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الجامعــــة
والتطبيقي

جوهر والعمير لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب بعيدًا عن التوجهات السياسية
خالل ندوة نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

)محمد ماهر(د.حسن جوهر ود.علي العمير ود.معدي العجمي خالل اللقاء

)كرم دياب(تيم سوليفان في جناح البنك الوطني .. ومع منى العبدالرزاق في جناح البنك األهلي
د.عبداهلل الفهيد ود.أنور اليتامى وفيصل مقصيد خالل املؤمتر الصحافي

الختالف النظم واللوائح في كل من 
القطاعني فال يوجد توافق بينهما 
حتى يتم اإلبقاء عليهما بعضهم مع 
البعض، إضافة إلى اختالف رؤى 
وأهداف ورسالة قطاع التطبيقي 
التدري���ب، مبينا »قد  عن قطاع 
يعارض البعض عملية الفصل ألنها 
ستسبب الضرر للجامعات اخلاصة 
حيث ان »احلنفية املفتوحة« حاليا 
للجامعات اخلاصة ستغلق عندما 

يتم الفصل«.
واستغرب العجمي عدم التزام 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي بقرار مجلس إدارة الهيئة 
واخلاص بتشكيل جلنة لدراسة ما 
جاء بتقرير املكتب الكندي والبدء 
في تطبيقه حيث شكلت الوزيرة 
جلنة لدراسة فلسفة الهيئة دون 
الكندي،  املكتب  التطرق لدراسة 
معتب���را هذا األم���ر انحرافا عن 
قرار مجلس إدارة الهيئة وعودة 
للمربع األول معلن���ا في الوقت 
نفسه »حسب معلوماتي فإن هناك 
ضغوطا متارس على هذه اللجنة 
للدفع بها نحو عدم فصل التعليم 

التطبيقي عن التدريب«.

أي قرار يتعل���ق بفصل التعليم 
أو غيره  التدريب  التطبيقي عن 
منس���جما مع خطة التنمية، فإذا 
كانت اخلطة تعزز وتنشد حملة 
شهادة الدبلوم وأصحاب العمالة 
الفنية واملهنية فاألولى بنا جميعا 
الوقوف عند هذا األمر وذلك من 
باب املسؤولية التاريخية. وشددد 
جوهر على ضرورة احملافظة على 
حملة ش���هادة الدبلوم في مراكز 
العمل كونها عنصرا أساسيا في 
عملية التنمية كما يجب منحهم 
مزايا وظيفية حتى ال يكون هناك 

أي تسرب وظيفي من قبلهم.
وأضاف أنه قدم قوانني عديدة 
حول فصل التعليم التطبيقي عن 
التدري���ب، موضحا أنه يرى من 
األفض���ل أن تت���م احملافظة على 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدري���ب وفق وضعها احلالي 
وبنفس الوقت يتم إنشاء جامعة 

تطبيقية جديدة.
من جانبه حذر النائب د.علي 
العمير من تسييس قضية فصل 
التعليم التطبيقي عن التدريب ألن 
الضغوط السياسية ستهدر دمها، 

ال تلحق الضرر بقطاع التطبيقي 
أو قطاع التدريب »رافضا توجيه 
االتهامات لقط���اع التدريب بأنه 
يتكسب ماديا وراء متسكه برأي 
عدم فصل التعليم التطبيقي عن 

التدريب«.
من جانب���ه بني رئيس رابطة 
أعض���اء هيئة التدريس للكليات 
التطبيقي���ة د.معدي العجمي أن 
الهيئة تعد من أكبر املؤسس���ات 
األكادميي���ة على مس���توى دول 
مجلس التع���اون اخلليجي فهي 
حتتضن ما يقارب خمسني ألف 
طالب وثالثة آالف أس���تاذ، وهذا 
العدد الكبير فيها أدى إلى صعوبة 
إداري  إدارتها ووجود ترهل  في 
كبي���ر فيها، مش���يرا إلى أنه مع 
الهيئة عما  توس���ع وكبر حجم 
الس���ابق ظهرت  كانت عليه في 
أهمية فص���ل التعليم التطبيقي 
عن التدريب إليجاد حل للترهل 

