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الجامعــــة
والتطبيقي

توقعــت مديــرة البرنامــج االنشائي بجامعــة 
الكويـــــت د.رنــا الفـــــارس ان يتـم االنتهــاء مــن 
دراسة العطــاءات اخلاصة مبناقصة كلية الهندسة 
والبترول مبدينة صباح الســـالم اجلامعية خالل 

شهرين.
وقالت د.الفارس، في تصريح صحافي امس، ان 
جلنة املناقصات املركزية ستقوم خالل هذا االسبوع 

بتزويد جامعـــة الكويت بعطاءات املناقصني الذين 
مت بيع مستندات املناقصة لهم لكي تقوم اجلامعة 

بدراسة هذه العطاءات مبعاونة مستشاريها.
واضافت ان بعد االنتهاء من دراســـة العطاءات 
ستتم التوصية بترسية املناقصة على احد املتقدمني 
ثـــم اتخاذ اجراءات الترســـية والتعاقد على تنفيذ 

املشروع حسب النظم واالجراءات املتبعة.

الفارس: االنتهاء من دراسة العطاءات الخاصة بكلية الهندسة بمدينة صباح السالم خالل شهرين

عبداهلل الغيصد.خالد السعد

د.عبداهلل الفهيد متحدثاد.موضي احلمود تتحدث جلمعية اعضاء هيئة التدريس

د.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد ود.انور اليتامى ود.عواد الظفيري واعضاء هيئة التدريس في لقطة جماعية

السعد للدارسين في اإلمارات: أبوابنا مفتوحة لتذليل 
الصعاب وكونوا خير سفراء واعكسوا ثقافة دولتكم في الخارج

التعليم العالي او أي جهة معينة 
بذلك، كما يهدف احتاد الطلبة 
الى حمل القضايا الطالبية، فالبد 
من وجود مشاكل تعيق مسيرة 
الطالب وكذلك يهدف الى إقامة 
األنشطة االجتماعية والتعاون 
بني أنشطة اجلامعات لتنمية 
الروحيــــة واألخالقية  القيــــم 
الطلبة  الوطنــــي بني  والوعي 
وتعويدهم على القيادة وإتاحة 
الفرص لهم للتعبير املسؤول 
عن آرائهم وبث الروح اجلامعية 
السليمة بني الطلبة مع ضرورة 
وجــــود احملبة والتآخي بينهم 
وتعزيز روح الوالء الوطني في 
ضمير الطالب الكويتي من خالل 
تفعيل دور املشاركة املشتركة 
الطالبية،  بدوره قال امني سر 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
في اإلمــــارات محمد النمش ان 
االحتاد موجود لتلبية شعار 
خدمة الطلبة في دولة اإلمارات 
وتوصيل أصواتهــــم وأرائهم 
للجهــــات املعنيــــة وتســــهيل 
دراســــتهم وحصولهــــم على 
شــــهاداتهم واالحتــــاد كعادته 
يسعى لعمل العديد من األنشطة 
التي من شــــأنها تذليل جميع 
الصعاب وكسر الروتني الدراسي 

ومتثيل الطلبة حق التمثيل.

متلك نفــــس التقاليد واللهجة 
والعادات ودول مجلس التعاون 
دولة واحدة وأبناء الكويت هم 
أبناء اإلمارات، متمنية للطلبة 
التوفيق والنجاح.  والطالبات 
ومن ناحيته ذكر رئيس االحتاد 
الوطنــــي لطلبة الكويتـ  فرع 
اإلمارات العربية املتحدة عبداهلل 
الغيص أن هــــذا اللقاء يعتبر 
اللقاء اإلرشادي األول بتاريخ 
االحتاد للطلبة املستجدين في 
اإلمارات منذ عشر سنوات، كما 
أن هذا هو الظهــــور األول لنا 
بعــــد أن كان االحتاد ناديا ومت 
حتويله إلى احتاد في عام 2010، 
مشددا على الطلبة والطالبات 
ان يستعينوا دوما باالحتاد في 
حل مشاكلهم وأيضا املشاركة 
في األنشطة التي ينظمها االحتاد 

