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كلمة العدد
بداية تتوجه الرابطة بالشكر ملعايل الوزير املليفي 
وكذلك د. األثري ملوقفهام الواضح من قضية فصل 
قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب حيث أن عملية 
الفصل تحقق لكل قطاع استقالليته واالنطالق ملا فيه 
مصلحة الكويت، كام تثمن موقف املدير العام األسبق 
للهيئة د. حمود املضف يف هذا الشأن، خصوصا 
محارضته التي ألقاها خــالل التجمع الذي نظمته 

الرابطة يوم 2014/4/7 .

كامتتقدم الهيئة اإلدارية للرابطة لزميالتنا وزمالئنا 
أعضاء هيئة التدريس بخالص التهاين والتربيكات 
مبناسبة موافقة ديوان الخدمة املدنية عىل زيادة 
مخصصات الساعات االضافية ورصفها بواقع 6 االف 
دينار عن الفصلني الدراسيني األول والثاين للعام 

الدرايس 2014/2013.

ولقد جاء هذا اإلنجاز بفضل الله ثم بفضل جهود 
املناسبة  وبهذه  للرابطة،  اإلدارية  الهيئة  ومتابعة 
نتوجه بالشكر ملعايل وزير الرتبية ووزير التعليم 
العايل أ. أحمد املليفي، ومدير عام الهيئة د. أحمد 
األثري لتجاوبهم مع مطالب الرابطة، والشكر موصول 

لديوان الخدمة املدنية.

وتؤكد الرابطة عىل استمرارها يف متابعة كافة القضايا 
األكادميية واملالية ألعضاء هيئة التدريس بال كلل أو 
ملل لتحقيق طموحات ومطالب الهيئة التدريسية.

هذا وتهنئ الرابطة رئيس وأعضاء لجنة املرأة عىل 
جهودهن الطيبة ومنها تنظيم ندوة بعنوان »إنصاف 
املرأة الكويتية .. انجازات وطموحات« حيث أحرزت 
الندوة نجاحا كبريا وكان لها صدى إعالمي رائع وكانت 

بداية قوية وموفقة للجنة املرأة.

وإذ تعرب الرابطة عن رفضها لبعض قرارات إدارة 
الهيئة التي تضيق عىل أعضاء هيئة التدريس وتؤثر سلبا 
عىل سري العملية التعليمية، ومن تلك القرارات رفع 
الحد األدىن للشعب الدراسية إىل 20 طالب، وقرار 
وقف العمل بالساعات اإلضافية، والتوجه لتطبيق 
التقييم الطاليب كل فصل درايس، وتحديد مواعيد 
ثابتة لحملة املاجستري للتسجيل يف بعثة الدكتوراه 
خالل شهري مارس وسبتمرب فقط من كل عام، وقرار 
مركزية الجداول الدراسية الثابتة الذي يصادر حق 
القسم العلمي وعضو هيئة التدريس، وغريها من 
القرارات التي تصدر يف عجالة دون دراسة وافية، 
فإننا نثمن إلدارة الهيئة ويف مقدمتها املدير العام 
د. احمد األثري فتح أبواب مكتبه واالستامع لكافة 
اآلراء، وإعرابه يف أكرث من مناسبة عىل استعداده 
للتعاون مع الرابطة لتذليل كافة الصعوبات التي 

تواجه الهيئة التدريسية.
د. معدي العجمي

الرابطة التقت سمو رئيس جملس الوزراء الشيخ جابر املبارك

مناقشة قضايا األساتذة 
مع الوزير املليفي

التقى وفد من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك  بتاريخ 2014/4/22 
تم خالله عرض أهم القضايا املتعلقة باألســاتذة. وناقشت الرابطة مع سمو الرئيس عدد من القضايا األكادميية واملالية جاء عىل 
رأسها قضية فصل القطاعني ملا لها من أهمية يف االرتقاء بالعملية التعليمية وحصول كل قطاع عىل استقالليته الكاملة ليتمكن من 
النهوض بذاته ومخرجاته وحتى ال يفقد قطاع التدريب هويته ويتعرث يف أداء رسالته، كام ناشد الوفد سمو الرئيس بالتدخل لرسعة 

إنجاز ملف جامعة جابر عىل أن تضم جميع كليات الهيئة. كام عرض وفد الرابطة عىل ســمو الرئيس املبارك الزيادات املالية التي 
سبق وأن أقرها مجلس إدارة الهيئة، وعالوة السكن، وتثبيت بدل الساعات اإلضافية ملواجهة األعداد املتزايدة سنويا من الراغبني 

الرابطة باركت لمنتسبيها 

إقرار الـ 6 آالف للفصلين 
الدراسيين األول والثاني 

2013/2014
باركت الرابطة ملنتسبيها وزفت لهم برشى موافقة 
ديوان الخدمة املدنية عىل زيادة مخصصات الساعات 
اإلضافية ورصفها عىل أساس 6 آالف دينار عن الفصلني 

رحلة الرابطة إلى تركياالدراسيني األول والثاين للعام 2014/2013.

ديوانية الرابطة .. 
فصل التعليم التطبيقي عن التدريب



بحضور رئيس اللجنة التعليمية مبجلس األمة

مناقشة الكادر والساعات اإلضافية مع الوزير املليفي
أشــاد وزير الرتبية ووزير التعليم العايل أ.أحمد املليفي بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ودورها البارز يف توفري الكوادر 
الوطنية املتميزة والقادرة عىل املنافسة يف سوق العمل، ولفت 
إىل أن هناك توجها لدى الدولة لتعيني أعداد كافية من أعضاء هيئة 
التدريس الجدد بجامعة الكويت وبالهيئة وإيقاف العمل بالساعات 

اإلضافية يف كلتا املؤسستني عىل مراحل.

جاء ذلك خالل لقاء جمــع الوزير املليفي مبكتبه مع وفد الرابطة 
بحضور رئيس اللجنــة التعليمية مبجلس األمة د. حمود الحمدان 
الذي كان له الفضل يف رسعة عقد هذا اللقاء والذي تم تخصيصه 
ملناقشة قضية الساعات اإلضافية املتعلقة بالفصلني الدراسيني 
األول والثاين للعام الدرايس 2014/2013، وتوفري امليزانية الالزمة 
لرصف مستحقات األساتذة يف مواعيدها املقررة دون تأخري، عىل 

أن يكون بدل الساعات اإلضافية 6 آالف دينار مثلام تم رصفها عن 
الفصل الدرايس األول للزمالء يف جامعة الكويت، وأكد وفد الرابطة 
خالل اللقاء أن املطالبة مبســاواة أساتذة التطبيقي بنظرائهم يف 
جامعة الكويت يأيت يف املقام األول للحفاظ عىل مكانتهم األدبية 
والعلمية، إضافة ملناقشة وفد الرابطة لكادر أعضاء هيئة التدريس 
الذي تقدمت به الرابطة من قبل وال زال محل نظر بديوان الخدمة 

املدنية.

واتسم اللقاء بتفهم واضح من قبل وزير الرتبية تجاه ما طرحه وفد 
الرابطة من قضايا ووعد بــاإلرساع يف بحث تلك القضايا والعمل 
عىل حلها بالرسعة املمكنة، مشــريا إىل أنه عىل تواصل دائم مع 
مدير عام الهيئة د. أحمد األثري ويعمل عىل توفري تلك املستحقات 
وسيواصل مساعيه مع د. األثري ووزارة املالية لرصف مستحقات 
األساتذة، ووعد كذلك مبتابعة قضية كادر األساتذة، كام وعد بتنظيم 
لقاء آخر مع الهيئة اإلدارية للرابطة يف وقت قريب ملناقشة باقي 
مطالبات الرابطة والقضايا األخرى املتعلقة بالهيئة التدريســية، 
وطلب الوزير املليفي من وفد الرابطة إعداد مذكرة لرؤيتها نحو 
تطوير العمل بقطاعات الهيئة املختلفة وتحسني أدائها مبا يساهم 

يف إنهاء معامالت الهيئة التدريسية بالرسعة املطلوبة.

وتوجهت الهيئة اإلدارية بجزيل الشكر للوزير املليفي عىل تجاوبه 
مع مطلب الرابطة وسعيه لرسعة رصف مستحقات األساتذة، كام 
مثنت لرئيس اللجنة التعليمية مبجلــس األمة د. حمود الحمدان 
اهتاممه بقضايا األســاتذة ورسعة تنفيذ وعــده للرابطة بتنظيم 

جتاوب كبري للدكتور احلمدان 
مع قضايا الرابطة

التقى وفد من الرابطة مع رئيس اللجنة التعليمية 
مبجلس األمة د. حمود الحمدان وتم خالل اللقاء 

املتعلقة  األكادميية  القضايا  من  العديد  طرح 
بالهيئة التدريســية يف التطبيقي، وكان هناك 
تجاوبا كبريا من قبل د. الحمدان مع ما طرحته 
الرابطة من قضايا ودعاهم للحضور ملجلس 

األمة ملناقشة تلك القضايا.

وكان عىل رأس القضايا رضورة مساواة الهيئة 
التدريسية بالتطبيقي بزمالئهم يف جامعة الكويت 
ليس من أجل إقرار حقوق مادية فحسب وإمنا 

للحفاظ عىل مكانتهم األدبية واملعنوية، ألن 
عدم مساواة بني الهيئة التدريسية بالتطبيقي 
واملؤسسات التعليمية املناظرة لها فيه امتهان 
كبري لكرامتهم ومكانتهم العلمية وهو األمر الذي 
ترفضه الرابطة جملة وتفصيال، ورضورة أن يكون 
بدل الساعات اإلضافية 6 آالف دينار كام هو متبع 
يف جامعة الكويت بدال من 3 آالف، خاصة وأن 
الهيئة تحمل عىل عاتقها قبول تلك األعداد الكبرية 

من املستجدين من أبناء الكويت إضافة ملناقشة 
ملف جامعة جابر املطــروح حاليا يف مجلس 
األمة ملراجعته، فقد طالبت الرابطة بأن تضم 
جامعة جابر مختلف كليات التعليم التطبيقي 
وليس كلية الرتبية األساسية فقط مع رسعة إنجاز 

هذا امللف كونه أصبح اســتحقاقا بعد صدور 
خالل  الرابطة  وتطرقت  به،  الخاص  املرسوم 
 اللقاء لقرار اللجنة التنفيذية رقم )2013/5 (

املتعلق بإغالق الشعب الدراسية التي يقل عدد 
طلبتها عن عرشين طالبا ، وأوضحت أن الهيئة 
قد ترسعت كثريا يف هذا القرار الذي صدر دون 
دراسة كافية ومل يتم التشاور بشأنه مع أي من 
الروابط أو اتحاد الطلبة أو االســتامع لوجهات 
نظرهم، فضال عن كون القرار مبثابة تعد صارخ 
وتعديل عىل اللوائــح التي أقرها مجلس إدارة 
الهيئة وهو السلطة األعىل وال يجوز لسلطة أدىن 
تعديل قرارات لسلطة أعىل منها، ورشحت الرابطة 
اآلثار السلبية املرتتبة عىل تطبيق هذا التعديل.



واصلت الهيئة اإلداريــة لرابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية تحركاتها الرامية لحل الصعوبات التي 
تواجه الهيئة التدريســية، حيث التقت صباح االربعاء 
2014/2/12 مدير عام الهيئة د. أحمد األثري وبحضور 

نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. فاطمة 
الكندري، ومدير اإلدارة املالية د. طارق املنيس، ومدير 
إدارة الشئون القانونية أ. فهد جمعة، ومدير إدارة شئون 
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب أ.صوغية أحمدي، وتم 
خالل اللقاء مناقشة العديد من قضايا األساتذة وأهم 
الصعوبات التي تواجههم، وكانت الرابطة قد التقت د. 

املنيس قبيل لقائها د. األثري. 

ويف هذا اإلطار قال أمني رس الرابطة د. محمد املري 

أن أبرز القضايا التي تم الرتكيز عليها رضورة إيجاد آلية 
واضحة تضمن رسعة رصف املستحقات املالية لالساتذة 
املتعلقة بالساعات االضافية، وطالب وفد الرابطة د. االثري 
بالتنسيق مع وزارة املالية لدعم امليزانية املخصصة 
للهيئة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وبالوقت املحدد، الفتا 
إىل أن وفد الرابطة ناقش مع د. األثري ايضا قرار اللجنة 
التنفيذية املتعلق بإغالق الشعب الدراسية التي يقل عدد 
طلبتها عن عرشين طالبا، حيث أكدت الرابطة عىل رفضها 
التام لهذا القرار وبينت للدكتور االثري سلبيات القرار 
والنتائج الوخيمة له عىل مستقبل الطلبة وأنه سيدخل 
الهيئة يف مشاكل ال حرص لها، وأعربت عن رفضها كذلك 
للتعديالت التي طرأت عىل القرار بتفويض االقســام 
العلمية يف اســتثناء بعض املقررات رشيطة موافقة 
لجنة الشئون العلمية، وأكدت عىل رضورة تقيد إدارة 
الهيئة بعدم تجاوز الحد االقىص للمسجلني بالشعبة 

الواحدة عن 60 طالب.
وقال د. املري أن وفد الرابطة ناقش مع د. األثري رضورة 

عقدت روابط مؤسسات التعليم العايل اجتامعا موسعا  مساء األربعاء املوافق 5 
مارس 2014 مبقر الرابطة بالعديلية تم خالله بحث العديد من العراقيل والصعوبات 
التي تواجه أعضاء هيئة التدريس يف تلك املؤسســات وعىل رأسها رضورة إقرار 
املطالب املالية الخاصة بتلك الرشيحة عىل وجه الرسعة، وتم خالل االجتامع مناقشة 
تلك القضايا ووضع الرؤى لتتبناها الروابط خالل املرحلة املقبلة يف ســبيل إقرار 
مطالبهم املالية، حيث كانت تلك الروابط تقدمت لديوان الخدمة املدنية بطلب 
مميزات مالية تحســن من ظروفهم املعيشية يف ظل غالء األسعار الذي طال كل 
يشء وملساواتهم بالعديد من موظفي مؤسسات الدولة األخرى الذين أقرت لهم 
ميزات مالية وتجاهلت الحكومة مطالب االساتذة، وحرض االجتامع كل من رابطة 

أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، وجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت، ورابطة أعضاء هيئــة تدريس املعهد العايل للفنون املرسحية، ورابطة 

أعضاء هيئة تدريس املعهد العايل للفنون املوسيقية .

ويف ختام االجتامع أصــدرت تلك الروابط بيانا صحافيا أكــدت فيه رضورة توحيد 

جهودها والتحرك بشكل مشرتك إلقرار مطالبها املالية، موضحة أن تجاهل الحكومة 
لحقوق ومطالب أعضاء هيئة التدريس مبؤسسات التعليم العايل تسبب يف هجرة 
الكثري من الكفاءات األكادميية إىل مؤسســات أخرى تتمتــع مبميزات أفضل وتوفر 
ملنتسبيها ما يتطلعون إليه، ولذلك فقد آن األوان إىل أن تنظر الحكومة بعني اإلنصاف 
ألساتذة التعليم العايل وتحقيق العدل واملساواة بينهم وبني العاملني باملؤسسات 

التقيد باللوائح املعمول بها وعدم صدور قرارات تناقض 
اللوائح كتلك القرارات التي صدرت عن نائب املدير العام 
للتعليم التطبيقي والبحوث ومنها قرار الئحة املهامت 
العلمية الذي يجرب عضو هيئــة التدريس عىل تقديم 
املهمة قبل 6 أسابيع يف حني ان الالئحة املعمول بها 

تنص عىل اسبوعني فقط.

