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  تقدم املنسق العام لقائمة املستقبل الطالبي 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ثامر املطيري بوافر الشـــكر والتقدير لصاحب 
السمو االمير على مبادرته السامية واملتمثلة 
في توجيهات سموه وتكليف املسؤولني بتسيير 
رحـــالت مجانية الى القاهرة لتمكني ابنائه من 

العالقني مبطار القاهرة من العودة الى وطنهم 
الكويـــت، معتبرا ان تلك اخلطوة الكرمية امنا 
تعكس حرص سموه على سالمة ابنائه سواء في 
الداخل او اخلارج. وقال املطيري ان هذا املوقف 
النبيل من صاحب السمو االمير ليس مبستغرب، 
فهو الوالد وهو االمير الذي استطاع ان يستحوذ 

على قلوب ابنائه من الكويتيني. 

 «المستقبل الطالبي» تثمّن حرص األمير على أبنائه 

 السعد: الهيكل التنظيمي الجديد لـ «التعليم العالي» سيضم إدارة خاصة للتوجيه واإلرشاد
 خالل مؤتمر صحافي لإلعالن عن الملتقى السنوي األول في «التعليم العالي» 

 نسـعى لتوفيـر مسـتوى معيشـي يليـق بطلبتنـا المبتعثيـن وشـكّلنا لجنـة لمتابعـة أوضـاع الدارسـين فـي الفلبيـن والهنـد 
ورود األهداف االستراتيجية من 
املجلس األعلى للتخطيط وهي ستة 
أهداف تقرر إقامة هذا امللتقى الذي 
سيقام سنويا من أجل توفير جميع 
املعلومات بكل شـــفافية للطلبة 
وأولياء أمورهم، ولتكون الصورة 
لديهم واضحة حول توجه الدولة 
والتخصصات النادرة واملسارات 
املطلوبة أكثر من غيرها، وكذلك 
للرد على جميع استفســـاراتهم 
حول طرق التسجيل في اجلامعات 
واملعيشة واملخصصات والبدالت 
وحقوق الطلبة، وتوجيههم نحو 
املسار األفضل من قبل مجموعة 

من املتخصصني.
  وأكمل املرزوق قائال ان لدينا 
تنسيقا مع وزارة التربية الستقبال 
طلبـــة الصف الثاني عشـــر من 
البنني والبنات في امللتقى حتى 
يتعرفوا بصورة مبكرة على كل 
ما يحتاجون ملعرفته عن البعثات 
الداخليـــة واخلارجية، وهذا كله 
الدولة  يصب في خدمة توجـــه 
ورؤيـــة صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد نحو حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري، 
حيث يلعب التوجيه واالرشـــاد 
هنا دورا مهما في توجيه الطلبة 
نحو التخصصات املطلوبة والتي 
حتتاجها الدولة أكثر من غيرها، 
فعلى ســـبيل املثال نحن نشجع 
الطلبة على اختيار تخصصات 
في الهندســـة غير التخصصات 
ألن  املعروفـــة  الكالســـيكية 
املرحلة القادمة تتطلب مثل هذه 

التخصصات. 

لضمـــان تعليم جيـــد ألبنائنا، 
وأوضح أن الهدف في النهاية هو 
احلصول على تعليم ذي جودة 
عالية ألن ذلك مبثابة اســـتثمار 
بشـــري والطالب الـــذي يحصل 
على تعليم جيد سيكون مواطنا 
منتجا، وعلينا واجب احلرص على 
ضمان ذلك من خالل مراجعة لوائح 
اجلامعات اخلاصة بصورة مستمرة 
ولن نتوانى في إلغاء االعتماد عن 
أي جامعة يثبت مخالفتها ملعايير 

التعليم العالي.
  من جانبه، قال املنسق العام 
للملتقى السنوي األول للتوجيه 
واالرشاد في التعليم العالي طارق 
املرزوق ان لدينا رؤية مستقبلية 
حول أهمية دور التوجيه واالرشاد 
في مسيرة الطالب الدراسية، وفور 

