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 د.عبداهللا الكندري ود.طه اجلاسر مع أعضاء االحتاد

 د.علي بومجداد

 هيثم الهاجري 

 أكد أن جمعية أعضاء هيئة التدريس خاطبت «ديوان الخدمة»

 حدد الرسوم الدراسية ونسب القبول في كل جامعة

 بومجداد: نرفض تأخر إقرار كادر المحاضرين اإلكلينيكيين 
والمدرسين المساعدين ومدرسي اللغات بالجامعة

 الهاجري: «األمانة العامة» تتحمل مسؤولية 
  تردي األوضاع وتأخر صرف الرواتب في الجامعة 

 «MSA» كامل: بدء قبول الطلبة في جامعتي 
  وسيناء للفصل الدراسي الثاني

 آالء خليفة
  أعلن ممثل اجلامعات اخلاصة 
بجمهورية مصر العربية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي حسني 
التســــجيل  كامل عــــن فتح باب 
للفصل الدراسي الثاني لهذا العام 
في جامعتي MSA (أكتوبر للعلوم 
احلديثة واآلداب) وجامعة سيناء 
اعتبارا من امس للطالب املصريني 
والعرب وباقي اجلنسيات وغير 
محددي اجلنسية في التخصصات 
املختلفة باجلامعتني حتى اكتمال 
األعداد املقررة مــــن قبل املجلس 

األعلى للجامعات مبصر.
  وعن التخصصات، قال انه في 
جامعة أكتوبــــر للعلوم احلديثة 
أماكــــن  واآلداب (MSA): هنــــاك 
محــــدودة فــــي الكليــــات التالية 
للفصل الدراسي الثاني وهي: كلية 
الهندسة وتشمل تخصصات هندسة 
معمارية وهندسة صناعية ونظم 
وهندسة اتصاالت وكهرباء وهندسة 
كمبيوتر. وكلية علوم احلاسوب 
وتشمل تخصصات علوم احلاسب 
وهندسة البرمجيات وكلية علوم 
اإلدارة، وتشمل تخصصات تسويق 
ومعامالت دوليــــة وإدارة أعمال 

ونظم واقتصاد ومحاسبة.
  ويحصل الطالب على شـــهادة 
معتـــرف بها من املجلـــس األعلى 
للجامعات بجمهورية مصر العربية 
ومن جامعتي غرينيتش وميدلسيكس 
ببريطانيا حسب التخصص. وقال 
ان الطالب يحصـــل على عضوية 
النقابات املختلفة ويتمتع اخلريجون 
من الكلية بجميع املزايا التي يحصل 
عليها الطالب البريطاني ويحق لهم 
مواصلة دراستهم للحصول على 
املاجســـتير والدكتوراه في جميع 
أنحاء العالم. أما بالنسبة جلامعة 
سيناء فقال كامل ان اجلامعة تقبل 
الثاني  الدراســـي  الطالب للفصل 
للعام الدراســـي ٢٠١١/٢٠١٠ وتقبل 
الطالب املصريني بنســـبة اقل من 
٥٪ عن باقـــي اجلامعات اخلاصة 
مبصر وتشـــمل: كليـــة الصيدلة 
وكلية طب الفم واألســـنان وكلية 
الهندســـة بتخصصاتها: تخصص 
ميكانيكا ويضم شـــعبتي هندسة 
الطاقة وميكاترونيكس ـ تخصص 
كهربـــاء ويضم الشـــعب التالية: 

