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 محمد الخالدي

  اصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود قرارا يعهد الى نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث د.مشـــعل املشـــعان للقيام بأعمال مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالرزاق 
النفيسي اعتبارا من ١٦ اجلاري حتى ٢٠ اجلاري وذلك 

حلني العودة باالضافة الى عمله األصلي. 

 المشعان مديرًا عامًا للتطبيقي

 محمد الصباح لخريجي الهندسة: ترجموا ما تعلمتوه واكتسبتموه
  على أرض الواقع للمشاركة في مشاريع خطة التنمية

 خالل رعايته الملتقى الرابع لخريجي «الهندسة» بحضور حشد من األكاديميين والمهندسين

 الصحـاف: «الهندسـة» تطـور مناهجهـا لكـي تتناسـب مـع حاجـة سـوق العمـل لتسـهيل حصـول الخريجيـن علـى وظائـف

 الشيخ د.محمد الصباح ود.محمد جواد بهبهاني ود.طاهر الصحاف مع بعض املشاركني (محمد ماهر) تكرمي إحدى اخلريجات

 د.موضي احلمود خالل لقائها وفد االحتاد 

 الشيخ د.محمد الصباح متحدثا في احلفل

 األرصاد الجوية من اختصاص «العلوم»
  

  مازح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمـــد الصباح منظمي امللتقى قائال: «كنت ظاملكم عندما 
اعتقدت ان االرصاد اجلوية من اختصاص كلية الهندســـة 
ولكنهـــا من اختصاص كلية العلوم» وذلك كان تعليقا على 
تزامـــن امللتقى مع الطقس البارد الذي ســـيطر على اجواء 

السهرة وعلى احلضور بشكل عام. 

تشجيع اخلريج على العطاء  في 
الهندسي وخدمة املجتمع  املجال 
وابراز مســــاهمات اخلريجني في 
املؤسسات واجلهات املختلفة سواء 

كانت حكومية او خاصة.
  ويحتفل بهذه اجلائزة كل عامني 
خلريجي كلية الهندسة والبترول 
على فئتــــني الفئة األولى هي فئة 
القدامى والثانية هي فئة الشباب 
على أسس ومعايير محددة مقيمة 
من قبل جلنة متخصصة في هذا 
املجال عرفانــــا باجلهود املبذولة 
فــــي خدمة املنظومة الهندســــية 
الكويتية بشكل خاص واملجتمع 
الكويتي بشــــكل عام. وقد فازت 
بجائزة اخلريج املتميز هذا العام 
م.عالية عبدالعزيز الصايغ، كما 
مت تكــــرمي ادارة العالقات العامة 

في جامعة الكويت.

التقدير والتقييم وفي سبيل ذلك 
تقــــوم الكلية بعمل اســــتبيانات 
للخريجني وجهــــات العمل وذلك 
لقياس مدى حصول اخلريجني على 
وظائــــف منتجة وفرص لتطوير 
انفســــهم في القطاعــــني العام او 
اخلاص او في مواصلة الدراسات 
والبحث العلمي والتقدم الوظيفي 
للخريجني من خالل املسؤوليات 
املوكلة لهم وتطورهم الوظيفي في 
املهــــام القيادية، ومدى اعتزازهم 
بتعليمهــــم الهندســــي واملهنــــة 
الهندســــية بصورة عامة، وتدل 
االســــتبيانات على ان اخلريجني 
حققوا قدرا كبيرا من طموحاتهم 
وان تعليمهم الهندســــي ســــاهم 

بصورة رئيسية في ذلك.
  بعدها كانت كلمة مدير مركز 
الهندســــي واخلريجني  التدريب 

منه اجتماعا للتخطيط ملستقبل 
مهنة الهندسة.

