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الجامعــــة
والتطبيقي

ذكرت عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة 
الكويت، واملشرفة على النادي اإلجنليزي د.سهام مال اهلل، 
أن مكتب االستش����ارات والتدريب بكلية التربية سيقيم 
دورة لغة إجنليزية لطلبة جميع املراحل )رياض األطفال � 
االبتدائي � املتوسط � الثانوي( حتت مسمى نادي اجلامعة 
اإلجنليزي، وذلك خالل فترة الصيف من 27 اجلاري حتى 
22 يوليو املقبل في الفترة املسائية من الساعة 5.30 حتى 

الساعة 8 مساء، وسيقوم بالتدريس في هذا النادي مدرسون 
أكفاء من خيرة املدرس����ن األجانب الذين لهم خبرة وباع 

طويل في تدريس اللغة اإلجنليزية.
وأشارت مال اهلل الى حرص املشرفن في النادي على 
اختيار املدرس����ن األجانب للتدري����س فيه، وذلك إلعطاء 
الفرصة للطالب لالستماع الى النطق الصحيح من املتحدثن 

األصلين لهذه اللغة وللتعلم عن طريق اللعب.

مدرسون أجانب للتدريس في النادي اإلنجليزي

للرد على مالحظات ديوان المحاسبة ووزارة الماليةدعوا الجمعية إلى التهدئة مع اإلدارة الجامعية لتحقيق المطالب والمكتسبات

جمع بيانات المستحقين لعالوة األبناء المعاقين تمهيدًا للصرف

بدء العمل بالفصل الدراسي الصيفي في الهيئة

أكد استمرار نظام القبول الفوري للكويتيين وأبناء الكويتيات من غير محددي الجنسية

أكاديميون لـ »األنباء«: الترقيات والتأمين الصحي
 والراتب التقاعدي أهم مطالبنا من »أعضاء هيئة التدريس«

»التطبيقي«: تكليف إدارة الشؤون المالية 
بمتابعة مخالفات الحسابات الختامية

معصومة أحمد: دور مهم لالختصاصيين 
االجتماعي والنفسي للحّد من العنف الطالبي

الشمري: تطبيق قانون المعاقين الجديد 
على من يستحق من العاملين

المشعان: استثناء بعض األساتذة
 من شروط التدريس بالفصل الصيفي

 محمد هالل الخالدي
اكد نائب املدير العام للتعليم 
التطبيق����ي والبحوث د.مش����عل 
املشعان في كتاب موجه الى عميد 
التربية االساسية مبوافقة  كلية 
ادارة الهيئ����ة العام����ة للتعلي����م 
التطبيقي والتدريب على تكليف 
اعض����اء هيئ����ة التدريس ممن ال 
التدريس  تنطبق عليهم شروط 
بالفصل الصيفي كونهم لم يقوموا 
بالتدري����س لفصلن دراس����ين 
س����ابقن للفصل الصيفي، وذلك 
في حال توافر امليزانية املطلوبة 
وعدم وجود اعضاء هيئة تدريس 
آخرين ممن تنطبق عليهم الشروط. 
من جهة ثانية اصدر عميد كلية 
التربية االساسية د.عبداهلل املهنا 
تعليم����ات تتعل����ق بدقة االجناز 
خالل الفترة احمل����ددة للعمل في 
الدراسي الصيفي، حيث  الفصل 
عمم على رؤساء االقسام العلمية 
انه نظرا حملدودية الفترة الزمنية 
املقررة للفصل الدراسي الصيفي 
وحرصا على الصالح العام يرجى 
التأكيد على اعضاء هيئة التدريس 

بضرورة بدء الدراسة منذ اليوم 
املاض����ي« وتزويد  االول »االحد 
العمادة بأس����ماء االساتذة الذين 
لم يزاولوا ومت ادراج اسمائهم في 
كشوف اس����ماء املكلفن بالفصل 
الدراسي الصيفي من اعضاء هيئة 
التدريس واملدربن، ومتابعة اعضاء 
هيئة التدريس املنتدبن من خارج 
الكلية للتدريس بالفصل الصيفي 
وض����رورة تواجد عض����و هيئة 
التدريس بالقس����م العلمي التابع 

له خالل فترة السحب واالضافة 
من اجل تس����هيل حل املش����كالت 
التي تواج����ه الطلبة والطالبات، 
مع ض����رورة عدم االيعاز للطلبة 
والطالبات للتوجه لعمادة الكلية 
اال للضرورة القصوى، ومراجعة 
مساعد العميد للشؤون الطالبية 
»بنن/ بنات«، علما ان دوام اعضاء 
الهيئة االدارية مبباني الكلية للبنن 
والبنات من الساعة الثامنة صباحا 

حتى الواحدة ظهرا.

