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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
هن���أ عمي���د كلي���ة العلوم 
االجتماعية د.عبدالرضا أسيري 
أعضاء هيئة التدريس وأعضاء 
الهيئ���ة األكادميية املس���اندة 
وموظفي الكلية والطلبة مبناسبة 
العام الدراس���ي اجلديد، داعيا 

اجلميع ملواصلة جهودهم ألجل 
النه���وض بالعملية التعليمية 
والعلمية بالكلية، واملضي قدما 
الس���تكمال تلك املسيرة، وان 
يكون هذا الفصل مثمرا ومليئا 
باالجنازات فلك���م منا خالص 

التهنئة ووافر الود والتقدير.

أسيري هنأ بالعام الدراسي الجديد

الطالبات خالل أحد األنشطة

د.احمد املطيري

د.عبدالعزيز تقي

د.علي النامي د.عبدالرحيم ذياب

د. عبداهلل الكندري سعاد الرومي د.يعقوب الرفاعي

الجامعة المفتوحة: مكتبان للتطوير 
والتعليم المستمر إلرشاد الطلبة بحث آليات تحسين جودة التعليم 

في العالم العربي بالدوحة
اكد املنس����ق العام للخدمات 
الطالبية في فرع اجلامعة العربية 
املفتوح����ة بالكوي����ت د.عبداهلل 
الش����حومي ان الفرع قد فرغ من 
اعداد خطة التطوير الطالبي وأقرها 
مجلس الفرع في اجتماعه املنعقد 
قبل عيد الفطر، والتي شملت خطة 
االرشاد االكادميي، وسيبدأ الطالب 
جني ثمار هذه اخلطة على املدى 

القريب والبعيد.
واض����اف انه: »بعد دراس����ة 
مكثفة ق����ام بها الف����رع الحوال 
الطلبة املنذرين واس����باب تأثر 
الدراسي وحتصيلهم  مستواهم 
العلمي، قرر مجلس الفرع انشاء 
مكتب للتطوي����ر الطالبي يعمل 
على تخصيص مرش����د اكادميي 
لكل طالب بالفرع ومتابعته النهاء 
املش����اكل االكادميية التي تواجه 
الطلبة والتأكد من سيرهم على 
الس����ليم للتخرج، كما  الطريق 
قام الفرع بإنشاء مركز للتعليم 
املستمر لتقدمي العديد من دورات 
التقوية للطلبة والسيما في اللغة 
االجنليزية لتحسني مستواهم، 
التي  وتقويته����م في املق����ررات 

يعانون صعوبة فيها«.

واكمل الش����حومي: »ان فرع 
اجلامعة حريص على ابنائه الطلبة 
ومس����تقبلهم الدراسي والسيما 
املنذرين منهم، لذلك سيقدم لهم 
مركز التطوير الطالبي لقاء مفتوحا 
مع االقسام العلمية على مدى ستة 
أيام مقسمة وفق البرامج املطروحة 
ووفق جدول زمني محدد، لتقدمي 
االرشاد االكادميي لهم وتسجيلهم 
باملقررات في الفترة من 21 حتى 28 
الشهر اجلاري، وسيسبق كل فترة 
الطلبة  لقاء ارشادي عام يجمع 
املنذرين في كل برنامج مطروح 
التدريس، ومت  مع اعضاء هيئة 
ابالغ جميع الطلبة املنذرين بايام 
تسجيلهم عبر املوقع االلكتروني 
للجامعة وخدمة الرسائل القصيرة 

ال� SMS التي اعتمدت مؤخرا«.
وقال ان مجلس الفرع اعتمد 
القدرات اجلديد املعمول  اختبار 
به باللغ����ة االجنليزية، ليكون 
اساسا في عملية قبول املتقدمني 
لفرع اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت من اآلن وصاعدا لضمان 
قبول طلب����ة قادرين على امتام 
دراس����تهم في الف����رع وميلكون 

االساسيات الواجبة للتخرج.

