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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
عقد عمي���د املكتبات بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
د.حسان العبداجلادر لقاء تعارفيا مع موظفي العمادة وأمناء 
املكتبات ومشرفي وحدات التقنيات بالكليات واملعاهد، بدأ 
اللقاء بكلمة ألقاها مدير ادارة املصادر التعليمية س���ابقا 
عبدالرحيم الطاهر، رحب من خالله باحلضور وبارك للدكتور 
حس���ان العبداجلادر مبنصبه اجلديد وعبر عن سروره 

بالتغيير الذي طرأ بعد حت���ول ادارة املصادر التعليمية 
الى عمادة، ومن ثم تفضل د.حس���ان بإلقاء كلمة أوضح 
فيها ان السياس���ة التي س���تتبعها العمادة ستعتمد على 
سياسة الباب املفتوح للجميع للتعرف على جهود العاملني 
وتطلعاتهم املس���تقبلية وحث أمناء املكتبات ومش���رفي 
التقنيات على ضرورة تضاف���ر اجلهود واتخاذ التعاون 

املشترك فيما بينهم.

لقاء تعارف بـ »المكتبات« بالتطبيقي

الشمران لـ »األنباء«: اتحاد »التطبيقي« مّد يده
لجميع القوائم داخل الهيئة ولكننا لم نجد تجاوبًا من قبلهم

د.حمود فليطح، وبسام البسام، وأدار الندوة 
أمني سر نادي اليرموك أحمد اجلاركي، وكان 
معقبا عميد النشاط والرعاية الطالبية في 
التطبيقي وأمني سر االحتاد الكويتي لكرة 

اليد د.أحمد الفيلكاوي.

مشاكل مع القوائم

هل هناك مش��اكل ب��ن القوائ��م الطالبية 
واالحتاد؟

منذ تولينا دفة االحتاد مددنا يدنا جلميع 
القوائ����م الطالبية وكان هناك جتاوب كبير 
من بعض القوائم وهنا احب ان اشكر قائمة 
املستقبل الطالبي بقيادة املنسق العام علي 
املطيري الذين قدموا العديد من املقترحات 
والبرامج واالنش����طة والبع����ض اآلخر لم 
يتقدم بأي اقتراح او برنامج او نشاط يخدم 
الش����ريحة الطالبية وهذا ان دل على شيء 
فإمنا ي����دل على انهم قوائ����م ال تتواجد اال 
في وقت االنتخابات وهذا تكس����ب انتخابي 
بعيد عن املصال����ح الطالبية بل يعتبر من 
املصالح الشخصية ونحن منذ تولينا االحتاد 
قلنا ان االحتاد احتاد اجلميع وكلنا خلدمة 
طلبة هذا الوطن املعطاء ووجهنا دعوة لكل 
القوائم الطلب����ة والطالبات وقلنا إن أبواب 
االحتاد مفتوحة في كل وقت حلل مشاكلهم 
واستقبال اقتراحاتهم وتذليل كل العقبات 
والصعوبات التي تواجه مشوارهم العلمي 

واألكادميي.
ماذا تقول لطلبة وطالبات الهيئة مبناس��بة 
اقت��راب التصوي��ت على من يس��تحق حمل 

األمانة؟
احب ان اقول ان الص���وت امانة اعطوه 
ملن يستحق وملن ترون انه يسعى لتحقيق 
مكتس���باتكم ويعمل على حتقيق مستقبل 

طالبي افضل.

سبيل املثال ال احلصر دورة الشهيد الوالد 
البطل فهد األحمد اجلابر الصباح، جمعنا اهلل 
مع في فردوسه األعلى، وكانت الدورة لكرة 
القدم وهي على مستوى طلبة كليات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما 
مت تنظيم لقاء جماهيري حاشد على مسرح 
كلية التربية االساسية بنات بالشامية ملحق 
رقم 1 ضمن حملة »الكويت أولى« والتي تهدف 
لتطبيق نظام البكالوريوس بكلية الدراسات 

التجارية والدراسات التكنولوجية.

