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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
تردد في االوساط اجلامعية 
داخ����ل جامعة الكوي����ت احالة 
املوظفني الذين بلغت مدة عملهم 
في اجلامع����ة الثالثني عاما الى 
التقاعد، ما اثار حالة من البلبلة 
بني املوظفني فاصبحوا ال يعلمون 
مصيرهم بعد احالتهم للتقاعد، 
والسيما بعدما نشرت اسماؤهم 
في احدى الصحف. وفي اتصال 
هاتفي اجرته »األنباء« مع امني 
الكوي����ت د.انور  عام جامع����ة 
اليتام����ى حول ذل����ك املوضوع 
قال: ال يوج����د خبر من جامعة 
الكويت يؤكد احالة املوظفني الى 

التقاعد، فقد كان هناك توجه من 
اجلامعة في املاضي لتجديد الدماء 
ولكن حتى اآلن لم يصدر قرار 
والس����يما ان القرار بيد وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
وهي ل����م تتخذ قرارا حتى اآلن 

ولم تصرح بذلك.
وقال د.اليتامى: ان اخلبر الذي 
نشر في احدى الصحف ليس له 
أساس من الصحة. وفيما يخص 
نشر االسماء اوضح انه مت حتويل 
املوضوع الى الشؤون القانونية 
وسيكون هناك حتقيق وسيحول 
املتس����بب في ذلك الى التحقيق 

التخاذ االجراء املناسب بحقه.

كش����ف رئيس اللجنة االعالمية في نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب م.سعد الشطي عن أن النقابة عقدت اتفاقا 
مع مجموعة ادارة لتنظيم مخيم Summer Frogs الذي سيقام خالل الفترة 

من 27 اجلاري وحتى 8 يوليو املقبل.
وأوضح الش����طي ان النقابة حصلت على خصم مناسب ألعضائها، 
باالضافة الى الدعم الذي س����تقدمه لالعضاء املنتسبني لديها، مبينا ان 
اقامة هذا املخيم ستكون للمرحلة العمرية من 4 سنوات ولغاية 14 سنة، 
مشيرا الى ان هناك مجموعة من املشرفني الذين يهتمون بأمور البنني، 

ومشرفات يهتممن بأمور البنات.
وذكر الشطي ان النقابة قدمت عرضا خاصا ملنتسبي نقابة العاملني 
ف����ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحا ان هذا املخيم 
سيكون واحة تعليمية واجتماعية نضمن فيه تعلم ابنائنا وحصولهم 

على الفرص املثلى لالعتماد على النفس وصناعة القرار واتخاذه.

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير ع���ام الهيئة العام���ة للتعليم 
التطبيقي والتدري���ب د.يعقوب الرفاعي قرارا 
يتعلق بضرورة اال يتم العمل باللجان اال بعد 
صدور قرار بذلك في كليات ومعاهد الهيئة، مع 
ضرورة عمل الربط املالي لتلك اللجان وحتديد 
عددها بستة جلسات بالشهر، وان تصنف اللجنة 

في تطبيق احكام القرار في فئة من الفئات وفقا 
ملا يقرره املدير العام على ضوء املهام املناطة 
باللجنة ومسؤوليتها، واال يتم الصرف على اعمال 
اللجان اال بوجود مزاولة فعلية وكذلك محاضر 
االجتماع وذلك تأكيدا على تعميم صادر من ادارة 
الهيئة وبناء على قرارات اخلدمة املدنية املنظمة 

لعمل اللجان في اجلهات احلكومية.

