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الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاية صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد تقيم جامعة الكويت حفلها السنوي 
ألوائل اخلريجني )الدفعة 39( للعام اجلامعي 2009/2008 وذلك في متام الساعة العاشرة والنصف 

من صباح يوم األربعاء 27 اجلاري على مسرح عبداهلل اجلابر في احلرم اجلامعي بالشويخ.
ودعا املتحدث الرسمي باسم اجلامعة مدير ادارة العالقات العامة واإلعالم فيصل مقصيد جميع 
اخلريجني الكويتيني األوائل من الدفعة 39 للعام اجلامعي 2009/2008 حلضور البروڤة األولى حلفل 
التخرج، وذلك في متام الساعة الثالثة عصر يوم غد االربعاء املوافق 20 اجلاري على مسرح عبداهلل 

اجلابر الصباح في احلرم اجلامعي بالشويخ.

الجامعة تحتفل بأوائل خريجيها من الدفعة الـ 39 في 27 الجاري

اتحاد بريطانيا التقى الحماد وطالب 
بزيادة الدعم وتفعيل الوسطية كمنهاج

 جامعة الخليج وّقعت اتفاقية تعاون
مع الجمعية األميركية للمحللين الماليين

نظام البكالوريوس يخضع لشروط وإجراءات قبل عرضه على مجلس »التطبيقي«

»التطبيقي«: وقف تعيين المدرسين على الكادر العام

محمد هالل الخالدي
اكدت ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ان الهيئة ماضية قدما نحو العمل 
على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي والتدريب، 
موضحة ان الهيئة ومنذ انشائها تسعى لسد 
حاجة سوق العمل باملخرجات املتخصصة في 
املجاالت املهنية والفنية كما تس��عى الى رفع 
مستوى الطالب أكادمييا ليحقق ما يطمح اليه 
ويقدم خبرته ومعرفته الدراس��ية في الواقع 
العملي، لذا قدمت الهيئة عددا من املقترحات في 
فتح املجال لبعض التخصصات في استكمال 

الدراسة من الدبلوم الى البكالوريوس.
وبينت ف��ي بيان صحافي ان مش��روع 
تطبيق نظ��ام البكالوريوس يخضع الى عدد 

من االجراءات حيث يعرض على اللجنة التنفيذية 
والتي تضم مدير عام الهيئة ونواب املدير العام 
وعمداء الكليات ومديري املعاهد وبعض املديرين 
واملتخصصني في العالقة وذلك ملناقشته وللتأكد 
من توفير الشروط الالزمة وهي اوال دراسة 
حاجة سوق العمل والتنسيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية في هذا الشأن، وثانيا عدم االزدواجية 
في البرنامج مع برنامج جامعة الكويت، وثالثا 
حصر التكلفة املالية ألي برنامج، ورابعا االتصال 
باجلهات املختصة لالعتماد األكادميي، وخامسا 
االتصال باجلامع��ات املناظرة التي لها نفس 

البرنامج.
وأضافت انه في حال توافر تلك الشروط 
ألي برنام��ج مقترح لدى اللجن��ة التنفيذية 

ومبوافقتها عليه يرفع املشروع ملجلس االدارة 
ملناقشته، مشيرة الى ان ما ذكر في الصحف 
حول رد مش��روع تطبيق البكالوريوس الى 
اللجن��ة التنفيذية ليس صحيحا حيث لم تتم 
املوافقة عليه في االجتماع السابق وامنا طلب 
اس��تكمال جميع البيانات والشروط الالزمة 
لعرضه واللجنة التنفيذية اعطت موافقة على 
املشروع ولم تكن موافقة تامة اال بعد استكمال 
الشروط سالفة الذكر، والهدف من ذلك هو ان 
يكون البرنامج معدا بشكل يالقي قبول اعضاء 
مجلس ادارة الهيئة ليتم اقراره وتفعيله وليس 
فقط إلبراء الذمة بعرض املوضوع بغض النظر 
عن النتائج وهذا األسلوب يتبع في كل البرامج 

التي تعرضها اللجنة على مجلس اإلدارة.

