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الجامعــــة
والتطبيقي

هنأت اسرة جامعة الكويت األمني العام املساعد 
اجلديد بدر الذياب مبناسبة صدور املرسوم اخلاص 
بتعيينه امينا عاما مس����اعدا باجلامعة، معربة عن 
ش����كرها وتقديرها للقيادة السياسية وعلى رأسها 
صاحب السمو االمير على مساندته ودعمه للجامعة، 
والش����كر موصول كذلك الى سمو ولي العهد والى 
س����مو رئيس مجلس الوزراء والى وزيرة التربية 

ووزيرة التعليم العال����ي الرئيس األعلى للجامعة، 
على دعمهم الكبير ملسيرة جامعة الكويت وثقتهم 
الغالية بالسيد بدر الذياب مجددين العزم بأن تترجم 
األسرة اجلامعية هذه الثقة الى أفعال خلدمة وطننا 
الغالي. وقد قام االمني العام املساعد بجامعة الكويت 
بدر الذياب مبباشرة مهام عمله بعد صدور املرسوم 

اخلاص بتعيينه امينا عاما مساعدا باجلامعة.

الذياب أميناً عاماً مساعداً بالجامعة

العنزي: تنظيم الدورات التدريبية التخصصية للنواب تساعدهم على تنمية أدائهم الوظيفي بشكل جيد
التخطيطية السائدة حتوي قيما 
يسعى املخطط الى تغييرها لعدم 
تناس���ب بعضها م���ع متغيرات 
العصر وحاجات املجتمع، األمر 
ال���ذي جعل القي���م التخطيطية 
املرغوبة هي قيم يحرص متخذ 
القرار على تفعيلها وترسيخها 
جنبا الى جنب مع القيم السائدة 
ف���ي املجتم���ع. وتابع  األصيلة 
العنزي قائال: »تبلورت القضية 
الرئيس���ية في هذه الدراسة في 
ماهية القيم التخطيطية السائدة 
والقيم التخطيطية املرغوبة لدى 
أعضاء مجلس األمة الكويتي البالغ 
عددهم 50 عضوا، وماهية مصفوفة 
القيم املختارة س���واء كانت قيم 
تخطيطية سائدة أو قيم تخطيطية 
مرغوب���ة ومتح���ورت منظومة 
القيم التي ركزت عليها الدراسة 
ف���ي 15 قيمة وهي »املش���اركة، 
احلري���ة والدميوقراطية، حتمل 
الطموح، املساواة  املس���ؤولية، 
والعدالة االجتماعية، االستهالك، 
العقالنية، اإلص���الح والتغيير، 
س���عة األفق واخليال، السيطرة 
والتحكم، االدخار، احترام وتقدير 
الوقت، النظرة املتفائلة للمستقبل، 

االجناز، املواطنة«.

وتؤثر في تفضيالته وخياراته، 
أما القيم املرغوبة فهي التصورية 
التي يرغبها الفرد وتعبر عما هو 
مرغوب أو ما هو متوقع أو مرجو، 
فهي تعبر عن احملكات واملستويات 
القيمي���ة املرغوبة وبالتالي فهي 
املثالي���ة واملعيارية  التصورات 
مل���ا يج���ب أن يك���ون. وأوضح 
الس���ائدة  التخطيطية  القيم  ان 
واملرغوب���ة متواجدة بالنس���بة 
الى جنب  للفرد واملجتمع جنبا 
وأن االختالف بينهما في ان القيم 

وارتب���ط مبجموعة م���ن القيم 
البيئة احمليطة،  املس���تمدة من 
فاإلنس���ان هو صانع هذه القيم 
وه���و مبدع رموزه���ا ومعانيها 

احلضارية.
وأشار الى ان القيم التخطيطية 
هي قيم يحتاجها الفرد واملجتمع 
معا، فهي تنقسم الى قيم سائدة 
وهي القي���م الواقعية املوجودة 
بالفعل والتي تترجم في سلوك 
الفرد وهي التفضيالت الواقعية 
السائدة والتي تعبر عما هو كائن 

