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عميد كلية العلوم اإلدارية أكد لـ »األنباء« أن الخريجين يحصلون على الوظائف بسهولة كبيرة بعد التخرج

العجمي: البلد بحاجة إلى 4000 خريج من »العلوم اإلدارية« 
ونعتزم إقامة مركز لتدريب الطلبة بتكلفة 300 ألف دينار

بعد تخرجهم، فما نصيحتك لهم؟
هناك شرطان مهمان للقبول بالكلية أولهما 
امتحان القدرات واملعدل الذي يحصل عليه 
الطالب في الثانوية العامة، لذلك افضل ان 
يأخذ الطالب اختبار القدرات وهو على مقاعد 
الدراسة في املرحلة الثانوية، وكلما ارتفع 
معدله في اختبار القدرات كان قبوله في الكلية 
أسهل وايضا انصح الطلبة ان يكونوا متمكنني 
من اللغة االجنليزية والرياضيات خاصة ان 

الدراسة في الكلية باللغة االجنليزية.
ماذا تق��ول عن اختيار كلية العلوم االدارية 
بجامع��ة الكويت من بني افضل 300 كلية ادارة 

اعمال في العالم؟
هذا االجناز يش���كر عليه جميع االخوة 
القائمني على الكلية سواء من االدارة احلالية 
او االدارات السابقة وهذا االجناز نهديه الى 
القيادة السياس���ية وجلميع افراد الش���عب 
الكويتي، فهو دليل عل���ى العمل املتواصل 
واالجتهاد والس���معة احلسنة التي وصلت 
اليها الكلية وفي املقابل فهو يضع مسؤولية 
على الكلي���ة والقائمني عليها باحلفاظ على 
هذا املستوى وهذا األمر ليس سهال في ظل 
عالم س���ريع التغير، لذلك ارى ان ذلك األمر 
اجناز وفخر للكلية وجلامعة الكويت وفي 
نفس الوقت هو مسؤولية والتزام يقع على 

عاتق جميع املنتمني للكلية.
ماذا تقول لنا عن استعدادات للكلية ملؤمتر 
»اجتاه��ات 4« وه��و املؤمتر ال��ذي متيزت به 

الكلية؟
الكلية دأبت على عقد هذا املؤمتر كل عامني، 
واملؤمتر الرابع س���يعقد في الفترة بني 15-
16 من ديس���مبر املقبل حتت عنوان »االزمة 
االقتصادية العاملي���ة من منظور اقتصادي 
اسالمي«، فاألزمة العاملية عندما ضربت العالم 
كان هناك رأي بان حل هذه االزمة ميكن في 
الرجوع لالقتصاد االسالمي باستخدام وسائل 
االقتصاد االسالمي لذا فان مؤمترنا سيبرز ذلك 
الدور وسيلقي الضوء على كيفية حل االزمة 
من منظور االقتصاد االسالمي، وستكون هناك 
4 محاور رئيسية للمؤمتر، احملور االول خاص 
بدور االخالقيات في االستقرار االقتصادي، 
واحملور الثاني عن التمويل االس���المي في 
مقابل التمويل التقليدي، اما احملور الثالث 
فهو خاص بدور السياسات االقتصادية من 
منظور اسالمي واحملور الرابع خاص بتجارب 
دولية ومؤسسية في مواجهة االزمة من وجة 
نظر اسالمية، واملؤمتر سيستضيف اشخاصا 
من املؤسس���ات التي تطبق نظام االقتصاد 
االسالمي لعرض جتربتهم في عدم تعرضهم 
ملشاكل كبيرة كالتي تعرضت لها مؤسسات 

االقتصاد االخرى.
ه��ل توقف بالفع��ل تنظيم الي��وم املفتوح 
لطلبة الكلية واولياء امورهم واالساتذة بسبب 

قانون منع االختالط؟
الكلية ال تنظم الي���وم املفتوح، فرابطة 
الطلبة هي التي تنظمه والكلية ليست طرفا 
في ذلك النش���اط وحتى املوافقات لتنظيم 
النش���اط حتصل عليها الرابطة من عمادة 
شؤون الطلبة وليس من ادارة الكلية، ولكن 
ما حدث ان هناك قانونا مينع االختالط داخل 
مباني احلرم اجلامعي وهذا االمر دفع بالرابطة 

إلقامة هذا اليوم خارج الكلية.