آالء خليفة
يعقد وزراء التربية والتعليم وكبار املس����ؤولني واخلبراء في 
قطاع التعليم بالدوحة اجتماعا خاصا حول اإلجراءات واآلليات 

الكفيلة بتحسني جودة التعليم في العالم العربي.
ويشارك في االجتماع الذي ميتد على مدى يومني وزراء التربية 
والتعليم ووفود من17 دولة عربية، وممثلون عن اجلهات املنظمة 
الثالث ومبشاركة منظمات متخصصة هي اليونسكو، واملنظمة 
اإلس����المية للعلوم والتربية والثقافة )ISESCO(، وجامعة الدول 
العربية. وسيقدم العروض واملداخالت خبراء بارزون في قطاع 
التربية من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، والبنك 
الدولي، وكذلك پولندا، واملكسيك، حيث ان هاتني الدولتني قطعتا 
شوطا كبيرا في حتسني جودة التعليم في السنوات املاضية. وفي 
هذا السياق أكد الشيخ د.عبداهلل بن علي آل ثاني، رئيس جامعة 
املدينة التعليمية ونائب رئيس مؤسسة قطر للتعليم، ورئيس 
مؤمتر القمة العاملي لالبتكار في التعليم )WISE(، وأحد املبادرين 
إلى املشروع أن »مؤسس����ة قطر تفخر كونها حتتل الصدارة في 
إطار اجلهود العربية املبذولة من أجل االرتقاء بالتعليم في املنطقة 

والوصول إلى أفضل املعايير الدولية.
وكثيرة هي األدلة التي تش����ير إل����ى أن التحصيل العلمي هو 
العالمة الفارقة التي متيز األفراد والشعوب على حد سواء. نحن 
مدينون ألطفالنا وأحفادنا بأن نضمن لهم الفرص وجودة احلياة 
التي تستجيب للمعايير الدولية«. واضاف د.آل ثاني »ان جودة 
التعليم هي القوة احملركة للتقدم االجتماعي واالقتصادي، ولذلك 
جرى اختيارها لتكون بني األولويات االستراتيجية العشر التي 
وضعتها اجللسة االفتتاحية ملؤمتر القمة العاملي لالبتكار في التعليم 
وال����ذي عقد في الدوحة في نوفمبر املاضي. فمؤمتر» WISE« هو 
مبادرة موجهة نحو األفعال، ويس����رني أن أرى هذا العدد الكبير 
من وزراء التربية والتعليم الذين يجتمعون ليتباحثوا في كيفية 

حتويل التزامنا إلى إطار عملي من أجل العالم العربي«.
من جانبه قال د.محمد العزيز بن عاش����ور، مدير عام املنظمة 
العربية للتربي����ة والثقافة والعل����وم )ALECSO( »توجد بعض 
املس����ائل امللحة من أجل جتهيز األجيال املقبلة ملواجهة حتديات 

املستقبل.
إذ تش����هد منطقتنا تناميا سريعا في عدد السكان فيما البنية 
التحتي����ة االقتصادية احلالية غير مناس����بة الس����تيعاب ماليني 
الشبان الذين سينضمون إلى سوق العمل في السنوات والعقود 

املقبلة.
علينا أن نؤمن لشبابنا املهارات التي يحتاجون إليها لضمان 
تنافس����يتهم في هذه املرحلة من الثورة التكنولوجية والعوملة. 
ومن ش����أن مبادرة مطردة لرفع مستويات التحصيل العلمي أن 
تساعد الوطن العربي على املساهمة بشكل بارز في التنمية وفي 

احلضارة العاملية«.

