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   عن دوراته  في يناير وفبراير

 ضمن أعمال المكتب في تشجيع العمل التطوعي

  الزائرات الصغيرات في كلية البنات الجامعية

 استضاف مكتب االستشارات والتدريب في كلية 
البنات بجامعة الكويت الطالبتني لولوة السبيعي 
(١٣ سنة) وغزالن السبيعي (١٢ سنة) من أكادميية 
االبداع وذلك بطلب منهما للتطوع باملساعدة في 
اعمال املكتب ملدة يوم واحد، حيث قامت الطالبتان 
باملســـاهمة في االعمال املكتبية وبعض االعمال 
االدارية البســـيطة، كما قدمتا استبيانا ملوظفات 
الكلية حول الدورات التي يرغنب ان يقدمها مكتب 

االستشارات والتدريب. 
  وبينت رئيس وحدة التدريب باملكتب االستاذة 
سعاد الشيخ انها تلقت رسالة من الفتيات عبرن 
فيهـــا عن رغبتهن في احلضـــور وجتربة العمل 
االداري، موضحة ان املكتب يدعم االفكار التي تندرج 
حتت بند «خدمة املجتمع» والتي يســـعى مكتب 

االستشارات والتدريب الى تطويرها وتشجيعها 
الى جانب الدورات التدريبية التي يقدمها.

  واوضحت الشيخ ان تلبية رغبة املتطوعات ما 
هي اال دعم وتعزيز للروح االيجابية لدى الشباب 
في مثل هذه االعمار حتى ميكننا كجهات حكومية 
وخاصة ان نســـاهم في عملية التنمية البشرية 
خللق جيل واع لديه الرغبة في التعلم وحتقيق 
طموحه، وبذلك نحصل على افراد يكون لهم الدور 

الفعال في البالد مستقبال.
  وذكـــرت الشـــيخ ان هذه البـــادرة من مكتب 
االستشارات والتدريب في كلية البنات اجلامعية 
في استقبال الزائرات الصغيرات ما هي اال بداية 
للكلية في تشجيع االعمال التطوعية والتنموية 

في خدمة املجتمع. 

 أعلن قسم التعليم املستمر عن فتح باب التسجيل 
لدورات يناير وفبراير مبينا مواعيد كل دورة ومكان 

انعقادها اضافة الى الرسوم احملددة لها.
  وأوضح ان التســـجيل واملتابعة يتمان خالل 

الفتـــرة الصباحية مـــن ٨٫٣٠ الـــى ١٢٫٣٠ ظهرا، 
وأنه ميكن للراغبـــني التواصل عن طريق البريد 
االلكتروني للقسم Ced-ku@hotmail.com وفيما 

يلي الدورات:

 لولوة السبيعي وغزالن السبيعي تقومان بإجناز أعمال مكتب العمل التطوعي

 مشاركة  طالبية 

 «أسقطنا ٢٠٠ طائرة للعدو، وبعدها بدقائق 
أضاف: أسقطنا حتى اآلن ٣٠٠ طائرة»، كلمات 
مازالت حتى يومنا هذا راسخة في ذهن الشعب 
العربي منذ حرب ١٩٦٧، وقد اشتهر بها املذيع 
أحمد سعيد الذي ذاع سيطه في تلك اآلونة من 
الزمن، حيث كان يغطي وقتذاك أحداث احلرب 
العربية ـ اإلســــرائيلية التي استمرت ٦ أيام، 
عاشها العرب على أنغام ما كان ينقله لهم سعيد 
من إجنازات للجيش العربي وصموده في وجه 
العدو وانتصاراته عليه، ليصعق العرب في 
آخــــر أيام احلرب بالنتيجة التي أدمت عيون 
الكثيرين أال وهي هزمية اجليش العربي وأثر 
الدمار الهائل الذي خلفته احلرب. مهما يكن فإن 
التغطية اإلعالمية للنزاع العربيـ  اإلسرائيلي، 
مازالت حتى يومنا هذا تتخذ منحنيني مختلفني، 
فمنهم من يظهر االنتصارات للمقاومة العربية 
في التصدي ومواجهة العدو بكل بسالة، ومنهم 
من ال يعير هذه االنتصارات أي اهتمام بل على 

العكس يولد فينا اإلحباط.
  ال تخلو أي محطة إعالمية من نقل وقائع 
النزاع العربي-اإلسرائيلي، فهذا الصراع بدأ 

