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الجامعــــة
والتطبيقي

طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيق���ي والتدريب إدارة الهيئة 
باالس���تعجال في اختيار العمداء واالنتهاء من هذا 

امللف بأسرع وقت ممكن.
وأكد أمني سر الرابطة د.احمد املطيري ان الرابطة 
حتققت من الهيئة عن دور املستشار الذي دار حوله 
بعض التساؤالت، مبينا ان الهيئة اوضحت ان دور 

ذلك املستشار ال يتعدى دوره االستشاري وليس 
له حق التصويت على اختيار العمداء.

وأضاف املطيري ان م���ا أوضحته إدارة الهيئة 
ينس���جم مع قرار تشكيل جلنة اختيار عميد كلية 
التربية االساسية، والذي ورد في نص املادة الثانية 
من القرار »للجنة ان تستعني مبن تراه مناسبا في 

سبيل اجناز اعمالها«

المطيري: لجنة اختيار العمداء من حقها االستعانة بمستشارين وفق اللوائح والنظم

ندوة »فصل القطاعين إلى أين؟«: فصل التعليم التطبيقي
عن التدريب ضرورة ملّحة لصالح الطلبة وهيئة التدريس

د.عبدالعزيز تقي ووليد الكندري ود.وائل احلساوي وعبدالرحمن السميط وم.محمد احلامت وم.أحمد مندني وعبداهلل الزيد خالل الندوة

محمد المجر
نظم االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ندوة حتت عنوان »فصل 
القطاعني إلى أين؟« بحضور نائب 
مدير عام الهيئة للتخطيط والتنمية 
د.عبدالعزيز تقي، ورئيس احتاد 
الطلبة وليد الكندري، وعميد كلية 
التكنولوجية د.وائل  الدراس���ات 
احلساوي، ورئيس نقابة العاملني 
الس���ميط،  بالهيئ���ة عبدالرحمن 
ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريب 
م.محمد احل���امت، فضال عن معقب 
الن���دوة م.أحمد مندن���ي، وعريف 

الندوة عبداهلل الزيد.
وقال نائب املدير العام للتخطيط 
والتنمية د.عبدالعزيز تقي نحن من 
الطلبة وإلى الطلبة ويسعدنا ونحن 
نرى مس���توى الوعي الطالبي في 
مختلف القضايا، ألن البلد بحاجة 
إلى طرح يبنى على أس���اس نواح 
علمية تغطي جميع اجلوانب وهذا 
ما وجدناه وملسناه من خالل ممثلي 

احتاد الطلبة. 
وأضاف د.تقي انه يجب ان يكون 
أمرنا األساس���ي هو احلفاظ على 
التي يستحقها أعضاء  املكتسبات 
هيئة التدريس أما األمر اآلخر فيجب 
أن يكون هناك نوع من االنسجام ما 
بني من ميثل أعضاء هيئة التدريس 
التدريب والعمل  وأعضاء هيئ���ة 

جميعا لالرتقاء بالهيئة.
بدوره قال رئيس احتاد الطلبة 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وليد الكندري اننا كاحتاد 
طلبة نرى أن الفصل ضرورة ويجب 
تطبيقه فورا، ألن هناك الكثير من 
العراقيل في الهيئة تعطل تنميتها 
وازدهارها، فهل يعقل ان يكون مدير 
الرفاعي هو  الهيئة د.يعقوب  عام 
الوحيد من الهيئ���ة الذي يحق له 
التصويت خالل اتخاذ القرار مبجلس 

يعادل الثانوي���ة وتعطي الدبلوم 
أنها  البكالوري���وس، كما  وتعطي 
الوحيدة التي تزود س���وق العمل 

بالعمالة الفنية املتخصصة.
بدوره قال رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريس م.محمد احلامت إن 
التعليم الذي كان موجودا في دولة 
الكويت كان التعليم العام، ومن ثم 
بدأ إنشاء مراكز التدريس واملعاهد 
كمعهد املعلمني والتجاري وغيره، 
وكانت مش���تتة فجزء منها يتبع 
وزارة التربية والبعض يتبع وزارة 
الكهرباء والبعض لوزارة الشؤون، 
ومن ثم قامت الدولة بالنظر لهذه 
العملية نظرة أخرى تدفع بضرورة 
ايجاد ومؤسسة تعليمية تضم هذه 
املعاهد ومراكز التدريس والتدريب، 
إلى أن مت اتخاذ قرار تأسيس الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
في عام 1982 لتنشأ عمالة وسطى 
في البلد وتغطي احتياجات سوق 
العمل، فكانت خطة ناجحة ملواجهة 
القصور وتلبية احتياجات التنمية 
ومعاجلة التس���رب ف���ي مختلف 
الوزارات سواء في املجال التربوي 

أو الفني.

