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الجامعــــة
والتطبيقي

اعلن امني عام جامع����ة الكويت د.انور اليتامى انه مت 
متديد االشتراك في مسابقة »ميثاق العمل اجلامعي« املوجهة 
ملوظفي اجلامعة الى نهاية شهر يونيو اجلاري، مؤكدا ان 
املسابقة استقطبت عددا كبيرا من املشاركني الذين شاركوا 

باللغتني العربية واالجنليزية.
وذكر ان االمانة العام في اجلامعة طرحت مسابقة »ميثاق 
العمل اجلامعي« الشهر املاضي، وذلك بهدف استخدام ميثاق 

العمل اجلامعي وزيادة التعريف به بني االسرة اجلامعية، 
اضافة الى تفعيل البريد االلكتروني اخلاص باجلامعة.

واف����اد د.اليتام����ى ان ميثاق العمل اجلامعي يس����عى 
الى توثيق وتعزيز املبادئ واالعراف التي اس����تقرت في 
اجلامعة من اجل ان تس����مو بالعالقات املتبادلة بني افراد 
املجتمع اجلامعي لنش����ر ثقافة التع����اون والود واحلوار 

وقيم اخرى.

تمديد االشتراك في مسابقة ميثاق العمل الجامعي لنهاية الشهر الجاري

البدر ثانيًا بـ 370 وبومجداد ثالثًا بـ 367

»الجامعية المستقلة« تفوز بـ 7 مقاعد في جمعية أعضاء هيئة التدريس 
مقابل 2 لـ »األكاديمية المستقلة« والظفيري جاء  في المركز األول بـ 389 صوتًا

 آالء خليفة
القائمة اجلامعية  اكتسحت 
املس���تقلة وحققت جناحا على 
القائم���ة االكادميية  غرميته���ا 
التي  املس���تقلة في االنتخابات 
اجريت مساء امس االول في نادي 
اجلامعة جلمعية اعضاء هيئة 

التدريس بجامعة الكويت.
القائمة  وفاز 7 من مرشحي 
اجلامعية املس���تقلة باالضافة 
الى 2 م���ن القائم���ة االكادميية 
املستقلة ليشكلوا 9 اعضاء للهيئة 
االداري���ة جلمعية اعضاء هيئة 

التدريس.
وج���اءت النتائ���ج كالتالي: 
الظفي���ري 389 صوتا،  د.عواد 
د.مي الب���در 370 صوتا، د.علي 
بو مجداد 367، د.عواد الغريبة 
364 صوتا، د.محمد اخلضر 359 
صوتا، د.بدر الكندري 350 صوت، 
الش���مري 341 صوتا،  د.ناصر 
د.ابراهي���م احلمود 327 صوتا، 

د.احمد الرفاعي 327 صوتا.
وشهد نادي اجلامعة منافسة 
قوية بني القائمتني املتنافستني 
وحضورا كثيفا من قبل اعضاء 
هيئة التدريس من اعضاء اجلمعية 

للمشاركة في التصويت.
القائم���ة االكادميية  ورفعت 
املس���تقلة ش���عار »تصويتكم 
لالكادميية املستقلة يعني عدم 
التجديد لالدارة اجلامعية« بينما 
رفعت القائمة اجلامعية املستقلة 

شعار »وستبقى مستقلة«.
وكان موعد انعقاد اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة ملناقش���ة 
التقريرين االدبي واملالي في متام 

الساعة 5 عصرا ولكن مت تأجيل 
عقدها مدة نصف س���اعة نظرا 

لعدم اكتمال النصاب.
ومن ثم انعقدت اجلمعية التي 
حتدث فيها م���ن اعضاء الهيئة 
االدارية رئيس اجلمعية د.احمد 
الرفاعي وامني الس���ر د.مساعد 
العنزي وامني الصندوق حسني 

املطيري.
الرفاعي  واستعرض د.احمد 
اجنازات اجلمعي���ة ومطالباتها 
لدي���وان اخلدمة املدني���ة فيما 
يخص مزايا وحق���وق اعضاء 
اقتراح  التدري���س ومنها  هيئة 
خل���ق ش���رائح ملكاف���أة نهاية 
اخلدمة والراتب الكامل للمعاش 

