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ال أملك عصا سحرية
لحل أزمة القبول..
وقريبا مقترح
لتعديل قانون
جامعة جابر

نستعرض أمامكم – بعد إنتهاء دورتنا النقابية عن الفترة  2017 \ 2015جهدنا خالل هذه الدورة .
لق ــد عش ــنا معك ــم خالله ــا كل هم ــوم وقضاي ــا أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس الت ــي تح ــرص دائم ــا وأب ــدا أن تك ــون حاض ــرة
ومتحرك ــة نح ــو المزي ــد م ــن المكاس ــب واإلنج ــازات لعض ــو هيئ ــة التدري ــس .
لق ــد حققن ــا بفض ــل الل ــه الكثي ــر ف ــي المج ــاالت النقابي ــة والثقافي ــة واإلجتماعي ــة إل ــى جان ــب تقدي ــم العدي ــد م ــن
الــدورات التدريبيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال مركــز التدريــب بالرابطــة ..وكذلــك اســتطعنا أن نقــدم الكثيــر
لخدم ــة المجتم ــع .
ولق ــد تش ــرفنا بلق ــاء س ــمو ول ــي العه ــد الش ــيخ ن ــواف األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح  .كم ــا إلتقين ــا معال ــي وزي ــر التربي ــة

ن ــرت صحيف ــة القب ــس بتاري ــخ  2017/10/15تفاصي ــل
لقائهــا الصحايف مع معــايل وزير الرتبيــة ووزير التعليم
العــايل د .محمــد الفــارس ،جــاء فيه:
أزمة القبول
ال امل ــك عص ــا س ــحرية ،فق ــد ورث ــت وضع ـا ً قامئ ـا ً ،فطاق ــة
جامع ــة الكوي ــت االس ــتيعابية ع ــى س ــبيل املث ــال واضح ــة،
وعــدد اعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن نســتطيع ان نعينهــم
س ــنويا تقابل ــه ح ــاالت اس ــتقالة وتقاع ــد ،لك ــن اق ــل االرضار
املحافظــة عــى العــدد الــذي نســتقبله يف الجامعــة ســنويا،
واســتطعنا املحافظــة عليــه ،لكــن متــى مــا اســتقرت االعــداد
يف الثانويــة العامــة ،وبدأنــا التشــديد يف اجــراءات مراقبــة
الطلبــة يف اختبــارات الثانويــة وخفــض حاالت الغــش ،االمر
ال ــذي يس ــاهم يف اس ــتقرار ع ــدد الطلب ــة م ــن مخرج ــات
الثانويــة ،فبالتــايل متكــن املوازنــة بالعــدد الذي ســيقبل يف
الجامعــة او «التطبيقــي» او البعثــات الداخليــة والخارجيــة،
فالجامعــة ســنويا تســتطيع اســتقبال  7آالف طالــب تقريبــا،
و«التطبيقــي» تصــل اىل  14الفـا ً ،والبعثــات الخارجيــة تصل
اىل  4آالف ومثله ــا يف البعث ــات الداخيل ــة ،فل ــو جمعناه ــا
فســنصل اىل الرقــم الســحري الــذي يقــع بــن  30ألف ـا ً و33
ألــف طالــب ســنويا ،وهــو عــدد مخرجــات الثانويــة ســنويا،
فه ــذه االرق ــام ب ــدأت تس ــتقر اآلن بالت ــايل نس ــتطيع الق ــول
ـن هنــاك توســعا عمرانيا
اننــا وصلنــا اىل مرحلــة النضــوج ،لكـ ّ
وتوســعا يف الســكان ،والحل يكمن يف فتح جامعات جديدة.
قانون جامعة جابر
لدين ــا قان ــون جامع ــة جاب ــر وش ــكلت لجن ــة م ــن جامع ــة
الكوي ــت والتطبيق ــي برئاس ــة د .عي ــى األنص ــاري لدراس ــة
القانــون حاليــا ،ويجــب أن ينفــذ لكــن نظــرا لوجــود بعــض
م ــواد القان ــون بحاج ــة لتنقي ــح وإع ــادة النظ ــر ،خاص ــة أن ــه
قدي ــم أق ــر م ــن  4س ــنوات وبع ــد الدراس ــة س ــيتم تقدي ــم
مقــرح لتعديــل القانــون وبعــد اقــراره مــن مجلــس الــوزراء
سريس ــل إىل مجل ــس األم ــة إلص ــداره.

ووزي ــر التعلي ــم العال ــي  .إل ــى جان ــب العدي ــد م ــن اللق ــاءات م ــع مدي ــر ع ــام الهيئ ــة وغي ــره م ــن القي ــادات بالهيئ ــة وكذل ــك م ــع لج ــان مجل ــس
األم ــة ومؤسس ــات أخ ــرى بالدول ــة .
ومن ــذ تول ــي الهيئ ــة اإلداري ــة الحالي ــة مس ــئولية إدارة الرابط ــة ف ــي نوفمب ــر  2015حرص ــت الرابط ــة عل ــى دع ــم مرس ــوم قان ــون جامع ــة
جاب ــر وعل ــى أن يك ــون مل ــف التطبيق ــى ملف ــا مهم ــا م ــن ملف ــات التنمي ــة ف ــي الكوي ــت  ,كم ــا أثم ــرت جه ــود الرابط ــة عل ــى موافق ــة مجل ــس
األمــة علــى اإلعتمــاد التكميلــي بقيمــة  10مليــون دينــار لميزانيــة الهيئــة  ,كمــا قامــت الرابطــة بالضغــط علــى إدارة الهيئــة حتــى تــم صــرف
مس ــتحقات اإلضاف ــي المتأخ ــرة .
كما بذلت اللجنة الفنية بالرابطة جهودا مضنية لتنقيح الكثير من اللوائح بما يخدم مصالح األساتذة .
وتعاونــت الرابطــة مــع الروابــط والجمعيــات الزميلــة فــي متابعــة وحــل الكثيــر مــن القضايــا وكذلــك فــي التحــرك إلنجــاز الكثيــر مــن المطالبــات
فقــد دعمــت الرابطــة شــقيقتها جمعيــة أعضــاء هيئــة تدريــس جامعــة الكويــت فــي العديــد مــن األمــور وعلــى األخــص المطالبــة بــكادر جديــد
ألعضــاء هيئــة التدريــس كمــا أقامــت الرابطــة مهرجانــا خطابيــا – بمشــاركة رابطــة تدريــب الكليــات – مســاء الســبت  2016 \ 3 \ 26للتنديــد بقــرار
اللجنــة التنفيذيــة بالهيئــة بتقليــص ميزانيــة الصيفــي مــن  1.5إلــى  2.0مــن الراتــب وبحمــد اللــه تــم ســحب القــرار .
كما إحتفلت الرابطة وبطريقة غير مسبوقة باألعياد الوطنية يوم  2016 \ 2 \ 14تحت عنوان “سلمت للمجد” .
بذل ــت لج ــان الرابط ــة أقص ــى جهوده ــا ف ــي تقدي ــم خدماته ــا ألعض ــاء الرابط ــة وغيره ــم فقدم ــت اللجن ــة الثقافي ــة العدي ــد م ــن الن ــدوات
ونظم ــت اللجن ــة االجتماعي ــة الكثي ــر م ــن الرح ــات والحف ــات وأع ــدت لجن ــة الم ــرأة ع ــددا م ــن األنش ــطة كان أبرزه ــا ن ــدوة “ تمكي ــن الم ــرأة ”.
وأخيـــرا ال ندعـــي أننـــا حققنـــا كل طموحاتكـــم ألن الكمـــال للـــه وحـــده  ,ودور مـــن يأتـــى بعدنـــا مـــن الزمـــاء لعضويـــة الهيئـــة اإلداريـــة هـــو
إس ــتكمال المس ــيرة ووض ــع لبن ــة أخ ــرى ليس ــتمر ص ــرح رابط ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ,م ــع خال ــص تمنياتن ــا وآمالن ــا ل ــكل هيئ ــة إداري ــة الحق ــا .

لجنة مشتركة مع جمعية تدريس جامعة الكويت
لتوحيد الجهود وإقرار الكادر الجديد
التقـــت الرابطـــة مـــع نظريتهـــا جمعيـــة أعضـــاء
هيئ ــة التدري ــس بجامع ــة الكوي ــت وت ــم مناقش ــة
قضيــة الــكادر الخــاص بأعضــاء هيئــة التدريــس،
وأكــدت الرابطــة أنهــا ونظريتهــا بجامعــة الكويــت
يتحرك ــون بج ــد تج ــاه تل ــك القضي ــة املس ــتحقة
لألســاتذة وأنــه تــم التنســيق مــع عــدد كبــر مــن
أعض ــاء مجل ــس األم ــة املوق ــر لدع ــم ال ــكادر،
كــا تــم االتفــاق عــى تشــكيل لجنــة مشــركة بني

الجانب ــن “جمعي ــة التدري ــس بالجامع ــة ورابط ــة
تدريس التطبيقي” لتوحي ــد الجهود والعمل ضمن
فري ــق واح ــد إلق ــرار ه ــذا ال ــكادر الجدي ــد ال ــذي
طــال انتظــاره ،خاصــة وأن آخــر كادر تــم إقــراره
ألعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بالجامع ــة والتطبيق ــي
مــى عليــه  11عــام ومل تطــرأ أي زيــادات عــى
رواتــب األســاتذة رغم حالــة الغالء التــي اجتاحت
الكوي ــت واملنطق ــة.

 د .إبراهيم الحمود و م .فواز الرشيدي

ً
موعدا النعقاد عموميتها
حددت  26نوفمبر
رئيس التحرير

د .محــــمد الكـنــــــدري
االشراف العام

د .أحـــــمـــد عـــــرفــــــــــة
هيئة التحرير

م .أحـمـــــــــد مكـــــــــادي
د .حنـــــــــان المـزيـــــــــدي
د .سـويــــــلــــم محــمـــــد
أ .عـــــــــــــادل حـــمـــــــودة
أ .عبدالنـــــــــاصر محمــــود
د .وســــــــام بوشـهـــري

فتح باب الترشح النتخابات الرابطة  5نوفمبر 2017
أص ــدرت الرابط ــة بيان ــا صحافي ــا أعلن ــت في ــه
تحديــد موعد انتخابــات الرابطــة الختيار هيئة
إداري ــة جدي ــدة ،وس ــيتم فت ــح ب ــاب الرتش ــح
لالنتخابــات اعتبــارا مــن يــوم االحــد املوافــق
 5/11/2017إىل يوم الخميس املوافق 9/11/2017
ويتم التســجيل للرتشح شــخصيا مبقر الرابطة
بالعديليــة خــال الفــرة املســائية من الســاعة
 5.30إىل الس ــاعة  ، 8.30ع ــى أن يك ــون آخ ــر
موعــد لالنســحاب مــن الرتشــح يــوم الخميس
املوافق  23/11/2017الســاعة  8.30مساء.

وأوضحـــت الرابطـــة يف بيانهـــا أنـــه ســـيتم
انعقــاد الجمعيــة العموميــة العاديــة للرابطــة
الســاعة  6.30مــن مســاء يــوم األحــد املوافق
 26/11/2017وأنـــه يف حـــال عـــدم اكتـــال
النص ــاب س ــيتم تأجيله ــا مل ــدة نص ــف س ــاعة
كــا نصت الالئحــة ،وتجرى عمليــة االنتخابات
يوم االثنني املوافق  27/11/2017من الســاعة
 9صباحـــا إىل الســـاعة  3عـــرا بـــكل كليـــة
ع ــى ح ــدة.
م ــن جهت ــه أوض ــح رئي ــس الرابط ــة أ.د مب ــارك

الذروة أن دفع االشرتاكات وتعبئة االستامرات
تكــون من قبــل عضو هيئــة التدريس شــخصيا
ويتــم تســديد االشــراكات ويعترب آخــر موعد
لتســديد االشــراكات يــوم الخميــس املوافــق
. 23/11/2017
وتوجـــه د .الـــذروة بشـــكره وتقديـــره لكافـــة
أعضــاء هيئــة التدريــس لثقتهــم الغاليــة التــي
أولوهــا للهيئة اإلدارية الحالية ،متمنيا الســداد
والتوفيــق لكافــة زمالئــه الراغبــن باالنضــام
إىل عضويــة الهيئــة اإلداريــة الجديــدة.