جميعهم من حملة الثانوية بعكس 
مدخالت قطاع التدريب الذي يضم 
من حملة الثانوية واملتوسط وما 
دون املتوس���ط، ونظام التسجيل 
للطلب���ة ف���ي الكلي���ات واخلطط 
الدراس���ية يختلف عنه في قطاع 

التدريب.
الدراس���ات  أم���ا عميد كلي���ة 
التكنولوجية د.وائل احلس���اوي 
فقال انه شارك مع رابطة التدريس 
في جلنة لبحث عملية الفصل بني 
القطاعني، فقضية الفصل كالتوأم 
املتالصق جسمانيا والبد من فصلهما 
حت���ى يعي���ش كل منهم���ا حياته 
الطبيعية، وذلك مماثل متاما للقضية 
التي نحن بصددها، فهناك بعض 
املفاهيم اخلاطئ���ة من قبل بعض 
املسؤولني حيث يقولون ان هذا ما 
نشأت عليه الهيئة وهذا القول خطأ 
فادح، ألن التدريب في جميع بلدان 
العالم له هيئات مستقلة وال دخل 
له في مجال التعليم األكادميي، فكل 
منهما له ش���ؤونه اخلاصة. وقال 
د.احلس���اوي إن هذا الفصل ميهد 
لتطبيق جامعات جديدة، وهذا ما 
الدولة، حيث طرحت  إليه  تسعى 

احلكومة مش���روع ثالث جامعات، 
على الرغم أن التطبيقي مبثابة عدة 
جامعات قائمة بحد ذاتها ملا حتتويه 
من بنية حتتية من مبان وميزانية 
وأعضاء هيئة تدريس، فلماذا ال يتم 
حتويلها إلى جامعة وحتقيق األهداف 
املرجوة، مشيرا إلى أن التداخل بني 
القطاعني أضاع وعرقل العديد من 
املشاريع الهادفة وال ميكن تصور 
أن مدير الهيئة يستطيع إدارة هذا 
العدد الكبير من الطلبة واألساتذة 
حتى ان كان »سوبرمان« وقال إن 
عملية الفصل أصبحت حاجة ملحة 
ونعلم أنها ستأخذ وقتا طويال، لكن 
يجب أن نقتنع بالفكرة أوال ومن ثم 
تأخذ عملية التطبيق الفعلي وقتها 

بصورة طبيعية.
أما رئيس نقابة العاملني بالهيئة 
عبدالرحمن السميط فتساءل عن 
أسباب املناداة بعملية الفصل علما أن 
املباني مفصولة والطلبة يختلفون 
بني القطاعني واللوائح تختلف، الفتا 
الى أن الهيئة هي اجلهة الوحيدة التي 
تستقطب جميع الطلبة وهي اجلهة 
الوحيدة التي تعطي أربع شهادات 
في الدولة ما يعادل املتوسطة وما 

إدارة الهيئة التي تضم 45 ألف طالب 
وطالبة سواء كان هذا القرار يخص 
قطاع التعلي���م أو التدريب، ثانيا 
مدير الهيئ���ة ال ميلك حق اختيار 
نوابه وننتظر رحمة وزيرة التربية 
لتعي���ني نواب املدي���ر العام وهذا 
خطأ فادح ال يس���اهم في استقرار 
العملية التعليمية. وعن عملية فصل 
القطاعني أك���د الكندري أن حقيقة 
الوضع القائم في الهيئة أن عملية 
الفصل ب���ني القطاعني قائمة فعليا 
بدليل أن قطاع التعليم يختلف كليا 
عن قطاع التدريب في اللوائح، ثانيا 
أن هناك نائبا للمدير العام للتعليم 
ونائبا للتدريب، أي أنهما مفصوالن، 
كم���ا أن املباني مفصولة والورش 
واملختبرات مفصولة، فضال عن أن 
هناك لوائح دراسية خاصة للكليات 
تختلف عن لوائح قطاع التدريب فكل 
قطاع له قانون مستقل به، والهيكل 
التنظيمي للكليات مختلف متاما عن 
التدريب، ومؤهالت أعضاء  هيكل 
هيئة التدريس مختلفة عن أعضاء 
هيئة التدري���ب، ونظام الترقيات 
بالتدريس مختلف عن نظام الترقيات 
بالتدريب، مدخالت قطاع التعليم 

