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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
اكد مسؤول اخلدمات العامة في اجلامعة العربية 
املفتوحة م.محمد شعالن ان اجلامعة استعدت ملواجهة 
مرض انفلونزا اخلنازير وقمنا بإعداد خطة عمل مت 
اجناز جزء كبير منها األسبوع املاضي على ان يتم 

االنتهاء من اجلزء املتبقي األسبوع اجلاري.
وقال شعالن: قمنا بتزويد العيادة الطبية بجميع 

املستلزمات من أدوية ومعدات طبية وكمامات الزمة 
اضافة الى االرشادات التوعوية وتقرر فتح العيادة 
للعم����ل من الثامن����ة صباحا وحتى الثامنة مس����اء 
وتخصي����ص غرفة خاصة لالنتظ����ار، الفتا الى ان 
اجلامعة س����تقوم خالل األس����بوع اجلاري بتركيب 
اجه����زة »تعقيم وتطهير خاص����ة باليدين« بجميع 

أروقة اجلامعة.

الجامعة العربية المفتوحة استعدت للعام الدراسي الجديد

 مجلس إدارة »التطبيقي« اعتمد الئحة
معايير شغل الوظائف اإلشرافية بكلياتها

 المطيري: فتح مقرري أساسيات كتابات
البحث األكاديمي ومبادئ اإلحصاء في اآلداب

 »ترقبوها 2009« شعار مستقلة
»الهندسة والبترول« النتخابات العام الحالي

د.يعقوب الرفاعي

د.عبداهلل الفهيد ود.انور اليتامى ود.ناجم الناجم ود.مثنى الرفاعي خالل اجلولة

عبداهلل املطيري

د.محمد الوهيب د.محمد أشكناني

د.قاسم صالح مكرما إحدى اخلريجات )أسامة البطراوي(شهادة تقدير خلريجة

محمد هالل الخالدي
الهيئة  ادارة  عقد مجل���س 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب مس���اء امس االول 
اجتماعه برئاسة وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود وبحض���ور مدير عام 
الهيئة د.يعقوب الرفاعي ونواب 
الكليات  العام وعم���داء  املدير 
ومديري املعاه���د حيث جرى 
مناقشة عدة مواضيع ومت عرض 
التقرير اخلتامي ألعمال جلنة 
حصر حاملي شهادات املاجستير 
والدكتوراه في قطاع التدريب 

والذي كان برئاس���ة عضو مجلس ادارة الهيئة 
الشيخة ش���ذى الصباح ورأى املجلس ان تقوم 
الهيئة بتشكيل جلنة مشتركة من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيق���ي والتدريب وديوان اخلدمة 
املدنية لدراسة املوضوع من اجلوانب القانونية 
وكذلك توفي���ر بيانات عن جميع حاالت حاملي 
شهادات املاجستير والدكتوراه، وتوفير بيانات 
متكاملة ودقيقة بالتنسيق مع مدير ادارة الشؤون 
القانونية ومدير ادارة الشؤون االدارية، مع ذكر 
التخصصات املطلوبة وضوابط التعيني واألعباء 

املالية املترتبة على ذلك.
مت���ت املوافقة من قبل املجل���س على الئحة 
معايير واجراءات شغل الوظائف االشرافية في 
كليات الهيئة، وعلى ان تطبق اعتبارا من 2010/4/1 
بداية الس���نة املالية املقبلة 2011/2010 مع األخذ 

بالتعديالت التي طرحت من اعضاء املجلس.
اطلع املجلس على مش���روع ميزانية الهيئة 
للسنة املالية 2011/2010 وقد أثنى املجلس على 
اجلهود املبذولة من ادارة الهيئة في اعداد امليزانية 

ومتت املوافقة عليها.
وافق املجلس على تعدي���ل اوضاع املدربني 

الذي���ن حصلوا على ش���هادة 
البكالوري���وس الى فئة مدرب 
)ب( املجازين دراسيا من قبل 
الهيئة وعلى ان تطبق من تاريخ 
اعتم���اد القرار من قبل مجلس 

