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مهلهل املضف: ما نسبة إجناز إنشاء صيانة طرق ومجاري 
«خيطان اجلنوبي» وموعد تسّلم املشروع من املقاول؟

وجه النائب مهلهل املضـف 
٧ أسئلة إلى وزير األشغال، جاء 

السؤال األول كالتالي: 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ ـ ما نســبة إجناز مشــروع 
إنشاء وإجناز وصيانة طرق 
ومجاري خيطــان اجلنوبي؟ 
وما املوعد املقرر لتسلم الهيئة 
العامــة للطرق والنقل البري 

املشروع من املقاول؟
٢ـ  هل خاطبتم اجلهات املعنية 
لترتيب إجراءات وموعد تسليم 
املشروع إليها؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 

بجميع اخلطابات والردود.
وورد السؤال الثاني كالتالي:  
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  تعاني العديد من الشوارع 
مــن وجود حفر فيها، ونظرا 
لبطء استجابة وزارة األشغال 
املواطنني  العامــة لشــكاوى 
والتفاعل معهــا، تقع الكثير 
الســير، فمــا  مــن حــوادث 
رؤيتكــم حول هذا الشــأن؟ 
وما اإلجراءات املتبعة حولها؟
٢ ـ كــم عدد الشــكاوى التي 
تعاملــت معها الــوزارة منذ 
٢٠٢٠/١/١ وحتى تاريخ ورود 
هــذا الســؤال؟ وهــل هنــاك 
شــكاوى لــم تتعامــل معها 
الــوزارة؟ إذا كانــت اإلجابة 

اإليجاب، فما األسباب؟
٣ ـ ما احللول التي ســتتخذ 
ملعاجلة مشكلة تطاير احلصى 
والصلبوخ في الطرق العامة؟ 
كم عدد الشكاوى التي وردت 
إليكم في هذا اخلصوص منذ 
٢٠٢٠/١/١ حتــى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
وجاء الســؤال الثالث مبا 

هذه األموال؟
٣ـ  مــا أســباب تأخر الوزارة 
في استرداد وحتصيل األموال 
العامة في شأن ما صرف من 
غير وجه حق لصالح موظفني 
منقطعني عــن العمل لفترات 

طويلة باملخالفة للقانون؟
٤ـ  ما أســباب اســتمرار عدم 
الــوزارة اإلجــراءات  اتخــاذ 
الكفيلة بتحصيل املديونيات 
املقيــدة بحســاب األصــول 
املتداولة احمللية (مبالغ حتت 

التحصيل)؟
٥ـ  ملاذا خاطبتم وزارة املالية 
في شأن إسقاط الديون التي 
مر عليها أكثر من ١٥ عاما، على 
الرغم أن املال العام ال يسقط 
بالتقادم؟ ومن املســؤول عن 

ذلك القصور؟
كما ورد السؤال الرابع كالتالي: 
في ضوء توجه الدولة نحو 
ترشيد املصروفات وتخفيض 
بنــود امليزانية بالقدر املمكن 
صــدرت توجيهات من وزارة 
املالية للجهات احلكومية التي 
تشــغل مقار مؤقتــة بإعادة 
القيــم اإليجارية  النظر فــي 
لهذه املقار والبحث عن مقار 
دائمــة لها، ومن هذه اجلهات 
بعض قطاعات وزارة األشغال 
املوجودة فــي أماكن جتارية 

متنوعة.
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ـ  ما السياسة واالستراتيجية 
تلــك  تنفيــذ  فــي  املتبعــة 
التوجيهــات للمحافظة على 

املال العام؟
٢ـ  ما عدد اجلهات التابعة لكم 
التي لديها مقار تدفع قيمتها 
اإليجاريــة الدولــة؟ يرجــى 

بتفاصيلها كاملة في التقرير 
األخير ٢٠٢١/٢٠٢٠.

 بـ  عــدم اتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمة لتنفيذ احلكم النهائي 
الصــادر في تاريخ ٢٠١٩/١١/١١ 
علــى شــركتني متضامنتــني 
وإلزامهمــا بدفع مبلــغ قدره 
٦٣٢٫٢١٧٫٠٠٠ دينــار كويتــي 
لصالــح الوزارة وقد ســجل 
املالحظــة  هــذه  الديــوان 
بتفاصيلها كاملة في التقرير 

األخير ٢٠٢١/٢٠٢٠.
تـ  عدم بذل العناية الكافية في 
متابعة تنفيذ العديد من األحكام 
النهائية الصادرة  القضائيــة 
لصالح الوزارة لتحصيل أكثر 
من (٣) ماليني دينار كويتي.

