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النفيسي: تطوير الجانب األكاديمي للتطبيقي يأتي على قمة األولويات
خالل حفل استقبال المهنئين بتعيينه مديرًا عامًا لـ »التطبيقي«

)سعود سالم(د.النفيسي ود.الرفاعي وسهام العنزي والزميل محمد اخلالدي د.النفيسي ود.الرفاعي مع نواب املدير العام د.يعقوب الرفاعي ود.عبدالرزاق النفيسي في حديث باسم

الخضري: الطعن في ذمم العاملين بالشؤون المالية مرفوضتسكين 90 مدرسًا من الكادر العام إلى الخاص بـ »التطبيقي«
محمد الخالدي

أعل��ن أمني س��ر مجلس إدارة الهيئ��ة العامة للتعلي��م التطبيقي 
والتدري��ب د.فيصل احلماد ان مجل��س اإلدارة اعتمد في اجتماعه 
األخير تس��كني 90 مدرس��ا فقط من الكادر العام الى الكادر اخلاص 
مم��ن تنطبق عليهم ش��روط التس��كني وهي مضي س��نتني خبرة 
فعلي��ة في الهيئة م��ع تقريرين س��نويني بدرجة امتي��از وعلى ان 
يس��كن من تنطبق عليه الش��روط اعتبارا من إقرار مجلس اإلدارة 
بتش��كيل اللجنة باجتماع رقم 117 بتاريخ 2010/2/3، موضحا ان من 
لم يستوف شروط التسكني س��يتم تسكينه بعد استيفائه لشروط 

ومتطلبات التسكني بعد صدور القرار في حينه.
وأض��اف د.احلماد ان مجلس اإلدارة أوص��ى بضرورة االلتزام 
بعدم تعيني مدرسني على الكادر العام مجددا، وااللتزام بال� 90 حالة 

املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
وبني ان املجلس قد وافق على ترقية 10 من أعضاء هيئة التدريس 
وهم: د.عبداهلل عيس��ى احلداد، د.احمد عبداهلل العوضي، د.تريس��ا 
ماي ليشر، د.خديجة ياسني العلي، د.احمد جعفر الكندري، د.سهام 
احمد درويش، د.مهدي حسن العجمي، د.بدر عطية الشمري، د.بدر 

ناصر اخللف ود.بدر نادر علي سردار.

محمد هالل الخالدي
وصف رئيس قس��م تكنولوجيا التعليم بكلية التربية األساس��ية � 
هيئة التعليم التطبيقي د.ب��در اخلضري التصريحات التي تخرج بني 
فترة وأخرى للطعن في ذمم بعض العاملني في اإلدارة املالية بالتطبيقي 
بأنه��ا عبث وال تس��تند إلى دليل، قائال إن الطع��ن في ذمم الناس أمر 
مرف��وض وال يجوز ش��رعا وال أخالقيا، فمن لدي��ه دليل على وجود 
جتاوزات فعليه واجب أن يتقدم بها إلى النيابة العامة ال أن يرمي الناس 
بالباط��ل، فالعاملون بهذه اإلدارة هم أهلن��ا وإخواننا ومن غير الالئق 
تش��ويه س��معتهم بهذه الصورة بكالم مرسل ومن دون دليل، بحيث 

بدأت تطلق تعابير ومفردات غير صحية بعيدة عن االختالف الصحي 
ف��ي وجهات النظر داخل العمل الوظيفي، واصبح ديدنهم الدخول في 
احلياة اخلاصة للعامل��ني بها والتي يجب عدم االقتراب منها. وأضاف 
د.اخلض��ري أن العامل��ني ف��ي االدارة املالية في التطبيق��ي غالبيتهم 
كويتي��ون ويقدم��ون خدمات كبيرة ألكثر من 40 أل��ف طالب وطالبة 
وأكثر من 2000 عضو هيئة تدريس وتدريب وإداريني، ومن الطبيعي 
أن يكون في هذا اجلهد البشري الكبير بعض االخطاء غير املقصودة، 
وإصالحه��ا يتطلب بالتأكيد بعض الوق��ت، أما الطعن في الذمم واتهام 

الناس بالباطل فهذا أمر آخر لم نعتد عليه في الكويت.

