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اجلامعات الفرنسية 
إضافة لإلرث الثقافي 

والتعليمي ومدخل 
مهم إلى أوروبا

السنان: وزارة التعليم 
العالي تسعى دائمًا 

إلى التوسع في 
خطة االبتعاث وتنويع 
مخرجات التعليم من 

كل دول العالم

متنى خالل لقاء تعريفي بني طلبة الكويت وجامعات فرنسا في GUST زيادة عدد الطلبة الكويتيني في بالده

نخلة: الطالب األجنبي في فرنسا يحصل على امتيازات زميله الفرنسي

م���ع اجلامع���ات األملاني���ة 
والصينية والفرنسية.

من ناحيته، قال مدير املعهد 
الفرنسي فرنسوا بروسار إن 
القليل من الكويتيني يعرفون 
أن فرنس���ا فيها الكثير من 
البرام���ج التعليمية تدرس 
باللغة اإلجنليزية وخاصة 
في ش���هادات املاس���تر وال� 
PHD في مجاالت الهندس���ة 
والتجارة والعلوم السياسية، 
اليوم بش���كل  ويتوجهون 
خ���اص إلى كلي���ات اآلداب 
والعل���وم التربوية واللغة 
الفرنس���ية وعلي���ه تصب 
اجله���ود اليوم ف���ي جذب 
الدارسني إلى مجاالت أخرى 
وأخ���رى مجال الهندس���ة. 
وقال بروسار ان هذا اللقاء 
فرصة ليجتم���ع املهتمون 
بأهم املؤسسات واجلامعات 
املوجودة في فرنسا ليتعرفوا 
التدريس فيها  على نظ���م 
التي  واملج���االت املتنوعة 

ميكنهم االلتحاق بها.

من جهتها، أكدت مديرة 
إدارة العالقات الثقافية في 
وزارة التعليم العالي فاطمة 
السنان على حسن العالقات 
بني الكويت وفرنسا من خالل 
ابتع���اث الطلبة للتعلم في 
اخلارج، آملة ان يزداد عدد 
الطلب���ة وأن يزيد التعاون 
بني البلدين من خالل إفساح 
املجال أمام مختلف اجلامعات 
األجنبية والفرنس���ية منها 
لنشر مناهجها ضمن جامعات 

الكويت.
وقالت السنان ان الوزارة 
تسعى دائما إلى التوسع في 
خط���ة البعثات في الوزارة 
البتعاث الطلبة، مشيرة إلى 
أن فرنس���ا واحدة من دول 
االبتعاث التي تشجع الوزارة 
إليها  الطلبة على االبتعاث 
والتعلم في جامعاتها بحسب 
احتياجات سوق العمل، وفي 
فرنسا يتركز االهتمام على 
الفرنس���ية وآدابها،  اللغة 
مؤكدة ان الوزارة تهدف إلى 

والبريطانية وغيرها وإمنا 
متثيل اجلامعات الفرنسية 
مل���ا حتمل م���ن إرث ثقافي 
وتربوي وأكادميي، وأن يكون 
لديهم معرفة بكل املجاالت 
التربوية واألكادميية سعيا 
نحو مستقبل أفضل، مشيرا 
إلى ان اجلامعات الفرنسية 
مدخل مهم أيضا إلى أوروبا 
وأن اللغة الفرنسية تعتبر 
إضاف���ة قيم���ة للمناه���ج 
التعليمي���ة. وقال نخلة ان 
العالي في  التعلي���م  نظام 
فرنسا يش���مل حوالي 300 
ألف طال���ب منهم فقط 200 
طالب كويتي، آمال أن يتزايد 
هذا الرقم، وأكد ان تكاليف 
التعليم في فرنسا متساوية 
بني الطالب الفرنسي والطالب 
األجنبي لذا يجب أال يتخوف 
من التكاليف املادية، خاصة 
ان الطالب األجنبي يحصل 
في فرنسا أيضا على نفس 
االمتيازات التي يحصل عليها 

الطالب الفرنسي.

تنويع مخرجات التعليم من 
كل دول العالم.