تـصــــر يـحــــــا ت

استغربت تناقض قناعات البعض وتكيفها حسب المصالح الشخصية

الرابطة :هناك توافق بين هيئة التدريس ومدربي الكليات
على فصل القطاعين
ال يوج ــد ارتب ــاط للعملي ــة التعليمي ــة بي ــن قطاع ــي التعلي ــم التطبيق ــي والتدري ــب
أكدت الرابطــة يف بيان صحايف لها بتاريــخ  18يوليو 2017
عــى أهميــة فصــل قطاعــي التعليــم التطبيقــي والتدريــب
ومــا لهــذا املرشوع مــن إيجابيات لــكال القطاعــن لالنطالق
نحــو التميــز لخريجــي كل منهــا ســواء خريجــي التعليــم
التطبيق ــي أو خريج ــي قط ــاع التدري ــب بع ــد اس ــتقالل كل
منهــا عــن اآلخــر.
وقالــت الرابطة يف بيانهــا أن مدريب الكليــات لديهم قناعة
بأهميــة الفصــل وهناك توافــق كبري بــن الهيئة التدريســية
وأعضــاء هيئــة التدريــب بــرورة فصــل القطاعــن ،حيث
عقــد الزمــاء مدربــو الكليــات جمعيــة عموميــة غــر عادية
خـــال شـــهر ابريـــل مـــن العـــام  2012وتـــم التصويـــت
خاللهــا باإلجــاع لصالــح عملية الفصــل ،وقامــت الصحف
الكويتي ــة مش ــكورة بتغطي ــة وقائ ــع الجمعي ــة العمومي ــة
ونرشهـــا بتاريـــخ  ،24/4/2012إال أن بعـــض قياداتهـــم
النقابي ــة م ــن الزم ــاء املدرب ــن غ ــرت قناعاته ــا وبات ــت
تخــرج علينا مبقــاالت أو تصاريــح مناقضة متامــا ملواقفهم
الســابقة خــال الجمعيــة العموميــة مطالبني بعــدم فصل
القطاع ــن ،والت ــي كان آخره ــا مق ــال بتاري ــخ 13/7/2017
تحــت عنــوان "فصــل التعليــم التطبيقــي كارثــة تعليميــة"
ضاربــن املصلحــة العليــا بعــرض الحائــط ،مســتغربة مــن
هــذا التناقــض العجيــب يف املواقــف عــى الرغــم مــن أن
الزمــاء املدربــن صوتــوا بإجــاع الحضــور لصالــح عملية
الفصل رشيطة عدم املساس بحقوقهم املادية ووافقتهم
رابط ــة التدري ــس يف ذل ــك ،ك ــا اس ــتغربت الرابط ــة م ــا
ي ــردده بعضه ــم م ــن أن عملي ــة الفص ــل انهي ــار للعملي ــة
التعليمي ــة ،وهن ــا ن ــود التوضي ــح بأن ــه ال يوج ــد أي ارتب ــاط
يف العملي ــة التعليمي ــة ب ــكال القطاع ــن ،وكذل ــك اإلدع ــاء
ب ــأن عملي ــة الفص ــل تتن ــاىف م ــع النط ــق الس ــامي ،فه ــذا
ادعــاء باطــل حيــث ال يوجــد أي نطــق ســامي يتعــارض مــع
تطويــر العمليــة التعليميــة مبــا يف ذلــك فصــل القطاعني،
ومتن ــت الرابط ــة ع ــدم ال ــزج بالصف ــة األمريي ــة الس ــامية
بتلــك املوضوعــات التعليميــة.
وأوضحـــت الرابطـــة أن عـــدة اجتامعـــات بـــن رابطـــة
التدري ــس ورابط ــة م ــدريب الكلي ــات كان ــت ق ــد س ــبقت
انعق ــاد الجمعي ــة العمومي ــة وت ــم التواف ــق ع ــى عملي ــة
الفصـــل مـــن كال الطرفـــن اســـتنادا عـــى التـــايل-:
- 1املنطلــق األســايس لهــذا املرشوع هــو تلبيــة احتياجات
التنمي ــة يف الكوي ــت م ــن خ ــال الرتكي ــز ع ــى العن ــر
الب ــري املتمث ــل بالكف ــاءات الوطني ــة املؤهل ــة .
 - 2املــروع خطــوة رضوريــة يف ظــل تزايد أعــداد الطلبة
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ال يوجد أي نطق ســامي
يتعـــــــارض مــع تطــويــــر
العمــليـــ ــة التعليـميــ ــة
املقبول ــن وأهمي ــة اس ــتيعاب أع ــداد اك ــر م ــن مخرج ــات
الثانويــة العامــة مــع تقديــم مســتوى متقــدم مــن التأهيل
واإلعــداد العلمــي لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل .
- 3الرتكي ــز يف تنمي ــة امل ــوارد البرشي ــة حي ــث أن الفص ــل
رضورة كمنعطــف جديــد للرتكيــز عــى االهتامم باســتثامر
العنــر البــري الــذي تقــوم عليــه كل دولــة وبــه تتقــدم
وتزدهــر .
- 4الفصــل رضورة لتحقيــق أفضل األهــداف النوعية حيث
إن ضخامــة الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب
تؤثر ســلبا عىل تحقيــق أهدافهــا النوعية ألن الكــرة نقيض
النوعي ــة ل ــذا ف ــإن الهيئ ــة بهيكله ــا الح ــايل وال ــذي م ــى
عليــه أكــر مــن ثــاث عقــود ال ميكــن أن تحقــق األهــداف
املنشــودة لنوعيــة املخرجــات املطلوبــة لســوق العمــل .
- 5مواكبــة تحديــات القــرن الحــادي والعرشيــن مــن خــال
فص ــل القطاع ــن ،ع ــى أس ــاس اخت ــاف االس ــراتيجيات
والسياســـات واألهـــداف املرجـــوة لـــكل منهـــا ليكـــون
األســاس لتنميــة القــوى العاملــة وفــق املعايــر الحديثــة .
- 6توصي ــف امله ــن والوظائ ــف يف دول ــة الكوي ــت ,فم ــن
الطبيعــي أن كل قطــاع يف إطــار الرؤيــة الحديثــة ســيعمل
وفــق متطلبــات واضحة وســيعني بوضع مواصفــات للمهن
التـــي تراعـــي املهـــارات واملعـــارف الالزمـــة لـــكل مهنـــة
وتخصــص كل عــى حــده مــن منطلــق املعرفــة الحقيقيــة
باحتياجــات ســوق العمــل للقطاعــن الحكومــي والخــاص .
- 7ض ــان االنخ ــراط يف رشاك ــة حقيقي ــة م ــع مؤسس ــات
مامثلـــة يف الـــدول املتقدمـــة مـــن تبـــادل املعلومـــات
والخ ــرات و تحدي ــث جوان ــب املعرف ــة و امله ــارة ل ــكل
تخصــص و تطبيق احدث الوســائل التكنولوجيــة املتطورة
يف مجــاالت ســواء التعليــم التطبيقــي أو األعــداد املهنــي

قانـــون هيئـــة التطبيقـــي
يشـــمل العمالـــة الوطنيـــة
الكويتيــة بجميــع مســتوياتها

والتدريــب .
- 8مواجهــة ضخامة أعــداد الطلبة و املقيديــن يف القطاعني
الغـــر متجانســـن و املتوقـــع زيادتـــه ســـنويا و بتشـــكيلة
غاي ــة يف التباي ــن م ــن حي ــث مس ــتويات الطلب ــة كمدخ ــات
أو م ــن حي ــث مس ــتويات الربام ــج التدريس ــية أو التدريبي ــة .
- 9تباي ــن رس ــالة التعلي ــم التطبيق ــي ع ــن رس ــالة التدري ــب
وصعوبـــة التعامـــل مـــع قطاعـــن مختلفـــن يف اللوائـــح
والنظــم وأســاليب العمــل وضوابــط التعيينــات والرتقيــات
وطبيعـــة األداء ،وبالفصـــل يصبـــح كل قطـــاع قـــادر عـــى
تحقي ــق أه ــداف رس ــالته م ــع الحف ــاظ ع ــى دميوم ــة كيان ــه.
- 10حـــل مشـــكلة تبعيـــة إعـــداد مســـتويات مختلفـــة مـــن
املخرجــات إىل جهــة واحــدة  ,ففي قطــاع التدريب مســتوى
فنــي متخصــص للطلبــة مــن مســتوى دون املتوســطة جنبــا
إىل جنب مع مســتوى األعــداد الجامعي بدرجــة بكالوريوس
يف قطــاع التعليــم التطبيقــي .
- 11مس ــاعدة الدول ــة ع ــى تغي ــر دوره ــا التقلي ــدي ك ــراع
كبــر للتوظيــف يف البــاد ألن الكيانــن املنفصلــن التعليم
التطبيقــي و التدريــب ســيعمالن و فــق ضوابط تكفــل إعداد
العاملــة ليــس فقــط للقطــاع الحكومــي بــل القطــاع الخــاص
م ــا ي ــؤدي إىل خف ــض اله ــدر يف الطاق ــات و اإلمكان ــات
ورفــع اســتغالل قــدرات العنــارص البرشيــة والقضــاء عــى
ظاه ــرة البطال ــة املقنع ــة .
- 12تحقيــق التكامــل بــن دول مجلــس التعــاون مــن خــال
إصــدار ترشيعــات و مراســيم تضمــن حريــة حركــة العاملــة
بــن دول املجلــس .
- 13يركـــز مـــروع فصـــل القطاعـــن عـــى إعـــداد
املتدربـــن وفـــق مواصفـــات مهنيـــة ووظيفيـــة مـــن
خـــال ( الهيئـــة العامـــة للتعليـــم الفنـــي و التدريـــب )،
وتزويــد ســوق العمــل بكــوادر عالية املســتوى لديهــا القدرة
القــادرة عــى العمــل واملبــادرة من خــال ( جامعــة جابر ).
وختمــت الرابطــة بيانها بالتأكيــد عىل أن ما يــردده الرافضون
لعملي ــة الفص ــل ب ــأن امل ــادة الثاني ــة م ــن القان ــون رق ــم 63
لســنة  1982نصــت عــى تخريــج العاملــة الفنيــة املتوســطة
كالم مغل ــوط ،والصحي ــح أن امل ــادة الثاني ــة م ــن القان ــون
نصـــت عـــى (غـــرض الهيئـــة هـــو توفـــر وتنميـــة القـــوى
العامل ــة الوطني ــة مب ــا يكف ــل مواجه ــة القص ــور يف الق ــوى
العاملــة الفنيــة الوطنية وتلبيــة احتياجات التنميــة يف البالد)
ومل ي ــأيت أي ن ــص يف القان ــون بإش ــارة إىل وج ــود العامل ــة
املتوس ــطة ب ــل ذك ــر العامل ــة الوطني ــة بجمي ــع مس ــتوياتها.
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رد وتوضيح من الرابطة على
الهجوم غير المبرر على أعضائها
صــدر ترصيــح صحــايف مــن الرابطــة بتاريــخ 2017/10/13
وقــد جــاء بعــد تكــرار الهجــوم غــر املــرر الــذي تعرضت
لــه الرابطة عــر الصحــف وعرب وســائل التواصــل االجتامعي
فيــا يخــص قضيــة الزميــل د .بــدر الخــري ،حيــث كانــت
الرابطــة قــد حاولــت قــدر اإلمــكان االبتعــاد عــن املهاتــرات
حتــى ال تضيــع جهودهــا هبــاء يف هذا الســجال واالنشــغال
عن همــوم ومشــاكل الهيئــة التدريســية ،إال أنه وبعــد تكرار
الهج ــوم بش ــكل متواص ــل والطع ــن يف ش ــخوص أعض ــاء
الهيئ ــة اإلداري ــة ارت ــأت الرابط ــة رضورة ال ــرد وتوضي ــح م ــا
نصــت عليــه الالئحــة رصاحــة.
وأكــدت الرابطــة يف ترصيحهــا أن الزميل د .محمــد الكندري
الزال عض ــوا يف الهيئ ــة اإلداري ــة ومل يتق ــدم باس ــتقالته،
ب ــل مت ــت إعارت ــه إىل الهيئ ــة العام ــة لالتص ــاالت وتقني ــة
املعلومــات ملدة عــام واحــد فقــط ومل يتقدم باســتقالته،
وأكــدت الرابطــة احرتامها للزميــل د .بدر الخــري واحرتام
رغبتــه يف االنضــام للهيئــة اإلدارية إال أن نصــوص الالئحة
واضح ــة ورصيح ــة وال تس ــمح بذل ــك ،ومتن ــت ل ــه الس ــداد
والتوفيــق يف االنتخابــات املقبلــة التــي ســتكون يف غضــون
أقــل مــن شــهرين.
وأوضحـــت الرابطـــة أن الالئحـــة نصـــت يف املـــادة “”20
عـــى التـــايل (إذا اســـتقال أحـــد أعضائهـــا أو تعـــذر عليـــه
القي ــام بواجب ــه يح ــل محل ــه أول األعض ــاء االحتي ــاط م ــن
الكلي ــة نفس ــها ،ف ــإن مل يوج ــد أجري ــت انتخاب ــات تكميلي ــة