محمد هالل الخالدي
اصدرت جلنة وضع ضوابط نقل املدرس��ني 
من الكادر العام للكادر اخلاص عدة توصيات جاء 
فيها: باالش��ارة الى اجتماع جلنة وضع ضوابط 
نقل املدرسني من الكادر العام للكادر اخلاص رقم 
2009/3، نود االفادة بأن اللجنة انتهت الى التوصيات 
التالية: ضرورة اصدار قرار وقف التعيني للمدرسني 

على الكادر العام، ضرورة الرجوع واالستفادة من 
املس��ميات الوظيفية املوجودة بالئحة التوظيف 
كمسمى »مساعد علمي« وبحث امكانية منحه بدال 

من مسمى »مدرب« املقتصر على املعاهد فقط.
برجاء الن�ظر واالفادة عن مدى امكانية وقف 
تعيني املدرس��ني على الكادر العام من عدمه وذلك 

بالسرعة املمكنة لالهمية.

آالء خليفة
تقدم رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
اململكة املتحدة وايرلندا علي البذال بالشكر اجلزيل 
لوزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد على حسن استقباله للهيئة 

االدارية لالحتاد في اللقاء الذي جمعهم به.
واشار البذال الى انه مت خالل اللقاء تكرمي احلماد 
لدعم���ه الالمحدود البنائه الطالب والطالبات في 
اململكة املتحدة وايرلندا حيث ابدى احلماد استعداده 
لالستمرار في دعم جهود االحتاد ومواصلة الدعم 
امل���ادي والبت في اقرار الزيادة املقترحة من قبل 

االحتاد.

من جانبه ذكر امني سر االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اململكة املتحدة وايرلندا يوسف العنزي 
ان االحتاد كان قد طالب بزيادة الدعم املادي من 
قب���ل وزارة االوقاف لتغطية مختلف االنش���طة 
املتعلقة بارس���اء مبدأ الوسطية الذي حث عليه 
الدين االسالمي كما متت املطالبة مبواصلة التعاون 
بني االحتاد ووزارة االوقاف من خالل ارسال الدعاة 
املعتمدين من قبل الوزارة اللقاء محاضرات دعوية 
للطالب والطالبات في مختلف مدن اململكة املتحدة 
وايرلندا تكون لهم عونا في دينهم ودنياهم وتعزز 
فيه���م اجلانب الروحي والنفس���ي في ظل هموم 

الغربة واالعباء الدراسية.

بيان عاكوم
في اطار السعي الدؤوب جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا نحو خدمة مجتمع املال واالعمال 
الكويتي، قامت اجلامعة بتوقيع اتفاقية تعاون مع 
جمعية احملللني املاليني املعتمدين � الكويت وفي 
حضور املدير االداري للجمعية االميركية للمحللني 
املاليني املعتمدين تيم روبينسون ورئيس جمعية 
احملللني املالي���ني املعتمدين � فرع الكويت راجو 
ونائبه امني صالح وفي ضياف���ة د.عبدالرحمن 
احمليالن رئي���س مجلس االمناء بجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ود.شعيب شعيب رئيس 
اجلامعة ونواب رئيس اجلامعة د.صباح قدومي، 
د.فهد الزميع، د.روبرت كوك، د.لي كالدويل عميد 
كلية العلوم االدارية بجامعة اخلليج، ود.حسن 
الصادي مدير مركز التعليم املس���تمر والتطوير 

املهني.
وتتي���ح االتفاقية جلامعة اخللي���ج للعلوم 
والتكنولوجيا احلق في ترشيح من تراه مناسبا 
للحصول على منح دراسية لشهادة احمللل املالي 
املعتمد، كذلك تعطي االتفاقية احلق للجامعة في 
استضافة مجموعة من احملاضرين الدوليني ضمن 
اتفاقية التعاون إللق���اء محاضرات عن االحداث 
املالية واالقتصادية واالستثمارية االكثر تأثيرا 
على مجتم���ع املال واالعمال في العالم واملنطقة. 
فضال عن ان االتفاقية تنسق كيفية تعاون جامعة 
اخللي���ج للعلوم والتكنولوجيا واملش���اركة في 
االبحاث العلمية املتعلقة بعال���م املال واالعمال 
بالكويت واخلليج واملنطقة العربية باملش���اركة 

