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الجامعــــة
والتطبيقي

جانب من عملية تفقد سير العمل في الصالة 

السليم يتوسط أعضاء جلنة املناقشة د.زهير ضيف ود.كاظم مؤنس ود.محمد خير

مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد خالل جولته في صالة القبول والتسجيل 

»هيئة التدريس«: ال مبررات
لعدم تمديد إجازة األعضاء

آالء خليفة
أعربت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت عن أسفها الش���ديد لقرار جلنة العمداء 
بعدم متديد اجازة اعض���اء هيئة التدريس ملدة 

اسبوع.
واكدت اجلمعية على عدم وجود مبررات لتواجد 
األساتذة قبل الدراسة بأسبوع، وأن تسجيل الطلبة 
يتم الكترونيا عن طري���ق االنترنت، وفي حالة 
حاجة الطلبة لالستفسار او االرشاد فإن العمداء 

ومساعديهم ورؤس���اء األقسام العلمية ومكاتب 
التوجيه واإلرشاد في الكليات متواجدون خالل هذا 
االسبوع، لذلك كان من األولى منح وقت من الراحة 
لألساتذة حتى يزاولوا مهام عملهم بهمة ونشاط 
أكثر. وقال رئيس اجلمعية د.عواد الظفيري: ان 
العرف األكادميي الدارج في غالبية جامعات العالم 
هو تالزم دوام الطلبة واألس���اتذة حتى يتسنى 
للطلبة حرية اختيار املقرر واألستاذ في ظل نظام 

املقررات املعمول به بجامعة الكويت.

اكدت نائب املدير العام للشؤون االدارية واملالية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صباح 
البحر انتهاء االجراءات املتعلقة بتنفيذ عقد مشروع 

ونظام االدارة االكادميي اآللي.
وقال����ت البحر في تصريح صحافي امس انه مت 
اخذ جميع املوافقات الالزمة واخلاصة باملش����روع 
ومخاطبة جلنة املناقصات املركزية وادارة الفتوى 

والتشريع وديوان احملاسبة بهذا الشأن.

واوضحت انه مت حتقيق مختلف الشروط التعاقدية 
مع مجموعة انظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية التي 

متت الترسية عليها طبقا للمناقصة املعنية.
وثمنت البحرجه����ود ادارة التوريدات في امتام 
وتقدمي كل التس����هيالت الجناز املش����روع احليوي 
واملهم والذي من ش����أنه خدم����ة كل قطاعات الهيئة 
املختلفة وخصوصا التعلي����م االكادميي والعملية 

التدريسية والتدريبية.

آالء خليفة
أعلن نائ���ب رئيس االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
البحرين محم���د احلريتي عن 
ان االحتاد سيقيم لقاء تنويريا 

للطلبة املستجدين املقبولني في 
جميع جامعات البحرين والذين 
لديهم استفسارات عن نظام القبول 
والتسجيل باجلامعات وذلك يوم 
السبت 14 اجلاري في قاعة جمعية 

أعضاء هيئة التدريس بالعديلية 
بعد ص���الة التراويح، بحضور 
أعضاء املكتب الثقافي في مملكة 
البحرين وأعضاء الهيئة اإلدارية 

في االحتاد.

البحر: انتهاء اجراءات تنفيذ مشروع
النظام اآللي بالتعليم التطبيقي

لقاء تنويري للمقبولين الجدد
في جامعات البحرين 14 الجاري

عب الفهيد: جامعة الكويت تسعى لزيادة الشُّ
ورفع الحد األقصى للمقاعد الدراسية

قال مدير جامع����ة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
إن اجلامعة تسعى إلى زيادة الشعب الدراسية 

لرفع احلد األقصى للمقاعد الدراسية.
ج����اء ذلك في تصريح للفهيد عقب جولة له 
في صالة القبول والتس����جيل باحلرم اجلامعي 
في الش����ويخ بهدف االطالع على س����ير عملية 
تسجيل الطلبة املس����تجدين للفصل الدراسي 
األول 2010 – 2011، والوق����وف على مدى تعاون 
الكليات لزيادة الش����عب الدراسية ورفع احلد 
األقصى للمقاعد الدراسية، وثمن د.الفهيد جهود 
جميع املوظفني املشاركني في عملية التسجيل 
واهتمامهم البالغ وحرصهم على سرعة إجناز 