الكويت تطمح لذلك

قمتم بعقد مؤمتر »الكويت تطمح لذلك« اذكر 
لنا نبذة عن هذا املؤمتر؟ 

نظم االحتاد مؤمتره األول »الكويت تطمح 
لذلك« خالل يومي 22-2009/3/23 والذي أقيم 
بفندق جي دبليو ماريوت برعاية مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاعي وانطلقت انشطته يوم األحد 
2009/3/22، وتضمن اليوم األول 3 ندوات 
األولى بعنوان »مس���يرة التعليم وطموح 
الشباب« وشارك فيها كل من د.فهد املكراد، 
والعميد األسبق لكلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري، وأدار 
الن���دوة وعقب عليها د.يعق���وب الرفاعي، 
وج���اءت الندوة الثانية بعن���وان »القطاع 
اخلاص والطاقات الشبابية الكويتية« أدارها 
اإلعالمي ثامر الس���ليم وشارك فيها كل من 
وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي، 
وعضو املجلس البلدي ماجد املطيري، ونهار 
ضاوي العتيبي مرش���ح مجلس 2009 عن 
الدائرة اخلامسة، فيما جاءت الندوة الثالثة 
واخلتامية لليوم األول بعنوان »الرياضة 
الكويتية والتحديات« وشارك فيها عضو 
اللجنة االنتقالية باالحتاد الكويتي لكرة القدم 

اشتمل على العديد من احملاور والندوات التي 
ناقشت االرتقاء بالعملية التعليمية والرياضية 
وناقش���ت أداء نواب مجلس االمة، ونظمنا 

حملة يدا بيد لفتح الشعب املغلقة.
وأنشأنا جلنة لالشراف على املعاهد االهلية 
حفاظا على حقوق الطلب���ة، باالضافة الى 
حل مشكلة املفصولني مبعهد السكرتارية، 
وعقدنا لق���اءات دورية مع مدير عام الهيئة 

حلل قضايا الطلبة.

برامج وأنشطة

وماذا عن البرامج واالنشطة التي قدمها االحتاد 
لطلبة وطالبات الهيئة؟

منذ تولينا االحتاد سعينا إلقامة العديد 
من البرامج واالنشطة التي تهدف الى تخفيف 
العبء الدراسي عن الطالب وهلل احلمد قمنا 
بالعديد من البرامج واالنش���طة ومنها على 

وتنظيم ندوة »حق مش���روع وأزمة وطن« 
وكانت تفاعال مع االزمة اخلانقة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية والتي أدت حلل مجلس 
االمة، وقمنا بالتنسيق مع ادارة الهيئة وديوان 
اخلدمة املدنية في العديد من مشاكل االقسام 
العلمية مثل اس���تحداث مواد جديدة بقسم 
القانون متهيدا لتعديل املسمى الوظيفي لهم 
وتعديل وضع خريجي املكتبات، وخريجي 

تكنولوجيا التعليم.
ووفرن���ا بطاق���ة اخلصوم���ات للطلبة 
والطالبات، باالضافة لسوبر ماركت بالكليات 
واملعاه���د لتوفي���ر كل احتياج���ات الطلبة 
والطالبات. وطرح العديد من املقررات االضافية 
بالفصل الصيفي ملساعدة اكبر عدد ممكن من 

الطلبة والطالبات على التخرج.
كما نظمنا مؤمتر الكويت تطمح لذلك، وهو 
االول من نوعه منذ تأسيس االحتاد، حيث 

