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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
سعيا من جمعية الشريعة لتجديد استراحة 
الطالبات، التقت نائبة رئيس جمعية الشريعة 
اسراء بوناقة املصممة الداخلية افراح اخلالد لوضع 
خطة لتجديد االستراحة ثم السعي لتوفير لوازمها 
وفقا حلاجة الطالبات ولتكن مالذ راحة ومتعة 
واستفادة لهن. وبينت بوناقة أنها قامت بإرسال 

كتاب الى املدير اإلداري مطالبة بتوسيع استراحة 
الطالبات وذلك بضم الغرفة التي باملدخل واملمر 
اخللفي لالستراحة، لتغدو االستراحة أوسع حجما 
ولتض����م عددا أكثر من الطالبات وكذلك للقضاء 
على ما يصدر من ازعاج الطالبات حني جلوسهن 
في هذه األماكن الضيقة مما يسبب االزعاج لهيئة 
التدريس والتشويش على احملاضرات القريبة.

جمعية الشريعة تسعى لتجديد استراحة الطالبات

د.طارق فخر الدين ود.عبداهلل الشحومي خالل االجتماع

املوقع اإللكتروني للمؤمتر

د. محمد احلامت د.يعقوب الرفاعي

هيثم الهاجري د.أنور اليتامى

اتحاد أميركا أطلق موقع مؤتمره الـ 27

»الهندسة« تنظم ملتقى الخريجين في ديسمبر

في وقت الح����ق اجتماعا بني 
اجلانبني لتوحيد صيغة عربية 
موحدة الختبارات أدوات قياس 

مخرجات التعليم العالي.
وأش���ار الى انه خالل أعمال 
االجتماع مت التباحث مع مستشار 
ميتلك حق���وق امللكية الختبار 
مكتبي مجرب خالل فترات سابقة، 
وسيتم االتفاق مع اجلامعات في 
الكويت الس���تخدامها للتوعية 
لك���ي يتعرف الطالب على مثل 
هذه االختبارات مثل اختبارات 
تقييم املخرج���ات واختبارات 

تقييم األداء.
وح����ول ه����دف املش����روع 
أكد د.العتيق����ي انه يبني مدى 
االستفادة من املهارات والعلم 
والقدرات التقييمية واالقتصادية 
التفكير وعلى  والقدرة عل����ى 
اإلبداع، وهي مهارات ال يوجد 

لها وسائل قياس عاملية.
وقال إن املشروع يساعد على 
معرف����ة وضع جامعة الكويت 
مع اجلامعات األخرى وميكن 
املقارنة ما بني مخرجات التعليم 
العالي في الكويت مع الواليات 
املتحدة أو السويد أو املكسيك 

أو مصر.

والترجمات الدقيقة وتعديلها.
وأض����اف »بدخ����ول مصر 
في مس����ارات املشروع الثالثة 
 � الهندس����ة   � العامة  )امله����ام 
الكويت اول  االقتصاد( بع����د 
دولة عربية وإسالمية تشارك 
في املش����روع في مسار املهام 
الكويت  العامة فقد رش����حت 
اخلبير االقتص����ادي املصري 
د.س����مير هالل لالنضمام الى 
جلنة اخلبراء في مسار االقتصاد 

ومت قبوله فيها«.
وأكد أن الكويت ستزود مصر 
بترجمة األدوات، حيث سيعقد 

اعلنت كلية الهندسة بجامعة الكويت انها ستنظم ملتقى اخلريجني 
الرابع في ديس���مبر املقبل بهدف فتح املجال امام املهندسني اجلدد 

لالستماع الى من سبقهم في خبرة احلياة العملية.
وقال العميد املساعد للتخطيط والتطوير املهني في الكلية د.آدم 
املال ان امللتقى يأتي في اطار استراتيجية الكلية لفتح املجال امام كل 
املهندسني اجلدد لالستماع الى من سبقهم في خبرة احلياة العملية 

وحثهم على بذل الزيد من اجلهد واالجتهاد في مجالهم العلمي.
وبني املال ان هناك العديد من االهداف التي تسعى الكلية لتحقيقها 
من خالل اقامة هذا امللتقى ومن اهمها »منح جائزة اخلريج املتميز« 
حيث سيتم تشكيل جلنة الختيار الفائز من جميع االقسام العلمية 

في الكلية.
واوضح ان هذه اجلائزة متنح كل عامني للخريج املتميز على 
مستوى كلية الهندسة والبترول، مضيفا ان الكلية ستقوم باالعالن 

عن شروط املسابقة خالل الشهر املقبل.

