
التعليم العالي

ت ٢٠محليا
 األربعاء ١٠ جمادى األولى ١٤٣٢هـ - ١٣ أبريل ٢٠١١ - السنة ٤٠ - العدد ١٣٦٠٣ 

 تنظم إدارة األنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة معرض 

الــيــوم تحت  الساعة 10:30 صباح  تمام  فــي  وذلــك  الربيع  مهرجان 

رعاية عميد شؤون الطلبة د. عبدالرحيم ذياب في بهو كلية العلوم 

اإلدارية بالحرم الجامعي، الشويخ. 

 طالب ديوان الخدمة المدنية بتوجيه خريجي القسم الى مجاالت عملهم 

الشايجي: قسم السياسة يعاني قلة األساتذة

 ● عبداهللا الشايجي ● مبارك الدوسري

الشارع املؤدي للكلية ● 

 «التكنولوجية» نظمت اليوم الصحي 

انــــــــطــــــــلــــــــق بـــــــــرنـــــــــامـــــــــج الــــــــيــــــــوم 

التكنولوجي الصحي الذي نظمته 

في  والثقافية  االجتماعية  اللجنة 

كــلــيــة الــــــدراســــــات الــتــكــنــولــوجــيــة، 

وذلـــــك فـــي مــبــنــى الــكــلــيــة بــاملــجــمــع 

التكنولوجي ــ الشويخ.

وصـــــــــــــــــــرح رئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 

االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة فــي الكلية 

فــــيــــصــــل الـــــضـــــاحـــــي بــــــــان الـــكـــلـــيـــة 

تــحــرص كـــل ســنــة عــلــى اقـــامـــة مثل 

هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج مــــن مــنــطــلــق خــلــق 

وعـــــــــي صـــــحـــــي العـــــــضـــــــاء الـــهـــيـــئـــة 

الـــتـــدريـــســـيـــة واالداريــــــــــة والــطــلــبــة، 

واهــمــيــة الــصــحــة الــوقــائــيــة وعــمــل 

وعرض  دوري،  بشكل  الفحوصات 

كـــل املــنــتــجــات لــلــجــهــات املــشــاركــة 

كـــافـــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا ان تفيد 

زائــري املــعــرض، واعــطــاء النصائح 

وتــوفــيــر املــعــلــومــات واالســتــشــارات 

الصحية لهم، باالضافة الى الهدايا 

الرمزية.

 ● جولة في معرض الصحة

 

أوقـــــات الـــفـــراغ بـــني املــحــاضــرات 

الـــجـــامـــعـــي» تــقــضــيــه  او «الــــبــــريــــك 

 وفــق مزاجها، 
ٌّ

طــالــبــات كــيــفــان، كــل

يستثمرن  اآلداب  كــلــيــة  فــطــالــبــات 

الفراغ الجامعي، خاصة في فصلي 

الــــشــــتــــاء والـــــربـــــيـــــع بـــاالســـتـــمـــتـــاع 

بالجلوس وتــنــاول وجــبــة االفــطــار 

بــــحــــديــــقــــة الـــــكـــــلـــــيـــــة، وفـــــــــي فـــصـــل 

الـــصـــيـــف الـــطـــويـــل نـــالحـــظ تــنــحــي 

الطالبات عن الجلوس في الحديقة 

واالتــــجــــاه الــــى املـــطـــاعـــم واملــقــاهــي 

الــقــريــبــة واملــحــيــطــة بــالــكــلــيــة، التي 

يــتــزايــد عـــدد مــتــردديــهــا مــن طــالب 

وطالبات «اآلداب»، هروبا من الجو 

الــــحــــار، وفــــي منتصف  الـــخـــارجـــي 

الشهر ومع نزول املكافأة الطالبية 

فــــــي حـــــســـــابـــــات الــــطــــلــــبــــة، يــــــــزداد 

التجارية  املجمعات  فــي  االزدحــــام 

و«املــــــــــــوالت» لــــشــــراء االســــاســــيــــات 

متوافر  السهل  فاملال  والكماليات، 

لـــدى الـــشـــابـــات، وفـــي نــهــايــة رحــلــة 

تنتهي  التي  التجارية،  املجمعات 

عــــادة قــبــل انــتــهــاء وقـــت الــظــهــيــرة، 

خاصة  املرورية،  االختناقات  تكثر 

أمام متخذي طريق الدائري الثاني 

املعروف بشارع الحب. 

بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء وقـــــــت الـــظـــهـــيـــرة 

الكلية ويكسو  في  النشاط  ينتهي 

فمعظم  الطالبات،  سلوك  الخمول 

تنتهي طاقتهم ونشاطهم،  الطلبة 

ملحاضراتهم  املــداومــة  ويـــعـــاودون 

والــــقــــيــــام بـــاعـــمـــالـــهـــن الـــروتـــيـــنـــيـــة 

الــجــامــعــيــة مـــن تــجــهــيــزات لــلــقــيــام 

بـــالـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة والـــــعـــــروض 

الجامعية،  املكتبة  امــا  التقديمية، 

الـــتـــي يــنــســى الـــطـــالـــبـــات وجـــودهـــا 

فـــــي وقــــــت االخــــــتــــــبــــــارات، حــني  اال 

الفصل  اواخـــر  اليها  االلــتــفــات  يتم 

الدراسي ملتابعة البحوث واملشاريع 

الــعــلــمــيــة، وتــنــقــطــع عـــالقـــة الــطــلــبــة 

باملكتبة مع انتهاء االختبارات.

الجيران

والنظرة  الجيرة  رغم  «التربية» 

الــخــارجــيــة املــشــتــركــة لــكــلــيــات تقع 

فـــي املـــوقـــع الــجــغــرافــي نــفــســه، لكن 

الــتــبــايــن واضــــح فـــي كــيــفــيــة قــضــاء 

طالبات كلية التربية أوقات الفراغ 

الطالبات  املحاضرات، فبعض  بني 

تحكمهن عادات وتقاليد اجتماعية 

تحد من حرية خروجهن من الكلية، 

الجلوس  بــني  نشاطاتهن  فتتنوع 

فــي كــافــتــيــريــا الــكــلــيــة او اســتــراحــة 

الـــــطـــــالـــــبـــــات، وقـــــلـــــة مــــــن مـــعـــلـــمـــات 

املــســتــقــبــل تــقــضــني «الـــبـــريـــك» بني 

املـــحـــاضـــرات فـــي قـــضـــاء املــشــاويــر 

الـــصـــغـــيـــرة فــــــي  مـــــراكـــــز الـــتـــســـوق 

اذ  بالجمعيات،  املنتشرة  املصغرة 

الكلية  الـــى  يــحــضــرن  الــغــالــبــيــة  ان 

برفقة السائق او اولياء االمور.

 وتــقــضــي مــعــظــم طــالــبــات كلية 

الــــتــــربــــيــــة املــــســــاحــــة الــــخــــالــــيــــة مــن 

املحاضرات في القيام ببعض املهام 

املوجهة اليهم، كالزيارات امليدانية 

او  التعليمة،  واملــنــاطــق  لــلــمــدارس 

كــتــابــة الــتــقــاريــر وعــمــل الــلــوحــات، 

استعدادا ملهنة التدريس.

عودة مبكرة

كـــلـــيـــة الــــشــــريــــعــــة، الــــتــــي يــغــلــب 

عــلــيــهــا الـــــتـــــزام الـــطـــالـــبـــات بــلــبــس 

في  محاضراتهن  تنتهي  الــعــبــاءة، 

الـــثـــانـــيـــة ظـــهـــرا بـــعـــد مــطــالــبــاتــهــن 

بعدم وضــع اوقــات محاضرات في 

اوقات متأخرة، حرصا منهن على 

الـــرجـــوع الـــى مــنــازلــهــن فـــي اوقـــات 

مبكرة، حيث يتزايد االزدحــام عند 

مداخل بواباتها في وقت الصباح 

يوصلون  الذين  السائقني  قبل  من 

الــطــالــبــات ويــنــتــهــي هـــذا االزدحــــام 

مــــع انـــتـــهـــاء اوقــــــــات املــــحــــاضــــرات، 

فاوقات الفراغ تكاد تكون معدومة 

في جداول طالبات الشريعة. 