ع ــى أال تق ــل الف ــرة املتبقي ــة للهيئ ــة اإلداري ــة ع ــن س ــتة
أشــهر) وهنــا نــص الالئحــة واضــح ورصيــح حيث اشــرطت
اســتقالة أحــد األعضــاء أو تعــذر القيــام بواجبــه ،والزميــل
الكن ــدري مل يس ــتقيل ومل يتع ــذر علي ــه القي ــام بواجب ــه،
واأله ــم م ــن ذل ــك أن الف ــرة املتبقي ــة أق ــل م ــن ش ــهرين
بين ــا اش ــرطت الالئح ــة أال تق ــل امل ــدة ع ــن س ــتة أش ــهر.
وأوضح ــت الرابط ــة أن االجت ــاع ال ــذي عق ــده أم ــن ال ــر
باط ــل ملخالفت ــه رصي ــح الالئح ــة ،حي ــث ن ــص البن ــد األول
مــن املــادة “ ”22أن اجتامعات الهيئــة اإلدارية تكــون بدعوة
مـــن رئيســـها أو بطلـــب مـــن أكـــر مـــن نصـــف أعضائهـــا،
وه ــذا مل يح ــدث ،ك ــا اش ــرطت يف البن ــد الثال ــث م ــن
نف ــس امل ــادة “يعت ــر اجت ــاع الهيئ ــة اإلداري ــة صحيح ــا إذا
حرضت ــه األغلبي ــة النس ــبية م ــن أعض ــاء الهيئ ــة اإلداري ــة”
وهــذا أيضــا مل يحــدث مــا يعــد بطالنــا لالجتــاع ومخالفة
رصيح ــة لالئح ــة.
وأشــارت الرابطــة إىل أنــه وبخــاف نصــوص الالئحــة فهناك
شــاهدا تاريخيــا يؤكــد اســتمرار عضويــة د .الكنــدري ،ففــي
العــام  1999كان د .محمــد البصــري رئيســا للهيئــة اإلدارية
بالرابطــة وأصبــح عضوا مبجلــس األمة ومل تســقط عضويته
ب ــل أن ــه ح ــر الجمعي ــة العمومي ــة العادي ــة للرابط ــة يف
ختــام الــدورة النقابيــة ،مــع العلــم كان هنــاك بديــا بكليــة
الدراســات التكنولوجيــة وهــو د .نارص بورســي ومل يطالب
باالنضــام للرابطــة لعلمــه بالالئحــة.

الرابطة :المؤتمر العلمي لكلية التربية
األساسية عمل مشرف
أشــاد رئيــس الرابطــة أ.د مبــارك عبداللــه الــذروة باملؤمتر
العلمي الســنوي األول الذي نظمته كلية الرتبية االساسية،
وأقي ــم برعاي ــة كرمي ــة م ــن مؤسس ــة الكوي ــت للتق ــدم
العلم ــي وبحض ــور مدي ــر ع ــام الهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم
التطبيقــي والتدريــب باإلنابــة م .حجرف فــاح الحجرف،
وع ــدد م ــن ن ــواب املدي ــر الع ــام ،وعمي ــد كلي ــة الرتبي ــة
االساســية أ.د فهــد الرويشــد ،ومســاعدي العميــد ،وجمع
غفــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس مــن مختلــف األقســام
العلمي ــة ،وح ــارض باملؤمت ــر نخب ــة متمي ــزة م ــن أعض ــاء
هيئــة التدريــس مــن مختلــف األقســام العلميــة بالكليــة.
وقــال د .الــذروة أن املؤمتــر جــاء متميــزا مبــا تــم طرحــه
م ــن بح ــوث علمي ــة ونقاش ــات وع ــروض بحثي ــة مفي ــدة،
حيـــث تضمـــن املؤمتـــر  4جلســـات عـــى مـــدار يومـــي

 23إىل  2017/10/24وت ــم خالله ــا تس ــليط الض ــوء ع ــى
أحــدث مســتجدات الســاحة العلميــة والرتبويــة ،مشــيدا
بكاف ــة األس ــاتذة املش ــاركني باملؤمت ــر ،وبجه ــود كاف ــة
م ــن قام ــوا بالتجهي ــز واإلع ــداد له ــذا املؤمت ــر ليخ ــرج
بتل ــك الص ــورة املرشف ــة.

الرابطة تطالب
إدارة الهيئة
باالستعداد الجيد
الستقبال الطلبة

أصــدرت الرابطــة بيانــا صحافيــا أعربت فيه عــن خالص
تهانيهــا ألعضــاء هيئتــي التدريــس والتدريــب وعمــداء
الكلي ــات ومس ــاعديهم ،واإلدارة العلي ــا للهيئ ــة وكاف ــة
منتس ــبيها م ــن إداري ــن وطلب ــة مبناس ــبة ب ــدء الع ــام
ال ــدرايس الجدي ــد ،مطالب ــة إدارة الهيئ ــة باالس ــتعداد
الجي ــد الس ــتقبال الط ــاب والطالب ــات والعم ــل ع ــى
توفـــر امليزانيـــات الالزمـــة التـــي تســـاعد يف فتـــح
الش ــعب الدراس ــية املغلق ــة ،متمني ــة أن يك ــون عام ــا
دراس ــيا موفق ــا للجمي ــع.
وطالبــت الرابطــة يف بيانهــا إدارة الهيئــة بالعمــل عــى
ت ــايف الصعوب ــات واملش ــاكل الت ــي واجه ــت العملي ــة
التعليمية خالل املرحلة املاضية السيام تأخر مستحقات
األســاتذة ،موضحــة أنهــا عــى تواصــل دائــم ومســتمر
مع اإلدارة املالية بالهيئة ملتابعة مســتحقات االساتذة،
وقــد تبني إمتــام دراســة مخصصــات الفصــل الدرايس
األول الســابق إال أن مخصصــات الفصل الثــاين الزالت
معلقــة ومل يتــم اتخــاذ أي خطــوات بشــأنها مــن قبــل
الهيئ ــة ،ف ــإذا س ــلمنا بع ــدم وج ــود ميزاني ــة لل ــرف
فلــاذا ال يتــم بحث وتدقيق كشــوف تلك املســتحقات
والحص ــول ع ــى املوافق ــات الالزم ــة لتك ــون جاه ــزة
للــرف عنــد توفــر امليزانيــات.
وختمــت الرابطــة بيانهــا بالتأكيــد عــى رضورة أن تكون
هنــاك اســتفادة حقيقيــة مــن األخطــاء الســابقة وعــدم
تكراره ــا م ــرة أخ ــرى لض ــان س ــر العملي ــة التعليمي ــة
عــى الوجــه األكمــل.

الرابطة :وزير التربية وعدنا بحل مشكلة
المستحقات نهائيا أول ابريل المقبل
توجــه رئيــس الرابطــة د .مبــارك الــذروة بشــكره وتقديــره
ملعــايل وزيــر الرتبيــة ووزيــر التعليــم العــايل د .محمــد
الفـــارس لتعاونـــه املثمـــر مـــع الرابطـــة وحرصـــه عـــى
تذليــل الصعوبــات التــي تواجــه أعضــاء هيئــة التدريــس.
وق ــال د .ال ــذروة أن وف ــدا م ــن الرابط ــة يض ــم كل م ــن
نائــب الرئيــس م .فــواز عزيــز الرشــيدي ،أمــن الصندوق
د .محمـــد الفايـــز ،ورئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة د .محمـــد

الكنـــدري ســـوف يلتقـــي معـــايل وزيـــر الرتبيـــة ووزيـــر
التعليــم العــايل لبحــث عــدة قضايــا تهــم أعضــاء هيئــة
التدريــس ،موضحــا أن الرابطــة تلقــت وعــدا ســابقا مــن
الوزيـــر الفـــارس بالقضـــاء عـــى مشـــكلة تكـــرار تأخـــر
مســـتحقات األســـاتذة نهائيـــا مـــع بدايـــة شـــهر ابريـــل
 ،2018مشــرا إىل أن اللقــاء املرتقــب مــع معــايل وزيــر
الرتبيــة للتأكيــد عــى وعــده الســابق بإيجــاد حــل نهــايئ

ملشــكلة تأخــر املســتحقات وأن تتــم عمليــة الــرف يف
مواعيدهــا املحــددة ،إضافــة لبحــث عــدة قضايــا أخــرى
ته ــم الهيئ ــة التدريس ــية.
وأكـــد د .الـــذروة عـــى أن الرابطـــة تســـتمد قوتهـــا مـــن
زمالئهــا أعضــاء الجمعيــة العمومية ،وأهــاب بكافة زمالئه
االلتفــاف حــول رابطتهــم والعمــل بــروح الفريــق الواحد
لتحقيــق طموحاتهــم والحفــاظ عــى مكتســباتهم.
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تـصــــر يـحــــــا ت

الرابطة ترفض تحميل االساتذة أعباء الكثافة الطالبية
قالـــت الرابطـــة يف بيـــان صحـــايف بتاريـــخ  8أغســـطس  2017أنهـــا تثمـــن للنائـــب عـــودة
الرويعــي وغــره مــن نــواب مجلــس األمــة األفاضــل حرصهــم عــى مســتقبل أبنــاء الكويــت
ونشــاركهم هــذا الحــرص فجميــع أبنــاء الكويــت مــن خريجــي الثانويــة يســتحقون الحصــول
ع ــى مقاع ــد دراس ــية س ــواء بجامع ــة الكوي ــت أو التطبيق ــي أو بالبعث ــات ،لذل ــك ترف ــض
الرابط ــة تحمي ــل أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس تبع ــات قب ــول تل ــك األع ــداد الكب ــرة الت ــي تف ــوق
الطاق ــة االس ــتيعابية للقاع ــات الدراس ــية.
وقالــت الرابطــة أن النائــب عــودة الرويعــي أعلــن أنــه تــم االتفــاق مــع معــايل وزيــر الرتبيــة
ووزي ــر التعلي ــم الع ــايل ع ــى قب ــول جمي ــع الطلب ــة مم ــن تنطب ــق عليه ــم رشوط القب ــول
يف التطبيق ــي ،مش ــرة إىل أن الن ــواب األفاض ــل وكذل ــك مع ــايل وزي ــر الرتبي ــة مل ينتبه ــوا
لوج ــود أزم ــة حقيقي ــة يف الكثاف ــة الطالبي ــة تف ــوق كاف ــة املعاي ــر األكادميي ــة ،ف ــرى أن
جامع ــة الكوي ــت التزم ــت بقب ــول ع ــدد مع ــن م ــن الط ــاب والطالب ــات حس ــب الطاق ــة

االســـتيعابية لديهـــا وبنفـــس الوقـــت يحصـــل الزمـــاء اعضـــاء هيئـــة التدريـــس بجامعـــة
الكويــت عــى مســتحقاتهم تجــاه الســاعات االضافيــة أوال بــأول وهــو حــق مــروع لهــم،
بين ــا نج ــد أن الهيئ ــة التدريس ــية يف التطبيق ــي تتحم ــل ف ــوق طاقته ــا وح ــدث بالفع ــل
أن بع ــض الطلب ــة مل يج ــدوا ك ــرايس للجل ــوس عليه ــا يف القاع ــات الدراس ــية م ــن ش ــدة
االزدح ــام ،وم ــع كل تل ــك الضغ ــوط نج ــد الهيئ ــة التدريس ــية مش ــكورة تتحم ــل وتق ــوم
بواجبه ــا ع ــى الوج ــه األكم ــل ،ويقاب ــل ه ــذا الجه ــد بحرمانه ــم م ــن مس ــتحقات الس ــاعات
االضافي ــة الت ــي ه ــي باالس ــاس أج ــر مقاب ــل عم ــل ،حي ــث ت ــم حج ــب مس ــتحقاتهم ع ــن
الس ــاعات االضافي ــة للفصل ــن األول والث ــاين ع ــن الع ــام  2017/2016وه ــا ه ــو الفص ــل
الصيف ــي ق ــارب ع ــى االنته ــاء ،وس ــؤالنا للس ــادة أعض ــاء مجل ــس األم ــة املوق ــر ول ــكل م ــن
مع ــايل وزي ــر الرتبي ــة ومع ــايل وزي ــر املالي ــة "ه ــل تنتظ ــرون م ــن أس ــاتذة التطبيق ــي قب ــول
العم ــل بنظ ــام االض ــايف بع ــد كل ه ــذه املعان ــاة ؟.