باريس � كون���ا: أكد رئيس 
جلنة االعتماد ملجلس اجلامعات 
اخلاص���ة في الكوي���ت د.عماد 
الكوي���ت خطت  أن  العتيق���ي 
خطوات مهمة في مشروع تقييم 
الذي  العالي  التعليم  مخرجات 
تقيمه منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية، إذ انها بصدد إجراء 
اختبارات جتريبية للمشروع.

العتيقي عقب متثيله  وقال 
الكوي���ت في أعم���ال االجتماع 
اخلامس خلبراء املشروع الذي 
اس���تمر أربعة أيام ان الكويت 
أمتت ترجم���ة االختبارات الى 
اللغة العربية، إذ سيتم جتربتها 
خالل هذا الشهر والشهر املقبل 
عن طريق اختيار طالبني اثنني 
من ست جامعات في الكويت أي 

12 طالبا إلجراء االختبارات.
وأوض���ح أن ال���دول ال� 16 
املش���اركة في املش���روع الذي 
يعد األول من نوعه في العالم 
التعليم  وأول مشروع ملديرية 
ف���ي املنظمة س���تقوم بإجراء 
اختب���ارات جتريبي���ة على 12 
طالبا من جامعاته���ا، وهو ما 
يصب في توعي���ة الطالب مبا 
يتعلق باملطلوب من االختبارات 

آالء خليفة
أعلن رئي���س الهيئة االدارية في 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع 
nuks. الواليات املتح���دة االميركية
org أحمد اجلوعان عن إطالق املوقع 
الرس���مي للمؤمتر السنوي السابع 
والعشرين لالحتاد حتت شعار »ألجلك 
يا وطن.. نصنع قمم« والذي سيقام 
في مدين���ة ميامي االميركية بوالية 
فلوري���دا في الفترة من 25 حتى 28 
نوفمبر حتت رعاية كرمية من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، وأوضح اجلوعان ان املوقع 
يشمل جميع املعلومات املتعلقة في 
املؤمتر مثل قائمة الضيوف والرعاة 
ومعلومات حول فندق املؤمتر، كما ان 
املوقع يحتوي على معلومات حول 
أنشطة املؤمتر املتنوعة والتي ستمأل 
جدول املؤمتر بالنشاط والفائدة من 
جميع النواحي س���واء الثقافية أو 
االقتصادية أو السياسية أو الدينية 
الرياضية، موضحا ان قائمة االنشطة 
سيتم حتديثها بشكل مستمر ليتمكن 
الطلب���ة م���ن االطالع عل���ى جميع 
الى مدينة  التفاصيل قبل الوصول 
ميامي، حيث موقع املؤمتر ليتمكن 
الطلبة من ترتيب أولوياتهم حلضور 
انشطة املؤمتر واملشاركة فيها بأكبر 

قدر ممكن.

د.آدم املال

د.عماد العتيقي

مجلس الجامعة: صرف 250 ديناراً بدل »الب توب« نقدي لكل طالب

أعلن أمني س���ر مجلس جامعة الكويت وأمني 
ع���ام اجلامعة د.أنور اليتام���ى ان املجلس وافق 
بالتمرير على اقتراح صرف بدل »الب توب« نقدي 
لكل طالب جامعي مقداره 250 دينارا مرة واحدة، 
والسابق إدراجه مبشروع ميزانية اجلامعة للسنة 
املالية املقبلة 2012/2011 وذلك ضمن خطة التنمية 
في مج���ال تطوير منظومة متكاملة الس���تخدام 
التكنولوجيا في العملية التعليمية، وسيصرف 
البدل س���نويا بعد ذلك للطلبة املس���تجدين في 

السنوات التالية.