مع اجلامعات االخرى.
كما تتيح اتفاقية التعاون للباحثني العلميني 
واحمللل���ني املاليني قاعدة البيان���ات واملعلومات 
اخلاصة باجلمعي���ة االميركية للمحللني املاليني 
املعتمدين من خالل مكتبة جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، وكذلك توفير املواد العلمية واملراجع 

.)CFA( املتعلقة بشهادة
واكد د.عبدالرحمن احمليالن بعد توقيع االتفاقية 
ان اجلمعية االميركية للمحللني املاليني املعتمدين 
هي اكثر اجلهات االحترافية في تقدمي الشهادات 
املهنية للعاملني في قطاع املال مما يوفر خدمة افضل 
لقطاع االعمال الكويتي مبستوى وجودة عالية، 
مشيرا الى ان االتفاقية تفتح آفاقا ومستويات عليا 
للتعليم العالي االحترافي وترفع من مستويات 
الدراسات العليا، كما سيكون هناك تعاون لصيق 
ومستمر، وسنكون مركزا مهما يفتح آفاقا جديدة 
 )CFA( لكل الراغبني في احلصول على ش���هادة

ومقرها جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.
فيما اشار د.شعيب ش���عيب الى ان التعاون 
بيننا وبني اجلمعية االميركية للمحللني االميركيني 

يشرفنا كجامعة خللق مثل هذا التعاون ألن االتفاقية 
تعطي فوائد كثيرة للجامعة واالعضاء اآلخرين، 
ومت االتفاق على البدء بالبحوث املشتركة ما بني 
احلاصلني على شهادة ال� CFA واالساتذة العاملني 
بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا خللق واقع 
علمي وعملي ما بني العاملني واالس���اتذة، كما مت 
االتفاق على االستعانة بأعضاء اجلمعية في لقاءات 
مختلفة مع طالب اجلامعة في التخصصات املختلفة 
في مجال املال واالعمال ملس���توى البكالوريوس 
والدراس���ات العليا والتعاون فيما بيننا وبينهم 
بصفة مستمرة. وقد اكد الوفد املمثل للجمعية على 
ان التعاون سيكون بشكل مستمر ودوري لالطالع 

على كل جديد في عالم املال واالعمال.
وقال د.فهد الزميع نائب الرئيس للش���ؤون 
املالية واالدارية بعد مراسم التوقيع اننا فخورون 
للشراكة مع اجلمعية االميركية للمحللني املاليني 
املعتمدين ف���رع الكويت، ويأتي هذا التعاون في 
ظل استراتيجية اجلامعة خللق شراكة حقيقية 
مع املجتمع والقطاع اخلاص لتلبية احتياجاته 
من املوارد البش���رية املتخصصة، كما س���يكون 
هناك تعاون في اطار العمل البحثي مع اجلمعية 
لالس���تفادة من اخلبرات املهنية والعملية التي 
متتلكها اجلمعية والتي تعتبر الرائدة على مستوى 
العالم في هذا املجال الفني املتخصص. كما انها 
خطوة لربط الواقع بجانب العلم والبحث االكادميي 

املتخصص.
وعبر د.حس���ن الصادي مدير مركز التعليم 
املس���تمر والتطوي���ر املهني ومدي���ر برنامج ال� 
CFA بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا عن 
سعادته بتوقيع االتفاقية بعد املجهودات املضنية 
خالل الس���نوات اخلمس املاضي���ة خللق الوعي 
الكامل بش���هادة ال� CFA وهو م���ا جعل الكويت 
حتتل املرتبة االولى في معدل النمو في االلتحاق 
بالشهادة االحترافية للمحلل املالي املعتمد على 
مستوى اخلليج في العام املاضي. وقد اكد د.حسن 
الصادي ان هذه االتفاقية س���تعود بالنفع على 
اجلامعة والعاملني في قطاع املال واالستثمار الذين 
س���يلتحقون ببرامج االعداد التي تقدمها جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في ظل اتفاقية 
التعاون مع جمعي���ة احملللني املاليني املعتمدين 
والتي تتيح للجامعة اعداد الطالب بطريقة افضل 
الجتياز امتحانات ال� CFA مبستوياتها املختلفة 
اعتمادا على ما سيتم توفيره للجامعة من خالل 
اجلانب االميركي الذي يدير معهد احملللني املاليني 
املعتمدين بالواليات املتحدة االميركية. وعلى صعيد 
آخر س���تجعل هذه االتفاقية من جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا مركزا رئيس���يا للحصول 

على شهادة )CFA( في الكويت.