الرابطة :نفخر بالكفاءات التدريسية
وبمخرجات الهيئة وانجازاتهم خير دليل
أصـــدرت رابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس للكليـــات
التطبيقيــة بيانــا صحافيــا اســتنكرت فيــه مــا تــم نــره
بإح ــدى الصح ــف ع ــى لس ــان مع ــايل وزي ــر الرتبي ــة
ووزي ــر التعلي ــم الع ــايل د .محم ــد الف ــارس ،موضح ــة
أن الخــر اتهــم مخرجــات الهيئــة وأســاتذتها بالضعــف
وهــو اتهــام مــردود ومــا حققتــه الكفــاءات التدريســية
وطلب ــة الهيئ ــة م ــن إنج ــازات خ ــر دلي ــل ع ــى دح ــض
تلــك االتهامــات التي ال أســاس لهــا من الصحة ،ويشــهد

اه ــل املي ــدان الرتب ــوي م ــن م ــدراء ورؤس ــاء اقس ــام
بكف ــاءة مخرج ــات كلي ــة الرتبي ــة االساس ــية.
وقال ــت الرابط ــة يف بيانه ــا أن رئي ــس الهيئ ــة اإلداري ــة
د .مبـــارك الـــذروة تلقـــى اتصـــاال مـــن معـــايل وزيـــر
الرتبي ــة د .محم ــد الف ــارس نف ــى خالل ــه م ــا ورد ع ــى
لســانه مــن اتهامــات وتجريــح للهيئــة ومخرجاتهــا ،كــا
أك ــد أن اللق ــاء مس ــجال لدي ــه ومل يص ــدر عن ــه ه ــذا
الــكالم ،وأن مــا قالــه حرفيــا هــو التــايل “أنــا قلــت أنــا

خالل لقائها م .حجرف الحجرف

الرابطة :صرف باقي المستحقات قريبا
وإحالة المتسببين في التأخير للتحقيق
أعل ــن رئي ــس الرابط ــة د .مب ــارك عبدالل ــه ال ــذروة أن ــه ت ــرأس
وفــدا مــن الرابطــة بتاريــخ  22يونيــو  2017مكــون مــن نائــب
رئيــس الرابطــة م .فــواز الرشــيدي ،وأمــن الصنــدوق رئيــس
اللجنة االجتامعية د .محمــد الفايز ،ورئيس اللجنة الثقافية د.
محمد الكنــدري ،وعضــو الهيئــة اإلدارية د .فــارس العجمي،
وذلــك للقــاء نائــب املديــر العــام للشــئون اإلداريــة واملالية
م .حجــرف فــاح الحجــرف وبحضــور مســاعد نائــب املديــر
العــام د .حجــاج بــن صقــر ملتابعــة آخــر مســتجدات رصف
مســتحقات الهيئــة التدريســية ،حيــث تطــرق اللقاء ملناقشــة
كيفيــة معالجــة مشــكالت تأخر رصف املســتحقات.

وأش ــار د .ال ــذروة إىل أن م .الحج ــرف أك ــد لوف ــد الرابط ــة
حرصــه وزمالئــه عــى انجــاز امللفــات العالقــة رغــم ضغوط
العمـــل يف متابعـــة تقاريـــر ديـــوان املحاســـبة والحســـاب
الختامــي الــذي أخــذ منهم الوقــت والجهــد الكبــر ملصلحة
املؤسســة للحصــول عــى دعــم امليزانيــة واملوافقــة عليهــا.
وطالــب د .الــذروة إدارة الهيئة برسعة انجاز ملف مســتحقات
األس ــاتذة مق ــدرا املجه ــود ال ــذي تق ــوم ب ــه االدارة املالي ــة
وموظفيه ــا ومطالب ــا برف ــع ع ــدد املوظف ــن ق ــدر اإلم ــكان
وإعط ــاء األولوي ــة له ــذا املل ــف رصف املس ــتحقات ع ــى
غريهـــا مـــن القضايـــا ألن تلـــك املســـتحقات حـــق أصيـــل

الرابطة تدين االعتداء على
المسجد االقصى وتدنيسه
من قبل الجيش الصهيوني
اصــدرت الرابطــة بيانــا صحافيــا اســتنكرت فيــه االعتــداءات االرسائيليــة التــي طالــت
املســجد االقــى املبــارك ومنــع املســلمني مــن الصــاة فيــه بــل وصــل بهــم األمــر
إىل القي ــام بانته ــاك حرم ــة املس ــجد .وطالب ــت الرابط ــة يف بيانه ــا املس ــلمني ح ــول
الع ــامل ومؤسس ــات املجتم ــع امل ــدين بالتضام ــن ملن ــع تل ــك االعت ــداءات اآلمث ــة
ض ــد املس ــجد االق ــى املب ــارك ال ــذي ي ــرخ وي ــن تح ــت وط ــأة ه ــذا االحت ــال
الغاشــم ،كــا يتوجــب عــى كافــة الحكومــات االســامية التضامــن لحاميــة املســجد
االقــى وتحريــره وحاميــة الشــعب املقــديس االعــزل الــذي يناضــل ويواجــه جيشــا
همجي ــا مب ــا لدي ــه م ــن اس ــلحة وعت ــاد.
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مخرجــات كليــات إعــداد املعلمــن ســواء كليــة الرتبيــة
أو الرتبيـــة االساســـية نقبـــل جميـــع مخرجاتهـــا ســـواء
مع ــدل الطال ــب الع ــام نقطت ــان أو ارب ــع نق ــاط ،اي ال
يوج ــد ف ــرق ب ــن الخريج ــن م ــن حي ــث املس ــتويات
عنـــد التعيـــن” إال أن محـــرر الخـــر قـــام بااللتفـــاف
وتحري ــف م ــا ص ــدر ع ــن لس ــاين ،مؤك ــدة أن مع ــايل
الوزيــر قــد اثنــى خــال اتصالــه بالرابطــة عــى أعضــاء
هيئ ــة التدري ــس ومخرج ــات الهيئ ــة.
لألســاتذة مقابــل جهودهــم ،كــا أشــاد بقــرار اإلدارة املالية
مبحاس ــبة املقرصي ــن واملتغيب ــن ع ــن العم ــل وإحال ــة كل
م ــن تس ــبب بتعطي ــل أو تأخ ــر مس ــتحقات اعض ــاء هيئ ــة
التدري ــس للتحقي ــق.
وأه ــاب د .ال ــذروة بزمالئ ــه يف الكلي ــات الح ــرص ع ــى دق ــة
تعبئـــة املـــزاوالت وعـــدم مخالفتهـــا الشـــراطات الرقابـــة
املالي ــة وه ــو األم ــر ال ــذي تابعت ــه الرابط ــة وأك ــدت علي ــه
أك ــر م ــن م ــرة.
كـــا ناشـــد د .الـــذروة الســـلطة الترشيعيـــة والتنفيذيـــة
بـــرورة تعزيـــز امليزانيـــة لســـد العجـــز املرتاكـــم عـــى
الهيئ ــة وال ــذي سيتس ــبب بع ــدم رصف مس ــتحقات أعض ــاء
هيئت ــي التدري ــس والتدري ــب للس ــاعات اإلضافي ــة للفص ــل
الـــدرايس الثـــاين  2017/2016والســـنة الدراســـية القادمـــة
 2018/2017بفصليهـــا األول والثـــاين.
وختــم د .الــذروة ترصيحــه بالتأكيــد عــى أن الرابطــة تتابــع
ه ــذا املل ــف باهت ــام بال ــغ وأنه ــا ع ــى تواص ــل دائ ــم م ــع
إدارة الهيئــة إلنجــازه بالرسعــة املمكنــة.

 ..وترسل رسالة شكر وتقدير
للمعلم بمناسبة يومه العالمي
أص ــدرت الرابط ــة بيان ــا صحافي ــا تقدم ــت في ــه بش ــكرها وتقديره ــا لزمالئه ــا املعلم ــن
مبناس ــبة الي ــوم العامل ــي للمعل ــم ،مش ــرة إىل أن رشيح ــة املعلم ــن ه ــم املقاتل ــون
يف مي ــدان تعلي ــم الن ــشء ،فه ــم يحرق ــون أنفس ــهم كالش ــموع لين ــروا طري ــق العل ــم
واملعرف ــة واألخ ــاق لآلخري ــن.
وقال ــت الرابط ــة يف بيانه ــا أن ال ــدور امله ــم والحي ــوي ال ــذي يتحمل ــه املعل ــم يحت ــاج
من ــا وقف ــة بس ــيطة لنعل ــم م ــدى ضخام ــة ال ــدور ال ــذي يق ــوم ب ــه وعظ ــم املس ــؤولية
الت ــي تق ــع ع ــى كاهل ــه ،وب ــات م ــن تالمذت ــه االس ــتاذ الجامع ــي والطبي ــب واملهن ــدس
وكاف ــة الك ــوادر الوطني ــة الت ــي تحم ــل الي ــوم راي ــة الوط ــن.
ومتنــت الرابطــة لكافــة املعلمــن الســداد والتوفيــق يف أداء رســالتهم الســامية ،مطالبــة
أجه ــزة الدول ــة وكاف ــة فئ ــات املجتم ــع بإعط ــاء تل ــك الرشيح ــة م ــا تس ــتحقه م ــن تقدي ــر
وعرف ــان تج ــاه م ــا يقدمون ــه لألجي ــال الصاع ــدة.

تـصــــر يـحــــــا ت

طالب بسرعة تفعيل قانون جامعة جابر

د .مبارك الذروه :وجود جامعة حكومية
وحيدة ال يتماشى مع مكانة الكويت
قــال رئيــس رابطــة أعضــاء هيئــة التدريــس للكليــات التطبيقيــة يف الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب
د .مب ــارك عبدالل ــه ال ــذروة أن الكوي ــت ورغ ــم م ــا حباه ــا الل ــه تع ــاىل م ــن وف ــرة مالي ــة ال يوج ــد به ــا س ــوى
جامع ــة حكومي ــة وحي ــدة ،مش ــرا إىل أن املكان ــة الدولي ــة للكوي ــت تس ــتوجب وج ــود ع ــدة جامع ــات حكومي ــة
وبأق ــى رسع ــة ملواجه ــة األع ــداد املتزاي ــدة س ــنويا م ــن خريج ــي الثانوي ــة.
وأش ــار د .ال ــذروة إىل أن الكث ــر م ــن ال ــدول الش ــقيقة املج ــاورة وه ــي أق ــل وف ــرة مالي ــة م ــن الكوي ــت ولكنه ــا
تتمت ــع بوج ــود ع ــرات الجامع ــات ،ومنه ــا ع ــى س ــبيل املث ــال اململك ــة األردني ــة الهاش ــمية لديه ــا  11جامع ــة
حكوميـــة وعـــدد  20جامعـــة خاصـــة ،ونجـــد مملكـــة البحريـــن لديهـــا  3جامعـــات حكوميـــة وعـــدد  16جامعـــة
خاص ــة ،وس ــلطنة ع ــان لديه ــا  6جامع ــات حكومي ــة ونح ــو  9جامع ــات خاص ــة ،واليم ــن لديه ــا  12جامع ــة ب ــن
الحكوم ــي والخ ــاص ،ودول ــة فلس ــطني لديه ــا  11جامع ــة ب ــن الحكوم ــي والخ ــاص.
وطالــب د .الــذروة الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذية القيــام بدورهم واالهتــام بالعمليــة التعليميــة لالرتقاء بها،
والعمــل عــى رسعــة تفعيــل قانــون جامعــة جابــر ليكــون بدايــة الطريــق نحــو إنشــاء جامعــات حكوميــة أخــرى
جديــدة تســتوعب أبنــاء الكويــت بــدال مــن تحملهــم مشــقة االغــراب يف الخــارج للحصــول عــى مقعــد درايس.

أساتذة «التمريض» يحتجون
على إقصائهم من المناصب

نظّــم أعضــاء هيئــة التدريــس واإلداريــون يف كليــة التمريــض بالهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب اعتصام ـاً ،يف
أروق ــة الكلي ــة وخارجه ــا ،للتعب ــر ع ــن اعرتاضه ــم ع ــى «سياس ــة الع ــادة يف إقص ــاء الكف ــاءات الكويتي ــة م ــن املناص ــب
اإلرشافي ــة».
وطالــب املعتصمــون بعــدد مــن املطالــب ،عــى رأســها تشــكيل لجنــة الختيــار عميــد باألصالــة ،وإتاحــة الفرصــة للكفــاءات
الكويتيــة حســب الئحــة الوظائــف اإلرشافيــة للتنافــس عليهــا ،وتشــكيل لجــان التعيينــات واختيــار رؤســاء أقســام كويتيــن،
وإيق ــاف سياس ــة الرتهي ــب والوعي ــد املتواصل ــة ع ــى اإلداري ــن ،وإع ــادة الج ــداول الدراس ــية للكويتي ــن ،الت ــي س ــحبت
منه ــم م ــن دون ع ــذر وبش ــكل مخال ــف للوائ ــح.

مدير هيئة اإللكسو كويتي
نجح ــت الكوي ــت يف حص ــد منص ــب املدي ــر الع ــام
للمنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلوم ( ألكســو)
خلفــا ملديرها الســابق املغفور لــه د  .عبدالله محارب ,
بعــد فــوز الوكيــل املســاعد لقطــاع املناهــج يف وزارة
الرتبيــة د.ســعود الحــرىب  ,الــذي حصــل عــى  16صوتا
مــن أصــل  21دولــة مشــاركة يف املؤمتــر العــام الــذي
عقــد يف فنــدق الشــراتون .
وأعــرب الحــرىب عــن ســعادتة لحصولــه عــى املنصــب
املهــم  ,مؤكــدا أنــه إنجــاز جديــد يضــاف إىل إنجــازات
الكويــت
خالص تهانينا لدولة الكويت وللدكتور سعود الحريب.