اإلداري احلاصل.
وطالب العجمي بضرورة فصل 
التعلي���م التطبيقي عن التدريب 
لتعزيز استقاللية ميزانية قطاع 
التطبيقي وقطاع التدريب ونظرا 

وأكد د.العمير انه ش���خصيا 
مقتنع بض���رورة فصل التعليم 
التطبيقي ع���ن التدريب، ما دام 
هناك رأي فني يؤيد عملية الفصل، 
وإن ظهر رأي فني آخر يعارضها 
فق���د أغير قناعات���ي، ويجب أن 
نتعامل مع هذه القضية بطريقة 

التطبيقي عن التدريب فبإمكانها 
االستعانة مبكتب استشاري آخر 
حتى تتكون لديها قناعة مناسبة«، 
واضاف ال يجوز تهميش رأي فني 
في هذه القضية مت احلصول عليه 
من املكتب الكندي كما أنه ال يجوز 
تغيير هدف اللجنة التي شكلتها 

آالء خليفة
أك����د مدير جامعة الكوي����ت د.عبداهلل الفهيد ان 
امللتق����ى الثاني خلريجي جامع����ة الكويت القدامى 
لالعوام 1975 � 1978 س����يكون حتت رعاية س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. وأوضح 
د.الفهيد، خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته ادارة 
العالقات العامة بجامعة الكويت، ان اجلامعة تهدف 
من اقامة هذا امللتقى الى حتقيق التواصل االجتماعي 
بني اجلامعة وخريجيها القدامى، مشيرا الى ان فكرة 
امللتقيات اجلامعي����ة هي تقليد متبع في اجلامعات 
اخلارجية كالواليات املتحدة والدول االوروبية لتحقيق 
التواصل ورد اجلميل لقدامى اخلريجني، واسترجاع 
الذكريات اجلميلة الت����ي يحملونها عن تلك الفترة 
فمنهم اصحاب مسؤولية ويحتلون مناصب سياسية 
من داخل الكويت وخارجها. وحول اجتماع مجلس 
اجلامعة، اكد د.الفهي����د ان افتتاح مجلس اجلامعة 
سيعقد نهاية الش����هر اجلاري وفي يوم 16 اجلاري 
س����ينعقد مجلس العمداء والذي سيناقش العديد 
من املوضوعات ابرزها قانون اجلامعات احلكومية 
باالضافة الى عدد من املواضيع املطروحة على جدول 
االعمال، الفتا الى ان اجلامعة تقوم بعرض ما سيتم 

طرحه على رئيس����ة االجتماع وهي وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود حتى تقوم 

باعتماد ما سيتم طرحه في االجتماع من عدمه.
من جهته، قال امني عام اجلامعة د.انور اليتامى: 
اعتدنا في جامعة الكويت ان نعيش معاني االسرة 
الواح����دة تربطنا جميعا ألفة ومحبة بني جميع من 
يعيش في احلرم اجلامعي اساتذة وطلبة وموظفني، 
مشيرا الى ان امللتقى يجسد هذا املفهوم حيث يهدف 
الى جمع الزمالء القدامى مرة اخرى في جامعة الكويت 

على مسرح عبداهلل اجلابر بالشويخ 18 اجلاري.
واوضح ان االدارة اجلامعية حريصة على دعم 
العالقات االجتماعية واالس����رية، عن طريق تنظيم 
امللتق����ى الثاني خلريجي جامع����ة الكويت القدامى 
من عام 1975 الى 1978 كرد للجميل لرواد اجلامعة 

القدامى.
بدوره، اشاد الناطق الرسمي ومدير ادارة العالقات 
العامة واالعالم بجامعة الكويت فيصل مقصيد بتواصل 
وس����ائل االعالم مع امللتقى الثاني خلريجي جامعة 
الكويت القدامى، مشيرا الى ان هذه الفكرة مت االعداد 
لها منذ عام، مضيفا ان هذا امللتقى تطلب الكثير من 

اجلهد لتحقيق التواصل مع قدامى اخلريجي.

الوزيرة بن���اء على قرار مجلس 
إدارة الهيئة فقد نص القرار على 
دراس���ة ما جاء في تقرير املكتب 
الكندي بينم���ا كان هدف اللجنة 
هو دراس���ة فلسفة إنشاء الهيئة 
إضافة إلى أمور أخرى دون التطرق 

لتقرير املكتب الكندي«.