هندســـة قوى كهربائية وهندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت وهندسة 
احلاسب اآللي ـ تخصص هندسة 
مدنية ـ تخصص هندسة معمارية 
وكلية تكنولوجيا املعلومات وتضم 
تخصص علوم احلاسب وهندسة 
البرمجيـــات وتخصـــص علـــوم 
وتكنولوجيا احلاسبات وكلية إدارة 
الدولي وتضم  األعمال والتسويق 
تخصـــص إدارة أعمال وتخصص 
محاسبة وكلية تكنولوجيا اإلعالم 
وتضم تخصص صحافة وتخصص 
إذاعة وتلفزيون وتخصص اتصاالت 
تسويقية (تشمل العالقات العامة 
واإلعالن). واجلامعة تقبل الطالب 
املصريني فـــي جميع التخصصات 
بنسبة أقل ٥٪ عن باقي اجلامعات 
اخلاصـــة مبصر. أمـــا الطالب من 
باقي اجلنســـيات وغيـــر محددي 
اجلنســـية فيتم قبولهم بنســـبة 
٦٠٪ في كليات الصيدلة واألسنان 
والهندسة، والرسوم الدراسية تسدد 
باجلنيه املصـــري جلميع الطالب 
على فصلني دراســـيني. بالنســـبة 
للطالب احلاصلـــني على الثانوية 
املوحدة الدور الثاني من الكويت، 
البد من إحضار بيان الدرجات للدور 
األول حتى ميكن احتساب النسبة 
املئوية من الشهادتني (الدور األول 
+ الـــدور الثاني)، وذلك حســـب 
تعليمات مجلس اجلامعات اخلاصة 
مبصر. ونصح كامل الطالب بعدم 
التصديقات علـــى األوراق إال بعد 
احتساب املعدل في مصر وعند قبول 
املعدل في التخصص املطلوب، يقوم 
الطالب بالتصديقات املطلوبة وسداد 

الرسوم الدراسية.

 MSA جدول حول الرسوم الدراسية في جامعة 
 الطالب غير المصريين (دوالر أميركي)  الطالب المصريون (جنيه مصري)  اسم الكلية 
 ٣٤٠٠  ١٤٥٠٠  الصيدلة 

 ٣٧٠٠  ١٥٠٠٠  طب األسنان 
 ٢٨٠٠  ١٤٥٠٠  التكنولوجيا احليوية 

 ٣٠٠٠  ١٤٠٠٠  الهندسة 
 ٢٥٠٠  ١٢٠٠٠  علوم احلاسوب 
 ٢٥٠٠  ١٢٠٠٠  إدارة األعمال 

 ٢٥٠٠  ١٢٠٠٠  اإلعالم 
 ١٩٠٠  ١٠١٢٠  اللغات والترجمة 

 رسوم الشهادة البريطانية بالجنيه اإلسترليني للطالب المصريين وغير المصريين 
 الفرقة الخامسة  الفرقة الرابعة  الفرقة الثالثة  الفرقة الثانية  الفرقة األولى  الكلية 

 ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٤٠٠  صيدلة ـ هندسة 
 -  ٢٥٠  ٢٥٠  ٢٥٠  ٣٥٠   علوم حاسب ـ إعالم ـ علوم إدارة 

 -  ٢٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٤٠٠  تكنولوجيا حيوية 

 كيفية احتساب الشهادة الثانوية الكويتية (نظام المعدل التراكمي) 
 الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الصف العاشر  الشهادة  

 ٦٠٪  ٣٥٪  ٥٪  الثانوية نظام الثالث سنوات 
 ٦٠٪  ٤٠٪  -  الثانوية نظام العامني 

 ١٠٠٪  -  -  الثانوية نظام العام الواحد 

 نسب القبول للطالب المصريين والعرب واألجانب 
 الطالب العرب أو األجانب  الطالب المصريون  الكلية 

 ٦٥٪  ٧٥٪  الصيدلة ـ األسنان 
 ٦٥٪  ٦٧٪  الهندسة 

 ٦٢٪  ٦٢٪  علوم احلاسوب 
 ٦٤٪  ٦٤٪  التكنولوجيا احليوية 

 ٦٠٪  ٦٠٪  اإلعالم ـ إدارة األعمال ـ اللغات والترجمة 

 نسب القبول في جامعة سيناء 
 الحد األدنى للقبول  الكلية  م 
 ٧٠٪  الصيدلة والتصنيع الدوائي  ١ 
 ٧٠٪  طب الفم واألسنان  ٢ 
 ٦٢٪  العلوم الهندسية  ٣ 
 ٥٧٪  تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسب  ٤ 
 ٥٥٪  إدارة األعمال والتسويق الدولي  ٥ 
 ٥٥٪  تكنولوجيا اإلعالم  ٦ 
 ٥٥٪  العالقات اإلنسانية (قسم اللغة اإلجنليزية)  ٧ 

