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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

في البداية نود تسليط الضوء 
على دور جامعة الكويت منذ 
بداية أزمة كورونا في خدمة 

املجتمع.
٭ منذ بداية األزمة ســاهمت 
كليات جامعة الكويت في خدمة 
املجتمع وقامت بتلبية العديد 
من املطالب منها انتداب أعضاء 
هيئة التدريــس في مختلف 
الوزارات ومنها وزارة األشغال 
العامة ووزارة الصحة ووزارة 
العامــة  واإلدارة  الكهربــاء 
للجمــارك، كمــا كان لكليــة 
الطــب دور بارز في التطوع، 
وقد ســاهمت إدارة اجلامعة 
بإنشــاء فرق استشارية من 
كلية الطب للتعاون مع وزارة 
الصحة واستمرت تلك اللجان 
طــوال األشــهر املاضية. وقد 
قامت إدارة اجلامعة بتسليم 
إلــى وزارة  املبانــي  بعــض 
الصحة لالستفادة منها كسكن 
للممرضني واملمرضات الذين 
جــاؤوا كوفــود مــن خــارج 
الكويــت، حيــث مت منحهــم 
سكن أعضاء هيئة التدريس 
في الشويخ ووضعنا في خدمة 
وزارة الصحة جميع املرافق 
املوجــودة فــي مدينة صباح 

السالم اجلامعية والشويخ.

ستبدأ الدراسة اجلامعية في 
شهر أغسطس املقبل، فهل 
مت وضع اآللية والتصورات 

اخلاصة بطبيعة الدراسة؟
٭ ســتبدأ الدراســة بجامعة 
الكويت بتاريخ ٩ أغســطس 
وقد قامــت اجلامعــة الفترة 
املاضية بتدريب ما يزيد على 
٣٥ ألــف طالب علــى التعليم 
عن بعد، حيث تطوع الكثير 
من األساتذة مبختلف الكليات 
فــي إعطــاء دورات تدريبية 
لبرامج مايكروســوفت تيمز 
وبــالك بورد وأيضــا تولينا 
تدريــب ما يزيد علــى ٢٠٠٠ 
عضو هيئة تدريس خالل فترة 
شــهر ونصف الشهر تقريبا، 
واطلعنــا في جلنــة العمداء 
على تقارير رؤساء األقسام، 
ورأينــا أن بعــض الكليــات 
وصلــت نســبة جهوزيتهــا 
لتقدمي التعليــم عن بعد إلى 
١٠٠٪ وأقل نسبة وصلت إلى 
٧٠٪ كانوا بحاجة إلى أسبوعني 
وقد انقضــت املدة، والبد من 
التفرقــة بني جهوزية أعضاء 
هيئة التدريس، وهي خاضعة 
للعمــداء ورؤســاء األقســام 

بعد ليس مفيدا فقط في وقت 
األزمات بــل لتوفيــر األموال 

وفتح الشعب املغلقة.

ما التصور الذي مت وضعه 
بالنسبة للمواد التي حتتاج إلى 
التواجد في املختبرات وكذلك 
مواد التدريب امليداني، خاصة 
أن معظم وزارات الدولة تعمل 

بشكل جزئي؟
٭ سيتم السماح لكل كلية بأن 
تدير أمر املــواد التي تتطلب 
حضــورا وفق آلية تتناســب 
مع جديــة التعليــم وغالبية 
اجلامعات اخلليجية سمحت 
للطلبة بالتواجد في اجلامعة 
لدراسة املواد العلمية الفنية في 
حال كانت هناك استحالة في 
إيجاد برامج حتل محل احلضور 
الفعلي وهناك جامعات قررت 
أن يتواجد الطالب في اجلامعة 
أثناء إجراء االختبارات من أجل 
ضمان اجلدية وااللتزام مع أخذ 
كل التدابيــر الصحية الالزمة 