املوارد واإلمكانات املتاحة أو التي 
ميكن إتاحته���ا وفي ضوء القيم 

التخطيطية املرغوبة.
وش���ددت على أهمية تنمية 
أفراد املجتمع  ثقافة اإلنتاج بني 
وتنمية الوعي االستهالكي بينهم 
في ضوء التط���ور التنموي في 
املجتمع. وق���ال الباحث العنزي 
في رسالته »انه ال يوجد مجتمع 
إنساني يخلو من القيم التي تعطي 
له معنى وحتدد له هدفا، وال يوجد 
مجتمع أو تنظي���م اجتماعي إال 

بآراء اخلبراء واملتخصصني لتنمية 
القيم التخطيطية املرغوبة لدى 
أعضاء مجلس األمة وتنمية ثقافة 
العم���ل اجلماعي في ضوء إقرار 
بعض اخلطط املستقبلية وآليات 

تنفيذها.
الى أهمية  الرس���الة  ولفتت 
التدريبي���ة  ال���دورات  تنظي���م 
التخصصية لألعضاء ملساعدتهم 
على تنمية أدائهم الوظيفي بشكل 
جي���د، وتقدي���ر حاج���ات أفراد 
املجتمع بش���كل جيد في ضوء 

على القيم التخطيطية املرغوبة 
كالص���دق واملس���اواة والعدالة 
االجتماعي���ة واحت���رام وتقدير 
الوقت، واالدخار وتشجيع تلك 
القيم، ووضع خطة إستراتيجية 
واضح���ة املعال���م للتنمية يتم 
تنفيذها وتطبيقها في فترة زمنية 
محدودة ويك���ون للمجلس دور 
واضح ف���ي مراقبتها وتقوميها، 
وإعطاء الفرصة الكاملة للسلطة 

التنفيذية للعمل.
وطالبت بضرورة االستعانة 

مناقشة القضايا واملشاكل اخلاصة 
باملجتمع والرقي بأسلوب احلوار 
واملناقش���ة بني أعضاء املجلس 
واالبتعاد عن التجريح واإلساءة 
لآلخرين، وفرض الرأي وتنمية 
ثقافة تقبل رأي األغلبية. وأهمية 
مشاركة هيئات ومؤسسات املجتمع 
املدني في وضع اخلطط التنموية 
العامة للدولة، واملساهمة في تبني 

سياسات الرعاية االجتماعية.
ودعت الى إنشاء جلنة خاصة 
بالقيم في مجل���س األمة، حتث 

حصل الباحث الكويتي حامد 
العن���زي على درج���ة دكتوراه 
الفلسفة في اخلدمة االجتماعية من 
كلية اخلدمة االجتماعية بجامعة 
حلوان بجمهورية مصر العربية 
عن رسالته »دراسة مقارنة للقيم 
التخطيطية املرغوبة والسائدة 
لدى أعضاء مجلس األمة الكويتي« 
مع التوصية بتبادل الرسالة مع 
اجلامع���ات وطباعتها على نفقة 

اجلامعة.
تكونت جلنة املناقشة واحلكم 
من د.طلعت مصطفى السروجي 
أستاذ التخطيط االجتماعي وعميد 
كلية اخلدمة االجتماعية السابق 
بجامعة حلوان »مشرفا ومقررا« 
أبوالنصر أستاذ  ود.محمد زكي 
التخطيط االجتماعي � كلية اخلدمة 
االجتماعية جامعة حلوان، د.محمد 
نبيل سعد سالم أستاذ التخطيط 
العالي  االجتماعي وعميد املعهد 
للخدمة االجتماعي���ة بدمنهور، 
د.عاطف مصطفى مكاوي أستاذ 
ورئيس قسم التخطيط االجتماعي 
كلية اخلدمة االجتماعية � جامعة 
حلوان. وخلصت الرس���الة الى 
ضرورة االعتماد على أس���لوب 
املكاشفة واملصارحة والشفافية في 

باحث كويتي حصل على الدكتوراه في »دراسة مقارنة للقيم التخطيطية لدى أعضاء مجلس األمة« من مصر

العنزي يتلقى التهاني من ذويه الباحث حامد العنزي

الرفاعي: صرف مستحقات معيدي بعثات »التطبيقي« بأثر رجعي من سبتمبر 2006

للجميع ب���ذل املزيد من اجلهد 
والعط���اء العلمي والتفوق في 
مجاالت التخصص ليساهموا 
في رفع اسم الكويت بني احملافل 
الدولية علميا وتطبيقيا، وذلك 
باحلصول على اعلى الشهادات 
االكادميية التي تؤهلهم للعمل 
في س���لك التدري���س وخدمة 
الوطن في املجاالت التخصصية 