  وتابع الشيخ د.محمد الصباح 
ان البـــالد مقبلة علـــى عدد من 
املشـــاريع الضخمة التي حظيت 
مبوافقة السلطتني وسينفق عليها 
حوالـــي ١٢٠ مليـــار دوالر خالل 
الســـنوات األربـــع املقبلة وهذه 
املشاريع تتطلب جهدا كبيرا من 
املهندسني واملهندسات الذين يجب 
ان يبرزوا من خالل هذه املشاريع 
كل ما تعلموه وكل ما اكتســـبوه 
خالل حياتهم املهنية ويترجمونه 

على ارض الواقع.
  ثم كانـــت كلمة عميـــد كلية 
الهندســـة والبتـــرول د.طاهـــر 
الصحاف والتي اكد فيها ان هذا 
اللقـــاء فرصة لتجديـــد اواصر 
التعـــاون وتبـــادل اخلبرات بني 

د.محمد الفيلــــكاوي الذي حتدث 
فيها عن ملتقى اخلريجني لكلية 
الهندسة والبترول الذي بدأ عام 
٢٠٠٢ حــــني قامــــت الكلية ممثلة 
مبركز التدريب الهندسي بتنظيم 
التواصل  امللتقى االول لضرورة 
وااللتقاء واالستفادة من اخلبرات 
في تطوير عملية التحصيل العلمي 
والعملي لطلبة الكلية. واضاف ان 
حجم املسؤولية ملقاة على عاتق 
املهندســــني للوصول الى حتقيق 
اهداف خطة التنمية احلالية للبالد 
الســــمو  امنية صاحب  وحتقيق 
األمير في حتويل الكويت الى مركز 
جتاري ومالي واقتصادي عاملي. 
وقال ان جائــــزة اخلريج املتميز 
هي املبادرة األولى من نوعها في 
اقتراحها  الكويت وقد مت  جامعة 
من قبل د.عــــادل مال اهللا بهدف 

اخلريجـــني واخلريجـــات الذين 
يجتمعون باساتذتهم.

  وقال ان الكليـــة تواصل من 
انشائها في العام ١٩٧٥ مسيرتها 
نحـــو حتقيق اهدافهـــا املتمثلة 
في تقدمي تعليم هندسي متميز 
لتخريـــج ما حتتاجـــه الكويت 
من قوة بشـــرية مؤهلة ساعية 
لتطوير مناهجها مبـــا يتواكب 
مع متطلبات االعتماد االكادميي 
وتلبية ســـوق العمل وقد تكلل 
الهندسية  البرامج  ذلك بحصول 
في الكلية على االعتماد االكادميي 
الكامل من هيئة االعتماد لبرامج 
 (ABET) الهندسة والتكنولوجيا
وبنفـــس املعاييـــر املطبقة على 
اجلامعات داخل الواليات املتحدة 
االميركية منذ ٢٠٠٦، كما حصل 
برنامج العمارة في ســـنة ٢٠١٠ 

على االعتمـــاد االكادميي املكافئ 
من املجلس األميركي العتماد برامج 

.(NAAB) العمارة
  وتابــــع الصحــــاف ان الكلية 
حترص على تزويد خريجيها الذين 
بلغ عددهم ٨٠٠٠ خريج بالعلوم 
الالزمة لكي  الهندسية واملهارات 
يصبحوا مهندســــني ناجحني الى 

جانب ســــوق العمل الذي يصقل 
املهندس وينمي قدراته.

  واضاف ان واجب الكلية تطوير 
مناهجها لكي تتناسب مع حاجة 
السوق من حيث املواد الدراسية 
الهندســــي  والتصميم والتفكير 
ومهارات االتصال والعمل اجلماعي 
من خالل منهجيــــة واضحة من 

 رندى مرعي
  جـــدد نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
الى  د.محمـــد الصبـــاح دعوته 
ضرورة وجود وفاق وطني يحفظ 
تونس من االنزالق نحو املجهول 
واهمية االسراع في تشكيل حكومة 
تونسية متثل البالد في احملافل 

