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الجامعــــة
والتطبيقي

شّكلنا لجنة لدراسة إعادة هيكلة مركز اللغات

الفهيد لـ »األنباء«: تصميم أغلب كّليات »الشدادية« 
انتهى تقريبًا و عمليات الحفر ستبدأ األسبوع الجاري

ال توجد نية مبيتة لرفع نسب القبول ولكنه مطروح ضمن اقتراحات أخرى
بيان عاكوم

أكد مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد انه ال توجد نية مبيتة لرفع نسـب القبول وإمنا قد يكون هذا األمر من ضمن العديد من اقتراحات اللجنة املختصة وذلك كحلول السـتيعاب العدد املتزايد 
من الطالب في االعوام املقبلة. واشـار الفهيد في حديث خاص مع »األنباء« الى أنه من ضمن االقتراحات زيادة النسبة الى جنب اقتراحات اخرى كتمديد الدوام الى الثامنة ليال، وقد يكون هناك فصل 

صيفي كامل ملدة عشرة اسابيع.
واشـار الفهيد الى انه مت االتفاق مع احتاد الطلبة على ان يصبح الفصل الصيفي ملدة 5 اسـابيع بحيث يأخذ الطالب 12 وحدة واملتفوق 15 وحـدة وهذا األمر يخفف على اجلامعة اثناء 

الفصول العادية، مشيرا الى انه سيتم تطبيقه العام املقبل في حال وافقت جلنة العمداء واللجان املختصة ومجلس اجلامعة عليه.
وكشـف الفهيد ان قطار جامعة صباح السـالم حترك، حيث ان تصميم اغلب كليات اجلامعة انتهى واالسبوع املقبل سـتبدأ عمليات البنية التحتية، مشيرا الى انه من املتوقع ان 

تكون كلية الهندسة منتهية قبل نهاية العام احلالي. فإلى التفاصيل:

هل وصلكم كتاب التجديد؟ وهل لديكم نية بذلك؟
عندم����ا يصل الكت����اب لكل حادث حديث وكل ش����يء في وقته 

حلو.
ما رأيك بالبيانات التي صدرت بخصوص عدم التجديد لكم؟

س����واء كان البيان الذي صدر م����ن جمعية اعضاء هيئة او من 
اح����د نواب مجلس االمة هذا رأيهم ومن حقه����م ابداء رأيهم وهذا 

كفله الدستور.
كيف عالقتك باجلمعية اآلن؟

عالقتنا جيدة وهناك جلنة سداس����ية اجتمعنا خاللها اكثر من 
مرة مع اجلمعية بحضور الوزيرة وهناك جلنة أخرى فرعية من 
أعضاء هيئة التدري����س واإلدارة تناقش موضوع تفعيل مجلس 
رؤساء األقسام، حيث س����يرون ما إذا كان هناك امكانية لتفعيله 
ألنه لم ينعقد منذ عام 1971 ولذلك يدرس����ون اجلوانب القانونية، 
وهذا يتطلب دراس����ة ومناقش����ة أعضاء اللجنة وننتظر نتيجة 

اللجنة ومن ثم نقرر.
هل وافق��ت وزارة املالية عل��ى طلبكم بخصوص زي��ادة ميزانية 

اجلامعة؟
سنجتمع غدا )اليوم( مع الوزيرة ووزير املالية وإدارة اجلامعة 

ملناقشة امليزانية واالعتمادات للعام املقبل.
سمعنا عن نية لرفع نسب القبول؟

ال توجد نية مبيتة لرفع النسب، اللجنة تدرس موضوع األساليب 

املتاحة الستيعاب الطلبة للعام املقبل، فقد يكون من ضمنها متديد 
الدوام الى الثامنة ليال، وقد يكون فصال صيفيا كامال ملدة 10 أسابيع، 
وقد يكون تخفيف بعض ضوابط اإلضافي وزيادة املكافأة بحيث 
نشجع أساتذة اإلضافي، فهناك كثير من القضايا تدرس ألن أعداد 
الطلبة في األعوام املقبلة ف����ي تزايد وبالتالي يجب ان تكون لنا 

طريقة في التعامل معها.
ماذا عن اجتماع مجلس اجلامعة وجدول األعمال؟

حتى اآلن لم يتم حتديد موعد ولكن سيكون خالل شهر ابريل 
املقبل.

