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د.أحمد احلنيان
د.حسن الصادي

مبارك العسعوسي

د.عواد الغريبة

محمد الراشد

سعاد الرومي د.محمد احلامت د.عبدالعزيز تقي د.بدر اخلضري د.بهيجة بهبهاني د.عبدالرزاق النفيسي

أكدوا أنه خير خلف لخير سلف وأنه عمل على تطوير العمل في الهيئة

قياديو »التطبيقي«: اختيار عبدالرزاق النفيسي مديرًا عامًا للهيئة
قائم على أساس الكفاءة ويجعلنا نتفاءل بالمرحلة المقبلة

جهوده الطيبة والتي أثمرت العديد 
من االجنازات والتطوير الواضح 
للجميع في الهيئة، فعطاؤه كبير 
وإخالصه للعم���ل أعطى كل من 
حوله الداف���ع للعمل واالجتهاد، 
فكان اخ���ا كبيرا بالنس���بة لنا 
واستفدنا من خبرته وتواضعه 
وحس���ن خلقه مع اجلميع، ولم 
نشعر يوما بأي حواجز بيننا فكان 
قلبه ومكتبه دائما مفتوحني للكل 
بال متييز، ولكننا نحترم رغبته 
في عدم االستمرار في إدارة الهيئة 
متمنني له حي���اة عملية موفقة، 
ونأمل من د.عبدالرزاق النفيسي 
مواصلة مسيرة العطاء والتوفيق 
في عمله اجلديد فهو بالنس���بة 
للجميع خير خلف خلير سلف 
وكلنا مجته���دون خلدمة وطننا 

احلبيب.
يذكر أن د.عبدالرزاق النفيسي 
يشغل حاليا منصب املندوب الدائم 
ل���دى منظمة التربي���ة والعلوم 
والثقافة )اليونسكو( في باريس 
وانتخب رئيسا جديدا ملجموعة 
ال� 77 والصني لدى املنظمة عام 
2004، كما ت���درج في العمل في 
»التطبيقي« كعضو هيئة تدريس 
ثم عميدا لكلية العلوم الصحية 
ثم نائبا للمدي���ر العام للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب وكانت له 
العديد من االسهامات في تطوير 

الهيئة.

الهيئة وإجناز العديد من املشاريع 
فيها، وهذه س���نة احلياة وكلنا 
مجته���دون يجمعنا هدف واحد 
هو مصلحة بلدنا وخدمة أبنائنا 
فله جزيل الشكر والتقدير على 

جهوده املباركة.
من جهتها، قالت نائب املدير 
العام لقطاع التدريب سعاد الرومي 
إننا سعدنا بهذا االختيار املوفق، 
فالدكتور عبدالرزاق النفيسي من 
بالكفاءة  القيادات املش���هود لها 
وحتمل املسؤولية والقدرة على 
اتخاذ  القرار، وهو معروف عنه 
بش���دة التزامه باللوائح والنظم 
واحلرص على تطبيق القانون، 
وأضافت الرومي بهذه املناسبة ال 
يفوتنا أن نتقدم بالشكر اجلزيل 
للدكتور يعق���وب الرفاعي على 

مديرا عاما للهيئة قائال اننا في 
الرابطة نبارك هذا االختيار ونهنئ 
الذي يعد من أعمدة  د.النفيسي 
ابن  الهيئة وأبرز قيادييها، فهو 
الهيئ���ة وليس غريبا عليها وقد 
عمل جاهدا طوال سنوات عمله 
في خدم���ة الهيئة واالرتقاء بها، 
وبصمته في الكثير من اللوائح 
والنظم واضحة ومعروفة للجميع، 
وأكد د.احلامت ان د.النفيسي رجل 
يتصف باحلكمة واالتزان واحلرص 
على تطبيق القانون وهو ما نأمل 
ان يستمر خلدمة الكويت وأبنائنا 
الطلبة واملتدربني ونأمل ان يتمكن 
من حل الكثير من األمور ويرتقي 
بالهيئة أكثر، كما ال ننسى جهود 
د.يعقوب الرفاعي الذي كانت له 
ايضا بصمة واضحة في تطوير 

تطبيق القانون هما أبرز ما مييز 
د.عبدالرزاق النفيس���ي وهو ما 
املقبلة  يجعلنا نتفاءل باملرحلة 
ونتوقع الكثي���ر من اإلجنازات، 
واختتم د.اخلضري حديثه قائال: 
نتمنى للدكتور النفيسي التوفيق 
والسداد في مهمته اجلديدة، وال 
يفوتن���ا ان نس���تذكر بكل أمانة 
جهود س���لفه د.يعقوب الرفاعي 
ل���ه بصمة واضحة  الذي كانت 
ف���ي العديد م���ن املواقع خاصة 
في الهيكل التنظيمي والتوسعة 
العمرانية التي شهدتها الهيئة من 