جداول الطلبة املستجدين.
من جهة أخرى، أعلن عميد القبول والتسجيل 
بجامع����ة الكويت د.مثن����ى الرفاعي عن تعديل 
القواعد العامة لتحديد تخصصات الطلبة بعد 
إنهائهم املرحلة التمهيدية والتي أوصت بها جلنة 
العمداء في اجتماعها املنعقد بتاريخ 8 أغسطس 

اجلاري، وذلك بناء على املذكرة املقدمة من عمادة 
القبول والتسجيل بهذا اخلصوص.

وأوضح الرفاعي أن التعديل جاء على الشرط 
الثالث من القواعد العامة لتحديد التخصص والذي 
ينص على »أن يكون الطالب قد اجتاز املقررات 
التي تشترطها الكلية لاللتحاق بالتخصص الذي 
 )C( يرغب في دراسته مبتوسط معدل ال يقل عن
في هذه املقررات«، حيث اقترحت عمادة القبول 
والتسجيل بالتنسيق مع كلية العلوم اإلدارية 
تعديل الفقرة األخيرة من الشرط املذكور بحيث 
يصبح للكلية احلق في حتديد متوسط معدل 

في هذه املقررات.
وف����ي نهاي����ة حديثه أه����اب عمي����د القبول 
والتسجيل بالطلبة ضرورة االطالع على القواعد 
العامة لتحدي����د التخصصات ومراجعة مكاتب 
التوجيه واإلرش����اد بكلياتهم حتى يتسنى لهم 
إعداد جداولهم الدراس����ية وفقا لقواعد حتديد 

التخصص املطلوبة.

تعديل في الشروط العامة لتحديد التخصص للطلبة

السليم حصل على الماجستير
في »اإلعالم والعالقات العامة«

حصل الباح����ث ثامر الس����ليم على درجة 
املاجس����تير في االعالم والعالق����ات العامة من 
اجلامعة االهلية مبملكة البحرين، جاء ذلك بعد 
مناقشة رسالته املتميزة في عنوانها والفريدة في 
موضوعها والتي حملت عنوان »دور الصحافة 
احمللية في تفعيل أداء احلركات الطالبية الكويتية 
- دراس����ة ميدانية على عينة من طلبة جامعة 
الكويت« من قبل جلنة مش����كلة من املش����رفني 
د.زهير ضيف رئيس جلنة املناقش����ة ود.كاظم 

مؤنس ود.محمد خير أعضاء جلنة املناقشة.
وقد ع����رض الباحث في رس����الته عن دور 
احل����ركات الطالبية الكويتي����ة كونها تعد احد 
مرتكزات املجتمعات املتقدمة والنامية، ملا تقوم 
به من دور رئيس����ي في العمل الوطني، لكونها 
متثل آراء الطلبة واجتاهاتهم، وتعكس مشاركاتهم 
الدميوقراطية أثناء الدراسة اجلامعية، مشيرا 
الى ان هذه اجلماعة – أي احلركة الطالبية – التي 
تتناولها الدراسة تشغل حيزا جغرافيا مهما من 
املجتمع الكويتي، وتغطي مساحة واسعة فيه، 
خصوصا عندما يتعلق األمر بطلبة اجلامعات لذلك 
فان االهتمام باعطاء منوذج حقيقي لدور الصحافة 
احمللية في تفعيل أداء احلركات الطالبية يعود 
بفائدة كبيرة على التوجهات الوطنية وكيفية 

التعامل مع مثل هذه احلركات ومطالبها.

