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الجامعــــة
والتطبيقي

خصص مجلس امناء منح د.محمد الطبطبائي لطلبة العلم 
مائة مقعد للعام املقبل للطلبة املس����لمني في الدولة الفقيرة، 
وذلك على نفقته اخلاصة، وتأتي زيادة عدد املنح للدول الفقيرة 
مس����اهمة في تقدمي العون واملساعدة للجالية االسالمية في 
الدول املختلفة، وتشمل هذه املنح دوال متعددة منها الفلبني، 
وماليزيا، والهند، وبنغالدش، والصومال، وجيبوتي، ولبنان، 
وتتناول مراحل التعليم املختلفة، معظمها للمرحلة اجلامعية 

والدراس����ات العليا، ومت توجيهها للتخصصات الشرعية في 
الدراس����ات العليا. واعلن املش����رف العام محمد امني ان هذه 
املنح تهدف الى توفير فرص التعليم البناء وبنات املسلمني 
من االسر الفقيرة التي تعجز عن حتمل نفقات التعليم، ورفع 
املستوى العلمي والثقافي لهم، باالضافة الى تنمية الطاقات 
البشرية التي من شأنها النهوض مبجتمعاتها، نظرا حلاجة 

الدول االسالمية الفقيرة املاسة الى التنمية البشرية.

زيادة منح الطبطبائي للطلبة إلى 100 مقعد

الظفيري: قوانين جديدة الستصدار تأشيرة السفر لبريطانيا للدراسة
لندن � كونا: اعلن امللحق الثقافي بسفارتنا 
لدى اململكة املتحدة د.فايز الظفيري امس عن 
اعتماد وزارة الداخلية البريطانية قوانني ولوائح 
جديدة الستصدار تأشيرات السفر الى اململكة 

املتحدة بغرض الدراسة.
وقال الظفيري في بيان صحافي مبناسبة 
استقبال العام الدراسي اجلديد 2009 - 2010 
ان هذه اللوائح والقوانني قد اضافت الكثير من 

الشروط للراغبني في الدراسة في بريطانيا.
وحث الطلبة واولياء االمور سواء املبتعثون 
منهم او الدارسون على حسابهم اخلاص على 
الت����روي واتخاذ القرار الس����ليم عند اختيار 
املؤسس����ة التعليمية التي يرغب الطالب في 
االلتحاق بها نظرا لصعوبة االجراءات القانونية 
املترتب����ة عل����ى تغيير التخصص او املس����ار 

االكادميي او املؤسسة التعليمية في حالة رغبة 
الطالب في ذلك.

ولف����ت الى انه يتعني عل����ى الطالب القيام 
باجراءات مسبقة قبل التوجه للحصول على 
تأشيرة السفر وذلك من خالل احلصول على 
ورقة اصدار التأشيرة من قبل املؤسسة التعليمية 

التي سيلتحق بها.
واوضح ان وزارة الداخلية البريطانية قامت 
باستبدال خطابات القبول برقم تأكيد القبول 
للدراس����ة وهي تختلف عن س����ابقتها لكونها 
حتتوي على جميع املعلومات اخلاصة بالبرنامج 
الدراسي من حيث اسم اجلامعة وبداية ونهاية 

الدراسة والدرجة االكادميية املمنوحة.
واض����اف انه بدأ العمل بهذا النظام اجلديد 
والذي يعتمد على مجموع النقاط التي متنح 

مبوجبها تأش����يرة الدخول منذ ش����هر مارس 
املاضي.

وبني د.الظفيري ان وزارة الداخلية البريطانية 
قامت بتوجيه اجلامعات لإلبالغ عن اي تقصير 
في املواظبة او اي تدن في مس����توى حضور 
الطالب مشيرا الى ان االجراءات اجلديدة تشترط 
على الطالب موافاة اجلامعة بأي تغييرات تطرأ 
على مكان اقامتهم خالل فترة الدراسة كما انه 
وفي حال توقف البرنامج الدراسي ألي سبب 
كان فان����ه يجب على الطالب مغادرة االراضي 

البريطانية.
وحذر من ان س����فر الطلب����ة من دون اخذ 
املوافقة املس����بقة من اجلامع����ة قد يؤدي الى 
املزيد من التشدد االمني مع الطالب عند دخوله 

اململكة املتحدة.

