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قــال الناطــق الرســمي للرابطة د .أحمــد الهيفــي أن الرابطة
والهيئــة التدريســية بكليــات الهيئــة اســتقبلت بارتيــاح بالغ
خــر تعيــن د .عــي املضــف مديــرا عامــا للهيئة.
وأوضــح د .الهيفــي ان اختيــار د .املضــف لهــذا املنصــب
خطــوة مباركــة كونــه أحــد أبنــاء الهيئــة ولديه اطــاع كامل
ع ــى كاف ــة الصعوب ــات الت ــي تواج ــه الهيئ ــة وبالقضاي ــا
العالقــة التــي كانــت تبحــث عــن حــل.
وختــم د .الهيفــي ترصيحــه بالتأكيــد عــى أن الرابطــة متد
ي ــد التع ــاون للدكت ــور املض ــف لتحري ــك املي ــاه الراك ــدة
وحــل العديد مــن القضايــا األكادميية وتذليــل الصعوبات
التـــي تواجـــه الهيئـــة التدريســـية ،وأن الرابطـــة ســـتكون
ل ــه عون ــا وتتمن ــى ل ــه الس ــداد والتوفي ــق يف أداء منصب ــه
الجدي ــد ال ــذي ه ــو أه ــا ل ــه ،وأن لديه ــا أم ــل وتف ــاؤل
بإنج ــاز العدي ــد م ــن امللف ــات.

اللقــــاء األول للهيــئــة اإلدارية للرابـطـــة بالمديــر العــــام
عقــد أول اجتــاع للهيئــة اإلداريــة للرابطة
مع مديــر عام الهيئة د .عــي فهد املضف
يــوم  5أبريل  ،2018وقد اتســم االجتامع

د .علي المضف في أول
ص 18،17،16
زيارة له للرابطة
السويط :نأمل من مجلس الوزراء
حسم قضية فصل القطاعين
استعدادا لرؤية الكويت 2035
أك ــدت الرابط ــة يف ترصي ــح صح ــايف لرئي ــس الهيئ ــة اإلداري ــة
د .س ــليامن الس ــويط متس ــكها مبوقفه ــا الداع ــم لقضي ــة فص ــل
القطاع ــن ،وبأنه ــا يحدوه ــا األم ــل والتف ــاؤل مبجل ــس ال ــوزراء
إلق ــرار عملي ــة الفص ــل للب ــدء بتنفيذه ــا وإعط ــاء الفرص ــة ل ــكال
القطاعــن لالرتقــاء مبخرجاته ،وذلــك توافقا مــع الرغبة األمريية
الســامية الراميــة لتطويــر التعليــم ومؤسســاته ومخرجاتــه ،وال
شــك أن هــذا التطويــر يجــب البــدء بــه فــورا مــن خــال عمليــة
فصــل القطاعــن واالســتعداد لرؤيــة الكويــت  2035ومــا تتطلبه
م ــن تأهي ــل ك ــوادر كويتي ــة ش ــابه للمش ــاركة يف تحقي ــق تل ــك
الرؤي ــة.
وأكــدت الرابطــة اعتزازهــا وفخرهــا بقطــاع التدريــب ومــا يقــوم
ب ــه م ــن دور وطن ــي رائ ــد يف تزوي ــد س ــوق العم ــل بالك ــوادر
الوطنيــة املســاندة والحرفيــة ،إال أن طبيعــة كل قطــاع تختلــف
كليــا عــن اآلخــر ،وتداخــل كال القطاعــن يعيــق عمليــة التطويــر
ب ــكل منه ــا ،وم ــن هن ــا فهن ــاك رضورة قص ــوى إلمت ــام عملي ــة
الفصــل لتمكــن كل قطــاع من تطويــر ذاتــه واالرتقــاء مبخرجاته
والحفـــاظ عـــى هويتـــه والقيـــام بـــدوره الوطنـــي يف تخريـــج
الك ــوادر املن ــوط ب ــه تخريجه ــا.

أسرة التحرير
رئيس التحرير

م .فــواز الـرشـيــــــــدي
االشراف العام

د.أحـــــمـــدعـــــرفــــــــــة
هيئة التحرير

م .أحـمـــــــــد مكــــــادي

د .سـويــــــلــــم محــمــد

د .أحـــــمـــــد مـنـــــدنــــــي

أ .عـــــــــــــادل حـــمــــودة

د .حنـــــــــان المـزيــــــدي

أ .عبدالنــــــاصر محمـود

بــروح التعــاون واملحبة والجديــة يف حل
القضايــا التي تهــم أعضاء هيئــة التدريس
بالهيئ ــة .وق ــد رح ــب مدي ــر ع ــام الهيئ ــة

بوف ــد الرابط ــة ،مؤك ــدا ً ع ــى أهمي ــة م ــد
جسور التعاون والتواصل ،متمنيا ً استمرار
تلــك اللقــاءات لحل مشــاكل األســاتذة.

بداية الغيث قطرة...
جالســا بجانــب أخــويت حــول موقــد الحطــب ،يف ليلة شــتوية بــاردة،
ً
نســتمع ألحاديث والدي وحكاياته ،ونحتيس مرشوب الشــتاء الساخن،
ـن،
يف رحلــة بريــة كــا هــي عادتنــا الســنوية؛حينها كنــت صغــر السـ ّ
إىل درجــة أنــه مل يكــن يشــدين مــن أحاديــث والــدي الكثــرة والقيمــة
والتـــي كانـــت يف مجملهـــا تنحـــر يف حكايـــات أبطالهـــا فرســـانشــبه الجزيــرة العربيــة وعــن نبــل أخالقهــم -إال ذاك البخــار الخــارج
م ــن ف ــم أيب م ــن ب ــرودة الج ــو وه ــو ينعك ــس ع ــى ض ــوء ال ــراج
املعل ــق يف وس ــط الخيم ــة .فج ــأة ،س ــاد الصم ــت ،ح ــن س ــقطت
قط ــرة م ــن امل ــاء ع ــى س ــقف خيمتن ــا ،فق ــال أخ ــي" :ج ــاء املط ــر"،
ف ــرددت مس ــتنك ًرا" :إن ــه مل يك ــن مط ـ ًرا ب ــل إنه ــا قط ــرة م ــاء فق ــط"،
ـا (بداي ــة الغي ــث قط ــرة)!
فس ــمع أيب أحاديثن ــا الجانبي ــة ،وعل ــق قائ ـ ً
مل أس ــتوعب حينه ــا املعن ــى الدقي ــق لتل ــك العب ــارة ،لك ــن كل م ــا
أذكــره أنــه مل متــض دقائــق عــى مقولــة أيب -غــر املفهومــه بالنســبه
يل حينهــا -إىل أن أنهمــرت األمطــار الغزيــرة عــى خيمتنــا الصغــرة،
أول إىل مئــات  ..بل آالف
وتحولــت تلــك القطــرة اليتيمــة التــي وصلتنــا ً
مــن القطــرات املتتابعــة ،وأرتــوت األرض ،بــل وســالت الوديــان مــن
زخاتهــا .وأنــا يحفنــي الذهــول مــن كيفيــة معرفــة أخــي لقــدوم املطر
قبــل أوانــه ،ومــن صــوت الــرق الــذي بــدأ يرتفــع شــيئًا فشــيئًا . ..
ـرت بعدهــا ،وكــرت معــي مقولــة أيب ،التي انغرســت ذاك املســاء
كـ ُ
يف ذهن ــي والت ــي س ــقاها الل ــه م ــن قطرت ــه األوىل  ..وم ــن أخواته ــا
 ..ب ــل وم ــن الزخ ــات الكث ــرة الت ــي حب ــاين الل ــه به ــا لس ــنوات تالي ــة
عديــدة ،فرضبــت هــذه البــذرة جذورهــا يف نفــي ،وارتفــع ســاقها
الشـــاهق إىل عقـــي ،وامتـــدت أغصانهـــا الخـــراء املتشـــابكة يف
ذهن ــي ،وأزه ــرت مث ــا ًرا يانع ــة . ..
وحــن بــدأت مــدارك تفكريي تتســع ،وأخــذت صــورة الحيــاة املبهمة
تتضــح حي ًنــا بعــد حــن ،مل تنفــك هــذه العبــارة يف توجيــه مجمــل
ســلوكيات حيــايت ،بــل أصبحــت يف كثــر مــن األحيــان مبثابــة الحــل
الس ــحري للمش ــاكل والعقب ــات الت ــي تواجهن ــي ،وبات ــت ب ــارق األم ــل
كل مــا أوصــدت الحيــاة أمامــي أبــواب تفائلهــا ،وأغلقــت أيــادي اليأس
أقفالهــا ،إىل أن أضحــت مبثابــة مصباحــي الســحري الــذي جــاء ذكــره

االفتتاحية ..بقلم د .ســـليمان شالل السويط
يف قصــة عــاء الديــن . ..
ـس بقيم ــة عب ــارة أيب
ولك ــن ،وع ــى الرغ ــم م ــن كل م ــا س ــبق ،مل أح ـ ّ
مثــل إحســايس بقيمتهــا حينــا أكرمنــي زميــايت وزمــايئ يف الهيئــة
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب ،حينام قامــوا باختيــاري ألكون
ـا له ــم يف الهيئ ــة اإلداري ــة لرابط ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس يف
ممث ـ ً
دورتهــا الحاليــة ،وبنتيجــة نجــاح باهــرة ،بــل غــر مســبوقة يف تاريــخ
نتائــج انتخابــات الرابطــة منــذ تأسيســها ،وازدادت املســؤوليات عــي
حـــن زاد إكرامهـــم يل وترشيفهـــم عندمـــا قدمنـــي أعضـــاء الهيئـــة
اإلداريـــة مشـــكورين ألكـــون رئيســـا ً لهـــذه الرابطـــة الغاليـــة عـــى
قلوبن ــا جمي ًع ــا . ..
فم ــن لحظ ــة تحم ــي له ــذه املس ــئوليات الكب ــرة ،وأن ــا م ــدرك كل
اإلدراك أن هــذا الكيــان التعليمــي الــذي ننتمــي إليــه جميعــا ينقصــه
ر مــن الترشيعــات التــي ترتقــي بــه إداريًــا ومال ًيــا ،ومــدرك أيضً ــا
الكثـ ُ
أن زمي ــايت وزم ــايئ ينقصه ــم أيضً ــا الكث ــر والكث ــر م ــن املطال ــب
والحقــوق واملســاواة مــع املؤسســات التعليميــة النظرية ،بــل إدرايك
يصــل أيضً ــا لحقيقــة مفادهــا أن رحلــة اإلصــاح طويلــة ،وأن بحرهــا
متالطــم وهائــج ،وأن الســاء ملبــدة بالغيــوم . ..
ولكــن مــا يســعد ويطمــن يف املوضــوع هــو أننــا يف رابطــة أعضــاء
هيئ ــة التدري ــس بدأن ــا فعل ًي ــا يف رحل ــة اإلص ــاح الطويل ــة والش ــاقة،
وأخــذت أرشعة اإلنجــازات باالرتفاع ،والحــت مشــاريع التغيري ظاهرة
للعيــان ،وبــدأت روح التفــاؤل تــدب يف نفوســنا مــن جديــد . ..
ن كثــرا ً لتلــك القطــرة اليتيمــة التــي وصلــت
لذلــك كــم أنــا اآلن مم ـ ٌّ
ع ــى س ــقف خيمتن ــا أوالً  ..ولحديث ــي الجانب ــي م ــع أخ ــي  ..وملقول ــة
أيب غ ــر املفهوم ــة يل حينه ــا  ..وإىل زخ ــات املط ــر املتتابع ــة الت ــي
وصلتن ــا ،وس ــتصل متالحق ــة ب ــإذن الل ــه...

خالل حفل استقبال المهنئين بديوان عام الهيئة

د .علي المضف :هدفي حل جميع المشاكل العالقة
واالرتقاء بأداء الهيئة إداريا وأكاديميا

تقــدم املديــر العــام الجديــد للهيئــة د .عــي املضــف بالشــكر والعرفــان إىل صاحــب
الســـمو أمـــر البـــاد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح حفظـــه اللـــه ورعـــاه
ع ــى منح ــه الثق ــة ،ك ــا توج ــه بش ــكره لس ــمو رئي ــس مجل ــس ال ــوزراء الش ــيخ جاب ــر
املبــارك ،وإىل معــايل وزيــر الرتبيــة ووزيــر التعليــم العــايل د .حامــد العازمــي عــى
ثقت ــه وترش ــيحه لت ــويل إدارة الهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم التطبيق ــي والتدري ــب.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ترصي ــح للصحافي ــن خ ــال حف ــل اس ــتقبال املهنئ ــن ال ــذي اقي ــم
بدي ــوان ع ــام الهيئ ــة صب ــاح االثن ــن  2018/4/2مبناس ــبة تولي ــه قي ــادة الهيئ ــة.
وتوج ــه د .املض ــف ألعض ــاء هيئت ــي التدري ــس والتدري ــب ومنتس ــبي الهيئ ــة برس ــالة
قــال فيهــا أنــه جــاء ولديــه هــدف وهــو حــل جميــع املشــاكل العالقــة مــن امللفــات
املوج ــودة ،وأيضــا ً االرتق ــاء ب ــأداء الهيئ ــة م ــن الناحي ــة االداري ــة واالكادميي ــة خاص ــة
وأن الهيئ ــة تذخ ــر بالطاق ــات والكف ــاءات الكب ــرة ،وبدع ــم ه ــذه الطاق ــات س ــرتقي
ب ــأداء التطبيق ــي إىل األفض ــل ع ــى كاف ــة املس ــتويات.
وحـــول رؤيتـــه يف فصـــل قطـــاع التعليـــم التطبيقـــي عـــن قطـــاع التدريـــب ،قـــال
أن هـــذا امللـــف بحاجـــة لبعـــض الوقـــت لدراســـته بشـــكل جيـــد ،مشـــرا ً إىل ان
لدي ــه آراء يف ه ــذا املل ــف ولكن ــه يحتف ــظ به ــا لح ــن االط ــاع ع ــى الق ــرارات الت ــي
اتخذه ــا م ــن قب ــل مجل ــس إدارة الهيئ ــة وإدارة التطبيق ــي ،مؤك ــدا أن م ــن أولويات ــه
االرتق ــاء ب ــأداء الهيئ ــة يف كاف ــة القطاع ــات أكادمييــا ً وإداريــا ً ،موضح ــا ان هن ــاك
العدي ــد م ــن االيجابي ــات والطاق ــات الت ــي الب ــد م ــن ابرازه ــا واالهت ــام بالعملي ــة
التعليمي ــة ،الفتــا ً إىل رضورة االهت ــام بالط ــاب والطالب ــات إلكس ــابهم الق ــدرات
الكافيــة ،إضافــة لتطويــر الربامــج الدراســية واملناهــج العلميــة ورفــع كفــاءة الهيئــة
التدريس ــية والتدريبي ــة.
وحـــول عمليـــة القبـــول للعـــام الـــدرايس الجديـــد ،أشـــار اىل وجـــود خطـــة ســـيتم
مناقشــتها خــال اجتامعــات إدارة الهيئة وســيتم عرضها عــى مجلــس إدارة الهيئة ومن
ث ــم رفعه ــا ملع ــايل وزي ــر الرتبي ــة ووزي ــر التعلي ــم الع ــايل لالط ــاع عليه ــا وم ــن ث ــم
اتخــاذ القــرار املناســب لحــل املشــاكل التــي كانــت تحــدث خــال األعــوام الســابقة.
وع ــن املناص ــب الش ــاغرة يف التطبيق ــي وه ــي منص ــب نائ ــب املدي ــر الع ــام لقط ــاع
التعلي ــم التطبيق ــي والبح ــوث ،ونائ ــب املدي ــر الع ــام لقط ــاع الخدم ــات األكادميي ــة
املس ــاندة ،ق ــال أن ه ــذه االم ــور تحت ــاج وق ــت لبحثه ــا م ــع وزي ــر الرتبي ــة ووزي ــر
التعلي ــم الع ــايل للب ــت فيه ــا.
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الرابطـــة عقــدت
جمعيتهـا العمومية
ونالت ثقة أعضائها
عقـــدت الرابطـــة جمعيتهـــا العموميـــة العاديـــة عـــن
الـــدورة النقابيـــة  2017/2015يـــوم  26نوفمـــر
2017وناقشـــت خاللهـــا التقريريـــن اإلداري واملـــايل،
واقيم ــت الجمعي ــة العمومي ــة بحض ــور كاف ــة أعض ــاء
الهيئ ــة اإلداري ــة للرابط ــة إضاف ــة لع ــدد م ــن أعض ــاء
الجمعيــة العموميــة ،وقــد كان الفتــا األجــواء األخويــة
الراقي ــة الت ــي تخلل ــت انعق ــاد الجمعي ــة العمومي ــة.
وقـــد افتتـــح فعاليـــات الجمعيـــة العموميـــة رئيـــس
الهيئ ــة اإلداري ــة أ .د مب ــارك عبدالل ــه ال ــذروة بتوجي ــه
شــكره للجمــوع األكادمييــة التــي منحــت ثقتهــا للهيئــة
اإلداري ــة لتمثيله ــا ع ــى م ــدار عام ــن كامل ــن س ــعت
الرابط ــة خالله ــا لب ــذل قص ــارى جهوده ــا لتحقي ــق
طموح ــات وآم ــال أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس،
وأوضــح د .الــذروة أن الرابطــة وبفضل اللــه ثم بفضل
دع ــم زمالئه ــا أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس حقق ــت جمل ــة
انج ــازات كان ابرزه ــا لق ــاء س ــمو ويل العه ــد الش ــيخ
ن ــواف األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح حفظ ــه الل ــه بتاري ــخ
 2015/12/15لدعم مستحقات األساتذة ورسعة رصفها