االدارة.
واما بالنسبة لفصل التعليم 
التطبيقي عن التدريب فقد فوض 
املجلس وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي ومدير عام الهيئة 
بتشكيل جلنة تضم ممثلني من 
اعضاء هيئة التدريس واعضاء 
هيئة التدريب بالهيئة وكذلك من 
اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت وممثل من دي���وان اخلدمة املدنية وأي 
اعضاء آخرين يقترحان اضافتهما للجنة لدراسة 
ما جاء في تقرير املكتب الكندي لالستش���ارات 
للبت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق 
وعلى ان يعرض على مجلس االدارة في اجتماعه 

املقبل.
الى ذلك اكد املدي���ر العام للتعليم التطبيقي 
والتدريب والبحوث د.مشعل املشعان ما نشرته 
»األنباء« في عددها امس ب���أن الهيئة قد قامت 
مبخاطبة الكليات التطبيقية )التربية األساسية 
� الدراسات التجارية � الدراسات التكنولوجية( 
وذلك بش���أن فتح باب الترشيح ملنصب عميد 
الكلي���ة، مبينا ان فترة الترش���يح ممتدة حتى 
الساعة 12 ظهرا من يوم 2009/10/8، وان الترشح 
وفق القرار رقم )2003/2200( حيث يتطلب من 
املرشح ان يتقدم ملكتب نائب املدير العام للتعليم 

التطبيقي والبحوث.
وأوضح املشعان ان الراغبني في التقدمي عليهم 
التقدم بطلب ترش���يح لعمادة الكلية واحضار 
السيرة الذاتية ومذكرة تشتمل على تقييم للوضع 

احلالي للكلية والرؤية املستقبلية لها.

والتس���جيل د.مثنى الرفاعي 
بخالص الشكر ملدير اجلامعة 
د.عب���داهلل الفهي���د واالم���ني 
اليتامى لدعمهم  العام د.انور 
وثقتهم مبوظفي عمادة القبول 

والتسجيل.
واشار الى ان عليهم العبء 
الكبير امللقى على عاتقهم سواء 
القبول والتسجيل  في عملية 
للفصل الدراسي األول، والفصل 
الى  الثاني والصيفي، مشيرا 
ان هناك تواصال مباش���را مع 
مركز نظم املعلومات لتفادي 
مش���اكل التس���جيل التي قد 
حتدث مس���تقبال، حيث يبلغ 
عدد الطلبة املقيدين في جامعة 
الكويت للفصل الدراسي األول 
حسب آخر احصائية 23.269 

طالبا وطالبة.
واردف نائب مدير اجلامعة 
للشؤون العلمية د.ناجم الناجم 
قائال: ان قضية التعليم اجلامعي 
لها اهتمام واس���ع باملجتمع، 
وان هن���اك بعضا من القواعد 
والش���روط الصارمة للتعاقد 
م���ع اعضاء هيئ���ة التدريس 
باجلامعة وخصوصا مع تزايد 
الطلبة والتي تس���عى  اعداد 
انه  اجلامعة خلدمتهم، مؤكدا 
مت تعيني بعض من اعضاء هيئة 
التدري���س بكلية احلقوق في 
اآلونة االخيرة، وسيتم البت في 
بقية طلبات تعيني اعضاء هيئة 
التدريس في الكليات االخرى 
في اجتم���اع مجلس اجلامعة 

املقبل.

البنية التحتية.
وتق���دم د.الفهي���د بخالص 
الشكر والتقدير ملوظفي عمادة 
القبول والتسجيل وعلى رأسهم 
املستشار مساعد الدخيل لعطائه 
املثمر مؤكدا انه يعتبر احد اعمدة 

العمادة.
ومن جانبه، ذك���ر امني عام 
اجلامعة د.انور اليتامى ان اتخاذ 
قرار قبول 7000 طالب وطالبة 
سيمتد تأثيره الى البنية التحتية 
باجلامعة وهو األمر الذي يتطلب 
صيانة املباني القدمية، ومتديد 
الدوام اجلامعي، وتطوير  فترة 
انظم���ة اجلامع���ة، فض���ال عن 