وأشار د. املري إىل أن وفد الرابطة وقبيل لقائه مبدير 
عام الهيئة بســاعة التقى د. طارق املنيس وتم خالل 
اللقاء مناقشة السبل الكفيلة بإنهاء معاناة أعضاء هيئة 
التدريس يف رصف مستحقاتهم املالية، والعراقيل التي 

تواجههم خالل مراجعتهم لإلدارة إلنهاء معامالتهم.
وقد وعد د. املنيس بالعمل عىل وضع آلية جديدة للقضاء 
عىل تلك السلبيات التي تعيق العمل، ومبا يساهم يف 

تقليص إجراءات معامالت الهيئة التدريســية ويضمن 

رصف مســتحقاتهم املالية يف أوقــات محددة دون 
تأخري ال سيام مستحقات الســاعات اإلضافية وأسباب 
تأخر رصفها سواء من قبل اإلدارة املالية أو غريها من 

اإلدارات ذات العالقة.
وبني د.املري أن وفد الرابطة ناقش مع د. املنيس رضورة 
انتقال اإلدارة املالية ملبنى أكرب وتم التأكيد عىل أن هناك 
مبنى جديد لإلدارة املالية للقضاء عىل عملية الفوىض 
املوجودة باملبنى الحايل نظرا لضيق مســاحته، وتم 
كذلك مناقشــة تأخر رصف الزيادة التي أقرها مجلس 
إدارة الهيئة مليزانية الرابطة وأسباب عرقلة قرار رصفها، 
وتم التأكيد من قبل الطرفني عىل رضورة مد يد التعاون 
والتنسيق املستمر بني اإلدارة املالية والرابطة إلنهاء 

لقاء مثمر للرابطة مع املدير العام وبعض كبار مسئويل الهيئة

روابط تدريس مؤسسات التعليم العايل توحد جهودها للحصول على مطالبها املالية



توحدت الروابط النقابية واتحاد الطلبة 
والقوائــم الطالبية ضد قــرار اللجنة 
بإغالق  يقيض  الذي  بالهيئة  التنفيذية 
 الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها 

عن 20 طالبا معتربين هذا القرار باطال 
وكأنه مل يكن لحيوده عن اللوائح التي 
أقرها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة 
األعىل، فضال عن كونه قرارًا كارثيًا يرض 
بالعملية التعليمية بأكملها ويدخل الهيئة 
يف دوامة من املشاكل ويعرقل قدرتها 
عىل قبول أعداد جديدة من املستجدين.

جاء ذلك مبقر الرابطة بالعديلية مساء يوم 
االثنني 2014/1/20 خالل التجمع الذي 
دعت إليه الرابطة ملناقشة وبحث تداعيات 
قرار رفع الحد األدىن يف املجموعة الدراسية 
الواحدة من 7 طالب إىل 20 طالب وإغالق 
الشعب التي يقل عدد الطلبة فيها عن 20 
طالب، بحضور أعضاء الرابطة وممثلني 
عن رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات 
التطبيقية، واتحاد طلبة الهيئة، وممثلني 
عن القوائم الطالبية”القامئة املستقلة، 
قامئة االتحاد الطاليب، قامئة املستقبل 
الطاليب، قامئة الوحدة اإلسالمية” فضال 
عن وجود عــدد كبري من أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب وجموع غفرية من 

الطلبة اكتظ بهم مقر الرابطة لإلعالن 
عن أن كافة خيارات التصعيد مفتوحة 
إللغاء هذا القرار الجائر، واتفق الحضور 

عىل تشكيل لجنة مشرتكة بني الروابط 
النقابية واتحــاد الطلبة للعمل كفريق 
واحد إللغاء هذا القرار الذي اعتربوه 
كارثيا عىل الهيئة وعىل مستقبل طلبتها.

واتفق الحضور عىل أن يكون هذا التجمع 
ليس إللغاء هذا القرار فحسب وإمنا 

لتأسيس عمل مستقبيل يتضمن رضورة 

مشاركة الروابط النقابية واتحاد الطلبة 
يف اتخاذ مثل تلك القرارات املصريية، 
كام رفضوا فرض القرارات عىل الهيئة من 
خارجها ألن املؤسسات األكادميية حول 

العامل تتخذ تلك القرارات بالتشاور مع 

األقسام العلمية والروابط والنقابات، 
كام اتفق الحضــور عىل اتخاذ مواقف 
حازمة واعتبار أي قرار يصدر عن اللجنة 
التنفيذية دون مروره عىل األقسام العلمية 
قرارًا باطاًل، واعربوا عن استيائهم من 
عمداء الكليات ومدراء املعاهد الذين 
الكاريث  وافقوا عىل مثل هذا القــرار 
عىل العملية التعليمية كون الساعات 
اإلضافية عبء إضايف عىل أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب وليست ميزة لهم، 

وإمنا الهدف هو خدمة الطلبة، فحني 
تقرر اللجنة التنفيذية حرمان 19 طالب 
من مقرر بحجة تقليص امليزانية فهذا 
ظلم بــني، ألن العمليــة التعليمية ال 
تقاس باملنظور املادي ولكن مبنظور 

أكادميي يساهم يف االرتقاء مبستوى 
تلك املخرجات بحسب جودة التعليم، 
فضال عن أن زيادة مــدة بقاء الطالب 
بالكلية عبء مايل إضايف عىل الدولة 
وسوف  املالية  للتكلفة  تقليصا  وليس 

ينتج عن هذا القرار حال تطبيقه كلفة 

خالل مؤتمر صحافي للرابطة ورابطة تدريب الكليات والقوى الطالبية

أساتذة ومدربو وطالب التطبيقي يرفضون 
قرار رفع الحد األدنى للمسجلين بالشعب الدراسية

.. وفي اليوم التالي .. إدارة الهيئة تستجيب لمطالب المؤتمر الصحافي 



نظمت الرابطة مؤمترا صحافيا مشرتكا 
مع رابطة أعضاء هيئة التدريب باملعاهد 
التطبيقية مساء 2013/12/22 ناقشت 
خالله تداعيات قرار لجنة السكن بالهيئة 
املتعلق بعدم السامح ألعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب يف كليات ومعاهد 

الهيئة بالجمع بني الرعاية السكنية وبدل 
السكن.

العجمي  د.معدي  الرابطة  رئيس  وأكد 
أن هذا البدل حق أصيل ألعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب وال ميكن القبول بأي 

مساس به أو أي انتقاص من حقوق الهيئة 

التدريسية والتدريبية، كام أن قرار لجنة 
السكن جاء صادما للجميع، حيث فوجئنا 
بأن الهيئة تسعى لتقليص مستحقات هيئتي 
التدريس والتدريب بدال من أن تكون عونا 

وتحقق مكاسب لهم كام هو الحال يف 
املؤسسات األكادميية املناظرة، وقال 
أن لجنة السكن تحاول منع الجمع بني 
بدل اإليجار لعضوات هيئتي التدريس 
والتدريب وبني بدل االيجار الذي يتقاضاه 
الزوج من الدولة عىل الرغم من أن كتاب 
وزارة االسكان كان واضحا وسلمنا نسخة 
منه منذ عام إلدارة شئون أعضاء هيئة 
التدريس بالهيئة حيث نص عىل أحقية 

الجمع بينهام، وقال د. العجمي أن التوجه 
الحايل للهيئة وضع مديونيات عىل زمالئنا 
وهو األمر الذي لــن نقبل به، الفتا إىل 
أنه تحدث مع مدير عام الهيئة د.أحمد 
األثري وأوضح له الصورة كاملة، وتفضل 
د. االثري برفض هذا التوجه الذي فوجئ 

به ووعد بإيقاف هذا األمر.
وأكــد د. معدي العجمي ثقــة الرابطة 
بالدكتور االثري، مطالبا ليس بالحفاظ عىل 
مستحقات األساتذة بل تحقيق مكتسبات 
وانجازات جديدة، كتثبيت بدل السكن، 
وأكد أن الرابطة بكافة أعضائها وبالتنسيق 
مع رابطة أعضاء هيئة التدريب ستقف 
بكل حزم أمام أي انتقاص من حقوق 
ومكتسبات االســاتذة ولن نتوقف عند 
تثبيت هذا البدل ولكن نتطلع لتحقيق 

مكتسبات جديدة يف هذا الجانب.
وقال نائب رئيس رابطة التدريس د. أحمد 
الحنيان إن هذه القضية بدأت قبل فرتة 
حني كانت الزميالت يقمن بتقديم االوراق 
املطلوبة للحصول عىل بدل الســكن 
وبدأت الهيئة ترتبص للزميالت وتسأل 
عمن يتقــاىض زوجها بدل ايجار، ومن 
هذا الوقت والرابطة تتابع باهتامم هذا 
األمر، وكان هناك اختالفا يف األمر بني 
إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس واإلدارة 
املالية، فشئون التدريس تقر باستحقاق 
الزميالت لبدل السكن وليس لها عالقة 
بكون أزواج الزميالت يتقاضون أزواجهن 
بدل ايجار من عدمه، يف حني ان إدارة 

بوقف قرار لجنة االسكان.
من جهته أعرب عضو الهيئة اإلدارية لرابطة 
التدريس م. رعد الصالح عن تأييده ملا 

طرحــه زمالؤه بخصــوص قضية بدل 
السكن، وقال أن القضية ليست وليدة 
من  سواء  تحركات  هناك  وكانت  اليوم 
رابطة التدريس أو من الروابط الزميلة 
ونحن نشــد عىل يد كل من قام بجهد 
يف هذا األمر لرفع الظلم عن الزميالت، 
مشريا إىل أن صدور هذا القرار من لجنة 
السكن ليس له أي مربر منطقي أو قانوين.
وأشــار الصالح إىل أن الرابطة وخالل 
اسبوع واحد فقط استطاعت ان تجمع 
املستندات الالزمة التي تؤكد بطالن قرار 
لجنة االسكان، موضحا أن الئحة الرعاية 
السكنية بجامعة الكويت نصت رصاحة 
عىل ان )بدل اإليجار املقرر بقرار مجلس 
وتعديالته   1981 لسنة   9 رقم  الوزراء 
ال يدخل ضمن مفهوم الرعاية السكنية 
املقررة بهذه الالئحة(، وكذلك كتبت الفتوى 
والترشيع يف كتابها بتاريخ 2009/1/5 

واملوجه لديوان الخدمة املدنية )يرجى 
اإلحاطة بأن أعضاء هيئة التدريس بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يطبق 
عىل  تطبق  التي  القواعد  ذات  بشأنهم 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
ومن ثم يرجى الرجوع لجامعة الكويت 
لبيان كيفية التطبيق يف مثل هذه الحاالت( 
فهل عجزت الهيئة قبل إصدار قرار لجنة 
السكن عن الحصول عىل تلك املستندات؟

وبني الصالح أن اللجنة أخطأت باستنادها 
عىل املادة الثانية التي تقول )عدم متتع 
العضــو أو العضوة وزوجهــا بالرعاية 
الســكنية(، فقد فرست الهيئة مفهوم 
الرعاية الســكنية عىل أنهــا بدل ايجار 
وبناء عليه صدر قــرار منع الجمع بني 

بدل السكن وبدل ايجار الزوج.

الشئون املالية أوصت بعدم رصف بدل 
السكن للزميلة التي يتقاىض زوجها بدل 
ايجار، وبعد إثارة تلك القضية عقدت لجنة 
السكن اجتامعها األول بتاريخ 2013/11/4 
وقررت عدم جواز الجمع بني بدل السكن 
وبدل االيجــار للزوج، وال نعلم ما هي 
عليها  استندت  التي  القانونية  االسانيد 
التخاذ هذا القرار، يف حني كان يتوجب 
عىل اللجنة مخاطبة الجهات املختصة 

بالشأن املايل والقانوين.
وأشــار د. الحنيان إىل أنــه رمبا يكون 
هناك خالفًا بني الزوجني فلامذا تحرم 
الزوجة من الحصول عىل بدل السكن، 
عىل الرغم من ان هناك كتاب من الفتوى 
والترشيع يجيز الجمع بني البدلني، الفتا 

إىل أن الهيئة تنتوي وضع مديونية عىل 
الزميالت لتنفيذ القرار بأثر رجعي لدرجة 
أن مديونية بعض الزميالت ستكون نحو 
24 ألف دينار وهذا أمر غري مقبول باي 

حال من األحوال وتخبط إداري كبري البد 
من عالجه، مشريا إىل أن بعض األطراف 
تقول بأن املدير العام أوقف قرار لجنة 

السكن دون دليل يذكر فأين كتاب املدير 
العام الذي يؤكد وقف القرار، ويف حال تم 
 وقف القرار البد من اإلرساع بتعديل القرار 

) 2002/1659 ( بشأن تعديل ضوابط 
منح بدل السكن ألعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب، وتطبيق ما جاء بالئحة الرعاية 
السكنية بجامعة الكويت املطبق عىل 
أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تثبيت بدل 
السكن ليكون ضمن الراتب األسايس، 
متمنيا تدخال رسيعا من د. االثري إليجاد 
مخرج لهذا القرار املجحف، علاًم بأن 
الزمالء يف جامعــة الكويت يجمعون 
بني البدلني دون أي معوقات او مشاكل.

أما أمني رس رابطة اعضاء هيئة التدريب 
باملعاهد م.أحمد حسني املطريي فقد مثن 
لرابطة التدريس دعوتها رابطة التدريب، 
مؤكدا أن الهموم مشرتكة والبد من تكاتف 
الجهود للحفاظ عىل حقوق ومكتسبات 
هيئتي التدريس والتدريب، الفتا إىل أن 
رابطة التدريب خاطبت مدير عام الهيئة 
د. أحمد االثري وأعرب عن وقوفه لجانب 
الزميالت املترضرات من هذا القرار ووعد 

مؤتمر صحافي مشترك للرابطة مع رابطة تدريب المعاهد التطبيقية

تداعيات إيقاف بدل السكن للزميالت في الكليات والمعاهد



خالل جمعيتها العمومية العادية 
بمناسبة انتهاء الدورة النقابية 

2013/2011
تدريس 
التطبيقي حازت 
ثقة أعضائها 
عن التقريرين 
اإلداري والمالي
عقدت الرابطة جمعيتها العمومية العادية مبناسبة انتهاء 
الدورة النقابية 2013/2011 ملناقشة التقريرين اإلداري 
واملايل وما يستجد من أعامل، وذلك مبقرها بالعديلية 

يوم 2013/12/15 .
افتتح االجتامع رئيس الجمعية العمومية د. معدي العجمي 
بتوجيه الشكر ألعضاء هيئة التدريس عىل حضورهم 
بالرغم من برودة الجو، كام توجه بالشكر ألعضاء الهيئة 
التدريسية لحضورهم ومساندتهم للرابطة خالل دورتها 

النقابية املنتهية يف جميع القضايا التي خاضتها الرابطة 
دفاعا عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس.

وتم فتح باب النقاش يف التقرير اإلداري للرابطة التي 
تلقت عدة أسئلة من الحضور وقامت بالرد عليها ليفتح 
بعد ذلك باب املناقشة يف التقرير املايل للرابطة ووجه 
أعضاء الجمعية العمومية عددًا من األسئلة حول التقرير 
املايل وكيف استطاعت الرابطة استكامل مسريتها بالرغم 
من عدم رصفها للميزانية املقررة، فأجاب أمني الصندوق 

أن الهيئة اإلدارية للرابطة متكنت من تنمية املوارد املالية 
وتم تقديم أنشطة وبرامج مرضية للطموحات وهناك 

فائض 43 ألف دينار بصندوق الرابطة.

وبعد اإلجابة عىل كافة األسئلة واالستفسارات املتعلقة 
بالتقرير املايل تقدم أحــد األعضاء باقرتاح قفل باب 
النقاش عىل التقرير املايل ليتم االنتقال للتصويت عىل 

منح الثقة للهيئة اإلدارية للرابطة التي حازت عليها بأغلبية 
الحضور.

