6th Issue - Nov. 2011

Rabita News

w w w. p a a et f a cul ty. co m

نش��رة دورية تصدره��ا اللجن��ة الثقافية برابط��ة أعضاء هيئ��ة التدريس للكلي��ات التطبيقية
العدد السادس  -نوفمبر 2011

PAAET FACULTY ASSOCIATION

الإفتتاحية
يعتب��ر التعلي��م التطبيقي رافدا أساس��يا للتعليم في دولة
الكوي��ت حيث تحرص الهيئ��ة العامة للتعلي��م التطبيقي
والتدريب على توفير مقعد دراس��ي لكل طالب كويتي من
المتقدمي��ن إليها في كل فصل دراس��ي م��ع توفير كوادر
تدريسية على أعلى مستوى لضمان جودة المخرجات.
وعلى الرغم مما توف��ره الهيئة إال أن هناك تفرقة واضحة
في المميزات بين الهيئة التدريس��ية بالجامعة ونظيرتها
بالتطبيق��ي ،حي��ث نجد المس��ئولين بالدول��ة ال ينظرون
لكلت��ا المؤسس��تين بمنظور واحد وهن��اك تفرقة واضحة
بي��ن المزايا التي تحص��ل عليها الهيئة التدريس��ية بكلتا
المؤسس��تين ،لدرجة أن المخصصات المالية ومستحقات
الهيئ��ة التدريس��ية بالتطبيق��ي ربم��ا تصرف بع��د مرور
عامين على موعد استحقاقها ،كما إن سياسة إدارة الهيئة
وتخاذلها في الدفاع عن قضايا وحقوق الهيئة التدريس��ية
س��بب رئيس��ي فيم��ا يعانيه عض��و هيئ��ة التدريس على
المستوى األكاديمي والمستوى اإلداري والمالي.
ففي الوقت الذي توفر التطبيقي مقعدا لكل طالب نجد أن
الجامعة تعثرت وعجزت عن استقبال الطلبة راغبي االلتحاق
بها ،حيث عجزت عن قبول  2095طالب حينها فرضت ادارة
الجامعة ش��روطها لقبول الطلبة من المستوفين للشروط
في هذا العام وتم تحويل عدد كبير منهم للتطبيقي وعلى
الرغم من كل ذلك نجد مجلس الوزراء يكلف وزارة المالية
وديوان الخدمة المدنية للتنسيق مع إدارة الجامعة لتوفير
االحتياجات المالية والبش��رية واإلجرائية لزيادة إمكانيات
الجامع��ة ،فضال ع��ن توفير بعض المزايا للمس��اهمة في
تخفيف العبء المتزايد نتيجة زيادة أعداد الطلبة.
إن رابط��ة أعض��اء هيئ��ة التدري��س ال تنكر عل��ى الهيئة
التدريس��ية بالجامع��ة زي��ادة المزايا الت��ي يتمتعون بها،
ولكنه��ا تحذر في الوقت نفس��ه من مغب��ة تجاهل الهيئة
التدريس��ية بالتطبيقي وعدم ش��مولهم بالمزايا التي تقر
بي��ن الحين واآلخ��ر لنظرائهم بجامعة الكوي��ت ،كما أنه
في حال اس��تمرار هذا التجاهل لحقوق الهيئة التدريس��ية
بالتطبيقي ،ستس��عى الرابط��ة لحث أصح��اب القرار على
مساواة الهيئة التدريسية بالتطبيقي بزمالئهم في جامعة
الكوي��ت ،ومطالبة وزارة المالية ودي��وان الخدمة المدنية
تحقيق العدالة االجتماعية وإقرار كافة الحقوق التي تنادي
بها رابطة تدريس التطبيقي ومس��اواة الهيئة التدريسية
بكلتا المؤسس��تين ف��ي كافة المزاي��ا والمخصصات .كما
تناش��د الرابطة تدخل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير
التربية والتعليم العالى أحم��د المليفي ومدير عام الهيئة
الدكتور عبدالرزاق النفيس��ي لس��رعة إقرار الكادر الجديد
وإقرار اإلعتمادات المالية الالزمة للس��اعات اإلضافية لهذا
الفصل والفصل القادم.
إن الرابط��ة ماضية في مس��اعيها الرامي��ة لحصول عضو
هيئ��ة التدري��س بالتطبيق��ي عل��ى حقوق��ه كامل��ة وغير
منقوصة ،وسوف تس��تمر تلك الجهود حتى تتم مساواته
بالمؤسس��ات األكاديمي��ة المماثل��ة ،مؤك��دة أن كاف��ة
الخيارات مطروحة لتحقيق هذا الهدف ،الفتاة إلى أنها لن
تقبل بتل��ك التفرقة غير المبررة بين عضو هيئة التدريس
بالتطبيقي وزمالئه في المؤسسات التعليمية المناظرة.

لقاءات الرابطة

مع معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي

قام��ت الرابطة بعدة زي��ارات الى وزير التربي��ة ووزير التعليم
العالي أحمد المليفي .وناقش��ت عددا من القضايا األكاديمية
الخاصة بالهيئة التدريس��ية ،وتخص الهيئة بش��كل عام وقد
جاء على رأس��ها قضية فصل القطاعين ،حيث اس��تعرض وفد
الرابط��ة تلك القضية منذ بدايتها وما مرت به من صعوبات،
وفند الوفد أس��باب إصرار الرابطة عل��ى عملية الفصل ومدى
االيجابيات التي ستعود على الهيئة بعد تطبيق عملية الفصل
فضال عن مساهمة عملية الفصل في القضاء على العديد من

المشاكل اإلدارية والمالية التي تعانيها الهيئة بسبب تداخل
القطاعين ،مشيرا إلى أن الوفد طالب خالل اللقاء ضرورة عقد
اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للبت في العديد من القضايا.
كما أش��ار رئي��س الرابطة الى ض��رورة مس��اواة أعضاء هيئة
التدري��س بالهيئ��ة بنظرائه��م بالجامع��ة من حي��ث المزايا
األكاديمي��ة والمالي��ة ,ووع��د الوزي��ر بارس��ال كت��اب ال��ى
مجل��س الخدم��ة المدنية يعزز مبدأ المس��اواة بين أس��اتذة
المؤسستين.

الرابطة

التقت رئيس ديوان
الخدمة املدنية
قام وفد م��ن الرابطة برئاس��ة د.مع��دي العجمي بلقاء
معالي وزير الداخلية رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ
أحمد الحمود الصباح لعرض ما تعانيه الهيئة التدريسية
بالتطبيقي من عقبات وعدم مس��اواتهم بالمؤسس��ات
التعليمية المناظرة ،مش��يرا إلى أن اللقاء تطرق ألهمية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في البالد ،والدور الفعال
الذي يقوم ب��ه أعضاء هيئة التدريس م��ن خالل تخريج
كوادر فنية وعمالة وطنية متنوعة.
وعرض��ت الرابط��ة عل��ى وزي��ر الداخلية رئي��س ديوان
الخدمة المدنية عددا من القضايا جاء على رأسها ضرورة
مس��اواة أعضاء هيئ��ة التدريس بالتطبيق��ي بنظرائهم
بالجامع��ة من حيث االمتيازات المعنوية والمادية ،فضال
عن تق��دم الرابطة بمل��ف يحتوي على ج��دول الرواتب
المقت��رح للهيئة التدريس��ية بما يتناس��ب م��ع وضعها

االجتماع��ي والجه��ود التي تبذله��ا لالرتق��اء بالعملية
التعليمية ،وطالبت الرابطة بعرضه على مجلس الخدمة
المدنية ،حيث لفت رئيس الرابطة د .معدي العجمي الى
أن بعض خريجي كليات التطبيق��ي يتقاضون رواتبا في
جهات عمله��م تفوق رواتب أعضاء هيئة التدريس وهذا
غير منطقي.
وتوجه رئيس الرابطة بجزيل الش��كر والعرفان للش��يخ
أحمد الحمود على حسن اس��تقباله لوفد الرابطة وسعة
صدره في االس��تماع لقضايا وهموم الهيئة التدريسية،
مش��يرا إلى أن الوزير الشيخ أحمد الحمود تفهم مطالب
الرابط��ة ووعد بتعزيز مبدأ المس��اواة ف��ي الكوادر بين
الجامع��ة والتطبيق��ي ،كم��ا وعدن��ا بالنظر ف��ي جدول
الروات��ب ال��ذي اقترحته الرابطة (ال��كادر) في ظل توجه
الدولة الجديد الخاص بالرواتب بشكل عام.
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أنصفنا يا معالى الوزير

تم توجيه هذا الكتاب للوزير أحمد املليفي

السيد الفاضل  /أحمد املليفي
وزير التربية ووزير التعليم العالي
تحية طيبة وبعد ,,,
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

املحترم

يطي��ب لنا أن ننتهز هذه الفرصة لننقل لكم أس��مى آيات التقدير واالمتنان م��ن اإلخوة أعضاء الهيئة
اإلدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
إن المكانة العلمية واألدبية التي يتمتع بها أساتذة الهيئة في المجتمع  ،ال تقل مكانة عن عضو هيئة
التدريس بالجامعة ,وهذا ما اكدته الكثير من األجتماعات و المكاتبات مع ديوان الخدمة المدنية بأن كافة
الحقوق التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يجب أن تش��مل أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي
وذل��ك من منطلق مبدأ المس��اواة بين أعضاء هيئة التدريس بم��ا في ذلك كافة االمتيازات الحاصل عليه��ا عضو هيئة التدريس في
الجامعة والعكس صحيح بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس في التطبيقي .
و إن الكادر الصادر من ديوان الخدمة المدنية في  9/2006لكل من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي س��اوى بينهم في المركز المالي في ما يتقاضونه
من البدالت والراتب األساسي وبدالت التمثيل و العالوات ومكافأة نهاية الخدمة  ,كما إن كافة المهام الملقاة على عضو هيئة التدريس متساوية إن كان في الجامعة
أو في التطبيقي من حيث عدد األبحاث المطلوبة للترقية أو النصاب التدريس��ي أو حتى الجامعات التي يبتعث إليها أو التي تخرج منها  ,مما يؤكد ان المركز القانوني
ايضا متساوي .
بل يتفوق عضو هيئة التدريس في التطبيقي عن نظيره في الجامعة من حيث أعداد الطلبة الكبير المطلوب منه تدريس��ها و بطاقم مس��اند من الكادر اإلداري يقل
كثيرا عن نظيره في الجامعة و هذا ما تؤكده احصائيات الس��اعات الزائدة التي يتحملها ناهيك عن عدد المنتدبين الذين تنتدبهم الكليات و الذين يقدرون بنس��بة
تفوق  60%من عدد اعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات.
لذا نس��تغرب وعلى الرغم إن معاليكم و وزير التربية الس��ابق رؤس��اء المجلس األعلى للجامعة وكذلك مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ,كنتم
حريصي��ن اش��د الحرص على منح مزايا ألعض��اء هيئة التدريس بالجامعة وتجاهلها ألعضاء هيئة التدريس بالهيئة العام��ة للتعليم التطبيقي والتدريب على الرغم من
أن المرك��ز المالي والقانوني متس��اوي لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو التطبيقي وه��ذا التناقض في المعاملة تبين جلياً في اجتماعات مجلس الجامعة في
الفترة األخيرة والتي اقرت بها مزايا مالية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت دون النظر إلى إقرار مزايا مماثلة ألعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب .
ل��ذا نتق��دم لمعاليك��م بهذا الكتاب مطالبين أن يك��ون المركز المالي لعضو هيئة التدريس في الهيئ��ة العامة للتعليم التطبيقي مماث� ً
لا للمركز المالي لعضو هيئة
التدريس في جامعة الكويت و ان جميع المزايا التي اقرت للجامعة تقر للهيئة بالسرعـة الممكنة.
إن الرابطة بمس��يرتها تنتهج أس��لوب الحوار البناء قبل كل شيء بمراجعة الجهات اإلدارية والمختصة إلنصاف حقوق أعضائها ومتابعتها أمام كافة الجهات الرسمية ,
لكن الرابطة لن تتوانى من طرق جميع السبل إن أهدرت أو أجحفت حقوق أعضائها في حال عدم مساواتهم بنظرائهم في جامعة الكويت من دون تمييز أو تفرقة.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر و اإلحترام ،،،،،

