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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد هالل الخالدي
أعلنت األمني العام للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم 
والثقافة باإلنابة دالل احلس����ن عن الرس����الة الواردة اليها من 
مس����اعد مدير عام قطاع التعليم في اليونسكو بشأن الدعوة 
لتقدمي الترشيحات جلوائز اليونسكو الدولية حملو األمية لعام 
2010 ضمن اطار عقد األمم املتحدة حملو األمية والذي س����يكون 
موضوعه لهذا العام »محو األمية ومتكني املرأة«، يذكر ان وثيقة 

املسابقة وشروط الترشيح واستمارة البيانات املطلوبة متوافرة 
على املوقع االلكتروني لليونسكو. من جهة ثانية قامت األمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية قطاع شؤون اإلنسان 
والبيئة بتأجيل فترة تس����لم طلبات الترشيح جلائزة األمانة 
العامة ملجلس التعاون في تصميم وتطوير املقررات االلكترونية 
لتصبح حتى نهاية شهر يونيو 2010 بدال من 24 أبريل املاضي 

وذلك إلتاحة فرصة أكبر للمشاركني لتقدمي مشاركاتهم.

اليونسكو تعلن عن فتح باب الترشيح لجائزة محو األمية لعام 2010

مدير جامعة الكويت أعلن توقيع عقود إلنشاء كلية الهندسة في مدينة صباح السالم أواخر العام الحالي

الفهيد لـ »األنباء«: أشك في زيادة نسبة القبول للعام الجامعي المقبل
وإنشاء كلية علوم وهندسة الحاسوب سيناقش في مجلس الجامعة

االسبوع املقبل في جلنة العمداء وسترفع مقترحات وتوصيات اللجنة 
الى مجلس اجلامعة.

تعيين األعضاء من خارج المجلس

ماذا عن أعضاء مجلس اجلامعة الذين هم من خارج اجلامعة؟
مت تعيينهم وصدر قرار وزاري قبل نحو شهر وهم: الشيخة حصة 
صباح السالم الصباح املشرف العام لدار اآلثار اإلسالمية، بدر احلميضي 
وزير املالية الس����ابق، د.خالد السعد وكيل وزارة التعليم العالي، ناصر 
الساير نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني وسيكونون اعضاء 

في املجلس ملدة عامني.
ما مخططاتكم للمرحلة املقبلة؟

ان ننجز كلية العمارة ويصدر فيها مرسوم وان نرفع طلبنا بإنشاء 
كلية علوم وهندسة احلاسوب الى مجلس الوزراء ويتم ترسية مشروع 
كلية الهندسة في احلرم اجلامعي اجلديد وجلنة املناقصات املركزية طرحت 
مناقصة مبنى كلية التربية ومبنى كلية اآلداب في صباح السالم ونشر في 
اجلريدة الرسمية فنحن نعمل على قدم وساق في احلرم اجلامعي الرئيسي 

ونتوقع أواخر العام احلالي ان نوقع عقود االنشاء لكلية الهندسة.

عل����ى مجلس اجلامعة بحضور الرئيس األعلى للجامعة وزيرة التربية 
د.موضي احلمود واملجلس له القرار في توصية جلان التقييم.

متى سيتم اجتماع مجلس اجلامعة؟ وما أبرز ما سيتم التطرق له؟
قبل نهاية هذا الش����هر وسيعرض على املجلس مسألة نتائج تقييم 
عميدي التربية واحلقوق وكذلك مناقش����ة سياسة القبول للعام املقبل، 

وإقرار كلية العلوم وهندسة احلاسوب بصفة نهائية.
بخصـوص تعرض أحد األساتذة للضرب أين وصلت التحقيقات؟