وأعرب األمني العام عن ش����كره اجلزيل لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي الرئيس األعلى للجامعة 
د.موضي احلمود وجلميع أعضاء مجلس اجلامعة 

على موافقتهم الكرمية على االقتراح املقدم.
م���ن جانب آخ���ر هنأ رئيس نقاب���ة العاملني 
بجامعة الكوي���ت هيثم الهاجري املوظفني الذين 
صرفت اجلامعة رواتبه���م بعد تأخر دام 10 أيام 

عن موعدها املقرر.
وحول إعالن االضراب قال الهاجري ان النقابة 
ستقوم بتعليق االضراب وذلك بعد امتثال األمانة 

العامة ملطالبنا العادلة بصرف الرواتب بحسب 
املوعد الذي حددناه وبحد أقصى )أمس األحد(، 

على أال تتكرر نفس املشكلة مستقبال.
وأوضح الهاجري ان النقابة تتقدم بالش���كر 
اجلزيل لن���واب مجلس األمة الذين أكدوا دعمهم 
للنقابة وتأكيدهم على حضور االضراب الذي أعلنا 
عنه، كما نتقدم بالشكر اجلزيل لالحتاد الوطني 
لعمال وموظفي الكويت بنقاباته ال� 16 واللجنة 
النقابية للتربية والتعليم العالي بنقاباتها ال� 5 
التي لم نكن نس���تغرب موقفها الشجاع في دعم 

حقوق العاملني بالكويت ولكل موظفي اجلامعة 
الذين توافدوا ملقر االحتاد الوطني لدعم النقابة 
وكذلك للموظفني واجلنود املجهولني في قس���م 
الرواتب بالش���ؤون املالية الذي���ن قدموا الكثير 
وضحوا من وقتهم فقط ألج���ل صرف الرواتب 

وكل الشكر لهم.
وختم الهاجري بأننا نحذر األمانة العامة من 
تكرار تأخير صرف الرواتب في األش���هر املقبلة 
واال فسنعود الى نقطة الصفر وهذا أمر لن نتردد 

فيه.

إدراجه في ميزانية الجامعة للسنة المالية المقبلة

تعليق إضراب العاملين بالجامعة بعد صرف الرواتب المتأخرة

العتيقي: الكويت خطت خطوات مهمة 
في مشروع تقييم مخرجات التعليم العالي

الجامعة المفتوحة: اجتماع المجلس التأسيسي
وإدارة الفرع اليوم لتقييم العملية االنتخابية وتحديد موعدها

أعضاء هيئة التدريب في المعهد الصناعي:
نعاني التعسف في التعيين بالوظائف اإلشرافية

أعضاء هيئة التدريس في املعهد 
لس���نة 2010/2009 على تقدير 
امتياز وذلك بأمر من االدارة لذر 
الرماد في العيون ولتغطية عيوب 
الكثير من املدربني املهملني وخلط 
احلابل بالناب���ل وضياع جهود 

املدربني املجتهدين.
11 � تدخل مساعد املدير بشكل 
سافر بكل القرارات والتعيينات 
وشغل الوظائف االشرافية دون 
ابداء مدي���ر املعهد اي اعتراض 
وذلك لتكوين شلة تتبع مساعد 
املدير لتهيئتهم ليكونوا ذراعه 
اليمنى عند ترقيت���ه الى مدير 

للمعهد في املستقبل القريب.
وأوضح مدربو املعهد الصناعي 
� الشويخ ان جتاوزات ادارة املعهد 
تنوعت بني عدم تطبيق اللوائح 
والقوانني اجلاري العمل بها في 
الهيئة مما أضاع حقوق اعضاء 
هيئة التدريب وأدى إلى أن تسود 
روح التفرقة ب���ني العاملني في 
املعه���د نتيجة لع���دم تطبيق 
القوانني بعدال���ة وحيادية وان 
الشعور بالغنب وضياع احلقوق 
جعل املدربني يشعرون باالحباط 
الش���ديد. وأوضح املدربون ان 
مدير املعهد ومساعده رفضوا كل 
محاوالت النصح الودية كما انهم 
أصروا على فرض رأيهم وجتاوز 
اللوائح والقوانني مس���تخدمني 
عبارات »اللي مو عاجبه يشتكي 

بالهيئة«.