واضاف الس����ليم بان الدراسة هدفت بشكل 
رئيس����ي الى التعرف على اجتاهات احلركات 
الطالبية في الكويت نحو دور الصحافة احمللية 
في العمل الطالبي ومدى اهمية الصحافة احمللية 
ودورها ف����ي العمل الطالب����ي وكذلك التعرف 
على دور الصحافة احمللية في العمل الطالبي 
وما يتعلق بالقضايا السياس����ية واالجتماعية 
واالكادميية والثقافية باالضافة الى التعرف على 
الفروق في اجتاهات الطلبة نحو دور الصحافة 
احمللية في تفعيل العمل الطالبي حسب بعض 
اخلصائص. واش����ار الباحث الى ان الرس����الة 
تضمنت ثالثة فصول اشتمل الفصل االول منها 
على االطار املنهجي للدراسة واهميتها واهدافها 
وتساؤالتها ومنهجها وادائها ومجتمع وعينة 
الدراسة ومصطلحات الدراسة والدراسات السابقة 
العربية واالجنبية، موضحا ان الفصل الثاني ضم 
االطار النظري وقد مت تقسيمه الى اربعة مباحث 
هي الصحافة احمللية مفاهيم واهداف واحلركات 
الطالبية - املفهوم واالدوار وتاريخ احلركات 
السياس����ية  الكويتية واهم تياراتها  الطالبية 
واحلركات الطالبية الكويتية والصحافة احمللية 
اما الفصل الثالث فتضمن الدراس����ة امليدانية 
وتطرق الى النتائج والتوصيات التي خلصت 

اليها الدراسة.

طالبية وما تسببه من ضرر األحياء مبا فيها األنواع املفيدة مشاركة
من الطيور واألسماك واحلشرات فسنعرف كيف ان 
بع���ض هذه احليوانات صار مه���ددا باالنقراض مثل 
البومة والصقر وغيرهما ونتج عن ذلك زيادة القوارض 
الضارة وانتشار سالالت قوية من احلشرات التي لم 

تعد تتأثر بتلك املبيدات.
وهناك صور للتلوث ال يقتصر وجودها على منطقة 
محددة ومن صور التلوث ايضا الضوضاء الصادرة من 
ضجيج اآلالت والسيارات والطائرات فتحدث الضرر 
الشديد لإلنسان والبيئة واخيرا هناك التلوث الذوقي 
او األخالق���ي الذي يثير في النفس األلم والضيق من 
املناظر او األلفاظ او السلوكيات املؤذية او غير الالئقة 

وجميع صور التلوث.
الطالبتان تحرير محمد الكندري

وفاطمة محمد الكندري

ساكنيها.
وقد صار التلوث مشكلة عاملية تعاني منها معظم 
دول العالم حاليا، وتبذل جهودا كبيرة للحد من آثارها، 
وما زاد من اخطار هذه املش���كلة زيادة عدد السكان 
في كثير من الدول وتكدس���هم في املدن املزدحمة مع 
وجود وسائل النقل التي تنفث حولهم العوادم السامة 
واملصانع املتنوع���ة وما يتراكم بتلك املدن من ألوان 
القمامة ومشاكل الصرف الصحي، وهذه جميعها تضاعف 
من حدة املشكلة وجتعل من الضروري مكافحتها من 

اجل استمرار اجلنس البشري ورفاهيته.
فإذا أضفنا الى ما س���بق من اشكال التلوث زيادة 
استخدام املبيدات الكيميائية لآلفات الزراعية والصحية 

التلوث
التلوث كلمة واس���عة املدلول، وقد تدل على عدم 
النظافة، بدءا من جسم اإلنسان واملالبس مرورا بالطعام 
والش���راب إلى أدوات الفرد ومسكنه الى مكان عمله 
والشارع الذي ميش���ي فيه حتى املدينة التي يعيش 
فيها، كما تعني هذه الكلمة وجود مواد غير مرغوب 
فيها في بيئة بعينها بحيث تغير من خصائص تلك 

البيئة وتسبب لها وملن يسكنها الضرر.
وقد أدى التقدم الصناعي حديثا الى اإلسراف في 
استخدام املوارد الطبيعية وبخاصة الفحم والبترول، 
وكذلك املعادن واملياه اجلوفية، كما صاحب هذا التقدم 
إنتاج الكثير من املركبات الكيميائية التي لم تعرفها 
البيئة من قب���ل وأدى كل ذلك الى زي���ادة املخلفات 
الضارة م���ن غازات ونفايات تلوث البيئة وتؤثر في 

