
برئاســة د. معدي العجمي زار وفد من الرابطة يوم 2013/10/10 مدير عام الهيئة د. أحمد األثري لتقديم 

 التهاين مبناســبة تبوأه منصب مدير عام الهيئة، وحرض اللقاء نائب املدير العام للشئون اإلدارية واملالية 

د. محمود فخرا، وتم خالله بحث أهم القضايا التي تشغل بال الهيئة التدريسية، وكان هناك التقاء وتفاهم 

يف وجهات النظر بني الجانبني.

كام طرحت الرابطة خالل اللقاء جملة قضايا أكادميية، منها رضورة رصد ميزانية كافية لتغطية مســتحقات 

األساتذة، وايجاد آلية رصف جديدة تضمن عدم تأخر املستحقات ورصفها يف مواعيد محددة، والبت يف 

حقوق ومكتسبات مبتعثي الهيئة ومســاواتهم بنظرائهم من جامعة الكويت، وحسم قضية الفراغ االداري 

ورسعة تشــكيل لجان لسد الفراغ الحايل، والبت يف متديد مدة شاغري املناصب الحالية أو اختيار قياديني 

جدد، والعمل عىل زيادة ميزانية املهام العلمية وتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول عليها.

اإلفتتاحية

 نتقدم بخالص التهاين والتربيكات لألستاذ 

الدكتور أحمد األثري مبناسبة اختياره مديرا 

عاما للهيئة كونه أحد أبناء الهيئة ويعلم 

مكامن الخلل ومدى املشكالت املرتاكمة 

التي تحتاج لحل جذري ورسيع، متمنني له 

التوفيق والسداد يف أداء مهمته عىل الوجه 

األكمل وأن تشهد امللفات العالقة حلوال 

يف القريب العاجــل، وأن ينحاز لقضايا 

وهموم الهيئة التدريسية ويعمل عىل الدفاع 

عن حقوقهم ومصالحهم مبا يساهم يف 

االرتقاء بتلك املؤسسة األكادميية الكبرية، 

وتأمل الرابطة يف تعاون مثمر وبناء مع 

اإلدارة الجديدة يسهم يف حل كافة القضايا 

املرتاكمة، ومند يدنا بالخري إليجاد حلول 

للمشكالت التي الزالت تعاين منها الهيئة 

والخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

إن أبرز القضايا العالقة هي إيجاد آلية محددة 

تضمن حصول األساتذة عىل مستحقاتهم 

املالية يف مواعيدها املحددة للحفاظ عىل 

املكانة األكادميية لعضو هيئة التدريس، 

فضال عن رضورة متابعة مرشوع جامعة 

جابر بشــكل جدي، والعمل عىل اعتامد 

برامج البكالوريوس يف التخصصات التي 

انتهت الكليات من إعدادها ورسعة تطبيقها 

بدال من تجميدها حبيسة باألدراج، وزيادة 

مخصصات املهامت العلمية لتشــجيع 

األســاتذة عىل تنفيذ أبحاثهم، وإنشــاء 

مركز للبحوث التطبيقية، إضافة للعديد 

من القضايا الهامة األخرى كالفراغ اإلداري 

اللوائح  وتعديــل  القيادية،  باملناصــب 

"الوظائف اإلرشافية وغريها"، ومراجعة 

اآلليات املعمول بها يف قطاع الشــئون 

اإلدارية واملالية مبــا يعزز ثقة الجهات 

الرقابية فيها ويحفظ حقوق وكرامة أعضاء 

هيئة التدريس.

ويسعدنا أن نشيد بكلمة د. األثري خالل 

تواجده بالرابطة يف حفل استقبال أعضاء 

هيئة التدريس بتاريخ 2013/10/28 حيث 

أشار إىل رضورة فتح صفحة جديدة بني 

الهيئة والرابطة، وأبدى استعداده لتكون 

يده بيد الرابطة لحل كافة القضايا العالقة، 

ونحن كرابطة نثمن للمدير العام هذا التوجه 

اإلصالحي ومند له أيادينا بالخري ملا فيه 

مصلحة أعضاء الهيئة التدريسية ولالرتقاء 

بالهيئة بشكل عام.

لقاء الرابطة مع د. األثري
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بحضور مدير عام الهيئة د. أحمد األثري ونوابه
الرابطة تنظم حفل استقبال االساتذة 

بمناسبة العام الدراسي الجديد

بحضور مدير عام الهيئة العامــة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد األثــري ونائب املدير العام 

للشئون اإلدارية واملالية د. محمود فخرا، ونائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د. عيىس 

املشيعي، وعدد من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء الهيئة التدريسية نظمت الرابطة حفل استقبال 

لألساتذة مبناسبة بدء العام الدرايس الجديد، وأقيم الحفل مبقر الرابطة يف منطقة العديلية، وذلك 

مســاء االثنني 28 أكتوبر 2013 يف جو أخوي واجتامعي رائع، وشــهد اللقاء نقاشــا وتبادال لآلراء بني 

الحضور حول أهم القضايا األكادميية املطروحة عىل الساحة.

وخالل الحفل القى رئيس الرابطة د.معدى العجمي كلمه قصرية جاء فيها » باســم الرابطة وباسمكم 

جميعــا ارحب مبدير عام الهيئة الدكتور احمد االثري ونبارك له تبوأ هذا املنصب متمنني له التوفيق 

والنهوض بهذه املؤسسة ومند له يد العون للتقدم والرقى بالهيئة متمنني له كل التوفيق.

والقى الدكتور االثري كلمه جاء فيها "جزاكم الله خريا وامتنى ان شاء الله ان نبدأ بداية جديدة ونحن 

مقبلــون عىل تحديات كثرية وامد يدى اىل ايديكم لنتغلب بإذن الله عىل هذة التحديات وامتنى لكم 

التوفيق".

وقد وصف الدكتور االثري اللقاء لبعض الصحف بأنه كان مثمرا وأخويا وأكرث من كونه لقاءا رسميا.

وقال د. االثري انه اســتمع لوجهات نظر االساتذة يف مختلف القضايا التي تهم الطرفني وكيفية تطور 

عمل الهيئة، ولفت إىل ان ابرز املطالبات التي استمع اليها تتعلق مبطالبات الحقوق املالية واالدارية 

والتسهيالت والخدمات التي يحتاجها االساتذة، وقال ان االمر يتطلب بعض الوقت لتجهيز تلك االحتياجات 

والخدمات الشخصية التي يجب أال تتطلب خروج االستاذ خارج عمله ملراجعة وزارات الدولة.

درعا  الرابطة  قدمت 
د.األثري إلى  تذكاريا 

ــر مــن  ــي ــث أعــــــرب ك
ــن  األســـــــاتـــــــذة ع
سعادتهم من حفل 
االستـقبــال األخــوي 
االجــتــمــاعــي الــرائــع
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د.األثري 
يقول للرابطة ولألساتذة :

» إيدى فى إيديكم »

و د.معدى العجمي : 
نمد يد العون للدكتور األثري للتقدم 

والرقى بالهيئة وبما يخدم 
اعضائها وهيئة التدريس ...



لقاء الرابطة مع 
د. فاطمة الكندري

نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث

التقــى وفد من الرابطة برئاســة د. معدي العجمي بنائب املدير العام 

للتعليم التطبيقي والبحوث د. فاطمة الكندري وتم خالل اللقاء الذي 

عُقد بتاريخ 2013/10/28 مناقشــة عدد مــن القضايا األكادميية التي 

تخص أعضاء هيئة التدريس.

ومثنــت الرابطــة للدكتورة الكندري حســن اســتقبالها لوفــد الرابطة 

وتفاعلها مع بعض مطالبات الرابطة كتغيري مســمى قســم تكنولوجيا 

ميكانيــكا اإلنتــاج ليكــون تكنولوجيا هندســة التصنيــع ليتوافق مع 

متطلبات مؤسســة االعتامد األكادميي العاملية ABET ووعدها بالنظر 

يف إنصــاف من تبقى من مدريس الكليات وتحويلهم من الكادر العام 

إىل كادر التدريــب، ووعدهــا للرابطة بالعمل يدا بيد لحل املشــاكل 

التي تعرتي العمل األكادميي والتي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس، 

وكذلــك تفاعلها مع املقــرتح الخاص بوجود ممثلني عــن الرابطة يف 

وتطــرق وفد الرابطة خالل االجتــامع للعديد من القضايا األكادميية، حيث قال رئيس الرابطة د. معدي اللجان كاللجان الترشيعية ولجان اللوائح وغريها.

العجمــي بأنه ال يجوز قيام نائب املديــر العام بتعميم رشوط التقدم للمهامت العلمية بدون الئحة، 

ألن هذا التقييد يعطل العمل ويؤدي إىل عدم قدرة األساتذة عىل استكامل اإلجراءات كموافقة مجلس 

القسم العلمي والتقدم قبل 6 أسابيع وغريه من اإلجراءات التي تعرقل العمل، مضيفا بأن هناك بعض 

الرشوط االســتفزازية التي يتم إلزام عضو هيئة التدريس بها بعــد أدائه املهمة العلمية كطلب صورة 

من جواز السفر وإيصال رسوم املؤمتر وصورة عن تذكرة السفر، وقال بأن هذه املطالب هي تشكيك 

بعضو هيئة التدريس.