 وتساءل الدوسري «ما هو ذنب الطالب 

في تلك اإلجراءات الروتينية التي ال ذنب له 

مطالبا  بــاإلحــبــاط؟»،  تصيبه  والــتــي  فيها، 

أن تكون عملية الصرف بشكل سريع حتى 

تكون دافعا للطالب نحو مزيد من التفوق، 

وحـــافـــزا لــزمــالئــه لــالجــتــهــاد فـــي دراســتــهــم 

والحصول على معدالت مرتفعة.

وطــــالــــب الـــــدوســـــري نـــائـــبـــة املــــديــــر الـــعـــام 

لـــلـــشـــؤون اإلداريــــــــة واملـــالـــيـــة صـــبـــاح الــبــحــر 

مستحقات  لــصــرف  فـــوري  بشكل  بالتدخل 

املتفوقني، كما طالب بضرورة أن تكون هناك 

آلية واضحة تتم من خاللها عملية الصرف 

بحيث يتسلم الطالب املتفوق مكافأته بعد 

انــتــهــاء الــفــصــل الـــدراســـي بنحو شــهــر على 

أبعد تقدير، مؤكدا أن صرف مكافأة التفوق 

الطالب  الفصل مباشرة يشجع  انتهاء  بعد 

عــلــى بــــذل الــجــهــد والــــوصــــول الــــى مــعــدالت 

مرتفعة، وحتى يشعر بأن جهوده ومثابرته 

في تحصيل دروسه لم تذهب سدى. 

التنسيق واملتابعة   استنكر رئيس لجنة 

فــي االتــحــاد الــعــام لطلبة ومــتــدربــي الهيئة 

التطبيقي والتدريب مبارك  للتعليم  العامة 

والتخبط  الروتينية  اإلجـــــراءات  الــدوســري 

بــشــأن صـــرف مــكــافــأة الــتــفــوق، مــشــيــرا إلــى 

بالفصل  للمتفوقني  املخصصة  املكافأة  أن 

الــدراســة  انــتــهــت  الـــذي  لــعــام 2010  الصيفي 

فــيــه فـــي شــهــر أغــســطــس 2010 لـــم تــصــرف 

حــتــى اآلن، فــلــيــس مـــن املــعــقــول أو املــقــبــول 

أن تــأخــذ إجــــــراءات الـــصـــرف ثــمــانــيــة أشــهــر 

وال نعلم مــتــى ســتــتــم. ولــفــت إلـــى أنـــه وبعد 

املختلفة  الهيئة  إدارات  لدى  عدة  مراجعات 

واملعنية بصرف مكافأة التفوق لم يتوصل 

إلى جواب شاف، وأن عملية الصرف متوقفة 

املسؤولني  احــد  له  وأفــاد  ألسباب مجهولة، 

صرفها  تجهيز  إجــــراءات  ســيــبــدأون  بأنهم 

من جديد، وقد يستغرق ذلك نحو شهرين، 

أي أن عملية الصرف ربما تكون خالل شهر 

يونيو املقبل.

   مشاوير طالبات كيفان: 

ع.. مطاعم.. «فرارة»!
ّ

تبض

املجاالت التي يستطيع ان يخدم فيها ومنها 

ديوان مجلس الوزراء ومجلس االمة ووزارات 

الى  باالضافة  الخارجي  واالعـــالم  الخارجية 

الــقــطــاع الــخــاص فــهــو، علم مــزيــج لــعــدة علوم 

ويساعد الطالب على ان تكون عنده مرونة ان 

يوظف في اكثر من مجال، مشيرا الى ان ديوان 

الــخــدمــة املــدنــيــة مطالب بتعيني قــدر االمــكــان 

الــخــريــج فــي مــجــال يــمــكــن ان يــفــيــد فــي عمله 

ليمكن ان يستفيد من املقررات التي اخذها.