أعضاء هيئة تدريب حاصلني على 
شهادات عليا في املعهد.

6 � عمل جتدي���د للمناصب 
اإلش���رافية كل س���نتني يعقبه 
عمل تدوير لنفس األشخاص، ما 
يضيع فرصة شغل هذه الوظائف 

للمدربني اآلخرين.
7 � تكرار منح دورات خارجية 
لنفس أعضاء اإلدارة لعدة سنوات 
حتى وصل األمر الى ان تكرر سفر 
اثنني او 3 أشخاص بنفس الدورة 
وذلك للسياحة وممارسة رياضة 
الغوص في شرم الشيخ، وذلك 
بالتنس���يق مع بعض الشركات 

املنظمة لهذه الدورات.
8 � تكرار األس���ماء نفس���ها 
لتدريس الفصل الصيفي وحرمان 
آخرين، وتدري���س أعضاء من 
اإلدارة فصل ميداني بتخصص 
يختلف متاما ع���ن تخصصهم 
وحرمان املدربني لهذا التخصص 
من التدريس بحجة عدم وجود 

ميزانية بالهيئة.
9 � استمرار الضغط الصادر 
من اإلدارة على بعض املدربني كل 
نهاية فصل وذلك بطلب جناح 
طلبة معينني قد سبق رسوبهم 
وتغيير درجاتهم حتى وصل األمر 
الى زيادة بعض الطلبة أكثر من 
درجة الشهر على حساب الطلبة 
اآلخرين الذين ليس لهم إال اهلل 

سبحانه وتعالى.
10 � حصول أكثر من 97% من 

التفصيلي���ة )عملي، حتريري، 
املقابل���ة( للمقبولني، واالكتفاء 
بكتابة الدرجة النهائية، بعكس 
غي���ر املقبولني، »ما يس���تدعي 
طل���ب نس���خ م���ن االختبارات 
التحريري���ة للمقبولني، للتأكد 
من عدم وج���ود تالعب والعمل 
الشفافية، حتى أصبحت  مببدأ 
بعض األقسام تشمل أوالد العم 
واخل���ال واألصدقاء من أعضاء 

هيئة التدريب.
5 � اختي���ار جميع ش���اغلي 
الوظائف اإلشرافية في اإلدارة من 
قسم واحد حتديدا وذلك لوجود 
عالقة صداق���ة وطيدة جتمعهم 
في ديوانية واحدة ألحد املدربني 
السابقني في املعهد ضاربني عرض 
احلائط بش���روط األقدمية في 
الدرجة والكفاءة مع العلم بوجود 

نائب املدير العام لقطاع التدريب 
بعد عجز مدير املعهد عن حلها 
خصوصا بعد اجتماعه بجميع 

أساتذة القسم املذكور.
3 � اختيار رئيس قسم سابق 
ورئيس املكتب الفني ألكثر من 
دورة ويتمتع بتفرغ علمي حاليا 
ألحد مناصب مساعدي املدير مع 
العلم انه لم ينه تفرغه العلمي 
الش���للية  احلالي، ما يدل على 
الوظائف  الواضحة في اختيار 
اإلشرافية في املعهد واقتصارها 
على مجموعة محددة مقربة من 

مدير املعهد ومساعده احلالي.
4 � وجود جتاوزات في جلان 
تعيينات أعضاء هيئة التدريب، 
وذلك بتكرار أسماء األعضاء في 
هذه اللجان لعدة سنوات من غير 
تغيير، وع���دم تدوين الدرجات 

