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الجامعــــة
والتطبيقي

استقبل مدير جامعة الكويت 
د.عب���داهلل الفهيد امس وفدا من 
اجلامع���ة االميركي���ة بالقاهرة. 
وج���اءت الزيارة به���دف تعزيز 
عالقات التعاون بني جامعة الكويت 
واجلامعة االميركية بالقاهرة على 
املستوى االكادميي، واستكشاف 

مجاالت التعاون في األبحاث التي 
الطرفني،  تقع ضمن اهتمام���ات 
البشرية  املوارد  واالستفادة من 
املدربة في اجلامع���ة األميركية 
بالقاهرة في سبيل تشغيل املعامل 
الكويت  واملؤمت���رات بجامع���ة 

وخاصة في كلية الهندسة.

الفهيد: تعزيز التعاون مع الجامعة األميركية بالقاهرة

)سعود سالم( د.هيلة املكيمي ود.عباهلل الشايجي في مقدمة احلضور 

)أسامة البطراوي( د.يعقوب الرفاعي والسفير األردني وسفير السنغال في مقدمة احلضور 

جانب من الطلبة املكرمني

د.جاسم خواجة د.عبد الرضا أسيري  د.عبد اهلل سهر

أكاديميون: نرفض االعتداء على األساتذة بالحرم الجامعي
ونطالب بعقوبات رادعة تكفل حقوق عضو هيئة التدريس

هيئة التدريس د.ابراهيم احلمود 
ال����ذي تطوع بتولي القضية بكل 
مستويات احملاكم قائال ان اعضاء 
التدري����س يرفضون هذه  هيئة 
املمارسات، مطالبا ليس فقط برفع 
شكوى ضد املعتدي بل بتحويل 
الطالبة ايضا للجنة النظام التي 
تشكل برئاسة عميد كلية احلقوق 
بسبب املخالفة التي ارتكبتها بحق 
أستاذها. من جانبه، طالب رئيس 
قسم علم النفس باجلامعة د.حسن 
عبداللطيف االدارة اجلامعية بتولي 
الدفاع عن االستاذ املعتدى عليه، 
راجيا من د.خواجة عدم التنازل 

عن القضية، مش����يرا الى ان على 
اجلامعة حتمل كل اعباء القضية 
ألنها قضية اعتداء على احد عامليها 
اثناء أدائه لوظيفتها، شاكرا للجنة 
العمداء ايصالها القضية ليس فقط 
الى جميع العاملني باجلامعة، بل 

الى املجتمع.
من ناحيته، قال اس����تاذ علم 
االجتماع واخلدم����ة االجتماعية 
د.خالد الشالل ان حوادث العنف 
ليست جديدة على اجلامعة، ضاربا 
املثل بالعبارات التي يقوم الطلبة 
بكتابتها على مكاتب االس����اتذة، 
ان ثقاف����ة الضرب  الى  مش����يرا 

انتش����رت بالكويت بسبب عدم 
وجود العقوبة الرادعة.

وأوضح الشالل ان املنظومة 
االمنية باجلامع����ة ضعيفة جدا، 
مشيرا الى دخول غرباء للجامعة، 
مطالبا بإصدار هويات ذكية للطلبة 
والعاملني لتفادي دخول غيرهم 

للحرم اجلامعي.
كما أش����ار اس����تاذ اجلغرافيا 
د.جاسم العلي الى ظاهرة العنف 
الطالبي أثن����اء االنتخابات قائال 
ان هذه الظاهرة وصلت للتشابك 
بااليدي حتى ب����ني الطلبة الذين 
ال صلة له����م باالنتخابات مطالبا 

بالوقوف ضد هذه الظاهرة كي ال 
تتكرر مجددا.

من جانبه، طالب اس����تاذ علم 
االجتماع د.عل����ي الزعبي الكلية 
باتخاذ ق����رارات صارمة لتفادي 
تك����رار احلادثة، مش����يرا الى ان 
اللفظي  التعدي  التهاون بظاهرة 
على االس����تاذ تس����بب بحدوث 
ظاهرة التعدي اجلسدي، موضحا 
الطالبات أصبحت  ان سلوكيات 

