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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
دعت القائمة املس����تقلة باجلامعة العربية املفتوحة اجلموع 
الطالبية للمش����اركة في خطة عطلة فص����ل الصيف املقبل التي 
تنظمها القائمة املستقلة لالس����تفادة واالشتراك بدورات »املعهد 
االثري للتدريب االهلي« املقدمة لطالب اجلامعة باملجان حيث مت 
االتفاق مع ادارة املعهد على تقدمي هذا العرض ل� 200 طالب وطالبة 
مقدمة لهم والتي تب����دأ مع بداية 15 يونيو املقبل. ودعت اللجنة 

االعالمية بالقائمة املستقلة باجلامعة العربية املفتوحة جميع الطالب 
والطالبات الذين يودون االشتراك بالدورات الصيفية الى التوجه 
العضاء القائمة املستقلة داخل احلرم اجلامعي او الدخول ملوقع 
القائمة ms-aou.com حيث سيتم استقبال الطلبات حتى استكمال 
العدد املطلوب، مش����يرة الى ان الدورات املقدمة كلها تتناسب مع 
تخصصات طلبة اجلامعة واغلبه����ا في علوم الكمبيوتر واللغة 

االجنليزية وتخصصات نظم املعلومات وادارة االعمال.

»مستقلة الجامعة المفتوحة« تدعو للمشاركة في خطة عطلة الصيف

قائمتان تتنافسان في انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس في 2 يونيو المقبل
آالء خليفة

جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكوي��ت ه��ي املمثل الش��رعي العضاء 
هيئة التدريس ولسان حالهم امام االدارة 

اجلامعية وامام املؤسسات املعنية وتدافع 
عن حقوقهم وتطالب مبزاياهم وترفض 
اي اس��اءة ألي عضو م��ن اعضاء هيئة 

التدريس.

واجلمعي��ة على موعد ي��وم 2 يونيو 
املقبل لعقد انتخاب��ات اجلمعية الختيار 

الهيئة االدارية اجلديدة.
وقد التقت »األنباء« بعضا من مرشحي 

القائمتني املتنافس��تني على مقاعد الهيئة 
االدارية وهما القائمة االكادميية املستقلة 

والقائمة اجلامعية املستقلة.
وقد حتدثوا ع��ن برامجهم واهدافهم 

واملزايا التي يريدون حتصيلها العضاء 
هيئ��ة التدريس باالضافة ال��ى موقفهم 
من قان��ون اجلامعة اجلديد املقترح ومن 
املنافسة في االنتخابات، داعني االساتذة 

ال��ى اختيار االفضل ومن ميثلهم افضل 
متثيل.

وفيم��ا يل��ي تفاصي��ل اللق��اءات مع 
املرشحني في القائمتني:

 »األكاديمية المستقلة« لـ »األنباء«:
سنتصدى ألي محاولة لتعديل قانون الجامعة

»الجامعية المستقلة« لـ »األنباء«: سنواصل الدفاع
عن حقوق األساتذة وتحقيق العديد من االمتيازات لهم

د.هشام الرويح

د.عواد الغريبةد.علي بومجداد

د.إبراهيم احلمود

د.عواد الظفيري

أعضاء القائمة األكاديمية المستقلة
� د.إبراهيم احلمود � كلية احلقوق

� د.أحمد الرفاعي � كلية العلوم اإلدارية
� د.يعقوب جعفر � كلية التربية

� د.هشام الرويح � كلية العلوم الطبية املساعدة
� د.محمد املوسوي � كلية اآلداب
� مرمي الشميمري � كلية العلوم

� عبير الرفاعي � كلية التربية
� عبداملطلب البالم � كلية الهندسة والبترول

� حسني املطيري � مركز اللغات

أعضاء القائمة الجامعية المستقلة
� د.عواد الظفيري � كلية العلوم اإلدارية

� د.علي بومجداد � كلية العلوم
� د.عواد الغريبة � كلية التربية

� د.مي البدر � كلية الطب
� د.محمد اخلضر � كلية الهندسة والبترول

� د.خالد مهدي � كلية الهندسة والبترول
� د.ناصر الشمري � كلية اآلداب
� د.بدر الكندري � مركز اللغات