قبول 60 طالباً وطالبة في الجامعات المصرية
القاهرة ـ هناء السيد

أعلن رئي��س املكتب الثقافي د.عيس��ى األنصاري عن قب��ول 60 طالبا 
وطالبة من احلاصلني على شهادة ثانوية املعدل التراكمي »الثانوية الشاملة« 
والذين متت املوافقة على قبوله��م بالكليات املوضحة قرين كل منهم. ودعا 
الطلبة الى س��رعة سداد »500 جنيه مصري« رسوم قدم املؤهل عن كل عام 
دراسي سابق عن العام 2010 مع سداد مبلغ )100 جنيه مصري( قيمة شراء 

مظروف من اإلدارة العامة للوافدين، وفيما يلي األسماء:

ابراهيم غازي زايد فهد املطيري 
� احلقوق � جامعة بني س����ويف، 
احمد طالب جابر بخيت � احلقوق � 
جامعة اسيوط، احمد فنيطل سحلي 
محمد الديحاني � احلقوق � جامعة 
املنصورة، اسمير عقيل بدر صقيه 
اخلالدي � احلقوق � جامعة حلوان، 
بدر عبدالرزاق حمود احمد حمود 
العنزي � احلقوق � جامعة املنصورة، 
براك مهيزع حزام مجبل بريكان � 
احلقوق � جامعة املنوفية، تراحيب 
محسن سالم كروز العجمي � احلقوق 
� جامعة االس����كندرية، جابر علي 
مريع عل����ي القحطاني � احلقوق � 
جامعة عني ش����مس، حمد مرضي 

صالح نهار صياح العالطي � التجارة 
� جامعة بني سويف، حنان نصيف 
جاسم املش����هداني � احلقوق فرع 
الس����ادات � جامعة املنوفية، خالد 
 � خلف نحيطر عصلب الضفيري 
احلقوق � جامعة عني شمس، خالد 
رحيم باتل مفلح املطيري � احلقوق � 
جامعة اسيوط، خالد مشعان جدعان 
خشيم مشعان املطيري � احلقوق 
� جامع����ة املنوفي����ة، داود صالح 
عبدالرحمن محمد الهندي � احلقوق 
� جامعة جنوب الوادي، دالل يوسف 
حسني عبدالوهاب غافل الفودري � 
احلقوق � جامعة حلوان، سارة مناع 
سحيم حزام حسني � رغبة بديلة � 

رغبة بديلة، سليمان خلف سلمان 
عميد هميجان احلسيني � احلقوق 
� جامعة املنوفية، سليمان مطرود 
دواسي الفي الشمري � احلقوق فرع 
الس����ادات � جامعة املنوفية، سند 
مبارك سند بريكان نهار الهاجري � 
احلقوق � جامعة بني سويف، صابح 
احمد محمد النصراهلل � احلقوق � 
جامعة اسيوط، صالح عبداهلل فالح 
عبيد الص����واغ � التجارة � جامعة 
املنصورة، صنت محمد صنيتان 
جويعد املطيري � التجارة � جامعة 
قناة السويس، طالل سالم قناص 
س����عود محمد النمران � احلقوق � 
جامعة القاه����رة، طالل مهال بندر 
مهال جديع املطي����ري � التجارة � 
جامعة املنوفية، عايد سعد مطلق 
سعد بن خشمان الهاجري � احلقوق 
� جامعة االس����كندرية، عبدالعزيز 
مبارك ذياب العزم����ي � احلقوق � 
جامعة عني شمس، عبداللطيف فهد 
الفي خمسان مانع العنزي � رغبة 
بديلة � رغبة بديلة، عبداهلل احمد 

