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P A A E T  F A C U L T Y  A S S O C I A T I O N

قـــال الناطـــق الرســـمي للرابطة د. أحمـــد الهيفـــي أن الرابطة 

والهيئـــة التدريســـية بكليـــات الهيئـــة اســـتقبلت بارتيـــاح بالغ 

خـــر تعيـــن د. عـــي املضـــف مديـــرا عامـــا للهيئة.

وأوضـــح د. الهيفـــي ان اختيـــار د. املضـــف لهـــذا املنصـــب 

خطـــوة مباركـــة كونـــه أحـــد أبنـــاء الهيئـــة ولديه اطـــاع كامل 

ـــا  ـــة وبالقضاي ـــه الهيئ ـــي تواج ـــات الت ـــة الصعوب ـــى كاف ع

العالقـــة التـــي كانـــت تبحـــث عـــن حـــل.

وختـــم د. الهيفـــي ترصيحـــه بالتأكيـــد عـــى أن الرابطـــة متد 

ـــدة  ـــاه الراك ـــك املي ـــور املضـــف لتحري ـــد التعـــاون للدكت ي

وحـــل العديد مـــن القضايـــا األكادميية وتذليـــل الصعوبات 

التـــي تواجـــه الهيئـــة التدريســـية، وأن الرابطـــة ســـتكون 

ـــه  ـــق يف أداء منصب ـــه الســـداد والتوفي ـــى ل ـــا وتتمن ـــه عون ل

ـــاؤل  ـــل وتف ـــا أم ـــه، وأن لديه ـــا ل ـــو أه ـــذي ه ـــد ال الجدي

ـــد مـــن امللفـــات. بإنجـــاز العدي

ـــة  ـــة اإلداري ـــس الهيئ ـــايف لرئي ـــح صح ـــة يف ترصي ـــدت الرابط أك

ـــة فصـــل  د. ســـليامن الســـويط متســـكها مبوقفهـــا الداعـــم لقضي

القطاعـــن، وبأنهـــا يحدوهـــا األمـــل والتفـــاؤل مبجلـــس الـــوزراء 

إلقـــرار عمليـــة الفصـــل للبـــدء بتنفيذهـــا وإعطـــاء الفرصـــة لـــكا 

القطاعـــن لارتقـــاء مبخرجاته، وذلـــك توافقا مـــع الرغبة األمريية 

الســـامية الراميـــة لتطويـــر التعليـــم ومؤسســـاته ومخرجاتـــه،  وال 

شـــك أن هـــذا التطويـــر يجـــب البـــدء بـــه فـــورا مـــن خـــال عمليـــة 

فصـــل القطاعـــن واالســـتعداد لرؤيـــة الكويـــت 2035 ومـــا تتطلبه 

ـــك  ـــق تل ـــاركة يف تحقي ـــابه للمش ـــة ش ـــوادر كويتي ـــل ك ـــن تأهي م

ـــة. الرؤي

وأكـــدت الرابطـــة اعتزازهـــا وفخرهـــا بقطـــاع التدريـــب ومـــا يقـــوم 

ـــوادر  ـــل بالك ـــوق العم ـــد س ـــد يف تزوي ـــي رائ ـــن دور وطن ـــه م ب

الوطنيـــة املســـاندة والحرفيـــة، إال أن طبيعـــة كل قطـــاع تختلـــف 

كليـــا عـــن اآلخـــر، وتداخـــل كا القطاعـــن يعيـــق عمليـــة التطويـــر 

بـــكل منهـــام، ومـــن هنـــا فهنـــاك رضورة قصـــوى إلمتـــام عمليـــة 

الفصـــل لتمكـــن كل قطـــاع من تطويـــر ذاتـــه واالرتقـــاء مبخرجاته 

والحفـــاظ عـــى هويتـــه والقيـــام بـــدوره الوطنـــي يف تخريـــج 

ـــه تخريجهـــا. الكـــوادر املنـــوط ب

عقـــد أول اجتـــامع للهيئـــة اإلداريـــة للرابطة 

مع مديـــر عام الهيئة د. عـــي فهد املضف 

يـــوم 5 أبريل 2018،  وقد اتســـم االجتامع  

بـــروح التعـــاون واملحبة والجديـــة يف حل 

القضايـــا التي تهـــم أعضاء هيئـــة التدريس 

ـــة  ـــام الهيئ ـــر ع ـــب مدي ـــد رح ـــة. وق بالهيئ

ـــد  ـــة م ـــداً عـــى أهمي ـــد الرابطـــة، مؤك بوف

جسور التعاون والتواصل، متمنياً استمرار 

تلـــك اللقـــاءات لحل مشـــاكل األســـاتذة.
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االفتتاحية.. بقلم د. ســـليمان شالل السويط

بداية الغيث قطرة...

جالًســـا بجانـــب أخـــويت حـــول موقـــد الحطـــب، يف ليلة شـــتوية بـــاردة، 

نســـتمع ألحاديث والدي وحكاياته، ونحتيس مرشوب الشـــتاء الساخن، 

يف رحلـــة بريـــة كـــام هـــي عادتنـــا الســـنوية؛حينها كنـــت صغـــري الســـّن، 

إىل درجـــة أنـــه مل يكـــن يشـــدين مـــن أحاديـــث والـــدي الكثـــرية والقيمـــة 

-والتـــي كانـــت يف مجملهـــا تنحـــرص يف حكايـــات أبطالهـــا فرســـان 

شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وعـــن نبـــل أخاقهـــم- إال ذاك البخـــار الخـــارج 

ـــراج  ـــوء ال ـــى ض ـــس ع ـــو ينعك ـــو وه ـــرودة الج ـــن ب ـــم أيب م ـــن ف م

ـــقطت  ـــن س ـــت، ح ـــاد الصم ـــأة، س ـــة. فج ـــط الخيم ـــق يف وس املعل

ـــال أخـــي: "جـــاء املطـــر"،  ـــا، فق قطـــرة مـــن املـــاء عـــى ســـقف خيمتن

ـــل إنهـــا قطـــرة مـــاء فقـــط"،  ـــه مل يكـــن مطـــرًا ب فـــرددت مســـتنكرًا: "إن

ـــًا )بدايـــة الغيـــث قطـــرة(! ـــا الجانبيـــة، وعلـــق قائ فســـمع أيب أحاديثن

ـــا  ـــن كل م ـــارة، لك ـــك العب ـــق لتل ـــى الدقي ـــا املعن ـــتوعب حينه مل أس

أذكـــره أنـــه مل متـــض دقائـــق عـــى مقولـــة أيب -غـــري املفهومـــه بالنســـبه 

يل حينهـــا- إىل أن أنهمـــرت األمطـــار الغزيـــرة عـــى خيمتنـــا الصغـــرية، 

وتحولـــت تلـــك القطـــرة اليتيمـــة التـــي وصلتنـــا أواًل إىل مئـــات .. بل آالف 

مـــن القطـــرات املتتابعـــة، وأرتـــوت األرض، بـــل وســـالت الوديـــان مـــن 

زخاتهـــا. وأنـــا يحفنـــي الذهـــول مـــن كيفيـــة معرفـــة أخـــي لقـــدوم املطر 

قبـــل أوانـــه، ومـــن صـــوت الـــرق الـــذي بـــدأ يرتفـــع شـــيئًا فشـــيئًا .. .

كـــرُت بعدهـــا، وكـــرت معـــي مقولـــة أيب، التي انغرســـت ذاك املســـاء 

ـــا  ـــن أخواته ـــه األوىل .. وم ـــن قطرت ـــه م ـــقاها الل ـــي س ـــي والت يف ذهن

ـــة  ـــنوات تالي ـــا لس ـــه به ـــاين الل ـــي حب ـــرية الت ـــات الكث ـــن الزخ ـــل وم .. ب

عديـــدة، فرضبـــت هـــذه البـــذرة جذورهـــا يف نفـــيس، وارتفـــع ســـاقها 

الشـــاهق إىل عقـــي، وامتـــدت أغصانهـــا الخـــرضاء املتشـــابكة يف 

ـــة .. . ـــاًرا يانع ـــرت مث ـــي، وأزه ذهن

وحـــن بـــدأت مـــدارك تفكريي تتســـع، وأخـــذت صـــورة الحيـــاة املبهمة 

ـــا بعـــد حـــن، مل تنفـــك هـــذه العبـــارة يف توجيـــه مجمـــل  تتضـــح حيًن

ســـلوكيات حيـــايت، بـــل أصبحـــت يف كثـــري مـــن األحيـــان مبثابـــة الحـــل 

ـــارق األمـــل  ـــات التـــي تواجهنـــي، وباتـــت ب الســـحري للمشـــاكل والعقب

كل مـــا أوصـــدت الحيـــاة أمامـــي أبـــواب تفائلهـــا، وأغلقـــت أيـــادي اليأس 

أقفالهـــا، إىل أن أضحـــت مبثابـــة مصباحـــي الســـحري الـــذي جـــاء ذكـــره 

يف قصـــة عـــاء الديـــن .. .

ولكـــن، وعـــى الرغـــم مـــن كل مـــا ســـبق، مل أحـــّس بقيمـــة عبـــارة أيب 

مثـــل إحســـايس بقيمتهـــا حينـــام أكرمنـــي زميـــايت وزمـــايئ يف الهيئـــة 

العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب، حينام قامـــوا باختيـــاري ألكون 

ممثـــًا لهـــم يف الهيئـــة اإلداريـــة لرابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف 

دورتهـــا الحاليـــة، وبنتيجـــة نجـــاح باهـــرة، بـــل غـــري مســـبوقة يف تاريـــخ 

نتائـــج انتخابـــات الرابطـــة منـــذ تأسيســـها، وازدادت املســـؤوليات عـــي 

حـــن زاد إكرامهـــم يل وترشيفهـــم عندمـــا قدمنـــي أعضـــاء الهيئـــة 

اإلداريـــة مشـــكورين ألكـــون رئيســـاً لهـــذه الرابطـــة الغاليـــة عـــى 

ـــا .. . ـــا جميًع قلوبن

ـــدرك كل  ـــا م ـــرية، وأن ـــئوليات الكب ـــذه املس ـــي له ـــة تحم ـــن لحظ فم

اإلدراك أن هـــذا الكيـــان التعليمـــي الـــذي ننتمـــي إليـــه جميعـــا ينقصـــه 

الكثـــرُي مـــن الترشيعـــات التـــي ترتقـــي بـــه إداريــًـا وماليًـــا، ومـــدرك أيًضـــا 

ـــا الكثـــري والكثـــري مـــن املطالـــب  أن زميـــايت وزمـــايئ ينقصهـــم أيًض

والحقـــوق واملســـاواة مـــع املؤسســـات التعليميـــة النظرية، بـــل إدرايك 

يصـــل أيًضـــا لحقيقـــة مفادهـــا أن رحلـــة اإلصـــاح طويلـــة، وأن بحرهـــا 

متاطـــم وهائـــج، وأن الســـامء ملبـــدة بالغيـــوم .. .

ولكـــن مـــا يســـعد ويطمـــن يف املوضـــوع هـــو أننـــا يف رابطـــة أعضـــاء 

ـــا يف رحلـــة اإلصـــاح الطويلـــة والشـــاقة،  ـــا فعليً هيئـــة التدريـــس بدأن

وأخـــذت أرشعة اإلنجـــازات باالرتفاع، والحـــت مشـــاريع التغيري ظاهرة 

للعيـــان، وبـــدأت روح التفـــاؤل تـــدب يف نفوســـنا مـــن جديـــد .. .

لذلـــك كـــم أنـــا اآلن ممـــنٌّ كثـــرياً لتلـــك القطـــرة اليتيمـــة التـــي وصلـــت 

ـــة  ـــي .. وملقول ـــع أخ ـــي م ـــي الجانب ـــا أوالً .. ولحديث ـــقف خيمتن ـــى س ع

أيب غـــري املفهومـــة يل حينهـــا .. وإىل زخـــات املطـــر  املتتابعـــة التـــي 

ـــه... ـــإذن الل ـــا، وســـتصل متاحقـــة ب وصلتن

د. علي المضف في أول 
زيارة له للرابطة              ص 18،17،16

السويط: نأمل من مجلس الوزراء 
حسم قضية فصل القطاعين 
استعدادا لرؤية الكويت 2035

الرابطة تبـــارك تعيــيـــن 
د.علي المضف مديرا للهيئة



تقـــدم املديـــر العـــام الجديـــد للهيئـــة د. عـــي املضـــف بالشـــكر والعرفـــان إىل صاحـــب 

الســـمو أمـــري البـــاد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح حفظـــه اللـــه ورعـــاه 

ـــر  ـــوزراء الشـــيخ جاب ـــس ال ـــس مجل ـــام توجـــه بشـــكره لســـمو رئي ـــة، ك عـــى منحـــه الثق

املبـــارك، وإىل معـــايل وزيـــر الرتبيـــة ووزيـــر التعليـــم العـــايل د. حامـــد العازمـــي عـــى 

ـــب. ـــي والتدري ـــم التطبيق ـــة للتعلي ـــة العام ـــويل إدارة الهيئ ـــيحه لت ـــه وترش ثقت

جـــاء ذلـــك خـــال ترصيـــح للصحافيـــن خـــال حفـــل اســـتقبال املهنئـــن الـــذي اقيـــم 

بديـــوان عـــام الهيئـــة صبـــاح االثنـــن 2018/4/2 مبناســـبة توليـــه قيـــادة الهيئـــة.

ـــالة  ـــة برس ـــبي الهيئ ـــب ومنتس ـــس والتدري ـــي التدري ـــاء هيئت ـــف ألعض ـــه د. املض وتوج

قـــال فيهـــا أنـــه جـــاء ولديـــه هـــدف وهـــو حـــل جميـــع املشـــاكل العالقـــة مـــن امللفـــات 

ـــة خاصـــة  ـــة واالكادميي ـــة االداري ـــن الناحي ـــة م ـــأداء الهيئ ـــاء ب املوجـــودة، وأيضـــاً االرتق

ـــات ســـرتقي  ـــرية، وبدعـــم هـــذه الطاق ـــاءات الكب ـــات والكف ـــة تذخـــر بالطاق وأن الهيئ

ـــة املســـتويات. ـــي إىل األفضـــل عـــى كاف ـــأداء التطبيق ب

وحـــول رؤيتـــه يف فصـــل قطـــاع التعليـــم التطبيقـــي عـــن قطـــاع التدريـــب، قـــال 

أن هـــذا امللـــف بحاجـــة لبعـــض الوقـــت لدراســـته بشـــكل جيـــد، مشـــرياً إىل ان 

ـــي  ـــه يحتفـــظ بهـــا لحـــن االطـــاع عـــى القـــرارات الت ـــه آراء يف هـــذا امللـــف ولكن لدي

ـــه  ـــن أولويات ـــدا أن م ـــي، مؤك ـــة وإدارة التطبيق ـــس إدارة الهيئ ـــل مجل ـــن قب ـــا م اتخذه

ـــاك  ـــا ان هن ـــاً، موضح ـــاً وإداري ـــات أكادميي ـــة القطاع ـــة يف كاف ـــأداء الهيئ ـــاء ب االرتق

ـــة  ـــامم بالعملي ـــا واالهت ـــن ابرازه ـــد م ـــي الب ـــات الت ـــات والطاق ـــن االيجابي ـــد م العدي

ـــدرات  ـــابهم الق ـــات إلكس ـــاب والطالب ـــامم بالط ـــاً إىل رضورة االهت ـــة، الفت التعليمي

الكافيـــة، إضافـــة لتطويـــر الرامـــج الدراســـية واملناهـــج العلميـــة ورفـــع كفـــاءة الهيئـــة 

ـــة. ـــية والتدريبي التدريس

وحـــول عمليـــة القبـــول للعـــام الـــدرايس الجديـــد، أشـــار اىل وجـــود خطـــة ســـيتم 

مناقشـــتها خـــال اجتامعـــات إدارة الهيئة وســـيتم عرضها عـــى مجلـــس إدارة الهيئة ومن 

ـــر التعليـــم العـــايل لاطـــاع عليهـــا ومـــن ثـــم  ـــة ووزي ـــر الرتبي ثـــم رفعهـــا ملعـــايل وزي

اتخـــاذ القـــرار املناســـب لحـــل املشـــاكل التـــي كانـــت تحـــدث خـــال األعـــوام الســـابقة.

ـــاع  ـــام لقط ـــر الع ـــب املدي ـــب نائ ـــي منص ـــي وه ـــاغرة يف التطبيق ـــب الش ـــن املناص وع

ـــة  ـــات األكادميي ـــاع الخدم ـــام لقط ـــر الع ـــب املدي ـــوث، ونائ ـــي والبح ـــم التطبيق التعلي

ـــر  ـــة ووزي ـــر الرتبي ـــع وزي ـــا م ـــت لبحثه ـــاج وق ـــور تحت ـــذه االم ـــال أن ه ـــاندة، ق املس

ـــا. ـــت فيه ـــايل للب ـــم الع التعلي

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

خالل حفل استقبال المهنئين بديوان عام الهيئة
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عقـــدت الرابطـــة جمعيتهـــا العموميـــة العاديـــة عـــن 

الـــدورة النقابيـــة 2017/2015  يـــوم 26 نوفمـــر 

2017وناقشـــت خالهـــا التقريريـــن اإلداري واملـــايل، 

ـــاء  ـــة أعض ـــور كاف ـــة بحض ـــة العمومي ـــت الجمعي واقيم

ـــاء  ـــن أعض ـــدد م ـــة لع ـــة إضاف ـــة للرابط ـــة اإلداري الهيئ

الجمعيـــة العموميـــة، وقـــد كان الفتـــا األجـــواء األخويـــة 

ـــة. ـــة العمومي ـــاد الجمعي ـــت انعق ـــي تخلل ـــة الت الراقي

وقـــد افتتـــح فعاليـــات الجمعيـــة العموميـــة رئيـــس 

ـــه  ـــذروة بتوجي ـــه ال ـــارك عبدالل ـــة أ. د مب ـــة اإلداري الهيئ

شـــكره للجمـــوع األكادمييـــة التـــي منحـــت ثقتهـــا للهيئـــة 

ـــعت  ـــن س ـــن كامل ـــدار عام ـــى م ـــا ع ـــة لتمثيله اإلداري

ـــق  ـــا لتحقي ـــارى جهوده ـــذل قص ـــام لب ـــة خاله الرابط

ـــس،  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــال أعض ـــات وآم طموح

وأوضـــح د. الـــذروة أن الرابطـــة وبفضل اللـــه ثم بفضل 

دعـــم زمائهـــا أعضـــاء هيئـــة التدريـــس حققـــت جملـــة 

ـــيخ  ـــد الش ـــمو ويل العه ـــاء س ـــا لق ـــازات كان ابرزه انج

ـــخ  ـــه بتاري ـــه الل ـــاح حفظ ـــر الصب ـــد الجاب ـــواف األحم ن

2015/12/15 لدعم مستحقات األساتذة ورسعة رصفها 

ـــة  ـــري يف رسع ـــر كب ـــه - أث ـــه الل ـــه - حفظ وكان لتوجيهات

رصف املستحقات، كام كان للرابطة دور بارز ومشهود 

ـــق  ـــة املتعل ـــة بالهيئ ـــة التنفيذي ـــرار اللجن ـــاء ق يف إلغ

 بتقليـــص مكافـــأة الفصـــل الصيفـــي مـــن 2 إىل 1.5 ،

حيـــث نظمـــت الرابطـــة مهرجانـــا خطابيـــا تحـــت عنـــوان 

ـــة  ـــع الهيئ ـــن تراج ـــان ع ـــر املهرج ـــم" وأمث ـــن نخذلك "ل

عـــن قرارهـــا، وحرصـــت الرابطـــة عـــى دعـــم مرســـوم 

قانـــون جامعـــة جابـــر وأن يكـــون ملـــف التطبيقـــي ملفـــا 

مهـــام من ملفـــات التنميـــة يف الكويـــت، وأمثـــرت جهود 

الرابطـــة عـــن موافقـــة مجلـــس إدارة الهيئـــة عـــى فصـــل 

قطـــاع التعليـــم التطبيقـــي عـــن قطـــاع التدريـــب، وألول 

مـــرة يف تاريـــخ الرابطـــة شـــاركت يف لجـــان الهيئـــة مثل 

ـــاركت  ـــرة ش ـــك ألول م ـــة، وكذل ـــؤون العلمي ـــة الش لجن

الرابطـــة يف لجنـــة امليزانيـــة مبجلـــس األمـــة، وبجهـــود 

الرابطـــة وافـــق مجلس األمـــة املوقر يف جلســـته بتاريخ 

27/1/2016 عـــى االعتـــامد التكميـــي بقيمـــة 10 مليـــون 

دينـــار مليزانيـــة الهيئـــة، وكان للرابطـــة تحـــركات كثـــرية 

ـــن  ـــا يضم ـــة مب ـــة الهيئ ـــم ميزاني ـــات لدع ـــدة اتجاه بع

حصول األساتذة عى مستحقاتهم دون أي تأخري، وتم 

إنجـــاز ملف ترقيات األســـاتذة الذين وافـــق مجلس إدارة 

ـــب  ـــت متأخـــرة مبكت ـــي كان ـــة عـــى ترقياتهـــم والت الهيئ

وزيـــر الرتبيـــة الســـابق )د. بـــدر العيـــى (.