هل هناك مؤامرة ضد مدير اجلامعة؟
ال تعليق.

ما رأيك فيما اثير في الصحف عن مثل هذه املؤامرة؟
هذا كالم صحف.

ماذا عن موضوع تفكيك مركز اللغات؟
ع����ام 2006 كان مدير املركز زياد الش����رهان، والعام الذي يليه 
مت تعيني حامد احلميدي والذي قال انه س����يترك وسيذهب لهيئة 
التعليم التطبيقي ولذلك طلب عدم تثبيته، وقام بدوره في إدارة 
املركز ملدة س����نتني على أكمل وجه، لكنه انتقل بعد حصوله على 
وظيفة أفضل كعضو هيئة تدريس في التعليم التطبيقي، وبالتالي 
الفصل األول من الع����ام املاضي كلفنا د.ابراهيم نصير بأن يكون 
مدير املركز بالنيابة، اما عن عدم تثبيته فألنه كانت لدينا نية في 

إعادة هيكلة املركز خلدمة أهداف املركز التي نحتاجها كأن تكون 
مثال وحدات اللغة في الكليات املختلفة تتبع مباشرة لعميد الكلية 
وبالتالي يكون التواصل بني عمي����د الكلية ووحدة اللغة التابعة 
له أفضل، وأن تتناس����ب املناهج مع طبيعة الدراس����ة في الكلية 
ومناهجها، فهذا الهدف وهذا الوضع موجود في كلية الطب املساعد، 
ومركز العلوم الطبية وبالتالي هي ليست فكرة جديدة غير مطبقة 
فالتجربة ناجحة جدا في مركز العلوم الطبية وفي الطب املساعد، 

فوحدة اللغة نفسها مرتاحة ومدرسو اللغة كذلك.
ولذلك سعينا لتعميم هذه التجربة على الكليات االخرى ودرسناها 
في جلنة العمداء بصفة مبدئية وشكلنا جلنة تعيد النظر في املوضوع 
وتعطينا تقريرا في ضوء املالحظات التي متت في جلنة العمداء 
في االجتماع السابق واألسبوع اجلاري قد تنتهي من التقرير.نحن 
نعلم انه س����تكون هناك تغييرات من املركز في هيكله التنظيمي 

ولذلك ارتأينا تأجيل اختيار مدير املركز بصفة أصيلة.
ومدير املركز بالنيابة احلالي ش����أنه شأن مدير املركز السابق 
قاما بعملهما ويقومان بعملهما على أكمل وجه، ومسألة باألصالة 
أو بالنيابة لم تغير جودة األداء، وأنا مرتاح جدا من أداء د.ابراهيم 
نصير، كم����ا كنت مرتاحا من د.حامد احلمي����دي فكالهما كفاءات 

وطنية مخلصة جادة ونظيفة.
بقي لكم 5 أشهر فما الذي تسعون إلجنازه؟

إنهاء املشاريع املطروحة ككلية العمارة، كلية علوم وهندسة 

الكمبيوت����ر، وحتويل مركز خدمة املجتمع الى عمادة، حيث هناك 
اقتراح مقدم من د.احمد املنيس ومعروض على جلنة العمداء بإنشاء 
عمادة خلدمة املجتمع، وكذل����ك موضوع تطوير الفصل الصيفي 
بحيث يصبح فصال صيفيا ممتدا ملدة 10 أس����ابيع يسمح للطالب 
بأخذ 12 وحدة واملتف����وق 15 وحدة، وبالتالي يخف الضغط على 
اجلامعة أثناء الفصول العادية، وتصرف مكافأة شهرين ونصف 
الش����هر فهذا ببالنا ونحن متفقون مع احتاد الطلبة، وهذا البديل 
أفضل من موضوع فصلني صيفيني ولكنه لم يطبق هذا العام وامنا 