العربية.
  كالم الشيخ د.محمد الصباح 
امللتقى  جاء على هامش رعايته 
الرابع خلريجي كلية الهندســـة 
الذي اقيم مســـاء امس االول في 
فندق النخيل بحضور حشد من 
األكادمييـــني واملهندســـني حيث 
الشـــيخ د.محمد الصباح  اعرب 
عن فخره وسعادته لرعاية هذا 
امللتقى الذي ال يقتصر على كونه 
لقاء لتبادل األحاديث بل يتخذون 

 اتحاد المملكة المتحدة وإيرلندا: زيادة 
المخصصات بأثر رجعي من نوفمبر الماضي

 لجان الطالبات تنظم مسابقة التصميم والتزيين
  وآخر موعد للتسجيل ٢٢ الجاري

 محمد المجر
  بني رئيس االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  فرع 
اململكة املتحدة وإيرلندا حمد الشمري ان وفدا من 
االحتاد مكونا من حمد الشـــمري وأحمد العومي 
وطالل العوضي التقى وزيرة التربية والتعليم 
العالي د.موضي احلمود، وقدم االحتاد من خالل هذا 
االجتماع العديد من القضايا الطالبية واملطالبات 
التي تهم طلبتنا ومنها املطالبة بإعادة النظر في 
زيادة املخصصات املالية ملبتعثي وزارة التعليم 
العالي في اململكة املتحـــدة وايرلندا وإنصافهم، 
خصوصا بعد زيادة نسبة الضرائب في اململكة 
املتحدة والغالء املعيشـــي في جمهورية ايرلندا 
التي يطالب فيها املكتب الثقافي في دبلن بزيادة 
بنســـبة ٣٠٪ واملطالبة بصرفها بأثر رجعي من 

تاريخ اعتمادها في ٨ يوليو ٢٠١٠.
  وقـــد أوضحت احلمـــود ان موضـــوع زيادة 
املخصصات املالية قد انتهى وستتم إحالة مطالبتنا 
إلى وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد ولكنها 
لن تعد بإعادة النظر ألن هناك قواعد تعمل عليها 
الوزارة، وهي الزيادة كل ٥ ســـنوات وستصرف 
الزيادة خالل األيام القليلة املقبلة بأثر رجعي من 

نوفمبر املاضي وليس من سبتمبر.
  وأضاف الشمري أننا جددنا مطالبتنا مبنح 
الطالـــب حق اختبار (IELTS) لــــ ٤ مرات على 
حساب وزارة التعليم العالي، حيث يعتبر هذا 
االختبار شرطا من الوزارة لتخطي مرحلة اللغة 
وااللتحـــاق باجلامعة، ووعـــدت الوزيرة مبنح 
الطالب حق اختبار (IELTS) مرتني على حساب 
وزارة التعليم العالي ملا فيه من منفعة ومساعدة 

إلخواننا وأخواتنا الطلبة.
  وبني الشمري ان االحتاد قدم مقترحا بزيادة 
عدد التخصصـــات املدرجة ضمن خطة البعثات 
لوزارة التعليم العالي للدراسة في اململكة املتحدة، 
حيث ان االحتـــاد عبر لقاءاته املكثفة مع الطلبة 
الدارســـني من مختلف التخصصات  والطالبات 
الدراســـية واجلامعات البريطانية تلمس ضيق 
اخليارات املتاحة ضمن خطة البعثات، لذا اقترحنا 
 Environmental) إضافة كل من: الهندسة البيئية
 Industrial) الهندســـة الصناعية  ،(Engineering
 Electrial) الهندســـة الكهربائيـــة ،(Engineering
 Architectural) الهندسة املعمارية ،(Engineering
Engineering)، احملاسبة (Accounting)، التمويل 
(Finance)، قانـــون (Law). وقد رحبت الوزيرة 
باملقترح ووعدت بـــإدراج هذه التخصصات في 