املناسبة ملشكلة  ايجاد احللول 
مواقف السيارات، وزيادة عدد 
الكافتيري���ات، وافتتاح عدد من 
االفرع ملكتب���ة الطالب اجلامعة 
مبختلف الكليات، باالضافة الى 
زيادة تعيني اعضاء هيئة التدريس 
وتدريسهم لعدد اكثر من املقررات 
الدراسية، مش���يرا الى ان هذه 
االمور تتطلب بعضا من الوقت 
لتنفيذها كون جامعة الكويت لها 
طاقة استيعابية معينة والبد ان 
يك���ون هناك تضافر للجهود ما 
بني الطلبة، واملوظفني، ووسائل 

االعالم املختلفة.
وبدوره تق���دم عميد القبول 

املغلقة، مشيرا الى ان قبول عدد 
كبير من الطلب���ة يفوق القدرة 
االس���تيعابية للجامعة يعتبر 
الرئيس���ي في املشكلة  السبب 
التي حدثت في التسجيل والتي 
تناولتها الصحف اخيرا، واميانا 
العالي بجامعة  التعليم  بأهمية 
الكويت مت قب���ول 7000 طالب 
وطالب���ة في الفصل الدراس���ي 
األول، مؤك���دا ان هناك توجها 
لرفع نسب القبول للفترة املقبلة، 
وذلك من خالل جلنة علمية مت 
ازدياد  تشكيلها وذلك بس���بب 
اع���داد الطلبة ومق���درة الطاقة 
االستيعابية للجامعة مبا فيها 

ق����ام مدير جامع����ة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد بجولة تفقدية 
في احلرم اجلامعي بالش����ويخ 
بعمادة القبول والتسجيل وذلك 
بحضور امني عام اجلامعة د.انور 
اليتامى، ونائب مدير اجلامعة 
العلمي����ة د.ناج����م  للش����ؤون 
الناج����م، ومدير إدارة العالقات 
العامة واإلعالم فيصل مقصيد، 
حيث هدفت الى االطمئنان على 
سير عملية التسجيل من خالل 
ابرز مش����اكلها  التع����رف على 
واحللول اخلاصة مع بدء العام 
الدراس����ي اجلديد، واكد الفهيد 
خاللها على ضرورة التعرف على 
طريقة سير العمل مع املوظفني، 
حيث إن االدارة اجلامعية تعتبر 
مبنزلة اخلندق الواحد الذي ميثل 
اجلامعة بأكملها ويجب ان نتبع 
األسلوب الراقي في طريقة النقد 

بوسائل االعالم.
وذكر د.الفهيد ان عمادة القبول 
والتس���جيل تعتب���ر من افضل 
االدارات باجلامعة نظرا ملا يقوم 
به العاملون فيها من دور فعال 
يتميز بج���د واجتهاد والتعامل 
الراق���ي في خدمة جميع الطلبة 
فهم يحتاجون الش���كر والثناء 
والتقدير للدور الذي يقومون به 
ونحن معهم قلبا وقالبا، متمنيا 
ان يكون موظفو جامعة الكويت 
قدوة جلمي���ع العاملني بإدارات 
اجلامع���ة املختلف���ة في طريقة 

واسلوب التعامل.
وتط���رق د.الفهيد الى مركز 
نظم املعلومات، وقضية الشعب 

سعود المطيري
اكد رئيس املكتب التنفيذي لرابط���ة طلبة كلية اآلداب بجامعة 
الكويت عبداهلل املطيري ان عملية استكمال جداول الطالب والطالبات 
تس���ير بيسر وسهولة، مضيفا ان اغلب الطلبة يخرجون من صالة 
التسجيل وهم مس���تكملون جدولهم كما يرغبون وذلك بعد جهود 
الرابطة في السعي لفتح اكبر عدد من املقررات الدراسية التي يحتاج 

اليها الطلبة.
واضاف املطيري انه مت فتح مقرر اساسيات كتابات البحث االكادميي 
ومقرر مبادئ االحصاء وذلك بعد حترك الرابطة وتلمس���ها حلاجة 
اغلب الطلبة لهذه املقررات، مثنيا على تعامل موظفات التسجيل مع 

الطلبة ومساعدتهم في استكمال جداولهم دون عراقيل تذكر.
ووجه املطيري شكره لعمادة الكلية على تعاونها في حل مشاكل 

تسجيل الطلبة وفتح اكبر عدد من الشعب.