الرابطة تدعو
زمالئها للتفاعل مع
المؤتمر العلمي
الدولي الثاني
لعلوم الرياضة
أشاد نائب رئيس الرابطة م .فواز الرشيدي باالستعدادات
التــي تقوم بهــا الهيئة لتنظيــم املؤمتــر العلمي الدويل
الثــاين لعلــوم الرياضــة املقــرر انطالقــه يــوم االثنــن
املوافق  29أكتوبر.
ودعــا الرشــيدي زمالئــه أعضــاء هيئــة التدريــس وكافــة
منتســـبي الهيئـــة لحضـــور هـــذا املؤمتـــر والتســـجيل
بالــدورات وورش العمــل لتعــم الفائــدة عــى الجميــع
ملــا لــه مــن أهميــة حيــث يضــم  500باحــث وتشــارك
ب ــه  17دول ــة عربي ــة ،وع ــدد  4دول أجنبي ــة يعرض ــون
خاللــه أهــم األبحــاث والتجــارب العلميــة التــي تخــدم
الشـــباب والعمليـــة التعليميـــة واألكادمييـــة ،ويرتكـــز
املؤمتــر عــى  6محــاور رئيســية ،هــي الرتبيــة البدنيــة
املدرس ــية ،واإلدارة يف املج ــال الري ــايض ،والعل ــوم
الرتبوي ــة والنفس ــية واالجتامعي ــة يف الرتبي ــة البدني ــة
والرياض ــة ،والرتوي ــح الري ــايض والرياض ــة للجمي ــع،
واملســتحدث يف مجــال التدريــب الريــايض ،والرياضة
ل ــذوي اإلعاق ــة.
ويف ســياق آخــر أشــاد رئيــس اللجنــة الثقافيــة بالرابطة
د .محمــد عــي الكندري بجهــود الهيئــة الراميــة لتطوير
وتحديـــث العمليـــة التعليميـــة واالرتقـــاء مبخرجـــات
الهيئـــة مبـــا يخـــدم ســـوق العمـــل ،مشـــرا أن قـــرار
اللجنــة التنفيذيــة بالهيئــة باملوافقــة عىل مقــرح فصل
برنام ــج اللغ ــة الفرنس ــية ع ــن قس ــم اللغ ــة اإلنجليزي ــة
وحصولــه عــى اســتقالليته لخدمــة مخرجاتــه ،وكذلــك
موافقتهــا عــى مقــرح تغيــر مســمى علــوم املكتبــات
واملعلومــات اىل قســم دراســات املعلومــات ،إضافــة
ملوافقــة اللجنــة بقيام عــادة شــئون الطلبــة مبخاطبة
ديوان الخدمة املدنية لتوفري درجات وظيفية ملوظفني
متخصص ــن بلغ ــة اإلش ــارة نظ ــرا لوج ــود عج ــز به ــذا
التخص ــص ووج ــود ح ــاالت م ــن ذوي اإلعاق ــة بأم ــس
الحاجــة ملرتجمــن.
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بحضور د .األثري وقيادات الهيئة

الرابطة نظمت حفل استقبال لألساتذة
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
يف أج ــواء أرسي ــة متمي ــزة نظم ــت الرابط ــة حف ــا لألس ــاتذة مبناس ــبة
ب ــدء الع ــام ال ــدرايس الجدي ــد ،وأقي ــم الحف ــل مس ــاء ي ــوم االثن ــن
املوافــق  25/9/2017بحضــور مديــر عــام الهيئــة د .أحمــد األثــري وعدد
م ــن ن ــواب املدي ــر الع ــام وعم ــداء الكلي ــات ،إضاف ــة لحض ــور أع ــداد
كبــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس واملهنئــن الذيــن توافــدوا عــى مقــر
الرابط ــة بالعديلي ــة لتقدي ــم الته ــاين.
وأع ــرب د .األث ــري ع ــن س ــعادته لتواج ــده ب ــن زمالئ ــه أعض ــاء هيئ ــة
التدري ــس يف تل ــك األج ــواء األخوي ــة للتع ــرف ع ــى الصعوب ــات الت ــي
تواجههــم والعمل عــى تذليلها ،مثمنــا للهيئــة اإلدارية بالرابطــة حرصها
ع ــى تنظي ــم مث ــل تل ــك األنش ــطة االجتامعي ــة وإتاح ــة الفرص ــة للهيئ ــة
التدريس ــية االلتق ــاء بقي ــادات الهيئ ــة يف ه ــذه األج ــواء األرسي ــة.
مــن جهتــه ويف كلمــة عــى هامــش الحفــل رحــب أمــن صنــدوق الرابطة
ورئي ــس اللجن ــة االجتامعي ــة رح ــب د .محم ــد الفاي ــز باملدي ــر الع ــام
وقيــادات الهيئــة لتلبيتهــم دعــوة الرابطة والتواجــد بني زمالئهــم أعضاء
هيئ ــة التدري ــس لس ــاع همومه ــم ومش ــاكلهم ع ــن ق ــرب ،موضح ــا أن
الرابط ــة تح ــرص وكعادته ــا دوم ــا ع ــى تنظي ــم مث ــل تل ــك الفعالي ــات
إلتاح ــة الفرص ــة لألس ــاتذة للتواص ــل م ــع قي ــادات الهيئ ــة وع ــرض م ــا
لديه ــم م ــن استفس ــارات يف أج ــواء أخوي ــة بعي ــدا ع ــن روت ــن العم ــل.
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خالل ندوة "لبيك يا أقصى"

القطان :معركتنا مع العدو الصهيوني
معركة وجود وليست معركة حدود

د .الفايز :يجب تنحية الخالفات والتوحد لمواجهة
هذا الكيان المحتل الغاصب

الحمادي :ما يحدث لمقدساتنا يستوجب
االصطفاف لتحرير فلسطين
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مبشـــاركة مـــن الرابطـــة نظـــم االتحـــاد العـــام لطلبـــة
ومتــدريب الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب
نــدوة ومهرجانــا خطابيــا تحــت عنــوان "لبيك يــا أقىص" ،
وق ــد ش ــارك يف الن ــدوة أيض ــا كل م ــن رابط ــة أعض ــاء
هيئ ــة التدري ــب للمعاه ــد ،ونقاب ــة العامل ــن بالهيئ ــة،
إضاف ــة لرابط ــة ش ــباب ألج ــل الق ــدس ،وذل ــك لبي ــان
أهمي ــة املس ــجد االق ــى وم ــا يتع ــرض ل ــه م ــن تع ــدي
ص ــارخ م ــن قب ــل الجي ــش الصهي ــوين املحت ــل.
بداي ــة أك ــد الش ــيخ أحم ــد القط ــان خ ــال الن ــدوة ع ــى
أن املس ــجد االق ــى ه ــو ثال ــث املس ــاجد الت ــي يش ــد
لهـــا الرحـــال كـــا أخربنـــا رســـولنا الكريـــم صـــل اللـــه
عليــه وســلم ،وقــال أن معركتنــا مــع العــدو الصهيــوين
معرك ــة وج ــود وليس ــت معرك ــة ح ــدود ،مش ــرا إىل أن
ســلطان الدولــة العثامنيــة "عبدالحميــد" رفــض التوقيــع
والتنــازل عن القــدس للصهاينــة وضحى مبلكــه دفاعا عن
املســجد االقىص ،وتســاءل عــن دور الحكومــات العربية
اليــوم ،وملــاذا هــذا الصمت وتحــول الكثريين لشــياطني
خ ــرس رغ ــم أن قضي ــة االق ــى والق ــدس وفلس ــطني
ه ــي قضي ــة املس ــلمني والع ــامل ،وق ــال أن ــه يتوج ــب
عـــى كل مـــن ينتمـــي ألمـــة االســـام أن يســـأل نفســـه
عـــن دوره الـــذي يجـــب القيـــام بـــه لنـــرة االقـــى،
بإمكاننـــا االســـتفادة مـــن مواقـــع التواصـــل االجتامعـــي
ووس ــائل االع ــام يف ايص ــال رس ــالة للع ــامل ملحارب ــة
العنرصي ــة ،فالصهاين ــة منع ــوا ن ــداء "الل ــه أك ــر" ع ــن
املــآذن فأشــعل اللــه عليهــم حريــق الغابــات وشــاركت
دول عظم ــى يف محاول ــة إطف ــاء الحرائ ــق ومل تتمك ــن
م ــن ذل ــك ،فه ــم ال يعلم ــون أن بـــ "الل ــه أك ــر" تطف ــئ
النـــران كـــا أخـــر رســـولنا الكريـــم صـــل اللـــه عليـــه
وس ــلم ،فل ــا منعوه ــا اش ــتعلت الغاب ــات ب ــإذن الل ــه،
وبع ــض الغاب ــات يف الغ ــرب تش ــتعل حالي ــا الن هن ــاك
رشكاء بالخفـــاء لهـــذه الدويلـــة العنرصيـــة التـــي أعلـــن
الكثــر مــن الــدول الغربيــة انهــا دولــة عنرصيــة ولكنهــا
ال تبـــايل ومل تصنـــف حتـــى االن بأنهـــا ارهابيـــة رغـــم
مـــا ارتكبتـــه وترتكبـــه مـــن مجـــازر بحـــق الفلســـطينيني
وه ــذا أم ــر خط ــر.
وأش ــاد القط ــان مبوق ــف القي ــادة السياس ــية يف الكوي ــت
مــن قضية االقىص ،مشــرا إىل أن لجنة الرحمــة العاملية

نـدوة األقصـــى

يف الكوي ــت له ــا مش ــاريع خريي ــة كث ــرة ،منه ــا م ــروع
"شــد الرحــال" وهو اســتئجار باصــات لنقل الفلســطينيني
م ــن الضف ــة إىل الق ــدس لتش ــكيل زخ ــم ب ــري ح ــول
املســـجد االقـــى لحاميتـــه وهـــو جهـــد مشـــكور ألن
املســلمني مأمــورون بشــد الرحــال إىل املســجد الحــرام
وإىل املســـجد النبـــوي وإىل املســـجد االقـــى ،وقـــد
بـــن الرســـول صـــل اللـــه عليـــه وســـلم أن الصـــاة يف
املســجد الحــرام تعــادل  100الــف صــاة ،والصــاة يف
املس ــجد النب ــوي بأل ــف ص ــاة ،والص ــاة يف املس ــجد
االق ــى بأل ــف ص ــاة.
وكشــف القطــان أن زعيــم إحــدى الــدول العربيــة وخالل
مؤمت ــر كب ــر تهك ــم ع ــى املس ــجد االق ــى ووصف ــه
بأن ــه كس ــائر املس ــاجد ولتذه ــب الق ــدس إىل الجحي ــم،
وس ــبحان الل ــه هل ــك ه ــذا الزعي ــم حي ــث الق ــي القب ــض
عليــه مختبئــا باملجــاري وتــم قتلــه ومل يدفــن وال يعرف
لـــه قـــرا ،فذهـــب هـــو إىل الجحيـــم وبقـــي االقـــى
والق ــدس وهك ــذا يداف ــع الل ــه ع ــن مقدس ــاته.
وبــن القطــان أن هناك بعض املســلمني مثبطــن للهمم
ويدافعــون عــن بنــي صهيــون ،وال عجــب يف ذلــك فقــد
ورد ع ــن رس ــول الل ــه ص ــل الل ــه علي ــه وس ــلم أن ــه ق ــال
"لــن تقــوم الســاعة حتــى تقاتلكــم اليهــود فتقتلونهــم،
حت ــى يق ــول الش ــجر والحج ــر ي ــا مس ــلم ي ــا عب ــد الل ــه
هـــذا يهـــودي خلفـــي فاقتلـــه ،إال شـــجر الغرقـــد فإنـــه
م ــن ش ــجر يه ــود" .
وخت ــم القط ــان كلمت ــه بقصي ــدة للش ــاعر ن ــزار قب ــاين
بعن ــوان "الغاضب ــون" يق ــول مطلعه ــا-:
فنحن نسي َنا
م
يا تالمي َذ غ َّز ٍة علّمونا ...
َ
ُ
بعض ما عندك ْ
ُ
الرجال صاروا عجينا
علّمونا بأن نكونَ رجاالً  ...فلدينا
ن أي ــدي األطف ــالِ
علِّمون ــا كي ـ َ
ـف الحج ــار ُة تغ ــدو  ...بــ َ
ماســا ً مثي َن ــا
ونشـــيدة للشـــاعر خالـــد أبـــو العمريـــن تحـــت عنـــوان
"م ــن أي ــن أب ــدأ" يق ــول مطلعه ــا-:
من أين نبدأ عيون الشعر يا وطني املحيد
من حزننا املسفوح يف صربا رشابا لليهود
من عار مرضعة تذيب الدمع سقيا للوليد
من رصخة األيتام ما انتفضت لها هم الرقود
مــن جهتــه رحــب رئيــس لجنــة الربامــج واألنشــطة يف
االتحــاد العــام لطلبة ومتــدريب الهيئة العامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب ابراهيم ســامل الحامدي بالحضور
ووج ــه ش ــكره ل ــكل م ــن تج ــاوب م ــن دع ــوة االتح ــاد
لحضــور هــذه الفعاليــة والتضامــن مــع تلــك القضيــة
العادلــة ،مشــرا إىل أن االتحــاد ومن منطلق مســئوليته
املجتمعيــة كأحــد مؤسســات املجتمــع املــدين ســارع
لتنظي ــم تل ــك الن ــدوة نظ ــرا لت ــادي جي ــش االحت ــال
الصهيــوين يف تعديــه عىل الشــعب الفلســطيني وعىل
مقدســاتنا االســامية يف القــدس حتــى وصــل بــه األمــر
ملنــع إقامــة الصــاة يف املســجد االقــى ،لــذا فقــد
أطلــق االتحــاد حملــة "لبيــك يــا أقــى" لبيــان أهميــة
املســجد االقــى ومــا يتعــرض لــه مــن تعــدي صــارخ
مــن قبــل الجيش الصهيــوين املحتــل ،ودعا املســلمني