خطة البعثات املقبلة.
  وأشار الشمري إلى ضرورة إسناد آلية االعتراف 
باجلامعات التي تتخذها وزارة التعليم العالي إلى 
معيار أكادميي واضح يصنفها حسب التخصصات 
مع التفريق بني الدراسات اجلامعية والدراسات 
العليا، حيث لكل واحـــدة منها آلية تختلف عن 
األخرى، باإلضافة إلى املطالبة بالتفريق بني طلبة 
الدراسات اجلامعية وطلبة الدراسات العليا في 
قرار الـ ٥٠ طالبا لكل كلية، وقد أجابت الوزيرة بأن 
جلنة االعتماد األكادميي تعكف حاليا على االنتهاء 
من قائمة اجلامعات املعترف بها للدراسة في اململكة 
املتحدة وتصنيفها حسب التخصصات مع التفريق 
بني الدراسات اجلامعية والدراسات العليا استجابة 

ملطالب احتاد اململكة املتحدة وايرلندا.

 التقى الحمود وناقش عدة قضايا

 موظفو الجامعة لـ «األنباء»: نناشد الحمود إيقاف
  قرار الخصم من رواتبنا بأثر رجعي من مايو ٢٠٠٩

 آالء خليفة
  ناشــــد عدد من موظفي جامعة الكويت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود التدخل حلل مشكلة 
اخلصم من رواتبهم التي سيتعرضون لها الشهر اجلاري 

مببالغ كبيرة من قبل األمانة العامة باجلامعة.
  وقال املوظفون لـ «األنباء» لقد مت تطبيق نظام البصمة 
بجامعة الكويت من شهر مايو ٢٠٠٩ وقامت األمانة العامة 
مبعاقبة بعــــض املوظفني وعددهم قليــــل باخلصم نظير 
عدم التزامهــــم، ولكن فوجئ عدد كبير من موظفي جامعة 
الكويت الشــــهر اجلاري بأن االمني العام سيقوم مبعاقبة 

الكثيــــر من املوظفني باخلصم من رواتبهم بأثر رجعي من 
مايــــو ٢٠٠٩ حتى يومنا هذا، مبا يعني خصم مبالغ كبيرة 

من راتب املوظف.
  وقالــــوا ان كان االمني العام يتبع القانون في ذلك فأين 
اجلانب االنساني واالجتماعي وملاذا لم يخطرنا األمني العام 
بذلك االمر في الســــابق؟! وكيف تتم معاقبة املوظف بهذا 

الشكل املفاجئ؟!
  وناشدوا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود التدخل حلل تلك االشكالية التي تواجه موظفي جامعة 
الكويت حاليا نظرا لعدم وجود مدير جلامعة الكويت يحل 

تلك املشكلة السيما ان املدير احلالي باإلنابة ال ميلك قرارا 
بأن يوقف اخلصم، متمنني من االمني العام مراعاة اجلانب 

االنساني واالجتماعي في تعامله مع تلك القضية.
  واشتكى بعض املوظفني لـ «األنباء» قائلني: ان كان بعض 
املوظفــــني لم يلتزموا في الدوام فمنا من التزم وحضر في 
املواعيد احملددة، ولكن قد يكون العيب في آلة البصمة التي 
لم تأخذ بصمة املوظف في بعض األيام، فلماذا نحاســــب ـ 
نحن املوظفني ـ ونحــــن نقوم بأداء مهامنا على اكمل وجه 
بسبب اخطاء في نظام البصمة وبسبب اخللل في النظام 

املالي بشكل عام بجامعة الكويت. 

 نتيجة تطبيق نظام البصمة في الجامعة

 الهاجري: إنجازات منصور المشعل 
منارة لقطاع التدريب

 محمد الهاجري

 الشيخة أمل احلمود 

 أعرب املتحدث الرسمي لرابطة 
أعضاء هيئـــة التدريب بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
محمد الهاجري عن بالغ أســـفه 
وأعضـــاء هيئة التدريب جميعا 
لفقدان منصور علي املشعل احد 
الرجال البارزين بالهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
  وقال: املغفـــور له بإذن اهللا 
تعالى كان له دور بارز في بناء 
صرح التدريب في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقـــي والتدريب، 
حيث كان له العديد من اإلجنازات 
التي أدت الى وصول الهيئة الى 
مكانتها الالئقـــة واملميزة داخل 
الكويت وخارجها كصرح أكادميي 
وتدريبي يلبي متطلبات التنمية 
الغالية، وأضاف:  على أرضنـــا 
شغل الفقيد عددا من املناصب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب حيث شـــغل منصب 
رئيس قســـم املتابعة والتقومي 
املركزيـــة للتدريب ثم  باإلدارة 
مراقب االختيار والتنسيق وبعد 
إنشاء الهيئة شغل منصب مساعد 
مدير إدارة التسجيل بالهيئة ثم 
إدارة تخطيط وتنســـيق  مدير 
التدريـــب ونائب املديـــر العام 