رئيس الرابطة
د .معدي العجمي

نحن

 .....وكادر الجامعة الجديد

أعدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة دراسة اقتصادية اكدت ضرورة تعديل كادر الجامعة الحالي .وسيتضمن الكادر الجديد
حصول أعضاء هيئة التدريس علي الراتب التقاعدي كامال دون أي استقطاعات مالية ،وإقرار التأمين الصحي -حل مشكلة تعليم أبناء
أعضاء هيئة التدريس.
وقد نشرت صحيفة (الجريدة يوم  )19/11/2011أن مجلس الجامعة بريأسة الوزير المليفي وافق علي الكادر المقترح واحاله لديوان
الخدم��ة المدنيةبموافقة من وزير التربية .ونحن ندعم بش��دة حقوق أعضاء هيئة التدري��س بالجامعة ونهنئتهم بمجلس إدارتهم
(مجلس الجامعة) الذي ال يخذلهم وال يتواني عن تلبية مطالبهم وحقوقهم.
كما نس��أل – أليس من حق هيئة التدريس بالتطبيقي المس��اوة مع زمالئهم بالجامعة ....وأذا بحثت عن الس��بب في عدم المساوة
(أحيان��ا كثيرة) بالرغم من تبعيتهم جميعا لوزير واحد ،فأنك س��وف تجد العجب وهو تش��يكلة مجل��س إدارتنا الذي ال يتبني حقوقنا
والسبب هو أن جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة تقريبا من خارج هيئة التطبيقي ....متى ينصلح الحال؟؟؟
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النائب الدكتور جمعان الحربش

يدعو إلى مساواة هيئة التدريس بالتطبيقي
بنظرائهم في الجامعة ويحذر من وقوع أزمة وشيكة

أعض��اء هيئة تدري��س التطبيقي
قبلوا مق��ررات إضافية زيادة على
نصابه��م لح��ل مش��كلة القبول
بعد لقائه يوم  28سبتمبر  2011بالهيئة اإلدارية لرابطة
أعض��اء هيئة التدري��س للكليات التطبيقي��ة ,دعا النائب
الدكت��ور جمعان الحربش (رئيس اللجنة التعليمية حينئذ)
وزي��ر التربية ووزي��ر التعلي��م العالي أحم��د المليفي إلى
انص��اف أعضاء هيئة التدريس ف��ي الهيئة العامة للتعليم
التطبيق��ي والتدريب ومس��اواتهم بنظرائه��م في جامعة
الكويت ,الس��يما فيم��ا يتعل��ق بقيمة ب��دل المحاضرات
اإلضافية التي تزيد عن العبء الدراسي.
أزمة وشيكة
وحذر النائب الحربش من أزمة وش��يكة في هيئة التعليم
التطبيقي عندما تتعطل الدراسة في بعض الكليات.
إنصاف وتقدير مطلوبان
وأض��اف الحربش أن م��ن حق أعضاء هيئ��ة التدريس في
التطبيق��ي إنصافه��م منوه��اً بجهودهم المش��كورة في
حل مش��كلة قبول الطلب��ة في الهيئة نتيج��ة لموافقتهم
على تدريس مقررات إضافي��ة تزيد على نصابهم وهو ما
يتطلب تقدي��را من الوزير المليف��ي المطالب بإنصافهم
وتوفير الموازنة الالزمة ترسيخاً لمبدأ المساواة.

إقرار بدل الساعات
اإلضافية مستحق من
باب المساواة والعدل
واإلنصاف
التطبيقي إستوعبت
أضعاف ما استوعبته
الجامعة بسبب موافقة
هيئة التدريس بالتطبيقي
على قبول الساعات الزائدة
إذا توقفت الدراس��ة في التطبيقي فسيتحمل المليفي المسئولية
أطال��ب رئي��س ال��وزراء باالناب��ة التدخ��ل لحس��م الموض��وع

إنطباع سيئ
ورأى الحرب��ش أن معامل��ة اعض��اء هيئ��ة التدري��س في
التطبيقي بدرجة أقل من تلك التي يحصل عليها نظراؤهم
في الجامعة من شأنه ترك انطباع سيئ لدى شريحة مهمة
تستحق االمتيازات المادية والمعنوية التي تناسب وضعها
االجتماعي وجهودها لالرتقاء بالتعليم.
مطالبة مستحقة
وأكد الحربش أن األزمة قادمة إذا لم يصدر قرار المساواة,
مش��يراً إلى أن كلية التربية األساس��ية على سبيل المثال
فيها  2200ساعة بمعنى أن الدراسة ستتعطل في الكلية,
كما أكد الحربش أن هذه المطالبة مستحقة وأن االنصاف
أصب��ح مطلباً ال مناص منه ,مخاطبا رئيس الوزراء باإلنابة
الشيخ جابر المبارك التخاذ االجراءات الكفيلة بانصاف هذا
القطاع التعليمي المهم.

كل الش��كر لجمي��ع الصح��ف الكويتية
التي تابعت باهتمام بالغ هذه القضية
وأعطتها حقها ف��ي التغطية اإلعالمية
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في الجمعية العمومية غير العادية

الرابطة نادت بإقرار حقوق األساتذه
أو اإلضراب عن تدريس الساعات اإلضافية

من العدالة المساواة
بين الهيئات التدريسية
في المؤسسات
التعليمية المناظرة
بحض��ور أعضاء الهيئ��ة اإلدارية لرابط��ة أعضاء هيئة
التدري��س للكلي��ات التطبيقي��ة ف��ي الهيئ��ة العام��ة
للتعلي��م التطبيقي والتدريب ،وأعداد كبيرة من أعضاء
الجمعي��ة العمومية ،عق��دت رابطة أعض��اء التدريس
بالتطبيق��ي جمعيته��ا العمومي��ة غي��ر العادي��ة يوم
األربعاء  2011/9/14بمقر الرابطة بالعديلية ،وذلك
لمناقشة جدول األعمال المتضمن أربعة بنود تلخصت
ف��ي التالي :مناقش��ة المطالبة بإق��رار الحوافز المالية
الخاصة بالساعات الزائدة ،والمطالبة بإصالح األوضاع
في قطاع الشؤون اإلدارية والمالية ،والمطالبة بإيقاف
ق��رارات اإلحالة للتقاعد للهيئة التدريس��ية ممن بلغوا
الس��ن القانوني��ة لحي��ن رفع س��ن التقاع��د بالتعديل
التش��ريعي للقانون ،وأخيرا مناقش��ة مقت��رح الرابطة
الخاص بالتوقف عن أخذ الساعات الزائدة عن النصاب
لحي��ن االس��تجابة لمطال��ب الرابطة ،وت��م التصويت
لصالح هذا المقترح.
افتت��ح رئي��س رابطة أعض��اء هيئة التدري��س د .معدي
العجمي فعاليات انعق��اد الجمعية غير العادية بالترحيب
بأعض��اء الجمعي��ة العمومي��ة متطرق��ا لبعض نصوص
الالئح��ة التي على أساس��ها تمت الدع��وة النعقاد تلك
الجمعي��ة غي��ر العادي��ة وق��ال ان الجمعي��ة س��تناقش
الموضوعات س��الفة الذكر الواردة في ج��دول األعمال،
ودعاهم للتصويت على المقترحات المطروحة على جدول
األعمال والتكاتف للضغط على المسؤولين إلقرارها.
وق��ال د .العجمي إن قضية الس��اعات الزائدة بدأت منذ
بداية العام الماضي حينما أقر للهيئة التدريسية بجامعة
الكوي��ت  2000دينار للمقرر األول 1000 ،دينار للمقرر
الثان��ي وتم تطبيق تلك الزيادة خالل الفصل الدراس��ي

4

الثاني م��ن العام الماض��ي ولم يقر للهيئة التدريس��ية
بالتطبيق��ي حت��ى اآلن عل��ى الرغم م��ن أن الرابطة قد
طالب��ت ب��ه بالتزامن م��ع زمالئن��ا في جامع��ة الكويت
وقدم��ت مذكرة بهذا الش��أن لمدير ع��ام الهيئة آنذاك
د .يعق��وب الرفاع��ي وطالبن��ا بإدراجها ف��ي أول اجتماع
لمجل��س إدارة الهيئ��ة وبالفعل تم إدراجه��ا ،ولكن د.
الرفاع��ي في ذلك الوقت اعتذر ع��ن التجديد كمدير عام
للهيئة وتوقفت الهيئة لمدة ش��هرين تقريبا ولم تعقد
أي اجتماع��ات لمجلس اإلدارة لحي��ن اختيار مدير جديد
فالتقينا وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الس��ابقة د.
موضي الحمود فوعدتنا بمس��اندتنا في مطالبنا العادلة
ولكن الوق��ت لم يس��عفها ،وبعد تعيي��ن د .عبدالرزاق
النفيس��ي مدي��را للهيئة ل��م يعقد أي اجتم��اع لمجلس