 محمد هالل الخالدي
باشرت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العمل على 
تطبيق مواد قانون املعاقن اجلديد املتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، حيث 
عمم مدير إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة د.عطية 
الش����مري على عمداء الكليات ومديري املعاهد نشرة جاء فيها: انه نظرا 
لنشر قانون رقم 2010/8 بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في اجلريدة 
الرسمية، حيث تنص املادة 3 منه على ان يعامل الشخص ذو اإلعاقة غير 
الكويتي من أم كويتية منذ ميالده معاملة الكويتي مدى احلياة، كما نصت 
املادة 36 على ان تزداد العالوة االجتماعية املقررة لألوالد قانونا بنسبة 
100% من قيمتها األصلية عن كل ولد من األوالد ذوي اإلعاقة، ويستثنى 
ذوو اإلعاق����ة من عدد األوالد الذي حدده القانون ملنح تلك العالوة، وذلك 
اعتبارا من 21 مايو 2010، لذا يرجى التكرم بالتعميم على جميع أعضاء 
هيئة التدريس والتدريب إلحضار شهادة إثبات إعاقة من املجلس األعلى 
للمعاقن ليتسنى إلدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والتدريب تطبيق 

القانون املذكور.

 محمد الخالدي
اصدر مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيق����ي والتدريب  
الرفاعي قرارا بتكليف  د.يعقوب 
ادارة الش����ؤون املالية بالرد على 
مالحظات ديوان احملاسبة ووزارة 
املالية املتعلقة باحلسابات اخلتامية 
املالية للهيئة، وجاء في القرار انه 
نظرا ملا تقتضيه مصلحة العمل 
في س����بيل التعاون مع قطاعات 
الهيئة ملعاجلة مالحظات ومخالفات 
اجلهات الرقابية على اعمالها مع 
اتخاذ كل االجراءات التصحيحية 
مما يستوجب تكليف مدير ادارة 

الشؤون املالية بصفته مبتابعة مالحظات ومخالفات 
ديوان احملاسبة ووحدة الرقابة املالية بالهيئة، وله 
ان يس����تعن مبن يراه من اخلب����رات الجناز العمل 
بالصورة املستهدفة، وعلى جميع القطاعات بالهيئة 

التعاون معه في سبيل امتام مهامه 
اكمل وجه وذلك للمصلحة  على 

العامة.
من جهة ثانية، عمم نائب املدير 
العام للش����ؤون االدارية واملالية 
باالنابة اسماعيل عباس توصية 
جلنة ترشيد اس����تهالك الكهرباء 
بالعمل على احلد من زيادة استهالك 
الطاقة الكهربائية وخاصة املعدل 
املتزايد خ����الل فصل الصيف من 
كل عام، وطلب من جميع الكليات 
واملعاهد واالدارات التابعة للهيئة 
العمل بتلك التوصيات حفاظا على 
املصلحة العامة من خالل ترشيد 
اس����تخدام الطاقة الكهربائية والتأكد من اغالق كل 
املفاتيح في االماكن غير املس����تخدمة سواء بالفترة 
الصباحية او املسائية وخالل ايام العمل او العطالت 

الرسمية.

ش����ددت اس����تاذة علم النفس 
التربوي في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب د.معصومة 
احمد على اهمية دور االختصاصي 
االجتماعي واملرش����د النفسي في 
توجيه سلوك الطلبة في املدرسة 
وتفعيل دوره في احلد من ظاهرة 
العن����ف الطالبي.وقالت ان العنف 
كمظهر سلوكي يظهر في سن مبكرة 
من العمر اي في سن املدرسة وهو 
الذي يطلق عليه »العنف الطالبي«.