ـــيترشفون  ـــن س ـــه الذي ـــالة لزمائ ـــذروة رس ـــه د. ال ووج

ـــا  ـــة يف دورته ـــد الرابط ـــون مقاع ـــم ويتول ـــة زمائه بثق

الجديـــدة بـــرضورة الحرص عـــى متثيل الرابطـــة بلجان 

الهيئـــة كلجنـــة الشـــؤون العلميـــة وأال يفرطـــوا يف هـــذا 

ـــون  ـــعت لتك ـــة س ـــا أن الرابط ـــري، موضح ـــاز الكب االنج

ممثلـــة مبجلـــس إدارة الهيئـــة إال أن هـــذا املطلب قوبل 

بالرفـــض وأهـــاب بزمائـــه اســـتكامل املســـرية، ومتنـــى 

ـــزود  ـــة زمائهـــم وال ـــق يف خدم لهـــم الســـداد والتوفي

عـــن مصالحهـــم.

هـــذا وقـــد تـــم طـــرح التقريـــر اإلداري للتصويـــت مـــن 

قبل أعضـــاء الجمعيـــة العمومية فحـــاز موافقتهم ومن 

ـــر املـــايل وطرحـــه للتصويـــت  ثـــم تـــم مناقشـــة التقري

وحـــاز ايضـــا موافقـــة الحضـــور.

الرابطـــة عقــدت 
جمعيتهـا العمومية 
ونالت ثقة أعضائها

أ.د مبارك الذروة: انتخابات الرابطة 
سارت في أجواء أخوية بين المتنافسين

ـــس  ـــة ورئي ـــات التطبيقي ـــس للكلي ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة أعض ـــابق لرابط ـــس الس ـــن الرئي أعل

ـــة  ـــار هيئ ـــة الختي ـــات الرابط ـــذروة أن انتخاب ـــه ال ـــارك عبدالل ـــات أ.د مب ـــة االنتخاب لجن

إداريـــة جديـــدة للـــدورة النقابيـــة 2019/2017 ســـارت يف أجـــواء أخوية ومنافســـة رشيفة 

ـــن 2017/11/27  ـــرت االثن ـــي ج ـــات الت ـــة االنتخاب ـــا أن عملي ـــحن، موضح ـــن املرش ب

ـــرصا  ـــة ع ـــاعة الثالث ـــى الس ـــتمرت حت ـــا واس ـــعة صباح ـــاعة التاس ـــام الس ـــدأت يف مت ب

وأجريـــت انتخابـــات كل كليـــة مبقرهـــا وكذلـــك فـــرز األصـــوات الـــذي بـــدأ مبـــارشة 

ـــت. ـــة التصوي ـــاء عملي ـــد انته بع

وأوضـــح د. الـــذروة أن الفائـــز باملركـــز األول بكلية الرتبية االساســـية د. ســـليامن الســـويط 

بعـــدد 228 صوتـــا، وجاء د. يوســـف العنـــزي يف املركـــز الثاين بــــ 164 صوتـــا، واالحتياط 

األول د. بـــدر الخـــرضي بــــ 135 صوتـــا، واالحتياط الثـــاين د. جنان الحريب بــــ 62 صوتا.

وجـــاءت النتائـــج بكليـــة الدراســـات التكنولوجيـــة بفـــوز د. وليـــد العـــويض باملركـــز 

األول بــــ 80 صوتـــا، م. رعـــد الصالـــح يف املركـــز الثـــاين بــــ 76 صوتـــا، واالحتيـــاط األول 

ـــا.  ـــي بــــ 60 صوت ـــه العجم ـــاين د. عبدالل ـــاط الث ـــا، واالحتي ـــيدي 69 صوت ـــواز الرش م. ف

وجـــاءت النتائـــج بكليـــة الدراســـات التجاريـــة بفـــوز د. فـــارس املطـــريي باملركـــز األول بــــ 

123 صوتـــا، وفـــوز د. فـــارس العجمـــي باملركـــز الثـــاين بــــ 116 صوتـــا، واالحتيـــاط األول 

أ. بشـــار العثـــامن بــــ 100 صوتـــا، واالحتيـــاط الثـــاين أ. حســـن الكنـــدري بــــ 80 صوتـــا.

وعـــن مقعـــد كليتـــي العلـــوم الصحيـــة والتمريـــض مل تجـــرى انتخابـــات لفـــوز د. أحمـــد 

الهيفـــي بالتزكيـــة.

وتقـــدم د. الـــذروة بخالـــص التهـــاين والتريـــكات مـــن زمائـــه الذيـــن نالـــوا ثقـــة زمائهـــم 

ـــق  ـــد لتحقي ـــق الواح ـــروح الفري ـــل ب ـــون العم ـــا أن يك ـــس، متمني ـــة التدري ـــاء هيئ أعض

طموحـــات وتطلعـــات الهيئـــة التدريســـية التـــي منحتهـــم ثقتهـــا، والتمكـــن مـــن الدفـــاع 

عـــن قضايـــا وهمـــوم زمائهـــم والنهـــوض بالهيئـــة، متمنيـــا لهـــم الســـداد والتوفيـــق وأن 

يعينهـــم اللـــه عـــى تحمـــل تلـــك األمانـــة ليكونـــوا دومـــا عنـــد حســـن ظـــن زمائهـــم.

السويط والعوضي والمطيري أوائل الكليات

 الرابطة حققت جملة إنجازات كان
أبــرزهـا لقـاء سمو ولي العــهد

نشرة دورية تصدرها 
اللجنة الثقافية 
برابطة أعضاء هيئة
3التدريس للكليات التطبيقية



يـحــــــات يـحــــــاتتـصــــر تـصــــر

أعلـــن أمن رس الرابطـــة د. فارس املطـــريي أن الهيئـــة اإلدارية 

ـــق  ـــس املواف ـــوم الخمي ـــاء ي ـــا مس ـــدت اجتامع ـــة عق للرابط

ـــا  ـــدة قضاي ـــة ع ـــامع مناقش ـــال االجت ـــم خ 2017/12/28 ، وت

تهـــم اعضـــاء هيئـــة التدريـــس، ومنهـــا تشـــكيل لجنـــة خاصـــة 

ملتابعـــة مســـتحقات الســـاعات الزائـــدة وإيجاد حلـــول جذرية 

لهـــا، واللجنـــة برئاســـة د. فـــارس املطـــريي وعضويـــة م. رعـــد 

الصالـــح، وم. فواز الرشـــيدي، وتشـــكيل لجنة أخـــرى للتعاون 

مـــع جامعـــة الكويـــت ومتابعـــة قضيـــة الـــكادر الجديد برئاســـة 

ـــد  ـــيدي، وم.رع ـــواز الرش ـــة م ف ـــان، وعضوي ـــارس الحي د. ف

الصالـــح، ولجنـــة الخدمـــات العامـــة للعمل عى تأســـيس مركز 

ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــات أعض ـــاز معام ـــن إلنج ـــة مواط خدم

والتســـهيل عليهـــم، باإلضافـــة إىل بعـــض الخدمـــات األخـــرى 

ـــن م.  ـــة كل م ـــريي، وعضوي ـــارس املط ـــة د. ف ـــة برئاس واللجن

فـــواز الرشـــيدي، م. رعـــد الصالـــح، ود. يوســـف العنـــزي.

وأوضـــح د. املطـــريي أن الهيئـــة اإلداريـــة شـــكلت اللجـــان 

الفرعيـــة للرابطـــة وجـــاءت كالتـــايل، اللجنـــة الثقافيـــة 

واإلعاميـــة ويرتأســـها د. أحمـــد الهيفـــي إضافـــة الختيـــاره 

 ناطقـــا رســـميا للرابطـــة، اللجنـــة االجتامعيـــة ويرتأســـها

د. يوســـف العنـــزي، اللجنة الفنية ويرتأســـها م. رعـــد الصالح، 

ـــريي،  ـــارس املط ـــها د. ف ـــر ويرتأس ـــب والتطوي ـــة التدري لجن

لجنـــة املـــرأة وترتأســـها د. ســـلوى جوهـــر.

الرابطة شكلت هيئتها اإلدارية 
للدورة النقابية 2019/2017
أعلـــن أمـــن رس الرابطـــة د. فـــارس املطـــريي أن الهيئـــة اإلداريـــة 

ـــاء  ـــا مس ـــدت أوىل اجتامعاته ـــة عق ـــة للرابط ـــدة املنتخب الجدي

يـــوم الثاثـــاء املوافـــق 2017/11/28 بحضـــور جميـــع األعضـــاء 

ـــن  ـــوة م ـــويض بدع ـــد الع ـــامع د. ولي ـــرأس االجت ـــن وت املنتخب

ـــامع  ـــال االجت ـــم خ ـــه ت ـــا أن ـــات، موضح ـــن يف االنتخاب الفائزي

ـــة للرابطـــة. ـــع املناصـــب اإلداري توزي

وأشـــار د. املطـــريي إىل أن د. وليـــد العـــويض وبعـــد توزيـــع 

منصـــب الرئيـــس تقـــدم باســـتقالته رســـميا للهيئـــة اإلداريـــة 

وتـــم اســـتدعاء املرشـــح االحتيـــاط األول بكليـــة الدراســـات 

التكنولوجيـــة م. فـــواز الرشـــيدي لانضـــامم لعضويـــة الرابطـــة.

وبـــن د. املطـــريي أن توزيـــع املناصـــب اإلداريـــة جـــاء بانتخاب 

د. ســـليامن شـــال الســـويط رئيســـا للهيئـــة اإلداريـــة بأغلبيـــة 

ـــا للرئيـــس،  األصـــوات، وتزكيـــة كل مـــن م. فـــواز الرشـــيدي نائب

د. فـــارس املطـــريي أمينـــا للـــر، د. يوســـف العنـــزي أمينـــا 

للصنـــدوق، وبعضويـــة كل مـــن د. أحمـــد الهيفـــي، م. رعـــد 

ـــي . ـــارس العجم ـــح، د. ف الصال

وقـــال د. املطـــريي أن توزيـــع املناصـــب اإلدارية جـــاء يف أجواء 

أخويـــة بـــن الحضـــور، الفتـــا إىل أن الهيئـــة اإلداريـــة الجديـــدة 

للرابطـــة تثمـــن لكافـــة زمائهـــا أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بكليـــات 

الهيئـــة مشـــاركتهم الفعالـــة يف العمليـــة االنتخابيـــة واختيار من 

ميثلهـــم لعضويـــة الرابطـــة، وقـــال أن هنـــاك توافـــق بـــن جميع 

ـــات  ـــق طموح ـــد لتحقي ـــق الواح ـــروح الفري ـــل ب ـــاء للعم االعض

وتطلعـــات الهيئـــة التدريســـية التـــي منحتهـــم ثقتهـــا، وتقديـــم 

أفضـــل خدمـــات لهـــم والدفـــاع عـــن كل قضاياهـــم األكادمييـــة 

والنهـــوض بالهيئـــة بشـــكل عـــام.

د. سليــــمـــــــان شــــــــالل السـويــــــــط 
رئيس الرابطة

م. فــواز الرشيــــدي
نائب رئيس الرابطة

د. أحمد راشــد الهيــفي 
عضو الهيئة اإلدارية 

د. فارس مناحي المطيري 
أمين السر

م. رعد إبراهيم الصــالح
عضو الهيئة اإلدارية

د. يوسف مسعد العنزي 
أمين الصندوق

د. فارس محمد العجمي 
عضو الهيئة اإلدارية
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لقاء مثمر مع د. فاطمة الكندري
ونواب المدير العام لمناقشة هموم االساتذة

أعلـــن الناطق الرســـمي ورئيـــس اللجنـــة الثقافيـــة واالعامية 

للرابطـــة د. أحمـــد الهيفـــي أن وفـــدا مـــن الرابطـــة ترأســـه د. 

ســـليامن الســـويط، وضـــم كل مـــن د. فـــارس املطـــريي، د. 

ـــان، ـــارس الحي ـــي، د. ف ـــد الهيف ـــزي، د. أحم ـــف العن  يوس

ـــام  ـــر ع ـــع مدي ـــا م ـــد اجتامع ـــد عق ـــح، ق ـــد الصال م. رع

ـــوان  ـــا يف دي ـــدري مبكتبه ـــة الكن ـــة أ.د فاطم ـــة باإلناب الهيئ

عـــام الهيئـــة صبـــاح يـــوم الثاثـــاء املوافـــق 2017/12/12 

بحضـــور نواب املديـــر العام د. عدنان العـــي، م. حجرف 

الحجـــرف، م. طـــارق العمـــريي، د. أحمد الخليفة، مشـــريا 

إىل أن االجتـــامع جـــاء للتعـــارف وبحـــث آليـــة العمـــل التـــي 

ســـتكون بـــن الرابطـــة وإدارة الهيئـــة خال الفـــرتة املقبلة، 

ـــية،  ـــة التدريس ـــم الهيئ ـــات ته ـــدة ملف ـــث ع ـــة لبح إضاف

ومنهـــا مناقشـــة األمـــور املتعلقـــة بســـري العمـــل ومتطلبات 

واحتياجـــات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس، كـــام تـــم بحـــث عدد 

مـــن امللفات والقضايـــا العالقـــة، واالمور املاليـــة املتعلقة 

ـــث  ـــة لبح ـــاتذة، اضاف ـــايف لألس ـــتحقات االض ـــرصف مس ب

ـــداول  ـــجيل والج ـــة التس ـــات وعملي ـــول بالكلي ـــة القب سياس

الدراســـية واملجاميـــع الطابيـــة داخـــل الشـــعب الدراســـية.

وقـــال د. الهيفـــي أن اللقـــاء كان مثمـــرا وملســـنا مـــن د. 

الكنـــدري نيـــة صادقـــة للتعـــاون مـــع الرابطـــة يف حـــل كافة 

ـــس،  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــص أعض ـــي تخ ـــة الت ـــا العالق القضاي

ـــن  ـــويط مث ـــليامن الس ـــة د. س ـــس الرابط ـــريا إىل أن رئي مش

للدكتـــورة الكندري حســـن اســـتقبالها لوفد الرابطـــة، واعتر 

هـــذا اللقـــاء مهـــام لكونـــه يجمـــع ممثـــي الهيئـــة التدريســـية 

ـــا  ـــم القضاي ـــث أه ـــة لبح ـــادات الهيئ ـــام وقي ـــر الع باملدي

التـــي تشـــغل بـــال الهيئـــة التدريســـية، مشـــيدا باللقـــاء ومـــا 

شـــهده مـــن تجـــاوب كبـــري مـــن قبـــل د. الكنـــدري وتفاهـــم 

يف وجهـــات النظـــر بـــن الجانبـــن.

ــة  ــدت للرابطـ ــدري أكـ ــي إىل أن د. الكنـ ــار د. الهيفـ وأشـ

خـــال اللقـــاء حرصهـــا عـــى مثـــل هـــذا االجتـــامع يف إطـــار 

التواصـــل مـــع الرابطة ومتابعـــة املســـتجدات، وقد رحبت 

د. فاطمـــة بوفـــد الرابطـــة وقدمـــت لهـــم التهـــاين مبناســـبة 

فوزهـــم بثقـــة زمائهم أعضـــاء هيئـــة التدريـــس لتمثيلهم 

مبقاعـــد الرابطـــة والدفـــاع عـــن مصالحهـــم، متمنيـــة لهـــم 

ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة أعض ـــق يف خدم ـــداد والتوفي الس

ـــة  ـــدت أن إدارة الهيئ ـــام أك ـــة، ك ـــات الهيئ ـــاء بكلي واالرتق

ـــذا الـــرصح  ـــع الرابطـــة للنهـــوض به ـــد التعـــاون م متـــد ي

األكادميـــي الكبـــري وحـــل كافـــة القضايـــا العالقة مبـــا يحقق 

االهـــداف املرجـــوة وفـــق االجـــراءات والضوابـــط املنظمة 

للعمـــل بالهيئـــة.

وبـــن د. الهيفـــي أن نائـــب املديـــر العـــام للشـــئون اإلدارية 

واملاليـــة م. حجـــرف فـــاح الحجـــرف أكـــد لوفـــد الرابطـــة 

أنـــه جـــاري التنســـيق مـــع الجهـــات املعنيـــة بـــوزارة املاليـــة 

لاهتـــامم باملواضيـــع املتعلقـــة مبخصصـــات أعضـــاء 

ـــس. ـــة التدري هيئ

احتفـــل د.بـــدر النـــايش الرئيـــس األســـبق للرابطـــة بعودتـــه مـــن 

رحلة العاج ســـاملا معـــاىف، وأقام باملناســـبة حفل اســـتقبال 

ـــواب والشـــخصيات  وعشـــاء حـــرضه جمـــع مـــن الشـــيوخ والن

واألهـــل واألصدقـــاء وعـــدد كبـــري مـــن أعضـــاء الرابطـــة الذيـــن 

باركـــوا للدكتـــور بـــدر بالســـامة ومتنـــوا لـــه دوام الصحـــة 

والعافيـــة. ســـامات يـــا دكتـــور ومـــا تشـــوف رش.

وفد من الرابطة برئاسة السويط 

يشارك باالحتفاء بالدكتور الناشي

ـــن الرابطـــة  ـــدا م ـــي أن وف ـــد الهيف ـــال املتحـــدث الرســـمي للرابطـــة د. أحم ق

برئاســـة د. ســـليامن الســـويط شـــارك يف االحتفاليـــة التـــي نظمتهـــا كليـــة 

 العلـــوم الصحيـــة لعضـــو هيئـــة التدريـــس والرئيـــس األســـبق للرابطـــة 

ـــت بالنجـــاح  ـــي تكلل ـــة العـــاج الت ـــه مـــن رحل ـــاء بعودت ـــايش احتف ـــدر الن د. ب

ـــه. ـــد الل بحم

وأوضـــح د. الهيفـــي أن الرابطـــة تثمـــن لكليـــة العلـــوم الصحيـــة ممثلـــة 

يف عميـــد الكليـــة د. عبدالحكيـــم الصغـــري ومســـاعدي العميـــد ورؤســـاء 

ــم ــودة زميلهـ ــم بعـ ــة واحتفائهـ ــة الطيبـ ــك اللفتـ ــة تلـ ــام العلميـ  االقسـ

د. بـــدر النايش، مشـــريا إىل أن املســـرية األكادميية والنقابية العطـــرة للدكتور 

النـــايش ومـــا قدمـــه مـــن جهـــود لزمائه خـــال مســـريته مثـــال يحتـــذى به.

