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الجامعي

الرابطة احتفلت بمرور  30عامًا على إنشائها

«التطبيقي» :نتشاور مع «هيئة التدريس»
قبل تعديل اللوائح
تكريم

| كتب غانم السليماني |
أك� � � ��د م � ��دي � ��ر ع� � � ��ام ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وال � �ت� ��دري� ��ب ال� ��دك � �ت� ��ور أح �م��د
األث� � � � ��ري أن «إدارة ال �ه �ي �ئ��ة
حريصة دوم��ًا على التشاور
م ��ع أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��س
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ع �ن��د ت �ع��دي��ل أي
من اللوائح قبل اتخاذ القرار
امل �ن��اس��ب ح��ول �ه��ا ،ل�ت�ت�م��اش��ى
مع املصلحة العامة».
وق � � � � � � � � ��ال األث � � � � � � � � � � ��ري خ� � � ��الل
االح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ال � �ت ��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا
رابطة أعضاء هيئة التدريس
ً
للكليات التطبيقية اح�ت�ف��اال
بمناسبة م��رور  30عامًا على
إن� �ش ��ائ� �ه ��ا م � �س� ��اء أول أم ��س
ان «ال ��راب� �ط ��ة ت �ع �ت �ب��ر ش��ري�ك��ًا
اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ًا إلدارة دف� ��ة
ال �ه �ي �ئ��ة م� ��ن ح �ي ��ث ت �ع��اون �ه��ا
ف��ي ال �ت �ش��اور وت�ن�ق�ي��ح جميع
اللوائح والنظم التي تهمهم ».
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق� � � ��ال رئ� �ي ��س
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة اإلداري � � � � � ��ة ل �ل ��راب �ط ��ة
ال��دك �ت��ور م �ع��دي ال�ع�ج�م��ي أن
الرابطة ومنذ إنشائها وحتى

األثري مكرمًا نائب رئيس مجلس األمة األسبق الدكتور محمد البصيري

ال � �ي� ��وم وه � ��ي ال � �ص� ��وت ال �ح��ر
امل ��داف ��ع ع ��ن ح �ق��وق وق �ض��اي��ا
الهيئة التدريسية.،
وأوض� � � � � � � ��ح ال� � �ع� � �ج� � �م � ��ي أن
ال ��راب� �ط ��ة ان �ت �ه��ت م� ��ن إن �ج��از
مقترحاتها املتعلقة بتعديل
ب� �ع ��ض ال � �ل� ��وائ� ��ح ب� �م ��ا ي �خ��دم
م � �ص � �ل � �ح� ��ة أع � � � �ض� � � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة
ال � � �ت� � ��دري� � ��س وآل� � � �ي � � ��ة ال� �ع� �م ��ل
بالهيئة .

م� ��ن ج �ه �ت��ه ،ق � ��ال ال��دك �ت��ور
صالح العبدالجادر وهو أول
مؤسس الرابطة وأول رئيس
ل �ه �ي �ئ �ت �ه��ا اإلداري � � � � ��ة أن ح�ل��م
تأسيس الرابطة ك��ان ي��راوده
م �ن��ذ ب��داي��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه بالهيئة
وب� ��ال � �ف � �ع� ��ل ت� � �ح � ��دث ل �ب �ع��ض
زمالئه وعلى رأسهم الدكتور
إسماعيل الشطي فتحمسوا
للفكرة وق ��رروا تشكيل لجنة

(تصوير سعد هنداوي)

تحضيرية هدفها إنشاء كيان
ي�ح�ف��ظ ه�ي�ب��ة وم �ك��ان��ة عضو
هيئة التدريس .
ودع ��ا ال�ع�ب��د ال �ج��ادر وزي��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي
وم��دي��ر ع��ام الهيئة إل��ى البت
ال �ن �ه��ائ��ي ف ��ي م� �ش ��روع ف�ص��ل
التعليم التطبيقي ع��ن قطاع
ال�ت��دري��ب لينهض ك��ل منهما
في مجاله. ،