ثـ  ضعف إجراءات الرقابة في 
الوزارة على بعض مراكز خدمة 
العمالء أدى إلى احلصول على 
خدمة املاء والكهرباء من دون 
وجه حق، وهــو ما يعد هدرا 
للمال العام، قدر بأكثر من (٣) 

ماليني دينار كويتي.
٢ ـ ما أســباب عدم اســتيفاء 
بديــوان  اخلاصــة  الــردود 
احملاســبة؟ ومــا اإلجــراءات 
التي ستتخذونها ملعاجلة هذه 

املالحظات؟
٣ ـ هــل ســتحصر وحتصــل 
النهائيــة  األحــكام  وتنفــذ 
الصــادرة لصالــح الــوزارة؟ 
ومتى املوعد النهائي لتحصيل 
هذا املال العام؟ وما اجلهاز أو 
اإلدارة املسؤولة عن ذلك؟ وما 

اإلجراءات التي ستتخذها؟
إدارة  ـ مــا طبيعــة مهــام   ٤
الشؤون القانونية في الوزارة؟ 
وما الهدف الذي تسعى إليه؟ 
وما السياسة املتبعة لديها في 
شأن حتصيل األموال العامة؟

اإلجابة الإليجاب، فما القرار 
الصادر في هذا الشأن؟

٢ـ  هل اطلعتم على املخالفات 
املالية بشأن مشروع تطوير 
شــارع جمــال عبدالناصــر 
وطريــق اجلهراء بخصوص 
طلب املوافقة على أمر التمديد 
الزمني التفاقية اإلشراف على 
أعمال املشروع؟ وهل تشكلت 
جلنة حتقيــق في هذا األمر؟ 
إذا كانت اإلجابــة باإليجاب، 
فما نتائج التحقيق والقرارات 
الصادرة في هذا الصدد؟ وإذا 
كانــت اإلجابــة بالنفــي، فما 

األسباب؟
٣ ـ هل اطلعتم على املخالفة 
املالية الــواردة علــى أعمال 
العقد اخلاص بإنشاء وإجناز 
وصيانة طرق ومجاري أمطار 
وصحيــة وخدمــات أخــرى 
للطــرق الرابطة بــني مدينة 
صباح األحمد ومدينة اخليران 
السكنية؟ وهل تشكلت جلنة 
حتقيق في الواقعة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فما نتائج 
التحقيق والقرارات الصادرة 

في هذا الصدد؟
وورد السؤال السابع مبا 

يلي: 
على ضوء التقرير األخير 
الصادر من ديوان احملاســبة 
وتوجيــه اجلهات احلكومية 
إلى ضرورة االلتزام بترشيد 
اإلنفــاق وفقا لقــرار مجلس 
الــوزراء رقم ٥١ لســنة ٢٠١٤ 
بشــأن حث جميــع اجلهات 
احلكومية املختلفة على اتخاذ 
اإلجراءات اجلادة بشأن ترشيد 
اإلنفاق وحتديد أوجه الصرف 
التي ميكن االســتغناء عنها 

وعدم إدراج تقديرات لها.

تزويدي بجدول تفصيلي يبني 
فيه اسم املقر أو مكان العمل 
واسم املالك والقيمة اإليجارية 
له، وموعد بداية ونهاية العقود 

التي تخص كل منها.
٣ ـ هــل جــددمت عقــود مقار 
إيجاريــة تخص الــوزارة أو 
إحــدى اجلهــات التابعة لكم 
منــذ تســلمكم للــوزارة؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بصــورة ضوئيــة 
عن العقد وتوضيح أســباب 

التجديد.
وجاء السؤال اخلامس مبا 

يلي: 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ـ  ما أسباب عدم تنفيذ أحكام 
نهائية لصالح وزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة في ذمة 
الشركات وفق ما ورد في تقرير 
ديوان احملاسبة األخير؟ وما 
اإلجــراءات التــي ســتتخذها 
الوزارة لتنفيذ ما يلزم؟ ومتى 
ســتحصل هذه األموال؟ علما 
أن الديوان قد سجل مالحظة 
حول عدم الرد عليه، واألسباب 