الناشي احتفل 

بعودته من رحلة العالج

نشرة دورية تصدرها 
اللجنة الثقافية 
برابطة أعضاء هيئة
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تقدمـــت الرابطـــة لزمائهـــا الكـــرام بالتهاين مبناســـبة 

التســـوية التـــي توصلـــت إليهـــا إدارة الهيئـــة مـــع وزارة 

ـــة بشـــأن رفـــع الحظـــر املفـــروض عـــى رصف  املالي

مســـتحقات الســـاعات الزائـــدة مـــن وزارة املاليـــة.

وتقدمـــت الرابطـــة بالشـــكر إلدارة الهيئـــة وباألخـــص 

ـــة  ـــة واملالي ـــر العـــام للشـــؤون اإلداري ـــب املدي لنائ

املهنـــدس حجـــرف الحجـــرف بتنفيـــذ الوعـــد الـــذي 

قطعـــه لرابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بحـــل جميع 

ـــرب  ـــس بأق ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة ألعض ـــا املالي القضاي

وقـــت.

قـــال الناطـــق الرســـمي للرابطـــة د. أحمـــد الهيفـــي 

ـــي  ـــة الت ـــغ القضي ـــامم بال ـــع باهت ـــة تتاب أن الرابط

أثـــريت مؤخـــرا عـــن كليـــة التمريـــض، الفتـــا إىل 

ـــال  ـــت خ ـــد حدث ـــريت ق ـــبام أث ـــة وحس أن القضي

ـــة  ـــة اإلداري ـــويل الهيئ ـــل ت شـــهر ســـبتمر 2017 قب

ـــة. ـــة للرابط الحالي

ـــى  ـــا ع ـــل حالي ـــة تعم ـــي أن الرابط ـــح د. الهيف وأوض

اســـتقصاء أبعـــاد تلـــك القضيـــة مـــن كافـــة األطـــراف 

ـــظ  ـــذي يحاف ـــب ال ـــف املناس ـــاذ املوق ـــدا التخ متهي

ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــبات أعض ـــوق ومكتس ـــى حق ع

ـــم. ـــم للظل ـــدم تعرضه وع

ثمنت الرابطة إلدارة 
الهيئة تنفيذ وعد حل 

مشكلة الساعات الزائدة، 
وتطالب بجدول زمني 

لصرفها

..وتابعت باهتمـام بالغ 
قضية كليـــة التمريــض

د. السويط: الهيئة التدريسية أدت واجبها الوطني كما ينبغي
توجـــه رئيـــس الرابطـــة د. ســـليامن الســـويط بخالـــص شـــكره 

ـــوه مـــن  ـــس ملـــا بذل ـــة التدري ـــه أعضـــاء هيئ ـــزازه لزمائ واعت

ـــدار  ـــى م ـــم ع ـــس طابه ـــة يف تدري ـــة مخلص ـــود وطني جه

الفصـــل الدرايس املنقـــي، الفتـــا إىل أن الهيئة التدريســـية 

أدت واجبهـــا الوطنـــي تجـــاه العمليـــة التعليميـــة، فلهـــم كل 

الشـــكر والتقديـــر.

ومتنى د. الســـويط لزمائه األساتذة االستمتاع بإجازة منتصف 

العـــام يف ســـعادة ورسور لتجديـــد نشـــاطهم ومعـــاودة 

ـــدرايس  ـــل ال ـــدء الفص ـــع ب ـــيس م ـــم التدري ـــام بواجبه القي

ـــد  ـــتعداد الجي ـــة االس ـــى إدارة الهيئ ـــى ع ـــام متن ـــد، ك الجدي

الســـتقبال الفصـــل الـــدرايس الجديـــد والعمـــل عـــى تذليـــل 

أي صعوبـــات تواجـــه أعضـــاء هيئـــة التدريـــس أو الطلبـــة.

.. ترحيل الدرجات النهائية كل يومين
ـــي  ـــل اليوم ـــف الرتحي ـــق بوق ـــجيل املتعل ـــول والتس ـــامدة القب ـــرار ع ـــويط أن ق ـــليامن الس ـــة د. س ـــس الرابط ـــال رئي ق

ـــا  ـــدت ارتياحه ـــة، مشـــريا إىل أن رشيحـــة مـــن األســـاتذة أب ـــن األوســـاط األكادميي ـــة شـــهد ســـجاال ب للدرجـــات النهائي

ـــرار. ـــل الق ـــاتذة مل تقب ـــن األس ـــرى م ـــة أخ ـــن أن رشيح ـــرار، يف ح للق

وأوضـــح د. الســـويط أن قـــرار عـــامدة القبـــول والتســـجيل نـــص عـــى »أنـــه واعتبـــارا مـــن الفصـــل الحـــايل ســـوف يتـــم 

وقـــف الرتحيـــل اليومـــي للدرجـــات النهائيـــة مـــن قبـــل عـــامدة القبـــول وذلـــك حتـــى آخـــر يـــوم لرصـــد الدرجـــات بتاريـــخ 

2018/1/8  عـــى أن تقـــوم عـــامدة القبـــول برتحيـــل الدرجـــات وأعـــامل نهايـــة الفصـــل ابتـــداء مـــن يـــوم 2018/1/9«.

وأشـــار د. الســـويط إىل أنـــه وبعـــد أخـــذ ماحظـــات كا الطرفـــن )املوافقـــة للقـــرار األخـــري واملعارضـــة لـــه( توصلـــت 

الرابطـــة إىل رأي وســـط يقـــرب وجهـــات النظـــر املختلفـــة حـــول هـــذا القـــرار، حيـــث تـــم االتفـــاق مـــع عـــامدة 

ـــل الدرجـــات كل يومـــن الســـاعة العـــارشة صباحـــا، وهـــو مـــا يحـــل إشـــكالية  القبـــول والتســـجيل عـــى أن يتـــم ترحي

ـــة  ـــو هيئ ـــة لعض ـــة الكافي ـــرار الفرص ـــذا الق ـــح ه ـــه يتي ـــت نفس ـــري، وبالوق ـــوم األخ ـــات إىل الي ـــل الدرج ـــق ترحي تعلي

ـــا. ـــل ترحيله ـــه قب ـــة درجات ـــس ملراجع التدري

توجـــه رئيـــس الرابطـــة الدكتـــور ســـليامن الســـويط يف ترصيـــح صحـــايف 

بتاريـــخ 11 مـــارس 2018 بشـــكره وتقديـــره لـــكل مـــن مديـــر عـــام الهيئـــة 

ـــة  ـــر إدارة الخدمـــات بالهيئ ـــة م. حجـــرف فـــاح الحجـــرف، ومدي باإلناب

م. فنيـــس العجمـــي لتجاوبهـــام مـــع مطالـــب الرابطـــة، وحرصهـــام عـــى 

التعـــاون مـــع الرابطـــة لتقديـــم أفضـــل خدمـــات ممكنـــة ألعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس. حيـــث بـــارك د. الســـويط لزمائـــه توقيـــع الرتســـية عـــى 

رشكـــة عامليـــة لتشـــغيل )كافيـــه( خـــاص ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

وســـوف يكـــون مقـــره يف مبنـــى رقـــم 12 بكليـــة الرتبيـــة االساســـية 

بنـــات بالعارضيـــة.

.. وتوفير كافيهات عالمية 
بكليات التطبيقي

قـــال رئيـــس الرابطـــة د. ســـليامن الســـويط أن كليـــة الرتبيـــة االساســـية فـــرع الجهراء اســـتقبلت 

وفـــدا مـــن إدارة الخدمـــات بالهيئـــة برئاســـة مديـــر اإلدارة م. فنيـــس العجمـــي لاطـــاع عـــى 

البنيـــة التحتيـــة ملبنـــى الكليـــة وتوفـــري كل مـــا يلـــزم لصيانـــة املبنـــى لراحـــة األســـاتذة 

ـــة. ـــات الكلي ـــن وطالب واإلداري

ـــة  ـــة باإلناب ـــام الهيئ ـــر ع ـــن مدي ـــات م ـــاءت بتوجيه ـــارة ج ـــك الزي ـــويط أن تل ـــح د. الس وأوض

ـــف  ـــح مواق ـــى فت ـــاق ع ـــم االتف ـــث ت ـــى، حي ـــات املبن ـــة احتياج ـــرف لتلبي ـــرف الحج م. حج

ـــة  ـــى، باإلضاف ـــوم تشـــغيل املبن ـــا مـــن ي ـــذي ظـــل مغلق ـــات وال الســـيارات الخاصـــة بالطالب

إىل توفـــري فـــرع ملركـــز الطالـــب لتقديـــم خدماتـــه ملنتســـبي الكليـــة مـــن تصويـــر وقرطاســـية 

ـــرات  ـــة والكمبيوت ـــف األرضي ـــوط الهوات ـــية بخط ـــة التدريس ـــب الهيئ ـــد مكات ـــا، وتزوي وغريه

وأجهـــزة الطابعـــات، وتزويـــد القاعـــات الدراســـية بأجهـــزة الداتـــا شـــو، وكذلـــك زيـــادة عـــدد 

ـــات. ـــا للطالب ـــي تقـــدم خدماته الباصـــات الت

وتوجـــه د. الســـويط بشـــكره وتقديـــره إلدارة الهيئـــة الســـتجابتها الريعـــة ملطالـــب الرابطـــة 

واســـتعدادها الواضـــح لفتـــح آفـــاق مـــن التعـــاون املثمـــر الـــذي يخـــدم العمليـــة التعليميـــة، 

مؤكـــدا حـــرص الرابطـــة  ومتســـكها بفـــرع كليـــة الرتبيـــة األساســـية فـــرع الجهـــراء نظـــرا 

ـــاين  ـــة للمب ـــات الازم ـــة اإلمكاني ـــري كاف ـــات وتوف ـــن الطالب ـــرية م ـــة كب ـــدم رشيح ـــه يخ لكون

والقاعـــات الدراســـية، داعيـــا إىل اســـتثامر فـــرع االساســـية بالجهـــراء بالفصـــل الصيفـــي 

ـــات. ـــية للطالب ـــعب الدراس ـــري الش لتوف

الرابطة: توفير سلسلة خدمات لألساتذة 
والطالبات بفرع التربية االساسية )بنات( بالجهراء

الرابطة تدعو الزمالء 
لمتابعة مباريات كأس 

العالم بمقر الرابطة

أعلـــن د. يوســـف مســـعد العنـــزي عـــن أن اســـتعداد الرابطـــة الســـتقبال الزمـــاء يف 

ـــرر  ـــدم املق ـــرة الق ـــامل لك ـــات كأس الع ـــة مباري ـــة ملتابع ـــم بالعديلي ـــر رابطته مق

إقامتهـــا يف روســـيا خـــال الفـــرتة مـــن 14 يونيـــو إىل 15 يوليـــو 2018 ، حيـــث 

ـــة  ـــوات الرياضي ـــر القن ـــة ع ـــات البطول ـــل مباري ـــرية لنق ـــرض كب ـــات ع ـــد شاش توج

ـــات  ـــع األوق ـــال جمي ـــا خ ـــيكون مفتوح ـــة س ـــر الرابط ـــا إىل أن مق ـــفرة. الفت املش

ـــا  ـــبوع مب ـــام األس ـــدار أي ـــى م ـــامل وع ـــة كأس الع ـــات بطول ـــا فعالي ـــام به ـــي تق الت

ـــم  ـــى تقدي ـــة  ع ـــه الرابط ـــيعمل بوفي ـــام س ـــمية، ك ـــل الرس ـــام العط ـــك أي يف ذل

جميـــع أنـــواع املرشوبـــات البـــاردة والســـاخنة مجانـــا ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس 

ـــة. ـــم الكرمي وأرسه

ويف ســـياق آخـــر أعلـــن د. العنـــزي أن الرابطـــة قامـــت مؤخـــرا بالتعاقـــد مـــع رشكـــة 

ـــا مبقـــر الرابطـــة. ـــه تـــم تفعيـــل الخدمـــة فعلي "يك نـــت" وبفضـــل الل

وأوضـــح د. العنـــزي أن رحلـــة العمـــرة الرمضانية بإذن الله ســـيتم تســـيريها لألرايض 

املقدســـة خـــال الفـــرتة مـــن 24 إىل 26/5/2018 عـــر الخطـــوط الجويـــة الكويتيـــة، 

ـــث  ـــت مكـــة، وقـــد وفـــرت الرابطـــة أفضـــل العـــروض حي ـــدق فريمون واإلقامـــة بفن

ـــس 190  ـــة التدري ـــو هيئ ـــة لعض ـــة املزدوج ـــرد يف الغرف ـــرة للف ـــة التذك ـــغ قيم تبل

ـــي  ـــرة، ووجبت ـــى التذك ـــوم ع ـــتمل الرس ـــار، وتش ـــاء 420 دين ـــري األعض ـــار، ولغ دين

ـــعيدة  ـــة س ـــا رحل ـــل، متمني ـــة للتنق ـــة وحديث ـــات مكيف ـــحور، وباص ـــور والس الفط

ـــح األعـــامل. ـــه منهـــم صال ـــل الل ـــة التدريـــس، وأن يتقب ـــه أعضـــاء هيئ لزمائ
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نظمـــت لجنـــة املـــرأة بالرابطـــة حلقـــة نقاشـــية يـــوم 8 مايـــو 2018، وقـــد افتتحـــت 

ـــة  ـــا" إن مطالب ـــاء فيه ـــة ج ـــة املـــرأة د. ســـلوى جوهـــر يف كلم ـــس لجن ـــة رئي الحلق

ـــن  ـــم  م ـــا للدع ـــن طلب ـــل ولك ـــة الرج ـــه مواجه ـــدف من ـــس اله ـــا لي ـــرأة بحقوقه امل

ـــه أكـــد رئيـــس الرابطـــة د.ســـليامن  ـــن" ومـــن جانب ـــزوج واإلب الرجـــل األب واألخ وال

الســـويط عـــى أن جهـــود املـــرأة هـــي جـــزء مـــن نجـــاح التطبيقـــي واملجتمـــع 

ـــكها". ـــاح األرسة ومتاس ـــن نج ـــر م ـــزء األك ـــي الج وه

ـــرأة  ـــن امل ـــا إىل أن متك ـــارت يف كلمته ـــد أش ـــدان فق ـــال الحمي ـــة نض ـــا املحامي أم

ـــال يف  ـــبة الرج ـــوق نس ـــت تف ـــاء يف الكوي ـــبة النس ـــذيك وأن نس ـــاد ال ـــو االقتص ه

الســـلك الوظيفـــي، بدورهـــا أكـــدت املحاميـــة أريـــج حـــامده إعطـــاء الدســـتور 

الكويتـــي للمـــرأة كامـــل حقوقهـــا ولكـــن هنـــاك حاجـــة لتغيـــري بعـــض الترشيعـــات.

ـــية  ـــة النقاش ـــن الحلق ـــل ع ـــن التفاصي ـــد م ـــر املزي ـــه ن ـــيئة الل ـــيتم مبش وس

ـــة. ـــوت الرابط ـــة ص ـــن مجل ـــدد 29 م ـــن الع م

حلقة نقاشية للجنة المرأة بالرابطة

مطالبات المرأة الكويتية بين الواقع والمأمول

أعـــرب رئيـــس الرابطـــة د. ســـليامن الســـويط يف ترصيـــح صحـــايف بتاريـــخ 21 ينايـــر 

ـــا  ـــي تحويه ـــة الت ـــاءات األكادميي ـــة وبشـــدة تجاهـــل الكف ـــض الرابط ـــن رف 2018 ع

التطبيقـــي، وترفـــض إســـناد منصـــب مديـــر عـــام الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقي 

والتدريـــب ألي كان مـــن خـــارج الجســـد األكادميـــي بالهيئـــة.

ـــة  ـــبي الهيئ ـــالة إىل كل منتس ـــل رس ـــه يوص ـــذا التوج ـــل ه ـــويط أن مث ـــر د. الس وذك

العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب أنكـــم لســـتم بالكفـــاءة الكافيـــة التـــي 

تؤهلكـــم أن تتولـــوا قيـــادة الهيئـــة التـــي تنتمـــون لهـــا، مـــع العلـــم أن الهيئـــة تزخـــر 

ـــاءات  ـــذه الكف ـــت ه ـــد تفوق ـــان وق ـــا بالبن ـــار إليه ـــزة يش ـــة متمي ـــاءات أكادميي بكف

ـــام  ـــن مق ـــم م ـــت بالتكري ـــدة وترشف ـــب عدي ـــت مناص ـــي وتول ـــث العلم يف البح

ـــاه. ـــه ورع ـــه الل ـــاد حفظ ـــري الب ـــمو أم ـــب الس ـــرضة صاح ح

وأشـــار د. الســـويط إىل أن أبنـــاء الهيئـــة هـــم األجـــدر بتويل هـــذا املنصـــب، كونهم 

أعلـــم مبشـــاكلها وهـــم األقـــدر عـــى حلهـــا، مطالبـــا وزيـــر الرتبيـــة ووزيـــر التعليـــم 

ـــم  ـــة وأن يدع ـــوادر الهيئ ـــن ك ـــب م ـــذا املنص ـــوىل ه ـــن يت ـــون م ـــأن يك ـــايل ب الع

التوجـــه الـــذي ميكـــن أبنـــاء الهيئـــة مـــن النهـــوض بهـــذا الـــرصح األكادميـــي الكبـــري.

الرابطــة أكـدت موقفـها الثـابـت برفـض 
إسنـــاد منصب المديــــر العام ألي كوادر 

من خارج الهيئة

.. وطالبت مجــلس اإلدارة بعــدم 
تعديـــــل أي لوائـح قبــل ان تأخذ 

نصيبـها الكــــافي من الدراسة

ـــأن  ـــة ب ـــم الرابط ـــا لعل ـــد من ـــه ق ـــويط أن ـــال الس ـــليامن ش ـــة د. س ـــس الرابط ـــال رئي ق

ـــه  ـــيتم عرض ـــاث س ـــة باالبتع ـــح الخاص ـــض اللوائ ـــل بع ـــاص بتعدي ـــا خ ـــاك مقرتح هن

ـــم  ـــل قوائ ـــن تعدي ـــرتح يتضم ـــريا إىل أن املق ـــر، مش ـــة املوق ـــس إدارة الهيئ ـــى مجل ع

الجامعـــات املعـــرتف بهـــا لابتعـــاث لدرجتـــي املاجســـتري والدكتـــوراه ألعضـــاء هيئتـــي 

التدريـــس والتدريـــب، إضافـــة لتعديـــل النـــامذج الخاصة برتشـــيح املبتعثـــن واملعمول 

ـــات. ـــة والكلي ـــات باالقســـام العلمي ـــدى لجـــان البعث ـــا ل ـــا حالي به

و طالـــب د. الســـويط مجلـــس اإلدارة املوقـــر مبراعـــاة أن هـــذا املقـــرتح مل يأخـــذ 

ـــى  ـــه ع ـــم عرض ـــام مل يت ـــات ك ـــة بالكلي ـــام العلمي ـــدى االقس ـــة ل ـــن الدراس ـــه م نصيب

ـــا بالســـادة  ـــة التدريـــس، مهيب الرابطـــة كونهـــا املمثـــل الرشعـــي والوحيـــد ألعضـــاء هيئ

ـــص  ـــات تخ ـــة أي تعدي ـــل مناقش ـــرتوي قب ـــر ال ـــس االدارة املوق ـــاء مجل ـــس وأعض رئي

اللوائـــح حتـــى تأخـــذ نصيبهـــا مـــن الدراســـة الكافيـــة واملناقشـــة ســـواء داخـــل الكليـــات 

ـــي  ـــة الت ـــات املأمول ـــروج بالتعدي ـــة، للخ ـــئون القانوني ـــة أو إدارة الش ـــوان الهيئ أو دي

ـــن أن  ـــات ميك ـــلبيات او تعارض ـــن أي س ـــا م ـــامن خلوه ـــة و لض ـــبي الهيئ ـــي مبنتس ترتق

ـــح. ـــك اللوائ ـــق تل ـــى تطبي ـــر ع تؤث
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ـــواب  ـــور ن ـــدري وحض ـــة الكن ـــة أ.د فاطم ـــة باإلناب ـــام الهيئ ـــر ع ـــور مدي بحض

املديـــر العـــام وعمـــداء الكليات ولفيف مـــن أعضـــاء هيئة التدريـــس واملهنئن 

ـــس  ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة أعض ـــي أو جمعي ـــة بالتطبيق ـــط الزميل ـــن الرواب ـــواء م س

بجامعـــة الكويـــت، إضافـــة ملمثلـــن عـــن روابـــط مؤسســـات التعليـــم العـــايل 

بالكويـــت، نظمـــت رابطـــة أعضـــاء هيئـــة التدريـــس للكليـــات التطبيقيـــة حفـــل 

اســـتقبال جـــاء يف أجـــواء أرسيـــة متميـــزة مبناســـبة فـــوز الهيئـــة اإلداريـــة بثقـــة 

زمائهـــا يف االنتخابـــات التـــي جـــرت مؤخـــرا.