واضافت ان »العنف الطالبي« يجعل 
املدرسة غير قادرة على القيام بدورها 
كمنظمة تعليمية على أكمل وجه، 
ألن ه����ذه الظاهرة تش����كل ضررا 
محتوما على املناخ املدرسي، مؤكدة 
اهمية تفعيل دور االختصاصين 

االجتماعين املؤهلن وزيادة عددهم 
في املدرس����ة الواحدة.وافادت بأن 
العنف يتضمن امناطا من السلوك 

الهجومي او القه����ري ويؤدي الى 
احلاق االذى الشخصي باآلخرين 
ويأخذ اشكاال متعددة منها االيذاء 
اجلسمي وااليذاء النفسي اللفظي، 
مضيفة ان العنف قد يكون موجها 
ضد الطالب انفسهم او ضد املعلمن 
وممتلكاتهم او ضد مؤسسات املجتمع 
وهي ظاهرة تستدعي اهتمام »االسرة 
والدولة« معا.واكدت ان الدراسات 
والبحوث توصلت الى نتائج سلبية 
للطلبة الذين يتعرضون للعنف اذ 
»انهم مييلون عند الكبر الى االنفعال 
واالنس����حاب من املواقف وتدني 
الشعور بالثقة واخلجل اما الطلبة 
الذين ميارسون العنف ضد زمالئهم 
فهم عند الكبر مييلون الى القيام 

بسلوكيات مضادة للمجتمع«.

الرفاعي: بدء تسلم طلبات االلتحاق بالجامعة اليوم
صرح عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت د.مثنى طالب الرفاعي، بأن فترة 
تلقي طلب���ات االلتحاق باجلامعة للعام 
الدراسي املقبل 2011/2010 قد بدأت اعتبارا 
من اليوم وتستمر إلى اخلميس املوافق 
2010/7/29، موضحا أنه طبقا لقرار مجلس 
اجلامعة تكون النسب الدنيا لقبول أوراق 
الطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات من 
غير محددي اجلنسية في اجلامعة هي ذات 
النسب التي طبقت لألعوام املاضية وهي 
70% أو 2.50 نقطة للقسم العلمي، و%78 
أو 2.90 نقطة للقسم األدبي. وعليه فإن 
جميع الطلبة الذين يرغبون في االلتحاق 
باجلامعة يجب عليهم أن يكونوا مستوفن 
لهذه النسب الدنيا وكافة شروط القبول 
األخرى ولن يقبل أي طلب التحاق إال من 
الطلبة احلاصلن على النسب املذكورة 
كحد أدنى. كما أن هناك فترة مخصصة 
للطلبة احملولن من جامعات أخرى والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك 
الطلبة الذين يدرسون وفقا لنظام الطلبة 
غير املقيدين في جامعة الكويت في الفصل 
الصيفي 2010/2009 الس���تكمال شروط 

القبول أو التحويل.
وأوضح انه حرصا على راحة الطلبة 
وأولياء أمورهم وتوفيرا جلهدهم وأوقاتهم 
فقد وضعت العمادة آلية عمل لعملية تسلم 
طلبات االلتحاق باجلامعة للفصل األول 
2011/10 حي���ث وضعت طلبات االلتحاق 
باجلامعة على شبكة اإلنترنت في صفحة 
www.reg. :العمادة على العنوان التالي
kuniv.edu.kw وميكن ألي طالب طباعة 
طلب االلتحاق اخلاص به وتعبئته بدقة 
قبل مراجعة عمادة القبول والتسجيل، 
علما ان كل اإلرشادات اخلاصة بالقبول 
في اجلامعة واملستندات املطلوبة والنسب 
الدنيا للقبول الفوري معلنة على شبكة 
اإلنترنت باإلضافة إلى دليل القبول الذي 

أعدته العمادة للتوزيع 
على الطلبة.