نقص هيئة التدريس

هل متكنت الكلية من حّل مش��كلة النقص 
في اعداد اعضاء هيئة التدريس؟

التزال لدينا مش���كلة النق���ص في اعداد 
اعضاء هيئة التدريس السيما مع فتح البرامج 
اجلديدة سواء في البكالوريوس او املاجستير، 
ولكن نتغلب على تلك املشكلة بزيادة اعداد 
املعينني بالكلية ممن تنطبق عليهم شروط 

التعيني.
تق��دم الكلي��ة برنامجا تابع��ا ملكتب التميز 
ف��ي االدارة وهو برنامج احمللل املالي CFA فما 

تقييمك ملخرجات البرنامج؟ 
بالفعل فان كلية العلوم اإلدارية متيزت 
بتقدمي ذلك البرنامج من خالل مركز التميز 
في اإلدارة وذكرت حقيقة في تقرير االعتماد 
األكادميي ان معدالت النجاح في تلك الدورة 
كانت عالية جدا وبلغت 80% وانتقلت الكلية 
حاليا إلى تقدمي املستوى الثاني من البرنامج 
وهناك نية أيضا لتقدمي املس���توى الثالث 
السيما بعد اإلقبال الكبير الذي شهدته الكلية 

على ذلك البرنامج.

قدمن�ا مقترح�ات وحل�واًل لمواجه�ة األزم�ة االقتصادي�ة وبعضه�ا طب�ق عل�ى أرض الواقع
وقد اخذوا ببعض املقترحات التي تضمنتها 
الدراس���ة وطبقت على ارض الواقع ومنها: 
الدعم احلكومي وض���خ االموال وغيرها من 
املقترحات، وهي مقترحات تفيد البلد وتعود 

بالنفع على االقتصاد احمللي.
كيف تنظر الى ميثاق العمل اجلامعي املطروح 

حاليا وهل للكلية اي مالحظات على امليثاق؟
ان ميثاق العم����ل اجلامعي الذي طرح هو 
مقترح وقد وزع عل����ى الكليات ووصلنا قبل 
اس����بوعني تعميم من مدير اجلامعة بان ذلك 
امليثاق عب����ارة عن مقترح وطلب منا تعميمه 
على جميع اعضاء هيئة التدريس الس����تقبال 
املالحظات، ومت تعميمه بالفعل على اس����اتذة 
الكلية وبانتظار ردودهم ومالحظاتهم الرسالها 
الى االدارة اجلامعية فهو مقترح لم يطبق ولم 

يقر حتى اآلن.
باعتبارك أحد أعض��اء مجلس اجلامعة فهل 
اطلعت على قانون اجلامعة اجلديد املطروح من 

اللجنة التعليمية وهل لكم مالحظات عليه؟
إن قانون اجلامعة هو مقترح من النائب 
د.حسن جوهر وكان للجامعة بعض التعديالت 
على مقترح د.حس���ن، فأصبح لدينا اآلن 3 
مقترح���ات وهي: القان���ون االصلي املوجود 
واملعمول به ومقترح د.حسن جوهر وتعديالت 
اجلامعة على املقترح، واجلامعة ابدت مالحظاتها 
وارسلتها الى اللجنة التعليمية مبجلس االمة 

وبانتظار ابداء رأيهم.