بعد دراسة مكثفة لحاالت المنذرين وأسباب تدني مستواهم

دعا الطلبة إلى التفاعل مع جميع أنشطة االتحاد

الكندري: أنشطة اجتماعية متنوعة
للدارسين في أميركا بمختلف المدن والواليات

آالء خليفة
اعلن رئيس اللجنة الطالبية في االحتاد 
الوطن���ي لطلبة الكوي���ت � فرع الواليات 
املتح���دة االميركي���ة )nuks.org( بس���ام 
الكندري ان االحتاد اق���ام باقة كبيرة من 
االنش���طة االجتماعية للطلبة والطالبات 
في مختلف املدن والواليات األميركية عن 
طريق مندوبي االحتاد املنتشرين في القارة 
االميركية والذين قاموا بجهد مميز خالل 

الشهر الفضيل وخالل عيد الفطر املبارك 
لتجميع الطلبة والتواصل معهم في اجواء 
الطلبة املغتربون خالل  كويتية يفتقدها 

املناسبات املختلفة.
واوضح الكندري ان مثل هذه االنشطة 
هي من االمور الرئيسية التي يحرص االحتاد 
على اقامتها جلميع الطالب والطالبات طوال 
العام ملا لها من اهمية في توطيد التواصل 
بني الط���الب والطالبات في خضم احلياة 

الدراس���ية التي قد تلهي الطلبة عن امور 
كثيرة اخرى مهمة، وشكر في هذا االطار 
مندوب���ي االحتاد والذين هم ذراع االحتاد 
اليمنى في التواصل مع الطلبة املغتربني، 
كما ش���كر جميع الطالب والطالبات على 
تفاعلهم مع انشطة االحتاد والتي هي اساس 
جناح انش���طة االحتاد متمنيا ان يستمر 
مثل هذا التفاعل املتميز مع جميع أنشطة 

االحتاد.

ذياب: »العمادة« جاهزة النتخابات 
الجمعيات العلمية والروابط الطالبية

تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات برئاسة النامي

آالء خليفة
اعلنت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت عن تشكيل اللجنة 
العليا لالنتخابات للعام اجلامعي 2011/2010 وذلك برئاسة د.علي 
النامي العميد املساعد لشؤون الطلبة وبعضوية: د.عيسى الظفيري 
)رئيس اللجنة املالية(، فيص���ل مقصيد )رئيس جلنة العالقات 
العامة واالعالم(، خالد الياقوت )رئيس اللجنة االمنية(، ابتسام 
املنيس )رئي���س اللجنة االدارية(، عدنان نه���ار )رئيس اللجنة 
امليدانية(، نبيل املفرح )املش���رف العام على االنتخابات ورئيس 

جلنة السكرتارية واخلدمات العامة(.
وفي هذا الصدد قال عميد شؤون الطلبة د.عبدالرحيم ذياب ان 
اللجنة العليا لالنتخابات تختص مبتابعة حسن سير انتخابات 

اجلمعيات العلمية والروابط الطالبية.
وزاد د.ذياب ان اللجنة العليا لالنتخابات امتت كل االستعدادات 
اخلاصة بانتخابات اجلمعي���ات العلمية والروابط الطالبية، وان 

ابواب العمادة مفتوحة الستقبال مندوبي القوائم الطالبية.
وب���ني د.ذياب انه يح���ق للقوائم تس���جيل مندوبيها بدءا من 
»الي���وم« االربع���اء املوافق 22 اجلاري وتس���لم االوراق اخلاصة 

باالنتخابات.
وفي وقت الحق عقد د.عبدالرحيم ذياب اجتماعا مع اللجنة العليا 
لالنتخابات متت فيه مناقشة آخر االستعدادات اخلاصة باالنتخابات 
وجاهزية اعضاء اللجنة العليا لالنتخابات، وعرض جلان االقتراع 

اخلاصة بالكليات وتذليل جميع عقبات االعوام املاضية.