اإلدارة إال مطل��ع الفصل الدراس��ي الثاني فتغيبت وزيرة
التربية بس��بب ح��ل الحكومة والغي االجتم��اع ،والتقت
الرابطة المدي��ر الجديد للهيئة د .عبدالرزاق النفيس��ي
وكذل��ك وزير التربية وزير التعليم العالي األس��تاذ أحمد
المليفي حيث تفهما مطالبنا ووعدانا بالوقوف الى جانب
تلك المطالب ودعمها من منطلق انه مبدأ عادل يساوي
بي��ن الهيئات التدريس��ية وبين المؤسس��ات التعليمية
المناظ��رة ،وبالفعل ت��م عرض الموض��وع على مجلس
إدارة الهيئة وتمت الموافقة على المذكرة التي تقدمت
به��ا الرابطة مع تش��كيل لجنة لوض��ع ضوابط الصرف
لتل��ك الس��اعات الزائدة وقد حس��مت الموافق��ة عليها،
وخالل اجتم��اع مجلس اإلدارة المقبل س��تقر الضوابط
المنظمة لعمل الصرف.
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وأش��ار د .العجمي إلى أن أزمة القبول التي حدثت مؤخرا
بجامعة الكويت ت��م حلها بالضغط عليها لقبول 2000
طالب زيادة عن الذين كان مقررا قبولهم فرفضت إدارة
الجامع��ة قبول ه��ذا العدد ودخلت في خالف��ات مع وزير
التربية ورفع األمر لمجل��س الوزراء فأقروا للجامعة زيادة
استثنائية لمدة فصلين دراس��يين بواقع  3000للمقرر
األول وأخرى للمقرر الثاني وهي زيادة استثنائية فالتقينا
وزي��ر التربية وطالبناه بمس��اواة الهيئة التدريس��ية في
المؤسس��تين باعتبار أن أعض��اء هيئة التدريس يحملون
نفس الدرج��ات العلمية وخريجي نفس الجامعات ونفس
العمل الذي يؤديه الزمالء في المؤسس��تين واحد بل أن
عضو التدريس بالتطبيقي يتحمل أعباء أكثر نظرا للكثافة
الطالبية بالتطبيقي ،فليس من المقبول أن يكون سقف
مكافأة المقررين بالتطبيقي  800دينار في حين يتقاضى
زميله بالجامعة  6000دينار وهذا أمر غير مقبول ،فأبلغنا
الوزير ب��أن إدارة الجامعة هي م��ن تفاوضت مع مجلس
الوزراء في حين أنه س��أل إدارة الهيئة عن إمكانية قبول
جمي��ع المتقدمي��ن إليها فأكدوا ق��درة الهيئة على ذلك
دون التط��رق ألي زي��ادات أو حوافز للهيئة التدريس��ية،
ويأتي ذلك على حس��اب عضو هيئ��ة التدريس والقاعات
الدراس��ية ،مش��يرا إلى أن الوزير المليف��ي تفهم الوضع
وطلب منا أن نجتمع مع مدير الهيئة وما يتم االتفاق عليه
فس��وف يتبناه باجتماع مجلس اإلدارة ،وبالفعل اجتمعنا
بالمدي��ر العام د .عبدالرزاق النفيس��ي وأبلغناه بمطالب
الرابط��ة وأن هناك جمعية عمومية غي��ر عادية وأحطناه
علما بما يتضمنه جدول أعم��ال الجمعية ،وطالبناه برفع
مذكرة لالجتماع المقبل لمجلس اإلدارة بضرورة مساواة
هيئة التدريس بنظرائهم في الجامعة ووعدنا بتقديمها،
وأبلغن��اه بأن الرابطة ماضية في تطبيق قرارات الجمعية

العمومي��ة لحين تطبيق ذل��ك وحصول األس��اتذة على
مستحقاتهم كاملة.
هذا وقد تم فتح باب النقاش واألس��ئلة ألعضاء الجمعية
العمومي��ة وكانت هناك عدة مداخ�لات تركزت غالبيتها
في توجيه الش��كر ألعضاء الهيئ��ة اإلدارية للرابطة على
مساعيهم الرامية للحفاظ على حقوق ومكتسبات الهيئة
التدريسية ،وبعضهم قال ان الدعوة النعقاد تلك الجمعية
خط��وة جي��دة ولكنها ج��اءت متأخرة في ظل م��ا تعانيه
الهيئة التدريس��ية من ظلم وعدم مساواة بالمؤسسات

األكاديمية المناظرة ،وبعد قفل باب المناقش��ة بناء على
طل��ب بعض األعضاء تم التصويت عل��ى مقترح الرابطة
الخاص باالمتن��اع عن قبول التكليف بالس��اعات الزائدة
لتأتي نتيجة التصويت بأغلبية كاس��حة لصالح المقترح،
فطالب رئيس الجمعية العمومية رئيس الرابطة د .معدي
العجم��ي من األعضاء بضرورة البدء فورا في تطبيق قرار
الجمعي��ة العمومية وحث باقي الزم�لاء على التفاعل مع
القرار وتطبيقه ليكون ورقة ضغط على من بيدهم القرار
للموافقة على مطالب الرابطة.
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مركز الرابطة للتدريب

بدأ نشاطه في أكتوبر 2011

خصم خاص

()% 50

ألعضاء هيئة التدريس

بدأ مركز التدريب بالرابطة نش��اطه به��دف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس من خالل
الدورات المتنوعة التي يقدمها االمركز بأس��عار زهيدة (تنافسية) وكذلك باختيار مواعيد
مناس��بة لهذه ال��دورات باالضافة إل��ى امكانية تقدي��م أعضاء هيئ��ة التدريس دورات
متخصصة تخدم المجتمع.
مقرراتك االلكترونية مع غوغل
كان��ت الدورة األول��ى للمركز العام الدراس��ي الحالي بعنوان “مقررات��ك االلكترونية مع
غوغل” وقد قام الدكتور خالد الكندري من كلية التربية األساس��ية مشكوراً بتقديم هذه
الدورة حس��ب ج��دول الدورات التدريبي��ة للمركز خالل الفاترة م��ن  24إلى  26أكتوبر
 .2011وكان��ت الدورة عبارة عن ورش��ة عمل تهدف إلى تحوي��ل المقررات من النمط
التقلي��دي إلى النموذج االلكترون��ي حيث تم عرض تجربة ناجحة ألحد المقررات التي تم
تحويله��ا .وحضر الدورة عدد م��ن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراس��ات التكنولوجية
في مقدمتهم د .وائل الحساوي عميد الكلية والدكتور عبدالعزيز النجار العميد المساعد
للش��ؤون األكاديمية وحصل المشاركون في نهاية الدورة على شهادة حضور من مركز
الدورات بالرابطة.

يحصل المشارك
في نهاية الدورة
على شهادة حضور
من مركز الدورات
برابطة أعضاء
هيئة التدريس

للراغبين في
تقديم أي
مقترحات لدورات
تخصصية
اإلتصال بمركز
التدريب

ويسر مركز التدريب التابع لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن يقدم أول باقة من دوراته وهي كالتالي :
التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الدورات التدريبية لمركز الرابطة للتدريب

اسم الدورة

الوقت

األيام

التاريخ

الرسوم

مقرراتك إلكترونية مع غوغل

8:30 - 5:30

3

2011 | 10 | 24-26

مجانية

تحليل مالي للمبتدئين

8:30 - 5:30

4

2011 | 11 | 13-16

 60د.ك

فن القيادة في العمل إدارة وسطى وإشرافية

8:30 - 5:30

4

2011 | 11 | 27-30

 60د.ك

كيف تحصل على الدكتوراه

8:30 - 5:30

4

2011 | 12 | 4-7

 60د.ك

فن فهرسة الحاسوب( ) Endnote +zotero

8:30 - 5:30

4

2011 | 12 | 18-21

 60د.ك

المشروع الخاص من الفكرة إلى الواقع

8:30 - 5:30

4

2012 | 1 | 8-11

 60د.ك

مهارات التدريب المدرب الناجح (كيف تعد دورة تدريبية)

8:30 - 5:30

4

2012 | 1 | 22-25

 60د.ك

رتب حياتك ( إدارة األولويات )

8:30 - 5:30

4

2012 | 2 | 5-9

 60د.ك

فن االلقاء والتأثير على اآلخرين

8:30 - 5:30

4

2012 | 2 | 19-22

 60د.ك

تعرف على شخصيتك لتسعد

8:30 - 5:30

4

2012 | 3 | 4-7

 60د.ك

قبعات التفكير الست

8:30 - 5:30

4

2012 | 3 | 18-21

 60د.ك

العادات السبع للنجاح

8:30 - 5:30

4

2012 | 4 | 8-11

 60د.ك

المهارات الحسابية لغير المحاسبين

8:30 - 5:30

4

2012 | 5 | 2 - 4 | 29

 60د.ك

إعادة تخطيط حوادث المركبات

8:30 - 5:30

4

2012 | 3 | 13-16

 60د.ك

كما يسر المركز استقبال دوراتكم على البريد االلكتروني :
E-Mail: PAAET.Center@gmail.com - Twitter: @paaet_center - Tel: 97113662 - 22572651
لمزيد من المعلومات واالستفسار أو التسجيل يرجى االتصال أو الحضور لمقر الرابطة أعضاء هيئة التدريس  -العديلية
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مشروع أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية

ينهض من جديد
لقاء مع رئيس الوزراء
(عام )2004
في صباح يوم 2004/9/21م استقبل
س��مو أمير البالد الش��يخ صباح األحمد
الجابر الصباح (كان سموه حينها رئيساً
للوزراء) رئي��س وأعضاء الهيئة اإلدارية
لرابطة أعض��اء هيئة التدريس للكليات
التطبيقي��ة وذل��ك بديوان س��موه في
قص��ر بي��ان .وص��رح رئي��س الرابطة
(حينئ��ذ) د .ب��در الناش��ي ب��أن الهيئة
اإلداري��ة عرضت عل��ي س��موه مقترحاً
بإنش��اء جامعة للعلوم التطبيقية وذلك
من خالل فصل قطاع التعليم التطبيقي
عن قطاع التدريب.
وأض��اف د .الناش��ي ب��أن س��مو رئيس
الوزراء ابدي دعمه لكل ما يطور التعليم
التطبيق��ي وأك��د حرص��ه عل��ي عرض
اقتراح إنش��اء جامعة للعل��وم التطبيقية
علي مجلس الوزراء.

توصيات المكتب
االستشاري الكندي
(عام )2009
ومنذ ذلك التاريخ كان مش��روع إنش��اء
جامع��ة تطبيقي��ة كويتي��ة يتأرجح بين
الصع��ود والهب��وط حس��ب الظ��روف
والضغوط حتى تق��دم المكتب الكندي
ع��ام  2009والذي ُكلف م��ن قبل إدارة
الهيئة بكيفية تطوي��ر الهيئة باقتراحه
بإنشاء هذه الجامعة التطبيقية.

تأييد كاسح
من نواب األمة
وفي ع��ام  2010تق��دم بعض أعضاء
مجل��س األم��ة باقت��راح إنش��اء ه��ذه
الجامعة (باس��م أكاديمي��ة جابر للعلوم
التطبيقية) وقام بالتوقيع علي مش��روع
قانون إنش��اء األكاديمية  40من أعضاء
مجلس األمة.