خالل جهود د.الرفاعي.
من جهته، عّبر رئيس رابطة 
أعضاء هيئ���ة التدريس بالهيئة 
ارتياحه  د.محم���د احلامت ع���ن 
الختيار د.عبدالرزاق النفيس���ي 

رد على م���ن يقول باحملاصصة 
في توزي���ع املناصب، وأش���ار 
د.اخلضري الى ان د.النفيس���ي 
ابن الهيئة وأح���د أركانها حيث 
ت���درج في عدة مناص���ب ابتداء 
من كونه عض���و هيئة تدريس 
ثم عميدا لكلية العلوم الصحية 
ثم نائبا للمدي���ر العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث، وقد كانت 
له إس���هامات عديدة في تطوير 
العمل وبصمته واضحة في كل 
أرجاء الهيئة ولوائحها، خاصة في 
اللوائح والنظم والقوانني املتعلقة 
بالنصاب التدريسي ألعضاء هيئة 
التدريس والئحة الترقيات وغيرها 
والت���ي نلمس أثره���ا اإليجابي 
الى الي���وم، وأكد د.اخلضري ان 
احت���رام اللوائح واحلرص على 

رجل يحترم كثيرا اللوائح والنظم 
ويحرص أشد احلرص على تطبيق 
القوانني، وهو ما نحتاجه في هذه 
املرحلة خاصة بالنسبة لالئحة 
تطبيق العقوب���ات على أعضاء 
هيئة التدري���س املخالفني حيث 
وصلت األمور الى مستويات غير 
مس���بوقة وباتت تتطلب تدخال 
حازما لتنظيمها، وهو ما نعهده 
في الدكتور النفيسي الذي نتمنى 
له التوفيق والس���داد في مهمته 

اجلديدة.
بدوره أش���اد رئيس قس���م 
التربية  التعليم في  تكنولوجيا 
األساسية د.بدر اخلضري باختياره 
د.عبدالرزاق النفيسي مديرا عاما 
للهيئة، مؤكدا ان هذا االختيار قائم 
على أساس الكفاءة وميثل خير 

خير خلف خلير سلف ونتمنى 
له التوفيق والسداد في حتمل هذه 

األمانة واملسؤولية الكبيرة.
من جانبها، قالت مس���اعدة 
العمي���د للش���ؤون الطالبية في 
كلية التربية األساسية د.بهيجة 
بهبهاني ان د.عبدالرزاق النفيسي 
ابن الهيئة وأحد مؤسسي الكثير 
من النظ���م واللوائح فيها، وهو 
خي���ر خلف خلير س���لف حيث 
كان د.يعقوب الرفاعي من خيرة 
أبناء الهيئة الذين عملوا جاهدين 
العمل ونش���هد له  على تطوير 
القوانني  بسعة الصدر واحترام 
املباشر  وحرصه على االستماع 
من قياديي الهيئة وإشراكهم في 
صنع القرار، وكذلك هذا ما نعرفه 
عن د.عبدالرزاق النفيس���ي فهو 

محمد هالل الخالدي
اعتم���د مجلس ال���وزراء في 
اجتماعه األسبوعي مساء أول من 
امس تعيني د.عبدالرزاق النفيسي 
مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب خلفا للدكتور 
يعق���وب الرفاعي، وقد القى هذا 
القرار أصداء واسعة من االرتياح 
والترحيب من قبل عدد من قياديي 
الهيئ���ة وأعضاء هيئة التدريس 
الذين أجمعوا على أن د.النفيسي 
ابن الهيئة وأحد أعمدتها األساسية 
ممن كانت لهم بصمة واضحة في 
تنظيم العمل وترسيخ العديد من 
اللوائح والنظم فيها. في البداية 
قال نائب املدير العام للتخطيط 
والتنمي���ة د.عبدالعزيز تقي ان 
النفيس���ي  اختيار د.عبدالرزاق 
اختيارا موفقا نظ���را ملا يتمتع 
به من خبرة ودراية واس���عتني 
بكل ما يتعلق بالهيئة، فقد شغل 
فيها العديد من املناصب اإلدارية 
وساهم مساهمة فاعلة في العديد 
م���ن اللوائح والقوانني التي كان 
لها اثر جي���د في تطوير الهيئة، 
وقد عملت مع���ه في عدة جلان، 
وكنت أشاهد عن قرب مدى حرصه 
واهتمامه وإخالصه بالعمل لدرجة 
انه أصيب بالديسك من كثرة العمل 
ومع هذا لم يكن يهتم بأي مناصب 
ولم يعمل عل���ى طلب الترقيات 
لنفس���ه، واختي���اره موفق فهو 