الرابطة حققت جملة إنجازات كان
أبــرزهـا لقـاء سمو ولي العــهد
وكان لتوجيهات ــه  -حفظ ــه الل ــه  -أث ــر كب ــر يف رسع ــة
رصف املستحقات ،كام كان للرابطة دور بارز ومشهود
يف إلغ ــاء ق ــرار اللجن ــة التنفيذي ــة بالهيئ ــة املتعل ــق
بتقليـــص مكافـــأة الفصـــل الصيفـــي مـــن  2إىل ، 1.5
حيــث نظمــت الرابطــة مهرجانــا خطابيــا تحــت عنــوان
"ل ــن نخذلك ــم" وأمث ــر املهرج ــان ع ــن تراج ــع الهيئ ــة
ع ــن قراره ــا ،وحرص ــت الرابط ــة ع ــى دع ــم مرس ــوم
قانــون جامعــة جابــر وأن يكــون ملــف التطبيقــي ملفــا

مهــا من ملفــات التنميــة يف الكويــت ،وأمثــرت جهود
الرابطــة عــن موافقــة مجلــس إدارة الهيئــة عــى فصــل
قطــاع التعليــم التطبيقــي عــن قطــاع التدريــب ،وألول
مــرة يف تاريــخ الرابطــة شــاركت يف لجــان الهيئــة مثل
لجن ــة الش ــؤون العلمي ــة ،وكذل ــك ألول م ــرة ش ــاركت
الرابطــة يف لجنــة امليزانيــة مبجلــس األمــة ،وبجهــود
الرابطــة وافــق مجلس األمــة املوقر يف جلســته بتاريخ
 27/1/2016عــى االعتــاد التكميــي بقيمــة  10مليــون
دين ــار مليزاني ــة الهيئ ــة ،وكان للرابط ــة تح ــركات كث ــرة
بع ــدة اتجاه ــات لدع ــم ميزاني ــة الهيئ ــة مب ــا يضم ــن
حصول األساتذة عىل مستحقاتهم دون أي تأخري ،وتم
إنجــاز ملف ترقيات األســاتذة الذين وافــق مجلس إدارة
الهيئ ــة ع ــى ترقياته ــم والت ــي كان ــت متأخ ــرة مبكت ــب
وزيــر الرتبيــة الســابق (د .بــدر العيــى ).
ووج ــه د .ال ــذروة رس ــالة لزمالئ ــه الذي ــن س ــيترشفون
بثق ــة زمالئه ــم ويتول ــون مقاع ــد الرابط ــة يف دورته ــا
الجديــدة بــرورة الحرص عــى متثيل الرابطــة بلجان
الهيئــة كلجنــة الشــؤون العلميــة وأال يفرطــوا يف هــذا
االنج ــاز الكب ــر ،موضح ــا أن الرابط ــة س ــعت لتك ــون
ممثلــة مبجلــس إدارة الهيئــة إال أن هــذا املطلب قوبل
بالرف ــض وأه ــاب بزمالئ ــه اس ــتكامل املس ــرة ،ومتن ــى
له ــم الس ــداد والتوفي ــق يف خدم ــة زمالئه ــم وال ــزود
ع ــن مصالحه ــم.
ه ــذا وق ــد ت ــم ط ــرح التقري ــر اإلداري للتصوي ــت م ــن
قبل أعضــاء الجمعيــة العمومية فحــاز موافقتهم ومن
ث ــم ت ــم مناقش ــة التقري ــر امل ــايل وطرح ــه للتصوي ــت
وحــاز ايضــا موافقــة الحضــور.

السويط والعوضي والمطيري أوائل الكليات

أ.د مبارك الذروة :انتخابات الرابطة
سارت في أجواء أخوية بين المتنافسين
أعل ــن الرئي ــس الس ــابق لرابط ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس للكلي ــات التطبيقي ــة ورئي ــس
لجن ــة االنتخاب ــات أ.د مب ــارك عبدالل ــه ال ــذروة أن انتخاب ــات الرابط ــة الختي ــار هيئ ــة
إداريــة جديــدة للــدورة النقابيــة  2019/2017ســارت يف أجــواء أخوية ومنافســة رشيفة
ب ــن املرش ــحني ،موضح ــا أن عملي ــة االنتخاب ــات الت ــي ج ــرت االثن ــن 2017/11/27
ب ــدأت يف مت ــام الس ــاعة التاس ــعة صباح ــا واس ــتمرت حت ــى الس ــاعة الثالث ــة ع ــرا
وأجريـــت انتخابـــات كل كليـــة مبقرهـــا وكذلـــك فـــرز األصـــوات الـــذي بـــدأ مبـــارشة
بع ــد انته ــاء عملي ــة التصوي ــت.
وأوضــح د .الــذروة أن الفائــز باملركــز األول بكلية الرتبية االساســية د .ســليامن الســويط
بعــدد  228صوتــا ،وجاء د .يوســف العنــزي يف املركــز الثاين بـــ  164صوتــا ،واالحتياط
األول د .بــدر الخــري بـــ  135صوتــا ،واالحتياط الثــاين د .جنان الحريب بـــ  62صوتا.
وجـــاءت النتائـــج بكليـــة الدراســـات التكنولوجيـــة بفـــوز د .وليـــد العـــويض باملركـــز
األول بـــ  80صوتــا ،م .رعــد الصالــح يف املركــز الثــاين بـــ  76صوتــا ،واالحتيــاط األول
م .ف ــواز الرش ــيدي  69صوت ــا ،واالحتي ــاط الث ــاين د .عبدالل ــه العجم ــي بـــ  60صوت ــا.
وجــاءت النتائــج بكليــة الدراســات التجاريــة بفــوز د .فــارس املطــري باملركــز األول بـــ
 123صوتــا ،وفــوز د .فــارس العجمــي باملركــز الثــاين بـــ  116صوتــا ،واالحتيــاط األول

أ .بشــار العثــان بـــ  100صوتــا ،واالحتيــاط الثــاين أ .حســن الكنــدري بـــ  80صوتــا.
وعــن مقعــد كليتــي العلــوم الصحيــة والتمريــض مل تجــرى انتخابــات لفــوز د .أحمــد
الهيفــي بالتزكيــة.
وتقــدم د .الــذروة بخالــص التهــاين والتربيــكات مــن زمالئــه الذيــن نالــوا ثقــة زمالئهــم
أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،متمني ــا أن يك ــون العم ــل ب ــروح الفري ــق الواح ــد لتحقي ــق
طموح ــات وتطلع ــات الهيئ ــة التدريس ــية الت ــي منحته ــم ثقته ــا ،والتمك ــن م ــن الدف ــاع
عــن قضايــا وهمــوم زمالئهــم والنهــوض بالهيئــة ،متمنيــا لهــم الســداد والتوفيــق وأن
يعينه ــم الل ــه ع ــى تحم ــل تل ــك األمان ــة ليكون ــوا دوم ــا عن ــد حس ــن ظ ــن زمالئه ــم.
نشرة دورية تصدرها
اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية
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تـصــــر يـحــــــا ت

تـصــــر يـحــــــا ت

الرابطة شكلت هيئتها اإلدارية
للدورة النقابية 2019/2017

أعلــن أمــن رس الرابطــة د .فــارس املطــري أن الهيئــة اإلداريــة
الجدي ــدة املنتخب ــة للرابط ــة عق ــدت أوىل اجتامعاته ــا مس ــاء
يــوم الثالثــاء املوافــق  2017/11/28بحضــور جميــع األعضــاء
املنتخب ــن وت ــرأس االجت ــاع د .ولي ــد الع ــويض بدع ــوة م ــن
الفائزي ــن يف االنتخاب ــات ،موضح ــا أن ــه ت ــم خ ــال االجت ــاع
توزي ــع املناص ــب اإلداري ــة للرابط ــة.
وأشـــار د .املطـــري إىل أن د .وليـــد العـــويض وبعـــد توزيـــع
منصـــب الرئيـــس تقـــدم باســـتقالته رســـميا للهيئـــة اإلداريـــة
وتـــم اســـتدعاء املرشـــح االحتيـــاط األول بكليـــة الدراســـات
التكنولوجيــة م .فــواز الرشــيدي لالنضــام لعضويــة الرابطــة.
وبــن د .املطــري أن توزيــع املناصــب اإلداريــة جــاء بانتخاب
د .ســـليامن شـــال الســـويط رئيســـا للهيئـــة اإلداريـــة بأغلبيـــة
األص ــوات ،وتزكي ــة كل م ــن م .ف ــواز الرش ــيدي نائب ــا للرئي ــس،
د .فـــارس املطـــري أمينـــا للـــر ،د .يوســـف العنـــزي أمينـــا
للصنـــدوق ،وبعضويـــة كل مـــن د .أحمـــد الهيفـــي ،م .رعـــد
الصال ــح ،د .ف ــارس العجم ــي .
وقــال د .املطــري أن توزيــع املناصــب اإلدارية جــاء يف أجواء
أخوي ــة ب ــن الحض ــور ،الفت ــا إىل أن الهيئ ــة اإلداري ــة الجدي ــدة
للرابطــة تثمــن لكافــة زمالئهــا أعضــاء هيئــة التدريــس بكليــات
الهيئــة مشــاركتهم الفعالــة يف العمليــة االنتخابيــة واختيار من
ميثلهــم لعضويــة الرابطــة ،وقــال أن هنــاك توافــق بــن جميع
االعض ــاء للعم ــل ب ــروح الفري ــق الواح ــد لتحقي ــق طموح ــات
وتطلع ــات الهيئ ــة التدريس ــية الت ــي منحته ــم ثقته ــا ،وتقدي ــم
أفضــل خدمــات لهــم والدفــاع عــن كل قضاياهــم األكادمييــة
والنه ــوض بالهيئ ــة بش ــكل ع ــام.

د .سليــــمـــــــان شــــــــالل السـويــــــــط
رئيس الرابطة

م .فــواز الرشيــــدي

د .فارس مناحي المطيري

د .يوسف مسعد العنزي

نائب رئيس الرابطة

أمين السر

أمين الصندوق

د .أحمد راشــد الهيــفي

م .رعد إبراهيم الصــالح

د .فارس محمد العجمي

عضو الهيئة اإلدارية

عضو الهيئة اإلدارية

عضو الهيئة اإلدارية

تشكيل اللجان الفرعية للرابطة للدورة النقابية الجديدة

أعلــن أمني رس الرابطــة د .فارس املطــري أن الهيئــة اإلدارية
للرابط ــة عق ــدت اجتامع ــا مس ــاء ي ــوم الخمي ــس املواف ــق
 ، 2017/12/28وت ــم خ ــال االجت ــاع مناقش ــة ع ــدة قضاي ــا
تهــم اعضــاء هيئــة التدريــس ،ومنهــا تشــكيل لجنــة خاصــة
ملتابعــة مســتحقات الســاعات الزائــدة وإيجاد حلــول جذرية
لهــا ،واللجنــة برئاســة د .فــارس املطــري وعضويــة م .رعــد
الصالــح ،وم .فواز الرشــيدي ،وتشــكيل لجنة أخــرى للتعاون
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مــع جامعــة الكويــت ومتابعــة قضيــة الــكادر الجديد برئاســة
د .ف ــارس الحي ــان ،وعضوي ــة م ف ــواز الرش ــيدي ،وم.رع ــد
الصالــح ،ولجنــة الخدمــات العامــة للعمل عىل تأســيس مركز
خدم ــة مواط ــن إلنج ــاز معام ــات أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس
والتســهيل عليهــم ،باإلضافــة إىل بعــض الخدمــات األخــرى
واللجن ــة برئاس ــة د .ف ــارس املط ــري ،وعضوي ــة كل م ــن م.
فــواز الرشــيدي ،م .رعــد الصالــح ،ود .يوســف العنــزي.

وأوضـــح د .املطـــري أن الهيئـــة اإلداريـــة شـــكلت اللجـــان
الفرعيـــة للرابطـــة وجـــاءت كالتـــايل ،اللجنـــة الثقافيـــة
واإلعالميـــة ويرتأســـها د .أحمـــد الهيفـــي إضافـــة الختيـــاره
ناطقـــا رســـميا للرابطـــة ،اللجنـــة االجتامعيـــة ويرتأســـها
د .يوســف العنــزي ،اللجنة الفنية ويرتأســها م .رعــد الصالح،
لجن ــة التدري ــب والتطوي ــر ويرتأس ــها د .ف ــارس املط ــري،
لجنــة املــرأة وترتأســها د .ســلوى جوهــر.

لقاء مثمر مع د .فاطمة الكندري
ونواب المدير العام لمناقشة هموم االساتذة
أعلــن الناطق الرســمي ورئيــس اللجنــة الثقافيــة واالعالمية
للرابطــة د .أحمــد الهيفــي أن وفــدا مــن الرابطــة ترأســه د.
ســليامن الســويط ،وضــم كل مــن د .فــارس املطــري ،د.
يوس ــف العن ــزي ،د .أحم ــد الهيف ــي ،د .ف ــارس الحي ــان،
م .رع ــد الصال ــح ،ق ــد عق ــد اجتامع ــا م ــع مدي ــر ع ــام
الهيئ ــة باإلناب ــة أ.د فاطم ــة الكن ــدري مبكتبه ــا يف دي ــوان
عــام الهيئــة صبــاح يــوم الثالثــاء املوافــق 2017/12/12
بحضــور نواب املديــر العام د .عدنان العــي ،م .حجرف
الحجــرف ،م .طــارق العمــري ،د .أحمد الخليفة ،مشــرا
إىل أن االجتــاع جــاء للتعــارف وبحــث آليــة العمــل التــي
ســتكون بــن الرابطــة وإدارة الهيئــة خالل الفــرة املقبلة،
إضاف ــة لبح ــث ع ــدة ملف ــات ته ــم الهيئ ــة التدريس ــية،
ومنهــا مناقشــة األمــور املتعلقــة بســر العمــل ومتطلبات
واحتياجــات أعضــاء هيئــة التدريــس ،كــا تــم بحــث عدد
مــن امللفات والقضايــا العالقــة ،واالمور املاليــة املتعلقة

ب ــرف مس ــتحقات االض ــايف لألس ــاتذة ،اضاف ــة لبح ــث
سياس ــة القب ــول بالكلي ــات وعملي ــة التس ــجيل والج ــداول
الدراســية واملجاميــع الطالبيــة داخــل الشــعب الدراســية.
وقـــال د .الهيفـــي أن اللقـــاء كان مثمـــرا وملســـنا مـــن د.
الكنــدري نيــة صادقــة للتعــاون مــع الرابطــة يف حــل كافة
القضاي ــا العالق ــة الت ــي تخ ــص أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس،
مش ــرا إىل أن رئي ــس الرابط ــة د .س ــليامن الس ــويط مث ــن
للدكتــورة الكندري حســن اســتقبالها لوفد الرابطــة ،واعترب
هــذا اللقــاء مهــا لكونــه يجمــع ممثــي الهيئــة التدريســية
باملدي ــر الع ــام وقي ــادات الهيئ ــة لبح ــث أه ــم القضاي ــا
التــي تشــغل بــال الهيئــة التدريســية ،مشــيدا باللقــاء ومــا
شــهده مــن تجــاوب كبــر مــن قبــل د .الكنــدري وتفاهــم
يف وجه ــات النظ ــر ب ــن الجانب ــن.
وأشـــار د .الهيفـــي إىل أن د .الكنـــدري أكـــدت للرابطـــة
خــال اللقــاء حرصهــا عــى مثــل هــذا االجتــاع يف إطــار

الناشي احتفل
بعودته من رحلة العالج

التواصــل مــع الرابطة ومتابعــة املســتجدات ،وقد رحبت
د .فاطمــة بوفــد الرابطــة وقدمــت لهــم التهــاين مبناســبة
فوزهــم بثقــة زمالئهم أعضــاء هيئــة التدريــس لتمثيلهم
مبقاعــد الرابطــة والدفــاع عــن مصالحهــم ،متمنيــة لهــم
الس ــداد والتوفي ــق يف خدم ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس
واالرتق ــاء بكلي ــات الهيئ ــة ،ك ــا أك ــدت أن إدارة الهيئ ــة
مت ــد ي ــد التع ــاون م ــع الرابط ــة للنه ــوض به ــذا ال ــرح
األكادميــي الكبــر وحــل كافــة القضايــا العالقة مبــا يحقق
االهــداف املرجــوة وفــق االجــراءات والضوابــط املنظمة
للعم ــل بالهيئ ــة.
وبــن د .الهيفــي أن نائــب املديــر العــام للشــئون اإلدارية
واملاليــة م .حجــرف فــاح الحجــرف أكــد لوفــد الرابطــة
أنــه جــاري التنســيق مــع الجهــات املعنيــة بــوزارة املاليــة
لالهتـــام باملواضيـــع املتعلقـــة مبخصصـــات أعضـــاء
هيئ ــة التدري ــس.

وفد من الرابطة برئاسة السويط
يشارك باالحتفاء بالدكتور الناشي

احتفــل د.بــدر النــايش الرئيــس األســبق للرابطــة بعودتــه مــن
رحلة العالج ســاملا معــاىف ،وأقام باملناســبة حفل اســتقبال
وعش ــاء ح ــره جم ــع م ــن الش ــيوخ والن ــواب والش ــخصيات
واألهــل واألصدقــاء وعــدد كبــر مــن أعضــاء الرابطــة الذيــن
باركـــوا للدكتـــور بـــدر بالســـامة ومتنـــوا لـــه دوام الصحـــة
والعافيــة .ســامات يــا دكتــور ومــا تشــوف رش.