لديهم قبول من قبل وزارة التعليم 
العالي، حيث شكلت جلنة خاصة 
ملعاجلة أوضاعهم بالتعاون مع 
جامعـــة الكويت واملشـــكلة في 
طريقهـــا للحل، أما الطلبة الذين 
قاموا بالتسجيل في تلك اجلامعات 
دون الرجوع لوزارة التعليم العالي 
وهي اجلهـــة املختصة فالوزارة 
غير مســـؤولة عنهم ولن تعتمد 

شهاداتهم.
  كما بّني د.السعد في رده على 
سؤال أحد الصحافيني عن أسباب 
تراجع الوزارة عن اعتماد بعض 
اجلامعـــات البحرينية بعد فترة 
من اعتمادهـــا أن التعليم العالي 
تقوم مبراجعة مستمرة للجامعات 
اخلاصة للتأكد من مطابقة لوائحها 
مع معايير التعليم العالي وذلك 

متـــت املوافقة علـــى التوصيات 
وجار تنفيذ القرار، وأشـــار إلى 
أن «التعليم العالي» تراعي دائما 
توفير مســـتوى معيشـــة يليق 
بالطالب ويتناسب مع املستوى 
املعيشي للدولة املبتعث لها وفقا 
ملستوى معيشة املواطن العالي، 
مضيفا ان الطلبة يشتكون دائما 
من عدم كفايـــة املخصصات مع 
الكويتي  الطالب  أن مخصصات 
تفوق في كثيـــر من الدول راتب 

األستاذ.
  وحول إجـــراءات الوزارة في 
اعتماد شهادات الطلبة الصادرة 
من الفلبني والهند أكد وكيل وزارة 
التعليم العالي د.خالد السعد ان 
القرار الوزاري األخير يشير إلى 
الذين  الطلبة  معاجلة شـــهادات 

العالي يعّبر عـــن اهتمام وزارة 
العالـــي وإميانها بدور  التعليم 
التوجيه واالرشـــاد فـــي تذليل 
العقبات التي تعترض مســـيرة 
الطلبة وتوفير جميع املعلومات 
التي يحتاجونها التخاذ قرارات 
ســـليمة تتعلـــق مبســـتقبلهم 

الدراسي.
  وفي رده على سؤال «األنباء» 
حـــول زيادة مخصصـــات طلبة 
البعثات أفاد د.السعد بأن وزارة 
التربية تراجع بني فترة وأخرى 
موضـــوع املخصصات والبدالت 
اخلاصة باملبتعثني، ومؤخرا مت 
تشكيل جلنة لهذا الغرض وقامت 
اللجنـــة برفـــع توصياتها حول 
زيادة املخصصات وبدل الســـفر 
وغيره إلى وزيرة التربية حيث 

الصف الثاني عشر حلضور أنشطة 
امللتقى والتعرف على كل ما يهمهم 
في حياتهم الدراسية بعد تخرجهم 

في الثانوية.
  وأكد د.خالد السعد أن عملية 
التوجيه واإلرشاد عملية ضرورية 
وتتطلب االستمرارية، ومن هذا 
املنطلق جاءت التعديالت اجلديدة 
في الهيكل التنظيمي اجلديد املقترح 
لتضم إدارة جديدة مستحدثة كليا 
تعنى بالتوجيه واالرشاد، وأضاف 
اننا نأمل ان يتم االنتهاء من إقرار 
الهيكل التنظيمي اجلديد لنتمكن 

من مواصلة هذا الدور املهم.
امللتقى  ان    وقـــال د.الســـعد 
السنوي للتوجيه واالرشاد الذي 
سيقام في ابريل املقبل حتت رعاية 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 

ستكون هناك خطوات وإجراءات 
عديدة في هذا املجال تصب كلها 
فـــي اجتاه خدمة أبنـــاء الكويت 
الدارسني سواء في داخل الكويت 