تمديد فترة تقديم طلبات الوظائف 
اإلدارية والفنية حتى 7 أكتوبر

أعلن مدير ادارة الش���ؤون اإلدارية في جامعة الكويت يوسف 
الكندري انه مت فتح باب تق���دمي الطلبات للتوظيف في اجلامعة 
للوظائ���ف اإلداري���ة والفنية، م���ن غير اعضاء هيئ���ة التدريس 
والهيئة األكادميية املساندة، عن طريق موقع اجلامعة االلكتروني
http://www.ku.edu.kw وذل���ك ألول م���رة اعتبارا من 2010/9/20 
وحتى 2010/9/30 متاش���يا مع السياس���ة العامة للدولة ملشروع 
احلكوم���ة االلكترونية. وذكر الكندري ان���ه نظرا لالقبال املتزايد 
على التق���دمي لطلبات التوظيف، فقد مت متديد فترة التقدمي حتى 
2010/10/7 ليتسنى جلميع الراغبني التقدم لطلب الوظائف الشاغرة 

في اجلامعة وفقا للشروط املطلوبة.

نظراً لإلقبال المتزايد على الطلبات

المطيري: سنلجأ لإلضراب في حال رفض فصل التعليم عن التدريب

الرفاعي: التجديد للرومي وتقي والكندري نواباً لمدير »التطبيقي«

والتبريكات مبناسبة بدء العام 
الدراسي اجلديد.

وأش���اد د.املطي���ري مبهنة 
التدريس وقال انها مهنة األنبياء،  
مطالبا زمالئه بتقدمي مزيد من 
اجلهد واإلخالص في نشر العلم 
القدوة  واملعرف���ة وأن يكونوا 
احلس���نة لطالبهم ويزودوهم 
بالعلم،  مشيرا إلى أن القيادة 
السياسية تولي اهتماما بالغا 
بالعلم واملتعلمني لقناعتهم بأن 
العلم هو السالح األمثل لبناء 

األوطان وريادتها.
كما هنأ د.املطيري أبناءه من 
الطالب والطالب���ات في كليات 
ومعاهد الهيئة وطالبهم بتوقير 
أساتذتهم واحملافظة على الوقت 
لتحصيل العلم لينفعوا أنفسهم 
وينفعوا وطنه���م،  ويتمكنوا 
من خوض غمار س���وق العمل 
واملش���اركة ف���ي بن���اء نهضة 

الكويت.

والمالحة اعتب���ارا من الفصل 
التدريبي الثاني للعام التدريبي 
2010/2009 ولم���دة س���نتين، 
وتكليف ميس���ون عبدالرضا 
الزنك���وي م���درب )أ( بالعمل 
الجودة  إدارة  رئيس���ا لمكتب 
بالمعه���د العال���ي لالتصاالت 

والمالحة ولمدة سنة.
وكذلك قرارات تقضي بتعيين 
كل من من���ذر عباس الكندري 
مدرب متخصص )ب( رئيسا 
لقسم المالح��ة، ويعقوب حسين 
الكندري مدرب متخصص )ب( 
رئيسا لقسم المواد األساسية، 
وعدنان محمد محارب مدرب )أ( 
رئيسا لقسم السنتراالت، وتهاني 
حسن محمد حاجي مدرب )أ( 
رئيسا لقسم اللغة اإلنجليزية، 
وتجديد تعيي���ن هاني فيصل 
الربيعان رئيسا لقسم  جاسم 
الم���واد العامة بالمعهد العالي 
لالتصاالت والمالحة اعتبارا من 
التدريبي األول ولمدة  الفصل 

سنتين.

التعليم داخل وطنهم الكويت.
وبني د.املطيري أن هناك من 
يعارض عملية الفصل متذرعا 
التطبيقي  بأن فلسفة إنش���اء 
لتخريج عمالة وسطى،  ونحن 
هنا نتساءل هل التطبيقي اليوم 
وبعد مرور 30 عام وهل فلسفة 
التعليم منذ 30 عام تشابه فلسفة 
التعليم اليوم؟ فلماذا ال نتطور 
ونطور فلسفة التطبيقي لتتمكن 
من القيام بدورها في سوق العمل،  
الفتا إل���ى أن هذا القول مردود 
عليهم ألن التطبيقي اليوم تعطي 
البكالوريوس ملخرجات  درجة 
كلية التربية األساسية،  وبعض 
التخصصات في كليات العلوم 
الصحية والتمريض والدراسات 

