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 عقد مجلس جامعة الكويت اجتماعه 
رق��م )2017/1( األح���د امل��اض��ي 15 
يناير اجل��اري بقاعة مجلس اجلامعة 
برئاسة د.محمد الفارس وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والرئيس األعلى 
للجامعة وبحضور مدير اجلامعة أ.د 

حسني األنصاري وأعضاء املجلس.
ورحب د. الفارس بأعضاء املجلس 
ف��ي أول اج��ت��م��اع ل��ه ك��وزي��ر للتربية 
والتعليم ال��ع��ال��ي، مشيرا إل��ى فضل 
جامعة الكويت عليه حيث عمل فترة 
طويلة فيها، مشيدا بجامعة الكويت 
ك��إح��دى أه���م امل��ؤس��س��ات التعليمية 
بالكويت، مبديا تعاونه التام مع اإلدارة 
اجلامعية لتذليل العقبات لالرتقاء 

بالعمل األكادميي في اجلامعة.
وش��ك��ر د. ال��ف��ارس وزي���ر التربية 
ووزير التعليم العالي ورئيس املجلس 
األعلى للجامعة السابق د. بدر العيسى، 
مشيدا بجهوده في ال��وزارة ورئاسته 
ملجلس اجلامعة، كما توجه بالشكر 
للدكتور جواد بهبهاني عن فترة عمادته 

لكلية طب األسنان.
ومن جانبه فقد هنأ مدير اجلامعة 

أ.د حسني االنصاري د. محمد الفارس 
على ثقة القيادة السياسية واختياره 
وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، 
مبديا ثقته الكاملة في جناحه في تطوير 
املنظومة التعليمية واألكادميية بدولة 

الكويت.
كما توجه أ.د. األن��ص��اري بالشكر 
لوزير التربية ووزي��ر التعليم العالي 
السابق د. ب��در العيسى على الدعم 
الالمحدود ال��ذي شهدته اجلامعة في 
عهده ومجهوداته املتواصلة لالرتقاء 
بالعمل األكادميي والتعليمي، مؤكدا 
أن��ه ك��ان دوم��ا مي��د ي��د ال��ع��ون ل��إدارة 
اجلامعية، األمر الذي أسفر عن العديد 

من االجنازات التي متت في عهده.
 وت��وج��ه أ.د. األن���ص���اري بالشكر 
للدكتور جواد بهبهاني على فترة عمادته 
لكلية ط��ب األس��ن��ان، كما ق��دم تعازي 
املجلس في املرحوم د. محمد العتيبي من 

كلية العلوم الطبية املساعدة.
وفي هذا الصدد أشار القائم بأعمال 
أمني عام اجلامعة د.آدم املال انه مت اتخاد 
العديد من القرارات منها: تعيني د. عادل 
عبدالرزاق العصفور عميدا لكلية طب 

األسنان، كما متت ترقية بعض أعضاء 
هيئة التدريس وهم كالتالي:

وذك��ر د.امل���ال أن��ه مت��ت املوافقة على 
جت��دي��د ع��ق��ود س��ت��ة م��ن أع��ض��اء هيئة 
التدريس من غير الكويتيني )فئة مدرس( 
مل���دة ع���ام ك��م��ا مت تخصيص 5 مقاعد 
سنويا لقبول الطلبة من أبناء املقيمني 
بصورة غير قانونية ومتت املوافقة على 
الضوابط واملعايير املقترحة إلطالق 
أسماء األفراد أو اجلهات للمتبرعني على 

قاعات ومختبرات ومباني اجلامعة.
وتابع د.امل��ال بأنه متت املوافقة على 
إع����ادة هيكلة ع��م��ادة خ��دم��ة املجتمع 
والتعليم املستمر وحتويلها إلى مركز، 
ومتت املوافقة على بعض التعديالت على 
الئحة تنظيم االيفاد في بعثات معيدي 
اجلامعة، وتعديل بعض م��واد الئحة 

الدراسات الصيفية.
وأش��ار د.امل��ال إل��ى أن��ه بالنسبة إلى 
تعديل نظام االستعانة بأعضاء هيئة 
التدريس غير املتفرغني من الكويتيني 
احملالني للتقاعد وسبق شغلهم وظائف 
هيئة تدريس باجلامعة ستتم مخاطبة 

مجلس اخلدمة املدنية في هذا الشأن.