أضافت شروطًا جديدة بمناسبة العام الدراسي الجديد

د.فايز الظفيري

الهاجري لمساواة مبعوثي »التطبيقي« 
بنظرائهم في الجامعة

 الرويح: وضع كاميرا رصد داخل إحدى
قاعات »العلوم الصحية« مصادرة لحرية التعبير

آالء خليفة
قام وفد من الجمعية الكويتية لطلبة الدراسات 
العليا بزيارة رس����مية للمدير العام للهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدري����ب د.يعقوب الرفاعي 
لمناقش����ة بعض امور وقضايا مبعوثي التطبيقي 
في مختلف دول العال����م. واوضح رئيس الجمعية 
الجديد م.مبارك الهاجري ان هذه الزيارات تأتي ضمن 
خطة الجمعية الشاملة لنقل صوت مبعوثي جهات 
االبتعاث المختلفة والسعي لحل مشاكلهم بالتحاور 
مع المسؤولين، مبينا ان الزيارة تضمنت مناقشة 
عدة امور وتعديالت على الالئحة الداخلية والتي لم 

يطرأ عليها تغيير يذكر منذ سنوات عديدة.
ومن هذه األمور التي ناقشها الوفد قضية ضرورة 
مساواة مبعوثي الهيئة مع مبعوثي الجامعة من نواح 
عديدة مثل: زيادة نصف المخصصات المالية للطالب 
المتزوج وصرف مخصصات ألبنائه وذلك ألن زوجة 
المبتعث ال يصرف لها راتب اسوة بزوج المبتعثة، 
وزيادة مخصصات اول شهر الى 5 اضعاف، وزيادة 
عدد االطفال الذين تشملهم البعثة، وصرف بدل نقدي 
للتذاكر السنوية، وايضا ناقش الوفد ضرورة تسهيل 
امور حضور المؤتمرات العلمية وخصوصا اذا كان 

الطالب سيقدم بحثا اسوة بالخليجيين، ومنح مرافق 
مبتعثة للطالبة غي����ر المتزوجة عن طريق صرف 
تذاكر سنوية وتأمين صحي، وناقش الوفد ضرورة 
تخيير المبعوثين بين االس����تمرار في الدراسة او 
التوقف بعد الحصول على الماجستير، حيث اوضح 
الهاجري ان بعض الطلبة يفضل ان يواصل دراسته 
فمن الواجب التخيير وعدم فرض الرجوع او حتى 
فرض المواصلة. ورح����ب د.يعقوب الرفاعي بهذه 
االقتراحات وتمت الموافقة المبدئية على كثير منها 
ووعد د.الرفاعي اعضاء الجمعية بأن كتاب المطالب 
س����يكون ضمن جدول عمل اجتماع لجنة البعثات 
القادم وانه س����يحرص عل����ى ان تتم الموافقة على 
كل مطالب الجمعية، وبهذه المناسبة زف الهاجري 
البشرى لطلبة التطبيقي في دول العالم المختلفة، 
متمنيا ان يكون إقرار ه����ذه االقتراحات دافعا لهم 
للتفوق في الدراسة، كما شكر د.يعقوب الرفاعي على 
تفهمه لقضايا الطلبة وحرصه البالغ على تحسين 
أوضاعهم وهذا ما تعودنا عليه منذ تسلمه منصب 
المدي����ر العام. وأكد الهاجري ان الجمعية الكويتية 
لطلبة الدراسات العليا ستستمر في ايصال صوت 

الطلبة للمسؤولين في ظل الزيارات الرسمية.