الرفاعي: ضوابط إدارية مشددة على لجان العمل بـ »التطبيقي«

المطير: أنشطة جمعية الشريعة تهيئ الخريجين لدخول سوق العمل
آالء خليفة

حتت رعاي���ة وحضور النائب محمد املطير احتفلت جمعية 
الشريعة بجامعة الكويت بتكرمي مجتازي الدورات االقتصادية 
االسالمية بحضور عميد كلية الشريعة د.مبارك الهاجري ورئيس 
جمعية احياء التراث االسالمي م.طارق العيسى وعدد من اساتذة 

الكلية.
وبهذه املناسبة قال النائب محمد املطير ان جمعية الشريعة 
عودتنا كل عام على هذه االنشطة املباركة التي يعود مردودها 
بالفائدة بال ش���ك على طلبة الكلي���ة، مبينا اننا نرى ان الكثير 
من الطلبة يستفيدون من االنشطة التي تقوم بها اجلمعية في 
كل عام، موضح���ا ان هذا ليس بغريب عليهم النهم اخذوا هذه 

االفكار من اساتذتهم املتواجدين في كلية الشريعة.
واضاف املطير ان هذه االنش���طة التي تقدمها اجلمعية كثير 
منها ثقافية وفي الوقت نفس���ه تعطي الق���وة والدافع للطلبة 
وتهيئهم لدخول سوق العمل بعد التخرج وان يكونوا على امت 
اس���تعداد ملتابعة هذا العمل، كما ان هذه االنشطة تتمتع ايضا 

حتى اصب���ح الكثير من الطلبة في الكلي���ات االخرى يقتدون 
باخوانهم في كلية الشريعة.

ومن جانبه قال عميد كلية الشريعة د.مبارك الهاجري: الكثير 
من الطلبة في اخلارج ال يشعرون بجهد جمعية الشريعة وهناك 
من يتابع االنش���طة وما يدور حولها اسبوعيا وهو جهد كبير 

يقع على عاتق اعضاء اجلمعية.
واشار د.الهاجري الى اننا في كلية الشريعة نعرف ما يتعرض 
له ابناء اجلمعية من عناء في تقدمي االنش���طة ايا كانت سواء 
كانت ترفيهية او ثقافية او ما يتعلق منها بالدورات، مؤكدا في 

الوقت نفسه ان هذه اجلمعية لها تاريخ طويل مشرف.
وبدوره قال رائد جمعية الش���ريعة ورئيس قس���م العقيدة 
والدعوة بكلية الش���ريعة د.بسام الشطي ان جمعية الشريعة 
ركن شامل وسجل حافل باالنشطة، وكلية الشريعة متتاز عن 
باقي الكليات بأن فيه���ا جالية واحدة تركت بالدها من اجل ان 
تتعلم العلوم الش���رعية فنحن نهتم بهم بعناية كاملة من اجل 

ان نوفر لهم الراحة.

باجلانب الترفيهي.
وتابع: نتمنى ان يس���تمر هذا اجله���د وان يتعلم الطلبة في 
املستقبل من اخوانهم احلاليني هذا النشاط وهذه االفكار الطيبة، 

خالل حفل تكريم مجتازي الدورات االقتصادية اإلسالمية

محمد املطير

د.يعقوب الرفاعي

د.مبارك الهاجري

د.مشعل املشعان

تكرمي أحد الفائقني د.عبدالرحمن احمليالن متوسطا املكرمني

م.سعد الشطي

د.انور اليتامى

الوظائف اإلشرافية معطلة 
من يونيو 2009

آالء خليفة
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان االدارات اجلامعية 
املختصة مبقابلة املرشحني للوظائف االشرافية في اجلامعة 
لم تقم مبقابلة املوظفني املستوفني للوظائف االشرافية 
لدى ادارات اجلامع���ة املختلفة حيث أصدر األمني العام 
بجامعة الكوي���ت تعميما بحاجة اجلامعة ل� 55 وظيفة 
إشرافية ومت اإلعالن عن هذه الوظائف بالطريقة الرسمية 
بتاريخ 28 يونيو 2009 وحت���ى اليوم لم تقم االدارات 
املعنية مبقابلة املوظفني املستوفني للشروط واحلاصلني 
على موافقة ادارة الشؤون االدارية منذ يناير 2010، وهذا 
التأخير املستمر للمقابالت يدل على عدم استجابة االدارات 
املختلفة لقرارات ورغبات االدارة العليا للجامعة، علما أن 
هناك وظائف اشرافية شاغرة ألكثر من 4 سنوات لم يتم 
حتى اآلن اإلعالن عنها، فهل ال يوجد في جامعة الكويت 

كفاءات لتكون في هذه املناصب احلساسة؟!

