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الجامعــــة
والتطبيقي

مبناسبة انتهاء املوس���م الثقافي للعام اجلامعي 
2010/2009 تقي���م كلية العل���وم االجتماعية الندوة 
السنوية الرابعة بعنوان »دراسات تطبيقية في العلوم 
االجتماعية« حتت رعاية عميد كلية العلوم االجتماعية 
د.عبدالرضا أسيري، وذلك في متام الساعة 9.30 من 
صب���اح يوم االربعاء املواف���ق 29 اجلاري في القاعة 

الدولية بكلية العلوم االجتماعية � الشويخ.

»دراسات تطبيقية في العلوم االجتماعية« غدًا

مرزوق الغامن خالل لقائه حسني الشاطي

هيئة التدريس بـ »التطبيقي« لسرعة صرف الساعات اإلضافية
محمد هالل الخالدي

اصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيق����ي والتدريب 
د.يعقوب الرفاع����ي عدة قرارات 
العتيبي رئيسا  لندب د.عبداهلل 
لوحدة اللغ����ة االجنليزية بكلية 
التربية األساسية اعتبارا من بداية 
العام الدراسي 2010/2009 وذلك ملدة 
سنتني، ود.سليمان الرباح رئيسا 
لوحدة اللغ����ة االجنليزية بكلية 
التكنولوجية اعتبارا  الدراسات 
من بداية العام الدراسي 2010/2009 
وذلك ملدة س����نتني، وكذلك رباب 
القياس  اسماعيل رئيسا لوحدة 
واالختب����ارات بكلية الدراس����ات 
التجارية اعتبارا من بداية العام 
الدراس����ي 2010/2009 وذلك ملدة 
س����نتني، ووداد القرطاس رئيسا 
للوحدة االدارية بكلية الدراسات 
التجارية اعتبارا من بداية العام 
الدراس����ي 2010/2009 وذلك ملدة 
سنتني، وسميرة الغربللي رئيسا 
للوحدة الفنية بكلية الدراس����ات 
التجارية اعتبارا من بداية العام 
الدراس����ي 2010/2009 وذلك ملدة 
س����نتني، وس����مر ماضي رئيسا 

االضافية ألعضاء هيئة التدريس 
في الوقت الذي أكد فيه د.الرفاعي 
تفهمه لذلك، مشيرا الى ان اسباب 
التأخير غالبا ما تكون بسبب عدم 
وصول الكشوفات من قبل الكليات، 
وان����ه متى ما وصلت فس����يقوم 
برفعها بش����كل عاجل الى االدارة 
الالزمة  املالية التخاذ االجراءات 

في صرفها.
وحول ما مت في ش����أن انشاء 
مركز خدمة اعضاء هيئة التدريس 
واإلجراءات التي مت اتخاذها أوضح 
د.الرفاعي انه تلقى موافقات رسمية 
من قب����ل وزارة الداخلية ووزارة 
التربية، وان الهيئة بصدد جتهيز 
وتأثي����ث املقر املناس����ب على ان 
يبدأ املركز عمله في أسرع وقت 
ممكن. وفي شأن املطالبة مبساواة 
املخصصات املالية ملعيدي بعثات 
الهيئة مع معيدي بعثات اجلامعة 
بحيث متنح الزوجة نسبة %50 
الراتب ومينح االبن نس����بة  من 
20%، أوض����ح د.الرفاعي ألعضاء 
الرابطة أنه سيقوم بتوجيه كتاب 
رسمي الى مجلس اخلدمة املدنية 
في حال����ة اقرار هذه املخصصات 

ملعيدي اجلامعة.
وأك����د د.الرفاعي حرصه على 
ما طالب به اعض����اء الرابطة من 
ضرورة تفعيل دور جلان التحقيق 
حرصا على حل املشاكل والقضايا 

وإلرجاع احلقوق الى اصحابها.
وفي مسألة مكافأة »الكورس« 
الصيفي، اشار د.الرفاعي الى انه 
اوعز الى االدارة املالية في الهيئة 
بضرورة صرف املكافأة لألساتذة 
العاملني في الكورس الصيفي في 
األسبوع األخير من فترة األسبوع 
األخير من »الكورس« وقبل بدء 