سعود المطيري
اعلن رئيس احلملة االنتخابية لقائمة املس����تقلة 
في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عبداهلل 
املطيري ان قائمة املستقلة مستعدة النتخابات جمعية 
الهندس����ة والبترول في الع����ام النقابي 2009 � 2010 
وأنهم اطلق����وا حملتهم االنتخابية واالعالمية والتي 
حتمل عنوان »ترقبوها 2009«. واضاف املطيري ان 
هذا الشعار يعبر عن مدى استعداد القائمة للمستوى 
االكادميي ال����ذي تريد ايصاله املس����تقلة خالل هذه 
االنتخابات لطلبة وطالبات الكلية، اما على املستوى 
االنتخابي فوعد انهم س����يحققون مفاجأة من العيار 

الثقيل في انتخابات الهندسة والبترول.
واكد املطيري ان القائمة انتهت من حتديد مرشحيها 
لالنتخابات وذلك من خالل وضع االسماء التي ستخوض 
العرس الدميوقراطي للع����ام النقابي احلالي، مؤكدا 
ان القائم����ة انتهت من حتديد حملتها االعالمية التي 
سيتم توزيعها على طلبة وطالبات الكلية مع بداية 
العام الدراسي 10/4/ 2009. واختتم املطيري تصريحه 
مبباركة للطلبة املستجدين قبولهم في كلية الهندسة 
والبترول، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، داعيا اجلموع 
الطالبية الى املشاركة في العرس االنتخابي من خالل 

عملية التصويت للقائمة التي تستحق.

الفهيد: التوجه لرفع نسب القبول سببه زيادة أعداد الطلبة

صالح: تأهيل الكوادر البشرية القادرة على العطاء

سعود المطيري
اقامت جمعية كلية البنات بجامعة الكويت حفل تكرمي 
للكوكب����ة الثانية من خريجات الكلية والبالغ عددهن 80 
خريجة حتت رعاية القائم بأعمال العميد د.قاسم صالح 
مساء اول من امس بفندق هوليداي ان داون تاون بقاعة 
الهاشمية وس����ط حضور اعضاء هيئة التدريس واهالي 

احملتفى بهن.
وقال القائم بأعمال عميد كلية البنات بجامعة الكويت 
د.قاسم صالح اننا نحتفل بكوكبة جديدة من طالباتنا الالتي 
تكاتفت اجلهود من اجل حتقيق حلمهن وفرحة تخرجهن 
ونيلهن شهادة التخرج، فكان العمل الدؤوب املخلص من 
اجلميع بكل وفاء واخالص وقلوب صادقة اعلنوا خاللها 
التحدي والصمود من اجل هذا احللم الالمحدود، السيما ان 

كلية البنات قدمت صرحا اكادمييا كبيرا نفخر به. واضاف 
د.صالح اننا امام حتد آخر وهو مكانة هذه الكلية لتميزها 
بش����كل مس����تمر امام الكليات االخرى، مطالبا الطالبات 
اخلريجات ببذل مزيد من اجلهد واالجتهاد من اجل كويت 
الغد واملستقبل والتي حتتاج من الطالبات احلرص على 
تلقي العلم وحتتاج من اعضاء الهيئة التدريسية احلرص 
كذلك عل����ى تقدمي هذا العلم، فاالزدي����اد بالعلم ضروري 
للتنمية املس����تمرة وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على 
العطاء بس����واعد اخلريجني لتساهم بش����كل فعال ببناء 

نهضة الغد.
بدورها، قالت رئيس����ة جمعية كلية البنات اخلريجة 
منيرة العقيلي اننا نرح����ب بهذا احلضور الكرمي وادارة 
الكلية واعضاء هيئ����ة التدريس وزميالتي الطالبات بعد 

ان حقق اهلل لنا امنيتنا الغالية بتخرجنا ضمن الكوكبة 
الثانية من خريجات الكلية.

