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الجامعــــة
والتطبيقي

اللجنة الطالبية ورئيس  أكد رئيس 
الهندس���ة  الرياضية بجمعية  اللجن���ة 
والبترول أحم���د اللوغاني أن اجلمعية 
تدعم مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة 
والبترول واملشاريع الصغيرة واملواهب 
الشبابية للمرة الثانية حيث شاركت في 
معرض كرنڤال هال فبراير الذي اقيم في 

سوق شرق. وستشارك اجلمعية مبعرض 
»قررت« الواقع في مجمع البيرق في منطقة 
العقيلة اليوم اخلميس حيث يضم املعرض 
اكثر من 80 مش���روعا لشباب كويتيني 
ان املش���اركة باملعرض  اللوغاني  وقال 
تقدمها اجلمعية مجانا لطلبة وطالبات 

كلية الهندسة والبترول.

جمعية الهندسة والبترول تشارك في »قررت« اليوم

وليد الكندري وأعضاء االحتاد خالل االعتصام

)سعود سالم(الطلبة خالل االعتصام جانب من الالفتات التي رفعها الطلبة في االعتصام

»اتحاد التطبيقي نّظم اعتصامًا: نعاني من نظام التسجيل الخاطئ
عب المغلقة واإلدارة »عمك أصمخ« واحتكار المواد من بعض األساتذة والشُّ

دعا الطلبة إلى اإلضراب عن الدراسة حتى حل مشاكلهم

محمد المجر ـ ناصر الروضان
نظم االتح���اد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب اعتصاما 
امام ديوان عام الهيئة بالعديلية 
بمش���اركة طلب���ة وطالب���ات 

الهيئة.
العام  وقال رئيس االتحاد 
لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
وليد الكندري ان طالب وطالبات 
الهيئة يعانون من نظام تسجيل 
المواد الدراسية في الهيئة الذي 
وصفه بالبائس، حيث يمنح هذا 
النظام صالحية طرح الشعب 
الدراسية لدى االقسام العلمية 
في الكليات فقط، وليس عمادة 

القبول والتسجيل.
وأوضح الكندري ان الالئحة 
الدراسية تنص على ان الحد 
المسموح به لتسجيل  االدنى 
الوح���دات الدراس���ية للطلبة 
ه���و 16 وح���دة لطلب���ة كلية 
التربية االساسية و14 لكليتي 
الدراسات التجارية والدراسات 
التكنولوجية، ولكن لالس���ف 
اللوائ���ح والقوانين مهمش���ة 
ومهمل���ة في الهيئ���ة، فهناك 
7638 طالبا في كليات الهي�ئة 
مس���جلون بأقل من 13 وحدة 

دراسية.
ووجه الكندري رسالة الى 

ان االتحاد يدرس بجدية رفع 
دعوى قضائية ضد ادارة الهيئة 
الالئحة االساسية  لمخالفتها 
لنظام الكليات التي تنص على 
ان ع���دد الوحدات المس���جلة 
للطالب يج���ب اال يقل عن 14 
وحدة دراسية، مشيرا الى ان 
اعدادا كثيرة جدا من الطلبة لم 
تحصل على حقوقها في تلك 
الوحدات التي تساعدهم على 
التخرج مما يتسبب في تأخر 

تخرج العديد منهم.
وقال ان االعتصام لم يأت 
وليد اللحظ���ة وانما جاء بعد 
العديد من المطالبات من قبل 
االتح���اد الدارة الهيئة، فضال 
عن تق���دم االتح���اد بعدد من 
المقترح���ات التي لم نجد من 
ادارة الهيئة اي تحرك تجاهها 
وعلى رأس تل���ك المقترحات 
ضرورة فتح الشعب الدراسية 
امام اعداد الطلبة الكبيرة وعدم 
احتكار المواد من قبل اعضاء 
هيئة التدري���س، علما ان هذا 
المقترح تقدمنا به قبل اربعة 
اش���هر ولم ن���ر اي تحرك او 
تجاوب م���ن قبل ادارة الهيئة 
القائل  وانما اصبحت كالمثل 
»عمك اصمخ«، مؤكدا ان الكثير 
التدريسية  الهيئة  من اعضاء 
حريصون على عدم فتح الشعب 
خالل الفصلين الدراسيين حتى 

ادارة الهيئة قال فيها: منذ أربعة 
اشهر ونحن نطالب ونسعى الى 
الدراسية  الُشعب  حل مشكلة 
المغلق���ة، وأنتم ال تنصتون، 
موضحا ان االعتصام هو بداية 
للس���ير نحو تحقيق مطالبنا 
ومكتس���باتنا، داعيا الجموع 
الطالبي���ة الى تأيي���د ممثلهم 
الشرعي واالضراب عن الدراسة 
كنوع من التعبير عن سخطهم 
وغضبهم نتيجة الوضع الخاطئ 
الحاصل دون تدخل من ادارة 
الهيئة الت���ي أصبحت عاجزة 