العلمية.
ان  الى  هذا وجتدر االشارة 
الهيئة كانت قد خاطبت  ادارة 
ديوان اخلدمة املدنية في مارس 
املاضي للموافقة على صرف تلك 
البدالت ومت عرض املوضوع على 
اجلهات املعنية بديوان اخلدمة 
القليلة  املدنية خالل االسابيع 
املاضية ووافقت على الصرف 
الهيئة  ادارة  رسميا مبخاطبة 

يوم امس االول والثالثاء.

البعثات لكلي���ات الهيئة على 
املوافقة بص���رف بدل طبيعة 
عمل واملكافأة التشجيعية التي 
سيتم العمل بإجراءات الصرف 
لها في أسرع وقت ممكن وبأثر 
رجعي من أول سبتمبر، متمنيا 

محمد هالل الخالدي
أعلن مدير عام الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.يعقوب الرفاع���ي ان ديوان 
اخلدمة املدنية قد وافق رسميا 
على منح وصرف بدل طبيعة 
عمل ومكافأة تشجيعية ملعيدي 
بعثات الهيئ���ة، وذلك اعتبارا 
من 2006/9/1، وبهذه املناسبة 
تقدم د.الرفاعي بالشكر اجلزيل 
للعاملني بديوان اخلدمة املدنية 
على جهودهم وموافقتهم الكرمية 
بصرف البدل واملكافأة والتي تدل 
على تعاونهم وتواصلهم الدائم 
وتفهمهم ألهمية الدور الذي يقوم 
به معيدو البعثات واجلهود التي 
يبذلونها في طلب العلم والتفوق 
العلمي الذي س���يخدم مسيرة 
الكويت مستقبال.  التنمية في 
كما هنأ د.الرفاعي جميع معيدي 

بعد عرضه والموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية

د.يعقوب الرفاعي

الكندري: نرفض تسويف وزيرة التربية النظر في مطالب زيادة
ما أسماه ميزانية رابطة أعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«

القرار بالرغم من كل املالبس��ات 
والش��بهات التي دارت حوله من 
أكادميي  قي��ادي  اختي��ار  دوافع 
متخص��ص ومتميز ف��ي املجال 
املصرف��ي إلدارة مرك��ز تربوي 
بحت له اختصاصات��ه في مجال 
التطوير التربوي كمناهج وخطط، 
اال ان ه��ذا الق��رار يعكس، وفي 
أي حال من األحوال، السياس��ات 
للوزي��رة  املنف��ردة  االجتهادي��ة 
والتي لم يراع فيها األخذ باملعايير 
واألسس املتبعة واملتعارف عليها 
باختيار القيادات مع تقديرنا البالغ 
ملكان��ة د.اخلياط ولم ي��راع فيها 
ايضا النظر في الكوادر األكادميية 
التربوي  املتخصصة في املج��ال 

على مستوى الهيئة واجلامعة.

وظائفهم القيادية بالرغم من مرور 
سنتني تقريبا على اختيارهم وهو 
االختيار ال��ذي جاء مبوجب عمل 
مؤسس��ي ووفق جل��ان مختصة 
فيم��ا أثبت��وا جدارته��م وبات��ت 
مسألة تثبيتهم مهمة جدا للتأكيد 
الثقة  اس��تحقاقهم وملنحهم  على 
والقدرة على االس��تمرارية بثبات 
مما سيس��اهم دون أدنى ش��كل 
تعزي��ز مج��االت عطائهم  عل��ى 
وف��ي تنفي��ذ اخلط��ط والبرامج 
د.الكندري  وأب��دى  والتوصيات. 
اس��تغرابه الش��ديد للقرار الذي 
اتخذت��ه الوزي��رة ف��ي اختي��ار 
املصرفي  الدراس��ات  مدير معهد 
د.رض��ا اخلي��اط مدي��را للمركز 
الوطني لتطوي��ر التعليم قائال ان 

األمور واملمارسات املستغربة من 
د.احلم��ود عدم الب��ت في قضية 
تثبي��ت ن��واب املدير الع��ام في 