وأردف وق��د رف��ض االق��ت��راح املقدم 
واخل�����اص ب��ال��س��م��اح ل��ع��ض��و هيئة 
التدريس باجلامعة الذي يشغل وظيفة 
قيادية ف��ي ال��دول��ة بالتقدم للترقية 
خالل مدة شغله لهذه الوظيفة، كما مت 
ارجاء البت في زيادة العمر إلى ٣٥ سنه 
للمتقدمني للبعثات حلني عرضه على 

جلنة العمداء.

د. محمد الفارس

 خالل ترؤسه ألول اجتماع ملجلس اجلامعة
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اعلن وكيل وزارة التربية املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة أ. فيصل 
املقصيد عن انطالق فعاليات املخيم 
الكشفي السنوي السبعني حتت شعار 
الكشفية يد تبني ويد حتمي برعاية 
ودعم من معالي وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف 
ال��ف��ارس ومتابعة م��ن وكيل وزارة 
التربية د.هيثم األث��ري وذل��ك خالل 
الفترة م��ن غ��دا اخلميس 19 يناير 
وحتى اخلميس 26 يناير 2017 م في 
منطقة كبد ومخيم الكشافة البحرية 
في منطقة الفنطاس ب��إش��راف قائد 
عام املخيم أ.علي محراب ومبشاركة 
مايقارب أكثر من 1300 كشاف من 
جميع املناطق التعليمية والتعليم 
اخلاص ومدارس التربية اخلاصة من 
املرحلتني املتوسطة الفتيان والثانوي 
متقدم باالضافة الى املخيم الكشفي 
البحري بعدد 200 كشاف بقيادة 
مساعد قائد عام املخيم أ.إبراهيم العيد 
ووفود كشفية من جميع دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية ووفود 
كشفية م��ن مصر ول��ب��ن��ان واألردن 

وبولندا واليابان.
وأك��د املقصيد على ح��رص وزارة 
التربية على تنمية وصقل ال��روح 
الوطنية والعقلية والفنية والبدنية 
ف��ي نفوس ابنائنا الكشافة تأكيدا 
لكونها من اه��م األس��س التي تعتمد 
عليها ه��ذه األنشطة الكشفية ومن 
ن��اح��ي��ة اخ����رى حت��ق��ي��ق��ا ل��ل��رس��ال��ة 
التربوية الهادفة لتنمية الطالب في 

جميع النواحي لبناء املواطن الصالح 
خلدمة هذا الوطن العزيز املعطاء.

من جهته اوض��ح قائد عام املخيم 
أ.علي محراب ان برنامج املخيم يشمل 
مسابقات وزي��ارات ورح��الت كشفية 
بقيادة قائد جلنة البرامج القائد وليد 
املال ويقام على هامش املخيم العديد 
م��ن ال��زي��ارات وال��رح��الت الكشفية 
للوفود املشاركة منها زي���ارات الى 
االوب����را وم��ت��ح��ف ال��ع��ث��م��ان وم��رك��ز 
بولينغ العاصمة بنني ونادي الرماية 
ون���ادي الفروسية وق��اع��دة صباح 

االحمد البحرية.
واثنى املقصيد على جهود وزارات 
الدولة املساهمة منها وزارة اإلعالم 
ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء 
وامل����اء ووزارة األش��غ��ال ووزارة 
الصحة وجامعة الكويت وجمعية 
الكشافة الكويتية وإدارة اإلطفاء 
وب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت وإدارة ال��ط��وارئ 
الطبية ع��ل��ي ت��ع��اون وج��ه��ود ه��ذه 
ال��وزارات في سبيل اجن��اح فعاليات 
املخيم تفعيال للمشاركة املجتمعية في 

خدمة ابنائنا الطالب.

