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األثري :ميزانيات «التطبيقي» المقبلة ستغطي الساعات اإلضافية
بحث مع «تدريس الهيئة» قضايا األساتذة ومستحقاتهم
ناقشت رابطة أعضاء هيئة
التدريس في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
بعض القضايا المهمة مع
المدير العام للهيئة د .أحمد
األثري.

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ال� � �م � ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام
ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب د .أحمد
األ ث� � ��ري ب �م �ك �ت �ب��ه أ م� ��س األول
وف� � � ��دا م � ��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة اإلداري � � � ��ة
لرابطة أعضاء هيئة التدريس
ل�ل�ك�ل�ي��ات ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ،ل�ب�ح��ث
ع � ��دد م� ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا ال �م �ه �م��ة،
وع � �ل � ��ى رأس� � �ه � ��ا م �س �ت �ح �ق��ات
األساتذة عن تدريس الساعات
الزائدة.
وخ�ل�ال ال �ل �ق��اء ،أك ��د األث ��ري
أن م � � �ي� � ��زا ن � � �ي� � ��ة ا ل � � �س � � �ن� � ��وات
ال �م �ق �ب �ل��ة س �ت �غ �ط��ي ال �س��اع��ات
اإلض� ��اف � �ي� ��ة ل �ج �م �ي ��ع أع� �ض ��اء
ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ت � ��دري � ��س ،م��وض �ح��ا
ان��ه س�ي�ك��ون ه�ن��اك دع��م كامل
لتطبيق نظام البكالوريوس،
ل � � �م� � ��ا ل � � ��ذل � � ��ك م � � � ��ن م� �ص� �ل� �ح ��ة
ل� �ل� �خ ��ري� �ج� �ي ��ن ف � ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال
دراس� � �ت� � �ه � ��م م � �م� ��ا س �ي �ن �ع �ك��س
بشكل ايجابي على أدائهم في
جهات عملهم.
وفي ما يخص قضية فصل
ا ل� �ق� �ط ��ا ع� �ي ��ن ،ق� � ��ال إن " ه� �ن ��اك
ل �ج �ن��ة م �ش �ك �ل��ة ب� �ق ��رار وزاري
تعمل حاليا على ق��دم و س��اق
لالنتهاء م��ن مهمتها ،ونحن
نثق بأن أعضاء ها حريصون
على مصلحة القطاعين".
وعن مشكلة الشعب المغلقة

جانب من اجتماع األثري مع وفد «الهيئة»
وف �ت��ح ف ��روع ج��دي��دة ل�ك�ل�ي��ات
وم �ع��اه��د ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال �ج �ه��راء،
أفاد بأن الهيئة تعمل جاهدة
ل� �ت ��وف� �ي ��ر ال� �ش� �ع ��ب ال ��دراس� �ي ��ة
ا ل�ل�از م��ة ا ل �ت��ي ت�س��ا ع��د الطلبة
ع�ل��ى ال �ت �خ��رج ،م��ؤك��دا أن ف��رع
ك� �ل� �ي ��ة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة االس� ��اس � �ي� ��ة
ب��ا ل�ج�ه��راء ج��ار ا ل�ع�م��ل حاليا

ع �ل��ى ت��أث �ي �ث��ه ،وم ��ن ال �م �ت��وق��ع
اف�ت�ت��اح��ه ف��ي ال �ع��ام ال��دراس��ي
.2017/2016
وع ��ن ال � �ج ��داول ال��دراس �ي ��ة،
ش��دد د .االث ��ري ع�ل��ى ض��رورة
وج � ��ود ش ��راك ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ب�ي��ن
ال��راب �ط��ة وال�ه�ي�ئ��ة ألن ال�ه��دف
وا ح��د و ه��و االر ت �ق��اء بالهيئة

وت��وف �ي��ر االج � � ��واء ال �م �ن��اس �ب��ة
ل�ل��أس� ��ات� ��ذة ،ط ��ال� �ب ��ا م� ��ن وف ��د
الرابطة تزويده بمالحظاتهم
ع � � ��ن ال � � � � �ج � � � ��داول ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة
لوضعها في االعتبار.
وف � � � ��ي م � � ��ا ي� � �خ � ��ص ق �ض �ي ��ة
األ ب � � �ح� � ��اث ،ذ ك� � ��ر أن م �ط��ا ل �ب��ة
االس ��ات ��ذة ب�ت�س�ل�ي��م اب�ح��اث�ه��م