ش� �ه ��دت االح �ت �ف��ال �ي��ة ت �ك��ري��م
أعضاء هيئة التدريس أصحاب
اإلن �ج��ازات العلمية للعام 2014
وم�ن��ح ال�ع�ض��وي��ة ال�ش��رف�ي��ة لعدد
م� �م ��ن ق � ��دم � ��وا خ � ��دم � ��ات ج�ل �ي�ل��ة
ل �ل��راب �ط��ة  ،وه ��م أول م��دي��ر ع��ام
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب أحمد املزروعي والذي
أنشئت الرابطة ف��ي ع�ه��ده ،نائب
رئ �ي��س ال � � ��وزراء امل ��دي ��ر األس �ب��ق
مل �ع �ه��د ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��دك �ت��ور
إس � �م� ��اع � �ي� ��ل ال � �ش � �ط � ��ي ،األم� � ��ني
ال �ع��ام ل��أم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل��أوق��اف
ال �ع �م �ي��د األس �ب ��ق ل�ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة
األساسية الدكتور عبداملحسن
ال�خ��راف��ي ،وم��ؤس��س الرابطة أول
رئ�ي��س لهيئتها اإلداري� ��ة ص��الح
العبدالجادر.
ك�م��ا ت��م ت�ك��ري��م ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س األم� ��ة األس �ب��ق ال��رئ�ي��س
ال�ث��ان��ي ل�ل��راب�ط��ة ال��دك �ت��ور محمد
البصيري،كما تكريم األس��ات��ذة
امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن وامل� �س� �ت� �ق� �ي� �ل ��ني،
وأعضاء اللجان العاملة بالرابطة
وموظفيها لجهودهم املبذولة.

افتتحت مؤتمر امللصق الـ 20برعاية مدير جامعة الكويت باإلنابة

«الطب»  :البحوث العلمية ركيزة التعليم
| كتب فراس نايف |
اف� �ت� �ت� �ح ��ت ك� �ل� �ي ��ة ال � �ط� ��ب ف��ي
ج � ��ام� � �ع � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت امل� ��ؤت � �م� ��ر
ال � �س � �ن� ��وي ل �ل �م �ل �ص��ق ال �ع �ل �م��ي
ال� �ع� �ش ��ري ��ن ،ب �م �ش ��ارك ��ة ج�م�ي��ع
ك �ل �ي��ات م ��رك ��ز ال �ع �ل��وم ال�ط�ب�ي��ة
ت �ح��ت رع ��اي ��ة م ��دي ��ر ال �ج��ام �ع��ة
باإلنابة الدكتورة حياة الحجي
وب �ح �ض��ور ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال�ط��ب
ال� ��دك � �ت� ��ور ع � � ��ادل خ� �ض ��ر ع��اي��د
وع � �م ��داء ال �ك �ل �ي��ات واألس ��ات ��ذة
امل�ت�خ�ص�ص��ن وامل �ش��ارك��ن في
امل� �ل� �ص� �ق ��ات وط� �ل� �ب ��ة ال �ك �ل �ي��ات
املشاركن.
وأك � � � ��د ع� �م� �ي ��د ك� �ل� �ي ��ة ال� �ط ��ب
ال��دك�ت��ور ع��ادل خضر ف��ي كلمة
خ��الل املؤتمر ال��ذي يقام خالل
الفترة من  5إلى  7مايو الجاري

أساتذة كلية الطب في لقطة جماعية

ح� � � ��رص ك� �ل� �ي ��ة ال� � �ط � ��ب ع �ل��ى
ال �ت �م �ي ��ز ف� ��ي ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي
باعتباره من مرتكزات التعليم
وجودة الكلية.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن � ��ه س �ت �ع��رض