فيصل املقصيد

املقصيد: فعاليات املخيم الكشفي السنوي تنطلق 
غدا حتت شعار »الكشفية يد تبني ويد حتمي« 

نظم مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء اخلدمة 
ال��ت��اب��ع للهيئة ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالتعاون مع اكادميية ديكم للتدريب 
القيادي اللقاء التعريفي لفريق برنامج دبي 
ل���الداء احلكومي املتميز م��ن االم��ان��ة العامة 

للمجلس التنفيدي حلكومة دبي.
وأك���دت م��دي��رة مركز اب��ن الهيثم للتدريب 
اثناء اخلدمة د. جنال الفرج ان الهيئة حترص 
دائما على توطيد وتفعيل العالقات والتعاون 
مع القطاع اخلاص والقطاع احلكومي لتتكاتف 
اجلهود لتبادل اخلبرات لالسهام في حتقيق 
التنمية املستدامة وحرصا من الهيئة على ابراز 
ودع��م التميز احلكومي في الكويت اقمنا هذا 
اللقاء ودعينا وف��د فريق برنامج دب��ي ل��الداء 

احلكومي املتميز.
وبدوره قال رئيس »ديكم« للتدريب القيادي 
د. احمد بوزبر ان من اهم اه��داف برنامج دبي 
ل���الداء احلكومي املتميز ه��و تطوير القطاع 
احلكومي واالرتقاء مبستوى االداء فيه من خالل 
توفير حافز معنوي ونشر ثقافة التميز واالبداع 

واجلودة في القطاع احلكومي.

مضيفا ان البرنامج يوفر مرجعية ارشادية 
واس��س معيارية لقياس م��دى التقدم في اداء 
الدوائر احلكومية وضمان قيام القطاع احلكومي 
بالواجبات واملهام املوكلة اليه واطفاء روح 

املسوؤلية املجتمعية على القطاع احلكومي.
واش��ار بوزبر ال��ى ان برنامج دب��ي ينقسم 
الى عدة فئات وهي الدائرة احلكومية املتميزة 
واالدارة احلكومية املتميزة وفريق العمل املتميز 
والتجربة االدارية املتميزة واملوظف احلكومي 
املتميز وامل��وظ��ف املتميز ف��ي امل��ج��ال االداري 
واملالي واملوظف املتميز في الوظائف الفنية 
واملتخصصة واملوظفة املتميزة وجائزة الفئات 

اخلاصة.
من جانبه أكد مدير املبادرات احلكومية في 
االمانة العامة للمجلس التنفيذي حلكومة دبي 
ه��زاع النعيمي انه باستطاعة جميع اجلهات 
وكافة الفئات املشاركة في بالبرنامج ويتم 
التنسيق مع اكادميية ديكم للتسجيل والعدد 
غير محدود فباذن الله سنقبل اكبر ع��دد من 
املتقدمني الن��ه ستكون هناك جوائز ع��دة لكل 
الفئات.مضيفا بأن اي موسسة تعليمية سواء 

م��دارس او جامعات لها مساحة للمشاركة في 
املعرض وايضا هناك جوائز لهذه الفئات وهدفنا 
العام من البرنامج هو نشر الوعي وثقافة التميز 
في االداء احلكومي والغير حكومي في كافة 
اجلهات والفئات. مبينا احل��رص على وجود 
لقاءات دائمة مع ممثلي اجلهات احلكومية وذلك 
لعدم تكرار املشاريع واملبادرات السابقة ونركز 
على املشاريع املستقبلية وخاصة اذا كانت 
املشاريع حكومية من خالل عرض مجسمات 

للمشاريع.
وأوض��ح النعيمي ب��أن الهدف من الزيارة 
الى الكويت هو اطالع اجلهات احلكومية على 
م��ع��رض دب��ي ال��دول��ي ل��الجن��ازات احلكومية 
وم��ش��ارك��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ي معرض 
دب��ي س��وا على املستوى احمللي او اخلليجي 
او العاملي والتعريف بخدماتهم واجنازاتهم 
ومشاريع موظفيهم وابتكاراتهم وااللتقاء 
باجلمهور وتوقيع االتفاقيات وحضور ورش 
عمل وهناك الكثير من الفعاليات ستنظم على 
هامش املعرض وسيشارك متحدثني من كل دول 

 جانب من احلضور خالل اللقاء التعريفيالعالم.

»التطبيقي« و»ديكم« ينظمان لقاء تعريفيا لبرنامج دبي لألداء احلكومي املتميز


