
الجامعة والتطبيقياالحد  ٢٦  يوليو  ٢٠٠٩   10

نقدم ماجسـتير في إدارة األعمـال فقط وقدمنا طلبـًا للتعليم العالي
لـطـرح برنـامـج جـديـد فـي اإلدارة الدوليـة وننـتظـر الموافقـة

٦٩٠٠ دينـار تكلفـة الرسـوم الدراسـية لبرنامـج الماجسـتير تدفـع على سـنتين بواقـع ٣ دفعات في السـنة
للكليــــة واتباع جميع الشــــروط املطلوبة 
وتعبئة طلب االلتحاق وبعد تقدمي األوراق 
املطلوبة وتوافر الشروط سننظر في امللفات 
والرد سواء بالقبول او الرفض ستعرفه بعد 

اسبوعني او ثالثة بعد استيفاء الشروط.
ــام احلالي في  ــأتخرج الع ــد جنم: س محم
ــة املدنية وأود دراسة املاجستير، فهل  الهندس
ــتير في إدارة األعمال  الكلية تقدم فقط ماجس

ام ان هناك مجاالت تخص الهندسة؟
عبــــداهللا العنزي: نقدم ماجســــتير في 
إدارة األعمال فقط، ولكن من الشــــروط ان 
يكون الشــــخص املتقدم لديه خبرة عمل ال 
تقل عن ٣ سنوات والكلية قدمت طلبا إلى 
وزارة التعليم العالي حاليا لطرح برنامج 
جديد وهو برنامج املاجســــتير في اإلدارة 
الدولية وهذا البرنامج مدته سنة وبانتظار 
املوافقة من الوزارة وهو ال يتطلب حصول 
الشخص املتقدم على اخلبرة العملية وميكن 
ان يكون شخص حديث التخرج وينضم الى 

هذا البرنامج.

سياسة القبول

ــي  ــارات ف ــة وأداء االختب الدراس ــل  وه
الكويت؟

عبداهللا العنزي: نعم الدراسة تكون في 
الكويت واالختبارات تكون معدة بالتنسيق 
بني كلية كويت ماسترخت وكلية ماسترخت 
إلدارة األعمال في هولندا ولكن الطالب يؤدي 

االختبارات في الكويت.
ــون خريجي  ــل تقبل ــري: ه ــد الظفي حام

جامعات خارج الكويت؟
عبداهللا العنزي: نعم ال توجد مشــــكلة، 
فال يشترط ان يكون خريج جامعة الكويت 
ولكن األهم ان يكون خريج جامعة معتمدة 

من وزارة التعليم العالي بالكويت.

قبول البدون

ــون الطلبة  ــل تقبل ــمري: ه ــني الش حس
الوافدين و«البدون»؟

عبداهللا العنزي: بالنسبة للوافد يجب أن 
تكون لديه إقامة سارية املفعول مع توافر 
جميع الشــــروط أما «البــــدون» فال توجد 
هناك اي عقبات بشرط توافر جميع شروط 
القبول، بشرط تقدمي البطاقة اخلضراء او 
رخصة القيادة فالبد مــــن تقدمي أي اثبات 

هوية للطالب.
تهاني: ما مدة برنامج املاجستير والبرنامج 

التمهيدي إلدارة األعمال؟ 
روزماري: ان برنامج املاجستير لدى كلية 
كويت - ماسترخت إلدارة األعمال يستغرق 
سنتني ونصفا بحيث تكون سنتني أكادمييتني 
يتلقى فيهما الطالب مجموعة من املواد، وفي 
األشهر الستة يقوم الطالب بإعداد الرسالة 

لتقدميها للمناقشة.
وماذا عن االختبارات التي يجريها الطالب؟

عبداهللا العنزي: املواد تدرس مادة مادة، 
ولــــكل مادة اســــتقاللية وتركيز في الوقت 
بالنسبة للطالب على املادة ولكل مادة اختبار 
واحد وال توجد اختبارات فصلية، فاذا حضر 
الطالب احملاضرات الدراسية اخلاصة باملادة 
مبا يتراوح بني ٤ و٥ أسابيع وقدم االختبار 
فسيكون قد انتهى من تلك املادة وينتقل الى 

املادة التي تليها.