مش���يرا الى انه »البد من مراعاة 
الرأي الفن���ي الصحيح في هذه 

القضية احلساسة«. 
وقال د.العمير »إذا كانت وزيرة 
العالي  التعليم  التربية ووزيرة 
غير مقتنعة برأي املكتب الكندي 
االستشاري في قضية فصل التعليم 

محمد المجر
أكد النائبان د.حس���ن جوهر 
ود.علي العمير أهمية فصل التعليم 
التطبيقي عن التدريب، مشددين 
على ضرورة عدم تسييس القضية 

ومراعاة اجلانب الفني فيها.
جاء ذلك خ���الل ندوة »فصل 
التعليم التطبيقي عن التدريب« 
التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة 
التدريس للكليات التطبيقية مساء 

أمس األول.
في البداية اعتبر د.حسن جوهر 
عدم تقدمي احلكومة ألي مشروع 
بقانون يخص التعليم التطبيقي 
والتدريب واقتصار هذا األمر على 
اقتراحات بقوانني مقدمة من النواب 
أمر يدعو للحزن والقلق ويكشف 
النقاب عن عدم اهتمام احلكومة 
ووزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي بهذه القضية ويدل كذلك 
على عدم وجود رؤية لدى احلكومة 

في هذا الشأن.
وأشار إلى اختالف رأي وزراء 
التربية والتعلي���م العالي حول 
هذه القضية على مر الس���نوات 
املاضي���ة وقال يج���ب أن يكون 

ندى أبونصر
أكد رئيس اجلامعة األميركية 
تي���م س���وليفان ان الهدف من 
معرض الفرص الوظيفية توفير 
فرص توظيف للطلبة واخلريجني 
انه  من اجلامعة األميركية كما 
فرصة للشركات بتوظيف الطلبة 

لديها.
ال���ى ان االقتصاد  وأش���ار 
الكويت���ي تعرض خالل الفترة 
السابقة ألزمة اقتصادية ولكنه 
اآلن في حتس���ن ملحوظ، وزاد 
بأن اجلامعة تقوم بتأهيل الطلبة 
لسوق العمل، وللمنافسة على 

مستوى دولي.
ج���اء ذل���ك خ���الل معرض 
الفرص الوظيفية الذي أقيم في 
اجلامعة األميركية ومبشاركة 

28 شركة.
واض���اف: ان واجبن���ا في 

اجلامع���ة ان نق���وم مبثل هذه 
املعارض وتعريفهم على شركات 
القطاع اخلاص التي هي مهمة 
الكويتي  ف���ي االقتص���اد  جدا 
املناس���بة لهم  الفرص  وإيجاد 

للعمل فيها.
وش���كر س���وليفان جميع 
الشركات املساهمة في املعرض 
خصوصا بنك اخلليج وجميع 
الرعاة الذهبيني والفضيني وعبر 
امتنانه لعمي���دة اجلامعة  عن 

األميركية د.كارول روس.
ومن جانبها قالت مستشارة 
فرص التوظيف في اجلامعة إميي 
كوتشنر ان عدد الطالب املتوقع 
تقدمه���م للحصول على فرص 
توظيف في املعرض 500 طالب 
وطالبة، واشارت الى ان الشركات 
تراعي ظروف الطالب الدراسية 
وتؤمن لهم عمل لساعات محدودة 

أو كفترة مسائية.
وأضاف���ت ان املع���رض هو 
فرصة للش���ركات والطلبة في 
التعاون واالجتماع مع بعضهم 
وهذه طريقة مباش���رة لتقدمي 
الوظائ���ف للطلب���ة من خالل 

املعرض.