عن وضع الحلول.
الكندري: ال نريد  وأش���ار 
حلوال ترقيعية، بل جذرية ولقد 
أخبرنا مدير الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي بذل���ك، حتى اننا لن 
نجلس على طاولة المفاوضات 
اال بعد تنفي���ذ مطالبنا، ولن 
نتع���اون م���ع مجل���س ادارة 
متقاعس، خصوص���ا بعد ان 
خالف لوائح صريحة تتعلق 
بالطلبة وبمستقبلهم الدراسي، 
مؤكدا »لن نرضى ولن ننثني 
اال بعد ان يحصل الطلبة على 

حقوقهم القانونية«.
وذكر الكن���دري ان مطالب 
االتحاد تتمثل بفتح الُش���عب 
الدراس���ية الالزم���ة والكافية 
للطلبة وتغيير نظام تسجيل 
المواد الدراسية الخاطئ، حيث 

البحث عن حلول لمش���اكلهم 
وهمومهم، وكأن كل ما يعنيهم 
الذي يتربعون عليه  الكرسي 
دون النظ���ر لمصالح الطلبة 
ومستقبلهم، وتوعد باستمرار 
التصعيد ضد ادارة الهيئة في 
حال ل���م تس���تجب لم�طالب 
االتحاد، مش���يرا الى ان عددا 
لي���س بقليل من ن���واب االمة 
يساندون االتحاد وكان مفترضا 
وجودهم اليوم باالعتصام لكن 
نظرا الرتباطهم بموعد جلسة 

يج���ب ان يصبح بي���د عمادة 
القبول والتسجيل وليس لدى 
التي تتيح  العلمية  االقس���ام 
الشعب الدراسية وفق مزاجية 
خاصة به���ا، اضافة الى زيادة 
التسجيل االلكتروني  ساعات 
وتخصيص لكل كلية يوم محدد 

للتسجيل 
وبي���ن الكندري ان االتحاد 
حصل على احصائية من واقع 
سجالت الهيئة جاء فيها ان هناك 
7638 طالبا وطالبة يعانون من 

مجلس االم���ة لم يتمكنوا من 
الحضور، وتوج��ه بالش��كر لكل 
من النواب د.جمعان الحربش 
الص���واغ ود.ولي���د  وف���الح 
الطاحوس  الطبطبائي وخالد 
والصيفي مبارك الصيفي وكل 
النواب الذي���ن ابدوا تأييدهم 
لالتح���اد ومس���اندته في اي 
ادارة  خطوات تصعيدية ضد 

الهيئة.
م���ن جانبه، اعل���ن رئيس 
اللجنة الطالبية عبداهلل الزيد 

قلة الشعب المطروحة بكليات 
الهيئة من  ادارة  الهيئة، فأين 
تلك العقبات التي تعطل الطلبة 
والطالبات عن التخرج؟ مطالبا 
بتنحي اي مسؤول ال يجد في 
نفس���ه القدرة عل���ى مواجهة 
الطلبة  الطلبة، فلوال  مشاكل 
م���ا كانت هن���اك حاجة لتلك 
الهيئة  المؤسس���ة، فوج���ود 
بقطاعاتها واداراتها قائم على 
وجود هؤالء الطالب الذين لم 
تكلف ادارة الهيئة نفسها عناء 

يتم فتحها في الفصل الصيفي 
ويحصل الدكتور على اضعاف 

راتبه.
وذكر الزي�������د ان االتحاد 
اج���رى اس���تبيانا على عينة 
الط���الب  عش���وائية م������ن 
والطالبات للتعرف على مشاكل 
التسجيل، وشملت االستبانة 
100 طالب م���ن كل كلية بنين 
وكذلك 100 طالبة من كل كلية 
النتيجة تؤكد  بنات، وجاءت 
التخبط الحاص���ل في الهيئة 
في عمل��ية تس�����جيل المواد 
الدراس���ية وان هن��اك العديد 
الت���ي تواجههم  العقبات  من 
يجب تلبيته���ا لهم، موضح�ا 
ان االستبانة بينت ان 90% من 
المشاركين يعتقدون  ال�طلبة 
ان وقت التسجيل االلكتروني 
غي���ر كاف و80% منهم يرون 
ان التس�����جيل االلكتروني ال 
يلبي طموحاتهم و60% قالوا 
انه���م تواج��هه���م صعوبات 
التس�����جيل  عند اس���تخ�دام 

االلكتروني.
وعم���ا اذا كان���ت عملي���ة 
التسجيل الحالية تؤخر تخرج 
الط��لبة قالت االستبانة ان %75 
المش���اركين فيها  الطلبة  من 
يعتقدون ان عملية التسجيل 
الحالية تؤخر تخرجهم و%15 

قالوا ال.