أعلن أمــني رس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليــات التطبيقية د. محمد 
املري أن الهيئة اإلدارية الجديدة التي أفرزتها صناديق االقرتاع النتخابات 
الرابطة والتــي جرت الثالثاء 2013/12/17 عقــدت اجتامعها األول ظهر 
األربعاء 2013/12/18 مبقر الرابطة وتم خالله توزيع املناصب اإلدارية 
التي جاءت باختيار د. معدي العجمي رئيسا للهيئة اإلدارية، د. أحمد الحنيان 
نائبا للرئيس، د.محمد املري أمينــا للرس، د. محمد الفايز أمينا للصندوق، 

ترحيب بعودة المليفي 
وتثمين لجهود الحجرف

رحبت الرابطة يف بيان صحايف لها بتاريخ 2014/1/14 
بتويل الوزير املليفي حقيبة وزارة الرتبية ووزارة التعليم 
العايل، متمنية له السداد والتوفيق يف حمل األمانة 
ومثنت له مواقفه املنصفة ألعضاء هيئة التدريس إبان 
توليه حقيبة وزارة الرتبية خالل الفرتة املاضية، مشرية 
إىل أن هناك عدة استحقاقات تنتظر الوزير املليفي 
البد من التعامل معها مبأخذ الجد ، مثل تحريك 
قضية الكادر الخاص بأعضاء هيئة التدريس الذي 
قدمته لديوان الخدمة املدنية، وقضية الساعات 
اإلضافية، كام أكدت عىل رضورة االنتهاء من ملف 
جامعة جابر األحمد خاصة وأن هناك مرسوما 
أمرييا للبدء ومتابعة خطوات تنفيذها، إضافة 
لرضورة البدء يف تطبيق برامج البكالوريوس 

املعدة للتطبيق بكليات الهيئة املختلفة خاصة 

وأن كافة الدراسات املتعلقة بهذا األمر جاهزة ومطلوب 
فقط اتخاذ القرار املناسب للبدء بتطبيقه، ال سيام وأن 
الهيئة متتلك املوارد البرشية واملكانية التي تؤهلها 

لذلك، وكذلك تفعيل مرشوع الجامعات الحكومية 
الذي أقرته الحكومة من قبل والبدء يف الخطوات 

العملية لتنفيذ هذا املرشوع الطموح، فضال عن 
بعض القضايا األخرى التي تساهم يف تطوير 

الهيئة واالرتقاء بالعملية التعليمية بها.
وختمت الرابطة بيانها بتوجيه الشكر لوزير 
الرتبية السابق د. نايف الحجرف عىل جهوده 
املخلصة إبان توليه حقيبة الوزارة وتفاعله 
مع مطالب الرابطة يف العديد من القضايا 
ومساهمته بشكل فعال يف حل العديد منها، 
متمنية له السداد والتوفيق يف خدمة الكويت.

العجمي رئيسا للدورة النقابية الثالثة على التوالي

تدريس التطبيقي شكلت 
هيئتها اإلدارية الجديدة

تشيد "رابطة نيوز" بجهود الزميل أ. حازم الكليب عضو هيئة 
التدريس بكلية الدراسات التجارية يف الدراسات واملقرتحات 

التي قدمها للرابطة والتي تشمل  اهمية اختبارات 
القبول كحل اسايس لتقليل الترسب الطاليب و 

استحداث مقرر املهارات الدراسية واملسؤوليات 
االكادميية للمستجدين  و كذلك املقرتحات 
التي قدمها للرابطة كرضورة تفعيل نظام 
البانر  نظام  خــالل  من  الطاليب  الحضور 
وتخصيص موقع الكرتوين مســتقل لكل 

.. وتشيد بمقترحات الزميل أ. حازم الكليب األكاديمية الرابطة تشكر د.المنيس
"رابطة  تشكر 
مـدير  نيــوز" 
الشؤون املالية 
بالهيئة الدكتور 
طارق املنيس 
تجاوبه  عــىل 
الدائم وسعة 

صدره وروحه الرياضية العالية 
التي  األسئلة  كافة  عىل  لإلجابة 
تتعلق بالشؤون املالية وإىل سعيه 
الالمحدود لتسهيل قضايا األساتذة.



الرابطة باركت حصول الكندري 
والشماسي وتقي على جوائز 
اإلنتاج العلمي لعام 2013

قال أمني رس الرابطة يف ترصيح صحايف له بتاريخ 2014/4/3 أن 
الرابطة تشعر بالفخر واالعتزاز ملا حققه الزمالء أعضاء هيئة التدريس 
وهم كل من د. أحمد الكندري من كلية الدراسات التكنولوجية، د. 
إميان الشامس، د.عيل تقي من كلية الرتبية األساسية، وحصولهم 
عىل جائزة اإلنتــاج العلمي عن عام 2013 التي متنحها مؤسســة 

الكويت للتقدم العلمي. 
وأوضح د. املري أن الرابطة تبارك لزمالئها حصولهم عىل هذه الجائزة 
الرفيعة التي تقدم للمبدعني من أبناء الكويت يف مجاالت مختلفة 
كالعلوم الطبيعية، والرياضة، والعلوم الهندسية، والعلوم الحياتية، 
والعلوم االجتامعية واإلنسانية، والعلوم اإلدارية واالقتصادية.

وأكد د. املري  عىل تشــجيع الرابطة لالنجازات العلمية، وأنها لن 
تدخر جهدا يف دعم تلك الكفــاءات لالرتقاء بالجانب األكادميي 
من خالل توفري كافة الســبل التي تعني عضو هيئة التدريس عىل 

إنجاز أبحاثه العلمية.

تدريــس التطبيقــي تبارك 
لـ أ.د. رمضان الشراح 
لحصوله على جائزة الدولة

أعلنت رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية يف الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب يف 
بيان صحايف لها نرش بالصحف 
بتاريخ 2013/12/29 عن بالغ 
سعادتها وفخرها مبا حققه عضو 
الجمعية العمومية للرابطة واألستاذ 
يف كلية الدراسات التجارية أ. د 
رمضان الرشاح من إنجاز علمي 
متميز بحصوله عىل جائزة الدولة 
التشجيعية عن العام 2013 يف 

مجال العلوم االجتامعية واالنسانية عن عمله »أزمات العقد األول 
من القرن الحادي والعرشون وانعكاساته عىل االقتصاد العريب .. 

األسباب .. اآلثار .. العالج ».
وتوجهت الرابطة يف بيانها بالتهاين والتربيكات لألستاذ د. رمضان 
الرشاح ولكافة أعضائها وجميع منتسبي الهيئة والشعب الكويتي 

بتحقيق هذا اإلنجاز العلمي غري املسبوق بحصول د. الرشاح عىل 
تلك الجائزة للمرة الثانية، فقد حصل  عيل نفس الجائزة عام 2009، 
كام سبق له الحصول عىل جائزة اإلنتاج العلمي من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي عام 2000، متمنية له وجميع الزمالء املزيد من 
التفوق وتحقيق االنجازات العلمية التي تخدم املجتمع الكويتي 

بشكل خاص واملجتمع العريب بشكل عام.
وأكدت الرابطة يف بيانها تشجيعها لالنجازات العلمية، مشرية إىل 
أن الهيئة تزخر بالعديد من الكوادر التدريسية املتميزة، ولن تدخر 
الرابطة جهدا لدعم تلك الكفــاءات لالرتقاء بالجانب األكادميي 
من خالل توفري كافة السبل التي تعني عضو هيئة التدريس عىل 

أ. د رمضان الرشاح

إنشاء مركز خدمة لموظفي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي و التدريب

أعلن مدير إدارة الخدمات العامة بالهيئة العامــة للتعليم التطبيقي و التدريب 
م.محمد الياسني بأنه و يف إطار تنفيذ سياسة الهيئة بالتوسع يف تقديم خدماتها 
للعاملني بالهيئة ستبارش هيئة التطبيقي يف إنشاء مركز خدمة مواطن تابع لوزارة 
الداخلية ملوظفيها وذلك يف املجمع الرتبــوي التجاري مبنطقة العارضية 
عىل غرار مراكز خدمة املواطن األخرى لتسهيل انجاز معامالت الهجرة 
، املرور ، الداخلية ، الجنسية و الجوازات ملوظفي الهيئة مضيفا بأن 
وزارة الداخلية قد وافقت عىل السامح للعاملني يف الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بإنجــاز معامالتهم مبركز خدمة 

جامعة الكويت بالشويخ رشط ابراز هوية العمل .

دورة تدريبية بعنوان 
"أنشئ موقعك االلكرتوين بسهولة ويسر"

"دور العالقات العامة يف تطوير احلياة األكادميية"
نظمت اللجنة الثقافية  محارضة بعنوان " دور العالقــات العامة يف تطوير الحياة األكادميية" 
ألقى املحارضة م. أحمد مكادي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية مساء يوم 

األربعاء 2014/4/2 .
وأوضح  م. مكادي أنه مع دخول األلفية الثالثة وتسارع وترية التغيري والتقدم املذهل لتكنولوجيا 
املعلومات أصبح ملفاهيم واسرتاتيجيات ومهارات العالقات العامة دورا عظيام يف حياتنا اليومية 
كأفراد ومؤسسات، ولفت إىل أن دور العالقات العامة يتعاظم يف الحياة  األكادميية التي يقع 
عيل عاتق علامئنا وأساتذتها األكادمييني إعداد وتعليم وتطوير عقول الطلبة للمستقبل امليلء 
بالتحديات والتنافسية، موضحا أنه حينام يتقن من يعمل يف الحياة األكادميية مهارات التواصل 
يكون أكرث تأثريا وإقناعا للطالب  كام يصبح أكرث نجاحا يف تيسري مهامته البحثية والتعليمية.

إميانا من الرابطة بأهمية استخدام التكنولوجيا 
بالتعليــم وتطوير طرق التواصــل االلكرتونية 
ملواكبة توجه الهيئة لبناء أنظمة التعلم االلكرتوين 
فقد حرصــت الرابطة عىل تنظيم دورة تدريبية 
مجانية  ألعضاء هيئة التدريس تحت عنوان أنشئ 
 Design Your" موقعك االلكرتوين بسهولة ويرس
Website"، وحارض بالدورة أستاذ الحاسب اآليل 

ونظم املعلومات ونائب رئيس الرابطة د. أحمد 
الحنيان.

وأقيمت الدورة ملدة يوم واحد فقط مساء االثنني 
املوافق 2014/3/17 مبقر مركز الدورات التابع 
للرابطة وشهدت تفاعال كبريا من قبل املشاركني 
بالدورة. ونظرا لالقبال الكبري عىل الدورة فقد تقرر 
تنظيمها مرة أخــرى لتعم الفائدة عىل أكرب قدر 

Design your WEBSITE



نظمت لجنة املرأة للرابطة مؤمترا صحافيا يوم االثنني املوافق 
2014/2/17 لإلعالن عن أهداف اللجنة وخطة عملها خالل الدورة 
النقابية الحالية، وافتتحت رئيس اللجنة م. خلود الهندي املؤمتر 
بتوجيه الشــكر للهيئة اإلدارية للرابطة عىل اهتاممهام باملرأة 
ودعمها داخل كليات الهيئة، وقالت ان إنشاء لجنة للمرأة مبثابة 
تقدير من الرابطة لدور املرأة وإتاحة الفرصة لها إىل السعي لحل 
مشاكل عضوات هيئة التدريس داخل الكليات التطبيقية كونها 
هي األقرب من هموم وتطلعات زميالتها عضوات هيئة التدريس. 
وبينت الهندي أن املرأة داخل أسوار الهيئة كانت بأمس الحاجة 
لتشكيل مثل هذه اللجنة التي تهتم بقضاياها ومشاكلها وكافة شئونها 
أكادمييا وثقافيا وإداريا واجتامعيا، وأوضحت أن اللجنة تهدف 
لتعزيز الدور الريادي لعضوات هيئة التدريس من خالل توفري 
البيئة األكادميية املناسبة، وتقديم األنشطة الثقافية واالجتامعية 
التي تعترب حجر األساس يف متكني املرأة من تحقيق ذاتها يف 
شــتى املجاالت، وأكدت أن اللجنة ستسعى بكل جد لتحقيق 
أهداف الرابطة خاصة يف الجانب املتعلق بالعضوات واملرأة 
واألرسة بشكل عام من خالل التعاون مع باقي اللجان املختلفة 

بالرابطة، وكذلك التعاون البناء مع جمعيات النفع العام وما 
مياثلها فيام يتعلق بشئون املرأة واألرسة.

وبينت الهندي أن باب االنضامم للجنــة مفتوح للراغبات من 
عضوات هيئة التدريس بكليات الهيئة املختلفة، ودعت زميالتها 
للمشاركة الفعالة ملا يف ذلك من أهمية لالرتقاء بالعملية التعليمية 

والرتبوية.

وأشارت الهندي إىل أن اللجنة ستلتقي نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث د. فاطمة الكندري، وكذلك مدير عام الهيئة 
د. أحمد األثري لبحث أهم القضايــا والصعوبات التي تواجه 
عضوات هيئة التدريس بكليات الهيئة ومناقشة السبل الكفيلة 
إليجاد حلول لتلك القضايا، فضال عن أن اللجنة ستسعى لتكون 
عضوا فاعال يف حملة "إنصاف املــرأة" التي تنظمها الجمعية 
الثقافية االجتامعية النســائية بالتعاون مع جمعية املحامني، 
وجمعية رواس لإلمناء األرسي وعدد من جمعيات النفع العام.
وقالت عضو لجنة املرأة د. وسام بوشهري أن اللجنة ستعمل 
عىل تشجيع البحث العلمي لجميع عضوات هيئة التدريس من 
خالل تسهيل املشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية، وتنظيم 

األنشــطة الثقافية املتعلقة بقضايا واهتاممات املرأة، فضال 
عن إقامة األنشــطة االجتامعية لعضوات التدريس وعائالتهن 
بهدف خلق جو أرسي مرتابط بني العضــوات، إضافة لتوفري 
مرافق عامة تساهم يف خلق جو عمل مناسب يساهم يف بذل 
عضوات التدريس مزيد من الجهد والعطاء كصالة ألعاب رياضية، 

وحضانة أطفال داخل الكليات.
أما عضو اللجنة د. فداء الشــهوان فقالــت أن اللجنة وانطالقا 
من مبادئها ســوف تعمل عىل عدة قضايا لعل أبرزها مراجعة 
كافة اللوائح والقوانني الخاصة باملرأة ومساواتها بزميلها الرجل 
عضو هيئة التدريس بكليات الهيئة وكذلك مساواتها بزميالتها 
عضوات هيئة التدريس يف جامعة الكويت من حيث كافة املزايا، 
والعمل عىل تويل املرأة املناصب اإلرشافية السيام منصب العميد 
املساعد لشئون الطالبات وغريها من املناصب بجميع كليات 
وإدارات الهيئة ذات الطابع النسايئ كونها أكرث فهام واستيعابا 

لقضايا وهموم الطالبات. 
ومن جانبها أعربت أمني الرس املساعد بلجان الطالبات يف االتحاد 
العام لطلبة ومتدريب الهيئة أسامء العازمي عن سعادتها للتعاون 
مع لجنة املرأة يف املطالبة بعدد من القضايا التي تهم رشيحة 
املرأة سواء عضوات هيئة التدريس أو الطالبات داخل أسوار 
الهيئة، مشرية إىل أن االتحاد سبق وأن حصل عىل موافقة من 
إدارة الهيئة بتخصيص حضانة أطفــال داخل كليات ومعاهد 
الهيئة ولكن مل يتم تفعيل القرار نظرا للروتني املتبع يف بعض 
قطاعات الهيئة، معربة عن أملها أن يثمر تعاون االتحاد مع لجنة 
املرأة يف تفعيل هذا القرار ملا فيه من مصلحة لرشيحة كبرية 
من الطالبات املتزوجات وكذلك عضوات هيئة التدريس بالهيئة، 
مؤكدة أن االتحاد وبالتعاون مع لجنة املرأة سيضغط عىل إدارة 

الهيئة لتفعيل قرار الحضانة ولتكون واقعا ملموسا.
وخالل املؤمتر أكد نائب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة الثقافية د. 
أحمد الحنيان عىل دعم الرابطة املطلق لتحركات لجنة املرأة، 
مشريا إىل أن تشــكيل تلك اللجنة جاء إميانًا من أعضاء الهيئة 
اإلدارية للرابطة بأهمية دور املرأة ورضورة مشاركتها يف العمل 
النقايب للدفاع عن قضايا وهموم عضوات هيئة التدريس، الفتا 
إىل أن الرابطة تثمن للمرأة دورها البناء يف دفع عجلة التقدم 

والتنمية للمجتمع.

 م. خلود الهندي: 
نهدف لتوفري بيئة 

أكادميية وتعزيز الدور 
الريادي للمرأة.

 د. وسام بوشهري: 
تشجيع البحث 

العلمي وتسهيل 
املشاركة يف 

املؤمترات والندوات 
العلمية.