فصالن صيفيان

ه��ل ترى ان اجلامعة بحاجة إلقرار فصليني 
صيفيني لإلسراع في تخريج الطلبة؟

حاليا ال أؤيد ذلك املوضوع، بس���بب ان 
هناك نقصا في اعداد اعضاء هيئة التدريس 
وكذلك هناك مش���اكل في القاعات الدراسية 
واملباني وامليزانية، فالكورس الصيفي عبارة 
عن محاضرات يوميا ملدة شهر ونصف الشهر 
او شهرين تقريبا وبالتالي كيف ميكن تقدمي 
كورس صيفي ثان، وأرى ان الكورس الصيفي 
احلالي في حال سمح للطالب بدراسة مقررات 

اكثر فسيفي بالغرض.
هل هناك نية لتطوير املناهج الدراس��ية في 

الكلية بالفترة املقبلة؟
مما الش���ك فيه انه يجب ان تطور الكلية 
مناهجها بني احلني واآلخر وهذه هي الفائدة 
املرجوة من اخلطة اإلستراتيجية التي نضعها 
بالتع���اون مع س���وق العم���ل واألكادمييني 
املوجودين بالكلية وايضا بالتعاون مع الطلبة 
انفسهم، فتأخذ اخلطة باعتبار جميع العناصر 
الداخلة في العملي���ة التعليمية وأحد بنود 
اخلطة االسراتيجية يركز على فتح مقررات 
جديدة وقد تكون هناك مقررات ال تصلح حاليا 
فيكون من االفضل إلغاؤها باالضافة الى انه 
ميكن تعديل بعض املقررات او دمجها، فاخلطة 
االستراتيجية التي تضعها الكلية كل 5 سنوات 

تنعكس باإليجاب على تطوير املناهج.

طلبة الثانوية العامة

هن��اك طلب��ة ف��ي الثانوي��ة العام��ة حاليا 
ويرغبون في االلتحاق بكلي��ة العلوم االدارية 

لنا زيارة لديوان اخلدمة املدنية وبالتحديد 
تقابلن���ا مع إدارة البعثات وكانت لهم بعض 
االشكاليات القانونية على البرنامج ووعدونا 
بحلها وتذليل الصعوبات القانونية للطلبة 
الراغبني في الدخ���ول بالبرنامج، ويفترض 
استقبال الدفعة األولى من الراغبني في االلتحاق 

بالبرنامج في شهر سبتمبر املقبل.
الكلية حريصة على رعاية أبنائها الطلبة من 
املتفوقني وأنش��أت بذلك وح��دة رعاية الطلبة 

املتفوقني فما خدمات تلك الوحدة؟
ان وحدة رعاية الطلبة املتفوقني تعتبر 
من أوائل اللجان االستش���ارية التي شكلت 
في الكلية، وه���ي قائمة العميد الش���رفية 
ومنها انبثقت جلنة الطلبة املتفوقني وهناك 
إشراف مباشر من التوجيه واإلرشاد على تلك 
اللجنة، وتضم الطلبة املتفوقني احلاصلني 
على معدالت تفوق الثالث نقاط ونصف من 
جميع تخصصات الكلية وللجنة أنش���طة 

متميزة جدا على مستوى الكلية.
ما تقييمك لدور القطاع اخلاص في استقطاب 
خريجي الكلية ودعم أنشطة الكلية وهل األزمة 
االقتصادي��ة العاملية أثرت على رعايات القطاع 

اخلاص ألنشطة الكلية؟
هناك طلب كبير من القطاع اخلاص على 
طلبتنا وأكث���ر خريجينا يلتحقون بالعمل 
في القطاع اخلاص بعد التخرج، وبالنسبة 
لالزم���ة االقتصادية فقد اث���رت على جميع 
قطاعات الدولة ولكن لألمانة فان دعم القطاع 
اخلاص لنا الي���زال متواصال، وان كان عدد 
الشركات التي تقدم الدعم للكلية قل من 50 
شركة الى 30 ش���ركة تقريبا وقلت املبالغ 
في الوقت احلالي عن الس���ابق ولكن هناك 
دع���م بقدر االمكان وال ميكن ان نبخس حق 

القطاع اخلاص.

مقترحات لعالج األزمة المالية

اجنز فريق الهيئة التدريسية بالكلية تقريرا 
في الس��ابق تضم��ن مقترحات لع��الج االزمة 

املالية، فهل اخذت طريقها نحو التنفيذ؟
لقد قمنا باعداد دراسة عن االزمة االقتصادية 
في بداية حدوثها وقدمنا مقترحات وحلوال 
ملواجهة تلك األزمة ومت تقدمي تلك الدراس���ة 
لرئيسي مجلس الوزراء ومجلس االمة ووزير 
املالية وجميع اجلهات املعنية باألزمة املالية، 

السبحة« وتبدأ املشاريع تخرج الواحد تلو 
اآلخر لكل كلية في القريب العاجل.