مشينة أكثر من الطلبة.
من جانبه، روى د.جاسم خواجة 
حادثة االعتداء التي حدثت له يوم 
اخلميس املاض����ي قائال انه اثناء 
القائه حملاض����رة في علم النفس 
االجتماع����ي اضط����ر بداية للفت 
انتباه طالبتني كانتا منشغلتني 
باحلديث اجلانبي وبس����بب عدم 
اكتراثهم����ا للتنبي����ه اضطر الى 
ان يطلب منهم����ا مغادرة القاعة، 
مضيف����ا ان االولى غادرت بهدوء 
اال ان الثانية بدأت باالس����تهزاء 
ألفاظ غير  والتذمر واس����تخدام 
الئقة، موضحا انه اضطر الى ان 
يوجه لها انذارا بأنه س����يحرمها 
النهائي، مسترسال  من االمتحان 
بأنه بدأ محاضرته الثانية ليفاجأ 
بشخص يطرق باب القاعة ويطلب 
منه اخلروج، ف����إذا به اخ الفتاة 
التي تواجدت باملمر ايضا. وأشار 
د.خواجة الى ان الشاب لم يترك 
له املجال ليوضح له ان تصرف 
اخته كان خاطئا بل بدأ بتوجيه 

اللكمات والضربات اليه.

آالء خليفة
نظمت كلية العلوم االجتماعية 
لق����اء مفتوحا بالقاع����ة الدولية 
لبحث االعتداء على عضو هيئة 
التدريس بالكلية من قس����م علم 

النفس د.جاسم خواجة.
واك����د عمي����د كلي����ة العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 
على قدسية احلرم اجلامعي، رافضا 
ان تتحول قاعات الدراسة الى حلبة 
للصراع واالعتداء اجلسدي، مضيفا 
ان التدريس مهنة انسانية سامية ال 
يجوز ان تكون عرضة ألي اعتداء. 
وأعرب د.أس����يري عن استنكاره 
لظاهرة العنف، موضحا ان هذه 
الظاهرة دخيلة، ضاربا املثل بأن 
التنش����ئة سابقا كانت تقوم على 
احترام االس����اتذة، معتبرا ان ما 
تعرض له اس����تاذ عل����م النفس 
د.جاس����م خواجة يوم اخلميس 
املاضي ال يعد قضيته الشخصية، 

بل قضية جميع االساتذة.
من جهته، استنكر مدير االدارة 
املركزية لالحصاء د.عبداهلل سهر 
احلادثة، مؤكدا ان القضية ليست 
قضية د.خواجة، بل قضية اهانة 
استاذ جامعي امام مرأى ومسمع 
املجتمع، مشيرا الى ان الطلبة هم 
املعنيون بالدفاع عن اس����اتذتهم 
حتى يثبتوا أن هذه احلالة شاذة، 
موضحا ان على اجلماعات الطالبية 

ادانة هذه الظاهرة.
ب����دوره، اس����تنكر املتح����دث 
الرس����مي باس����م جمعية اعضاء 

خالل لقاء مفتوح حول االعتداء على عضو هيئة تدريس في »االجتماعية«

العثمان: تنمية قدرات الطلبة من خالل 
األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية

رابطة الدراسات العليا إلعادة العمل 
باختبارات التكميلي لطلبة »القانون العام والخاص«

الكندري: حملة »الزم يتغير« حول التسجيل 
بالجامعة حققت أكثر من 50% من مطالباتها

محمد المجر
الدراس���ات  تقدمت رابطة 
العليا التابعة لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت بكتاب الى مدير 
اجلامعة د.عبداهلل الفهيد طالبت 
فيه بإع���ادة العمل باختبارات 
التكميلي لطلبة برنامج القانون 
اخلاص والعام، وذلك على اثر 
القرار الصادر من عمادة كلية 
الدراسات العليا واملتعلق بشأن 
جتميد الئحة القواعد التنظيمية 
لبرامج الدراسات العليا بكلية 
احلقوق، والذي مت على اثرها 
تعليق العمل باختبارات الدور 

التكميلي ودرجات الرأفة.
وصرح رئيس رابطة الدراسات العليا عادل 
ش���مس الدين بأن القرار الص���ادر جاء مخالفا 
للقواعد القانونية التي حتكم القرارات االدارية، 
حي���ث ان القرار االداري عند ص���دوره البد أن 
يراع���ي مصدره مالءمة القرار للمركز القانوني 

ملن تتعلق مصلحته بهذا القرار.
هذا، وأوضح شمس الدين انه بني ملدير عام 
جامع���ة الكوي���ت وضع طلبة برنامج القانون 
اخلاص والع�����ام، وان الطلبة في الوقت احلالي 
وبع���د دخوله�����م في االختب���ارات التحريرية 
للبرنام���ج تب�����ني لهم عدم فاعلية الغاء الدور 
التكميلي عنه������م، حيث انه منذ الغاءه أصبح 
نصف طلب���ة برنامج القانون في الدراس���ات 