أو املبتعثني خارجها.
  وأكمـــل د.الســـعد ان امللتقى 
سينطلق في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ 
ابريل املقبل في فندق «كراون بالزا» 
أيام حيث  بالفروانية ملدة ثالثة 
سيضم العديد من اجلهات الرسمية 
املعنية بالتعليم العالي مثل جامعة 
العامة للتعليم  الكويت والهيئة 
التطبيقي والتدريب واألمانة العامة 
للجامعات اخلاصة وجهات أخرى 
البريطاني  الثقافي  مثل املجلس 
واألميديست وبالتنسيق مع وزارة 
التربية، حيث متت دعوة وزارة 
التربية الستقبال طلبة وطالبات 

 محمد هالل الخالدي
التعليم    طمأن وكيـــل وزارة 
العالي د.خالد السعد أهالي الطلبة 
الدارســـني فـــي جمهورية مصر 
الشـــقيقة على سالمتهم جميعا، 
مؤكدا اســـتمرار جهود سفارتنا 
القاهرة في  الثقافي في  واملكتب 
متابعة أبناء الكويت والعمل على 
تأمني عودتهم إلى الكويت، كما ثّمن 
أوامر صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بتســـيير رحالت 
إضافية مجانية لنقلهم إلى الكويت 
قائال ان هذا األمر ليس غريبا على 
ســـموه الذي يتابع باهتمام دائم 

أحوال أبنائه في كل مكان.
  وأضاف د.السعد خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده صباح أمس 
لإلعالن عن امللتقى السنوي األول 
للتوجيه واإلرشـــاد في التعليم 
العالـــي بحضور املنســـق العام 
للمؤمتر طارق املرزوق وعدد من 
مسؤولي وزارة التعليم العالي أن 
عملية االرشاد والتوجيه الطالبي 
هي عملية مســـتمرة ومتواصلة 
وضرورية فـــي التعليم العالي، 
ومن منطلق حرص الوزارة على 
تقدمي جميـــع املعلومات الالزمة 
للدارسني أو املبتعثني داخل وخارج 
الكويت ومتاشيا مع خطة الدولة 
التنموية والتي تضع علينا واجب 
توجيه الطلبة باجتاه يخدم توجه 
الدولة ويتماشـــى مع املشاريع 
امللتقى  التنموية الطموحة جاء 
السنوي األول للتوجيه واإلرشاد 
في التعليم العالي ليكون مبنزلة 
نقطة البداية ملرحلة جديدة، حيث 

(قاسم باشا)  جانب من احلضور   د.خالد السعد وطارق املرزوق خالل املؤمتر 

 الهاجري: األمانة العامة خالفت القوانين
  ما جعلها تعيد رواتب الموظفين 

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا سيقيم 
مهرجان األعياد الوطنية ٢٥ و٢٦ الجاري 

مازالت مجهولة ونتساءل أين 
توصيات ونتائج جلنة تقصي 
احلقائق التي شكلت عند التأخر 
بصــــرف الرواتب؟ فهذا تأكيد 
على التخبط ومدى تفاقم اخللل 
بقطاعات األمانة العامة، لذلك 
نحتاج إلى إجراء حتقيق شامل 
بهذا الشأن، وفي نفس الوقت 
نبارك للموظفني عودة احلق 
ونؤكد على ضرورة مراجعة 
املوظفني ملراكز عملهم ومن ثم 
مخاطبة إدارة الشؤون اإلدارية 
ملعرفة أيام اخلصم والتأخير وان 
كانت هناك استحقاقات للجامعة 

أو املوظف بهذا الشأن.
  وبني الهاجـــري أن النقابة 
سلمت منذ أكثر من ثالث أشهر 
إدارية  ملفات متثل جتاوزات 
وماليـــة في جامعـــة الكويت 
التربيـــة د.موضي  لوزيـــرة 
احلمود وهـــذه اخلطوة التي 
أقدمنـــا عليهـــا إلمياننا بان 
التجـــاوزات أمـــر ال ميكن أن 
تســـتمر، ما دام أن هناك من 
يدافع عن األموال العامة ورفعة 

شأن جامعة الكويت. 

