وذلك للنهوض بها كمؤسسة
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
820
20
8
1080
920
تعليمية وأكادميية وتطبيقية .وكانت
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
1000
40
8
1465
1145
آخر زيادة طرأت على رواتب أعضاء
ΪϋΎδϣ ΫΎΘγ
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
هيئة التدريس وفقا ملا اقره ديوان
700
20
8
905
745
اخلدمة املدنية بتاريخ 1/10/2006
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
890
20
8
1230
1070
ήοΎΤϣ
أي منذ (خمسة) سنوات األمر الذي
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
590
10
8
750
670
حذا بالهيئة إعادة النظر في إعادة
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
775
20
8
1119
959
هيكلة رواتب الهيئة التدريسية ملسايرة
αέΪϣ
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
475
10
8
675
595
متطلبات العصر خاصة في ضوء
إنشاء جامعات خاصة بالكويت ودول
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
715
20
8
1075
915
مجلس التعاون األخرى .إن اقتراح
ΪϋΎδϣ αέΪϣ
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
415
10
8
595
515
إعادة هيكلة عناصر رواتب أعضاء
هيئه التدريس والوظائف املساندة
ΡήΘϘϤϟ έΩΎϜϟ
620
15
5
840
765
ϲόϣΎΟ ΔΜόΑ Ϊϴόϣ
لها على الشكل املوضح باجلداول
ϲϟΎΤϟ έΩΎϜϟ
320
10
5
415
365
املرفقة سوف يكون له األثر الفعال
واملميزات الكثيرة باإلضافة ملا سبق خارج الهيئ������ة للحصول على مزايا التقاعدي أو مكافأة نهاية اخلدمة
بيانه وتوضيحه.
للمستفيدين.
مادية أخرى.
 التمسك بالعمل في الهيئة وعدم  -هذا وتأمل الرابطة ان تكون الهيئةونوجز بعض هذه املزايا
ً
االنتقال إلى عمل جديد بالقطاع العامة للتعليم التطبيقي عونا لها
فيما يلي :
 إن اقتراح إعادة الهيكلة سيحفز احلكومي أو اخلاص وخاصة باجلامعات في حتقيق أهدافها التي تسعى إلىاملستفيدين منها في تقدمي أقصى األهلية ,األمر الذي سيؤثر سلبا على حتقيقها وذلك باملوافقة على هذا
االقتراح وتقدميه الى ديوان اخلدمة
الهيئة في حالة تركها.
خدماتهم للهيئة.
 -عدم جلوء املستفيدين إلى االنتداب  -حتقيق الفائدة عن احتساب الراتب املدنية حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات

ΐϳέΪΘϟϭ ϲϘϴΒτΘϟ ϢϴϠόΘϠϟ ΔϣΎόϟ ΔΌϴϬϟΎΑ ΔϴϤϳΩΎϛϻ ΕΎϴϗήΘϟ ϡΎψϨΑ ΔτΒΗήϤϟϭ βϳέΪΘϟ ΔΌϴϫ ˯ΎπϋϷ ΔΣήΘϘϤϟ ΐΗϭήϟ
ΕΎϓΎϜϣ

ΔϨϬϣ ϝΪΑ

ΔϴόϴΠθΗ

ΔϴϋΎϤΘΟϻ Εϭϼόϟ
Ώΰϋ

ΝϭΰΘϣ

780

960

468

568

480

660

268

368

780

760

453

553

480

460

253

353

780

620

440

538

480

320

240

338

780

590

422

515

480

290

222

315

780
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التنظيمية واإلدارية لتطبيقه في اقرب
وقت.
ونؤكد هنا وجود نسبة مرتفعة من
التضخم خالل اخلمس س������نوات
املاضية حتتم مثل هذه الزيادة أسوة
بجهات حكومية أخرى مثل السلك
العسكري والقطاع النفطي وسلك
القضاء وقطاع األطباء.

الفائزون بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للعام 2010-2009
تهنئ رابطة أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي وهم كل من  :د .منصور محمد الش������مالي رئيس قس������م
التأمني والبنوك السابق في كلية الدراسات التجارية والذي فاز بجائزة
اإلنتاج العلمي للعلوم اإلدارية واإلقتصادية للعام .2010
وكذلك الدكتور أحمد محمد الكندري والدكتور حنفي محمود إسماعيل
من قسم الهندسة الكهربائية بكلية الدراس������ات التكنولوجية لفوزهما
بجائزة أفضل بحث في مجال العلوم والذي حمل عنوان:
Impact of using Natural trees on the electronic field
reduction of Kuwait high voltage transmission system.