وبتلـــك املناســـبة أعـــرب أمـــن الصنـــدوق ورئيـــس اللجنـــة االجتامعيـــة بالرابطة 

د. يوســـف مســـعد العنـــزي عـــن بالـــغ شـــكره للزمـــاء والزميـــات أعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس الســـتجابتهم وتلبيتهـــم الدعـــوة لحضـــور حفـــل االســـتقبال كتعبـــري 

عـــن دعمهـــم لرابطتهـــم يف الفعاليـــات االجتامعيـــة التـــي تنظمهـــا، كـــام عـــر 

ـــور  ـــى الحض ـــوا ع ـــن حرص ـــة الذي ـــادات الهيئ ـــع قي ـــكره لجمي ـــص ش ـــن خال ع

واالســـتامع عـــن قـــرب يف جـــو أرسي لهمـــوم أعضاء هيئـــة التدريـــس حتى وقت 

ـــة،  ـــة واألكادميي ـــم اإلداري ـــوم يف مهامه ـــوال الي ـــغالهم ط ـــم انش ـــر رغ متأخ

مؤكـــدا حـــرص الرابطـــة عـــى تنظيـــم مثـــل تلـــك الفعاليـــات للـــم شـــمل األرسة 

األكادمييـــة بعيـــدا عـــن ضغـــوط العمـــل.

الهيئة اإلدارية نظمت حفل استقبال بمناسبة فوزها بثقة الزمالء
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الرابطة: تكريم الدراسات التكنولوجية رسالة لألساتذة
بأن الرابطة تدعم وتشجع التطوير األكاديمي

ـــات  ـــة الدراس ـــد كلي ـــم عمي ـــا لتكري ـــة حف ـــت الرابط نظم

التكنولوجيـــة د. عبدالله املزروعي وأعضـــاء لجنة االعتامد 

االكادميـــي بالكليـــة ملـــا حققوه مـــن انجـــاز اكادميـــي متميز 

باعتـــامد 10 برامـــج وحصولهـــا عـــى االعتـــامد االكادميـــي.

بدايـــة رحـــب رئيس اللجنـــة الثقافيـــة واالعاميـــة املتحدث 

الرســـمي للرابطـــة د. أحمـــد الهيفـــي بالحضـــور، وقـــال أن 

الرابطـــة حرصـــت عـــى تنظيـــم هـــذا الحفـــل انطاقـــا مـــن 

مســـئوليتها النقابيـــة يف دعـــم وتشـــجيع البحـــث العلمـــي 

ـــاء  ـــاهم يف االرتق ـــا يس ـــج مب ـــر الرام ـــي وتطوي واألكادمي

بالهيئـــة ومســـتوى خريجيهـــا.

مـــن جانبـــه أكـــد رئيـــس الرابطـــة د. ســـليامن الســـويط عـــى 

ـــات  ـــة الدراس ـــه كلي ـــا حققت ـــز مب ـــر وتعت ـــة تفخ أن الرابط

ـــى  ــج ع ــول 10 برامـ ـــا إىل أن حصـ ـــة، الفت التكنولوجي

االعتـــامد األكادميـــي إنجـــاز يدعـــو للفخـــر ومثـــال يحتـــذى 

ـــر  ـــة التطوي ـــاه عملي ـــاد تج ـــل الج ـــرة والعم ـــه يف املثاب ب

ـــا  ـــل م ـــو أق ـــم ه ـــذا التكري ـــريا إىل أن ه ـــودة، مش املنش

ميكـــن أن تقدمـــه الرابطـــة لزمائهـــا تقديـــرا لجهودهـــم يف 

ـــع  ـــالة لجمي ـــز، ورس الحصـــول عـــى هـــذا اإلنجـــاز املتمي

الزمـــاء أعضـــاء هيئـــة التدريـــس بـــأن رابطتهـــم تقـــف 

ـــك  ـــل تل ـــق مث ـــم لتحقي ـــم وتؤازره ـــم تدعمه ـــن خلفه م

ـــة. االنجـــازات املرشفـــة التـــي تســـاهم يف االرتقـــاء بالهيئ

بدوره أشـــاد عميد كلية الدراســـات التكنولوجيـــة د. عبدالله 

املزروعـــي مببـــادرة الرابطـــة واهتاممهـــا بتكريـــم زمائهـــا، 

ـــة وحصـــول  ـــه الكلي ـــذي حققت ـــدا أن هـــذا اإلنجـــاز ال مؤك

10 برامـــج عـــى االعتـــامد األكادميـــي مـــن قبـــل املؤسســـة 

األمريكيـــة لاعتـــامد )ABET( ال ميكـــن أن ينســـب لشـــخص 

ـــق عمـــل واصـــل  ـــة لفري ـــه مثـــار جهـــود طويل ـــه ولكن بعين

ـــه  ـــر ب ـــذي نفخ ـــاز ال ـــذا اإلنج ـــق ه ـــار لتحقي ـــل بالنه اللي

جميعا، مشـــريا إىل أن الوصـــول للكامل أمـــر صعب ولكن 

عـــى الجميـــع الســـعي وبـــذل الجهـــد لتحقيـــق النجـــاح.

وبـــن د. املزروعـــي أن تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز مل يـــأت 

بيـــوم وليلـــة ولكنـــه مثـــار جهـــود طويلـــة وتراكميـــة وليـــس 

ـــاك  ـــن العـــدل أن نســـتحوذ عـــى هـــذا اإلنجـــاز ألن هن م

قيـــادات وكـــوادر أكادمييـــة بكليـــة الدراســـات التكنولوجيـــة 

بذلـــت جهـــود مشـــكوره لتحقيقـــه وفريـــق العمـــل الحـــايل 

ـــا  ـــق الهـــدف، متوجه ـــه لتحقي أكمـــل املســـرية ووفقـــه الل

ـــة  ـــات التكنولوجي ـــة الدراس ـــبي كلي ـــة منتس ـــكر لكاف بالش

ـــز. ـــن ســـاهموا يف تحقـــق هـــذا اإلنجـــاز املتمي الذي

ــه  ــا حققتـ ــي : مـ ــد اهلل المزروعـ ــور عبـ الدكتـ
الكـليـــة ثمــــار جـهــــود طـويـلـــة لفريق 
ـــاز ـــق اإلنج ـــار لتحقي ـــل بالنه ـــل اللي ـــل واص عم

ـــة ـــاز كلي ـــويط: إنج ـــليمان الس ـــور س  الدكتـ
 الدراســـات التكنولوجيـــة يدعـــو للفخـــر ومثـــال
يحتــذى  بـه فــي المثـــابـرة والعـمـل الجـاد

الدكتــــور أحمـــد الهيفـــي: من  مســـؤوليات 
 الرابـــطـــــــــة دعـــم وتشـجيـــــع البـحـــث
العــلـــــمي واألكــاديـمي وتطويــــر البــرامـج
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أسماء المكرمين في الحفل

1 - د. عدنان العي نائب املدير العام

2 - د. عبدالله املزروعي عميد كلية التكنولوجيا

3 -  د. عبدالعزيز النجار عميد التكنولوجيا السابق

أسامء املكرمني من قسم تك الهندسة االلكرتونية

4 -  د. عبدالله املشعل

5 - د. ثامر صالح  األثري      

6 - د. طال حسن الزنيك                        

7 - د. عبدالله عثامن الريكان

8 - د. يوسف يعقوب  دشتي 

9 - د. محمد عبدالعليم ياقوت

10 - د. فداء عبدالرحمن الشهوان       

11 - م. أحمد محمد عبدالله      

أسامء املكرمني من قسم تك هندسة التصنيع   

12 - د.مهدى سعود العجمي  

13 - د.عي سعود  املنديل 

14 - م. حسن عى العنزي

15 - م. يوسف جامل بورسي          

أسامء املكرمني من قسم تك هندسة الكهربائية

16 - د. محمد فهد الهاجري

17 - د. وائل محمد الحساوي                       

18 - د. بدر نارص الطويل 

19 - د. خالد محمد النجار 

20 - د. عبدالرحمن خالد العثامن 

21 - د. مشعل إبراهيم الرشيدة 

22 - د. فيصل بدر الحساوي          

23 - د. نبيل عبداللطيف أحمد         

24 - د. محمد رشيد الرشيدي         

25 - م. فهد محمد الهويشل          

ـــكا  ـــك ميكاني ـــعبة ت ـــم ش ـــن قس ـــني م ـــامء املكرم أس

ـــة  ـــوى املحرك الق

26 - أ. د. عبداللطيف عييس بن نخي          

27 - د. يوسف عبدالرزاق الهندال 

28 - د. راشد محسن العجمي                       

29 - د. حامد أمن العويض

30 - د. جابر حمود املطريي          

31 - د. حسني زيد ابوزيان

32 - د. عبدالرحمن سعود املطريي 

33 - د. سعد فالح املكمش
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34 - د. عبدالرحمن حسن العنزي

35 - أ. أبرار عثامن العثامن

ـــف للهـــواء  أســـامء املكرمـــني مـــن قســـم شـــعبة تكيي

ـــد  والتربي

36 - د. عبدالرحيم يوسف كلندر 

37 - د. محمد األمن االسحاقي 

38 - د. عي فاح العجمي 

39 - د. ابواليزيد محمد كليب 

40 - د. عي مبارك املويل 

41 - د. أحمد يوسف كلندر 

42 - م. رفيق محمد الشيتي

43 - م. رعد إبراهيم الصالح

أسامء املكرمني من قسم تك هندسة البرتول 

44 - د. نارص فدغوش الهاجري 

45 - د. محمد خالد الرمح 

46 - د. ناب مهدي العجمي

47 - د. سعد إبراهيم العاطفي 

48 - م. راشد فاح  العازمي

أسامء املكرمني من قسم تك هندسة املدنية

49 - د . فراج  فهاد العجمي

50 - د. هاين أحمد عبدالله

51 - د. محمد صالح  الشايجي 

52 - م. مبارك سعد الرميي

53 - م. عبدالعزيز أحمد  الهال 

أسامء املكرمني من قسم تك هندسة الكيميائية

54 - د. خالد مخلف العنزي 

55 - د. خالد حامد  الخالدي

56 - د. محسن حسن الراشد

57 - د. فيصل محمد مندين 

58 - د. عدنان عويد العنزي 

59 - د. محمد بل خرشوش

60 - د. محمد صالح التويم 

61 - د.عادل فرحان العنزي 

62 - م. عبدالله فيصل الجسمي          

أسامء املكرمني من ديوان الهيئة

65 - م. حجرف فاح الحجرف

66 - د. جاسم األستاذ

67 - م. فنيس العجمي

68 - م. محمد الحمدان
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ـــة  ـــة االجتامعي ـــس اللجن ـــدوق ورئي ـــن الصن ـــن أم أعل

بالرابطة د. يوسف مسعد العنزي أن اللجنة االجتامعية 

للرابطة حرصت عى تفعيل فكرة "الديوانية الشـــهرية 

للرابطـــة" حيـــث اســـتقبلت أعضـــاء هيئـــة التدريس يف 

اللقـــاء األول للديوانيـــة مســـاء يـــوم الثاثـــاء املوافـــق 

2018/3/27 ، مشريا إىل أن الديوانية ستقام يف الثاثاء 

األخـــري مـــن كل شـــهر يف مقرهـــا بالعديلية.

وأوضـــح د. العنـــزي أن "ديوانية الرابطـــة" فرصة للزماء 

والزميـــات أعضـــاء هيئـــة التدريـــس لالتقـــاء بزمائهـــم 

أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة وطـــرح مـــا لديهـــم مـــن أفـــكار 

ــة  ــا األكادمييـ ــاول القضايـ ــن تنـ ــا عـ ــات، فضـ واقرتاحـ

املطروحـــة عـــى الســـاحة يف أجـــواء أرسيـــة بـــن الزمـــاء.

وقـــال د. العنـــزي أن اللقـــاء األول للديوانيـــة كان متميـــزا 

ـــة  ـــات أعضـــاء هيئ ـــاء والزمي ـــن الزم ـــف م بحضـــور لفي

التدريـــس، ودعا زمائـــه بالحرص عى حضـــور الديوانية 

الشـــهرية لطرح ما لديهـــم من صعوبات تواجـــه العملية 

التعليميـــة يف كلياتهـــم، مؤكـــدا أن الرابطـــة ســـتضع 

ـــات  ـــكار ومقرتح ـــن أف ـــرح م ـــا يط ـــا كل م ـــب عينيه نص

لتفعيلهـــا، وكذلـــك إن وجـــدت أي صعوبـــات للعمـــل 

عـــى تذليلهـــا.

الديوانية الشهرية للرابطة فرصة لاللتقاء وتبادل األفكار والمقترحات

ستقـام آخـر ثالثاء من كل شـهـر
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ـــيدي  ـــواز الرش ـــة م. ف ـــس الرابط ـــب رئي ـــدم نائ تق

بالشـــكر إىل رئيس الرابطة والهيئة اإلدارية واللجنة 

االجتامعية يف الرابطة وجميع األســـاتذة املشاركن 

يف املخيـــم الربيعـــي يف منطقـــة صبحـــان والذيـــن 

توافـــدوا مـــع أرسهـــم وأقربائهـــم منـــذ صبـــاح يوم 

9 ينايـــر 2018 وحتـــى املســـاء حيـــث قـــى الجميع 

أوقاتـــا طيبـــة يف جـــو أرسي برعايـــة وتنظيم مرشف 

مـــن اللجنـــة االجتامعيـــة بالرابطـــة والقامئـــن عـــى 

املخيـــم الذيـــن أتحفوا الجميع بحســـن اســـتقبالهم 

ـــن  ـــاركن م ـــد املش ـــرتة تواج ـــوال ف ـــم ط وضيافته

ـــاوزت  ـــي تج ـــرية والت ـــداد الكب ـــم األع ـــة رغ الرابط

350 مشـــارك مـــن أعضـــاء التدريـــس وأرسهـــم. كـــام 

متنـــى م.  الرشـــيدي اســـتمرار تعـــاون األعضـــاء مـــع 

الرابطـــة مـــن خـــال تفاعلهـــم مـــع األنشـــطة التـــي 

ـــا  ـــة ومنه ـــا املختلف ـــة بلجانه ـــة ممثل ـــا الرابط تقيمه

اللجنـــة االجتامعيـــة.

الرابطة استقبلت الزمالء في مخيمها الربيعي
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قـــال أمـــن صنـــدوق الرابطـــة ورئيـــس 

اللجنـــة االجتامعيـــة د. يوســـف مســـعد 

العنـــزي أن بطولة الرمايـــة األوىل لفئة 

ـــا  ـــي نظمته ـــة" الت "املســـدس والبندقي

الرابطـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس يف 

مجمـــع ميادين الرماية مبنطقة صبحان 

"سيدات –رجال" يوم 12 فراير 2018 

ســـارت يف أجـــواء رائعـــة وشـــهدت 

ـــا  ـــاركن، الفت ـــن املش ـــا ب ـــا قوي تنافس

إىل أن الرابطـــة حرصـــت عـــى تنظيـــم 

تلـــك البطولـــة نظـــرا ألهميتهـــا وكونهـــا 

تقـــام للمـــرة األوىل يف تاريـــخ الرابطة 

ـــطة  ـــج واألنش ـــوع الرام ـــاب تن ـــن ب م

املقدمـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

وأوضـــح د. العنـــزي أن املركـــز األول 

"لفئـــة املســـدس ســـيدات" أحرزتـــه 

ـــز األول  ـــل، وحصـــد املرك ـــا عقي د. مه

"لفئـــة املســـدس رجـــال" د. محمـــد 

الســـبيعي، مشـــريا إىل أن املركز األول 

ـــرزه د.  ـــال" أح ـــة رج ـــة البندقي لــــ " فئ

ــابقة  ابراهيـــم الكنـــدري، ويف املسـ

التـــي ٌخصصـــت ألرس أعضـــاء هيئـــة 

ـــد  ـــز األول محم ـــاز باملرك ـــس ف التدري

ـــات. ـــر حي جوه

ـــاتذة  ـــرص االس ـــزي بح ـــاد د. العن وأش

ــي  ــة التـ ــذه البطولـ ــاركتهم بهـ ومشـ

تنظمهـــا الرابطـــة للمـــرة األوىل منـــذ 

تأسيســـها، الفتـــا إىل أن البطولة ينبغي 

أن تســـتمر، مثمنـــا التعـــاون املثمـــر مع 

القامئـــن عـــى مجمـــع مياديـــن للرماية 

ويِف مقدمتهـــم مديـــر املجمع العميد 

م أحمـــد الســـليم وفريقـــه املتميـــز. 

وتقـــدم د. العنـــزي بخالـــص تهانيـــه 

ـــتمرار  ـــا اس ـــة متمني ـــن بالبطول للفائزي

هـــذا التفاعـــل مـــن قبـــل أعضـــاء هيئـــة 

التدريـــس والحرص عى املشـــاركة يف 

كافـــة األنشـــطة التـــي تقدمهـــا الرابطة.