ضغوط عكسية
قاوم البعض وبشراسة إنشاء أكاديمية
جابر للعلوم التطبيقية وهبطت أس��هم
المشروع حتي صيف .2011

أزمة القبول

موقف الرابطة من المشروع

بعد نشوب أزمة القبول في صيف 2011
ارتفعت من جديد أسهم مشروع القانون
الذي تقدم به النواب المحترمون مبارك
الخرينج ،د .علي العمير ،حسين القالف،
د .فيصل المسلم ،شعيب الحويزري.
ومما رفع أس��هم هذا المشروع اهتمام
الحكوم��ة بإضاف��ة “البكالوريوس” إلي
كلي��ات التطبيق��ي لح��ل أزم��ة القبول
( العن��وان الرئي��س بالصفح��ة األول��ي
لجري��دة الجري��دة ي��وم 2011/8/10
وتصريح��ات وزي��ر التعلي��م العال��ي د.
المليفي والتي جاء فيها “ إنش��اء جامعة
تطبيقي��ة ض��رورة لتعزي��ز التنمي��ة” –
القبس . 2011/8/19

ل��م تأل��و الرابط��ة جه��داً من��ذ ع��ام
 2004وحت��ى اآلن ف��ي متابع��ة ه��ذا
المش��روع وعل��ي األخ��ص خ�لال فترة
إقرار المشروع كما نشرت الرابطة بياناً
ي��وم  2011/8/18بالصحف الكويتية
بعن��وان “ مصلحة وطن” ناش��دت فيه
أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية
إقرار المشروع.
وأشادت الرابطة بقرار اللجنة التعليمية
بمجلس األمة لموافقتها وكذلك موافقة
وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي علي
هذا االقتراح.

إقرار المشروع
تقرر عرض المشروع علي مجلس األمة
بعد موافقة اللجنة التعليمية عليه وذلك
إلقراره في دور االنعقاد الطارئ لمجلس
األمة والذي كان مقررا له يوم الخميس
المواف��ق  ( 2011/8/18العن��وان
الرئي��س – الصفح��ة األول��ي لجري��دة
المستقبل . )2011/8/17

اجتماع مهم لم يكتمل
لألس��ف لم ينعقد اجتماع مجلس األمة
المق��رر بتاري��خ  2011/8/18بس��بب
عدم اكتمال النصاب.

نبذة عن مشروع أكاديمية جابر
نشرت جريدة الوطن يوم 2011/8/28
مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة
التعليمية بمجلس األم��ة ،ويتكون من

 35م��ادة .ويتضم��ن قي��ام الحكومة
خ�لال  3س��نوات م��ن ص��دور القانون
بإنشاء األكاديمية.
ته��دف األكاديمية إلي توفي��ر الكوادر
الفني��ة واإلدارية واإلش��رافية المتميزة
في مج��االت العل��وم التطبيقية الالزمة
لدعم القطاعات االقتصادية في البالد.
تتكون األكاديمية من الكليات التطبيقية
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب وأي كليات أخري تدعو الحاجة
إلي إنشائها.
تك��ون لألكاديمي��ة ميزانية مس��تقلة،
ويتولي مجلس األكاديمية اختصاصات
مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة
المدنية.

وماذا بعد؟
أك��دت الرابط��ة ف��ي تصري��ح لجريدة
(الجري��دة ي��وم  )2011/10/28أنه��ا
تأم��ل خيراً ف��ي إق��رار مش��روع قانون
أكاديمي��ة جابر مع بداي��ة دور االنعقاد
الحالي للمجل��س والموافقة عليه ،وفي
حال عدم تجاوب المس��ئولين فسيكون
للرابطة وقفة أخري.
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الرابطة احتفلت بيوبيلها الفضي

برعاية وحضور رئيس مجلس األمة
برعاية وحضور رئيس مجلس األمة جاسم الخرافي ،وحضور
مدير ع��ام الهيئة العام��ة للتعليم التطبيق��ي والتدريب د.
عبدالرزاق النفيس��ي ون��واب المدير العام ،وم��دراء الهيئة
السابقين ،ورؤساء رابطة أعضاء هيئة التدريس السابقين،
وعدد من ن��واب مجلس األمة ،وعم��داء الكليات  ،وحضور
أع��داد كبيرة من الهيئة التدريس��ية بكليات الهيئة ،وعدد
من الشخصيات العامة في الكويت ،احتفلت رابطة التدريس
بالتطبيقي بمناسبة اليوبيل الفضي على تأسيسها ،بفندق
ش��يراتون الكويت وكان عريفا للحفل عضو هيئة التدريس
بالهيئ��ة د .أب��و بك��ر الكندري ،وق��د بدأ الحف��ل في تمام
الس��اعة الس��ابعة والنصف مس��اءا من يوم األحد الموافق
 8مايو  2011بالس�لام الوطني ،وم��ن ثم آيات من الذكر
الحكيم .
وفي كلمتة التي ألقاها رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس
د .معدي العجم��ي ثمن الرعاية الكريمة من رئيس مجلس
األمة جاسم الخرافي لتلك االحتفالية ،مشيرا إلى أن الهيئة
اإلدارية الحالية للرابطة والتي يتش��رف برئاس��تها هي رقم
 13ف��ي تاريخ الرابطة ،وأنه يش��رفها تنظي��م هذا الحفل
لعرض مسيرة انجازات الرابطة.
وأشار د .العجمي إلى أن الرابطة تأسست منذ أكثر من ربع
قرن ،وحددت أهدافها باختصار لرفع شأن التعليم التطبيقي
م��ن خ�لال االهتم��ام بأعض��اء هيئ��ة التدري��س ومتابعة
قضاياهم ،والس��عي بكل جد لالرتقاء بالهيئة بش��كل عام،
وق��ال إن الرابطة منذ اليوم األول لنش��أتها قد حملت على
عاتقها الدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس
ول��م تألو جهداً في ذلك ،وقد تُوج��ت تلك الجهود بفضل
اهلل تعال��ى بتحقي��ق أهدافه��ا المتمثل��ة ف��ي الكثي��ر من
االنجازات علي مر الس��نين ،مادياً وأكاديميا وإدارياً وثقافياً
واجتماعيا ،كاش��فا أن الرابطة واجهت تحديات كثيرة خالل
مس��يرتها ولكنها تمكنت من التغلب عليها بفضل اهلل ثم
بفضل دعم الهيئة التدريسية.
وأعل��ن د .العجمي في كلمته عن تمس��ك الرابطة بضرورة
عملية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب ،وارتأى أنه من
الصعب االرتقاء بالهيئة إال من خالل هذا المشروع الطموح
كونه بمثابة نواة إلنش��اء جامعة حكومي��ة جديدة وهو ما
يتواف��ق مع خطة الحكومة ،معربا عن اعتقاده أن اس��تمرار
الوضع الراهن سيعيق تطور الهيئة ،ألن تشابك القطاعين
مع��ا يعطل كل منهما اآلخر ،كما أك��د على أن إدارة الهيئة
هي من كانت قد كلفت المؤسس��ة الكندية لدراسة الوضع
الراهن وإبداء الرأي بش��أن جدوى فص��ل القطاعين ،وأكد
تقري��ر الفري��ق الكندي على ض��رورة فص��ل القطاعين إلى
هيئتان مس��تقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها
الخاصة ،لتشكل إحداهما جامعة التعليم التطبيقي ،واألخرى
تكون تحت مسمى الهيئة العامة للتدريب المهني والفني،
كما أوض��ح التقرير أن الهيئة كانت تكرس جهودها لتوفير
األي��دي العاملة الماه��رة وفقا الحتياج��ات قطاعات العمل
المختلفة للمجتمع الكويتي ،واس��تناداً إلى نتائج الدراسات
االس��تقصائية والتحلي�لات اإلحصائي��ة بات م��ن الواضح
ضرورة أن يصبح كل من قطاعي الهيئة “التعليم التطبيقي
والتدريب” مس��تق ً
ال أحدهما عن اآلخ��ر ليتمكن كل منهما
م��ن أداء مهامه بفعالية وكف��اءة ،وذكر الفريق الكندي في
تقريره أن الهيئة أصبحت تزداد صعوبة نظراً لحجمها الذي
يمثل ضغوطاً على الطالب والفصول الدراسية واإلدارة ،وأن
نوعية الطالب والمناهج ،كالهما ش��ديد االختالف ،وستركز
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جامعة التعليم التطبيقي أكثر على التعليم العالي التطبيقي
حيث توجد حاجة ماسة إليها في سوق العمل.
وأعرب د .العجمي عن أم��ل الرابطة في وزير التربية ووزير
التعليم العالي الجديد أحمد المليفي اتخاذ خطوات إجرائية
إزاء آلية الفصل ألنها ستتيح لكل قطاع على حده النهوض
بمخرجاته واالرتق��اء بها ،وتوجه إلى اهلل بالدعاء أن يحفظ
اهلل الكوي��ت وأهلها من كل س��وء ،بقي��ادة راعي نهضتها
حض��رة صاحب الس��مو أمير الب�لاد المفدى الش��يخ صباح
األحمد حفظه اهلل.
ب��دوره رحب نائ��ب رئيس الرابط��ة ورئيس اللجن��ة العليا
المنظم��ة للحفل د.أحم��د الحنيان خالل كلمت��ه بالحضور
وتوجه بالشكر لراعي الحفل السيد جاسم الخرافي ،واعتبرها
مناس��بة جيدة أن يلتقي ه��ذا الجمع الكري��م للتعرف على
مسيرة الرابطة خالل مس��يرتها التي امتدت ألكثر من 25
عاما ،وقال أنه تشرف برئاسة اللجنة المنظمة لالحتفال ،وأنه
حاول وزمالئه جاهدين تقديم حفل يليق بتلك المناس��بة،
مش��يرا أنه لوال دعم الهيئة اإلداري��ة للرابطة ،ودعم إدارة
الهيئة وخاصة مديرها العام د.عبدالرزاق النفيسي ،ومكتب
العالق��ات العامة واإلع�لام ،وإدارة التوريدات ،لما أمكن لنا
انجاز هذه االحتفالية بهذا الشكل.
من جانبه قال د.صالح العبدالج��ادر في الكلمة التي ألقاها
بصفت��ه أول رئي��س للرابطة عند تأسيس��ها أن الس��نوات