ال يوجد نص يعطي األولوية للمتقدمات اإلناث

»قانونية التطبيقي«:  أولوية الترشيح للوظائف 
اإلشرافية لألعلى درجة ثم لألقدم تعييناً

محمد هالل الخالدي
حسمت إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
قضية األولوية في الترشيح للوظائف اإلشرافية حيث أوضح مدير إدارة الشؤون 
القانونية فهد اجلمعة في رد رس����مي على االستفس����ار املوجه من نائب مدير عام 
الهيئة للتعليم التطبيقي والبحوث د.مش����عل املش����عان ح����ول هذا املوضوع أن 
األولوية للترشيح في الوظائف اإلشرافية بالنسبة ملساعدي عمداء الكليات للشؤون 
األكادميية تكون أوال لألعلى درجة علمية ثم لألقدم بالتعيني في الكلية. هذا وكان 
نائب املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث قد أرس����ل كتابا يستفسر فيه عن 

بعض بنود الئحة الوظائف االشرافية اجلديدة جاء فيه:
باإلشارة إلى القرار رقم 2010/877 بشأن إصدار الئحة معايير وإجراءات شغل 

الوظائف اإلشرافية في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ثانيا: مساعدو عمداء الكليات للشؤون األكادميية:

اختيار مساعد العميد: البند 3 معايير املفاضلة بني املرشحني: في السطر األخير، 
وفي حال تساوي عدد النقاط بني مرشحني، فإن األولوية تكون لألعلى درجة علمية، 

ثم لألقدم بالتعيني في الكلية.
وحيث إن الشرط ان األولية تكون لألعلى درجة علمية، ثم لألقدم بالتعيني في 
الكلية يدخل في عملية املفاضلة جلميع املناصب اإلشرافية، يرجى التكرم واإليعاز 
جله����ة االختصاص بالرد عن املعني باألقدمية في التعيني هل املقصود به التعيني 

في الهيئة أو األقدمية في احلصول على درجة الدكتوراه.
وبالنسبة للبند ثالثا: مساعدو عمداء الكليات للشؤون الطالبية:

هل األولوية في اختيار مساعدي عمداء الكليات للشؤون الطالبية )بنات( تكون 
من املتقدمات اإلناث أو ممن ينطبق عليهم الشروط املذكورة في الالئحة.

على أن يتم تزويدنا بردكم خالل أسبوع من تاريخه، حتى نتمكن من الرد على 
الكليات قبل البدء في اإلجراءات اخلاصة باالختيار.

وفي رده على مضمون االستفس���ار أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية بالتالي: 
باإلشارة الى الكتاب رقم 1094 املؤرخ 2010/4/29 بشأن االستفسار عن بعض بنود 
الالئحة اإلشرافية وبعد االطالع على االستفسارات الواردة فيه نود اإلفادة باآلتي:
1� لقد ورد النص صريحا في معايير املفاضلة بني املرشحني في حال التساوي 
في عدد النقاط حيث تكون األولوية لألعلى درجة علمية )ماجس����تير � دكتوراه( 
ثم لألقدم بالتعيني في الكلية، واألقدمية هنا كما هو واضح من ظاهر النص � هي 
األقدمية في التعيني في الكلية وليس����ت األقدمية في احلصول على املؤهل العلمي 
)ماجستير � دكتوراه( واألقدمية في التعيني بالكلية وليس بالهيئة وفقا لصريح 
النص والقاع����دة القانونية املعمول بها في فقه القانون أنه »ال اجتهاد مع صريح 

النص«.
2� بالنس����بة ملساعدي وعمداء الكليات للش����ؤون الطالبية بنات وما إذا كانت 

األولوية في اختيارهم للمتقدمات اإلناث بالنسبة لكليات البنات أم ال؟
فنود اإلفادة بأنه ال يوجد نص في الالئحة يعطي األولوية للمتقدمات اإلناث ممن 
تتوافر فيهن الشروط ومن ثم ميكن للجنة االختيار أن تختار عضو هيئة تدريس 

من الرجال لشغل منصب مساعد عميد الكلية للشؤون الطالبية لكليات البنات.