بناء على طلب الكلية أحلنا الشكوى املقدمة منها ضد الطالبة املعنية 
الى عميد شؤون الطلبة إلجراء التحقيق الالزم، نحن نرفض ما حصل 
م����ن تعد على عضو هيئة التدريس فهذه الس����لوكيات غير مقبولة في 
احلرم اجلامعي اطالقا ونشجبها وندينها مهما كانت األسباب اال للدفاع 
عن النفس وهذا لم يحصل فالتحقيق حق للمتهم سواء كان من األسرة 
اجلامعية او خارجها فيجب ان نسمع أقوال الطرفني والشهود حتى يكون 

احلكم متوازنا وليس فيه ظلم ألحد وحتى اآلن لم تنته التحقيقات.
بالنسبة لسياسة القبول للعام املقبل، هل زيادة نسبة القبول أصبحت 

مؤكدة؟
أشك في ان ترفع نسب القبول، وبكل األحوال سيناقش هذا املوضوع 

اجلمعية بصفة دورية.
يعني أنتم مستعدون لتنفيذ مطالبهم فلديهم الكثير منها؟

يجب ان ينظر لها مطلبا مطلبا فإذا كان املطلب شرعيا وسليما بدون 
بذخ او اس����راف ومعقوال وبإمكاننا تنفيذه سينفذ، فنحن اعضاء هيئة 
تدريس بالدرجة االولى وسنعود اعضاء هيئة تدريس، اما اذا كان املطلب 
غير معقول فقد نختلف بالرأي ويبقى االحترام والود بيننا وقد نكون 
مقتنعني به ولن ليس حتت تصرفنا فسنسعى لهم مع جهات االختصاص، 
فيجب ان يعرف اجلميع اننا لسنا ضد اعضاء هيئة التدريس ولم نكن 
في يوم من االيام كذلك ولم نكن مثل ما اشيع اننا نريد ان »نفشل« دور 
اجلمعية، أبدا، فنحن نريد لهم النجاح وأنا واثق ان الهيئة اجلديدة تريد 

لنا النجاح كذلك ومتفائل بالتعاون فيما بيننا.
تقييم عميدي »التربية« و»الحقوق« 

ــة واحلقوق هل انتهتا من  ــبة للجنتي تقييم عميدي كليتي التربي بالنس
التقييم؟ وهل سيتم التجديد لهما؟

هناك جلنتان لتقييم عميد احلقوق وعميد التربية، واللجنتان انتهتا 
من عملهما ورفعتا تقريريهما الى مدير اجلامعة وسيتم عرض التقريرين 

ما رأيكم في نتائج انتخابات جمعية اعضاء هيئة التدريس؟
االنتخابات أجريت بجو سليم وانتخابات سليمة ونظيفة، ونهنئ من 
فاز على حصوله على ثقة اعضاء هيئة التدريس ونضع ايدينا بأيديهم 
في سبيل العمل مبا يحقق مصلحة اجلامعة ويعود بالنفع على االساتذة 

واالسرة اجلامعية بصفة عامة.
التقيتم منذ ايام بعض اعضاء اجلمعية اجلديدة هل اتفقتم على شيء؟ وهل 

بإمكاننا القول ان عصرا ذهبيا سيبدأ بينكم وبني اجلمعية في املرحلة املقبلة؟
نأمل ان يكون كذلك فنحن ايدينا ممدودة دائما سواء لهذه اجلمعية او 
للهيئة االدارية السابقة وليس لدينا اعتراض، نحن مستعدون للتعاون 
م����ع ممثلي اعضاء هيئة التدريس ايا كان وأي توجه كان، في الس����ابق 
كانت ايدينا ممدودة ولن نغي����ر موقفنا وجند امانة في اجتماعنا الذي 
عقدناه كان ايجابيا لم نتفق على شيء، وامنا طرحت امور وهموم اكدنا 
جميعا ضرورة التعاون ملصلحة االساتذة اجلامعة وان نتناقش بحوار 
بناء هادف دون االس����اءة ألحد او ان نشكك في النوايا ويكون االحترام 
متبادال فه��ذا شيء كان طيبا واجلو االجتماعي كان مريحا وشعرنا بأن 
هناك فرقا ع��ن االج��واء املش����حونة في الس����ابق، ونح��ن مستع��دون 
ملناقشة اي قضاي��ا يطرحونه��ا وجن��د اآللي��ة املناسب��ة للتواص��ل مع 