المسلسل مستمر في الجامعة

»األنباء« تنشر الئحة الترقيات ألعضاء هيئة التدريب بـ »التطبيقي«

م مدير مكتب الجامعة: السليمان صاحب تأثير في تسهيل أعمالنا اتحاد الطلبة كرَّ
قام رئيس الهيئ���ة االدارية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكوي���ت � فرع اجلامعة عمار الكندري بتكرمي مدير ادارة 
مكتب مدير اجلامعة محمد السليمان وذلك في اطار حملة 
التواصل والترابط التي يقوم بها االحتاد بينه وبني جميع 
االدارات اجلامعية التي تقوم بتسهيل كل االعمال الطالبية 
باجلامعة. وقال الكن���دري ان تلك املبادرة التي يقوم بها 

االحتاد تأت���ي في اطار حملته التكرميية والتقديرية لكل 
ممثل���ي االدارات اجلامعية لتوطي���د اواصر التعاون بني 
االحتاد بجميع جلان���ه واالدارات اجلامعية، وكانت تلك 
الزيارة التكرميية ملكتب مدير ادارة مكتب مدير اجلامعة 
محمد السليمان للتعبير عن مدى حرص االحتاد عن تكرمي 
تلك الش���خصيات والتي يعد لها االثر االكبر في تسهيل 

كل امورنا واعمالنا الطالبية واالدارية باجلامعة بالشكل 
االمثل واملناس���ب. واختتم الكندري انه يتمنى ان حتذو 
جميع االدارات اجلامعية حذو ادارة مكتب مدير اجلامعة 
ممثلة مبدير ادارتها محمد السليمان حلسن تعاونه الكبير 
وتقديره املتناهي وعونه الدائم لنا في جميع امورنا واعمالنا، 

متمنني له كل النجاح والتقدم والتوفيق.

محمد هالل الخالدي
أص���در نائب املدي���ر العام 
التطبيقي والبحوث  للتعليم 
د.مشعل املشعان قرارا يفيد بأن 
قطاع التدريب في الهيئة بصدد 
النظر في طلبات أعضاء هيئة 
التدريب الذين يتبعون قطاع 
التعلي���م التطبيقي والبحوث 
الراغبني ف���ي التقدم للترقية، 
ويطلب حصر أس���ماء أعضاء 
هيئة التدريب املستوفني لشروط 
الئحة الترقيات في موعد أقصاه 
30 اجلاري، وفيما يلي شروط 
التدريب في  الترقية لقط���اع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب كما جاءت في الئحة 

الترقية:

قواعد الترقية لوظيفة مدرب 
مساعد )أ(:

يرقى مدرب مساعد )ب( الى 
مدرب مساعد )أ( إذا أمضى 6 
سنوات بالدرجة ويجوز ترقيته 

طبقا للشروط التالية:
1 – إذا أمضى 3 س���نوات على 

حصر أعداد الراغبين في الترقية حتى 30 الجاري اليتامى لـ »األنباء«: ال صحة إلحالة 
من أمضى 30 عامًا في الجامعة إلى التقاعد