ق ــال املتح ــدث الرس ــمي للرابط ــة د .أحم ــد الهيف ــي أن وف ــدا م ــن الرابط ــة
برئاســـة د .ســـليامن الســـويط شـــارك يف االحتفاليـــة التـــي نظمتهـــا كليـــة
العلـــوم الصحيـــة لعضـــو هيئـــة التدريـــس والرئيـــس األســـبق للرابطـــة
د .ب ــدر الن ــايش احتف ــاء بعودت ــه م ــن رحل ــة الع ــاج الت ــي تكلل ــت بالنج ــاح
بحم ــد الل ــه.
وأوضـــح د .الهيفـــي أن الرابطـــة تثمـــن لكليـــة العلـــوم الصحيـــة ممثلـــة
يف عميـــد الكليـــة د .عبدالحكيـــم الصغـــر ومســـاعدي العميـــد ورؤســـاء
االقســـام العلميـــة تلـــك اللفتـــة الطيبـــة واحتفائهـــم بعـــودة زميلهـــم
د .بــدر النايش ،مشــرا إىل أن املســرة األكادميية والنقابية العطــرة للدكتور
النــايش ومــا قدمــه مــن جهــود لزمالئه خــال مســرته مثــال يحتــذى به.
نشرة دورية تصدرها
اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية
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الرابطة تدعو الزمالء
لمتابعة مباريات كأس
العالم بمقر الرابطة
أعل ــن د .يوس ــف مس ــعد العن ــزي ع ــن أن اس ــتعداد الرابط ــة الس ــتقبال الزم ــاء يف
مق ــر رابطته ــم بالعديلي ــة ملتابع ــة مباري ــات كأس الع ــامل لك ــرة الق ــدم املق ــرر
إقامتهـــا يف روســـيا خـــال الفـــرة مـــن  14يونيـــو إىل  15يوليـــو  ، 2018حيـــث
توج ــد شاش ــات ع ــرض كب ــرة لنق ــل مباري ــات البطول ــة ع ــر القن ــوات الرياضي ــة
املش ــفرة .الفت ــا إىل أن مق ــر الرابط ــة س ــيكون مفتوح ــا خ ــال جمي ــع األوق ــات
الت ــي تق ــام به ــا فعالي ــات بطول ــة كأس الع ــامل وع ــى م ــدار أي ــام األس ــبوع مب ــا
يف ذل ــك أي ــام العط ــل الرس ــمية ،ك ــا س ــيعمل بوفي ــه الرابط ــة ع ــى تقدي ــم
جميـــع أنـــواع املرشوبـــات البـــاردة والســـاخنة مجانـــا ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس
وأرسه ــم الكرمي ــة.
ويف س ــياق آخ ــر أعل ــن د .العن ــزي أن الرابط ــة قام ــت مؤخ ــرا بالتعاق ــد م ــع رشك ــة
"يك ن ــت" وبفض ــل الل ــه ت ــم تفعي ــل الخدم ــة فعلي ــا مبق ــر الرابط ــة.
وأوضــح د .العنــزي أن رحلــة العمــرة الرمضانية بإذن الله ســيتم تســيريها لألرايض
املقدســة خــال الفــرة مــن  24إىل  26/5/2018عــر الخطــوط الجويــة الكويتيــة،
واإلقام ــة بفن ــدق فريمون ــت مك ــة ،وق ــد وف ــرت الرابط ــة أفض ــل الع ــروض حي ــث
تبل ــغ قيم ــة التذك ــرة للف ــرد يف الغرف ــة املزدوج ــة لعض ــو هيئ ــة التدري ــس 190
دين ــار ،ولغ ــر األعض ــاء  420دين ــار ،وتش ــتمل الرس ــوم ع ــى التذك ــرة ،ووجبت ــي
الفط ــور والس ــحور ،وباص ــات مكيف ــة وحديث ــة للتنق ــل ،متمني ــا رحل ــة س ــعيدة
لزمالئ ــه أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،وأن يتقب ــل الل ــه منه ــم صال ــح األع ــال.

ثمنت الرابطة إلدارة
الهيئة تنفيذ وعد حل
مشكلة الساعات الزائدة،
وتطالب بجدول زمني
لصرفها
تقدمــت الرابطــة لزمالئهــا الكــرام بالتهاين مبناســبة
التســوية التــي توصلــت إليهــا إدارة الهيئــة مــع وزارة
املالي ــة بش ــأن رف ــع الحظ ــر املف ــروض ع ــى رصف
مســتحقات الســاعات الزائــدة مــن وزارة املاليــة.
وتقدمــت الرابطــة بالشــكر إلدارة الهيئــة وباألخــص
لنائ ــب املدي ــر الع ــام للش ــؤون اإلداري ــة واملالي ــة
املهن ــدس حج ــرف الحج ــرف بتنفي ــذ الوع ــد ال ــذي
قطعــه لرابطــة أعضــاء هيئــة التدريــس بحــل جميع
القضاي ــا املالي ــة ألعض ــاء هيئ ــة التدري ــس بأق ــرب
وق ــت.

..وتابعت باهتمـام بالغ
قضية كليـــة التمريــض
ق ــال الناط ــق الرس ــمي للرابط ــة د .أحم ــد الهيف ــي
أن الرابط ــة تتاب ــع باهت ــام بال ــغ القضي ــة الت ــي
أثـــرت مؤخـــرا عـــن كليـــة التمريـــض ،الفتـــا إىل
أن القضي ــة وحس ــبام أث ــرت ق ــد حدث ــت خ ــال
ش ــهر س ــبتمرب  2017قب ــل ت ــويل الهيئ ــة اإلداري ــة
الحالي ــة للرابط ــة.
وأوض ــح د .الهيف ــي أن الرابط ــة تعم ــل حالي ــا ع ــى
اس ــتقصاء أبع ــاد تل ــك القضي ــة م ــن كاف ــة األط ــراف
متهي ــدا التخ ــاذ املوق ــف املناس ــب ال ــذي يحاف ــظ
ع ــى حق ــوق ومكتس ــبات أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس
وع ــدم تعرضه ــم للظل ــم.
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الرابطة :توفير سلسلة خدمات لألساتذة
والطالبات بفرع التربية االساسية (بنات) بالجهراء
قــال رئيــس الرابطــة د .ســليامن الســويط أن كليــة الرتبيــة االساســية فــرع الجهراء اســتقبلت
وفــدا مــن إدارة الخدمــات بالهيئــة برئاســة مديــر اإلدارة م .فنيــس العجمــي لالطــاع عــى
البنيـــة التحتيـــة ملبنـــى الكليـــة وتوفـــر كل مـــا يلـــزم لصيانـــة املبنـــى لراحـــة األســـاتذة
واإلداري ــن وطالب ــات الكلي ــة.
وأوض ــح د .الس ــويط أن تل ــك الزي ــارة ج ــاءت بتوجيه ــات م ــن مدي ــر ع ــام الهيئ ــة باإلناب ــة
م .حج ــرف الحج ــرف لتلبي ــة احتياج ــات املبن ــى ،حي ــث ت ــم االتف ــاق ع ــى فت ــح مواق ــف
الس ــيارات الخاص ــة بالطالب ــات وال ــذي ظ ــل مغلق ــا م ــن ي ــوم تش ــغيل املبن ــى ،باإلضاف ــة
إىل توفــر فــرع ملركــز الطالــب لتقديــم خدماتــه ملنتســبي الكليــة مــن تصويــر وقرطاســية
وغريه ــا ،وتزوي ــد مكات ــب الهيئ ــة التدريس ــية بخط ــوط الهوات ــف األرضي ــة والكمبيوت ــرات
وأجهــزة الطابعــات ،وتزويــد القاعــات الدراســية بأجهــزة الداتــا شــو ،وكذلــك زيــادة عــدد
الباص ــات الت ــي تق ــدم خدماته ــا للطالب ــات.
وتوجــه د .الســويط بشــكره وتقديــره إلدارة الهيئــة الســتجابتها الرسيعــة ملطالــب الرابطــة
واســتعدادها الواضــح لفتــح آفــاق مــن التعــاون املثمــر الــذي يخــدم العمليــة التعليميــة،
مؤك ــدا ح ــرص الرابط ــة ومتس ــكها بف ــرع كلي ــة الرتبي ــة األساس ــية ف ــرع الجه ــراء نظ ــرا
لكون ــه يخ ــدم رشيح ــة كب ــرة م ــن الطالب ــات وتوف ــر كاف ــة اإلمكاني ــات الالزم ــة للمب ــاين
والقاعـــات الدراســـية ،داعيـــا إىل اســـتثامر فـــرع االساســـية بالجهـــراء بالفصـــل الصيفـــي
لتوف ــر الش ــعب الدراس ــية للطالب ــات.

د .السويط :الهيئة التدريسية أدت واجبها الوطني كما ينبغي
توج ــه رئي ــس الرابط ــة د .س ــليامن الس ــويط بخال ــص ش ــكره
واعت ــزازه لزمالئ ــه أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس مل ــا بذل ــوه م ــن
جه ــود وطني ــة مخلص ــة يف تدري ــس طالبه ــم ع ــى م ــدار
الفصــل الدرايس املنقــي ،الفتــا إىل أن الهيئة التدريســية
أدت واجبهــا الوطنــي تجــاه العمليــة التعليميــة ،فلهــم كل
الش ــكر والتقدي ــر.

ومتنى د .الســويط لزمالئه األساتذة االستمتاع بإجازة منتصف
العـــام يف ســـعادة ورسور لتجديـــد نشـــاطهم ومعـــاودة
القي ــام بواجبه ــم التدري ــي م ــع ب ــدء الفص ــل ال ــدرايس
الجدي ــد ،ك ــا متن ــى ع ــى إدارة الهيئ ــة االس ــتعداد الجي ــد
الســتقبال الفصــل الــدرايس الجديــد والعمــل عــى تذليــل
أي صعوب ــات تواج ــه أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس أو الطلب ــة.

 ..ترحيل الدرجات النهائية كل يومين
ق ــال رئي ــس الرابط ــة د .س ــليامن الس ــويط أن ق ــرار ع ــادة القب ــول والتس ــجيل املتعل ــق بوق ــف الرتحي ــل اليوم ــي
للدرج ــات النهائي ــة ش ــهد س ــجاال ب ــن األوس ــاط األكادميي ــة ،مش ــرا إىل أن رشيح ــة م ــن األس ــاتذة أب ــدت ارتياحه ــا
للق ــرار ،يف ح ــن أن رشيح ــة أخ ــرى م ــن األس ــاتذة مل تقب ــل الق ــرار.
وأوضــح د .الســويط أن قــرار عــادة القبــول والتســجيل نــص عــى «أنــه واعتبــارا مــن الفصــل الحــايل ســوف يتــم
وقــف الرتحيــل اليومــي للدرجــات النهائيــة مــن قبــل عــادة القبــول وذلــك حتــى آخــر يــوم لرصــد الدرجــات بتاريــخ
 2018/1/8عــى أن تقــوم عــادة القبــول برتحيــل الدرجــات وأعــال نهايــة الفصــل ابتــداء مــن يــوم .»2018/1/9
وأشــار د .الســويط إىل أنــه وبعــد أخــذ مالحظــات كال الطرفــن (املوافقــة للقــرار األخــر واملعارضــة لــه) توصلــت
الرابطـــة إىل رأي وســـط يقـــرب وجهـــات النظـــر املختلفـــة حـــول هـــذا القـــرار ،حيـــث تـــم االتفـــاق مـــع عـــادة
القب ــول والتس ــجيل ع ــى أن يت ــم ترحي ــل الدرج ــات كل يوم ــن الس ــاعة الع ــارشة صباح ــا ،وه ــو م ــا يح ــل إش ــكالية
تعلي ــق ترحي ــل الدرج ــات إىل الي ــوم األخ ــر ،وبالوق ــت نفس ــه يتي ــح ه ــذا الق ــرار الفرص ــة الكافي ــة لعض ــو هيئ ــة
التدري ــس ملراجع ــة درجات ــه قب ــل ترحيله ــا.

 ..وتوفير كافيهات عالمية
بكليات التطبيقي
توجــه رئيــس الرابطــة الدكتــور ســليامن الســويط يف ترصيــح صحــايف
بتاريــخ  11مــارس  2018بشــكره وتقديــره لــكل مــن مديــر عــام الهيئــة
باإلناب ــة م .حج ــرف ف ــاح الحج ــرف ،ومدي ــر إدارة الخدم ــات بالهيئ ــة
م .فنيــس العجمــي لتجاوبهــا مــع مطالــب الرابطــة ،وحرصهــا عــى
التعــاون مــع الرابطــة لتقديــم أفضــل خدمــات ممكنــة ألعضــاء هيئــة
التدريـــس .حيـــث بـــارك د .الســـويط لزمالئـــه توقيـــع الرتســـية عـــى
رشك ــة عاملي ــة لتش ــغيل (كافي ــه) خ ــاص ألعض ــاء هيئ ــة التدري ــس.
وســـوف يكـــون مقـــره يف مبنـــى رقـــم  12بكليـــة الرتبيـــة االساســـية
بنـــات بالعارضيـــة.

حلقة نقاشية للجنة المرأة بالرابطة

مطالبات المرأة الكويتية بين الواقع والمأمول
نظمــت لجنــة املــرأة بالرابطــة حلقــة نقاشــية يــوم  8مايــو  ،2018وقــد افتتحــت
الحلق ــة رئي ــس لجن ــة امل ــرأة د .س ــلوى جوه ــر يف كلم ــة ج ــاء فيه ــا" إن مطالب ــة
امل ــرأة بحقوقه ــا لي ــس اله ــدف من ــه مواجه ــة الرج ــل ولك ــن طلب ــا للدع ــم م ــن
الرج ــل األب واألخ وال ــزوج واإلب ــن" وم ــن جانب ــه أك ــد رئي ــس الرابط ــة د.س ــليامن
الســـويط عـــى أن جهـــود املـــرأة هـــي جـــزء مـــن نجـــاح التطبيقـــي واملجتمـــع
وه ــي الج ــزء األك ــر م ــن نج ــاح األرسة ومتاس ــكها".
أم ــا املحامي ــة نض ــال الحمي ــدان فق ــد أش ــارت يف كلمته ــا إىل أن متك ــن امل ــرأة
ه ــو االقتص ــاد ال ــذيك وأن نس ــبة النس ــاء يف الكوي ــت تف ــوق نس ــبة الرج ــال يف
الســـلك الوظيفـــي ،بدورهـــا أكـــدت املحاميـــة أريـــج حـــاده إعطـــاء الدســـتور
الكويتــي للمــرأة كامــل حقوقهــا ولكــن هنــاك حاجــة لتغيــر بعــض الترشيعــات.
وس ــيتم مبش ــيئة الل ــه ن ــر املزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن الحلق ــة النقاش ــية
م ــن الع ــدد  29م ــن مجل ــة ص ــوت الرابط ــة.

الرابطــة أكـدت موقفـها الثـابـت برفـض
إسنـــاد منصب المديــــر العام ألي كوادر
من خارج الهيئة
أعــرب رئيــس الرابطــة د .ســليامن الســويط يف ترصيــح صحــايف بتاريــخ  21ينايــر
 2018ع ــن رف ــض الرابط ــة وبش ــدة تجاه ــل الكف ــاءات األكادميي ــة الت ــي تحويه ــا
التطبيقــي ،وترفــض إســناد منصــب مديــر عــام الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقي
والتدريــب ألي كان مــن خــارج الجســد األكادميــي بالهيئــة.
وذك ــر د .الس ــويط أن مث ــل ه ــذا التوج ــه يوص ــل رس ــالة إىل كل منتس ــبي الهيئ ــة
العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب أنكـــم لســـتم بالكفـــاءة الكافيـــة التـــي
تؤهلكــم أن تتولــوا قيــادة الهيئــة التــي تنتمــون لهــا ،مــع العلــم أن الهيئــة تزخــر
بكف ــاءات أكادميي ــة متمي ــزة يش ــار إليه ــا بالبن ــان وق ــد تفوق ــت ه ــذه الكف ــاءات
يف البح ــث العلم ــي وتول ــت مناص ــب عدي ــدة وترشف ــت بالتكري ــم م ــن مق ــام
ح ــرة صاح ــب الس ــمو أم ــر الب ــاد حفظ ــه الل ــه ورع ــاه.
وأشــار د .الســويط إىل أن أبنــاء الهيئــة هــم األجــدر بتويل هــذا املنصــب ،كونهم
أعلــم مبشــاكلها وهــم األقــدر عــى حلهــا ،مطالبــا وزيــر الرتبيــة ووزيــر التعليــم
الع ــايل ب ــأن يك ــون م ــن يت ــوىل ه ــذا املنص ــب م ــن ك ــوادر الهيئ ــة وأن يدع ــم
التوجــه الــذي ميكــن أبنــاء الهيئــة مــن النهــوض بهــذا الــرح األكادميــي الكبــر.