وبني ان هناك تعيينات تحدث احيانا ليس 

لها صلة بالشهادة التي يحملها الخريج من 

فــهــذه مشكلة يعانيها   املــدنــيــة،  الــخــدمــة  قــبــل 

اغلب الخريجني، مطالبا مجلس الوزراء بقرار 

يــعــيــد الــنــظــر فـــي طــريــقــة الــتــوظــيــف مـــن قبل 

ديــــوان الــخــدمــة حــتــى يــتــم تعيني االشــخــاص 

فــــي مـــنـــاصـــب تـــتـــنـــاســـب مــــع تــخــصــصــاتــهــم. 

وقـــال ان مــن ابـــرز مــا يطمح الــى تحقيقه هو 

انــشــاء مكتبة خاصة لــدراســات اعــضــاء هيئة 

الــتــدريــس بــاالضــافــة الـــى تــطــويــر ماجستير 

العلوم السياسية بزيادة مقرراته. 

 

أكـــــد رئـــيـــس قـــســـم الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــي 

جامعة الكويت د. عبداهللا الشايجي ان القسم 

يواجه عدة صعوبات ابرزها قلة اعداد اعضاء 

التي  الطالبية  الكثافة  مقابل  التدريس  هيئة 

اثرت في مستوى التعليم وعلى أداء االساتذة 

وذلك ملا يتمتع به التخصص من جاذبية لدى 

الــطــلــبــة. وذكـــر الــشــايــجــي فــي تــصــريــح خــاص 

لــــــ � انــهــم يــســعــون مـــن خــــالل املبتعثني 

والـــتـــعـــيـــيـــنـــات لــــســــد الــــــفــــــراغ مـــــن االســـــاتـــــذة 

خصوصا بعد خروج عدد من اساتذة القسم 

االخيرة.  الفترة  في  خارجية  مناصب  لتولي 

الــطــالب والــطــالــبــات من  وفيما يخص تعيني 

الشايجي  طالب  املدنية  الخدمة  مجلس  قبل 

اال يكون التوظيف عشوائيا بل يجب ان يكون 

 فـــي الــوقــت 
ً
حــســب الــتــخــصــصــات، مــتــســائــال

نفسه كيف لخريج علوم سياسية ان يعني في 

وزارة الصحة على الرغم من وجود الكثير من 

 مهرجان 

الربيع 

 الهديبان: زيادة أعداد طلبة الحقوق 

يؤثر في املستوى األكاديمي 

 تخصص التمريض املدرسي

 ينطلق في كلية التمريض 

 جامعة الخليج تنضم إلى الحركة 

الخضراء 

 جمعية القانون

مت فيصل الحمود 
ّ

 كر

 أكــد رئــيــس قــســم الــقــانــون الــخــاص فــي كلية 

الــحــقــوق بــجــامــعــة الــكــويــت د. خــالــد الــهــديــبــان 

ان زيادة أعداد الطلبة املقبولني كل سنة تؤثر 

جيد  بشكل  املعلومة  توصيل  في  كبير  بشكل 

مــن قــبــل أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس، مــشــيــرًا إلــى 

الــقــاعــات الــدراســيــة يصل  ان أعـــداد الطلبة فــي 

إلــى مــا يــقــارب الـــ 100 طــالــب، حيث يــؤدي إلى 

صــعــوبــة تــســجــيــل الـــحـــضـــور والـــغـــيـــاب وعـــدم 

الـــتـــنـــويـــع فـــــي تـــوصـــيـــل املــــعــــلــــومــــات لــلــطــلــبــة 

مـــن خــــالل الـــوســـائـــل الــتــعــلــيــمــيــة اإللــكــتــرونــيــة 

الــحــديــثــة، مــمــا يـــؤدي إلــى اكــتــفــاء عــضــو هيئة 

يكون  أن  متمنيًا  التقليدي،  بالشرح  التدريس 

املعلومة  توصيل  يتم  لكي  قليال  الطلبة  عــدد 

بكل سهولة للطالب.