محمد هالل الخالدي
أعرب عدد من أعضاء هيئة 
التدري���ب العاملني ف���ي املعهد 
العامة  التابع للهيئة  الصناعي 
التطبيق���ي والتدريب  للتعليم 
عن حالة االس���تياء الشديد، ما 
اعتبروه ظلما وتعسفا ومخالفات 
إدارة املعهد،  صارخة تقوم بها 
خاصة عند التعيني في الوظائف 
اإلش���رافية، حيث تتعمد إدارة 
املعهد مخالفة ش���روط سنوات 
اخلب���رة والتخصص بحس���ب 
قولهم، وناش���دوا في شكواهم 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود ومدير 
عام التطبيقي د.يعقوب الرفاعي 
ورئي���س رابطة أعض���اء هيئة 
التدريب م.محمد احلامت التدخل 
لوضع حد لهذه املخالفات والتي 

حددوها بالتالي:
1 � وجود جداول وهمية لبعض 
شاغلي الوظائف اإلشرافية بحيث 
يصل عدد املشرفني على الورشة 
في احلصة الواحدة من 3 الى 4 
مدربني في وقت واحد من ضمنهم 
عضو في اإلدارة والباقي مدربون 
أجانب، وذلك لشراء سكوتهم عن 
عدم تدريس احلصص من قبل 

هذه اإلدارة العريقة.
2 � اختيار رئيس قسم حال 
ألحد مناصب مس���اعدي املدير 
له مش���اكل مع أكثر من نصف 
عدد أفراد قسمه وقد وصلت الى 

فصال دراسيا حافال.
وقال العن���زي ان املجلس 
التأسيس���ي سيفتح  الطالبي 
ابوابه ام���ام اجلموع الطالبية 
االس���بوع اجلاري وذلك بعد 
تس���لم موقع مق���ره اجلديد 
داخل احل���رم اجلامعي وذلك 
الستقبال شكاواهم واقتراحاتهم 
ليتسنى للمجلس التحرك عليها 
والوق���وف على حل مش���اكل 
اقتراحاتهم،  الطالب وتبن���ي 
مشيرا الى ان املجلس الطالبي 
بصدد افتتاح موقعه االلكتروني 
قريب���ا ليكون مبتن���اول كل 
اجلموع الطالبية وذلك لالعالن 
عن كل انشطة وحتركات العمل 
الطالبي الرس���مي، مشيرا الى 
املقر واملوق���ع االلكتروني  ان 
يعتبر اجنازا سيس���تفيد منه 
الطالب واملجال���س الطالبية 
املقبلة كعهده من اجل ان يكون 
للتمثيل الطالبي الرسمي شأن 
رسمي في التعامل مع الطالب 
واالدارة اجلامعية ومؤسسات 

املجتمع املدني.

وطالبي واجناز يحس���ب لكل 
املنتس���بني من طالب وادارة 
اجلامعة بفرع الكويت، وان ادارة 
الفرع س���تضع امكانياتها من 
اجل تنظيم واجناح االنتخابات 
الطالبي���ة املقبلة وعلى ضوء 
ذلك مت حتدي���د اجتماع اليوم 
يجمع املجل���س وادارة الفرع 
لتحدي���د كل أولويات تنظيم 
العملية االنتخابية وموعدها 

في الوقت املناسب.
واوضح العن���زي انه قد مت 
خالل االجتم���اع التباحث حول 
آلية وضع خطة عمل مقدمة من 
قبل املجلس الطالبي التأسيسي 
كممث���ل للجموع الطالبية حيث 
انش���طة  مت االتفاق على تقدمي 
الطالبية  علمية داعمة للجموع 
بكل التخصصات للفصل احلالي، 
مشيرا الى ان ادارة اجلامعة متفهمة 
جدا حول توسيع مجال االنشطة 
االجتماعية والثقافية والرياضية 
الطالبية البراز مهاراتهم الفردية 
واجلماعية حيث سيعلن قريبا 
عن باكورة تلك االنشطة ليكون 

