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صرح مدير مركز اللغات بالوكالة ابراهيم نصير بأن مكتب 
االستش����ارات والدورات التدريبية قد قرر عقد دورات توفل 
لهذا الفصل الدراسي حيث ستعقد هذه الدورات يوم اخلميس 
باختبار لتحديد املستوى 17 اجلاري وذلك لتعريف الطلبة على 
نقاط الضعف لديهم ومن ثم التركيز على هذه النقاط كما أشار 
نصير الى أن الدورات ستبدأ 20 اجلاري خالل الفترة املسائية 
وستكون الدورة األولى التوفل احمللي اخلاصة لطلبة املاجستير 

للطلبة املتقدمني للدراسة في الكويت ودورة التوفل الثانية 
التوفل الدولي لطلبة الثانوية وطلبة املاجستير الراغبني في 
احلصول على بعثة دراسية خارج الكويت وذلك حتى يتفادوا 
التأخير بعد تخرجهم واستكمال شروط البعثات واستغالل 
الدورة الجتياز اختبار التوفل واضاف نصير أن املركز يقدم 
التوفل ملستوى واحد فقط وباستطاعة الطالب دخول االختبار 

في أي وقت خالل الدورة أو بعد انتهائها.

بدء دورات التوفل 20 الجاري

اإلعالن عن خطة 
الشواغر نهاية العام

ازدحام شديد

باركت مدي����رة ادارة البعثات 
في وزارة التعليم العالي س����امية 
الرميح للطلبة والطالبات الكويتيني 
املقبولني للدراس����ة في جامعات 

استراليا ونيوزيلندا.
ولفتت الرميح في تصريح خاص 
ل� »األنباء« ان من صلب اهتمام ادارة 
البعثات متابعة الطلبة الدارسني في 
اخلارج والتواصل معهم، وكذلك 
في حال وجود اي رؤساء مكاتب 
خالل فت����رة اجازتهم في الكويت 
تتواصل معهم ادارة البعثات في 
تنظي����م لق����اءات تنويرية دورية 
للتواص����ل بني الطلب����ة ومكاتبنا 
الثقافية، مؤكدة ان ادارة البعثات 
على امت االس����تعداد لالستمرارية 
والتعاون ملصلحة الطالب الكويتي. 
وكشفت الرميح ل� »األنباء« ان ادارة 
البعثات تعك����ف حاليا على اعداد 
خطة الشواغر والتي يتم االعالن 
عنها في نهاية العام امليالدي احلالي. 
وفيما يخص ما اثاره بعض الطلبة 
خالل اللقاء عن امكانية التحويل 
بني التخصصات اكدت الرميح ان 
الئحة البعثات تنص على انه يجوز 
لطالب البعثة تغيير تخصصه املوفد 
من اجله مرة واحدة شرط اال يؤثر 
ذلك على موعد تخرجه، وال يجوز 
تغيير التخصص اذا كان الطالب في 

السنة النهائية من دراسته.
موضحة ان تغيير التخصصات 
البد ان يكون ضمن التخصصات 
التي وضعتها ادارة البعثات بعد 
موافقة االدارة عليها وان يكون هناك 
مس����ببات مقنعة تقتنع بها جلنة 
البعثات فيما يخص اسباب التغيير 
وبع����د ان يصدر املكت����ب الثقافي 
توصيته ومن ثم يكون القرار للجنة 

البعثات بوزارة التعليم العالي.

مت تنظيم اللقاء التنويري داخل 
صالة التسجيل املوجودة في الدور 
االرضي ب����وزارة التعليم العالي 
»مبنى 1« وشهدت الصالة ازدحاما 
شديدا من الطلبة والطالبات الذين 
حضروا اللقاء مع اولياء امورهم 
ولم تكف لتلك االعداد الكبيرة مبا 
اضطر الكثير منهم للوقوف طيلة 
مدة اللقاء فضال عن تواجد اعداد 
القاعة لعدم وجود  كبيرة خارج 
اماكن لهم مبا حرمهم من حضور 
اللقاء واالستماع الى ما دار فيه، 
وفور انتهاء اللقاء اشتكى عدد من 
الطلبة واولياء امورهم ل� »األنباء« 
لسوء التنظيم وعدم اختيار املكان 

املناسب لعقد اللقاء التنويري.