لتوحيد كلمتهــم واالصطفاف لتحرير فلســطني الغالية
مــن براثــن هــذا االحتــال الغاشــم.
ومــن جانبــه قــال ممثــل رابطــة أعضــاء هيئــة التدريس
للكليــات التطبيقيــة أمني الصنــدوق د .محمــد الفايز أن
الرابطــة تديــن وتســتنكر االعتــداءات االرسائيليــة التــي
طالــت املســجد االقــى املبــارك ومنع املســلمني من
الصــاة فيه ،مشــرا إىل أن العدو االرسائيــي مل يتجرأ
ع ــى املس ــلمني واملقدس ــات اإلس ــامية إال نت ــاج م ــا
يــراه مــن صمــت العــامل االســامي وأنــه يتوجــب عــى
املســلمني تنحيــة خالفاتهــم جانبــا والتوحــد ملواجهــة
هــذا الكيــان املحتــل الغاصــب ،مؤكــدا أن عــزة األمــم
وكرامتهــا تقــاس مبــدى حرصهــا ودفاعها عن مقدســاتها
ش َف الل ــه
والتزامه ــا بدينه ــا ،وم ــن املقدس ــات الت ــي َ
بهـــا أمـــة االســـام املســـجد األقـــى املبـــارك أوىل
القبلتــن والــذي يتعــرض اليــوم النتهــاكات صهيونيــة
واعت ــداءات غ ــر مس ــبوقة تس ــتدعي م ــن كل مس ــلم
غيــور عــى دينــه أن ينهــض لنرصتــه والدفــاع عنــه عمال
بق ــول رس ــول الل ــه ص ــل الل ــه علي ــه وس ــلم "م ــن مل
يهتم ألمــر املســلمني فليس منهــم" مطالبا مؤسســات
املجتم ــع امل ــدين بالتضام ــن ملن ــع تل ــك االعت ــداءات
اآلمث ــة ض ــد املس ــجد االق ــى ال ــذي ي ــرخ وي ــن
تح ــت وط ــأة ه ــذا االحت ــال الغاش ــم ،ك ــا يتوج ــب

ع ــى كاف ــة الحكوم ــات االس ــامية التضام ــن لحامي ــة
املس ــجد االقىص وتحريره وحامية الشعب الفلسطيني
االعــزل الــذي يناضــل ويواجــه جيشــا همجيــا مبــا لديه
م ــن اس ــلحة وعت ــاد.
أمــا ممثل رابطة أعضــاء هيئة التدريــب للمعاهد رئيس
اللجنــة اإلعالمية أ .خالد الســلمي فتوجه بشــكره وشــكر
زمالئــه بالرابطــة التحــاد الطلبــة ملبادرتــه بتنظيــم تلك
الفعالي ــة ،وق ــال أن ن ــرة االق ــى ال ت ــأيت باألم ــاين
والنوايــا الحســنة وال بإلقــاء املســئولية عــى الشــعوب
والحكومــات ولكنهــا تــأيت بنــرة االســام يف أنفســنا
عم ــا بق ــول الل ــه تع ــاىل "إن تن ــروا الل ــه ينرصك ــم
ويثب ــت أقدامك ــم" فالواج ــب علين ــا جميع ــا أن يك ــون
املســـجد االقـــى حالـــة عقديـــة يوميـــة ال موســـمية
تط ــرأ م ــع كل ط ــارئ ،فق ــد اضح ــى الكث ــر من ــا مول ــع
باملطالب ــات يف كاف ــة مناح ــي الدي ــن والدني ــا دون أن
يكـــون لنـــا عمـــل أو مبـــادرة ،ونتســـاءل جميعـــا هـــل
أحيينـــا قضايانـــا يف أنفســـنا؟ أم بتنـــا تصـــدٌ ق علينـــا
مقول ــة "ظاه ــرة صوتي ــة"؟.
ومــن جانبــه أكــد ممثــل رابطة شــباب ألجل القــدس م.
الــراء الوهيــب أن االعتــداء الــذي تعــرض لــه االقىص
لي ــس ولي ــد اللحظ ــة وإمن ــا ه ــو امت ــداد لسلس ــلة م ــن
االعتـــداءات بـــدأت قبـــل ســـنتني وتلـــك االعتـــداءات
ليســـت ردة فعـــل عـــى عمـــل فلســـطيني طائـــش
مثل ــا ي ــروج صهاين ــة الع ــرب ،فالصهاين ــة املحتل ــن
مل يس ــتفزهم أح ــد عندم ــا ب ــدأوا سلس ــلة اقتحام ــات
االقــى واالعتــداء عىل املصلــن ،مل يســتفزهم أحد
حين ــا ب ــدأوا التقس ــيم امل ــكاين والزم ــاين للمس ــجد
االقـــى ،ولكـــن اســـتفزاز الكيـــان الصهيـــوين جـــاء
نتيج ــة ش ــعوره ب ــأن ش ــعوب الع ــامل ب ــدأت تع ــرف
مــا يجــري يف فلســطني مــن انتهــاكات وبــدأت تجــرم
أفعال الصهاينة ،تم اســتفزازهم ألن منظمة اليونسكو
أق ــرت ب ــأن كل االق ــى معل ــم اس ــامي خال ــص مب ــا
يف ذل ــك ب ــاب املغارب ــة.
أما الرئيس السابق لنقابة العاملني بالهيئة أ .عبدالرحمن
الس ــميط فأش ــاد باتح ــاد طلب ــة التطبيق ــي وق ــال أنه ــم
ســباقون يف مثــل تلــك املواقف ،مســتغربا مــن صمت
مؤسســـات املجتمـــع املـــدين تجـــاه هـــذه القضيـــة،
فاملس ــجد االق ــى ال يخ ــص االش ــقاء الفلس ــطينيني
وحدهــم وال العــرب وال املســلمني فقــط وإمنــا يخص
جميــع أهــل الكتــاب ،مؤكــدا أن االقىص خــط أحمر وال
يجــب الســكوت عــى التجــاوزات التــي يرتكبهــا جيــش
االحتــال ،ولــوال ضعفنــا ملــا شــاهدنا املشــاهد التــي
ين ــدى له ــا الجب ــن ويت ــم تداوله ــا بوس ــائل االع ــام
ومواق ــع التواص ــل االجتامع ــي ،وكن ــا نتوق ــع أن يك ــون
للمســلمني وقفــة شــديدة ،ولكــن لألســف هنــاك كثــر
م ــن ال ــدول العربي ــة واالس ــامية مل ن ــرى منه ــا بي ــان
شـــجب او اســـتنكار ملـــا يحـــدث ،ونفخـــر بالحكومـــة
الكويتي ــة الت ــي كان ــت س ــباقة وش ــجبت االعت ــداء ع ــى
املس ــجد االق ــى ،موضح ــا أن أق ــل م ــا يج ــب ع ــى
املس ــلمني فعل ــه وقف ــات ش ــعبية.
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في مؤشر التنافسية
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: أكبر مدينة ذكية إقليمية

: مؤشرات المدركات

 (ه ــذا. م ــن املتوق ــع أن تصب ــح مدين ــة “ جن ــوب س ــعد العب ــد لل ــه “ أك ــر مدين ــة ذكي ــة إقليمي ــة
.) 2017 \ 9 \ 26 مـــاورد يف تقريـــر لصحيفـــة القبـــس يـــوم

أك ــد األم ــن الع ــام املس ــاعد لقط ــاع الوقاي ــة يف هيئ ــة مكافح ــة الفس ــاد “ نزاه ــة “ عب ــد العزي ــز
املنص ــور أهمي ــة ن ــر الوع ــى وزيادت ــة ل ــدى املجتم ــع ملواجه ــه الفس ــاد بش ــتى ص ــوره وأش ــكاله
 ولف ــت إىل “ تراج ــع مرك ــز الكوي ــت يف م ــؤرش م ــدركات الفس ــاد ( ال ــذي يقي ــس إدراك املجتم ــع.
. ) 2017 \ 9 \ 27  ( النه ــار75  دولي ــا إىل املرك ــز55 بوج ــود فس ــاد ) وذل ــك م ــن املرك ــز

: النسخ من اإلنترنت
كشـــفت العميـــد املســـاعد للشـــئون األكادمييـــة والدراســـات العليـــا يف جامعـــة الكويـــت
 فوزي ــة ه ــادى “ أن بع ــض الطلب ــة ينس ــخون أطروح ــة املاجس ــتري م ــن اإلنرتن ــت ( لجري ــدة.د
.) 2017 \ 9 \ 26 السياســـة

: تثبيت
تقري ــرا لوكال ــة “ مودي ــز “ العاملي ــة2017 \ 9 \ 21 ن ــرت الصح ــف الكويتي ــة الص ــادرة ي ــوم
) مــع نظــرة مســتقبلية مســتقرة نتيجــة إلرتفــاعAA2 ( للتصنيــف الســيادى لدولــة الكويــت عنــد
نصي ــب دخ ــل الف ــرد س ــنويا والق ــدرة ع ــى إمتص ــاص صدم ــة تراج ــع النف ــط واش ــارت إىل
 عام ــا مقبل ــة مبع ــدالت اإلنت ــاج88 أن االحتياط ــات النفطي ــة تدع ــم دول ــة الرف ــاة ألك ــر م ــن
 ملي ــار دوالر مب ــا612 الحالي ــة وأش ــارت الوكال ــة إىل أن موج ــودات الكوي ــت األجنبي ــة تتج ــاوز
 أضعـــاف الناتـــج املحـــى ومـــع ذلـــك فقـــد أشـــارت الوكالـــة إىل إرتفـــاع الديـــن5.5 يعـــادل
% 30  واحت ــال إرتفاع ــة إىل2016  م ــن إج ــاىل النات ــج خ ــال% 18.9 الحكوم ــى إىل نح ــو
. 2019 خ ــال ع ــام
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: أسوء عائد
أك ــد رئي ــس مجل ــس إدارة بن ــك الخلي ــج الرئي ــى التنفي ــذى لرشك ــة صناع ــات الغان ــم عم ــر الغان ــم
أهمي ــة امل ــوارد البرشي ــة موضح ــا أن دول ــة الكوي ــت تنف ــق مبال ــغ تف ــوق تل ــك الت ــي تنف ــق ع ــى
الطال ــب يف كث ــر م ــن ال ــدول املتقدم ــة كأملاني ــا وكن ــدا واململك ــة املتح ــدة وفرنس ــا إال أن النات ــج ال
 لي ــس ه ــذا فق ــط ب ــل لدين ــا أس ــوء عائ ــد مقارن ــة بأغل ــب دول, يت ــاىش م ــع حج ــم ذل ــك اإلنف ــاق
.) 2017 \ 9 \ 27 الع ــامل باملقارن ــة م ــع حج ــم اإلنف ــاق ع ــى القط ــاع التعليم ــى ( القب ــس

: تجربة فاشلة
 خــرا عــن إيقــاف تجربــة تدريــس اللغــة الفرنســية يف املرحلــة2017 \ 9 \ 26 نــرت القبــس بتاريــخ
 ك ــا أش ــارت الجري ــدة إىل أن البن ــك ال ــدوىل ق ــد أخط ــر,/ املتوس ــطة بع ــد عام ــن م ــن تطبيقه ــا
 مش ــددة, وزارة الرتبي ــة ب ــأن الط ــاب يعان ــون ضعف ــا يف اللغ ــة العربي ــة والرياضي ــات والعل ــوم
. ع ــى رضورة اإلهت ــام به ــذة امل ــواد
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نــغـــــــــــــــزات

وأخيرا صدر قرار الفصل
وافقــت اللجنــة التنفيذيــة بهيئــة التطبيقــى عــى املقــرح
املتقـــدم بفصـــل برنامـــج اللغـــة الفرنســـية عـــن قســـم
اللغــة اإلنجليزيــة كــا وافقــت عــى تغيــر مســمى علــوم
املكتب ــات واملعلوم ــات إىل قس ــم دراس ــات املعلوم ــات
 .كـــا قـــررت عقـــد اختبـــارات القـــدرات يف مقـــر كليـــة
الدراســات التكنولوجيــة بــدال من عقدهــا بجامعــة الكويت

موجه إلى إدارة شــئون هيئتي التدريس والتدريب:

هل صحيح أن معامالت تسوية أوضاع مبتعثي كليات الهيئة بالعارضية تستغرق تقريبا ربع املدة التي قضاها هؤالء
املبتعثون يف الخارج للحصول عىل شهاداتهم العلمية؟

تمكين المرأه بالعلوم

أساتذة لم يتسلموا
مستحقاتهم منذ عامين
نـــرت القبـــس بتاريـــخ  9أكتوبـــر  2017ترصيحـــا ألحـــد
العمــداء املســاعدين ألحــدى الكليــات أن بعــض األســاتذة
مل يتســلموا مخصصاتهــم املالية املســتحقة عــى دورات
قدموه ــا من ــذ عام ــن .
مالحظــة  :الميــت هــذا الخــر بصلــة إىل هيئــة التطبيقــى
مــن قريــب أو بعيــد ولكنــه يتعلــق بكليــة الرتبيــة بجامعــة
الكويــت .