واإلجراءات االحترازية.
غطاء قانوني

يثار حاليا احلديث حول 
اخلالف على التعليم عن 

بعد بسبب الغطاء القانوني، 

يكون خالل األزمات فقط أم 
من املمكن أن يكون جزء من 

النظام التعليمي باجلامعة؟
٭ البد أن يكون التعليم عن 
بعد جزءا من النظام التعليمي 
بجامعة الكويــت، وإذا كانت 
جامعة الكويت تريد القضاء 
علــى الكثيــر من الســلبيات 
واملشاكل التي تواجهها منذ عام 
١٩٦٦ ومنها نقص أعضاء هيئة 
التدريــس والشــعب املغلقة 
فالبد من تطبيق التعليم عن 

بعد.
خريجو الثانوية

ماذا عن خطة اجلامعة احلالية 
لقبول خريجي الثانوية العامة؟ 

ومتى سيفتح باب القبول 
بالنسبة للطلبة املستجدين؟

القطــاع  ٭ اخلطــة تشــمل 
التعليمي احلكومي واخلاص، 
وهناك فترة محددة الستقبال 
طلبات االلتحاق وسيتم فتح 
بــاب القبــول باجلامعة بعد 
االنتهاء من اختبارات الثانوية 

العامة وإعالن النتائج.

ما وضع الطلبة املبتعثني من 
جامعة الكويت في اخلارج 
حاليا؟ وهل سيتم متديد 

رسمي إليه يتضمن مبررات 
طلــب احملافظة على ميزانية 
اجلامعة إن لــم تكن زيادتها 
حتى تــؤدي اجلامعة دورها 
املنــوط بها خاصــة أن هناك 
طاقــة اســتيعابية محــدودة 
للجامعة، وفي حال متت زيادة 
األعداد ستترتب عليها زيادة 
في االنتداب واإلضافي ومكافآت 
الطلبة اجلدد وبالتالي فالبد أن 
مجلس الوزراء املوقر يسهم في 
رفع وتعزيز ميزانية جامعة 

الكويت.
اختبار القدرات

هل سيتم إجراء أي تغيير 
بخصوص اختبار القدرات 

باجلامعة؟
٭ حتى اآلن ال يوجد أي تغيير 
في اختبار القدرات الذي يعتبر 
حقا من حقوق الطلبة ويجب 
على اجلامعة أن تؤديه، وإذا 
لم تســتطع اجلامعة البد أن 
يكون هذا االمتناع له ترتيب 
معني يصب في صالح الطلبة.

ماذا عن كلية الدراسات العليا، 
هل ستدخل ضمن خطة 

التشغيل؟
٭ نعم كلية الدراسات العليا 
كبقية كليات اجلامعة ستدخل 

ضمن خطة التشغيل.
طلبة الطب

نود احلديث عن طلبة السنة 
السابعة في كلية الطب، وهل 
سيزاولون التدريب امليداني 

في املستشفيات حاليا؟
٭ لدينا تعاون حاليا مع وزارة 
الصحة بهذا اخلصوص وطلبنا 
منهــم تخصيص مستشــفى 
للتدريب امليداني لطلبة السنة 
السابعة بكلية الطب لكن بعد 
وجود عدوى في أحد أجنحة 
املستشفى وخشية على طلبتنا 
مت إيقــاف التدريــب امليداني 
حاليا لطلبة السنة السابعة 
بناء على طلــب عميدة كلية 
الطب باإلنابة د.نورة السويح 
خوفــا علــى صحة وســالمة 

أبنائنا الطلبة.

هل هناك جديد فيما يخص 
مطالب جمعية أعضاء 

هيئة التدريس ألعضاء 
هيئة التدريس وللمدرسني 

املساعدين ومدرسي اللغات؟
٭ نؤيد وندعم جميع مطالبات 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 