مزايا الشهادة

نواف: ما املزايا التي يحصل عليها املوظف 
ــهادة كلية كويت - ماسترخت إلدارة  حامل ش

األعمال في سوق العمل؟
عبداهللا العنزي: هناك عدة مزايا منها ان 
الشهادة التي يحصل عليها اخلريج هي شهادة 
أوروبية، ونعمل في الكويت منذ ٦ سنوات، 
وسوق العمل في الكويت والشركات بالكويت 
 ،KMBS تعلم علم اليقــــني امكانيات خريج
كما ان هناك توجها من العديد من اجلهات 
والشركات الستقطاب خريجي ماسترخت 
ألغراض التوظيف او للتدريس في جامعات، 
وفي العام املاضي قام بنك الكويت الوطني 
بتنظيم حفل خلريجي ماسترخت مبا يؤكد 
متيز خريجي ماسترخت وما يتمتعون به 
من كفاءة وخبرة، وقطاع العمل في الكويت 
يعلم ذلك االمر، كما ان الكلية حترص على 
احضار احد مديري الشــــركات او مسؤول 
في جهة معنية لتقــــدمي محاضرات عملية 
للطلبة في مجاله، وهذا من األمور اإلضافية 

خبرة الشخص العملية باإلضافة إلى استيفاء 
املتقدم جميع شروط البرنامج.

منيرة: متى سيتم تخريج الدفعة املقبلة من 
الكلية؟

عبداهللا العنــــزي: قمنا بتخريج الدفعة 
الرابعة في شهر مايو املاضي والدفعة اخلامسة 
ســــيتم تخريجها في الكلية في شهر مايو 

املقبل.

رسوم التقديم

ــوم التقدمي والدراسة  محمد خليفة: ما رس
ــتير والبرنامج التمهيدي وهل هناك  للماجس

رسوم الختبار الرياضيات؟
الطلب  العنزي: رســــوم تقدمي  عبداهللا 
لبرنامجي املاجستير والبرنامج التمهيدي هي 
٣٥ دينارا وأما بالنسبة الختبار الرياضيات 
فرســــومه ٢٥ دينارا، وبالنســــبة للرسوم 
الدراسية فان برنامج املاجستير يكلف ٦٩٠٠ 
دينار غير الكتب الدراســــية والتي تتراوح 
رسومها بني ٣٠٠ و٣٥٠ دينارا للسنتني، ويتم 
دفع الرســــوم الدراسية على سنتني بحيث 

يكون هناك ٣ دفعات في السنة.
وهل تتعاملون بنظام األقساط؟

عبــــداهللا العنزي: نعم الكلية قســــمت 
رسومها إلى ثالث دفعات في السنة الواحدة 
وهناك أيضا مباحثات جارية مع بنك الكويت 
الوطني لعقد اتفاقية مع البنك لتوفير نظام 

األقساط املريحة للطلبة.
ــأت محمود: انا خريج جامعة القاهرة  نش
ــتكمال  اس وأود  ــال،  األعم إدارة  ــص  تخص

املاجستير؟
عبداهللا العنزي: ميكنــــك تقدمي أوراقك 

علي العازمي: هل الكلية تدرس البكالوريوس 
ام الدبلوم؟

عبداهللا العنزي: الكلية تدرس املاجستير 
في إدارة األعمال.

ــت ام  ــي الكوي ــون ف ــة تك ــل الدراس وه
باخلارج؟

عبداهللا العنزي: الدراسة في الكويت في 
موقع الكلية مبنطقة الدسمة.