وفي كلمت���ه، قال نائب 
رئي���س جامع���ة اخلليج 
للعل���وم والتكنولوجي���ا 
للتخطيط والتطوير د.صالح 
الشرهان ان مهمة اجلامعة 
واضحة ف���ي تقدمي نوعية 
تعليمي���ة عاملية ومتنوعة 
وعليه حترص GUST على 
تطوير عالقاتها مع مختلف 
اجلامع���ات اخلارجية وال 
تقتصر عل���ى جامعة دون 
أخرى. وقال الش���رهان ان 
GUST هي اجلامعة الوحيدة 
في الكويت املعتمدة في مجال 
الكمبيوتر والتجارة  علوم 
من مؤسس���ات عاملية وهذا 
م���ا يعطي قيم���ة للنوعية 
الت���ي تقدمها  التعليمي���ة 
اجلامعة، وقال ان اجلامعة  
يجب أال تقتصر على العالقات 
التعليمية  مع املؤسس���ات 
األميركية وحسب بل يجب أن 
تتوسع وتتطور في عالقاتها 

رندى مرعي

شدد الس���فير الفرنسي 
لدى البالد كريستيان نخلة 
على أهمية اكتساب اللغات 
املتنوعة، معتبرا إياها أساس 
التعاون بني الشعوب، مشيرا 
إلى ان إتقان ه���ذه اللغات 
ليس أساس���يا بقدر أهمية 
اإلملام واملعرف���ة ملا تفتحه 
من أفق في املجاالت الثقافية 

واحلضارية.
كالم نخل���ة ج���اء خالل 
الذي جم���ع املعاهد  اللقاء 
الفرنس���ية  واجلامع���ات 
الكويت، وذلك  بالطلبة في 
في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا، حيث قال ان 
أهمية ه���ذا اللقاء تكمن في 
إيصال أهمية تعريف الطالب 
اجلامعي باخليارات التربوية 
العالي  التعليم  في مج���ال 
لدى جامعات فرنسا، مؤكدا 
التنافس  الهدف لي���س  ان 
م���ع اجلامع���ات األميركية 

كريستيان نخلة ودوغالس سيليمان وعدد من احلضور خالل جولة في املعرض السفيران الفرنسي كريستيان نخلة واألميركي دوغالس سيليمان وعدد من احلضور يفتتحون املعرض

)أنور الكندري( جانب من املؤمتر الصحافي  

.. و يطلق France alumni للتواصل بني الدارسني في فرنسا
أسامة دياب

أكد السفير الفرنسي أن بالده 
تولي اهتماما كبيرا لعالقاتها مع 
الكويت، واصفا هذه العالقات 

بأنها متميزة.
وقال نخلة ف����ي تصريح 
صحافي عل����ى هامش اإلعالن 

وزير اخلارجية لوران فابيوس 
إلى الكويت نهاية شهر يناير 
املاضي كانت زيارة عمل لدولة 
صديقة، مؤكدا ان الزيارة كانت 
مهمة وقوية بسبب ان عالقة 
البلدين عالقة جيدة وهي عالقة 

صداقة في جميع املجاالت.
وأوض����ح ان إقامة معرض 

ع����ن انط����الق موقع فرنس����ا 
الذي   France alumni ليمن����ي
يتيح للطلبة الذين درسوا في 
فرنس����ا التواصل مع بعضهم 
النصائح  البع����ض وإعط����اء 
للطلبة اجلدد، وذلك مساء أول 
من أمس مبقر املعهد الفرنسي 
مبنطقة اجلابري����ة: إن زيارة 

للجامعات الفرنسية في الكويت 
خطوة مهمة، إذ لدينا 9 جامعات 
مع عدد من األس����تاذة لتقدمي 
الشرح للطلبة الكويتيني حول 
كيفية االلتح����اق باجلامعات 
الفرنسية واختيار التخصص 
املناس����ب من أجل مس����تقبل 

أفضل.