التقاعدي.
كم���ا حتدث ع���ن مطالبتهم 
بتغليظ العقوبة على من يعتدي 
عل���ى عض���و هيئ���ة التدريس 
والوقوف بش���دة جتاه قانون 
اجلامعة مبا فيه العقوبات التي 
ال تليق م���ع مكانة عضو هيئة 
التدري���س باالضافة الى رفض 
اجلمعية ملس���ألة تفكيك مركز 
اللغات مشيرا الى ان االلية كانت 
خاطئة وعلى االدارة ايقاف تلك 
املمارسات بالسرعة الالزمة وايضا 
رفض اجلمعي���ة لتطبيق نظام 
البصمة على املدرسني املساعدين 

نظرا لطبيعة عملهم.
واضاف كما اننا اخذنا موقفا 
صلبا لتجميد العمل مبا يسمى 
مبيثاق شرف املهنة الذي يتضمن 
عقوبات غير مرئية بشكل غير 

مناسب.
واشار د.الرفاعي الى احملور 

االداري واملالي والتقني للجمعية، 
موضحا مطالبة الهيئة االدارية 
بتوفير مقر جديد للجمعية أسوة 
بزمالئهم برابطة التطبيقي حيث 
انهم ميتلكون مقرا العضاء هيئة 
التدريس وآخ���ر العضاء هيئة 
التدريب اما مبنى جمعية اعضاء 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 

فهو آيل للسقوط.
ولفت د.الرفاعي الى حصول 
اجلمعية على زيادة في امليزانية 
من 30 الف ال���ى 70 الف دينار 
ولكن االدارة حتى اآلن لم تبعث 
باالوراق الالزمة للشؤون املالية، 
كما ان اجلمعية قامت بشراء جهاز 

لعمل هويات حديثة العضاء هيئة 
التدريس، موضحا ان هناك 1375 
عضو هيئة تدريس مس���جلني 
رس���ميا بجمعية اعضاء هيئة 

التدريس.
من ناحيته، اك���د د.عبداهلل 
سهر اهمية جمعية اعضاء هيئة 
التدريس والتي يجب مهما كان 
ان تبقى قوية مس���تقلة بعيدا 
عن التجاذبات والشحن وعليها 
ان تستمر في تقدمي املزايا وان 
تبقى مناص���رة العضاء هيئة 

التدريس.
واش���ار الى انه���ا اجلمعية 
الوحي���دة ف���ي الكوي���ت التي 

استطاعت ان حتصل على حكم 
قانوني يع���زز احلريات املدنية 
وهي متث���ل النخبة م���ن ابناء 

املجتمع الكويتي.
وبعد انتهاء اجلمعية العمومية 
بدأت العملية االنتخابية الختيار 
املقبلة جلمعية  الهيئة اإلدارية 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة، 
وذلك عن طريق 5 جلان انتخابية، 
علما بأن باب االقتراع حدد موعد 
إغالقه في متام الساعة العاشرة 
مساء بدءا من الساعة السابعة 
مساء، وهو املوعد الذي فتحت 
فيه صناديق االقتراع، وهو ما 
فتح املجال لتصويت أعضاء هيئة 

التدريس باجلامعة املس���جلني 
باجلمعي���ة العمومي���ة واملقدر 
عددهم ب� 1375 عضو هيئة تدريس 
يستطيعون التصويت الختيار 
إحدى القائمتني املتنافستني على 
مقاع���د الهيئ���ة اإلدارية املقبلة 
وهما القائمة األكادميية املستقلة 
والتي تضم 9 مرشحني، والقائمة 
اجلامعية املستقلة ب� 9 مرشحني 

كذلك.
وفي جولة بني املرش���حني، 
تفاءل مرشح القائمة األكادميية 
املس���تقلة د.إبراهي���م احلمود 
بالعملي���ة االنتخابية، مبينا أن 
الطبق���ة التي تص���وت في هذه 

االنتخابات هي طبق���ة مثقفة، 
ش���اكرا إياهم عل���ى حضورهم 
ومش���اركتهم بعملية االقتراع 
إلميانهم بالعملي���ة االنتخابية 
ودور اجلمعية في خدمة أعضاء 