التكنولوجية.
كما تقدم د.املطيري لقيادة 
الهيئ���ة وزمالئه أعضاء الهيئة 
التدريس���ية وأبنائ���ه الطالب 
التهان���ي  والطالب���ات بأح���ر 

تقضي بتكلي���ف د.بدر أحمد 
الناشي أس���تاذ مساعد بكلية 
العلوم الصحية للقيام بأعمال 
رئيس مكتب التدريب الميداني، 
باإلضاف���ة الى عمل���ه األصلي 
وذلك اعتب���ارا من بداية العام 
الدراسي ولمدة عام، وتجديد 
تعيين يوسف أحمد المزروعي 
مدرب متخصص )ب( مساعد 
مدير المعهد العالي لالتصاالت 

بعد عملية الفصل،  ولكن هناك 
متنفذي���ن يتخوفون من فصل 
القطاعني حفاظا على مصاحلهم 
الش���خصية ضاربني مبصلحة 
التعليم والدولة عرض احلائط،  
حيث ان فصل القطاعني سيكون 
النواة إلنشاء اجلامعة  مبثابة 
األكادميية وه���ذا يعني عرقلة 
ملشاريع املتنفذين ويتعارض مع 
مصاحلهم الشخصية املرتبطة 
باجلامعات اخلاصة،  مش���يرا 
إلى أن جميع اخليارات ستكون 
مفتوحة أمام الرابطة في حال مت 
رفض املشروع،  ورمبا تضطر 
لتنظيم إضراب عام يشل كليات 
الهيئة في حال مت تعطيل فصل 
القطاعني،  مطالبا بأن يتم فصل 
القطاعني كمرحلة أولى لتطوير 
املؤسس���ة متهيدا إلنشاء نواة 
جلامعة حكومية جديدة تزيح 
عن كاهل أبناء الكويت الدارسني 
باخلارج هموم الغربة وتوفر لهم 

2011/2010 وذلك لحين تعيين 
عمي���د جديد للعم���ادة، وآخر 
يقض���ي بتمديد ندب د.فيصل 
عبداهلل الحماد أستاذ مشارك 
بكلية الدراسات التجارية ندبا 
كليا لش���غل وظيفة أمين سر 
مجلس اإلدارة، باإلضافة لعمله 
األصلي اعتبارا من تاريخ بداية 

العام الدراسي ولمدة عام.
كما أصدر عدة قرارات اخرى 

يتواكب مع التقدم الذي يشهده 
التعليم في العالم.

ان   وأوض���ح د.املطي���ري 
الرابطة استنفدت جميع السبل 
السلمية،  وطرقت كل األبواب،  
وبين���ت م���دى أهمي���ة فصل 
القطاعني واجلوانب اإليجابية 
التي ستعود على كال القطاعني 

باعتماد ترقية نبيل عبدالرحمن 
الحويل من وظيفة مدرس بكلية 
الدراسات التجارية الى وظيفة 

محاضر.
وأصدر د.الرفاعي ايضا قرارا 
يقضي بتكليف مساعد العميد 
للنشاط الرياضي طه الجاسر 
للقيام بأعمال عميد النش���اط 
والرعاية الطالبية اعتبارا من 
بداية الفصل الدراس���ي األول 

ملحة في ظل الواقع الذي نعيشه 
الرابطة ستكون لها وقفة  وأن 
حازمة جتاه كل من يريد جتميد 
عملية الفصل،  متمنيا أال تصل 

