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الجامعــــة
والتطبيقي

اص���در مدير عام الهيئ���ة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب 
الرفاعي عدة قرارات تقضي بتكليف كل 
من د.هادي النجار استاذ مشارك بكلية 
العلوم الصحية بالقيام بأعمال رئيس 
مكتب االرش���اد والتوجيه باالضافة 
الى عمله االصل���ي ود.نبيل الصفار 

استاذ مش���ارك بالقيام بأعمال نائب 
رئيس العلوم الصيدالنية بكلية العلوم 
الصحية ود.ندا العجمي استاذ مساعد 
بالقي���ام بأعمال نائب رئيس العلوم 
الطبيعي���ة بكلية العل���وم الصحية 
وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 

2011/2010 وملدة عام.

الرفاعي أصدر قرارات تكليف بـ »التطبيقي«

»مستقلة« الجامعة المفتوحة إللغاء
شرط تسجيل 12 وحدة كحد أدنى

»التجارية« حصلت على عضوية الهيئة 
األميركية لتطوير كليات األعمال

العجمي: زيادة المخصصات المالية
لزوجات وأزواج المبتعثين بواقع %50

معهد الطاقة أصدر »طاقات هندسية«

أساتذة الجامعة والتطبيقي والمعاهد العليا 
يشتكون تقليص ميزانيات األبحاث والمهمات

محمد هالل الخالدي
عّبر عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت والتطبيقي واملعاهد العليا التابعة لوزارة 
التعليم عن استيائهم من سياسات وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي الرامية الى تقليص امليزانية 
اخلاصة بدعم األبحاث واملهمات العلمية، واصفني 
مثل هذه القرارات بأنها ال تخدم العملية التعليمية 
وال تنهض بالبحث العلمي في الكويت، واستغرب 
عدد من األساتذة هذه التوجه قائلني انه يضر مبكانة 
هذه املؤسسات األكادميية والعلمية، وأشاروا الى 

أن ترقيات اعضاء هيئة التدريس تعتمد بش���كل 
أساسي على األبحاث واملهمات العلمية فكيف تعمل 
الوزيرة على تقليص ميزانية األبحاث واملهمات 
العلمية، واضافوا: اذا كانت الوزيرة لديها رغبة 
في توفير املصاريف الزائدة فاألولى ان يكون ذلك 
من خالل وقف الهدر واستنزاف ميزانية التعليم 
في أمور هامشية وصفقات مشبوهة وليس من 
خالل وقف دعم األبح���اث ووضع العراقيل أمام 
األساتذة ملنعهم من املشاركة في املهمات العلمية 

اخلارجية.

آالء خليفة
طالب رئيس جلنة العالق���ات العامة في القائمة 
املس���تقلة باجلامعة العربية املفتوحة فرع الكويت 
مساعد الفضلي ادارة اجلامعة بإلغاء القانون اجلديد 
القاضي بتس���جيل 12 وحدة دراس���ية كحد أدنى او 
اس���تبداله بقانون جديد يكون 6 وحدات كحد ادنى 
حيث ان كثيرا من الطلبة موظفون واصحاب ظروف 
مالية وصحية واجتماعية وال يستطيعون تسجيل 
ه���ذا الكم من الوحدات. واثن���ى الفضلي على جهود 

املجلس الطالبي في مساعيه الى التوصل كحل أولي 
الى اس���تثناء اصحاب االعذار من هذا القرار ش���اكرا 
جهودهم اجلبارة في خدمة اخوانهم واخوامت الطلبة، 
وهو ليس غريبا عليهم. واس���تغرب الفضلي انه في 
الوقت الذي تطالب االدارة من الطلبة بتس���جيل 12 
وحدة دراسية فهي ال توفر عددا مناسبا من الشعب 
الدراس���ية وان هذا الش���يء مناقض للواقع. مطالبا 
االدارة اجلامعية بفتح املزيد من الشعب واتاحة اكبر 
قدر ممكن منها حتى يتسنى للطلبة تسجيل موادهم 

