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الجامعــــة
والتطبيقي

د.عماد العتيقي ود.جواهر املضحكي خالل اللقاء

المضحكي: جودة التعليم مسؤولية 
المؤسسة التعليمية وفق أسس معينة

محمد المجر
أقامت األمان����ة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة 
محاضرة حملت عنوان »نش����اط هيئة ضمان جودة 
التعلي����م والتدريب في مملك����ة البحرين« من تقدمي 
الرئيس����ة التنفيذية للهيئة د.جواهر املضحكي، في 
غرفة جت����ارة وصناعة الكويت، وبحضور أمني عام 
مجلس اجلامعات اخلاصة د.عماد العتيقي الذي ناب 
عن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي رئيس����ة 
مجلس اجلامعات اخلاصة د.موضي احلمود ومبشاركة 
عدد من األس����اتذة واملتخصص����ني في ضمان جودة 

التعليم في الكويت.
في البداية استعرضت الرئيسة التنفيذية لهيئة 
ضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين 
د.جواهر املضحكي عرضا مختصرا عن عمل وأهداف 
الهيئة إذ قالت: جودة التعليم تقع على مس����ؤولية 
املؤسس����ة التعليمية ويجب أن تكون وفق أس����س 
ومؤشرات معينة وفي اآلونة األخيرة أنشئت الكثير 
من املؤسسات اخلاصة بجودة التعليم حول العالم 
والسبب في ذلك هو احلاجة لهذا األمر في ظل زيادة 
أعداد الطلبة ووجود حاجة لتقييم البرامج املوجودة 
في اجلامعات املختلفة عالوة على زيادة الطلب على 
التعليم العالي والعوملة والتنقل بني البلدان للدراسة 

والعمل وهذا حاصل في الوقت احلالي.
وأضافت املضحكي أنه في مملكة البحرين مت وضع 
املشروع الوطني إلصالح التعليم واالقتصاد، مشيرة 
إلى أن هذا املشروع وضع بتوجيه من ولي عهد مملكة 
البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، مضيفة: هناك ثالثة 
أعمدة له وهي اصالح سوق العمل وإصالح االقتصاد 
وتطوير التعليم، ويتم ذلك بناء على ثالث مراحل هي: 
تشخيص الوضع، وحتديد املبادرات، وتنفيذ اخلطة، 
وكان هناك تعاون مع الشركاء العامليني من بريطانيا 
وأستراليا، موضحة ان الهيئة بدأت عملها عام 2008 
وهي هيئة حكومية مستقلة رسالتها مراجعة وتقييم 
ودع����م األداء في القطاعني الع����ام واخلاص وضمان 

اجلودة في التعليم ومن أهم أهدافها وضع املؤشرات 
واآلليات واملبادئ التوجيهية لقياس جودة األداء إضافة 
إلى مراجعة وحتدي����ث البيانات ووضع االختبارات 
الوطنية وضرورة التأكيد على مبدأ الشفافية حول 
وضع النظام العام للنظام التعليمي والتدريبي في 
البحرين وإصدار تقرير سنوي يتضمن وجهة نظر 
الهيئة بنظام التعليم. وبينت املضحكي أن هناك أربع 
وحدات رئيسية في الهيئة إذ ان هناك وحدة ملراجعة 
أداء املدارس ووحدة مؤسسات التدريب املهني وأخرى 
ألداء مؤسس����ات التعليم العالي ووحدة االمتحانات 
الوطنية وقد وضعت الهيئة خطة عمل طويلة املدى 
ومت اجناز الكثير من األمور حتى نهاية أكتوبر املاضي 
إذ ان����ه مت مراجعة 50 مدرس����ة حكومية في املرحلة 
التجريبية ومت االنتهاء من مراجعة 72 مدرسة حكومية 
في املرحلة الفعلية وإصدار 40 تقريرا وعلى مستوى 
مؤسسات التدريب املهني متت مراجعة 24 مؤسسة 
وإصدار 20 تقريرا كما متت مراجعة 7 من مؤسسات 
التعلي����م العالي ومت إصدار 4 تقارير كما مت االنتهاء 
من مراجعة 12 برنامجا أكادمييا في بكالوريوس إدارة 
األعمال، وحرصنا على البدء في هذا التخصص لكثرة 
الراغبني في دراسة هذا التخصص، كما أنهينا االختبار 
الوطني األول للصف الثالث والسادس االبتدائي ونعمل 
حاليا لالختبار الثاني لشهر مايو املقبل واملخصص 
للصف التاسع اإلعدادي. ولفتت املضحكي الى إطار 
التقيي����م املتبع في عملية تقييم األداء واوضحت ان 
هناك عدة أمور نتط����رق لها في عملية التقييم مثل 
املنهج الدراسي وكفاءة البرنامج واملعايير األكادميية 
للخريجني وفاعلية عمليات ضمان اجلودة وإدارتها، كما 
أننا نهدف من عملنا في الهيئة إلى الرؤية االقتصادية 
املوضوع����ة في الدولة للعام 2030 وهي االنتقال من 
االقتصاد القائم عل����ى الثروة النفطية إلى االقتصاد 
املنتج والقادر على املنافسة عامليا، ودورنا في الهيئة 
من عرض التقارير هو رفع الوعي ومستوى اجلودة 