تتيح للجامعة ترشيح من تراه مناسبًا للحصول على منح دراسية

املستشار راشد احلماد يتسلم درعا تكرميية من علي البذال ويوسف العنزي

جانب من توقيع االتفاقية

)أنور الكندري(د.ناجم الناجم ود.جاسم عبدالسالم خالل اللقاء

الرفاعي: ندعم كادر اإلداريين وسنطبق القانون على الجميع
أكد أنه ال توجد استثناءات إذا تعلق األمر بمال عام

د.يعقوب الرفاعي

محمد المجر
أكد مدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاع����ي دعمه ل����كادر اإلداريني 
وإعطائهم حقوقهم وانه مستمر 
في دعم ه����ذا التوجه من النقابة 
تقديرا لإلداريني وللنقابة وعملها 
وأض����اف د.الرفاعي: اننا نأمل ان 
تستمر املطالبات بالطرق االيجابية 
الهادئة بالتعاون مع  واملطالبات 
الهيئة وبتوجيهات وزيرة  ادارة 
التربية د.موض����ي احلمود وأننا 
نعم����ل جميعا كفريق واحد حتى 
احلصول على احلقوق خصوصا 
في ظل وجود دعم حكومي ممثل 
بالوزيرة ودعمها جلميع املؤسسات 
التعليمية واحلرص على تطوير 
الهيئ����ة وجعلها مت����ارس دورها 
املنش����ود في خلق جيل تعليمي 
وأكادميي ناجح وفعال يس����اهم 
بالقي����ام ف����ي دع����م الكويت مبا 
حتتاجه من جيل ش����بابي يحمل 
العلم والعمل باالضافة الى العمالة 

الفنية الوطنية.
ووعد د.الرفاعي النقابة بتطبيق 
القانون على اجلميع ومحاس����بة 
املخطئ بغض النظر عن منصبه او 
مكانته فنحن منهجنا هو القانون 
واجلميع س����واء أمامه وال توجد 
استثناءات خصوصا إذا تعلق األمر 
مبال عام او جت����اوز على حقوق 

الناس.
من جهته أش����اد رئيس نقابة 
العامة للتعليم  العاملني بالهيئة 
التطبيقي والتدريب عبدالرحمن 
السميط بالدعم احلالي من مدير 
ع����ام الهيئة د.يعق����وب الرفاعي 
وجتاوبه م����ع العديد من املطالب 
النقابية وخصوصا املطالبة بالكادر 
وتشجيعه ألغلب حتركات النقابة 
في هذا اجلانب وان موقف إدارة 
الهيئة يخلق لنا أرضية للتعاون 
بني االدارة والنقابة، وأكمل السميط 
ان النقابة التقت مدير عام الهيئة 
ومت نقاش وضع الكادر واستمرار 
مطالبتنا به واتفقنا على التحرك 
حاليا ضمن املجاالت املس����موحة 
واحلرص عل����ى احلوار والتهدئة 
لعلمنا بأنن����ا أصحاب حق واننا 
كنقابة وعامل����ني نأمل اال نضطر 
إل����ى أي تصعي����د أو ضغ����ط أو 

»الحقوق« تنظم ندوة حول 
اإلعالم المرئي والمسموع

تنظم كلي����ة احلقوق بجامعة 
الكويت غدا األربعاء ندوة بعنوان 
املرئي واملس����موع ومدى  قانون 
إلى تعديالت تشريعية.  احلاجة 
ويش����ارك في الن����دوة نخبة من 
املتخصصني في اإلعالم والقانون 
من بينهم عضو مجلس األمة السابق 
احمد املليفي ومستش����ار جمعية 
الصحافيني د.عايد املناع وعضوا 
هيئة تدريس ف����ي الكلية د.فايز 

الظفيري ود.محمد الفيلي.