أجواء مشحونة شهدتها الجمعية العمومية لرابطة أعضاء هيئة التدريسخالل لقاء تنويري للطلبة المقبولين في بعثات أستراليا و نيوزيلندا

األثري: نظام التعليم األسترالي متميز وعلى الطلبة
 التسجيل في التأمين الصحي واختيار السكن المناسب

فوز الكندري والعجمي والمطيري والحنيان 
والعوضي والصالح والعجمي في رابطة »التطبيقي«

 محمد هالل الخالدي
انتهت انتخابات رابطة أعضاء هيئة التدريس 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يوم 
أمس بفوز د.محمد الكندري باملركز األول ود.معدي 
العجمي باملركز الثاني عن كلية التربية األساسية 
ود.أحمد املطي���ري باملركز األول ود.أحمد احلنيان 
باملركز الثاني عن كلية الدراسات التجارية ود.وليد 
العوض���ي باملركز األول وم.رع���د الصالح باملركز 
الثاني عن كلية الدراس���ات التكنولوجية ود.فهاد 
العجمي ع���ن كلية العلوم الصحية. وقد ش���هدت 
االنتخابات تنافس���ا قويا بني املرشحني لهذا العام 
أسفرت عن دخول ثالثة وجوه جديدة للرابطة بدال 
من رئيس الرابطة السابق د.فيصل احلمد الذي لم 
يتقدم للترشيح لهذه االنتخابات، كما شهدت خروج 
أمني سر األربطة السابق د.حسني عوض ود.محمد 
عبدالقادر ف���ي حني حافظ م.رعد الصالح ود.وليد 
العوضي ود.محمد الكندري على أماكنهم في الهيئة 
اإلدارية ودخول د.أحمد املطيري ود.معدي العجمي 

ود.أحمد احلنيان ألول مرة.
وكان اجتماع اجلمعية العمومية العادية لرابطة 
أعضاء هيئة التدري���س في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب قد شهد أجواء مشحونة بالصراخ 
واالنفعال خالل مناقشة التقريرين املالي واإلداري، 
في حني أكد رئيس الرابطة السابق د.فيصل احلمد 
خالل انعقاد اجلمعي���ة العمومية العادية على أن 
هدف الرابطة هو إرساء التطوير والتنمية في الهيئة 
العام���ة للتعليم التطبيق���ي والتدريب والذود عن 
مصالح أعضاء هيئة التدريس ورفعة شأن التطبيقي 
ومس���اواتها بجامعة الكويت السيما وأنه ال فارق 
بينهما مضيفا أن األحداث السياسية التي متر بها 

البالد تؤثر على عمل الرابطة وأدائها.
بعد ذلك مت فتح باب النقاش على التقرير اإلداري 
وكان د.حس���ني الهدبة من كلية التربية األساسية 
أول املتحدثني حيث س���أل عن س���بب عدم عرض 
التقري���ر اإلداري واملالي للرابط���ة قبل موعد عقد 
اجلمعية العمومية، وعن كيفية التحدث عن الئحة 
الوظائف اإلشرافية كإجناز وهي لن تطبق إال بتاريخ 

.2010/4/1
كما انتقد د.الهدبة شغل أحد أعضاء الهيئة اإلدارية 
للرابطة السابقة منصب مدير مكتب التدريب امليداني 
بكلية الدراس���ات التكنولوجية متسائال هل هناك 
تنفيع في هذه العملية؟ ورد نائب رئيس الرابطة 
م.رعد الصالح على هذه التساؤالت بقوله انه مت إقرار 
الئحة الوظائف اإلشرافية وستطبق في شهر أبريل 
من عام 2010 بعد أن مت إجراء العديد من التعديالت 
عليها، معتبرا االستفسار عن وجود عالقة تنفيعية 