أحمد الشمري: هل مت تغيير شروط القبول 
عن السابق؟

عبداهللا العنــــزي: لدينا االعتماد الدولي 
من قبل رابطــــة ماجســــتير ادارة األعمال 
العامليــــة (AMBA)، وهي دائمــــا في تطور 
الشــــروط لألفضل،  مستمر ويغيرون في 
وكانت هناك استثناءات بالسابق بالنسبة 
ملتطلبات الرياضيات ببعض التخصصات 
ولكن حرصا على تطوير العملية التعليمية 
ورفع مســــتوى كفاءات الطلبة قررت إدارة 
ماسترخت حصول جميع الطلبة على اختبار 
الرياضيات، كما انه حاليا يجب على جميع 

الطلبة تقدمي اختبار التوفل.
أنا خريج جامعة بريطانية، فهل سأستثنى 

من اختبار التوفل؟
عبداهللا العنزي: هذا األمر كان بالسابق 
كنا نســــتثني خريجي اجلامعات األجنبية 
ولكن منذ فترة بسيطة مت تغيير الشروط 
لألفضل وأصبحنا نطلب من الكل ســــواء 

اختبار التوفل او اآليلز.
ــني لالنضمام  ــل مطلوب معدل مع فهد: ه

لبرنامج الكلية؟
عبداهللا العنزي: ال نركز على معدل الطالب 
من حيــــث القبول أو عدمه ولكن ننظر إلى 

جنسية وبالنسبة للطلبة الوافدين فيشترط 
ان يكون للطالب إقامة سارية املفعول.

الموقع اإللكتروني

فيصل: هل هناك موقع الكتروني للكلية؟
عبداهللا العنزي: نعم واملوقع االلكتروني 
هو www.kmbs.edu.kw وجميع املعلومات 
متوافرة علــــى املوقع، باإلضافة إلى وجود 
بالكلية ببرنامج  االلتحــــاق  منوذج لطلب 
املاجســــتير وميكن للطالب اخذ نسخة من 
طلب االلتحاق وتعبئته ومن ثم ارفاق جميع 
املســــتندات به، فضال عــــن ان املوقع يوفر 
كل املعلومات عن شروط التقدمي والرسوم 
الدراســــية وأيضا معلومات عن الكلية األم 
في هولندا ومعلومات عن االعتماد األكادميي 
للكلية من الكويت مــــن مجلس اجلامعات 

اخلاصة او من اخلارج.
ــة التربية  ــا خريج كلي ــان عبداهللا: ان عثم
ــت التمويل  ــا في بي ــل حالي ــية واعم األساس
ــتير في كلية كويت -  ــتكمال املاجس وأود اس
ــروط هل  ــترخت إلدارة األعمال فما الش ماس

البد من اخذ مواد متهيدية؟
عبداهللا العنزي: األمر يعتمد على اخلبرة 
الشــــخصية للشخص باإلضافة الى شهادة 
البكالوريوس وبعد مراجعة األوراق سنحدد 
ما اذا كنت ستلتحق ببرنامج املاجستير ام 

التمهيدي.
ــتير  ــة في برنامج املاجس وما مدة الدراس

وأين موقع الكلية؟
عبداهللا العنزي: مدة الدراســــة سنتان 
ونصف السنة، وموقعنا في الدسمة قطعة 

٣ خلف جمعية املعلمني.

احد هذين االختبارين. 
٨ - ٣ رســــائل تزكية من ٣ اشــــخاص 
مختلفني يرشحون املتقدم للماجستير ويجب 
ان تكون هذه الرسائل معتمدة ومن اشخاص 
من نفس عمل املتقدم ويفضل ان تكون من 
رؤسائه املباشرين او ان تكون من االساتذة 
الذين قد تلقى تعليمه لديهم في اجلامعة.

٩ - شهادة خبرة من اجلهة التي يعمل 
بها الشخص ويذكر فيها طبيعة عمل املتقدم 
وتاريخ التعيني بحيث يجب ان يكون لدى 
املتقدم اكثر من ٣ سنوات خبرة عملية اما 
اذا عمل املتقدم في اكثر من شركة بحيث كان 
مجموع اخلبرة اكثر من ٣ سنوات فعليه 
تقدمي شــــهادات خبرة مــــن جميع اجلهات 

التي عمل فيها. 
١٠ - ٣ صور شخصية للمتقدم.