وأضاف د. العجمي إىل أنه يجب اســتمرار أعضاء هيئة التدريس يف قيادة املكاتب النوعية يف الكليات 

كاملكتب الفني ومكتب التدريب امليداين ومكتب اإلرشاد والتوجيه ملا لهم من خربة ومعرفة أكادميية 

يف هذا املجال.

كام تحدث د. العجمي عن أعداد الطلبة والشــعب الدراســية حيث وصلت األعداد إىل 65 - 75 طالب 

بالشعبة الواحدة، وقال أن هذا يتناىف مع املفاهيم األكادميية، مطالبا برضورة تعديل الالئحة املتعلقة 

بالسقف األعىل للمقررات النظرية وكذلك العملية، وطالب بتعديل الرزنامة االلكرتونية خاصة مع بدء 

الدوام، متسائال ملاذا يداوم عضو هيئة التدريس قبل بدء الدراسة بأسبوعني دون داع لذلك، كام أكد 

عىل رضورة اإلرساع بشــغل الفراغ اإلداري ورضورة تشــكيل لجان التقييــم والتجديد ملا يف ذلك من 

مصلحة للعمل.

مــن ناحيتــه قال أمني صنــدوق الرابطة د. محمــد الفايز بأن كليــة العلوم الصحية انتهــت من برامج 

البكالوريــوس يف التغذيــة واألغذيــة، وبرنامج الطوارئ الطبيــة، وطالب بــرضورة متابعة هذا األمر 

 

 

 

 

وعدت د. فاطمة بتغيير 
مسمى قسم تكنولوجيا 

اإلنتاج إلى تكنولوجيا 
هندسة التصنيع

وعدت بتحويل من تبقى 
من مدرسي الكليات 
على الكادر العام إلى 

كادر التدريب

الرابطة تبدي مالحظاتها 
على القرارات الجديدة الخاصة 

بالمهمات العلمية

الرابطة تطالب بترشيد عدد 
الطالب في الشعب الدراسية

تــم عقد عدة اجتامعات تنســيقية بــني الرابطة 

وجمعيــة أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعة 

الكويت وذلك من أجل تنسيق العمل فيام يتعلق 

باملشــاكل واملطالب املشــرتكة ألعضــاء هيئة 

التدريــس يف الهيئــة والجامعــة وأهمها تحقيق 

تنسيق 
مشترك ما بين 

الرابطة وجمعية 
أعضاء هيئة التدريس 

بالجامعة

تنسيق 
مشترك ما بين 

الرابطة وجمعية 
أعضاء هيئة التدريس 

بالجامعة



عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية 

جمعيتها العمومية االستثنائية بتاريخ 2013/9/22 

وتضمن جدول األعامل مقرتحا من الهيئة اإلدارية 

للرابطة برفض قبول الساعات اإلضافية، وقد تم 

طرح املقرتح للتصويت وتم متريره بأغلبية ساحقة، 

وقد شهدت الجمعية االستثنائية طرح العديد من 

املقرتحات من قبل أعضاء هيئــة التدريس كان 

أبرزها اللجوء للقضاء للحصول عىل مستحقاتهم، 

ومقرتح آخر للبدء يف االمتناع عن قبول الساعات 

اإلضافية بشكل تدريجي، ومقرتح بعدم تسليم 

درجات نهاية الفصل الدرايس قبل الحصول عىل 

املستحقات املالية، واقرتح آخرون تأجيل رفض 

الساعات اإلضافية ملدة أسبوع إلعطاء املدير العام 

الجديد الفرصة للتحرك وحل القضية.

هذا وقد افتتح الجلســة رئيس الرابطة د. معدي 

العجمي بالتأكيد عىل أن مثل تلك القضايا ال يجب 

أن تطرح بجمعية عمومية ولكن تجاهل املسئولني 

لقضايا األســاتذة هو من دفع الرابطة لعقد تلك 

الجمعية االستثنائية، معتربا أنه يتوجب عىل مسئويل 

الهيئة رصف هــذه املســتحقات يف مواعيدها 

املحددة دون وجود تلــك املطالبات وأن تتفرغ 

الرابطة لقضايا أخرى أكادميية ولكن مل تجد الرابطة 

بدا من الدعوة لتلك الجمعية لطرح مقرتحها عىل 

أعضاء الجمعية العمومية كونهم أصحاب القرار 

يف التصعيد من عدمه.

 وتطرق د.العجمي ألبعاد القضية كونها ليســت 

مطلبا جديدا تنادي بــه الرابطة وإمنا هي حقوق 

مكتسبة لألساتذة الذين قاموا بأداء عمل إضايف ومل 

يحصلوا عىل مستحقاتهم، مشريا إىل أن الرابطة 

التقت كل من وزير الرتبية ووزير التعليم العايل 

وكذلك اللجنة التعليمية مبجلس األمة وقامت الهيئة 

اإلدارية للرابطة برشح أبعاد القضية  واآلثار السلبية 

املرتتبة عليها يف حال عدم التوصل لحل لها، وقال 

أن اللجنة التعليمية أبدت امتعاضها واستغرابها 

من هذا التأخر يف عملية الرصف واعتربته انتقاصا 

لهيبة ومكانة أعضاء هيئة التدريس.

وقال د. العجمي أن مقرتح الرابطة يقيض برفض 

قبول الساعات اإلضافية لحني حصول األساتذة عىل 

مستحقاتهم املالية وكذلك ضامن وجود آلية جديدة 

لعملية الرصف تضمن عدم تكرار تلك املأساة.

ويف رد له عىل مداخلة ألحد األعضاء عن موقف 

الرابطة من املدير العام د. األثري أكد د. العجمي 

أن الرابطة ستلتقي املدير أ. د أحمد األثري بغية 

الوصول لحل لهذه القضية دون الحاجة إىل االنتقال 

ملراحل تصعيدية أخرى ونأمل أن نجد تعاوناً ملموساً 

يحافظ عىل حقوق ومكتسبات األساتذة، فالرابطة 

متد يدها بالخري لجميع املســئولني وترحب بأي 

تعاون طاملا يحافظ عىل حقوق ومصالح أعضاء 

هيئة التدريس.

من جانبه قال نائب رئيس الرابطة د. صالح الهاجري 

أن الرابطــة مل تدخر جهدا يف نقل تلك القضية 

للمسئولني وبذلت جهود كبرية لحلها بالطرق الودية 

وإصالح هذا الخلل الذي تعاين منه الهيئة ولكن 

دون جــدوى وكان البد مــن التصعيد للدفاع عن 

حقوق األساتذة ورضورة وجود آلية جديدة لعملية 

الرصف تضمن كرامة وهيبة عضو هيئة التدريس.

تجاوبًا لقرارات الجمعية 
العمومية غيرالعادية للرابطة

د. األثري وعد 
بحل مشكلة 

الساعات اإلضافية
قدم رئيس الرابطة د. معدي العجمي ببالغ التهاين 

ألعضاء هيئة التدريس مبناسبة حل مشكلة الصيفي 

والساعات اإلضافية للفصول السابقة، مشريا إىل 

أنه قد تم االنتهاء  من كل املتعلقات املالية لكلية 

الدراسات التكنولوجية وباقي األقسام العلمية 

بباقي الكليات، فضال عن توفري ميزانية اإلضايف 

للفصلني الحايل واملقبل والتي تقدر بـ 2000 

دينار لكل 3 ســاعات إضافية،  3000 دينار عن 

كل 6 ساعات إضافية.

وأوضح د. العجمي أن إدارة الهيئة قامت مبخاطبة 

ديوان الخدمة املدنية قبل أسبوع بشأن بدل الـ 

6 آالف دينار لكل 6 ساعات إضافية وبانتظار رد 
الديوان، الفتا إىل أن تحقق هذا اإلنجاز جاء بفضل 

الله تعاىل ثم بجهود أعضاء الرابطة ومتابعتهم 

الحثيثة لتلك القضيــة، مثمنا ملدير عام الهيئة 

د. أحمد األثري ما أبــداه من تعاون مخلص مع 

الرابطة، وجهوده وسعيه لحل كافة القضايا العالقة 

بالتعاون مع الرابطة فله كل الشكر والتقدير. وأكد 

د. العجمي عــىل أن الرابطة وانطالقا من دورها 

النقايب واألكادميي مستمرة يف مساعيها الرامية 

إلنهاء كافة امللفات العالقة وتذليل أي صعوبات 

ميكن أن تواجه أعضاء هيئة التدريس.