التي دعت إلى ذلك:
ـ مآخذ شابت إجراءات الوزارة 
املتبعــة فــي شــأن األحــكام 
النهائيــة القضائية الصادرة 
لصاحلها والقضايا التي التزال 

منظورة أمام احملاكم.
 أ ـ تراخــي الوزارة في تنفيذ 
احلكم الصــادر لصاحلها في 
تاريــخ ٢٠١٨/١٢/٢٣ على أحد 
البنــوك بإلزامــه بتســييل 
مبلغ الكفالــة والبالغ قيمتها 
٩٩٤٫٧٥٥٫٠٠٠ دينــار كويتي 
لصالــح الوزارة، وقد ســجل 
املالحظــة  هــذه  الديــوان 

٥ ـ نبذة تعريفية عن طبيعة 
الشــؤون  إدارة  عمــل مديــر 
القانونية في الوزارة والقسم 
التابــع له مع الســير الذاتية 
للموظفني، مع تزويدي بتقرير 
ملخص يشرح فيه آخر املهام 
التي قامت بها اإلدارة منذ بداية 
الســنة املاليــة األخيرة حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء السؤال السادس كما 

يلي:
على ضوء التقرير األخير 
الصادر من ديوان احملاســبة 
وتوجيــه اجلهات احلكومية 
إلى ضرورة االلتزام بترشيد 
اإلنفــاق وفقا لقــرار مجلس 
الــوزراء رقم ٥١ لســنة ٢٠١٤ 
بشــأن حث جميــع اجلهات 
احلكومية املختلفة على اتخاذ 
اإلجراءات اجلادة بشأن ترشيد 
اإلنفاق وحتديد أوجه الصرف 
التي ميكن االســتغناء عنها 

وعدم إدراج تقديرات لها.
يرجى إفادتــي وتزويدي 

باآلتي:
١ ـ ورد فــي تقريــر ديــوان 
احملاسبة املخالفة املالية رقم 
٢٠٢٠/٢٠٢١-٩٦ بشأن استمرار 
الشــركة  الــوزارة بتزويــد 
املتحدة لإلنتاج الزراعي مبياه 
معاجلة رباعية على الرغم من 
انتهاء التعاقد منذ عام ٢٠٠٦ ما 
أدى إلى سقوط املديونية، وقد 
كرر الديوان مالحظته سنويا 
في هذا الصدد، فما اإلجراءات 
التي تنوي الوزارة القيام بها 
لتنفيذ ما يلزم؟ وهل أجري 
حتقيــق في املخالفــة املالية 
حســب طلب الديوان؟ وهل 
مكن الديوان من االطالع على 
محاضــر التحقيق؟ إذا كانت 

 يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

١ ـ مــا أســباب التراخــي في 
استكمال املستندات املطلوبة 
للموضوعات املعروضة على 
ديوان احملاسبة حول األوراق 
التي ردها الديوان وعددها ٩٩ 
موضوعا وذلك باإلشارة إلى 
تقرير الديوان األخير في جزئه 
األول (الــوزارات واإلدارات 
وزارة  حــول  احلكوميــة) 
األشــغال العامة، األمر الذي 
يستوجب دراسة اإلجراءات 
والسياســات املتبعــة داخل 
الوزارة واآلثار املترتبة على 

هذا التراخي؟
٢ـ  هل اجتمع الســيد الوزير 
مع الســادة موظفــي ديوان 
احملاســبة ملراجعة أســباب 
تراخي تنفيذ التزامات الوزارة 
في حق الديوان؟ وهل بحثتم 
أسباب تعطيل متكني الديوان 
من استيفاء مالحظاته؟ وهل 
لديكم علم بعدم موافاة جهات 
تابعــة لكم للديــوان بجميع 
األوراق واإليضاحــات هــذا 