عبدالقادر محمد عبدالقادر السرحان 
� احلقوق � جامعة اسيوط، عبداهلل 
حسن عبدالرضا عبدالكرمي شمساه 
� احلقوق � جامعة االسكندرية، علي 
رفدي فارس علي الطيب املطيري 
� رغبة بديل����ة � رغبة بديلة، علي 
ناصر محمد رويع����ي � التجارة � 
جامعة طنطا، فاطمة جمال عباس 
حس����ني احمد الش����طي � العلوم � 
جامعة االسكندرية، فايز عشوي 
مطلق السبيعي � احلقوق � جامعة 
القاهرة، فهد براك قبالن براك عواد 
قبيل العازم����ي � التجارة � جامعة 
بنها، فهد الفي خمسان مانع العنزي 
� احلقوق � جامعة اس����يوط، فهد 
ماطر فالح عواد دريويش العازمي � 
التجارة � جامعة حلوان، فهد ناصر 
فنيس ش����داد العجمي � احلقوق � 
جامعة حلوان، فواز حطاب حاجم 
حسن الشمري � احلقوق � جامعة 
املنص����ورة، فواز س����يف صالح 
منور املطيري � احلقوق � جامعة 
اسيوط، فواز منصور طالع سعيد 
العلوه العنزي � احلقوق � جامعة 
عني شمس، فؤاد سالم فهد املالك � 
احلقوق � جامعة املنصورة، ماجد 
علي عربود شنوف الراشد البذالي � 
احلقوق � جامعة بنها، محسن مجبل 
محمد علي منير العازمي � احلقوق 
� جامعة املنوفية، محمد بتال محمد 
جازع سيف دايل الدوسري � احلقوق 
� جامعة بني سويف، محمد خلف 
عبداهلل جاراهلل هادي احلس����يني 
� احلقوق � جامعة القاهرة، محمد 
س����المة نزال دريبي علي احمليني 
العنزي � احلقوق � جامعة حلوان، 
محمد سيد حمزة سيد فخري سيد 
هاشم � احلقوق � جامعة اإلسكندرية، 
محمد طالب جابر بخيت � احلقوق 
� جامعة اس����يوط، محمد عبداهلل 
اجعيثن شجاع احلربي � احلقوق � 
جامعة املنصورة، مرمي دعيج خليفة 
عبداهلل سويدان � احلقوق � جامعة 
االسكندرية، مشعل حمد احمد حمود 
العنزي � التجارة � جامعة املنصورة، 
مشعل راضي سعد راضي العازمي 
� التجارة فرع االسماعيلية � جامعة 
قناة السويس، مشعل عبيد شديد 
نافل املطي����ري � احلقوق � جامعة 
اسيوط، مشعل يوسف مراد مبارك 
الش����طي � احلق����وق � جامعة بني 
سويف، ناصر خميس طلق خليف 
عقاب � احلقوق � جامعة بنها، ناصر 
مرعي ناصر رداد � احلقوق � جامعة 
اسيوط، ناصر هايف نايف عايش 
زيد العازمي � التجارة � جامعة عني 
شمس، نايف خميس الفي خمسان 
مانع العن����زي � احلقوق � جامعة 
اسيوط، نورا عبداهلل محمد خليفة 
علي العصفور � متريض � جامعة 
االسكندرية، هيثم محمود سيد رجب 
س����يد عبداهلل الرفاعي � احلقوق � 

جامعة أسيوط.

محمد هالل الخالدي
أش���اد مدير عام الهيئة العام���ة للتعليم التطبيق���ي والتدريب 
د.عبدالرزاق النفيسي بجهود املدير العام السابق د.يعقوب الرفاعي 
طوال فترة توليه مسؤولية إدارة الهيئة باقتدار، وأثنى على جميع 
العاملني بالهيئة من أعضاء هيئة تدريس وتدريب وإداريني وفنيني. 
جاء ذلك خالل حفل اس���تقبال املهنئني الذي أقامته الهيئة مبناسبة 
تس���لم د.عبدالرزاق النفيس���ي مهام عمله اجلديد صباح أمس في 
املقر الرئيسي إلدارة الهيئة بحضور املدير العام السابق د.يعقوب 
الرفاعي ونواب املدير العام د.مشعل املشعان ود. عبداهلل الكندري 
ود. عبدالعزيز تقي وصباح البحر وسعاد الرومي والعمداء واملديرين 
ومديرة العالقات العامة بالهيئة سهام العنزي. وفي كلمة للصحافيني 
أكد د.عبدالرزاق النفيس���ي على أن هن���اك رغبة صادقة في عملية 
تطوير برامج التدريس والتدريب في الهيئة، فالتركيز على اجلانب 
األكادميي يأتي في قمة األولويات بالنس���بة لي، وسوف نوجه كل 
جهودنا في تنمية وتطوير هذا اجلانب املهم بكل جوانبه سواء عضو 