الكافي��ة والدراي��ة الواس��عة في 
مجال االدارة األكادميية والقيادية 
مبوجب مشوار عطائها األكادميي، 
جتاهلت وبشكل غير متوقع منها 
العمل  ومفاهي��م  بأس��س  األخذ 
املؤسس��ي في التعيينات القيادية 
وغالبا ما تأتي اختياراتها للقيادات 
بقرارات واجتهادات فردية ودون 
تشكيل جلان مختصة او مبوجب 
اآلليات املتبعة في االختيار وهي 
املتعارف عليها في وزارة التربية 
والتعليم العال��ي وجامعة الكويت 
التطبيقي،  للتعليم  العامة  والهيئة 
بل وعلى مستوى جميع الوزارات 

واملؤسسات األخرى.
وأض��اف د.الكن��دري ان م��ا 
ميكن االستش��هاد به حول بعض 

انتق��د عضو رابط��ة اعضاء 
هيئة التدريس ف��ي الهيئة العامة 
والتدري��ب  التطبيق��ي  للتعلي��م 
د.محم��د الكن��دري م��ا أس��ماه 
بالتس��ويف غير املب��رر لوزيرة 
التربي��ة ووزيرة التعلي��م العالي 
د.موض��ي احلمود ف��ي التعامل 
م��ع بع��ض املطالب التي س��بق 
ان تقدم��ت به��ا الرابطة وخاصة 
فيما يتعل��ق بامليزانية، إلى جانب 
عدم الوف��اء بوعودها في جوانب 
عديدة س��بق ه��ي ان أكدتها من 
خ��الل العديد م��ن التصريحات 
الصحافية او من خ��الل لقاءاتها 
الرابطة.  م��ع رئي��س وأعض��اء 
وذك��ر د.الكن��دري ان الوزي��رة 
التي متتل��ك اخلبرة  د.احلم��ود 

د.محمد الكندري

بدر الذياب

»التعليم العالي«: تسجيل خريجي الثانوية 
لبعثات الوزارة حتى 12 يوليو المقبل

بحث نقاط القوة والضعف في مكاتب 
التوجيه واإلرشاد بالجامعة

في العامين 2009/2008 و2010/2009

س���يكون بعد انته���اء فترة 
التس���جيل »وطبقا ملعدالت 

الطلبة«.
وقال البي���ان انه يتحتم 
على الطلبة املقبولني مراجعة 
الوزارة خالل االسبوع االول 
القبول  اع���الن نتائ���ج  من 
الستكمال اوراقهم ليتسنى 
للوزارة ارسالها الى املكاتب 
الثقافية للحصول على قبول 
اللغة  لهم لدراس���ة مرحلة 
ومدتها عام دراسي على نفقة 
الوزارة حتى يتم اس���تيفاء 
او  الدرجة املطلوبة للتوفل 

اآليلتز.

آالء خليفة
نظمت ادارة االرشاد االكادميي بعمادة شؤون 
الطلبة ورشة عمل ملوظفات مكاتب التوجيه واالرشاد 
في مختل���ف كليات اجلامعة بعن���وان »التوجيه 
واالرش���اد عوامل القوة ونقاط الضعف«، لبحث 
اهم نقاط الضعف وعوامل القوة في مكاتب التوجيه 

واالرشاد.
وحتدثت نورة الدرعان من مكتب االستشارات 

والتدريب بكلية اآلداب عن فكرة انشاء وحدة مستحدثة 
عملها تنظيم دورات تدريبية للطلبة، وتعتبر من 
اهم الوحدات الفعالة في الكلية كما شهدت الورشة 
تفاعال وجتاوبا من املش����اركني نظ����را حلداثة هذه 
التجربة ومتيزها. كما حتدثت د.نبيلة الكندري من 
كلية التربية عن دراستها امليدانية املتعلقة بالتوجيه 
واالرشاد في جامعة الكويت وبينت بهذه الدراسة 

سلبيات وايجابيات التوجيه واالرشاد.