فئة البندقية رجال 

ـــا  ـــدرى – تكنولوجي ـــم الكن 1 - د.ابراهي

2 - د.معـــدى العجمـــى – تربية أساســـية

3 - د.محمـــود فـــرج – تربيـــة أساســـية

فئة املسدس رجال

1 - د.مـحـمـــــد السبـيــعى – تجارى 

2 - د.عبدالوهـــاب الرحـــان – تجـــارى 

3 - د.عايـــض القحطـــاىن- تكنولوجيـــا

فئة املسدس سيدات

1 - د.مهـــا عقيـــل – تربيـــة أساســـية

2 - د. رشوق الحوطـــى – تربية أساســـية 

ــية ــة أساسـ ــر – تربيـ 3 - د.منـــى جعفـ

عقيل والسبيعي والكندري 
حصدوا المراكز األولى لبطولة 

الرماية التي نظمتها الرابطة
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وبهـــذا الصـــدد أكـــد رئيـــس الرابطـــة د. ســـليامن الســـويط عـــى أن الرابطـــة تـــويل البحـــث 

العلمـــي اهتاممـــا بالغـــا، وتشـــجع األســـاتذة وتدعمهـــم لتحقيـــق االنجـــازات التـــي تســـهم 

يف االرتقـــاء بالعمليـــة التعليميـــة واالرتقـــاء بالكويـــت بشـــكل عـــام، معـــرا عـــن ســـعادته 

وزمائـــه أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة مبـــا حققـــه زماؤهـــم األســـاتذة، متمنيـــا لزمائـــه 

ـــد  ـــزا ملزي ـــة حاف ـــك الرتقي ـــون تل ـــا، وأن تك ـــا أكادميي ـــداد علمي ـــق والس ـــن التوفي املكرم

ـــا الحبيـــب الكويـــت. مـــن النجـــاح والتقـــدم واملســـاهمة يف االرتقـــاء بوطنن

 واملكرمون من كلية الرتبية االساسية هم:

– الرتقية لدرجة أستاذ 1 - د. مد الله عي سويدان العنزي 

– الرتقية لدرجة أستاذ  2 - د. عزيزه خضري عباس يتيم  

– الرتقية لدرجة أستاذ  3 - د. حسن السيد عزيز املوسوي  

– الرتقية لدرجة أستاذ  4 - د. إميان حمد نارص الشامس     

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 5 - د. أحمد فالح سيف النويعم    

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 6 - د. نارص متعب جمعان الخرينج 

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 7 - د. نارص عبد العزيز أحمد العسعويس 

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 8 - د. نوال حسن عي السنايف  

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 9 - د. هياء أحمد عي القندي  

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 10 - د. نارص نزال سهو شداد     

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 11 - د. سوسن إبراهيم محمد الرتكيت    

ومن كلية الدراسات التجارية كل من :-

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 1 - د. أحمد عبد الحميد السيد الحنيان  

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 2 - د. وحيدة إبراهيم عي امليان   

– الرتقية لدرجة أستاذ مشارك 3 - د. راشد دخيل راشد العنزي   

د. المضف في أول 

زيارة له للرابطة

خالل ديوانيتها الشهرية تم تكريم 14 دكتور بمناسبة ترقيتهم العلمية

 بحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عيل فهد املضف

نظمـــت الرابطـــة ديوانيتهـــا الشـــهرية يـــوم 2018/4/23 بحضـــور لفيف مـــن أعضاء 

ـــدد 14  ـــم ع ـــة بتكري ـــت الرابط ـــة احتف ـــش الديواني ـــى هام ـــس، وع ـــة التدري هيئ

عضـــو هيئـــة تدريـــس ممـــن متـــت ترقيتهـــم مؤخـــرا، وقـــام د. املضـــف ورئيـــس 

الهيئـــة اإلداريـــة للرابطـــة د. ســـليامن الســـويط وم. فـــواز الرشـــيدي و د. يوســـف 

ـــة وشـــهادات  ـــا رمزي ـــليمهم هداي ـــم وتس ـــى به ـــم املحتف ـــزي بتكري ـــعد العن مس

تهنئـــة وتقديـــر عـــى جهودهـــم البحثيـــة.
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أعلن أمـــن الصنـــدوق ورئيس اللجنـــة االجتامعيـــة للرابطة 

د. يوســـف  مســـعد العنـــزي أن الرابطـــة نظمـــت خـــال 

خـــال الفـــرتة مـــن 19 إىل 2018/4/21 رحلـــة ألعضاء هيئة 

ـــن  ـــع "أكواماري ـــة إىل منتج ـــم الكرمي ـــس وعائاته التدري

النويصيـــب" .

وأوضـــح د. العنـــزي أن االقبـــال عى املشـــاركة بالرحلة كان 

جيـــدا، معربـــا عـــن ســـعادته تجـــاه تفاعـــل زمائه األســـاتذة 

مـــع الرامـــج واألنشـــطة التـــي تقدمها لهـــم الرابطـــة، الفتا 

إىل أن املشـــاركن بالرحلـــة أعربـــوا للرابطـــة عـــن شـــكرهم 

ـــي تضمنتهـــا  ـــات املتعـــددة الت ـــم والفعالي لحســـن التنظي

الرحلـــة ومنهـــا فقرة دي جي، وســـينام، ومســـابقات متنوعة 

لألســـاتذة وأطفالهـــم، وتوزيـــع هدايـــا.

المشاركون في منتجع أكوا مارين يشيدون بتنظيم الرحلة وبرامجها وأنشطتها
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نظمـــت اللجنـــه اإلجتامعيـــة بالرابطـــة رحلـــة ربيعيـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس وعوائلهـــم إىل 

الجمهوريـــة الرتكيـــة ىف النصـــف الثـــاىن مـــن ينايـــر 2018 .

وكانت الرحلة خال الفرتة من 17 يناير إىل 27 يناير 2017 وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس 

وأرسهم , كام كانت الرحلة تحت إرشاف كل من الدكتور يوسف مسعد العنزى أمن الصندوق رئيس 

اللجنه اإلجتامعية واألســـتاذ عادل حموده والدكتورة منى جعفر وشـــملت الرحلـــة زيارة 3 أماكن هي: 

أوال: مدينة انطاليا ) 17 – 20 يناير 2018 ( 

ـــة القدميـــة ومقاهـــى  ـــا زاروا فيهـــا شـــال دودن واملدين ـــة أنطالي قـــام املشـــاركون بجولـــة ىف مدين

ـــرات  ـــود واملجوه ـــوق الجل ـــز تس ـــام ومراك ـــازار الع ـــوقوا ىف الب ـــام تس ـــامل , ك ـــة الج ـــا فائق أنطالي

ـــار .  ـــى وأخـــريا ىف أولوبين ـــاىل كاب ـــة ىف تاهت ـــوا بجول ـــم قام والســـجاد ث

ثانيا : مدينة بورصة ) 20 – 23 يناير 2018 ( 

ـــة  ـــجرة التاريخي ـــوداغ والش ـــل أول ـــن جب ـــارة كل م ـــة وزي ـــى املنطق ـــرف ع ـــاركون بالتع ـــام املش ق

ـــوا.  ـــة يل ومنطق

ثالثا : مدينة إسطنبول : ) 23 – 27 يناير 2018 ( 

ـــجد  ـــل واملس ـــباق الخي ـــدان س ـــن مي ـــم زاروا كل م ـــة ث ـــى املنطق ـــرف ع ـــاركون بالتع ـــام املش ق

ـــو  ـــام قام ـــوم ك ـــن أوليفي ـــفور وأوتل ـــق البس ـــقوف ومضي ـــوق املس ـــاىك والس ـــرص توب األزرق وق

ببعـــض جـــوالت التســـوق ىف املنطقـــة.

وىف يـــوم 27 ينايـــر 2017 عاد الجميـــع إىل الكويت حاملن معهـــم أحى وأغى الذكريـــات الجميلة .

3 مدن تركية الرابطة تزور 

تركيا برحلة  للمشاركين  تعارفي  لقاء 

نظمت اللجنة االجتامعية يف الرابطة لقاء تعاريف لألساتذة املشاركن يف 

الرحلة الربيعية إىل تركيا. وجاء اللقاء مساء يوم االثنن 2018/1/15 لرشح 

برنامج الرحلة وجميع األمور املتعلقة بها، واإلجابة عن كافة االستفسارات.
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 نظمـــت الرابطـــة مهرجانـــا وطنيـــا تحـــت عنـــوان 

» وطـــن النهـــار« وذلـــك احتفـــاء باألعيـــاد الوطنيـــة التـــي 

تعيشـــها دولـــة الكويـــت، وأقيـــم املهرجـــان مســـاء يـــوم 

ـــر  ـــور مدي ـــك بحض ـــق 2018/2/17 . وذل ـــبت املواف الس

عـــام الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب 

ـــر  ـــب املدي ـــرف، ونائ ـــاح الحج ـــرف ف ـــة م. حج باإلناب

العـــام للتعليـــم التطبيقـــي والبحـــوث د. عدنـــان العي، 

وحضـــور عمـــداء الكليـــات، وعـــدد مـــن رؤســـاء األقســـام 

العلميـــة ولفيـــف مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وأرسهم، 

ـــت  ـــرف أن الكوي ـــرف الحج ـــال م. حج ـــه ق ـــة ل ويف كلم

تســـتذكر يف تلـــك األيـــام دمـــاء شـــهدائها الذيـــن ضحـــوا 

بأرواحهـــم فـــداء للكويـــت، ولـــوال تلـــك الدمـــاء الطاهرة 

ملا كانـــت تلك االحتفـــاالت التي نعيشـــها اليـــوم، وتوجه 

إىل اللـــه بالدعـــاء أن يحفـــظ الكويـــت آمنـــة مســـتقرة يف 

ظـــل آل الصبـــاح الكـــرام.

ـــة للرابطـــة د.  ـــة اإلداري ـــس الهيئ ـــه توجـــه رئي ومـــن جانب

ســـليامن شـــال الســـويط بخالـــص التهاين مـــن املهندس 

حجـــرف فـــاح الحجرف مبناســـبة تكليفـــه للقيـــام مبهام 

مدير عـــام الهيئـــة، متمنيا له الســـداد والتوفيـــق يف أداء 

ـــر  ـــد، كـــام توجـــه بالشـــكر والتقدي ـــه الجدي مهـــام منصب

لـــكل مـــن شـــارك وســـاهم يف تنظيـــم ونجـــاح هـــذا 

ـــا  ـــان رض ـــال املهرج ـــى أن ين ـــي، ومتن ـــان الوطن املهرج

واستحســـان زمائـــه أعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

ــة  ــال أمـــن الصنـــدوق ورئيـــس اللجنـ ــه قـ مـــن جهتـ

االجتامعيـــة بالرابطـــة د. يوســـف مســـعد العنـــزي أن 

لجـــان الرابطـــة مجتمعـــة شـــاركت يف اإلعـــداد والتجهيـــز 

ـــة  ـــزة وغالي ـــبة عزي ـــك املناس ـــون تل ـــان ك ـــذا املهرج له

عـــى قلـــب كل كويتـــي وكل مـــن يعيـــش عـــى تلـــك 

ـــز  ـــل املتمي ـــق العم ـــريا إىل أن فري ـــة، مش األرض الطيب

الـــذي قـــام باإلعـــداد للمهرجـــان بـــدأ التجهيـــز للفعاليـــة 

ـــذا  ـــان به ـــروج املهرج ـــامن خ ـــايض لض ـــر امل ـــذ يناي من

الشـــكل الرائـــع، حيـــث تضمـــن املهرجـــان مســـابقات 

ــابقة  ــا مسـ ــار، منهـ ــار والصغـ ــة للكبـ ــة وترفيهيـ ثقافيـ

أفضـــل زي وطنـــي، والرســـم عـــى وجـــوه األطفـــال، 

إضافـــة لأللعـــاب املســـلية الخاصـــة باألطفـــال، ومـــرح 

عرائـــس« وغريهـــا مـــن األلعـــاب التـــي تجـــذب األطفـــال 

ـــى  ـــام أضف ـــم، م ـــى وجوهه ـــمة ع ـــمت البس ـــث رس حي

ـــور  ـــن الحض ـــزة ب ـــة متمي ـــواء اجتامعي ـــل أج ـــى الحف ع

مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس وأرسهـــم، كـــام تـــم توزيـــع 

جوائـــز ماليـــة وعينيـــة قيمـــة عـــى الفائزيـــن باملســـابقات 

املتنوعـــة التـــي تضمنهـــا املهرجـــان، إضافـــة للعديـــد من 

ـــحب. ـــق الس ـــن طري ـــور ع ـــت للحض ـــي قُدم ـــز الت الجوائ

النهار«  »وطن  مهرجان  نظمت  الرابطة 
الوطنية األعياد  بذكرى  احتفاء 

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

د. السويط: نتمنى أن ينـــال المهرجـــان 
رضــــــا واسـتـحـســــــان الزمـــــالء

د. العنزي: شاركت لجان الرابطة مجتمعة 
فـــي اإلعـــداد والتجهيز لهـــذا المهرجان
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أول بطــولة للبـوليــنـغ ألســــاتــذة التطبــــيــقي

ـــور  ـــة بالرابطـــة برئاســـة الدكت ـــة اإلجتامعي نظمـــت اللجن

 يوســـف مســـعد العنـــزى أول بطولـــة ىف البولينـــغ

) رجـــال وســـيدات( وذلـــك ىف مركـــز منطقـــة مبـــارك 

الكبـــري التعليميـــة لتعليـــم وتدريـــب البولينـــغ بنـــن 

بضاحيـــة صبـــاح الســـامل بعـــد عـــرص يـــوم الثاثـــاء 

20 مـــارس 2018 , وقـــد حظيـــت البطولـــة بحضـــور عـــدد 

ـــم  ـــاتذة وعائاته ـــن األس ـــري م كب

وقـــد أرشف عـــى البطولة األســـتاذ عبـــد الهـــادى الغريب 

ـــد  ـــرشح قواع ـــام ب ـــذى ق ـــز وال ـــغ باملرك مـــرشف البولين

البطولة للمشـــاركات واملشـــاركن .

ثـــم أقيمـــت البطولـــة التـــى أســـفرت عـــن فـــوز الدكتـــور 

 عبدالرحمـــن الـــرشاح ) كليـــة الرتبيـــة األساســـية (

ــة  ــرصاف ) كليـ ــد الـ ــدس محمـ ــز األول واملهنـ باملركـ

ـــز  ـــا املرك ـــاىن ( ام ـــز الث ـــة( باملرك ـــات التكنولوجي الدراس

ــان ــد عجـ ــتاذ خالـ ــن نصيـــب األسـ ــكان مـ  الثالـــث فـ

) كلية الرتبية األساسية(.

وفـــازت باملركـــز األول ببطولـــة الســـيدات الدكتـــور منـــى 

جعفـــر وباملركـــز الثـــاىن د.ناديـــة مـــراد وباملركـــز الثالـــث 

د.عبـــري الرميـــح ) وجميعهـــن من كليـــة الرتبية األساســـية ( 

وألقـــى مديـــر املركـــز األســـتاذ طـــارق املرشـــد كلمـــة 

ـــليامن  ـــور س ـــدث الدكت ـــم تح ـــور ث ـــا بالحض ـــب فيه رح

الســـويط رئيس الرابطـــة فرحب بالجميع وأشـــاد بالبطولة 

وشـــكر األســـتاذ طـــارق املرشـــد ومعاونيـــه وهنـــأ الدكتور 

عـــى املضـــف املديـــر العـــام الجديـــد للتطبيقـــى وأشـــار 

ـــاعات  ـــوع الس ـــوص موض ـــة بخص ـــازات الرابط إىل إنج

ـــازات ىف  ـــدة إنج ـــرزت ع ـــة أح ـــد أن الرابط ـــدة وأك الزائ

ـــتتواىل ىف  ـــازات س ـــا إىل أن اإلنج ـــوع الفت ـــذا املوض ه

ـــف. هـــذا املل

مراكز تعليم وتدريب البوليج بالكويت 

التقـــت الرابطـــة نيـــوز األســـتاذ طـــارق املرشـــد عـــى 

هامـــش بطولـــة البولينـــغ وحصلنـــا منـــه عـــى املعلومات 

ـــة : التالي

ـــغ  ـــب البولين ـــم وتدري ـــز لتعلي ـــت 4 مراك ـــد بالكوي يوج

ـــى : ـــام ي ـــى ك ـــة وه ـــوزارة الرتبي ـــة ل تابع

مركـــز للبنـــن بضاحيـــة صبـــاح الســـامل )منطقـــة مبـــارك 
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الكبـــري التعليميـــة (

مركز للبنن بالدعية ) منطقة العاصمة التعليمية(

مركـــز للبنـــات بضاحيـــة صبـــاح الســـاعة )منطقـــة مبـــارك 

الكبـــري التعليميـــة (

مركز للبنات بالشامية ) منطقة العاصمة التعليمية (

هذه املراكز مفتوحة عى فرتتن :

 صباحية لطلبة وطالبات وزارة الرتبية 

 مســـائية )7-5 مســـاء ( للجمهـــور وذلـــك خـــال جميـــع 

أيـــام األســـبوع ) ماعـــدا العطـــل الرســـمية .

ـــاة  ـــع مراع ـــور م ـــة للجمه ـــائية مخصص ـــرتة املس  الف

ـــاط . ـــدم اإلخت ع

 الدخول إىل املراكز مجاىن.

 اإلقبال عى املراكز يعد ممتازا .

للحصـــول عـــى املزيـــد مـــن املعلومـــات ميكـــن اإلتصال 

عـــى إنســـتجرام مركـــز ضاحيـــة صبـــاح الســـامل – بنـــن 

bowling- mubarak وهو

 ومـــام يجـــدر اإلشـــارة إليـــه أن العاملـــن باملركـــز 

من خريجى قسم الرتبية البدنية بكلية الرتبية األساسية.
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ـــة  ـــر يف رابط ـــب والتطوي ـــة التدري ـــس لجن ـــر ورئي ـــن ال ـــن أم أعل

ـــريي  ـــارس املط ـــة د. ف ـــات التطبيقي ـــس للكلي ـــة التدري ـــاء هيئ أعض

أن لجنـــة التدريـــب بالرابطـــة عقـــدت عـــدة دورات تدريبيـــة متنوعـــة 

ـــزة ألعـــامل  ـــل مـــام يعـــد انطاقـــة متمي خـــال شـــهري مـــارس وأبري

اللجنـــة، وكانـــت أول دورة ســـتبدأ بتاريـــخ 12 مـــارس بعنـــوان "مناذج 

ـــا دورة  ـــعد، تلته ـــدور املس ـــورة ب ـــارها" للدكت ـــة وانتش ـــول التقني قب

بتاريخ 14 مارس بعنوان  مهــــارات العـــــرض والتـقـديـــــم للدكتور 

ـــن  ـــوان ف ـــل بعن ـــخ 4 أبري ـــم دورة بتاري ـــف العجمـــي ، ث ـــد مني محم

ـــوان  ـــم دورة بعن ـــدان، ث ـــدة العي ـــورة عاي ـــذوق للدكت ـــت وال االتيكي

صمـــم اختـبــــارك باستخـــــدام منــــاذج office 365 بتاريـــخ 9 ابريل  

للدكتـــور خالـــد أحمـــد الكنـــدري، والـــدورة الخامســـة كانـــت بتاريـــخ 

ـــي،  ـــة العازم ـــورة فاطم ـــة للدكت ـــوان الســـامة اللغوي ـــل بعن 11 أبري

ـــات  ـــوان  محـركـــ ـــل بعن ـــخ 30 أبري ـــدورة السادســـة كانـــت بتاري وال

البحــث العـلمي  ومجتــمعـــات البحث العـلـمي االلكتـــرونيــــــة

للدكتورة بدور املسعد.
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تكريم العميد السابق للعلوم الصحية

..وفد من طاجيكستان في "التمريض"

بحث االعتماد األكاديمي لبرامج "التمريض"

ـــور  ـــة وحض ـــة برعاي ـــوم الصحي ـــة العل ـــت كلي نظم

مديـــر عـــام " التطبيقـــى " بالتكليـــف د. فاطمـــة 

ـــة  ـــابق للكلي ـــد الس ـــم العمي ـــا لتكري ـــدرى حف الكن

الدكتـــور جاســـم األنصـــارى وقـــد حـــرض الحفـــل نائبا 

املديـــر العـــام بالتكليـــف د.عدنـــان العـــى ود.أحمـــد 

الخليفـــة واملديـــر األســـبق للهيئة الدكتـــور عبدالرازق 

النفيـــى وعـــدد مـــن قياديـــى الهيئـــة وأعضـــاء هيئتى 

ـــدم  ـــدوره تق ـــن .وب ـــب واإلداري ـــس والتدري التدري

أ.د.جاســـم األنصـــاري بالشـــكر الجزيـــل لألســـتاذة 

الدكتـــورة فاطمـــة الكنـــدري و لنـــواب املديـــر العـــام 

و قيـــادي الهيئـــة و العاملـــن بالكلية عـــى حضورهم 

ـــة  ـــه يف الكلي ـــم تحقيق ـــا ت ـــَدا أن كل م ـــل، مؤك الحف

هـــو مثـــرة التعـــاون و التكاتـــف بـــن جميـــع العاملـــن 

يف الكليـــة ، مقدًمـــا الشـــكر الجزيـــل لكل من ســـاهم 

يف نجـــاح العمـــل خـــال توليه عـــامدة الكليـــة موصاً 

الشـــكر لجميـــع إدارات و عامدات و كليـــات و معاهد 

ـــاء  ـــل وإعط ـــاح العم ـــاهمت يف نج ـــي س ـــة الت الهيئ

ـــة. صـــورة مرشفـــة للهيئ

مكـــن جانبـــه أثنـــى مســـاعد العميـــد للشـــئون الطابية 

بكليـــة العلـــوم الصحيـــة د.بـــدر النـــايش عـــى الـــدور 

ـــرتة  ـــال ف ـــاري خ ـــه أ.د.األنص ـــام ب ـــذي ق ـــري ال الكب

ـــل  ـــكر الجزي ـــه الش ـــا ل ـــة، مقدًم ـــامدة الكلي ـــه ع تولي

عـــى كل مـــا قـــام به مـــن عمـــل وجهـــد إلظهـــار الكلية 

ـــن  ـــع العامل ـــكر لجمي ـــاً الش ـــورة، موص ـــى ص بأبه

ـــذي  ـــد ال ـــدؤوب و الجه ـــل ال ـــى العم ـــة ع يف الكلي

ـــا. ـــه يوميً يقومـــون ب

 زار وفد من جمهورية طاجيكســـتان  برئاســـة املستشـــار يف ادارة مســـاعد رئيـــس جمهورية 

ـــة التمريـــض واملعهـــد  طاجيكســـتان لشـــئون الكـــوادر الســـيد /حكيـــم زاده رشيـــف، كلي

ـــث كان  ـــب، حي ـــي والتدري ـــم التطبيق ـــة للتعلي ـــة العام ـــان للهيئ ـــة التابع ـــايل للطاق الع

ـــد د. عـــي الحجـــرف ود. ليـــى الشـــطي،  وقـــد قـــام الوفـــد  يف اســـتقباله مســـاعد العمي

ـــة وورشـــها. ـــة الكلي ـــارة مكتب بزي

بحـــث م. حجـــرف الحجـــرف مـــع فريـــق االعتـــامد االكادميـــي األمـــرييك “ACEN”، يف 

ـــة التمريـــض عـــى االعتـــامد  ـــة، الســـعي إىل حصـــول كلي ـــوان عـــام الهيئ ـــه بدي مكتب

ـــامد  ـــودة واالعت ـــط الج ـــب ضب ـــع مكت ـــاون م ـــة، بالتع ـــا املختلف ـــي لرامجه االكادمي

األكادميـــي يف “التطبيقـــي”.

