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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
اعلن مس����اعد العميد للنش����اط الرياضي في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.طه اجلاس����ر عن 
انطالق أولى مباريات دوري مؤسسات التعليم العالي 
للعام الدراسي 2010/2009 لكرة القدم وكرة السلة اليوم 
مبباراة ب����ن فريق اجلامعة املفتوحة مع االدارة العامة 
لتدريب ضباط الصف من جهة، وفريق التطبيقي مع فريق 

الكلية االسترالية على مالعب كلية التربية االساسية � 
بنن بالعديلية في متام الساعة ال� 6 مساء.

اما مباريات بطولة كرة الس����لة فستقام على صالة 
ألع����اب جامعة اخلليج للعل����وم والتكنولوجيا غدا في 
متام الساعة ال� 6 مساء بن فريق االدارة العامة لتدريب 
ضباط الصف مع فريق جامعة الكويت، وفريق الكلية 

االسترالية مع فريق التطبيقي.

انطالق دوري مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2010/2009

اتحاد التطبيقي: 
سنحاسب المقصرين 

إذا استمر تأخر المكافأة

النومس: »المعاهد التطبيقية« تخوض انتخابات الرابطة

التسجيل في خدمة المجتمع مستمر حتى 18 الجاري
محمد هالل الخالدي

اعلن عميد خدمة املجتمع والتعليم املستمر في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.محمد 
الدغيم ان التسجيل للفصل الشتوي للعام الدراسي 
2010/2009 مستمر حتى االربعاء املوافق 18 اجلاري 
من الساعة اخلامسة وحتى الساعة الثامنة مساء وذلك 
في املواقع التالية: ديوان عام الهيئة بالعديلية ق4 
شارع سلطان الكليب مقابل الدائري الثالث – مبنى 
رقم 2 الدور االول، ثانوية جابر بن عبداهلل الصباح 

مقررات )بنن( اجلهراء، مدرسة كاظمة املتوسطة بنات 
اجلهراء، ثانوية املباركية )بنن( الفروانية. واوضح 
د.الدغيم ان التسجيل مفتوح للراغبن في الفترتن 
الصباحية واملسائية في مقر عمادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر بديوان عام الهيئة بالعديلية مبنى 
رقم 2 الدور االول، واش���ار الى ان الدراسة في هذه 
البرامج ستبدأ االحد املوافق 2009/12/6 وملدة خمسة 
اسابيع بواقع ثالثة ايام في االسبوع من االحد الى 

الثالثاء بواقع ساعتن في اليوم.

محمد المجر
العام  اعلن رئيس االحت���اد 
لطلب���ة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وليد 
الكندري ان وفدا من االحتاد التقى 
مسؤولي الهيئة املعنين بصرف 
مكافأة الطلب���ة، وتقدم االحتاد 
خالل االجتماع بعدة مقترحات 
من ش���أنها عدم تأخر الصرف 
خالل الفترة املقبلة، مشيرا الى 
ان وفد االحتاد ملس جتاوبا من 
قبل املسؤولن جتاه تلك القضية، 
واكد الكندري ان االحتاد سيتابع 
هذا االمر وستكون هناك محاسبة 
للمقصرين في حال استمر تأخر 

املكافأة.

محمد هالل الخالدي
النومس عن  أعلن د.سعيد 
خوض قائمة املعاهد التطبيقية 
النتخابات رابطة أعضاء هيئة 
التدريب في التطبيقي ألول مرة 
هذا العام، وقال في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان واقع الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
أصبح مأساويا فبعد أن عطلت 
القوانن واللوائح، وتعس���فت 
إدارة الهيئة في تطبيق بعض 
القوانن األخرى وتقلص مبدأ 
تكافؤ الفرص وسلبت احلقوق 
واختل ميزان العدالة واملساواة، 
التطبيقية  كان لقائمة املعاهد 
حتمية الوجود وقيادة مشروع 
اإلص���الح حتى تع���ود األمور 
إلى مكانته���ا احلقيقية. وبن 

د.النومس أن رس���الة القائمة 
تق���وم على تطبي���ق القوانن 
التعسف فيها  واللوائح وعدم 
وحتقيق مب���دأ تكافؤ الفرص 

العلمية  املعايي���ر  من خ���الل 
العدالة  واألكادميي���ة لتحقيق 
واملساواة والسعي لتحقيق املزيد 
من املكتس���بات ألعضاء هيئة 
التدريب حتى يتمكنوا من القيام 
بدورهم التعليمي والتربوي على 
أكمل وجه مما سيكون له األثر 
االيجابي على مخرجات الهيئة 
في املستقبل. وأعلن د. النومس 
عن أسماء املرشحن في قائمة 
املعاهد التطبيقية وهم: د.سعيد 
سعود النومس، م.عجيل فراج 
الظفيري، م.أحمد عبداحلميد 
الفرحان، م���رزوق فرج ماوي 
املطيري، م.عبداللطيف يوسف 
الس���محان، حمد فهد العجمي، 
أحمد ناصر العصيمي، م.طارق 