هيئة التدريس.
وأشاد مرشح القائمة اجلامعية 
املستقلة د.عواد الظفيري بالعملية 
االنتخابي���ة، مبين���ا رضاه عن 
احلضور الطيب الكثيف، موضحا 
أن ذل���ك إن دل فإمن���ا يدل على 
حرصهم على اجلمعية وتقديرهم 
إياها، متمني���ا التوفيق جلميع 
املرش���حني والتوفيق ملن يصل 
ملقاع���د اجلمعية خلدمة أعضاء 

هيئة التدريس.
وفي أثناء العملية االنتخابية، 
وفي قرابة الساعة الثامنة مساء، 
وصلت نسبة التصويت في جلنة 
االقتراع الثانية املعنية بكليات 
احلرم اجلامعي في كيفان إلى %20 
من عدد املقترعني اإلجمالي، علما 
بأن كلية الش���ريعة والدراسات 
اإلسالمية حتى ذلك احلني كانت 
أقل كلية في نسبة التصويت في 

هذه اللجنة.
وأما في اللجنة االنتخابية الثالثة 
لكليات احلرم اجلامعي في الشويخ، 
فقد وصلت نسبة التصويت إلى 
قرابة ال� 40% في الساعة الثامنة 
مساء تقريبا، وكان نصيب األسد في 
اإلقبال على االقتراع لكلية العلوم 

اإلدارية تقريبا.
وأما اللجنة االنتخابية الرابعة 
لكلية الهندسة والبترول وكلية 
البن���ات اجلامعية، ف���كان عدد 
املقترع���ني فيها حتى الس���اعة 
الثامنة مساء تقريبا 53 عضو 
هيئة تدريس من أصل 212 يحق 
لهم التصويت في كلية الهندسة 
والبترول، بينما في كلية البنات 
اجلامعية فوصل عدد املقترعني 
فيها إلى 4 أصوات من أصل 29 

صوتا يحق لهم االقتراع.
وفي اللجنة االنتخابية اخلامسة 
اخلاصة بكليات احلرم اجلامعي 
في اجلابري����ة، فاإلقبال فيها كان 
جيدا حتى الساعة الثامنة مساء 
حسب تعليق رئيس اللجنة، علما 
بأن أكثر كلية حصدت نسبة من 
املقترعني فيها كانت كلية العلوم 

الطبية املساعدة.

)سعود سالم( جانب من أعضاء هيئة التدريس خالل االنتخابات   حديث بني د.إبراهيم احلمود ود.ميمونة الصباحد.ابتهال اخلطيب تدلي بصوتها

اتحاد الطلبة في بريطانيا يطالبالجامعة ستنظم تدريبًا صيفيًا للطلبة للعمليات المشتركة في الخفجي
»الوطنية لألوفست« و»بلينهايم كابيتال«  بإلغاء القوانين الجديدة على الجامعات

وّقعتا اتفاقية مع »Gust « لتدريب الطلبة
 محمد المجر

وقع���ت جامع���ة الخلي���ج للعل���وم 
والتكنولوجيا )Gust( اتفاقية تعاون مع 
الشركة الوطنية لألوفست التي تدير برنامج 
األوفست بالكويت وشركة بلينهايم كابيتال 
باتينرز المتخصص���ة في التدريب على 
أساسيات صناعة الطيران واالستراتيجية 
والعمليات، وذلك للتعاون بين الجامعة 
والشركتين على توفير جميع االمكانيات 
من قاعات وأدوات لتنظيم دورات تدريبية 
بالحرم الجامعي تستمر لمدة ستة أشهر 
بدأت مع بداية ش���هر مايو الماضي حتى 

نوفمبر 2010.
وحضر مراسم توقيع االتفاقية نائب 
رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
للشؤون األكاديمية البروفيسور روبرت 
كوك وممثل الش���ركة الوطنية لألوفست 
مازن مدوه وممثال شركة بلينهايم ستيفن 

كاهول واندرو نايت.
ورحب د.روبرت كوك بممثلي الشركتين 
وبالطالب الحاضرين وقال: نحن بجامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ندعم هذا 
البرنامج لما له من فوائد كبيرة للدارسين 
وللجامعة على حد س���واء، وقال ان ذلك 
يأتي ضمن رس���التنا في دعم مؤسسات 
المجتمع المدني في جميع المجاالت العلمية 
والتدريبي���ة واالجتماعي���ة والتي تعود 
بالتالي بالفائدة على المجتمع ككل، وأضاف 
ان البرنامج يغطي 12 موضوعا دراس���يا 
يركز فيه على أساسيات صناعة الطيران 