بيان عاكوم
شكك مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد في زيادة نسبة القبول 
للعام اجلامعي املقبل. اال انه في الوقت نفسه أشار الى ان هذا املوضوع 
اليزال مطروحا للنقاش، حيث ستتم مناقشته في جلنة العمداء االسبوع 

املقبل، على ان يتم رفع االمر الى مجلس اجلامعة الذي سيجتمع نهاية 
الشهر اجلاري.

كما لفت الفهيد الى انه سيعرض على مجلس اجلامعة خالصة جلنتي 
تقييم عميدي كليتي احلقوق والتربية اللتني انتهتا من عمليهما مؤخرا.

وأشاد الفهيد بانتخابات جمعية اعضاء هيئة التدريس معبرا عن تفاؤله 
مبا يتعلق بالتعاون بني االدارة اجلامعية واجلمعية، مؤكدا ان االدارة ايديها 
ممدودة ومستعدة ملناقشة اي قضية يطرحونها، وذلك لتحقيق مصلحة 

االساتذة واالسرة اجلامعية بصفة عامة. وهذه هي التفاصيل:

تعييـن الشـيخة حصـة الصبـاح والحميضـي والسـاير والسـعد أعضـاء فـي مجلـس الجامعـة لمـدة عامين

لجنتـا تقييـم عميدي »التربيـة« و»الحقـوق« انتهتا مـن عملهما 
وسـيعرض األمر علـى مجلس الجامعة قبـل نهاية الشـهر الجاري

نأمـل أن نبدأ عصـرًا ذهبيًا مع جمعيـة هيئة التدريـس واالنتخابات كانت 
سـليمة ونزيهـة وأيدينا ممدودة ومسـتعدون لمناقشـة أي قضيـة يطرحونها

د.عبداهلل الفهيد

مدير الجامعة افتتح يوم الملصق العلمي في العلوم الطبية المساعدة: 
مشاركات الطلبة العلمية القيمة أثلجت صدري إلبداعاتها

نظمت كلية العلوم الطبية املساعدة في جامعة الكويت يوم امللصق 
العلمي الثالث برعاية وحضور مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
وحضور عميد كلية الطب املساعد د.سعود العبيدي ومساعد العميد 
للشؤون الطالبية علي دشتي ونائب مدير اجلامعة للتخطيط د.فيصل 
ــعدني كثيرا املشاركة في افتتاح  اجلويهل وقال د.عبداهلل الفهيد: اس
معرض امللصق العلمي الثالث في كلية الطب املساعد الذي قام بتنفيذه 
طلبة السنة الرابعة واالخيرة في الكلية حتت اشراف اساتذة واعضاء 
هيئة التدريس في الكلية، وكان هناك نحو 80 ملصقا وفي كل ملصق 
ملخص للبحث الذي قام به الطلبة والطالبات في الكلية حتت اشراف 
ــاتذة تخصصاتهم، وهذه امللصقات اما تكون فردية او نتاج عمل  اس

جماعي بني اكثر من طالب.
ــاركة الكبيرة من  وواصل د.الفهيد حديثه: لقد اثلج صدري املش

ــاط نشاطا علميا قيما، ونشجع  الطلبة والطالبات ويعتبر هذا النش
ــر بني الطلبة وان حترص  ــه ونتمنى ان يكون هناك تنافس اكب علي
ــطة وتبنيها وتشجيع الطلبة  بقية الكليات على قيام مثل هذه االنش
وتوعيتهم على املشاركة وحتفيزهم، باالضافة الى مكافآتهم وتكرميهم 
ــتمروا  ــى اجنازاتهم حتى لو كانت هذه املكافآت رمزية حتى يس عل