العلمية ك��ان ل�ه��دف نبيل هو
تجميع تلك االبحاث تحت ما
يسمي " ب�ي��ت الحكمة" لتكون
م��رج �ع��ا ل �ل �ه �ي �ئ��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة
م�ن�ه��ا ،إال أن ب�ع��ض ا ل�ص�ح��ف
الصفراء تلقفت الخبر وغيرت
مسار المشروع.
بدوره ،أكد رئيس الرابطة،

د .م� �ب ��ارك ا ل � � ��ذروة ،أن ا ل��و ف��د
بحث العديد من القضايا مع
د .األ ث� � ��ري ،وأن ا ل �ل �ق��اء ش�ه��د
انسجاما و ت��وا ف�ق��ا ف��ي ا ل��رؤى
تجاه الكثير من األمور ،مشيرا
إ ل� ��ى أن أ ب � ��رز ا ل �ق �ض��ا ي��ا ا ل �ت��ي
نوقشت كانت قضية ميزانية
الهيئة ،ومستحقات األساتذة
ال� � �م� � �ت � ��أخ � ��رة ع � � ��ن ال � �س� ��اع� ��ات
اإلض��اف �ي��ة وال �ف �ص��ل ال�ص�ي�ف��ي
الماضي.
وأوضح د .الذروة أن اللقاء
كان مثمرا وتم االتفاق مع د.
األ ث � ��ري ع �ل��ى ل �ق��اء دوري م��ع
ا ل��را ب�ط��ة ك��ل أسبوعين لبحث
ق�ض��اي��ا األس ��ات ��ذة أوال ب ��أول،
ال ف� �ت ��ا إ ل � ��ى أن م ��د ي ��ر ا ل �ه �ي �ئ��ة
أب � ��دى ت �ف �ه �م��ا واض� �ح ��ا ت �ج��اه
ك� ��ل ال �ق �ض ��اي ��ا ال� �ت ��ي ط ��رح ��ت،
ح �ي��ث أ ك� ��د أن م��و ق��ف ا ل�ه�ي�ئ��ة
تجاه قضية الميزانية سليم
 100في المئة ،وأن مالحظات
دي � ��وان ال �م �ح��اس �ب��ة ك��ان��ت 80
مالحظة تم تقليصها لتصبح
 20ف �ق��ط ،و ه� ��ذا ي ��دل ع �ل��ى أن
الهيئة ماضية وبجدية نحو
اإلصالح.

« :»KILAWاختبار قدرات البعثات بنفس يوم التقديم

خبراء «العدل» يختتمون تدريبهم
بمدينة صباح السالم الجامعية
الشهاب لـ ةديرجلا  :استقبال راغبي الدراسة على نفقتهم الخاصة حتى  30الجاري
•

نظم ال�ب��رن��ام��ج اإلن�ش��ائ��ي ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت حفال
ل�ت��وزي��ع ش �ه��ادات ال�ت�ق��دي��ر ع�ل��ى المهندسين ال�خ�ب��راء
ب��وزارة العدل ،الذين اختتموا التدريب الميداني لعام
 2015بمدينة صباح السالم الجامعية ،بحضور مدير
البرنامج د .قتيبة مرزوق ،ومشاركة رئيس المكتب الفني
للخبراء بوزارة العدل سلطان العاطفي.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ،بين د .رزوق��ي أن مشروع المدينة
يمثل فرصة نادرة للتدريب الميداني ،واالستفادة من
المشاريع الضخمة ا ل�ت��ي يحتويها ،و ك��ذ ل��ك الخبرات
الكبيرة العاملة فيه،الفتا إلى أن إدارة البرنامج ترحب
بكل مؤسسات الدولة الراغبة في تدريب كوادرها بهذا
المشروع.
وأشار إلى أن من األمور التي تدعو إلى التفاؤل ذلك
التعاون بين المؤسسات الحكومية في تطوير قدرات
منتسبيها وزي��ادة حصيلتها م��ن الخبرات وال�ق��درات
الفنية واإلدارية.
من جهته ،تقدم العاطفي بالشكر إلدارة البرنامج على
ما بذلته من جهود في سبيل نجاح هذه السلسلة من
الدورات التدريبية ،معتبرا أن هذه الدورات تمثل إضافة
إيجابية لحصيلة خبراء وزارة العدل ،وأن مشروع مدينة
صباح السالم الجامعية بات يمثل بيئة خصبة وثرية
لتدريب مختلف التخصصات.