وبعض المواد المتعلقة باالستراتيجيات 
والعمليات والقضايا القانونية وسيكون 
البرنامج متاحا للطلبة المهتمين بجامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا في األسبوع 
األول لمساعدتهم على تحقيق هواياتهم 
وتطلعاتهم لدراسة هذا المجال الحيوي 
والجديد وااللتحاق بالبرنامج وسيحصل 
الذين أتموا البرنامج على شهادة الدبلوم 
ف���ي اإلدارة االس���تراتيجية للطي���ران 
والعمليات المعتمدة من قبل االتحاد الدولي 
للنقل الج���وي »اياتا« من معهد التدريب 

والتطوير.
من جانب آخر، وق���ع مركز التطوير 
المهني والتعليم المستمر بجامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا عقدا لتنفيذ برنامج 
صيفي تعليمي تثقيفي لصالح العمليات 
المشتركة بالخفجي بحضور نائب مدير 
الخليج للعل���وم والتكنولوجيا  جامعة 
الزميع  االدارية والمالية د.فهد  للشؤون 
ايمان���ا من الجامعة بدوره���ا المجتمعي 

التنموي.
وقال مدي���ر مركز التطوي���ر المهني 
والتعليم المس���تمر د.حس���ن الصادي، 
والمشرف العام على البرنامج ان البرنامج 
يهدف الى التطوير الذاتي للفئات العمرية 
المبكرة ويجمع بي���ن التعليم والترفيه 
في نفس الوقت، وتقوم فلسفة العمل في 
هذا البرنامج على مزج البرامج التدريبية 
والتعليمية التي س���يتم تقديمها للطلبة 
والطالب���ات ببعض البرام���ج الترفيهية 

الممتعة والتي تزي���د من قابلية الطالب 
على تلقي المعلومة باس���تمتاع وهذا ما 
تؤك���ده المنهجية الحديث���ة في التعليم 
والتعلم والمعمول بها ف���ي العالم لهذه 
الفئ���ة العمرية والتي تقوم على التعليم 

من خالل الترفيه.
وصرح مش���رف البرنامج في قس���م 
التدريب بالعمليات المشتركة بالخفجي 
البرنامج سيكون  ان  الش���مري  عبداهلل 
ل���ه بالغ األثر على الملتحقين بالبرنامج 
وكذلك أس���رهم داخل الكويت، وانه وفي 
نفس الفترة سيتم عقد نفس النشاط مع 
ابناء العاملين في المؤسسة في المملكة 
العربية السعودية لتسجل بذلك العمليات 
المشتركة بالخفجي تميزا اجتماعيا اضافيا 

الى خدماتها المهنية المتميزة.
وأضاف ان البرنامج المنعقد في مقر 
الجامعة بمشرف س���يتناول العديد من 
البرامج التعليمية والتثقيفية، حيث سيتم 
تدريب الطلبة والطالبات على برامج اللغة 
االنجليزية وذلك حسب الفئات العمرية 
المختلفة ووفق مستوياتهم الحالية في 
اللغة االنجليزية دفعا بهم للحصول على 
مس���توى افضل وأعلى من خالل ساعات 
تدريبية مكثفة، كما سيتم تدريبهم على 
برامج الحاسب اآللي، واكسابهم المهارات 
المختلفة في برامج الميكروسوفت � أوفيس 
الحديثة، وكذلك بعض المعلومات المبدئية 
عن االنترنت، وذلك من خالل فريق متميز 

من المدربين والمحاضرين المحترفين.