النامي: للمشرف 
 االجتماعي دور بارز

في الجامعة
آالء خليفة

نظمت عمادة ش����ؤون الطلبة 
ممثلة في ادارة الرعاية االجتماعية 
التقارير االجتماعية  دورة كتابة 
اقيمت  اخلاصة بالطلب����ة والتي 
بالتعاون مع مكتب االستشارات 
والتدريب بكلية العلوم االجتماعية 
وحتت اشراف نخبة من املشرفات 
واملشرفني االجتماعيني في االدارة، 
وقد حاضر فيها د.حمود القشعان. 
وفي هذا الصدد، تقدم مساعد عميد 
شؤون الطلبة د.علي النامي بشكر 
املوظفني على جهودهم الواضحة 
في تقدمي كل العون واملس����اعدة 
للطلبة. وبني د.النامي ان اللوائح 
اجلامعية تعتمد بشكل كبير على 
املشرفني واملشرفات االجتماعيني 
واللجان مبا فيها جلنة الشؤون 
الطالبي����ة والذي يعتب����ر تقرير 
املش����رف االجتماعي هو احلاسم 
داخل ه����ذه اللجنة وذلك للتمكن 
من معرفة حالة الطالب الدراسية 

واالجتماعية.
واض����اف د.النامي ان العمادة 
تناق����ش كل االقتراحات الواردة 
اليها، خاصة اقتراحات املشرفني 
واملشرفات االجتماعيني كالتوصيف 
الوظيفي وضرورة مراجعته مبا 
يخدم مصلحة املوظفني، وان اي 
اقتراحات بهذا الش����أن ستدرس 
خاصة ان املش����رفني هم االقرب 
العملي وعل����ى اطالع  للمي����دان 
ملم����وس باحتياجاته����م املهنية 

والعملية.

يوم عمل باالسبوع واالنتداب 
النصف����ي ويع����ادل يومي عمل 
في االسبوع، فضال عن االعارة 
واالنتداب الكلي ويعادل خمسة 

ايام عمل باالسبوع.
وافاد االستاذ بأنه مينح عضو 
هيئة التدريس اجازة س����نوية 
ف����ي منتصف العام الدراس����ي 
واجازة خ����الل الصيف وايضا 
االجازة العضاء هيئة التدريس 
االكلينيكيني وغير االكلينيكيني 

ستني يوما فقط في السنة.
وفي ختام اللقاء التنويري، 
املنس����ق االداري بقسم  حتدث 
تعيينات اعضاء هيئة التدريس 
مشعل البالول عن املكاتب املهنية 
واالستشارية ومن الشروط ان 
يكون كويتيا وامضى سنتني على 
االقل كأستاذ مساعد، ويستثنى 
شرط املدة الزمنية مبركز العلوم 
الطبية ومين����ح االكلينيكيون 
بكلية الط����ب الترخيص بفتح 
عيادة خاصة بعد س����نتني في 
الى  وظيفة م����درس باالضافة 
أال يكون منتدبا او معارا خالل 

الفترة املطلوبة.
وعن الس����كن اجلامعي، قال 
البال����ول: ان مس����اكن اجلامعة 
مخصصة لالس����اتذة الزائرين، 
ويصرف بدل التأثيث ملرة واحدة 
)عضو هيئة التدريس 4500 دينار 
للمتزوج و3500 دينار لالعزب(، 
وبدل سكن )500 دينار للمتزوج 

و400 دينار لألعزب(.
وبالنسبة لرس����وم تعليم 
االبناء في الكويت، قال البالول: 
التعلي����م املجاني ف����ي املدارس 
الدراسية  احلكومية والرسوم 
لتعليم ثالثة على االكثر من ابناء 
عضو هيئة التدريس وتتحمل 
الرس����وم باملدارس  اجلامع����ة 
االجنبية بشرط ان يكون االبن 
قد اجتاز سنتني على االقل في 
املرحلة االبتدائية على االقل في 
الكويت  مدرسة اجنبية خارج 
ويستثنى من ذلك عضو هيئة 

التدريس.