وتابع����ت العقيلي: اننا وبعد اع����وام مضت قضيناها 
بتلقي العلم واجلهد الدراسي تأتي حالوة فرحة التخرج، 
حي����ث ننطلق ليوم التخرج كلحظ����ات صعبة لفراق من 
احببنا داخل اروقة الكلية من زميالتنا واساتذتنا الذين 
بذلوا اجله����د من اجل فرحة التخرج الذين يش����اركوننا 
اليوم )امس( ختام مسيرتنا، الفتة الى اننا اليوم تسلحنا 
باخلبرات التي عايشناها وباكتساب العلم واملعرفة لنبدأ 
مرحلة مقبلة نعلن خاللها التحدي جلميع الصعاب ورد 
اجلميل لكويتنا احلبيب����ة، فقد ال جتول بخواطرنا كلمة 
اجمل من عبارات الشكر الهالينا واساتذتنا والدارة كليتنا 

ولزميالتي اخلريجات وملزيد من التقدم والتوفيق.

مدير الجامعة قام بجولة تفقدية في عمادة القبول والتسجيل

خالل حفل تكريم 80 خريجة من كلية البنات

أكاديميون لـ »األنباء«: حل مشكلة الجامعات غير المعترف بها يجب أال يكون على حساب جودة التعليم

حدة وال مينع تعويض الطلبة 
املتضرري���ن ماديا ففي النهاية 
سيكون ذلك أقل ضررا من اعتماد 
شهادات ذات مستوى متدن. البد 
أن نفك���ر ألف مرة في مصلحة 
الكويت وسمعتها ونعمل على 
توفير متطلب���ات علمية وفق 
املس���تويات العاملية وال يجوز 

املس���جلني في جامعات خاصة 
غير معت���رف بها يجب أال يتم 
على حس���اب املستوى العلمي 
خاصة في التخصصات الهامة 
مثل الطب والهندسة والتدريس، 
ألنها تتعلق بصورة مباش���رة 
باإلنسان والبد من وضع جلنة 
خاصة لدراس���ة كل حالة على 

فيها أو البرامج العلمية ميكن 
الطلبة  حينها اعتماد تسجيل 
أما اجلامعات  الكويتيني فيها، 
الت���ي ال يتم اعتم���اد برامجها 
الدراسية فهذه مسؤولية الطلبة 
الذين سجلوا فيها دون موافقة 

التعليم العالي.
وبهذه الطريقة ميكن التمييز 
الطلبة املس���تحقني لدعم  بني 
الدولة وانصافه���م خاصة أن 
فيهم من أمضى سنوات طويلة 
في الدراس���ة مادامت اجلامعة 
التي يدرس فيها حتظى باعتماد 
أكادميي. كما أشار د.الوهيب إلى 
مسؤولية احلكومة وتقصيرها 
في توفير جامعة أخرى داخل 
الكوي���ت لتس���توعب األعداد 
املتزايدة من أبناء الكويت، وقال 
ان اخللل كبير ومتشعب ونرجو 
أال تكون حلول احلكومة كعادتها 
مهادنة وخاضعة لرغبات شعبية 

على حساب جودة التعليم.

قصورا كبي���را في عمل وزارة 
التعليم العالي خاصة فيما يتعلق 
مبس���ألة االعتراف باجلامعات 
اخلاصة، كما أن أسلوب تقييم 
تلك اجلامعات من خالل إرسال 
التدريس  بعض أعضاء هيئة 
إليها هو أسلوب متخلف جدا 
وغير علمي، وكان املفروض أن 
تعتمد وزارة التعليم العالي على 
مؤسسات االعتراف واالعتماد 
األكادميي املتخصصة بهذا األمر، 
فهناك املئات من هذه املؤسسات 
احملايدة واملوضوعية التي ميكن 
أن نعتم���د على قراراتها، وأكد 
د.الوهيب أنن���ا ميكن في هذا 
اجلان���ب بالتحديد إيجاد جزء 
من احل���ل لهذه املش���كلة عن 
طريق تكليف بعض مؤسسات 
االعتماد األكادميي دراسة وضع 
اجلامعات اخلاصة التي سجل 
بها أبناؤن���ا الطلبة، وفي حال 
مت اعتم���اد بع���ض اجلامعات 

أبدا التهاون في هذا اجلانب.