 آالء خليفة
  أعرب نائب رئيس جمعية أعضــــاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويــــت د.علي بومجداد عن اســــتغرابه من تأخر تطبيق كادر 
احملاضرين اإلكلينيكيني واملدرسني املساعدين ومدرسي اللغات 

باجلامعة حتى اآلن رغم اقراره منذ ما يقارب ٧ شهور.
  واعتبر د.بومجــــداد ان املماطلة في اقرار الكادر أمر ال ميكن 
الســــكوت عنه وان هذا الكادر ينبغي ان يكون للكويتيني وغير 
الكويتيني على حد سواء حيث ان التمييز أمر غير مرغوب فيه 
أكادمييا ويسيء جلامعة الكويت، كما ان التسكني يجب ان يتم 

وفق أصول أكادميية متعارف عليها.
  وأشار د.بومجداد الى اخلبر الذي مت نشره في احدى الصحف 
احمللية من ان هناك نية إلعادة صياغة الكادر من جديد، وإذا ما 
صح ذلك اخلبر فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس تطالب ديوان 

اخلدمة املدنيــــة واإلدارة اجلامعية باطالع جمعية اعضاء هيئة 
التدريس على الصيغة املقترحة اجلديدة قبل اقرارها للوقوف على 

أهم التعديالت وذلك قبل طرحها للنقاش في مجلس الوزراء.
  وبّني د.بومجــــداد ان جمعية اعضاء هيئــــة التدريس قامت 
مبخاطبة ديوان اخلدمة املدنية بكتاب رسمي طالبت فيه بعقد 
اجتماع عاجل معها للوقوف على أسباب تأخير التطبيق ولشرح 
وجهة نظر املدرســــني املساعدين ومدرسي اللغات واحملاضرين 
اإلكلينيكيني في هذا اخلصــــوص ولكن لم يصلنا رد او حتديد 

موعد حتى اآلن.
  وتؤكد اجلمعية على ضرورة االنتهاء من اقرار كادر احملاضرين 
اإلكلينيكيني واملدرســــني املساعدين ومدرسي اللغات باجلامعة 
أســــوة مبا مت اقراره مــــع نظرائهم في الهيئــــة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب. 

 أكــــد رئيس نقابة العاملني باجلامعة هيثم الهاجري أن اخللل الذي 
مازالت اجلامعة تعاني منه ســــببه الرئيسي األمانة العامة بشكل عام 
واألمني العام بشكل خاص، خصوصا ان مشاكل برنامج صرف الرواتب 
لم حتل حتى هذه اللحظة وهو دليل كاف على سوء إدارة األمانة العامة 

باجلامعة.
  وبني الهاجــــري أننا كنا نتوقع من األمانــــة العامة ولو للحظة ان 
متلك اجلرأة األدبية على االعتراف بخطئها وأال تلقي باللوم جزافا على 

املوظفني لسوء ادارتها وعدم حتملها ملسؤولياتها.
  وأوضــــح الهاجري أن األمني العام تناقض مع نفســــه في تصريح 
خاص الحدى الصحف عندما قال في البداية إن مشكلة الرواتب إدارية 
ثم يقول وبنفس املكان إن اللجنة التي مت تشكيلها فنية، وهذا يعني ان 
اللجنة متناقضة االختصاص، فكيف للجنة فنية أن تراجع أمرا إداريا؟! 
وزاد الهاجري أن هذا التناقص ما هو إال سلســــلة من التناقضات التي 