من بداية العشرينيات من القرن املاضي.
  أما بالنســــبة إلى ما يبثه إعالمنا العربي 
حاليا فإنه ينقســــم إلى قســــمني، األول نراه 
يتجاهل بعض املمارسات العدوانية للجيش 
اإلسرائيلي ملا رسخته ممارسات الدول العظمى 
من مفاهيم وصور منطية تربط فيها مقاومة 
إســــرائيل باإلرهاب، وكأنه يخدم مصاحلها 

الشخصية وميكننا أن نلمس ذلك على أرض 
الواقع من خالل التجاهل الذي يعيشه الشعب 
العربي لهذه املسألة املهمة وكأنها قضية شعب 
واحد وليس قضية األمة العربية كلها، وهذا 
بالطبع سيولد لدى املستمع العربي حالة من 
عدم املطالبة بحقوقه، إضافة إلى عزوفه عن 
متابعة األحداث السياسية وتوجهه إلى وسائل 
إعالمية تشعره بالســــعادة والبعد عن الهم 
كأن يشاهد البرامج الفنية والدرامية وغيرها 
من الوســــائل الترفيهية. أما القسم اآلخر من 
وسائل اإلعالم فإنه يسعى إلظهار احلقيقة إلى 
كل العالم وليس فقط الوطن العربي ليزداد 
العالم تعاطفا مع القضية العربية، علما بأن 
القضاء على الكيان اإلســــرائيلي يعد مسألة 
عقائدية قرآنية «ســــورة اإلسراء اآليات ٤- 
٧» للعديد ممن يشاطرونها العداء، فمن غير 
املقبول بالنسبة لديهم ذكر أي سالم مع كيان 
غاصب. كما البد أيضا من مشــــاهدة ما تبثه 
الوسائل اإلعالمية اإلسرائيلية لنرى وجهة 
نظرهم، وهل هو واقع وصحيح ما تبثه هذه 
الوسائل أم أنها تسعى إلى تضليل احلقيقة.

  األمر املهم اننا مطالبون بأن نعرف كيف 
ننتقي األخبار اجلادة واملهمة لنستفيد منها 
قدر اإلمكان وال ندع األخبار الزائفة تؤثر فينا 
حتى ال نفقد عزميتنا ونسعى جاهدين لنقل 
األحداث بجرأة كبيرة دون تعتيم على احلقيقة 

لتصل الصورة بكل وضوح.
  ليندا عبدالرضا سعد  ـ جامعة الكويت ـ كلية اآلداب 

 الذي كان ال يقهر

 .. و«التطبيقي» تؤكد أحقية الدراسات الكيميائية في البكالوريوس

 الجمعية أهابت بالمسؤولين لسرعة إيقاف هذا األمر

  الخضر: ٧ أسباب دفعت جمعية التدريس بجامعة الكويت 
لرفض طرح بكالوريوس الهندسة الكيميائ ية في «التطبيقي»

مــــن إحدى  االعتمــــاد األكادميي 
املؤسسات العاملية املعتمدة مثل 
ABET لبرامج الدبلوم اخلاصة بها 
قبل الشــــروع في املطالبة بطرح 

برنامج للبكالوريوس.
  اســــتنادا إلى املبررات سالفة 
الذكر، فــــإن جمعية أعضاء هيئة 
الكويت تؤكد  التدريس بجامعة 
رفضهــــا لفكــــرة طــــرح برنامج 
بكالوريــــوس في الهندســــة في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
رفضا باتا، وتهيب باملســــؤولني 
واملعنيني بالدولة سرعة البت في 
التدخل  إيقاف هذا األمر وسرعة 
حفاظا على جودة التعليم العالي 
البالد. هذا وتناشد اجلمعية  في 
ديوان اخلدمة املدنية التفرقة بني 
بكالوريوس الهندسة التكنولوجية 
وبكالوريــــوس الهندســــة وعدم 
املساواة بني البرنامجني ملا لذلك 
من عواقب وخيمة على مستقبل 
التعليم الهندسي في البالد وكفاءة 

خريجيه. 

وبني أولئك الدارســــني في الهيئة 
والذين يحصلــــون على تدريس 
عملي فقط دون التعرض ملبادئ 
التصميم والنواحــــي األكادميية 
الدنيا ألي تعليم هندسي معتمد.