العام املقبل، إذا أقر من مجلس اجلامعة.
وس����نركز على جامعة صباح الس����الم حيث ننتظر العروض 
التي تصل من الشركات التي تتقدم لها وفي 9 و10 مايو يقفل باب 
تقدمي العروض ونتوقع قبل نهاية العام احلالي ان ترسو املناقصة 

ويوقع عقد التنفيذ مع من يفوز باملناقصة.
التصميم في أغلب الكليات تقريبا انتهى باستثناء مركز العلوم 
الطبية وبعض املباني واملنشآت املساندة يعني مباني مهمة ولكن 
ليست أساسية فمن املمكن بدء الدراسة بدونها، وبعد ذلك ترسل 
الى جلنة املناقصات املركزية لطرحها وترسية توقيع العقود مع 
املقاولني لتنفيذها، والهندسة مثال نتوقع منها االنتهاء قبل نهاية 
العام والبقية أول أش����هر العام املقبل، فهذا األمر مهم بالنسبة لنا 
كإدارة جامعة وان يبدأ القطار بالتحرك، وهذا األس����بوع سنوقع 

عقد اإلشراف واألسبوع اجلاري سنبدأ عملية احلفر.

م.محمد احلامت

محمد المجر
طالب رئيس رابطة اعضاء 
هيئة التدريب بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
م.محمد احل���امت ادارة الهيئة 
ممثل���ة ف���ي مديره���ا العام 
د.يعق���وب الرفاعي ومجلس 
ادارتها بضرورة التحرك القرار 
تسكني املدرسني الذين مضى 
على تعيينهم س���نتان على 
كادر التدريب مبعاهد وكليات 
الهيئة، واكد احلامت ان اسلوب 
الالمباالة الذي تالقيه الرابطة 
من قبل املعنيني باصدار القرار 
يرجع الى انه لدى الكثيرين من 
االعضاء فكرة مسبقة ان قضية 
تس���كني اكثر من 100 مدرس 
يعملون في الكليات واملعاهد 
اصبحت لعبة متاجرة يساوم 
عليها بعض املسؤولني لتحقيق 
غايات خاصة بهم ويريدون من 

خاللها فرض مبتغاهم.
وافاد احلامت بأن املطالبة 

املدرس���ني غير املس���كنني قد 
مض���ى عليهم ف���ي وظائفهم 
سنتان ونصف السنة ولم تتم 
معاجلة اوضاعهم على الرغم 
من تقدم العديد منهم بتظلمات 
الى ادارة الهيئة ولم جند من 

يبالي مبرارة اوضاعهم.
وبني احلامت ان هذه املماطلة 
غير املبررة ستؤدي الى تأزمي 
الثقة ببعض  العالقة وفق���د 
املسؤولني بادارة الهيئة، مشيرا 
الى ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي معنية بالدرجة 
االولى بأي تبعات حتدث بسبب 

الظلم الواقع بحق املدرسني.
ومتنى احلامت من اصحاب 
القرار مبجل���س ادارة الهيئة 
ضرورة االسراع بحل املشكلة 
والتدخ���ل الس���ريع ملعاجلة 
املوضوع بالطريقة التي تنصف 
هؤالء االساتذة املظلومني وتدفع 

باستقرار الهيئة.