في هذا العطاء.
ومن جانبه بني عميد كلية الطب املساعد د.سعود العبيدي ان فكرة 
يوم امللصق الطالبي فكرة نبيلة في اهدافها، النها تنسجم في البعد 
االستراتيجي لسياسة التعليم املبنية على أسس ومفاهيم البحث العلمي 
ــجيع طالبنا في املستوى  والتي تبدأ في املرحلة اجلامعية، وذلك بتش
اجلامعي الرابع على عمل البحث العلمي، وتلمس منهجية البحث العلمي 

واخالقياته وتفهم كيفية عمل االبحاث وصياغة النتائج ونشرها.

الفضلي: ندعو هيئة االعتماد األكاديمي
لتصحيح القرارات التي أضّرت بمصلحة الطلبة

العثمان: اتحاد الواليات المتحدة يستقبل الراغبين 
في الدراسة بأميركا لإلجابة عن استفساراتهم

آالء خليفة
أك����د رئي����س جلنة الش����باب 
الهيئة  ف����ي  العال����ي  والتعلي����م 
التنفيذية باالحتاد الوطني لطلبة 
ان  الفضلي  الكويت عبدالعزي����ز 
اآلمال معقودة على هيئة االعتماد 
األكادميي التي مت اقرارها مؤخرا 
لتصحيح مسار العملية التعليمية 
في وزارة التعليم العالي واالسراع 
في حل مشاكل الطلبة في قضية 

االعتراف باجلامعات اخلارجية.
الهيئ����ة  وق����ال الفضل����ي ان 
التنفيذية استبشرت بقرار اللجنة 
التعليمية الذي وافقه قرار مجلس 

الوزراء بإنشاء هيئة االعتماد األكادميي وذلك كخطوة 
إيجابية من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي حلل 
أزمة طلبة الكويت الدارسني في اخلارج وخاصة فيما 
يتعلق مبوضوع االعتراف باجلامعات خارج الكويت 
مم����ا يؤرق كل طالب جامعي خ����ارج الكويت من ان 

يصيبه عدم االعتراف.
الى ان على  الفضلي  وأش����ار 
الهيئ����ة العمل عل����ى وقف بعض 
القرارات وإعادة دراستها بشكل أكبر 
فيما يتعلق بآلية سحب االعتراف 
من بعض اجلامعات فقط بسبب 
اعداد الطلبة الكويتيني الدارسني 
فيها والذي أصدر قبل فترة بسيطة 
وغيرها من القرارات التي حتتاج 

الى امعان النظر فيها.
وشدد الفضلي على ان يكون 
للمكاتب الثقافية في جميع دول 
العالم الدور الرئيسي في قرارات 
االعتراف باجلامعات التي حتتويها 
تلك الدولة وأال يكون الق����رار مركزيا وذلك ألن هذا 
األمر يعتبر م����ن اختصاصات عمل املكاتب الثقافية 
في اي دولة باالضافة الى ان نظام التعليم وش����كله 
يختلف من بلد آلخر فما ينطبق على دولة ال ينطبق 

بالضرورة على االخرى.

آالء خليفة
اعل���ن نائب رئي���س الهيئة 
اإلدارية في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات املتحدة 
األميركية )nuks.org( عبدالوهاب 
العثمان أن االحتاد يفتح أبوابه 
الراغبني في  للطلبة والطالبات 
الدراسة في الواليات املتحدة في 
مقر االحتاد الرسمي في الكويت 
الواقع في املنطقة احلرة بجانب 
فن���دق املوفنبي���ك لإلجابة عن 
استفساراتهم ومساعدتهم على 
الالزمة للسفر  اتخاذ اخلطوات 
واالستقرار في املدن اجلامعية 

في أميركا. وأوضح العثمان أن االحتاد يس���تقبل 
الطلبة في مقره كل أسبوع من األحد إلى اخلميس 
من الس���اعة 5 حتى 10 مساء حيث ان هذه الفترة 