أعلن��ت ع��ن مش��اريع جدي��دة للكلية قيد 
التنفيذ منها مشروع إنشاء مركز التبادل العاملي 
وتطوي��ر القيادة، وإنش��اء مرك��ز األبحاث في 
»العلوم اإلدارية«، وإنشاء مختبر أبحاث العلوم 
اإلدارية باستخدام التكنولوجيا، فما مصير تلك 

املشاريع حاليا؟
بالنس���بة ملركز التبادل العاملي وتطوير 
القيادة هو قائم حاليا ولكن ليس حتت مسمى 
مركز ألن األمر يتطلب الكثير من اإلجراءات 
الروتينية لذا أقمنا ذلك املشروع حتت مسمى 
وحدة التبادل العاملي وتطوير القيادة ونهدف 
حقيقة ان يتحول إلى مركز في القريب العاجل، 
اما بالنسبة لألبحاث فقد اعددنا املقترح وقمنا 
بإرساله الى إدارة األبحاث في اجلامعة وكانت 
له���م بعض املالحظات ونحن حاليا في طور 
األخذ بها وإرساله مرة أخرى ونأمل ان يرى 
النور قريبا، وفيما يخص مش���روع مختبر 
أبحاث العلوم اإلدارية باستخدام التكنولوجيا 
فقد مت مؤخرا إنشاء مختبر أبحاث باالتفاق 
مع »ايكويت« خاص بأعضاء هيئة التدريس 
إلجراء أبحاثهم ووقعنا االتفاقية وجار حاليا 
جتهيز املقر ويفترض ان يكون جاهزا خالل 

شهر تقريبا.
قدمت��م برنامج املاجس��تير ف��ي االقتصاد 
واملاجستير في احملاسبة فما تقييمك للمنتسبني 

في البرنامجني؟
ان تل���ك البرامج جديدة نس���بيا، فقد بدأ 
برنامج املاجس���تير في احملاس���بة في شهر 
س���بتمبر املاضي اما برنامج املاجستير في 
االقتصاد فقد بدأ منذ عام تقريبا، وبعد تخريج 
دفعتني او ثالث من تلك البرامج سيتم تقييم 
مخرجاتها ومدى توافقها مع س���وق العمل 

واإلقبال عليها ومستوى اخلريجني.

ماجستير اإلدارة التنفيذية

ال��ى اين وص��ل مش��روع إنش��اء برنامج 
ماجستير اإلدارة التنفيذية ENBA؟

اتفقنا مع جامع���ة جونهبكنز، وبرنامج 
جونهبكن���ز جدي���د نوعا م���ا وهناك بعض 
املواد في الكويت وم���واد أخرى في أميركا، 
وهما برنامجان برنامج ماجستير في اإلدارة 
التنفيذية وماجستير في اإلدارة الصحية، وكان 

لكلية العلوم اإلدارية.

مخرجات الكلية

م��ا تقييمك ملخرجات الكلي��ة من اخلريجني 
واخلريجات ومن خالل احتكاككم بسوق العمل 
كيف جتد االقبال على توظيف خريجي الكلية؟