الشأن؟
٣ ـ ما أسباب طول املدد التي 
تستغرقها اجلهات التابعة لكم 
لعرض املوضوعات على ديوان 
احملاســبة؟ ومــا اإلجــراءات 
التي ســتتخذ لتزويد ديوان 
احملاسبة بكل ما يحتاج إليه 
من إيضاحات وردود وأوراق 
في أقرب وقت ممكن ومتكينه 
مــن أدائــه ملهامه علــى أكمل 
وجه؟ وما السياسة اإلدارية 
العامة املتبعة لديكم في شأن 
الرقابية من  متكني اجلهــات 
التزاماتها  اســتيفائها لكامل 

لديكم؟

سأل عن مخاطبة اجلهات الرسمية لترتيب تسلم املشروع

مهلهل املضف

يلي: 
إفادتــي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ ـ مــا ســبب صــرف وزارة 
األشــغال العامة راتبا شامال 
لبعض املوظفني خالل متتعهم 
بإجــازة دراســية باملخالفــة 
لقرارات مجلس اخلدمة املدنية 
فــي شــأن الئحــة البعثات، 
وهو األمر الذي أورده ديوان 
احملاســبة في تقريره األخير 
وما ترتب على ذلك من صرف 
مبالغ من دون وجه حق بلغت 
أكثر مــن ٢٥٫٢٨٨/٠٠٠ دينارا 
كويتيا األمر الذي سبب هدرا 

للمال العام؟
٢ـ  أفادت الوزارة في ردها على 
الديوان بأنه جار التنسيق مع 
إدارة شؤون املوظفني ملتابعة 
ذلــك، ما آخر إجــراء اتخذته 
الوزارة في هذا الشــأن، وهل 
ســتحيل املوظفني إلى جهات 
التحقيق؟ وما العقوبات التي 
ســيوقعها الوزير أو الوكيل 
على املتســببني بهــذا الهدر؟ 
ومتى املوعد النهائي لتحصيل 

مرزوق الغامن يهنئ نظيرته 
في توغو بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئــة إلى رئيســة املجلس الوطني فــي جمهورية 
توغــو ياوا دجيجبودي تســيجان، وذلك مبناســبة 

مرزوق الغامنالعيد الوطني لبلدها.

عبدالكرمي الكندري: ما عدد الشهادات املعادلة 
واملرفوضة معادلتها من وزارة التعليم العالي؟

وجه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلــى وزير 
التربية وزير التعليم العالي 
العلمــي د.علــي  والبحــث 
املضف، عن عدد الشــهادات 
التي متت معادلتها والتي مت 
رفض معادلتها من الوزارة.
 ونص الســؤال على ما 

يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- صــورة ضوئيــة من 
الــوزاري رقــم ٤٤  القــرار 
الصادرة في تاريخ ٢٠١٥/٣/٣، 
وما يثبت نشره في اجلريدة 
الرسمية أو املوقع الرسمي 
للوزارة مع تاريخ النشر - 
إن وجــد -، وإن لم ينشــر 
القــرار ٤٤ فما أســباب عدم 
النشــر وأثره القانوني في 
القرار والشــهادات  تطبيق 

إلغائه بالقرار الوزاري رقم 
١٢٦ الصادر في ٢٠١٧/٧/٢ (مع 
صورة ضوئية من الشهادات 
مع إخفاء أسماء األشخاص).
٣- عدد الشــهادات التي 
قدمــت ورفضــت معادلتها 
معللة الســبب بالقرار رقم 
٢٠٦ الصادر في ٢٢/١٠/٢٠٠٧ 
والواقع بداية بدراستهم في 
تاريخ ٣/٣/٢٠١٥ حتى تاريخ 
٢/٧/٢٠١٧ (مع صورة ضوئية 
من طلبات املعادالت والقرار 
اإلداري الرافض للمعادلة لكل 
شهادة أو الردود بالرفض مع 
إخفاء أسماء األشخاص)، مع 
بيان أسباب رفض املعادالت.
٤- عدد الشــهادات التي 
رفضت معادلتهــا بالعموم 
من تاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٢ حتى 
تاريخ ٢٠١٧/٧/٢، مع صورة 
الشــهادات،  ضوئيــة مــن 

أكادميي أو إداري أو وزاري 
في الرد، وهل راجعتم الوزير 
آنــذاك في إصــداره أو جهة 
غير اجلهة املوصية واملوقع 
على ما فيه أم أن القرار كان 
فرديا؟ وما مدى مشروعية 
القــرار واســتيفائه جلميع 
األركان القانونية الصحيحة 
في إسناده القانوني واتباع 
اللوائــح فــي إصــداره من 