هيئة التدريب أو التدريب أو املنهج الدراس���ي أو الطالب، وس���وف 
نحاول جاهدين أال ننشغل بالقضايا الهامشية عن عملنا األساسي في 
تطوير اجلانب األكادميي في هذا الصرح العلمي الكبير. وأكد كذلك 
ثقته بالعاملني في جميع إدارات وقطاعات الهيئة للعمل على ترسيخ 
هذا اجلانب وإصالح الوضع األكادميي للوصول إلى مخرجات ذات 
كفاءة عالية تخدم املجتمع وتلبي متطلبات خطة التنمية من العمالة 
املدربة واملؤهلة بصورة ممتازة. وأضاف قائال أنتهز هذه املناسبة 
ألوجه الشكر والتقدير ألخي وزميلي د.يعقوب الرفاعي على جهوده 
املتميزة واملخلصة خ���الل فترة توليه إدارة الهيئة بكل اقتدار، كما 
أش���كر جميع العاملني بالهيئة الذين وقفوا معه وساندوه للوصول 
بالهيئة إلى املكانة التي تستحقها من التميز. وأضاف »انني سعيد 
جدا بهذا اجلمع الطي���ب وأن ألتقي في أول يوم عمل لي في الهيئة 
بإخوان���ي وأخواتي العاملني بالهيئة فأنا لس���ت غريبا على الهيئة 
وإمنا أنا ابن الهيئة وأتشرف بزمالة جميع العاملني خلدمة الكويت 
واالرتقاء بهذا الصرح العلمي الكبير«. وأكمل قائال »انني أتش���رف 

بعالقات صداقة متميزة تربطني مع كثير من الزمالء في الهيئة وهذا 
أمر يبشر باخلير ويدعو للتفاؤل والراحة حيث أعرفهم وعملت معهم 
في السابق«. وختم د.النفيسي قائال بأننا نقدر ونثمن الدور الكبير 
لوسائل اإلعالم وس���وف يكون لنا لقاءات موسعة مستقبال نسلط 

فيها الضوء على أهم االجنازات«.
ومن جانبه أثنى مدير عام الهيئة السابق د.يعقوب الرفاعي على 
زميله د.عبدالرزاق النفيسي قائال »إنني سعيد هذا اليوم بالتواجد 
لتهنئة أخي وزميلي د.عبدالرزاق النفيسي على حصوله هذه الثقة 
الغالي���ة إلدارة الهيئة، وقد تزاملت مع���ه مرتني األولى عندما كنت 
مديرا إلدارة التطوير اإلداري في الهيئة وكان هو عميدا لكلية العلوم 
الصحية، والثانية عندما كنت عميدا لكلية الدراسات التجارية وكان 
هو نائبا للمدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث وعملنا معا بكل 
جد وإخالص وأعرف عنه متاما حرصه الكبير على االجناز والدقة 
ف���ي العمل وأمتنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته اجلديدة وأن 
تس���تمر هذه اجلهود املباركة التي ينتظرها منا املجتمع الكويتي«. 

وأض���اف د.الرفاعي إنني بذلت طوال الس���نوات األربع املاضية كل 
ما في وس���عي من جهود ملواصلة مس���يرة الهيئة وأمتنى أن أكون 
ق���د وفقت في هذه املهمة وأمتنى أن يواصل اإلخوان هذه املس���يرة 

ولألفضل بإذن اهلل. 
وم���ن جهته عبر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة 
د.معدي العجمي عن سعادته بهذه املناسبة مجددا التأكيد على الشكر 
والثناء جلهود مدير عام الهيئة السابق د.يعقوب الرفاعي املتميزة 
ودماثة خلقه مع اجلميع، ومؤكدا على ترحيب رابطة أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة واس���تعدادها ملواصلة التعاون مع إدارة الهيئة 
من أجل مصلحة أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلبة والطالبات، 
وش���دد د.العجمي على جهود الرابطة ودورها املساند إلدارة الهيئة 
ومتمنيا ملدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي التوفيق والسداد في 
مهمته اجلديدة مؤكدا أننا نعني ونعاون إدارة الهيئة حيث ان هدفنا 
جميعا واحد وهو خدمة الكويت وأبنائنا الطلبة واالرتقاء بالعملية 

التعليمية في هذا الصرح العلمي.