� د.عادل اغا � كلية العلوم

م����ا يلبي حاجات اعض����اء هيئة 
التدري����س وان يكون لهم صوت 
ورأى ف����ي اختيار مدير اجلامعة 
وكذلك املطالبة بعدم التجديد ملدير 
اجلامع����ة. باالضافة إلى حتقيق 
مكتسبات اعضاء هيئة التدريس 

وانصافهم ورفع الظلم عنهم.
واشار د.الرويح الى ان القائمة 
االكادميية املستقلة اثناء قيادتها 
للجمعية كانت سباقة في املطالبة 
بإقرار كوادر تليق بعضو هيئة 
التدريس ومتكنوا من اقرار كادرين 
العضاء هيئة التدريس، واكد على 
ان القائمة لها سلسلة من االجنازات 
ومتتد من عام 1996 وحتى يومنا 
هذا واهم تلك االجنازات اقرار مزايا 

اعضاء هيئة التدريس.
متابعا: وان كان يقابل محاولتنا 
القرار تلك املزايا مماطلة وتعطيل 
من االدارة اجلامعية ولكن القائمة 
االكادميية املستقلة سعت القرار 
تلك املزاي����ا بالتعاون مع وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 
آلي����ة االنتخاب  احلمود. وحول 
قال د.الروي����ح: يبقى اختيار من 
التدريس في  ميثل اعضاء هيئة 
االدارية ه����و بيد اعضاء  الهيئة 
هيئة التدريس والهيئة املساندة 
بجامع����ة الكويت واختيار اآللية 
امر مت����روك للجمعية العمومية 
وان كان يسرنا ان قائمة باكملها 
حتصل على مقاعد الهيئة االدارية 
بجمعية اعض����اء هيئة التدريس 
حتى تستمر في تنفيذ برنامجها 

االنتخابي.

مسودة القانون الجديد ونحن لم 
نوضح مطالبنا في هذا القانون 
حتى اآلن ولدينا من المزايا التي 
وافقت اإلدارة عليها والتي لم 
توافق اإلدارة عليها وتحتاج الى 
متابعة ولكن لم يقر حتى اآلن 
اال كادر المدرسين المساعدين 
ومدرسي اللغات بينما تم رفض 
أبناء  الميزات األخرى )تعليم 
وتأمين صحي ومعاش تقاعدي( 
وتم ارجاع مي���زة التذاكر الى 
الجامعة لتعديل المقترح، لقد 
أبلغن���ا بأن مقت���رح المعاش 
التأمينات  التقاعدي ترفض���ه 
االجتماعية بس���بب الخشية 
من فت���ح ش���هية الجمعيات 
المهنية األخرى للمطالبة بنفس 
المطالب، كما تم رفض مقترح 
تعلي���م األبناء وكذلك تم غض 
التأمين الصحي  الطرف ع���ن 
بسبب وجود مقترح لتطبيق 
التأمين على جميع المواطنين، 
أما بالنس���بة الى مكافأة نهاية 
الخدمة لغي���ر الكويتيين فلم 
اقرارها حت���ى اآلن من  يت���م 
قبل مجل���س الجامعة بالرغم 
من ان ال���دول المجاورة تقوم 
باحتساب المكافأة على اساس 
المعاش الكامل وليس األساسي 
مما يجع���ل قد يفق��دنا عنصر 
المنافسة في استقطاب الكوادر، 
كما ان هناك مشاكل يعاني منها 
اعض���اء هيئ���ة التدريس عند 
التعام���ل مع الخطوط الجوية 
الكويتية، ونحن نس���عى الى 
ترك الحرية للعضو للسفر على 
الخطوط التي يفضلها خصوصا 
بعد معرفة ان ال�جوية الكويتية 
في طريقها للتخصيص كما ان 
طلبة البع��ثات لهم هذه الميزة، 
قائمتن���ا لديها أهداف واضحة 
وبرنامج طموح فباإلضافة الى 
تحقيق تلك الميزات التي ذكرتها 
وإعادة ش���رحها للمسؤولين 
في البالد لمعرفة مدى الحاجة 
لها وم���دى أحقية عضو هيئة 
التدريس بها فإن لدينا أهدافا 
مهمة منها مساهمة عضو هيئة 