 د.فداء الشهوان: 
مراجعة اللوائح 

والقوانني اخلاصة 
باملرأة والسعي 
لتوليها املناصب 

اإلشرافية ذات الطابع 
النسائي.

مؤمتر صحايف
للجنة املرأة بالرابطة تعلن 
خالله أهدافها وخطة عملها



استقبل د. أحمد األثري مبكتبه وفدا من لجنة 
املرأة التابعة للرابطة ضم كل من رئيسة 
اللجنة م. خلود الهندي، ومقرر اللجنة د. مريم 
عرب، وعضوات اللجنة د. وسام بوشهري، 
د. خلود البدر، د. فداء الشهوان، فضال عن 

رئيس الرابطة د. معدي العجمي.

 وناقش الوفد عددا من القضايا األكادميية 
وطرح هموم ومشاكل عضوات هيئة التدريس 
بالهيئة، حيث بدأت رئيسة اللجنة م.خلود 
الهندي بالتعريف بلجنة املرأة وأهدافها، 
مثمنة ألعضاء الهيئة اإلدارية للرابطة تأسيس 
تلك اللجنة ملتابعة قضايا عضوات الهيئة 
التدريسية، معتربة أن تشكيل اللجنة مبثابة 
تقدير من الرابطة لــدور املرأة كونها هي 

األقرب من هموم وتطلعات زميالتها.
 من جهتها طالبــت د. مريم عرب بتفعيل 
موافقة إدارة الهيئة بإنشــاء حضانة تضم 
والتدريب  التدريس  هيئتي  عضوات  أبناء 
والطالبات، الفتة إىل أن اتحاد الطلبة قطع 
شوطا كبريا يف هذا االتجاه وأمثرت جهوده 
عن الحصول عىل موافقة إدارة الهيئة يف 

العام 2010 عىل إنشاء الحضانة ومل يتم 
تفعيل القرار حتى اآلن.

وقالت د.عرب أن توفري حضانة بكل كلية 
رضورة ملحة، مؤكدة أن هذا النظام معمول 

به يف أعرق الجامعات العاملية.
 من جانبها طالبت د. وسام بوشهري برضورة 
املناصب  التدريس  هيئــة  عضوات  تويل 
اإلرشافية السيام منصب العميد املساعد 

لشئون الطالبات وغريها من املناصب ذات 
الطابع النسايئ كونها أكرث فهام واستيعابا 
لقضايا وهموم الطالبات وأكرث قدرة عىل 

التعامل معهن.
كام طالبت د. بوشهري بتيسري املهام العلمية 
لعضوات هيئة التدريس وتشجيع البحث 
العلمي لهن من خالل تسهيل املشاركة يف 
املؤمترات والندوات العلمية، وطالبت كذلك 
بإلغاء القرار املتعلق مبنع الهيئة التدريسية 
من الجمع بني الساعات اإلضافية والعمل 
بالدورات التدريبية طاملا كانت تلك الدورات 
خارج وقت الدوام الرسمي فلامذا تستعني 
الهيئة بأعضاء هيئة تدريس من خارجها ولديها 

كوادر متميزة للقيام بتلك املهمة.
أما د. خلود البدر فطالبت بتوفري مركز ارسي 
ملعالجة القضايا النفسية واالجتامعية للطلبة، 
الفتة إىل أن املركز سيقوم بتقديم خدمات 
متخصصة ومتميزة عىل أسس علمية للطلبة 

يف املجاالت النفسية.
وقالت د. البدر أن املركز املقرتح سكون ضمن 
مهامه استقبال الحاالت لتقديم االستشارات 
املتخصصة، واالستشارات عرب الهاتف، وتنظيم 
الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل 
ذات العالقة للطلبة، وتنظيم حلقات نقاشية 
ومحارضات وندوات معنية. بهذا االتجاه.

 ومن جهتها طالبت د. فداء الشهوان برسعة 
إنهاء ملف بدل السكن الذي يؤرق عضوات 
هيئة التدريس، مشــرية إىل أنها سبق وأن 
راجعت إدارة الشئون املالية لحثهم عىل 
رسعة الرصف، وكذلك إدارة الشئون اإلدارية 
ألعضاء هيئة التدريس التي أفادت أن القرار 
صدر بالفعل من لجنة السكن ولكن يتبقى 
تفعيله من قبــل اإلدارة املالية، مثمنة لـ 
د.األثــري تفاعله الرسيع مــع هذا امللف 

واتصاله بالجهات املعنية خالل االجتامع 
وحثهم عىل رسعة إنهاء قضية بدل السكن 

وحصول املستفيدين عىل حقوقهم.
 وأضافت د. الشهوان أن املجلس األعىل 
للجامعة أقر مؤخرا زيادة لرفع بدل السكن 
ألعضاء هيئة التدريس بنسبة 50 % والبد 
بالتطبيقي  التدريســية  الهيئة  مساواة  من 
بنظرائهــم يف جامعة الكويت ورفع بدل 
السكن بنفس القيمة التي أقرت بالجامعة، 
فضال عن مساواة عضوات هيئة التدريس 
بزميالتهن بجامعة الكويت يف كافة املميزات.

 هذا وقد شهد اللقاء تفاهام والتقاء واضح 
بني الطرفني حول العديد من القضايا التي 
ُطرحت من قبل لجنة املرأة، حيث رحب 
املدير العــام د. أحمد األثري مبا طرحته 
مذكرة  بإعداد  وطالبهــن  اللجنة  عضوات 
واألفــكار التي  القضايا  لكافــة  توضيحية 
ُطرحت خالل اللقاء ووعد بدراستها ومن 
ثم البدء فورا يف إنجاز ما ميكن إنجازه منها 
تحقيقا للمصلحة العامة ومبا يساهم يف 

االرتقاء بالهيئة.

نتائج مثمرة للقاء جلنة املرأة بالدكتور األثري

رصحت نائب املدير العام لشئون التخطيط والتنمية يف 
الهيئة أ. صباح البحر بأن الهيئة تسري نحو الحصول عىل 
اإلجراءات النهائية لتصميم مرشوع املجمع التكنولوجي 
التجاري الصحي الرتبــوي يف منطقة جنوب العيون 
والذي يخدم محافظة الجهراء وتبلغ مســاحته 500 
ألف مرت مربع وبطاقة استيعابية 12 ألف طالب وطالبة، 
ويشتمل املرشوع عىل تصميم كل من كلية الدراسات 
التجارية بطاقة استيعابية 3200 طالب وطالبة،  وكلية 
الدراسات التجارية بطاقة استيعابية 4000 طالب وطالبة، 
باإلضافة إىل كلية العلوم الصحية بطاقة استيعابية 800 
طالب وطالبة، وكلية الرتبية األساسية بطاقة استيعابية 

4000 طالب وطالبة.
واوضحت البحر انه سيخصص يف كل كلية مبان خاصة 

للطالب وآخرى للطالبات وسوف تكون املباين ذكية وتحتوي 
عىل فصول ومختربات مواكبة للتعليم اإللكرتوين، كام 
ان املواد املستخدمة يف اإلنشاء مواد صديقة للبيئة 
وتستخدم تكنولوجيا الطاقة الشمسية، مشرية إىل أن 
املكتب االستشاري الفائز يقوم بتصميم شبكة الطرق 

واملساحات الخرضاء للمرشوع وتصميم االثاث 
الثابت واملتحرك وتصميم اللوحات اإلرشادية 

الداخلية والخارجية للمباين.
واكدت البحر أن هنــاك مرشوعا آخرا لكليات 

الهيئــة ومعاهدها مبنطقــة صباح األحمد، 
كام يوجد مرشوع ثالث لتصميم توســعة 

قسم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية بكلية 
الدراسات التكنولوجية بالشويخ.

بدء العمل 
بتصميم 
4 كليات 
تطبيقية 
بالجهراء



بداية أكد مقرر لجنة املرأة مبجلس األمة النائب د. عبدالكريم 
الكندري أن اللجنسة النسائية مبجلس األمة تعكف حاليا 
عىل إعداد قانون واحد يهدف إلنصاف املرأة الكويتية 
ويزيل كافة الفوارق بني الرجل واملرأة مع الحفاظ عىل 
ثوابت املجتمع الكويتي لتحصل مبقتضاه املرأة عىل 
كامل حقوقها بحيث ال نعالج القوانني منفردة كام كان 
يحدث بالسابق، وسوف يقدم القانون بدور االنعقاد 

الحايل أو املقبل.
وقال النائب د. الكندري لو استذكرنا تاريخ اللجنة النسائية 
باملجلس سنجد أنها كانت مجرد اجتامعات وال تخرج 

بأي نتائج، ولكن بفضل االستقرار السيايس الذي تشهده 
الكويت خالل الفرتة الحالية فقد تم تسليط الضوء عىل 

الكثري من القضايا ومنها قضايا املرأة واألرسة.
وعن دور الجمعيات النسائية قال النائب الكندري أن هناك 
ركود عام مبؤسسات املجتمع املدين وليس بالجمعيات 
النسائية فحسب ومتنى أن يكون للمرأة دورا فاعال يف 
محاســبة النواب ومنها مثال التهديد مبقاطعة العملية 

االنتخابية بهدف الحصول عىل حقوقها املرشوعة
من جانبها أكدت رئيس الجمعيــة الثقافية االجتامعية 
النسائية أ. لولوة املال أن املشاركة السياسية للمرأة ال 
تكفى فهناك قضايا كثرية متشعبة تواجهها ىف املجاالت 
االجتامعية واالقتصادية والقانونية وغريها، وقالت أن 
الجمعية تعاين من قلة عدد املتطوعات النساء الراغبات 
بالعمل التطوعي، ورغم االلتزامات االرسية للناشطات 

بهذا املجال إال أنهن يعملن بجد واجتهاد.
وأكدت املال عىل رضورة رفع وعى املرأة واملجتمع بها 
بهذه الحقوق، وىف هذا اإلطار تحديدا وقع اختيار برنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ يف الكويت  UNDP  عىل الجمعية 
الثقافية االجتامعية النسائية لتكون رشيكا لها ىف انجاز " 
مرشوع ورقتي " لتمكني املرأة من جميع حقوقها ويعالج 

جميع ما يواجه املرأة من قضايا تقدم فيها األمم املتحدة 
اإلرشادات والخطوط العامة ونتحمل نحن جميع األعباء 
لتحقيقها وبدعم مادي من وزارة التخطيط، ويهدف "مرشوع 
ورقتي" إىل البحث ىف جميع القوانني املتعلقة باملرأة 
يف دولة الكويت ويف الدستور واالتفاقيات الدولية التي 
وقعت عليها دولة الكويت وجمعها وتبسيطها ووضعها 
يف متناول يد النساء واملرشعني والعاملني يف شؤون 

املرأة والدارسني واملهتمني.
وقالت املال أن "مرشوع ورقتي" يقوم عىل 4 محاور رئيسية 

األول منها )حقوق املرأة يف األرسة والزواج(، والثاين ) 
 حقوق املرأة يف املواطنة والجنسية ، واملشاركة السياسية ( 

والثالث ) حامية املرأة من العنف ( والرابع ) تعزيز حقوق 
املرأة االقتصادية ( وينقسم إىل أربعة محاور فرعية هي 
)أجور متساوية إلعامل متساوية، واملساعدات العامة، 
والضامن االجتامعي، واملنح السكنية ( وخلص مرشوع 
ورقتي إىل إنشاء موقع الكرتوين للمرأة الكويتية يلخص 
حقوقها بشــكل مبسط يف مختلف القضايا، وقالت أن 
خالصة ما انتهت إليه ورشة العمل التي أقيمت مبناسبة 
يوم املرأة العاملي يف 2014/3/8 تحت شعار "املساواة 
للمرأة تقدم للجميع" وتضمن اإلعالن 18 توصية جاءت 
لتحث كل األطراف والرشكاء عىل القيام بها، ومنها:-

1 - مطالبة الدولة باملصادقة عىل االتفاقيات الدولية 
ذات الصلة باملرأة والربوتوكوالت امللحقة بها.

2 - إقرار مبدأ املســاواة بني الرجــل واملرأة يف منح 
الجنسية ألبنائها.

3 -  حامية املرأة املتجنسة من سحب جنسيتها وأبنائها 
القرص من تداعيات سحب جنسية الزوج.

4 -  متكني املرأة من املشاركة بالعملية االنتخابية، ورفع 
التمييز ضد املرأة من قانون االنتخاب، وتأكيد املشاركة 

عىل أساس املواطنة.
5 -  السعي إىل تعجيل إصدار قانون األرسة.

6 - تعديل وإلغاء كل القوانني والقرارات واللوائح التي 
تحمل بشكل مبارش أو غري مبارش صورة من صور التمييز أو 
العنف ضد املرأة، والعمل عىل ملء الفراغات الترشيعية 

ذات الصلة باملرأة.
من جهتها أوضحت رئيس مجلس إدارة الرابطة الوطنية 
لألمن األرسي )روايس( د. خديجة املحميد أن روايس 
تعمل عىل تحقيق األمن األرسي يف املجتمع الكويتي 
من خالل الدفاع عن حقوق األرسة اجتامعيا وترشيعيا 
وتهدف إىل التوعية االجتامعية والنفسية والرتبوية عىل 
املخاطر التي تهدد األمن األرسي وسبل مواجهتها، والسعي 
الجاد الستحداث ترشيعات وقوانني تحقق هذا األمن 
وتحميه، إىل جانب تفعيل وتطبيق ترشيعات وقوانني 

البالد املدنية الكفيلة بتحقيق هذا األمن األرسي.
وأشارت املحميد إىل أن من انجازات روايس مقرتح محكمة 
األرسة والذي يحد من نسب الطالق، موضحة أن هناك 

12 ألف كويتية متزوجات من غري كويتي ويعانني من نقص 
حقوقهن، فإذا افرتضنا ان معدل االرسة مكون من 4 افراد 

بـــــالـــــرابـــــطـــــة  املــــــــــــــــرأة  ــة  ــ ــن ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــجــ ــ ــل ــ ل نــــــــــــــدوة  ألول  بـــــــاهـــــــر  جنـــــــــــاح 

"إنصاف املرأة الكويتيــــــــــــــة .. اجنازات وطموحات"

نظمت لجنة املرأة بالرابطة ندوة تحت عنوان 
"إنصاف املرأة الكويتية .. إنجازات وطموحات"، 
وأدارت الندوة مقرر لجنة املرأة د. مريم عرب.

وحرض الندوة مدير عام الهيئة التطبيقي د. أحمد 

األثري، وعدد من نواب املدير العام وعمداء 
من  ولفيف  الرابطة  وأعضاء  ورئيس  الكليات، 
الهيئة التدريسية والناشــطني بحقوق املرأة 
الكويتية وعىل رأسهم ســعادة الشيخة بيبي 
الصباح، واقيمــت الندوة عىل مرسح الرابطة 

مساء االثنني 2014/3/31 .

الكنــدري:  النائــب 
هنــاك ركــود عام 
مبؤسسات اجملتمع 
وليــس  املــدين 
باجلمعيات النسائية 

فحسب.

املال: نعــاين قلة 
عدد املتطوعات 
بالعمل  الراغبات 

التطوعي

الشيخة بيبي الصباح:
فشل املرأة الكويتية يف  دخول 
جملــس األمة نتيجــة قصور 

منها



سنجد أن هناك ما يقارب من 50 الف شخص يعانون.
وبينت املحميــد أن روايس وبالتعاون مع 4 نواب من 
مجلس األمة املبطل قدمت مقــرتح بقانون لتجنيس 

ابناء الكويتيات وواجهنا اشكالية أن منح األم جنسيتها 
البنائها يقلص من قوامة زوجها، وعرضنا األمر عىل نخبة 
من املتخصصني بالفتوى فجاءت جميع االراء متوافقة 
عىل أن حصول ابناء الكويتية عىل جنسية االم ال يتعارض 

مع قوامة الرجل.
وطالبت املحميد الدولة بأن تضع يدها يف يد جمعيات 
النفع العام املعنية لكتابة تقرير وطني منصف ومرشف 

حول حقوق املرأة والطفل.
أما رئيس لجنــة "كويتيات بال حدود" مهندســة خلود 
الهندي فقالت أن الكويتية التــي تختار رشيكا لحياتها 
غري كويتي تتعرض للكثري من الظلم وانتقاص حقوقها 
كمواطنة، مشرية إىل أن الكويتيات املتزوجات من غري 
كويتي يعانني من التفرقة الواضحة بينهن وبني نظرياتهن 

املتزوجات من كويتي.
وأشارت الهندي إىل أن أبناء الكويتيات يتعرضون لالبتزاز 
من قبل رشكات القطاع الخاص حيث يتم استغالل حاجتهم 
لإلقامة ويتم تسخريهم بالعمل وبأجور بسيطة جدا.