ان سوق العمل بحاجة دائما خلريجي الكلية، 
والطلب عليهم متزايد ووفقا للدراس����ة التي 
أعدتها جامع����ة الكويت فان البلد بحاجة الى 
4000 خريج من كلية العلوم اإلدارية، وخريجي 
الكلية يحصلون على الوظائف بسهولة جدا 
بعد التخرج وهناك شركات تطلب خريجينا 
من قبل تخرجهم أي املتوقع تخرجهم، وحاليا 
هناك مشروع إلقامة مركز محاكاة لبيئة العمل 
الواقعية ونأم����ل حقيقة ان نحصل على دعم 
خارجي ألن املشروع مكلف ويحتاج مليزانية 
تصل تقريبا الى 300 ألف دينار، وفكرة املركز 
هي ان الطالب بعد ان ينهي جميع املقررات يعمل 
في ذلك املركز لنضعه في بيئة عمل حقيقية 
ملدة 6 أشهر ويأخذ فكرة كاملة عن واقع احلياة 
العملي����ة في اخلارج قبل ان نعطيه ش����هادة 
التخرج وذلك األمر س����يزيد من قوة طلبتنا، 
حيث نسلحهم باجلانب العملي باإلضافة إلى 
اجلانب النظري، وهناك أيضا اجتماع سيعقد 
في القريب العاجل للمركز االستشاري للكلية 
والذي يتكون من أشخاص ينتمون الى قطاع 
األعمال وسوف نأخذ مالحظاتهم على خريجي 
الكلية خالل الفترة املاضية ونصيغها بشكل 
أهداف في اخلطة االس����تراتيجية التي نعمل 
على اعدادها حالي����ا والتي يفترض ان تكون 

جاهزة في شهر ابريل املقبل.

برنامج التبادل الطالبي

م��اذا عن اجلديد في برنامج التبادل الطالبي 
في الكلية للطلبة ولألساتذة؟

ان التبادل الطالبي على مستوى اجلامعة 
خرج من كليتنا وكان تب���ادل ممتازا وقمنا 
بإرس���ال طلبتنا الى العدي���د من اجلامعات 
اخلارجية وفي نفس الوقت استقبلنا العديد 
م���ن الطلبة م���ن تلك اجلامع���ات، وجامعة 
الكويت عندما تلمس���ت جناح الفكرة تبنت 
ذلك املقترح وقامت بتطبيقه على مس���توى 
كلي���ات اجلامعة وحاليا تس���تطيع اي كلية 
ارسال طلبتها للخارج عن طريق نظام التبادل 
الطالبي، وحاليا أصبح املوضوع مسؤولية 
عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع الشؤون 
العلمية باجلامعة، ولدينا اتفاقيات عديدة مع 
جامعات عاملية في موضوع التبادل الطالبي 

في جميع قارات العالم.
من��ذ أيام مت توقي��ع أول عقد إنش��ائي في 
مش��روع جامعة صباح السالم اجلامعية، فكيف 
ترى ذل��ك األمر خاص��ةوان االنتق��ال للموقع 

اجلديد سيكون في 2014؟
يفت���رض ان ننتقل الى موق���ع اجلامعة 
اجلديدة بعد 4 سنوات تقريبا، وتوقيع العقد 
األول يعتب���ر فاحتة خير لبدء خروج العمل 
الى حيز التنفيذ خاصة ان 5 س���نوات مرت 
منذ إق���رار القانون في التخطيط والتصميم 
وزيارة املواقع املختلفة، ونأمل حاليا ان »تكر 

ف��ي البداية نود معرفة ما اجلديد في الكلية 
في العام الدراسي احلالي؟

خالل الشهر اجلاري وبعد انتهاء العطلة 
مباشرة سيكون لدينا مؤمتر عن االجتاهات 
احلديث���ة في تعليم إدارة األعمال في العالم 
العربي بالتعاون مع املنظمة العربية جلودة 
التعليم »مجموعة طالل ابو غزالة« كما ستنظم 
الكلي���ة في مارس املقبل احتفاال مبناس���بة 
احلص���ول على جتديد االعتم���اد األكادميي 
ملدة 6 س���نوات قادمة بجمي���ع برامجها في 
البكالوريوس واملاجس���تير، باإلضافة الى 
اس���تعداد الكلية لتنظيم مؤمتر »اجتاهات 
اقتصادي���ة 4« في ش���هر ديس���مبر املقبل 
باإلضافة إلى اننا نحّضر اآلن العداد اخلطة 
الالزمة لبرنامج الدكتوراه في إدارة األعمال، 
وسنقدم قريبا برنامج املاجستير في التمويل 
بكلية العلوم اإلدارية، وأيضا هناك مشروع 
بكالوريوس في االقتصاد اإلسالمي بالتعاون 

مع كلية الشريعة بجامعة الكويت.
تذكر دائما ان »اإلدارية غير« مبا تقدمه من 
مؤمترات وندوات ومع��ارض لكن هل تقليص 
ميزاني��ة اجلامعة اثر س��لبا عل��ى تنظيم تلك 

األنشطة؟
ان تقليص امليزانية لم يكن فقط على الكلية 
او اجلامعة وإمنا على البلد ككل، ونحن في 
كلية العلوم اإلدارية نحرص على إيجاد مصادر 
متويل خارجية من القطاع اخلاص ونشكره 
على التعاون املستمر والدعم الدائم للكلية مبا 

يخفف علينا مشكلة تقليص امليزانية.