التدريس كل حسب تخصصه 
التنموية للبلد  الخط���ة  في 
وهي تل���ك الخطة الطموحة 
التي وضعتها الحكومة وتم 
تحديد نسبة ما يقارب %60 
البش���رية  الموارد  لتنمي���ة 
وتدريبه���م وهو أمر يقع في 
العم���ل األكاديمي،  صمي���م 
وضعنا أيضا أولوية لمراجعة 
مقترح قانون الجامعة الجديد 
وتضمين الميزات في القانون 
بدال من تركها للوائح وكذلك 
التأكد من أن القانون ال يقل 
شأنا عن سابقه بل يزيد في 
الحريات األكاديمية ويضمن 
الحقوق والعدالة، كما ان لدينا 
هدف تنويع أنشطة الجمعية 
االجتماعي���ة منها والثقافية 
وكذلك تنويع الخدمات التي 
نعرضها لألعضاء وغيرها من 
التي  يمكن معرفتها  األمور 
التي  من خ���الل مطبوعاتنا 

ستصدر قريبا.

عقوبات مشددة

وحول العقوبات المشددة 
عل���ى قان���ون الجامعة ذكر 
د.بومج���داد ان هناك رؤية 
لتعديل الكثير من مواد القانون 
من ضمنها مادة العقوبات التي 
انه  تتسم بالتغليظ ونؤكد 
ال يجوز اعتقال عضو هيئة 
التدري���س اال بع���د ما يتم 
اخطار مدير الجامعة ورئيس 
جمعية اعضاء هيئة التدريس 
ونشترط ان يكتب ذلك األمر 
ضمن مواد القانون كما نطالب 

بالتدرج في العقوبات.
القائمة  وق���ال مرش���ح 
المستقلة د.عواد  الجامعية 
الغريبة: ن�حن لسنا بغريبين 
على زمالئن���ا واخواننا في 
القائمة المنافس���ة لنا وهي 
القائمة األكاديمية المستقلة 
الى تأسيس  ولكننا سعينا 
قائمة جديدة بسبب االختالف 
في وجهات النظر بيننا وبين 
القائمة األخرى ولكنهم يظلون 
زمالء أعزاء لنا ونكن لهم كل 

االحترام والتقدير.
ودعا د.الغريبة الى جميع 
أعضاء هيئ���ة التدريس الى 
اختيار من يريدون ان يمثلهم 
ف���ي الجمعية، مؤكدا انه مع 
اختيار القائمة بأكملها وليس 
مع اختيار أشخاص من كل 
قائمة حتى تكون هناك انسجام 
في العمل. ودعا الغريبة الى 
ان يك���ون االختيار في يوم 
االنتخابات على شكل قوائم 
حتى يكون هناك سهولة في 

عملية فرز األصوات.

ما لم يتم اقراره من قبيل زيادة 
مكافأة نهاي���ة الخدمة للزمالء 
الوافدين وتثبيت بدل السكن 
وايجاد من���اخ اكاديمي صحي 
واخوي بي���ن اعض���اء هيئة 
التدريس بما ف���ي ذلك االدارة 
الجامعية بم���ا يخدم الصالح 
العام للجامعة والمجتمع ويكفل 
حل جميع مشاكل اعضاء هيئة 

التدريس.