من حيث المخصصات المالية وبدل التذاكر السنوية

د.يعقوب الرفاعي خالل لقائه الطلبة

حسني كامل خالل املؤمتر الصحافي

د.هشام الرويح

عمادة الكلية بالتطبيقي اي اجراءات 
ادارية لمتابعة الموضوع ومحاسبة 
المسؤول عن وضع الكاميرا، وكذلك 
معرفة االسباب وراء هذا التصرف. 
مشددا على ضرورة فتح تحقيق 
للكشف عن التجاوزات التي ال تمت 

للتعليم بأي صلة.
وطالب د.الرويح بصون حقوق 
اعضاء هيئة التدريس، مبينا ان 
العملية ال�تعليمية عالقة اساسها 
الثقة وليس التجس����س ومراقبة 
االساتذة، مؤكدا ان ذلك يعد خرقا 
للحريات االكاديمية التي من شأنها 
التعليمية.  العملية  تعكير صفو 
مشددا على اهمية وجود حالة من 
الشفافية واالنسجام بين العاملين 

بهذا الصرح االكاديمي.
واختت����م د.الرويح تصريحه 
محذرا من خطورة استخدام مثل 
هذه االساليب، مبينا ان هذا االسلوب 
يعد خرقا للحريات وتعديا واضحا 

على الدستور والقانون.

آالء خليفة
استنكرت جمعية اعضاء هيئة 
ال�تدريس بجامعة الكويت التعدي 
الحريات ومراقبة اعضاء  على 
هيئة التدريس من خالل وضع 
كاميرا رصد داخل احدى القاعات 
المخصصة للمحاضرات في كلية 
العلوم الصحية بالهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب، 
مؤكدة ان ه��ذا االمر ال يستقيم 
مع مواد الدس����تور التي كفلت 
حرية الرأي وقال نائب رئيس 
التدريس  جمعية اعضاء هيئة 
د.هش����ام الرويح ان����ه من غير 
المقب����ول وضع كاميرات داخل 
المحاضرات مهما كانت  قاعات 
االسباب، مبينا ان نصب الكاميرا 
لم يكن عشوائيا وال يمكن ان يتم 
اال بمعرفة مس����ؤول على االقل 
أو تحت اش����رافه، ألن الكاميرا 
موضوعة بإح����كام ودقة داخل 

سقف القاعة.

وكذلك استغرب د.هشام الرويح 
من رفع الكاميرا بنفس الظروف 
الغامضة الت����ي نصبت بها، ومن 
ع����دم فت����ح اي تحقي����ق في ذلك 
الموضوع مما يشكل سابقة خطيرة 
في الصرح االكاديمي من ش����أنها 
المساس بسمعة جميع اعضاء هيئة 
التدريس، مستغربا ايضا عدم اتخاذ 

وفد جامعة العلوم الحديثة واآلداب: تخصصاتنا 
معترف بها ونقبل 55% للقسم األدبي و65% للعلمي

حدد الرسوم الدراسية والشروط المطلوبة للقبول

الجراح: تنظيم كأس »االئتالفية« 27 الجاري
آالء خليفة

اعلن رئيس املكتب التنفيذي للقائمة االئتالفية عبدالرحمن 
اجلراح ان املكتب التنفيذي للقائمة االئتالفية بصدد اقامة 
كأس االئتالفية لطلبة جامعة الكويت وذلك ضمن انشطة 
البرنامج واحلملة الوطنية للقائمة خالل الفصل الصيفي 
Q8forever، وذلك للخروج من اجلو الدراسي املزدحم خالل 

الفصل الصيفي وقبل دخول فترة االمتحانات النهائية.
واضاف اجلراح ان����ه اميانا منا بأهمي����ة التواصل مع 
اجلموع الطالبي����ة فقد حرص املكتب التنفيذي على تنوع 

انش����طة القائمة االئتالفية على مدى العام النقابي احلالي 
لتحقيق مزيد من التواصل مشددا على ان االئتالفية بعامليها 
وعامالتها يبذلون ما في وسعهم خلدمة اجلموع الطالبية 