بشكل دوري ومستمر.
وأضــــاف ان االحتاد ميثل 
الرئيســــي للطلبــــة  احملــــور 
الكويتيني الدارسني في جميع 
جامعات اإلمارات العربية املتحدة 
في معظم أمورهم سواء الدراسية 
او فيمــــا يتعلق بالنشــــاطات 
الالمنهجية، وهو بشــــكل عام 
يعتبر حلقة وصل بني الطالب 
الثقافــــي )القنصلية  واملكتب 
العامة لدولة الكويتـ  دبي( او 

أبناؤنــــا الطلبة فــــي اخلارج 
وأبواب الوزارة دائما مفتوحة 
للرد على جميع االستفسارات 
مشيدا بالوقت ذاته بالدور الذي 
يقوم به االحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اإلمارات العربية 
املتحدة رغــــم حداثته كاحتاد 
وعراقته كناد سابقا وتنظيمهم 
لهذا اللقــــاء التنويري والقيام 
بدوره علــــى أكمل وجه،  ومن 
جهتها أوضحت بهية احلمادي 
العربية  من ســــفارة اإلمارات 
املتحــــدة ان دول اخلليج ذات 
ثقافة واحــــدة ولهجة واحدة 
وان الطلبة لن يجدون شــــيئا 
مختلفا في دولة اإلمارات فهي 

مشاكلهم منذ بدايتها حتى يكون 
احلل يسيرا وسهال وذلك الن 
تراكم املشــــاكل سيجعل حلها 
صعبا، وقال ان على الطالب الذي 
يتعرض ألي مشــــكلة التوجه 
فورا الى امللحــــق الثقافي في 
الوطني  او االحتاد  الســــفارة 
لطلبة الكويت ـ فرع اإلمارات 
العربية املتحدة من اجل اتخاذ 
التدابير الالزمة والطرق السليمة 
حلل املشكلة،  كما اكد د.السعد 
على ان وزارة التعليم العالي 
موجــــودة دوما خلدمة الطلبة 
والطالبــــات وموظفو الوزارة 
علــــى امت االســــتعداد لتذليل 
جميع الصعاب التي قد يواجهها 

آالء خليفة
نظم االحتاد الوطني لطلبة 
الكويتـ  فرع اإلمارات العربية 
املتحدة لقــــاء تنويريا للطلبة 
والطالبات املستجدين واملقبولني 
للدراسة في اجلامعات اإلماراتية 
بجمعية احملامني بحضور وكيل 
وزارة التعليــــم العالي د.خالد 

السعد.
وهنأ د.خالد السعد املقبولني، 
مؤكدا ان قبول الطلبة املستجدين 
الطويل  هي بدايــــة املشــــوار 
فاحلياة اجلامعية حياة أخرى 
يعيشها اإلنسان بسنواتها األربع 
مبتعتهــــا من خالل التعليم او 
من خالل احلياة اخلاصة التي 
سيستفيدون منها كثيرا على 
مدى حياتهم. وأشار د.السعد الى 
أهمية استغالل فرصة الدراسة 
التحصيل األكادميي  ليس في 
فحســــب إمنا فــــي التعلم من 
مدرســــة احلياة الكبيرة التي 
يعيــــش بهــــا اإلنســــان خالل 
التواصل االجتماعي ومتثيله 
الكويت كســــفير في  لدولــــة 

اخلارج.
ووجه حديثه للطلبة قائال: 
اعكســــوا ثقافة مشرفة تأخذ 
انطباعا مشــــرفا فــــي اخلارج 
عن دولتكــــم وننصحهم بحل 