فيصل متعب

بدأت كلية القانون الكويتية
العالمية " "KILAWباستقبال
طلبات االلتحاق لطلبة البعثات
الداخلية أمس األول وستستمر
إلى  13الجاري.

«التطبيقي» تشارك بملتقى
التطوع لمواجهة التطرف
شاركت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ممثلة
بكليتي التمريض والعلوم
الصحية ،بإشراف مكتب
العالقات العامة واإلعالم في
املعرض املصاحب مللتقى
"التطوع الشبابي في مواجهة
التطرف" ،والذي يقام تحت
شعار "التطوع تعايش
والتطرف غربة" برعاية سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
والذي أناب عنه وزير اإلعالم
وزير الدولة لشؤون الشباب
الشيخ سلمان الحمود ،وحضور
وكيلة وزارة الدولة لشؤون
الشباب الشيخة الزين الصباح،
وقيادات منظمة األمم املتحدة،
خالل الفترة من  5إلى 10
الجاري في فندق الشيراتون.
وتأتي مشاركة الهيئة في
امللتقى انطالقًا من حرصها
الدائم على توطيد أواصر
التعاون مع مختلف جهات
ومؤسسات الدولة ومنظمات
املجتمع املدني ،لدعم الشباب
ورعايته وإبراز طاقاته
وإبداعاته ،وتمكينه من القيام
بدوره التنموي والحضاري.

«العلوم الحياتية» تنظم دورة
الفحص للمواد الغذائية
عقد مكتب االستشارات
والتدريب في كلية العلوم
الحياتية برنامج تدريب
بعنوان "الفحص الظاهري
للمواد الغذائية" ملوظفي بلدية
الكويت ،وقدم البرنامج من قسم
علم الغذاء والتغذية د .أحمد
الالفي ،وتهدف هذه الدورة
إلى تعريف املشاركني بأسس
وطرق الفحص الظاهري للمواد
الغذائية املختلفة (لحوم،
أسماك ،دواجن ،ألبان ،معلبات،
أطعمة مكيسة" ،وفقا للضوابط
واملقاييس العاملية املعتمدة،
وكيفية فحص املواد الغذائية
ظاهريا بالعني املجردة ملطابقة
البيانات اإليضاحية ومعرفة
أي عيوب في التصنيع ،وهذا
التعاون مع بلدية الكويت
يندرج تحت التعاون املستمر
املتبادل بني مكتب االستشارات
والتدريب في كلية العلوم
الحياتية وإدارة التطوير في
بلدية الكويت.

رابطة تدريس «التطبيقي»
تنظم حفل تشكيل هيئتها

فوزية الشهاب

أعلنت رئيسة إدارة القبول
وا ل �ش��ؤون ا ل�ط�لا ب�ي��ة ف��ي كلية
ال �ق��ان��ون ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ع��ال�م�ي��ة
"  ،"KILAWف ��وز ي ��ة ا ل �ش �ه��اب،
أن ا ل�ك�ل�ي��ة ف�ت�ح��ت أ م��س األول
باب استقبال طلبات البعثات
الداخلية للطلبة الراغبين في
االل� �ت� �ح ��اق ب �ه��ا وف� ��ق االس ��س
واللوائح التي حددها مجلس
ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ات ال� � �خ � ��اص � ��ة ف��ي

سلة أخبار

ا ل�ب�ع�ث��ات ا ل��دا خ�ل�ي��ة ،موضحة
أن التسجيل سيستمر حتى
 13الجاري.
وقالت الشهاب ،في تصريح
ل� � �ـ "ا ل � � �ج� � ��ر ي� � ��دة" ،إن ا خ� �ت� �ب ��ار
ا ل �ق��درات سيتم ف��ي نفس يوم
ال �ت �ق��دي��م ل�ل�ط��ال��ب ال��راغ��ب في
االلتحاق بالكلية ،وذلك لقصر
ف �ت ��رة ال �ت �ق��دي��م ال� �م� �ح ��ددة م��ن
م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة،