املستمرة من الرابطة لتسكينهم 
يرجع الى املماطلة الواضحة 
من قب���ل البعض ف���ي ادارة 
الهيئ���ة وخارجها دون االخذ 
بعني االعتب���ار الوعود التي 
قطعتها ادارة الهيئة على نفسها 
بتسكينهم بشرط مضي سنتني 

على توظيفهم بالهيئة.
واوض���ح ان العدي���د من 

الحاتم: قضية تسكين مدرسي الكادر العام
 أصبحت لعبة متاجرة يساوم عليها بعض المسؤولين

جمعية أعضاء التدريس 
ترفض تفتيت مركز اللغات

صرح املتحدث الرسمي باسم جمعية أعضاء 
هيئة التدريس د.إبراهيم احلمود بأن اجلمعية 
ترفض رفضا قاطعا تفتيت مركز اللغات بحسبانه 
من اجلهات األكادميية األصيلة واألساسية في 
جامع���ة الكويت، وجتمع النظم األكادميية في 
جامعات الدول املتقدمة على إنشاء مراكز اللغات 

وتعزيز كياناتها وأنشطتها.
وأكد ان مرك���ز اللغات يحق���ق الضمانات 
األكادميية والوظيفية ألساتذة اللغة ويضمن 
لهم االرتقاء في السلم األكادميي بوضعهم في 
الكوادر الفنية ومركز اللغات يحقق في املقابل 
املس���اواة والعدالة بني الكليات في تعاملها مع 
االمتحانات والطلبة. وذك���ر ان تفكيك املركز 

وتوزيع األساتذة على الكليات يعني حتويلهم 
الى مجرد موظفني إداريني يخضعون تأديبيا وفي 
شؤون ترقياتهم وعالواتهم وتقارير كفاءتهم 
الى األقسام العلمية وعمداء الكليات فيفقدون 
وجودهم وي���زول كيانهم، وأوضح ان جمعية 
اعضاء هيئة التدريس تستنكر إسراع اإلدارة 
اجلامعية في تشكيل جلنة هدفها تفتيت املركز 
في هذا الوقت ال���ذي يفترض أنه وقت الريبة 
بحسبان انتهاء الفترة الزمنية لإلدارة اجلامعية 
ومن املفترض في علم القانون واإلدارة ووفقا 
لقواعد الشفافية عدم إقدام اإلدارة اجلامعية في 
آخر فترتها على إجراء تعديالت إدارية كبيرة 

يتعني تركها لإلدارة املقبلة.

وليد الكندري وأحمد مندني خالل املؤمتر الصحافي

خالل مؤتمر صحافي نظمه االتحاد أول من أمس

»اتحاد التطبيقي«: مستمرون في تحقيق مطالبات االتحاد السابق
 في فصل قطاعي التدريب والتدريس وتطبيق نظام البكالوريوس

محمد المجر
نظ����م االحت����اد الع����ام لطلبة 
ومتدرب����ي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب مؤمت����را 
صحافيا مساء أول من أمس ملناقشة 
فصل التدريب والتدريس وتطبيق 
نظام البكالوريوس، وقال رئيس 
االحتاد ولي����د الكندري إن قضية 
فص����ل القطاعني ف����ي التطبيقي 
أخذت وقتا طويال، مؤكدا استمرار 
االحتاد في مطالبات االحتاد السابق 
بفصل القطاع����ني وتطبيق نظام 
البكالوريوس في كليتي الدراسات 
التجارية والدراسات التكنولوجية 
لقناعته بأن عملية الفصل ستساهم 
في حل الكثير من املش����اكل التي 
تعاني منه����ا الهيئة حاليا وتقف 
الهيئة عاج����زة عن وجود  إدارة 
احللول املناسبة لها بسبب تداخل 
القطاعني، مثمنا موقف مدير عام 
الهيئ����ة د.يعقوب الرفاعي الداعم 
لفصل القطاعني، وقال إن قراره هذا 