كما أض���اف عميد 
القبول والتسجيل ان 
طلب االلتحاق يضم 3 
مجموعات للتخصصات 
لطلبة القس���م العلمي 
طبق���ا لنس���بهم ف���ي 
الثانوي���ة  الش���هادة 
حيث ان بعض الكليات 
تشترط حصول الطالب 
على نسبة معينة في 
الثانوي���ة  الش���هادة 
املقاعد  للمنافسة على 

املخصصة به���ا، باإلضافة إلى مجموعة 
خاصة بطلبة القسم األدبي. وان عمادة 
القبول والتسجيل قد حددت مواعيد لتسلم 
طلبات االلتحاق من الطلبة وفقا لنسبة 
الشهادة الثانوية موضحة في اجلدول رقم 
1، وعلى الطلبة مراعاة االلتزام باحلضور 
ف���ي املواعيد احملددة وفقا لنس���بهم في 

الشهادة الثانوية.
ودعا د.مثنى الرفاعي الطلبة وأولياء 
أمورهم الى االلتزام بهذه املواعيد حرصا 
على راحتهم وحسن سير العمل، موضحا 
ان فرصة القبول في اجلامعة متساوية 
أمام جمي���ع الطلب���ة املتقدمن جلامعة 

الكويت.
وأض���اف عميد القبول والتس���جيل 
أن���ه قد روعي عند وضع ه���ذا التنظيم 
تخصيص األيام األولى من فترة تس���لم 
طلبات االلتحاق للطلبة املتفوقن وذلك 
تقديرا من اجلامع���ة لتفوقهم ومتيزهم 
الدراسي وما بذلوه من جهد أثناء دراستهم 
في املرحلة الثانوية وخاصة أنه من املتوقع 
قبول أغلب هؤالء املتفوقن قبوال فوريا 
في اجلامعة طبق���ا لرغباتهم األولى إذا 

استوفوا النسب واملعدالت املطلوبة.

وأشار إلى أن هناك 
نس���با دني���ا محددة 
للطلبة ذوي االحتياجات 
اخلاصة من الكويتين 
الكويتي���ات  وأبن���اء 
مح���ددي اجلنس���ية 
املس���توفن للشروط 
املنصوص عليها وهذه 
النسب هي 65% أو 2.25 
القسم  نقطة خلريجي 
العلمي، 72% أو 2.60 
القسم  نقطة خلريجي 
األدبي، عل���ى أن يقدم 
الطال���ب ضمن أوراقه 
ش���هادة إثبات إعاقة من وزارة الشؤون 

االجتماعية.
كما أضاف د.مثنى الرفاعي أنه طبقا 
للقواعد األساس���ية للقبول في اجلامعة 
يس���تمر قب���ول أبن���اء الكويتيات »من 
غير محددي اجلنسية« احلاصلن على 
ش���هادة الثانوية الكويتية بنسبة %80 
للقسم العلمي و85% للقسم األدبي حيث 
مت تخصيص 150 مقع���دا لقبول هؤالء 
الطلبة، على أال ميضي على تخرجهم من 
الثانوية أربعة فصول دراسية، ويتنافس 
هؤالء الطلبة فيما بينهم على القبول في 
جميع كلي���ات اجلامعة في ضوء املقاعد 

احملددة لهم.
وعن املستندات املطلوبة قال ان على 
الطلب���ة إحضار النس���خة األصلية من 
الشهادة الثانوية والبطاقة املدنية األصلية 
للطالب املتقدم ونسخة عنها على أن تكون 
البطاقة املدنية سارية املفعول، أو البطاقة 
األمنية ألبناء الكويتيات من غير محددي 
اجلنس���ية، باإلضافة إلى صورة جواز 
السفر وعدد )2( صورة شخصية حديثة 
وملونة، مع مراعاة إحضار شهادة حتويل 
راتب من أي بنك للطلبة الكويتين وأبناء 

الكويتيات وذلك الستكمال إجراءات صرف 
املكافأة االجتماعية بعد القبول. علما ان 
الطالب يقوم بس���داد رسوم تقدمي طلب 
االلتحاق )عشرة دنانير( بعد االنتهاء من 
إدخال بياناته. موضحا أن جميع اإلرشادات 
واإلجراءات واملستندات املطلوبة معلنة 
على شبكة اإلنترنت وضمن دليل القبول 
الذي تصدره العمادة وتوزعه على الطلبة 