تتصدر بطوالتها األمانة العامة وهناك أمثلة على التناقضات السابقة 
على جملة من القضايا على ســــبيل احلصر عندما أصدر األمني العام 
قراره وبتعمد بنقل رئيس قســــم الرواتب فقــــط ألنه عضو بالنقابة، 
وخرج االمني العام وصرح بأن هذا النقل طبيعي وجزء من سياســــة 
التدوير التي وحتى هذه اللحظة لم يتم نقل اي رئيس قسم آخر، وهو 
مــــا يؤكد لنا أن األمني العام بدأ بتصفية حســــاباته مع أعضاء مجلس 
إدارة النقابــــة، ونحن نقول له إن القضاء الكويتي النزيه هو الفيصل 
بيننا بأي إجراء تتخذه وســــوف تتخذه فنحن في دولة مؤسســــات ال 

نهاب التهديد ولكننا نحترم الدستور والقانون.
  وشكر الهاجري القوى الوطنية املتمثلة في النقابات احلرة وقوى ١١/١١ 
التي شهادتنا فيها مجروحة فموقفهم من التدهور الذي أصاب اجلامعة 
من خالل األمانة العامة دليل على أن ما ذهبنا إليه واضح أمام اجلميع 

وهدفنا واحد وواضح وهو محاربة املفسدين في جامعة الكويت. 

 حسني كامل

 د.بهيجة بهبهاني

 محمد هالل الخالدي
  ذكرت العميد املساعد للشؤون 
الطالبيةـ  بنات د.بهيجة بهبهاني 
بكلية التربية االساسية ان اللجنة 
املعنية بدراسة تقرير مؤسسة 
توني بلير على النظام التعليمي 
بالكويت برئاســـتها انتهت من 
عملها وحددت سلبيات التقرير، 
حيث انـــه يالحظ ان معظم ما 
جاء فـــي التقرير من توصيات 
ومالحظات معروفة ومذكورة 
في الدراســـات السابقة وهي ال 
ترقى الى مســـتوى الدراسات 
التحليلية، بـــل هي جتميع ملا 
نشـــر عن ســـلبيات التعليم, 
وتقييم للوضع احلالي وجمع 
فقط للبيانات واملعلومات، ولقد 
اقتصر التقرير عند ذكر مخرجات 
التعليم اجلامعي على جامعـــة 
الكويت، واغفل مخرجات كليات 
الهيئة واجلامعـــات اخلاصــة.

  واضافـــت د.بهبهانـــي ان 
التقرير جتاهل ذكر كلية التربية 
االساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، رغم دورها 
املهم واالساسي في اعداد املعلمني، 
حيث يزيد عدد اعضاء الهيئات 
التدريسية والتدريبية فيها على 

٧٠٠ عضو، ويدرس فيه
  ا قرابة الـ ١٠٠٠٠ طالب وطالبة، 
كما ان التقرير لم يتضمن العديد 
من دراسات وحتليالت ملؤشرات 
احصائية تربوية اصدرتها وزارة 

وارتباط ضعف التحصيل العلمي 
بالضعف اللغوي.

الى    واشـــارت د.بهبهانـــي 
صعوبـــة تطبيـــق الكثير من 
التوصيات واملقترحات الواردة 
بالتقرير مثل: تدريب املعلمني 
اثنـــاء فتـــرة اخلدمـــة نظـــرا 
الرتباطهم بالدوام املدرسي، او 
اجبارهم علـــى ترك عملهم في 
التعليم، وهذه التوصية ال ميكن 
تنفيذها ملخالفتها القوانني التي 
تكفل حقوق املوظفني، وتشديد 
ضوابط قبول املتقدمني للدراسة 
في كليات اعداد املعلمني، وجعلها 
مقتصرة على النخبة من ذوي 
الشهادة  املرتفعة في  النســـب 
الثانوية، وهذا االمر ليس قابال 
للتطبيق مع وجـــود عروض 
النسب  اخرى منافســـة لذوي 