 Summer Frogs الشطي: تنظيم مخيم
من 27 الجاري وإلى 8 يوليو المقبل

المحيالن: المعلم قادر على بناء الطالب المتفوق تحصيليًا ومعرفيًا وفنيًا ورياضيًا

شهدت جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا احتف���اال كبيرا 
تخلله تكرمي طلبة مدرسة القبس 
لالحتياجات اخلاص���ة وطلبة 
مدرسة أم هانئ مبناسبة حتقيق 
طلبة الدمج في هذه املدارس اجنازا 
نوعيا غير مسبوق على مستوى 
الكوي���ت متثل في حصول فرق 
اكثر من اربعني  املدرستني على 
ميدالية ضمن املهرجان الرياضي 
الذهنية، والذي  األول لالعاقات 
عقد في شهر مارس املاضي لذوي 

االعاقات الذهنية حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 

ناصر احملمد.
ويأتي ه���ذا االجناز ليعكس 
التفوق الكبي���ر الذي تتمتع به 
هذه املدارس على صعيد تنمية 
املهارات الرياضية في ألعاب القوى 
املتنوعة، حيث جرى االحتفال 
برعاي���ة رئيس فري���ق املتابعة 
والرقابة على املدارس واحلضانات 
التعليمية اخلاصة  واملؤسسات 
باملجلس األعلى لشؤون املعاقني 

فهد الغي���ص، وبحضور كل من 
رئيس مجل���س ادارة املجموعة 
التعليمية القابضة د.عبدالرحمن 
احملي���الن والرئي���س التنفيذي 
التعليمية  لش���ركة املجموع���ة 
القابضة د.بدر الطريجي ورئيس 
مجلس ادارة شركة آفاق للخدمات 

التربوية داهي الفضلي.
ألقاه���ا في بداية  وفي كلمة 
االحتفال أكد رئيس مجلس ادارة 
القابضة  التعليمي���ة  املجموعة 
د.عبدالرحم���ن احمليالن اهمية 

بناء االنس���ان، مش���يرا الى ان 
بناء االنسان ليس حتصيليا وال 
معرفيا فقط، وامنا يتجاوز ذلك 
األثر ليصل الى أفق بناء اجلانب 
الفني والرياضي، وذلك هو دور 
املؤسسة التعليمية بشكل عام.

وأشار في كلمته الى ان املعلم 
الذي يصنع األبطال الرياضيني 
ويصنع األدباء واملسرحيني هو 
معلم ق���ادر على بن���اء الطالب 
املتفوق واملخل���ص واملجد في 

علمه وعمله.

من جهته، أشاد رئيس فريق 
املتابع���ة والرقابة على املدارس 
واحلضانات واملؤسسات التعليمية 
اخلاصة باملجلس األعلى لشؤون 
املعاقني فه���د الغيص بدور كل 
من مدرس���ة القبس ومدرسة أم 
هانئ املتميز والرائد في تعليم 
وتأهيل ابناء الكويت من فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة كما أثنى على 
القائمني على تلك املؤسسات التي 
ما لبثت ان حققت االجنازات تلو 
االجنازات ضمن شتى األصعدة 

التربوية والرياضية والفنية.
التكرمي اش���تمل  وكان حفل 
ضمن فقراته على عرض رياضي 
لطلبة مدرسة القبس لالحتياجات 
اخلاصة، كما اشتمل على عرض 
لفيلم وثائقي من انتاج املجموعة 
القابضة يطرح دور  التعليمية 
املؤسس���ات التعليمية في بناء 
احلضارة الى جانب فيلم توثيقي 
ملسيرة األبطال قبل وأثناء وبعد 
البطولة، وهي الفقرات التي القت 
تش���جيعا كبيرا م���ن احلضور 

الذين تفاعلوا مع احلفل حلظة 
بلحظة.