)سعود سالم(النواب د.جمعان احلربش ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي خالل مشاركتهم في الندوة

خالل ندوة »من وراء تعطيل فصل القطاعين؟« نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«

البراك والحربش والطبطبائي: فصل »التدريب« عن »التعليم«
ضرورة ملحة يمنع تحقيقها عدد من المتنفذين

علما أن هناك دراس����ات مت صرف 
أموال عامة لها لعمل دراسة لفصل 
القطاعني وإلى اآلن لم يتم اتخاذ 

قرار. 
وأك����د د. الطبطبائي على أن 
وراء تأخر القرار متنفذين لديهم 
مصالح شخصية يخشون التوسع 
في القطاع التعليمي احلكومي على 
حساب القطاع اخلاص املرتبطني به، 
ولعلمنا أن وزيرة التربية والتعليم 
العالي كانت مديرة اجلامعة العربية 
املفتوحة وه����ي إحدى اجلامعات 
اخلاصة مما يتي����ح لنا الربط ما 
بني مصالح املتنفذين في اجلامعات 
اخلاصة وقضية تأخير قرار الفصل 

ما بني القطاعني!

العجمي: الهيئة مكتظة بالطلبة

وحتدث رئيس رابطة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب د. 
معدي العجمي موضحا ان قضية 
فص����ل التعلي����م التطبيق����ي عن 
التدريب قضية ليس����ت بجديدة 
على الساحة األكادميية فاملوافقة 
املبدئية كانت من اإلدارة منذ عام 
2004 حي����ث مت����ت املوافقة على 
الفصل خ����الل االتفاق مع املكتب 
االستشاري الكندي وكانت حصيلة 
دراسة املكتب الكندي وضع أكثر من 
دراسة ومنها الفصل ولكن توقف 
قرار الفصل بتشكيل جلنة أخرى 
للنظر في عام 2009 بقرار من وزيرة 
التربية والتعليم العالي علما أن 
كليات ومعاهد الهيئة مكتظة بعدد 
يقارب 60 ألف طالب وطالبة ومازال 
هذان القطاعان يعانيان من تداخل 
القرارات اإلدارية بش����أن التعليم 

التطبيقي والتدريب. 

كالتعليم التطبيقي وعلى الرغم من 
وجود 1200 مبتعث في املاجستير 
والدكتوراه، وال نحتاج إال لقرار، 
الفصل  متمنيا اال تص����ل قضية 
التش����ريع وتكون بني مؤيد  إلى 

ومعارض. 

الطبطبائي: تعطيل التطوير

ومن جهته لفت النائب د. وليد 
الطبطبائي الى أن جميع الدراسات 
التي أجريت لفصل قطاع التعليم 
التطبيقي عن قطاع التدريب أيدت 
القرار وقمنا سابقا بتوجيه سؤال 
برملان����ي عن آخ����ر التطورات في 
الفصل بني القطاعني وما آلت إليه 
وبدوره أفاد مدير الهيئة بأن اللجنة 
انتهت من اعمالها ورفعت تقريرها 
إلى وزيرة التربية والتعليم العالي 
التخاذ القرار فيما يخص هذا الشأن، 
مع العلم أن الهيئة بداخلها تؤيد 
فصل القطاعني، مشيرا الى أن هناك 
مناصب إش����رافية لم يتخذ قرار 
بتعيني أش����خاص فيها مما يعني 
تعطيل قرار الفصل وإضاعة اجلهود 
وتعطيل اخلطط التطويرية للهيئة 

من القطاعني ثقله وقوته وأهميته 
في املجال األكادميي، الفتا الى أن 
الفصل بينهما سيمنح القوة ذاتها 
للتعليم ويرتق����ي به وبالتدريب 