والطالبات.
وحل مش����كلة امليداني بكلية الدراسات 
التجارية، وفتح التحويل املس����اند لطلبة 
االساس����ية، باالضافة الى اع����داد وصياغة 
مذكرة تفصيلية حلل مش����اكل التس����جيل 
وتقدميه����ا إلدارة الهيئة. كم����ا قمنا بإعداد 
وصياغ����ة مذك����رة تفصيلية عن مش����كلة 
التس����رب الطالبي، وتقدميها الدارة الهيئة، 
وفتح العديد من املجموعات الدراسية اجلديدة 
بالفصل الصيفي، وافتتاح ستار بوكس بكلية 
الدراس����ات التجارية بنني، وتوفير اجهزة 
السحب اآللي k-net-atm في الكليات واملعاهد 
بنني وبنات، وتوفير مكائن كروت الشحن 
املسبق لشركات )زين � الوطنية � فيفا( في 
الكليات واملعاهد، وتدشني مشروع التصويت 
والفرز االلكتروني والذي سيتم تطبيقه في 
االنتخابات املقبلة، كما مت افتتاح ديوانيتني 
للطلبة بكلية التجاري وكلية التكنولوجيا، 
واعادة تأهيل ديوانية التربية االساس����ية، 
ومت تنظيم يوم مفتوح بالتربية االساسية 

وأقيم ألول مرة.
وتأس���يس ن���ادي املس���تقبل الطالبي، 
وتنظيم حملة بقناع���ة النتخابات مجلس 
االمة السابقة الختيار النائب االصلح بعيدا 
عن الفئوية والقبلي���ة والطائفية، وتنظيم 
عدد من االعتصامات تضامنا مع شعب غزة 
في محنته ملواجهة آلة احلرب االسرائيلية، 

ماذا قدم االحتاد العام لطلبة وطالبات الهيئة 
العام��ة للتعليم التطبيق��ي والتدريب في العام 

النقابي 2009/2008؟
االحتاد قدم الكثير من االجنازات الطالبية 
وحقق الكثير من املكاسب التي كان يطمح لها 
وكل تلك االجنازات واملكاسب الكثيرة التي 
قدمها الخوانه واخواته الدارسني في كليات 
ومعاهد الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تعتبر قليل���ة بحق ابناء وبنات 
هذا الوطن الطيب، ولكن قدمنا ما بوسعنا 

وكنا نطمح للمزيد من ذلك.
واذكر بعض االجنازات التي مت تقدميها 
الخواننا الطلبة: اقرار مكافأة التدريب امليداني، 
واملوافقة على تطبيق نظام البكالوريوس 
بثالثة تخصصات كمرحلة اولى يتم تطبيقها 
مع بداية تسجيل الفصل الثاني للعام الدراسي 
2010/2009 وهي تخصص هندسة كيميائية 
التكنولوجية، وتخصص  الدراسات  بكلية 
علوم اغذية وتغذية بكلية العلوم الصحية، 
وتخصص اللغة الفرنس����ية بكلية التربية 
االساسية، ومن ثم يتم تطبيقه بباقي كليات 
الهيئة على مراحل، واستثناء تعيني خريجي 
التربية كمدرسني، ومتديد  التربية بوزارة 
صرف مكاف����أة الطلبة حلني تخرج الطالب 
شرط استمراره في الدراسة، وحتديث جلنة 
املستجدين وفق آلية عمل جديدة للتواجد 
طوال العام الدراسي وتقدمي خدماتها للطلبة 

محمد المجر
متيز االحت��اد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعلي��م التطبيقي والتدريب احلالي 
بالعديد من االنش��طة والبرامج التي أقيمت طوال العام الدراسي املاضي 2009/2008 وفي 
جمي��ع كليات ومعاهد الهيئة، والقت رواجا كبيرا بن اجلموع الطالبية، وكذلك االجنازات 
واملكتس��بات التي حققها االحتاد احلالي، وكان لنا لقاء مع رئيس جلنة البرامج واألنشطة 
ورئيس اللجنة الرياضية فواز الش��مران الذي بن لنا ابرز البرامج واالنشطة التي أقامها 

االحتاد وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

رئيس لجنة البرامج واألنشطة ورئيس اللجنة الرياضية في االتحاد أكد أنهم حققوا العديد من اإلنجازات

أقول للطلبة أعطوا صوتكم لمن يسـتحق ولمن سـيحقق لكم العديد من المكتسبات لضمان مستقبل أفضل
نجحنا في تطبيق نظام البكالوريوس بثالثة تخصصات وحددنـا صرف المكافأة لحين تخرج الطالب في الهيئة

د.علي العمير وعبدالعزيز املطيري وأوس الشاهن في أحد أنشطة االحتاد
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