د.عبدالرحيم ذياب وفيصل الثويني خالل االجتماع مع الروابط الطالبية

ذياب: دعوة الطلبة للمشاركة في مشروع
تعداد السكان لتنمية الحس الوطني لديهم

آالء خليفة
نظمت عمادة شؤون الطلبة اجتماعها الثاني 
مع االدارة املركزية لإلحصاء بحضور عميد شؤون 
الطلبة د.عبدالرحيم ذياب والعميد املساعد د.علي 
النامي وطاقم عمل من اإلدارة املركزية ورؤساء 

الروابط واجلمعيات العلمية.
وفي هذا الص���دد، ذكر د.عبدالرحيم ذياب ان 
فكرة مشاركة اجلسم الطالبي ضمن نطاق مشروع 
تعداد الس���كان أتت من مدير املشروع د.عبداهلل 
سهر، ويعتبر هذا العمل تطوعيا للطالب لتنمية 
احلس الوطني لديه وخلدمة بلده، هذا باالضافة 
الى ان اجلهاز كان قد واف���ق على زيادة املكافأة 
املادية الى 400 دينار كتحفيز لهم، خصوصا ان 

مدة العمل املطلوبة شهر واحد.
كما بني د.ذياب اهمية مساهمة الطالب بهذه املهمة 
والتي ستتم بوضع آلية من قبل رؤساء اجلمعيات 
والروابط وحتى االحتاد الوطني الستقطاب الطلبة 
وتوعيتهم بهذا العمل خاصة انه س���يكون عمل 
طالب كويتي خلدمة بلده ومقابلة اس���ر كويتية 
مم���ا يجعلهم اكثر تعاونا معه، مش���يرا الى انه 
س���يمر الطالب بفترة تدريبية قبل الشروع في 
العمل ملعرفة كيفية استخدام الالبتوب وتعبئة 

االستمارات االلكترونية في ميدان العمل.
ومن جانبه قام فيص���ل الثويني مدير إدارة 
االحصاء باجلهاز املركزي لالحصاء بطرح نبذة 
ع���ن التعداد واملراحل التحضيرية التي مير بها، 
وإدخال نظام اخلرائط االلكترونية على احلساب 
GIS ووضع رقم رمزي لكل مبنى باالتفاق مع شركة 
لتنفيذ هذه املهمة، وذكر أن املرحلة املطلوبة اآلن 

هي استقطاب األعداد الالزمة لعملية احلصر.
واوضح الثويني أنهم قصدوا جامعة الكويت 
حلث الش���اب الكويتي على املشاركة، خاصة ان 
هذا التعداد ينتمي لبلدهم، وبالتالي وجود الروح 
الوطنية مهمة للقيام بهذا العمل، مشيرا الى انه 
سيتم توزيع الصناديق واالستمارات على الكليات 

لتيسير احلصول على كم جيد من الطلبة.
ومن جهة أخرى، عرض مراقب التعداد عيسى 
الش���يخ منهجية اجراء التعداد العام، من خطة 
املش���روع، وهيكل املش���تغلني واس���س التعداد 
والتقسيمات امليدانية له، واهداف التعداد وغيرها، 
موضحا أن التعداد يتم مرة كل عش���ر سنوات، 
وان االسئلة في االستمارات متفق عليها بني دول 
مجلس التعاون وميكن اضافة اي اسئلة حسب 

حاجات الدولة لها.

خالل اجتماع الجهاز المركزي بالجمعيات العلمية والروابط الطالبية