هذا وقد شهدت الندوة العديد من املداخالت من قبل 
الحضور كان أبرزها التساؤل الذي طرحته الشيخة بيبي 
الصباح، حيث تساءلت عن السبب يف عدم نجاح املرأة 
يف العمل الربملاين، مستغربة من عدم إقدام أي من 
الجمعيات املعنية باملرأة بعمل استبيان للتعرف عىل 
أسباب خروج املرأة من مجلس األمة، مؤكدة أن خروج 

املرأة من مجلس األمة يعود لقصور منها فهي ال تنزل 
إىل املجتمع وتكون قريبة من الشارع للتعرف عىل معاناة 

املواطنني إال خالل حملتها االنتخابية.
ويف مداخلة أخرى للمحامية بالفتوى والترشيع أ.نجالء 

النقي قالت ال يجب االكتفاء بالحقوق السياسية للمرأة 
فهناك حقوق أخرى كثــرية تنقصها، منها عدم متكنها 
من استخراج جواز ســفر إال بإذن زوجها وهناك أزواج 
يتعنتون يف ذلك، ولفتت إىل أن هناك العديد من القوانني 
والقرارات الوزارية تظلم املرأة وتخالف املادة 29 من 
دستور الكويت، فلامذا ُتحرم املرأة من العمل كوكيل 

نيابة ويقترص ذلك عىل الذكور.
ويف مداخلة لنائب رئيس لجنة كويتيات بال حدود عالية 

الدليمي تساءلت ملاذا تطلق املرأة أو ترمل حتى يحصل 
ابنائها عىل الجنســية الكويتية، وقالت هذا فيه هدم 

للبيون وعدم استقرار األرس.
من جانبه قال نائب مدير عام التطبيقي االسبق د. عبدالله 
الكندري أن املرأة لها حقوق يتفق عليها الجميع ولكن 
ال توجد خطة واضحة للمطالبة بحقوق املرأة، مطالبا 
بتوحيد جهود جمعيات النفــع العام املهتمة بقضايا 
املرأة بإعداد دراســة واضحة وتقدميها والسعي بجد 

إلقرار  هذه الحقوق.
أما د. بدر الخرضي من كلية الرتبية األساسية فقال ان 
الكويت هي الدولة الوحيدة التي بها قوانني تشجع املرأة 
عىل الطالق من خالل الحوافز واملميزات التي تحصل 

عليها املطلقة.
أما أ. أحمد األحمد فقال أن الكويتية املتزوجة من غري 

بـــــالـــــرابـــــطـــــة  املــــــــــــــــرأة  ــة  ــ ــن ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــجــ ــ ــل ــ ل نــــــــــــــدوة  ألول  بـــــــاهـــــــر  جنـــــــــــاح 

"إنصاف املرأة الكويتيــــــــــــــة .. اجنازات وطموحات"

احملميد: نطالب الدولة 
بالتعاون مع جمعيات 
النفع العام لكتابة 
تقرير وطني منصف 
ومشرف حول حقوق 

املرأة والطفل.

أبنــاء  الهنــدي: 
الكويتيات يتعرضون 
لالبتــزاز من قبل 
شــركات القطــاع 

اخلاص.

أ. جنالء النقي:
ال يجب االكتفاء باحلقوق السياسية 
للمرأة فهناك حقوق أخرى كثرية 

تنقصها



كلية الدراسات 
التكنولوجية نظمت 
مؤتمرها األول
"تكنولوجيا 
الهندسة البحرية 
والمنصات النفطية"

»يوم مفتوح« للسيارات بالتكنولوجيا

برعاية وحضور مدير عام الهيئة د. احمد األثري نظم قسم 
تكنولوجيا هندسة السيارات والبحرية وقسم هندسة البرتول 
بكلية الدراســات التكنولوجية مؤمترا يعد األول من نوعه 
جاء تحت عنوان "تكنولوجيا الهندسة البحرية واملنصات 
النفطية" وأقيم خالل الفرتة من 4 إىل 2014/3/6 بحضور 
ومشاركة العديد من الجهات املحلية واإلقليمية ذات العالقة، 
وتم خالله طرح العديد من األبحاث وتبادل الخربات بني 
املشاركني.   وقال د. األثري يف كلمته إن املؤمتر يستهدف 
تحقيق إضافة نوعية ملجاالت الصناعة النفطية والنقل البحري 
إقليميا وعامليا سعيا ملزيد من التطور ومساهمة بفتح قنوات 
من التعاون املتبادل لتعزيز الروابط البحثية والثقافية بني 
املؤسسات العلمية. وأكد د.األثري أن هذا املؤمتر شكل 
صفحة مضيئــة يف تاريخ الهيئة وعالمــة فارقة يف مجال 
تعزيز البحث العلمي، موضحا أن الهيئة تســعى لتحقيق 
رسالتها عرب توفري قوة العمل الفنية الوطنية والتي تراعي 
من خاللها األهداف واملؤرشات العامة الحتياجات سوق 

العمل ومســاهمة منها يف دفع عجلة التنمية االجتامعية 
واالقتصادية مبا يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.

من جهته قال رئيس قســم تكنولوجيا هندســة السيارات 
والبحرية د. جاسم الراجحي إن فكرة املؤمتر انطلقت من 
رغبة أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز الروابط بني الجهات 
البحثية والكليات املناظرة وتبادل الخربات بني القطاعات 
املختلفة عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل خصوصا. 
وأضاف د. الراجحي أن املؤمتر يهدف إىل العديد من األمور 
منها مناقشة مجاالت بحثية يف مجال الهندسة البحرية وهندسة 
املنصات النفطية مبينا ان املؤمتر يقدم دعام مبارشا للبحث 
العلمي والتخصصات الدقيقة التي تضم أربعة تخصصات 
رئيسية هي الهندسة البحرية وهندسة املنصات النفطية 
واملالحة البحرية والصيانة البحرية إضافة إىل الكثري من 

التخصصات الفرعية األخرى.
وعىل هامش املؤمتر تم تنظيم معرضا مبشاركة العديد 
من الرشكات واملنظامت العاملية واملؤسسات التعليمية.

نظم قسم تكنولوجيا السيارات البحرية باملشاركة مع 
جمعية السيارات والبحرية بكلية الدراسات التكنولوجية 
يومًا مفتوحًا بتاريخ 16 أبريل 2014 تحت رعاية عميد 
الكلية باإلنابة د. عبدالعزيز النجار ومتيز النشــاط 
بحضور كثيف من أساتذة الكلية وطلبتها مبشاركة 
مميزة لوزارة الداخلية متثلت بحضور اللواء عبدالفتاح 
العيل وكيل الوزارة ووجود عدد من سيارات الوزارة 
السوبر حديثة ومتعددة املهام, وقد شاهد الحضور 
بعض السيارات القدمية الرائعة كام شاهدوا أيضا 

سيارات أخرى من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا 
الســيارات وخصوصًا ماركات هوندا ومرســيدس 



بحضور أعضاء الهيئة اإلدارية وعدد من 
أعضاء جمعيتها العمومية استضافت 
الرابطة مدير اإلدارة املالية بالهيئة 
د. طارق املنيس وطرحت الهموم 
املالية لألساتذة فضال عن تبادل 
الرؤى يف مختلف الهموم 
وكذلــك  املاليــة 
الدورة  لتقليص 

التي  املستندية 
رصف  تعطــل 
األساتذة،  حقوق 
وقد متيز اللقاء بروح 
األخوة والتفاهم وتبادل اآلراء 

يف جو أرسي متميز.
بداية مثن نائب رئيس الرابطة ورئيس 
الحنيان  أحمد  د.  الثقافية  اللجنة 
تجاوب د. املنيس وقبوله لدعوة 
الرابطة للتعرف عىل هموم االساتذة 
وشكاواهم واالستامع لوجهات نظرهم 
حول سبل حلها والرؤى املستقبلية 
التي يتطلعون إليها لتقوم الرابطة 
بتبنيها والعمل عىل تفعيلها بالتعاون 
مع اإلدارة املالية، مشريا إىل أن 
الرابطة حرصت عىل تنظيم هذا 
اللقاء لتمكني األساتذة من طرح ما 
لديهم فضال عن تعرف الرابطة عىل 
رؤية د. املنيس للمرحلة املقبلة 
لتضع يدها بيده يف سبيل حل كافة 

املشاكل العالقة.
من جهته أعرب د. املنيس عن 
سعادته بتواجده بني زمالئه 
أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا 
أنه يشعر مبا يعانيه زمالؤه جراء 
تأخر رصف مستحقاتهم املالية 
كونه أحد أعضاء هيئة التدريس، 
العاملني  وكافــة  بأنــه  ووعــد 
باإلدارة املالية سيبذلون قصارى 
جهودهم وبالتعاون مع قطاعات 
الهيئة املختلفة ذات العالقة لحل 
املشاكل املالية التي تواجه أعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب، معربا 
الرابطة  مع  بالتعاون  ترحيبه  عن 
للعمل ســويا لحلها، الفتا إىل أن 
لقائه الســابق مع الرابطة والذي 
أعقبه لقاءا مشرتكا مع مدير عام 
الهيئة د. أحمد األثري كان مثمرا.

وقال د. املنيس أنه يتقبل الرأي اآلخر، 
موضحا إن قضية رصف الساعات 

اإلضافية ومستحقات الفصل الصيفي 
عىل رأس أولوياته، كاشفا أن سبب 
تأخر رصف تلك املستحقات عدم 
وجود االعتامدات الالزمة لعملية 
الرصف وهذا األمر سنعمل عىل حله 
خالل الفرتة املقبلة ونأمل بتعاون 
الرابطة وكذلك اللجنة التعليمية 
مبجلس األمة يف دعمنا بهذا االتجاه.
املالية  وزارة  أن  املنيس  وأوضح 
ترى بأن هناك بعض املشاكل لدى 
الهيئة ولذلك فهي تسعى لفرض 
املزيد من الرقابة، ونحن نعتقد بأن 
لدى الهيئة القدرة عىل معالجة تلك 
املشاكل إن وجدت ويجب أن تعامل 
الهيئة كباقي املؤسسات التعليمية 
وبالتعاون  أنه  كاشفا  الدولة،  يف 
مع نائب املديــر العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث يعمالن حاليا 
عىل تنظيم ورشة عمل بالكليات 
من خــالل منوذج موحــد تقوم 
الكليــات بتطبيقه وإرســاله عرب 
امييل تم تخصيصه لهذا الغرض 
بهدف تقليص الدورة املستندية.
من جهته رحب رئيس الرابطة د. 
معدي العجمي بحضور د. املنيس 
للرابطة وقــال أن لديه إرث ثقيل 
ندعو الله له أن يعينه عىل تحمله 
وأن يكون التوفيق حليفه، الفتا إىل 
أن سبب املشكالت املالية أن إدارة 
الهيئة يف السابق كانت تزود وزارة 
املالية مبعلومات خاطئة ومنقوصة 
مام افقدها الثقة لدى وزارة املالية 
ولكن لألسف فإن الهيئة التدريسية 
هي التي تتحمل أخطاء اإلدارة.

وأشــار د. العجمــي إىل أن تأخر 
رصف مستحقات األساتذة وهم 
يرون نظراءهم يف مؤسسات أخرى 
يحصلون عىل مستحقاتهم يف الوقت 
املحدد يشعرهم بالغنب، كام أن 
تأخر تلك املستحقات ييسء لصورة 
الهيئة خارج أسوارها كاملنتدبني الذين 
تستعني بهم الهيئة من مؤسسات 
أخرى ويتأخر رصف مستحقاتهم 
لسنوات، وكذلك املحكمني الذين 
يشاركون يف تحكيم األبحاث العلمية 
وترقيات أعضاء هيئة التدريس، وال 
شك أن ذلك ييسء بشكل مبارش 
لسمعة الهيئة، متمنيا االنتهاء من 
القضايا املاليــة الخاصة بالهيئة 

الرابطة  تتفرغ  حتى  التدريســية 
للقضايا األكادميية وغريها.

من جانبه طالب عضو الهيئة اإلدارية 
للرابطة م. رعد الصالح بأن يكون 
لدى مسئويل الهيئة النفس التعاوين 
وأن يبدون حرصهم عىل مصالح 
وحقوق أعضــاء هيئة التدريس، 
الفتــا إىل أن الكثري مــن الزمالء 
أعضاء هيئة التدريس ســواء من 
الكويتيني أو غريهم اضطروا إىل 
اللجوء إىل القضاء للحصول عىل 
حقوقهم بينام مل نجد ذلك يف 

جامعة الكويت.
هذا وقد شهد اللقاء طرح العديد 
من أعضاء هيئة التدريس لهموم 
ومشاكل تحتاج لحل رسيع ولعل 
أبرز تلك املشاكل ما طرحته د. غنيمة 
الحيدر من أن هناك من رفع دعاوى 
قضائية عىل الهيئة وحكم القضاء 
لصالحه، وبالرغم من وجود نفس 
املشكلة لدى أساتذة آخرين موجودين 
بنفس الكشف مع من أنصفه القضاء 
ولكن الهيئة ترفض حصولهم عىل 
مستحقاتهم املالية وتدفعهم دفعا 

لرفع دعاوى قضائية ضدها.
ومن جانبه قال عضو هيئة التدريس 
د. وليد العويض أن هناك مشكلة 
يعاين منها رشيحة كبرية من أعضاء 
هيئة التدريس خاصة برصف عالوة 
50 دينار شهريا ملوظفي الدولة إال 
أن عدد من األساتذة مل يحصلوا 

عليها حتى اآلن.
أما د. أحمد ماهر عرفه فقد تحدث 
بكل أىس مؤيدا ما سبقه به م. رعد 
الصالح برضورة وجود النفس التعاوين 
لدى مسئويل الهيئة ولكن ما يعانيه 
أعضاء هيئة التدريس بالهيئة يفوق 
الوصف حيث يوجد نفس مغاير 
لنفس التعاون الذي نأمل أن يسود 
قطاعات الهيئة املختلفة مبا يعطي 
لعضو هيئة التدريس مكانته العلمية 

واألدبية.
 وقد كان هناك عدد من املداخالت 
األخرى من قبل أعضاء هيئة التدريس 
الذين حرضوا اللقاء ووعد د. املنيس 
بالنظر لكافة الهموم التي طرحت 
ووضعها بعني االعتبار والسعي إليجاد 
حلول مرضيــة لها مبا يتوافق مع 
اللوائح والنظم املعمول بها، مؤكدا 

د.املنيس: 
نقوم بعمل 
منوذج موحد 
يقلص الدورة 
املستندية 
ويسهل إجراءات 
الصرف 

ديوانية الرابطة تستضيف مدير الشؤون املالية بالهيئة

د. معدي العجمي: 
من املؤسف 
أن تتحمل 
الهيئة التدريسية 
أخطاء اإلدارة

د. طارق املنيس: 
صرف الساعات 

اإلضافية 
ومستحقات 

الفصل الصيفي 
على رأس أولوياتي

م. رعد الصالح: 
ساحات القضاء 
أصبحت ملجأنا 
للحصول على 

حقوقنا

د. أحمد احلنيان: 
حرصنا على إقامة 
مثل هذا اللقاء 
لتوصيل صوت 
األساتذة إىل اإلدارة



بحضور مدير عام الهيئة األسبق أ.د حمود 
املضف ولفيف من الهيئة التدريسية نظمت 
للكليات  التدريس  هيئــة  أعضاء  رابطة 
التطبيقية تجمعا مبقرها بالعديلية مساء 
"فصل  عنوان  تحت   2014/4/7 االثنني 
التعليم التطبيقي عن التدريب أصبح مطلبا 
للجميع" تم خالله تبادل وجهات النظر حول 
السبل الكفيلة بإمتام فصل قطاع التعليم 
التطبيقي عن قطاع التدريب ليستقل كل 
منهام بذاته واالتجاه نحو تطوير كل منهام 
لالرتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية كل 

عىل حدة.
 بداية أكد د. معدي العجمي عىل أن قضية 
فصل القطاعني مطروحة منذ العام 2002 
وبذلت الرابطة جهود كبرية يف سبيل تحقيقه، 
وعىل الرغم من أن مجلس إدارة الهيئة سبق 
وان وافق عىل مبدأ عملية الفصل وقرر 
انتداب فريق كندي متخصص كلف الدولة 
مبالغ طائلة إلعداد دراسة آللية الفصل، 
إال أن هناك منظومــة تعمل يف الخفاء 

إلجهاض أي خطوات نحو الفصل ولكن 

الرابطة لن تيأس وسوف تواصل جهودها 
إلمتام عملية الفصل لريتقي كل قطاع بذاته.
وأشار د. العجمي إىل أن الرابطة تسجل 
شكرها ملدير عام الهيئة االسبق د. حمود 
املضف ألنه أول من تبنى هذه القضية منذ 
بدايتها، كام نسجل شكرنا للسيد الوزير 
املليفي وملدير عام الهيئة د.األثري لتبنيهم 

ملرشوع فصل القطاعني.