 ..وطالبت مجــلس اإلدارة بعــدم
تعديـــــل أي لوائـح قبــل ان تأخذ
نصيبـها الكــــافي من الدراسة
ق ــال رئي ــس الرابط ــة د .س ــليامن ش ــال الس ــويط أن ــه ق ــد من ــا لعل ــم الرابط ــة ب ــأن
هن ــاك مقرتح ــا خ ــاص بتعدي ــل بع ــض اللوائ ــح الخاص ــة باالبتع ــاث س ــيتم عرض ــه
ع ــى مجل ــس إدارة الهيئ ــة املوق ــر ،مش ــرا إىل أن املق ــرح يتضم ــن تعدي ــل قوائ ــم
الجامعــات املعــرف بهــا لالبتعــاث لدرجتــي املاجســتري والدكتــوراه ألعضــاء هيئتــي
التدريــس والتدريــب ،إضافــة لتعديــل النــاذج الخاصة برتشــيح املبتعثــن واملعمول
به ــا حالي ــا ل ــدى لج ــان البعث ــات باالقس ــام العلمي ــة والكلي ــات.
و طالـــب د .الســـويط مجلـــس اإلدارة املوقـــر مبراعـــاة أن هـــذا املقـــرح مل يأخـــذ
نصيب ــه م ــن الدراس ــة ل ــدى االقس ــام العلمي ــة بالكلي ــات ك ــا مل يت ــم عرض ــه ع ــى
الرابط ــة كونه ــا املمث ــل الرشع ــي والوحي ــد ألعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،مهيب ــا بالس ــادة
رئي ــس وأعض ــاء مجل ــس االدارة املوق ــر ال ــروي قب ــل مناقش ــة أي تعدي ــات تخ ــص
اللوائــح حتــى تأخــذ نصيبهــا مــن الدراســة الكافيــة واملناقشــة ســواء داخــل الكليــات
أو دي ــوان الهيئ ــة أو إدارة الش ــئون القانوني ــة ،للخ ــروج بالتعدي ــات املأمول ــة الت ــي
ترتق ــي مبنتس ــبي الهيئ ــة و لض ــان خلوه ــا م ــن أي س ــلبيات او تعارض ــات ميك ــن أن
تؤث ــر ع ــى تطبي ــق تل ــك اللوائ ــح.
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الهيئة اإلدارية نظمت حفل استقبال بمناسبة فوزها بثقة الزمالء

بحض ــور مدي ــر ع ــام الهيئ ــة باإلناب ــة أ.د فاطم ــة الكن ــدري وحض ــور ن ــواب
املديــر العــام وعمــداء الكليات ولفيف مــن أعضــاء هيئة التدريــس واملهنئني
س ــواء م ــن الرواب ــط الزميل ــة بالتطبيق ــي أو جمعي ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس
بجامع ــة الكوي ــت ،إضاف ــة ملمثل ــن ع ــن رواب ــط مؤسس ــات التعلي ــم الع ــايل
بالكويــت ،نظمــت رابطــة أعضــاء هيئــة التدريــس للكليــات التطبيقيــة حفــل
اســتقبال جــاء يف أجــواء أرسيــة متميــزة مبناســبة فــوز الهيئــة اإلداريــة بثقــة
زمالئهــا يف االنتخابــات التــي جــرت مؤخــرا.
وبتلــك املناســبة أعــرب أمــن الصنــدوق ورئيــس اللجنــة االجتامعيــة بالرابطة
د .يوســف مســعد العنــزي عــن بالــغ شــكره للزمــاء والزميــات أعضــاء هيئــة
التدريــس الســتجابتهم وتلبيتهــم الدعــوة لحضــور حفــل االســتقبال كتعبــر
ع ــن دعمه ــم لرابطته ــم يف الفعالي ــات االجتامعي ــة الت ــي تنظمه ــا ،ك ــا ع ــر
ع ــن خال ــص ش ــكره لجمي ــع قي ــادات الهيئ ــة الذي ــن حرص ــوا ع ــى الحض ــور
واالســتامع عــن قــرب يف جــو أرسي لهمــوم أعضاء هيئــة التدريــس حتى وقت
متأخ ــر رغ ــم انش ــغالهم ط ــوال الي ــوم يف مهامه ــم اإلداري ــة واألكادميي ــة،
مؤكــدا حــرص الرابطــة عــى تنظيــم مثــل تلــك الفعاليــات للــم شــمل األرسة
األكادمييــة بعيــدا عــن ضغــوط العمــل.

8

19th Issue
MAY. 2018

نشرة دورية تصدرها
اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية

9

الرابطة :تكريم الدراسات التكنولوجية رسالة لألساتذة
بأن الرابطة تدعم وتشجع التطوير األكاديمي
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الدكتـــور عبـــد اهلل المزروعـــي  :مـــا حققتـــه
الكـليـــة ثمــــار جـهــــود طـويـلـــة لفريق
عم ــل واص ــل اللي ــل بالنه ــار لتحقي ــق اإلنج ــاز

الدكتـ ــور س ــليمان الس ــويط :إنج ــاز كلي ــة
الدراســات التكنولوجيــة يدعــو للفخــر ومثــال
يحتــذى بـه فــي المثـــابـرة والعـمـل الجـاد

الدكتــــور أحمـــد الهيفـــي :من مســـؤوليات
الرابـــطـــــــــة دعـــم وتشـجيـــــع البـحـــث
العــلـــــمي واألكــاديـمي وتطويــــر البــرامـج

نظم ــت الرابط ــة حف ــا لتكري ــم عمي ــد كلي ــة الدراس ــات
التكنولوجيــة د .عبدالله املزروعي وأعضــاء لجنة االعتامد
االكادميــي بالكليــة ملــا حققوه مــن انجــاز اكادميــي متميز
باعتــاد  10برامــج وحصولهــا عــى االعتــاد االكادميــي.
بدايــة رحــب رئيس اللجنــة الثقافيــة واالعالميــة املتحدث
الرس ــمي للرابط ــة د .أحم ــد الهيف ــي بالحض ــور ،وق ــال أن
الرابطــة حرصــت عــى تنظيــم هــذا الحفــل انطالقــا مــن
مســئوليتها النقابيــة يف دعــم وتشــجيع البحــث العلمــي
واألكادمي ــي وتطوي ــر الربام ــج مب ــا يس ــاهم يف االرتق ــاء
بالهيئــة ومســتوى خريجيهــا.
مــن جانبــه أكــد رئيــس الرابطــة د .ســليامن الســويط عــى
أن الرابط ــة تفخ ــر وتعت ــز مب ــا حققت ــه كلي ــة الدراس ــات

التكنولوجيـــة ،الفتـــا إىل أن حصـــول  10برامـــج عـــى
االعتــاد األكادميــي إنجــاز يدعــو للفخــر ومثــال يحتــذى
ب ــه يف املثاب ــرة والعم ــل الج ــاد تج ــاه عملي ــة التطوي ــر
املنش ــودة ،مش ــرا إىل أن ه ــذا التكري ــم ه ــو أق ــل م ــا
ميكــن أن تقدمــه الرابطــة لزمالئهــا تقديــرا لجهودهــم يف
الحص ــول ع ــى ه ــذا اإلنج ــاز املتمي ــز ،ورس ــالة لجمي ــع
الزمـــاء أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بـــأن رابطتهـــم تقـــف
م ــن خلفه ــم تدعمه ــم وتؤازره ــم لتحقي ــق مث ــل تل ــك
االنج ــازات املرشف ــة الت ــي تس ــاهم يف االرتق ــاء بالهيئ ــة.
بدوره أشــاد عميد كلية الدراســات التكنولوجيــة د .عبدالله
املزروعــي مببــادرة الرابطــة واهتاممهــا بتكريــم زمالئهــا،
مؤك ــدا أن ه ــذا اإلنج ــاز ال ــذي حققت ــه الكلي ــة وحص ــول

 10برامــج عــى االعتــاد األكادميــي مــن قبــل املؤسســة
األمريكيــة لالعتــاد ( )ABETال ميكــن أن ينســب لشــخص
بعين ــه ولكن ــه مث ــار جه ــود طويل ــة لفري ــق عم ــل واص ــل
اللي ــل بالنه ــار لتحقي ــق ه ــذا اإلنج ــاز ال ــذي نفخ ــر ب ــه
جميعا ،مشــرا إىل أن الوصــول للكامل أمــر صعب ولكن
عــى الجميــع الســعي وبــذل الجهــد لتحقيــق النجــاح.
وبـــن د .املزروعـــي أن تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز مل يـــأت
بيــوم وليلــة ولكنــه مثــار جهــود طويلــة وتراكميــة وليــس
م ــن الع ــدل أن نس ــتحوذ ع ــى ه ــذا اإلنج ــاز ألن هن ــاك
قيــادات وكــوادر أكادمييــة بكليــة الدراســات التكنولوجيــة
بذلــت جهــود مشــكوره لتحقيقــه وفريــق العمــل الحــايل
أكم ــل املس ــرة ووفق ــه الل ــه لتحقي ــق اله ــدف ،متوجه ــا
بالش ــكر لكاف ــة منتس ــبي كلي ــة الدراس ــات التكنولوجي ــة
الذي ــن س ــاهموا يف تحق ــق ه ــذا اإلنج ــاز املتمي ــز.
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أسماء المكرمين في الحفل

 - 1د .عدنان العيل نائب املدير العام
 - 2د .عبدالله املزروعي عميد كلية التكنولوجيا
 - 3د .عبدالعزيز النجار عميد التكنولوجيا السابق
أسامء املكرمني من قسم تك الهندسة االلكرتونية
 - 4د .عبدالله املشعل
 - 5د .ثامر صالح األثري
 - 6د .طالل حسن الزنيك
 - 7د .عبدالله عثامن الربيكان
 - 8د .يوسف يعقوب دشتي
 - 9د .محمد عبدالعليم ياقوت
 - 10د .فداء عبدالرحمن الشهوان
 - 11م .أحمد محمد عبدالله

أسامء املكرمني من قسم تك هندسة التصنيع
 - 12د.مهدى سعود العجمي
 - 13د.عيل سعود املنديل
 - 14م .حسني عىل العنزي
 - 15م .يوسف جامل بورسيل
أسامء املكرمني من قسم تك هندسة الكهربائية
 - 16د .محمد فهد الهاجري
 - 17د .وائل محمد الحساوي
 - 18د .بدر نارص الطويل
 - 19د .خالد محمد النجار
 - 20د .عبدالرحمن خالد العثامن
 - 21د .مشعل إبراهيم الرشيدة
 - 22د .فيصل بدر الحساوي

 - 23د .نبيل عبداللطيف أحمد
 - 24د .محمد رشيد الرشيدي
 - 25م .فهد محمد الهويشل
أس ــاء املكرم ــن م ــن قس ــم ش ــعبة ت ــك ميكاني ــكا
القـــوى املحركـــة
 - 26أ .د .عبداللطيف عييس بن نخي
 - 27د .يوسف عبدالرزاق الهندال
 - 28د .راشد محسن العجمي
 - 29د .حامد أمني العويض
 - 30د .جابر حمود املطريي
 - 31د .حسني زيد ابوزيان
 - 32د .عبدالرحمن سعود املطريي
 - 33د .سعد فالح املكمش
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 - 34د .عبدالرحمن حسني العنزي
 - 35أ .أبرار عثامن العثامن
أس ــاء املكرم ــن م ــن قس ــم ش ــعبة تكيي ــف لله ــواء
والتربي ــد
 - 36د .عبدالرحيم يوسف كلندر
 - 37د .محمد األمني االسحاقي
 - 38د .عيل فالح العجمي
 - 39د .ابواليزيد محمد كليب
 - 40د .عيل مبارك املويل
 - 41د .أحمد يوسف كلندر
 - 42م .رفيق محمد الشيتي
 - 43م .رعد إبراهيم الصالح
أسامء املكرمني من قسم تك هندسة البرتول
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 - 44د .نارص فدغوش الهاجري
 - 45د .محمد خالد الرمح
 - 46د .ناب مهدي العجمي
 - 47د .سعد إبراهيم العاطفي
 - 48م .راشد فالح العازمي
أسامء املكرمني من قسم تك هندسة املدنية
 - 49د  .فراج فهاد العجمي
 - 50د .هاين أحمد عبدالله
 - 51د .محمد صالح الشايجي
 - 52م .مبارك سعد الرمييض
 - 53م .عبدالعزيز أحمد الهالل
أسامء املكرمني من قسم تك هندسة الكيميائية
 - 54د .خالد مخلف العنزي

 - 55د .خالد حامد الخالدي
 - 56د .محسن حسن الراشد
 - 57د .فيصل محمد مندين
 - 58د .عدنان عويد العنزي
 - 59د .محمد بل خرشوش
 - 60د .محمد صالح التويم
 - 61د.عادل فرحان العنزي
 - 62م .عبدالله فيصل الجسمي
أسامء املكرمني من ديوان الهيئة
 - 65م .حجرف فالح الحجرف
 - 66د .جاسم األستاذ
 - 67م .فنيس العجمي
 - 68م .محمد الحمدان

ستقـام آخـر ثالثاء من كل شـهـر

الديوانية الشهرية للرابطة فرصة لاللتقاء وتبادل األفكار والمقترحات
أعل ــن أم ــن الصن ــدوق ورئي ــس اللجن ــة االجتامعي ــة
بالرابطة د .يوسف مسعد العنزي أن اللجنة االجتامعية
للرابطة حرصت عىل تفعيل فكرة "الديوانية الشــهرية
للرابطــة" حيــث اســتقبلت أعضــاء هيئــة التدريس يف
اللقــاء األول للديوانيــة مســاء يــوم الثالثــاء املوافــق
 ، 2018/3/27مشريا إىل أن الديوانية ستقام يف الثالثاء
األخــر مــن كل شــهر يف مقرهــا بالعديلية.
وأوضــح د .العنــزي أن "ديوانية الرابطــة" فرصة للزمالء
والزميــات أعضــاء هيئــة التدريــس لاللتقــاء بزمالئهــم
أعضــاء الهيئــة اإلداريــة وطــرح مــا لديهــم مــن أفــكار

واقرتاحـــات ،فضـــا عـــن تنـــاول القضايـــا األكادمييـــة
املطروحــة عــى الســاحة يف أجــواء أرسيــة بــن الزمــاء.
وقــال د .العنــزي أن اللقــاء األول للديوانيــة كان متميــزا
بحض ــور لفي ــف م ــن الزم ــاء والزمي ــات أعض ــاء هيئ ــة
التدريــس ،ودعا زمالئــه بالحرص عىل حضــور الديوانية
الشــهرية لطرح ما لديهــم من صعوبات تواجــه العملية
التعليميـــة يف كلياتهـــم ،مؤكـــدا أن الرابطـــة ســـتضع
نص ــب عينيه ــا كل م ــا يط ــرح م ــن أف ــكار ومقرتح ــات
لتفعيلهـــا ،وكذلـــك إن وجـــدت أي صعوبـــات للعمـــل
ع ــى تذليله ــا.
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الرابطة استقبلت الزمالء في مخيمها الربيعي
تق ــدم نائ ــب رئي ــس الرابط ــة م .ف ــواز الرش ــيدي
بالش ــكر إىل رئيس الرابطة والهيئة اإلدارية واللجنة
االجتامعية يف الرابطة وجميع األســاتذة املشاركني
يف املخيــم الربيعــي يف منطقــة صبحــان والذيــن
توافــدوا مــع أرسهــم وأقربائهــم منــذ صبــاح يوم
 9ينايــر  2018وحتــى املســاء حيــث قــى الجميع
أوقاتــا طيبــة يف جــو أرسي برعايــة وتنظيم مرشف
م ــن اللجن ــة االجتامعي ــة بالرابط ــة والقامئ ــن ع ــى
املخيــم الذيــن أتحفوا الجميع بحســن اســتقبالهم
وضيافته ــم ط ــوال ف ــرة تواج ــد املش ــاركني م ــن
الرابط ــة رغ ــم األع ــداد الكب ــرة والت ــي تج ــاوزت
 350مشــارك مــن أعضــاء التدريــس وأرسهــم .كــا
متنــى م .الرشــيدي اســتمرار تعــاون األعضــاء مــع
الرابط ــة م ــن خ ــال تفاعله ــم م ــع األنش ــطة الت ــي
تقيمه ــا الرابط ــة ممثل ــة بلجانه ــا املختلف ــة ومنه ــا
اللجنــة االجتامعيــة.
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عقيل والسبيعي والكندري
حصدوا المراكز األولى لبطولة
الرماية التي نظمتها الرابطة
ق ــال أم ــن صن ــدوق الرابط ــة ورئي ــس
اللجنــة االجتامعيــة د .يوســف مســعد
العنــزي أن بطولة الرمايــة األوىل لفئة
"املس ــدس والبندقي ــة" الت ــي نظمته ــا
الرابطــة ألعضــاء هيئــة التدريــس يف
مجمــع ميادين الرماية مبنطقة صبحان
"سيدات –رجال" يوم  12فرباير 2018
ســـارت يف أجـــواء رائعـــة وشـــهدت
تنافس ــا قوي ــا ب ــن املش ــاركني ،الفت ــا
إىل أن الرابطــة حرصــت عــى تنظيــم
تلــك البطولــة نظــرا ألهميتهــا وكونهــا
تقــام للمــرة األوىل يف تاريــخ الرابطة
م ــن ب ــاب تن ــوع الربام ــج واألنش ــطة
املقدم ــة ألعض ــاء هيئ ــة التدري ــس.
وأوضـــح د .العنـــزي أن املركـــز األول
"لفئـــة املســـدس ســـيدات" أحرزتـــه
د .مه ــا عقي ــل ،وحص ــد املرك ــز األول
"لفئـــة املســـدس رجـــال" د .محمـــد
الســبيعي ،مشــرا إىل أن املركز األول
لـــ " فئ ــة البندقي ــة رج ــال" أح ــرزه د.
ابراهيـــم الكنـــدري ،ويف املســـابقة
التـــي خٌصصـــت ألرس أعضـــاء هيئـــة
التدري ــس ف ــاز باملرك ــز األول محم ــد
جوهـــر حيـــات.
وأش ــاد د .العن ــزي بح ــرص االس ــاتذة
ومشـــاركتهم بهـــذه البطولـــة التـــي
تنظمهـــا الرابطـــة للمـــرة األوىل منـــذ
تأسيســها ،الفتــا إىل أن البطولة ينبغي
أن تســتمر ،مثمنــا التعــاون املثمــر مع
القامئــن عــى مجمــع مياديــن للرماية
وف مقدمتهــم مديــر املجمع العميد
ِ
م أحم ــد الس ــليم وفريق ــه املتمي ــز.
وتقـــدم د .العنـــزي بخالـــص تهانيـــه
للفائزيـــن بالبطولـــة متمنيـــا اســـتمرار
هــذا التفاعــل مــن قبــل أعضــاء هيئــة
التدريــس والحرص عىل املشــاركة يف
كافــة األنشــطة التــي تقدمهــا الرابطة.