وبدوره ق���ال رئيس اللجنة 
الرياضي���ة للمهرجان الرياضي 
الذهنية بالكويت  األول لإلعاقة 
خال���د العصف���ور ان فكرة هذه 
البطولة التي يشارك فيها مئات 
اآلالف من ذوي االعاقات الذهنية 
حول العالم ولدت من حلظة حلم 
انساني راود يونيس اشنايفار 
شقيقة الرئيس األميركي السابق 
جون كنيدي ع���ام 1968 عندما 

منعت االعاقة الذهنية شقيقتها 
روز ماري من ان متارس اي نشاط 
انس���اني او اجتماعي، يشعرها 
بأهمية دورها لتكتش���ف عالم 
الرياضة، تلك البوابة السحرية، 
التي أخذت بيد ماري الى رحب 
جديد أخرجها من العزلة واالنكفاء 
عل���ى الذات الى حي���ث التفاعل 
الكامل مع احلياة اخلالقة لتتغير 
حي���اة روز الى األبد اذ اصبحت 
جزءا فاعال في املجتمع، وعضوا 

ناجحا فيه.

في حفل أقيم في جامعة الخليج لتكريم أبطال ذوي االحتياجات الخاصة بمدرستي »القبس« و»أم هانئ«

األقل بالدرجة.
2 – واجت���از دورات تدريبية 
تخصصية في مجال الوظيفة 

.)2(
3 – وكان تقدير كفايته امتيازا 
مرتني خالل 3 سنوات من بينها 

سنة الترقي.

قواعد الترقية لوظيفة مدرب 
)ب(

يجوز ترقية مدرب مساعد )أ( 
الى مدرب )ب( طبقا للشروط 

التالية:
5 س���نوات  أمض���ى  إذا   –  1

بالدرجة.
2 – واجت���از دورات تدريبية 
تخصصية في مجال الوظيفة 

.)3(
3 – وكان تقدير كفايته امتيازا 
مرتني خالل 3 سنوات من بينها 

سنة الترقي.

قواعد الترقية لوظيفة مدرب )أ(

يجوز ترقي���ة مدرب )ب( الى 
م���درب )أ( طبق���ا للش���روط 

التالية:
1 – إذا أمضى 3 س���نوات على 

األقل بالدرجة.
2 – واجت���از دورات تدريبية 
تخصصية في مجال الوظيفة 

.)2(
3 – وكان تقدير كفايته امتيازا 
مرتني خالل 3 سنوات من بينها 

سنة الترقي.

قواعد الترقية لوظيفة مدرب 
متخصص )ج(

يجوز ترقية مدرب )أ( الى 
مدرب متخص���ص )ج( طبقا 

للشروط التالية:
1 – إذا كان م���ن احلاصلني 
على مؤهل جامعي تخصصي 

فقط.
2 – إذا كان أمضى 5 سنوات 

على األقل بالدرجة.
3–واجتاز دورات تدريبية 
مج���ال  ف���ي  تخصصي���ة 

الوظيفة)3(.
4 – وكان تقدي���ر كفايت���ه 
امتيازا مرتني خالل 3 سنوات 

من بينها سنة الترقي.

قواعد الترقية لوظيفتي مدرب 
متخصص )ب، أ(

يجوز ترقية مدرب متخصص 
)ج( الى مدرب متخصص )ب( 

طبقا للشروط التالية:
1 – إذا أمضى 5 سنوات على 

األقل بالدرجة.

2 – اجتاز دورات تدريبية 
تخصصية في مجال الوظيفة 

.)3(
3 – قدم بحثا تخصصيا في 

مجال التدريب.
4 – وكان تقدي���ر كفايت���ه 
امتيازا مرتني خالل 3 سنوات 

من بينها سنة الترقي.
ويج���وز ترقي���ة م���درب 
متخص���ص )ب( ال���ى مدرب 
متخصص )أ( طبقا للشروط 

التالية:
1 – إذا كان من حملة املاجستير 

في مجال التخصص.
2 – إذا مضى 8 سنوات على 

األقل بالدرجة.
3 – اجتاز دورات تدريبية 
مج���ال  ف���ي  تخصصي���ة 

الوظيفة)3(.
4 – قدم بحثا تخصصيا في 

مجال التدريب.
5 – وكان تقدي���ر كفايت���ه 
امتيازا مرتني خالل 3 سنوات 

من بينها سنة الترقي.