جمعية عمومية غير عادية للرابطة
تقرر االلتزام بعدم قبول الساعات اإلضافية 

لحين حصول األساتذة على مستحقاتهم



األساتذة يناقشون الئحة الصيفي الظالمة بمقر الرابطة

ال يجوز إسناد مقرر التدريب الميداني للمدربين 
على حساب أعضاء هيئة التدريس

بحضور عددا من األساتذة نظمت رابطة 

أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية 

اجتامعا موسعا لبحث تداعيات ومثالب 

الئحة الصيفي الجديــدة والتي أجمع 

الحضور عىل أنها معيبة بحق األساتذة 

وانتقاصا لحقوقهم، وقد شهد االجتامع 

عددا من املداخالت ألعضاء هيئة التدريس 

اجمعوا فيها عىل رضورة تحرك الرابطة 

نحو التصعيد ضد إدارة الهيئة والتخيل 

عن سياسة املهادنة حتى تتحقق مطالبهم 

املرشوعة، واملتمثلة يف تعديل الئحة 

الصيفي التي أقرت مؤخرا وتخيل إدارة 

الهيئة عن نظرتها الدونية لألساتذة ورضورة 

مساواتهم يف كافة املزايا التي يتمتع بها 

زمالئهم يف جامعة الكويت.

بداية قال د. العجمي أنه من املستغرب 

أن العبء التدرييس العضاء التدريس 

بالتطبيقي للفصل الصيفي يفوق العبء 

التدرييس الساتذة الجامعة الستكامل 

نصابهم التدريــيس، بينام يف جامعة 

الكويت فالنصاب التدرييس 3 وحدات 

فقط ويف حال زاد النصاب عن 3 وحدات 

يرصف لألســاتذة بدال إضافيا عن تلك 

الزيادة، وقد طالبت الرابطة بتعديل هذا 

الوضع وتطبيق مبدأ املساواة مع الزمالء 

يف الجامعة ولكن لألسف أن الهيئة مل 

تلتفت إليه، وذلك رغم قرار ديوان الخدمة 

املدنية وقرار الوزير السابق املليفي بأن 

تكون اللوائح والنظم املعمول بها يف 

جامعــة الكويت والتطبيقــي متطابقة 

ومساواة أســاتذة التطبيقي والجامعة 

يف كافة املزايا. 

من جهته أكد أمني رس الرابطة د. أحمد 

الحنيان أن هذا هذا االجتامع لتبادل اآلراء 

مبا يخدم الصالح العام، موضحا أن 

البند الخاص بإعطاء األولوية ألعضاء 

هيئة التدريب للعمل بالفصل الصيفي 

مل يطرح عىل الرابطة ليتسنى لها وضع 

تصور منطقي لكيفية مشاركتهم بالفصل 

الصيفي، واستغرب إخفاء هذا البند ومن 

ثم عرضه فقط باللجنة التنفيذية.

وقــال د. الحنيان نحن نكــن كل تقدير 

واحرتام لزمالئنا أعضاء هيئة التدريب 

بالكليات، واالعرتاض عىل الئحة الصيفي 

ال يعني التقليل من شأنهم أو مكانتهم 

العلمية، وإمنا كنا نتطلع إلقرار ضوابط 

عادلة للتدريس والتدريب امليداين خالل 

الفصل الصيفي تأخذ يف االعتبار كافة 

جوانب تطوير العملية التعليمية ضامناً 

لجودة التعليم وحفاظا عىل املستوى 

العلمي للطلبة وتحقيقاً لإلنصاف بني 

القامئني عىل التدريس واإلرشاف عىل 

التدريب امليداين بالصيفي حتى صدر 

القــرار رقــم )880/2013( بشــأن 

الضوابط واملعايري املنظمة للعمل يف 

الفصل الصيفــي بكليات الهيئة والذي 

جاء مجحفــاً لرشيحة كبرية من أعضاء 

هيئة التدريــس، إذ مل يــراع اختالف 

طبيعة املقررات الدراســية يف كليات 

الهيئة  املختلفة عىل عكس القرار السابق 

رقم )2207/2005( بشأن الضوابط 

واملعايري املنظمة  للعمل يف الفصل 

الصيفي والــذي راعى تلك االختالفات 

حني نص يف مادته السادسة تحت البند 

خامساً عىل أن تكون األولوية يف التدريب 

امليداين ألعضاء هيئة التدريس من حملة 

شهادة املاجستري ثم الدكتوراه ثم الكادر 

العام وذلك بكلية الدراسات التجارية، 

أما بالنسبة لكلية الدراسات التكنولوجية 

فتكون األولوية يف التدريب امليداين 

ألعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة 

املاجستري ثم الكادر العام ثم الدكتوراه، 

مشريا إىل أن فلسفة التدريب امليداين 

نصت يف املادة )13( من الباب الثالث 

بالالئحة األساسية لنظام الدراسة بكليات 

التعليم التطبيقي )املعدلة( يف مارس 

2003 عىل معايشــة الطالب لظروف 
مســتوى  ورفع  مهاراته  وتنمية  العمل 

تحصيلــه وهو األمر الــذي يتطلب أن 

يكون املرشف عــىل تدريبه قادراً عىل 

ربط الجانبني النظري والعميل بالجانب 

امليداين وهو ما يفتقده مدربو القسم 

نظراً لعدم تدريسهم ألي مقرر لطلبة 

التخصص.

أما نائب رئيس الرابطة د. صالح الهاجري 

فقال أن الفيصل يف توزيع املهام هو 

مصلحة العملية التعليمية وليس إعطاء 

األولوية لرشيحة عىل حســاب أخرى، 

موضحا أن مربرات تفضيل املدربني عىل 

الهيئة التدريسية للعمل بالصيفي ليس يف 

صالح العمل الن فلسفة التدريب امليداين 

تقوم عىل تدريب الطالب عىل ما قام 

بدراسته نظريا والدور املنوط باملرشفني 

عىل التدريب امليداين التأكد من مطابقة 

ما درســه الطالب بالكلية مع التدريب 

امليداين وال شك أن املدرب غري قادر 

عىل تلك املهمة كونه مل يدرس الطالب، 

مشريا إىل أن غالبية الهيئة التدريسية 

يدركون بــأن تلك الالئحة صدرت عىل 

خلفية قضية شخصية وليست يف صالح 

العمل.

وقال د. الهاجري أن مترير الالئحة الحالية 

جاء بسبب تداخل القطاعني وان مدراء 

املعاهد داخل اللجنة أغلبية وعددهم 

يفوق بكثري عدد عمداء الكليات، مؤكدا أن 

ما يحدث تهميش لدور الهيئة التدريسية 

وتدمري ممنهج لقطاع التعليم التطبيقي 

والبحوث.

وأكد عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات 

التكنولوجية م. رعد الصالح أن بني مدريب 

الكليات من يحملون درجة الدبلوم ومن 

كيف يسند مقرر تخصصي لمدرب على حساب 
الدكتور

ضمــن  تخصصــي  مقــرر  الميدانــي  التدريــب 
متطلبات التخرج فكيف يسند للمدربين

كيــف لالئحــة تصــدر العضــاء هيئــة التدريس 
وتعطى األولوية ألعضاء هيئة التدريب

الرابطــة شــريك للهيئــة ويجب التعــاون عند 
أصدار اللوائح

كيف لمدرب أن يقوم بالتدريب الميداني دون 
عمل استبيان االداء التدريسي

مايحدث هو تهميش لهيئة التدريس وتدمير 
ممنهج لقطاع التعليم التطبيقي

 

 

 

 

 

 
مناظرة للرابطة في القنوات التليفزيونية

قال أمني رس رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية د.أحمد الحنيان ان 
الئحة الصيفي الجديدة التي أقرت أخريا 
أوساط  استياء كبري بني  تسببت يف 
التدريس السيام حملة  أعضاء هيئة 
املاجستري، وقال ان هناك تذمرًا كبريًا 
من قبلهم تجاه بنود الالئحة والتي أعطت 
أولوية االرشاف عىل التدريب امليداين 
بالفصل الصيفي للمدربني وتجاهلت 
الهيئة التدريسية من حملة املاجستري.

الالئحة  اقرار  ان  د.الحنيان  وأوضح 
بهذا الشكل ودون األخذ بتوصيات 
الرابطة جاء صادما للجميع، مشريا 



المطالبة بمساواة مبتعثي 
التطبيقي بنظرائهم بالجامعة

أكد رئيس رابطة 

أعضاء هيئة التدريس 

للكليات التطبيقية د. 

معدي العجمي عىل وقوف 

الرابطة ومساندتها ملطالب 

املبتعثني، مشريا إىل أن التفرقة 

يف املعاملة مع مبتعثي التطبيقي 

عن نظرائهم املبتعثني من جامعة 

الكويت فيه إجحاف كبري لحقوقهم 

ويؤثر سلبا عىل مسريتهم االكادميية.