اإلجازة.
وحول مطالبة اعضاء الرابطة 
القانوني����ة ألعضاء  الس����ن  مبد 
هيئة التدريس الى 70 عاما اشار 
د.الرفاعي الى انه قام بإعداد مذكرة 
في هذا الشأن تشتمل على قانون 

لتعديل السن التقاعدية.
اللقاء اس����تعراض  ف����ي  ومت 
مسألة بدل السكن ألعضاء هيئة 
التدريس في حالة اعادة القرض 
االسكاني، وقد أوضح د.الرفاعي 
انه س����يتحرك في شأن رفع ذلك 

للجهات املعنية.

الرفاعي أصدر عدة قرارات ندب في »الهيئة«

»المستقبل الطالبي«: عمومية االتحاد هي الميدان 
لقول الكلمة تجاه أي تعديالت على الالئحة

محمد المجر
أكد املنس����ق العام لقائمة املس����تقبل الطالبي في الهيئة 
العام����ة للتعليم التطبيقي والتدري����ب علي املطيري اهمية 
اجلمعية العمومية االس����تثنائية التي سيعقدها االحتاد غدا 
االربع����اء 29 اجلاري، موضحا ان قائمة املس����تقبل الطالبي 
س����تتواجد بكل قواعدها للتصويت عل����ى املقترحات التي 

سيطرحها االحتاد.
وطالب املطيري القوائم الطالبية العاملة في »التطبيقي« 

وكل اجلموع الطالبية بحض����ور اجلمعية العمومية البداء 
آرائهم وقول كلمتهم جتاه تلك التعديالت اخلاصة بالالئحة 

والتي ستطرح للتصويت عليها.
 وقال املطيري ان اجلمعية العمومية هي امليدان الذي من 
خالله تستطيع اي قائمة قول كلمتها فيه جتاه اي تعديالت 
تقترح على الالئحة االساسية املنظمة لعمل االحتاد، لذا فإنه 
يتوجب على كل القوائم املشتركة في اجلمعية العمومية ابداء 

آرائها ومقترحاتها جتاه تلك التعديالت.

لوحدة اللغ����ة االجنليزية بكلية 
الدراس����ات التجارية اعتبارا من 
الدراسي 2010/2009  العام  بداية 
وذلك ملدة سنتني. واقبال الصانع 
اللغة االجنليزية  رئيسا لوحدة 
بكلية العلوم الصحية اعتبارا من 
الدراسي 2010/2009  العام  بداية 
وذلك ملدة سنتني، ووفاء املشعل 
اللغة االجنليزية  رئيسا لوحدة 
بكلية التمريض اعتبارا من بداية 
الدراسي 2010/2009 وذلك  العام 

ملدة سنتني.

وأعرب أعضاء هيئة التدريس 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.محمد الكندري ود.فهاد 
العجمي ود.ولي����د العوضي عن 
تفاؤله����م بالتفه����م ال����ذي أبداه 
العامة للتعليم  الهيئة  مدير عام 
التطبيق����ي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي في شأن العديد من املسائل 
والقضايا التي تخص اعضاء هيئة 
التدريس، وذلك خالل اللقاء الذي 
جمعهم به في مكتبه ومت من خالله 
املطالبة بسرعة صرف الساعات 

د.محمد الكندريد.يعقوب الرفاعي

علي املطيري

فهد الكشتي

جانب من احلفل

الحمود: التسلح بالعلم والمعرفة لدفع عجلة التنمية

الكشتي يدعو إلعادة النظر والتحقيق
 في قرارات لجنة تقييم الجامعات في الخارج

آالء خليفة
نظم طالب الدفع���ة الثامنة 
في برنامج املاجستير لدى كلية 
كويت - ماسترخت إلدارة االعمال 
احتفاال مبناسبة آخر محاضرة 
لهم في برنامج املاجستير، حيث 
عبر الطلبة عن فرحتهم بقربهم 
من استكمال املشوار الذي بدأ قبل 
عامني وقد حضر هذا احلفل طالب 
الدفعة الثامنة وبعض االساتذة 