الوطني للكويت في بريطانيا من 
اقدم املهرجانات الطالبية التي 
الوطني لطلبة  يقيمها االحتاد 
اململكة املتحدة وايرلندا خارج 
الكويت وله حضور طالبي كبير، 
لكن احتفال هذه السنة له طعم 
خاص ومتميز وذلك باجتماع 
عدة مناسبات في وقت واحد، 
وال شك ان لهذه املناسبات عميق 
االثر في شخصية الفرد الكويتي، 
فنسأل اهللا تعالى ان يدمي علينا 
االمن واالمـــان في هذه الواحة 

اجلميلة.
  وبـــني الشـــمري ان االحتاد 
بـــدال نقديـــا لطلبة  ســـيوفر 
ايرلندا  اسكوتلندا وجمهورية 
بقيمـــة ٨٠ باونـــد تشـــجيعا 
للطلبة للحضور واملشاركة في 
املهرجان، داعيا اجلموع الطالبية 
للحضـــور ومتابعة آخر اخبار 
االحتاد على صفحة الفيس بوك 
Nuks Uk&Ireland حيث سيتم 
افتتاح موقع املناسبات الوطنية 

قريبا. 

حلل مشـــكلة رواتب موظفي 
جامعة الكويت والتي أثبتناه 
بالدليـــل بان األمانـــة العامة 
للجامعة خالفت اللوائح والنظم 
وأرجعـــت رواتـــب املوظفني 
وهو مـــا أكدناه بتصريحاتنا 

السابقة.
الهاجــــري أن حترك    وبني 
الشأن كان إميانا  النقابة بهذا 
منها بــــأن تطبيق القانون أمر 
ال نختلف عليــــه وإننا مازلنا 
وســــنظل نطالب به، ولكن أن 
يتم التالعب بالقانون ألسباب 

فرع اململكة املتحـــدة وايرلندا 
ويقيـــم مهرجانـــه «نصنـــع 
املســـتقبل» في فندق هيلتون 
متربول اجورود يومي اجلمعة 
والسبت بتاريخ ٢٥ و٢٦ فبراير 
اجلاري، وهذا املهرجان هو عقد 
في سلسلة االحتفاالت السنوية 
التي يقيمها االحتاد سنويا في مثل 
هذه الفترة العزيزة على قلب كل 
مواطن وقال إن االحتفال باليوم 

العاملني   هنأ رئيس نقابة 
بجامعة الكويت هيثم الهاجري 
د.عبداللطيف البدر الثقة التي 
نالها بتعيينه مديرا جلامعة 
الكويـــت، وقـــال إننـــا على 
اســـتعداد تام للتعاون معه 
ودعمه للنهوض بهذا الصرح 
األكادميي وإننا نشير الى ان 
أمام د.البدر سلة ثقيلة وتركة 
كبيرة من املشاكل العالقة في 
جامعة الكويـــت ونتمنى من 
د.البـــدر قبـــل أن يخطو أي 
خطـــوة أن يســـتأنس برأيه 
الثالثية  مع جميع األقطـــاب 
بجامعة الكويت واملتمثلة في 
نقابة العاملني وجمعية أعضاء 
هيئة التدريس واالحتاد الوطني 
إلى  الكويت لالستماع  لطلبة 
آرائهم واملعوقات التي تواجههم 
ومن ثم استقطاب آراء جميع 
القياديني باجلامعة وتشكيل 

جلان إليجاد حلول جذرية.
الهاجري وزيرة    كما شكر 
التعليم  التربيـــة ووزيـــرة 
العالي الرئيس األعلى للجامعة 
د.موضي احلمود سرعة حتركها 