وأشار د. العجمي إىل أن الرابطة تتابع 

هذا امللف باهتامم بالغ ولها تحركات بكافة 

االتجاهات إلقرار حقوق مبتعثي الهيئة، الفتا 

إىل أن آخر تلك التحركات كان بكتاب رسمي موجه 

إلدارة الهيئة برضورة تفعيل قرار ديوان الخدمة 

املدنية رقم )6/2006( والذي يقيض باملساواة بني 

معيدي البعثات يف الجامعة والتطبيقي من حيث قيمة 

املخصصات املالية التي ترصف مادام يشغل وظيفة معيد 

بعثة وحدد البدالت املقررة له اخذا يف االعتبار صفته كمعيد 

بعثة، مام يوجب معاملته ذات املعاملة سواء يف الجامعة أو يف 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال د. العجمي أن املشاكل التي يواجهها زمالئنا املبتعثني ما هي 

إىل جزء من سلسلة املآيس التي الهيئة، مشريا إىل أن هناك زيادة 

بنسبة %25 أقرت خالل شهر أبريل 2012 ملبتعثي الجامعة ومل 

يتم تطبيقها عىل مبتعثي التطبيقي، وطالبت الرابطة مرارا وتكرارا 

برضورة أن ترسي تلك الزيادة عىل مبتعثي التطبيقي وذلك عمال 

بقرار

 ديوان الخدمة املدنية رقم 9541 الصادر يف 2008/7/8 

ولكن ال نلمس أي اهتامم من قبل إدارة الهيئة ونجدها 

متاطل يف تنفيذ القرار علام أن الرابطة تقدمت 

بكتب رسمية إلدارة الهيئة الكتاب تلو اآلخر ولكن 

دون جدوى، وهذا األسلوب اإلقصايئ وعدم 

الالمباالة من قبل إدارة الهيئة ال ميكن أن 

يستمر ليس يف تلك القضية فحسب وإمنا 

هناك قضايا أخرى كثرية كقضية املناصب 

الشاغرة وغريها وقد تحركت الرابطة 

منذ توليها املسئولية مبطالبة إدارة 

الهيئة من خالل الكتب الرسمية 

والتصاريح الصحافية بحل 

منها تلك القضايا إال أن الكثري 

إدارة الزال عالقا وكأن 

عىل الهيئة تتعمد التحرك 

وترتك القضايا الفرعية 

القضايا الحيوية.

بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، 

عقد االتحاد الوطني لطلبة الكويــت فرع اململكة املتحدة 

وايرلندا ومبشاركة عددا من االتحادات الطالبية مؤمترا صحافيا  

وذلك األربعاء املوافق 2013/7/31 تم خالله تسليط الضوء 

عىل عدد من القضايا األكادميية التي تواجه طلبتنا املبتعثني 

للخارج من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

والتمييز الواضح بينهم وبني طلبتنا املبتعثني من قبل جامعة 

استجابت الهيئة وهلل الحمد 
بالموافقة على إدراج بند مساواة 

مبتعثي الهيئة بنظرائهم بجامعة 
الكويت في جدول أعمال مجلس 

إدارة الهيئة القادم رقم )124(

شكرا للمدير العام 
د. أحمد األثري

خالل مؤتمر صحافي لتدريس التطبيقي وعدد من االتحادات الطالبية

رابطة التدريس: يجب إدراج مساواة مبتعثي التطبيقي 
في الجامعة باجتماع مجلس اإلدارة المقبل

د. معدي العجمي

طالب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية 
د.معدي العجمي برضورة إدراج موضوع مساواة مبتعثي 
التطبيقي مع نظرائهم من جامعة الكويت عىل جدول 
أعامل مجلس اإلدارة املقبل إلقراره ورفع الظلم عنهم. 
وقال العجمي إن اللجنة العليا للبعثات بالهيئة كانت قد 
وافقت مشكورة عىل مساواتهم بزمالئهم املبتعثني من 
جامعة الكويت ولكن حتى اآلن مل يصدر قرار نهايئ عن 
مجلس اإلدارة الذي يرتأسه ويرتأس مجلس ادارة جامعة 
الكويت وزير الرتبية ووزير التعليم العايل د.نايف الحجرف. 
وطالب العجمي ادارة الهيئة برضورة إدراج تلك القضية 
عىل جدول أعامل مجلس اإلدارة املقبل إلقرار العدل 
واملســاواة بني مبتعثي التطبيقي وزمالئهم املبتعثني 

من جامعة الكويت لتوفري الجو املناسب للمبتعث الذي 
يساعده عىل انجاز مهمته العلمية بنجاح، الفتاً اىل رضورة 
إقرار هذا املطلب بالرسعة املمكنة نظرا لتضخم األسعار 
يف بلد االبتعاث وما يرتتب عىل ذلك من مرصوفات كثرية. 
ومتنى العجمي عــىل مجلس ادارة الهيئــة تفهم مدى 
الحاجة إلقــرار هذا البند الذي ينصــف مبتعثي الهيئة 
ويحقق العدل واملساواة بني مبتعثي الهيئة وزمالئهم 
املبتعثــني من جامعة الكويت، وذلــك متهيداً العتامد 
تنفيذه من الجهات ذات الصلة كوزارة املالية ومجلس 
الخدمة املدنية، كام طالب العجمي كافة الجهات بعدم 
تأخر تلك اإلجراءات خاصة أن هذا املوضوع تأخر فرتة 
طويلة وحان الوقت إلقراره وتطبيق العمل به للتخفيف 



بحضور مديــر عام الهيئــة د. أحمد األثــري ونواب 

املديــر العــام وعــدد من قيــادات الهيئــة وأعضاء 

هيئتــي التدريــس والتدريــب وبعــض الضيوف من 

خــارج الكويت، نظمت كلية الدراســات التكنولوجية 

مؤمتــرا صحافيا وندوة تعريفيــة عن املؤمتر املزمع 

إقامته خالل الفرتة من 4-6 مارس 2014 والذي يأيت 

تحت عنوان "تكنولوجيا الهندسة البحرية واملنصات 

النفطيــة" وأقيم املؤمتر الصحفــي مبركز بن الهيثم 

بتاريخ 2013/11/25 .

وقد افتتــح املؤمتر الصحــايف والنــدوة التعريفية 

رئيس اللجنة العليا للمؤمتر د. جاسم الراجحي بكلمة 

أوضــح فيهــا أن الهدف من هذا املؤمتــر هو تعزيز 

الروابــط بــني الجهات البحثيــة والكليــات املناظرة 

وتبادل الخربات محليا واقليميا ودوليا مبا يعود بالنفع 

عىل دولة الكويت التي يعتمد اقتصادها بشكل مبارش 

عىل النفط والنقل البحــري واملنصات النفطية التي 

ســوف تلعب دورا بارزا يف انعــاش التجارة النفطية 

يف الكويت.

وبني د. الراجحي أن كل من قســم تكنولوجيا هندسة 

الســيارات والبحرية، وقسم هندســة البرتول بكلية 

الدراســات التكنولوجيــة هام الجهــة املنظمة لهذا 

املؤمتر تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقــي والتدريــب د. أحمد األثــري، الفتا إىل أن 

املؤمتر ســوف يشــارك به معهد الهندســة البحرية 

للعلــوم والتكنولوجيــا الربيطاين كداعــم أكادميي 

رئيــيس للمؤمتــر، إضافــة إىل املعهــد البــرتويل 

بأبوظبي، وجامعة االسكندرية كرعاة أكادمييني.

من جهته أشــار نائب رئيس املؤمتر د. يوسف الهويل 

إىل أن املؤمتــر ســوف يضــم 4 تخصصات رئيســة 

هي الهندســة البحرية، وهندسة املنصات النفطية، 

واملالحة البحرية، والصيانة البحرية.

أما رئيســة اللجنة التنظيمية للمؤمتــر د. نجالء الفرج 

فقد أوضحــت أن فعاليات املؤمتر ســوف تشــتمل 

عــىل محارضات ومعــارض وورش عمــل تخصصية، 

وأن املؤمتر سيســتضيف 9 من الشخصيات العاملية 

املتميزة إللقــاء محارضات عامــة يف مجال املؤمتر 

وهــم، الربوفيســور إيريــك باتروســون "الواليــات 

املتحدة"، الربوفيســور أتيال إنسيســيك "اسكتنلندا" 

الربوفيسور ريتشارد برمنجهام "انجلرتا"، أ.د.م يرسي 

والية "جامعة االســكندرية"، د. طه الحاج "لندن"، د. 

شيخه املســكري "أبوظبي"، د. هيفاء العجمي "رشكة 

نفط الكويت"، د. أروى حسني "جامعة بور سعيد"، د. 

تباراك باالل "انجلرتا" .

هــذا وقد تحــدث يف الندوة التعريفيــة من ضيوف 

الكويــت كل مــن د. فهــد املســكري "أبوظبــي"، د. 

