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إجراءات «التعليم العالي» ال تسمح باالبتعاث لجامعات وهمية
طغت مؤخ ار قضية الشهادات الوهمية على الساحة التعليمية بل والسياسية وأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين من

المهتمين بهذا الشأن المهم الذي يمثل أحد األركان األساسية في المجتمع.
وفي هذا السياق حرصت «األنباء» على أن تسبر أغوار جانب مهم من هذا الموضوع وهو الذي يتعلق بالمبتعثين من
جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي الذين هم أبعد ما يكون عن مسألة الشهادات الوهمية ألنهم مبتعثون من
قبل مؤسسات تعليمية في الدولة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو «من المستفيد من تشويه صورة مؤسسات تعليمية عريقة وأساتذة محترمين سواء في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي او في الجامعة؟»

لقد طال التجريح والتشويه في السنوات االخيرة منتسبي أعلى مؤسستين تعليميتين في الدولة ،فنجد من يتهمهما
بالتزوير وآخرون يلصقون بهما تهمة إفساد عقول الطلبة وغيرها من االتهامات التي يندى لها الجبين ،والتي وجدوا
بيئة خصبة في أوساط الفضاء اإللكتروني حيث وسائل التواصل االجتماعي ،وبطبيعة الحال دون دليل او مسوغ
قانوني.
إجراءات سليمة
حتى تقف «األنباء» على حقيقة األمر ،عملت على التأكد حتى تبين لها أن اجراءات االبتعاث المعمول بها في هذه

المؤسسات صارمة ومن التعقيد بحيث ال يمكن تجاوزها بأي شكل من االشكال ،حيث انها تمر بلجان مختلفة ومتعددة
مما يؤكد سالمة إجراءات االعتماد واالبتعاث للدارسة من قبل هذه المؤسسات والتي على ضوئها يتم ايفاد العديد من
الطلبة للدراسة فيها ببعثات دراسية.
وفي السطور التالية سنستعرض إجراءات االبتعاث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي ال تختلف عن جامعة
الكويت.
خطوات االبتعاث
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في البداية ،نجد أن الموافقة على االبتعاث تتطلب من المبتعث أوال وقبل كل شيء ان يلتزم بإحضار قبول معتمد غير

مشروط من احدى الجامعات الموصى بها من قبل ادارة البعثات ،وتضع هذه اإلدارة في كل سنة قائمة بأسماء هذه
الجامعات بالتنسيق مع و ازرة التعليم العالي وهيئة االعتماد االكاديمي ولجنة البعثات في الهيئة ،فنجد ان اعتراف و ازرة
التعليم العالي بالجامعة ال يعني موافقة ادارة البعثات على االيفاد إليها وان كان هذا االعتراف مطلبا اساسيا لاليفاد ،بل
تقوم االدارة بالتنسيق مع اللجنة العليا للبعثات بالهيئة على فلترة هذه القوائم واختيار افضلها في كل تخصص ومن ثم
إلزام المبتعثين بعدم الخروج عن هذه القوائم.
وبعد ذلك يقوم المبتعث بتسليم القبول إلدارة البعثات ،والتي تقوم بدورها بالتأكيد على امرين هما:

اوال ـ ان تكون الجامعة معتمدة وموصى بها من قبل لجنة ادارة البعثات في التخصص العام والدقيق للمبتعث.
ثانيا ـ أال يتعدى عدد المبتعثين الى هذا التخصص في الجامعة عن ثالثة من نفس القسم.
دور لجان االبتعاث
بعد الموافقة األولية تقوم ادارة البعثات بإعداد النماذج وارسالها الى لجنة القسم العلمي ،وهي لجنة يتم تشكيلها في بداية
كل سنة دراسية بقرار من عميد الكلية وتتكون من رئيس القسم واربعة اعضاء من القسم العلمي.
وتختص هذه اللجنة بالتالي:

 1ـ مراجعة طلب البعثة والتأكد من مطابقة برنامج الدراسة لخطة البعثات في القسم.
 2ـ التوصية بالموافقة على االبتعاث أو الوقف أو األلغاء للبعثة حسب التقارير الواردة من ادارة البعثات والملحق
الثقافي في حال وجود ما يستدعي ذلك.
 3ـ عمل خطط البعثات السنوية للقسم العلمي.
 4ـ عمل االختبارات والمقابالت واختيار االسماء المرشحة لالبتعاث ورفعها إلى لجنة االبتعاث في الكلية.
وتقوم هذه اللجنة في نهاية أعمالها برفع أسماء المرشحين لالبتعاث الى لجنة البعثات بالكلية والتي تتكون من :عميد

الكلية رئيسا ،وعضوية مساعدي عميد الكلية ،وثالثة اعضاء هيئة تدريس من الكلية ال تقل درجتهم عن استاذ مساعد
يتم تشكيلها سنويا بقرار من نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث.
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رياضية رائعة يمكن استخدامها لصالح األسرة الجامعية وعائالتهم ،ونحاول استضافة مجموعة من األنشطة الممتعة

لمساعدة الجميع على تحسين الموازنة بين العمل والحياة والمساهمة في خلق ثقافة رياضية ورعاية شاملة لهم
بالجامعة .ونقوم باستضافة العديد من البطوالت والمناسبات والمسابقات تمكن خاللها أسرة الجامعة من المشاركة فيها
كمسابقة اللياقة الشهرية ،وكرة القدم داخل الصالة ،وكرة السلة ،وكرة الطائرة ،وتنس الطاولة ،والتنس األرضي ،واليوغا،
والزومبا ،والتدريب على اللياقة ،ودروس سباحة ،وتقديم برامج إفطار تعليمية ،إضافة إلى نادي المشي الذي يقيم
مسابقات للمشي على مدار العام ،وباإلضافة إلى ما سبق ،نقيم ثالث مناسبات رئيسية كل عام ،األول عبارة عن
أنشطة شواء «باربكيو» ،والثاني المخيم الصيفي الرياضي المجاني ألطفال األسرة الجامعية ،والثالث يوم العائلة

بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية.
فيما قال المدرب العام لصالة النادي الصحي أدون أوتشين أوما ان هناك حص ار لألجهزة الموجودة للتدريبات بالصالة
ونعمل على تطوير األداء وتم تسلم أجهزة جديدة كي نواصل تقديم األفضل لمستخدمي الجيم.وأضاف أوما اننا بصدد
القيام بحملة عبر وسائل التواصل االجتماعي في الجامعة حتى تتعرف األسرة الجامعية من طلبة وموظفين وأعضاء
هيئة تدريس على الجديد لدينا ،وكذلك تحفيزهم على المشاركة في اكتساب اللياقة البدنية التي تساعدنا على التمتع
بجسم رياضي سليم ،وسنقوم بعمل لقاء تنويري رياضي في الحرم الجامعي لمن يرغب في المشاركة والتعرف علينا عن

قرب وما يقدمه النادي من تمارين صحيحة تعطيك صحة ولياقة بدنية أفضل.
أما مدرب التنس األرضي بالجامعة اكرام الحق ،فقال« :نحن نحتاج ألعداد أكبر كي يشاركوا في التمرينات الرياضية
لممارسة رياضة التنس األرضي ثم نقوم بعدها باختبار أدائهم حتى نختار منهم األفضل ،وبعدها نبدأ بإعدادهم اإلعداد
السليم منذ البداية ليتعرف على أساسيات التنس األرضي».
وأضاف اكرام الحق أنا كمدرب دائما ما أقوم بعمل االختبارات الخاصة الكتشاف مهارة الالعبين وسبيل تطويرها حتى
نعده اإلعداد السليم ،واإلدارة تساعدنا بدورها على تطوير األجهزة والمالعب وتنظيم البطوالت فيما بين العبين الجامعة
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وتختص هذه اللجنة بالتالي:

