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قسم الكمبيوتر في »المالحة« ناقش االستعداد لالختبارات النهائية
الكندري: مواكبة التطور التقني في مجال 
المعلومات والحاسب اآللي في »التطبيقي«

 محمد هالل الخالدي
أكد نائب املدير العام للخدمات 
الهيئة  األكادميية املس���اندة في 
التطبيق���ي  العام���ة للتعلي���م 
الكندري  والتدريب د.عب���داهلل 
أن اس���تحداث قط���اع اخلدمات 
األكادميية املساندة ضمن الهيكل 
التنظيمي اجلديد للهيئة يهدف 
إل���ى توفير رؤي���ة متكاملة عن 
خدم���ات املكتب���ات واملعلومات 
التسجيل مع  وإزالة مش���كالت 
تطوي���ر نظام القب���ول وتلبية 
كل احلاج���ات الطالبية الثقافية 
واالجتماعية والرياضية من خالل 

عمادة النشاط والرعاية الطالبية عالوة على زيادة 
االنفتاح على املجتمع الكويتي بتطوير برامج املجتمع 
والتركيز على التنمي���ة املهنية واالرتقاء بأعضاء 
هيئة التدري���س والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب، كما أوضح 
د.الكندري أن عمادة املكتبات من العمادات املستحدثة 
في الهيكل اجلديد والتي من شأنها أن جتعل الهيئة 
في مصاف املؤسسات التعليمية املتقدمة وذلك عن 
طريق توفير أحدث املعلومات واملراجع والكتب في 
مكتبات الهيئة باستخدام التقنية احلديثة في عالم 
املعلومات واملكتبات واحلاسب اآللي مما يساعد على 
تطوير تكنولوجيا التعليم وزيادة خدمات اإلنترنت 
وتوفير الكتاب اإللكتروني لتسهيل املهام البحثية 
للمعلم والطالب. وأشاد د.الكندري بالدورات والبرامج 
التدريبية والتأهيلية التي تقدمها إدارة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر حيث انها تعمل على تعظيم الدور 
املجتمعي للهيئة عن طريق االهتمام بالدور اإلعالمي 
لتس���ويق برامج خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
واالهتم���ام بفتح قنوات جديدة لالتصال باملجتمع 
مبختلف ش���رائحه وفئاته وتصميم دورات تلبي 

حاجات ذوي االحتياجات اخلاصة 
ومرضى الطب النفس���ي ونزالء 
السجن املركزي وهذا ما مييز عمادة 
خدمة املجتمع في التطبيقي أنها 
تواكب املستجدات التي تطرأ على 
املجتمع الكويتي فهي املسؤولة عن 
تنمية مهاراته وقدراته في مختلف 
املجاالت احلياتية واالجتماعية 
وأك���د د.الكندري أن عميد خدمة 
املجتمع د.محم���د الدغيم ميتلك 
وعيا وتفهما ملهمته اجلديدة حيث 
يتم العمل على وضع خطة جديدة 
لتطوير أسلوب العمل بالعمادة 
مثل ضرورة التسجيل االلكتروني 
للراغبني في االلتحاق بالبرامج وإعادة النظر في رفع 
مستوى األداء للمدرسني واملدربني العاملني في هذه 
البرامج والدورات ورف���ع مكافآتهم لتكون مجزية 
وتساوي ما يقومون به من جهود واألهم أن تكون 
الدورات مواكبة للتطورات احلادثة بس���وق العمل 

وتلبي حاجات املواطنني واملقيمني.
وأضاف أنه س���تكون هناك رؤية مس���تقبلية 
لتطوير مركز تقنية املعلومات واحلاس���ب اآللي 
عن طريق زيادة خدمات احلاس���ب اآللي ألعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب مع تطوير موقع الهيئة 
ومسايرة التطور التكنولوجي أوال بأول واملساهمة 
في تطوير نظم التسجيل حيث انه كان للمركز دور 
إيجابي بتجربة التسجيل عن طريق اإلنترنت في 
الكليات وجناح عملية التصويت اإللكتروني في 
االنتخابات الطالبية التي حرص مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي على إطالق املشروع هذا العام 
مما يس���هم في دعم رس���الة العمادة التي تسعى 
دوما لتكوين احتاد طالبي تطبيقي ميثل القاعدة 
الطالبية العريضة من خالل انتخابات تتسم بالنزاهة 

واملصداقية واحليادية.