أول مؤتمر من نوعه في الكويت تنظمه كلية الدراسات التكنولوجية

مؤتمر تكنولوجيا الهندسة البحرية 
والمنصات النفطية



تشــارك رابطــة أعضاء هيئة التدريــس للكليات التطبيقيــة يف لجنة اإلعداد 

والتنظيم للمؤمتر العريب الرابع للســمنة والنشــاط البــدين بدولة الكويت،  

 والــذي تنظمــه كلية العلــوم الصحية خالل الفــرتة مــن  18 إىل 20 فرباير 

لعام 2014.

وقــال رئيس لجنة اإلعــداد والتنظيم للمؤمتــر د. أحمــد الهيفي يف ترصيح 

لــــ "رابطة نيوز" أن املؤمتر يســتعرض ضمــن فعالياته أحدث الدراســات 

واملعلومات املتعلقة بالسمنة والنشاط البدين يف الوطن العريب، وكذلك 

عرض الربامج الناجحة يف مكافحة الســمنة وتشــجيع النشاط البدين، 

فضــال عن تبادل الخربات واملعلومات يف هــذا املجال من خالل عرض أهم 

برامج التوعية الصحية املتعلقة بالســمنة والنشــاط البدين والتدخل الدوايئ 

والجراحــي وغريها من الطرق املســتخدمة يف عالج حاالت الســمنة وتغذية 

الفرد وارتباطها بنشاطه البدين والريايض.

وأضــاف د. الهيفي أن برنامــج املؤمتر يتضمن عدة نشــاطات، كأوراق علمية 

متخصصة يف الســمنة والنشاط البدين يقدمها نخبة من العلامء والباحثني يف 

الوطن العريب، ومناقشــة بحوث ودراسات متعلقة بالسمنة، وعقد ورش عمل 

متخصصة يف مجال قياس السمنة، إضافة لتنظيم معرض للرشكات الداعمة، 

مشاركة الرابطة في اللجنة العليا المنظمة 
للمؤتمر العربي الرابع للسمنة والنشاط البدني

التربية األساسية نظمت منتدى 
"دور التربية في مواجهة 

زيادة معدالت الجريمة"
برعاية مدير عام الهيئة د.احمد االثري نظمت كلية الرتبية 

األساسية منتداها بعنوان »دور الرتبية يف مواجهة زيادة 

معدالت الجرمية« بحضور نواب املدير العام وعدد من 

قيادي الدولة واملهتمــني بقضايا الجرمية واعضاء هيئة 

التدريس بالكليــة، وذلك يوم 27 نوفمرب 2013 بفندق 

راديسون ساس.

وناقش املنتدى العديد من املواضيع، منها الدور الترشيعي 

يف مواجهة الجرمية والعنف لدى الشباب يف املجتمع 

وكذلك الجرائم االلكرتونية وتسليط الضوء عىل دور الرتبية 

حفل تعارف 
كلية التربية 

األساسية
ألول مــرة ويف مبناها الجديــد بالعارضية 

أقامت كلية الرتبية األساسية يوم 12 نوفمرب 

2013 حفــل التعارف الســنوي الذي يجمع 
عــامدة الكليــة بأعضــاء الهيئة التدريســية 

والتدريبيــة واإلدارية ورحب عميــد الكلية 

بالحضــور, حيث أكد عىل أنه رغم الظروف 

الصعبة التــي متر بها الكلية بســبب عملية 

االنتقــال إال انه حرص عــىل إقامة مثل هذا 

الحفل كعادة سنوية للكلية.



1. د. حسين الهدبة: إعطاء 
الهيئة المكانة الالئقة بها 
عن طريق حل المشاكل 
اإلدارية و المالية، و إعادة 
الثقة في نفوس أعضاء 
هيئة التدريس العاملين في 
هذه المؤسسة العتيدة.

د. محمد صالح : العمل على 
تجهيز القاعات الدراسية 
بالكلية التي من شأنها 
تساهم في تطوير العملية 
التربوية مثل القاعات 
الذكية و الورش المناسبة 
لكل تخصص.

د. مشعل المنصوري: 
توضيح سياسة كلية 

التربية األساسية مثل تغيير 
المناهج الدراسية وصحائف 

التخرج لمواكبة عصر التطور 
الحالي و أيضا اإلحساس 
بأهمية عضو الهيئة و 

الرفع من مكانته

د. أنور حسن: توفير مختبرات 
كمبيوتر للطلبة والطالبات 

و االهتمام بالبرامج 
االكاديمية المقدمة لهم.

أ.د. بدر ملك: بدء العام 
الدراسي في الوقت المحدد 
له وذلك من خالل حل 
مشاكل تسجيل الطلبة التي 
تسبب هذا التأخير.

الطالب 
عبدالمحسن الشمري :

سرعة انتقال كلية الدراسات 
التجارية لمقرها الجديد 
بالعارضية

الطالب ضاري الظفيري : 
تخصيص ميزانية لمكافأة 
الطلبة  ومكافأة التخصص 
لضمان عدم تأخر الصرف، 
وكذلك شمول الطلبة 
البدون بمكافأة الطلبة

د. غنام الغنام: تلمس 
الحاجات ألعضاء هيئة 

التدريس في كلية التربية 
األساسية.

د. وسام بو شهري: 
السرعة في تنفيذ األمور 
اإلدارية والمالية الخاصة 

بأعضاء هيئة التدريس مثل 
المهمات العلمية.

الطالب مشعل العنزي : 
إيجاد حلول جذرية لمشاكل 
الشعب المغلقة والبعد عن 
الحلول الترقيعية

د. أحمد الهيفي: تشكيل 
لجنة تابعة للمدير العام 

لمتابعة تخليص المعامالت.

د. طالل المسعد: توفير 
مكتبة بحثية متطورة.

د. انتصار الكامل: الحرص 
على تطوير تكنولوجيا 
المعلومات بالهيئة والتي 
تساعد عضو الهيئة في 
عمل األبحاث العلمية.

أ. فاطمة الفوزان:
متابعة تغيير مسمى 
قسم اآللة الكاتبة بكلية 
الدراسات التجارية إلى قسم 
السكرتارية التطبيقية فمنذ 
عام 1995 والقسم يحاول 
تغيير مسماه

د. طيبة صادق: وضع 
الشخص المناسب في 

المكان المناسب.

د. احمد الصانع: تطبيق 
اللوائح حرفيا.

د. احمد الهولي: توفير 
خدمات اكاديمية مساندة 

لألبحاث ومركز لتسهيل 
معامالت أعضاء هيئة 

التدريس.

د. يوسف الهولي: أن 
يستطيع عضو هيئة 

التدريس إنهاء معظم 
المعامالت في كليته 

والبعد عن المركزية

ماذا تريد من 
المدير العام ؟
من حســن الطالع للهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب ومنتســبيها أن يكون 
مديرها العام الســابع هو د. أحمد األثري، 
فهو أحد أبنــاء الهيئة الباريــن املخلصني 
دميثــي الخلق، ونتوقع منــه الخري الكثري، 
وللدكتور األثري العديــد من املآثر الطيبة 
أثنــاء توليه منصــب مديــر إدارة البعثات 
ومنصــب  بالهيئــة،  الثقافيــة  والعالقــات 
لدى  الكويت  الثقــايف لدولــة  املستشــار 

دولتي اسرتاليا ونيوزيلندا.
لــذا فقد خصصــت الرابطة نيــوز صفحة 
للمطالــب العامــة لزمالئنــا وطالبنــا، ولو 
الحتجنا  الخاصة  للمطالبــات  املجال  تركنا 
إىل عــرشات الصفحــات، وقد حرصنا عىل 
اســتطالع عدة رشائح متنوعة من منتســبي 
الهيئة من األساتذة واملتقاعدين واملبتعثني 
والطالب للتعرف عىل أهــم مطالبهم من 

املدير العام الجديد للهيئة.
مطالب األساتذة

باختصار شديد نريد أن تكون هيئتنا مثالية 
خالية من الظلم والفســاد، قــدوة لغرينا، 
معطاء لدولتنــا ولإلنســانية جمعاء، ويف 
أضعف اإلميان نريد مــن هيئتنا أن تعاملنا 
نفس معاملة جامعة الكويت ملنتسبيها، ال 
نريد أن نركض خلفهم طلبا ملســتحقاتنا، 
ولكن نتمنى أن نسري معهم جنبا إىل جنب 

يف كافة الحقوق والواجبات.
مطالب المتقاعدين

نريــد أن نســتمر يف العطــاء للهيئــة التي 
أفنينا فيها أعامرنا، ويحز يف نفوسنا أننا مل 
نجد من يقدرنــا أو يقدر خرباتنا التي ميكن 
للهيئة االســتفادة منها بشكل كبري، ونتمنى 
أن تحقــق الهيئــة ذلــك بإعطائنــا الفرصة 
لالســتمرار يف العمــل كمنتدبــني دون أي 
قيود إال القيود الصحيــة، فالهيئة أوىل بنا 
وبخرباتنــا، ونأمــل أن تعيد الهيئــة النظر 
يف مخصصاتنــا املالية التي مل تتغري منذ 
إنشــاء الهيئة، فليس مــن املعقول أبدا أن 
يتقــاىض دكتور قديم تتجاوز خربته الثالثة 
عقود ما يعادل 10 دينار للساعة التدريسية.