مميزات أكاديمية

باالضافة الى توفير الميزات 
االكاديمية للمدرسين المساعدين 
اللغات مثل حضور  ومدرسي 
البحوث  المؤتم���رات ودع���م 
واالرتق���اء الوظيف���ي اس���وة 
بزمالئهم اعضاء هيئة التدريس 
وان يكون قرار تحديد مصير 
اللغات الس���اتذة مركز  مركز 
اللغات النه كم���ا هو معروف 
»أهل مكة ادرى بشعابها« فيجب 
اال يغيبوا وان يكون لهم كلمة 
الحسم بالنسبة للمركز وايضا 
منح عضو هيئة التدريس اجازة 
قيادية لمدة سنتين لمن لم يتبوأ 
مركزا قياديا خالل عشرين عاما 
من خدمته في الجامعة وايضا 
صرف مكافأة التقاعد المقررة 
بناء على عدد س���نوات العمل 
وليس بعد مضي 30 عاما من 
الخدم���ة، باالضافة الى صرف 
الع���الوة االجتماعية لزوجات 
الزمالء الوافدين وصرف نهاية 

الوافدين بناء  الخدمة للزمالء 
على المرتب الشامل والعمل على 
ان يكون قانون الجامعة الجديد 
معززا لدور االقس���ام العلمية 
ومجالس الكليات وتعزيز واثراء 
دور الجمعية بما يالئم المكانة 
االكاديمية العضائها واالرتقاء 
بدور الجمعية في الجامعة وفي 
المجتمع لتع���ود الى موقعها 
الطبيعي على قمة مؤسس���ات 
المجتمع المدني وتنويع االنشطة 
الت���ي تدعم روح  االجتماعية 
التعاون والمحبة بين اعضاء 
هيئة التدريس واشراك عضو 
هيئة التدريس حسب تخصصه 
في المساهمة في تفعيل الخطة 
التنموية للدولة وكذلك العمل 
على توفير عقود طويلة االجل 
العضاء هيئة التدريس لتوفير 
المهني لهم وزيادة  االستقرار 
الحوافز لج���ذب التخصصات 
النادرة ومواصلة العمل النشاء 
اتحاد الساتذة الجامعات العربية. 
ومن جهته، قال مرشح القائمة 
الجامعي���ة المس���تقلة د.علي 
بومجداد ان القائمة »الجامعية 
المستقلة« نحاول فيها تفادي 
الخلل الذي عاصرناه س���ابقا 
في الهيئ���ة اإلدارية، هذا ليس 
انتقاصا لهم فهم أساتذة أفاضل 
ولكن نح���ن نختلف معهم في 

األسلوب وفي الرؤى.
وق���ال ش���ارفت الجامع���ة 
والوزي���رة عل���ى االنتهاء من 

قال مرشح القائمة الجامعية 
المستقلة د.عواد الظفيري: ان 
القائمة تخوض االنتخابات تحت 

شعار »ستبقى مستقلة«.
وق���ال د.الظفي���ري: عقدنا 
العزم على الترشيح النتخابات 
الجمعية ايمانا منا باالستمرار 
في خدمة اعضاء هيئة التدريس 
والمدرسين المساعدين ومدرسي 
اللغات في هذه المرحلة المهمة 
من تاريخ الجامعة حيث ان هناك 
نية القرار مشروع قانون جديد 
للجامعة وهو االمر المهم حيث 
يجب ان يصاغ مثل هذا القانون 
بعناية تكفل للجميع حقوقهم 
من خالل اعطاء االقسام العلمية 
- والجمعية ممثلهم الشرعي 
- دورا في صياغته والتعليق 

على مواده قبل اقراره.
ولفت د.الظفي���ري الى انه 
يجب تضمين قانون الجامعة 
الجديد الميزات والحوافز وعدم 
تركها للوائح الالحقة من تعليم 
االبناء وتذاكر السفر والتأمين 
الصحي وبدل السكن العضاء 
هيئة التدريس ومكافأة نهاية 
الخدمة للزمالء الوافدين وتعيين 
االس���اتذة غي���ر المتفرغي���ن 
للمساهمة في خدمة الجامعة بعد 
التقاعد وكذلك السماح بعقود 
عمل طويلة االمد العضاء هيئة 
التدريس الوافدين وذلك من اجل 