وبالتالي رفع مستوى اخلريجني.

أمانة الجامعات الخاصة نّظمت ندوة نشاط هيئة ضمان جودة التعليم بالبحرين

محمد المجر
طالب امني سر االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العام����ة للتعليم التطبيقي والتدريب خالد العماوي 
ادارة الهيئة بضرورة تخفيض نسب القبول ألبناء 
الشهداء واألسرى من الطلبة الراغبني في التسجيل 
بكليات ومعاهد الهيئة مبا نس����بته 5% وذلك تقديرا 
من ادارة الهيئة لذكرى هؤالء الش����هداء الذين قدموا 
للكويت خدمات جليلة وضحوا بأرواحهم فداء لتراب 
الكويت، ورأفة بهؤالء الطلبة والطالبات الذين حرموا 

من آبائهم ابان الغزو الصدامي البائد. واشار العماوي 
الى ان ما قدمه الشهداء واالسرى فداء للكويت يستحق 
ان نقدم البنائهم الغال����ي والنفيس لتعويضهم عن 
احلرمان الذي عانوا منه بعد استش����هاد آبائهم، وان 
منح تلك الشريحة تخفيض بنسبة 5% عند تقدمهم 
للتسجيل في الهيئة يعد تقديرا وعرفانا لتلك الشريحة 
وتضحيتها، موضحا ان تلك الشريحة من املتقدمني 
للهيئة نحو 20 طالبا وطالبة فقط، وان هذا التخفيض 

لن يؤثر على سياسة القبول بالهيئة.

اتحاد »التطبيقي« لتخفيض نسب القبول 
ألبناء الشهداء واألسرى بنسبة %5

اعلنت وزارة التعليم العالي عن اسماء 4 
من طلبة الدراسات العليا وعليهم مراجعة 
الوزارة بالسرعة املمكنة للضرورة وهم: 
فاطمة عبدالرحمن الشالحي، هاني حسني 
الزيد، خال����د عبدالعزيز مرداس العجمي، 

احمد عبداهلل احمد محمد عبدالرحيم.

»التعليم العالي« 
تدعو 4 طالب لمراجعتها

ممثلو القوائم املشاركون في اللقاء

د.عبداهلل الفهيد يتسلم درعا تكرميية من طلبة املنح الدراسية

القوائم الطالبية: نرفض أي محاوالت لشق نسيج المجتمع

طلبة المنح كرّموا الفهيد: اإلدارة خففت وطأة الغربة علينا

»التطبيقي«: الدراسة في مقرات العارضية عام 2011

شارع محمد بن القاسم وضاحية 
صباح الناصر ومير من خالله 
طريق شرق العارضية يتم فوقه 
انشاء جسر مشاة للربط وتبلغ 
املساحة الكلية الرض املجمع نحو 
1 مليون متر مربع ومساحة البناء 
نحو 7 آالف متر مربع والطاقة 
االستيعابية للمجمع نحو 25000 