العالية من خريجي الثانوية.
الدولة    وطالبـــت د.بهبهاني 
بتشـــكيل جلنة عليـــا الصالح 
التعليم في مجلس الوزراء برئاسة 
ســـمو رئيس مجلـــس الوزراء 
وعضوية اعضاء هيئة تدريس 
من كليات التربية بالهيئــة العامة 
التطبيقـــي وجامعة  للتعليــم 
الكويـــــت واجلامعات اخلاصة 
العــداد دراســـة شاملـــــة عن 
التعليمي وتطويـــره  الوضــع 
واالرتقـــــاء به فهـــــــو حجـــر 
االساس في التنميـــة التي حترص 

عليها وتتطلع اليها الدولة. 

التربية مثل: املؤشرات التربوية 
للكويت سنة ٢٠٠٧، ومؤشرات 

غيرها من السنوات.
  واشارت د.بهبهاني الى عدم 
مراعـــاة التقرير خلصوصيات 
املجتمـــع الكويتـــي وعاداتـــه 
وتقاليده، ممـــا نتج عنه ايراد 
توصيات ومقترحات نظرية غير 
قابلة للتطبيق، مثل تخيير اولياء 
املدارس لتســـجيل  االمور بني 
اوالدهم في املدرســـة املناسبة 
وفق نتائـــج اداء تلك املدارس، 
كما اقتصر التقرير على االشارة 
العابرة الى تدني نتائج الطلبة 
الكويتيني في االمتحانات الدولية 
املعيارية فـــي القراءة والكتابة 
والرياضيـــات والعلوم، دون 
التنبيه على خطورة الضعف 
العربية،  اللغـــة  الشـــديد في 

 لم يراع خصوصيات المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده

 بهبهاني: تقرير بلير عن النظام التعليمي
  اقتصر على مخرجات الجامعة دون «التطبيقي» 

 الكندري: تعاون بين إدارة «التطبيقي» 
واالتحاد للتعرف على مشاكل الطلبة 

 آالء خليفة
  بحضور عدد من نواب مجلــــس األمة وأعضاء 
املجلس البلدي، وحضور نائب مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقــــي والتدريب د.عبداهللا الكندري، 
وعميد النشــــاط والرعاية الطالبية د.طه اجلاسر، 
والعميد املساعد للتوجيه الطالبي د.فهاد العجمي 
وعدد مــــن عمداء الكليات واملعاهد بالهيئة وجموع 
غفيرة من الطلبة، نظم االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة حفل عشــــاء على شــــرف اجلموع الطالبية 

مبناسبة فوزه مبقاعد الهيئة اإلدارية للعام النقابي 
٢٠١١/٢٠١٠. وعلى هامــــش احلفل وجه نائب املدير 
العام للخدمات األكادميية املساندة د.عبداهللا الكندري 
التهاني والتبريكات ألعضاء االحتاد حلصولهم على 
ثقة زمالئهم، مؤكدا ان ادارة الهيئة ستسخر طاقاتها 
للتعاون مع الهيئة اإلدارية اجلديدة لالحتاد بهدف 
التعرف أوال بأول على املشاكل والعراقيل التي ميكن 
ان تواجه الطالب والطالبات والعمل على وضع احللول 

السريعة واملناسبة لها والعمل على تذليلها.

 آالء خليفة
  أعلنت رئيسة اللجنة الطالبية في جمعية الشريعة أمثال العدواني 
عن انتهاء اجلمعية من توزيع اخلزائن «اللوكرات» على طالبات كلية 
الشريعة، حيث مت توزيعهم بطريقة سلسة وميسرة، مشيرة الى انه 

مت توزيع كل اخلزائن في أقل من يومني فقط.
  وأضافت العدواني انه يسعد اللجنة في جمعية الشريعة تقدمي جميع 

اخلدمات التي ستساعد طالبة الشريعة وتسهل عليها الدراسة. 

 «الشريعة»: االنتهاء من توزيع اللوكرات على الطالبات 