  ٥ - عدم وجود كلية للعلوم 
تعنى بتدريــــس مقررات العلوم 
األساســــية والطبيعيــــة لطلبة 
برنامج بكالوريوس الهندسة على 
أيدي أساتذة مختصني من حملة 
الدكتوراه، وكذلك عدم وجود كليات 
جامعية تعنــــى بتوفير املقررات 

اإلنسانية واألدبية.
  ٦ - إن إقرار برنامج تكنولوجيا 
الكيميائية ســــيكون  الهندســــة 
مدخال إلقرار برامج أخرى تهدف 
إلى تقليص دور كلية الهندســــة 
والبترول الرائد في خدمة املجتمع 
حيث تقدم برامج هندســــية ذات 

جودة عاملية.
  ٧ - كان من األولى أن تسعى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــــب إلى احلصــــول على 

قانون اجلامعات احلكومية اجلديد 
والعمل على إنشاء كليات جامعية 

جديدة للهندسة.
برنامــــج  وجــــود  إن   -  ٤  
بكالوريــــوس في الهيئــــة العامة 
سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص 
بــــني خريجي اجلامعــــة املؤهلني 
واحلاصلني على تعليم هندسي كمي 
ومهني مطابق للمواصفات العاملية، 

جامعية للهندسة كما هو معتمد 
ومتعارف عليه عامليا.

  ٢ - إن إقامة برامج للبكالوريوس 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب تتعارض أساســــا مع 
الرسالة األساسية والهدف الرئيسي 
من إنشاء الهيئة وهو تقدمي التعليم 
التطبيقي والتدريب، لذا فإنه من 
غير املعقول أن تقوم كلية تطبيقية 
أقصــــى ما ميكــــن أن متنحه هو 
التكنولوجية والعملية  الدراسة 
بتدريس برامج هندسية أكادميية 

على الصعيد اجلامعي.
  ٣ - زعزعــــة طلــــب ســــوق 
الهندســــة  العمل خلريجي كلية 
والبترول وخلق منافســــة غير 
شــــرعية بينهم وبــــني مخرجات 
الهيئة وحرمان سوق العمل من 
فئة الفنيني والتقنيني التي يجب 
أن توفرها الهيئة. وأنه في حال 
وجود طلب متزايد من سوق العمل 
حلملة بكالوريوس الهندسة، فإن 
اجلمعية تدعو إلى ســــرعة إقرار 

 آالء خليفة
  أكد رئيس جلنة الكليات العلمية 
بجمعية أعضــــاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.محمد اخلضر 
رفض اجلمعية التام لفكرة طرح 
برنامج بكالوريوس تكنولوجيا 
الهيئة  الكيميائية في  الهندســــة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وذلك بعد مناقشات مستفيضة من 
قبل اللجنة املعنية باجلمعية، وفي 
حضور أســــاتذة متخصصني في 
هذا املجال. وتؤكــــد اجلمعية أن 
رفضها جاء متوافقا متاما مع رفض 
مجلس القسم العلمي املختص في 
كلية الهندســــة والبترول وكذلك 
مجلــــس الكلية لفكــــرة طرح أي 
برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا 
الهندسة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وذلك ألسباب 
عدة نذكر منها على سبيل املثال 

ال احلصر: 
  ١ - أن تكــــون جميــــع برامج 
بكالوريوس الهندسة ضمن كلية 

 آالء خليفة
  استنكر عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.وليد العوضي تدخل عضو جمعية التدريس 
بجامعة الكويت د.محمد اخلضر في سياسات 
«التطبيقي» وتعرضه ملخرجات الهيئة ورفضه 
تطبيق برنامج بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة 
الكيميائيــــة في رغبة منه فــــي احتكار كلية 
البكالوريوس، مشيرا  الهندســــة لكل برامج 
إلــــى ان تصريح اخلضر بان طــــرح برنامج 
البكالوريوس في الهيئة يتعارض مع قانون 
إنشائها وهو تقدمي التعليم التطبيقي والتدريب، 

وهــــذا القول مناف للحقيقة والواقع حيث ان 
قانون إنشاء الهيئة منذ تقدميه كان ينص على 
إنشاء هيئتني مستقلتني هيئة للتعليم التطبيقي 
وأخرى للتدريب ولكــــن نظرا للظروف التي 
كانت متر بها البالد في تلك احلقبة أدت للعدول 
عن ذلك ودمجت الهيئتان بالشــــكل احلالي.  
وأوضح د.العوضي أن القول ان إقامة برامج 
للبكالوريوس في الهيئة من شأنه زعزعة طلب 
سوق العمل خلريجي كلية الهندسة والبترول 
وخلق منافسة غير شريفة بينهم وبني مخرجات 
الهيئة» يكرس مبدأ العنصرية والقبلية والفئوية 
من خالل السماح لشريحة دون أخرى لدراسة 

بكالوريوس الهندسة، وأن تتفرد كلية الهندسة 
باجلامعة بطــــرح البكالوريوس دون غيرها، 
متسائال عن املنافسة الشريفة التي يقال عنها 
إذا كان هناك متييز شريحة من أبناء الكويت 

على شريحة أخرى. 
  وأكد د.العوضي على أن مســــتوى كليات 
التطبيقي أفضــــل كثيرا من بعض اجلامعات 
اخلاصة ســــواء في الكويت أو الدول العربية 
والتي متنح درجة البكالوريوس في الهندسة، 
مؤكدا حق كلية الدراسات التكنولوجية على وجه 
اخلصوص في تطبيق برنامج البكالوريوس في 

 د.وليد العوضي العديد من التخصصات التي تدرس لديها. 