الخمس والعشرين على إنشاء الرابطة مرت كعقد متماسك
من حب��ات اللؤل��ؤ الكويتي األصي��ل ضمن تاريخ تش��رف
ومجموعة من زمالئه وزميالته في تأس��يس بنيانه ،وكانت
تحدوهم أحالم وآمال منها ما تحقق ومنها ما ينتظر األجيال
المتعاقبة الستكمال أركانه رغم العوائق والتحديات.
وثم��ن د .العبدالجادر بادرة الهيئة اإلدارية للرابطة لتكريم
الهيئات اإلدارية السابقة للرابطة ،وقال إذا كان للوفاء عنوان
فهو إصرار الهيئ��ات اإلدارية المتعاقبة للرابطة على تكريم
جيل التأسيس عرفانا منهم لمن غرس البذرة وسقاها جهدا
ووقتا وعم�لا دءوبا خدمة لهيئة التعليم التطبيقي وألعضاء
هيئة التدريس خاصة وللكويت بشكل عام.
وأش��ار د .العبدالج��ادر إلى أن الرابطة تأسس��ت في ابريل
 1985وم��رت بالكثير م��ن االنجازات المتعاقب��ة ،وأهمها
الحفاظ على مس��يرة الهيئة من االنحراف عن الجادة خالل
الثمانينيات ،والمش��اركة المجتمعية الفاعلة مع آالم وآمال
الوط��ن ،ومرورا بإق��رار الكوادر وزيادته��ا وإن كانت فرحة
أعضاء هيئة التدريس لم تكتمل في هذا اإلطار.
ه��ذا وقد ش��هد الحفل تكري��م م��دراء الهيئة الس��ابقين
والمدي��ر الحال��ي للهيئ��ة د.عبدالرزاق النفيس��ي ،وتكريم
الهيئات اإلدارية للرابطة منذ تأسيس��ها وحتى اآلن ،فضال
ع��ن تكريم بعض الش��خصيات التي أثرت العم��ل النقابي
وساهمت بشكل فعال في نجاح مسيرة الرابطة.
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تكريم اإلعالميني

والجهات التي ساهمت بنجاح مسيرة الرابطة

نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس حفال على مسرح الرابطة
ف��ي منطقة العديلية مس��اء االثني��ن  2011/6/6لتكريم
اإلعالميي��ن ،فضال عن اللجنة العليا المنظمة لحفل اليوبيل
الفضي للرابطة ،وبعض الجهات األخرى التي س��اهمت في
نجاح مس��يرة الرابط��ة ،وأقيم الحفل برعاي��ة وحضور نائب
مدير عام الهيئة للخدمات األكاديمية المس��اندة الس��ابق
د.عب��داهلل الكندري وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء الهيئة
اإلدارية للرابطة ،فضال عن عدد من أعضاء الهيئة التدريسية
بكليات الهيئة ،وكانت عريفة الحفل د.حنان المزيدي.
وأكد رئي��س الرابطة د .معدي العجمي خ�لال الكلمة التي

ألقاها بالحفل إن وس��ائل اإلعالم بمثابة لسان حال الرابطة
كونها المعنية بنقل وتغطية برامج وأنش��طة الرابطة وهي
المنب��ر الحر الذي تمكنت الرابطة من خالله من الدفاع عن
حقوق ومكتس��بات أعضاء الهيئة التدريس��ية وكان لها دور
بارز في نجاح مسيرة الرابطة.
وأوض��ح د .العجمي إن تكري��م اإلعالميين ج��اء تعبيرا عن
ش��كر الرابطة لجهوده��م المبذولة بالفت��رة الماضية من
خ�لال جهودهم اإلعالمية المتميزة في تبني هموم وقضايا
الرابطة وتس��ليط الضوء على مس��يرتها وإنجازاتها ،فضال
عن تبني الكثير من القضايا الهامة التي تخص أعضاء هيئة

ندوة

“حقوق أخصائي األغذية
والتغذية إلى أين”

بحض��ور النائب مس��لم البراك و أعضاء هيئة التدري��س يتقدمهم رئيس
الرابطة د .معدي العجمي ،ورئيس قس��م التغذية واألغذية بكلية العلوم
الصحي��ة د .محم��د الفاي��ز ،وأخصائي التغذي��ة د .أحمد راش��د الهيفي،
وأخصائ��ي التغذي��ة بوزارة الصح��ة أحمد الصالح ،والمستش��ار مهندس
عبدال��رزاق الكندري ممثال عن االتحاد الوطن��ي لعمال وموظفي الكويت،
وعدد كبير م��ن أخصائي التغذي��ة واألغذية بالتطبيق��ي ووزارة الصحة،
نظم��ت رابطة التدري��س بالتطبيقي ندوة مس��اء االثنين 2011/6/27
جاءت بعنوان “حقوق أخصائي األغذية والتغذية ...إلى أين”.
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شكر خاص لكل
من ساهم في
حملة الرابطة
للساعات الزائدة

التدري��س بالهيئ��ة ،واعتبر أن اإلعالم هو المرآة العاكس��ة
لهموم وقضايا الهيئة بش��كل عام ،كم��ا ثمن جهود كافة
الجه��ات التي ش��اركت في برام��ج وأنش��طة الرابطة التي
قدمتها خالل المرحلة المنقضية س��واء من داخل الهيئة أو
من خارجها.
وفي خت��ام الحفل تم توزيع جوائز المس��ابقة الثقافية التي
نظمته��ا الرابطة ،وتم اختيار الفائزين عن طريق الس��حب،
وم��ن ثم ق��ام نائ��ب مدير ع��ام الهيئة الس��ابق د.عبداهلل
الكن��دري ورئيس الرابطة د.معدي العجم��ي بتوزيع الدروع
والهدايا التذكارية على المكرمين.

محاضرة

دعم األبحاث العلمية
واستخدام نظام األبحاث اآللي

نظم��ت اللجن��ة الثقافية بالرابطة مس��اء اإلثني��ن  2011/6/6محاضرة بعن��وان “دعم األبحاث
العلمية واس��تخدام نظام األبحاث اآللي” ألقتها مدير إدارة البحوث بالهيئة أ .فاطمة خلف النجار،
وكان عري��ف المحاضرة نائب رئي��س الرابطة د .أحمد الحنيان الذي أع��رب عن أمنياته أن يكون
هن��اك دعم حقيقي من قبل المؤسس��ات التعليمي��ة والجهات المعنية بالدول��ة لألبحاث العلمية
ليتس��نى االس��تفادة من تلك األبحاث في النه��وض بالمجتمع كما يحدث في ال��دول المتقدمة،
مش��يرا إل��ى أن الرابطة حرصت على تنظيم تل��ك المحاضرة نظرا ألن الكثير م��ن أعضاء الهيئة
التدريسية يتساءلون عن دور ومهام إدارة البحوث بالهيئة وعن طبيعة عملها.
م��ن جهتها قام��ت مدير إدارة البح��وث بالهيئة أ.فاطم��ة النجار بتقديم ش��رح مفصل عن إدارة
البحوث والمهام التي تقوم بها ،حيث أكدت أن إدارة البحوث تعمل جاهدة على تذليل الصعوبات
والمعوقات التي يواجهه��ا عضو هيئة التدريس خالل تقديمه للبحث ومتابعته من خالل اختصار
عدد األوراق التي يتم تعبئتها من قبل الباحث ،مش��يرة إلى أن اإلدارة حرصت على إنش��اء صفحة
الكتروني��ة خاصة به��ا على موقع الهيئة تضم كل ما يخص أعضاء الهيئة التدريس��ية في مجال
األبح��اث بدءا من تقديم الباح��ث لطلبه ووصوال إلى لجنة األبح��اث بالهيئة بعد أن يحصل على
الموافقات الرس��مية م��ن اللجان ،وكذلك متابعة ص��رف ميزانية البحث المعتم��د من قبل إدارة
الهيئة ،مؤكدة أن إدارة البحوث حريصة على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية والعلمية لتوفير
كافة السبل والتسهيالت الممكنة ألعضاء هيئة التدريس.
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مركز القياس والتقويم بالهيئة
ونظام اإلستطالع الطالبي اآللي

عملية االستطالع اآللي ال تكلف اآلن شيئاً في حين أنها كانت تكلف أكثر من  30ألف دينار سنوياً
نبارك ألعضاء هيئة التدريس التطوير الجديد إلستطالع الرأي الطالبي والذي أعده مركز القياس والتقويم والتنمية
المهنية بالتعاون مع مبرمجين من مركز الحاسب اآللي بالهيئة وهذا بال شك إضافة جديدة وتسهيل لعملية إجراء
االستطالع الطالبي بشكل ميسر وسريع ومتقن.ونبارك لدكتور فهاد الحربي مدير المركز هذا االنجاز المميز.
وقد أوضح د .فهاد الحربي مدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية أنه ألول مرة على المستوى األكاديمي
بالكوي��ت ق��ام المركز خالل الفصل الثاني من العام الماضي بميكنة اس��تطالع ال��رأي الطالبي من بداية تقديم
عضو هيئة التدريس طلب االس��تطالع حتى إظهار النتيجة مرورا بتعبئة االس��تبانة من قبل الطالب آليا من خالل
االنترنت من منزله أو من قاعات التس��جيل في الكليات ،موضحا أنه تم تطوير نظام االس��تطالع الطالبي دون أن
يكلف الهيئة أي مبلغ إضافي على اإلطالق وذلك عن طريق االس��تعانة بالمبرمجين الموجودين بمركز الحاس��ب
اآللي تم تطويره بفترة زمنية قياسية لم تتجاوز الشهر.
كان االس��تطالع في الماضي يكلف الهيئة أكثر من  30ألف دينار س��نويا من مطبقين ومنس��قين وأجهزة وأحبار
وورق وصيانة لألجهزة والجهد الكبير المبذول يدويا والمعرض للكثير من األخطاء .وأشار إلى أنه تم خالل الفصل
السابق تطبيق التجربة أول مرة على أكثر من  300عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات .علما بأن المركز اآلن
يس��تطيع القيام باالس��تطالع ألي عدد كان م��ن أعضاء هيئة التدريس ولجميع المق��ررات بعكس الفترة الماضية
والتي كانت محددة لعدد من أعضاء هيئة التدريس ولمقرر واحد فقط.
وبين الدكتور الحربي أن عضو هيئة التدريس يس��تطيع الحصول على النتيجة س��ريا عن طريق حسابه الشخصي
في الموقع اإللكتروني للمركز ،وكذلك أن يحتفظ في المس��تقبل بجميع اس��تطالعاته الس��ابقة دون الرجوع إلى
المركز لتسلمها يدويا .وأكد د.الحربي أن المركز يرجو خالل هذا الفصل من أعضاء هيئة التدريس الذين يطلبون
االس��تطالع ألول مرة الحصول على اس��م مستخدم وكلمة سر من مركز الحاسب اآللي والدخول على حسابهم في
موقع المركز اإللكتروني لتعبئة البيانات الشخصية ومن ثم اختيار المقرر الدراسي المطلوب تطبيقه.
وأوضح الدكتور الحربي أن كل من قام باالس��تطالع خالل الفصل الدراس��ي الثاني من العام الماضي عليه اختيار
المق��رر المطل��وب دون الحاجة إلى إدخال بياناتهم .وأضاف أن المركز س��يقوم خالل هذا الفصل بتطوير خدماته
باستخدام شبكات التواصل االجتماعي كالتويتر ،وأيضا التواصل مع أعضاء هيئة التدريس عن طريق خدمة sms
متمنيا أن تلقى استحسان أعضاء هيئة التدريس والطلبة والحصول منهم على االقتراحات والنصائح التي تساهم
في تطوير الهيئة كأكبر مؤسسة أكاديمية في الكويت.
كما أشار الدكتور الحربي بأنه يجب على األساتذه التنويه للطلبة بضرورة تعبأة اإلستبانة من خالل دخول الطالب
على موقع الهيئة اإللكتروني ،من اآلن وحتى نهاية هذا الفصل الدراسي.