طالب وطالبة.
واشار املطوع الى ان مشروع 
كلية الدرسات التجارية – بنات 
– تبلغ مساحته نحو 300.000 
متر مرب���ع واملتوق���ع االنتهاء 
من املش���روع في يونيو 2010، 
الدراسات  واما مش���روع كلية 
التجارية � بنني فتبلغ مساحته 
نحو 147.000 متر مربع واملتوقع 

االنتهاء من املشروع في سبتمبر 
2010 وبالنس���بة الى مش���روع 
� بنات  التربية االساسية  كلية 
فتبلغ مساحته الكلية 255.000 
متر مربع واملتوقع االنتهاء من 
املشروع في سبتمبر 2010، واما 
كلية التربية االساس���ية � بنني 
فمساحتها الكلية نحو 247.000 
متر مربع واملتوقع االنتهاء من 
املشروع يناير 2011، مضيفا ان 
التواريخ املقترحة لبدء الدراسة 
في املقرات اجلديدة ابتداء من كلية 
الدراسات التجارية � بنني يناير 
2011 وكلية الدراسات التجارية – 
بنات يناير 2011 وكلية التربية 
االساسية – بنني سبتمبر 2011 
وكلية التربية االساسية – بنات 

سبتمبر 2011.
واكد م.املطوع ان املش���روع 
قد واجه بعض العقبات ومنها 
عدم اجناز املداخل واملخارج الى 
مواقع هذه املش���اريع من قبل 
وزارة االشغال العامة، ومشكلة 
ش���بكة مياه الش���رب، مشكلة 
توصيل شبكة مياه الري ومرور 
خطوط رئيس���ية للمياه داخل 
ارض مش���روع كلية الدراسات 
التجارية � بنني ومشكلة توصيل 
شبكة الهاتف مع الشبكة العامة 
وتأخر ايصال التيار الكهربائي 
للمشاريع وتأخر املوافقات من 

اجلهات املعنية في الدولة.
واوضح م.املطوع بان الهيئة 
مقبلة على مشروعات تنموية 

وحيوية تخدم بها ابناءها الطلبة 
س���واء التعليمية او الرياضية 
حيث ان املشاريع القادمة )قيد 
الترسية او قيد التعاقد( وهي: 
مشروع مبنى اخلدمة التعليمية 
والطالبية – الشويخ – قيد التعاقد 
العلوم  ومشروع توسعة كلية 
الصحية )بنات( – الشويخ – قيد 
املهني  التعاقد ومشروع املعهد 
)بنات( – اجلهراء – قيد الترسية 
ومش���روع معه���د التمريض – 
الشويخ – قيد التعاقد ومشروع 
مختبرات وورش بكلية الدراسات 
التكنولوجي���ة )بنني وبنات( – 
الشويخ – قيد الطرح- ومشروع 
الستاد الرياضي – الشويخ – قيد 

الطرح.

آالء خليفة
عقد االحت���اد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اجلامعة مساء أمس 
األول مؤمترا صحافيا حمل عنوان 

»مجتمعني بالنهاية«.
وقال رئيس االحتاد الوطني 
الكندري  الكويت عم���ار  لطلبة 
إن صرح االحتاد الوطني ش���هد 
عدة حم���الت وطنية طالبية في 
الس���ابق منه���ا الدوائر اخلمس 
ورفض قانون من���ع التجمعات 
وقبلها دواوين االثنني والثالثاء 
وغير ذلك، وحاليا كثرت األصوات 
التي حتاول شق نسيج املجتمع 
الكويتي وحلمته بينما هي ال متثل 

إال نفسها فقط.
وبني أن الطلبة هم من يحدثون 
األثر األكبر في الساحة السياسية 
دائما، وقال »أتينا لتسجيل موقف 
واحد لالحتاد والقوائم الطالبية 
في قضية ال يختلف عليه أي أحد 
منا وهو تأكيدن���ا على الوحدة 
الوطنية واحملافظة على نسيج 
الشعب الكويتي الواحد ورفضنا 
ألي محاوالت تهدف لش���ق هذا 