شاركت في ملتقى
«االعتماد املهني» باألردن

«األسترالية»  :حريصون
على تحفيز االبتكار والتنوع

غيث وعدد من املشاركني في امللتقى

شاركت الكلية األسترالية في الكويت في ملتقى وورش��ة
ال�ت��أه�ي��ل واالع �ت �م��اد امل�ه�ن��ي ال�ت��ي أق��ام�ت�ه��ا ن�ق��اب��ة املهندسن
األردنين تحت شعار «نحو مهندس مهني معتمد».
وم�ث��ل الكلية ف��ي امللتقى رئ�ي��س كلية ال�ه�ن��دس��ة ال��دك�ت��ور
م�ح�م��د غ �ي��ث ك�م�ت�ح��دث رئ �ي��س ح �ي��ث ت �ن��اول ت �ج��رب��ة الكلية
األسترالية الناجحة في مجال تبنيها النظام التعليمي القائم
على املشروعات وبالتالي نيلها اعتماد «جمعية مهندسي
أستراليا» لجميع برامجها الهندسية.
وذك��ر بيان صحافي للكلية ان مشاركة الكلية تأتي هذا
الحدث تأتي حرصًا منها على تعزيز ونشر أفضل املمارسات
والتحفيز على االبتكار والتنوع في التعليم الهندسي .

خ��الل امل��ؤت�م��ر ن�ت��ائ��ج األب�ح��اث
امل � �ش� ��ارك� ��ة م � ��ن أع � �ض � ��اء ه �ي �ئ��ة
ال �ت��دري��س وال�ط�ل�ب��ة امل�ش��ارك��ن
وأط � � �ب� � ��اء م � ��ن وزارة ال �ص �ح��ة
وال� � �ت � ��ي أج� � ��روه� � ��ا ع � �ل ��ى م ��دى

ال�ع��ام ال�س��اب��ق ،مبينًا أن��ه تمت
اس�ت�ض��اف��ة ال��دك �ت��ور ال��زائ��ر من
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة
رم� ��زي م�ح�م��د امل �ت �خ �ص��ص في
أبحاث السرطان .
وأوض � � ��ح خ �ض��ر أن � ��ه س�ي�ت��م
ت�ص�ن�ي��ف امل �ل �ص �ق��ات امل �ش��ارك��ة
ألرب� � ��ع ف� �ئ ��ات ل �ت �ح��دي��د ال �ف��ائ��ز
وهي فئة الطلبة والفئة الثانية
أفضل بحث في العلوم الطبية
األساسية والفئة الثالثة أفضل
ب�ح��ث ف��ي ال �ع �ل��وم اإلكلينيكية
وال �ف �ئ ��ة ال ��راب� �ع ��ة أف� �ض ��ل ب�ح��ث
لطلبة الدراسات العليا. ،
وم � � ��ن ج� ��ان � �ب � �ه� ��ا ،أوض � �ح� ��ت
ال � �ع � �م � �ي� ��د امل� � �س � ��اع � ��د ل � �ش � ��ؤون
األب � �ح� ��اث وال � ��دراس � ��ات ال�ع�ل�ي��ا
ف� � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال� � �ط � ��ب ال � ��دك � �ت � ��ورة
رج��اء العطية أن امل��ؤت�م��ر يقدم

األبحاث العلمية ألعضاء هيئة
ال�ت��دري��س وطلبة م��رك��ز العلوم
الطبية ويسمح لهم بالتفاعل
وعرض نخبة متنوعة منها.
وذك � ��رت ال �ع �ط �ي��ة ان م��ؤت�م��ر
ه��ذا ال�ع��ام يحصد  265ملصقًا
بحثيًا ت �ع��رض ف��ي ب��اح��ة ح��رم
كلية الطب يسهم بها األعضاء
وال �ط �ل �ب��ة م ��ن م �خ �ت �ل��ف ك�ل�ي��ات
مركز العلوم الطبية والجامعة
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى م �ش��ارك ��ن م��ن
م�خ�ت�ل��ف امل��ؤس �س��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة
في الكويت.
م��ن ج �ه �ت��ه ،وص ��ف ال��دك �ت��ور
رم� ��زي م�ح�م��د ج� ��ودة ال�ب�ح��وث
العلمية املشاركة بأنها أفضل
م��ن ال�ب�ح��وث وامل�ل�ص�ق��ات التي
تقدم حتى في الواليات املتحدة
األميركية.