االكادميية ونظام االيفاد في املهمات 
العلمية واجازات التفرغ، موضحا 
ان اهداف االيفاد مواكبة التطورات 
العلمية في مجاالت املعرفة وتعزيز 
وتطوير النشاط العلمي االكادميي 
باجلامعة وانواعها املهمات العلمية 

واجازات التفرغ.
من ناحية اخرى، حتدث العميد 
املساعد لش����ؤون الطلبة بعمادة 
النامي عن  الطلبة د.علي  شؤون 
عالقة الطالب باالستاذ، مشيرا الى 
اللوائح الت����ي تختص بها عمادة 
ش����ؤون الطلب����ة وه����ي اللوائح 
االكادميية والنقابية واالجتماعية 
باالضافة الى اللجان الطالبية التي 
تشارك بها عمادة شؤون الطلبة 
ومنها جلنة الشؤون الطالبية وجلنة 
الشؤون العلمية وجلنة االخطاء 
التدوينية وجلنة املنح الدراسية 

وجلنة النظام اجلامعي.
وحول مزايا الهيئة االكادميية، 
قدم مراقب التعيينات بادارة شؤون 
الهيئة االكادميية علي االستاذ نبذة 
عن ادارة شؤون الهيئة االكادميية، 
ومنها قسم تعيينات اعضاء هيئة 
التدريس وقسم تعيينات مدرسي 
اللغ����ات واحملاضرين والوظائف 
االكادميية املساندة، باالضافة الى 
العلمية  قسم االجازات واملهمات 
واالنتدابات وقسم اخلدمات االدارية. 
واشار االستاذ الى مكتب املتابعة 
ونظام الندب واالنتداب واالعارة 
ومنها االنت����داب اجلزئي ويعادل 

باالضافة الى رسائل قبول االبحاث 
اذا لم تنشر بعد واستمارات االسهام 
في البحوث املشتركة واستمارات 
نتائج تقييم الطلبة »على االقل 6 
فصول دراسية« وافادة بأن البحوث 
املقدمة غير مشتقة بشكل مباشر من 
املاجستير والدكتوراه او مستعملة 
في ترقية س����ابقة واستيفاء املدة 
الزمنية للترقية »رئيس القسم«، 
الفتا الى شروط البحوث املقدمة 
للترقية، مؤكدا ان الترقية مقياس 
لالجناز العلمي وتس����اعد الكلية 
على الوصول الى درجة االعتماد 

االكادميي.
من ناحيته، حتدث مستش����ار 
نائ����ب مدير اجلامعة للش����ؤون 
العلمية واملشرف على مركز التقييم 
والقياس د.ع����ادل احمد عن نظم 
تخطيط املقرر والدرجات والتقييم، 
متحدثا عن اهداف املقرر الدراسي 
والتخطيط للمنهج الدراسي ونظم 
التقييم واالمتحانات باالضافة الى 

نظام وضع الدرجات والتقييم.
على صعيد متصل، لفت د.احمد 
الى نظام تقييم االداء التدريسي 
التقييم  واملق����رر وكذلك نظ����ام 
الس����نوي لنش����اط اعضاء هيئة 
التدريس ومنها التقرير السنوي 
واستمارة تقييم االداء التدريسي 

من قبل جلنة القسم العلمي.
عل����ى اجلانب اآلخ����ر، حتدث 
د.احمد ع����ن االمتيازات واللوائح 
االكادميي����ة ومنها عرض اللوائح 

آالء خليفة
حتت رعاي����ة مدي����ر جامعة 
الكوي����ت د.عب����داهلل الفهيد، قدم 
مكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون 
اجلامعية اللقاء التنويري السنوي 
التدريس  الثامن العضاء هيئ����ة 
اجل����دد بتنظيم من مركز التقييم 

والقياس.
في بداية اللق����اء، رحب نائب 
مدير اجلامعة للشؤون اجلامعية 
د.ناج����م الناجم بأعض����اء هيئة 
التدري����س اجلدد ووصفهم بأنهم 
مس����تقبل اجلامعة وسيقع على 
عاتقهم اس����تكمال مسيرة التقدم 

ورفعة جامعة الكويت.
ولفت الناجم الى ان الهدف من 
اللقاء تعريف عضو هيئة التدريس 
اجلديد بنظام الترقيات باجلامعة 
ونظام تخطيط املقرر والدرجات 
والتقييم وكذلك تسليط الضوء على 
عالقة الطالب باالستاذ وتوضيح 
االمتي����ازات واللوائح االكادميية 