 1ـ اعتماد الخطة السنوية لبعثات الكلية من حيث التخصصات واالعداد المطلوبة.
 2ـ إبداء الرأي في التقارير الدورية التي ترد من الهيئة عن مبتعثي الكلية.
 3ـ إبداء الرأي حول طلبات الوقف والتمديد أو اإللغاء قبل عرضها على لجنة البعثات العامة في الهيئة.
وعندما تنتهي لجنة البعثات في الكلية من أعمالها تقوم بإرسال الملف كامال شامال توصياتها وق اررات لجنة بعثات
القسم العلمي الى اللجنة العليا للبعثات في الهيئة.
اللجنة العليا للبعثات

تتشكل اللجنة العليا للبعثات بالهيئة من :مدير عام الهيئة رئيسا ،وعضوية كل من نواب المدير ،وعمداء الكليات،
واحد مديري المعاهد ،مدير مكتب الشؤون القانونية ،مدير ادارة البعثات مقر ار للجنة ،وتختص اللجنة بالتالي:
 1ـ رسم السياسات واعتماد خطط االبتعاث للهيئة.
 2ـ اعتماد االسماء المرشحة لالبتعاث.
 3ـ البت في طلبات الوقف وااللغاء والتمديد بناء على توصيات لجان البعثات في الكليات.
وبموافقة لجنة البعثات العليا على البعثة يحول الملف الى ادارة شؤون الموظفين والتي تقوم بدورها بإرساله الى ادارة

الشؤون القانونية للتأكد من تطبيق اللوائح والقوانين ذات الصلة بالموضوع تمهيدا إلصدار قرار االبتعاث والذي يقوم
المدير العام في نهاية المطاف بإصداره واحالته الى ادارة البعثات لمخاطبة الملحق الثقافي ببلد االبتعاث والتنسيق مع
المكتب لمتابعة المبتعثين عن طريق التقارير الدورية التي تطلب من الجامعة والملحق الثقافي.
صالبة إجراءات االبتعاث
بناء على هذه اإلجراءات يتضح أنه من المستحيل أن يتم اعتماد جامعة وهمية أو جامعة مزورة ،ومن غير المعقول
اجتيازها لكل هذه اللجان وأعمال التدقيق ،ناهيك عن المتابعة الحثيثة من ادارة البعثات لمبتعثي الهيئة والوقوف على
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طرق التدريب قبل بدء التمرين اليومي وتلقي كل االستفسارات حتى نلبي كل المستجدات في عالم التدريب ويحضر

الالعب مؤهال ذهنيا للتمرين وبالتالي نحصل على العب جاهز لجميع المنافسات والحصول على جميع البطوالت
التي نشارك فيها داخل الكويت وخارجها».
وختم بالقول إننا نعمل حاليا على التجهيز لفترة إعداد داخلية قبل خوض المنافسات القادمة.
والتقينا بمدرب كرة السلة للطالب الكابتن احمد صقر والذي قال« :قطعنا شوطا كبي ار في تدريب وتهيئة فرق الجامعة
من الطالب في كرة السلة التي تعتمد على مهارات البد من اكتسابها بالتدريب المنظم وفق خطط مدروسة ننقلها لهم
عبر برامجنا التدريبية ،ومما يساعدنا على التطوير وجود استعدادات داخل الجامعة من مالعب وأجهزة وأدوات ودعم

مادي ومعنوي توفره لنا إدارة األنشطة الرياضية وعمادة شؤون الطلبة ،ما أهلنا للحصول على آخر بطولة العام
المنصرم كما في األعوام التي شاركنا فيها في البطوالت المختلفة».
والتقت «األنباء» بالمدربين تامر عزوز وفيصل الشعالن ،حيث قال عزوز ان تحقيق االنتصارات في الرياضة ال يتم
بين ليلة وضحاها ،بل هو رحلة شاقة يستلزمها العمل الجاد والتفاني فيه والتضحية وعدم التواني لفترات زمنية طويلة.
وفي حين نضع بعين االعتبار أن فتياتنا قادرات على أن يصبحن أفضل ،ولذلك نهدف إلى تعزيز مهارات جميع
الطالبات على مدار الموسم ولم شمل األفراد للعمل تحت مظلة فريق واحد يكون أقوى من مجموع أفراده.