دون كلل او ملل.
من ناحيته قال رئيس اللجنة الرياضية باملكتب التنفيذي 
عبدالعزي����ز الراش����د ان دورة كأس االئتالفية لكرة القدم 
ستقام بالصاالت املغلقة برعاية كرمية من النائب م.ناجي 
العبداله����ادي االثنني املقبل 27 اجل����اري حتى 2009/7/30 
داعيا الطلبة للمسارعة الى التسجيل قبل اكتمال عدد الفرق 

املشاركة علما ان القرعة ستجرى االحد املقبل.
واضاف الراشد ان جائزة املركز االول 1000 دينار واملركز 
الثاني 500 دينار اضافة الى العديد من اجلوائز واملفاجآت 

تقدم للجمهور.
واش����ار الراش����د الى ان الفريق يتكون من 6 العبني )2 
م����ن داخل اجلامعة( على ان يتم ارف����اق الهوية اجلامعية 

للطلبة املشاركني.
واخيرا دعا الراشد الطلبة للمشاركة في دوري القائمة 

االئتالفية وذلك باالتصال على 94433349 و99460988.

آالء خليفة
عقد مدير مركز اخلليج للشؤون 
اجلامعي���ة حس���ني كامل مؤمترا 
صحافي���ا للتعري���ف باجلامعات 
العل���وم  احلكومي���ة وجامع���ة 
احلديثة واآلداب MSA وبحضور 
مدي���ر مش���روعات وتخطي���ط 
باملوارد البشرية باجلامعة د.امني 
سرور وذلك للتعريف باجلامعة 
والتخصصات املعترف بها بوزارة 

التعليم العالي في الكويت.
في بداية املؤمت���ر الصحافي، 
اكد حسني كامل ان مركز اخلليج 
للشؤون اجلامعية هو مركز ثقافي 
أهلي مرخص من قبل وزارة التعليم 
العالي ويزاول نش���اطه في إطار 
الترخي���ص ويلتزم املركز التزاما 
دقيقا باللوائح وق���رارات وزارة 
التعليم العالي التي تش���كر على 
م���ا تقوم به من عمل دائب حفاظا 
عل���ى مصلحة الطلبة الدارس���ني 
في اخل���ارج. وح���ول اجلامعات 
احلكومية مبصر التي متنح درجة 
العليا  البكالوريوس والدراسات 
)ماجستير ودكتوراه(، أوضح كامل 
أن اجلامعات مبصر التي متنح درجة 
البكالوريوس والليسانس حسبما 
هو مصرح به من وزارة التعليم 
العالي فهي: جامعة القاهرة � جامعة 
اإلس���كندرية � جامعة الزقازيق � 
جامعة املنوفية � جامعة عني شمس 
� جامعة قناة الس���ويس � جامعة 
املنيا � جامعة أس���يوط � جامعة 
املنصورة � جامعة األزهر � جامعة 
حل���وان � جامعة طنطا � اجلامعة 
األميركية في القاهرة، أغلب الطالب 
يرغبون بدراسة احلقوق باجلامعات 
احلكومية. أما بالنسبة للدراسات 
العليا )املاجستير والدكتوراه( فهي: 
جامعة القاهرة � جامعة اإلسكندرية 
� جامعة الزقازيق � جامعة املنوفية 
� جامعة عني شمس � جامعة قناة 
السويس � جامعة املنيا � جامعة 
أسيوط � جامعة املنصورة � جامعة 
األزهر � جامع���ة حلوان � جامعة 
طنط���ا � اجلامع���ة األميركية في 

القاهرة.
وكذا معاهد: الدراسات والبحوث 
األفريقية جامعة القاهرة � األورام 
جامعة القاهرة � الدراسات والبحوث 
� املعهد  القاهرة  التربوية جامعة 
القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة 
� الدراسات والبحوث اإلحصائية 
جامعة القاهرة � الدراسات والبحوث 
الطبي���ة جامع���ة اإلس���كندرية � 
الصحة العامة جامعة اإلسكندرية 
� الدراسات والبحوث البيئية جامعة 
عني شمس � الدراسات والبحوث 
تعليم الكبار جامعة عني شمس � 
العليا للطفولة جامعة  الدراسات 
عني شمس � الدراسات والبحوث 
تكنولوجيا صناعة السكر جامعة 
أس���يوط � الدراس���ات والبحوث 
األسيوية جامعة الزقازيق � املعهد 
العالي حلضارات الش���رق األدنى 