ورشة لـ «التعليم
المستمر» في «»AUK
نظم مركز التعليم المستمر
ف � � ��ي ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة
بالكويت " ،"AUKبالتعاون مع
بنك ب��رق��ان ،ورش��ة عمل خالل
المؤتمر السنوي الـ 32لالتحاد
ال��وط �ن��ي ل �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي��ت ف��ي
أم�ي��رك��ا ب�ع�ن��وان (Campus to
 .)Corporate 2015و ج ��اء ت
مشاركة المركز والبنك تحت
مظلة شركة مشاريع الكويت
(القابضة) التي قدمت رعاية
ب�ل�ات �ي �ن �ي��ة ل �ل �م��ؤت �م��ر ل �ل �س �ن��ة
الخامسة على التوالي .ويعتبر
ه � ��ذا ال � �ح� ��دث ال� �س� �ن ��وي أك �ب��ر
تجمع للكويتيين بالخارج.
وه��دف��ت ورش� ��ة ال �ع �م��ل إل��ى
ت�س�ه�ي��ل ال �م��رح �ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة
ال� � � �ت � � ��ي ي � �ع � �ي � �ش � �ه� ��ا ال � � �ط� �ل��اب
ب��ان�ت�ق��ال�ه��م م��ن ال �ج��ام �ع��ة إل��ى
الحياة المهنية في المؤسسات
وال � �ش� ��رك� ��ات وال � �ت� ��ي ت�ت�ض�م��ن
إعداد السير الذاتية واستغالل
م�ه��ارات ال�ت��واص��ل ،واشتملت
ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال �ن �ص��ائ��ح ح��ول
كيفية التواصل ولغة الجسد
وطريقة التعامل مع مقابالت
ال �ت��وظ �ي��ف وإح � � ��داث ال �ت��أث �ي��ر
االيجابي على االخرين.
وق � � � � � ��دم ال � � � �م� � � ��درب� � � ��ان :ت � ��اال
ال� �ع� �ب ��دال� �ع ��ال ��ي وج � ��اس � ��م اب ��ل
م��ن ب�ن��ك ب��رق��ان ورش��ة العمل؛
كما وجهت المدير التنفيذي
الت � � �ص� � ��االت ال� �م� �ج� �م ��وع ��ة ف��ي
ش� � ��رك� � ��ة ال� � �م� � �ش � ��اري � ��ع إي � �م � ��ان
ال� �ع ��وض ��ي ك �ل �م��ة ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة
للطالب .وعقب انتهاء الورشة
ق��دم المركز ش�ه��ادات معتمدة
للمشاركين.

م� �ب� �ي� �ن ��ة ان ا ل� �ك� �ل� �ي ��ة و ض� �ع ��ت
اخ �ت �ب��ار ال� �ق ��درات ف��ي اول��وي��ة
ا ل� �ت� �ق ��د ي ��م ك� ��ي ال ي� �ت ��م ت��أ خ �ي��ر
التحاق الطالب بالكلية.
وأ ض � � � � � ��ا ف � � � � � ��ت أن أ ع � � � � � � ��داد
المتقدمين للكلية في ازدياد،
ول ��م ي �ت��م ح �ص��ره��ا ح �ت��ى اآلن
ن � �ظ ��را ل� �ك� �ث ��رت� �ه ��ا ،م� ��ؤك� ��دة أن
ادراة ا ل �ك �ل �ي��ة ح��ر ي �ص��ة ع�ل��ى
ت��وف�ي��ر ط��اق��م وظ�ي�ف��ي ل�خ��دم��ة

وتوجية الطلبة الراغبين في
اال ل �ت �ح��اق وا ل� ��رد ع �ل��ى جميع
استفساراتهم.
وأش� � ��ارت ال �ش �ه��اب إل� ��ى أن
ال �ك �ل �ي��ة م ��ازال ��ت م �س �ت �م��رة ف��ي
اس �ت �ق �ب��ال ط �ل �ب��ات االل �ت �ح��اق
للطلبة الراغبين في الدراسة
على نفقتهم الخاصة ،معلنة
أن نهاية الشهر ا ل�ج��اري هي
آخر يوم الستقبال الطلبات.

أعلن أمني الصندوق ،رئيس
اللجنة االجتماعية لرابطة
أعضاء هيئة التدريس للكليات
التطبيقية ،د .محمد الفايز،
أن الرابطة بصدد تنظيم حفل
استقبال في مقرها بالعديلية،
بمناسبة تشكيل هيئتها اإلدارية
الجديدة في دورتها النقابية
الـ .16
وقال الفايز إن الحفل يقام
في تمام الساعة السابعة من
مساء اليوم ،بحضور املدير
العام للهيئة د .أحمد األثري،
داعيا جميع زمالئه وزميالته
من أعضاء هيئة التدريس إلى
حضور هذا الحفل املقام على
شرفهم.