 محمد هالل الخالدي
اس���تقبل مدير عام الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
الرفاعي  والتدريب د.يعقوب 
مدير معهد االتصاالت والمالحة 
الس���ابق م.حجرف الحجرف، 
وق���د قام د.الرفاع���ي بتكريم 
م.الحجرف بحضور د.مشعل 
الفيلكاوي  المشعان ود.أحمد 
وصباح البحر وسعاد الرومي 
وذلك لعطاءاته وجهوده خالل 
فترة ادارته للمعهد، وأثنى على 
الجهود التي بذلها خالل فترة 
ادارت��ه للمعه�����د مق��دما له 
الشكر الجزيل، متمنيا له دوام 
التوفي���ق والنجاح في اعماله 

المقبلة.
من جانب آخر، عقد قس���م 
الكمبيوتر التابع للمعهد العالي 
لالتصاالت والمالحة اجتماعه 
الثاني وذل���ك بحضور مدير 
المعهد عباس السماك وقد تخلل 
االجتماع مناقشة دورات الفصل 
المقبل ومناقشة الفترة المقبلة 
من االختبارات الفصلية ورصد 
الدرجات بالوقت المحدد وتجهيز 
االختبارات والمعامل والعمل 
على جاهزيته���ا لالختبارات 
النهائية بالوقت المحدد دون 
عوائق كما تم مناقشة بعض 
بنود التقييم والترقيات وغيرها 
وتوضيحها من خالل مناقشة 
بن��ودها وباالض��افة لغي��رها 
من البنود وما يستجد من اعمال 

تهم القسم ومقرراته واعضاءه 
التي  والخط���ط واالقتراحات 

تعمل على تطوير القسم.

وفي خت���ام االجتماع ألقى 
مدير المعهد عباس السماك كلمة 
حض فيها اعضاء القسم للسعي 

ألن يكون قسم الكمبيوتر من 
الحيوي���ة والمهمة  األقس���ام 
ليس في المعه���د فقط ولكن 

بي���ن معاهد وكلي���ات الهيئة 
قاطبة لما لقسم الكمبيوتر من 
مركز ق���وة من حيث مقرراته 
المتج���ددة ومعامله المجهزة 
بأحدث األجهزة ويستخدم فيه 
احدث الوس���ائل التوضيحية 
ويحاضر في��ه شريح��ة قيمة 
من األساتذة األكفاء وكما يخدم 
خريجي قس���م الكمبيوتر من 
المختلفة من  التخصص���ات 
صياغ���ة برام���ج وتش���غيل 
وصيانة ش���ريحة كبيرة في 
المختلفة من  الدولة  قطاعات 
حكومية وخاصة، مضيفا ان 
شريحة كبيرة من اعضاء القسم 
األكفاء شغلوا ومازالوا يشغلون 
مناصب اش���رافية في المعهد 

والهيئة.
وح���رص المدي���ر على أن 
يستمر التجدد في هذا القسم 
الهادفة  من حيث االقتراحات 
والبناءة وم���ن حيث تطوير 
المناهج والمقررات ومن حيث 
العلمية  األنش���طة والندوات 

والمعارض وغيرها.
 وأكد على اهمية استمرار 
الج���و العائل���ي وروح األلفة 
والتناف���س االخ���وي في هذا 
القسم، كما عهده كأحد ابناء هذا 
القسم ليكون قسم الكمبيوتر 
في المقدمة دائما وفي الختام 
شكر الحضور وتمنى للجميع 
التوفيق لما فيه مصلحة القسم 

والمعهد والهيئة.

د.يعقوب الرفاعي مكرما م.حجرف احلجرف

الزيد: اختبارات الفاينل 9 الجاري لطلبة »التطبيقي«
 محمد المجر

أعلن رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد العام 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عبداهلل زيد الزيد ان اختبارات الفاينل 
لطلبة الكليات تبدأ في يوم الس��بت املوافق 9 

يناير وتستمر حتى تاريخ 21 اجلاري.
وأوضح الزيد انه يتوجب على الطلبة مراجعة 
مكاتب التس��جيل ليتعرف كل طالب على يوم 
وتوقيت االختبار تالشيا لوقوع أي أخطاء أو 

تأخير عن مواعيد االختبارات.