القدمي جامعة الزقازيق.
من ناحية اخرى، ش���دد كامل 
على ان مركز اخلليج للش���ؤون 
اجلامعية مركز معتمد من قبل وزارة 
التربية والتعليم العالي بالكويت 
ويعمل دائم���ا لصالح الطالب من 
خالل القنوات الشرعية مع جميع 
اجلامعات العاملي���ة املعترف بها، 
ويظل املرك���ز دائما كحلقة وصل 
ما بني الطالب وأولياء األمور منذ 
التحاق الطالب باجلامعة وطوال 
سنوات الدراسة حتى احلصول على 
املؤهل اجلامعي، وأغلب الطالب لدى 
املركز يستكملون دراساتهم العليا 

)ماجستير ودكتوراه(.
وفيما يخص جنسيات الطالب 
املتقدمني للمركز، لفت كامل الى ان 
املركز يتعامل مع الطالب مبختلف 
جنس���ياتهم م���ا دامت الش���هادة 
الطالب  الدراسية احلاصل عليها 
مقبولة في اجلامعة الراغب االلتحاق 
بها كما نقبل الطالب من غير محددي 
اجلنسية. وحول الفرصة للطالب 
احلاصلني على شهادتهم الثانوية 
من سنوات سابقة، لفت كامل الى 
انه قد صدر قرار مجلس اجلامعات 
اخلاصة في االجتماع املنعقد يوم 
اخلمي���س 2007/6/28 على زيادة 
املدة البينية املسموح بها بني سنة 
حصول الطالب على املؤهل أو آخر 
قيد له في مؤسسة تعليمية معتمدة 

وس���نة التحاقه بكليات اجلامعة 
اخلاصة على النحو التالي: الكليات 
النظرية 15 سنة بدال من 10 سنوات 
والكليات العملية 10 سنوات بدال 

من 5 سنوات.
وفيما يخص القرارات اجلديدة 
للمجل���س األعل���ى للجامع���ات 
مبصر، أفاد كامل بأن املجلس قد 
قرر في جلس���اته ما يلي: جلسة 
بتاريخ 2008/9/14 عدم احتساب 
مادة اللغ���ة العربية في الثانوية 
االجنليزية أو مادة اللغة العربية 
إذا مت دراستها في مجموعة A في 
ش���هادة البكالوريا الدولية ضمن 
املواد املؤهلة في الشهادة وكذلك 
مادة اللغة العربية في أي شهادة 
من الشهادات األجنبية وذلك اعتبارا 

من العام 2012/2011.
جلسة بتاريخ 2009/3/2 تقبل: 
طريق���ة اعتماد الثانوي���ة العامة 
الصادرة في الكويت )النظام املوحد( 
في العام الدراس���ي 2009 � 2010 
يتم احتساب النسبة على النحو 
التالي 5% من مجموع الوزن النسبي 
للصف العاشر و35% من مجموع 
الوزن النسبي للصف احلادي عشر 
و60% من مجموع الوزن النسبي 

للصف الثاني عشر.
أما ش���هادة الثانوية الصادرة 
م���ن اململكة العربية الس���عودية 
حتديد نس���بة معايير القبول في 

حتديد املجموع االعتباري بالنسبة 
للثانوية السعودية وذلك اعتبارا 
من العام الدراسي 2009 � 2010، فهي 
على النحو التالي: الثانوية العامة 
في 2009 � 2010 نحو 70%، وفي 2010 
� 2011 نحو 60% وفي 2011 � 2012 
نحو 40%، اما اختبارات القدرات في 
2009 � 2010 نحو 30%، وفي 2010 
� 2011 نحو 40%، وفي 2011 � 2012  
نحو 30%، اما االختبار التحصيلي 