فئة البندقية رجال

 - 1د.ابراهي ــم الكن ــدرى – تكنولوجي ــا
 - 2د.معــدى العجمــى – تربية أساســية
 - 3د.محمـــود فـــرج – تربيـــة أساســـية
فئة املسدس رجال

 - 1د.مـحـمـــــد السبـيــعى – تجارى
 - 2د.عبدالوه ــاب الرسح ــان – تج ــارى
 - 3د.عايـــض القحطـــاىن -تكنولوجيـــا
فئة املسدس سيدات

 - 1د.مهـــا عقيـــل – تربيـــة أساســـية
 - 2د .رشوق الحوطــى – تربية أساســية
 - 3د.منـــى جعفـــر – تربيـــة أساســـية
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خالل ديوانيتها الشهرية تم تكريم  14دكتور بمناسبة ترقيتهم العلمية

د .المضف في أول
زيارة له للرابطة
بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .عيل فهد املضف
نظمــت الرابطــة ديوانيتهــا الشــهرية يــوم  2018/4/23بحضــور لفيف مــن أعضاء
هيئ ــة التدري ــس ،وع ــى هام ــش الديواني ــة احتف ــت الرابط ــة بتكري ــم ع ــدد 14
عض ــو هيئ ــة تدري ــس مم ــن مت ــت ترقيته ــم مؤخ ــرا ،وق ــام د .املض ــف ورئي ــس
الهيئــة اإلداريــة للرابطــة د .ســليامن الســويط وم .فــواز الرشــيدي و د .يوســف
مس ــعد العن ــزي بتكري ــم املحتف ــى به ــم وتس ــليمهم هداي ــا رمزي ــة وش ــهادات
تهنئ ــة وتقدي ــر ع ــى جهوده ــم البحثي ــة.
وبهــذا الصــدد أكــد رئيــس الرابطــة د .ســليامن الســويط عــى أن الرابطــة تــويل البحــث
العلمــي اهتاممــا بالغــا ،وتشــجع األســاتذة وتدعمهــم لتحقيــق االنجــازات التــي تســهم
يف االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة واالرتقــاء بالكويــت بشــكل عــام ،معــرا عــن ســعادته
وزمالئـــه أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة مبـــا حققـــه زمالؤهـــم األســـاتذة ،متمنيـــا لزمالئـــه
املكرم ــن التوفي ــق والس ــداد علمي ــا أكادميي ــا ،وأن تك ــون تل ــك الرتقي ــة حاف ــزا ملزي ــد
م ــن النج ــاح والتق ــدم واملس ــاهمة يف االرتق ــاء بوطنن ــا الحبي ــب الكوي ــت.
واملكرمون من كلية الرتبية االساسية هم:
– الرتقية لدرجة أستاذ
 - 1د .مد الله عيل سويدان العنزي
– الرتقية لدرجة أستاذ
		
 - 2د .عزيزه خضري عباس يتيم
– الرتقية لدرجة أستاذ
		
 - 3د .حسن السيد عزيز املوسوي
– الرتقية لدرجة أستاذ
		
 - 4د .إميان حمد نارص الشامس
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 - 5د .أحمد فالح سيف النويعم
 - 6د .نارص متعب جمعان الخرينج
 - 7د .نارص عبد العزيز أحمد العسعويس
		
 - 8د .نوال حسن عيل السنايف
		
 - 9د .هياء أحمد عيل القندي
		
 - 10د .نارص نزال سهو شداد
 - 11د .سوسن إبراهيم محمد الرتكيت
ومن كلية الدراسات التجارية كل من -:
 - 1د .أحمد عبد الحميد السيد الحنيان
		
 - 2د .وحيدة إبراهيم عيل امليان
		
 - 3د .راشد دخيل راشد العنزي

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك
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المشاركون في منتجع أكوا مارين يشيدون بتنظيم الرحلة وبرامجها وأنشطتها
أعلن أمــن الصنــدوق ورئيس اللجنــة االجتامعيــة للرابطة
د .يوســـف مســـعد العنـــزي أن الرابطـــة نظمـــت خـــال
خــال الفــرة مــن  19إىل  2018/4/21رحلــة ألعضاء هيئة
التدري ــس وعائالته ــم الكرمي ــة إىل منتج ــع "أكواماري ــن
النويصيــب" .
وأوضــح د .العنــزي أن االقبــال عىل املشــاركة بالرحلة كان
جيــدا ،معربــا عــن ســعادته تجــاه تفاعــل زمالئه األســاتذة
مــع الربامــج واألنشــطة التــي تقدمها لهــم الرابطــة ،الفتا
إىل أن املشــاركني بالرحلــة أعربــوا للرابطــة عــن شــكرهم
لحس ــن التنظي ــم والفعالي ــات املتع ــددة الت ــي تضمنته ــا
الرحلــة ومنهــا فقرة دي جي ،وســينام ،ومســابقات متنوعة
لألســاتذة وأطفالهــم ،وتوزيــع هدايــا.
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الرابطة تزور  3مدن تركية

لقاء تعارفي للمشاركين برحلة تركيا

نظمـــت اللجنـــه اإلجتامعيـــة بالرابطـــة رحلـــة ربيعيـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس وعوائلهـــم إىل
الجمهوريـــة الرتكيـــة ىف النصـــف الثـــاىن مـــن ينايـــر . 2018
وكانت الرحلة خالل الفرتة من  17يناير إىل  27يناير  2017وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس
وأرسهم  ,كام كانت الرحلة تحت إرشاف كل من الدكتور يوسف مسعد العنزى أمني الصندوق رئيس
اللجنه اإلجتامعية واألســتاذ عادل حموده والدكتورة منى جعفر وشــملت الرحلــة زيارة  3أماكن هي:
أوال :مدينة انطاليا (  20 – 17يناير ) 2018
ق ــام املش ــاركون بجول ــة ىف مدين ــة أنطالي ــا زاروا فيه ــا ش ــال دودن واملدين ــة القدمي ــة ومقاه ــى
أنطالي ــا فائق ــة الج ــال  ,ك ــا تس ــوقوا ىف الب ــازار الع ــام ومراك ــز تس ــوق الجل ــود واملجوه ــرات
والس ــجاد ث ــم قام ــوا بجول ــة ىف تاهت ــاىل كاب ــى وأخ ــرا ىف أولوبين ــار .

نظمت اللجنة االجتامعية يف الرابطة لقاء تعاريف لألساتذة املشاركني يف
الرحلة الربيعية إىل تركيا .وجاء اللقاء مساء يوم االثنني  2018/1/15لرشح
برنامج الرحلة وجميع األمور املتعلقة بها ،واإلجابة عن كافة االستفسارات.

ثانيا  :مدينة بورصة (  23 – 20يناير ) 2018
ق ــام املش ــاركون بالتع ــرف ع ــى املنطق ــة وزي ــارة كل م ــن جب ــل أول ــوداغ والش ــجرة التاريخي ــة
ومنطق ــة يل ــوا.
ثالثا  :مدينة إسطنبول  27 – 23 ( :يناير ) 2018
ق ــام املش ــاركون بالتع ــرف ع ــى املنطق ــة ث ــم زاروا كل م ــن مي ــدان س ــباق الخي ــل واملس ــجد
األزرق وق ــر توب ــاىك والس ــوق املس ــقوف ومضي ــق البس ــفور وأوتل ــن أوليفي ــوم ك ــا قام ــو
ببعـــض جـــوالت التســـوق ىف املنطقـــة.
وىف يــوم  27ينايــر  2017عاد الجميــع إىل الكويت حاملني معهــم أحىل وأغىل الذكريــات الجميلة .
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الرابطة نظمت مهرجان «وطن النهار»
احتفاء بذكرى األعياد الوطنية

22

د .الحجرف :لوال الدماء الطاهرة لشهداء الكويت
لما كانت تلك االحتفاالت التي نعيش ــها اليوم

د .السويط :نتمنى أن ينـــال المهرجـــان
رضــــــا واسـتـحـســــــان الزمـــــالء

د .العنزي :شاركت لجان الرابطة مجتمعة
فــي اإلعــداد والتجهيز لهــذا المهرجان

نظمـــت الرابطـــة مهرجانـــا وطنيـــا تحـــت عنـــوان
« وطــن النهــار» وذلــك احتفــاء باألعيــاد الوطنيــة التــي
تعيشــها دولــة الكويــت ،وأقيــم املهرجــان مســاء يــوم
الس ــبت املواف ــق  . 2018/2/17وذل ــك بحض ــور مدي ــر
عـــام الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب
باإلناب ــة م .حج ــرف ف ــاح الحج ــرف ،ونائ ــب املدي ــر
العــام للتعليــم التطبيقــي والبحــوث د .عدنــان العيل،
وحضــور عمــداء الكليــات ،وعــدد مــن رؤســاء األقســام
العلميــة ولفيــف مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وأرسهم،
ويف كلم ــة ل ــه ق ــال م .حج ــرف الحج ــرف أن الكوي ــت
تســتذكر يف تلــك األيــام دمــاء شــهدائها الذيــن ضحــوا
بأرواحهــم فــداء للكويــت ،ولــوال تلــك الدمــاء الطاهرة
ملا كانــت تلك االحتفــاالت التي نعيشــها اليــوم ،وتوجه
إىل اللــه بالدعــاء أن يحفــظ الكويــت آمنــة مســتقرة يف

ظــل آل الصبــاح الكــرام.
وم ــن جانب ــه توج ــه رئي ــس الهيئ ــة اإلداري ــة للرابط ــة د.
ســليامن شــال الســويط بخالــص التهاين مــن املهندس
حجــرف فــاح الحجرف مبناســبة تكليفــه للقيــام مبهام
مدير عــام الهيئــة ،متمنيا له الســداد والتوفيــق يف أداء
مه ــام منصب ــه الجدي ــد ،ك ــا توج ــه بالش ــكر والتقدي ــر
لـــكل مـــن شـــارك وســـاهم يف تنظيـــم ونجـــاح هـــذا
املهرج ــان الوطن ــي ،ومتن ــى أن ين ــال املهرج ــان رض ــا
واستحســان زمالئــه أعضــاء هيئــة التدريــس.
مـــن جهتـــه قـــال أمـــن الصنـــدوق ورئيـــس اللجنـــة
االجتامعيـــة بالرابطـــة د .يوســـف مســـعد العنـــزي أن
لجــان الرابطــة مجتمعــة شــاركت يف اإلعــداد والتجهيــز
له ــذا املهرج ــان ك ــون تل ــك املناس ــبة عزي ــزة وغالي ــة
عـــى قلـــب كل كويتـــي وكل مـــن يعيـــش عـــى تلـــك

األرض الطيب ــة ،مش ــرا إىل أن فري ــق العم ــل املتمي ــز
الــذي قــام باإلعــداد للمهرجــان بــدأ التجهيــز للفعاليــة
من ــذ يناي ــر امل ــايض لض ــان خ ــروج املهرج ــان به ــذا
الشـــكل الرائـــع ،حيـــث تضمـــن املهرجـــان مســـابقات
ثقافيـــة وترفيهيـــة للكبـــار والصغـــار ،منهـــا مســـابقة
أفضـــل زي وطنـــي ،والرســـم عـــى وجـــوه األطفـــال،
إضافــة لأللعــاب املســلية الخاصــة باألطفــال ،ومــرح
عرائ ــس» وغريه ــا م ــن األلع ــاب الت ــي تج ــذب األطف ــال
حي ــث رس ــمت البس ــمة ع ــى وجوهه ــم ،م ــا أضف ــى
ع ــى الحف ــل أج ــواء اجتامعي ــة متمي ــزة ب ــن الحض ــور
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وأرسهــم ،كــا تــم توزيــع
جوائــز ماليــة وعينيــة قيمــة عــى الفائزيــن باملســابقات
املتنوعــة التــي تضمنهــا املهرجــان ،إضافــة للعديــد من
الجوائ ــز الت ــي قُدم ــت للحض ــور ع ــن طري ــق الس ــحب.
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أول بطــولة للبـوليــنـغ ألســــاتــذة التطبــــيــقي

نظم ــت اللجن ــة اإلجتامعي ــة بالرابط ــة برئاس ــة الدكت ــور
يوســـف مســـعد العنـــزى أول بطولـــة ىف البولينـــغ
( رجـــال وســـيدات) وذلـــك ىف مركـــز منطقـــة مبـــارك
الكبـــر التعليميـــة لتعليـــم وتدريـــب البولينـــغ بنـــن
بضاحيـــة صبـــاح الســـامل بعـــد عـــر يـــوم الثالثـــاء
 20مــارس  , 2018وقــد حظيــت البطولــة بحضــور عــدد
كب ــر م ــن األس ــاتذة وعائالته ــم
وقــد أرشف عــى البطولة األســتاذ عبــد الهــادى الغريب
م ــرف البولين ــغ باملرك ــز وال ــذى ق ــام ب ــرح قواع ــد
البطولة للمش ــاركات واملش ــاركني .
ث ــم أقيم ــت البطول ــة الت ــى أس ــفرت ع ــن ف ــوز الدكت ــور
عبدالرحمـــن الـــراح ( كليـــة الرتبيـــة األساســـية )
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باملركـــز األول واملهنـــدس محمـــد الـــراف ( كليـــة
الدراس ــات التكنولوجي ــة) باملرك ــز الث ــاىن ) ام ــا املرك ــز
الثالـــث فـــكان مـــن نصيـــب األســـتاذ خالـــد عجـــان
( كلية الرتبية األساسية).
وفــازت باملركــز األول ببطولــة الســيدات الدكتــور منــى
جعفــر وباملركــز الثــاىن د.ناديــة مــراد وباملركــز الثالــث
د.عبــر الرميــح ( وجميعهــن من كليــة الرتبية األساســية )
وألقـــى مديـــر املركـــز األســـتاذ طـــارق املرشـــد كلمـــة
رح ــب فيه ــا بالحض ــور ث ــم تح ــدث الدكت ــور س ــليامن
الســويط رئيس الرابطــة فرحب بالجميع وأشــاد بالبطولة
وشــكر األســتاذ طــارق املرشــد ومعاونيــه وهنــأ الدكتور
عــى املضــف املديــر العــام الجديــد للتطبيقــى وأشــار

إىل إنج ــازات الرابط ــة بخص ــوص موض ــوع الس ــاعات
الزائ ــدة وأك ــد أن الرابط ــة أح ــرزت ع ــدة إنج ــازات ىف
ه ــذا املوض ــوع الفت ــا إىل أن اإلنج ــازات س ــتتواىل ىف
ه ــذا املل ــف.
مراكز تعليم وتدريب البوليج بالكويت
التقـــت الرابطـــة نيـــوز األســـتاذ طـــارق املرشـــد عـــى
هامــش بطولــة البولينــغ وحصلنــا منــه عــى املعلومات
التالي ــة :
يوج ــد بالكوي ــت  4مراك ــز لتعلي ــم وتدري ــب البولين ــغ
تابع ــة ل ــوزارة الرتبي ــة وه ــى ك ــا ي ــى :
مركــز للبنــن بضاحيــة صبــاح الســامل (منطقــة مبــارك

الكبــر التعليميــة )
مركز للبنني بالدعية ( منطقة العاصمة التعليمية)
مركــز للبنــات بضاحيــة صبــاح الســاعة (منطقــة مبــارك
الكبــر التعليميــة )
مركز للبنات بالشامية ( منطقة العاصمة التعليمية )
هذه املراكز مفتوحة عىل فرتتني :

 صباحية لطلبة وطالبات وزارة الرتبية
 مســائية ( 5-7مســاء ) للجمهــور وذلــك خــال جميــع
أيــام األســبوع ( ماعــدا العطــل الرســمية .
 الف ــرة املس ــائية مخصص ــة للجمه ــور م ــع مراع ــاة
ع ــدم اإلخت ــاط .
 الدخول إىل املراكز مجاىن.

 اإلقبال عىل املراكز يعد ممتازا .
للحصــول عــى املزيــد مــن املعلومــات ميكــن اإلتصال
عــى إنســتجرام مركــز ضاحيــة صبــاح الســامل – بنــن
وهو bowling- mubarak
ومـــا يجـــدر اإلشـــارة إليـــه أن العاملـــن باملركـــز
من خريجى قسم الرتبية البدنية بكلية الرتبية األساسية.
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دورات تدريبية قدمتها لجنة التدريــب والتطوير بالرابطة
أعل ــن أم ــن ال ــر ورئي ــس لجن ــة التدري ــب والتطوي ــر يف رابط ــة
أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس للكلي ــات التطبيقي ــة د .ف ــارس املط ــري
أن لجنــة التدريــب بالرابطــة عقــدت عــدة دورات تدريبيــة متنوعــة
خ ــال ش ــهري م ــارس وأبري ــل م ــا يع ــد انطالق ــة متمي ــزة ألع ــال
اللجنــة ،وكانــت أول دورة ســتبدأ بتاريــخ  12مــارس بعنــوان "مناذج
قب ــول التقني ــة وانتش ــارها" للدكت ــورة ب ــدور املس ــعد ،تلته ــا دورة
بتاريخ  14مارس بعنوان مهـــارات العــــرض والتـقـديــــم للدكتور
محم ــد مني ــف العجم ــي  ،ث ــم دورة بتاري ــخ  4أبري ــل بعن ــوان ف ــن
االتيكي ــت وال ــذوق للدكت ــورة عاي ــدة العي ــدان ،ث ــم دورة بعن ــوان
صمــم اختـبـــارك باستخــــدام منـــاذج  office 365بتاريــخ  9ابريل
للدكتــور خالــد أحمــد الكنــدري ،والــدورة الخامســة كانــت بتاريــخ
 11أبري ــل بعن ــوان الس ــامة اللغوي ــة للدكت ــورة فاطم ــة العازم ــي،
وال ــدورة السادس ــة كان ــت بتاري ــخ  30أبري ــل بعن ــوان محـركـــ ــات
البحــث العـلمي ومجتــمعـــات البحث العـلـمي االلكتـــرونيــــــة
للدكتورة بدور املسعد.