»مستقلة« الجامعة المفتوحة دّشنت حملتها الصيفية

لن����دن � كون����ا: طال����ب احتاد 
ف����ي بريطاني����ا بإلغاء  الطلب����ة 
القوانني اجلامعية اجلديدة وسط 
صعود املخاوف من ان الهدف وراء 
تلك القوانني هو التجس����س على 
الطلبة.ووفقا للقانون اجلديد فانه 
يتعني عل����ى اجلامعة االبالغ عن 
الذين يفشلون  الطلبة املبتعثني 
في التسجيل للمقررات الدراسية 
او االنس����حاب من مقرر دراسي 
كما يتعني االبالغ حول اشتباهها 
بتواط����ؤ احد الطلب����ة مع خلية 

ارهابي����ة باالضاف����ة الى ضرورة 
حصول اجلامعات التي توافق على 
قبول طلبة مبتعثني على ترخيص 

من املجلس األعلى للتعليم.
وطالب اعض����اء احتاد الطلبة 
البريطاني في االجتماع السنوي في 
مدينة مانشستر البريطانية االحتاد 
»بالتصدي قانونيا للتش����ريعات 
اجلامعية اجلديدة على املستوى 
أمام  الوطني ومن ثم االستئناف 
احملكمة األوروبية حلقوق االنسان 
اذا تطلب األمر«.كما طالبوا »بإدانة 

الطبيع����ة التمييزية الكبيرة في 
الهج����رة وتأثيرها  انظمة مراكز 
على احلريات األكادميية واملساواة 
القط����اع اجلامعي«  والتنوع مع 
مش����يرين الى انه خالل الشهور 
املاضية مت رفض العديد من طلبات 
االلتحاق من دول مثل بنغالديش 
ونيبال وشمال الهند.ودعا اعضاء 
احتاد الطلبة الى تنفيذ حملة عالية 
املستوى ضد االجراءات التعسفية 
حلصول الطلبة واملوظفني األجانب 
على تأش����يرات دخول وتسليط 

الضوء على املساهمات التي يقوم 
بها الطلب����ة واملوظفون األجانب 

داخل املجتمع البريطاني.
من جهتها، أكدت الس����كرتيرة 
البريطاني  الطلبة  العامة الحتاد 
سالي هانت ان «االحتاد سيكون 
ضد هذه القوانني فدعوة االشخاص 
ليكونوا مواطن����ني صاحلني هي 
امر طبيعي اما اجبار األكادمييني 
للش����رطة  ليصبح����وا عم����الء 
والتجس����س على الطلبة هو امر 

مرفوض وغير مقبول«.

 محمد هالل الخالدي
دش���نت القائمة املس���تقلة في اجلامعة 
العربية املفتوح���ة حملتها الصيفية حتت 
شعار »الصيف مع املستقلة غير« التي تتضمن 
العديد من االنش���طة الطالبية خالل فصل 

الصيف املقبل.
وكشف املنس���ق العام للقائمة املستقلة 
في اجلامعة فواز النبهان ان القائمة ستدخل 
احلرم اجلامعي وبجعبتها حملة ضخمة على 
الطالبية كافة، وبأسلوب  مستوى اجلموع 
جديد يكسر الروتني الدراسي خالل الكورس 
الصيفي املقبل حيث اخذت قيادة القائمة على 
عاتقها دراسة استقبال فصل الصيف وشغل 
فراغ الطالب مبا يتناس���ب مع حاجتهم كل 
حسب تخصصه وهواياته ودعم مسيرتهم 

اجلامعي���ة حاليا ليكون���وا اكثر خبرة بعد 
التخرج ومواكبة سوق العمل. وقال النبهان 
ف���ي تصريح صحافي ان احلملة ش���عارها 
»الصيف مع املس���تقلة غير« وتس���توعب 
جميع اجلموع الطالبية والذين يقدر عددهم 
ب� 5800 طالب وطالبة، ويتضمن الكثير من 
النش���اطات العلمية واملهارية واالجتماعية 
والعملية والترفيهية باالضافة الى اخلصومات 
التجارية كلها يس���تفيد من الطلبة بحسب 
تخصصه او هوايته، مشيرا الى انه مت االتفاق 
خالل هذه اخلطة مع العديد من املؤسسات 
احلكومية واملعاهد اخلاصة للدورات االهلية 
واملؤسسات الترفيهية والتجارية ومت توقيع 
اتفاقيات مع الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لتوظي���ف 300 طالب وطالب���ة خالل فصل 