توفير االستقرار المهني لهم.
وأردف د.الظفيري قائال: كما 
اننا لن ننسى دورنا الرئيسي في 
الدفاع عن حقوق اعضاء هيئة 
المظالم عنهم  التدريس ورفع 
والسعي الى توفير مناخ الحرية 
التي كفلها  العلمية والبحثية 

الدستور وقانون الجامعة.
الى ان هناك ميزات  واشار 
اخ���رى تتطل���ب المتابعة في 
مجل���س الخ�دم���ة الم�دني���ة 
والجهات االخرى، كما يجب ان 
يستفاد من الخبرات المتوافرة 
التدريس  لدى اعضاء هيئ���ة 
بالجامعة ومساهمتهم في انجاز 
هذه الخطة التنموية الطموحة 

للبلد.
وعلى صعيد متصل تحدث 
د.الظفيري عن اهداف وبرنامج 
عمل القائمة الجامعية المستقلة، 
ومنها الدفاع عن حقوق اعضاء 
التدريس والمدرس���ين  هيئة 
المس���اعدين ومدرسي اللغات 
ومتابعة تحقيق االمتيازات التي 
وافق عليه���ا مجلس الجامعة 
مؤخ���را وعلى رأس���ها زيادة 
المعاش التقاعدي وتعليم االبناء 
الس���نوية والتأمين  والتذاكر 
الصح���ي لجميع اعضاء هيئة 
التدريس باالضافة الى متابعة 

قال مرشح القائمة األكادميية 
املس����تقلة د.إبراهيم احلمود: ان 
القائمة االكادميية املستقلة تأسست 
عام 1996 وكانت تس����مى حينها 
»اللجنة اخلماسية« وهذه القائمة 
متكنت من زيادة رواتب اعضاء 
التدريس مرتني متتاليتني  هيئة 
ونتمن����ى أن تص����ل القائمة إلى 
الهيئة اإلدارية باالجماع لنتمكن 
من اس����تكمال اقرار مزايا اعضاء 
التدريس. ولفت د.احلمود  هيئة 
الى ان القائمة االكادميية املستقلة 
ال تنتمي الي حزب سياس����ي أو 
حزب طائف����ي أو قبلي وإمنا هي 
مجموع����ة افكار ألعض����اء هيئة 
التدريس متثل اجلميع وتسعى 
لتحقيق غايات اكادميية وال شك 
أن لنا مساهمات ايضا في املجتمع 
الكويتي من الناحية السياس����ية 
واالجتماعية. واوضح د.احلمود 
القائمة االكادميية املس����تقلة  ان 
ذات برام����ج واضح����ة وهدفه����ا 
االول واالسمى هو احملافظة على 
مكتسبات اعضاء هيئة التدريس 
مما تسعى إليه االدارة اجلامعية 
خللط االوراق وفرض قانون جديد 
على اجلامع����ة نحن ضده متاما. 
الذي  القان����ون اجلديد  ان  وقال: 
االدارة اجلامعية متريره  حتاول 
به تعسف شديد في حق اعضاء 
هيئة التدريس ويزيد من مركزية 
مدي����ر اجلامعة وه����و ما يخالف 
القواعد االدارية والدميوقراطية، 
كما ان القانون اجلديد يسعى إلى 
وضع مسألة ضمانات اعضاء هيئة 
التدريس في مهب الريح ويجعلها 
بيد ادارة اجلامعة بأن تغلظ من 
العقوب����ات. وأك����د د.احلمود ان 
القائمة االكادميية املستقلة تعمل 
على الدفاع من مكتسبات وحقوق 
اعضاء هيئة التدريس، مشيرا الى 
انه كان للقائمة الفضل في احلصول 
على مشروعية جمعية اعضاء هيئة 
التدريس باحكام قضائية نهائية 
صادرة من محكمة التمييز، موضحا 
انه هو الذي كتب املذكرات ودافع 