فيما قال الشعالن :هنا نعمل على تقنيات كدربلة الكرة ،والتمرير ،وطريقة تسديد الكرة نحو الشباك ،واالستحواذ على
الكرة ،واللياقة ،وخفة الحركة.
ونحاول إضافة إلى ذلك تعليم الفريق جميع الجوانب المتعلقة بكرة السلة كالجهد الذي يتعين على الالعب أن يبذله،
والقيادة ،والتواصل مع اآلخرين ،والعمل بروح الفريق والدفاع عنها ،وطريقة توزيع الالعبين داخل أرضية الملعب،
والتضحية والشجاعة.فكرة السلة رياضة مميزة نظ ار إلى أن جميع الالعبين الخمسة داخل الملعب يؤثرون تأثي ار كبي ار
على اللعبة نفسها طوال المباراة ،حيث تقع على عاتقهم مهمتا الدفاع والهجوم معا.
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اوضاعهم في دول االبتعاث عن طريق التقارير الدورية التي يقوم بإرسالها الملحق الثقافي بالتنسيق المباشر مع ادارة

الجامعة ،وهذه التقارير تكون سرية وشخصية يقوم المبتعث في اول يوم له بالجامعة على تفويض الجامعة بإرسالها
الى الملحق الثقافي بشكل دوري في نهاية كل فصل دراسي.
صراعات شخصية
هناك تساؤل مهم يفرض نفسه هنا :هل الصراعات الشخصية والسياسية ،جعلت هذا الموضوع يأخذ منحى آخر بعيدا
عن العقل والمنطق ،حتى بتنا أمام أمر في غاية الخطورة؟ فما يتم كيله من اتهامات هنا وهناك بشأن الشهادات
الوهمية لبعض المبتعثين من الجامعة والتطبيقي هو تجاوز لكل القوانين وتعد على الدستور ،وهذا امر خطير،

خصوصا أن هناك مبدأ قانونيا يقوم على استقرار القوانين وعدم رجعية الق اررات وتحصينها ،وعدم االلتزام بهذا المبدأ
يفتح الباب على مصراعيه للمزيد والمزيد من اللغط والتطاول على منتسبي هذه المؤسسات التعليمية العريقة والذي لن
يكون احد بمنأى عنه في يوم من األيام ،بل نالحظ انسحاب االمر الى فئات اخرى كبعض الوزراء واعضاء مجلس
االمة والقياديين في الدولة ،وكأن هناك من يريد نزع الثقة من بلد المؤسسات بإدخاله في دوامة من التشكيك وتوجيه
االتهامات الباطلة كسبيل وذريعة لتصفية الحسابات الضيقة.
والسؤال هنا :هل مع كل هذا الحرص والتشدد في عملية االبتعاث هناك شك بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي او