الثاقب: إدارة األبحاث تمنح ست جوائز تقديرية
لطلبة الدراسات العليا سنويًا

»المستقلة« تطالب باعتذار رسمي من »المستقبل الطالبي«

التقى مدير جامعة الكويت د.عبداهلل الفهيد 
الفائزين بجوائز الدراسات العليا للعام االكادميي 
2010/2009، والذين مت اختيارهم بناء على معايير 
تقييم محددة ومعتمدة من جلنة العمداء وهم ميرا 
علي بصو ـ درجة املاجستير في علم االمراض، 
حنان عدنان زامل ـ درجة املاجســـتير في علم 
العقاقير، زينب مهدي تقيـ  درجة املاجستير في 
البيولوجيا اجلزئية، هيا محمد الدخيل ـ درجة 

املاجستير في اللغة االجنليزية وآدابها.
وأعرب د.الفهيد عن سعادته بااللتقاء بأشخاص 
متميزين علميا، لهم عطاء كبير وواسع في شتى 
املجاالت من أجل ازدهار ورقي املجتمع، متمنيا 

لهم التوفيق والنجاح.
من جانبه قال نائب مدير اجلامعة لالبحاث 
د.فهد الثاقب ان إدارة األبحاث تولي اهتماما كبير 
لطلبة الدراسات العليا الذين يتابعون دراساتهم 
لنيل درجتي املاجستير والدكتوراه، وذلك من 
خالل تقدمي برنامج دعم مشاريع طلبة الدراسات 

العليا املقيدين بدوام كلي أو جزئي.
وأشـــار د.فهد الثاقب إلـــى أن إدارة األبحاث 

متول مشروع طالب املاجستير بحد اقصى 6000 
دينار ملدة 18 شـــهرا، وطالب الدكتوراه 18000 

دينار وملدة 36 شهرا.
وذكر د.الثاقب ان االدارة متنح مكافأة شهرية 
لطالب الدراسات العليا وقدرها 100 دينار خارج 
إطار ميزانية املشروع تشجيعا منها للطلبة، فضال 
عن املنحة التي يحصل عليها من كلية الدراسات 
العليا، مشيرا إلى أن عدد مشاريع طلبة الدراسات 
العليا اجلارية يبلغ حاليا 46 مشروعا منها 44 
لطلبة املاجستير و2 لطلبة الدكتوراه، في حني 
يبلغ عدد املشاريع املستكملة 60 مشروعا منها 

55 لطلبة املاجستير و5 لطلبة الدكتوراه.
واضاف د.الثاقب ان ادارة االبحاث متنح سنويا 
ست جوائز تقديرية لطلبة الدراسات العليا في 
العلوم واالنسانيات لتمييزهم ومكافأتهم على 
جهودهم العلمية والبحثية املتميزة وتخصص 
منها أربع جوائز لدرجة املاجستير وجائزتان 
لدرجة الدكتوراه، وتشمل اجلائزة ايضا مكافأة 
مالية قدرها 1000 دينار لطالب الدكتوراه و750 

لطالب املاجستير.

آالء خليفة
استنكر املنسق العام للقائمة املستقلة في هيئة 
التطبيقي محمد اجلهيم ما جاء على لسان منسق 
قائمة املستقبل الطالبي في كلية التربية األساسية 
نواف الزعبي من اتهامه للقائمة املستقلة دون اي 
اثبـــات بقيامها بأعمال التخريب التي حصلت في 

ديوانية الكلية، مطالبا الزعبي وقائمة املستقبل 
الطالبي بتقدمي اعتذار رسمي للقائمة املستقلة.

وتساءل اجلهيم كيف لقائمة املستقبل الطالبي 
ان تتهم القائمة املستقلة بتلك األعمال التي حدثت 
لديوانيـــة الكليـــة دون أي أدلة أو شـــواهد على 

الفعل؟!