أيضا.
وعلى صعيد متصل شدد البراك 
على أن قضية الفصل بني القطاعني 
هي قضي����ة تتطلب »قرارا« وفق 
جلان العمل التي مت تشكيلها بالنظر 
إلى مخرجات التعليم في التطبيقي 
والتدريب داخل الكويت، الفتا الى 
أننا نأسف أن تكون جامعة صباح 
السالم هي اجلامعة الوحيدة على 
مستوى العالم التي أنشئت بقانون 
وفي كل عام يبنى فيها سور إلجناز 
مشروعها على الرغم من وجود دول 
تعتمد املعونات لدعم ميزانياتها 
وجتد لديها أعرق اجلامعات وتقوم 
بافتتاح أفرع جلامعات أخرى ذات 
ج����ودة أكادميية وتعليمية بينما 
الكويت منذ إنشاء جامعة الكويت 
في الستينيات وهي تدرس كيف 
تقوم بإنش����اء جامعة ثانية على 
التحتية  البنية  الرغم من توفير 
املناس����بة لبناء جامع����ة آخرى 

لكن لألسف القرار في البلد مفقود 
وحتى االستشاريون الذين قدموا 
من اخلارج وأنفقت الدولة مبالغ 
كبيره لقدومهم في عمل الدراسة 
الالزم����ة بقضية الفصل لم يؤخذ 
بقرارهم مما يجعلنا نستغرب من 
هذا الوض����ع املثير للجدل والذي 
يعتبر مساس����ا وه����درا صارخا 

لألموال العامة.
وعبر البراك عن خش����يته من 
ان يك����ون تأخي����ر ق����رار الفصل 
مرتبطا بق����وة متنف����ذة ال تريد 
عرقلة مشاريعها وإيقاف مصاحلها 
املرتبط����ة باجلامعات  اخلاص����ة 
اخلاصة حيث ج����رت العادة بأن 
تنشأ اجلامعة بقرار ومن ثم يتم 
وضع املناهج لكن ما نراه اليوم في 
الكويت انه اصبح لدينا هيئة متتلك 
أعدادا ضخمة من املوظفني اإلداريني 
واألكادمييني والطلبة وحتتاج إلى 

عدة إدارات التخاذ القرار.
وأك����د أن احلدي����ث عن فصل 
قط����اع التعلي����م التطبيق����ي عن 
قطاع التدري����ب ال يعني التقليل 
من شأن أحدهما مقابل اآلخر فلكل 

آالء خليفة
اتفق النواب د.جمعان احلربش 
ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي 
خالل الندوة التي نظمتها رابطة 
اعضاء هيئ����ة التدريس للكليات 
التطبيقية مساء امس االول بعنوان 
»من وراء تعطيل فصل القطاعني؟« 
وذلك في مقر الرابطة بالعديلية، 
على ضرورة فصل قطاع التعليم 
عن التدريب بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، كما اتفقوا على 
ان وراء تاخير الفصل اش����خاصا 
متنفذي����ن بالبلد يريدون تغليب 
مصاحلهم اخلاصة على املصلحة 

العامة للدولة.
من ناحيته اكد النائب د. جمعان 
التامة بأن  احلربش على قناعته 
هذه القضية هي قضية اكادميية 
بحتة وال يفترض ان يتدخل بها 
النواب، وتابع: ولكن ما اكتشفناه 
أن النواب واحلكوم����ة هما وراء 
تس����ييس تلك القضية، مؤكدا أن 
هناك متنفذين يديرون املؤسسات 
التعليمية بطريقة خاطئة ملصاحلهم 
الشخصية. وقال د. احلربش: لقد 
وجهت س����ؤاال لوزي����رة التربية 
والتعلي����م العالي حول مدى علم 
نواب املدير بالتكليف، فأجابت بنعم 
والس����بب انها ال تريد ان يتوقف 
عمل الهيئة حس����ب قولها، واؤكد 
على أن الفصل بني قطاعي التعليم 
والتدري����ب أصبح ضرورة ملحة 

ونحن كنواب سيكون لنا وقفة.

البراك: القرار مفقود

 من جهته شدد النائب مسلم 
البراك على أن قضية الفصل بني 
قطاع التعلي����م التطبيقي وقطاع 
التدريب قضية في غاية األهمية 