وأفـــاد الحجـــرف بـــأن زيـــارة منظمـــة ACEN لكليـــة التمريـــض جـــاءت إلعـــداد التقريـــر 

ـــة  ـــر مفصـــل للهيئ ـــامد، وســـيتم إرســـال تقري ـــة عـــى االعت ـــديئ لحصـــول الكلي املب

بعـــد االنتهـــاء مـــن الزيـــارة بهـــذا الشـــأن، وعليـــه ســـتأخذ الهيئـــة أي ماحظـــات خاصة 

ـــار والعمـــل عـــى  ـــا بعـــن االعتب ـــا ومناهجه ـــا او برامجه ـــة أو مختراته ـــى الكلي مببن

تطويرهـــا، متمنيـــا ألرسة كليـــة التمريـــض كل التوفيـــق يف الحصـــول عـــى االعتـــامد.

حـــرض اللقـــاء نائبـــا املديـــر العـــام د. فاطمـــة الكنـــدري، د. عدنـــان العـــي، وعميـــد 

ـــة د.  ـــؤون االكادميي ـــة للش ـــد الكلي ـــاعد عمي ـــامل، ومس ـــل ك ـــض د. نبي ـــة التمري كلي

عـــي الحجـــرف، ومســـاعد عميـــد الكليـــة للشـــؤون الطابيـــة د. ليـــى الشـــطي، 

ـــض. ـــاتذة التمري ـــض أس وبع

"تمكين المرأة" 
بالتجاري واألساسية

ــوم  ــدوة يـ ــة نـ ــات التجاريـ ــة الدراسـ ــم اإلدارة بكليـ ــام قسـ  أقـ

ـــوان  ـــى بعن ـــان الع ـــة د. عدن ـــد الكلي ـــة عمي ـــت رعاي 14-3-2018 تح

" متكـــن املـــرأة الشـــابة " حـــارض فيهـــا كل مـــن الســـيدة /إميـــان 

العـــوىض الرئيـــى التنفيـــذى لإلتصـــاالت برشكـــة كيبكـــو والســـيدة 

منار الحشـــاش األمـــن العام لجائـــزة الكويت املحتـــوى اإللكرتوىن .

كـــام أقـــام قســـم علـــم النفـــس بكليـــة الرتبيـــة األساســـية بالتعـــاون 

مـــع الجمعيـــة الثقافيـــة اإلجتامعيـــة النســـائية يـــوم 21 مـــارس 2018 

نـــدوة بعنـــوان " تعزيـــز دور املـــرأة ومتكينهـــا قانونيـــا ونفســـيا بدولـــة 

ـــادة  ـــتاذة غ ـــن األس ـــدوة كل م ـــذه الن ـــدث ىف ه ـــد تح ـــت " وق الكوي

الغانـــم عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة الثقافيـــة النســـائية واألســـتاذة 

ـــز  ـــتورية والتميي ـــه الدس ـــام املحكم ـــى أم ـــى املحام ـــذراء الرفاع ع

والدكتـــورة مريـــم املرزوقـــى اإلستشـــارية النفســـية والرتبويـــة .

مركز المختبرات التحليلية بالتطبيقى 

انتهاء أزمة لجان الجداول باألساسية

نـــرشت الصحـــف الكويتيـــة ىف 16 نوفمـــر 2017 خـــرا عـــن زيـــارة نائـــب املديـــر العـــام 

ـــرات  ـــز املخت ـــى مرك ـــى ملبن ـــان الع ـــى د. عدن ـــوث بالتطبيق ـــى والبح ـــم التطبيق للتعلي

ـــدف  ـــارة ته ـــأن الزي ـــى ب ـــاد د.الع ـــد أف ـــويخ، وق ـــى بالش ـــع التكنولوج ـــة باملجم التحليلي

للتعـــرف عـــى املتطلبـــات األساســـية التـــى يحتاجهـــا املركز مـــن أجهـــزة بحثيـــة وملحقاتها 

ـــة ,  ـــة , حيوي ـــة , طبي ـــرات ) بيئي ـــة املخت ـــى ونوعي ـــة للمبن ـــك عـــى الســـعة املكاني وكذل

كيامئيـــة تحليليـــة , وبيولوجيـــة (.

ـــاء  ـــع رؤس ـــة م ـــد جلس ـــد بعق ـــد الرويش ـــية أ.د فه ـــة األساس ـــة الرتبي ـــد كلي ـــام عمي ق

ـــي  ـــاكل الت ـــل املش ـــم ح ـــا ت ـــى إثره ـــية، ع ـــة األساس ـــة الرتبي ـــدول يف كلي ـــان الج لج

ـــم. ـــوص لجانه ـــم بخص واجهته

نشرة دورية تصدرها 
اللجنة الثقافية 
برابطة أعضاء هيئة
27التدريس للكليات التطبيقية



ـــة يف  ـــة اإلداري ـــة العلمي ـــس الجمعي ـــس رئي ـــة التدري ـــو هيئ ـــت عض تقدم

ـــد  ـــي بالشـــكر إىل عمي ـــة االســـتاذة مـــويض العجم ـــة الدراســـات التجاري كلي

ـــات  ـــن والطالب ـــاتذة والعامل ـــع االس ـــي وجمي ـــان الع ـــور عدن ـــة الدكت الكلي

الذيـــن أســـهموا يف إنجـــاح مـــرشوع »حيـــايت بـــإراديت« واملشـــاركن يف 

معـــرض الفـــرص الوظيفيـــة األول والـــذي أقيـــم تحـــت رعايـــة عميـــد الكليـــة.

وأشـــارت العجمـــي خال حفـــل تكريـــم املشـــاركن يف املـــرشوع واملعرض 

اىل ان املناســـبتن حققتـــا األهـــداف املرجوة منهـــام عر اســـتفادة الطالبات 

مـــن الفـــرص الوظيفيـــة املتوافرة لهـــن يف القطـــاع الخاص.

»الدراسات التكنولوجية« احتفلت باألعياد الوطنية

احتفلت كليـــة الدراســـات التكنولوجية باالعيـــاد الوطنية، 

يف مقـــر الكليـــة بالشـــويخ، حيـــث شـــهدت الكليـــة يومـــا 

وطنيـــا حافا مبشـــاركات طابيـــة متنوعة، وقدم الناشـــط 

يف املجـــال االجتامعـــي ســـاري املطري محـــارضة، تحدث 

ـــة  ـــه، واختتمـــت الكلي ـــوالء ل فيهـــا عـــن حـــب الوطـــن وال

حفلهـــا باملســـابقات التـــي القـــت إقبـــاال طابيـــا كبـــريا. 

كام شـــاركت عامدة الكلية بكلمـــة ألقاها الدكتـــور عبدالله 

املزروعـــي، حيـــث بـــارك لقيـــادة الكويت وشـــعبها بذكرى 

العيـــد الوطني وتحريـــر الكويت.

ـــا لشـــؤون  ـــة التكنولوجي ـــد كلي ـــال مســـاعد عمي ـــدوره ق ب

الطالبـــات الدكتـــور راشـــد العجمـــي »نســـعد اليـــوم 

باســـتضافة هـــذه الفعاليـــات الوطنيـــة التـــي تنوعـــت يف 

التقديـــم مـــن قبل االنشـــطة الطابيـــة املختلفـــة الهادفة.

ـــي  ـــم التطبيق ـــة للتعلي ـــة العام ـــد الهيئ ـــف وف ـــد املض ـــي فه ـــام د . ع ـــر الع ـــرأس املدي ت

والتدريـــب للمشـــاركة يف املؤمتـــر واملعـــرض العاملـــي  Atd2018 الـــذي تنظمـــه املنظمـــة 

األمريكيـــة لتطويـــر املواهـــب خـــال الفـــرتة مـــن 9-6 مايـــو الجـــاري 2018 يف مدينـــة ســـان 

ـــة. ـــات املتحـــدة األمريكي ـــا يف الوالي ـــة كاليفورني دييغـــو   بوالي

ـــر  ـــاول تطوي ـــي تتن ـــة الت ـــات العاملي ـــر الفعالي ـــن اك ـــي م ـــرض العامل ـــر واملع ـــد املؤمت يع

ــة  ــات املعرفـ ــه تقنيـ ــت إليـ ــا توصلـ ــر مـ ــرض آخـ ــة، وعـ ــارات املهنيـ ــب واملهـ املواهـ

واالســـرتاتيجيات والحلـــول التـــي تحتاجهـــا املؤسســـات لتدريـــب وتأهيـــل منتســـبيها بشـــكل 

ـــاس  ـــق وقي ـــم وتطبي ـــورة لتصمي ـــات املتط ـــدة والتقني ـــرؤى الجدي ـــرض ال ـــام يع ـــال، ك فع

مســـتويات التعلـــم واألداء داخـــل املؤسســـات االكادمييـــة  والتعليميـــة وقيـــاس مســـتويات 

التعلـــم واألداء داخـــل املؤسســـات وقيـــاس مســـتويات التعلـــم واألداء داخـــل املؤسســـات 

ـــة . ـــة والتعليمي االكادميي

العجمي: »حياتي بإرادتي« 

ومعرض الفرص الوظيفية 

حققا األهداف المرجوة

تـــم إفتتـــاح مركـــز عبداللـــه الســـامل الثقـــاىف للـــزوار ىف مـــارس 2018 . وتبلـــغ 

ـــة ىف مجـــال  ـــز أيقون ـــر املرك ـــع . ويعت ـــف مـــرت مرب ـــز حـــواىل 130 أل مســـاحة املرك

املتاحـــف واملنشـــأت مـــن حيـــث تصاميمـــه وهندســـته الفريـــدة ومعروضاتـــه، ويضم 

املركـــز عـــدة متاحـــف هـــي متحـــف العلـــوم والتكنولوجيـــا ومتحـــف العلـــوم العربيـــة 

ـــة واملـــرح . واإلســـامية ومتحـــف الفضـــاء باإلضافـــة إىل مركـــز الفنـــون الجميل

وتضـــم املتاحـــف 22 صالـــة عـــرض تحـــوى أكـــر مـــن 1100 قطعـــة مـــن املعروضات 

كـــام يوفـــر املركـــز للجمهـــور عروضـــا مرحيـــة ومطاعـــم وكافيهـــات ومتاجـــر للهدايـــا 

كـــام يحـــوى حدائـــق جميلـــة ونوافـــري ميـــاه . 

إختتـــم املؤمتـــر العاملـــى الخامـــس لألســـطح الخـــرضاء املنعقـــد مبدينـــة الكويـــت 

أعاملـــه يـــوم 18 فرايـــر عـــام 2018 بحضـــور ممثلـــن للمنظمـــة العامليـــة لألســـطح 

الخـــرضاء وذلـــك للمـــرة األوىل ىف الـــرشق األوســـط .

ـــت م .  ـــه الكوي ـــع ىف بلدي ـــكى الراب ـــر مـــرشوع املخطـــط الهي ـــد اســـتعرض مدي وق

ـــول  ـــة بحل ـــه صديقـــة للبيئ ـــة ذكي ـــل الكويـــت إىل مدين ســـليامن الراشـــد خطـــة تحوي

ـــن خاصـــة  ـــام 2040 , وأوضـــح أن الخطـــة تســـتهدف جـــذب املســـتثمرين الدولي ع

ـــة . ـــة الكويتي ـــة الحكوم ـــة تحـــت مظل ـــة عاملي ـــة وتجاري ـــز مالي بعـــد إنشـــاء مراك

ـــد عـــى  ـــي متت ـــة الكويـــت، والت يذكـــر أن املؤمتـــر أقيـــم يف حديقـــة الشـــهيد مبدين

ـــع مـــن املســـاحة الخـــرضاء . مســـاحة 310 آالف مـــرت مرب

تحويل الكويت إلى مدينة ذكية عام 2040 مركز عبدالله السالم الثقـــافي

Atd2018 التطبيقي في المؤتمر والمعرض العالمي
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الجداول الثابتة هي الحل لمشاكل التطبيقي

ـــان إن  ـــة د. أحمـــد الحني ـــة الدراســـات التجاري ـــس كلي ـــة تدري ـــد عضـــو هيئ أك

مشـــاكل تســـجيل طلبـــة التطبيقى تتلخـــص ىف » الشـــعب املغلقـــة وإنخفاض 

ـــة وعـــدم التســـجيل  عـــدد  الوحـــدات وضعـــف اإلرشـــاد وعـــدم وعـــى الطلب

املبكـــر وكـــام أوضـــح فـــإن حـــل هـــذه املشـــاكل هـــو تطبيـــق الجـــداول 

ـــوى .  ـــم الثان واألخـــذ بنظـــام التعلي

التعليم بحاجة إلى إنتفاضة كبيرة

أفضل أستاذ جامعى فى تخصص البترول 

تهانينـــا للدكتـــور عيـــى الصفـــران 

ـــم هندسة  عضو هيئة التدريس بقس

البـــرتول بجامعـــة الكويـــت لحصولـــه 

عـــى جائزة التميـــز األكادميى كأفضل 

أســـتاذ جامعـــى ىف تخصص هندســـة 

البرتول عى مستوى جامعات الرشق 

األوســـط . وقدمـــت هـــذه الجائـــزة 

ـــة  ـــة مهنـــدس البـــرتول العاملي جمعي

ـــات املتحدة . ومقرهـــا الوالي

مشكلة تسجيل التطبيقى ليست الميزانية

ــن ــد الياسـ ــدس محمـ ــال املهنـ  قـ

» إن كثـــريا من األبـــواق ىف التطبيقى 

تعلـــل مشـــكلة القبـــول بأنهـــا مشـــكلة 

 ميزانيـــة وهـــذا الـــكام غـــري صحيـــح ,

واملطلـــوب مـــن وزيـــر التعليـــم 

العـــاىل تشـــكيل لجنـــة وزاريـــة ملـــدة 

ـــى  ـــة الت ـــح البالي ـــف اللوائ ـــهر لنس ش

ـــوص  ـــذا الخص ـــا ىف ه ـــم تطبيقه يت

بالتطبيقـــى .

ـــية ىف  ـــوم السياس ـــتاذ العل ـــال أس ق

جامعـــة الكويـــت أ . د شـــفيق الغـــرا 

إن وضـــع التعليـــم العـــام عـــى 

 املســـتوى العاملـــى ىف مـــأزق  كبـــري ,

وأكـــد إنـــه بـــا تعليـــم لـــن يكـــون 

ـــة .  ـــة للدول ـــاك مســـتقبل وال مكان هن

وشـــدد عـــى أن التعليـــم ىف الكويت 

ـــد. ـــن جدي ـــاء م ـــادة بن ـــاج إىل إع  يحت

وأشـــار إىل أنـــه مـــن أســـباب فشـــل 

طلبـــة الثانويـــة العامـــة ىف أختبـــارات 

القـــدرات الجامعيـــة هـــى إن مراحـــل 

التعليم قبل الجامعـــى تلقن الطالب 

وتعلمـــه الحفـــظ وليـــس الفهـــم .

معادلة شهادات 
التجارى بمصر 

نائبة سابقة تعترف 

ـــس األعـــى للجامعـــات ىف  وافـــق املجل

ـــوم  ـــهادات دبل ـــة ش ـــى معادل ـــرص ع م

الدراســـات التجاريـــة إعتبـــارا مـــن العـــام 

الدراىس املقبل وهى املحاسبة واإلدارة 

والتأمن والبنوك والحاسب األىل والقانون 

عـــى أن يلتحـــق خريجـــو الدبلـــوم ىف 

ـــة  ـــات الجامعي ـــن الكلي ـــة م ـــنة الثالث الس

املناســـبة لتخصصهـــم . 

ـــود  ـــأىت هـــذه اإلنجـــازات نتيجـــة لجه وت

د.أحمد املطريى رئيـــس املكتب الثقايف 

الكويتـــى ىف مـــرص وأمـــن رس رابطـــة 

أعضـــاء هيئـــة التدريـــس ســـابقا .

ـــابقة واستاذ  قالت النائبة الس

املناهج وطرق التدريس ىف 

جامعـــة الكويت أ , د . ســـلوى 

الجســـار » إن أحـــد أســـباب 

ــة  ــى ىف اللجنـ ــدم نجاحـ عـ

التعليميـــة مبجلـــس األمة هو 

ـــة »  ـــهادت الوهمي ـــف الش مل

ـــاك قياديون  وأضافـــت إن هن

بالدولة نحو حول شـــهادتهم 

ـــتفهام وكل شئ  عامات االس

مـــدون ومســـجل ىف مضابـــط 

اللجـــان )جريـــدة الشـــاهد 20 

.)2018 فراير 

أبحاث مشبوهة وأبحاث مرفوضة 

ـــة  ـــة هندي ـــخ 17 ديســـمر 2017 أن مجل ـــس بتاري نـــرشت صحيفةالقب

ـــا  ـــد ) ســـبق أن صـــدر بحقه ـــاد ىف الهن ـــدر أب ـــدار مـــن حي مشـــبوهة ت

حكـــم قضـــاىئ بالواليـــات املتحـــدة ىف أغســـطس 2016 ( تقـــوم 

بنـــرش بحـــوث غـــري موثوقـــة مقابـــل رســـوم باهظـــة وتحكيـــم صـــورى 

ـــار  ـــن 900 – 1500 دين ـــرش البحـــث الواحـــد ماب ـــغ رســـم ن ـــث يبل حي

ـــام  ـــرشه حـــواىل 3 أي ـــى ويســـتغرق ن كويت

وتبـــن نـــرش 52 بحـــث مـــن كل مـــن جامعـــة الكويـــت ) 47 بحثـــا بنســـبة 

90,4 % ومـــن هيئـــة التطبيقـــى ) 5 أبحـــاث بنســـبة %9,6( ومـــن جهـــة 

ـــن  ـــة ع ـــة أحصائي ـــية بجامع ـــاث الهندس ـــة األبح ـــرشت مجل ـــرى ن أخ

األبحـــاث املقبولـــة واملرفوضـــة منهـــا بإجـــامىل1486 بحثا عـــى النحو 

ـــة  ـــاىل : أبحـــاث مرفوضـــة 1209 بحـــث ) 81,4 % ( وأبحـــاث مقبول الت

) 34 بحـــث بنســـبة 2,3 % ( وابحـــاث تحـــت التعديـــل ) 25 بحـــث 

بنســـبة %1,7( وأبحـــاث تحـــت التحكيـــم 218 بحـــث بنســـبة 14,7 %( .