26

19th Issue
MAY. 2018

"تمكين المرأة"
بالتجاري واألساسية

تكريم العميد السابق للعلوم الصحية
نظم ــت كلي ــة العل ــوم الصحي ــة برعاي ــة وحض ــور
مديـــر عـــام " التطبيقـــى " بالتكليـــف د .فاطمـــة
الكن ــدرى حف ــا لتكري ــم العمي ــد الس ــابق للكلي ــة
الدكتــور جاســم األنصــارى وقــد حــر الحفــل نائبا
املديــر العــام بالتكليــف د.عدنــان العــى ود.أحمــد
الخليفــة واملديــر األســبق للهيئة الدكتــور عبدالرازق
النفيــى وعــدد مــن قياديــى الهيئــة وأعضــاء هيئتى
التدري ــس والتدري ــب واإلداري ــن .وب ــدوره تق ــدم
أ.د.جاســـم األنصـــاري بالشـــكر الجزيـــل لألســـتاذة
الدكتــورة فاطمــة الكنــدري و لنــواب املديــر العــام
و قيــادي الهيئــة و العاملــن بالكلية عــى حضورهم
الحف ــل ،مؤكــدَا أن كل م ــا ت ــم تحقيق ــه يف الكلي ــة
هــو مثــرة التعــاون و التكاتــف بــن جميــع العاملــن

يف الكليــة  ،مقد ًمــا الشــكر الجزيــل لكل من ســاهم
يف نجــاح العمــل خــال توليه عــادة الكليــة موصالً
الشــكر لجميــع إدارات و عامدات و كليــات و معاهد
الهيئ ــة الت ــي س ــاهمت يف نج ــاح العم ــل وإعط ــاء
ص ــورة مرشف ــة للهيئ ــة.
مكــن جانبــه أثنــى مســاعد العميــد للشــئون الطالبية
بكليــة العلــوم الصحيــة د.بــدر النــايش عــى الــدور
الكب ــر ال ــذي ق ــام ب ــه أ.د.األنص ــاري خ ــال ف ــرة
تولي ــه ع ــادة الكلي ــة ،مقد ًم ــا ل ــه الش ــكر الجزي ــل
عــى كل مــا قــام به مــن عمــل وجهــد إلظهــار الكلية
بأبه ــى ص ــورة ،موصــاً الش ــكر لجمي ــع العامل ــن
يف الكلي ــة ع ــى العم ــل ال ــدؤوب و الجه ــد ال ــذي
يقوم ــون ب ــه يوميً ــا.

مركز المختبرات التحليلية بالتطبيقى

نــرت الصحــف الكويتيــة ىف  16نوفمــر  2017خــرا عــن زيــارة نائــب املديــر العــام
للتعلي ــم التطبيق ــى والبح ــوث بالتطبيق ــى د .عدن ــان الع ــى ملبن ــى مرك ــز املخت ــرات
التحليلي ــة باملجم ــع التكنولوج ــى بالش ــويخ ،وق ــد أف ــاد د.الع ــى ب ــأن الزي ــارة ته ــدف
للتعــرف عــى املتطلبــات األساســية التــى يحتاجهــا املركز مــن أجهــزة بحثيــة وملحقاتها
وكذل ــك ع ــى الس ــعة املكاني ــة للمبن ــى ونوعي ــة املخت ــرات ( بيئي ــة  ,طبي ــة  ,حيوي ــة ,
كيامئي ــة تحليلي ــة  ,وبيولوجي ــة ).

أقـــام قســـم اإلدارة بكليـــة الدراســـات التجاريـــة نـــدوة يـــوم
 2018-3-14تح ــت رعاي ــة عمي ــد الكلي ــة د .عدن ــان الع ــى بعن ــوان
" متك ــن امل ــرأة الش ــابة " ح ــارض فيه ــا كل م ــن الس ــيدة /إمي ــان
الع ــوىض الرئي ــى التنفي ــذى لإلتص ــاالت برشك ــة كيبك ــو والس ــيدة
منار الحشــاش األمــن العام لجائــزة الكويت املحتــوى اإللكرتوىن .
كــا أقــام قســم علــم النفــس بكليــة الرتبيــة األساســية بالتعــاون
مــع الجمعيــة الثقافيــة اإلجتامعيــة النســائية يــوم  21مــارس 2018
نــدوة بعنــوان " تعزيــز دور املــرأة ومتكينهــا قانونيــا ونفســيا بدولــة
الكوي ــت " وق ــد تح ــدث ىف ه ــذه الن ــدوة كل م ــن األس ــتاذة غ ــادة
الغانــم عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة الثقافيــة النســائية واألســتاذة
ع ــذراء الرفاع ــى املحام ــى أم ــام املحكم ــه الدس ــتورية والتميي ــز
والدكتــورة مريــم املرزوقــى اإلستشــارية النفســية والرتبويــة .

بحث االعتماد األكاديمي لبرامج "التمريض"
بحــث م .حجــرف الحجــرف مــع فريــق االعتــاد االكادميــي األمــريك “ ،”ACENيف
مكتب ــه بدي ــوان ع ــام الهيئ ــة ،الس ــعي إىل حص ــول كلي ــة التمري ــض ع ــى االعت ــاد
االكادمي ــي لربامجه ــا املختلف ــة ،بالتع ــاون م ــع مكت ــب ضب ــط الج ــودة واالعت ــاد
األكادميــي يف “التطبيقــي”.
وأفــاد الحجــرف بــأن زيــارة منظمــة  ACENلكليــة التمريــض جــاءت إلعــداد التقريــر
املب ــديئ لحص ــول الكلي ــة ع ــى االعت ــاد ،وس ــيتم إرس ــال تقري ــر مفص ــل للهيئ ــة
بعــد االنتهــاء مــن الزيــارة بهــذا الشــأن ،وعليــه ســتأخذ الهيئــة أي مالحظــات خاصة
مببن ــى الكلي ــة أو مخترباته ــا او برامجه ــا ومناهجه ــا بع ــن االعتب ــار والعم ــل ع ــى
تطويرهــا ،متمنيــا ألرسة كليــة التمريــض كل التوفيــق يف الحصــول عــى االعتــاد.
حــر اللقــاء نائبــا املديــر العــام د .فاطمــة الكنــدري ،د .عدنــان العــي ،وعميــد
كلي ــة التمري ــض د .نبي ــل ك ــال ،ومس ــاعد عمي ــد الكلي ــة للش ــؤون االكادميي ــة د.
عـــي الحجـــرف ،ومســـاعد عميـــد الكليـــة للشـــؤون الطالبيـــة د .ليـــى الشـــطي،
وبع ــض أس ــاتذة التمري ــض.

..وفد من طاجيكستان في "التمريض"

انتهاء أزمة لجان الجداول باألساسية

ق ــام عمي ــد كلي ــة الرتبي ــة األساس ــية أ.د فه ــد الرويش ــد بعق ــد جلس ــة م ــع رؤس ــاء
لج ــان الج ــدول يف كلي ــة الرتبي ــة األساس ــية ،ع ــى إثره ــا ت ــم ح ــل املش ــاكل الت ــي
واجهته ــم بخص ــوص لجانه ــم.

زار وفد من جمهورية طاجيكســتانبرئاســة املستشــار يف ادارة مســاعد رئيــس جمهورية
طاجيكس ــتان لش ــئون الك ــوادر الس ــيد /حكي ــم زاده رشي ــف ،كلي ــة التمري ــض واملعه ــد
الع ــايل للطاق ــة التابع ــان للهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم التطبيق ــي والتدري ــب ،حي ــث كان
يف اس ــتقباله مس ــاعد العمي ــد د .ع ــي الحج ــرف ود .لي ــى الش ــطي ،وق ــد ق ــام الوف ــد
بزي ــارة مكتب ــة الكلي ــة وورش ــها.
نشرة دورية تصدرها
اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية

27

التطبيقي في المؤتمر والمعرض العالمي Atd2018
ت ــرأس املدي ــر الع ــام د  .ع ــي فه ــد املض ــف وف ــد الهيئ ــة العام ــة للتعلي ــم التطبيق ــي
والتدريــب للمشــاركة يف املؤمتــر واملعــرض العاملــي  Atd2018الــذي تنظمــه املنظمــة
األمريكيــة لتطويــر املواهــب خــال الفــرة مــن  6-9مايــو الجــاري  2018يف مدينــة ســان
دييغ ــو بوالي ــة كاليفورني ــا يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة.
يع ــد املؤمت ــر واملع ــرض العامل ــي م ــن اك ــر الفعالي ــات العاملي ــة الت ــي تتن ــاول تطوي ــر
املواهـــب واملهـــارات املهنيـــة ،وعـــرض آخـــر مـــا توصلـــت إليـــه تقنيـــات املعرفـــة
واالســراتيجيات والحلــول التــي تحتاجهــا املؤسســات لتدريــب وتأهيــل منتســبيها بشــكل
فع ــال ،ك ــا يع ــرض ال ــرؤى الجدي ــدة والتقني ــات املتط ــورة لتصمي ــم وتطبي ــق وقي ــاس
مســتويات التعلــم واألداء داخــل املؤسســات االكادمييــة والتعليميــة وقيــاس مســتويات
التعلــم واألداء داخــل املؤسســات وقيــاس مســتويات التعلــم واألداء داخــل املؤسســات
االكادميي ــة والتعليمي ــة .

«الدراسات التكنولوجية» احتفلت باألعياد الوطنية
احتفلت كليــة الدراســات التكنولوجية باالعيــاد الوطنية،
يف مق ــر الكلي ــة بالش ــويخ ،حي ــث ش ــهدت الكلي ــة يوم ــا
وطنيــا حافال مبشــاركات طالبيــة متنوعة ،وقدم الناشــط
يف املجــال االجتامعــي ســاري املطري محــارضة ،تحدث
فيه ــا ع ــن ح ــب الوط ــن وال ــوالء ل ــه ،واختتم ــت الكلي ــة
حفلهــا باملســابقات التــي القــت إقبــاال طالبيــا كبــرا.
كام شــاركت عامدة الكلية بكلمــة ألقاها الدكتــور عبدالله
املزروعــي ،حيــث بــارك لقيــادة الكويت وشــعبها بذكرى
العيــد الوطني وتحريــر الكويت.
ب ــدوره ق ــال مس ــاعد عمي ــد كلي ــة التكنولوجي ــا لش ــؤون
الطالبـــات الدكتـــور راشـــد العجمـــي «نســـعد اليـــوم
باســتضافة هــذه الفعاليــات الوطنيــة التــي تنوعــت يف
التقديــم مــن قبل االنشــطة الطالبيــة املختلفــة الهادفة.

العجمي« :حياتي بإرادتي»
ومعرض الفرص الوظيفية
حققا األهداف المرجوة
تقدم ــت عض ــو هيئ ــة التدري ــس رئي ــس الجمعي ــة العلمي ــة اإلداري ــة يف
كلي ــة الدراس ــات التجاري ــة االس ــتاذة م ــويض العجم ــي بالش ــكر إىل عمي ــد
الكلي ــة الدكت ــور عدن ــان الع ــي وجمي ــع االس ــاتذة والعامل ــن والطالب ــات
الذيـــن أســـهموا يف إنجـــاح مـــروع «حيـــايت بـــإراديت» واملشـــاركني يف
معــرض الفــرص الوظيفيــة األول والــذي أقيــم تحــت رعايــة عميــد الكليــة.
وأشــارت العجمــي خالل حفــل تكريــم املشــاركني يف املــروع واملعرض
اىل ان املناســبتني حققتــا األهــداف املرجوة منهــا عرب اســتفادة الطالبات
مــن الفــرص الوظيفيــة املتوافرة لهــن يف القطــاع الخاص.
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مركز عبدالله السالم الثقـــافي

تحويل الكويت إلى مدينة ذكية عام 2040

تـــم إفتتـــاح مركـــز عبداللـــه الســـامل الثقـــاىف للـــزوار ىف مـــارس  . 2018وتبلـــغ
مس ــاحة املرك ــز ح ــواىل  130أل ــف م ــر مرب ــع  .ويعت ــر املرك ــز أيقون ــة ىف مج ــال
املتاحــف واملنشــأت مــن حيــث تصاميمــه وهندســته الفريــدة ومعروضاتــه ،ويضم
املركــز عــدة متاحــف هــي متحــف العلــوم والتكنولوجيــا ومتحــف العلــوم العربيــة
واإلس ــامية ومتح ــف الفض ــاء باإلضاف ــة إىل مرك ــز الفن ــون الجميل ــة وامل ــرح .
وتضــم املتاحــف  22صالــة عــرض تحــوى أكــر مــن  1100قطعــة مــن املعروضات
كــا يوفــر املركــز للجمهــور عروضــا مرسحيــة ومطاعــم وكافيهــات ومتاجــر للهدايــا
كــا يحــوى حدائــق جميلــة ونوافــر ميــاه .

إختتــم املؤمتــر العاملــى الخامــس لألســطح الخــراء املنعقــد مبدينــة الكويــت
أعاملــه يــوم  18فربايــر عــام  2018بحضــور ممثلــن للمنظمــة العامليــة لألســطح
الخــراء وذلــك للمــرة األوىل ىف الــرق األوســط .
وق ــد اس ــتعرض مدي ــر م ــروع املخط ــط الهي ــكىل الراب ــع ىف بلدي ــه الكوي ــت م .
س ــليامن الراش ــد خط ــة تحوي ــل الكوي ــت إىل مدين ــة ذكي ــه صديق ــة للبيئ ــة بحل ــول
ع ــام  , 2040وأوض ــح أن الخط ــة تس ــتهدف ج ــذب املس ــتثمرين الدولي ــن خاص ــة
بع ــد إنش ــاء مراك ــز مالي ــة وتجاري ــة عاملي ــة تح ــت مظل ــة الحكوم ــة الكويتي ــة .
يذك ــر أن املؤمت ــر أقي ــم يف حديق ــة الش ــهيد مبدين ــة الكوي ــت ،والت ــي متت ــد ع ــى
مس ــاحة  310آالف م ــر مرب ــع م ــن املس ــاحة الخ ــراء .

19th Issue
MAY. 2018

آراء أكـــاديـميــــــة

الجداول الثابتة هي الحل لمشاكل التطبيقي

أفضل أستاذ جامعى فى تخصص البترول
تهانينـــا للدكتـــور عيـــى الصفـــران
عضو هيئة التدريس بقس ــم هندسة
البــرول بجامعــة الكويــت لحصولــه
عــى جائزة التميــز األكادميى كأفضل
أســتاذ جامعــى ىف تخصص هندســة
البرتول عىل مستوى جامعات الرشق
األوســـط  .وقدمـــت هـــذه الجائـــزة
جمعي ــة مهن ــدس الب ــرول العاملي ــة
ومقره ــا الوالي ــات املتحدة .

أك ــد عض ــو هيئ ــة تدري ــس كلي ــة الدراس ــات التجاري ــة د .أحم ــد الحني ــان إن
مشــاكل تســجيل طلبــة التطبيقى تتلخــص ىف « الشــعب املغلقــة وإنخفاض
ع ــدد الوح ــدات وضع ــف اإلرش ــاد وع ــدم وع ــى الطلب ــة وع ــدم التس ــجيل
املبكـــر وكـــا أوضـــح فـــإن حـــل هـــذه املشـــاكل هـــو تطبيـــق الجـــداول
واألخ ــذ بنظ ــام التعلي ــم الثان ــوى .

التعليم بحاجة إلى إنتفاضة كبيرة
ق ــال أس ــتاذ العل ــوم السياس ــية ىف
جامع ــة الكوي ــت أ  .د ش ــفيق الغ ــرا
إن وضـــع التعليـــم العـــام عـــى
املســتوى العاملــى ىف مــأزق كبــر ,
وأكـــد إنـــه بـــا تعليـــم لـــن يكـــون
هن ــاك مس ــتقبل وال مكان ــة للدول ــة .
وشــدد عــى أن التعليــم ىف الكويت
يحت ــاج إىل إع ــادة بن ــاء م ــن جدي ــد.
وأشـــار إىل أنـــه مـــن أســـباب فشـــل
طلبــة الثانويــة العامــة ىف أختبــارات
القــدرات الجامعيــة هــى إن مراحــل
التعليم قبل الجامع ــى تلقن الطالب
وتعلمــه الحفــظ وليــس الفهــم .

مشكلة تسجيل التطبيقى ليست الميزانية
قـــال املهنـــدس محمـــد الياســـن
« إن كثــرا من األبــواق ىف التطبيقى
تعلــل مشــكلة القبــول بأنهــا مشــكلة
ميزانيــة وهــذا الــكالم غــر صحيــح ,
واملطلـــوب مـــن وزيـــر التعليـــم
العــاىل تشــكيل لجنــة وزاريــة ملــدة
ش ــهر لنس ــف اللوائ ــح البالي ــة الت ــى
يت ــم تطبيقه ــا ىف ه ــذا الخص ــوص
بالتطبيقـــى .

معادلة شهادات
التجارى بمصر

واف ــق املجل ــس األع ــى للجامع ــات ىف
م ــر ع ــى معادل ــة ش ــهادات دبل ــوم
الدراســات التجاريــة إعتبــارا مــن العــام
الدراىس املقبل وهى املحاسبة واإلدارة
والتأمني والبنوك والحاسب األىل والقانون
عـــى أن يلتحـــق خريجـــو الدبلـــوم ىف
الس ــنة الثالث ــة م ــن الكلي ــات الجامعي ــة
املناســبة لتخصصهــم .
وت ــأىت ه ــذه اإلنج ــازات نتيج ــة لجه ــود
د.أحمد املطريى رئيــس املكتب الثقايف
الكويتـــى ىف مـــر وأمـــن رس رابطـــة
أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس س ــابقا .

اإلهمال يجهض « مدارس المستقبل «
تحت العنوان السابق نرشت جريدة الجريدة بتاريخ
 19ينايــر  2018خــرا عــن إحتامل إلغاء فكــرة نظام
« م ــدارس املس ــتقبل » وذك ــرت الجري ــدة أن أه ــم
األســباب لذلــك هــى عــدم إهتــام قياديــي وزارة
الرتبيــة وخلــو امليدان مــن الخــرات التى خصصت
ل ــدورات تدريبي ــة وفق ــا لفلس ــفة ه ــذا النظ ــام ,
وأوضح ــت وكيل ــة ال ــوزارة لقط ــاع التعلي ــم الع ــام
فاطمــة الكنــدرى أن مدرســة واحــدة مــن  6مــدارس
تــم تخصيصهــا لهــذا النظــام ال تــزال تعمــل بهــذه
الفلســفه والبقيــة تعمــل بالنظــام العــادى .