د .فهاد الحربي
مدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية

يستطيع الطالب
اآلن مأل االستبانة آلياً
دون وجود مشرفين
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الوزير املليفي

يحضر غبقة الرابطة الرمضانية

إس��تقبلت رابطة أعضاء هيئة التدريس المهنئين بحلول ش��هر رمضان المبارك من خالل الغبقة الرمضانية التي نظمتها الرابطة في 2011/8/8
بحض��ور معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي باإلضافة ال��ى قياديي الهيئة وأعضاء هيئة التدريس وباقي المهنئين .أفاد الجميع
بأن هذه االجواء الرمضانية التي نعيشها اآلن تشير الى ان العالقات داخل الهيئة ماهي اال عالقة اسرة واحدة هدفها االرتقاء بالمؤسسة االكاديمية
التي تقدم افضل المخرجات لسوق العمل.
ومن جانبه أكد رئيس الرابطة الدكتور معدي العجمي ان الرابطة ال تتبنى مشكالت وقضايا أعضاء هيئة التدريس فحسب ،وانما تحرص على دورها
االجتماعي تجاه أعضاء جمعيتها العمومية ،مشيرا الى ان تلك األمسية تأتي انطالقا من قناعة الرابطة بضرورة االهتمام بالجانب االجتماعي لعضو
هيئة التدريس ،وضرورة تنظيم مثل تلك األمسيات لجمع عضو هيئة التدريس بقيادات الهيئة وفتح حوارات هادئة يتم خاللها تبادل اآلراء وطرحها
في جو أخوي ،كما ان تلك اللقاءات تفعل الترابط االجتماعي بين قيادة الهيئة وأعضاء هيئة التدريس.

أعضاء الرابطة

يؤدون مناسك العمرة في شهر رمضان املبارك
نظمت رابطة أعضاء هيئة التدريس رحلة عمرة ألعضائها وأس��رهم إلى األراضي المقدسة
خالل الفترة من  13إلى .2010/8/16
وق��ال د .ولي��د العوضي رئيس اللجن��ة اإلجتماعي��ة إن الرابطة وكعادتها الس��نوية قد
حرص��ت على تنظي��م تلك الرحل��ة المباركة لألراضي المقدس��ة؛ ألداء مناس��ك العمرة
واستثمار فرصة ش��هر رمضان المبارك بالتواجد في األماكن المقدسة والتقرب إلى اهلل
بالطاعات.
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كلية العلوم
ّالصحية

كرمت عميدها السابق

أقام��ت كلية العل��وم الصحية ف��ي  27أكتوبر الماضي حف�لا بالهيئة العامة
للتعلي��م التطبيق��ي والتدري��ب لتكري��م العميد الس��ابق للكلي��ة أ.د فيصل
الش��ريفي بحضور عميد كلية العلوم الصحية بالتكلي��ف د.بدر الخلف ومدراء
الهيئة السابقون الدكتور حمود المضف ،والدكتور يعقوب الرفاعي وعدد من
أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية بمبنى الكلية بالشويخ.
وثم��ن عميد كلي��ة العلوم الصحي��ة بالتكليف د.بدر الخلف ال��دور الذي لعبه
أ.د.الش��ريفي والجهود العظيمة التي عمل بها لالرتقاء بمس��توى الكلية عن
طريق التوجيه الناجح للكثير من مشكالت الكلية والوقوف الحق مع الحق.

كلية الدراسات التجارية

نظمت أسبوعها األول
لإلرشاد والتوجيه

نظمت كلية الدراسات التجارية -بنين اسبوعاً ارشادياً تحت شعار "طالب
بال إنذار" وذلك في الفترة  26 - 25أكتوبر .2011
ه��دف هذا النش��اط ال��ذي هو تحت اش��راف مس��اعد العميد للش��ؤون
الطالبي��ة د .أحمد الحنيان وبالتعاون مع جمي��ع جهات األختصاص ذات
العالق��ة في الكلي��ة إلى توعي��ة طلبة الكلي��ة باللوائ��ح الخاصة بنظم
الدراس��ة والتوجيه واإلرشاد بما يضمن الدراسة بكفاءة وبطريقة فاعلة
وذلك لتحقيق األهداف التي تتعلق بنش��اط الطالب داخل قاعة الدراس��ة
وداخل الكلية بطريقة ناجحة مما يؤدي الى التخرج في الوقت المناس��ب
وضمن الخطة المبنية على صحائف التخرج ،اضافة الى تخطي المش��اكل
الدراسية المتعلقة بانخفاض المعدل وكذلك رسم خطة دراسية منهجية
لكل طالب.
كما يهدف االسبوع الى مساعدة الطالب على التعرف على أنظمة الكلية
واللوائ��ح الدراس��ية ،وإتاحة الفرص��ة للطالب وخاصة المس��تجد منهم
للتع��ارف عن طريق األنش��طة الطالبي��ة المتنوعة والجمعي��ات العلمية
التابعة لكل قسم علمي.

املوسم الثقافي
لكلية التربية األساسية

انطلق ي��وم األثنين  2011/11/21الموس��م الثقافي الثان��ي والثالثون لكلية
التربية األساس��ية وقد دأبت الكلية منذ نش��ئتها علي تنظيم فعاليات الموس��م
الثقاف��ي -حتي أيام الغزو الصدامي للكويت – حيث تم تنظيمه بجمهورية مصر
العربية.
ويعتبر الموسم الثقافي للتربية األساسية من أنجح المواسم الثقافية في الكويت
لتركي��ز موضوعات��ه حول المجتم��ع الكويت��ي ومتطلباته وطموحاته ومناقش��ة
موضوعات ثقافية وبيئية وإجتماعية وتعليمية ورياضية وغيرها مما يهم الجميع،
ولقد حافظت كلية التربية األساس��ية علي نشر محاضرات مواسمها الثقافية في
مطبوعات يتم توزيعها علي المختصين.

كيف تبني
بيتك في كلية
الدراسات التكنولوجية
أقام��ت كلي��ة الدراس��ات التكنولوجي��ة بالتعاون مع
تجمع المهندسين الكويتيين دورة “ كيف تبني بيتك
“ وذلك خالل شهر نوفمبر .2011
وتهدف الدورة إلي توعية المواطن بكيفية البناء في
جميع أحوال��ه الزمنية والعمرانية والمش��اكل الفنية
وكيفية عالجها.
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الرابطة تهنأ
نبارك لنواب المدير العام الجدد

بتعيين د.محمود فخ��را نائبًا للمدير العام
عالي أحمد المليفي عدداً م��ن القرارات تقضي
أص��در وزير التربية وزي��ر التعليم ال
دمات األكاديمية المس��اندة وتعيين أ .حجرف
د.عيس��ى المش��يعي نائبًا للمدير العام للخ
للش��ؤون اإلدارية والمالية وتعيين
الحجرف نائبًا للمدير العام لشؤون التدريب.

عيينات الجديدة

م
ب
ر
و

تهنئة للت

ك

ساعدين أو رؤساء

جديدة كمعداء م
بوظائف إشرافية
للهيئة والوطن.
من تم تعيينهم
م ولما فيه الخير
تهنئ الرابطة
نكم على مهمتك
م .نقول اهلل يعي
أقسا

اتحاد التطبيقي هنأ الهيئة التدريسية بحصولها على مستحقاتها
تقدم رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيد المسيلم الرشيدي بخالص
التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء الهيئة االدارية برابطة أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي ولكافة أعضاء هيئة
التدريس بمناسبة حصولهم على حقوقهم المشروعة والمتمثلة في مستحقاتهم المالية الخاصة بالساعات الزائدة عن
النصاب التدريسي ،مثمنا ألعضاء الرابطة تحركاتهم الجادة خالل المرحلة الماضية والتي أثمرت تحقيق هذا االنجاز.
وتمنى المس��يلم ان يعود هذا االنجاز بالفائدة على الطالب من خالل توافر المقررات الدراس��ية المطروحة أمامه
وأن تنتهي مشكلة الشعب المغلقة ،وناشد كافة عمداء الكليات ورؤساء االقسام العلمية بمساعدة أبنائهم الطلبة
في تس��جيل موادهم وتعويضهم الفترة التي صاحبت عدم قبول الس��اعات االضافية ألن هناك الكثير من الطلبة
متوقع تخرجهم ويحتاجون لفتح شعب دراسية تساعدهم على التخرج.

الرابطة تهنئ
اتحاد التطبيقي
على زيادة المكافأة الشهرية إلى  200دينار.

تهنئة للترقيات
تهن��ئ الرابط��ة من تم��ت ترقيته��م الى
درجات علمية مختلف��ة .الف مبروك
ومنها لألعلى.

رابطة
زمان

وفد الرابطة يزور وزير التربية ووزير
التعلي��م العال��ي األس��بق الدكتور
عبداهلل الغنيم ,يب��دو بالصورة كل
م��ن رئي��س الرابط��ة األس��بق :د.
محمد البصي��ري (وزير النفط ووزير
شئون مجلس األمه الحالي) وكذلك
د .غنيمة العثم��ان ود .عبدالرحمن
العلي ود .حس��ن نصر اهلل وأ .طارق
بن غيث ود .ناصر الكندري.
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كالم جرائد
دورة ICDL
نش��رت الوط��ن ي��وم  2011/6/30ش��كوىلبعض الزم�لاء قالوا فيه��ا إنهم
ال يمانع��ون م��ن دخ��ول دورة ال  ICDLولكن بما أن الهيئ��ة تريدها وتحيلهم
للتحقي��ق لعدم إجتيازها – فلماذا ال نرس��لهم ألح��د المعاهد المتخصصة وذلك
في الفترة الصباحية؟
معقول جدا؟ وبدورنا نسأل لماذا ولماذا؟
تطوير النظام المالي واإلداري
كرم��ت جامعة الكويت فريق عم��ل تطوير النظام المال��ي واإلداري بها (جريدة
المستقبل  )2011/10/14وجاء في الخبر أن عملية التطوير استمرت  5سنوات
حي��ث أدت الى نقلة نوعية في كف��اءة وأداء هذا النظام ,وأكد أمين عام الجامعة
أن النظام المالي واإلداري بالجامعة من أفضل النظم بالعالم.
ولنا أن نس��أل  ..متى س��يتم تكريم زمالئنا في الهيئة عل��ى إنجازاتهم في هذا
المجال !!!