وقـــــــال الـــهـــديـــبـــان إن نـــقـــص أعــــضــــاء هــيــئــة 

التدريس ونقص عدد القاعات يؤدي إلى كثافة 

الدراسية مما يؤثر في  بالشعبة  الطلبة  أعداد 

ان اإلدارة  التعليمي للطلبة، موضحًا  املستوى 

العملية  الــشــروط  ببعض  متمسكة  الجامعية 

غـــيـــر الـــجـــيـــدة الـــتـــي ال تــتــنــاســب مــــع الــكــلــيــات 

اإلنسانية، مما يسبب عائقا في جلب الخبرات 

الـــكـــبـــيـــرة مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــى 

الــبــعــثــات لــكــل قسم  أنــهــم قــامــوا بتقليص عـــدد 

للمشاكل  أن يكون هناك تلمس  درجــة، متمنيًا 

يواجهوا  ال  حتى  الحقوق  كلية  فــي  الحقيقية 

أي صعوبة في زيادة أعداد الطلبة املقبولني.

وبــــــني أن مــــن ضـــمـــن الـــخـــطـــط املــســتــقــبــلــيــة 

الكليات األخرى  أن يكون بينهم وبني  بالقسم 

التعاون في طرح بعض املقررات لنشر الثقافة 

الــقــانــونــيــة عــلــى مــســتــوى الــجــامــعــة، الفــتــًا إلــى 

بالقسم  خاصا  الكترونيا  موقعا  دشنوا  أنهم 

بالتعاون مع وحدة املعلومات. 

 

أكـــد مــصــدر لـــ � أن الــهــيــئــة الــعــامــة للتعليم 

الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب وافـــقـــت عــلــى املــقــتــرح املــقــدم 

التمريض  بــرنــامــج  فــي  التمريض  ومعهد  كلية  مــن 

املـــدرســـي والــــذي ســيــوزع عــلــى كــلــيــة الــتــمــريــض في 

برنامج البكالوريوس للطالب والطالبات، باإلضافة 

الى معهد التمريض لبرنامج تمريض مدرسي. هذا 

وسيتم البدء في البرامج من الفصل الدراسي املقبل.

واضاف املصدر ان ادارة الهيئة العامة للتعليم 

الــتــطــبــيــقــي والــــتــــدريــــب عــــدلــــت بـــعـــض الــــشــــروط 

العام  التمريض  لــدراســة  للمتقدمني  تسمح  الــتــي 

واملـــدرســـي فــي مــعــهــد الــتــمــريــض، مــشــيــرا الـــى انــه 

يشترط في املتقدم للدراسة ان يكون حاصال على 

شهادة الثانوية العامة. 

الــعــنــزي حلقة  البيئي م. خلف  الــنــاشــط   قــدم 

دراســـيـــة لــلــتــوعــيــة الــبــيــئــيــة عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 

الــخــضــراء أخـــيـــرا، فــي جــامــعــة الــخــلــيــج للعلوم 

والتكنولوجيا، بهدف تعريف الطلبة على اهم 

االجــراءات الواجب اتخاذها لحماية البيئة من 

حولنا.

ونــاقــش خــاللــهــا الــعــنــزي مــع الــطــلــبــة كيفية 

ســبــل الــحــد مــن الــوقــود االحـــفـــوري، وتخفيض 

استخدام  وزيــادة  الخضراء،  الغازات  انبعاثات 

املوارد الطبيعية على حد تعبيره، وقدم العديد 

مـــن االبـــتـــكـــارات لــحــشــد املـــبـــادرة الــخــضــراء من 

جميع انحاء العالم، بما في ذلك املدن واالحياء 

الخضراء في الصني، واملكتبة الصديقة للبيئة 

فـــي ســنــغــافــورة، وهـــنـــاك عـــدد مـــن الــســبــل الــتــي 

ا  بــدء محيطنا،  عــن  املسؤولية  تحمل  ان  يمكن 

الــتــي نعيش بها  اعـــادة النظر فــي الطريقة  مــن 

وتـــصـــرف عــلــى اســـــاس يـــومـــي، وحــــث الــعــنــزي 

التي  الطريقة  يغير  حــيــاة  اســلــوب  الــى  السعي 

نستخدم بها الطاقة واملوارد الطبيعية املتاحة 

الى  بــاالشــارة  العنزي  العرض مع  لنا، واختتم 

ان كــل فــرد يمكن ان يــحــدث فــرقــا مــن اجــل عالم 

افضل. 