محمد المجر
هنأ مدير إدارة الج���ودة واالعتماد االكاديمي 
بالهيئة العام���ة للتعليم التطبيق���ي والتدريب 
د.منص���ور الفضلي أعضاء الهيئة التدريس���ية 
والتدريبي���ة واإلدارية وطلبة الهيئة بمناس���بة 
بداية العام الدراسي الجديد 2011/2010. وأوضح 
د.الفضلي ان اإلدارة تبدأ تحركاتها مع بداية العام 
الدراسي لمتابعة ضبط الجودة واالعتماد االكاديمي 
بالتنسيق مع كليات الهيئة ومعاهدها التدريبية 
بتوجيهات من مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي 
لضرورة الدفع بهذا االتجاه حتى تحصل جميع 
كليات الهيئة ومعاهدها التدريبية على االعتماد 

االكاديمي. واشار د. الفضلي الى ان االدارة قامت 
بمخاطبة الكليات الخمس في أول اجتماع للجنة 
الش���ؤون العلمية في كل كلية على حدة لشرح 
مراحل االعتماد االكاديمي حسب رؤية المؤسسات 
العالمية لالعتماد االكاديمي. وهنأ د.الفضلي عميد 
كلية الدراسات التجاري��ة د.مشع��ل المتلع بمناسبة 
حصول كلية الدراس��ات التجارية على عضوية 
الهيئة االميركية لتطوي��ر كليات االعم��ال والتي 
تعتبر انطالق��ة لكلي��ة الدراسات التجاري��ة نحو 
االعتم��اد االكاديمي سواء على مستوى الكلي��ة او 
االقسام العلمية علما بأن الكلية تضم 7 اقس��ام 

علمية.

لبحث صرف بدل طبيعة العمل 
واملكافأة التشجيعية ألعضاء هيئة 
التدريس مم����ن كانوا في بعثات 
خالل تلك الفترة ومعيدي البعثات 
احلاليني، ومت االتفاق على صرفها 
لهم بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر 
2006 مش����يرا ال����ى ان عددا من 
املبتعثني كانوا قد رفعوا دعاوى 
قضائية ضد الهيئة لصرف تلك 
البدالت وجاءت األحكام لصاحلهم، 
فطالبت الرابطة بش����مول جميع 
التدريس ومعيدي  اعضاء هيئة 
البعثات بتلك البدالت وبأثر رجعي 
واس����تجابت ادارة الهيئة ملطلب 
الرابطة ومت احلصول على موافقة 
ديوان اخلدمة وس����يتم الصرف 
التدريس  جلميع اعضاء هيئ����ة 
البعث����ات بأثر رجعي  ومعيدي 

خالل االسابيع املقبلة.

إلى ذلك، تقي����م عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
برنامج »اخلياط����ة والتفصيل« 
للفص����ل اخلريفي في الفترة من 
الى 2010/10/31 وذلك   2010/10/3
يومي األحد والثالثاء من الساعة 
الثامنة مساء  اخلامس����ة وحتى 
بكلية التربية األساس����ية بنات، 
وسوف يحاضر في البرنامج ليلى 
العبدالكرمي من معهد الس����ياحة 
والتجميل، علما بأن التس����جيل 
للبرنامج سيكون في مبنى ديوان 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالعديلية مبنى رقم 2 
الدور األول من الساعة اخلامسة 

حتى الساعة الثامنة مساء.

نقدا للمبعوث وعائلته، واصبح 
هذا القرار ساري املفعول ويحق 
ألي مبتعث صرف بدل تذاكر سفره 
نقدا بدءا من االسبوع اجلاري. واكد 
د.العجمي ان االجتماع تطرق ايضا 

املعهد يسعى جاهدا إلى االرتقاء 
باملستوى املهني والتدريبي خلدمة 

الوطن واملهنة.