عن شرعية اجلمعية.
واوض����ح ان القائمة بقيادتها 
للجمعية متكنت من تفعيل قانون 
اجلامعة 29 لسنة 1966 ووضعنا 
تصورا للجان التي سوف تنبثق 
من مجلس األقسام العلمية وماهية 
آلي����ة عمل املجل����س، ومتكنا من 
زيادة رواتب املدرسني املساعدين 
ومدرسي اللغات على ان تكون تلك 
الزيادة مبا يتماثل مع املدرس����ني 

وليس املدربني.
وأكد د.احلمود على دورهم في 
احلفاظ على حقوق اعضاء هيئة 
التدريس والدفاع عنهم وحتقيق 
مكتسباتهم الفتا إلى ان تلك األمور 
ال تتم بأجندة حزبية او سياسية او 
طائفية وقبلية، الفتا الى ان وجود 
تلك االجندات في قوائم اجلامعة 

انتكاس����ة للعمل اجلامعي،  تعد 
مؤكدا على ان القائمة االكادميية 
املستقلة هي التي ستحقق التوازن 
داخل اجلامعة.ولفت الى ان القائمة 
االكادميية هي االصل وهناك قوائم 
حتاول ان تقتبس من اسمها الن 
االكادميي����ة املس����تقلة مضيئة، 
القائمة موجودة في  ان  موضحا 
الهيئة االدارية للجمعية منذ عام 
1997 وحتى اآلن أمال ان تس����تمر 
القائمة في 2010. وأكد د.احلمود ان 
القائمة االكادميية املستقلة هي في 
رأس احلربة وفي املقدمة وهي التي 
تقود املعارك نيابة عن اعضاء هيئة 
التدريس ولكنها في الوقت ذاته 
هي ظهر لهم، فالقائمة االكادميية 
املستقلة وقفت مع عمداء كليات 
عندما تعرضوا للظلم واستطاعت 
ان جتبر االدارة على اعادة عميد 
ال����ى منصبه ورئيس قس����م الى 
منصبه، الفتا الى ان منطق القائمة 
يقوم عل����ى الصالبة في املواقف 
واجلرأة في الطرح واملصداقية في 
الفعل والقائمة بعيدا عن الوعود 

الزائفة.
القائمة االكادميية  أما مرشح 
املستقلة د.هش����ام الرويح فقال، 
انه يشارك في  االنتخابات للمرة 
الثالثة على أمل أن يستمروا في 
االجنازات واملكتسبات التي حققوها 
وكقائمة قامت بتمثيل اعضاء هيئة 
التدريس في دورتني سابقتني عام 
2006 و2008. ولفت د.الرويح الى 
ان هدف القائمة هو الوقوف في 
وجه أي تعديل لقانون اجلامعة 

الخرينج حصل على الدكتوراه من مصر
لجنة العمداء: سنتخذ كل اإلجراءات القانونية 
ضد االعتداء على أحد األساتذة في »االجتماعية«

أكدت رفضها المساس بكرامة ومكانة أعضاء هيئة التدريس

القاهرة ـ هناء السيد 
حص���ل الباحث ناصر اخلرين���ج على درجة 
الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الش���رف االولى في 
رسالته العلمية حول »النظم اآللية املتكاملة في 
املكتبات اجلامعية بدولة الكويت: دراسة مسحية 

تقييمية«.
واخلرينج هو معيد بعثة � قسم علوم املكتبات 
واملعلومات � كلية التربية األساسية- الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب � ونوقشت الرسالة في 
� كلية اآلداب � جامعة القاهرة، حتت إشراف: أ. د. 
أسامة السيد محمود، أستاذ ورئيس قسم املكتبات 
والوثائق واملعلومات بجامعة القاهرة، وشارك في 
جلنة املناقشة كل من: أ. د. زين الدين عبد الهادي 
أستاذ ورئيس قسم املكتبات واملعلومات في جامعة 
حلوان، وأ. د.شريف كامل شاهني أستاذ املكتبات 