 محمد المجر
  كشف رئيس االحتاد الوطني 
اململكة  فـــرع  ـ  الكويت  لطلبة 
املتحدة وإيرلندا حمد الشمري 
ان مهرجان االعياد الوطنية لهذا 
العام يحظى برعاية كرمية من 
الوزراء  نائب رئيس مجلـــس 
للشـــؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد الذي لم يبخل على 
دعم ابنائـــه الطلبة والتواصل 
معهم خصوصا الدارســـني في 
اململكة املتحدة وايرلندا مبينا 
ان االحتـــاد يقيم هذا املهرجان 
مبناســـبة الســـنة اخلامســـة 
الســـمو االمير  لتولي صاحب 
الشـــيخ صباح االحمد والسنة 
الكويت من  العشرين لتحرير 
براثن االحتالل الغاشم والسنة 
اخلمسني على استقالل الكويت 
واالعتراف بها في احملافل الدولية 
حرة مستقلة، بهذه وتلك يحتفل 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 

 هيثم الهاجري 

 حمد الشمري 

 المنيس: «النشر العلمي» استقبل ١١٠٠ بحث في مختلف التخصصات 

 الخضري: عضو هيئة تدريس تعدى على المال العام 
وسألجأ للنيابة العامة إذا لم تقم إدارة «التطبيقي» بدورها

 المجلس حقق العديد من اإلنجازات العلمية 

 ناشد مدير عام الهيئة التدخل السترجاع أموال الهيئة التي صرفت بغير حق 

 د.أحمد املنيس 

 د.بدر اخلضري 

الــــذي يؤكد هنا حــــرص مجلس 
العلمي علــــى احليادية  النشــــر 
واملوضوعية في حتكيم البحوث 
والكتب الواردة إليه، وأهمية ذلك 
في تشــــجيع الباحثني للنشر في 

مطبوعات جامعة الكويت.
  وفــــي مجــــال عقــــد الندوات 
واحللقات النقاشية، قال د.املنيس ان 
املجالت العلمية قامت بعقد سلسلة 
النقاشية  الندوات واحللقات  من 
في داخل اجلامعة، واســــتضافت 
لها نخبة مــــن األكادمييني وعددا 
من املعنيــــني واملهتمني في مجال 
موضوع الندوة، مشــــيرا الى ان 
هذه األنشطة العلمية تأتي لتغطية 
ومعاجلــــة بعــــض املوضوعات 
املطروحة على الساحة، واستجابة 
لقضايا معاصرة محلية وإقليمية 
ومواكبة للتطــــورات والتغيرات 
اجلاريــــة، وهو مــــا يعكس ربط 
املجتمع األكادميي بقضايا الوطن 
األوسع، واإلسهام في إيجاد احللول 
املناسبة ملشكالته، وهي: القدس.. 
ريحانة الضمير العربي، وتداعيات 
األزمة املالية الدولية في الكويت، 
وواقــــع اإلعاقات الســــمعية في 

الكويت: احلاضر واملستقبل. 

الثاني ٢٠١٠/٢٠٠٩ ومت تزويد الهيئة 
بذلك ولم تتخذ االدارة اي اجراء 
قانوني بحقه ايضا، ما يثير عالمات 
استفهام حول مبررات عدم تخفيض 
راتبه وتطبيق اللوائح أسوة مبن 
لم يلتزم بالالئحة التنظيمية بهذا 

الشأن.
  وأكــــد د.اخلضــــري انه أخلى 
مســــؤوليته القانونية جتاه هذه 
الواقعة وقام مبخاطبة عمادة الكلية، 
وحذر د.اخلضري من استمرار هذا 
الوضع قائال انه سيضطر للجوء 
الى النيابة العامة لالبالغ عن هذه 
الواقعة في حــــال عدم قيام ادارة 
الهيئة بواجبها، وذلك من منطلق 
دوره الوطني ومسؤوليته األخالقية 

والقانونية. 