دشتي نائبًا واألنصاري أمينًا للسر

السقياني رئيسًا التحاد أستراليا
| كتب فراس نايف |
أع� � �ل � ��ن أم � � ��ن س � ��ر االت� � �ح � ��اد
ال��وط�ن��ي لطلبة ال�ك��وي��ت  -فرع
اس �ت��رال �ي��ا ب ��در األن� �ص ��اري عن
تشكيل الهيئة االدارية لالتحاد
للعام النقابي .2016/2015
وف � � � � � ��از ف� � ��اي� � ��ز ال � �س � �ق � �ي ��ان ��ي
ب � �م � �ن � �ص� ��ب رئ� � � �ي � � ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
اإلداري � ��ة وح �س��ن دش �ت��ي نائب
الرئيس وب��در األن�ص��اري أمن
ال �س��ر ون ��اص ��ر ال �خ��ال��دي أم��ن
ال �ص �ن��دوق وح� �م ��ود ال�ع�ت�ي�ب��ي
م� � � �س � � ��ؤول ل � �ج � �ن� ��ة ال� � �ع � ��الق � ��ات

ال � � �ع� � ��ام� � ��ة وض � � � � � � ��اري ال � � �غ� � ��وال
م � �س� ��ؤول ال �ل �ج �ن��ة اإلع ��الم� �ي ��ة،
مبارك بوظهير مسؤول لجنة
املستجدين وصالح بوصلحة
م � � � �س� � � ��ؤول ل � �ج � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
الطالبية واألك��ادي�م�ي��ة وأخيرًا
دردان��ة دشتي مسؤول اللجنة
الثقافية واالجتماعية.
وق ��ال األن �ص ��اري ان الهيئة
ال � �ج� ��دي� ��دة س �ت �ض ��ع م �ص �ل �ح��ة
طلبة استراليا في عن املجهر
وال � � � �ح� � � ��رص ع � �ل � ��ى خ ��دم� �ت� �ه ��م
وال�ع�م��ل على ك��ل م��ا يصب في
مصلحتهم في جميع املجاالت.

رأت أن «من ال يتعامل على حقيقته مرتبك ومشوش»

انتصار العلي :من يعش
على سجيته يشعر بالرضا
| كتب فراس نايف |
رأت رئ� �ي ��س م � �ب� ��ادرة ال �ن��وي��ر
التطوعية الشيخة إنتصار سالم
العلي أن من يعش على سجيته
يشعر ب��ال��رض��ا وس�ه��ول��ة ات�خ��اذ
القرارات ويتصرف بطريقته في
فعل كل ما يريده ليشعر بالرضا،
م �ب �ي �ن��ة ان إرض � � ��اء ال �ن �ف ��س ه��ي
س��ر س�ع��ادة اإلن �س��ان .وأوضحت
العلي خالل محاضرة ألقتها في
كلية العلوم االجتماعية صباح
أمس تحت عنوان «سجيتي سر
سعادتي» بحضور عميد الكلية
ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��رض��ا أس �ي��ري ان
«السجية» هي أن يكون اإلنسان
ط�ب�ي�ع�ي��ًا وع �ل��ى ف �ط��رت��ه ،م�ش�ي��رة
إلى ان البعض يعتقد انها تعود
إلى مصطلح السذاجة وهي غير
ذلك.

انتصار العلي خالل املحاضرة

وأض ��اف ��ت ان ��ه ت ��م وض ��ع أرب ��ع
خ �ص ��ال ل�ل�س�ج�ي��ة م �ن �ه��ا ال��وع��ي
بالذات ومعرفة الوثوق بنوايانا
وأي � �ض � ��ا األح� ��اس � �ي� ��س وم �ع ��رف ��ة
أولوياتنا وقدراتنا.
وت � ��اب � � �ع � ��ت «ان� � � �ن � � ��ا ال ن � �ك ��ون

«اإلسراء واملعراج» تؤجل
اختبارت «التربية األساسية»
| كتب مبارك الميع |
أعلنت مساعد عميد ال�ش��ؤون
ال � �ط� ��الب � �ي� ��ة ف� � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال� �ت ��رب� �ي ��ة
األساسية الدكتورة منى السالمن
عن ترحيل موعد اختبارات الكلية
ال� �ت ��ي ت � �ص� ��ادف م �ن��اس �ب��ة ذك� ��رى
اإلس � � � ��راء وامل� � �ع � ��راج ي � ��وم ال �س �ب��ت

امل� ��واف� ��ق  16م ��اي ��و ال � �ج� ��اري إل ��ى
االثنن  25مايو الجاري.
وأض ��اف ��ت ال �س��الم��ن ان جميع
اخ �ت �ب ��ارات ال �ك �ل �ي��ة امل �ق ��رر ع�ق��ده��ا
السبت  16مايو الجاري ستؤجل
وف � ��ق رؤي� � ��ة ك ��ل ق �س��م م ��ن أق �س��ام
ال� �ك� �ل� �ي ��ة ف � ��ي م � � ��دة أق � �ص� ��اه� ��ا 25
الجاري.