يقوم الطلبة والطالبات خريجو 
الثانويات في الكويت بالتفكير 
بجدية في املس���تقبل اجلامعي 
الذي يودون سلوكه واحتاد طلبة 
أميركا متواج���د لهؤالء الطلبة 
القرار  ملس���اعدتهم على اتخاذ 
الذي يناسبهم بالنسبة للسفر 
والدراسة في اجلامعات األميركية 
والتي أوضح العثمان أنها دائما ما 
تكون خبرة حياتية وأكادميية ال 
ميكن تعويضها بأي ثمن. وأوضح 
العثمان أن مقر االحتاد جزء من 
أنشطة االحتاد خلدمة ومساعدة 
الطلبة املستجدين حيث ان جلنة 
الطلبة املستجدين في االحتاد قامت مؤخرا بإطالق 
 NUKS( النسخة املطورة من موقع دليل املستجدين

Guide( على موقع االحتاد.

عبدالعزيز الفضلي

عبدالوهاب العثمان

مستحقات معيدي البعثات ستصرف
بأثر رجعي من سبتمبر 2006

»مستقلة« التطبيقي تستنكر دخول أعضاء 
»المستقبل الطالبي« قاعات االختبارات

آالء خليفة
استنكر منسق القائمة املستقلة في كلية التربية األساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ناصر الشمري 
ما قامت به قائمة املس���تقبل الطالبي خالل فترة االختبارات 
من الدخول الى القاعات الدراسية أثناء االختبارات مرتدين 
)الباجات( اخلاصة باالحتاد الع���ام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويعرفون أنفسهم للطلبة 
بأنهم أعضاء بقائمة املستقبل الطالبي، وبهذا تكون انتهكت 
الالئحة الداخلية كما قامت قائمة املس���تقبل الطالبي بوضع 
إعالنات لتذكر الطلبة مبوعد التس���جيل باسم القائمة وهذا 

ال يجوز.
وتس���اءل ملاذا ال يتدخ���ل أحد من أعض���اء االحتاد العام 
لطلبة الهيئ���ة لوقف مثل هذه األمور وإيق���اف هذه املهزلة 

احلاصلة؟
قائال  «نحن في القائمة املس���تقلة نطالب مس���اعد العميد 
للتوجيه بعمادة النشاط والرعاية الطالبية د.فهاد العجمي 
بحل هذه املشكلة التي انتهكت حقوق جميع القوائم الطالبية 
وأتت في مصلحة قائمة املس���تقبل الطالبي التي لم حتترم 

الالئحة الداخلية«.

محمد هالل الخالدي
ادارة  مدي���ر  ص���رح 
الشؤون القانونية بالهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدري���ب فه���د اجلمعة 
بأن الهيئة خاطبت ديوان 
املدنية بتاريخ 17  اخلدمة 
مارس 2010 لطلب املوافقة 
ب���دل طبيعة  على صرف 
العمل واملكافأة التشجيعية 
ملعيدي البعثات اعتبارا من 
2006/9/1 حيث ان املوضوع 
معروض حاليا على اللجنة 

الثالثية بالديوان وفي حال وصول املوافقة س���تقوم الهيئة 
بتنفيذ كل اجراءات الصرف ملعيدي البعثات املستحقني عن 

الفترة بدءا من 2010/9/1.

فهد اجلمعة

الكندري: أي رفع لنسب القبول بالجامعة سيضر بمصلحة الطلبة
آالء خليفة

انتق���د رئيس الهيئ���ة االدارية في االحتاد 
الوطني لطلب���ة الكويت � فرع اجلامعة عمار 
الكندري بعض االخبار والتصريحات من قبل 
مسؤولي االدارة اجلامعية والتي تطالب برفع 
نسب القبول بجامعة الكويت من دون اجراء اي 
دراسات لعواقب اتخاذ مثل هذه القرارات والتي 
تعد امرا تعسفيا مرفوضا للمجتمع الطالبي 
ألنه بال شك سيؤثر على مسيرة العديد منهم 
والذين يطمحون الى جامعة افضل تعمل على 