وايضا مزايا الهيئة االكادميية.
واكد الناجم على اهمية السمعة 
االكادميية لعضو هيئة التدريس، 
مشددا على اهمية التزام عضو هيئة 
التدريس باحلض����ور والتدريس 
والدوام املطلوب منه باالضافة الى 
اهتمامه بالبحث العلمي، واحلفاظ 
على العالق����ة الطيبة مع زمالئه 
اعضاء هيئة التدريس ومع الطلبة 
وان تكون هناك عالقة احترام وثقة 

متبادلة.
اللجن����ة  وحت����دث رئي����س 
االستشارية لتعيينات وترقيات 
اعضاء هيئ����ة التدريس للكليات 
العلمية د.جاس����م عبدالسالم عن 
نظم الترقيات باجلامعة، متحدثا 
عن سياسات الترقية واعداد ملف 
الترقية ومسارات اجراءات الترقية 
الترقيات  ف����ي  وقضايا ش����ائعة 
التعريف باملجالت  الى  باالضافة 

العلمية.
املتقدم  وعن املطل����وب م����ن 
للترقية، قال د.عبدالسالم: املطلوب 
تقدمي طلب الترقية والسيرة الذاتية 
للمتقدم والبحوث املقدمة للترقية 

حترك للمطالبة أكث����ر وقال كما 
ناقش����نا مع املدي����ر العام وجود 
بع����ض الش����كاوى م����ن النقابة 
بس����بب حرمان االخوة اإلداريني 
املناص����ب ومحاوالت  من بعض 
تسويق البعض للخيارات األخرى 
التي تقضي بإقصاء اإلداريني عن 
مناصبه����م وان النقابة حتذر ان 
مثل هذا املنهج سيخلق خلال وعدم 
اتزان بالهيئة، خصوصا ان اغلب 
اإلداريني هم باألس����اس أصحاب 
خبرة وقد تدرجوا في إداراتهم لذلك 
نحن نرفض ان يؤتى باملدراء من 

خارج هذه اإلدارات ونرفض تولية 
املناصب االدارية لغير اإلداريني اال 
في حالة الض����رورة ومن متابعة 
النقابة فان اغلب اإلدارات احلالية 
حتتوي على كفاءات ادارية ناجحة 
ونطالب مبنحهم فرصة وإعطائهم 
حقهم وقد أكد مدي����ر عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي دعمه لهذا املطلب 
وأكد انه يضمن لإلداريني حقوقهم 
ومكتسباتهم وان ادارة الهيئة غير 
متحاملة على اإلداريني بل بالعكس 
تقف الى جانبهم وتدعم حقوقهم 
ومطالبهم وستتعاون مع النقابة 

ملنح كل ذي حق حقه.
من جهت����ه أوضح أمني س����ر 
نقابة العاملني بالتطبيقي م.فنيس 
ابلغنا  اننا في االجتماع  العجمي 
مدير عام الهيئ����ة بتقدمي مقترح 
يرفع الى وزيرة التربية بخصوص 
إعفاء املوظفني الذين تزيد خدمتهم 
على 20 عاما وما فوق من البصمة 
في احلض����ور واالنصراف والتي 
قامت مشكورة بتحويل الكتاب الى 
ادارة الهيئة وهو حاليا لدى مكتب 
نائب املدير العام للشؤون املالية 
واالدارية ونتمنى أال يتم تأخيره او 

جتاهله فهذا مطلب مهم وحساس 
وأكد الرفاعي انه ال ميانع مبنح أي 
مكسب للعاملني وسيعمل عن طريق 

مجلس إدارة الهيئة إلقراره. 
واك����د م.العجمي انن����ا أرفقنا 
صورة لقرار صادر ومت تطبيقه 
في وزارة أخرى ونطالب بان نعامل 
باملثل ونح����ن متفائلون بإقراره 
ونطالب بأال يتم تأخيره وندعو 
مكتب نائب املدير العام الى القيام 
بدوره وإنه����اء إجراءاته االدارية 
بس����رعة ونحذر من أي تسويف 

او تأخير. 
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