ال مساومة بالتعليم

ومن جانبه قال أستاذ الفلسفة 
بجامعة الكويت د.محمد الوهيب 
إن هذه املشكلة شائكة وترتبط 
بعدة جهات، وأيا كان احلل فالبد 
أن يكون وفق املعايير العلمية 
وال يجوز على االطالق التهاون 

أو املساومة في التعليم.
ما حصل هو أن مجموعة من 
الطلب���ة قاموا مبخاطرة خارج 
نظام الدولة وسياستها التعليمية 
وس���جلوا بجامعات ال تخضع 
لتقيي���م وزارة التعليم العالي 
على أمل وضع الدولة أمام األمر 
الواقع واالعتراف بشهاداتهم في 
نهاية األمر، فهم مسؤولون عن 
هذا القرار وال يجب أن تتحمل 
الدولة مسؤولية هذه الفوضى 

وعدم احترام القوانني.
وأضاف صحي���ح أن هناك 

إلى اجلهات املسؤولة  الرجوع 
ألخذ املوافقات الرسمية.

وأضاف د.أشكناني أنه من 
جه���ة ثانية تقع عل���ى وزارة 
العالي مس���ؤولية ما  التعليم 
حدث من تس���يب ف���ي عملية 
التس���جيل نتيجة قصور في 
التوعية باللوائ���ح والقوانني 
املنظمة لعملية التس���جيل في 
اجلامع���ات اخلاصة وتوضيح 
اجلامعات املعترف بها والعمل 
على تسهيل إجراءات التسجيل 
فيها، فاألمر خطي���ر ويتعلق 
مبستقبل وسمعة البلد فالكويت 
اليوم تقع ضمن الالئحة احلمراء 
بالنسبة للتعليم نتيجة ضعف 
املستوى العلمي والتخبط في 
توثيق الشهادات الصادرة عن 
جامعات غير معترف بها وكذلك 
بس���بب قصور جانب األبحاث 

العلمية في جامعة الكويت.
وأكمل بأن حل مشكلة الطلبة 

العلمي���ة واألكادميية بالدرجة 
األولى.

البداية مع أس���تاذ  كان���ت 
اإلعالم في اجلامعة األميركية 
د.محمد أش���كناني والذي قال 
ان مش���كلة اجلامعات اخلاصة 
غير املعترف بها يشترك فيها 
كل من الطالب بالدرجة األولى 
ووزارة التعليم العالي بالدرجة 
الثانية، فبالنسبة للطلبة من 
غير املعقول أن يتصرف البعض 
من تلقاء نفسه ودون الرجوع 
إلى اجلهات املختصة بالدولة، من 
غير اجلائز أن يتجاوز الشباب 
وزارة التعليم العالي وهي اجلهة 
املسؤولة ويقوموا بالتسجيل 
في جامع���ات غير معتمدة وال 
أحد يعرف مس���تواها العلمي 
واألكادمي���ي، فنح���ن في دولة 
يحكمها القانون والنظام ومن غير 
املقبول أن تستمر بعض مظاهر 
الفوضى وجتاوز القوانني وعدم 

محمد هالل الخالدي
تفاع���ل عدد من األكادمييني 
مع قرار مجلس الوزراء بتشكيل 
جلنة وزارية لدراس���ة وضع 
اجلامعات اخلاصة غير املعترف 
بها ومصير الطلبة الذين سجلوا 
فيها دون الرج���وع إلى اجلهة 
املسؤولة في الدولة وهي وزارة 
التعليم العالي، وأكدوا أن هذه 
القضية خطيرة ومتس مستقبل 
الكوي���ت وس���معتها بصورة 
مباشرة وتتعلق مبستقبل عدد 
كبير من أبناء الكويت، وأجمعوا 
على أن معاجلة هذه املش���كلة 
يج���ب أال تكون على حس���اب 
جودة التعليم في كل األحوال، 
وأكدوا على أهمية حفظ النظام 
وعدم السماح للبعض بالتصرف 
بصورة فوضوية وكأن الدولة 
بال قانون أو نظ���ام، وطالبوا 
مجلس الوزراء بعدم التهاون في 
هذه القضية وااللتزام باملعايير 