احتضانهم وحتقق آمالهم.
واب���دى الكندري اس���تغرابه من مثل هذه 
التحركات في هذه االوقات والتي لن تعود بالنفع 

على شباب هذا الوطن الذي ينشد الكثير بل 
وحتد من طموحاته لالستزادة من النفع والعلم 
الذي من ش���أنه في نهاية االمر خدمة وطننا 

الغالي احلبيب بالشكل االمثل واملناسب.
واضاف الكندري: نحن بصدد االنتهاء من 
اجناز مدينة الشيخ صباح السالم ولم يتبق 
عليها اال القليل والتي بدورها ستكون طاقتها 
االستيعابية اكثر من الوضع احلالي، فلم نطالب 
مبثل هذه القرارات التي لم تعرض في االساس 
على اجلهات املعنية لدراستها بالشكل الالزم 
واختيار التوقيت املناسب للعمل على تطبيقها 
دون اح���داث اي ارتباك في جميع االوس���اط 

عمار الكندريالطالبية.

خالل حفل تكريم الموظفين المتميزين في كلية التربية

األحمد: تكريس مبدأ العالقات االجتماعية
بين الموظفين لتقريب وجهات النظر

سعود المطيري
حت���ت رعاية وحضور عمي���د كلية التربية 
بجامعة الكويت د.عبدالرحمن األحمد أقام مكتب 
املدير اإلداري بالكلية حفال لتكرمي اجلهاز اإلداري 
التابع للمدي���ر اإلداري، صباح أمس في كيفان 
بحضور العمداء املس���اعدين ورؤساء األقسام 

وعدد من املسؤولني.
وبهذه املناس���بة ق���ال عميد كلي���ة التربية 
د.عبدالرحمن األحمد في كلمة ارجتالية: حاولنا 
خالل الس���نتني املاضيتني تكريس مبدأ تقوية 
العالقات االجتماعية بني األقسام ومراكز العمل 
املختلف���ة بالكلية، ومن ه���ذا املنطلق حرصنا 
على أن يكون هناك نوع من تكرمي للمتميزين 
بالكلي���ة، وهذا النش���اط االجتماعي يهدف إلى 
تقريب وجهات النظر إلبعاد احلساسية املنتشرة 
في املجتمع الكويتي مع األسف الشديد، وبهذه 
املناسبة أود اإلشادة بجميع العاملني في مختلف 
األقسام بالكلية على اجلهود التي بذلوها من أجل 

االرتقاء بالكلية، وأمتنى إن كانت هناك مشكلة 
أو شكوى ضد أي موظف أن نتقدم إليه ونواجهه 
بهذه املش���كلة بعيدا عن التحامل عليه، ويجب 
علينا تعلم ثقافة املواجهة حلل املشكالت التي 

تواجهنا بالكلية. 
من جهته قال املدير اإلداري في كلية التربية 
عبداألمير بوحمد خالل كلمة ألقاها بهذه املناسبة: 
نحتفي باجلهاز اإلداري بالكلية وذلك جلهودهم 
املبذول��ة خ��الل ه��ذا الع��ام، وأن يكون العام 
املقبل أفض��ل ف��ي األداء من العام احلالي وذلك 
م���ن خالل التعاون والتطوير في األداء، واألخذ 
بالتكنولوجيا في العمل التي أصبحت بال شك 
أساس العمل اإلداري، كما أشكر دور عميد الكلية 
على تيس���يره وتذليله الصع���اب التي تعتري 
عملنا اإلداري، بل ويدعمه لتحقيق النجاح وأدعو 
املولى عز وجل له بالتوفيق والنجاح وأن يجعله 
ذخرا لتق���دم الكلية لتكون في مصاف الكليات 

الرائدة.

د.عبدالرحمن األحمد مكرما أحد املوظفني