محمد المجر
أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب د.معدي 
العجم����ي ان اجتماعا جمعه مع 
نائب املدير العام للشؤون اإلدارية 
واملالية صباح البحر مت خالله بحث 
عدد من القضايا التي تهم أعضاء 
الهيئة التدريسية بالهيئة، مشيرا 
الى انه قد مت االتفاق على صرف 
مخصصات بدل احلافز، وزيادة 
املخصص����ات املالية لزوجات او 
ازواج املبتعثني املرافقني للمبتعث 
بواقع 50% وزيادة بنس����بة %10 
لثالثة من األبناء املرافقني له. وبني 
د.العجمي انه اتفق مع نائب املدير 
العام على الشروع في صرف تلك 
البدالت خالل االسابيع املقبلة، فيما 
مت االتفاق على صرف اجور السفر 

محمد الخالدي
أصدر املعه����د العالي للطاقة 
العدد اجلديد من املجلة الفصلية 
»طاقات هندس����ية« والتي سلط 
أه����م األخبار  بها الض����وء على 
التي  واملعلوم����ات واملواضي����ع 
تعود بالفائدة على الطلبة ومنها 
امليكانيكا والطاقة  تكنولوجي����ا 
الكهربائية  الطاقة  وطرق توليد 
والعزل احل����راري وعرض ألهم 
إجنازات املعه����د خالل العام من 
الناحية العملية والتربوية، كما 
تضمن الع����دد كلمة ملدير املعهد 
م.جالل الطبطبائي شكر فيها كل 
من س����اهم في إصدار املجلة من 
إداريني ومتدربني ومطبعة الهيئة 
على دعمه����م املتواصل، وأكد ان 

الجامعة المفتوحة: اعتماد اختبار القدرات بـ »اإلنجليزية« ألول مرة
آالء خليفة

هنأ مدي���ر فرع اجلامع���ة العربية 
الكويت د.طارق عبداهلل  املفتوحة في 
الطلبة املس���تجدين  فخرالدين جميع 
بالف���رع، متمني���ا له���م دوام التوفيق 
والنجاح في حياتهم الدراسية املقبلة، 
وأكد انه ميكن جلميع املتقدمني معرفة 
نتائج قبولهم من خالل املوقع الرسمي 
للفرع www.aou.edu.kw، ومعرفة أوقات 

اختبار حتديد املستوى للغتني العربية 
واالجنليزية لهم، وشدد فخر الدين على 
ضرورة احضار الهوية الشخصية قبل 

دخول اختبار حتديد املستوى.
وق���ال فخ���ر الدين ان���ه مت اعتماد 
اختبار القدرات باللغة االجنليزية في 
ف���رع الكويت ألول م���رة ليكون جزءا 
مهما في عملية قبول الطلبة في الفرع 
والذي جنح جناح���ا باهرا، اذ حرصنا 

اشد احلرص هذا العام على تقدمي عامل 
مساعد لنسبة الثانوية العامة التي كان 
يؤخذ بها فقط للقبول، وال نس���تطيع 
بها متييز الطلبة القادرين على اكمال 
مسيرتهم الدراسية من املتعثرين نظرا 
لكون البرامج التي تقدمها اجلامعة تدرس 

باللغة االجنليزية.
وأضاف: اجلامعة العربية املفتوحة 
أش���د احلرص عل���ى نوعي���ة وجودة 

التعليم املق���دم فيها، لذلك حرصنا في 
خطة التطوير األكادميي للفرع التركيز 
على دور االرش���اد والتوجيه في حياة 
الطالب، وقد مت حتديد لقاءين ارشاديني 
للطلبة املستجدين يومي األحد 3 أكتوبر 
للطالبات، واالثنني 4 أكتوبر للطلبة في 
كافتيريا الفرع لشرح النظم الدراسية 
لهم واهم اللوائح والقوانني في اجلامعة 

في متام الساعة العاشرة صباحا.

هنأت المستجدين وأعلنت عن لقاءين إرشاديين 3 و4 أكتوبر

جانب من تسجيل املواد

)سعود سالم(الطلبة خالل عملية التسجيل

د.معدي العجمي

م.جالل الطبطبائي

»التطبيقي«: لم ولن نوقع أي مناقصة إال بعد موافقة الجهات الرقابية في الدولة

مكاتب التس���جيل عند بداية كل 
فصل دراس���ي، قال املطيري ان 
اصرار بعض الطلبة على مواعيد 
محددة يربك عملية التسجيل بشكل 
كبير ويجعلها اكثر صعوبة، لكن 
بفضل اهلل وبتفهم الطلبة بشكل 
مقبول استطعنا التخفيف من هذه 