المشعان ردًا على االعتصام: تمديد فترة 
التسجيل اليوم واألحد المقبل عبر اإلنترنت  الدوسري: مدير الهيئة

وعد بحل مشاكل التسجيل

أكد حرصه على تذليل العقبات أمام الطلبة

محمد هالل الخالدي
املدير  اعلن نائ���ب 
العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث ب� »التطبيقي« 
د.مش���عل املشعان ان 
فت���رة التس���جيل في 
الكليات قد مت متديدها 
اليوم اخلميس املوافق 
2010/3/4 واالحد املوافق 
2010/3/7 موضحا خالل 
االجتماع الذي عقد في 
مكتبه برئاسة مدير عام 
الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
وبحضور عمداء الكليات 

وعميد القبول والتسجيل واملسجل العام 
في الهيئة انه خالل االجتماع مت االتفاق 
على فتح ش���عب دراس���ية في مختلف 
الكليات، خاصة ما بعد الساعة الثانية 
ظهرا ورفع احلد االقصى للتسجيل في 
الشعب الدراس���ية للطلبة من لديهم 13 

وحدة دراس���ية واقل، 
واضاف د.املشعان ان 
الهيئة تدع���و جميع 
الطلبة الذين لم يسجلوا 
الدراس���ية  بالوحدات 
التسجيل عبر االنترنت 
خالل يومي اخلميس 
واالحد، مؤكدا حرص 
الهيئ���ة عل���ى خدمة 
الطلبة وتسهيل كل ما 
يحتاجونه خالل فترة 
الدراسة مما يسهل على 
الطالب تيس���ير يومه 
الدراسي والتخرج خالل 
املدة احمل���ددة له، واهاب بجميع الطلبة 
ضرورة اتباع االرشادات واللوائح اخلاصة 
بالتسجيل املبكر والتقيد بعملية االرشاد 
االكادميي وااللت���زام باملواعيد احملددة 
للتسجيل وذلك لتفادي الوقوع في مثل 

هذه املشكالت.

محمد المجر
ف����ي موقف مغاير مل����ا قام به 
االحتاد اكد رئيس جلنة البرامج 
العام لطلبة  واألنشطة باالحتاد 
العامة للتعليم  الهيئة  ومتدربي 
التطبيق����ي والتدري����ب ح����زام 
الدوسري انه ناقش فتح الشعب 
الدراسية الالزمة والكافية للطلبة 
املواد  وتغيي����ر نظام تس����جيل 
الدراسية اخلاطئ مع مدير العام 
الرفاعي حيث  للهيئة د.يعقوب 
ابدى الرفاعي موافقته على متديد 
فترة التس����جيل وفتح الش����عب 
املغلقة باالضافة الى فتح شعب 
جديدة، مؤكدا ان مدير عام الهيئة 
حريص كعادته على تذليل العقبات 
والصعوبات الت����ي تواجه ابناء 

طلبة وطالبات الهيئة.
وب����ني الدوس����ري ان االحتاد 
لن يأل����و جهدا للمطالبة بحقوق 
الطلبة والهيئة واحلصول على 
مكتس����بات جدي����دة تضاف الى 
اجنازات االحتاد واخواننا بالهيئات 
السابقة لالحتاد، مبينا  االدارية 
اننا ممثلون ش����رعيون للطلبة 
ادارة  الهيئة ونتعام����ل مع  امام 
الهيئة وفقا للمصلحة الطالبية 
من خالل املناقشات الراقية بعيدا 
عن األساليب التي يجب ان نرتقي 

بها كطلبة أكادمييني.
وشكر الدوسري مدير عام الهيئة 
د.يعقوب الرفاعي واملسجل العام 
عدنان العصفور وعمداء الكليات 

ومديري مكاتب التسجيل.

د.مشعل املشعان

جانب من االعتصام

مطالب االتحاد
فتح الشعب الدراسية الالزمة للطلبة ملساعدتهم 
على التخرج، وضرورة أن تكون اجلداول الدراسية 
لدى عمادة التسجيل والقبول وليست لدى األقسام 
العلمية لعجزها عن الوفاء بحاجات الطلبة، تغيير 
النظام االلكتروني البائس الدائم التعطل ويتسبب 
في الكثير من املشكالت للطالب والطالبات، إلغاء 

احتكار املواد من قبل اعضاء هيئة التدريس، تفعيل 
مقترح االحتاد واخلاص بتعديل املادة رقم 55 من 
البند 5 من نظام التقومي، تفعيل مقترح االحتاد 
واخلاص بتعديل املادة رقم 59 من نظام التقومي، 
وضرورة زيادة أوقات س��اعات التسجيل، على 

ان يكون تسجيل كل كلية على حدة.