النسيج«.
وأشار الكندري إلى االعتصام 
الذي أجرته القائمة االئتالفية أمس 
في كلية اآلداب وأمام مخفر كيفان 
وقال ان ما حدث »يحز باخلاطر«، 
موضحا أن الطلبة ليسوا همجيني 
وميلكون وعيا ميكنهم من التحرك 

آالء خليفة
كّرم طلبة املنح الدراس���ية 
بجامعة الكويت مدير اجلامعة 
الفهيد على مواقف  د.عبداهلل 
اجلامعة التي من شأنها املساهمة 
وبشكل جذري في حل بعض 
العقبات التي تواجه طلبة املنح 

الدراسية.
وفي هذا الصدد قال الناطق 
الرسمي ومدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم بجامعة الكويت 
فيصل مقصيد ان الطلبة نقلوا 
ش���كر س���فاراتهم الى وزيرة 
التربي���ة ووزي���رة التعلي���م 
العالي الرئيس األعلى للجامعة 
د.موضي احلمود ومدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد وعميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب على 
الواضحة بشأن  مس���اهمتهم 
املوافق���ة على مقت���رح عمادة 
شؤون الطلبة بزيادة املخصص 

املالي لطلبة املنح الدراسية.
وبني مقصيد ان الطلبة أكدوا 

محمد هالل الخالدي
قام مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعلي���م 
د.يعق���وب الرفاع���ي بزي���ارة 
تفقدية الى املش���روع التربوي 
)كلية التربية االساسية بنني / 
بنات( مبنطقة العارضية وكان 
املدير  في اس���تقباله مس���اعد 
الهندس���ية  العام لإلنش���اءات 
م.عبدالرحمن املطوع ومهندسو 
املشاريع من الهيئة والشركات 
املشرفة على املشروع ورافق املدير 
العام باجلولة نائب املدير العام 
للشؤون املالية واالدارية صباح 
البحر ونائب املدير العام لقطاع 
التخطي���ط والتنمية بالتكليف 
د.عبدالعزيز تقي ونائب املدير 
العام للشؤون التدريب بالتكليف 
سعاد الرومي ونائب املدير العام 
للخدمات االكادميية املس���اندة 
بالتكليف د.عب���داهلل الكندري 
ومدير مكتب التخطيط واملتابعة 
العوض���ي وعميد كلية  بدرية 
الدراس���ات التجارية بالتكليف 

د.عبدالواحد اخللفان.
وقدم م.عبدالرحمن املطوع 
شرحا تفصيليا على املشاريع 
التي مت تنفيذها واالنتهاء منها 
التكنولوج���ي وهي  باملجم���ع 
»مشروع معهد التدريب االنشائي 
– جنوب الصباحية ومشروع 
مركز تدريب الدورات اخلاصة  - 
الشويخ ومشروع وتوسعة معهد 
االتصاالت واملالحة – الشويخ« 
واش���ار الى ان املجمع التربوي 
يقع مبنطقة العارضية يحيطه 
الشمال ستاد الشيخ جابر  من 
ومستشفى الفروانية وميتد بني 

للجامعة وبيان مساهمات االدارة 
اجلامعية معهم.

االدارة  ان  وزاد مقصي���د 
اجلامعية تعتب���ر طلبة املنح 
غير الكويتيني هم ابناؤنا وكذلك 
سفراء لوطنهم، وبالتالي احترام 
وتقدير اجلامعة للطلبة يأتي 
الكويت للعالقات  من احترام 
السياسية الطيبة التي جتمعها 

مع هذه الدول.
واوضح مقصيد ان االدارة 
اجلامعية استمعت كذلك لبعض 
التي من  املطالب واملقترحات 
ش���أنها ان ترفع من مستوى 
املعيشة في االسكان الطالبي 
ووعدت الطلبة بأنها لن تتردد 
في قبول املقترحات ومعاجلة 

اي عقبات تواجههم.
حضر التكرمي كل من عميد 
ش���ؤون الطلبة د.عبدالرحيم 
العام املس���اعد  ذياب واألمني 
االداري���ة غس���ان  للش���ؤون 

العصفور.