الفهيد كّرم الفائزين بجوائز الدراسات العليا للعام األكاديمي 2010/2009

الحمود: نؤيد المطالب األكاديمية لجمعية أعضاء هيئة التدريس
الفهيد: النوايا صافية وإذا أردت أن ُتطاع فاطلب المستطاع

وبدوره أكد مقـــرر اللجنة االجتماعية 
بجمعية اعضاء هيئـــة التدريس بجامعة 
الكويت د.عواد الغريبة، أن الهيئة اإلدارية 
بجمعية أعضاء هيئـــة التدريس انطالقا 
مـــن دورها الريـــادي في متثيـــل أعضاء 
هيئة التدريس وتبني مشـــكالتهم، وفي 
إطار مسؤولياتها املناطة بها، ومن منطلق 
قناعاتها وثقة أعضاء اجلمعية العمومية، 
تسعى جاهدة إلى حتقيق االستقرار الوظيفي 
واألكادميي لعضو هيئة التدريس، وتوفير 
املناخ املالئم ألداء رسالته على أكمل وجه، 
وال يأتـــي هذا إال بتذليل كل الصعاب التي 
تواجهه كونه الركيزة األساسية للعملية 

التدريسية في اجلامعة.

توطيد أواصر التعاون والتآخي

وقال ان اجلمعيـــة تهدف من وراء هذا 
احلفل إلى توطيد أواصر التعاون والتآخي 
بني أســـاتذة اجلامعة، واللقاء والتعارف 
على زمالء ومسؤولني نكن لهم كل التقدير 
واالحترام، مع دعاء صادق أن يتقبل اهلل 
منا ومنكم طاعتكم وصالح أعمالكم، وأن 
يعيـــد عليكم هذه األيـــام املباركة باخلير 

واليمن والبركات.
واستطرد قائال: ان جمعية أعضاء هيئة 
التدريس تؤكد على أهمية التعاون بني اإلدارة 
اجلامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس 
مبا يحقق مصلحة أعضاء هيئة التدريس، 
وكذلك التأكيد على دور اللجنة السداسية 
املشكلة من اجلمعية واإلدارة اجلامعية وهي 
جلنة سنوية لدراسة تختص بحلحلة بعض 

القضايا اجلامعية العالقة والتي استهلت 
عملها مطلع الشهر اجلاري.

وتابع: ونود من خالل هذه املناســـبة 
الكرمية ان نســـتعرض بعضا من أعمال 
جمعية أعضاء هيئة التدريس خالل الفترة 
املاضية، والتي بذلـــت فيها جهودا كبيرة 
للدفاع عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة 
التدريس، والتصدي للتجاوزات واملخالفات 
التي تعترض املسيرة األكادميية، استكماال 
لدور الهيئات اإلدارية السابقة التي توافدت 
على اجلمعية وجهودها الكبيرة في حتقيق 

وإقرار مبدأ املســـاواة والعدالة وحتقيق 
أهداف اجلمعية، وتبنـــي روافد اإلصالح 
الشـــامل في جميع املؤسسات احلكومية 
واألهلية استنادا لتوجهات صاحب السمو 
األمير، ودعوته لإلصالح الشامل وجعله 
في أولويات اهتماماته، بغية حتقيق مبادئ 
املساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، تلك املبادئ 
السامية التي نص عليها الدستور الكويتي 
بعيدا عن إثارة املشاكل أو اختالق األزمات 

وذلك من خالل قيام اجلمعية بالتالي:
- متابعة املزايا الوظيفية )تعليم األبناء، 

زيادة مكافأة العبء اإلضافي، مخصصات 
املهمات العلمية الرسمية، التأمني الصحي 
وتذاكر الســـفر واســـتمرارية بدل السكن 
والتأثيـــث( التي أقرهـــا مجلس اجلامعة 
مشـــكورا والـــدور اآلن منـــوط باجلهات 
احلكوميـــة األخرى مثـــل )ديوان اخلدمة 
املدنية ومؤسسة التأمينات االجتماعية(، 
ونطالب الوزيرة كونها عضوا في مجلس 
اخلدمة املدنية بالدفاع عنها وإقرارها بعدما 
مت إقرارها في مجلس اجلامعة وهي الرئيس 
األعلى له، هذا وقـــد قامت الهيئة اإلدارية 
باجلمعيـــة بتفعيل بعـــض املوضوعات 