العليا على حافة اخلروج من 
البرنامج ومن ثم خروجهم من 
الدراسات العليا، وان الطلبة في 
الدراسات العليا ما هم اال طلبة 
وطالبات أصحاب طموح وهمة 
عالية، وبالتالي فإعادة العمل 
باختبارات الدور التكميلي أمر 

ضروري.
انه  الدين  اكد ش���مس  كما 
ال ضير م���ن تفعيل اختبارات 
الرأفة،  الثاني ودرجات  الدور 
وما يثبت ه���ذا الكالم انه منذ 
بداية طرح برامج القانون ضمن 
برامج الدراسات العليا في الكلية 
ونظام الدور الثاني ودرجات الرأفة معمول بهما، 
وان حال الطلبة في هذه البرامج ال يستقيم من 
دونهما، حيث انه في هذه البرامج ال يس���تطيع 
الطالب الذي ال يجتاز اختبار أي مادة من املواد 
املقررة ان يكمل البرنامج، ومن ثم فإن تعليق 
العمل باختبارات الدور التكميلي به عرقلة لطلبة 

برنامج القانون.
وختم ش���مس الدين بانه أوضح ملدير عام 
جامعة الكويت ان أمل طلبة برنامج القانون معلق 
على قرار مدير اجلامعة، وانه بدوره سباق حلل 
جميع مشاكل الطلبة  وطلب منه اعادة احلال الى 
ما كان عليه، وذلك حتى ال تفوت الفرصة على 
الطلبة الكويتيني النابغني في تخصصاتهم من 

تعجيزهم في اكمال دراساتهم العليا.

آالء خليفة
اعلن رئيس الهيئة االدارية 
الوطن���ي لطلبة  في االحت���اد 
الكويت � ف���رع اجلامعة عمار 
الكندري أنه بناء على املطالبات 
التي متت عبر حملة االحتاد حول 
التسجيل »الزم يتغير«  نظام 
خالل الفت���رة املاضية، ونظرا 
للمشاكل العديدة التي واجهها 
الطلبة حول ذلك النظام، والتي 
مت املطالبة فيه���ا بالعمل على 
تطوير هذا النظام متاشيا مع 
متطلباتهم واحتياجاتهم اثناء 
عملية التسجيل، فإن نتائج تلك 

احلملة قد آتت ثمارها عبر حتقيق اكثر من %50 
من تلك املطالبات وذلك عبر اصالح وتسريع نظام 
التس���جيل، وذلك تلبية لرفع الضغوط املتزايدة 
لزمالئنا الطالب والطالبات وهذا من شأنه ان اتاح 
استقبال اكثر من 5000 طالب بعدما كان يستقبل 
ما يقارب 600 طالب في نفس الوقت، وكذلك جعل 
سحب املواد عن طريق االنترنت حفاظا على وقت 
وجهد الطالب وترشيدا للنفقات املادية، واخيرا عدم 
ازالة مواعيد االختبارات قبل االختبارات النهائية 
ويج���ب على املواعيد أال تزال اال بعد االنتهاء من 
الكورس الدراسي حيث كان عدد كبير من الطلبة 
يضيع الوقت بالبحث عن قاعة االمتحانات او موعد 
امتحانه النهائي وال يستطيع ايجاده مبوقع نظام 
املعلومات فيضطر الى التوجه الى القسم العلمي 

او سؤال كل من ميكن ان يعرف. 
وحول ازالة املواعيد من اجلدول الدراسي، قال 
ان كانت حتدث في السابق وعندما يريد الطالب 
التس���جيل في اي من الفصول الدراس���ية وقبل 
االختب���ارات النهائية ال يج���د اي معلومات على 
النظام بخصوص تل���ك االختبارات النهائية، اما 
اآلن وبعد اضافة العديد من التعديالت على النظام 
والتحديثات الكبيرة عليه فقد اصبح الطالب يجد 
تلك املواعيد بالس���اعة والتاريخ واليوم والقاعة 
وعدم تعارضها مع اي تسجيل وبالتالي عندما يفتح 
الطالب نظام املعلومات يجد املواد التي سجل بها 
وايضا مواعيد االختبارات النهائية ودون حذفها 