> د .منصور محمد الشمالي

> د .أحمد محمد الكندري

الف مبروك للدكاترة وإلى مزيد من االنجازات ألعضاء هيئة التدريس الباحثني في الكليات التطبيقية
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نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

دكتور عبدالرزاق النفيسي يفتتح
مركز التدريب الجديد بالرابطة
قام مدير عام الهيئة د .عبدالرزاق
النفيسي بافتتاح مركز التدريب اخلاص
برابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديلية
والذي سيمنح فرص ملن يرغب من
أعضاء الهيئة التدريسية بتنظيم
دورات دورية تخصصة جلميع شرائح
املجتمع ,حيث أن املركز مزود بأحدث
األجهزة التدريبية .جاء اإلفتتاح في
اليوم املفتوح الذي مت مبقر الرابطة
يوم األثنني  4أبريل  2011بني مدير
عام الهيئة د .عبدالرزاق النفيسي
وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة.

تدشين موقع
الرابطة االلكتروني

حكمة العدد

إبحث أنت عن املعرفة,
فاملعرفة ال تبحث عن أحد

دشن مدير عام الهيئة د .عبدالرزاق
النفيسي املوقع االلكتروني للرابطة الذي
يعتبر همزة الوصل بني أعضاء الهيئة
التدريسية وبني الرابطة ليسهل عليهم
تقدمي ما لديهم من شكاوى أو مقترحات
ولالطالع على كافة البرامج واألنشطة
التي تقدمها الرابطة .وكذلك للتواصل
مع أعضاء هيئة التدريس وعرض أنشطة
وفعاليات الرابطة والتواصل معهم بشكل
مستمر.
www.paaetfaculty.com

!!!!!

مصيبة اللجنة التعليمية مبجلس األمة:

نش������رت الصحف الكويتية يوم  25/4/2011أن اللجنة
التعليمية مبجلس األمة ارتأت بعد دراسة املقترحات املقدمة من
النواب الذهاب إلي عدم فصل التعليم التطبيقي عن التدريب
وذلك “ لورود معلومات تؤكد عدم جدواه” ..........
يا تري ما هي هذه املعلومات التي غيرت القناعات؟ وهل تتخذ
مثل هذه القرارات املصيرية بهذه السرعة والبساطة؟......
وهل تدري اللجنة التعليمية أن دول العالم املتقدمة تكنولوجيا ُ
تتواجد بها جامعات أكادميية جنب إلي جنب مع اجلامعات
التطبيقي������ة وأن كالهما ضروري وأساس������ي لنهضة البالد
وتنميتها ؟ فإذا كانت اللجنة تدري فتلك مصيبة وإذا كانت
ال تدري فاملصيبة أعظم!!!!!!!!!.

أناتول فرانس
أسرة التحرير
رئيس التحرير

د .أحـمـد الحـنـيـــان

مستحقات املنتدبني:

يشكو كثير من املنتدبني من عدم صرف مستحقاتهم
املالية منذ عامني أو أكثر!! ...........
وس������ؤالنا هو هل يرضي مسئولو الهيئة أو أي من
العاملني بها أن تتأخر رواتبهم ومكافئتهم نفس املد
أو حتى ملدة شهر واحد ؟ أليس من العدالة أن تكون
املعاملة باملثل للجميع؟

نواب رؤساء األقسام:

قام بعض عمداء الكليات بتكليف عدد من الزمالء
مبهام نواب رؤساء األقسام العلمية املختلفة.
وجنح كثي������ر منهم ف������ي أداء هذه امله������ام بصورة
مرضية.
وسؤالنا هو :متى يتم صدور قرارات رسمية بتكليفهم
بهذه املناصب اإلشرافية حتى يحصلوا على حقوقهم
األكادميية واملادية املرتبطة بهذه املناصب؟

االشراف العام

د .أحــمــدعــــرفـــة
هيئة التحرير

د .حنـــــان المـزيـدي
د .سـويـلـم محــمـد
أ.عـــادلحـــمــــودة
يسرنا استقبال ارائكم
وأخباركممن خالل مراسالتكم
على االيميل التالي

rabitanews@hotmail.com