هذا املؤشر وهو مكانة هذه املجالت 
العلمية في اخلارج وأهميتها، األمر 
الذي يعد وجها مشــــرقا جلامعة 
الكويت وممارســــة حقيقية لدور 
الثقافــــي والريادي على  الكويت 

الساحة العلمية.
  وفي إطــــار التثبت من جودة 
البحوث قبل نشرها واستجابتها 
للمعايير األكادميية ولتحقيق املزيد 
من صيغ التعاون والتواصل العلمي 
وتبادل اخلبرات أشار املنيس الى 
ان املجالت العلمية وجلنة التأليف 
والتعريب والنشــــر استعانت بـ 
١٠٩٧ محكما أكادمييا من مختلف 
التخصصات ومن مختلف الدول 
لتحكيــــم البحــــوث والكتب التي 
تردهــــا، موضحا مــــدى التعاون 
الكبيــــر مع جامعــــات تلك الدول 
والذي ميثل فــــي النهاية تفعيال 
لالتفاقيــــات الثقافية املبرمة بني 

الكويت وتلك الدول.
ان    في اإلطار نفســــه، أضاف 
االســــتعانة باحملكمني من خارج 
الكويت بدت أكثر منها من االستعانة 
باحملكمني من داخل الكويت، حيث 
بلغت نسبة االستعانة باحملكمني 
من خارج الكويــــت ٧٥٫١٪، األمر 

كلية التربية األساســــية بدورها 
املؤيــــد أيضــــا وفق املســــتندات 
املقدمة واملعتمدة منها، وقد متت 
مخاطبــــة ادارة الهيئــــة التخــــاذ 
االجراء الالزم الســــترجاع املبلغ 
الذي صرف لعضو هيئة التدريس 
زيادة عما قام بتدريسه، واتخذت 
القانونية بدورها  ادارة الشؤون 
الفعال قرارا بالتحقيق مع عضو 
هيئة التدريس والطلب من ادارات 
الهيئة تطبيق القانون واسترجاع 
املبلغ املصروف بغير وجه حق، 
اال ان ادارة الهيئــــة لــــم تتخذ اي 
اجراءات حتى اآلن لتطبيق القانون 
واسترجاع املبلغ، وأوضح ايضا ان 
نفس العضو لم يستكمل نصابه 
التدريسي خالل الفصل الدراسي 

حول القضايا املختلفة، وحول مدى 
إقبال الباحثني من خارج الكويت 
للنشر في املجالت العلمية مقارنة 
مبن داخــــل الكويت، موضحا أنه 
لم تعد املجــــالت العلمية كما في 
ســــنيها األولى تعتمد على نشر 
بحوث أعضاء هيئة تدريس جامعة 
الكويت بل أصبحت تستحوذ على 
االهتمام من خارج الكويت، مشيرا 
الى ان البحوث املستقطبة من خارج 
الكويت بلغت ٨٧٥ بحثا بنســــبة 
٧٩٫٦٪، فــــي حني بلغت من داخل 
الكويت ٢٢٥ بحثا، مبينا إيجابية 

  وأكد د.اخلضري انه قام بدوره 
بصفته رئيسا لقسم تكنولوجيا 
الكلية  التعليم وخاطب عمــــادة 
بهذا الشــــأن مرتني، فقامت عمادة 

على النشر في املجالت العلمية، مبا 
يؤكد مكانتها في أوساط مثيالتها، 
وتلبيتهــــا للحاجــــات األكادميية 
املتنامية، مشيرا الى ارتفاع عدد 
البحوث املرفوضة ٥٢٫٢٪ مقارنة 
بالبحوث املجازة ١٠٫٩٪ موضحا 
إيجابية هذا االرتفاع، فكلما زادت 
نســــبة رفض البحــــوث حافظت 
املجالت على قيمتها العلمية، والتي 
تتأتى من خــــالل تنقية البحوث 
الواردة واالختيار من بينها وفق 