لشغله منصب مدير مكتب التدريب امليداني بكلية 
الدراسات التكنولوجية محاوالت للضغط االنتخابي 
قائال: إنني أدرت هذا املكتب ملدة عشر سنوات ولم 
يتقدم إلي أحد وحظيت مبوافقة جميع عمداء الكلية 
خالل الفترة السابقة دون مطالبات لي بذلك مشيرا 
إلى أن هذا املنصب ال يدخل ضمن الئحة الوظائف 
اإلش���رافية وال أي الئحة أخرى فهو عمل تطوعي 

يتم احلصول عليه مبقابل مادي.
ثم انتقد في مداخلة له عضو اجلمعية العمومية 
ومرشح كلية التربية األساسية النتخابات الرابطة 
د.بدر اخلضري وضع صورة كاريكاتير عن تهديد 
طالبة لألستاذ بفضيحة جنسية إذا لم يسمح لها 
بالغش أثناء االختبار وذلك في مجلة الرابطة معتبرا 
ذلك سلوكا غير حضاري ويسيء لألساتذة والطالبات 
كما انتقد مقالة ألحد األس���اتذة تتكلم عن الوضع 

السيئ في الهيئة.
فرد مدير حترير مجلة الرابطة د.منصور السعيد 
بالقول بالنس���بة للكاريكاتير فه���و فن له أبعاده 
املختلفة، وأي ش���خص قد يتناول الكاريكاتير من 
زاوية هو يراها وال يراها غيره فنحن نرى أن هذا 
األمر يجعل بعض الطلبة يسيطرون على األساتذة 

دون وجود الئحة للباس احملتشم.
ومن جانبه طالب رئيس الرابطة د.فيصل احلمد 
بوضع الئحة للباس احملتشم وأخرى تنظم عالقة 
الطالب بعضو هيئة التدريس خصوصا أن مشاكل 
الطالب مع عضو هيئة التدريس كثيرة مؤكدا على 
أن جمي���ع املقاالت تعبر ع���ن رأي كتابها وأي أمر 
ينشر في الرابطة ال يعبر عنها إمنا عن رأي كاتبها 

مادام ذلك في حدود األدب العام.
كما تطرق د.اخلض���ري إلى صرف مبالغ ألمني 
سر الرابطة كتس���ديد أتعاب محاماة متسائال هل 
هي لقضايا شخصية أم تهم أعضاء هيئة التدريس 
والرابطة؟ فرد نائب الرئيس م.الصالح قائال »جميع 
القضايا املقصودة هي ليست قضايا شخصية إمنا 
تتعلق بأعضاء هيئة التدريس، وان هذه املس���ألة 
قد طرحت منذ عام ونصف العام وإثارتها في هذه 
الفترة هي للتكسب االنتخابي« واستعرض قرارات 
اجتماعات الرابطة مبوافقة جميع أعضائها املتعلقة 
بتسديد أتعاب محاماة للقضايا املرفوعة ضد الهيئة 
اإلدارية وكل القرارات املتعلقة بهذا امللف خصوصا 
القرار الذي ينص على صرف مستحقات ألمني سر 
الرابطة لتس���ديد أتعاب احملامني في القضايا غير 

الشخصية والتي حصل فيها على حكم البراءة.
واستفسر الصالح من اخلضري بإرساء طباعة 
مجلة الرابطة لصالح شركة أحد أقربائه عندما كان 

أمني سر الرابطة، ونفى د.اخلضري ذلك.