مضحي اخلالدي.
وليد الكندري

د.سعيد النومس

الخضري ينتقد قيام رابطة أعضاء هيئة التدريس
بدفع أتعاب لمحامي أحد أعضائها في قضاياه الشخصية

مخصصة ملساعدة الرابطة على 
حتقيق اهدافها من تنظيم لألنشطة 
الثقافي����ة والعلمي����ة واخلدمات 
لألعضاء كما تنص على ذلك الئحة 
الرابطة. ولألسف هذا التصرف 
يريدون اقحام اعضاء اجلمعية 
العمومية في صراعات ومناوشات 
اثناء انعقادها. وشدد د.اخلضري 
على انه سوف يقوم برفع قضية 
في نيابة األموال العامة ضد بعض 
اعضاء الهيئة االدارية احلالية من 
وافق على هذا الصرف غير املباح 
في حال عدم صدور بيان رسمي 
من الرابطة ينفي هذه الش����بهة، 
وجدد مطالبته بضرورة وجود 
رقابة مالية من مجلس ادارة الهيئة 
على أوجه صرف اموال الرابطة 

حتى ال تستباح.

وال يجوز التصرف بها ألغراض 
شخصية، وقال ان عضو الهيئة 
اإلداري����ة احلالية املقصود عرف 
عنه تصرف����ات غير مس����ؤولة 
وكثيرا م����ا أطل����ق تصريحات 
تتضمن س����با وقذفا ضد زمالئه 
الهيئة  األساتذة واملسؤولن في 
وبصورة شخصية، وبالتالي من 
غير املعقول ان يتم دفع تكاليف 
اتعاب احملام����اة لهذا العضو في 
قضايا شخصية تسبب هو فيها 
وال تتعلق بقضايا وهموم أعضاء 
هيئة التدريس بالرابطة. وأكمل د. 
اخلضري أن الرابطة تتلقى دعما 
ماليا من مجلس إدارة الهيئة ومن 
التي يدفعها أعضاء  االشتراكات 
العمومي����ة وال يجوز  اجلمعية 
التصرف بها بصورة شخصية فهي 

محمد هالل الخالدي
طالب د.ب����در اخلضري بعد 
أن قرر ترشيح نفسه النتخابات 
التدريس  رابطة أعضاء هيئ����ة 
للكلي����ات التطبيقي����ة التابع����ة 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
الهيئة  والتدريب، بعض أعضاء 
اإلدارية احلالية في الرابطة بإصدار 
بيان رسمي يوضح حقيقة شبهة 
التعدي على املال العام التي نشرت 
مؤخرا عل����ى خلفية قيام الهيئة 
اإلدارية احلالي����ة بصرف قيمة 
أتعاب احملامي من ميزانية الرابطة 
لصالح أحد اعضاء الهيئة االدارية 
لقضاي����ا مرفوعة ضده بش����كل 
شخصي وال عالقة للرابطة فيها، 
وأضاف د.اخلضري أن الدستور 
الكويتي يؤكد في مادته رقم 17 

على حرمة األموال العامة وضرورة 
حمايتها وميزانية رابطة اعضاء 
هيئ����ة التدريس بالهيئة هي من 
األموال العامة التي تخص جميع 
اعضاء اجلمعية العمومية للرابطة 

د.بدر اخلضري

الرفاعي: مشروع الخبرات يوفر قاعدة بيانات ثابتة ألساتذة ومدربي »التطبيقي«
إنهاء فترة تعبئة االستمارات في يناير المقبل

عبدالجادر: خدمة اإلنترنت الالسلكي قريبًا في المكتبات 
لتلبية احتياجات الطلبة و»أعضاء هيئة التدريس«

فيما عدا 3 مكتبات في »التمريض« و »الطاقة« و »المعهد الصناعي«

السماك: مبنى »االتصاالت« الجديد يواكب التطور التكنولوجي
محمد الخالدي

ضمن اجراءات املراحل التمهيدية لتس����لم املبنى اجلديد 
للمعهد العالي لالتصاالت واملالح����ة، عقد اجتماع بن ادارة 
املعهد متمثلة في مدير املعهد م.عباس السماك والفريق الفني 
املكلف مبتابعة مشروع اجهزة انظمة املباني الذكية للمبنى 
اجلديد للمعهد وبحضور مدير التقنيات واحلاسب اآللي سالم 
الدالل، ومتت مناقش����ة املواصف����ات الفنية املطلوبة لتجهيز 
مبنى املعهد اجلديد لتتماشى مع املواصفات العاملية احلديثة 
وط����رح هذه البنود اخلاصة بأنظمة املباني الذكية الصوتية 
واملعلوماتية والوس����ائط املتعددة والشبكات وعرضها على 
الش����ركات املتنافس����ة للتكفل بتجهيز واعداد انظمة املباني 
الذكي����ة في املبنى اجلديد بحيث تك����ون من الفصول الذكية 
ذات السمة االلكترونية احلديثة املتطورة من خالل شاشات 

عرضها ووسائلها التعليمية.