رابطة تدريس »التطبيقي«
تناقش الدراسة في بريطانيا 

»النهج الطالبي« استعدت لخوض 
انتخابات اتحاد بريطانيا وإيرلندا

الغريبة إلقرار قانون الجامعات 
الحكومية في أقرب وقت

لجنة التوعية االجتماعية تطلق 
حمالتها في الجامعة األسبوع المقبل

والندوات الثقافية التي تعتزم 
الرابطة تنظيمها خالل الفترة 
املقبلة، داعيا املهتمني للتواصل 
خاصة مع زيارة د.احلنيطي 
الى الكويت والتي تستمر الى 
يوم 4 نوفمب���ر املقبل. ودعا 
د.احلني���ان كل اعضاء هيئة 
التدريس سواء في »التطبيقي« 
او جامع���ة الكويت والطالب 
الراغبني في االستكمال الدراسي 
وكل فئات املجتمع من املهتمني 
باجلانب االكادميي حلضور 
تلك احملاضرة للتعرف على 
احدث املس���تجدات وما طرأ 
الدراس���ة  من متغيرات على 

في اململكة املتحدة.

كقائم���ة طالبية ممثلة بهيئة 
تنسيق متد يدها الى كل الطلبة 
في جميع االوقات، س���اعية 
القوى واملواهب  لتجميع كل 
الطالبي���ة لصبها  واالف���كار 
في مجال اخلدم���ة الطالبية 
النقابي، ولرفع شأن  والعمل 
طلبة وطالبات اململكة املتحدة 

وايرلندا.

ل����ن تألو جهدا في س����بيل اقرار 
هذا القانون في مجلس االمة في 

القريب العاجل.
وأعل����ن د.الغريب����ة عن نية 
اجلمعية إقامة ندوة حول »مشروع 
قانون اجلامعات احلكومية اجلديد 
بعد تعديالت جمعية أعضاء هيئة 
الساعة  التدريس« غدا في متام 
السابعة مساء مبشاركة نخبة من 

أعضاء مجلس األمة املوقرين.
الغريبة جميع  ودعا د.عواد 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
وخ����ص منهم اس����اتذة القانون 
للحضور واملشاركة البداء الرأي 
والتعليق على مواد القانون، وذلك 
بحضور ممثلي االمة، األمر الذي 
من ش����أن ه ان يجلي للمشرعني 
مواد القان����ون املهمة التي يجب 
أن يتضمنها هذا القانون اجلديد 

للجامعات احلكومية.

التوعية االجتماعية قصارى 
جهدها من اجل اس���تمرارية 
اجلهد والعطاء خلدمة زمالئنا 
الطلبة فيها بالش���كل االمثل 

واملناسب.

محمد المجر
اعلن نائب الرئيس ورئيس 
اللجن���ة الثقافي���ة في رابطة 
اعضاء هيئة التدريس بالهيئة 
العام���ة للتعلي���م التطبيقي 
والتدريب د.احمد احلنيان ان 
الرابطة ستنظم اليوم الساعة 7 
مساء مبقر الرابطة في منطقة 
العديلية محاضرة عن الدراسة 
العليا  اجلامعية والدراسات 
في بريطاني���ا يحاضر فيها 
د.زياد احلنيطي من مجموعة 
نولدج ول البريطانية للتعليم 
واالستش���ارات لش���رح آلية 
الدراسة والتعليم في بريطانيا، 
وتأتي احملاضرة حتت عنوان 
العالي  »الدراس���ة والتعليم 
في بريطانيا ضمن املتغيرات 

والقوانني اجلديدة«.
واشار د.احلنيان الى ان تلك 
احملاضرة تأتي ضمن تفاعل 
الثقافية بالرابطة مع  اللجنة 
قضايا اعضاء هيئة التدريس 
بشكل خاص وقضايا املجتمع 
وحرصها على مساعدة الراغبني 
في االستكمال الدراسي باخلارج 
وتوضي���ح العديد من االمور 
التي يحتاجون اليها وتشغل 
تفكيرهم في هذا السياق، وهي 
ضم���ن سلس���لة احملاضرات 