مطالب المبتعثين
نتمنى مــن الهيئة أن تســاعدنا عىل التفرغ 
الكامل لدراســتنا، بل واإلبــداع فيهاونأمل 
أن تعاملنا الهيئة كام تعمل جامعة الكويت 

أبنائها املبتعثني.
مطالب طالب وطالبات الهيئة

واجهنــا الكثــري مــن الظلم البــني وعدم 
االهتامم بنا كطالب وطالبات من قبل إدارة 
الهيئة خالل الفرتة السابقة، فمشاكلنا كثرية 
ومتشــعبة ولعل ابرزها مشــاكل الشــعب 
املغلقة التي تتكــرر مع كل فصل درايس، 
نأمل بحل جــذري لتلك املشــكلة والبعد 
عن الحلــول الرتقيعية لتمكــني الطلبة من 
التخــرج، واتاحة الفرصة لطلبــة املعاهد 
باستكامل دراســتهم، فضال عن رضورة أن 
يعــي بعض قياديي الهيئــة وأهمية االتحاد 
والدور الذي يلعبه، ألن بعض القيادات ال 

تؤمن بدور االتحاد وال بدور الشباب.
وفيــام يــيل بعضــا مام جــاء عىل لســان 



جريا عىل عادتها السنوية وبحضور 

اللجنة  ت 
نظم األســاتذة  من  أعداد 

االجتامعيــة بالرابطة غبقــة رمضانية 

مســاء الخامــس مــن شــهر رمضــان 

ملبــارك 2013/7/14، ومتيزت الغبقة 
ا

بأجواء أخوية وبدفئ السهرات الرمضانية 

الكويتية وما تحمله من نفحات إميانية.

س اللجنة 
وعــىل هامــش الغبقــة أكــد رئيــ

د.  الرابطــة  صنــدوق 
وأمــني  االجتامعيــة 

ص الرابطــة بتفعيل تلك 
محمــد الفايز عىل حر

املناســبات االجتامعية التي تساهم بشكل فعال 

يف بناء جســور التواصل والحوار فيام بني الزمالء 

من أعضاء الهيئة التدريسية بكليات الهيئة املختلفة.

وسط أجواء أخوية متميزة

الغبقة 

الرمضانية

للرابطة

حملة » أكاديميو 

الكويت  لإلغاثة«

رحلة الرابطة إلى 

األراضي المقدسة

يض 
هــا لألرا

ت اللجنــة االجتامعيــة بالرابطــة رحلت
نظمــ

املقدسة خالل شهر رمضان املبارك ألداء مناسك العمرة 

يوم 2013/7/18، إىل يوم 2013/7/20 . يذكر أن الرحلة 

مدعومة مــن قبل الرابطة وشــملت عىل تذاكــر الطريان 

ابــا، واملواصالت مــن وإىل املطار، والســكن 
هابــا وإي

ذ

وليلتان مصحوبة بوجبتي 
بأفخر الفنادق ملدة ثالثــة أيام 

م البوفيه املفتوح.
الفطور والسحور بنظا

توجه وفد مشرتك من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 

ورابطة أعضاء هيئة التدريس بهيئة التطبيقي إىل األردن خالل الفرتة 

هــا بتقديم الدعم املادي 
17 يوليــو إىل 20 يوليو 2013 قاموا خالل

عًا .. الهاجري والجمل
ودا

نرشت الصحف الكويتية يوم 31 أغسطس 2013 مشاركة 

عزاء تنعي فيها الرابطة الزميل الدكتور مشاري الهاجري بالرتبية األساسية 

كام نعت كلية الرتبية األساسية يوم 7 أكتوبر 2013 

الزميل أحمد عبدالغني الجمل, نسأل املوىل 

عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.



 Heat And Mass Transfer نظمت كلية الدراسات التكنولوجية محارضة علمية بعنوان

In Micro-channels   و ذلك بحضور مساعد العميد للشئون الطالبية )بنني( الدكتور 
سعد الكفيف ومساعد العميد للشئون الطالبية )بنات( الدكتور عبدالكريم عريعر و عدد 

من أعضاء هيئة التدريس ، ألقاها األستاذ بقسم الهندسة امليكانيكية و الطريان بجامعة 

فلوريدا يف الواليات املتحدة األمريكية و املؤسس ملركز ماسري لدراسات التربيد و 

التكييف و املدير املساعد ملركز التقييم الصناعي و الحاصل عىل جائزة مؤسسة الكويت 

نظمت كلية العلوم الصحية حملة توعية 

ملرض الرسطان بحضور ممثلني عن الحملة 

) C.A.N(  الوطنية التوعوية ملرض الرسطان

 من خالل معرض  أقامته  يف مبنى كلية 

العلوم الصحية-بنات لتوعية الطالبات 

برضورة عمل فحص دوري للتأكد من خلو 

الجسم من األورام الرسطانية واإلجابة 

عىل تساؤالت الطالبات حول هذا املوضوع 

مع توزيع كتيبات توعوية تركز  عىل أهمية 

محاضرة علمية 
ألستاذ زائر بالتكنولوجيا

كلية التمريض شاركت 
في اليوم المفتوح 

لرعاية المسنين

 C.A.N  حملة كان
للتوعية بمرض السرطان 
في كلية العلوم الصحية

لقاء 
تنويري
للطلبة 
المستجدين 
بالتجارية

نظمت كلية الدراسات التجارية 

بنني ندوة تنويرية للطلبه املستجدين 

املقبولني بالعام الدرايس 2013/2014 بحضور 

مساعد العميد للشئون الطالبية- بنني الدكتور أحمد 

الحنيان و  رئيس مكتب التسجيل نارص حسني و رئيس 

مكتب النشاط و الرعايه الطالبيه بالكليه خالد الكندري 

وذلك يف بداية العام الدرايس 2013-2014.



العلوم الصحية 
تكرم االستاذ الدكتور 

كامل الصالح

 لقاء تنويري لطالبات 
وموجهي التربية 
العملية بكلية 
التربية األساسية

حرصا من كلية التمريض عىل القيام  بتوعية املجتمع باملشكالت الصحية 

املختلفة وكذلك املساهمة يف رفع مستوى الوعي الصحي لدى املجتمع شارك 

طلبة الكلية املستوى الخامس يف اليوم املفتوح لرعاية املسنني الذي نظمه 

مستوصف كيفان حيث قام الطلبة بقياس نسبة السكر يف الدم وقياس الضغط 

والوزن والطول وكتلة الجسم وكذلك توزيع البوسرتات والربوشورات التوعوية 

املختلفة عن األمراض الشائعة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم واألنيميا 

أقامت كلية العلوم الصحية حفل تكريم االستاذ الدكتور كامل 

الصالح النتهاء فرتة تكليفه كرئيس قسم السجالت الطبية و 

ذلك بحضور عميد كلية العلوم الصحية أ.د. جاسم االنصاري 

وعدد من رؤساء األقسام العلمية و عدد من أعضاء الهيئة 

أقام مكتب الرتبية العملية  بكلية الرتبية األساسية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب لقاءا تنويريا لطالبات التدريب امليداين وموجهني ومرشفني وزارة الرتبية وأعضاء 

هيئة التدريب بالكلية. وبهذه املناسبة أكد عميد كلية الرتبية األساسية أ.د.عبدالله املهنا بان 

مثل اللقاءات مع الطالبات واملرشفني تأيت ضمن خطة موضوعه من مكتب الرتبية العملية 

لتعريفهم عىل أهم النقاط والتوجيهات التي سوف تساهم يف تطوير العملية الرتبوية 

والتدريبية بالكلية ويرفع من مستواهم العلمي والتعليمي ،مضيفا بان مكتب الرتبية العملية من 

املكاتب املتميزة بالكلية الذي يعمل بصورة دامئة مع موجهني ومرشفني الرتبية العملية بوزارة 

الرتبية ويعترب هذا لقاء سنوي يقام مع بداية كل عام درايس  من اجل التوجيه ووضع الخطط 



كالم جرائد
تعرضت بعض املقاالت ملوضوع جامعة جابر األحمد وتم نرش العديد منها، وكانت تتساءل إجامال 

عن “ خارطة طريق” إلنشاء الجامعة وكيفية تنفيذ القانون 4 لسنة 2012 الصادر يف 10 يونيو 2012 
بشأن إنشاء هذه الجامعة.