سيكون في الفترة الصباحية 
فقط يومي االحد واالثنني من 

كل اسبوع.
واض���اف ان اس���تقبال 
الطلبة سيكون في الفترتني 
الصباحية واملسائية من ايام 
االثنني والثالثاء واالربعاء من 

كل اسبوع.
وشدد البيان على ضرورة 
ان يقوم الطالب بالدخول على 
موقع الوزارة االلكتروني ألخذ 
موعد للتسجيل قبل مراجعة 

الوزارة.
واش���ار ال���ى ان االعالن 
الوزارة  القبول ببعثات  عن 

أعلن���ت وزارة التعلي���م 
العالي امس ان باب التسجيل 
الوزارة  لاللتحاق ببعث���ات 
للعام اجلامعي )2011/2010( 
سيستمر مفتوحا حتى يوم ال� 
12 من يوليو املقبل خلريجي 
العامني  العامة في  الثانوية 
 � الدراس���يني )2009/2008 

.)2010/2009
واوضح بي���ان صحافي 
للوزارة ان التس���جيل الذي 
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نواف السعود: احترام القوانين وااللتزام بها
وعدم اإلفصاح عن أسرار المؤسسة أهم قواعد سلوك العمل

آالء خليفة
أكد نائب العضو املنتدب للشؤون القانونية 
واملستشار مبؤسسة البترول الكويتية الشيخ 
نواف سعود الناصر ان قواعد سلوك العمل 
تنقسم الى عدة أقسام منها االحترام املتبادل 
بني املوظفني ورب العمل، والعدالة في الثواب 

والعقاب فيما بينهم.
واضاف ان املواطن����ة الصاحلة واحترام 
القوان����ني وااللتزام بها واملش����اركة البناءة 
في املجتمع املدني من قواعد س����لوك العمل، 
مش����ددا على ضرورة مراعاة عدم اإلفصاح 
عن أسرار املؤسس����ة وعدم استخدام آالتها 
ومعداتها لألغراض الشخصية. وأكد الشيخ 

نواف سعود الناصر خالل اللقاء الذي نظمته 
األمانة بجامعة الكوي����ت بحضور أمني عام 
اجلامعة د.أنور اليتام����ى ومديري االدارات 
وعمداء الكليات ورؤس����اء األقسام وموظفي 
الهيئة اإلدارية باجلامعة، أهمية تطبيق قواعد 
سلوك العمل بالنسبة للموظفني، مؤكدا انها 
تهدف الى حتقي����ق الغاية واألهداف املرجو 
حتقيقها في املؤسسة، من خالل تسيير األعمال 
بطريقة أخالقية ومهنية، واحملافظة على البيئة 

وحتمل املسؤولية االجتماعية.
واش����ار الى ان قواعد س����لوك العمل هي 
القواعد التي تنظم السلوك األخالقي واملهني 
بني املوظفني مع رب العمل، مشيرا الى انه مت 

العمل باملبادئ األساسية والقواعد املتمثلة 
في األمانة والصدق والعدالة واملس����اواة في 
مؤسسة البترول الكويتية كوسيلة لتحقيق 

األهداف داخل املؤسسة.
كما أشار الى أهمية تسيير العمل بسلوك 
أخالقي والعمل باس����تقامة وصدق وجتنب 
املواقف والتصرفات التي تتعارض مع مصالح 
املؤسس����ة، مؤكدا جتنب الهدايا بالنس����بة 
للموظفني وخصوص����ا للعاملني في قطاع 
التسويق باملؤسسة لكونها رشوة في معظم 
األوقات. وأك����د مراعاة عدم تضارب مصالح 
املؤسسة مع املصلحة الشخصية، موضحا 
الطرق املثالية لتجنب تضارب املصالح، وهي 

اإلفصاح عن املعلومات التي قد متثل تعارضا 
مع املصالح، واالستفسار الدائم وسؤال الرئيس 
املباشر قبل اإلقدام على شيء معني قد يضر 
باملصلحة، باالضافة الى االلتزام بالتعليمات 
العامة، للحصول على االطمئنان واحلماية من 
خطر فقدان الثقة التي مت منحها للموظف من 
قبل املؤسسة. وشدد على أهمية احلفاظ على 
سرية املعلومات اخلاصة باملؤسسة الى ما بعد 
نهاية اخلدمة في املؤسسة، مشيرا الى ضرورة 
احلصول على تصريح من قبل املس����ؤولني 
لإلفصاح عن املعلومات، واإلحساس باملسؤولية 
عند استخدام أجهزة االتصال وتقنية املعلومات 

في املؤسسة.

خالل لقاء تنظمه األمانة العامة بالجامعة
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