 آالء خليفة
رحب رئيس املكتب الثقافي في استراليا 
د.احمد األثري بالطلبة والطالبات املقبولني 
ف����ي بعثات اس����تراليا ونيوزيلندا، وبارك 
له����م قبولهم ف����ي اجلامعات االس����ترالية 
والنيوزلندية، وذل����ك في اللقاء التنويري 
الذي عقدته وزارة التعليم العالي مببنى 1 
في ال����وزارة بحضور مديرة ادارة البعثات 
سامية الرميح.ووجه حديثه للطلبة قائال: 
البد أن تدرك����وا أن العلم وحده هو طريق 
الرقي والتقدم وسبيل الفهم، فاحرصوا على 
تلقي العلم مبا متلكون من جهد وقدرات، مع 
ضرورة االندماج الثقافي مع ثقافة الدولة 
املضيفة التي تتلقون فيها العلم واملعرفة 
وذلك لنقل ما هو جيد ومناسب منها لبلدنا 
احلبيب لتساهموا في تطوير الكويت علميا 
وثقافيا من جانب ومن جانب آخر أن تنشروا 
الثقافة الكويتية وتكونوا خير سفراء وخير 

صورة متثل بلدنا احلبيب.
ومن جانب آخر قال د.األثري: ولضمان 
حتصيلكم العلمي والثقافي املتميز والذي 
تسعى لتحقيقه وتوفيره لكم وزارة التعليم 
العالي فيجب عليك����م التعاون والتواصل 
املستمر بينكم وبني مكتبكم الثقافي من خالل 
احلرص على تزويد املكتب الثقافي بعناوينكم 
وأرقام هواتفكم وبريدكم االلكتروني حتى 
نستطيع أن نذلل اى عقبات تواجهكم، إضافة 
إلى وضعكم وإعالمكم بكل ما يس����تجد من 
أمور أو أنشطة تقوم بها سفارة الكويت أو 

املكتب الثقافي في استراليا ونيوزلندا.
ولفت د.األث����ري ان للمكتب العديد من 
املهام ومن ضمنها االهتمام بالشؤون الطالبية 
واخلاصة باإلشراف على الطلبة الكويتيني 
الدارسني في استراليا ونيوزيلندا وترتيب 
الدارس����ة للطلبة الكويتيني في اجلامعات 
واملعاهد االسترالية والنيوزلندية باالضافة 
العلمية وس����داد  الش����هادات  الى تصديق 
الرسوم الدراسية املستحقة على املوفدين 
في اجلامعات واملعاهد االسترالية وصرف 
املخصص����ات املالية وفق����ا للوائح والنظم 

املعمول بها.

وع����ن نظام التعليم في اس����تراليا قال 
د.األثري: في أستراليا سيقابلك نوع فريد 
من التعليم � أس����لوب دراسة يشجع علي 
التفكير املس����تقل املبدع اخلالق. وستنمي 
مهارات تأتيك بفائدة � أكادمييا، ش����خصيا 

وعمليا.
متابعا: يتميز نظام التعليم االسترالي 
عن غيره م����ن دول العالم بنظام املؤهالت 
االسترالي )AQF( وهو نظام وطني شامل 
أسسته الدولة للربط بني مؤسسات التعليم 
واملؤهالت. وهو يشمل اجلامعات والتدريب 

املهني باإلضافة إلى املدارس.
ويسمح نظام املؤهالت االسترالي باالنتقال 
من مستوى دراسي إلى آخر ومن مؤسسة 
تعليمية إلى أخرى بس����هولة مادام الطالب 

يستوفي شروط اإلقامة.
ويوفر نظام املؤهالت االسترالي املرونة في 
تخطيط املستقبل املهني ويشجع على التعليم 
املستمر مما يساعد الطالب على التأقلم مع 

التغيرات املهنية وأسلوب املعيشة.
ينص نظام املؤهالت االس����ترالي على 
بالتقييم واالعتراف  التعليمات اخلاص����ة 
مبؤهالت مثل الدبلوم والدرجات اجلامعية. 
فمث����ال ميكن للطالب احلصول على رصيد 
يعادل اخلبرة واملعرفة املكتسبة من خالل 

التدريب أو احلياة املهنية ميكنهم من تكملة 
الدراسة وبعد إمتام معادلة املؤهالت وحتديد 
مس����تواها ميكن نظام املؤهالت االسترالي 
الطالب من اختيار املستوى واملؤهل الدراسي 
املناس����ب في أي مكان في استراليا. وحتى 
إذا أمت الطالب حتصيال جزئيا حتت نظام 
املؤهالت االس����ترالي فإنهم يحصلون على 