  أكـــــد الـــشـــيـــخ فــيــصــل الـــحـــمـــود املــــالــــك أن كــلــيــة 

الحقوق هي مصنع إنتاج الطالب والطالبات الذين 

لهم األولوية الكاملة، كل حسب مجال تخصصه، 

ليصب في النهاية في خدمة الكويت.

وأضـــاف املــالــك خــالل حفل تكريمه مــن جمعية 

الــقــانــون بــجــامــعــة الــكــويــت أمـــس بــمــســرح عثمان 

عبدامللك، لرعايته رحلة العمرة للطلبة «لقد عاهدت 

اهللا منذ الصغر بــأن أكـــون خــادمــا لبلدي وأهــلــي، 

وهذا مادعاني الى ان اترك أهلي ومجتمعي طوال 

7 أعوام ألجل ان ارفع اسم بلدي وأمثله خير مثال 

وهذا مادعانا إليه سمو أمير البالد». 

وقـــــال املـــالـــك «أنـــــا تــحــت أمـــركـــم فـــي أي نــشــاط 

وأن  التوفيق  الحقوق  لكلية  متمنيا  بــه،  تقومون 

والعملية  العلمية  يسدد خطاهم وييسر حياتهم 

من اجل خدمة وطنهم.

 مــن جــانــبــه، أشـــاد عميد كلية الــحــقــوق د. بــدر 

اليعقوب بجهود الشيخ فيصل املالك أثناء توليه 

املناصب السياسية ،موكدا ان الشيخ فيصل له باع 

طويل في املجاالت االدبيه والسياسية واملجتمعية 

فقد مثل بالده خير مثال في الخارج. 

   ضمن الموسم الثقافي لكلية التربية األساسية 

 النفيسي: رسالة «اليونيسكو» تسهم 

في بناء السالم والقضاء على الفقر

د.  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  أوضح مدير عام 

عبدالرزاق النفيسي أن دور «اليونيسكو» يشترط إيجاد شروط 

على  والشعوب  والثقافات  الحضارات  بني  حــوار  إلطــالق  مالئمة 

في  اليونيسكو  وتتمثل رســالــة  املــشــتــركــة  الــقــيــم  احــتــرام  أســـس 

التنمية  وتحقيق  الفقر،  على  والقضاء  السالم،  بناء  في  اإلسهام 

والعلوم  التربية  الثقافات، من خالل  بني  وإقامة حــوار  املستدامة، 

والثقافة واالتصال واملعلومات وتتركز على أولويتني عامتني، هما 

للمنظمة  الشاملة  األهـــداف  ومــن  الجنسني،  بني  واملــســاواة  العدالة 

تأمني التعليم الجيد للجميع والتعليم مدى الحياة وتسخير املعارف 

والسياسات العلمية ألغراض التنمية املستدامة ومواجهة التحديات 

االجتماعية واألخالقية املستجدة وتعزيز التنوع الثقافي والحوار 

بني الثقافات وثقافة السالم، وبناء مجتمعات ومعرفة استيعابية 

من خالل املعلومات واالتصال. وقد عقدت اليونيسكو اول مؤتمر 

بلندن 1945 إلنشاء منظمة ترمي إلى إقامة ثقافة سالم حقيقية. 

إلــى نشوء  أفضى  الــذي  التأسيسي  امليثاق  دولــة على  وقعت 37 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ودخل 

قت 
ّ
صد أن  بعد   ،1946 عــام  منذ  النفاد  حيز  التأسيسي  امليثاق 

عليه 20 دولة.

  ينتظرها الطلبة منذ أغسطس الماضي!

اتحاد التطبيقي انتقد تأخر مكافأة التفوق
  أحمد العنزي

ُجمانة الصراف 

وليد العبد اهللا 

 محمد املرداس