ملصلحة الكويت وأبنائها.
وقال الكندري أن عملية فصل 
القطاعني ميكن أن تتم بكل سهولة 
ويسر ألن لوائح كل قطاع منفصلة 
وتختلف عن اآلخر وكذلك التقومي 
الدراسي، ويوجد نائب للمدير العام 
لكل قطاع يق����وم باختصاصاته، 
فضال عن اختالف اخلطط الدراسية 
ونظام التدريس بكل قطاع، وبذلك 
جند أن القطاعني فعليا منفصالن 
متاما وال يوجد م����ا مينع عملية 
الفص����ل. واستش����هد الكن����دري 
بتصريح وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
نشرته مجلة »صناع املستقبل« 
عدد سبتمبر 2009 والتي تصدرها 
الهيئة أنها شكلت جلنة تضم أعضاء 
من قطاع����ي التدريس والتدريب 
بالهيئة وممثال عن جامعة الكويت 
وممثال عن ديوان اخلدمة املدنية 

لدراسة ما جاء في تقرير املكتب 
الكندي للبت ف����ي عملية الفصل 
ودراسة مراحل التطبيق للعرض 
عل����ى مجلس اإلدارة في اجتماعه 
املقبل وحتى اآلن لم تبت اللجنة 
ف����ي املوض����وع ومت التجديد لها 
مرة أخرى، على الرغم أن التقرير 
الكندي طرح 3 خيارات األول منها 
اإلبقاء على الهيكل احلالي للهيئة مع 
زيادة كفاءتها وفاعليتها، واخليار 
الثاني فصل القطاعني ملؤسستني 
منفصلتني ولكل منهما تنظيمها 
اخلاص وتكون حتت مجلس ادارة 
واحد، واخليار الثالث والذي رشحه 
التقري����ر للتطبيق ه����و ضرورة 
الفصل التام ويك����ون لكل منهما 
إدارة خاصة واس����تقاللية تامة، 
ملا فيه من مصلحة لكال القطاعني 

ويساهم في تطويرهما.
من جانبه، ق����ال عضو هيئة 
التدريس ورئيس اللجنة االجتماعية 
الدراس����ات  والثقافي����ة في كلية 
التكنولوجي����ة م.أحمد مندني إن 
حتويل الهيئة الى أكادميية يهدف 
لتطوير التعليم، مش����يرا إلى أن 

تلك القضية تلقى وعودا منذ العام 
1982 وحتى اآلن ال توجد خطوات 

ايجابية لتحقيقها.
القطاعني  وأوضح أن فص����ل 
أقر في عام 1986، لكن سرعان ما 
ألغي بعد سنتني ولم يتم تنفيذه، 
موضحا أنه في حال املوافقة على 
اقرار فص����ل القطاعني فإن جميع 
الكليات التطبيقية ستتحول إلى 
أكادميية الكويت للعلوم التطبيقية، 
أما معاهد التدريب فستكون حتت 
مظل����ة الهيئ����ة العام����ة للتعليم 
التطبيقي والتدريب دون التعرض 
لهم، ولفت إلى أن النائب د.حسن 
جوهر كان قد قدم مشروعا مشابها 
ملش����روع األكادميي����ة التطبيقية 
التطبيقي  التعليم  ينادي بفصل 

عن التدريب.
وقال مندني: قانون الهيئة هو 
سبب املش����اكل املوجودة حاليا، 
الس����يما مع استحداث الكثير من 
التدريبي����ة والكليات،  املعاه����د 
ومتنى ان يلق����ى املقترح بقانون 
الذي تبن����اه أعضاء مجلس األمة 
طريقه وإق����راره في مجلس األمة 

ملا له من فوائ����د متعددة ترتقي 
مبس����توى كال القطاعني، وتوجه 
بالش����كر للنائب مبارك اخلرينج 
لتبنيه املوضوع مرتني، كما شكر 
النواب شعيب املويزري ود.علي 
العمير والقالف ود.فيصل املسلم 
على تبنيهم مشروع قانون اجلامعة 
التطبيقية، مشيرا إلى أن اللجنة 
التشريعية مبجلس األمة كانت قد 
وافقت من قبل على املقترح املقدم 
من النائب مبارك اخلرينج في العام 
1999 بتحويل الهيئة إلى أكادميية 
الكويت للعل����وم التطبيقية، كما 
قدم النائب د.حسن جوهر قانونا 