آالء خليفة
الطالب���ي  عق���د املجل���س 
التأسيس���ي ف���ي اجلامع���ة 
العربي���ة املفتوح���ة اجتماعا 
اس���تثنائيا مع ادارة اجلامعة 
� ف���رع الكويت بحضور مدير 
اجلامعة د.ط���ارق فخر الدين 
ورئيس وحدة الشؤون الطالبية 
د.عبداهلل الشحومي حيث تخلل 
االجتم���اع مناقش���ات طالبية 
واكادميية ابرزها وضع خطة 
عمل لالنشطة الطالبية للعام 
الدراسي للفصل االول مقدمة 
من املجلس الطالبي التأسيسي 
باالضافة الى مناقش���ة بعض 
املشكالت الشخصية واجلماعية 
الت���ي تواج���ه الط���الب بكل 
التخصصات، وخالل االجتماع 
مت حتديد اجتماع اس���تثنائي 
م���ع ادارة اجلامعة خالل يوم 
االثنني املقب���ل من اجل وضع 
خطة جديدة النتخابات املجلس 
الطالبي املقبلة وحتديد موعدها 
من جديد بعدم���ا مت تأجيلها 
مبوعدها السابق في 14 الشهر 

املاضي.
وأك���د ام���ني س���ر املجلس 
الطالبي التأسيس���ي مس���اعد 
الطالبي  ان املجلس  العن���زي 
التأسيس���ي يبقى على عاتقه 
اكمال مس���يرته النقابية حتى 
يتم حتديد االنتخابات الطالبية 
املقبلة بحسب الالئحة التنظيمية 
املعتمدة من قبل االدارة اجلامعية 
التأسيسي  واملجلس الطالبي 
خصوصا وان االدارة اجلامعية 
مبديرها د.ط���ارق فخر الدين 
اكدت خالل اكثر من مناس���بة 
ان الالئحة التنظيمية للمجلس 
الطالبي استحقاق دميوقراطي 

تشكيل »لجنة الشكاوى« الجامعية 
صمام أمان للنظر في التظلمات

محمد هالل الخالدي
اك���د املنس���ق العام 
املس���تقلة  للقائم���ة 
العربي���ة  باجلامع���ة 
النبهان  املفتوحة فواز 
ان اجلموع الطالبية باتت 
متعطش���ة لالنتخابات 
التي س���تقام  األول���ى 
داخل حرم اجلامعة بفرع 
الكويت خصوصا انه قد 
اصبح استحقاقا طالبيا 
دميوقراطيا يتواكب مع 

دميوقراطية الكويت من دستورها ولوائحها ونظمها في 
كل اجلامعات واملعاهد احلكومية واخلاصة التي سبقتنا 
في انتخاباتها الطالبية، خصوصا ونحن نترقب االنتهاء 
من حتديد املوعد الذي ستعقد به االنتخابات الطالبية 
األول���ى للمجلس الطالبي من قب���ل االدارة اجلامعية، 
مش���يرا الى ان القائمة املستقلة على استعداد للتأكيد 
على انها على قدر املس���ؤولية من اجل اجناح العرس 
االنتخابي حتى لو تطلب االمر التوقيع على ميثاق شرف 
مع القوائم الطالبية املنافس���ة من اجل شرف التنافس 

واالبتعاد عن مظاهر العنف.
وقال النبهان ان قيادات القائمة يواجهون ضغوطات 
طالبية للتحرك حول اقرار االنتخابات ولكن من وجهة 
نظرن���ا يجب ان ننتظر لنرى ما ستس���فر عنه نتائج 
لقاءات املجلس الطالبي التأسيسي واالدارة اجلامعية، 
مش���يرا الى ان اي اصوات نشاز من خارج هذا االطار 
فلن تقب���ل خصوصا بعدما ش���كلت االدارة اجلامعية 
»جلنة الش���كاوى« وهي مبثابة صم���ام األمان للنظر 
في التظلم���ات املقدمة من قبل الطالب او اعضاء هيئة 
التدريس او االداريني من اجل قمع اية مظاهر ميكن ان 
تعرقل س���ير العمل في العملية االكادميية والطالبية 

ومنها االنتخابات الطالبية.

فواز النبهان