البنك األهلي

وجري���ا على عادته لتحفيز 
العمل  الكويتي على  الش���باب 
لدى القطاع اخلاص شارك البنك 

األهلي في املعرض.
التنفيذي  املدي���ر  وأف���ادت 
لدائ���رة التوظي���ف وتطوي���ر 
املوارد البشرية في البنك منى 
العبدالرزاق بأن الشباب الكويتي 
أثبت قدرته على العمل في القطاع 
القطاع  ف���ي  اخلاص وحتديدا 
املصرفي ولذلك فإن البنك األهلي 

الكويت���ي حريص كل احلرص 
على استقطاب الكفاءات الكويتية 
وتأهيلها لتكون قادرة على تلبية 

احتياجات العمل.
البنك األهلي  ان  واضاف���ت 
سيقوم بعرض الفرص الوظيفية 
للباحثني عن عمل ومنحهم فرصة 
لالنضمام الى فريق عمل متميز 
الوظيفية  يحقق طموحاته���م 
وأكدت أهمية املشاركة في هذا 
النوع من املعارض الستقطاب 
أكبر عدد ممكن م���ن الكفاءات 
الش���ابة والباحث���ة عن فرص 
للعمل. كما أشادت بتجربة البنك 
قائلة »البنك األهلي لديه جتربة 
مميزة في اس���تقطاب وتأهيل 
املوظفني خاصة الشباب حديثي 
التخرج وذلك من خالل ادراجهم 
في أكادميية البنك األهلي والتي 
التدريبية  مت تصميم برامجها 

لتتناسب مع احتياجات العمل 
في القطاع املصرفي«.

وأكدت ان البنك األهلي يعمل 
بش���كل دائم عل���ى دعم جميع 
املتاحة لفئة  اجلهود والفرص 
الشباب الكويتي لالنخراط في 
العمل في القطاع اخلاص وبالذات 

القطاع املصرفي.
ف���ي املعرض  كم���ا تواجد 
مجموعة من مسؤولي وموظفي 
البنك لاللتقاء بالكفاءات الواعدة 
من أبناء الكويت من اجلنسني 
العم���ل  وتعريفه���م بف���رص 
والتدريب الت���ي يوفرها البنك 
وكيفية احلصول عليها وأيضا 
تعريفهم على طبيعة العمل في 
القطاع اخلاص من خالل احلوار 
املباشر الى جانب التعرف على 
التعليم  آخر وأحدث مخرجات 

في الكويت.

سوليفان: »األميركية« تؤهل الطلبة لسوق العمل
البنك األهلي يحقق طموحات الشباب الكويتي

 الفهيد: مجلس العمداء يناقش
قانون الجامعات الحكومية 16 الجاري

خالل مؤتمر صحافي حول الملتقى الثاني للخريجين القدامى

أعلنت وزارة التعليم العالي عن اسمي طالبي 
الدراس���ات العليا اللذين حصال على املوافقة 
االمنية ملرحلة املاجس���تير ف���ي كلية التجارة 
جامعة الزقازيق وعليهما سداد الرسوم وعمل 
فحص االيدز داخل جمهورية مصر العربية وهما: 
بدر محمد حسني الدمخي، وفهد عبداهلل محمد 

عبدالعزيز في تخصص احملاسبة.

»التعليم العالي« تدعو طالبين لمراجعتها

)أنور الكندري(م.علي الفوزان وطاهر الصحاف في أحد أجنحة املعرض

من املعرض ه���و تفعيل عملية 
التوظيف املباش���ر بني اجلهات 
العارض���ة للف���رص الوظيفية 
واخلريج واتاحة تقدمي االرشاد 
املهني عن مجاالت العمل املتاحة 
ومتطلباته���ا كم���ا أن املعرض 
س���يكون فرصة إللقاء الضوء 
على البرامج املتاحة للتوظيف.
ال���ى ان برنام���ج  واش���ار 
احملاضرات املعد من مركز التدريب 
الهندس���ي واخلريجني لبعض 
اجلهات يعتب���ر من املزايا التي 
يوفرها املركز للجهات املشاركة 
إللقاء محاضرات من واقع خبرتها 

وانشطتها.
الفيل���كاوي حتقيق  ومتنى 
الهدف املنش���ود م���ن املعرض 
لطلبة الكلية وجهات التوظيف 
املختلفة املش���اركة في املعرض 
بإتاحة الف���رص للطلبة ملعرفة 
التخصصات الهندسية املختلفة 
العمل  الت���ي يحتاجها س���وق 

الكويتي.