واالداريني في الكلية.
وصرح رئيس احتاد الطلبة 
وطال���ب الدفع���ة الثامنة احمد 
احلم���ود بأنه وزم���الءه طالب 
وطالبات الدفعة الثامنة سعداء 
جدا بأن أمتوا املواد الدراس���ية 
للماجس���تير ول���م يتب���ق لهم 
سوى الرسالة واكد احلمود ان 
املشوار كان يحمل بعض الصعاب 
والتحديات ولكنه كان ممتعا جدا 
وكانت جتربة استطاع احلصول 
منها على فائ���دة كبيرة، وحث 
احلم���ود جميع طلب���ة الدفعة 
الثامن���ة على تكملة املش���وار 
والتركيز بالفت���رة املقبلة على 

آالء خليفة
اس����تغرب املتح����دث باس����م 
الكويتي في  الطالب����ي  التحالف 
مملكة البحرين فهد الكشتي صمت 
رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية 
في مجلس االمة جتاه قرار إيقاف 
االعتراف باجلامعات اخلاصة في 
ال����دول العربية مطالب����ا النواب 
املقدم من  التقرير  باالطالع على 
العالي  التربية والتعليم  وزيرة 
السابقة نورية الصبيح الى مجلس 
ال����وزراء حول وق����ف االعتراف 
باجلامعات اخلاصة في البحرين 
واألردن ومصر ألن التقرير احتوى 
على مغالطات كثيرة ومت اعداده 
مسبقا بهدف ايقاف االعتراف بها. 
وقال الكشتي ان التقرير اظهر ان 
اجلدول الزمني لزيارة الوفد الزائر 
البحرين  للجامعات اخلاصة في 

اعداد الرسالة والتي تتطلب جهدا 
ووقتا كبيرين إلنهائها ولتقدميها 
وبعد ذلك للمناقشة والتي غالبا ما 
تكون اللحظة األصعب وهو اليوم 
ال��ذي يتح�����دد في��ه النج��اح 

ويعل��ن في�ه كذل�ك الدرج�ة من 
خالل اللجنة. واخيرا اكد الطالب 
انه ليس الهدف هو نيل شهادة 
املاجستير بحد ذاتها ولكن املهم 
هو التس���لح بالعل���م واملعرفة 

ومتهيد الطريق لتحقيق الطموح 
بإكمال الدراسات العليا واحلصول 
على درج���ة الدكتوراه لالرتقاء 
التنمية  بالكفاءات ودفع عجلة 

مبا فيه مصلحة الكويت.

لم يستغرق في أطول زيارة لكل 
جامعة سوى 120 دقيقة والسؤال 
كيف يتم التقييم على أساس هذه 
الس����ريعة يتم تعبئتها  الزيارة 
بشكل علمي سليم، متسائال كيف 

للجنة مكونة من 5 أشخاص تقييم 
9 جامعات خالل 18 س����اعة في 3 
أيام واقتصرت زيارتهم على اللقاء 
الودي مع مديري اجلامعات فقط. 
ولفت الكش����تي ال����ى ان التقرير 
اعترف بشكل مباشر ان املشكلة 
االساس����ية ف����ي جل����وء الطالب 
الكويتيني الى اجلامعات اخلاصة 
في الدول العربية هو فشل وزارة 
التعليم العالي في توفير الطاقة 
االس����تيعابية ملخرجات التعليم 
العام وتسكينهم في كليات جامعة 
العامة للتعليم  الكويت والهيئة 
التقرير  ان  التطبيق����ي، مبين����ا 
أفاد بأن أغلب الطلبة الكويتيني 
الدارسني في اجلامعات العربية ال 
يستطيعون االلتحاق باجلامعات 
في الواليات املتح����دة االميركية 
وأوروبا بس����بب غالء الرس����وم 

واملعيشة في الدول األجنبية على 
خالف انخفاض التكاليف الدراسية 
العربية.  الدول  واملعيش����ية في 
وتابع الكشتي ان التقرير وجه لوما 
شديدا للجامعات اخلاصة في الدول 
العربية بعدم حتصيل الرس����وم 
الدراس����ية من الطلبة الكويتيني 
دفع����ة واح����دة في بداي����ة العام 
الدراسي، مؤكدا ان هذه محاولة 
من املسؤولني في التعليم العالي 
للتضييق على الطلبة الكويتيني 
حتى في دراس����تهم في اخلارج. 
وطالب الكشتي اللجنة التعليمية 
في مجلس األم����ة بالتحقيق في 
ايقاف االعتراف ووضعه  تقرير 
عل����ى طاولة اللجن����ة للنظر في 
املغالطات التي اوردها ومنها عدم 
وجود ممث����ل للتعليم العالي في 

جلنة االيقاف.