قالوا
وقلنا
�أزمة القبول

أزمة كتب
نشرت (جريدة المستقبل  )2011/10/13عن أزمة كتب قسم اللغة اإلنجليزية
بكلية التربية األساسية.
وس��ؤالنا الب��ريء إلى مكتب��ة الطالب  ...ه��ل الكتب متوفرة أص�لا للطالب في
التخصصات األخرى؟

قضايا:
ألزم��ت المحكم��ة الكلية الهيئة العان��ة للتعليم التطبيق��ي والتدريب بتعويض
مدرس مساعد بها أكثر من  20ألف دينار (الصحف الكويتية .)2011/10/26
نب��ارك للهيئ��ة تفوقه��ا وتميزه��ا ف��ي ع��دد القضاي��ا المرفوع��ة ضدها من
منتسبيها!!!

�إعتماد �أكادميي وجودة �أكادميية:
قال د .عبداهلل المهنا عميد كلية التربية األساسية (الوطن  )2011/9/21إن الكلية تعتزم عقد
المؤتم��ر الدولي األول تحت ش��عار مس��تقبل اإلعتماد األكاديمي لكلي��ات التربية وضمان جودة
المؤسسات التعليمية في ديسمبر .2011
وقال د .مشعل خميس متلع عميد كلية الدراسات التجارية (الوطن  “ )2011/10/16إن تجديد
عضوية الدراس��ات التجارية في هيئة تطوير التعليم األمريكي��ة يفتح الطريق نحو الحصول على
اإلعتماد اإلكاديمي”.
وقال الدكتور سعد حارث من دولة اإلمارات العربية (جريدة المستقبل  )2011/10/31إن هناك
صراعا اآلن اس��مه الج��وده وإن كل مكان يريد أن يحصل على ش��هادة ج��ودة التعليم من باب
الوجاهة والمظهرية أو من محاولة للوصول لتحقيق جودة فعلية في التعليم”.
وقلن��ا :نتمنى لجمي��ع كلياتنا جودة فعلية حقيقية تنعكس عل��ى المناهج وأعضاء هيئة التدريس
والخريجيين مع اإللتزام بتطبيق جميع اللوائح تطبيقا فعليا عادال.

قال د .عبدالرزاق النفيس��ي مدير عام الهيئ��ة “التطبيقي ال تعاني
أزمة كالجامعة ,قبلنا جميع الكويتيين” ( .الراي )2011/9/6
وقلن��ا :قام��ت الهيئ��ة بالواج��ب وتحمل أعض��اء هيئ��ة التدريس
المسئوليات ,فهل قبضوا من “دبش”.

�ضوابط ال�ساعات الإ�ضافية

نشرت صحيفة “الكويتية” (يوم  )2011/10/26تصريحا للدكتور عبدالرزاق النفيسي
جاء فيه أن بعض ضوابط الس��اعات اإلضافية سيتم تفسيرها واآلخر سيتم تعديلها,
وس��يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة إلقرارها ث��م الى ديوان الخدمة ثم الى
وزارة المالية.
وقلنا :طريق المليار يبدأ بخطوة واحدة وهل سيتم الصرف أوائل عام 3011؟

رواتب وم�ستحقات

نش��رت جريدة الوطن يوم ( )2011/6/20ما يش��ير الى وج��ود أخطاء مالية في
تحويل رواتب أعضاء هيئة التدريس مما أدى الى “لخبطة” هذه الرواتب.
وقال دكتور وليد العوضي أمين صندوق الرابطة (الوطن “ )2011/9/8إن تخبط
قطاع الشئون اإلدارية والمالية أضاع حقوق اساتذة التكنولوجيا”
وقلنا :بين “اللخبطة” و “التخبط” ياقلبي ال تحزن.

حكمة

وحكماء

!!!!!

لنا صديق ساذج متخصص في األسئلة الغريبة ،بدا له يوماً أن
يسأل لماذا تعامل هيئتنا الموقرة متقاعديها ماليا علي الحد
األدنى لمستحقاتهم عن الساعات التدريسية بالرغم من عطائهم
الوفير وخبراتهم ومؤهالتهم  .....الخ؟؟؟؟
وهنا أجابه أحد حكماء الهيئة بأنه ال يوجد في الكون من يحب
متقاعديه مثل الهيئة ألنها تري أنه بمجرد تقاعدهم فأنهم قد
عادوا مرة أخري إلى شبابهم قبل أن يحصلوا علي أية مؤهالت
أو خبرات.

وهكذا تكون حكمة الحكماء !!!!!!!!!!
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نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

الرابطة

تلتقي مدير عام الهيئة

التقت الهيئة اإلدارية بالرابطة مدير عام
الهيئ��ة الدكتور عبدالرزاق النفيس��ي يوم
الثالث��اء المواف��ق  2011/11/22حيث
ت��م بحث العديد م��ن القضايا من أهمها
كادر أعضاء هيئ��ة التدريس و مخصصات
الس��اعات اإلضافي��ة والئح��ة العم��ل في
الفص��ل الصيفي ,ومخصص��ات المهمات
العلمية.
ففيما يتعلق بكادر أعضاء هيئة التدريس,
أكد المدير العام بأن يدرج موضوع الكادر
باجتم��اع مجل��س إدارة الهيئة القادم في
ش��هر ديس��مبر القادم وس��يكون اإلقرار
أسوه بما أقره مجلس إدارة جامعة الكويت
ألعض��اء هيئة التدريس فيها أخيرا بزيادة
تراوح��ت بي��ن  65و  % 70وب��دل إيجار
 600دين��ار والتامين الصح��ي وتدريس
األبناء ف��ي المدارس الخاص��ة  .هذا وقد
ذكر الدكتور النفيس��ي بأن وزي��ر التربية
ووزير التعليم قد أش��ار في اجتماع س��ابق

بأنه داعم لحقوق أساتذه التطبيقي سواء
م��ن خ�لال مجل��س إدارة الهيئ��ة أو من
خالل مجل��س الخدمة المدني��ة .كما أكد
رئيس الهيئة اإلداري��ة للرابطة د .معدي
العجمي ان وزير التربي��ة والتعليم العالي
أحم��د المليف��ي وع��د بإصدار كت��اب إلى
دي��وان الخدمة المدنية لمس��اواة أعضاء
هيئة التدري��س في الهيئة بنظرائهم في
الجامع��ة في الحق��وق والواجب��ات وكافة
المميزات المالية .
كما ناقش��ت الرابطة التعديل على معايير
التدري��س للس��اعات اإلضافي��ة الت��ي تم
إقراره��ا م��ن قب��ل مجل��س إدارة الهيئة
حيث أن تعديالت الرابطة والتي اعتمدها
مجلس العمداء س��يتم تقديمها وإقرارها
ف��ي إجتماع مجل��س إدارة الهيئة القادم.
و فيم��ا يتعل��ق بصرف مكاف��أة التدريس
اإلضاف��ي االس��تثنائي للع��ام الدراس��ي
الحال��ي فق��د وع��د المدير الع��ام بتذليل

جمي��ع العقب��ات التي تعت��رض الصرف و
مخاطب��ة دي��وان الخدمة المدني��ة بهذا
الشان من أجل توفير اإلعتمادات المالية,
عل��ى أن يحس��ب الصرف بأث��ر رجعي من
فصل الخريف من العام الدراس��ي الحالي
عند توافر الميزانية.
كم��ا ناقش��ت الهيئ��ة اإلداري��ة الئح��ة
التدري��س بالفصل الصيف��ي حيث قدمت
بع��ض التعدي�لات المهم��ة عليه��ا مثل
احتس��اب الس��اعات والنصاب التدريس��ي
وأولوي��ة التدري��س ومكاف��أة تدري��س
المق��رر اإلضافي وذلك تمهي��دا لعرضها
على مجلس إدارة الهيئة القادم .
باإلضافة الى ذلك ,بحث وفد الرابطة أيضا
الئحة المه��ام العلمية وزيادة مخصصات

صرف األثر الرجعي لبدل الحافز
وبدل الـ  50دينار عن الفصل الصيفي

مسجد الرابطة

تم وبحمد اهلل االنتهاء من تشييد مسجد للرابطة
بجانب المالعب

ه��ذا البن��د في ميزاني��ة الهيئ��ة وكذلك
زيادة مخصص��ات عضو هيئ��ة التدريس
في المهام العلمية أس��وة بالجامعة .كما
تس��اءل أعضاء الهيئة اإلدارية عن س��بب
تأخير صدور قرار تش��كيل لجنتي الترقيات
والتظلم��ات بالهيئة وم��ا ترتب عليه من
تأخير ترقيات العديد من األس��اتذه ,أشار
المدي��ر الع��ام بأنه ت��م تش��كيل لجنتي
الترقيات والتظلمات وأنه سيوقع على قرار
التشكيل فورا.
كم��ا وعد المدير العام بأنه س��يتم عرض
البن��ود الجدي��دة لالئح��ة إختي��ار نواب
رؤس��اء االقس��ام في الكليات على اللجنة
التنفيذي��ة بالهيئة تمهي��دا لعرضها في
اجتماع مجلس اإلدارة القادم.

معلومات هامة تتعلق بانتخابات رابطة تدريس التطبيقي

الحدث

التاريخ

من  11/20الى
التقدم للترشيح لإلنتخابات
2011/11/24
الرابطة من  5الى  9مساءا
آخر يوم لإلنسحاب
2011/12/8

صرح��ت مصادرمقربة من مدير الش��ئون المالي��ة بالهيئة
أ .إسماعيل عباس بينت بأنه س��يتم صرف بدل الحافز الذي
لم يتم صرفه للفصل الصيفي لسنة  2010وايضا صرف بدل
ال  50دينار عن التدريس للفصل الصيفي للسنوات  2009و
 2010و  ،2011وذلك بما يعادل  700دينار للكليات العملية
و  500دين��ار للكليات النظرية وذلك لمن قام بالتدريس في
الفصل الصيف��ي أو التدريب الميداني خالل هذه الس��نوات
وذلك في األسبوع األول من شهر ديسمبر القادم.

آخر يوم تسديد اإلشتراكات 2011/12/11
موعد الجمعية العمومية  2011/12/13الرابطة  -الساعة  6مساءا
موعد انتخابات الرابطة

ألول مرة في تاريخ الرابطة
ألول مرة منذ انشاء الرابطة خالل أكثر من ربع قرن تتصدر
مس��تحقاتنا الصفحة االول��ى في صحافتن��ا الوطنية .فقد
نشرت جريدة الجريدة الغراء يوم  30سبتمبر الماضي في
صدر صفحتها االولى موضوع��اً بعنوان “ المليفي يفوض
مدير التطبيقي بصرف الساعات الزائدة”.
ورد في��ه تأكيد وزي��ر التربية ووزير التعلي��م العالي أحمد
المليف��ي أهمي��ة ومكان��ة ودور أس��اتذة الهيئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب في المجتمع وأنهم متساوون
مع زمالئهم بجامعة الكويت في كل الحقوق والواجبات.
وأكد خ�لال لقائه وفداً من رابطة أعض��اء هيئة التدريس
ف��ي التطبيق��ي أن الهيئة ال تقل أهمية ع��ن الجامعة في
خدمة المجتمع.