لشؤون التدريب.

 آالء خليفة
  حتت رعاية رئيسة جمعية 
شباب الكويت الوطنية الشيخة 
أمل احلمـــود تنظـــم غلوريا 
جينـــز كوفيز بالتعـــاون مع 
جلـــان الطالبات فـــي االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت وجلان 
الطالبات في االحتاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة، مسابقة وطنية 
متخصصة في التصميم للفتيات 
بعنـــوان «غلوريـــا ديزاين» 
للعـــام الثالث علـــى التوالي، 
الطالبات على  وذلك لتشجيع 
االبداع واالبتكار والفوز باملراكز 

املتقدمة.
  وأوضـــح رئيـــس جلنـــة 
التحكيم في املســـابقة وعضو 
هيئة التدريس وأستاذ محاضر 
العالي ملادة  التعليـــم  بوزارة 
التصميم الداخلي قسم الديكور 
م.د.نايف الصفران ان مسابقة 
غلوريا ديزاين في تطور مستمر، 
وما مييزها هذا العام أنها تتزامن 
مع احتفاالت الكويت الوطنية 
في شـــهر فبراير، ملا مييز هذا 
الشهر باملهرجانات واالنشطة 
الوطنية، حيث تعيش الكويت 
أجواء خاصة بهذا الشهر املميز، 

وأضاف د.الصفران ان املسابقة 
ستخلق جوا جميال من املنافسة 
بني الطالبـــات ليتركن بصمتهن 
ألجل الكويت، وهي تدعو الفتيات 
لتصميم مواقع من الكافيه (بعض 
الطـــاوالت والكراســـي) ووضع 
ملساتهن من خالل تعبئة استمارة 
التسجيل ومعرفة التفاصيل على 
www.nashiri.net/ التالي  املوقع 

.gloria
  وأكد د.الصفران ان من شروط 
املشاركة في املسابقة حضور ورشة 
العمل أو الدورة التدريبية التي 
ستقدم للمشاركات مجانا، وهي في 

مجال التصميم الداخلي لتوضيح 
الشروط ومواد االستخدام، كما 
على املسجالت القيام بزيارة ملواقع 
الكافيه املوجودة في سوق شرق 
ومجمع البريق واملنشر، لدراسة 
اجلو العام ومعرفة االلوان املناسبة 
للتصميم، ويجب عليهن االلتزام 
بألوان غلوريا املعتمدة (البني ـ 
العنابيـ  البيجـ  برتقاليـ  ودرجات 
هذه االلوان، باالضافة الى ألوان 
علم الكويت لنخلق اجلو الوطني، 
وأدعو الطالبات لزيارة هذا املوقع 
للتعرف أكثر حول عالم التصميم 

 .www.naifdec.com الداخلي

  وكان للفقيد دور بارز في متثيل 
الهيئة في جلـــان التعليم الفني 
والتدريـــب املهني بدول مجلس 
التعـــاون اخلليجي وعلى الرغم 
من مرضه الشديد في السنوات 
األخيرة قبـــل تقاعده من الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
كان مثاال للعطاء املتواصل من اجل 
الرقـــي بقطاع التدريب، فهو من 
أرســـى دعائم التدريب بالهيئة، 
وأشار الى ان الفقيد تركنا جسدا 
غير ان اجنازاته ستبقى منارة في 
وجدان قطاع التدريب وندعو اهللا 
عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

 م.د.نايف الصفران 