املشكلة االزلية.
وعلق املطيري على توقف نظام 
التسجيل صباح امس بالقول ان 
النظام االلكتروني يواجه مشكالت 
وه���ذا امر طبيع���ي وخارج عن 
ارادتنا، وسيتم االنتهاء من هذه 

املشكلة قريبا جدا.
التس���جيل  اما رئيس مكتب 
في كلية التربية االساسية حمد 
غامن فقال ان عملية التسجيل مرت 
بسالسة ويسر واستطعنا من اول 
يوم االنتهاء من تس���جيل معظم 
الطلبة املس���تمرين واخلريجني 
من خالل التس���جيل االلكتروني 
احملدد لكل طالب وكذلك التسجيل 
عن طريق مكتب التس���جيل ملن 
لم يتمك���ن من التس���جيل عبر 

االنترنت.
الطلبة املستجدين، قال  وعن 
غامن انهم تسلموا جداولهم الدراسية 
املوضوعة لهم مس����بقا حس����ب 
العلمية  تخصصاتهم واقسامهم 

قبل بداية الدوام الرسمي.
واكد غامن ان الشعب الدراسية 
واملجموع���ات متواف���رة جلميع 
التخصصات ولم نواجه اي مشكلة 
تتعلق بهذا االمر، سواء من شعب 
مغلقة او عدم توافر اعضاء هيئة 

تدريس لبعض املواد.

ف����ي القضاء على مش����كلة تأخر 
تسجيل الطلبة التي كنا نواجهها 
قبل توافر خدمة تسجيل الطلبة 

من خالل االنترنت.
واشار املطيري الى ان الطلبة 
املستجدين وضعت لهم جداول 
مس���بقة موزعة وفق االس���ماء 
والتخصصات واملواد املشتركة 
الكلية استطعنا  والتمهيدية في 
من خاللها تنظيم عملية التسجيل 

بشكل كبير.
وعن املش���اكل التي تواجهها 

الدوام الرسمي، اال ان خلال في نظام 
التسجيل املركزي ادى الى توقف 
 11 الساعة  التسجيل حتى  عملية 
ظهرا الى حني عودة النظام للعمل 
مجددا، مؤكدا انه مت امس تسجيل 
300 طالب من اص����ل 370 طالبا 
موزعني عل����ى تخصصات الكلية 

واقسامها العملية املختلفة.
واوض����ح املطي����ري ال����ى ان 
التسجيل االلكتروني ساهم بشكل 
كبير في تخفيف العبء على الطلبة 
واملوظفني على حد سواء، مما ساهم 

وجلنة املناقصات املركزية.
هذا، واستقبلت كليات الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
منذ الس����اعة الثامن����ة والنصف 
طلبتها املس����تجدين واملستمرين 
التسجيل  واخلريجني في مكاتب 

مبختلف كلياتها.
التسجيل  وقال رئيس مكتب 
التكنولوجية  الدراسات  في كلية 
حسن املطيري ان عملية التسجيل 
سارت على ما يرام بداية بتوزيع 
ارقام االنتظار على الطلبة بداية 

محمد المجر
اكدت الهيئ����ة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدري����ب ان نقابة 
العاملني بالهيئة تقدمت الى املدير 
العام مبالحظ����ات حول مناقصة 
الدع����م الفني العمال التش����غيل 
والصيانة في الهيئة، بدورها قامت 
ادارة الهيئة بعد استشارات متت 
مع قطاع����ات الهيئة ذات العالقة 
بتأجيل البت في هذه املناقصة ملدة 
اكثر من شهرين وذلك للمزيد من 
الدراسة والتأكد من مدى تطابق هذه 
املناقصة مع احتياجات قطاعات 
الهيئة املختلفة ولم يكن التأجيل 
نتيج����ة لوجود ش����بهات مالية، 
موضحة في بيان صحافي ردا على 
ما نشر في بعض الصحف حول 
مناقص����ات مالية بصدد توقيعها 
ان قطاعات الهيئة )قطاع الشؤون 
االدارية واملالية وقطاع التخطيط 
والتنمية وقطاع اخلدمات االكادميية 
املساندة( اجتمعت نهاية االسبوع 
املاضي للتباحث حول تلك املناقصة 
للتأكد من مدى مطابقتها حلاجة 
الهيئة ومراجعة بعض االمور الفنية 
فيها لكي يتم طرحها بأسلوب اكثر 
دقة، وقد قامت الهيئة بارسال كتاب 
لرئيس جلنة املناقصات املركزية 
بهذا اخلصوص، علما ان املناقصة 
لم ترس على اح����د الى اآلن ولم 
توقع، وال توجد هناك شبهات مالية 
حول مناقصات الهيئة، وقد اكد مدير 
عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي انه لم 
ولن توقع اي مناقصة في الهيئة اال 
بعد احلصول على موافقة اجلهات 
الرقابية، السيما ديوان احملاسبة 