ونشري هنا إيل 7 مقاالت مختلفة, فقد تساءل د. محمد عبد الله العبد الجادر يوم 28 مارس املايض:” 
أين جامعة جابر االحمد؟ وهل سرناها كام برشنا الوزير بقانون الجامعات الحكومية؟”

أما أ.د. معصومة أحمد إبراهيم فقد نرشت 3 مقاالت بعنوان موحد هو  “ ما هكذا تنشأ الجامعات 

يــا وزير التعليم العايل” وكانت أولها يوم 12 أكتوبر املايض بعنوان فرعي “ جامعة جديدة وفكر 

عتيق”, وقالت فيهــا أن الجامعة الجديدة صدمت أعضاء هيئة التدريس والطالب ألن واقعها أقل 

من الطموحات. وكان موضوع املقالة الثانيــة بتاريخ 19 أكتوبر هو “غياب للرؤية وضياع للهدف”, 

وتساءلت الكاتبة فيام إذا كانت الخطة التعليمية الشاملة للدولة قد روعيت بخصوص جامعة جابر 

وما هي عالقة املخرجات املنتظرة مبســتقبل ســوق العمل. أما املقالة الثالثــة بتاريخ 29 أكتوبر 

فكانت بعنوان”األســاتذة محبطون والطلبة ضائعون”, أشارت فيها   أ. د. معصومة أحمد إيل أنه “ 

يبدو أن الجامعة الحديثة التي حلمنا بها زمنا طويالً سيبقي حلامً بعيد املنال, فهل أصبحت أحالمنا 
هكذا يف الكويت؟

أمــا النائب خليل الصالح فقد ورد عنه )يوم 8 أكتوبر املــايض( يصف ما يحدث يف مباين منطقة 
العارضية باملهزلة, وأن هذه املباين تفتقر إيل أدين احتياجات العملية التدريسية.

وكتبت أ.د بهيجة بهبهاين )يوم 28 أكتوبر( مقاالً بعنوان “جامعة جابر رائعة ولكن”, وأشــارت إيل 
بعض السلبيات ومنها عدم توافق تخصصات الجامعة مع احتياجات سوق العمل.

وأخرياً كتب د. حســن املوســوي ) يوم 23 نوفمرب ( مقاالً بعنوان " الرتبية األساسية وما ينقصها " 

يطالــب فيه بتجهيز مقر جامعة جابر األحمد بالعديد من املراكز الخدمية املتنوعة مثل املطاعم 

واملقاهي ومحــالت لألجهزة اإلليكرتونية والكمبيوتر, ومكتبة لبيــع الكتب ومركز للرعاية الصحية 
ويبقي لنا تعليق حيث نري أن موضوع جامعة جابر األحمد يستحق كل هذا االهتمام, ومختربات لإلنرتنت.

ولذلك نقترح عقد مؤتمر يشارك فيه العديد من المهنيين والمختصين لدراسة كيفية 
اإلسراع بتنفيذ قانون إنشاء الجامعة الحكومية الكويتية الثانية, وذلك بأفضل الوسائل 

جامعة “ جابر األحمد “ متى وكيف؟

ليبريا المفترية
كانت نســبة النجاح صفــر يف املائة يف امتحــان القبول 

بالجامعة يف ليربيا ومل تخضع السلطات هناك للعاطفة 

واالحتجاجات عىل هذه النتيجة أمالً يف تحســني مستوي 

التعليم مستقبالً.

وسؤالنا هو: لماذا كل هذا االفتراء؟ وهل المستوي 
عندهم أفضل من رضاء األهل واألصدقاء وأعضاء 

البرلمان؟

ماجستير بالمراسلة
نرشت القبس خرباً عن الكلب “بيتي” الذي حصل عىل درجة 

املاجستري باملراسلة يف إدارة األعامل بعد أن قدم سريته 

الذاتية ومعها الرسوم وقدرها 7278 دوالراً فقط.

وسؤالنا هو: لماذا كل هذا الحقد على العبقري 
بيتي؟

التعليم يتراجع في أمريكا وبريطانيا
نرشت القبس بتاريخ 2013/10/12 نتائج دراســة حديثة 

عن ترتيب 24 دولة مختلفة يف مجايل الرياضيات والقراءة. 

وأوضح التقرير إن أعيل 3 دول يف املجالني كانت هولندا 

وفنلندا واليابان، أما بالنسبة للواليات املتحدة فكانت األخرية 

يف الرياضيات, ورقم 19 يف القراءة, وكانت بريطانيا رقم 

21 يف الرياضيات ورقم 22 يف القراءة.

وسؤالنا : ما هو ترتيب دولنا إذا ما ُاجريت تلك 
الدراســة على 240 دولة مثــاًل )علما بأن عدد 

أعضاء األمم المتحدة ال يتجاوز 190 دولة(.

حكاية ماكسيميالن
ماكسيميالن جانيش طفل سويرسي )عمره 10 سنوات( متكن 

من اجتياز االمتحان النهايئ يف الرياضيات يف املدرســة 

العليا ثم التحق باملعهد االتحادي السويرسي للتكنولوجيا 

للعلوم التطبيقية مبدينة زيــورخ )وهذا املعهد مصنف 

رقم 12 حسب تاميز لعام 2012-2013( وكان ماكسيميالن 

بالطبع اصغر طالب يلتحق بهذا املعهد.

وسؤالنا هو: لو كان ماكسيميالن طفال عربيًا 
ماذا كنتم تتوقعون؟

يالها من إدارة
أحرزت الكويت املرتبة 42 من أصل 58 دولة يف إدارة موارد 

النفط والغاز والتعدين وقد سبقتها )بالطبع( 41 دولة منها 

كمبوديا وجنوب السودان وزميبابوي ومينا مار وتركمنستان 

وغينيا االستوائية.

وسؤالنا هو: لماذا ال تتم االستعانة بخبرات الدول 
األخرى التي ســبقت الكويت فــي هذا المجال 
الخاص بإدارة مصدر الدخل القومي األول واألوحد 

دعوني أحلم
لو كنت مسئوالً عن مستحقات الناس  وأرزاقهم 

)مثالً بالهيئة( لحرصت متاماً عىل أن تصل 

هذه املستحقات كاملة ويف موعدها إىل أقلهم 

شأناً وقوة ونفوذاً قبل أن تصل إىل أقواهم 

وأكرثهم أهمية, بل كنت أمتنع عن رصف 

مستحقايت حتى أتأكد من عدم وجود أية 

شكوى من الضعفاء. 

أن دعوات الضعفاء يل أكرث أهمية من راتبي فهي األبقي 

يوم ال ينفع فيه مال وال سلطة.  

هذا مجرد حلم ......... رجاءً دعوين احلم فلم يبقي لنا إال الله وأحالمنا.

الحرب خدعة
يشن البعض يف هيئة التطبيقي حربا رضوسا عىل أعضاء 

هيئة التدريس بها- دون غريهم. وقاموا بتطبيق املبدأ 
القائل “ الحرب خدعة” وشنوا هجوماً مباغتاً كاسحاً عىل 

عضوات هيئة التدريس بأن طالبوهن فجأة إلعادة مبالغ تصل 
إيل حوايل 24 ألف دينار للعضوة الواحدة قيمة بدل إيجار شهري مقداره 150 

دينار منذ سنوات. ونحن نحذر هؤالء مام يفعلون وال يغرينكم هدوء ورقة الجنس 
اللطيف فهو وقت الخطر عنيف مخيف, وعليهم أن يتعظوا من قول الشاعر:

القدر يستجيب  أن  بد  فال  إذا “الست” يوماً أرادات حقوقاً
وقول شاعر آخر:

كادت “املعلمة” أن تكون “رسولة” قم للمعلمة وفهــا التبجيال



واألهم في الكويت؟
خبير أم خبيث

أنتقد خبري بريطاين نظام التدريــس يف رياض األطفال 

بالكويت قائالً “ال تعليم حقيقياً واملعلامت يتحدثن كثرياً 

واألطفال ال يدرسون وال يتعلمون اإل القليل”

وســؤالنا هو: هل تم التأكد من أنه حقًا خبير 
تربوي؟

من القاتل
رصح الدكتور نايف الحجرف بأن النظام التعليمي الحال 

قد قتل مهارات الطلبة.

وسؤالنا هو: ومن قتل نظام التعليم الحالي؟

امتحانات إلكترونية
قال خبري تربوي بريطاين أن االمتحانات الورقية ستختفي 

عام 2023 ويحل محلها امتحانات إلكرتونية باســتخدام 

حاسوب يحلل قدرات الطالب ويحلل مدي صعوبة األسئلة.

وسؤالنا هو: وهل ستتطور تكنولوجيا الغش 
وفقا لذلك؟

جامعة كويتية سرية
قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي منذ أكرث من عام 

بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الكويت ثم بعد ذلك مع هيئة 

 التطبيقي بخصوص إنشاء جامعة الكويت االفرتاضية والتي سوف 

“ تساهم يف بناء اقتصاد املعرفة ودعم وتطوير القدرات 

التعليمية والتقنية وتلبيــة االحتياجات الفعلية للقطاعات 

واملؤسسات التنموية واإلنتاجية يف الكويت والوطن العريب”.