وإقامة االعتصامات وفقا حلقوقهم 
املدنية والدستور دون مخالفة.

العام  من جهته، قال املنسق 
للقائمة االئتالفية محمد العتيبي 
ان االجتم���اع ي���دل على حرص 
االحتاد على الوحدة الوطنية في 
املجتمع، مبينا أن هذا اليوم شهد 
أحداثا عديدة في كيفان حضرتها 
وسائل اإلعالم، ونأسف فعال أن 

يحدث هنا في الكويت.
العتيب���ي: »نحن  وأض���اف 
هن���ا لنثبت للش���عب الكويتي 
أننا كلنا ي���د واحدة، خصوصا 
ونح���ن بقوائمنا الطالبية منثل 
جميع ش���رائح املجتمع، ونؤكد 
الوطنية، ونطالب  الوحدة  على 

مبعاقبة كل م���ن يثير الفنت في 
دولتنا احلبيب���ة مهتدين بهدي 
النبي ژ حني أكد أن الفتنة نائمة 

لعن اهلل من أيقظها«.
من ناحيته قال منسق القائمة 
اإلسالمية بجامعة الكويت حسني 
اخلضر: »ان اجتماعنا تعبير عن 
رفضنا القاطع جلميع املمارسات 
التي نشاهدها حاليا«،  السلبية 
مؤك���دا أن احلركة الطالبية بكل 
طوائفها ترفض أي فتنة تهدف 

لضرب النسيج االجتماعي.
وأضاف »منل���ك في الكويت 
حرية إبداء الرأي، وهي احلرية 
التي يحس���دنا عليها الكثيرون، 
ولكن هذه احلرية أصبح البعض 

يستغلها حاليا وبكل أسف لبث 
سمومهم في املجتمع الكويتي من 
أجل أهواء ومصالح ضيقة، ونريد 
تذكير هؤالء بأن ما نعيشه حاليا 
من حرية في التعبير هو نعمة 
يجب عدم حتويلها إلى نقمة حتى 

ال تقتلع األخضر واليابس«.
أردنا  إذا  أنن���ا  وأكد اخلضر 
الفتن���ة فعلينا توحيد  محاربة 
مقاييس���نا، حيث انن���ا جند أن 
البعض عندما يتكلم يعتبر لدى 
غيره طائفيا، بينما لو تكلم شخص 
آخر ألصبح في نظر غيره في إطار 
حرية التعبير والرأي، بينما يجب 
أن يتم احت���رام جميع مكونات 
التفرقة  الكويتي وعدم  املجتمع 

بينها. وأك���د اخلضر أن القوائم 
الطالبية متلك حق استخدام جميع 
القنوات الرسمية والقانونية التي 
يجب عليها عبورها، دون حاجة 
الستعمال القنوات اإلعالمية التي 

قد تضخم األمور.
بدوره، قال أمني س���ر قائمة 
الوس���ط الدميوقراطي في كلية 
العلوم اإلدارية أحمد املزيعل: »ان 
الوضع احلالي ال يعجب أي أحد، 
ويبدو أحيانا وكأن اجلميع ينتظر 
من ينتشلنا والفارس املنقذ، وهذا 
خطأ، فيجب علينا جميعا حكومة 
ومجلس أمة وش���عبا وطلبة أن 
نتخذ زمام املبادرة إلصالح الوضع 

احلالي«.

خالل اللقاء ان االدارة اجلامعية 
ممثلة بعمادة ش���ؤون الطلبة 
املعني���ة س���اهمت  واالدارات 
وبش���كل واضح في تذليل كل 

الت���ي تواجههم مما  العقبات 
س���اهم وبش���كل جوهري في 
تخفيف وط���أة الغربة عليهم 

ومعاملتهم كأبناء الوطن.

وأوض���ح مقصيد ان طلبة 
املنح الذين زاروا مدير اجلامعة 
س���يوقعون على خطاب شكر 
لوزيرة التربية الرئيس االعلى 

شكروا اإلدارة الجامعية على زيادة المكافأة المالية ووجهوا خطاب شكر لوزيرة التربية
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