املستجدين.
وأفاد بأنه على طلبة مدارس الثانوية 
اإلجنليزي���ة املتوق���ع تخرجهم للفصل 
الصيفي مراجعة صالة التسجيل لتقدمي 
طلبات االلتحاق باجلامعة خالل املواعيد 
احملددة، ومن ثم تقدمي نتائجهم النهائية 
خالل يومي عمل بع���د تاريخ تخرجهم 
في الفص���ل الصيفي احلالي حتى ميكن 
حتديد تخصصاتهم باجلامعة واستكمال 
إجراءات تسجيلهم، مؤكدا أن فرصة هؤالء 
الطلبة في القبول باجلامعة متساوية مع 
زمالئهم الذين تقدموا بأوراقهم في بداية 
فترة تسلم طلبات االلتحاق.كما أعلن ان 
اجلامعة مستمرة في تطبيق نظام القبول 
الفوري للطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات 
محددي اجلنس���ية املتفوقن احلاصلن 
على نسب مرتفعة في الشهادة الثانوية 
او مع���دل مكافئ بع���د أدائهم اختبارات 
الق���درات، حيث يتم قبول هؤالء الطلبة 
فور تقدميهم طلب االلتحاق وفقا للنسب 
الدنيا املعلن���ة وبالتالي يعرفون الكلية 
التي التحقوا بها مباش���رة عند تقدميهم 
طلب االلتحاق دون احلاجة لالنتظار إلى 
األسبوع األول من شهر أغسطس ملعرفة 
نتائج القبول، كما سيتم تسجيلهم في 
مقرراتهم الدراسية التي سيدرسونها في 
الفص���ل األول 2011/2010 عقب قبولهم، 
عدا الطلبة املقبول���ن في كلية احلقوق 
حيث سيكون تسجيلهم في شهر سبتمبر 
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 آالء خليفة
شهدت جامعة الكويت مؤخرا 
انتخاب هيئة ادارية جديدة جلمعية 
اعضاء هيئة التدريس التي تعتبر 
املمثل الش����رعي العض����اء هيئة 
التدريس ولسان حالهم الذي تدافع 
به عن حقوقهم ومكتسباتهم، وبعد 
تش����كيل الهيئة االدارية اجلديدة 
جالت »األنباء« على اعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت ملعرفة 
مطالبهم التي يريدون ان حتققها 
لهم جمعيتهم واهم املشاكل التي 
يعان����ون منها وخرجن����ا باآلراء 

التالية:
في البداية قالت خلود الصالح 
من مرك����ز اللغات »وحدة اللغة 
الفرنس����ية«: نتمنى استمرارية 
اجلمعي����ة في حتقي����ق املطالب 
واملكتس����بات العض����اء هيئ����ة 
اللغات  التدري����س ومدرس����ي 
واملدرسن املس����اعدين والهيئة 
االكادميي����ة املس����اندة ونطمح 
لفت����ح باب احلوار م����ع االدارة 
اجلامعية بشكل ايجابي وعلى 
االدارة اجلامعية ان تس����تجيب 
ملب����دأ فتح احلوار مع اجلمعية، 
وحول رايها في مس����الة تفكيك 
مرك����ز اللغات قالت الصالح: ان 
اللغات هو  مسالة تفكيك مركز 
مبدأ مرف����وض جملة وتفصيال 
وال اعتقد ان هناك شخصا واحدا 
في املركز يؤيد مسألة التفكيك، 
متابعة: ان مركز اللغات موجود 
في جميع جامعات العالم كونه 
يغذي جميع االقسام العلمية فال 
ميكن ان يتخرج طالب دون ان 
ياخذ م����واد لغة، لذا فنحن ضد 
تفكيك املركز ونطمح الى ان تقوم 
اللجنة التي ش����كلت عن طريق 
مدير اجلامعة د.عبداهلل الفهيد 
بوض����ع النقاط عل����ى احلروف 
وتنظر في مصلحة مدرسي مركز 

اللغات.

ن����ود من  وقال����ت الصالح: 
العمل على  اجلمعية ان تقترح 
انش����اء كلية االلسن بدال من ان 
يكون هناك توجيه لتفكيك املركز 
فاالجدر ان تفتح اجلمعية باب 
احلوار مع االدارة اجلامعية على 
موضوع حتوي����ل مركز اللغات 
الى كلية االلس����ن وهو مستوى 
يرتق����ي بطموح اجلميع خاصة 
لالكادميين في جامعة الكويت.