تخفيض رواتب الطلبة
المبتعثين
امتعــض الكثــرون مــن قــرارات الخدمــة املدنيــة بتعديــل
أســعار الــرف ملبتعثــى الديــوان والجهــات األخــرى
ويف هــذا الســياق أكــدت وزارة التعليــم العــاىل أن قــرار
توحيد ســعر العمالت للمخصصــات املالية خاص مببتعثى
دي ــوان الخدم ــة املدني ــة م ــن موظف ــي الدول ــة وال يش ــمل
الطلبــة املبتعثــن مــن قبلهــا .
وقالــت الوكيلــة املســاعدة لشــؤون البعثــات واملعــادالت
والعالق ــات الثقافي ــة بال ــوزارة د.فاطم ــة الس ــنان  ,إن ق ــرار
توحي ــد س ــعر العم ــات خ ــاص مببتعث ــى دي ــوان الخدم ــة
املدني ــة م ــن موظف ــي الدول ــة فق ــط  ,وأن املخصص ــات
الش ــهرية للطلب ــة املبتعث ــن م ــن التعلي ــم الع ــاىل ك ــا
هــى ومل يطــرأ عليهــا تغيــر وســيتم إيداعهــا يف أوقاتهــا
املحددة وذكرت أن هناك قواعد وقررات تشمل املوظفني
املبتعث ــن الس ــتكامل الدراس ــات العلي ــا م ــن قب ــل دي ــوان
الخدمــة املدنيــة ســواء مخصصــات ماليــة أو إجــازات مــن
جهــة العمل وفــق مايقــرره قانون ونظــام الخدمــة املدنية
يف ش ــأن املنقطع ــن ع ــن العم ــل ال تنطب ــق ع ــى الطلب ــة
املبتعثــن مــن وزارة التعليــم العــاىل يف الخــارج .

«ديوان الكندري»
ّ
يكرم د .أحمد عرفه

يف جــو أرسي وأخــوي ،كـ ّرم ديوان أبنــاء املرحــوم عبدالرحمن
الكن ــدري الدكت ــور أحم ــد ماه ــر عرف ــة م ــن قب ــل م .فيص ــل
املضــف ،بحضور جمــع غفري من رواد ديوانية أبنــاء عبدالرحمن
الكن ــدري .وأقي ــم ع ــى رشف الحارضي ــن مأدب ــة عش ــاء ،ت ــم
بعدهــا تســليم الــدرع.

سؤال برئ

عيادة طبية في
التربية األساسية
أعلنــت منطقــة الفروانيــة الصحيــة التابعــة لــوزارة الصحــة
وكلي ــة الرتبي ــة االساس ــية التابع ــة للهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم
التطبيقــى والتدريــب عزمهــا إتشــاء عيــادة طبيــة لخدمــة
الــكادر التعليمــى واالدارى و 25ألــف طالبــة يف الكليــة
وقـــد تـــم إفتتـــاح العيـــادة صبـــاح يـــوم 2017 \ 10 \ 3
تح ــت رعاي ــة عمي ــد الرتبي ــة األساس ــية وبحض ــور مدي ــر
إدارة منطقــة الفراونيــة الصحيــة ومختار منطقــة العارضية
وومثلــن عــن الهــال األكــر الكويتى وحشــد مــن الضيوف
واألس ــاتذه والطالب ــات واإلداري ــات .

ال معادلة لمقررات
“ التجارية “ في الحقوق
جريدة الجريدة 2017 \ 9 \ 28
أكد العميد املســاعد للشؤون الطالبية يف كلية الحقوق بجامعة
الكويــت د .عبدالله الرمييض أن اختــاف املناهج واملوضوعات
والدراســية ومــدة تدريســها بــن “ الحقــوق “ وكليــة الدراســات
التجاريــة بالهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــى والتدريــب يحتــم
عــدم معادلة املــواد الدراســية لخريجــى التجاريــة الراغبني يف
اســتكامل الدراســة بالحقــوق  ,نظــرا ألن كليــة الحقــوق نعتمــد
النظــام الســنوى يف دراســة املقــررات القانونيــة  ,ولكــن طلبــة
الدراس ــات التجاري ــة يتبع ــون النظ ــام الفص ــى ( الك ــورس )
مام يعطى اختالفات شاسعة بني الدراسة بالكليتني .

فتح  946شعبة جديدة
بالتطبيقي
الصحف الكويتية 2017 \ 10 \11
أعلــن رئيــس لجنــة الربامــج واألنشــطة رئيــس اللجنــة الطالبيــة
بالتكلي ــف يف االتح ــاد الع ــام لطلب ــة ومت ــدرىب الهيئ ــة العام ــة
للتعلي ــم التطبيق ــى والتدري ــب ابراهي ــم الح ــادى فت ــح 946
ش ــعبة دراس ــية زي ــادة ع ــى الش ــعب املطروح ــة يف الع ــام
امل ــاىض مبختل ــف كلي ــات الهيئ ــة
وقـــال الحـــادى ان كليـــة الرتبيـــة االساســـية فـــازت بنصيـــب
االس ــد م ــن تل ــك الش ــعب الدراس ــية  ,كونه ــا م ــن أك ــر كلي ــات
الهيئ ــة بالكثاف ــة الطالبي ــة  ,حي ــث بلغ ــت الش ــعب الت ــي زادت
عــن العــام املــاىض بالكليــة بنــات  501شــعبة بــكل الفصــول
الدراس ــية  ,وفي ــا يخ ــص الفص ــل الصيف ــي ت ــم دع ــم ميزاني ــة
الهيئـــة بنســـبة  80يف املئـــة وتـــم طـــرح  472شـــعبة إضافـــة
مل ــا ت ــم طرح ــه يف الع ــام امل ــاىض .

إخراج المعلمين
من عباءة
الخدمة المدنية

أعلن ــت د .فاي ــزة الخ ــرايف املدي ــرة الس ــابقة لجامع ــة الكوي ــت
عــن رعايــة صاحــب الســمو أمــر البــاد الشــيخ صبــاح األحمــد
ملؤمتــر “ القيــادات النســائية يف العلــوم والتكنولوجيــا “ الــذي
مــن املقــرر انعقــاده يف الفــرة مــن  23حتــى  25أكتويــر تحــت
شــعار “ متكــن املــرأة بالعلــوم “ يف مقــر الصنــدوق العــرىب
للتنميــة اإلقتصلديــة واألجتامعيــة
وقالــت د  .الخــرايف إن املؤمتــر ينعقــد يف هــذا العــام ليحقق
األه ــداف التالية :
 االحتفــال بالذكــرى العــارشة ملؤمتــر “ القيــادات النســائية يفالعلــوم والهندســة والتكنولوجيــا “
 واالحتف ــاء بالقي ــادات النس ــائية العلمي ــة الكويتي ــة ع ــى وج ــهالخص ــوص واإلقليمي ــة والدولي ــة عموم ــا
 التمكــن الوظيفي للنســاء من خلفيات متعــددة يف تخصصاتالعل ــوم والهندس ــة والتكنولوجي ــا م ــن خ ــال ع ــرض قص ــص
نجاحهن  ,ومســرة أشــهر العاملات من العامل العــرىب والدوىل
 ,وانع ــكاس مس ــاهامتهن وإنتاجه ــن العلم ــى ع ــى تط ــور أداء
املؤسس ــات الت ــي يعمل ــن به ــا ويف إح ــداث نقل ــة نوعي ــة يف
نشــاطها ومنتجاتهــا وأثــر ذلــك يف االقتصــاد الوطنــى
 بناء قــدرات العامالت بالعلوم يف بداية ســلمهن الوظيفي يفمجــال العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة وذلك من خالل إنشــاء
شــبكة للتواصــل وتبادل املعرفة واملشــاركة يف النتــاج العلمى .
 تشــجيع الشــابات الكويتيــات عــى االنخــراط يف التخصصــاتالعلمية والتكنولوجية والهندســية لتفتــح امامهن طاقات للتفوق
والنج ــاح في ــا بع ــد حت ــى وإن توجه ــن ملس ــارات مهني ــة غ ــر
أكادمييــة أو بحثيــة

كادر جديد  +تفعيل البحث
العلمى
خال ــص الته ــاىن للهيئ ــة االداري ــة الجدي ــدة لجمعي ــة أعض ــاء
هيئـــة التدريـــس بجامعـــة الكويـــت هـــذا وقـــد قـــال رئيـــس
جمعي ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بجامع ــة الكوي ــت الدكت ــور
إبراهيــم الحمود إن الهيئة ومــن أجل االرتقاء بأهــداف الجامعة
وتحقيــق متيزهــا فإنها قــد ابتــدأت اعاملهــا بتبنى اقــراح الكادر
الجدي ــد العض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية ال ــذي تق ــدم ىب الدكت ــور
عبدالل ــه س ــهر يف الجمعي ــة العمومي ــة ومت ــت املوافق ــة علي ــة
وااللت ــزام ب ــه لذل ــك ت ــم إنش ــاء لجن ــة خاص ــة تح ــت مس ــمى
“ لجن ــة كادر أعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية “ برئاس ــة نائ ــب رئي ــس
الهيئ ــة األداري ــة م ــن أج ــل تقدي ــم املق ــرح بش ــكل تفصي ــى
يحق ــق طم ــوح اعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية.
وأضــاف ان اخــر كادر تــم إقــراره يعــود إىل عــام  2006ومتــت
زيــادات كبرية عىل مرتبــات الوظائف املختلفــة يف الدولة خالل
الس ــنوات املاضي ــة يف الدول ــة خ ــال الس ــنوات املاضي ــة يف
حــن بقــى كادر أعضــاء الهيئــة التدريســية دون حــراك فاصبــح
االس ــتاذ الجامع ــى يف مرتب ــة متاخ ــرة بذي ــل س ــلم الروات ــب يف
الدولــة وهــذا ال ميكــن قبولــة او التســليم بــه حيــث إن التعليم
الجامع ــى يع ــد أه ــم ص ــور التنمي ــة البرشي ــة وي ــؤدى حت ــا
وباللــزوم لتقــدم األمــة ورقيهــا .