 بدر الهولي

 د.محمد اخلضر

 دورات يناير وفبراير 
 الوقت  الرسوم  الدورة الثانية (فبراير)  الدورة األولى (يناير)  الدورة 
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 برامج شهر يناير 
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 ٧٠ د.ك  ٥ أيام  ٩-٢٠١١/١/١٣  مهارات تطبيق االختبارات النفسية 
 ٩٠ د.ك  ٥ أيام  ١٦-٢٠١١/١/٢٠  بحور الشعر العربي وأوزانه 
 إعداد وتأهيل معلمي اإلعاقات 

 ٧٠ د.ك  ٥ أيام  ١٦-٢٠١١/١/٢٠ البسيطة (التخلف العقلي والداون) 

 ٩٠ د.ك  ٥ أيام  ٢٣-٢٠١١/١/٢٧  إدارة اجلودة الشاملة 
 فنون الكتابة للطفل العربي 
(كيف تكتب قصة لألطفال ـ 

أنشودة ـ مسرحية) 
 ٩٠ د.ك  ٥ أيام  ٢٣-٢٠١١/١/٢٧ 

 طرق تدريس ذوي اإلعاقات 
 ٧٠ د.ك  ٥ أيام  ١/٣٠-٢٠١١/٢/٣ البسيطة واملتوسطة 

 آالء خليفة
  توجه رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب فيصل العتيبي لألستاذ فهد املطيري بقطاع 
التدريب بالهيئة بالشكر على تواصله مع االحتاد ومحاوالته اجلادة 
للمســـاهمة في تذليل اي عقبات ميكن ان تواجه الطلبة، مشـــيرا 
الى ان املطيري ســـاهم بشكل فعال مع االحتاد في حل العديد من 

املشاكل التي واجهت الطلبة. 

 اتحاد «التطبيقي» يثّمن جهود المطيري

 الهولي: بدء
   التسجيل في «عمرة» 

االتحاد السنوية

 آالء خليفة
  أعلـــن نائب رئيس االحتاد 
ـ فرع  الكويت  الوطني لطلبة 
اجلامعة للشؤون الطالبية بدر 
الهولي عن بدء التســـجيل في 
عمرة االحتاد الســـنوية التي 
حتمل عنـــوان «مالذ احملبني» 
حتـــت شـــعار قولـــه تعالى 
(وعجلـــت إليك ربي لترضى) 
واملقامة خالل الفترة من ٢٤-٢٧ 

فبراير املقبل.
العــــمـــرة  ان    وأوضـــــح 
ستكون اســـعار االشتراك بها 
على النحو التالي: الطالب ١٧٥ 
دينـــارا واحملـــرم ٢٦٥ دينارا 
واملرافـــق ٣٣٠ دينـــارا، مبينا 
ان هذا الســـعر يشمل التذكرة 
واإلقامة في فندق دار التوحيد 
واملواصالت ووجبتي اإلفطار 

والغداء.
  وبني الهولي أنه ستكون هناك 
البرامج واألنشطة  العديد من 
املتنوعة والشـــيقة وستكون 
مختلفة عن العمرات السابقة، 
وسيكون في هذا العام العديد 
من الضيوف املشاركني في هذه 
العمرة ومن ابرز هؤالء الضيوف 
د.محمد العوضـــي ود.محمد 
الثويني وهناك شخصية مميزة 
ســـتكون حاضرة في العمرة 
وســـتكون هي مفاجأة العمرة 

بإذن اهللا تعالى.
  واختتـــم الهولي تصريحه 
بتوجيـــه الدعـــوة للجمـــوع 
الكويت  الطالبيـــة بجامعـــة 
باملسارعة في التسجيل، علما 
بـــأن املقاعـــد محـــدودة جدا، 
التســـجيل في مقر  وسيكون 
االحتاد الوطني باخلالدية مبنى 
٢٠ خ الدور األول من الساعة ٥ 
مساء وحتى الساعة ٩ مساء. 