اجتماع جلان وغيره؟
٧- صــورة ضوئية من 
القــرار الــوزاري رقــم ٢٧١ 
الصادر في تاريخ ٣ أكتوبر 

.٢٠١٢
٨- هل النظام املستخدم 
حلفــظ الشــهادات املعادلة 
يــدوي أم إلكترونــي؟ وما 
تاريخ التحول من األرشفة 
اليدوية إلى اإللكترونية - 

إن وجد؟

والقرار اإلداري لكل شهادة 
(مع إخفاء أسماء األشخاص).
٥- هل طبق القرار رقم 
٢٠٦ الصــادر فــي تاريــخ 
الفتــرة  فــي   ٢٠٠٧/١٠/٢٢
مــن ٢٠١٥/٣/٣ حتى تاريخ 
٢٠١٧/٧/٢ ومدى مشروعية 
تطبيقه في هذا الوقت (وقت 
إلغائه)؟ وهل استند إليه في 
أي قضايا رفعت أمام احملاكم 

الكويتية في هذه الفترة؟
٦- صــورة ضوئية من 
القــرار رقــم ٩ الصــادر في 
تاريخ ٢ يونيو ٢٠١٣، وتبيان 
املصدر له واملوقع على ما فيه 
وصفته القانونية في التوقيع 
واإلصدار، وإرفــاق صورة 
ضوئية من تفويض الوزير 
في وقته له بالتوقيع، أو أي 
ما يدل على حقه في إصدار 
مثل ذلك القرار، وهل هو قرار 

طلب تزويده بصور ضوئية عن القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن

د. عبدالكرمي الكندري

املعادلة استنادا إليه؟ وهل 
طبق فــي معــادالت بعض 

الشهادات؟
٢- عدد الشــهادات التي 
استندت إلى القرار السابق 
(٤٤ الصــادر فــي تاريــخ 
٣/٣/٢٠١٥) في معادلتها منذ 
تاريخ صــدوره إلى تاريخ 

بدر احلميدي: هل حتول «التأمينات» 
رواتب املتقاعدين في بنوك أجنبية؟

بــدر  النائــب  وجــه 
احلميدي سؤاال إلى وزير 
املالية عبد الوهاب الرشيد، 
قــال في مقدمتــه، منا إلى 
علمي أن املؤسســة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
بخدمــة حتويــل  تقــوم 
املتقاعديــن فــي  رواتــب 
البنوك األجنبية باخلارج، 
وبناء عليه يرجى تزويدنا 

بالتالي:
١ ـ ما مــدى صحة هذه 
املعلومات املذكورة أعاله، 

وإذا كانت اإلجابة باإليجاب 
فما عدد هــذه التحويالت 

الشهرية؟
٢ ـ ما الــدول التي يتم 

حتويل الرواتب إليها؟
٣ ـ منــذ أي عــام بدأت 
فــي حتويــل  املؤسســة 
هــذه الرواتب للمتقاعدين 

باخلارج؟
٤ـ  ما اإلجراءات اإلدارية 
لطلب حتويل راتب املتقاعد 
إلى اخلارج؟ وهل تتم عن 

طريق التوكيل الرسمي؟
بدر احلميدي

هل النظام املستخدم حلفظ الشهادات املعادلة يدوي أم إلكتروني وما تاريخ التحول من األرشفة اليدوية إلى اإللكترونية ؟

ما السياسة املتبعة لدى «األشغال» في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد املصروفات وتخفيض بنود امليزانية حول شغل مقار مؤقتة بإعادة النظر في القيم اإليجارية لهذه املقار والبحث عن مقار دائمة لها؟

ما مدى مشروعية القرار الوزاري رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ واستيفائه جلميع األركان القانونية الصحيحة في إسناده القانوني؟

هشام الصالح لوزير الصحة: ما أسباب عدم توفير
 التطعيم الفموي لعالج احلساسية التنفسية؟