وسؤالنا هو:- هل من “ المفروض” أن تكون 
جامعة الكويت “ االفتراضية” سرية؟ وإال فما 

هي أخبارها طوال العام الماضي؟

خارطة طريق للتعليم في الكويت
نرشت القبس يوم 2013/3/27 أن مجلس الوزراء ناقش 

خريطة للتعليم ترتكز عىل مجموعة من األسس تضع يف 

األخالقية  والقيم  الوطنية  الهوية  عىل  الحفاظ  االعتبار 

والثوابت الراسخة التي متيز املجتمع الكويتي، وبناء جيل 

قادر عىل مواجهة مسئولياته يف تنمية مجتمعه واملحافظة 

عىل مكتسباته من خالل عمل تكاميل تشرتك فيه املدرسة 

واملعلم واملنهج واإلدارة الحكيمة.

وسؤالنا هو: في أي أطلس يمكن أن نجد هذه 
الخارطة؟

نحن واإلبداع
وكتب د. فخري شهاب يوم 2013/10/5  يقول “نرشت 

مجلة scientific American  تصنيفا للقدرة اإلبداعية 

يف دول العامل اعتامدا عىل 84 عنرصا مختلفاً متنوعا وكانت 

الدولة األوىل هي إرسائيل، أما دولنا والحمد لله فكانت !!!.

وسؤالنا هو: الحمد هلل فعلى األقل سبقنا دولة 
بروناي.

البحث عن البحث
تبلغ ميزانيــة البحث العلمي بالكويت حــوايل 0.1 % من 
الدخل األجاميل للدولة يف حــني بلغت 2.8 % يف قطر, 

4.7 % يف إرسائيل.
وسؤالنا هو: هل هذه الميزانية مخصصة للبحث 

قالوا وقلنا
االبداع في الغش

نايف  ــور  ــت ــدك ال عــن   2013/7/3 ــوم  يـ الــوطــن  كــتــبــت 

ــجــهــراء مــبــدعــون يف الــغــش”. الــحــجــرف قــولــه “طــلــبــة ال

وقلنا: “ونعم اإلبداع”!!

دو يو سبيك انجلش؟
قالت صحيفة مرصية أن تالميذ بريطانيا ال يعرفون االنجليزية 

) وبالطبع ال يعرفون أيضا العربية!(.

وقلنا: برافو لتالميذنا الذين تساووا مع أقرانهم 
البريطانيين بأقل جهد ممكن.

أزمة أم خراب
كتب حسني عبدالرحمن يقول 

“كنا نعتقد أن التعليم يف أزمة واكتشفنا إنه يف خراب حقيقي”.

وقلنا: “مبروك يا حسين، 
هل تظن انك اكتشفت القارة السابعة؟

الرجل والمرأة.
قال جورج برنارد شو

“يقول الرجل يف املرأة ما يشاء، وتفعل املرأة بالرجل ما تشاء”.

وقلنا: يا مستر جورج فاتك أن كثير من الرجال 
يقولون في المرأة ما تشاء هي.

الواقع والنظرية
قال اينشتاين “إذا مل يوافق الواقع النظرية فقم بتغيري الواقع”

وقلنا: تغيير النظرية أسهل.

المكر والغدر
قال عمر املختار “ من كافأ الناس باملكر كافأوه بالغدر”.

وقلنا البعض أسخياء مكافأتهم المكر والغدر معا.

مستوى ونوعية الخريجين.
كتبت خولة العتيقي يوم 2013/10/5 “ تقول “ يف انجلرتا يدخل الجامعات 12 % من 

خريجي املدارس، ويف الكويت يدخل الجامعة 100 % من طلبة الثانوية، فهل متثل هذه 
النسبة تقدم البلد أم تخلفه، الجواب يعتمد عىل النوعية، فام هي نوعية خريجي جامعاتنا “.

وقلنا وما هي نوعية جامعاتنا أساسا.

غريب وعجيب.
كتب عبد الله عباس بوبر يوم 2013/10/7 يقول “ استغرب ما وصل إليه الحال يف دولتنا 

الحبيبة الكويت فالشهادات الدراسية تباع وتشرتى وهذا أصبح واضحا يف أواخر التسعينات، 
وبدأ يزداد بشكل غريب وعجيب يف اآلونة األخرية.

وقلنا: ما غريب إال الشيطان.

ثالث فصول دراسية سنويًا
نرشت الصحافة الكويتية مؤخرً أن الجامعة تدرس مقرتحاً بزيادة الفصول الدراسية العادية 

إيل ثالثة فصول )الربيعي، والخريفي، الصيفي(.

وقلنا: هل تسمح الهيئة بطرح هذه 
االقتراحات واألفكار فيها؟

خصخصني خصخص
رصح نائب األمني العام لشئون األبحاث واملعلومات ملجلس الجامعات الخاصة بأنه 

سيتم إنشاء 8 جامعات خاصة يف املستقبل القريب بالكويت.
وقلنا : نطالب بخصخصة الجامعتين الحكوميتين, فاألولي قديمة 
وتعاني مشاكل كثيرة والثانية في دور اإلنشاء وتتعثر...في نفس 

الوقت الذي تتحرك فيه الجامعات الخاصة بسرعة الصاروخ.....
خصخصني خصخص.

شيخوخة مبكرة
ذكرت جريدة األهرام املرصية أن بعض األبحــاث الطبية أثبتت أن املخ يبدأ 

يف الشيخوخة يف عمر العرشين. 
وقلنا: وأثبتت التجارب أن شيخوخة المخ تبدأ وتنتهي قبل عمر العشرين 

في بعض إدارات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



يسرنا  استقبال ارائكم وأخباركم من خالل 
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حكمة العدد

ال يمكن 
ألي مستوى 
تعليمي أن 

يرتقي أعلى 
من مستوى 

معلميه

روي سينغ

تكريم اللجان العاملة بالرابطة- 2004 
ويبدو وزير التربية ومدير الهيئة ورئيس الرابطة السابقين

أطلب 
نسختك
مجانًا

كتيب فعاليات ملتقى
صناعة المستقبل بالتعليم

أصدرت الرابطة كتيب فعاليات امللتقى الثقايف، والذي 
أعده اللجنة الثقافية, والذي استضاف نخبة من األكادمييني 

واملختصني يف الرتبية والتعليم والطلبة من مختلف 
قطاعات الدولة وقد وثقنا يف الجزء األول من هذا 

الكتيب  ، وأبرزنا يف الجزء 
الثاين أهم ركائز التعليم، 

وقدمنا التوصيات الترشيعية 
والتنفيذية التي تعجل من 

تنمية وتطوير التعليم، حرصاً 
منا عىل بناء شعب متقدم 

متحرض يساهم يف رقي 
دولتنا الحبيبة الكويت. كام 

قمنا بإلقاء الضوء عىل نظام 
التعليم يف اليابان كأحد 

األنظمة التعليمية الرائدة يف 
العامل.

ات
غز
ن

دشنت الهيئة 
هذا البرج هدية 

ألعضاء هيئة التدريس 
لصعوده على األقدام 

عند أي مطالبة أو استحقاق 
أو معاملة!!

أعلى برج للصعوبات 
في العالم 

) بدون مصاعد (

الدنيا حظوظ
زمالءنا بقطاع التدريب بالهيئة 

محظوظون - أدام الله عليهم هذا 
الحظ - فجميع من تولوا منصب نائب 

املدير العام لشئون التدريب مل يرتكوا 
أي ميزات لصالح قطاع التدريب ومنتسبيه  

وإال حققوها بنجاح كبري..... أما نحن يف قطاع 
التعليم التطبيقي والبحوث فليس لنا بعد الله إال 

الصحة والوقاية من األمراض!!.

المباني الذكية
أبدت الهيئة العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب اهتامماً كبرياً 
مبوضوع املباين الذكية, فقد قدمت كلية الدراسات التكنولوجية 
ندوة عن هذا املوضوع يف مــارس 2012, واآلن تكرر ذلك منذ 

فرتة وجيزة يف معهد الشويخ الصناعي.
وسؤالنا هو : هل الذكاء محصور في المباني فقط ؟

البعض يقولون واالخرون ينفذون
 أعلنت الهيئة عن انشاء مركز للتعليم االلكرتوين فقامت الرابطة 

بتنظيم دورة بتطبيقات االيباد يف التعليم

وسؤالنا هو: متى يقوم المركز بتنظيم دوراته التخصصيه؟

نظمت الرابطة وبالتعاون مع املركز الكويتي 

للتعليم االلكرتوين دورة لتوظيف تطبيقات 

»iPAD« يف التعليم ألقاها كل من كبري مدربني 
معتمد من املجلس الخليجي للتنمية البرشية 

واألســتاذ يف كلية الرتبية األساسية أ. عبري 

العمريي، وكبــري مدربني أ.دانــه الكنعان، 

وأقيمت مبركز التدريب مبقر الرابطة وملدة 

الرابطة نظمت 
دورة لتوظيف 
 »iPAD« تطبيقات
في التعليم