من جانبه قال االستاذ بكلية 
املناهج وطرق  التربية »قس����م 
التدريس« عص����ام العماني: ان 
الهيئة االدارية اجلديدة والسابقة 
هما جسم يهتم بشؤون اجلامعة 
واالساتذة واملدرسن املساعدين 
وجمي����ع العاملن في اجلس����م 
االكادمي����ي ونامل ان تس����تمر 
ف����ي املطالبة  اجلمعية احلالية 
التدريس  بحقوق اعضاء هيئة 
وحتقي����ق مكتس����باتهم، وقال 
العمان����ي: ونتمن����ى ان تتوافق 
اولويات الهيئة االدارية باجلمعية 
مع الصالح العام جلامعة الكويت 
ولصالح اجلسم االكادميي، وذكر 
ان هناك مطالب للجمعية خاصة 
بالس����كن اجلامعي والترقيات 
ام����ال ان يتم حتقيقها بأس����رع 
وقت وان يخ����ف االحتقان عند 
مناقشة تلك امللفات الهامة، كما 
متنى ان تتعاون الهيئة االدارية 
االدارة اجلامعية  باجلمعية مع 

لتحقيق املطالب كافة.

التأمين الصحي

ق����ال د.محمود  ومن جانبه 
بهبهاني من كلية العلوم االدارية: 
لق����د عملنا على موضوع منذ 3 
س����نوات وتقدمنا به كمشروع 
للجامعة وه����و التامن الصحي 
جلميع العاملن في جامعة الكويت 
وكان هدفنا ان يكون هناك تأمن 
صحي للجميع، وتابع أعتب على 

جامعة الكويت بان خريجي كلية 
العلوم االدارية عندما يعملون 
في البنوك متنحهم تلك البنوك 
التامن الصحي كميزة لهم موضحا 
انه مطلب بسيط من اعضاء هيئة 
التدريس وليس ذا تكلفة كبيرة 
وقد قدمت اقتراحا يشمل تكلفة 
املشروع وامكانية تفعيله وحتى 
اآلن لم يتم تفعيله منذ تقدميه من 
اكثر من 3 سنوات، وفي احلقيقة 
فان اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت مظلوم����ون من ناحية 

التأمينات االجتماعية.
واضاف اننا نود ان تستمر 
اجلمعية ف����ي املطالبة بالراتب 
التقاعدي الكامل بالتنسيق بن 
التأمينات  اجلامعة ومؤسس����ة 
االجتماعي����ة وخاص����ة ان عدد 
الدكاترة الكويتين العاملن في 
اجلامعة واملسجلن في التأمينات 
االجتماعية لي����س كثيرا فيبلغ 
نحو 600 دكتور فقط وبالتالي 

فلن يكون االمر مكلفا.

أسلوب التهدئة

وقالت د.ابتهال اخلطيب من 
كلية االداب قسم اللغة االجنليزية: 
نتمنى من الهيئة االدارية جلمعية 
اعضاء هيئة التدريس ان تتبع 
اسلوب التهدئة وحسن التعاون 
االدارة اجلامعية لتحقيق  م����ع 
املطالب واملكتسبات، وأال  تنتهج 
املعارضة من أجل املعارضة ولكن 
من أجل حتقي����ق أفضل وضع 
جامعي وأكادميي بالنسبة للطلبة 

واألساتذة.
وقالت اخلطيب: هناك الكثير 
من األمور اخلاصة بأعضاء هيئة 
التدريس سواء الكويتيون او غير 
الكويتين ونتمنى ان تنجز على 
النحو الذي ال يظلم األساتذة وال 
يعوق اجلامعة، ونتمنى ان تتخذ 
اجلمعية خط����وات هادئة حتى 