آالء خليفة
أعلن املنسق العام لقائمة 
التي تخوض  النهج الطالبي 
الوط��ني  انتخابات االحت���اد 
الكويت ف���رع اململكة  لطلبة 
املتح���دة وايرلن���دا مب���ارك 
العسعوسي عن استعدادات 
القائمة خلوض انتخابات الفرع 
العام، وقال العسعوسي  هذا 
ان القائم���ة مازالت في طور 
املشاورات لتحديد برنامجها 
الذين  االنتخابي ومرشحيها 
القائم���ة  س���يقودون دف���ة 
للمش���اركة ف���ي االنتخابات 
القائمة وانها ستنتهي من ذلك 

قريبا جدا.
وبني العسعوسي ان قائمة 
النهج الطالبي ال متثل مجموعة 
معينة من الطلبة والطالبات 
او فكرا معينا بل هي للجميع، 
قائمة مستقلة عن اي تيارات 
او افكار خارجية هدفها اخلدمة 
الطالبي���ة اوال واخيرا، وهي 

آالء خليفة
دعا عضو جمعية اعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت د.عواد 
الغريب����ة مجلس االمة الى اقرار 
قانون اجلامعات احلكومية اجلديد 
في القريب العاجل لتوفير املناخ 
املناسب لتطوير التعليم اجلامعي 
في الكويت نظرا ألهميته البالغة 
للتعليم والبحث العلمي وتأهيل 
الكوادر لتنمية البلد، مشددا على 
ضرورة االخذ مبالحظات جمعية 
اعضاء هيئة التدريس ملا حتتويه 
م����ن نظرة أكادميي����ة وفنية من 
اصحاب االختصاص في هذا املجال 
وتالفيا ملثالب القانون القدمي التي 

اتضحت اثناء تطبيقه.
وبني د.الغريبة ان املالحظات 
التي تقدمت بها اجلمعية جاءت 
نتيجة دراسة واعية ومستفيضة 
له����ذا القان����ون، وان مالحظات 
اجلمعي����ة جوهري����ة وتالمس 
املش����اكل االكادميية التي تعاني 
منها اجلامعة ومن ثم يجب اخذها 
بعني االعتب����ار في مواد القانون 

اجلديد.
واضاف د.الغريبة ان الكويت 
لديها حاليا خطة تنموية طموحة 
للنهوض بجميع املجاالت، األمر 
الذي من شأنه ان يجعل الكويت في 
مصاف الدول املتقدمة وعلى رأس 
تلك االولويات التنمية البشرية 
والتي ال تتأتى إال بتعليم جامعي 
وفق ظروف تعليمية وأكادميية 
مناسبة مؤكدا ان الهيئة اإلدارية 

آالء خليفة
اعل���ن امني س���ر االحتاد 
الوطني لط��لبة الكويت � فرع 
ان  الراشد  اجل���امعة مح��مد 
التوعية االجتماعية  جلن���ة 
ستبدأ مس��يرتها خ���الل الع���ام 
النقابي 2010 � 2011 باط���الق 
حمالت���ه���ا التوعوية في كل 
املواق���ع اجلامعية باجلامعة 

خالل االسبوع املقبل.
واض���اف الراش���د ان تلك 
احلمالت ته���دف اوال واخيرا 
الى التواصل وتعزيز وترسيخ 
القيم والركائ����ز االس���المية 
التي من ش���أنها العمل على 
الثق���افية  زي���ادة اجلرع���ة 
ل������دى جموعنا  والديني���ة 
التي تع���د من اهم  الطالبية 
االهداف التي تبذل فيها جلنة 

فرق جامعة الكويت حازت المركز األول

جانب من تكرمي الفائزين

نظمت اجلامعة األميركية ملدة يومني وللمرة 
األولى مس����ابقة للبرمجة بني طلبة اجلامعات 
الكويتية حتت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم 
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وأقيم حفل االفتتاح في حرم اجلامعة، حيث 
مت تقدمي الفرق املش����اركة وعددها عشرة فرق 
من اربع جامعات حيث شاركت كل من جامعة 
الكويت بأربعة فرق وشاركت كل من اجلامعة 
األميركية في الكويت وجامعة اخلليج للعلوم 
املفتوحة  العربية  والتكنولوجيا واجلامع����ة 

بفريقني.
وتنافست الفرق العشرة في اليوم األخير 
وملدة خمس ساعات متواصلة على كتابة برامج 