د.عبداهلل الكندري

نقابة التطبيقي: ندرس جميع 
الخيارات للمطالبة بكادر  اإلداريين

العجمي: صرف بدل لمن أعاد 
قرض السكن إلى الدولة من األساتذة

 محمد المجر
انتق����دت نقاب����ة العامل����ني 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب عدم إقرار كادرها في 
االجتماع األخير ملجلس اخلدمة 
املدنية، حيث ان النقابة تابعت 
وبأسف جتاهل املجلس للوعود 
السابقة التي حصلت عليها النقابة 
وقال أمني سر النقابة م.فنيس 
العجمي ان مجلس اخلدمة املدنية 
يتحمل املسؤولية كاملة وذلك 
إق����رار كادر اإلداريني  لتجاهله 
في الهيئة وعدم التزام املجلس 

بالوعود السابقة للنقابة.
وأوضح العجمي: نش����عر بالغضب حينما تدار بعض املؤسسات 
دون اي عدل او مس����اواة، وأكمل: النقابة التزمت في االجتماع األخير 
لها مع وزيرة التربي����ة د.موضي احلمود بالتهدئة حلني إقرار الكادر 

لكن لألسف لم يتعامل املجلس بإيجابية مع هذه املبادرة.
وأضاف العجمي نحن أكثر من يدعو الى حل األمور بالتهدئة واحلوار 
ولك����ن األطراف األخرى ال تتجاوب وتدفع دائما الى إدخال الدولة في 
مشاكل تصعيد وان النقابة ستتحرك من جديد للتصعيد اذا لم جتد 

احلل ملا يحصل من فشل وتراجع في احلقوق واملكتسبات.
ووجه العجمي رس����الة ملجلس اخلدمة املدنية هل يجوز ان يكون 
هذا التجاهل وان تكونوا طرفا في ظلم املوظفني والعاملني وعدم العدل 
معهم معلنا ان النقابة س����تجتمع مبجلس اإلدارة وجميع اخليارات 
مفتوح����ة ومن اآلن نقول ان املالمة ال تقع علينا بل على اجلهات غير 

املدركة ملسؤولياتها والتي تشجع الظلم وعدم العدل.

اكدت رابطة أعض����اء هيئة التدريس في الهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب موافقة ديوان اخلدمة املدنية على مد سن التقاعد 

لعضو هيئة التدريس في الهيئة من 65 الى سن 70 عاما.
وقال رئيس الرابطة د.معدي العجم����ي ان هذا القرار يأتي تلبية 
ملطالب الرابطة من جهة وينسجم مع العدالة بني اعضاء هيئة التدريس 
من جهة ثانية، مضيفا انه يؤكد ايضا صوابية ما تطرحه الرابطة في 
تبنيها لقضايا اعضائها العادلة. واشاد د.العجمي بالقرار مثنيا على 
جهود الديوان وادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
جتاوبها ومتابعتها حتى اتخذ القرار. واشار الى ان مدير الهيئة اصدر 
قرارا ايضا بزيادة س����رعة ال� dsl العض����اء هيئة التدريس، مبينا ان 
ذلك يأتي تنفيذا للوعود التي قطعها د.يعقوب الرفاعي ملجلس ادارة 
الرابطة في اللقاء االخير الذي جمعهم. واكد انه سيتم منح بدل ألعضاء 
هيئة التدريس الذين أعادوا قروض الس����كن الى الدولة، موضحا ان 
د.الرفاعي اوعز الى اجلهات املختصة في الهيئة بصرف البدل، مبينا 

ان هذا االمر ايضا جرت مناقشته في االجتماع املذكور.

محسن: تقنية جديدة
لشبكة اإلنترنت في الجامعة المفتوحة

 آالء خليفة
كش����ف مس����ؤول وحدة تقنية التعليم واملعلوم����ات في اجلامعة 
العربية املفتوحة بالكويت د.س����يد محسن ان اجلامعة دشنت تقنية 
 Wi-Max جديدة لشبكة اإلنترنت تعتمد على توفير خدمة اإلنترنت
داخل احلرم اجلامعي بس����رعة 4 ميجا ل����كل الطلبة وأعضاء هيئتها 
التدريسية واإلدارية الفتا الى ان اجلامعة كانت توفرها سابقا بسرعة 

512 كيلو بايت.
وأوضح د.س����يد ان هذه اخلدمة تعتمد على Wireless وال تنقطع 
في اي حال من األحوال حتى وان مت قطع الكهرباء وخطوط الهاتف، 
مؤكدا بالوقت ذاته ان اجلامعة تعمل حاليا على تزويد سرعة اإلنترنت 
األرضية بسرعة 16 ميجابايت بعد ان كانت 6 ميجابايت معلنا اننا نعمل 
اآلن على تطوير موقع اجلامعة الرسمي بأحدث التقنيات والبرمجيات 
مزودة بخدمات الدفع عبر اإلنترنت ووضع كل األنظمة التي يحتاجها 
الطالب وعضو الهيئة األكادميية واإلدارية، مشيرا الى اننا نستطيع 
القول ان الطالب سيجد كل ما يحتاجه خالل املوقع دون عناء الذهاب 

واإلياب من وإلى اجلامعة.

م.فنيس العجمي