وقــال د. العجمي أن الزمــالء يف قطاع 
التدريب يرصون عــىل االنصهار داخل 
قطاع التعليم التطبيقي، ولو أنهم نظروا 
للموضوع من زاوية أخرى لوجدوا ان عدم 
الفصل يعطل مصالحهم، فحينام يكون 
لهم كيان منفصل له استقاللية إدارية ومالية 
ال شك ان القطاع سينمو ويتطور ويحقق 
أهدافه، ولكن تبقى هناك أزمة ثقة بالذات 
هي التي تجعل لديهم هذا اإلرصار عىل 

رفض فكرة الفصل.

وأشار د. العجمي إىل أن قضية فصل القطاعني 

اشبعت بحثا ودراسات وجميعها جاءت 
القطاعني  فصــل  رضورة  عىل  متوافقة 
لينهض كل منهــام بذاته، واألمر بات ال 

يحتاج سوى لجنة لوضع آليات حقيقية 
لعملية الفصل، وقد تفضل مشكورا د.أحمد 
تبارش  وهي  اللجنة  تلك  بتشكيل  األثري 
أعاملها حاليا ونتمنى لها التوفيق لتقدم 
رؤيتها يف القريــب العاجل وتبدأ فعليا 

عملية فصل القطاعني. 
من جانبه طلب مدير عام الهيئة األسبق أ.د 
حمود املضف من قطاع التدريب املوافقة 
عىل فكرة فصل القطاعني، وقال أن كافة 
قطاعات الدولة تقوم بعمل دراسات وتقدم 
مقرتحات للحصول عىل استقالليتها ما 
عدا قطاع التدريب بالهيئة فهو الوحيد 
الذي يرفض االستقالل بذاته ألن أعضاء 
هيئة التدريس هاجسا بأن عملية الفصل 
ستفقدهم العديد من املميزات التي يحصلون 
عليها بالوضع الحايل، ولو تم إقناعهم 
بأن كافة مميزاتهم لن تنقص سيوافقون 

عىل الفصل.
وأوضح د. املضف أن هناك فرقا بني قطاع 
التعليم وقطاع التدريب ولكل منهام رؤيته 
ورضب مثاال بني قائد الطائرة وبني من يقوم 

بتصميم أجزاء الطائرة أو يقوم بتطويرها 
فشتان بني التخصصني وال يستطيع كل 
منهام القيام مبهام اآلخر، الفتا إىل أن 
قطاع التدريب يصدر 6 مســتويات من 
قطاع  يقبل  حيث  املختلفة،  الشهادات 
التدريب مدخالته بدءا من خريجي رابع 
ابتدايئ، وخريج ثاين متوسط،  وخريج 
رابع متوسط، بينام قطاع التعليم التطبيقي 
يقبل فقط الحاصلني عىل الثانوية العامة، 
فكيف نتصور مؤسسة تصدر 6 شهادات 
ذات مستويات مختلفة، وما هي متطلبات 
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب يف هذا 
املجال، وأي جهاز مايل أو إداري يستطيع 
أن يتناول هذا القدر، ولهذا نرى أن األجهزة 
اإلدارية واملالية بالهيئة ال تستطيع تلبية 
احتياجات هذه األعداد الكبرية من اللوائح 

د. حمود املضف: 
كافة قطاعات 
الدولة تسعى 

لالستقاللية عدا 
قطاع التدريب

د. العجمي: قطاع 
التدريب لديهم 
أزمة ثقة بالذات 
جتعلهم يرفضون 
فكرة الفصل.

يكــن  الكنــدي مل  االستشــاري  تكليــف املكتــب 
إلبداء الرأي ولكن لوضع اآللية املناســبة للفصل

على  يعتمد  ان  ــب  ــتــدري ال لــقــطــاع  األوان  آن 
ــه ــ ــت ــ ــوي ــ ه ــد  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ يـ ال  ــى  ــ ــ ــت ــ ــ ح ــه  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ

خالل جتمع فصل القطاعني الذي نظمته رابطة تدريس التطبيقي ديوانية الرابطة



والقوانني، فحتى الكادر املايل بني أعضاء 
هيئة التدريس يختلف عن أعضاء هيئة 

التدريب.

واستغرب د. املضف من أن ضمن رشوط 
ترقية اعضاء هيئة التدريب تقديم بحث 
علمي محكم، وقال ما هي حاجة عضو 
محكم،  علمــي  لبحث  التدريــب  هيئة 
فاألبحــاث العلمية مهمــة اعضاء هيئة 

التدريس باإلضافة لعملهم.

مشريا إىل أن قضية فصل قطاع التعليم 
التطبيقي عن قطاع التدريب يعود للعام 
1982 حينام كنا بالتعليم الفني وكنا تابعني 

التعليم  إدارة  وطرحت  الرتبية،  لوزارة 
الفني واملهني فكرة إنشاء هيئة للتعليم 
الفني واملهني واملعروف حاليا باسم الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، ويف نفس الوقت 
كانت هناك االدارة املركزية للتدريب تابعة 
لوزارة الشئون االجتامعية والعمل واقرتح 
آنذاك النائب الفاضل مشاري العنجري 
إنشــاء هيئة عامة للتدريب، وجاء طرح 
إنشــاء هيئة للتعليم التطبيقي من قبل 
املقرتحان  طــرح  ولألســف  الحكومة، 
يف نفس الوقت أمام اللجنة التعليمية 
مبجلس األمة التي ارتأت دمج االقرتاحني 

يف اقرتاح واحد وبناء عىل ذلك أنشأت 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مبرسوم يف العام 1982 وكان أول مدير 
لها الوكيل املساعد للتعليم الفني واملهني 
بوزارة الرتبية االستاذ احمد املزروعي، 
وملا تم دمج اإلدارة املركزية للتدريب 
وإدارة التعليم الفني واملهني كانت هناك 
صعوبات بسبب اختالف املناهج وأعضاء 
هيئة التدريس واستمرت هذه الصعوبات 
بني اإلدارتني ملــدة عامني للتوفيق بني 
النهوض  وتم  ودمجهام،  املؤسســتني 
بقطاع التدريب ورفع مستواه، ويف العام 
1986 وضعت اسرتاتيجية جديدة للهيئة 

ووضعت جميع مراكز التدريب تحت مظلة 
كلية الدراسات التكنولوجية ولكن جوبه 
ذلك الضم مبعارضة شديدة فتم إنشاء 
قطاعني أحدهام للتعليم التطبيقي وآخر 
للتدريب ورشفت بتويل قطاع التدريب 
وبفضل الله متكنت من االرتقاء به حيث كان 
قطاع التعليم التطبيقي مرتبا ومنظام ولديه 
لوائح واضحة وقوانني شاملة فاستطعنا 
تطوير قطاع التدريب من خالل تزويده 
بخربات قطاع التعليم التطبيقي لرفع مستواه، 
ويف العام 2002 ارتأينا أن قطاع التدريب 

اصبحت لديه القدرة عىل االستقاللية وإدارة 
نفسه فطرحنا فكرة فصل القطاعني، وكان 
الهدف من طرح تلك الفكرة الحفاظ عىل 
قطاع التدريب والحفاظ عىل استقالليته 
ويوجد اختالف كيل وجزيئ بني مناهج 
القطاعني، فقطاع التعليم التطبيقي يعتمد 
يف تطوير املناهج عىل القسم العلمي 
وعضو هيئة التدريس بينام مناهج التدريب 
تكون مرسومه وجاهزة والتدريب موجه 
مبارشة للمهنة أو الوظيفة، ويف العام 2004 

اقر مجلس إدارة الهيئة فصل القطاعني 
ومل يكن دور املكتب االستشاري الكندي 

إبداء الرأي يف الفصل من عدمه ولكن 
الفصل،  لعملية  املناسبة  اآللية  لوضع 
ولكن كانــت هناك ضغوط كبرية لوقف 

عملية الفصل.
وأشار د. املضف إىل أن هناك احصائيات 
لسوق العمل تشري اىل ان نحو 600 الف 
العام  التعليم  مبدارس  وطالبة  طالب 
منهم نحو 100 الف بالتعليم الثانوي، 
واالعداد التي تأيت للجامعة والتطبيقي 
والجامعات الخاصة ال ميكن استيعابهم، 
إذن هناك مجال كبري لقطاع التدريب ان 
يحصل عىل استقالليته ويشارك بفعالية يف 
استيعاب تلك االعداد الكبرية من الطلبة، 
الحتياجات سوق العمل يف  واذا نظرنا 
املجال الجامعي فقــط فهناك حاجة لـ 
45 الف خريج خالل 5 ســنوات، ونحو 

الدبلوم،  خريجي  من  ايضا  العدد  هذا 
ومن مجال التدريب أكرث من هذا العدد 
حسب اإلحصائيات املوجودة، ولتلبية 
احتياجات ســوق العمل البد من إعطاء 

استقاللية أكرث لقطاع التدريب.
وعن أسباب دعمه لفصل القطاعني قال د. 
املضف أن غالبية اعضاء هيئة التدريس 
يرون رضورة للفصل كام اثبت ذلك التقرير 
الكندي وال اعتقد أنهم يسعون لذلك إال 
لرؤيتهم أن الفصل هو السبيل لالرتقاء 
بالعملية التعليمية، كام أن الفصل يعطي 

فعالية لكل قطاع بذاته ويكون هناك تجانس 
التطوير،  نحو  لتنطلق  املؤسسة  داخل 
كذلك ستكون هناك استقاللية إدارية ومالية 
لكل قطاع وستكون األعباء امللقاة عىل 
كل مؤسسة منهام اقل بكثري مام هو قائم 
حاليا، إضافة إلعطاء االستقاللية الكاملة 
لقطاع التدريب فقد آن األوان بعد 31 عاما 
أن يعتمد قطاع التدريب عىل نفسه ويلبي 
احتياجات سوق العمل حتى ال يفقد هويته، 
كام أن هناك تخوفا من فقدان التعليم 
التطبيقي لهويته هو اآلخر بسبب إرصار 
قطاع التدريب عىل عدم الفصل، كام ان 
عملية الفصل ستتيح لكل قطاع ان يكون 
لديه مرونه مع سوق العمل بحيث يتم 
اغالق التخصصات التي ال يحتاجها سوق 
العمل ويفتح تخصصات أخرى مطلوبة 
ويستطيع تغيري برامجه مبا يتوافق مع 
حاجة سوق العمل، وايضا يكون تعامله 

مع سوق العمل مبارشة.
ويف رد لـ د. املضف عىل سؤال لعضو 

هيئة التدريس د. جاسم بوكريشه الراجحي 
عن االسباب التي منعته من امتام عملية 
الفصل خالل توليه إدارة الهيئة قال أن 
قرار الفصل ال ميلكه مدير الهيئة مبفرده 
ولو كان األمر كذلك لتمت عملية الفصل 
منذ زمن بعيد، مشريا إىل أن قضية فصل 
القطاعني ليست فنية بقدر ما هي قضية 

سياسية.

من جانبه أكد عضو الهيئة اإلدارية للرابطة 
د. محسن العاريض أن عملية الفصل قادمة 
ال محالة، ألن اعداد الطلبة فاقت الـ 50 
الف طالب وطالبة وبات الفصل رضورة 
ملحة ملستقبل ابناء الكويت، فالجامعات 
الخاصة ال يوجد بها التخصصات الكافية 
ومقيد بها نحو 18 الف طالب، والقرارات 
التي اتخذت قبل 30 عاما كانت حســب 
األعداد املوجودة آنذاك والبد من اتخاذ 
قرارات جديدة ملستقبل ابنائنا، كام أن 
هناك 3000 بعثة داخلية فضال عن البعثات 
الخارجية والدولة تنفق عىل ذلك مبالغ 

طائلة.

واستغرب د. العاريض أن يسمح لعضو 
هيئة التدريب بالسفر عىل حساب الهيئة 
لحضور الدورات التدريبية، بينام ال يسمح 
لعضو هيئة التدريس بذلك وإمنا فقط 
يطور نفسه من خالل قطاع التدريب مبركز 

بن الهيثم وهذا أمر مستغرب.
أما عضو هيئة التدريس املتقاعد د. أحمد 
عرفه فقال أن الزمالء بقطاع التدريب الزال 
لديهم إرصار عىل مقولة خاطئة وهي 
ان الهيئة أنشأت بغرض تخريج العاملة 
الوسطى، فهذا يتناىف مع الواقع ألن 
املادة رقم 2 من قانون إنشاء الهيئة نصت 
عىل أن الغرض من إنشائها هو توفري 
وتنمية القوى العاملة الوطنية )بدون 
تحديد أي مستوى( إىل جانب إن مرشوع 
الحكومة إلنشاء الهيئة كان ينص رصاحة 
عىل درجة البكالوريوس وكذلك بعض 
مطبوعات الهيئة، رافضا مقولة أن أعضاء 
هيئة التدريس يسعون للفصل ملجرد 
"الربستيج" واستشهد مبا قاله مدير عام 
الهيئة األسبق د.عبدالرحمن املحيالن 
ســنة 1989 بان ما حدث من دمج بني 
التطبيقي  والتعليم  التدريب  قطاعي 
كان خطأ أثبتته التجربة، فهل تصحيح 
الخطأ يعترب رغبة يف "الربستيج"؟، مشريا 
إىل أن قانون جامعة جابر ينقصه ضم 
باقي كليات الهيئة ألن هذا القانون أهمل 
درجة الدبلوم، علام أن الجامعة املاليزية 
للتكنولوجيا لديها 15 برنامج دبلوم ، 50 



رحلة 
الرابطة 
تركياإلى

 نظمــت رابطــة اعضــاء هيئــة التدريــس رحلــة إىل جمهورية تركيــا خالل الفــرتة من 
23-2014/1/30 وكانت يوميات الرحلة كالتايل :

اليوم األول : الخميس 23 /2014/1
الوصول إىل مطار صبيحة باســطنبول االســيوية ثم التوجه اىل مــكان االقامة يف فندق 
انرتكونتنال الواقع يف اســطنبول األوروبيــة مرورا بالجرس املعلق بــني القارتني لعبور 

مضيق البوسفور. وقضاء باقي هذا اليوم يف جولة حرة. 
اليوم الثاني: الجمعة 24 /2014/1

جولــة بالبــاص يف مدينة اســطنبول بداية بزيارة متحــف أيا صوفيــا ) كان كاتدرائية ثم 
مســجدًا ثم متحفا (, ثم زيارة لقــرص توب كايب - أقدم وأكرب القصــور يف العامل - ثم 

اليوم الثالث : السبت 25 /2014/1
التسوق يف املجمعات التجارية أوت لت - مجمع استينيا بارك. 