ففي 2011 � 2012 نحو %30.
اما الدبلوما األميركية جلس���ة 
رق���م 1 بتاري���خ 2009/3/25، فقد 
وافق مجل���س اجلامعات اخلاصة 
على قبول الطالب احلاصلني على 
الدبلومة األميركية ولم يجتازوا 
امتح���ان SAT1 خ���الل عامني بعد 
حصولهم على الدبلومة األميركية 
عل���ى النحو التالي: زي���ادة املدة 
الطالب على  البينية بني حصول 
SAT1 وحصوله على الدبلوما من 
س���نتني إلى خمس سنوات وذلك 
للطالب الذين لم يجتازوا امتحان 
SAT1، املوافقة على الطالب الذين 
اجتازوا SAT1 ولم يحصلوا على 
 SAT2 بالتق���دم المتح���ان  SAT2
وإضافت���ه إلى مجم���وع درجات 
الطالب، حتسني SAT1 وSAT2 بعد 
النجاح في SAT1 وذلك ملدة خمس 
س���نوات من تاريخ حصوله على 
الدبلومة األميركية، وذلك بشرط 

أن يكون التحس���ني قبل االلتحاق 
بالكلية املراد االلتحاق بها.

العلوم  وبالنس���بة جلامع���ة 
احلديثة واآلداب )MSA(، فقد ذكر 
مدير مشروعات وتخطيط باملوارد 
البشرية باجلامعة د.أمني سرور انه 
صدر القرار جمهوري بإنشاء جامعة 
MSA رقم 244 لسنة 1996 وتقوم 
اجلامعة على مساحة 55 فدانا حيث 
يتمتع الطالب بالدراسة في واحد 
من أكبر املنشآت واملباني اجلامعية 
بالشرق األوسط وأفضلها جتهيزا 
لدراسة متميزة ومتفردة بتوفير 

مناخ تعليمي مناسب لطالبها.
وعن اعتماد تخصصات الهندسة 
من احتاد املهندسني العرب قال د. 
التعليم  س���رور: اجتمعت جلنة 
الهندسي باحتاد املهندسني العرب 
في يومي 14 و2004/4/15 وقررت 
الهندس���ية في  البرامج  اعتم���اد 
الهندسة الصناعية والنظم � الهندسة 
الكهربائية وااللكترونية ش���عبة 
هندسة االلكترونيات واالتصاالت 
وشعبة هندسة احلاسبات وذلك 
اعتبارا من العام 2004 ومت االعتماد 
بعد ذلك من وزارة التعليم العالي 

بالكويت.
 وعن عضوي����ة اجلامعة في 
االحتاد العاملي والتعاون األكادميي، 
 MSA أف����اد د.ام����ني بأن جامع����ة
عضو احت����اد اجلامعات العربية، 
كما أنه����ا نتاج تع����اون أكادميي 
التعلي����م املصري  مش����ترك بني 
ونظي����ره البريطان����ي من خالل 
جامعتي جرينتش وميدل سكس 
حيث يتخرج الطالب بش����هادتني 
األولى من جامعة MSA واملعترف 
بها من مجلس األعلى للجامعات 
مبصر واملنطقة العربية واألخرى 
من إح����دى جامعتي جرينتش أو 
ميدل سكس تبعا لتخصصة، لذا 
تكون الدراس����ة باجلامعة باللغة 
االجنليزية مم����ا يتطلب تخطي 
الطالب الختبار اللغة االجنليزية 
باجلامعة لتحديد مستواه وليس 

للقبول والرفض.
وعن التخصص���ات املعترف 
به���ا بجامع���ة العل���وم احلديثة 
واآلداب MSA، اوض���ح د.س���رور 
ان هناك عدة تخصصات معترف 
بها وهي كلية الهندسة )الهندسة 
الهندس���ة  الصناعي���ة والنظ���م 
الكهربائية وااللكترونية وشعبة 
هندسة االلكترونيات واالتصاالت 
وشعبة هندسة احلاسبات( وكلية 
احلاس���بات واملعلومات – اإلدارة 
والنظم – التسويق – إدارة األعمال 
الدولي���ة – كلية علوم احلاس���ب 
)هندسة برمجيات – علوم احلاسب( 

– واللغات.
اما عن نسب القبول باجلامعة 
فهي 55% بالنس���بة للتخصصات 
االدبية و65% للتخصصات العلمية 
وفقا ملا ح���دده مجلس اجلامعات 

اخلاصة مبصر.