الصيف باالضافة الى اتفاق مع املعاهد لتقدمي 
دورات مجانية مقدمة من املعهد االثري ل� 200 
طالب وطالبة بجميع الدورات التي تتناسب 
مع تخصصاتهم و30 دورة تدريبية مقدمة 
لطالبات اجلامعة املفتوحة فقط من معهد الفا 
للتدريب باالضافة الى خصومات خاصة من 
القائمة املستقلة تصل الى 80% مقدمة للطالب 
والطالب���ات الراغبني في الدخول في دورات 
املعاهد االهلية »توب تيم واملتحدون العرب 
ومعهد التدريب االهلي ومعهد 2000« حيث 
لن تتوانى في تق���دمي خدماتها امام الطلبة 
وبدورنا اذا نشكر لها جهودها وفتح االبواب 
لطلبة »املفتوحة« لالس���تفادة من خدماتها 
والتي دائما ما تقدمها مبا يتناسب مع حاجات 

ابنائها طلبة »املفتوحة«.

ـ مت اختيار د.فايز عبدالسالم ليكون رئيسا للجنة 
األم وكان يراجع النتائج اوال باول قبل اعتمادها.

ـ قامت سكرتيرة اجلمعية باسمة بالل بجهود 
حثيثة طوال فترة االنتخابات والتصويت واعالن 
النتائج ووفرت كافة سبل الراحة للصحافيني، فلك 

جزيل الشكر والتقدير »يا باسمة اجلمعية«.
ـ كانت هناك 5 جلان، األولى لكلية العلوم ومركز 
اللغات، والثانية لكلية اآلداب والتربية والشريعة، 
ــوم االدارية واحلقوق والعلوم  والثالثة لكلية العل
االجتماعية، والرابعة لكلية الهندسة والبترول وكلية 
البنات اجلامعية واخلامسة لكليات الصيدلة والطب 

وطب االسنان والعلوم الطبية املساعدة.
ـ بدأ التصويت في متام الساعة 7 مساء وانتهى 
الساعة 10 وبدأ الفرز بعد غلق الصناديق مباشرة 

ومت اعالن النتيجة النهائية الساعة 2 صباحا.
ـ سارت االنتخابات بشكل يليق مبكانة اعضاء 

ــت وكان هناك جو  ــة التدريس بجامعة الكوي هيئ
ــودة واالخوة والزمالة بني انصار القائمتني  من امل

املتنافستني.
ـ مت توزيع نشرات تعريفية من القائمتني حتوي 
ــحني واهداف كل قائمة وبرنامجها  ــماء املرش اس

االنتخابي.
ـ اكدت مصادر »األنباء« انه سيتم اختيار د.عواد 
ــا جلمعية اعضاء هيئة التدريس  الظفيري رئيس
في االجتماع الذي سيعقد االسبوع املقبل لتوزيع 
ــن خبرة نقابية  ــع به د.عواد م ــب ملا يتمت املناص

واكادميية.
ـ حصل د.ابراهيم احلمود ود.احمد الرفاعي من 
القائمة االكادميية املستقلة على نفس عدد االصوات 
وبلغ 327 صوتا، كما حصل كل من د.يعقوب جعفر 
ود.عبداملطلب البالم على نفس عدد االصوات ايضا 

وبلغ 268 صوتا.

ــة بجمعية اعضاء هيئة التدريس  قامت الهيئة االداري
بجامعة الكويت بتكرمي العضو السابق باجلمعية د.عبداهلل 
ــه نظير ما قدم من خدمات  ــهر وتقدمي درع تذكارية ل س
جليلة اثناء وجوده بالهيئة االدارية بجمعية اعضاء هيئة 
ــهر  ــس، وقامت الهيئة االدارية مبنح د.عبداهلل س التدري

العضوية الشرفية للجمعية.

من أجواء االنتخابات

تكريم عبداهلل سهر

د.عـواد الظفيـري 389 صــوتا، د.مـي الـبدر 370 صــوتا،  
د.علي بومجداد 367، د.عواد الغريبة 364 صوتا، د.محمــد اخلضــر 
359 صوتا، د.بدر الكندري 350 صوت، د.ناصر الشمري 341 صــوتا، 

د.ابراهيم احلمود 327 صوتا، د.احمد الرفاعي 327 صوتا.

الفائزون في االنتخابات