والقضايا من مثل:
- متابعة اإلجـــراءات اخلاصة بإقرار 
كادر متكامل للهيئة التدريسية في مركز 
العلوم الطبية ومدرسي اللغات واملدرسني 
املساعدين واحملاضرين األكادمييني بجامعة 
الكويت والتي انتهت اللجنة من دراســـته 
واملوافقـــة عليه بعد موافقة جلنة العمداء 
عليه، وكذلك إقرار املزايا األخرى لهم، ونأمل 
أن يوافـــق مجلس اجلامعة على إقرار هذا 
الكادر للكويتيني وغير الكويتيني أسوة مبا 
هو معمول به فـــي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريـــب، وقد خاطب األمني 
العام للجامعة ديوان اخلدمة املدنية بتاريخ 

2010/8/22 بهذا الشأن.
- متابعة مقترح اجلمعية بشأن مكافأة 
نهاية اخلدمـــة ألعضاء هيئـــة التدريس 
واملدرسني املســـاعدين ومدرسي اللغات، 
وذلك بواقع راتب شهر كامل عن كل سنة 
من سنوات مدة خدمته مخصوما منها قيم 

آالء خليفة
في أمســـية رمضانية كرمية يجدد بها 
اللقاء فـــي ليلة من ليالي شـــهر رمضان 
الفضيل عبـــر نفحات روحانية وإميانية، 
نظمت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت الغبقة الرمضانية بنادي اجلامعة 
بحضـــور وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمـــود ومدير جامعة 
الهيئة  الفهيد وأعضاء  الكويت د.عبداهلل 
االداريـــة باجلمعية باالضافة الى عدد من 

اعضاء هيئة التدريس باجلامعة.
ومن ناحيتهـــا أكدت وزيـــرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
انها حريصة أشـــد احلرص على حضور 
هذا التجمع السنوي األخوي الذي تنظمه 
التدريس بجامعة  جمعية أعضاء هيئـــة 
الكويت، خاصة في اجلو الرمضاني اإلمياني 
املميز الذي يجمع الكبير والصغير ويجعل 
اخلالفات بعيدة ويقرب بني القلوب والتعاون 

بني الهيئة االدارية وإدارة اجلامعة.
انهـــا مؤيدة ملطالب  وأكدت د.احلمود 
جمعية أعضاء هيئة التدريس األكادميية 
التي ترقى باجلامعة وأساتذتها، مبينة ان 
بعض املطالبات التي كانوا يطالبون بها مت 
إجنازها مع ديوان اخلدمة املدنية واجلهات 
احلكومية وهي مزايا مدرسي اللغات ورفع 
السن التقاعدية الوظيفية الى 70 وغيرها 

من األمور األكادميية.
وأوضحـــت ان هناك قضايـــا أكادميية 
إضافيـــة تطرقت إليها اجلمعية مشـــددة 
على حرصها على حتقيق مزايا أخرى مبا 
تقدموا به، مؤكدة أن الذي مت حتقيقه حتى 

اآلن جيد.
ومن جهته، بارك مدير جامعة الكويت 
د.عبـــداهلل الفهيد ألعضاء هيئة التدريس 
حلول شهر رمضان املبارك، داعيا املولى عز 
وجل ان يوفقهم في خطاهم ودعم العملية 

األكادميية.
وقال د.الفهيد: انه من خالل احلوار الهادي 
والبناء نستطيع اجناز العديد من القضايا 
اجلامعية ومبا يخـــدم العملية التعليمية 
والتربوية، مؤكـــدا ان النوايا صافية وال 
تضمر النفوس أي سوء لآلخرين حيث ان 
الهدف األسمى هو حتقيق الرقي في جامعة 
الكويت لتكون في مصاف اجلامعات العاملية، 

وهذا بال شك ما نطمح له.
كما أكد د.الفهيد ان اإلدارة اجلامعية مع 
مطالب جمعية األعضاء لكن هناك تساؤل 
يفرض نفسه وهو ماذا قدم عضو التدريس 
للجامعة؟ وهل هو راض عن دوره األكادميي 

والتربوي؟
وتابع قائال: نحن مع حقوقكم املشروعة 
ولن نتوانى في تنفيذها وسنعمل على مد كل 
جسور التعاون مع األساتذة، ولكن يجب ان 
يكون هناك توازن في الطلبات، وكما يقال 

إذا أردت ان تطاع فاطلب املستطاع.