وحول م����ا إذا كانت هناك 
باللغ����ات االجنليزية  دروس 
الفرنسية قال:  في اجلامعات 
نعم هناك دروس باإلجنليزية 
والفرنس����ية ولغ����ات أخرى 
وهناك برام����ج تدرس باللغة 
اإلجنليزي����ة فقط، منها مجال 
الهندسة والتسيير وغيرهما من 
التخصصات املهمة وهناك أخرى 

تدرس بالفرنسية فقط.
وأضاف أن وزير خارجية 
بالده طلب من جميع سفارات 
فرنسا في أنحاء العالم تشغيل 
هذا املوقع وأنا كسفير فرنسا 
أري����د ان يرتفع ع����دد الطلبة 
ف����ي  الدارس����ني  الكويتي����ني 
فرنس����ا ألن الع����دد احلالي ال 
يتجاوز 200 طالب، مش����يرا 
إلى أن هناك سياس����ة للعمل 
على تزويد الكويتيني بأخبار 
اجلامعات الفرنس����ية في عدد 
من التخصص����ات منها الطب 
والهندسة والتسيير والتجارة 
ولدينا عدد كبير من اجلامعات 
ونحن جاهزون الستقبال عدد 
الكويتيني  الطلب����ة  كبير من 
للدراس����ة في فرنسا وموقع 
فرنسا املني ميثل شبكة للطلبة 
للربط بني الطلبة الذين درسوا 
في فرنس����ا والذي����ن حصلوا 
على شهاداتهم من اجلامعات 
الفرنسية وهو مبنزلة التواصل 
بني الطلبة القدامى الذين درسوا 

في فرنسا.
من جهته، أكد املستش����ار 
الثقافي بس����فارة اجلمهورية 
الفرنسية فرنسوا بروسار أن 
 France alumni إطالق موق����ع
حدث مهم يقام بإشراف الوكالة 
الوطنية رعاية الطلبة األجانب 
الدارسني في فرنسا، الفتا إلى 
انه في ظ����ل االهتمام املتنامي 

التواصل االجتماعي،  مبواقع 
جاءت فكرة هذا املوقع بهدف 
خلق رابط يجمع ماليني الطالب 
القدامى الذين درسوا في فرنسا 
م����ع نظرائهم اجل����دد لتبادل 
اخلبرات والنصح واإلرش����اد 
وتنمية العالقات واالجتماعية، 
موضحا أن فرنسا حتتل املركز 
الثال����ث عامليا من حيث إقبال 
الطالب األجانب على الدراسة 
فيها. وأش����ار بروسار إلى أن 
الذين  الكويتيني  عدد الطالب 
يدرسون في فرنسا ال يتجاوز 
ال� 200 طال����ب وطالبة وهذا 
في ح����د ذاته ع����دد قليل جدا 
بالنسبة لدولة بحجم وإمكانات 
فرنسا، موضحا سعي فرنسا 
جلذب أعداد كبيرة من الطالب 
الكويتيني للدراسة بها، الفتا 
إلى فكرة مغلوطة لدى الكثير 
من الطالب، حيث يعتقدون أن 
معرفة اللغة الفرنسية شرط 
أساس����ي للدراسة في فرنسا، 
مبينا أنه ليس من الضروري 
أن يتقن الطالب الكويتي اللغة 
الفرنسية ليدرس في فرنسا، 
فالكثير من البرامج الدراسية 
اليوم في فرنسا تقدم باللغة 
اإلجنليزية وهذا في حد ذاته 
تط����ور كبير رغ����م اعتزازنا 
باللغة الفرنسية والتي تعتبر 
في قلب ثقافتن����ا وتاريخنا. 
أن املكتب  وأوضح بروس����ار 
الفرنسي لديه مكتب  الثقافي 
خاص لتسهيل مهمة الطالب 
الراغبني في الدراسة في فرنسا 
وكذلك هناك تنسيق مع السفارة 
التأشيرات،  لتسهيل إجراءات 
مشيرا إلى زيارات مرتقبة في 
املدارس واجلامعات في الكويت 
للترويج للموقع في أوس����اط 

الطالب.

فرنسوا بروسار متحدثا السفير كريستيان نخلة ملقيا كلمته