ضرورة من خالل عرضنا لبعض 
الرس���ومات واملخطط���ات التي 
صممها املؤسسون واملؤسسات 
باإلضافة الى انن���ا نفتخر بأن 
مؤسستنا لديها ما يقارب %90 
من شباب الكويت سواء كانوا من 
الفنيني او االداريني وهذا بالنهاية 
واجب علينا ان نستقطب العنصر 

الكويتي كي يقوم خدمة بلده.
ق���ال عميد كلية  من جانبه 
الهندس���ة والبت���رول د.طاهر 
الفرص  الصحاف ان مع���رض 
الوظيفية الثالث عشر يهدف الى 
فتح قنوات اتصال بني اخلريجني 
وجهات العمل في القطاعني العام 
واخلاص والقيام بدور الرابط بني 
اصحاب العمل وخريجي الكلية 
على وج���ه اخلصوص للعرض 
الفرص الوظيفي���ة املتاحة لهم 

في سوق العمل.
وب���دوره، قال مدي���ر مركز 
التدريب الهندس���ي واخلريجني 
الهدف  ان  الفيل���كاوي  د.محمد 

سعود المطيري
افتتح مدير عام املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان نيابة عن الشيخ احمد 
الفه���د نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
والتنمي���ة ووزير اإلس���كان 
مع���رض الف���رص الوظيفية 
أقيم حتت رعايته في  والذي 

كلية الهندسة والبترول.
وقال الفوزان إننا اآلن في 
التنموية  بداية تنفيذ اخلطة 
للدولة والتي ترتكز على القطاع 
اخلاص في تنفيذها وحتتاج الى 
الكثير من الكوادر موضحا ان 
اخلريج الكويتي يأتي بعد قضاء 
فترة دراس���ية تكللت بنجاح 
متلهفا ومتحمسا للعمل فعليه 
ان يجد البيئة الصاحلة في عمل 
او املصانع  القطاع احلكومي 
والش���ركات األهلية مبينا ان 
دور الشركات املشاركة في هذا 
املعرض واضح في استقطاب 

اجلهات ف���ي الدولة، مثنيا على 
اخلريج الكويتي سواء كان رجال 
أو امرأة في جهدهم وحماستهم 
ونش���اطهم في عملهم وااللتزام 

وهذا خالف م���ا يقال ان العامل 
الكويتي ال يستطيع أن ينتج.

وأوضح الفوزان ان مشاركة 
العامة في املعرض  املؤسس���ة 

الطلب���ة اجلامعيني  وتعري���ف 
الفرص املتاحة لهم مستقبال من 
األعمال حتى ال يتيهوا في خضم 
الروتني املوجود حاليا في بعض 

آالء خليفة
اعتم���دت اجلامعة العربية 
املفتوحة تعيني د.طارق عبداهلل 
فخر الدين مدي���را لفرعها في 
الكويت خلفا للدكتور اسماعيل 
تقي. واعربت اجلامعة، في بيان 
صحاف���ي، عن بال���غ تقديرها 
وامتنانه���ا للجهود التي بذلها 
د.تقي خالل فترة توليه منصب 
مدير فرعها في الكويت، متمنية 
له التوفيق والنجاح مبواصلة 
مسيرته التعليمية في جامعة 
الكويت، كما متنت ملدير فرعها 
الكوي���ت د.طارق  اجلديد في 

عبداهلل التوفيق والنجاح لتحقيق آمال وتطلعات اجلامعة خلدمة 
الطلبة واملسار التعليمي في الكويت والوطن العربي.

واك���دت ان اعتماد تعيني د.طارق عب���داهلل مديرا لفرعها في 
الكويت جاء نتيجة العتبارات ع���دة من اهمها كفاءاته وخبراته 
العلمية والعملية وبصفته احد قياديي اداراتها واساتذتها املشهود 
مبس���اهماته وجهوده خدمة للجامعة وطالبها داخل ادارة مقرها 
الرئيس���ي وفرعها في الكويت اض�افة العتباره من اوائل قياديي 
اساتذة اجل�امعة الذين لديهم اخلبرة في طب��يعة نظام التعلي��م 
ال�مفتوح الذي تتبناه منذ انط��القة م��س����يرتها التعليمية على 

ارض الكويت عام 2002.

الفوزان: الخطة التنموية للدولة تحتاج لكوادرنا الوطنية المدربة
خالل افتتاح معرض الفرص الوظيفية بـ»الهندسة« طارق فخر الدين مديرًا

للجامعة المفتوحة خلفًا إلسماعيل تقي

د.طارق فخر الدين