مشابها في العام 2004.
واعتبر مندن����ي وجود حملة 
البكالوري����وس ضم����ن اللجن����ة 
التنفيذية للهيئة ويقومون بتقييم 
أستاذ دكتور يعد خلال كبيرا وسيتم 
تعديل هذا اخللل عندما يتم فصل 

القطاعني.
وق����ال ان مدي����ر ع����ام الهيئة 
د.يعق����وب الرفاع����ي اعترف في 
تصريح له بأن قانون الهيئة يحتاج 
لتعديل كبير، واستغرب أن يضم 

مجلس إدارة الهيئة 11 عضوا من 
خارجها ومدي����ر الهيئة فقط هو 
العضو الوحيد من الهيئة، ولفت 
إلى أن البعض في مجلس اإلدارة ال 
يحملون شهادات عليا ويصوتون 
على قرارات تخص عمداء كليات 

حاصلني على درجة األستاذية.
وأك����د مندن����ي أن الكثير من 
املسؤولني في الهيئة مؤيدين لفصل 
التعلي����م التطبيقي عن التدريب، 
فضال عن وجود مؤيدين للفصل 
من داخل قطاع التدريب نفس����ه، 
ومتن����ى من ن����واب مجلس األمة 
االهتمام مبشروع فصل القطاعني 
حت����ى يرى الن����ور، »ال نتعرض 
لقط����اع التدري����ب لك����ن يعنينا 
االرتقاء بقطاع التعليم«، وقال إن 
هناك 5 جامع����ات خاصة وقعت 
عقودهم قبل شهور ونحن نسعى 
إلنشاء جامعة تطبيقية منذ ربع 
قرن وحتى اآلن لم تقر، موضحا 
أن أكثر من 20 عضو مجلس أمة 
حالي موقعني على ميثاق لفصل 
التعليم التطبيق����ي عن التدريب 

وإنشاء جامعة تطبيقية.

د.عبداهلل الفهيد

نسعى لتحويل خدمة المجتمع لعمادة وإنهاء المشاريع المطروحة ككليتي العمارة وهندسة الكمبيوتر
اتفقنا مع اتحاد الطالب على تمديد الفصل الصيفي لعشرة أسابيع وسيطبق العام المقبل بعد الموافقة

محمد هالل الخالدي
صرح مدير معهد التدريب اإلنش���ائي علي اخلميس بأنه مت 
توحيد الزي للمتدربني في املعهد، وانه مت اختيار الزي املناسب 
لطبيعة العم���ل والتدريب داخل الورش بصفة خاصة واملعهد 
بصفة عامة، مضيفا أن توحيد الزي مظهر حضاري جيد، ويعطي 
متيزا ملتدربي املعهد وإظهاره���م باملظهر الالئق، باالضافة الى 
اإلعداد املهني والنفسي للتدريب على معايشة مهن املستقبل. 

واشار الى انه متت مناقشة اخليارات املقترحة لشكل وتصميم 
الزي املناسب للمتدربني واملدربني ليحقق أعلى درجة من األمان 
والوقاية للمت���درب طبقا ألحدث املواصف���ات العاملية في هذا 
اخلصوص، وتوصلت اللجنة الى ان يكون الزي )تي شيرت( 
ملصقا عليه شعار املعهد وشعار الهيئة مع البنطلون واحلذاء 
الواقي باالضافة الى )الب كوت( للورش واملختبرات فضال عن 

اخلوذة الواقية الستخدامها في مواقع العمل اإلنشائية

معهد التدريب اإلنشائي يوحد الزي لمتدربيه