اليوم الرابع: األحد 26 /2014/1
رحلــة إىل مدينة بورصة, حيث اتجه بنا الباص إىل أعىل قمة يف 
منطقة مرمرة وهي جبال اولداغ ويف الطريق توقفنا عند شجرة 
قدمية عمرها أكرث من 400 ســنة, وكان املنظر يف غاية الروعة 
حيــث تزداد الثلــوج كلام صعدنــا نحو قمة الجبــل واملنطقة 

تغطيها الثلوج شيئا فشيئا وتنترش املطاعم يف الغابات.
ثم صعدنــا اىل قمــة الجبل باســتخدام التلفريــك يف رحلة 
تاريخيــة تحيط بنــا الثلوج من كل اتجــاه يف منظر عجيب يرس 
الناظريــن, ثم تناولنا طعام الغداء يف املطعم االكرث شــهرة 

يف املدينة "مطعم اسكندر كباب ".
اليوم الخامس: اإلثنين 27 /2014/1

جوالت حرة, بالتنزه يف ميدان تقســيم أو الســوق املرصي أو 
املجمعات التجارية.

اليوم السادس: الثالثاء 28 /2014/1
رحلة إىل جــزر االمريات, ذهبنا اىل جزيرة بيــوكادا بعد مرورنا 
بأربعــة جــزر اخرى جميلــة ، جميعها تشــتهر بجوهــا البارد، 
وغابــات الصنوبــر الجميلة والشــواطئ واملنــازل العثامنية، 
ويحظر اســتخدام الســيارات يف الجزيرة، والوسيلة املتبعة 
للنقــل هي الحنطــور واملعروفــة عندهم باســم فايتون كام 

ميكنك استئجار الدراجة.



اليوم السابع : األربعاء 29 /2014/1
راحــة يف الفندق وجوالت حرة اســتغلها البعض يف التنزه يف ميدان تقســيم والتســوق 

والبعض االخر يف الذهاب اىل السوق املرصي أو املجمعات التجارية . 
اليوم الثامن : الخميس 30 /2014/1

االفطــار يف الفندق – جولة حرة –  الخروج من الفنــدق والتوجه إىل مطار "صبيحة" وبعد 
ثالث ساعات حطت الطائرة يف أرض الوطن ورجعنا حاملني معنا ذكريات رحلة جميلة . 



قسم السيارات والبحرية بكلية الدراسات التكنولوجية 
مشاركة يف سباق أبوظبي للسيارات الهجينة

»الرتبية األساسية« نظمت »منتدى العلوم والتنمية املستدامة« 

"املؤمتر العربي الرابع للسمنة و النشاط البدين" يواصل فعالياته

هندسة  قســم  شــارك 
السيارات والبحرية يف كلية 
الدراسات التكنولوجية يف 
سباق أبو ظبي للسيارات 
يف  اقيم  الذي  الهجينة 
شهر فرباير 2014، وقد 
أكد رئيس قسم السيارات و 
البحرية د. جاسم الراجحي 
أن هذا السباق يعترب األول 
من نوعه مبنطقة الخليج 
للكليات  مخصصا  كونه 

نظم قسم العلوم بكلية الرتبية األساسية منتدى »العلوم 
والتنمية املستدامة« يف مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة 
بالعديلية، برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب د.أحمد األثري.
تضمن الربنامج العلمي للمنتــدى أبحاثا ومحارضات علمية 
متخصصة وزعت عىل ثالث جلسات علمية متتالية، بالتوازي 
مع ملصقات ومعروضات علمية متحورت جميعها حول كيفية 
توظيف البحث العلمي باتجاه التنمية املستدامة للرتبة والغطاء 
النبايت والرثوة الحيوانية والحفــاظ عىل املوارد الطبيعية 

وتطبيقات التقنية الخرضاء.
وخالل املنتدى ألقى د.احمد اللوغاين كلمة أفاد فيها بأن 

قسم العلوم قد اســن سنة حسنة متثلت يف إقامة 
مثل هذه املنتديات سنويا التي تناقش العديد 

من القضايا العلمية والبيئية ذات الصلة 

نظمت كلية العلوم الصحية "املؤمتر العريب الرابع للسمنة 
و النشــاط البدين". خالل شــهر فرباير 2014 ,  شارك فيها 
د.رجاء الباجي من املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة 
من الجمهورية التونسية بعنوان "قضايا معارصة يف السمنة 
و النشاط البدين"  عرض خاللها د.خالد املدين من الجمعية 
السعودية للغداء والتغذية من اململكة العربية السعودية 
دراسة رشح فيها أنواع خلطات االعشاب واالدوية املستخدمة 
ملكافحه الســمنة مالها و ما عليها كــام عدد رشوط االدوية  

الواجب اخذها بعني االعتبــار و تأثريها وعالقتها بتخفيض الوزن.  من جهتهــا ذكرت عضو هيئة التدريس 
بكلية الرتبية االساســية د.مريم عرب مراحل التغيري يف مامرســة الرياضة و مستوى النشاط البدين لذوي 

االعاقة الجسدية واالصحاء يف الكويت . 
وتحدثت د.هبة البوادي مــن جامعة العلوم والتكنولوجيا من اململكة العربية االردنية ود.طارق 

العريني من الجمهورية مرص العربية عن الخطوات التي من خاللها يتم فقد الوزن مثل 
تغري منط الحياة و تنظيم الروتني اليومي  و تقليل كمية االكل.

استحداث 
برنامج دبلوم 

فني طب أسنان 
يتبع كلية 

العلوم الصحية

وافقت اللجنة التنفيذية  
بالهيئة عىل اســتحداث 
برنامج دبلوم فني طب 
أسنان يتبع كلية العلوم 
الصحية ولحاجة سوق العمل 
ملثل هذه التخصص الذي 
سوف يبدأ يف استقبال الطلبة 
بعد االنتهاء من وضع كافة 
االحتياجات الخاصة بهذا 

الربنامج.

كلية الدراسات 
التكنولوجية 

تستحدث برنامج 
دبلوم تكنولوجيا 
املعدات الثقيلة

وافقت اللجنة التنفيذية 
بالهيئة عىل اســتحداث 
برنامج دبلوم تكنولوجيا 
املعدات الثقيلة يتبع كلية 
الدراسات التكنولوجية حيث 
يهدف اىل تخريج أجيال 
متخصصة ومزودة بأحدث 
أنظمة التكنولوجيا يف مجال 

املعدات الثقيلة.

تعديل مسمى 
قسم تكنولوجيا 

ميكانيكا االنتاج
اىل تكنولوجيا 

هندسة التصنيع 
يف كلية الدراسات 

التكنولوجية

تم املوافقة عىل تعديل 
تكنولوجيا  قسم  مسمى 
اىل  االنتــاج  ميكانيــكا 
تكنولوجيا هندسة التصنيع 
وذلك لحاجة سوق العمل 
ومتهيــدا للحصول عىل 
من  االكادميي  االعتــامد 
االعتامد  مؤسسات  أكرب 



شبكات التواصل االجتماعي وتأثريها بالدراسات التجارية

»الدراســات التكنولوجية« أطلقت ملتقاها 
الثالــث للعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة

بدء تطبيق برنامج 
بكالوريوس 

التمريض املدرسي 
سبتمرب املقبل  

أكدت عميدة كلية التمريض 
يف الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب خولة 
يعقوب ان برنامج بكالوريوس 
التمريض املدريس من أحدث 

برامج الكلية، مشرية اىل ان 
هذا الربنامج يهدف إلعداد 
ممرضات وممرضني مؤهلني 
تأهيال عاليا للعمل بعيادات 
املدارس والجامعات يف 
القطاعني الحكومي واألهيل.

»التطبيقي شاركت 
بامللتقى اإلعالمي 
الكويتي البحريني«

شاركت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي و التدريب بامللتقي 
اإلعالمي الكويتي البحريني 
الذي يعقد عىل مدى يومني 
يف العاصمة املنامة و ذلك 
تزامنا مع االحتفاالت الوطنية 

لدولة الكويت.
حضور  و  رعايــة  تحــت 
معايل وزير الدولة للشؤون 
الخارجية مبملكة البحرين 
غانم البوعينني وبحضور 
سعادة سفري دولة الكويت .

اليوم الوطني 
يف كلية العلوم 

الصحية

تزامًنا مع احتفاالت الكويت 
مبناسبة عيد الوطني و عيد 
التحرير نظمت كلية العلوم 
الصحية  يوًما وطنًيا خاًصا 
 باالحتفال باألعياد الوطنية .

تضمن الحفل العديد من 
الفقرات الرتفيهية منها الفقرة 
الوطنية املوسيقية وفقرة 
املســابقــــــات املعلوماتية 

.

بحضور عميد الكلية بكلية الدراسات التجارية بالتكليف عدنان العيل نظمت اللجنة الثقافية محارضة بعنوان 
شبكات التواصل االجتامعي وتأثريها عىل املجتمع حارض فيها الدكتور احمد الحنيان وعدد من اعضاء هيئة 

التدريس وطالبات الكلية.

يف بداية املحارضة تحدث د.احمد الحنيان عن املميزات التي تقدمها شبكات التواصل االجتامعي من خالل 
سهولة استخدامها والحصول عىل التطبيق الخاص للربنامج ،باعتبارها شبكة تفاعلية فال حواجز لها 

انطلق امللتقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات STEAM بكلية الدراسات 
التكنولوجية بتاريخ 2014/4/9 برعاية وزير 
الرتبية والتعليم العايل د.أحمد املليفي، 
وقد حرض االفتتاح حشد من املتخصصني 
واألكادمييني. وبهذه املناسبة ألقى مدير 
عــام الهيئة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب أحمد األثــري كلمة قال فيها 

ان نظــام STEAM يف التعليم هو 
 steam3 أمر عاملي منوها ان ملتقى
للعلــوم والتكنولوجيا والهندســة 

محارضاته  يف  يتميز  والرياضيات 
العلمية بتنمية قدرات االساتذة 

والطلبة مبا يخدم سوق العمل 
الحكومي والخاص وله دور 

ايجايب يف صقل 

»نفط اخلليج« جتهز خمتربات متطورة لـ »هندسة البرتول« 
تربعت الرشكة الكويتية 
لنفط الخليج برشاء 
مختربات  أجهــزة 
وحديثة  متطــورة 
لقسم هندسة البرتول 
يف كلية الدراسات 
يف  التكنولوجيــة 
الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب 
ترسيخا لعمل الرشكة 
تجاه  ومسؤوليتها 

املجتمع. 



نظمــت اللجنــة االجتامعية بالرابطــة رحلتها لألرايض 
املقدســة خالل الفرتة من يوم 2014/2/24، إىل يوم 
2014/2/27 . مبشــاركة عــدد كبــري من أعضــاء هيئة 

رحلة الرابطة 
إلى األراضي المقدسة
بعطلة األعياد الوطنية

االجتامعية  اللجنــة  نظمت 
بالرابطة حفل باربكيو ألعضاء 
هيئة التدريس وأرسهم يف 
الهواء الطلق بحديقة مقرها 

بالعديلية.
وأقيم الحفل يف أجواء أخوية 
وصاحب  متميــزة  ربيعيــة 
شــهادات  تســليم  الحفل 
بدورة  للمشاركني  الحضور 

حفل باربكيو لألساتذة بحديقة مقرها بالعديلية



قام نائب الرئيس ورئيس اللجنة الثقافية يف رابطة أعضاء 
هيئة التدريس للكليات التطبيقية د. أحمد الحنيان بزيارة 
لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST إلهدائها 
كتيب "صناعة املستقبل بالتعليم" وتسلم الكتيب كل 
من نائب رئيس الجامعة للشــئون األكادميية د. غسان 
عواد، ونائب رئيس الجامعة للتخطيط والتنمية د. صالح 
الرشهان، الفتا إىل أن جامعة الخليج كانت قد شاركت 

يف ندوات ملتقى صناعة املستقبل بالتعليم الذي نظمته 
الرابطة خالل شهر ابريل 2013 .

  ويف هذا اإلطار قال د. الحنيان أن الرابطة حرصت عىل 
توزيع الكتيب عىل مسئويل التعليم بالدولة واألكادمييني 
الذين شاركوا يف ملتقى الرابطة التعليمي، حيث تم إهداء 
نسخة من الكتيب لوزير الرتبية ووزير التعليم العايل أ. 
أحمد املليفي، والوزير السابق د. نايف الحجرف، ورئيس 
اللجنة التعليمية مبجلس األمة د. حمود الحمدان، ومدير 
مركز تطوير التعليم، ومدير عام الجهاز الوطني لالعتامد 

األكادميي وضامن جودة التعليم، إضافة لكل من شارك 
يف ندوات امللتقى، وكذلك عدد من القيادات األكادميية 
والرتبوية بالدولة سواء يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، أو جامعة الكويت، أو وزارة الرتبية بقطاعاتها 
املختلفة، فضال عن العديد من الجهات املسئولة عن 
التعليم يف الكويت لالطالع عىل ما احتواه هذا الكتيب 
من توصيات ترمــي إىل االرتقاء بالعملية التعليمية يف 

الكويت بشكل عام.
وأشار د. الحنيان إىل أن اللجنة الثقافية بالرابطة وفور 
االنتهاء من امللتقى قامت بتشكيل لجنة من األكادمييني 
املتخصصني ذوي الخربة والكفاءة املتميزة إلعداد الكتيب 
وبذلت اللجنة جهود مضنية ليخرج الكتيب بالشكل الالئق 
ومبا يعــود بالنفع عىل العمليــة التعليمية، وتوصلت 
اللجنة خالل عملهــا إىل العديد من التوصيات املهمة 
يف مختلف القضايا التعليمية، وقدمت رؤية الرابطة يف 
هذا الخصوص، وتضمنت التوصيات مقرتحات عديدة 

جولة لرابطة 
تدريس التطبيقي 

إلهداء كتيب 
صناعة المستقبل 
بالتعليم للجهات 

األكاديمية

أنجزنا الكتيب..
فهل تلقى 
توصياتنا ما 
نستحقه من 

اهتمام؟!

أنجزنا كتيب صناعة املستقبل بالتعليم وقمنا بتوزيعه منذ ديسمرب املايض..
فهل أضفنا شــيئا إىل جبال امللفــات والتوصيات والتقاريــر والكتيبات والكتب التي 

اهتمت بالتعليم يف الكويت ..؟؟
ومتى يهتم املسؤولون بتطوير التعليم فعال ال قوال وتكون صناعة مستقبل الكويت 

بالتعليم.؟

ولقد أســعدنا وصول خطابات من بعض املســؤولني تشــكرنا عــىل اهدائهم هذا 
الكتيــب.. ونحــن بدورنــا نتقدم إليهــم بخالص الشــكر والتقدير عــىل اهتاممهم 

وتشجيعهم لنا.
ولقد أعدت اللجنة الثقافيةبالرابطة هذا الكتيــب لعرض وقائع ملتقاها بعنوان "صناعة 
املستقبل بالتعليم" والذي استضافت فيه نخبة من األكادمييني واملختصني يف الرتبية 
والتعليم والطلبة من مختلف قطاعات الدولة وقد وثقنا ذلك يف الجزء األول من هذا الكتيب  
، وأبرزنا يف الجزء الثاين أهم ركائز التعليم، وقدمنا التوصيات الترشيعية والتنفيذية التي 
تعجل من تنمية وتطوير التعليم، حرصًا منا عىل بناء شعب متقدم متحرض يساهم يف 



مؤتمر التعليم الفني
نظمت الهيئة مؤمترا يف نهاية مارس 2014 تحت 
مسمي " مؤمتر التعليم الفني والتدريب املهني 

األول".

وسؤالنا هو : هل كان للتعليم التطبيقي نصيبًا 
في هذا المؤتمر الذي اقامته الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب؟

قانون الجامعات الحكومية
رصح معايل وزير التعليم العايل يف منتصف 

فرباير 2014 أن الحكومة ستعمل عىل إقرار قانون 
الجامعات الحكومية يف أقرب وقت.