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد 
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د.بدر اخلضري

الخضري: تشويه متعمد لجامعة الكويت 
والتطبيقي لصالح الجامعات الخاصة

تلك اجلامعات اخلاصة بل هناك 
توجه خطير لسحب عملية التدريب 
من التطبيقي الى تلك اجلامعات 
اخلاصة، وح����ذر د.اخلضري من 
خطورة هذا التوجه على مؤسساتنا 
االكادميية الوطنية والتأثير السلبي 
على س����معتها العلمية، متسائال: 
هل مس����توى اجلامعات اخلاصة 
داخل الكويت افضل من الناحية 
االكادميي����ة من جامع����ة الكويت 
والتطبيقي حتى يتم س����حب كل 
هذه االعداد م����ن الطلبة الى تلك 
اجلامع����ات واالدعاء بأن خريجي 
اجلامع����ات اخلاص����ة افضل من 
خريجي جامعة الكويت والتطبيقي؟ 
وناش����د د.اخلضري ادارة الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
وادارة اجلامعة وجمعيات اعضاء 
هيئة التدريس فيها بشكل خاص 
االنتب����اه الى هذه احلملة والعمل 
على التصدي لها بكل قوة حفاظا 
على مؤسساتنا الوطنية وتاريخها 
املش����رف ومس����تواها االكادميي 
املرموق، كما طالب اعضاء مجلس 
االمة بوضع مؤسساتنا الوطنية 
اولوياتهم وحمايتها من  في قمة 

عبث املصالح الشخصية.

العلم واملعرفة  بأعلى مستويات 
واملهارة، وكل جامعات العالم فيها 
بعض املشاكل االدارية ولكن هذا ال 
يعني ان مستواها ضعيف فاملهم 
هو معاجلة القصور واخللل داخل 
هذه املؤسسات بعيدا عن الظهور 
الش����خصية  االعالمي واملصالح 
الضيقة والتي تسيء الى مؤسساتنا 
االكادميي����ة الوطنية، كما اش����ار 
د.اخلضري ال����ى ان هناك توجها 
كبيرا من عدة اطراف مس����تفيدة 
تري����د ان تس����حب البس����اط من 
جامعة الكوي����ت والتطبيقي الى 

محمد هالل الخالدي
انتقد رئيس قسم تكنولوجيا 
التعليم بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب د.بدر 
اخلضري حملة التشويه املتعمدة 
العالي  التعليم  ضد مؤسسات 
الوطنية وخاصة جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب من قبل من اسماهم 
باملتنفذين بهدف توجيه الطلبة 
الكويتيني الى اجلامعات اخلاصة 
بدال من هذه املؤسسات االكادميية 
الوطنية، وقال في تصريح خاص 
ل� »األنب����اء« ان جمعية اعضاء 
هيئة التدريس في اجلامعة او 
التطبيقي اصبحوا ش����ركاء في 
هذه احلملة سواء عن قصد او 
غير قصد من خالل استغاللهم 
لوس����ائل االعالم ونقل مشاكل 
هذه املؤسسات خارجها وجعلها 
مادة للصراع السياسي بدال من 
معاجلتها داخل املؤسسة نفسها، 
واضاف د.اخلضري ان جامعة 
الكويت والتطبيقي مؤسسات 
اكادميي����ة راقية وله����ا تاريخ 
مشرف من االجنازات وخرجت 
اآلالف من ابناء الوطن املؤهلني 