اﻟﺠﻤﻌﺔ

www.aljarida.com

 rوﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة وﺳﺘﻤﺮر ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ً
 rﺳﻴﻮﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻰ »اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ« ﻟﻤﺴﺎواة أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
أﻛــﺪ وزﻳ ــﺮ اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ وزﻳ ــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟـﻌــﺎﻟــﻲ أﺣﻤﺪ
اﻟ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﻲ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻜــﺎﻧــﺔ ودور أﺳ ــﺎﺗ ــﺬة اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
"وأﻧ ـﻬــﻢ ﻣ ـﺘ ـﺴــﺎوون ﻣــﻊ زﻣــﻼﺋـﻬــﻢ ﺑـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟـﺤـﻘــﻮق واﻟــﻮاﺟ ـﺒــﺎت" ،ﻣ ـﺸــﺪدا ﻋـﻠــﻰ دﻋﻤﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ راﺑﻄﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ
"اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ،وأﻧــﻪ ﺳﻴﻔﻮض اﻟـﻤــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
د .ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﻨﻔﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ إﺟــﺮاء ات ﺻﺮف
اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ً
وﻗﺎل اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻓﺪا ﻣﻦ راﺑﻄﺔ أﻋﻀﺎء
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" أﻣــﺲ إن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ

»اﻟﻤﻨﺒﺮ« و»اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ« و»اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ« :اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻜﻮادر
ً
إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ

»اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﺗﻄﺎﻟﺐ »اﻟﻤﺮﻛﺰي« ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
 rاﻟﺒﺮاك :ﺑﻨﻚ ﻣﺪﻋﻮم ﻟﻢ ُﻳ ِﺤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت »ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ«
 rاﻟﻌﺪوة» :ﻗﺒﻴﻀﺔ« ﻣﻦ أﻃﺮاف ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﺣﺮق اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻜﺎرﻟﻴﺖ ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﻮن:
ﻧﺸﺮ ﺻﻮري ﻋﺎرﻳﺔ ﻇﻠﻢ

د .أحـمـد الحـنـيـــان

ص ١٧

ﻣﺤﻠﻴﺎت

االشراف العام

اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻌﻼﻗﺎت وآﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات

د .أحــمــدعــــرفـــة
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»اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ« :اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺤﻠﻮل ٢٠١٥

اﺳﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ أﻣﺲ وزﻳﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫﻴﻼري ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن .وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ آﺧﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.

»زﻳﻦ« ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻴﻊ »زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«
وﺳﺘﻤﻀﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ

ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪاﻟﻠﻪ وﻣﺤﻴﻲ ﻋﺎﻣﺮ وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻬﻨﺎ

ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻬﺖ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
إﻟﻰ اﻵن ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻨﻮاب اﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﺳﻮة ﺑﻤﺎ
ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،أﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﺪوة وﺟﻮد "ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ
وﻳﻌﻤﻞ ﻷﻃــﺮاف ﺧــﺎرج اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺣــﺮق اﻟﻜﻮﻳﺖ وإﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ داﺋــﺮة

اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﻟﺘﺄزﻳﻢ" .وﺷﺪد اﻟﻌﺪوة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺸﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب "ﻓﺴﻴﺮى اﻟﻨﺎس
ً
اﻟﻌﺠﺐ" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ،
ً
وداﺋـﻤــﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻖ اﻟــﺮواﻳــﺎت واﻟﺨﻴﺎﻻت اﻟﻜﺎذﺑﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺖ
ً
ﻗﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ،اﻟﺬي ﻛﺸﻒ
زﻳﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎت" .ورأى أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن "ﺗﻌﺪ
ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ".
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اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ »اﻟﻤﻮاﺷﻲ« ﺑـ ٪١٥
ً
رﺑﺤﺎ ﻓﻮق اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ً
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻗــﺮارا واﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻘﻞ وﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاﺷﻲ )اﻟﻤﻮاﺷﻲ( ﺑﺸﺮاء وﻧﻘﻞ
اﻷﻏﻨﺎم إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٪١٥
ً
رﺑﺤﺎ ﻓﻮق اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ،وﺗﻜﻠﻴﻒ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻛ ـﻠــﻒ ﻣـﺠـﻠــﺲ اﻟ ـ ـ ــﻮزراء وزارة اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة وﺿــﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻤــﺎل اﻟ ـﻌــﺎم ،واﻟ ـﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘــﻼﻋــﺐ ﻓــﻲ أﺳ ـﻌــﺎر ﻫــﺬه

اﻷﻫــﺪاف اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ .وﺟﺎء ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮاﺷﻲ ﺑﺸﺮاء وﻧﻘﻞ اﻻﻏﻨﺎم
إﻟــﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  ١٥ﻓﻲ
ً
اﻟﻤﺌﺔ " "cost plusأي ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ  ١٥ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﺎ رأت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار
ً
دﻋﻤﺎ ﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ
إذا ﻣﺎ ارﺗﺄت اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﻋﻠﻰ

ّ
ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ زﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ً
ﺳـﺘـﻤـﻀــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺧ ـﻄــﺔ إﻋ ـ ــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠــﺔ زﻳــﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻌﺪ
ﻓﺸﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺑﺘﻠﻜﻮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟـﻤـﺼــﺪر ﻟ ــ"روﻳ ـﺘــﺮز"" :إن زﻳــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ً
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻀﺦ  700ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ً
ﻓﻲ زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻹﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎ أن

ً
"اﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺎزال ﻣﻮﺟﻮدا ﻟﻜﻦ اﻷرﻗﺎم ﻗﺪ ﺗﺘﻐﻴﺮ".
وﺗ ــﻮﻗ ــﻊ أن "ﺗ ــﺄﺧ ــﺬ ﺧ ـﻄــﺔ إﻋ ـ ــﺎدة اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠــﺔ ﻓﻲ
اﻻﻋ ـﺘ ـﺒــﺎر اﻷوﺿ ـ ـ ــﺎع اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪة ﻟ ـﻠ ـﺸــﺮﻛــﺔ وﻛــﺬﻟــﻚ
ً
أوﺿﺎع اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ" ،ﻣﺆﻛﺪا أن
"زﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪى
زﻳــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ إذ إن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻋﻤﻴﻞ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  30ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻴﻞ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ زﻳﻦ".
ّ
ورﺟﺢ اﻟﻤﺼﺪر "ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮط 02

ً
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻌﺮي  ٪٦.١ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ  ٦آﻻف ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ

●

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟــﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗــﺮاﺟـﻌــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺧــﻼل ﻓـﺘــﺮة اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ أﻣﺲ ،إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ  ١.٩٥٢ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ً
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ  ٢٩.٤٢٢ﻣـﻠـﻴــﺎرا ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ
ً
 ٣١.٣٧٤ﻣﻠﻴﺎرا.

ً
 ٥٨٣٣.١ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى  ٦آﻻف
ﻧـﻘـﻄــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟـﺸـﻬــﺮ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟــﺮﺑــﻊ،
ً
ً
وﺳـﺠــﻞ اﻟـﻤــﺆﺷــﺮ اﻟــﻮزﻧــﻲ اﻧـﺨـﻔــﺎﺿــﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥.٩وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺴــﺎوي  ٢٥.٤٩ﻧﻘﻄﺔ
ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ٤٠٨.٥٢ﻧﻘﺎط.
ً
وﻛـ ـ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮن اﻷﺣـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺎ ﻋـ ـﻠ ــﻰ ﻛــﻞ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ــﺆﺷ ـ ــﺮات ،إذ ﺗ ــﺮاﺟـ ـﻌ ــﺖ ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ
اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٣٤.٨

افالطون

رئيس التحرير

.

»اﻹﻛﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ«:

إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻷﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ...اﻟﺤﺮب
ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ

نتمنى أن يدعم مجلس إدارتنا حقوقنا ومطالبنا وأن يقف معنا بكل قوة
الجامعةاﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻠﻴﺎري دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
مثلما يفعل مجلس الجامعة مع هيئة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺨﺴﺮ
تدريس
●

16

داﺧﻞ اﻟﻌﺪد

03

02

مصيبة أن تدرس بال تفكير،
ومصيبة أكبر أن تفكر بال دراسة
أسرة التحرير

اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ ﻳﻔﻮض ﻣﺪﻳﺮ »اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ« ﺑﺼﺮف »اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺰاﺋﺪة«
ﺗﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
أن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻳﺘﺮأس وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﻠﺴﻲ
إدارﺗﻴﻬﻤﺎ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ د .ﻣﻌﺪي اﻟﻌﺠﻤﻲ
ﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء إن اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻤﻠﻴﻔﻲ واﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ
ً
اﻟﻨﺼﺎب ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن اﻟــﻮزﻳــﺮ أﺑﻠﻎ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮر )اﻟﻮزﻳﺮ(
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ دﻳــﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎواة أﺳﺎﺗﺬة
"اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ" ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات.
وﺑ ـﻴــﻦ اﻟـﻌـﺠـﻤــﻲ أن ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ رﻓــﻊ 02

 9صباحا – الى  3عصرا
2011/12/14
كل كلية على حده

حكمة العدد

مستحقاتنا تتصدر الصفحة األولى في الصحف الكويتية
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١١م
 ٢ذو اﻟﻘﻌﺪة ١٤٣٢ﻫـ
اﻟﻌﺪد  - ١٣٨٦اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 ٢٨ﺻﻔﺤﺔ
اﻟﺴﻌﺮ  ١٠٠ﻓﻠﺲ

الموقع

ﺑـﻌــﺪ ﺗ ــﺪاول  ١١.٣٧ﻣـﻠـﻴــﺎر ﺳـﻬــﻢ ﺧــﻼل اﻟــﺮﺑــﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٣٦.٨
ً
أﻳﻀﺎ ،ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  ٦١٦ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،واﺳﺘﻘﺮ
ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺗــﺪاوﻻت ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﺑﻌﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ  ١.٦ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨــﺎر ﺧــﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ،٪٣٠.٦
ً
ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ إ ﻟــﻰ  ١٢٢٣٣٦ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن
ً

هيئة التحرير

م .أح��م��د م��ك��ادي
د .حنـــــان المـزيـدي
د .سـويـلـم محــمـد
أ .عـــادل حـــمــــودة

11

75$
21

»ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ«...
ﺟﻴﺶ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﱢ

يسرنا استقبال ارائكم وأخباركم من خالل
مراسالتكم على االيميل التالي
rabitanews@hotmail.com