الجامعة يمكن أن تقوم بإرسال مبتعثيها الى جامعات وهمية او مزورة؟
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تستضيف برنامج «إنجاز»
استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUSTأحدث سلسلة من برنامج «إنجاز» في الحرم الجامعي والذي
انطلق أمس األحد ويستمر حتى الخميس  27الجاري ،وجاء تحت عنوان «نقطة االنطالق :تعزيز فرص عملك».
وأشرف عضو جمعية إنجاز عبدالوهاب الزنكوي على البرنامج الذي كان متاحا أمام جميع طلبة الجامعة المشاركين
في برنامج التدريب «إنجاز».
ويركز البرنامج على تزويد الطلبة بكل ما يلزم من مواد غنية أكاديميا وجاذبة ،بحيث تتبلور لديهم رؤى وأفكار جديدة
حول االستعداد األمثل لدخول بيئة العمل.
تضمن البرنامج ثالث دورات قدمها خبراء متخصصون في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،األولى كانت بعنوان
«كتابة سيرتك الذاتية» ،فيما حملت الدورة الثانية عنوان «إجراء المقابلة» ،والثالثة «التدريب» .واكتسب الطلبة من هذه
الدورات معلومات قيمة عن كتابة السير الذاتية ،ونصائح عن كيفية إجراء مقابلة عمل ،والتعرف على الطرق الواجب
اتباعها لتأدية مهام العمل أثناء فترات التدريب.
وقالت نائب مدير تطوير األعمال والتعاون المؤسسي م.ناهد العبيد «بالنسبة لنا كجامعة ،يقع على عاتقنا دور خارج
نطاق الصفوف الدراسية.
ومن خالل تأسيس هذه النوعية من البرامج ،نأمل إعداد طلبتنا لدخول سوق العمل والمراحل التالية فيه ،وتجهيزهم بما
يلزم للدور الهام الذي سيؤدونه في سبيل تنمية بلدهم .إلى جانب هذا ،سيزود هذا البرنامج طلبتنا بالمهارات الحياتية
المهمة والعملية التي من شأنها أن تكون مفيدة لسنوات عديدة بعد التخرج».
وتعتبر هذه المرة األولى التي يتم دمج برنامج «إنجاز» في برنامج تدريبي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ليصبح جزءا منه.
الجدير بالذكر أن «إنجاز» هي جمعية غير ربحية مهمتها إلهام واعداد الشباب للنجاح في عالم دائم التغير ،وتعقد
الجمعية بشكل منتظم حواراتها ،وحلقاتها الدراسية وبرامجها في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ،فضال عن كونها
تعمل مع منظمات أخرى للتشجيع على التغيير وتحفيز الشباب ليكونوا قوة إيجابية داخل مجتمعاتهم.
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•

تدشين الموقع اإللكتروني لوحدة قطاع األبحاث بكلية العلوم بجامعة الكويت

•

الشمري :تمديد فترة التسجيل بحفل المتفوقين السنوي الذي تقيمه جمعية طلبة كلية التربية
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تدشين الموقع اإللكتروني لوحدة قطاع األبحاث بكلية العلوم بجامعة الكويت
قام مدير وحدة قطاع مشاريع األبحاث بكلية العلوم االستاذ الدكتور سعد مخصيد مؤخ ار بتدشين موقع الوحدة

اإللكتروني الجديد على االنترنت والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العلمية العالمية ،حيث تم إعادة هيكلة
جميع األقسام في الوحدة وتصنيفها وتبويبها على الموقع للتسهيل على المستخدم في تصفح الموقع ،كما تمت إضافة
العديد من الخدمات للمستخدمين مثل خدمة الحصول على النموذج الخاص بالجهاز بسرعة وسهولة ،وخدمة الوصول
إلى موقع المختبر والشخص المختص بسهولة ،وكذلك موقع الوحدة بواسطة خدمة خرائط قوقل ،فضال عن سهولة
تحميل جميع النماذج الخاصة بالمختبرات ،وكذلك الكتيب الخاص بالوحدة بصيغة بى دى اف ،وخدمة االتصال
والتواصل مع جميع اإلداريين والفنيين بالوحدة من خالل البريد اإللكتروني أو رسالة نصية.

باإلضافة إلى احتواء الموقع على العديد من الخدمات مثل فحص المواد واالستشارات العلمية والمعملية والدعم
المعلمي ،وكذلك يوجد قائمة باألسعار للمستخدمين من خارج جامعة الكويت ،وغيرها من الخدمات التي ستجعل الموقع
أكثر تفاعال مع المستخدمين والباحثين وأكثر خدمة لهم
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الشمري :تمديد فترة التسجيل بحفل المتفوقين السنوي الذي تقيمه جمعية طلبة كلية
التربية

صرح رئيس جمعية طلبة كلية التربية خالد الشمري عن تمديد فترة التسجيل بحفل المتفوقين السنوي الذي تقيمه جمعية
طلبة كلية التربية في فندق الجمي ار تاريخ ٢٠١٧-٩-١٢م .نظ ار لرغبة الجموع الطالبية وعلى هذا يكون التمديد يومي
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