آراء أكـــاديـميــــــة

قانون الجامعات الحكومية
نـــرشت القبـــس بتاريـــخ 19 إبريـــل 2016 ترصيحـــا لرئيـــس اللجنـــة التعليميـــة د. عودة 

الرويعـــى جـــاء فيـــه » ناقشـــنا قانـــون الجامعـــات الحكوميـــة الـــذى ســـيعالج قانـــون 

 66/29 الخـــاص بتنظيـــم التعليـــم العـــاىل والقانـــون الخـــاص بقانـــون جامعـــة جابـــر, 

وقانـــون جامعة صباح الســـامل ىف الشـــدادية , وبالتـــاىل فإن القانون ســـيعالج جميع 

األمـــور .  وبدورهـــا نـــرشت جريـــدة األنبـــاء بتاريـــخ 29 ينايـــر 2018 ترصيحـــا لرئيـــس 

ـــرتض  ـــن املف ـــه » م ـــاء في ـــى ج ـــودة الرويع ـــة د. ع ـــس األم ـــة مبجل ـــة التعليمي اللجن

ـــواد  ـــة م ـــدى مناقش ـــه ل ـــة إال إن ـــات الحكومي ـــون الجامع ـــن قان ـــاء م ـــم اإلنته أن يت

القانـــون نكتشـــف أن هـــذه املـــواد بحاجـــة إىل إعـــادة صياغـــة لغويـــة وقانونيـــة , ال 

ســـيام مـــع تداخـــل إختصاصـــات مجلـــس الجامعـــات مـــع مجالـــس تعنـــى بالتعليـــم 

العـــاىل ومشـــددا عـــى رضورة خـــروج هـــذا القانـــون بطريقـــة ســـليمة وشـــاملة .

ـــذا  ـــة ىف ه ـــة التعليمي ـــث للجن ـــح ثال ـــار ترصي ـــن ىف انتظ ـــر . نح ـــا : أب وقلن

ـــام 2020 . ـــه ىف ع ـــيئة الل ـــوص مبش الخص

اإلهمال يجهض » مدارس المستقبل « 
تحت العنوان السابق نرشت جريدة الجريدة بتاريخ 

 19 ينايـــر 2018 خـــرا عـــن إحتامل إلغاء فكـــرة نظام

» مـــدارس املســـتقبل « وذكـــرت الجريـــدة أن أهـــم 

األســـباب لذلـــك هـــى عـــدم إهتـــامم قياديـــي وزارة 

الرتبيـــة وخلـــو امليدان مـــن الخـــرات التى خصصت 

لـــدورات تدريبيـــة وفقـــا لفلســـفة هـــذا النظـــام , 

ـــة الـــوزارة لقطـــاع التعليـــم العـــام  وأوضحـــت وكيل

فاطمـــة الكنـــدرى أن مدرســـة واحـــدة مـــن 6 مـــدارس 

تـــم تخصيصهـــا لهـــذا النظـــام ال تـــزال تعمـــل بهـــذه 

الفلســـفه والبقيـــة تعمـــل بالنظـــام العـــادى .

طلبتنا أفضل 
نـــرشت القبـــس ىف 18-1-2018 ترصيحـــا لرئيـــس قســـم 
اللغة الفرنســـية د. يعقوب الشـــمرى جاء فيه أن مســـتوى 
ـــددة ,  ـــباب متع ـــى واألس ـــكل طبيع ـــاوت بش ـــة متف الطلب
ـــات  ـــات الجامع ـــى مخرج ـــريا ع ـــوق كث ـــتواهم يتف ومس

الفرنســـية .

عودة الفصحى 
 كتـــب جـــرى ســـامل الجـــرى بجريـــدة الجريـــدة يـــوم

10-3-2018 " ينتـــرش اآلن مـــا يســـمى بلغـــة األجهـــزة حيث 
تســـودها الصحـــى فأجهـــزة الحاســـوب والهواتـــف الذكيـــة 
وحتـــى ألعـــاب الفيديـــو أصبحـــت تنطـــق الضـــاد بعروبـــة 
ـــن  ـــرىب ل ـــن الع ـــى ىف الوط ـــور التكنولوج . وأرى أن التط

يعرقـــل التطـــور اللغـــوى لهـــذه اللغـــه املقدســـة .

نشرة دورية تصدرها 
اللجنة الثقافية 
برابطة أعضاء هيئة
29التدريس للكليات التطبيقية



قالوا عن الفساد وسوء التخطيط

طريق الفساد 
أسرع طريق 
للنجاح 

 "   world justice projects" ـــة ـــر منظم ـــب تقري ـــوم 18-3-2018 " بحس ـــرأى ي ـــدة ال ـــاوى بجري ـــل الحس ـــب د.وائ كت

فـــإن فضـــح الفســـاد املوجـــود ىف العـــامل مـــن دون عقوبـــة تذكـــر للمفســـدين يســـاعد عـــى انتشـــار الفســـاد بشـــكل 

كبـــري جـــدا او مـــن شـــأن ذلـــك تأســـيس ثقافـــة عامـــة أساســـها إن طريـــق الفســـاد هـــو أرسع وأضمـــن طريـــق للنجـــاح .

المفاجأه الكبرى

ـــراء  ـــن خ ـــة م ـــكيل لجن ـــم تش ـــر 2018 "ت ـــوم 27 فراي ـــس ي ـــدة القب ـــد بجري ـــد العربي ـــد راش ـــدس أحم ـــب املهن كت

ـــة وكانـــت  ـــدأ تأســـيس جامعـــة حديث ـــة مب كويتـــن وعـــرب وأجانـــب لدراســـة إنشـــاء جامعـــة بالكويـــت وأيـــدت اللجن

ـــان  ـــا كليت ـــأن تقـــوم هـــذه الجامعـــة عـــى أســـاس البحـــث العلمـــى وتكـــون فيه ـــة ب املفاجـــأة هـــى مقرتحـــات اللجن

ـــت  ـــيطان( إلتزم ـــل الش ـــح عم ـــو )تفت ـــه ل ـــح إن ـــن الواض ـــار .  وم ـــوم البح ـــة عل ـــط وكلي ـــوم النف ـــة عل ـــام كلي ـــط ه فق

ـــة  ـــوم بخـــري وال نعـــاىن مـــن عجـــز مـــاىل وال بطال ـــا الي ـــك الزمـــن ألصبحن ـــامء الحكـــامء مـــن ذل ـــرأى العل ـــت ب الكوي

ـــة ". مقنع

المسميات 
الوهمية

ـــوم 15-3-2018 " انتـــرشت ىف الســـنوات األخـــرية مســـميات وأوصـــاف  ـــدة السياســـة ي كتـــب فيصـــل الحـــرىب بجري

وهميـــة شـــملت بعـــض األفـــراد واملنظـــامت ومؤسســـات مختلفـــة مختـــارة نجـــد مســـمى " د" يســـبق إســـم املوصـــوف 

ـــزز  ـــأنه أن يع ـــن ش ـــميات م ـــذه املس ـــل ه ـــار مث ـــخ  إن انتش ـــنة " ....إل ـــا الحس ـــفري النواي ـــمى " س ـــل مس ـــر يحم وآخ

الفكـــر الزائـــف وتســـوق ملجتمـــع هامـــى همـــه الشـــكل ال املضمـــون " 

جوائز للفساد 
اإلبداعى 

ـــاىف دون أن تعـــى  ـــة الفســـاد والنصـــب الثق ـــوم مرحل ـــس 10-3-2018 " متـــر الي ـــدة القب ـــد الطـــراح بجري ـــب خال كت

ـــون النصـــب  ـــا ىف الكويـــت ممكـــن أن نتفـــوق ىف فن ـــة هـــذه الظاهـــرة , وأتوقـــع إنن ـــد مـــن الجهـــات الحكومي العدي

ورمبـــا نرتبـــع عـــى عـــرش املرتبـــة األوىل بـــا منافـــس . أخـــى أن يـــأىت يـــوم نشـــهد فيـــه جوائـــز للفســـاد اإلبداعـــى " .

للمرة العاشرة --
وين الفساد ؟

ـــن دون  ـــاد , وم ـــق للفس ـــد دقي ـــن دون تحدي ـــوم 19-3-2018 " م ـــس ي ـــدة القب ـــج بجري ـــف الدعي ـــد اللطي ـــب عب كت

ـــون او  ـــاد ىف العي ـــتبقى ذرا للرم ـــاد س ـــة للفس ـــة املزعوم ـــإن املكافح ـــه ف ـــاه وأبطال ـــة إىل ضحاي ـــارة الحقيقي اإلش

ـــاد . ـــذا الفس ـــع له ـــه الجمي ـــذى ميارس ـــان ال ـــن اإلحتض ـــز وع ـــن العج ـــودة ع ـــة مقص تغطي

إبدأو بمعاليه 
وسعادته 

ـــه وســـعادته ىف  ـــدأوا مبعالي ـــو الفســـاد , إب ـــى تحارب ـــوم 21-3-2018 " ل ـــس ي ـــدة القب ـــد بجري ـــال األحم ـــت إقب كتب

ـــاب . ـــاب والعق ـــم ىف الحس ـــى غريه ـــم ع ـــم , قدموه ـــدوا جديتك ـــة . لتؤك املقدم

فساد تملك 
األسهم ؟

كتبـــت جريـــدة الجريـــدة يـــوم 26 مـــارس 2018 " وفقـــا للقانـــون , فـــإن كل موظـــف حكومـــى ميتلـــك أســـهام أو حصصا 

ـــهام  ـــه س ـــت حصت ـــواء كان ـــا , وس ـــة أو خارجه ـــة ىف البورص ـــواء املدرج ـــة , س ـــات الخاص ـــرشكات واملؤسس ىف ال

ـــة  ـــع الجه ـــة م ـــة مالي ـــام عاق ـــد قي ـــح عن ـــارض املصال ـــن تع ـــاح ع ـــا باالفص ـــح ملزم ـــهم , أصب ـــون  س ـــدا أو ملي واح

ـــة فســـاد. ـــرة املخالفـــة , وبحســـب قانـــون  تعـــارض املصالـــح يعتـــر ذلـــك حال التـــى يعمـــل بهـــا , وإال وقـــع ىف دائ

كنت أعتقد

ـــة  ـــيجعل مهن ـــن س ـــد أن كادر املعلم ـــت أعتق ـــارس 2018 " كن ـــوم 2 م ـــراي ي ـــدة ال ـــداىن بجري ـــد الس ـــب محم كت

ـــه لألســـف أصبـــح نقمـــة عـــى التعليـــم فاملخرجـــات  ـــى التعليـــم ولكن ـــة للكثـــري مـــن محب ـــة وجاذب التعليـــم محبوب

ـــن  ـــري م ـــري , وأن الكث ـــدا بالخ ـــرش أب ـــة ال تب ـــتها ىف وزاره الرتبي ـــى عش ـــع الت ـــنوات التس ـــاهدتها يف ىف الس ـــى ش الت

ـــم رىب . ـــن رح ـــم , إال م ـــة بالتعلي ـــم عاق ـــس له ـــل لي ـــوق العم ـــن ىف س املتخرج

أمتنى أن تطبق رخصة املعلم سنويا عى كل من يعمل ىف مجال التعليم 

خريجونا ال 
يقرأون وال 
يكتبون

ـــتطيعون  ـــن اليس ـــن الخريج ـــري م ـــن يل أن كث ـــر 2017" تب ـــوم 8 أكتوب ـــة ي ـــدة السياس ـــدواس بجري ـــد ال ـــب أحم كت

القـــراءة بشـــكل صحيـــح بعـــد إنهـــاء دراســـتهم وتخرجهـــم ألنهـــم اعتمـــدوا عـــى مكاتـــب بيـــع األبحـــاث العلميـــة" 

ـــروة  ـــم ث ـــتقباً، فه ـــة مس ـــم الدول ـــتعتمد عليه ـــن س ـــم الذي ـــرأون وه ـــا اليق ـــح خريجون ـــه " اآلن أصب ـــم مقال وخت

الكويـــت الحقيقيـــة قبـــل وبعـــد  نضـــوب النفـــط. القـــراءة نشـــاط ممتـــع مـــن املفـــرتض أن ميارســـه اإلنســـان طـــوال 

ـــم  ـــن دون العل ـــاق م ـــارة وال أخ ـــه ال حض ـــروف أن ـــن املع ـــطاً، وم ـــاغ نش ـــظ الدم ـــل وتحف ـــراء للعق ـــي إث ـــه فه حيات

ـــراءة". والق
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الرابطة زمان

قدمـــت الرابطـــة ألعضائهـــا أول دورة تدريبية 

يف تاريـــخ الرابطة وكان ذلـــك يوم  19 مارس 

1989.. أي منـــذ مـــا يزيـــد عـــن 29 عامـــا.. وقـــد 

تـــم توزيـــع مذكرة دراســـية من إعداد األســـتاذ 

عـــادل حموده عـــى املشـــاركن يف  الدورة..

 ديوان الكندري يكرم 
د. المضف وعدد من الزمالء

ـــاء  ـــة عش ـــدري مأدب ـــن الكن ـــوم عبدالرحم ـــاء املرح ـــوان أبن ـــم دي نظ

ـــبعة  ـــف وس ـــود املض ـــور حم ـــف وللدكت ـــي املض ـــور ع ـــم للدكت وتكري

مـــن الزمـــاء أعضـــاء هيئـــة تدريـــس التطبيقـــي وهـــم ) حســـب الحـــروف 

األبجديـــة (  د. أحمـــد الكنـــدري، م. أحمـــد مـــكادي، د. أحمـــد منـــدين، 

د. أنـــور النقـــي، م. صـــاح املضـــف، د. محمـــد اإلســـحاقي، م. محيـــي 

ـــن خـــرض. الدي

مجرد أسئلة ليست بريئة

ـــد  ـــم بع ـــل أوضاعه ـــة لتعدي ـــات التطبيقي ـــي الكلي ـــام ( ملبتعث ـــازم ) باألي ـــت ال ـــدد الوق 1 - ح
ـــخ  ـــذ تاري ـــك من ـــة. )وذل ـــة وعودتهـــم الســـتام العمـــل بالهيئ حصولهـــم عـــى املؤهـــات املطلوب

ـــع؟!!( ـــل الوض ـــى تعدي ـــل وحت ـــتام العم اس

جـ -  800 يوم ب - 600 يوم  أ -  400 يوم 
ـــة  ـــة مـــن الهيئ ـــوا عـــى مســـتحقاتهم املالي ـــن حصل ـــس الذي ـــة التدري 2 - حـــدد عـــدد أعضـــاء هيئ

ـــة ويف مواعيدهـــا ؟!! كامل

جـ -  100 أ -  ال يوجد           ب - 10  
3 - الهيئة يف حاجة إىل نائب جديد للمدير العام لشئون :

أ -  الســـعادة     ب - تعديل وضع املبتعثني العائدين     جـ -  الســـاعات الزائدة

حكمة العدد

ميتلك املعلم أعظم مهنة، إذ تتخرج عى يديه جميع املهن األخرى.

4000 قضية بسبب مواقع التواصل االجتماعي

نظمـــت اللجنـــة الثقافيـــة يف قســـم الحاســـب اآليل، يف كليـــة الدراســـات التجاريـــة، 

نـــدوة بعنـــوان »املخاطـــر القانونيـــة يف ظـــل اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتامعـــي« .

وشـــارك يف النـــدوة املحامية كفايـــة الغربلي وممثـــل إدارة الجرائـــم اإللكرتونية، املقدم 

محمـــد الوهيـــب، وأدار النـــدوة رئيس اللجنـــة الثقافية بالقســـم د. أحمـــد الحنيان.

ـــار، و10  ـــف دين ـــة 50 أل ـــل إىل غرام ـــم تص ـــض الجرائ ـــة بع ـــي ان عقوب ـــت الغربل وقال

ســـنوات ســـجناً، وبـــات مـــن الـــرضوري قـــراءة اللوائـــح والقوانـــن بهـــذا الشـــأن. وحـــذرت 

ـــل،  ـــائل التواص ـــة ووس ـــع اإللكرتوني ـــة يف املواق ـــاعة خاطئ ـــة أو إش ـــرش أي معلوم ـــن ن م

ـــدات  ـــرش التغري ـــادة ن ـــة إىل إع ـــة، اضاف ـــاءلة القانوني ـــارش للمس ـــرض الن ـــر يع ـــذا األم فه

ـــا. ـــاآلداب وغريه ـــة ب ـــات املخل والفيديوه

ـــارضة  ـــان، ان املح ـــد الحني ـــم، د. احم ـــة يف القس ـــة الثقافي ـــس اللجن ـــر رئي ـــدوره، ذك ب

ـــائل  ـــرط لوس ـــتخدام املف ـــراء االس ـــل ج ـــي تحص ـــاكل الت ـــة باملش ـــف الطلب ـــاءت لتعري ج

ـــا. ـــد وقوعه ـــرصف بع ـــة الت ـــوا كيفي ـــا ويعرف ـــوا منه ـــل، ليحتاط التواص

بينـــام أشـــار املقـــدم محمـــد الوهيـــب أن أغلـــب الشـــكاوى التـــي تصلهـــم مـــن الفتيـــات، 

وأكرهـــا حـــول برنامجـــي االنســـتغرام والســـناب بســـبب الصـــور والفيديوهـــات.

آمال في رابطة التطبيقي
ـــات  ـــة الدراس ـــد كلي ـــم عمي ـــل تكري ـــة حف ـــات التطبيقي ـــس للكلي ـــة التدري ـــاء هيئ ـــة أعض ـــت رابط نظم

التكنولوجيـــة وأعضـــاء لجـــان االعتامد األكادميـــي بالكلية، مبناســـبة اعتـــامد 10 برامج أكادمييـــة تكنولوجية 

مـــن قبـــل مجلـــس االعتـــامد للهندســـة والتكنولوجيـــا )ABET(. وســـعدت كثـــريا بهـــذا الحفـــل ليـــس 

ـــايب  ـــا يف األداء النق ـــورا نوعي ـــه تط ـــت في ـــي رأي ـــل ألنن ـــه، ب ـــن في ـــن املكرم ـــن ب ـــت م ـــي كن ـــط ألنن فق

ـــة وبعـــد مرتبـــط بجـــودة الخريجـــن. لذلـــك أحيـــي  للرابطـــة، ملـــا كان لهـــذا الحفـــل مـــن صبغـــة أكادميي

الرابطـــة عـــى هـــذا التوجـــه يف أنشـــطتها، وأدعوهـــا إىل تنظيـــم املزيـــد مـــن الفعاليـــات حـــول الشـــؤون 

ـــب. ـــة يف املســـتقبل القري األكادميي

ـــى  ـــا ع ـــل رابطتن ـــن قب ـــة م ـــطة مختلف ـــرى أنش ـــة أن ن ـــة للرابط ـــة العمومي ـــاء الجمعي ـــن أعض ـــا نح اعتدن

مـــدى الســـنوات والعقـــود املاضيـــة، كانـــت جلّهـــا اجتامعيـــة وثقافيـــة، وبعضهـــا تســـتهدف صـــون حقوقنا 

الوظيفيـــة ونيـــل املزيـــد مـــن املكتســـبات املســـتحقة. وأمـــا األنشـــطة الداعمـــة للهـــدف الخامـــس إلنشـــاء 

ـــة  ـــي للهيئ ـــع املســـتوى األكادميـــي والتقن ـــو إىل »العمـــل عـــى رف ـــذي يدع ـــا - ال ـــق الئحته الرابطـــة - وف

العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب وتشـــجيع البحـــث العلمـــي التطبيقـــي«، فهـــي نـــادرة إن مل تكـــن 

ـــى  ـــي، أمتن ـــرتاق أكادمي ـــة اخ ـــو مبثاب ـــايض، فه ـــبوع امل ـــال االس ـــة احتف ـــأيت أهمي ـــا ت ـــن هن ـــة. وم معدوم

أن يكـــون بدايـــة متـــدد نوعـــي يف أداء الرابطـــة.