قواعد النشر املعمول بها.
  وأوضــــح د.املنيس انه بهدف 
دعــــم املكتبة العربيــــة والعاملية 
وإثرائها باألعمال اجلادة واملتميزة 
من البحوث والدراسات واملؤلفات، 
وبهدف تقدمي فرص النشر العلمي 
احملكم وتوفير وســــائله، أصدر 
مجلس النشر العلمي خالل الفترة 
مــــن ٢٠٠٩/٧/١ وحتى ٢٠١٠/٦/٣٠ 
مجموعة من املجالت العلمية بلغت 
٤٩ عــــددا و١٠ كتب مــــن مؤلفات 
جلنة التأليف والتعريب والنشر 
بواقع ١٢٣٠٠٠ نسخة، مشيرا الى 
ان هذه اإلصدارات املخرجة وفق 
أعلى املستويات تأتي خللق مناخ 
فكري يسهم في بناء رؤية أكادميية 

سوى ٦ ساعات دراسية (نصف 
النصــــاب التدريســــي)، وأضاف 
د.اخلضري ان ادارة الهيئة قامت 
بصرف مكافأة التدريس عن الفصل 
الصيفي لهذا األستاذ كاملة بواقع 
ضعف الراتــــب، وهو أمر مخالف 
للوائح التي تنــــص على خفض 
نسبة ساعات التدريس التي تقل 
عن النصاب التدريسي الكامل من 
املكافأة (نسبة وتناسب)، وهو ما 
مت تطبيقه على جميع اعضاء هيئة 
التدريس باستثناء هذا األستاذ، كما 
مت تطبيق اللوائح على أعضاء هيئة 
التدريس الذين لديهم تفرغ علمي 
وتسلموا مكافآت بصورة مخالفة 
للقانون، ما يعد مخالفة صريحة 

وتعديا على املال العام.

 صــــرح نائب مديــــر اجلامعة 
للخدمــــات األكادميية املســــاندة 
والقائم بأعمال نائب مدير اجلامعة 
لألبحاث ورئيس مجلس النشــــر 
العلمي د.أحمد املنيس بأنه انطالقا 
من األهداف التي ينشدها املجلس 
وعمال باالختصاصات املنوطة به، 
قام مجلس النشر العلمي بالعديد 
من األنشــــطة العلمية وذلك وفق 
خطة مت وضعها وتنفيذها خالل 
السنوات األربع املاضية من قبل 
فريق عمل نائــــب مدير اجلامعة 
لألبحاث السابق د.فهد الثاقب والتي 
اتسمت بأهداف محددة وآلية معينة 

وبرنامج زمني.
  وقال د.املنيس إنه بهدف نشر 
الثقافة العلميــــة الرفيعة خلدمة 
األوساط األكادميية ودوائر صنع 
القراء واملهتمني،  القرار وســــائر 
استقبلت املجالت العلمية وجلنة 
التأليف والتعريب والنشر ١١٠٠ 
التخصصات  بحث في مختلــــف 
العلمية، ومن مختلف الدول، محققة 
بذلك زيادة في عدد البحوث الواردة 
قدرها ٢٣٩ بحثــــا مقارنة بالعام 
٢٠٠٩/٢٠٠٨، موضحا ان هذه الزيادة 
تأتي لتؤكد ثقة الباحثني في اإلقبال 

 محمد هالل الخالدي
  انتقد رئيس قسم تكنولوجيا 
التربية األساسية  التعليم بكلية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.بدر اخلضري تهاون 
بعض املسؤولني في ادارة الهيئة 
في تطبيق القانون وحماية املال 
الهيئة  العام، وناشــــد مدير عام 
التدخل  النفيســــي  د.عبدالرزاق 
وتطبيق القانون حماية للمال العام، 
حيث قام أحد األســــاتذة في قسم 
تكنولوجيا التعليم بالتدريب في 
الفصل الصيفي املاضي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
بنصاب تدريسي كامل (١٢ ساعة 
دراسية)، اال انه اعتذر عن التدريس 
لبعض املقررات وانسحب الطلبة 
من مقررات أخــــرى ولم يتبق له 

 ثامر املطيري 