محمد هالل الخالدي
أعلن عميد المكتبات والتقنيات بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن 
عبدالجادر أن العمادة تعمل على تلبية جميع 
االحتياجات في مجال خدمات المعلومات 
التعليمية للطالب والعاملين  والتقنيات 
وأعضاء هيئة التدريس والتدريب واإلشراف 
على تلبية احتياجات مراكز العمل وتنظيم 
النظم  المقتنيات والتجهيزات باستخدام 
اآللية، باإلضافة إلى إعداد تقارير البرامج 
والخدمات المستقبلية والمقترحات ألنشطة 
العمادة التي تتماشى مع األهداف العامة 
للهيئ���ة، وأوضح د.عبدالج���ادر أنه بعد 
تحول إدارة المصادر التعليمية إلى عمادة 

المكتبات والتقنيات، فإن العمادة تنقسم إلى قسمين األول 
عمادة شؤون المكتبات وتضم تحت مظلتها خمسة أقسام 
وهي قس���م المتابعة والتعاون الخارجي وقسم الفهرسة 
والتصنيف وقسم تنمية المقتنيات وقسم الدوريات وقسم 
الليبرانت، والثاني عمادة ش���ؤون التقنيات وتضم قسم 
اإلنتاج وخدمات التقنيات وقسم الوسائط التعليمية وقسم 

األجهزة التعليمية.
وأضاف د.عبدالجادر ان التنسيق مع المكتبات يتم عن 
طريق االتصال األفقي من خالل قسم الخدمات الفنية والمتابعة 
عن طريق الزيارات الميدانية المنتظمة والتواصل المستمر، 
أو االتصال الرأس���ي باللقاءات الدورية المباشرة في بداية 
كل سنة للتعارف، ولقاءات أخرى الستعراض المعلومات 
وطرح اآلراء والمقترحات لالرتقاء بالعمل، كما ان المكتبات 
ترتبط مع بعضها عن طريق شبكة معلوماتية إلكترونية 

بنظام المكتبات اآللي أو ما يسمى بنظام »األفق«.
وأشار د.عبدالجادر إلى أهم العقبات التي تواجه العمادة 

وهي أعداد الموظفين المتخصصين غير 
كاف سواء بتخصص المكتبات أو التقنيات، 
كما أنها تعاني نقصا شديدا في أعداد الموارد 
البشرية وهذا كله يؤدي إلى إعاقة تقديم 
خدماتنا على الوجه األكمل فعلى س���بيل 
المثال لدينا مكتبات ووحدات تقنيات مغلقة 
وأخرى يديرها أمناء غير متخصصين، كما 
أن ضعف الميزانيات المخصصة للعمادة 
التي على أساسها نعمل على تطوير مكتباتنا 
بتوفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
في هذا المجال، باإلضافة إلى ضيق السعة 
المكانية التي تسمح لنا باستقبال موظفين 
جدد للعمادة، أما عن الرؤية المستقبلية 
فأكد د.عبد الجادر ان رؤية العمادة تكمن 
في س���رعة اختيار العمداء المس���اعدين ورؤساء األقسام 
الفنية حتى يتم ترتيب وتنظي���م األمور اإلدارية والفنية 
واالهتمام بأوض���اع المكتبات ووحدات التقنيات وتطوير 
العاملي���ن لدينا باطالعهم على تجارب الدول المتقدمة عن 
طريق وض���ع برامج للزيارات لمكتب���ات عالمية وعربية 
وإلحاقهم بدورات خارجية، واالهتم��ام باالشتراك بقواعد 
بيانات مرك���ز الليبرانت من كبريات الش���ركات العالمية 
لخدمة الباحثين من أعضاء الهيئة التدريس���ية والطلب��ة 
والطالب��ات، والعم��ل على تس���ليط الض���وء على أهمية 
الق�����راءة والبحث العمل��ي بوضع برامج إعالمية وندوات 
ومنش�����ورات لتشجيع الق��راءة واالس���تفادة من خدمات 
مكتباتن��ا، ولجذب مستفيدين ج��دد للمكتبة فقد تم وضع 
خدم��ة االنترن��ت الالسلك��ي بالمكتب��ات التي قاربت على 
التشغيل بجميع المكتبات ماعدا ثالث مكتبات جار االنتهاء 
منها وهي مكتب���ة التمريض ومكتبة معهد الطاقة ومكتبة 

المعهد الصناعي بالشويخ.