وهذا ما يحدث الول مرة باجلامعة. 
واختت���م الكن���دري تصريحه قائ���ال بان هذا 

االجناز جاء من منطلق حرص 
االحتاد عل���ى مصلحة زمالئنا 
الطالب والطالبات باجلامعة، 
ودعما لكل ما يس���اهم ويصب 
في مصلحتهم ويساعدهم في 
استكمال مسيرتهم باجلامعة 
دون وج���ود اي مصاع���ب او 
عراقيل او مشاكل تؤخرهم عن 
حتقيق اهدافهم وطموحاتهم، 
منوها في ذات الوقت بان هذا 
االجناز يضاف ملسيرة االجنازات 
التي ساهم االحتاد في حتقيقها 
لزمالئنا الطلبة على مدار العام 
واالعوام السابقة وعاجلت العديد 
من تلك املشاكل وتلك املصاعب الخواننا الطلبة 
واعدا اجلموع الطالبية بالسعي الدائم لتحقيق املزيد 
واملزيد لهم وبهم وستتم اضافة باقي التحركات 

على النظام اجلديد.
من جانب آخر أعلن الكندري عن ختام نشاطات 
امللتقى الش���بابي األول والذي أقيم حتت عنوان 

استراتيجية الكويت »املسؤولية واملستقبل«.
وأكد الكندري أهمية تلك امللتقيات التي تقام 
من أجل توحيد الرؤى واالهداف وزيادة املعرفة 
لدى جموعنا الطالبية والتي تقام من أجلهم ولهم، 
وفتح آفاق املستقبل حول أهم اخلطط واالهداف 
االستراتيجية للدولة ألنهم بال شك سيكون لهم 
دور فعال في هذه اخلطط التي حتمل في طياتها 
املستقبل مبسؤولياته وآماله وطموحاته التي نأمل 
بأن تصب في مصلحة الوطن واملواطنني بالشكل 

الذي يطمحون فيه ويأملونه من قادة الوطن.
ووجه الش���كر والتقدير جلميع القائمني على 
تنظيم انشطة هذا امللتقى الشبابي وخص بالشكر 
مركز الرواد للتدري���ب القيادي والهيئة اخليرية 
االس���المية العاملية وجميع القائمني من اخواننا 
الطالب والطالب���ات والذين كانت جلهودهم أكبر 
األثر في اجناح انشطة وبرامج هذا املؤمتر الشبابي 
والذي���ن نأمل ايضا من خالل���ه حتقيق االهداف 
املنشودة وحتقيق املنفعة والفائدة على اجلميع 
دون اس���تثناء مشيرا في الوقت ذاته الى أن مثل 
هذه النشاطات التي تقام هي من أجل الطلبة ولهم 
حتى يلموا ويواكبوا جميع التطورات واالهداف 

والرؤى املستقبلية لهذا الوطن وأبنائه.

محمد المجر
حتت رعاية مدير ع���ام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب د.يعق���وب الرفاعي نظمت 
عمادة النش���اط والرعاية الطالبية بالهيئة حفل 
تكرمي طلبة املنح الدراس���ية وذلك بحضور عميد 
الديبلوماسي س���فير جمهورية السنغال  السلك 
عبداألحد امباركي وعدد من سفراء الدول الشقيقة 
والصديقة وأعضاء السلك الديبلوماسي وقيادي 

الهيئة وأولياء االمور.
وقال مساعد العميد للرعاية الطالبية د.صالح 
العثمان ان طلبة املنح تفوقوا في التحديات واكتسبوا 
العديد من اخلبرات لنهل املعرفة وتطوير قدراتهم 
احلياتية، مشيرا الى ان عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية قامت بخدمة ورعاية 220 طالبا وطالبة 

ينتمون لثالث وثالثني دولة.
وأشار د.العثمان فيما يختص بالنشاط الطالبي 
الى ان العمادة حريصة على تنمية قدرات الطلبة 
الشخصية من خالل االنشطة الثقافية واالجتماعية 
والرياضية واالنشطة النقابية، حيث تقيم الدورات 
الرياضية واملعارض الفنية االبداعية وتشرف على 

اعمال املؤسسات والتكوينات الطالبية.
وفي ختام حديثه قدم د.العثمان الشكر للحضور 
وكذلك جلميع ادارات الهيئة العاملة في هذا احلفل، 

وخص بالشكر البنك التجاري والصندوق االهلي 
بالهيئة لدعمهم املستمر لالنشطة الطالبية.