بدل اإليجار، واحتسابها على أساس آخر 
راتب يتقاضاه املتعاقد عند الصرف وبحد 

أقصى 18 شهرا.
- مقتــــرح اجلمعية املقــــدم إلى اإلدارة 
اجلامعية بشأن زيادة رواتب أعضاء هيئة 
التدريــــس بجامعة الكويت والذي اســــتند 
إلى دراسة اقتصادية علمية قامت بإعدادها 
اجلمعية تبني نسب التضخم خالل السنوات 
األربع املاضية وأسوة بإقرار كوادر لفئات 
أخرى مثل األطباء واملهندسون وغيرهم من 
موظفــــي الدولة الذين أقرت زيادة رواتبهم 
أخيرا، ويطيب لي في هــــذا املقام أن أتقدم 
أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء 
الهيئة اإلدارية باجلمعية بالشكر اجلزيل لكل 
من د.أحمد السقا ود.عباس املجرن من قسم 
االقتصاد بكلية العلوم اإلدارية على تفضلهم 
مشكورين باملساهمة في هذه الدراسة القيمة 
والتي تهدف إلى احلفاظ على أعضاء هيئة 
التدريــــس وعدم تســــربهم إلى جهات عمل 

أخرى خارج اجلامعة.
- قيــــام اجلمعيــــة بعمــــل التعديالت 
اجلوهرية على قانون اجلامعات احلكومية 
املقدم من النائب الفاضل د.حســــن جوهر 
والذي ســــاهم فيه نخبة من املستشــــارين 
القانونيني باجلمعية ونخص بالذكر كل من 
د.عبيد الوسمي والدكتور مساعد العنزي، 
وإرساله إلى اللجنة التعليمية مبجلس األمة 

إلقراره.
- مطالبــــة اجلمعيــــة بدفــــع العــــالوة 
االجتماعية لألساتذة غير الكويتيني بغض 
النظر عن وجود أسرهم، وإشارة األمني العام 
إلى أن هناك اتفاقا على إقرار عالوة اجتماعية 
ثابتة في حدود 210 دنانير للمتزوج بغض 

عن عدد األبناء.
- موافقة اإلدارية اجلامعية على إعادة 
تبعية نادي اجلامعة إلى جمعية أعضاء هيئة 
التدريس، وسعي اجلمعية إلى تطوير النادي 

وتقدمي خدمات أفضل ألعضائه.
- مقتــــرح اجلمعية املقــــدم إلى اإلدارة 
اجلامعية بشــــأن معاملة رؤســــاء األقسام 
العلميــــة معاملــــة باقي شــــاغلي املناصب 
القيادية األخرى بصورة شاملة من الناحيتني 
األكادميية واملالية لتماثل األعباء التي يقومون 

بها وتشابه طبيعة عملهم.
- مقترح إنشــــاء عيادة طبية في موقع 
اجلامعة باخلالدية خللو هذا املوقع اجلامعي 

من هذه اخلدمة.
- مقتــــرح اجلمعية املقــــدم إلى اإلدارة 
اجلامعية بشأن إعادة النظر في قرار ديوان 
اخلدمة املدنية بوقف االســــتعانة بخبرات 
املتقاعدين من األســــاتذة الكويتيني الذين 
يعتبرون ذوي خبرات وطنية كل في مجال 
تخصصه ويتمتعون بخبرات أكادميية كبيرة 
وبعضهم لم يتجاوز الستني عاما وفي قمة 
عطائهم العلمي واألكادميي بدال من االستعانة 
بخبراء أجانب يكلفون الدولة املال الكثير.

خالل غبقة رمضانية في نادي الجامعة

الغريبة: متابعة المزايا الوظيفية وإجراءات إقرار كادر متكامل للهيئة التدريس�ية وزيادة الرواتب والتعديالت على قانون الجامعات الحكومية أبرز إنجازاتنا