من )مقال لـ أ. د. عبداللطيف بن نخي - جريدة الرأي 2018/1/4(.

بسنا دكاترة
ـــض  ـــام نغم ـــذه األي ـــارس 2018 " ه ـــوم 26 م ـــس ي ـــدة القب ـــى بجري ـــد البغ ـــى أحم ـــتاذ ع ـــب األس كت

ـــدال _ إى  ـــرف ال ـــمه بح ـــة إس ـــبق كتاب ـــا , س ـــا فان ـــد معارفن ـــا أو أح ـــرى أن صاحبن ـــا , ل ـــا ونفتحه عيونن

ـــوراة  ـــة رســـالة الدكت ـــه مل يغـــادر الكويـــت لفـــرتة تكفـــى للبحـــث وكتاب ـــورا – فنســـتغرب الن ـــح دكت أصب

" ويســـتطرد " أ. البغـــي عقـــدة الدكتـــور أو الظهـــور كمثقـــف مـــع األســـف , إجتاحـــت نفـــوس الكثرييـــن 

ـــه لألســـف وهـــى عقـــد إنســـانية موجـــودة ىف  ـــاج ل ـــاج إىل اللقـــب ومـــن ال يحت ـــت , ممـــن يحت ىف الكوي

كل بلـــد " ويختـــم مقالـــه " اقـــرتح أن تقـــوم وزارة التعليـــم العـــاىل بإصـــدار طابـــع يلصـــق عـــى جبـــن 

عاشـــقى لقـــب الدكتـــور )مـــع إنهـــم قـــد حصلـــوا عـــى شـــهادة الثانويـــة بشـــق األنفـــس( , وذلـــك إلشـــباع 

ـــرة ونصيـــح بأعـــى  ـــا شـــبعنا دكات ـــان ؟ ألنن ـــن بالفـــاىض وليـــس بامللي غرورهـــم وزهوهـــم عـــى األخري

ـــرة!! ـــرة ..بســـنا دكات صـــوت بســـنا دكات

نشرة دورية تصدرها 
اللجنة الثقافية 
برابطة أعضاء هيئة
31التدريس للكليات التطبيقية



يســـعدين أن أهنـــئ ابـــن الهيئـــة الدكتور عـــي فهد املضـــف زميلنـــا بكلية الدراســـات 

ـــبق  ـــر األس ـــدة.. واملدي ـــة الرائ ـــة واإلداري ـــرات العلمي ـــب الخ ـــة وصاح التكنولوجي

ـــي  ـــن للتطبيق ـــر الثام ـــون املدي ـــاره ليك ـــم اختي ـــذي ت ـــة وال ـــة للصناع ـــة العام للهيئ

واملعـــروف عـــن الدكتـــور املضـــف أنـــه صاحـــب قـــرار  وشـــديد االلتـــزام بالقانـــون 

ـــادة ـــة بقي ـــب للهيئ ـــتقبل طي ـــرية مبس ـــة كب ـــى ثق ـــي لع ـــم.. وإنن ـــح والنظ  واللوائ

ـــه هـــدف وهـــو  ـــه جـــاء ولدي ـــه أن د. املضـــف ملـــا ورد يف ترصيحـــه األول مـــن قول

حـــل املشـــاكل العالقـــة مـــن امللفـــات املوجـــودة وأيضـــا لارتقـــاء بـــأداء الهيئـــة مـــن 

ـــاءات  ـــات والكف ـــة تذخـــر بالطاق ـــة  خاصـــة وأن الهيئ ـــة و اإلداري ـــة األكادميي الناحي

ـــأداء بالهيئـــة إىل األفضـــل عـــى كافـــة  الكبـــرية وبدعـــم هـــذه الطاقـــات ســـرتقي ب

املســـتويات.

ـــي تنتظـــر الحســـم والحـــزم مـــن  ـــرية الت ـــا الكث ـــن القضاي ـــه ومـــن ب ـــرى أن ونحـــن ن

وجهـــة نظرنـــا محاربـــة الفســـاد يف جميـــع مراكـــز العمـــل التابعـــة للهيئـــة وانتشـــال 

الهيئـــة مـــن املشـــاكل والتعقيـــدات والصعوبـــات املاليـــة واإلداريـــة ورفـــع الظلـــم 

عـــن أســـاتذة الهيئـــة ومبتعثيهـــا ومتقاعديهـــا واملنتدبـــن إليهـــا باعطائهـــم حقوقهم 

املاليـــة واإلداريـــة كاملـــة بـــدون أي مامطلـــة أو نقصـــان.

كـــام نتمنـــى مـــن د. املضـــف العمـــل عـــى رسعـــة اقـــرار برامـــج البكالوريـــوس 

ـــة عليهـــا ليتـــم البـــدء  ـــة وتنتظـــر املوافقـــة النهائي الجاهـــزة متامـــا يف كليـــات الهيئ

يف تنفيذهـــا..

ـــن  ـــة األوىل م ـــرج الدفع ـــبة بتخ ـــذه املناس ـــنا به ـــئ أنفس ـــف ونهن ـــئ د. املض ونهن

ـــة. ـــات التكنولوجي ـــة الدراس ـــة بكلي ـــة الكيميائي ـــوس الهندس بكالوري

ـــة يف  ـــطة الرابط ـــود وأنش ـــم جه ـــف أن يدع ـــا د. املض ـــن زميلن ـــة م ـــى الرابط وتتمن

تحقيـــق أهدافهـــا لخدمـــة الوطـــن والهيئـــة وأعضـــاء هيئـــة التدريـــس والثقافـــة 

ـــور  ـــر للدكت واملجتمـــع والبحـــث العلمـــي وأخـــريا تتقـــدم الرابطـــة بخالـــص التقدي

أحمـــد األثـــري لتعاملـــه الراقـــي مـــع الجميـــع وســـعة صـــدره ونتمنـــى لـــه التوفيـــق.

أكـــد أمـــن الصنـــدوق ورئيـــس اللجنـــة االجتامعيـــة يف الرابطـــة د. يوســـف العنـــزي، أن أبـــرز 

الصعوبـــات التـــي تواجـــه الرابطـــة هـــي تزايـــد أعـــداد الطلبـــة املقبولـــن يف كليـــات الهيئـــة 

ـــم  ـــاتذة ولجوئه ـــى االس ـــة ع ـــاء اضافي ـــن أعب ـــك م ـــه ذل ـــا ميثل ـــل درايس، وم ـــع كل فص م

ـــدة عـــى النصـــاب. ـــول بالعمـــل بنظـــام الســـاعات الزائ اىل القب

ونبـــه اىل أن كثـــريا مـــن االســـاتذة بـــات غـــري راغـــب يف قبـــول العمـــل اإلضـــايف نظـــرا 

لتأخـــر رصف املســـتحقات.

وقـــال العنـــزي لــــ القبـــس إن الرابطـــة عليهـــا دور مهـــم ومحـــوري مـــن خـــال العمـــل عـــى 

رفـــع املســـتوى االكادميـــي والتقنـــي لــــ »التطبيقـــي«، والعمـــل عـــى توثيـــق الروابـــط العلميـــة 

والثقافيـــة بـــن أعضائهـــا وزمائهـــم يف املؤسســـات التعليميـــة املناظـــرة، وتشـــجيع البحـــث 

العلمـــي وضـــامن وحاميـــة الحريـــة االكادمييـــة ألعضـــاء هيئـــة التدريـــس.

ـــاً،  ـــن ألف ـــغ عرشي ـــة تبل ـــي« للرابط ـــن إدارة »التطبيق ـــة م ـــة املخصص ـــار إىل ان امليزاني وأش

ومل تتـــم زيادتهـــا، مـــع األخـــذ بعـــن االعتبـــار أن ميزانيـــة الرابطـــة ســـبق أن متـــت زيادتهـــا 

ـــك أن  ـــررات، وال ش ـــن دون م ـــايل م ـــغ الح ـــا للمبل ـــم تخفيضه ـــن ت ـــاً ولك ـــبعن ألف إىل س

ـــه. ـــن زيادت ـــد م ـــة والب ـــا الرابط ـــي تقدمه ـــطة الت ـــج واألنش ـــي الرام ـــغ ال يكف ـــذا املبل ه

وطالـــب العنـــزي بـــرضورة توســـعة منشـــآت الرابطـــة خاصـــة أن املقـــر الحـــايل تـــم افتتاحـــه 

يف عـــام 1998 وال شـــك أن هنـــاك زيـــادة كبـــرية يف عـــدد اعضـــاء هيئـــة التدريـــس، إضافـــة 

اىل زيـــادة كبـــرية يف الرامـــج واألنشـــطة التـــي تقدمهـــا الرابطـــة.

كلمة من القلب

م. فواز الرشيدي
رئيس التحرير

أبـــارك للدكتـــور عي املضـــف تقلـــده منصب املديـــر العام 

للهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب، وأســـأل 

ـــا  ـــه يف اإلدارة العلي ـــه أن يســـدد خطـــاه، وخطـــى رشكائ الل

ـــام،  ـــن األي ـــادم م ـــم يف الق ـــب تعيينه ـــن واملرتق الحالي

وأن يعينهـــم جميعـــا عـــى تشـــكيل وقيـــادة مـــرشوع اصـــاح 

الهيئـــة. وهو مـــرشوع - وإن كان طويل املســـار واملدى - إال 

أنـــه يجـــب أن يبـــدأ، فـــور االنتهـــاء مـــن صياغتـــه.

بـــا شـــك، تنفيـــذه ليـــس مســـؤولية االدارة العليـــا منفـــردة، 

بـــل مســـؤولية مشـــرتكة، تتطلـــب تعاضدنـــا نحـــن منتســـبي 

الهيئـــة، وباألخـــص أعضـــاء هيئتـــي التدريـــس والتدريـــب. 

وهنـــاك عـــدة محـــاور رئيســـة مشـــرتكة يف مشـــاريع إصـــاح 

الهيئـــة، مـــن بينهـــا عاقـــة اإلدارة العليـــا باملنتســـبن، عـــر 

نقابتهـــم وروابطهـــم املهنيـــة، ويف مقدمتهـــا رابطة أعضاء 

هيئة التدريس بالكليات التطبيقية. فهناك شـــواهد تاريخية 

ـــا  ـــة وفاعليته ـــوة الرابط ـــن ق ـــة ب ـــود عاق ـــى وج ـــد ع عدي

مـــن ناحيـــة، وبـــن انحســـار الفســـاد بالهيئـــة وعلـــو موقعهـــا 

ـــو  ـــك أدع ـــع. لذل ـــة منتســـبيها يف املجتم ـــة ومكان يف الدول

اإلدارة العليـــا إىل تنميـــة دعمهـــا للرابطـــة، وإىل ترســـيخ 

مبـــدأ استشـــارتها ضمـــن منهجيـــة إتخـــاذ القـــرارات املتعلقة 

ـــن  ـــعي م ـــك الس ـــس، وكذل ـــة التدري ـــاء هيئ ـــؤون أعض بش

أجـــل إضفـــاء املزيـــد مـــن الرشعيـــة واالســـتقالية لهـــا، مـــن 

أجـــل تعزيـــز قدرتهـــا عـــى أداء دورهـــا الرقـــايب. 

ـــدار  ـــا إىل إص ـــو اإلدارة العلي ـــرى، أدع ـــة األخ ـــى الضف وع

قـــرارات متنـــع تعيـــن أعضـــاء مجالـــس إدارة الرابطـــة، يف 

مناصـــب ارشافيـــة أو قيـــادة بالهيئـــة، خـــال األربع ســـنوات 

ـــرتة  ـــاوز ف ـــى أن ال تتج ـــة، ع ـــر عضوي ـــة آخ ـــة لبداي الاحق

الحظـــر اإلجامليـــة للعضـــو مـــدة 8 ســـنوات. والغـــرض مـــن 

ـــز  ـــر تعزي ـــايب ع ـــا النق ـــم أدائه ـــو تقوي ـــرتح ه ـــذا املق ه

ـــا. ـــة فيه ـــري النزاه معاي

املحـــور الرئيـــيس الثـــاين الـــذي يفـــرتض أن يراعـــى يف 

مشـــاريع إصـــاح الهيئـــة هـــو ترشـــيد العاقـــة مـــع مجلـــس 

األمـــة. فبالرغـــم من قناعتنـــا التامـــة مبحوريـــة دور املجلس 

ـــة، ويف  ـــاد يف الهيئ ـــور الفس ـــدي لص ـــود التص ـــن جه ضم

ـــف  ـــا للمواق ـــب تقديرن ـــات. وإىل جان ـــن املؤسس ـــا م غريه

االيجابيـــة مـــن قبـــل بعـــض أعضـــاء املجلـــس. إال أننـــا - 

ـــان  ـــوق وطغي ـــس تف ـــس - نتلم ـــة التدري ـــاء هيئ ـــن أعض نح

الـــدور الهـــّدام للنـــواب الفاســـدين عـــى مســـاعي زمائهـــم 

ـــن. اإلصاحي

ولقـــد مـــرت اإلدارة العليا بالهيئـــة بعدة مراحل مـــن عاقتها 

بنـــواب املجلـــس. فكانـــت يف مرحلـــة مـــا خاضعـــة للنـــواب، 

مســـتجيبة لرغباتهـــم وطلباتهـــم االنتخابيـــة، وســـكنت مـــن 

ـــاب  ـــى حس ـــة، ع ـــة وقيادي ـــب إرشافي ـــو أدىن يف مناص ه

األكفـــأ، عـــر إجـــراءات الئحيـــة فصلـــت نتائجهـــا مـــن خـــال 

ـــة  ـــذه املرحل ـــا يف ه ـــن االدارة العلي ـــان. ولك ـــكيلة اللج تش

ـــن  ـــدين، الذي ـــواب الفاس ـــؤالء الن ـــدر ه ـــن غ ـــلم م مل تس

انقلبـــوا عليهـــا يف اللحظـــات الحاســـمة. ويف مرحلـــة أخرى، 

ـــغلت  ـــواب، فانش ـــض الن ـــع بع ـــا م ـــت اإلدارة العلي تصادم

الهيئـــة يف رصاع عـــى حســـاب مصالحها وحقوق منتســـبيها 

ومكتســـباتهم. وهـــذه اإلدارة أيضا مل تتمكن من االســـتمرار 

بســـبب اســـتمرار املواجهـــة الرملانيـــة. 

إن املرحلـــة األفضـــل لـــإلدارة العليـــا بالهيئـــة كانـــت عندمـــا 

ســـلكت منهجيـــة التعـــاون البنـــاء مـــع النـــواب، مـــن خـــال 

ـــدة واالســـتثامر التنمـــوي.  تطبيـــق سياســـة االســـتجابة املقيَّ

حيـــث كانـــت اإلدارة العليـــا تنظـــر يف تزكيـــات النـــواب، 

ــرق  ــة، وإن مل تخـ ــا للهيئـ ــح العليـ إن مل تـــرض باملصالـ

ـــن املنتســـبن.  ـــؤ الفـــرص ب ـــة وتكاف ـــم العدال رصاحـــة قي

ــتثمر  ــا تسـ ــك اإلدارة العليـ ــت تلـ ــت، كانـ ويف ذات الوقـ

ـــبات  ـــن املكتس ـــد م ـــق املزي ـــواب لتحقي ـــع الن ـــا م عاقاته

للهيئـــة وملنتســـبيها. هـــذه العدالـــة النســـبية، وإىل جانبهـــا 

املكتســـبات امللحوظـــة، هي التـــي ضمنت اســـتقرار اإلدارة 

العليـــا يف تلـــك املرحلـــة، أمـــام الضغـــوط الرملانيـــة 

ـــة. ـــب القيادي ـــة املناص ـــل قّناص ـــية وحي والسياس

وأمـــا املحـــور الثالـــث للمـــرشوع اإلصاحـــي فهـــو املحـــور 

األكادميـــي، الخـــاص بـــردم الفجـــوة بـــن مخرجـــات الهيئـــة 

ـــوق العمل  وبن متطلبات س

ـــي. فا تزال  واالقتصاد الوطن

العديد من الرامج األكادميية 

يف الهيئة غري معتمدة أكادمييا 

، وال تـــزال الكثري من الرامج 

واملناهج الدراسية يف الهيئة 

ـــل،  ـــوق العم ـــورات يف س ـــة التط ـــى مواكب ـــادرة ع ـــري ق غ

وال تـــزال الهيئـــة تســـتقبل طلبـــة مســـتجدين يف تخصصـــات 

ـــة يف  ـــة هزيل ـــزال الهيئ ـــل، وال ت ـــوق العم ـــا س ـــم منه متخ

اســـتحداث برامـــج دراســـية متعطش لهـــا اقتصادنـــا الوطني. 

واألهـــم مـــن كل مـــا ســـبق - يف املحـــور األكادميـــي - هـــو 

ضعـــف أو غياب الجرعـــة التطبيقية يف مناهجنـــا وبرامجنا.

يجـــب أن ترخـــص كليـــات ومعاهـــد الهيئـــة ملزاولـــة املهـــن 

التـــي تعلـــم وتـــدرب طلبتهـــا وطالباتهـــا عليهـــا، متامـــا كـــام 

هـــو الحـــال بالنســـبة لكليـــة الطب التي تســـتعن مبستشـــفى 

مبـــارك الكبـــري لتدريـــب طلبتهـــا، إىل جانب توظيـــف كادرها 

األكادميي استشـــارين فيـــه. فكلية الدراســـات التكنولوجية، 

عـــى ســـبيل املثـــال، يفـــرتض أن متتلـــك ورش ومختـــرات 

ـــة ومكاتـــب استشـــارية، تقـــدم خدماتهـــا للمجتمـــع،  تجاري

وتســـتقبل طلبـــة التدريب امليـــداين، وتنتدب جزئيـــا أعضاء 

هيئتـــي التدريـــس والتدريـــب بالكلية، لـــيك تنمـــو مهاراتهم 

ـــام  ـــل. ك ـــوق العم ـــورات يف س ـــوا التط ـــة، وليواكب التطبيقي

ـــة  ـــد الطلب ـــي تع ـــة الت ـــج األكادميي ـــية يف الرام ـــا أساس أنه

والطالبـــات المتـــاك مشـــاريع صغـــرية ومتوســـطة.

ـــي أرى  ال أدعـــي أن مســـرية اإلصـــاح ســـهلة ميـــرة، ولكنن

ـــة  ـــا متتلـــك رؤي أنهـــا رضورة مســـتعجلة، تتطلـــب إدارة علي

واضحـــة، وشـــخصيات قياديـــة تعمـــل وفـــق خارطـــة طريـــق 

تتضمـــن طرق بديلـــة ، وتخاطـــب العقـــول وتحّفـــز القلوب، 

ـــرس روح  ـــل، وتغ ـــأس وال الكل ـــرف الي ـــم ال تع ـــزرع هم وت

انتـــامء للهيئـــة ال تضمـــر، وترســـخ اعتقـــاد مبصـــري مشـــرتك 

ـــكيل  ـــا تش ـــل قريب ـــرية يف أن يكتم ـــايل كب ـــزع ... وآم ال يتزع

ـــة. ـــادرة عـــى اصـــاح الهيئ ـــا ق إدارة علي

أ. د. عبداللطيف بن نخي يكتب.. 

  مشروع اصـالح التطبيـقي

في تصريح صحافي له بجريدة القبس

د. يوسف العنزي:
أنشطة وفعاليات الرابطة تتطلب زيادة 

الميزانية وتوسعة المباني
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