١١ - صورة للبطاقة املدنية للشــــخص 
وأحب ان اشــــير الى انه يجب على املتقدم 
ان يكون لديه اقامة سارية حسب تعليمات 
وزارة التعليم العالي امــــا اذا كان املتقدم 
من فئة البــــدون فيجب تقدمي هوية تثبت 
اذا كانت  الشــــخصية بالبطاقة اخلضراء 
متوافــــرة او رخصة القيــــادة او اي هوية 

مناسبة.
أما اذا كان الشــــخص متقدما للبرنامج 
التمهيــــدي إلدارة األعمــــال فال يجب عليه 
تقدمي رسائل تزكية ويجب أن تكون اخلبرة 
على األقل ســــنتني أما باقي الشروط فهي 
نفس شــــــروط برنامج املاجستير إلدارة 

األعمال. 
مرام: هل تقبل الكلية جنسيات مختلفة؟

عبــــداهللا العــــنزي: نعــــــــم نقبل أي 

ــني: هل يعني تخرج الطالب في  احمد حس
الكلية بالكويت حصوله على شهادة املاجستير 

من الكلية االم في هولندا؟
روزمــــاري: نعم مبــــا ان كلية كويت - 
ماسترخت الدارة االعمال هي كلية زميلة 
لكلية ماسترخت الدارة االعمال في هولندا 
فان خريج ماســــترخت في الكويت يعتبر 
خريج اجلامعة االم في هولندا حيث يتلقى 
الدراسة في KMBS لكن الشهادة تستخرج 
مــــن الكلية االم مصدقة من وزارة التعليم 
الهولندية ومن ماســــترخت نفسها اضافة 
الى معادلة الشهادة من مجلس اجلامعات 

اخلاصة التابع لوزارة التعليم.

مميزات الكلية

ــعل: اود االلتحاق بالكلية لكن اود ان  مش
ــن باقي الكليات  ــم ما الذي مييز الكلية ع اعل
ــتير في ادارة  ــات التي تقدم ماجس او اجلامع

االعمال؟
روزماري لويد: نحن وبكل فخر الكلية 
اخلاصة الوحيدة فــــي الكويت التي لديها 
باالضافة الى االعتماد من مجلس اجلامعات 
اخلاصة االعتماد الدولــــي من قبل رابطة 
 (AMBA) العاملية ادارة االعمال  ماجستير 
باالضافة الى ان خريج KMBS يحصل على 
شهادة اوروبية من الكلية االم (MsM) في 
هولنــــدا والتي لديها فروع في اكثر من ٢٥ 

دولة في انحاء العالم. 
ومييز ماجستير (KMBS) وجود اطروحة 
املاجستير التي جتعلك من النخبة القالئل 
الذين قدموا رســــالة املاجستير حيث انه 
مطلب اساسي لدراسة الدكتوراه في معظم 

اجلامعات. 

برامج الكلية

سارة: ما البرامج التي تقدمها الكلية؟
عبداهللا العنزي: تقدم الكلية املاجستير 
فــــي ادارة االعمال ـ تخصــــص ادارة عامة 
واستراتيجية ونحن بصدد تقدمي تخصصات 
اخرى في التمويل والتسويق ولقد مت االنتهاء 
من عمل الدراســــة لهذين البرنامجني ومت 
تقدميها الى مجلس اجلامعات اخلاصة ونحن 
بانتظار الرد منهم قريبا ونسعى كذلك لطرح 
 ،DBA درجة الدكتوراه فــــي ادارة االعمال
واملاجستير هو برنامج ملن هم في وظائف 
ادارية ويرغبون في االرتقاء مبســــتواهم 
التعليمــــي للحصول علــــى مناصب اعلى 
او ليكونوا متمكنني من اجلوانب االدارية 
وهو ملن لديهم تخصصات ادارية او علمية 
ويعملون كذلك في مناصب ادارية وكذلك 
التمهيدي  البرنامج  الكلية بتقــــدمي  تقوم 
الدارة االعمال وهو للمتقدمني الذين لديهم 
تخصصات غيــــر التخصصات االدارية او 
العلمية وال يعملــــون في مناصب ادارية، 
ومواد تنفيذية ومرافق ابحاثية للشركات 
واملؤسسات التي حتتاج الى معلومات ذات 
قيمة، واللغة املعتمدة للدراسة في الكلية 

هي اللغة االجنليزية.