طالب الدفعة الثامنة في برنامج الماجستير بـ »ماسترخت« أقاموا حفاًل لقرب تخرجهم

أكد أن 5 أشخاص قّيموا 9 جامعات خالل 18 ساعة

الشاطي: الغانم وعد بإنشاء مراكز رياضية
في مركز العلوم الطبية بالجابرية

رابطة خريجي جامعة القاهرة
 تطلب  أسماء الخريجين من الكويتيين

محمد هالل الخالدي
ضمن س���عيها للتواصل م���ع خريجي جامعة 
القاهرة املتميزين طلبت نائب رئيس جامعة القاهرة 
لش���ؤون خدمة املجتمع والبيئة د.هبة نصار من 
املكتب الثقافي في مص���ر تزويد رابطة خريجي 
جامعة القاهرة بأسماء الكويتيني ممن تخرجوا في 

هذه اجلامعة وتقلدوا مناصب قيادية عليا بهدف 
اعداد قاعدة بيانات لهم والتواصل معهم وتكرميهم، 
وبدوره قام املستشار الثقافي في سفارتنا بالقاهرة 
د.عايض املري مبخاطب���ة وزارة التعليم العالي 
في الكويت متهيدا إلعداد قائمة بأس���ماء وبيانات 

الكويتيني ممن تخرجوا في جامعة القاهرة.

آالء خليفة
صرح أمني صندوق رابطة طلبة 
الطب حسني الش����اطي بأن وفدا 
من الرابطة ق����ام مبقابلة رئيس 
النائب  جلنة الشباب والرياضة 
مرزوق الغامن ملناقش����ة مشروع 
رابطة طلبة الطب للرعاية الصحية 
والذي يشمل تخصيص مساحات 
رياضية للطلبة واشار الشاطي 
الى أنه ومنذ العام 2006 والرابطة 
تسعى لتخصيص مرافق رياضية 
للطالب والطالبات في مركز العلوم 
الطبية وقال ان مركز العلوم الطبية 
يفتقر الى املرافق الرياضية، في 
حني يتضم����ن موق����ع اجلامعة 
بالشويخ على استاذ رياضي متعدد 
االستخدامات كما يتضمن صاالت 
لرياضة التنس وك����رة الطائرة، 
ويتضمن موقع اجلامعة باخلالدية 
مسبح اجلامعة وصالة رياضية 
متعددة االستخدامات، مؤكدا أن 
العبء الدراسي لطلبة كلية الطب 
يتطلب س����اعات دراسية مطولة 
في احل����رم اجلامعي، ما يصعب 
عليهم ممارسة االلعاب الرياضية 
اجلماعية والفردية والعمل على 
البدنية، لذا  االعتناء بصحته����م 
أخذت رابطة طلبة الطب الكويتية 
على عاتقها السعي في توفير مرافق 

رياضية لطلبة كلية الطب ومركز 
العلوم الطبية لتحس����ني الوضع 
الصحي والنشاط الرياضي لهذه 

الشريحة من الشباب.
وقامت الرابطة مبطالبة االدارة 
اجلامعية بتخصيص مس����احات 
رياضية ف����ي كلية الطب وموقع 
اجلابرية، مش����يرا الش����اطي أن 
هذا املوض����وع كان من اولويات 

الرابطة.

وتأتي مقابلة الرابطة للغامن في 
اطار حتركاتها لتنفيذ هذا املشروع 
خاصة، واألخير يش����غل منصب 
رئيس جلنة الشباب والرياضة 
باملجلس وقد وعد الغامن باملطالبة 
بإنشاء مرافق رياضية ملركز العلوم 
الطبية كاقتراح برغبة يقدم في 
القريب العاجل، على أن تكون هذه 
املرافق في نطاق موقع اجلامعة 

باجلابرية.