أك ــد وكي ــل وزارة الرتبي ــة د .هيث ــم األث ــرى إن مث ــة مش ــاريع مس ــتقبلية قي ــد الدراس ــة حالي ــا يف
الــوزارة ومحورهــا الرئيــى هــو املعلــم ومــن أهمهــا إيجــاد ترشيــع خــاص يعنــى مبهنــة املعلــم
وإخراجه ــا م ــن عب ــاءة قان ــون الخدم ــة املدني ــة ال ــذي وض ــع لإلداري ــن وال يتناس ــب م ــع طبيع ــة
عم ــل املعل ــم  ,الت ــي تقت ــى تنظي ــا خاص ــا  ,مش ــددا ع ــى ان ــة يج ــب أن يك ــون املعل ــم مختلف ــا
ع ــن اإلدارى يف التعي ــن والتقيي ــم والرتقي ــات  ,ويج ــب أن يع ــاد النظ ــر يف ه ــذه األم ــور بإيج ــاد
ترشي ــع يتواف ــق وطبيع ــة مهن ــة التعلي ــم .
نشرة دورية تصدرها اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية
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أخيــــــــــــــــــرة

الفرق بين جامعة جابر األحمد وفصل «التطبيقي»
منقول من جريدة الجريدة  13أكتوبر 2017
ســـعدت كثـــرا ً للقـــرار الـــذي أصـــدره معـــايل وزيـــر الرتبيـــة
الدكتـــور محمـــد الفـــارس بتشـــكيل لجنـــة ملراجعـــة مرســـوم
جاب ــر األحم ــد برئاس ــة األخ والزمي ــل األس ــتاذ الدكت ــور عي ــى
األنصــاري ملعرفتــي املســبقة مبقدرتــه اإلداريــة والفنيــة وســعة
أفق ــه وتقبل ــه لل ــرأي وال ــرأي اآلخ ــر ،راجي ـاً ل ــه وللزم ــاء أعض ــاء
اللجنــة التوفيــق والســداد ملــا هو خــر وصــاح مســرة التعليم
يف وطنن ــا الغ ــايل الكوي ــت.
عـــودا ً لألحـــداث التـــي ســـبقت إقـــرار مرســـوم جامعـــة جابـــر
األحم ــد يف ع ــام  2012مل ــا له ــا م ــن أهمي ــة يف فه ــم الكيفي ــة
الت ــي انح ــرف فيه ــا مس ــار قان ــون الجامع ــة عن ــد مناقش ــته يف
اللجنــة التعليميــة مبجلس األمة ،ويف املداولتــن األوىل والثانية
والتفاصيــل التــي حالــت دون إقــراره بالصيغــة التــي قــدم فيهــا
م ــروع “جامع ــة جاب ــر األحم ــد للعل ــوم التطبيقي ــة”.
لقــد انطلــق مرشوع إنشــاء جامعــة جابــر األحمد من فكــرة فصل
التعليــم التطبيقــي والتدريــب ،حيــث تبنتــه رابطــة أعضــاء هيئة
التدريــس ومجموعــة مــن الزمــاء مــن أعضــاء هيئــة التدريــس،
وق ــد ترشف ــت ب ــأن أك ــون ضم ــن ه ــذا الفري ــق وبدع ــم كام ــل
مــن اتحــاد طلبــة “التطبيقــي”.
ه ــذا التح ــرك أمث ــر ع ــن حش ــد قراب ــة أربع ــن نائب ـاً يف مجل ــس
األمــة  2009لكــن الوقــت مل يســعفنا ،حيــث ُحــل مجلــس األمــة
قب ــل عرض ــه ،لكنن ــا مل نستس ــلم فأعدن ــا الك ـ ّرة ع ــى املجل ــس

املبطــل األول ،ويف هــذه املــرة وافقــت الحكومــة عــى القانون
لكنه ــا أرصت ع ــى إس ــقاط بقي ــة كلي ــات الهيئ ــة م ــن مس ــودة
القانــون ،واالكتفــاء بكليــة الرتبيــة األساســية والعلــوم الصحية،
ويف أثن ــاء ع ــرض امل ــروع يف مداولت ــه األوىل أس ــقطت كلي ــة
العلــوم الصحيــة أيضـاً ،وبعــد التواصــل مــع اللجنــة التعليميــة
تــم االتفــاق عــى إدراج كليــة العلــوم الصحيــة ضمــن القانــون،
إال إن إرصار الحكومـــة يف حينهـــا وتهديدهـــا بإرجـــاع القانـــون
ح ــال دون ذل ــك يف مداولت ــه الثاني ــة.
أثنـــاء املداولـــة الثانيـــة ،وبطلـــب مـــن الســـيد عـــي الراشـــد،
ولالســتئناس بالــرأي األكادميــي ،متــت دعــويت حيــث دار نقــاش
يف الصف ــوف الخلفي ــة بحض ــور الس ــيد محم ــد الصق ــر والس ــيد
مــرزوق الغانم والســيد صالــح عاشــور والدكتور فيصل املســلم
والدكتــور عبدالحميــد دشــتي والســيد أحمــد الري حــول إمكانيــة
تقدي ــم طل ــب تعدي ــل لض ــم كلي ــة العل ــوم الصحي ــة ،إال أن ــه
بع ــد املش ــاورات غلب ــت املصلح ــة العام ــة ورضين ــا بالواق ــع،
حيـــث أخذنـــا وعـــدا ً مـــن الدكتـــور جمعـــان الحربـــش بطلـــب
تعدي ــل بع ــد ص ــدور املرس ــوم.
ولك ــن م ــع م ــرور ه ــذه الس ــنوات ف ــإن القان ــون مل ي ــر الن ــور
بســبب خلــل يف صياغة بعــض املــواد املتعلقة بتشــكيل مجلس
اإلدارة ،واختي ــار رئي ــس الجامع ــة ،ناهي ــك ع ــن تفري ــغ القان ــون
م ــن محت ــواه ،وال ــذي بن ــي باألص ــل ع ــى فك ــرة فص ــل كلي ــات

التطبيقي وإنش ــاء جامعة تطبيقية.
هــذا التفريــغ جعــل مــن الصعوبة
مب ــكان امل ــي قدم ــا يف تنفي ــذ
املرســـوم الفتقـــاره للمتطلبـــات
األساســية التــي تحتاجهــا الجامعــة
من خدمات املساندة ،وبنى تحتية
ومب ــان الحتض ــان بقي ــة الكلي ــات،
ومقــر اإلدارة والعــادات النوعية ،أ .د .فيصل الرشيفي
ويف حال ــة إرصار متخ ــذ الق ــرار ع ــى امل ــي يف القان ــون دون
الرجــوع إىل أصــل املــروع واالســتفادة مــن فكــرة الفصــل فــإن
علي ــه أن ينظ ــر كي ــف س ــيعالج تل ــك اإلش ــكاالت ،والت ــي حتــاً
ل ــن تك ــون يف متن ــاول الي ــد خ ــال الس ــنوات القليل ــة القادم ــة،
ناهي ــك ع ــن الكلف ــة املالي ــة عالي ــة الثم ــن.
أخ ــرا ً مرس ــوم إنش ــاء جاب ــر األحم ــد علي ــه بع ــض املالحظ ــات
األكادميي ــة؛ ألن ــه أوج ــد كلي ــات ق ــد ال يحتاجه ــا س ــوق العم ــل
ككليــة القانــون ،وأهمــل كليــات أخــرى ككليــة العلــوم الصحيــة
والتمريض والطب املســاعد رغم حاجة البلد لتلك التخصصات،
واألمــل مــا زال معقودا ً عىل لجنــة األخ الدكتور عيــى األنصاري
يف تبن ــي بع ــض االقرتاح ــات املثم ــرة ،والت ــي ق ــد تس ــاهم يف
معالج ــة مثال ــب القان ــون م ــن الناحي ــة القانوني ــة واألكادميي ــة
ل ــي ت ــرى الجامع ــة الن ــور.

ردا على جريدة القبس

تهانينا للدكتور أحمد الحنيان
أخل ــص الته ــاين الت ــي تص ــل م ــن القل ــب إىل القل ــب ،وأجم ــل الته ــاين
الت ــي يس ــتحقها إنس ــان مب ــدع ومبتك ــر ،لذل ــك تتق ــدم أرسة تحري ــر
“رابطــة نيــوز” بخالــص تهانيهــا القلبيــة للدكتــور أحمــد الحنيــان رئيــس
اللجن ــة الثقافي ــة الس ــابق ومؤس ــس ورئي ــس تحري ــر الرابط ــة “رابط ــة
نيــوز” ،وتــأيت تلــك التهــاين مبناســبة عودتــه لحضــن الكويــت وكتابــة
األخــر عــن مجموعــة أبحاثــه العلميــة عــن العامــن  201/2016خــال
رحل ــة تفرغ ــه العلم ــي الت ــي قضاه ــا بأع ــرق جامع ــات ماليزي ــا.
ويعــرض الكتــاب الدراســات البحثيــة التــي قــام بهــا املؤلــف ونرشهــا
خــال فــرة التفــرغ العلمــي ،ويحتــوي عــى االبحــاث وأوراق العمــل
الت ــي أنج ــزت ون ــرت خ ــال إج ــازة التف ــرغ العلم ــي الت ــي ب ــدأت يف
شــهر ســبتمرب  2015إىل شــهر ســبتمرب  ، 2017حيــث كانــت فــرة مــن
الجه ــد املكث ــف للمؤل ــف الكتس ــاب العل ــم ،لي ــس فق ــط يف املج ــال
العلمــي ولكــن كذلــك عــى املســتوى الشــخيص ،مــا أعطــى املؤلــف
الفرص ــة للعم ــل ع ــن كث ــب م ــع الباحث ــن واألكادميي ــن يف مج ــال
التخص ــص ،وس ــاعده ط ــوال ف ــرة الدراس ــة والبح ــث والن ــر.
ويغط ــي الكت ــاب (  232صفح ــة م ــن القط ــع الكب ــر ) االبح ــاث ذات
الطاب ــع النظ ــري والتطبيق ــي ،وتش ــمل تخصص ــات متنوع ــة يف مج ــال
الحاسوب مثل هندسة الربمجيات ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،

الرابطة زمان
أص ــدرت الرابط ــة يف يوني ــو  1994الع ــدد األول م ــن مجلته ــا
“ص ــوت الرابط ــة” وكان العن ــوان الرئي ــس له ــذا الع ــدد ه ــو
(الرابطــة بــن الحــارض واملــايض) وتضمــن العــدد صــورا لكل
مــن املدير رقــم  3بعمر الهيئــة الدكتور عبدالرحمــن املحيالن
وال ــذي ت ــم اختي ــاره وزي ــرا للصح ــة ،وكذل ــك ضم ــت ص ــورا
للمدي ــر رق ــم  4للهيئ ــة د .حم ــود املض ــف ،إضاف ــة لص ــورا
لرئي ــس الرابط ــة آن ــذاك د .محم ــد البص ــري.
أمـــا العـــدد الثـــاين للمجلـــة للمجلـــة فقـــد صـــدر يف مايـــو
( 1995بع ــد  10س ــنوات م ــن تأس ــيس الرابط ــة) ولذل ــك فق ــد
كان العن ــوان الرئي ــس له ــذا الع ــدد ه ــو (إنج ــازات الرابط ــة
يف عـــر ســـنوات).
نتمنى عمرا ً مديدا ً للرابطة ومزيدا ً من اإلنجازات.
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وال ــذكاء االصطناع ــي ،والتفاع ــات
الحاســـوبية البرشيـــة ،ووســـائل
التواص ــل االجتامع ــي ،م ــع الرتكي ــز
عـــى التعلـــم االلكـــروين.
وقــد تعــاون املؤلــف مــع مجموعــة
مــن الباحثــن واملختصــن يف هذه
املجاالت من جهات أكادميية متنوعة،
مام ســاعد وســاهم بإنتــاج ونرش هــذه االبحــاث خالل هــذه الفرتة.
ويشــتمل الكتــاب عــى  15بحثــا منشــورا 11 ،بحــث منهــا يف مجــات
علميــة عامليــة محكمــة وعــدد  4ابحــاث منشــورة يف مؤمتــرات علميــة،
كــا تــم نــر احدهــا كفصــل يف كتــاب علمــي.
ك ــا تغط ــي االبح ــاث واالوراق العلمي ــة يف ه ــذا املجل ــد التط ــورات
الحديث ــة يف التخص ــص ذات الطاب ــع النظ ــري القاب ــل للتطبي ــق.
والهــدف مــن اصــدار هــذا املجلــد هــو توثيــق العمــل البحثــي للمؤلف
وال ــذي ت ــم خ ــال ف ــرة التف ــرغ العلم ــي ليت ــم ن ــره ع ــى نط ــاق
واســع حتــى يصــل إىل أكــر عــدد مــن املهتمــن يف مجــال التخصــص.
ك ــا يه ــدف املؤل ــف لع ــرض ه ــذا الكت ــاب للمعني ــن لالس ــتفادة م ــن
نتائ ــج الدراس ــات واالبح ــاث والتع ــرف ع ــى م ــا ميك ــن تطبيق ــه عملي ــا.

اإلرتزاق موجود في كل
المهن بما فيها الصحافة
نــرت القبــس بتاريــخ  14أكتوبــر  2017تحقيقا
صحافيــا عن اإلصالح التعليمى يف البالد بعنوان
“ التدريــس تحــول مــن رســالة إىل إرتــزاق “ ولنــا
وقفــة مــع هــذا العنــوان لألســباب التالية :
 - 1يســئ العنــوان إىل مهنــة التدريــس مبختلــف
املســتويات وال يعــر عــن حقيقــة الوضــع وهى
أن الغالبي ــة العظم ــى م ــن املدرس ــن وأعض ــاء
هيئـــة التدريـــس يدركـــون أهميـــة الرســـالة يف
مهنته ــم  .وس ــبق لن ــا أن نرشن ــا ع ــن ذل ــك يف
العـــدد الثالـــث مـــن مجلـــة صـــوت الرابطـــة
الصـــادرة يف ينايـــر  1996بعنـــوان “ األســـاتذة
ب ــن الوظيف ــة والرس ــالة” .
 - 2اإلرتــزاق موجــود يف جميــع املهــن مبــا فيها
الصحاف ــة وكذل ــك “ الرس ــالة “ ايض ــا موج ــودة
بكــرة يف جميــع املهــن وأولهــا الصحافــة.
 - 3إقتبســت القبــس العنــوان املشــار إليــه مــن
كلامت للدكتور فايز
ﻣﺤﻠﻴﺎ ت
الظفـــرى الـــذي
كان يتح ــدث ع ــن
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الرتبيـــة جامعـــة
الكويـــت وليـــس
عـــن املدرســـن
بصف ــة عام ــة.
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