شروط الماجستير

ــاق ببرنامج  ــروط االلتح ــد: وما  ش خال
الدارة  ــدي  التمهي ــج  والبرنام ــتير  املاجس

االعمال؟
عبداهللا العنزي: بالنسبة لشروط برنامج 

املاجستير فهي كالتالي: 
١ - مــــلء طلــــب االلتحــــاق ببرنامــــج 

املاجستير.
٢ - شــــهادة بكالوريــــوس من جامعة 

معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي. 
٣ - نسخة من كشف الدرجات املصدق 

لشهادة البكالوريوس. 
٤ - تقدمي نسخة من كتاب املعادلة من 
وزارة التعليم العالي بالنسبة للكويتيني 
خريجي اجلامعات االجنبية او كل من يتخرج 

في جامعات خاصة في الكويت. 
٥ - الســــيرة الذاتية للمتقــــدم باللغة 

االجنليزية. 
٦ - احلصــــول علــــى درجــــة ٧٩ فــــي 
اختبار التوفــــل (IBT) او ٥٫٥ في اختبار 
اآليلز االكادميي واال يكون مضى اكثر من 
سنتني من تاريخ احلصول على احد هذين 

االختبارين. 
٧ - تقــــدمي اختبار اجليمات او اختبار 
الرياضيات الداخلي الذي تقدمه الكلية وكذلك 
يجب اال يكون مضى اكثر من سنتني على 

 آالء خليفة

كلية كويتـ  ماسترخت إلدارة األعمال (KMBS) هي كلية زميلة لكلية ماسترخت 

إلدارة األعمال واملوجودة في هولندا وهي من الكليات العريقة في أوروبا منذ عام ١٩٥٢ 

ومن منطلق التوسع واالنتشار لهذه الكلية العريقة سعت إلنشاء أفرع عدة لها في عدة 

دول، وكانت الكويت احدى هذه الدول حيث مت انشـاء KMBS وحصلت على رخصة 

اعتمادها في اكتوبر من عام ٢٠٠٣ بالتعاون مع شركة تطوير املوارد البشرية والشركة 

الوطنية العقارية وهي اآلن في عامها السـادس. واستضافت «األنباء» في ديوانيتها على 

مدى سـاعتني متواصلتني مديرة الكليـة روز ماري لويد ورئيس قسـم القبول بالكلية 

عبداهللا العنزي، وتلقيا اتصاالت القراء وأجابا عن استفسـاراتهم حول شـروط القبول 

بالكلية وبرامج الكلية والرسوم الدراسـية واالعتماد احمللي والدولي للكلية، باإلضافة 

الى العديد من األمور األخرى التي تخص الدراسـة في كلية كويت ماسـترخت إلدارة 

األعمال. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

طلبة الكلية في إحدى الدورات التدريبية

منح دراسية سنويًا للطلبة 
المتفوقين في شهر سبتمبر

اكـــد د.عبداهللا العنزي في رده على ســـؤال 
«األنباء» حول املزايا التي تقدم للطلبة املتفوقني ان 
رئيس مجلس االدارة د.عبدالعزيز السلطان، يقدم 
منحا دراسية سنويا في شهر سبتمبر، حرصا من 
د.السلطان على تطوير العملية التعليمية ورفع 
مستوى الكفاءات فيقوم بتقدمي املنح الدراسية 
وتقدم ليس على اساس التميز وامنا على اساس 
حالة الشـــخص وال يهمنا اجلنسية فقد يكون 
املتقـــدم كويتيا او غير كويتي وهناك شـــروط 
معينة للمنحة موجودة على املوقع االلكتروني 
للكلية وبعدما يستوفي الطالب الشروط ميكنه 
التقدمي لطلب املنحة ويقوم رئيس مجلس االدارة 
مبراجعة ملفات الطلبة املتقدمني ويقوم مبنحها 

لالشخاص الذين يستحقونها.

البقية ص ١١

(محمد ماهر)العنزي ولويد خالل حديثهما للزميلة آالء خليفة

وفد الكلية زار «األنباء» وأجاب عن أسئلة القراء على مدى ساعتين

روزماري لويد: «ماسترخت» معترف بها من مجلس الجامعات الخاصة 
وحصلت على االعتماد الدولي من رابطة ماجستير إدارة األعمال

روزماري 
لويد