د.حسن عبداجلادر

م.عباس السماك

 محمد هالل الخالدي
أكد مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
الهيئة  أن  الرفاع���ي  د.يعقوب 
ساعية قدما في مشروع اخلبرات 
ألعض���اء هيئت���ي التدري���س 
والتدريب حيث بدأ العمل به في 
أول نوفمبر 2007 ومت خالل تلك 
الفترة اجناز العديد من اخلطوات 
واإلجراءات منها تأسيس موقع 
للمشروع على االنترنت للهيئة 
وإعداد وتصميم استمارة يتم 
تعبئتها الكترونيا مبعرفة عضو 
التدريس والتدريب وقد  هيئة 
قام عدد كبير من أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب بتعبئة هذه 
االستمارات الكترونيا موضحا 
اس���تمرار العم���ل ف���ي تعبئة 
البيان���ات حتى نهاي���ة 2010. 
وأوضح د.الرفاعي أن املشروع 
يهدف إلى معاونة اإلدارة العليا 
في االستعانة بخبرات أعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب في 
تنفي���ذ املهام املوكل���ة للهيئة، 
وترشيح أعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب في اللجان املشتركة 
بن الهيئة والهيئات احلكومية 
القطاع اخلاص،  ومؤسس���ات 
الهيئة  ووضع سياسة تطوير 
وتوفير أعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب في التخصصات التي 
تعاني الهيئة من وجود نقص 
فيها، كما يهدف املش���روع إلى 
حتقي���ق االس���تفادة القصوى 
التدريس  من أعضاء هيئت���ي 
والتدريب ومبا يسهم في حتقيق 
نهضة علمية ش���املة للهيئة، 
والتعاون والتفاعل العلمي مع 
املناظرة على  العلمية  اجلهات 
املس���توى احملل���ي واإلقليمي 

والعربي والعاملي. 
وأكد د.الرفاعي أن املشروع 
سيحقق نقلة نوعية في مجال 

والتدريب إلى االتصال أو العمل 
به����ا، واعتماد كل ما يس����تجد 
من أم����ور أكادميية. وفي ختام 
تصريحه شدد د.الرفاعي على 
جميع أعضاء هيئتي التدريس 
التفاعل مع  والتدريب ضرورة 
هذا املشروع وإعطائه االهتمام 
الكافي واإلس����راع ف����ي تعبئة 
اس����تمارة النم����وذج اآللي قبل 
نهاية شهر يناير2010، موضحا 
الرئيس����ي  العم����ل  أن فري����ق 
ملش����روع اخلبرات يعمل حاليا 
على زيارة كليات ومعاهد الهيئة 
وعقد لقاءات مع أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب للتعرف على 
املشاكل التي تواجههم عند تعبئة 
استمارة البيانات اخلاصة بهم، 
وأولى تلك الزيارات ستكون يوم 
الثالثاء املقبل املوافق 2009/11/10 
التكنولوجية  الدراسات  بكلية 

بالشويخ.

والتدريب وتوفير برنامج باحث 
الكتروني ملعاون����ة املختصن 
واإلدارة العليا في االس����تعانة 
بخبرات أعضاء هيئتي التدريس 
والتدريب. وأضاف أن املشاركة في 
هذا املشروع ستساهم إيجابيا في 
اعتماد اإلجراءات اخلاصة بأعضاء 
التدري����س والتدريب  هيئت����ي 
بالهيئة، كالتقدم بطلبات اإليفاد 
في مهام رس����مية أو علمية أو 
دورات تدريبي����ة، واالعتم����اد 
الرس����مي جلميع املس����تندات 
املطلوبة للجان الترقيات العلمية 
بالهيئة، واألولوية في الترشيح 
لعضوية اللجان املختلفة، كذلك 
الن����دب واإلعارة داخل  قرارات 
وخ����ارج الهيئة، واملوافقة على 
طلب مشروعات البحوث العلمية 
واعتماد السيرة الذاتية من الهيئة 
التي  للجهات احمللية والدولية 
يحتاج أعضاء هيئتي التدريس 

توفير قاعدة بيانات تضم أعضاء 
التدري����س والتدريب  هيئت����ي 
الش����خصية  تتضمن بياناتهم 
العامة والدقيقة  وتخصصاتهم 
العلمي����ة واملهنية،  وخبراتهم 
وتوفير كتاب سنوي محدث يضم 
بيانات أعضاء هيئتي التدريس 

د.يعقوب الرفاعي