النائب د. هشــام  وجــه 
الصالــح ســؤاال إلــى وزير 
الصحة د. خالد السعيد، قال 
في مقدمته: نصت املادة ١٥ من 
الدستور على ان تعنى الدولة 
بالصحــة العامة ووســائل 
الوقاية والعالج من االمراض 
واالوبئــة وملا كانت امراض 
احلساسية التنفسية من اكثر 
االمراض شيوعا في الكويت 
فقد مت انشاء مركز عبدالعزيز 
الراشــد للحساسية ملتابعة 
وعالج احلاالت الشديدة من 

مرضــى احلساســية وكون 
استخدام العالجات املناعية 
جزءا ال يتجزأ من البرنامج 
العالجي ملرضى احلساسية 
التنفسية فإنه ومنذ سنوات 
يتم توفير هذه العالجات من 
قبل إدارة املستودعات الطبية 
في وزارة الصحة بناء على 
طلب مركز الراشد للحساسية 
وألهمية عدم انقطاع البرنامج 
العالجي واستمراره من ٣ الى 
٥ سنوات للمريض لتتحقق 

الفائدة منه.

باخلــارج او مــن تتطلــب 
اقامته خارج الكويت لفترة 

طويلة؟
ـ مــا اإلجــراءات املتخذة 
املســتودعات  إدارة  لــدى 
الطبية لضمان اســتمرارية 
توفير التطعيم الفموي لعالج 
احلساسية التنفسية ؟ وهل 
توجد خطة مستقبلية لضمان 
عــدم انقطاع هذه العالجات 
عن املرضى، فإن كانت اإلجابة 
باإليجــاب يرجــى تزويدي 

بنسخة عنها.

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي:

ـ ما أســباب عــدم توفير 
الفمــوي لعــالج  التطعيــم 
احلساســية التنفســية منذ 
يوليــو ٢٠٢٠ بالرغــم مــن 
املركــزي  موافقــة اجلهــاز 
للمناقصــات واملخاطبــات 
املتكررة من قبل مركز الراشد 

للحساسية.
بدائــل  توجــد  هــل  ـ 
للتطعيم الفموي للمواطنني 
من الطلبة الذين يدرسون 

 منذ يوليو ٢٠٢٠

د. هشام الصالح

ما اإلجراءات املتخذة لدى إدارة املستودعات الطبية لضمان استمرارية توفير تطعيم عالج احلساسية ؟ 
هل توجد خطة مستقبلية لضمان عدم انقطاع هذه العالجات عن املرضى مع تزويدنا بنسخة عنها؟

عبداهللا املضف يطلب صورة
من قرارات تعيني هيئة التدريس

وجــه النائــب عبداهللا 
املضف ســؤاال إلــى وزير 
التعليم  التربيــة ووزيــر 
العلمــــي  العالي والبحث 
د. علي املضف جاء ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ ـ صــورة ضوئيــة مــن 
القوانني والقرارات املنظمة 
لتعيني هيئة التدريس في 
جامعــة الكويــت والهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 

والتدريب.
٢ ـ صورة ضوئية من القوانني والقرارات 
اخلاصة بالدرجات الوظيفية واملســميات 
اخلاصة بالهيئة التدريسية جلامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

في كل كلية على حدة.
٣ـ  أعلن أخيرا عن فتح باب استقبال طلبات 
التعيني في بعض الدرجات ألعضاء الهيئة 
التدريســية في عدد مــن الكليات بجامعة 

الكويــت فــي الفتــرة من 
أكتوبــر ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٢، 
يرجــى تزويــدي بعــدد 
الكويتيني وغير  املتقدمني 
الكويتيني لكل مسمى على 
حدة منذ نشر اإلعالن حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٤ـ  أسباب اشتراط اخلبرة 
التدريســية باإلضافة إلى 
شرط الترقية بعد العمل في 
اجلهة األكادميية والدرجات 
العلمية املطلوبة في جامعة 
الكويت للمسميات (أستاذ 
مشاركـ  أستاذـ  أستاذ زائر بدرجة أستاذ)، 
ما يضعف فرص توظيــف الكويتيني من 
حملة شــهادة الدكتــوراه ويتيح الفرصة 

األكبر لذوي اخلبرة من األجانب.
٥ـ  إحصائية تفصيلية توضح عدد مقاعد 
االبتعاث لدرجتي املاجســتير والدكتوراه 
في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب لسنة ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

 في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عبداهللا املضف