السيما أن التعليم عن بعد 
يحتاج إلى سن تشريعات 

حتمي عضو هيئة التدريس، 
فكيف ستحمي اجلامعة 

أساتذتها في ظل غياب تلك 
التشريعات؟

٭ في مجلس اجلامعة سنقوم 
بشــرح اآللية املناســبة التي 
حتمي أعضاء هيئة التدريس 
وإذا كانت هناك رغبة جادة في 
القيام مبصلحة عامة وإدارة 
مرفق تعليمي بحجم جامعة 
الكويت فالبد أن يقف اجلميع 
عند حده، السيما أن القوانني 
واللوائــح واضحة وال يوجد 
أي داع حاليــا إلثــارة نعرات 
أو نتحدث عــن جرائم متس 
أمن الدولة، وعندما يستخدم 
املشرع مصطلح «حرم جامعي» 
فهــذا لتوقيــر أعضــاء هيئة 
التدريس والطلبة، لكن ال يعني 
أن هنــاك حصانة فهو مجرد 
تكرمي مــن املشــرع الكويتي 
ملــن ينتمــون إلــى اجلامعــة 
وجميع تلك األمور ستحســم 
في مجلــس اجلامعة بوجود 
ممثل من جمعية أعضاء هيئة 

التدريس واحتاد الطلبة.

برأيك هل التعليم عن بعد 

البعثات؟
٭ البعثات كانت مفتوحة قبل 
أزمة ڤيروس كورونا لكن مع 
األزمة توقفت املدة املخصصة 
للتقدمي على البعثات، وعند 
بدء الدراســة في ٩ أغسطس 
سيتم حتديد الفترة املخصصة 

للتقدمي على البعثات.

ذكرت سابقا أن اجلامعة 
ستستقبل طلبة البعثات 

اخلارجية الذين عادوا إلى 
الكويت بسبب جائحة كورونا، 

فهل هناك طاقة استيعابية 
لهؤالء الطلبة؟

٭ كل مــا تســتطيع جامعة 
الكويــت أن تقــوم بــه فــي 
خدمــة املجتمــع باعتبارهــا 
جهازا حكوميا ستؤديه على 
أكمــل وجه، وبعــون اهللا إذا 
توافرت املوارد سيتم قبولهم، 
لكن فــي املقابــل ال يعقل أن 
تطلب احلكومــة قبول أعداد 
ضخمة جــدا مــن الطلبة ثم 
تأتــي وتتحدث عــن خفض 
ميزانية اجلامعة، وهذا األمر 
يخالف العقل واملنطق. ولقد 
حتدثــت مــع وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
وســوف نقوم بإرسال كتاب 

التــي تتوافــق مــع اللوائــح 
اجلامعية، السيما التي حتقق 
مصلحة عضو هيئة التدريس 
ومصلحة العملية التعليمية 

بشكل عام.
دعم األبحاث

نود تسليط الضوء على 
دعم األبحاث والباحثني في 

اجلامعة.
الكويــت داعمــة  ٭ جامعــة 
العلمية  للباحثني واألبحــاث 
ومؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي لها دور إيجابي كذلك 
طــوال مســيرة اجلامعة ومت 
تقــدمي نحــو ١٥٠ بحثــا مــن 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت إلى مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وجميع األبحاث 
متعلقة بأزمة ڤيروس كورونا، 
وقامت العديد من الكليات بعقد 
مؤمتــرات إلكترونية تناولت 
جائحة كورونا وساهموا في 
بيــان املعاجلــات القانونيــة 
واالقتصاديــة  والصحيــة 
اخلاصة باألزمة، ودعم الباحثني 
لن يتوقف، السيما أن األبحاث 
جزء من رســالة أعضاء هيئة 
التدريس وكذلك من متطلبات 

حصولهم على الترقية.

ما القرار بشأن الترقيات 
اجلديدة التي قدمت بتاريخ 

٣٠ يونيو في األقسام العلمية 
بكليات اجلامعة وفقا لقرار 

مجلس الوزراء واخلاصة 
ببدء العمل في املؤسسات 

احلكومية؟
٭ األقســام العلمية مستمرة 
في عملها ولم تتوقف، والعمل 

جار على قدم وساق.

هل من املمكن طرح فكرة 
٤ فصول دراسية من خالل 

إعادة النظر في اخلطط 
الدراسية لسنة ٢٠٢١؟

٭ ال، هــذا األمر غير مطروح 
حاليا.

مع توجه الدولة للتكويت 
وسياسة اإلحالل، هل طبق 
شيء على أرض الواقع في 

جامعة الكويت؟
٭ هنــاك بعــض الوظائــف 
الكويت مســتثناة  بجامعــة 
من التكويــت، لكن الوظائف 
األخــرى اإلدارية يتم تطبيق 
سياسة التكويت فيها بنسب 

تتراوح بني ١٠و٢٠٪.