عمل الرابطة واألندية الطالبية

وم��ا تقييمك لعم��ل رابطة طلب��ة »العلوم 
اإلداري��ة« واألندي��ة الطالبية الت��ي متيز كلية 

العلوم اإلدارية عن غيرها من الكليات؟
تتميز كلية العلوم اإلدارية بوجود األندية 
الطالبي���ة، فلدينا حوال���ي 8 أندية طالبية 
باإلضافة إلى رابطة طلبة »العلوم اإلدارية« 
وأيضا تعاون االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
مع بعض أنشطة الكلية، فاألنشطة الطالبية 

مهمة جدا في حياة الطالب.

تجديد االعتماد األكاديمي

لع��ل احلدث األبرز واملهم حاليا بالكلية، هو 
حصولها مؤخرا عل��ى جتديد اعتمادها ملدة 6 
سنوات مقبلة جلميع برامجها، فماذا تقول بهذا 

الصدد وأهمية ذلك احلدث؟
حصولنا على جتديد االعتماد األكادميي 
هو ابرز حدث للكلي���ة، فكانت هناك زيارة 
لفريق االعتماد في أكتوبر املاضي وأمضوا 
في الكلية 3 أي���ام، قابلوا فيها جميع جلان 
الكلي���ة والدكاترة القدام���ى واجلدد وأيضا 
الطلب���ة وكل من له عالقة بالكلية باإلضافة 
إلى وح���دات مركز التميز كما قابلوا اإلدارة 
اجلامعية واطلعوا على جميع وثائق الكلية 
من سيرة ذاتية وإنتاج علمي للدكاترة ونشاط 
مجتمعي للكلية والدكاترة، وخرج بتقرير 
يثني به على مكانة الكلية وما وصلت إليه 
من أنشطة وطلبوا منا املشاركة بتجربتنا في 
مجالني وهما: جتربة املركز العاملي للقيادة 
الدراسية بحيث  والتنمية ووحدة احلاالت 
نعرض تلك التج���ارب في مؤمترهم القادم 
على مستوى العالم بحضور جميع جامعات 
العالم وسوف نشارك باملؤمتر في شهر ابريل 

املقبل وسنعرض جتربتنا لالقتداء بها.
هل كان��ت هناك إج��راءات نفذته��ا الكلية 

كمتطلبات لصيانة االعتماد األكادميي؟
بالتأكي���د، فصيانة االعتم���اد األكادميي 
تتطل���ب جتهيز التقارير الس���نوية للكلية 
وأيضا الس���يرة الذاتية لكل دكتور موضح 
فيها اإلنتاج العلمي له من أبحاث ودراسات 
واملؤمترات التي حضرها، وأيضا اطلع الفريق 
على املناهج وحض���روا محاضرتني تقريبا 
بالكلية كما طلبوا مقابلة عينة عشوائية من 
طلبتنا واجتمعوا معهم مبفردهم دون حضور 
إدارة الكلية، وكان انطباعهم ايجابيا جدا عن 
طلبتنا وعن الدكاترة اجلدد ومدى رغبتهم 
في العمل بالكلية وأيضا تأكدوا من حس���ن 
عالقتنا باملجتمع وقطاع األعمال، واطلعوا 
على اخلطة االس���تراتيجية املاضية للكلية 
ونحن حاليا بصدد إعداد خطة جديدة، وكان 
لهم بعض املقترحات التي طلبناها منهم فيما 
يخص كيفية زيادة اإلنتاج العلمي والترابط 
واالتصال مع املجتمع بشكل أقوى، وجميع 
تلك األمور وضعوها في تقرير اعتبره مفخرة 