عملية التسجيل في أول يوم دوام سارت بيسر وسالسة

لجنة الظفير زكت الحسيني
مرشحًا  لها باالنتخابات

آالء خليفة
اعلن���ت جلن���ة قبيلة 
الظفير ف���ي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
عن تزكية يوسف احلسيني 
مرش���حا له���ا خل���وض 
العام  انتخابات االحت���اد 

لطلبة الهيئة.
ودعت اللجنة في بيانها 
جميع الطالب والطالبات 
من ابناء قبيلة الظفير في 
كليات ومعاهد الهيئة دعم 
مرش���حهم في االنتخابات 
املقبلة وااللتزام مع قائمة 

املس���تقبل الطالبي التي قدم���ت العديد من 
االجنازات وساهمت بشكل فعال في االرتقاء 
بالعمل النقابي وكانت لها بصمتها الواضحة 

في هذا اجلانب.
ومتنت اللجنة في بيانها 
التوفيق والسداد ملرشحها، 
وان يك���ون عونا لزمالئه 
الطالب بعد اهلل عز وجل 
لتذليل جميع الصعوبات 
الت���ي تواجه مس���يرتهم 
الدراس���ية. م���ن جانب���ه 
توجه احلس���يني بالشكر 
ألبن���اء عمومته من قبيلة 
الظفير على تلك التزكية، 
واعتبر ثقتهم تكليفا قبل 
ان تكون تشريفا، وان خدمة 
زمالئه والذود عن همومهم 
ومشاكلهم مسؤولية كبيرة دعا اهلل تعالى ان 
يكون اهال لها وان يعينه على تقدمي افضل 

اخلدمات لزمالئه الطلبة.

يوسف احلسيني

نقابة »التطبيقي«: لدينا أدلة
على وجود شبهة في مناقصة الهيئة

صرح رئيس االحتاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة 
العاملني في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن 
السميط بأن النقابة مازالت تصر على ان هناك شبهة في املناقصة 

املطروحة من قبل الهيئة والتي تتجاوز قيمتها 3 ماليني دينار.
وأعرب السميط عن أسفه لتصريح املدير العام في إحدى الصحف 
اليومية بأنه ال شبهات حول مناقصات »التطبيقي«، علما ان النقابة 
لم ترد أن توصل هذا املوضوع للصحافة، حيث انها أعدت تصريحا 
صحافيا مفصال بهذا اخلصوص ولكن مت إيقافه بهدف عدم التصعيد، 
ولكننا فوجئنا بتصريحه ونحن بدورنا نريد ان نوضح بعض األمور 
لوضع النقاط على احلروف حيث قامت النقابة بتسليط الضوء على 
تلك املناقصة للمدير العام شفويا 9/5 وبعد ذلك بتاريخ 9/6 مت توجيه 
كتاب رسمي بتلك التجاوزات، كما قام املدير العام بطلب سحب تلك 
املناقص���ة على كتاب وجه له من أحد نوابه من انه جهة اختصاص 
أصلية ولم تعرض عليه هذه املناقصة بتاريخ 9/7 ومحول للنائب 
املختص ولم يتم تنفيذ هذه التأشيرة حتى تاريخ كتابة هذه املقالة، 

ولدينا جميع األدلة على ذلك، والتي تؤيد كالمنا.
وبني الس���ميط ان النقابة قامت بتوجي���ه كتاب لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي لكي تتحقق من هذه املالبسات بنفسها ولكن 

لألسف قامت بتحويل الكتاب ملدير عام الهيئة.