ومدير املكتبة املركزية في جامعة القاهرة. 
وبحضور س���فيرنا في مصر د.رشيد احلمد، 
الذي أشاد مبوضوع الرسالة، معربا عن فرحته 
وتقديره البنائنا الطلبة وحرصهم للحصول على 
اعل���ى الدرجات العلمية، مؤكدا اهمية التس���لح 
بالعلم الذي هو اس���اس تق���دم االمم ونهضتها، 
واشاد د.احلمد بأبناء الكويت الدارسني باجلامعات 
املصرية في مختلف التخصصات قائال إنهم خير 

سفراء لوطنهم الكويت.
تناولت الدراسة موضوع »النظم اآللية املتكاملة 
في املكتبات اجلامعية بدولة الكويت: دراسة مسحية 
تقييمية«، وهدفت إلى إجراء مسح للنظم اآللية 
املتكاملة في املكتبات اجلامعية بالقطاعات العامة، 
واخلاصة بالكويت، مع وضع خطة لتطوير هذه 

النظم على أسس علمية مبا يحقق احتياجات هذه 
املكتبات وأهدافها. 

ومت التركيز على دراسة النظم اآللية املتكاملة 
املستخدمة في املكتبات اجلامعية بالكويت، ودراسة 
آراء القائمني على النظم اآللية املتكاملة في هذه 
املكتبات، عالوة على العاملني بهدف معرفة الواقع 
احلالي الستخدام النظم اآللية، وحتديد أهم العقبات 
التي تعوق االستخدام الناجح لهذه النظم، فضال 
عن دراسة احتياجات املس���تفيدين من تقنيات 

املعلومات الواجب توافرها في تلك املكتبات. 
شملت الدراسة أربع مؤسسات جامعية حكومية 
وأهلية، متثل املكتبات اجلامعية بالكويت، تستخدم 
نظم���ا آلية متكاملة في مكتباته���ا، وهي: مكتبة 
»جابر األحمد« املركزية بجامعة الكويت، ومكتبة 
كلية التربية األساس���ية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ومكتبة »الرفاعي« بجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، ومكتبة اجلامعة 

األميركية في الكويت.
مت بحث ودراس���ة حال النظم اآللية املتكاملة 
في هذه املكتبات اجلامعية بدءا من تاريخ تطبيق 
اس���تخدامها في تلك املكتبات وحتى االنتهاء من 
الدراسة )2010(، كما مت استخدام املنهج املسحي 
لواقع اس���تخدام النظم اآللي���ة املتكاملة في هذه 
املكتبات، معتمدا في ذلك على اس���تبيان وقائمة 
املراجعة، عالوة على وثيقة معايير النظم اآللية 
املتكاملة التي ص���درت عن مركز تقييم واعتماد 
هندسة البرمجيات في مصر عام 2005، إذ تعتبر 
من أهم املعايي���ر واملواصفات التي تالئم البيئة 

العربية.

اصدرت لجنة العمداء بجامعة الكويت بيانا 
حول االعت���داء الذي تعرض ل���ه عضو هيئة 
التدريس بكلية العلوم االجتماعية، وفيما يلي 
نص���ه: إن جامعة الكويت تعرب عن ش���جبها 
واستنكارها الشديد لالعتداء الذي تعرض له 
احد اعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي 
يوم الخمي���س الماضي 2010/5/27 وتضامنها 

الكامل معه ضد هذا االعتداء.
ان لجنة العمداء تدارست االعتداء اآلثم الذي 
تعرض له عضو هيئة التدريس في كلية العلوم 
االجتماعية وستتخذ اإلجراءات القانونية ضد 
من اعتدى عليه لحفظ كرامة وهيبة عضو هيئة 