(متني غوزال) د.فايز الظفيري مع الزميلة آالء خليفة 

وتكتب بتقارير، وبني جهوزية 
الطلبة، وسنقوم بعمل تعليم 
منوذجي «بروڤة» على التعليم 
عن بعد ثم ندرس السلبيات 
التي ستظهر خالل ١٠ أيام من 

هذه التجربة لتفاديها.

هل مت حتديد آلية محددة 
للتقييم واالختبارات؟ وكيف 
ميكن احلد من حاالت الغش 

في تلك احلالة؟
٭ التقيــت رؤســاء جامعات 
خاصة للتعرف على السلبيات 
التي واجهتهم من اجل تفاديها 
في جامعة الكويت، ومعظمهم 
حتدثوا عن جدية االختبارات 
التعليم،  إلزاميــة  وضــرورة 
وهــذا األمر ســيصدر به قرار 
من وزيــر التربيــة والتعليم 
العالي بأن يكون التعليم عن 
بعد إلزاميا ويرصد به الغياب 
واحلضور ويحاســب الطالب 
عليــه، واالختبــارات البد أن 
تتصــف مبعاييــر تفحصهــا 
إدارة اجلامعة واللجان ستقوم 
بتقييم االختبارات تقييم فعلي 
ولن يكون هناك تساهل أو تراخ 
في حال طبق التعليم عن بعد 
بجامعة الكويت ولن نرضى بأن 
يكون هناك أي إضرار بالعملية 

التعليمية.

ما اإلجراءات التي مت اتخاذها 
لطلبة ذوي االحتياجات 

اخلاصة في حال مت إقرار 
التعليم عن بعد؟

٭ نحن حريصون على مصلحة 
طلبتنا من أصحاب الهمم، حيث 
علمنا من عمداء الكليات انهم 
قادرون على استئناف الدراسة 
من خالل التعليم عن بعد، ولكن 
وجدنا أن هناك حاالت تتطلب 
إجراءات خاصة وسيتم أخذ تلك 
االعتبارات بعني االعتبار. وأود 
التوضيح أن اجلامعة احلكومية 
تختلف عن القطاع اخلاص وال 
نريد أن نترك عبء الدراســة 
على ظهور أولياء األمور، ومن 
غير املقبول أن إدارة اجلامعة 
أو عمداء الكليات تقحم أولياء 
األمور في التعليم العالي، وقد 
قامت جلنة التعليم اإللكتروني 
بجهود مشكورة الفترة احلالية 
فيما يخص االستعداد للتعليم 
عــن بعد وكذلــك جهود مركز 
التعليــم عــن بعــد برئاســة 
اعتمــاد الكنــدري فضــال عن 
جهود عمداء الكليات وأعضاء 
هيئة التدريس. والتعليم عن 

سيتم فتح القبول للطلبة املستجدين بعد االنتهاء من اختبارات الثانوية العامة وإعالن النتائج
ال يعقل أن تطلب احلكومة قبول أعداد ضخمة من الطلبة وتتحدث عن خفض ميزانية اجلامعة

طّبقنا سياسة التكويت في بعض الوظائف اإلدارية باجلامعة بنسب تتراوح بني ١٠ و٢٠٪
وقف التدريب امليداني لطلبة كلية الطب باملستشفيات حفاظًا على سالمة وصحة أبنائنا الطلبة

لن يكون هناك تساهل في حال طّبق التعليم عن ُبعد ولن نرضى بأن يكون هناك إضرار بالعملية التعليمية
نحرص على مصلحة طلبتنا من أصحاب الهمم وهناك حاالت تتطلب إجراءات خاصة سنأخذها بعني االعتبار

سيتم السماح لكل كلية بأن تدير أمر املواد التي تتطلب حضورًا وفق آلية تتناسب مع جدية التعليم
ال داعي حاليًا إلثارة النعرات.. ومصطلح «حرم جامعي» لتوقير األساتذة والطلبة لكن ال يعني «احلصانة»