وقام الطالب حسن عليو بنية من جمهورية بنني 
بإلقاء كلمة الطلبة اخلريجني بدأها بتقدمي الشكر 
واالمتنان للكويت على ما تقدمه من علم ومعرفة 
والتي مازالت تقدم وإل���ى أولياء االمور وأعضاء 
هيئة التدريس واملؤسس���ات العلمية في الكويت 
وعلى رأس���هم الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وأخص بالذكر عمادة النشاط والرعاية 
الطالبي���ة وذلك على اجلهود التي بذلوها جتاهنا 

خالل سنوات الدراسة.
وقدمت مجموع���ة من الطلبة كلمات ترحيبية 
بلغ���ات مختلفة القت استحس���ان احلضور، كما 
قدمت مجموعة من دولة ش���رق آس���يا فقرة من 
ثقافات ش���عوبهم، وكذلك متيز احلفل مبشاركة 
فرقة موسيقية فلكلورية كويتية، كما قدمت الطالبة 
عالية س���لطان املرزوقي من سلطة عمان قصيدة 

شعرية بعنوان »مشاعر وفاء«.
وفي ختام احلفل ق���ام راعي احلفل د.يعقوب 
الرفاعي وعميد السلك الديبلوماسي سفير جمهورية 
السنغال عبداالحد امباكي وعميد النشاط والرعاية 
الطالبية د.أحمد الفيلكاوي بتكرمي الطلبة والطالبات 

اخلريجني.

»التطبيقي« كرمت 220 طالبًا وطالبة من طلبة المنح الدراسية ينتمون لـ 33 دولة

»التعليم العالي« تدعو 10 طالب لمراجعتها
دعت وزارة التعليم العالي 10 
طالب الى مراجعة مبنى الوزارة � 
ادارة البعثات خالل اسبوع، وذلك 

لألهمية، وهم:
 ٭عبداهلل فيصل راشد الهنيدي

 ٭عبداهلل وليد احمد اخلالد
 ٭عبداهلل بدر س���الم عبداهلل 

العيدان

عبداهلل محمد فالح محمد  ٭
عبداهلل وليد راشد احمد اخللف  ٭

عبداهلل يوسف عبداهلل جمعة  ٭
عبداهلل علي صفر عباس ٭

 ٭عبداهلل راشد صالح غنيم
عبداهلل برجس عبداهلل العجمي  ٭
 ٭عبداهلل س����الم ع����واد فرحان 

السهو

عادل شمس الدين

د.عبدالرحمن االحمد

عمار الكندري

»التربية« أقامت المعرض األول 
لمشاريع ومنتجات الطلبة

التعليمية  للتميز في وس����ائلهم 
املستخدمة في التدريس.

من جانبها قالت مديرة مركز 
التربية العملية في كلية التربية 
امليعان  الكوي����ت د.هند  بجامعة 
ه����ذا املعرض يعرض مش����اريع 
طلبة التدري����ب امليداني والهدف 
منه هو تشجيع الطالب والطالبات 
املعلمني على االجناز داخل امليدان، 
ع����الوة على تطبيق م����ا تعلموه 
بالكلية ونقله للميدان وتطبيقه 
هناك، والحظنا اجنازات الطالبات 
والطالب واالبداع الذي برز خالل 
هذا املعرض ب����ني طاقات الطلبة، 
ونرج����و إقامة مثل هذه املعارض 

في املستقبل.

سعود المطيري
حتت رعاي����ة وحضور عميد 
كلي����ة التربية بجامع����ة الكويت 
د.عبدالرحم����ن االحمد اقام مركز 
التربية العلمية في كلية التربية 
بجامعة الكوي����ت املعرض األول 
ملشاريع ومنتجات طلبة التربية 
العملية بحضور عدد من االساتذة 
واملسؤولني والطلبة املشاركني في 

املعرض.
وقال االحم����د ان هذا املعرض 
التي  العديدة  هو احد االنش����طة 
تقيمها الكلية، مشيرا الى وجود 
انش����طة اخرى تقام بالكلية مثل 
العلم����ي واملعرض  يوم امللصق 
الفن����ي، مضيفا: ه����ذا ان دل على 
شيء فهو يدل على نشاط الزمالء 
اعضاء هيئة التدريس بالكلية، وان 
الكلية اصبحت جاذبة لألنشطة 
التربوية األمر الذي يعزز توجه 
كلية التربية بأن اجلانب العملي 
مهم جدا واكثر من اجلانب النظري 
حتى يستفيد الطالب بعد التخرج، 
وكما رأينا هناك افكار كثيرة مبدعة 
طبقها الطلبة خالل هذا املعرض، 
وهي املرة األولى التي يقيم فيها 
مركز التربية العملية هذا املعرض 
ملنتجات ومشاريع الطلبة، ونأمل 
ان يستمر هذا املعرض في السنوات 
املقبلة ألن هذا يعطي حافزا للطلبة 