وسؤالنا هو: هل سيتم ذلك قبل انتهاء القرن 
الحالي؟

اعتراف وإلغاء اعتراف
قال معايل وزير التعليم العايل أن قرار اعتامد 

شهادات جامعة دملون اعتمد عىل رأيني أكادميي 
وقانوين, وموافقة مجلس وكالء التعليم العايل, 

وقال مسئولو االتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع 
أمريكا إن قرار اإللغاء األكادميي لبعض الجامعات 
األمريكية مل يذكر أسباب إلغاء هذا االعرتاف.

وسؤالنا هو: لماذا لم يتم إتباع نفس اإلجراءات الخاصة 
باالعتراف أيضًا في حالة عدم االعتراف؟

شروط التعيين
نرشت جريدة القبس أن وزارة التعليم العايل 

عينت باملكاتب الخارجية موظفني ال يجيدون اللغة 
االنجليزية, وأخرين ال يداومون يف أعاملهم بالوزارة 

وسبق معاقبتهم بسبب ذلك.
وسؤالنا هو: هل هذه هي شروط التعيين؟

لجان مستقلة
كتبت إحدى الصحف أن بعض مسئويل الهيئة 

يقرتحون وجوب توافر لجان مستقلة تقوم بدراسة 
املقررات الدراسية لتحديد أعداد الطلبة يف الشعب 
املختلفة ملا يتناسب مع اقبالهم عىل التسجيل فيها.

وسؤالنا هو: ومن هو المسئول "المستقل" 
الذي يختار هذه اللجان "المستقلة", وكيف يتم 

اختيار أعضائها "المستقلين"؟

التكريم أنواع
نظمت جمعية املعلمني حفاًل كبريًا لتكريم 

املتقاعدين من أعضائها وأكد رئيس الجمعية إن هذا 
التكريم ما هو إال ملسة وفاء وعرفان.

وسؤالنا هو: متي تقوم الهيئة بتكريم متقاعديها 
بنفس األسلوب السابق بداًل من أسلوب اإلقصاء 

واالضطهاد؟

الرابطةتثمن تصريحات المليفي واألثري عن فصل 
قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب

والرابطة استبرشت خريا مبا أدىل به وزير الرتبية ووزير التعليم العايل أ. أحمد املليفي لوسائل 
اإلعالم من دعمــه لعملية فصل التعليم التطبيقي عن التدريــب يف املرحلة املقبلة لتقديم 
خدمات أفضل ومطالبته بسن ترشيعات جديدة تحقق استقاللية الهيئة، كام تفاءلت كثريا مبا 
ورد عىل لســان مدير عام الهيئة د. أحمد األثري الذي شــدد فيه عىل رضورة تعديل القوانني 
والترشيعات التي تحقق للهيئة استقاللية قراراتها وميزانيتها مبا يبعدها عن الروتني الحكومي، 

وقالت أن هذا املوقف املرشف لوزير الرتبية وكذلك مدير الهيئة ليس بغريب عليهام وهو ما 
كنا نأمله منهام، حيث رحبت األوساط األكادميية بهذا التوجه الجاد لالرتقاء بالهيئة ومخرجاتها.

الرابطة تطالب بسرعة التنسيق مع ديوان الخدمة لتفعيل 
مساواة مبتعثي التطبيقي بنظرائهم بالجامعة

يف ترصيح صحايف بتاريخ 2014/3/3 أوضحت الرابطة إن قضية مســاواة مبتعثي التطبيقي 
مع زمالئهم مبتعثي جامعة الكويت تأخرت كثريا والبد من تحرك جاد لتطبيق تلك املساواة.

ومثنت الرابطة ملجلس إدارة الهيئة موافقته عىل مساواة مبتعثي التطبيقي بزمالئهم بالجامعة 
إال أنها تستغرب تباطؤ مسئويل الهيئة يف التنفيذ. وطالبت الرابطة يف بيانها إدارة الهيئة برسعة 
التنسيق مع ديوان الخدمة املدنية إلنهاء كافة اإلجراءات املطلوبة نحو تفعيل قرار مجلس إدارة 
الهيئة بحيث يصبح هذا القرار واقعا ملموســا يحقق العدالة واملساواة بني مبتعثي التطبيقي 

والجامعة.

الرابطة رفضت إقصاء األساتذة من رئاسة المكاتب الفنية
 أعربت الرابطة يف بيان صحايف لها نرش يوم بتاريخ 2014/4/10 عن كامل رفضها للقرار الذي 
صدر عن إدارة الهيئة مبنع تــويل أعضاء هيئة التدريس املناصب اإلدارية وحرصها فقط عىل 
اإلداريني. وأوضحت الرابطة يف بيانها أن مكاتب التسجيل ومكاتب الشئون اإلدارية فقط هي 
من اختصاص اإلداريني، بينام املكاتب الفنية والنوعية فالبد من إسنادها ألعضاء هيئة التدريس 

كون تلك املكاتب ذات طابع أكادميي ومن يرشف عليها يجب أن يكون ذو خلفية أكادميية.

د.الحنيــان: مقتــرح النائــب خليل ابل بابتعــاث طلبة 
التطبيقي خطوة في االتجاه الصحيح

أشاد العميد املساعد للشــئون الطالبية بكلية الدراســات التجارية يف الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د. أحمد الحنيان مبقــرتح ابتعاث خريجي الدبلوم بالتطبيقي الذي قدمه 
عضو مجلس األمة النائب د.خليل عبدالله ابل، معتربا أن هذا املقرتح خطوة يف االتجاه الصحيح 
ومن شأنه تشجيع الطلبة وتحفيزهم عىل املثابرة والتنافس يف تحصيل العلم للحصول عىل 
معدالت مرتفعة تؤهلهم للحصول عىل تلك البعثات مام سيرتتب عليه تحسني مخرجات الهيئة 
واالرتقاء بها والحد من نسبة الترسب الطاليب التي باتت تؤرق الهيئة وأولياء األمور عىل حد سواء.

مشاركة عزاء 
تنعى الرابطة نيوز كل من والد الدكتور أحمد الحنيان 
نائب رئيس الرابطة, ووالد املهندسة خلود الهندي 
رئيس لجنة املرأة, ووالد الدكتورة باسمة أبو ضهري 

عضو اللجنة االجتامعية ولجنة املرأة.
وندعو لهم جميعا بالرحمة واملغفرة ولذويهم 

بالصرب والسلوان, وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تنعى الرابطة نيوز املرحوم الدكتور 
أسامه شلتوت عضو هيئة التدريس 
سابقا بقسم املحاسبة بكلية الدراسات 
التجارية الذي وافته املنية بالقاهرة.

وندعو له جميعا بالرحمة واملغفرة 
ولذويه بالصرب والسلوان, وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

.. ورحيل زميل



قالوا وقلنا
صناعة المستقبل بالتعليم

قال معايل وزير الرتبية والتعليم العايل"التعليم هو صناعة مستقبل 
الكويت"

وقلنا "نشد عىل أيدي معايل الوزير فقد سبق لنا تنظيم ملتقى صناعة املستقبل بالتعليم 

نفضة أم نفضات
قال د. أحمد الحنيان " برامج الدراسات التجارية تحتاج إىل نفضة "

وقلنا " وما هو عدد النفضات التي تحتاجها إدارات الهيئة حتى تؤدي أعاملها بشفافية 
وعدالة ورسعة "

تقييم األداء
قال د. فهاد الحريب " امتنى املوافقة عىل تقييم أداء عضو هيئة التدريس 

خالل الفصل الصيفي "
وقلنا " ونتمنى أن يتم تقييم أداء باقي الزمالء العاملني بالهيئة والكليات ولو مرة واحدة كل 

عام "

قياس األداء
قالت الصحف الكويتية أن 5 نواب قدموا اقرتاحا بإنشاء املجلس األعىل لقياس 

ومتابعة األداء الحكومي.
وقلنا "ونحن بدورنا نقرتح إنشاء مجلس أعىل آخر مخصصا لقياس ومتابعة أداء هيئتنا الحبيبة"

مكافأة األداء
قالت الصحف إن الكويت حلت يف املرتبة 105 من بني 124 دولة يف 

مؤرش أداء هندسة الطاقة الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام 
. 2014

وقلنا " نقرتح زيادة مكافأة األداء ألهل النفط تشجيعا لهم عىل هذا اإلنجاز "

المدربون والمهارات
قال د. أحمد االثري "املدربون انجرفوا وراء املادة دون تنمية املهارات"

وقلنا "من أجل ذلك سبق وأن طالبنا وال زلنا نطالب بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب 
وإنشاء هيئة عامة للتدريب للنهوض به إىل أفضل املستويات العاملية"

قالوا إن مارك زوكر بريج مؤسس الفيسبوك قد تصدر قامئة األعامل الخريية الملياردير البخيل
يف الواليات املتحدة عام 2013 حيث تربع بحوايل 990 مليون دوالر "فقط"

وقلنا " ياله من بخل فلامذا مل يكمل تربعه إىل مليار دوالر ! "

تفوق علمي كويتي
قالوا إن الكويت حلت يف املركز الرابع عرش عامليا واألوىل عربيا بالنسبة للدول التي 

تتمتع بأرسع خدمات انرتنت، وقد سبقت يف هذا املجال كل من كندا وبريطانيا 
والسويد.

وقلنا " باقة ورد لوزارة املواصالت الكويتية، وكم متنينا أن تدير هذه الوزارة العملية 
التعليمية يف الكويت "

قالوا إن دراسة أمريكية أوضحت أن 4 دول خليجية حازت عىل املراكز األربع تفوق خليجي
األوىل من 193 دولة من حيث ضحايا الطرق كنسبة مئوية من جميع الوفيات.

وقلنا " تفوق ال نحبه وال نريده وندعو الله أن يخلصنا منه "

تفوق كويتي
قال تقرير الشال إن الفساد يف الكويت أعىل بنسبة 47 % عن مثيله 

األورويب.
وقلنا " نتمنى أال نتفوق يف هذا املجال "

تفعيل !!
قالوا إن جمعية املعلمني الكويتية وكذلك د. عبدالرحمن الجريان قد طالبوا بتفعيل 

دور املجلس االعىل للتعليم.
وقلنا " ملاذا هذه املطالبات املستحيلة، وهل املجلس األعىل للتعليم هو الجهة الوحيدة التي 

تحتاج إىل تفعيل ! "

عدد القضايا
أكد الوكيل املساعد للشئون القانونية بوزارة الرتبية 

بأن عدد الدعاوي املرفوعة من املعلمني عىل الوزارة 
قد تقلص من 2512 دعوي إيل 637 دعوي فقط.

وسؤالنا هو:  متي ستصدر إدارة الشئون القانونية 

بالهيئة تقريرًا مماثاًل؟

الدراسة وقوفًا
نرشت احدي الصحف أن عددًا كبريًا من طلبة 

الجامعة يدرسون "وقوفًا" بسبب زيادة عدد الطالب 
وضيق القاعات الدراسية.

وسؤالنا هو:  هل تحولت القاعات الدراسية إلي 

باصات المطار للتوصيل من صاالت المغادرة إلي 

الطائرة فمن كان محظوظًا جلس أما الباقون 

فيصلون الطائرة " وقوفًا" ؟

تمكين المرأة
نظم االتحاد من أجل املرأة مؤمترًا يف مدينة 

برشلونة يومي 26, 27 مارس 2014 حول متكني 
املرأة اجتامعيا واقتصاديًا. 

وسؤالنا هو:   في أي قرن سيتم تمكين المرأة 

بالهيئة واعطائها حقوقها وفي مقدمتها 

بدل السكن؟

احالة إلي النيابة
أكد مقرر لجنة العرائض والشكاوي مبجلس األمة 
أن اللجنة أوصت باألجامع بوقف بعض موظفي 

التسجيل بالهيئة ومنعهم من السفر واحالتهم إيل 
النيابة لتالعبهم يف عملية القبول والتسجيل مام 
سبب )ظلاًم ورضرًا( لبعض املتقدمني من الطلبة.

وسؤالنا هو: لماذا لم يتم إحالة موظفي الهيئة 

ممن تسببوا في حرمان عدد كبير من أعضاء 

هيئة التدريس والمنتدبين من حقوقهم المالية 

لعدة فصول دراسية إلي النيابة؟ أليس ذلك أيضًا 

)ظلمًا وضررًا( لمن خدموا الهيئة؟

المبني الجديد للدراسات التجارية
وعدت د. فاطمة الكندري بانتقال كليتي الدراسات 

التجارية )بنني وبنات( إيل العارضية يف سبتمرب 
القادم.

وسؤالنا هو: هل سيتم ذلك في الموعد المحدد 

وبدون أية مشاكل مثلما حدث أثناء انتقال كليتي 

التربية األساسية؟

فرع قسم هندسة السيارات
نرشت الصحف خربًا عن قيام رئيس قسم هندسة 

السيارات بالهيئة )فرع صباح السامل( بتقديم درع 
الحدي الجهات.

وسؤالنا هو:  متي يتم فتح )فروع( أخري لهذا 

القسم في باقي الجمعيات التعاونية ؟



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

في هيئتنا 

برعاية وتنظيم جريدة أكادمييا االلكرتونية مناظرة بني قطاع التعليم 
التطبيقي وقطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
تحت عنوان »فصل التطبيقي .. بني القبول والرفض« حيث مثل قطاع 
التعليم التطبيقي كل من د. رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقية د. معدي العجمي، وعضو هيئة التدريس د. جاسم الرجحي، 
ومثل قطاع التدريب كل من رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب د. محمد 
الهاجري، وعضو هيئة التدريب د.جاسم الكندري، وأقيمت املناظرة 
مساء األربعاء 2014/4/23 عىل مرسح رابطة أعضاء هيئة التدريب 

برعاية وتنظيم جريدة أكادمييا

مناظرة ساخنة بني قطاعي التدريس والتدريب حول فصل القطاعني

نرشت صحيفة الكويتية يوم -2011
1-7 أن الوزير املليفي  )حينذاك ( قال: 
لدينا تطوير لنظام الكليات التطبيقية 
بحيث يصبح 2-2 لتستقطب من بريد 

إكامل الدراسات الجامعية.
وقلنا: نتمنى من الوزير الحايل أ. أحمد 
املليفي تنفيذ ذلك ملصلحة الكويت 

وأبنائها.

التطبيقي 2+2

جامعتي الشدادية 
وجابر األحمد

قالت الصحف الكويتية أن 
النائب الدكتور عبدالرحمن الجريان 

قد تقدم بسؤال برملاين إىل الوزير 
املليفي عن جامعة الشدادية وأسباب  

تأخر تنفيذها.
وقلنا: يا ليته تذكر جامعة جابر 
األحمد فاألقربون أولى بالمعروف؟

ماذا أصدر مجلس النشر العلمي 
بالهيئة؟

أصدرمجلس النرش العلمي بالجامعة 
خالل عام ميالدي واحد 53 مجلة 
علمية, 13 كتاباً, فماذا أصدر مجلس 
النشر العلمي بالهيئة خالل 

العام الماضي.

مشاكل البانر أم بانر المشاكل؟
كتبت القبس أن مشاكل البانر الزالت 

مستمرة بالتطبيقي.
 وسؤالنا البريء هو: إذا كان الكالم 
صحيحا فهل استخدمت الهيئة 
البانر لحل المشاكل أو إلثارتها.

تبريكات
تبارك الرابطة نيوز للزمالء والزميالت 
ممن حصلوا عىل ترقية أكادميية وعىل 
مناصب إرشافية كام نتمنى التوفيق 
للمتقدمني للمناصب اإلرشافية يف 

د. العجمي مل يتلقى ردًا على سؤاله لقطاع التدريب ما هي األضرار التي ستعود عليهم يف حالة فصل القطاعني

د. العجمي: فصــل القطاعين يعطي 
الفرصة لكل قطاع للنهوض والتوسع 
وتوفير فــرص وظيفيــة أفضل لقطاع 

التدريب لتولي المناصب القيادية.

د. الراجحي: نصر علــى عملية الفصل 
إلــى  التدريــب  وعلــى تقســيم قطــاع 
قطاعين إحداهمــا للتدريب الفني وآخر 

للتدريب المهني.

حلمــك  إن  للطلبــة:  الراجحــي  د. 
فــي جامعة جابــر ربما يتأخــر 20 عامًا 
ليتحقــق ألن هنــاك من يعطــل تطوير 

التعليم في الكويت.. فال تنخدعوا.