أبحاث مشبوهة وأبحاث مرفوضة

نائبة سابقة تعترف

ن ــرت صحيفةالقب ــس بتاري ــخ  17ديس ــمرب  2017أن مجل ــة هندي ــة
مش ــبوهة ت ــدار م ــن حي ــدر أب ــاد ىف الهن ــد ( س ــبق أن ص ــدر بحقه ــا
حكـــم قضـــاىئ بالواليـــات املتحـــدة ىف أغســـطس  ) 2016تقـــوم
بنــر بحــوث غــر موثوقــة مقابــل رســوم باهظــة وتحكيــم صــورى
حي ــث يبل ــغ رس ــم ن ــر البح ــث الواح ــد ماب ــن  1500 – 900دين ــار
كويت ــى ويس ــتغرق ن ــره ح ــواىل  3أي ــام
وتبــن نــر  52بحــث مــن كل مــن جامعــة الكويــت (  47بحثــا بنســبة
 % 90,4وم ــن هيئ ــة التطبيق ــى (  5أبح ــاث بنس ــبة  )9,6%وم ــن جه ــة
أخ ــرى ن ــرت مجل ــة األبح ــاث الهندس ــية بجامع ــة أحصائي ــة ع ــن
األبحــاث املقبولــة واملرفوضــة منهــا بإجــاىل 1486بحثا عــى النحو
الت ــاىل  :أبح ــاث مرفوض ــة  1209بح ــث (  ) % 81,4وأبح ــاث مقبول ــة
(  34بحـــث بنســـبة  ) % 2,3وابحـــاث تحـــت التعديـــل (  25بحـــث
بنســبة  )1,7%وأبحــاث تحــت التحكيــم  218بحــث بنســبة . )% 14,7

قالت النائبة الس ــابقة واستاذ
املناهج وطرق التدريس ىف
جامعــة الكويت أ  ,د  .ســلوى
الجســـار « إن أحـــد أســـباب
عـــدم نجاحـــى ىف اللجنـــة
التعليميــة مبجلــس األمة هو
مل ــف الش ــهادت الوهمي ــة «
وأضاف ــت إن هن ــاك قياديون
بالدولة نحو حول شــهادتهم
عالمات االس ــتفهام وكل شئ
مــدون ومســجل ىف مضابــط
اللجــان (جريــدة الشــاهد 20
فرباير .)2018

طلبتنا أفضل

نــرت القبــس ىف  2018-1-18ترصيحــا لرئيــس قســم
اللغة الفرنســية د .يعقوب الشــمرى جاء فيه أن مســتوى
الطلب ــة متف ــاوت بش ــكل طبيع ــى واألس ــباب متع ــددة ,
ومس ــتواهم يتف ــوق كث ــرا ع ــى مخرج ــات الجامع ــات
الفرنســية .

عودة الفصحى

كتـــب جـــرى ســـامل الجـــرى بجريـــدة الجريـــدة يـــوم
 " 2018-3-10ينتــر اآلن مــا يســمى بلغــة األجهــزة حيث
تســودها الصحــى فأجهــزة الحاســوب والهواتــف الذكيــة
وحتــى ألعــاب الفيديــو أصبحــت تنطــق الضــاد بعروبــة
 .وأرى أن التط ــور التكنولوج ــى ىف الوط ــن الع ــرىب ل ــن
يعرقــل التطــور اللغــوى لهــذه اللغــه املقدســة .

قانون الجامعات الحكومية
نــرت القبــس بتاريــخ  19إبريــل  2016ترصيحــا لرئيــس اللجنــة التعليميــة د .عودة
الرويعــى جــاء فيــه « ناقشــنا قانــون الجامعــات الحكوميــة الــذى ســيعالج قانــون
 66/29الخــاص بتنظيــم التعليــم العــاىل والقانــون الخــاص بقانــون جامعــة جابــر,
وقانــون جامعة صباح الســامل ىف الشــدادية  ,وبالتــاىل فإن القانون ســيعالج جميع
األمــور  .وبدورهــا نــرت جريــدة األنبــاء بتاريــخ  29ينايــر  2018ترصيحــا لرئيــس
اللجن ــة التعليمي ــة مبجل ــس األم ــة د .ع ــودة الرويع ــى ج ــاء في ــه « م ــن املف ــرض
أن يت ــم اإلنته ــاء م ــن قان ــون الجامع ــات الحكومي ــة إال إن ــه ل ــدى مناقش ــة م ــواد
القان ــون نكتش ــف أن ه ــذه امل ــواد بحاج ــة إىل إع ــادة صياغ ــة لغوي ــة وقانوني ــة  ,ال
ســيام مــع تداخــل إختصاصــات مجلــس الجامعــات مــع مجالــس تعنــى بالتعليــم
العــاىل ومشــددا عــى رضورة خــروج هــذا القانــون بطريقــة ســليمة وشــاملة .
وقلن ــا  :أب ــر  .نح ــن ىف انتظ ــار ترصي ــح ثال ــث للجن ــة التعليمي ــة ىف ه ــذا
الخص ــوص مبش ــيئة الل ــه ىف ع ــام . 2020
نشرة دورية تصدرها
اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية
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قالوا عن الفساد وسوء التخطيط
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طريق الفساد
أسرع طريق
للنجاح

كت ــب د.وائ ــل الحس ــاوى بجري ــدة ال ــرأى ي ــوم  " 2018-3-18بحس ــب تقري ــر منظم ــة "" world justice projects
فــإن فضــح الفســاد املوجــود ىف العــامل مــن دون عقوبــة تذكــر للمفســدين يســاعد عــى انتشــار الفســاد بشــكل
كبــر جــدا او مــن شــأن ذلــك تأســيس ثقافــة عامــة أساســها إن طريــق الفســاد هــو أرسع وأضمــن طريــق للنجــاح .

المفاجأه الكبرى

كت ــب املهن ــدس أحم ــد راش ــد العربي ــد بجري ــدة القب ــس ي ــوم  27فرباي ــر " 2018ت ــم تش ــكيل لجن ــة م ــن خ ــراء
كويت ــن وع ــرب وأجان ــب لدراس ــة إنش ــاء جامع ــة بالكوي ــت وأي ــدت اللجن ــة مب ــدأ تأس ــيس جامع ــة حديث ــة وكان ــت
املفاج ــأة ه ــى مقرتح ــات اللجن ــة ب ــأن تق ــوم ه ــذه الجامع ــة ع ــى أس ــاس البح ــث العلم ــى وتك ــون فيه ــا كليت ــان
فق ــط ه ــا كلي ــة عل ــوم النف ــط وكلي ــة عل ــوم البح ــار  .وم ــن الواض ــح إن ــه ل ــو (تفت ــح عم ــل الش ــيطان) إلتزم ــت
الكوي ــت ب ــرأى العل ــاء الحك ــاء م ــن ذل ــك الزم ــن ألصبحن ــا الي ــوم بخ ــر وال نع ــاىن م ــن عج ــز م ــاىل وال بطال ــة
مقنع ــة ".

المسميات
الوهمية

كت ــب فيص ــل الح ــرىب بجري ــدة السياس ــة ي ــوم  " 2018-3-15انت ــرت ىف الس ــنوات األخ ــرة مس ــميات وأوص ــاف
وهميــة شــملت بعــض األفــراد واملنظــات ومؤسســات مختلفــة مختــارة نجــد مســمى " د" يســبق إســم املوصــوف
وآخ ــر يحم ــل مس ــمى " س ــفري النواي ــا الحس ــنة " ....إل ــخ إن انتش ــار مث ــل ه ــذه املس ــميات م ــن ش ــأنه أن يع ــزز
الفك ــر الزائ ــف وتس ــوق ملجتم ــع هالم ــى هم ــه الش ــكل ال املضم ــون "

جوائز للفساد
اإلبداعى

كت ــب خال ــد الط ــراح بجري ــدة القب ــس  " 2018-3-10مت ــر الي ــوم مرحل ــة الفس ــاد والنص ــب الثق ــاىف دون أن تع ــى
العدي ــد م ــن الجه ــات الحكومي ــة ه ــذه الظاه ــرة  ,وأتوق ــع إنن ــا ىف الكوي ــت ممك ــن أن نتف ــوق ىف فن ــون النص ــب
ورمبــا نرتبــع عــى عــرش املرتبــة األوىل بــا منافــس  .أخــى أن يــأىت يــوم نشــهد فيــه جوائــز للفســاد اإلبداعــى " .

للمرة العاشرة --
وين الفساد ؟

كت ــب عب ــد اللطي ــف الدعي ــج بجري ــدة القب ــس ي ــوم  " 2018-3-19م ــن دون تحدي ــد دقي ــق للفس ــاد  ,وم ــن دون
اإلش ــارة الحقيقي ــة إىل ضحاي ــاه وأبطال ــه ف ــإن املكافح ــة املزعوم ــة للفس ــاد س ــتبقى ذرا للرم ــاد ىف العي ــون او
تغطي ــة مقص ــودة ع ــن العج ــز وع ــن اإلحتض ــان ال ــذى ميارس ــه الجمي ــع له ــذا الفس ــاد .

إبدأو بمعاليه
وسعادته

كتب ــت إقب ــال األحم ــد بجري ــدة القب ــس ي ــوم  " 2018-3-21ل ــى تحارب ــو الفس ــاد  ,إب ــدأوا مبعالي ــه وس ــعادته ىف
املقدم ــة  .لتؤك ــدوا جديتك ــم  ,قدموه ــم ع ــى غريه ــم ىف الحس ــاب والعق ــاب .

فساد تملك
األسهم ؟

كتبــت جريــدة الجريــدة يــوم  26مــارس  " 2018وفقــا للقانــون  ,فــإن كل موظــف حكومــى ميتلــك أســهام أو حصصا
ىف ال ــركات واملؤسس ــات الخاص ــة  ,س ــواء املدرج ــة ىف البورص ــة أو خارجه ــا  ,وس ــواء كان ــت حصت ــه س ــهام
واح ــدا أو ملي ــون س ــهم  ,أصب ــح ملزم ــا باالفص ــاح ع ــن تع ــارض املصال ــح عن ــد قي ــام عالق ــة مالي ــة م ــع الجه ــة
الت ــى يعم ــل به ــا  ,وإال وق ــع ىف دائ ــرة املخالف ــة  ,وبحس ــب قان ــون تع ــارض املصال ــح يعت ــر ذل ــك حال ــة فس ــاد.

كنت أعتقد

كت ــب محم ــد الس ــداىن بجري ــدة ال ــراي ي ــوم  2م ــارس  " 2018كن ــت أعتق ــد أن كادر املعلم ــن س ــيجعل مهن ــة
التعلي ــم محبوب ــة وجاذب ــة للكث ــر م ــن محب ــى التعلي ــم ولكن ــه لألس ــف أصب ــح نقم ــة ع ــى التعلي ــم فاملخرج ــات
الت ــى ش ــاهدتها يف ىف الس ــنوات التس ــع الت ــى عش ــتها ىف وزاره الرتبي ــة ال تب ــر أب ــدا بالخ ــر  ,وأن الكث ــر م ــن
املتخرج ــن ىف س ــوق العم ــل لي ــس له ــم عالق ــة بالتعلي ــم  ,إال م ــن رح ــم رىب .
أمتنى أن تطبق رخصة املعلم سنويا عىل كل من يعمل ىف مجال التعليم

خريجونا ال
يقرأون وال
يكتبون

كت ــب أحم ــد ال ــدواس بجري ــدة السياس ــة ي ــوم  8أكتوب ــر  "2017تب ــن يل أن كث ــر م ــن الخريج ــن اليس ــتطيعون
الق ــراءة بش ــكل صحي ــح بع ــد إنه ــاء دراس ــتهم وتخرجه ــم ألنه ــم اعتم ــدوا ع ــى مكات ــب بي ــع األبح ــاث العلمي ــة"
وخت ــم مقال ــه " اآلن أصب ــح خريجون ــا اليق ــرأون وه ــم الذي ــن س ــتعتمد عليه ــم الدول ــة مس ــتقبالً ،فه ــم ث ــروة
الكويــت الحقيقيــة قبــل وبعــد نضــوب النفــط .القــراءة نشــاط ممتــع مــن املفــرض أن ميارســه اإلنســان طــوال
حيات ــه فه ــي إث ــراء للعق ــل وتحف ــظ الدم ــاغ نش ــطا ً ،وم ــن املع ــروف أن ــه ال حض ــارة وال أخ ــاق م ــن دون العل ــم
والق ــراءة".
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مجرد أسئلة ليست بريئة
 - 1ح ــدد الوق ــت ال ــازم ( باألي ــام ) ملبتعث ــي الكلي ــات التطبيقي ــة لتعدي ــل أوضاعه ــم بع ــد
حصوله ــم ع ــى املؤه ــات املطلوب ــة وعودته ــم الس ــتالم العم ــل بالهيئ ــة( .وذل ــك من ــذ تاري ــخ
اس ــتالم العم ــل وحت ــى تعدي ــل الوض ــع؟!!)
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 - 2ح ــدد ع ــدد أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس الذي ــن حصل ــوا ع ــى مس ــتحقاتهم املالي ــة م ــن الهيئ ــة
كامل ــة ويف مواعيده ــا ؟!!
 - 3الهيئة يف حاجة إىل نائب جديد للمدير العام لشئون :

أ  -الســعادة ب  -تعديل وضع املبتعثني العائدين جـ  -الســاعات الزائدة

آمال في رابطة التطبيقي
نظم ــت رابط ــة أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس للكلي ــات التطبيقي ــة حف ــل تكري ــم عمي ــد كلي ــة الدراس ــات
التكنولوجيــة وأعضــاء لجــان االعتامد األكادميــي بالكلية ،مبناســبة اعتــاد  10برامج أكادمييــة تكنولوجية
مـــن قبـــل مجلـــس االعتـــاد للهندســـة والتكنولوجيـــا ( .)ABETوســـعدت كثـــرا بهـــذا الحفـــل ليـــس
فق ــط ألنن ــي كن ــت م ــن ب ــن املكرم ــن في ــه ،ب ــل ألنن ــي رأي ــت في ــه تط ــورا نوعي ــا يف األداء النق ــايب
للرابط ــة ،مل ــا كان له ــذا الحف ــل م ــن صبغ ــة أكادميي ــة وبع ــد مرتب ــط بج ــودة الخريج ــن .لذل ــك أحي ــي
الرابطــة عــى هــذا التوجــه يف أنشــطتها ،وأدعوهــا إىل تنظيــم املزيــد مــن الفعاليــات حــول الشــؤون
األكادميي ــة يف املس ــتقبل القري ــب.
اعتدن ــا نح ــن أعض ــاء الجمعي ــة العمومي ــة للرابط ــة أن ن ــرى أنش ــطة مختلف ــة م ــن قب ــل رابطتن ــا ع ــى
مــدى الســنوات والعقــود املاضيــة ،كانــت جلّهــا اجتامعيــة وثقافيــة ،وبعضهــا تســتهدف صــون حقوقنا
الوظيفيــة ونيــل املزيــد مــن املكتســبات املســتحقة .وأمــا األنشــطة الداعمــة للهــدف الخامــس إلنشــاء
الرابط ــة  -وف ــق الئحته ــا  -ال ــذي يدع ــو إىل «العم ــل ع ــى رف ــع املس ــتوى األكادمي ــي والتقن ــي للهيئ ــة
العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب وتشــجيع البحــث العلمــي التطبيقــي» ،فهــي نــادرة إن مل تكــن
معدوم ــة .وم ــن هن ــا ت ــأيت أهمي ــة احتف ــال االس ــبوع امل ــايض ،فه ــو مبثاب ــة اخ ــراق أكادمي ــي ،أمتن ــى
أن يك ــون بداي ــة مت ــدد نوع ــي يف أداء الرابط ــة.
من (مقال لـ أ .د .عبداللطيف بن نخي  -جريدة الرأي .)2018/1/4

بسنا دكاترة
كت ــب األس ــتاذ ع ــى أحم ــد البغ ــى بجري ــدة القب ــس ي ــوم  26م ــارس  " 2018ه ــذه األي ــام نغم ــض
عيونن ــا ونفتحه ــا  ,ل ــرى أن صاحبن ــا أو أح ــد معارفن ــا فالن ــا  ,س ــبق كتاب ــة إس ــمه بح ــرف ال ــدال _ إى
أصب ــح دكت ــورا – فنس ــتغرب الن ــه مل يغ ــادر الكوي ــت لف ــرة تكف ــى للبح ــث وكتاب ــة رس ــالة الدكت ــوراة
" ويس ــتطرد " أ .البغ ــي عق ــدة الدكت ــور أو الظه ــور كمثق ــف م ــع األس ــف  ,إجتاح ــت نف ــوس الكثريي ــن
ىف الكوي ــت  ,مم ــن يحت ــاج إىل اللق ــب وم ــن ال يحت ــاج ل ــه لألس ــف وه ــى عق ــد إنس ــانية موج ــودة ىف
كل بلــد " ويختــم مقالــه " اقــرح أن تقــوم وزارة التعليــم العــاىل بإصــدار طابــع يلصــق عــى جبــن
عاشــقى لقــب الدكتــور (مــع إنهــم قــد حصلــوا عــى شــهادة الثانويــة بشــق األنفــس)  ,وذلــك إلشــباع
غروره ــم وزهوه ــم ع ــى األخري ــن بالف ــاىض ولي ــس بامللي ــان ؟ ألنن ــا ش ــبعنا دكات ــرة ونصي ــح بأع ــى
ص ــوت بس ــنا دكات ــرة ..بس ــنا دكات ــرة!!

ديوان الكندري يكرم
د .المضف وعدد من الزمالء
نظ ــم دي ــوان أبن ــاء املرح ــوم عبدالرحم ــن الكن ــدري مأدب ــة عش ــاء
وتكري ــم للدكت ــور ع ــي املض ــف وللدكت ــور حم ــود املض ــف وس ــبعة
مــن الزمــاء أعضــاء هيئــة تدريــس التطبيقــي وهــم ( حســب الحــروف
األبجديــة ) د .أحمــد الكنــدري ،م .أحمــد مــكادي ،د .أحمــد منــدين،
د .أن ــور النق ــي ،م .ص ــاح املض ــف ،د .محم ــد اإلس ــحاقي ،م .محي ــي
الدي ــن خ ــر.