التدريس ومكانته في الحرم الجامعي.
إن جامعة الكويت تحرص على التعامل مع 
عضو هيئة التدريس باالحترام والتوقير الالزم 
باعتباره قدوة وقيادة لجموع الطلبة، كما ان 
العالقة التي تربطه مع الطلبة تتس���م باالبوة 
واالخوة في آن واحد، كما ان الجامعة ترفض 
وبش���دة اية تعامل بين الطالب وعضو هيئة 
التدريس من شأنه المساس بكرامته ومكانته 

االجتماعية.
إن لجنة العم���داء كلفت الجهات المختصة 
بالجامع���ة باتخاذ كافة اإلج���راءات القانونية 

لمعاقبة الطالبة التي تسببت في هذا االعتداء 
حس���ب اللوائح والنظم الجامعية والحزم في 
تطبيق هذه العقوبات مما يشكل رادعا لكل من 
تس���ول له نفسه االعتداء او المساس بأعضاء 

هيئة التدريس ومكانتهم العلمية.
إن لجنة العم���داء إذ تؤكد ان ميثاق العمل 
الجامعي والذي يحكم العالقة بين اعضاء هيئة 
التدريس والطلبة وموظفي الجامعة قد نص في 
بنوده على ضمان االلتزام بالموضوعية وادب 
الحوار والحفاظ على قيمة الحرية األكاديمية 
واحترام الرأي اآلخر، وكذلك االستعمال الصحيح 
لحق الش���كوى والتظلم دون كيد او تعسف، 
لتؤك���د ان جامعة الكويت س���تقف مع عضو 
هيئ���ة التدريس وتقدم كل الدعم والمس���اندة 
الالزمة لحفظ حقوقه ومكانته العلمية وكرامته 

االدبية.
ومن هذا المنطلق تلفت لجنة العمداء انتباه 
االس���رة الجامعية الى اهمية االلتزام باللوائح 
والنظم الجامعية وما اس���تقرت عليه اعرافنا 
االجتماعية من محبة وتسامح واحترام وتوقير 
المدرس ومكانت���ه االجتماعية باعتباره قدوة 
لهم االمر الذي يتطلب توقيره واحترام مكانته 

العلمية.

االتحاد الوطني للطلبة - فرع مصر 
أعّد دراسة عن الطلبة »البدون«

لشمولهم بالرعاية الصحية

فيصل العنزي

بالرعاي���ة الصحية املقدمة من 
املكتب الصحي اسوة باخوانهم 

الطلبة الكويتيني.
وثمن العنزي اجلهود املقدمة 
املكت���ب الصح���ي لوضع  من 
حلول لهذه القضية شاكرا كال 
من د.منصور صرخوه رئيس 
املكتب الصحي ود.ناصر العجمي 
امللحق االداري باملكتب الصحي 
اللذين يضعان مصلحة الطلبة 

كافة نصب اعينهما.

القاهرة ـ هناء السيد
أعل���ن امني الس���ر لالحتاد 
الوطني للطلبة الكويتيني – فرع 
مصر فيصل العنزي ان االحتاد 
قام بتقدمي دراسة لوزارة الصحة 
عن اع���داد الطلب���ة »البدون« 
الدارسني باجلامعات احلكومية 
واخلاصة املعترف بها من قبل 
الدراسي  العالي للعام  التعليم 
احلال���ي وذلك لش���مل الطلبة 
»البدون« بالرعاية الصحية التي 
يقدمها املكتب الصحي لسفارتنا 
بالقاه���رة للطلب���ة الكويتيني 
الدارسني في مختلف اجلامعات 

املصرية.
وأوض���ح العن���زي ان هذه 
الدراسة قدمت بناء على طلب 
وزير الصحة د.هالل الساير عندما 
التقى بابنائه الطلبة الدارسني 
بجمهورية مصر العربية في مقر 
االحتاد في شهر مارس املاضي 
وقد وعد وزير الصحة بحل هذه 
القضية لذلك فان االحتاد والطلبة 
الدارسني مبصر في انتظار قرار 
البدون  الطلبة  حاسم لش���مل 