فايز الظفيري لـ «األنباء»: استئناف الدراسة 
بجامعة الكويت ٩ أغسطس ودّربنا ٣٥ ألف طالب 

و٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس على «التعليم عن ُبعد»

مدير جامعة الكويت باإلنابة أكد أن اجلامعة ساهمت بكل كلياتها في خدمة املجتمع أثناء أزمة ڤيروس كورونا

كشف مدير جامعة الكويت باإلنابة د.فايز الظفيري، عن أن استئناف الدراسة بجامعة الكويت سيكون بتاريخ ٩ أغسطس، معلنا أن اجلامعة قامت بتدريب ما يزيد على ٣٥ ألف طالب 
و٢٠٠٠ عضو هيئة تدريس على التعليم عن بعد. وذكر د.الظفيري في حوار خاص لـ «األنباء» أن جامعة الكويت ســاهمت مبختلف كلياتها في خدمة املجتمع خالل أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد كوفيد- ١٩ وكان للجامعة تعاون مثمر مع وزارة الصحة. وحتدث د.الظفيري عن استعدادات اجلامعة لتطبيق التعليم عن بعد من كل النواحي والتصورات التي 
مت وضعها لتفادي أي ســلبيات، موضحا أن التعليم عن بعد البد أن يكون جزءا من النظام التعليمي، كما حتدث عن آلية قبول طلبة الثانوية العامة بجامعة الكويت وميزانية اجلامعة 
التي حتتاج إلى زيادة وتعزيز من أجل تلبية كل املطالب ودعم األبحاث والباحثني بجامعة الكويت وسياسة التكويت داخل اجلامعة والعديد من األمور األخرى.. وإليكم التفاصيل:

أجرت احلوار: آالء خليفة

ملشاهدة الڤيديو

«النجاة» تطرح «خيرنا ألهلنا» ملساعدة
٥٠ أسرة متضررة من «كورونا» داخل الكويت

ر ُتطلق خدمة حجز املواعيد هيئة الُقصَّ

تطــرح جمعيــة النجاة 
اخليرية حملة إنسانية داخل 
الكويت حتت شعار «خيرنا 
ألهلنا» وتهدف اجلمعية من 
خاللها الى مســاندة ودعم 
األسر املتضررة من جائحة 
كورونا والوقوف معها في 
جتاوز هذه املرحلة الدقيقة 

في تاريخ الوطن.
وأوضــح مديــر املوارد 
النجاة  واحلمالت بجمعية 
اخليرية عمر الشقراء ان هذه 
احلملة تعد امتدادا لسلسلة 

مــن اجلهود احلثيثة التــي قدمتها النجاة 
اخليرية دعما لألســر والعوائل املتضررة 

من جائحة كورونا.
مبينا أن هدف احلملة جمع مبلغ ٢٥ ألف 
دينار يتم من خالله مساعدة ٥٠ أسرة داخل 
الكويت بقيمة ٥٠٠ دينار لألسرة الواحدة 
وباب املساهمة واملشاركة في هذا اخلير متاح 

للجميع، وتتنوع املساعدات 
التــي تقــدم للمســتفيدين 
فمنهــا مســاعدات ماليــة 
ومساعدات للمرضى بجانب 
دفع اإليجارات والكوبونات 
الغذائية وغيرها من أوجه 

اخلير واإلحسان.
وحول الشرائح املستفيدة 
مــن احلملة، قال الشــقراء: 
أسر األيتام واألرامل وأسر 
املرضى وضعاف الدخل هم 
األكثر احتياجا وغيرها من 
احلاالت اإلنسانية األخرى، 
مذكرا بحديث الرســول ژ الذي قال فيه: 
«مــن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة». 
للتواصــل ودعم احلملة مــن خالل زيارة 
 @alnajatorg حسابات اجلمعية عبر حساب
أو من خالل االتصــال على مركز االتصال 

.١٨٠٠٠٨٢

ليلى الشافعي

صــرح مديــر مركــز نظم 
العامــة  املعلومــات للهيئــة 
ر طارق الشطي  لشؤون الُقصَّ
عن جاهزيــة الهيئــة العامة 
لشؤون القصر إلطالق خدمة 
حجز املواعيد إلكترونيا، وبناء 
على دليل ديوان اخلدمة املدنية 
لسياسات وإجراءات وقواعد 
العــودة التدريجيــة للعمــل 
الثانية  واســتكماال للمرحلة 
من خطــة عودة احليــاة إلى 

طبيعتها، وخالل الفترة التي سيتخللها استقبال 
املراجعني في الهيئة.