تعمم الفائدة.
وعل����ى صعيد متص����ل قال 
د.عبداله����ادي العجمي من كلية 
اآلداب قسم التاريخ: ان جمعية 
اعض����اء هيئ����ة التدريس متثل 
النخب����ة الفكرية ف����ي املجتمع 
لذلك يعلق عليها اعضاء هيئة 
التدري����س الكثي����ر م����ن اآلمال 
املرتبطة بتطوير آليات التعامل 
م����ع اإلدارات اجلامعية القادمة 
ونتوق����ع ادارة جامعية جديدة 
املقبلة والتعامل  الس����نة  خالل 
آليات  اإلدارة يتطلب  مع تل����ك 
تؤدي الى نتائج ايجابية وتابع 
د.العجمي: كذلك القفز بالعمل  في 
اجلمعية الى مرحلة يصبح فيها 
أغلبية االعضاء فاعلن  ونتوقع 
الهيئة اجلديدة تفعيل دور  من 
اجلمعية أكثر لتحقيق املصلحة 
العامة العضاء هيئة التدريس.

مزايا عينية

ومن كلية العلوم االجتماعية 
»قسم علم النفس« قال د.احمد 
الهولي: نب����ارك العضاء الهيئة 
االدارية اجلديدة وفوز االعضاء 
يعتب����ر تكليفا اكث����ر من كونه 
تشريفا ونتمنى ان تكون الهيئة 
االدارية عونا لقضايا أس����اتذة 
اجلامعي����ة خاصة م����ا يتعلق 
بحقوقهم الس����يما بعد االعتداء 
ال����ذي حدث على احد أس����اتذة 

اجلامعة.
وذكر د.الهولي ان اعضاء هيئة 
التدريس بجامع����ة الكويت هم 
الذين يخرجون أجياال وأجياال من 
اخلريجن الذين يتبوأون العديد 
من املناصب في الدولة وبالتالي 
البد ان تهتم اجلمعية باحلفاظ 
على املزايا املعنوية ألعضاء هيئة 
التدري����س بجانب املزايا املادية 
ايضا والتي حتفظ لعضو هيئة 
التدريس احترامه وقدسيته داخل 

احلرم اجلامعي.
العجمي  بدوره قال د.ثق����ل 
من كلية احلقوق »قسم القانون 
الدول����ي«: احلقيق����ة نحن كلنا 
أمل في االخ����وة أعضاء الهيئة 
االداري����ة بجمعية أعضاء هيئة 
التدريس كونهم على درجة عالية 
م����ن الكفاءة وهم حريصون كل 
احلرص على ايصال صوت عضو 

هيئة التدريس.
وتابع: هن����اك مجموعة من 
املطال����ب الت����ي ن����ود ان تقوم 
اقرارها  اجلمعية بالسعي نحو 
وأبرزها ما يتعلق بهيبة األستاذ 
اجلامعي وما يتع����رض له من 
مضايقات سواء من قبل االدارة 
او املجتمع او املس����ؤولن فتلك 
الهيئة  األمور يجب ان حترص 
االداري����ة للجمعية على صونها 

لعضو هيئة التدريس.
واضاف: كما ان هناك مجموعة 
من املزايا س����تحقق االس����تقرار 
الوظيف����ي واملال����ي لعضو هيئة 
التدري����س ف����ي ح����ال حصوله 
عليها ومنها مسألة تعليم االبناء 
والتأمن الصحي مبا يوفر بيئة 
جي����دة لعضو هيئ����ة التدريس 
حتى يقوم بواجباته التدريسية 
بالشكل األمثل، باإلضافة الى أمر 
آخر وهو موجود حاليا مبجلس 
ان تق����وم اجلمعية  األمة ونأمل 
مبتابعته وهو مس����الة حصانة 
عضو هيئة التدريس وجعله حرا 
فيما يبديه م����ن آراء على اعتبار 
انه ش����خص مهيأ ومؤهل إلبداء 
آرائه في االوضاع القائمة في البالد 
سواء امور سياسية او اقتصادية 

او اجتماعية.
وزاد: فاحلرص على ان يكون 
هذا الرأي محميا من القانون واال 
يتعرض هذا الشخص للمالحقة 
القانونية بسبب آرائه هي مسالة 

حتمية وضرورية.

د.عبدالهادي العجميد.ابتهال اخلطيبد.محمود بهبهانيد.ثقل العجميد.أحمد الهولي

د.عطية الشمري

د.عبداهلل املهنا د.مشعل املشعان

د.معصومة أحمد

د.يعقوب الرفاعي

د.مثنى الرفاعي