.)of Statement Attainment(كشف إجناز
وفيما يخص الس����كن في بلد االبتعاث 
وضح د.األثري: يتوافر السكن بعدة أشكال 
وعلى الطالب أن يختار السكن األنسب له 
مبا يحقق راحته واستقراره من جهة ومبا 
يخدم مس����يرته التعليمية من جهة أخرى، 
إذ يجب مراعاة قرب الس����كن من اجلامعة، 
والتكلفة واألمان وغير ذلك من االعتبارات 

املهمة.
تتاح عدة خيارات للسكن اجلامعي، منها: 
األقسام الداخلية اجلامعية: وهو سكن خاص 
الش����قق اجلامعية: وهي  بطلبة اجلامعة. 
مخصصة لطلبة الدراسات العليا واملتزوجني. 
السكن اخلاص: وهي البيوت والشقق املعدة 
لإليجار. الس����كن العائلي: وهو ما يتضمن 

استئجار غرفة مع عائلة.
الفتا الى ان الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 
18 عاما البد ان يسكنوا في السكن العائلي 

وبع����د إمتام عام تكون له����م حرية اختيار 
السكن املناسب لهم من أنواع السكن السالف 

ذكرها.
وبالنسبة للخدمات الصحية قال د.األثري: 
ان اخلدمات الصحية ليست مجانية لألجانب 
وعلى الطالب أن يس����جل مع هيئة التأمني 
الصحي اخلاصة بالطلبة األجانب، حيث ان ذلك 
هو من شروط احلصول على تأشيرة الدخول 
بالنسبة للدارس����ني على حسابهم اخلاص 
 اما املبتعثون فيتم التأمني عليهم تلقائيا.

 وعند احلاجة إلى العالج في أستراليا، يقوم 
الفاتورة األصلية املرسلة  الطالب بإرسال 
إليه من التأمني الصحي لتعويضه عن املبلغ 

املدفوع.
وفيما يخص احلسابات املصرفية أوضح 
د.األثري: انه يتوجب على املبتعث أن يبادر 
فور وصوله إلى بلد الدراسة بفتح حساب 
مصرفي في أحد املصارف القريبة إليه وذلك 
لالس����تفادة من مزايا احلساب من شيكات، 
وبطاقات ائتمان، وصراف آلي، والتحويل 
عبر اإلنترنت، وغيرها. السيما ان التعامالت 
املالي����ة غالبا ما تك����ون ببطاقات االئتمان 

والشيكات.
والبد أن يزود املكتب الثقافي مبعلومات 
حس����ابه املصرفي حتى يتمكن من حتويل 
مخصصاته إلى حسابه في املواعيد احملددة 
لذلك، وكذلك إحاطته بأية تغييرات قد تطرأ 
على عنوانه املصرفي، الفتا الى ان الطالب 
يحصل عل����ى مبلغ 4 آالف دوالر في اليوم 
الثاني لفتح حسابه البنكي، 2900 دوالر راتبه 
الش����هري و500 دوالر بدل كتب و600 بدل 
مالبس وذلك في الشهر األول فقط من وجوده 
ولكن بدءا من الشهر الثاني يحصل الطالب 

على مبلغ 2900 دوالر راتبه الشخصي.
ويتوج����ب علي����ه التعرف عل����ى نظام 
املصارف في بلد االبتعاث، ومراعاة وجود 
رصيد في حسابه لتغطية الشيكات وتغطية 
السحوبات ببطاقات االئتمان، حتى ال يقع في 
مشاكل مالية هو في غنى عنها.وان يراعي 
املبتعث عدم حمل مبالغ كبيرة نقدا واستعمال 

البطاقات أو الشيكات السياحية. 

)سعود سالم(د.أحمد األثري وسامية الرميح خالل اللقاء
أحد اعضاء هيئة التدريس في»التطبيقي« خالل عملية التصويت في االنتخابات