آالء خليفة
بعد حصول كلية العلوم اإلدارية مؤخرا على جتديد االعتماد 
األكادميي جلميع برامجها ملدة 6 س�نوات مقبلة، كان ل� 
»األنباء« لقاء مع عميد الكلية د.راش�د العجمي للتعرف على 

هذا اإلجناز املتميز.
د.راش�د العجمي حتدث معنا عن البرامج والتخصصات 
التي طرحتها الكلية مؤخرا والتي تنوي تقدميها في املستقبل 
كما خصنا بتفاصيل مؤمتر اجتاهات 4 الذي ستعقده الكلية 

في ديس�مبر املقبل وأكد ان سوق العمل بحاجة دائمة الى 
خريجي الكلية وان البلد بحاجة الى 4000 خريج من الكلية، 
كما حتدث عن برنامج املاجستير في االقتصاد واحملاسبة، 
مؤكدا انها برامج جديدة وميكن تقييم مخرجاتها بعد تخريج 

دفعتني او ثالثة.
وكشف د.العجمي عن ان الكلية اعدت دراسة عن األزمة 
املالية العاملية وتقدمت مبقترحات لعالجها البعض منها مت 

تطبيقه على ارض الواقع.

ولم يؤيد د.العجمي اقرار فصلني صيفيني بس�بب 
النقص في أعداد اعضاء هيئة التدريس والقاعات 

الدراس�ية واملبان�ي وامليزانية، كما 
اكد ضرورة ان تطور 
الكلية مناهجها بني 

احلني واآلخ�ر، وفقا 
الحتياجات سوق العمل وفيما يلي 

تفاصيل اللقاء:

ال أؤي�د إقرار فصلين صيفيين بس�بب النق�ص في عدد أعض�اء هيئة التدري�س والقاعات الدراس�ية والمبان�ي والميزانية

س�نعقد مؤتمر »اتجاهات 4« في ديسمبر المقبل ويناقش 4 محاور أساس�ية حول األزمة االقتصادية من منظور إسالمي

حصولن�ا عل�ى االعتم�اد األكاديم�ي ل�� 6 س�نوات مقبلة ه�و الح�دث األب�رز للكلية نعاني م�ن نقص هيئة التدري�س مع فتح برامج جدي�دة في البكالوريوس والماجس�تير

عناصر النجاح موجودة
وحول رأيه في كيفية حتقيق الرغبة األميرية 
بتحويل الكويت إلى مرك��ز مالي وجتاري في 
ظل الظروف احلالية ق��ال: أرى أن تلك الفكرة 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
تعكس في حد ذاته��ا رؤية لوضع البلد، وأرى 
ان تلك االمكانيات وهذه الرؤية ميكن حتقيقها 
في الكويت نظرا لتوافر جميع العناصر فهناك 
قوانني وبني��ة حتتية وتوافر رأس املال وهناك 
شركات متمرسة في العمل وكفاءات من املوظفني 
او الراغب��ني في العمل، فجميع عناصر النجاح 
موجودة ولكن القضية هي قضية تنفيذ وكيفية 
حتوي��ل هذه الرؤية الى واق��ع عملي، وحتتاج 
الى تعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 

إلخراج هذه الرؤية إلى حيز التنفيذ.

شروط صندوق المعسرين
أكد د.العجمي في رده حول رؤيته بأن صندوق املعسرين كفيل باخلروج من النفق 
املظل��م ملعاجلة ديون املتعثرين وان القانون بصورته احلالية صعب نظرا للش��روط 
الصعبة املوضوعة على الفئة التي ميكن لها ان تس��تفد من القانون، وإذا طبقت تلك 
الش��روط فقد يكون عدد املستفيدين من القانون قليال جدا وال يعكس حجم املشكلة 
املوجودة في البل��د، وهناك تعديالت قدمت من مجلس األمة على هذا القانون وحتى 
اآلن لم يتم إقرارها وان أقرت فأعتقد انه س��يكون باإلمكان حل مش��كلة الكثير من 

األشخاص غير القادرين على سداد قروضهم.

د.راشد العجمي