وأفاد الشطي بأن إدارة مركز نظم املعلومات 
قد قامت بتطوير تطبيق خاص لتنظيم عملية 
اســتقبال املراجعني مبا يتضمن جودة تقدمي 
اخلدمة باألحقية مع احلفاظ على وقت املراجع، 
واحلرص علــى التوصيات الصحية اخلاصة 
بتطبيق سياســة التباعد اجلسدي وضرورة 
لبس الكمام وعدم التزاحم في ظل أزمة الڤيروس 

املستجد كوفيد- ١٩.
حيث ســيتم إطالق اخلدمة مبشــيئة اهللا 
تعالى يوم غد الثالثاء، وســيتم أيضا تزويد 
كل القطاعــات واإلدارات باإلضافــة إلى فرعي 

اجلهراء واألحمدي بآلية عمل 
التطبيــق ومتابعــة املواعيد 
الستقبال املراجعني في الهيئة.

كما أكد الشطي أن االستقبال 
وتقدمي اخلدمة مقصور فقط 
على أصحاب املواعيد احملجوزة 
مسبقا واملوثقة بتسلم الباركود 
أو رسالة تأكيد املوعد، بحيث 
ستكون خطوات حجز املوعد 
كالتالي، عبر املوقع اإللكتروني 
أو بالدخول على االنستغرام في 
البايو وذلك من خالل الضغط 
على الرابط مباشــرة، وكذلك 
عند االستعالم بالواتساب ستصل رسالة في 
حــال رغبته فــي حجز موعد ميكنــه الدخول 
على الرابط، ثم وضع االسم والرقم املدني ثم 
يختار اخلدمات االلكترونية ثم اختيار الفرع 
أو الرئيسي املراد مراجعته ثم اختيار اإلدارة 
املطلوبة ثم حتديد التاريخ والوقت املناســب 
ثم الضغط على إرسال، حيث ستصل رسالة 
الكترونية لتأكيد املوعد، وعلى املراجع االحتفاظ 

بالباركود لعرضه عند الدخول.
علما بأن وقت استقبال املراجعني من الساعة 
٩ صباحا حتى الســاعة ١٢ ظهــرا، كما أنه قد 
مت تخصيــص وقت إلمتام املعاملــة للمراجع 

بحدود ١٥ دقيقة.

عمر الشقراء

طارق الشطي

ر» أجنزت  البرجس: «الُقصَّ
احلساب اخلتامي للسنة 

املالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
ليلى الشافعي

صرح مدير عام الهيئة 
ــر  العامــة لشــؤون الُقصَّ
باإلنابة م.حمد عبداللطيف 
البرجس بأن الهيئة أمتت 
إجنــاز وإنهــاء احلســاب 
اخلتامي للسنة املالية ٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ وتقدميــه لوزارة 
املالية واجلهــات الرقابية 
وفقا للمواعيد الدستورية 

احملددة.
البرجس أن  وأضــاف 

إدارة الشــؤون املالية بالهيئة قامت خالل فترة الراحة 
االحترازية التي أقرها مجلس الوزراء املوقر بإمتام جميع 
اإلقفاالت السنوية وإدخال بياناتها بنظام مالية الدولة 
GFMIS، مشيدا بجهود كل العاملني بالقطاع نحو االلتزام 
بالتعاميم الصادرة من وزارة املالية حول هذا املوضوع.

وأوضح أن هذه اجلهود متت من خالل كوادر وطنية 
شــابة تفتخر بها الهيئة، متمنيا لكل العاملني التوفيق 
والنجاح ملا فيه خير ومصلحة املشمولني برعاية الهيئة.

م.حمد البرجس

هدف احلملة جمع ٢٥ ألف دينار