منى السالمني

اعتبرها حقًا مكتسبًا ال تجوز املماطلة في صرفها

التجمع املستقل في األردن يطالب
بصرف املكافأة االجتماعية بأثر رجعي
| كتب فراس نايف |
اس� �ت� �غ ��رب رئ� �ي ��س ال � �ش ��ؤون
الطالبية لتجمع طلبة الكويت
امل � �س � �ت � �ق ��ل ف� � ��ي األردن خ ��ال ��د
ال�ع�ن��زي ت��أخ�ي��ر ص��رف امل�ك��اف��أة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ل �ب �ع��ض ال �ط �ل �ب��ة
مطالبًا وزارة التعليم العالي
بسرعة ص��رف امل�ك��اف��أة للطلبة

امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ن ب ��وق� �ت� �ه ��ا وب ��أث ��ر
رجعي .
واع �ت �ب��ر ال �ع �ن��زي ان االع��ان��ة
ه� � ��ي ح� � ��ق م� �ك� �ت� �س ��ب ل �ل �ط ��ال ��ب
ال�ج��ام�ع��ي ف��ال ي�ج��وز تأخيرها
أو امل �م ��اط �ل ��ة ف� ��ي ص ��رف �ه ��ا م��ن
دون سبب مقنع ل��ذل��ك مضيفًا
«تلقينا ال�ع��دي��د م��ن ال�ش�ك��اوى
بشأن التأخير».

خالد العنزي

نادي «اعمل بنفسك» نظم كرنفال الصحة والتغذية

الجامعة األميركية تناقش
مشكلة السمنة املتنامية
استضاف نادي «اعمل بنفسك» ( Do It Yourself
) في الجامعة األميركية في الكويت أخيرًا كرنفاال
وس�ل�س�ل��ة م��ن امل �ح��اض��رات ت��رك��زت ح ��ول الصحة
والتغذية وطرق التخلص من الوزن الزائد بطريقة
صحية  .وذكر بيان صحافي للجامعة األميركية
ان ال �ك��رن �ف��ال ت�ض�م��ن س�ل�س�ل��ة امل �ح��اض��رات حيث
ق��دم مجموعة م��ن خ�ب��راء الصحة نصائح تتعلق
بأسلوب الحياة للطلبة واملوظفن والجمهور.
وت �ح ��دث ��ت م ��درب ��ة ال �ت �غ��ذي��ة ف��اط �م��ة س �ع��د ع��ن

بدر األنصاري

ع� �ل ��ى ط �ب �ي �ع �ت �ن��ا ع� �ن ��دم ��ا ن�ش�ع��ر
بالتوتر واالرت �ب��اك وح��ن نشعر
ب��االك �ت �ئ��اب وال� �ش� �ع ��ور ب��ال�ع�ج��ز
والغضب ،مبينة انه من ال يكون
ع �ل��ى ح�ق�ي�ق�ت��ه س �ي �ك��ون دف��اع �ي��ا
وشكاكا ومرتبكا ومشوشا».

بعض النصائح حول كيفية إدارة النظام الغذائي
ون��اق �ش��ت م�ش�ك�ل��ة ال�س�م�ن��ة امل�ت�ن��ام�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
واقترحت طرقًا ملكافحتها .واستعرضت املدربة
امل �ح �ت��رف��ة زه � ��رة ب ��واج �ب ��اس ط� ��رق ال �ت �خ �ل��ص من
ال � ��وزن ال ��زائ ��د ب �ط��ري �ق��ة ص�ح�ي��ة وك �ي �ف �ي��ة تحقيق
أهداف اللياقة البدنية الشخصية كما عرض خالل
الكرنفال فيلما فيديو تحفيزيان لتشجيع أعضاء
مجتمع الجامعة األميركية على تطوير أسلوب
حياة صحي.