الرابطة زمان
قدمــت الرابطــة ألعضائهــا أول دورة تدريبية
يف تاريــخ الرابطة وكان ذلــك يوم  19مارس
 ..1989أي منــذ مــا يزيــد عــن  29عامــا ..وقــد
تــم توزيــع مذكرة دراســية من إعداد األســتاذ
عــادل حموده عــى املشــاركني يف الدورة..

حكمة العدد
ميتلك املعلم أعظم مهنة ،إذ تتخرج عىل يديه جميع املهن األخرى.

 4000قضية بسبب مواقع التواصل االجتماعي

نظمـــت اللجنـــة الثقافيـــة يف قســـم الحاســـب اآليل ،يف كليـــة الدراســـات التجاريـــة،
نــدوة بعنــوان «املخاطــر القانونيــة يف ظــل اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي» .
وشــارك يف النــدوة املحامية كفايــة الغربليل وممثــل إدارة الجرائــم اإللكرتونية ،املقدم
محمــد الوهيــب ،وأدار النــدوة رئيس اللجنــة الثقافية بالقســم د .أحمــد الحنيان.
وقال ــت الغربل ــي ان عقوب ــة بع ــض الجرائ ــم تص ــل إىل غرام ــة  50أل ــف دين ــار ،و10
ســنوات ســجنا ً ،وبــات مــن الــروري قــراءة اللوائــح والقوانــن بهــذا الشــأن .وحــذرت
م ــن ن ــر أي معلوم ــة أو إش ــاعة خاطئ ــة يف املواق ــع اإللكرتوني ــة ووس ــائل التواص ــل،

فه ــذا األم ــر يع ــرض الن ــارش للمس ــاءلة القانوني ــة ،اضاف ــة إىل إع ــادة ن ــر التغري ــدات
والفيديوه ــات املخل ــة ب ــاآلداب وغريه ــا.
ب ــدوره ،ذك ــر رئي ــس اللجن ــة الثقافي ــة يف القس ــم ،د .احم ــد الحني ــان ،ان املح ــارضة
ج ــاءت لتعري ــف الطلب ــة باملش ــاكل الت ــي تحص ــل ج ــراء االس ــتخدام املف ــرط لوس ــائل
التواص ــل ،ليحتاط ــوا منه ــا ويعرف ــوا كيفي ــة الت ــرف بع ــد وقوعه ــا.
بين ــا أش ــار املق ــدم محم ــد الوهي ــب أن أغل ــب الش ــكاوى الت ــي تصله ــم م ــن الفتي ــات،
وأكرثه ــا ح ــول برنامج ــي االنس ــتغرام والس ــناب بس ــبب الص ــور والفيديوه ــات.
نشرة دورية تصدرها
اللجنة الثقافية
برابطة أعضاء هيئة
التدريس للكليات التطبيقية
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م .فواز الرشيدي
رئيس التحرير

كلمة من القلب

في تصريح صحافي له بجريدة القبس

د .يوسف العنزي:

أنشطة وفعاليات الرابطة تتطلب زيادة
الميزانية وتوسعة المباني
أكــد أمــن الصنــدوق ورئيــس اللجنــة االجتامعيــة يف الرابطــة د .يوســف العنــزي ،أن أبــرز
الصعوبــات التــي تواجــه الرابطــة هــي تزايــد أعــداد الطلبــة املقبولــن يف كليــات الهيئــة
م ــع كل فص ــل درايس ،وم ــا ميثل ــه ذل ــك م ــن أعب ــاء اضافي ــة ع ــى االس ــاتذة ولجوئه ــم
اىل القب ــول بالعم ــل بنظ ــام الس ــاعات الزائ ــدة ع ــى النص ــاب.
ونبـــه اىل أن كثـــرا مـــن االســـاتذة بـــات غـــر راغـــب يف قبـــول العمـــل اإلضـــايف نظـــرا
لتأخـــر رصف املســـتحقات.
وقــال العنــزي لـــ القبــس إن الرابطــة عليهــا دور مهــم ومحــوري مــن خــال العمــل عــى
رفــع املســتوى االكادميــي والتقنــي لـــ «التطبيقــي» ،والعمــل عــى توثيــق الروابــط العلميــة
والثقافيــة بــن أعضائهــا وزمالئهــم يف املؤسســات التعليميــة املناظــرة ،وتشــجيع البحــث
العلمــي وضــان وحاميــة الحريــة االكادمييــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.
وأش ــار إىل ان امليزاني ــة املخصص ــة م ــن إدارة «التطبيق ــي» للرابط ــة تبل ــغ عرشي ــن ألفــاً،
ومل تتــم زيادتهــا ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن ميزانيــة الرابطــة ســبق أن متــت زيادتهــا
إىل س ــبعني ألفــاً ولك ــن ت ــم تخفيضه ــا للمبل ــغ الح ــايل م ــن دون م ــررات ،وال ش ــك أن
ه ــذا املبل ــغ ال يكف ــي الربام ــج واألنش ــطة الت ــي تقدمه ــا الرابط ــة والب ــد م ــن زيادت ــه.
وطالــب العنــزي بــرورة توســعة منشــآت الرابطــة خاصــة أن املقــر الحــايل تــم افتتاحــه
يف عــام  1998وال شــك أن هنــاك زيــادة كبــرة يف عــدد اعضــاء هيئــة التدريــس ،إضافــة
اىل زيــادة كبــرة يف الربامــج واألنشــطة التــي تقدمهــا الرابطــة.

يســعدين أن أهنــئ ابــن الهيئــة الدكتور عــي فهد املضــف زميلنــا بكلية الدراســات
التكنولوجي ــة وصاح ــب الخ ــرات العلمي ــة واإلداري ــة الرائ ــدة ..واملدي ــر األس ــبق
للهيئ ــة العام ــة للصناع ــة وال ــذي ت ــم اختي ــاره ليك ــون املدي ــر الثام ــن للتطبيق ــي
واملعــروف عــن الدكتــور املضــف أنــه صاحــب قــرار وشــديد االلتــزام بالقانــون
واللوائ ــح والنظ ــم ..وإنن ــي لع ــى ثق ــة كب ــرة مبس ــتقبل طي ــب للهيئ ــة بقي ــادة
د .املض ــف مل ــا ورد يف ترصيح ــه األول م ــن قول ــه أن ــه ج ــاء ولدي ــه ه ــدف وه ــو
حــل املشــاكل العالقــة مــن امللفــات املوجــودة وأيضــا لالرتقــاء بــأداء الهيئــة مــن
الناحي ــة األكادميي ــة و اإلداري ــة خاص ــة وأن الهيئ ــة تذخ ــر بالطاق ــات والكف ــاءات
الكب ــرة وبدع ــم ه ــذه الطاق ــات س ــرتقي ب ــأداء بالهيئ ــة إىل األفض ــل ع ــى كاف ــة
املس ــتويات.
ونح ــن ن ــرى أن ــه وم ــن ب ــن القضاي ــا الكث ــرة الت ــي تنتظ ــر الحس ــم والح ــزم م ــن
وجهــة نظرنــا محاربــة الفســاد يف جميــع مراكــز العمــل التابعــة للهيئــة وانتشــال
الهيئــة مــن املشــاكل والتعقيــدات والصعوبــات املاليــة واإلداريــة ورفــع الظلــم
عــن أســاتذة الهيئــة ومبتعثيهــا ومتقاعديهــا واملنتدبــن إليهــا باعطائهــم حقوقهم
املاليــة واإلداريــة كاملــة بــدون أي مامطلــة أو نقصــان.
كـــا نتمنـــى مـــن د .املضـــف العمـــل عـــى رسعـــة اقـــرار برامـــج البكالوريـــوس
الجاه ــزة متام ــا يف كلي ــات الهيئ ــة وتنتظ ــر املوافق ــة النهائي ــة عليه ــا ليت ــم الب ــدء
يف تنفيذهـــا..
ونهن ــئ د .املض ــف ونهن ــئ أنفس ــنا به ــذه املناس ــبة بتخ ــرج الدفع ــة األوىل م ــن
بكالوري ــوس الهندس ــة الكيميائي ــة بكلي ــة الدراس ــات التكنولوجي ــة.
وتتمن ــى الرابط ــة م ــن زميلن ــا د .املض ــف أن يدع ــم جه ــود وأنش ــطة الرابط ــة يف
تحقيـــق أهدافهـــا لخدمـــة الوطـــن والهيئـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس والثقافـــة
واملجتم ــع والبح ــث العلم ــي وأخ ــرا تتق ــدم الرابط ــة بخال ــص التقدي ــر للدكت ــور
أحم ــد األث ــري لتعامل ــه الراق ــي م ــع الجمي ــع وس ــعة ص ــدره ونتمن ــى ل ــه التوفي ــق.

أ .د .عبداللطيف بن نخي يكتب..

مشروع اصـالح التطبيـقي

أبــارك للدكتــور عيل املضــف تقلــده منصب املديــر العام
للهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب ،وأســـأل
الل ــه أن يس ــدد خط ــاه ،وخط ــى رشكائ ــه يف اإلدارة العلي ــا
الحالي ــن واملرتق ــب تعيينه ــم يف الق ــادم م ــن األي ــام،
وأن يعينهــم جميعــا عــى تشــكيل وقيــادة مــروع اصــاح
الهيئــة .وهو مــروع  -وإن كان طويل املســار واملدى  -إال
أنــه يجــب أن يبــدأ ،فــور االنتهــاء مــن صياغتــه.
بــا شــك ،تنفيــذه ليــس مســؤولية االدارة العليــا منفــردة،
بــل مســؤولية مشــركة ،تتطلــب تعاضدنــا نحــن منتســبي
الهيئــة ،وباألخــص أعضــاء هيئتــي التدريــس والتدريــب.
وهنــاك عــدة محــاور رئيســة مشــركة يف مشــاريع إصــاح
الهيئــة ،مــن بينهــا عالقــة اإلدارة العليــا باملنتســبني ،عــر
نقابتهــم وروابطهــم املهنيــة ،ويف مقدمتهــا رابطة أعضاء
هيئة التدريس بالكليات التطبيقية .فهناك شــواهد تاريخية
عدي ــد ع ــى وج ــود عالق ــة ب ــن ق ــوة الرابط ــة وفاعليته ــا
مــن ناحيــة ،وبــن انحســار الفســاد بالهيئــة وعلــو موقعهــا
يف الدول ــة ومكان ــة منتس ــبيها يف املجتم ــع .لذل ــك أدع ــو
اإلدارة العليـــا إىل تنميـــة دعمهـــا للرابطـــة ،وإىل ترســـيخ
مبــدأ استشــارتها ضمــن منهجيــة إتخــاذ القــرارات املتعلقة
بش ــؤون أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس ،وكذل ــك الس ــعي م ــن
أجــل إضفــاء املزيــد مــن الرشعيــة واالســتقاللية لهــا ،مــن
أجــل تعزيــز قدرتهــا عــى أداء دورهــا الرقــايب.
وع ــى الضف ــة األخ ــرى ،أدع ــو اإلدارة العلي ــا إىل إص ــدار
ق ــرارات متن ــع تعي ــن أعض ــاء مجال ــس إدارة الرابط ــة ،يف
مناصــب ارشافيــة أو قيــادة بالهيئــة ،خــال األربع ســنوات
الالحق ــة لبداي ــة آخ ــر عضوي ــة ،ع ــى أن ال تتج ــاوز ف ــرة
الحظــر اإلجامليــة للعضــو مــدة  8ســنوات .والغــرض مــن
ه ــذا املق ــرح ه ــو تقوي ــم أدائه ــا النق ــايب ع ــر تعزي ــز
معاي ــر النزاه ــة فيه ــا.
املحـــور الرئيـــي الثـــاين الـــذي يفـــرض أن يراعـــى يف
مشــاريع إصــاح الهيئــة هــو ترشــيد العالقــة مــع مجلــس
األمــة .فبالرغــم من قناعتنــا التامــة مبحوريــة دور املجلس
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ضم ــن جه ــود التص ــدي لص ــور الفس ــاد يف الهيئ ــة ،ويف
غريه ــا م ــن املؤسس ــات .وإىل جان ــب تقديرن ــا للمواق ــف
االيجابيـــة مـــن قبـــل بعـــض أعضـــاء املجلـــس .إال أننـــا -
نح ــن أعض ــاء هيئ ــة التدري ــس  -نتلم ــس تف ــوق وطغي ــان
الــدور الهـدّام للنــواب الفاســدين عــى مســاعي زمالئهــم
اإلصالحي ــن.
ولقــد مــرت اإلدارة العليا بالهيئــة بعدة مراحل مــن عالقتها
بنــواب املجلــس .فكانــت يف مرحلــة مــا خاضعــة للنــواب،
مســتجيبة لرغباتهــم وطلباتهــم االنتخابيــة ،وســكنت مــن
ه ــو أدىن يف مناص ــب إرشافي ــة وقيادي ــة ،ع ــى حس ــاب
األكفــأ ،عــر إجــراءات الئحيــة فصلــت نتائجهــا مــن خــال
تش ــكيلة اللج ــان .ولك ــن االدارة العلي ــا يف ه ــذه املرحل ــة
مل تس ــلم م ــن غ ــدر ه ــؤالء الن ــواب الفاس ــدين ،الذي ــن
انقلبــوا عليهــا يف اللحظــات الحاســمة .ويف مرحلــة أخرى،
تصادم ــت اإلدارة العلي ــا م ــع بع ــض الن ــواب ،فانش ــغلت
الهيئــة يف رصاع عــى حســاب مصالحها وحقوق منتســبيها
ومكتســباتهم .وهــذه اإلدارة أيضا مل تتمكن من االســتمرار
بســبب اســتمرار املواجهــة الربملانيــة.
إن املرحلــة األفضــل لــإدارة العليــا بالهيئــة كانــت عندمــا
س ــلكت منهجي ــة التع ــاون البنــاء مــع الن ــواب ،م ــن خــال
تطبي ــق سياس ــة االس ــتجابة املق َّي ــدة واالس ــتثامر التنم ــوي.
حيـــث كانـــت اإلدارة العليـــا تنظـــر يف تزكيـــات النـــواب،
إن مل تـــر باملصالـــح العليـــا للهيئـــة ،وإن مل تخـــرق
رصاح ــة قي ــم العدال ــة وتكاف ــؤ الف ــرص ب ــن املنتس ــبني.
ويف ذات الوقـــت ،كانـــت تلـــك اإلدارة العليـــا تســـتثمر
عالقاته ــا م ــع الن ــواب لتحقي ــق املزي ــد م ــن املكتس ــبات
للهيئــة وملنتســبيها .هــذه العدالــة النســبية ،وإىل جانبهــا
املكتســبات امللحوظــة ،هي التــي ضمنت اســتقرار اإلدارة
العليـــا يف تلـــك املرحلـــة ،أمـــام الضغـــوط الربملانيـــة
والسياس ــية وحي ــل ق ّناص ــة املناص ــب القيادي ــة.
وأم ــا املح ــور الثال ــث للم ــروع اإلصالح ــي فه ــو املح ــور
األكادميــي ،الخــاص بــردم الفجــوة بــن مخرجــات الهيئــة

وبني متطلبات س ــوق العمل
واالقتصاد الوطن ــي .فال تزال
العديد من الربامج األكادميية
يف الهيئة غري معتمدة أكادمييا
 ،وال تــزال الكثري من الربامج
واملناهج الدراسية يف الهيئة
غ ــر ق ــادرة ع ــى مواكب ــة التط ــورات يف س ــوق العم ــل،
وال تــزال الهيئــة تســتقبل طلبــة مســتجدين يف تخصصــات
متخ ــم منه ــا س ــوق العم ــل ،وال ت ــزال الهيئ ــة هزيل ــة يف
اســتحداث برامــج دراســية متعطش لهــا اقتصادنــا الوطني.
واأله ــم م ــن كل م ــا س ــبق  -يف املح ــور األكادمي ــي  -ه ــو
ضعــف أو غياب الجرعــة التطبيقية يف مناهجنــا وبرامجنا.
يجــب أن ترخــص كليــات ومعاهــد الهيئــة ملزاولــة املهــن
التــي تعلــم وتــدرب طلبتهــا وطالباتهــا عليهــا ،متامــا كــا
هــو الحــال بالنســبة لكليــة الطب التي تســتعني مبستشــفى
مبــارك الكبــر لتدريــب طلبتهــا ،إىل جانب توظيــف كادرها
األكادميي استشــاريني فيــه .فكلية الدراســات التكنولوجية،
عــى ســبيل املثــال ،يفــرض أن متتلــك ورش ومختــرات
تجاري ــة ومكات ــب استش ــارية ،تق ــدم خدماته ــا للمجتم ــع،
وتســتقبل طلبــة التدريب امليــداين ،وتنتدب جزئيــا أعضاء
هيئتــي التدريــس والتدريــب بالكلية ،لــي تنمــو مهاراتهم
التطبيقي ــة ،وليواكب ــوا التط ــورات يف س ــوق العم ــل .ك ــا
أنه ــا أساس ــية يف الربام ــج األكادميي ــة الت ــي تع ــد الطلب ــة
والطالبــات المتــاك مشــاريع صغــرة ومتوســطة.
ال أدع ــي أن مس ــرة اإلص ــاح س ــهلة مي ــرة ،ولكنن ــي أرى
أنه ــا رضورة مس ــتعجلة ،تتطل ــب إدارة علي ــا متتل ــك رؤي ــة
واضحــة ،وشــخصيات قياديــة تعمــل وفــق خارطــة طريــق
تتضمــن طرق بديلــة  ،وتخاطــب العقــول وتح ّفــز القلوب،
وت ــزرع هم ــم ال تع ــرف الي ــأس وال الكل ــل ،وتغ ــرس روح
انتــاء للهيئــة ال تضمــر ،وترســخ اعتقــاد مبصــر مشــرك
ال يتزع ــزع  ...وآم ــايل كب ــرة يف أن يكتم ــل قريب ــا تش ــكيل
إدارة علي ــا ق ــادرة ع ــى اص ــاح الهيئ ــة.