األمور إلى حد اإلضراب.
الرابطة  أن  وأكد د.املطيري 
كانت حريصة منذ البداية على 
اتباع الطرق السلمية ولم تفكر 
يوما في التصعيد ضد أصحاب 
الق���رار،  ولكن نظ���را ألن تلك 
القضي���ة مطروحة من���ذ عام 
2004 ونظ���را للمماطالت التي 
م���رت بها وعملي���ات التعطيل 
والتس���ويف،  فإن الرابطة لن 
أكثر  تقبل بتعطيل املش���روع 
م���ن ذل���ك،  ألن الفصل أصبح 
ضرورة لتطوير هذه املؤسسة 
السيما أن قانون إنشاء الهيئة 
كان منذ ع���ام 1980 ونحن اآلن 
في عام 2010 وهذه املدة كفيلة 
بتغيي���ر املؤسس���ات وتغيير 
إستراتيجياتها وتطويرها مبا 

2- صرف 10% لكل ابن من 
أبناء المبعوث وبحد أقصى 3 

أبناء.
3- صرف أجور السفر نقدا 
للمبعوث وعائلته من الكويت 
الى مقر بعثته ونفقات العودة 
عند انته���اء البعثة باإلضافة 
الى نفقات السفر فيما يتعلق 

بالدراسة.
كما أص���در ق���رارا يقضي 

محمد المجر
أعلن أمني سر رابطة أعضاء 
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.أحمد املطيري أن الهيئة اإلدارية 
للرابطة ستعقد اجتماعا طارئا 
لبح���ث اخلط���وات التي ميكن 
اتخاذه���ا في ح���ال مت تعطيل 
مشروع فصل القطاعني خاصة أن 
البت في مشروع الفصل مطروح 
على جدول اجتماع مجلس إدارة 

الهيئة املقبل.
وأش���ار د.املطي���ري إلى أن 
جميع الدراس���ات التي أجريت 
لفصل القطاع���ني أيدت عملية 
القرار  الفصل،  ولكن أصحاب 
يرفضون التوس���ع في القطاع 
التعليمي خشية على مصاحلهم 
لدى اجلامع���ات اخلاصة التي 
تش���غلهم في املقام األول دون 
النظر ملصلحة البلد،  الفتا إلى أن 
عملية الفصل أصبحت ضرورة 

محمد هالل الخالدي
أصدر مدير عام الهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب  للتعليم 
د.يعقوب الرفاعي عدة قرارات 
تقضي بتجديد تكليف كل من 
سعاد أحمد الرومي للقيام بأعمال 
نائب المدي���ر العام للتدريب، 
ود.عبدالعزيز عبدالمحسن تقي 
للقيام بأعمال نائب المدير العام 
للتخطيط والتنمية، ود.عبداهلل 
الكن���دري للقيام  عبدالرحمن 
العام  المدي���ر  بأعم���ال نائب 
للخدمات األكاديمية باإلضافة 
الى عملهم األصلي وذلك حتى 
نهاية الفصل الدراس���ي األول 

.2011/2010
وقرار آخر يقضي بمساواة 
الدراس���ية  البعثات  معي���دي 
بالهيئ���ة بنظرائهم في جامعة 
الكويت بشأن زيادة المخصصات 

المالية لتصبح كالتالي:
1- ص���رف 50% من قيمة 
المخص���ص الش���هري لمعيد 

البعثة المتزوج.

اجتماع طارئ لرابطة أعضاء هيئة التدريس لمناقشة كيفية مواجهة تعطيل »الفصل«

مساواة معيدي البعثات في »الهيئة« بنظرائهم في الجامعة

مواعيد إرشاد وتسجيل الطلبة المنذرين
التخصصطلبة/طالباتاليوم

ITطالبات2010/9/21

إدارة أعمالطالبات2010/9/22

تربية ولغة اجنليزيةطالبات2010/9/23

ITطلبة2010/9/26

إدارة أعمالطلبة2010/9/27

تربية ولغة إجنليزيةطلبة2010/9/28

نطال�ب بإنش�اء جامعة حكومي�ة جديدة توفر ألبنائنا الدارس�ين ف�ي الخارج التعلي�م داخل بلدهم