حلل اكبر عدد من املسائل الثماني املعطاة اليهم 
وبأسرع وقت ممكن وكان كل فريق يتألف من 
ثالثة متس����ابقني يتعاونون فيما بينهم على 
فهم املسائل ومحاولة ايجاد حلول لها وكتابة 
البرامج الالزمة لتنفيذ هذه احللول باستخدام 
جهاز الكمبيوتر واحد فقط حس����بما تتطلب 

قوانني املسابقة.
ومتيزت املسابقة باملنافسة الشديدة ومنذ 
الدقائق األولى حي����ث تبادلت فرق اجلامعات 
األربع املراكز الثالثة األولى طوال الس����اعات 
اخلمس لتنتهي املس����ابقة بثالثة فرق متكنت 
جميعها من حل 6 مس����ائل ومن ثم مت ترتيب 
الفرق اعتمادا على الوقت املستغرق حلل املسائل 
حيث انتهت املسابقة بحصول احد فرق جامعة 

الكويت على املرك����ز األول وفريق من جامعة 
اخلليج على املركز الثاني وفريق من اجلامعة 
األميركي����ة على املركز الثال����ث، ومتكن فريق 
من اجلامعة العربية املفتوحة من حل خمس 
مسائل ضامنا بذلك املركز الرابع متفوقا على 

الستة فرق املتبقية.
وتهدف اجلامعة األميركية في الكويت ومن 
خالل تنظيمها لهذه املسابقة بإلقاء الضوء على 
أهمية مثل هذه املنافسات في األطر األكادميية 
باالضافة الى حتفيز اجلامعات الكويتية على 
املشاركة في مسابقة اجلامعات العربية للبرمجة 
والتي يتم تنظيمها سنويا منذ عام 1998 حيث 
ستقوم اجلامعة األميركية اللبنانية بتنظيمها 

في بيروت في نوفمبر من هذا العام.

»األميركية« نّظمت مسابقة للبرمجة بين طلبة 4 جامعات

أعلن رئيس وحدة الدراسات األميركية في كلية العلوم االجتماعية 
في جامعة الكويت د.فيصل أبوصليب عن تنظيم الوحدة لندوة سياسية 
بعنوان »االنسحاب األميركي من العراق وتأثيره على املنطقة«، سيحاضر 
فيها السفير العراقي لدى الكويت محمد حسني بحر العلوم، ورئيس 
مركز الكويت للدراسات االستراتيجية د.سامي الفرج، وذلك في متام 
الساعة 12.30 من ظهر اليوم في القاعة الدولية في مبنى كلية العلوم 

االجتماعية باحلرم اجلامعي بالشويخ.

»االنسحاب األميركي من العراق« بـ »العلوم االجتماعية«

 »Gust« وقعت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
امس مع املعهد العرب����ي لالدارة في جمهورية مصر 
العربية مذكرة تفاهم تتيح للجامعة االس����تفادة من 
حجم األعمال الكبيرة التي يقدمها املعهد في مجاالت 
التدريب واألبحاث واالستشارات والدعم الفني ملختلف 
القطاعات احلكومية واخلاصة. وقال مدير مركز التطوير 
املهني والتعليم املستمر في جامعة اخلليج د.حسن 
الصادي في تصريح صحافي ان لدى اجلامعة اهتمامات 
تطويرية متنوعة في اطار نظمها األكادميية اضافة 
الى حرصها على ان تقدم لطلبتها واساتذتها روافد 
تدريبية وتطويرية متعددة تهدف الى دعم املجتمع 
واملساهمة في العملية التنموية على كل املستويات 

واملجاالت ذات العالقة مبجالها االكادميي.
وأضاف ان اجلامعة تس����عى ال����ى تقدمي احللول 

التدريبية والبرامج التطويرية وتقدمي االستشارات 
العلمية واعداد البحوث والدراسات املتخصصة من 
خالل مراكزها العلمية وأقسامها األكادميية واملراكز 

التابعة لها.
واك����د د.الصادي أن ه����ذه االتفاقي����ة تفتح باب 
التعاون ام����ام تنظيم البرامج املش����تركة والتركيز 
على املجاالت التي تلبي احتياجات الطرفني وتفتح 
املجال لتبادل اخلبراء واملستش����ارين واألساتذة في 
مختلف التخصصات للمشاركة في البرامج واألنشطة 
التدريبية. وأوضح ان مذكرة التفاهم تخدم اجلامعة 
من خالل االس����تفادة من املعهد القومي بالقاهرة مع 
املؤسسات االستشارية والتدريبية الدولية كما يتيح 
للجامعة االستفادة من اعداد وتنفيذ دراسات وابحاث 

في املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

»Gust« وّقعت مذكرة تفاهم مع المعهد القومي المصري


