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د.عيسى 
الرفاعي

مبنى كلية بوكسهل

فعلى العكس متاما ان منطقة ابو 
حليفه تقع على طريق الفحيحيل 
السريع وبالتالي يسهل على الطالبة 
الوصول الينا في مدة زمنية تقل 
عن انتقالها الى مواقع داخلية في 
الشويخ على س����بيل املثال التي 
تشهد ازدحاما مروريا دائما، كما 
ان جميع اجلامعات احلكومية تقع 
في العاصمة او الشويخ وال توجد 
جامعات ف����ي اجلهراء واالحمدي 
وبالتالي فقد آن االوان للتوس����ع 
في انش����اء اجلامعات في مختلف 
مناطق الكويت، وفي املس����تقبل 
القريب ستكون معظم اجلامعات 
اخلاصة في املناطق التي ال توجد 
بها جامع����ات، وبجوارنا منطقة 
مخصص����ة النش����اء 4 جامعات 
وستنش����أ جامعتان ف����ي منطقة 

الفنطاس.
هل هناك نية لدى وزارة التعليم 
العالي لزيادة املنح الدراسية الداخلية 

املمنوحة لطالبات كلية بوكسهل؟
الدراس����ية  ان توزي����ع املنح 
الداخلي����ة يتس����م بالعدال����ة بني 
اجلامعات اخلاص����ة في الكويت، 
ومجلس اجلامعات اخلاصة يسأل 
اجلامعات والكليات س����نويا عن 
االعداد التي ميكن استيعابها وفي 
الغالب تخصص املقاعد وفقا لالعداد 

التي تطلبها اجلامعات.
هل وقعت الكلية اتفاقيات تعاون 
مع جامعات داخل الكويت للس��ماح 
خلريج��ات بوكس��هل باس��تكمال 

تعليمهن في تلك اجلامعات؟
نح����ن كم����ا ذكرت س����لفا لن 
نتحول من كلية الى جامعة قبل 
3 سنوات وبالتالي فالسؤال الذي 
الطالبات  يطرح نفسه ما مصير 
اللواتي سيتخرجن في شهر يونيو، 
وحرصا منا على تس����هيل مسار 
الطالبة فحاليا جنري مباحثات مع 
اجلامعة األميركية وجامعة اخلليج 
العتماد برامج كلية بوكسهل للبنات 
في كلت����ا اجلامعتني حتى تتمكن 
الطالبة من استكمال دراستها بعد 

التخرج.
من  لطالب��ات  وه��ل مس��موح 
جامع��ات اخ��رى داخ��ل الكوي��ت 
بالتحوي��ل الى الكلية وما ش��روط 

التحويل؟
نعم التحويل مسموح بشرط 
ان تك����ون الوحدات التي س����بق 
دراستها في اجلامعة التي ترغب 
الطالبة في التحويل منها متطابقة 
مع الوحدات التي نقوم بتدريسها 
في كلية بوكسهل للبنات وذلك من 

خالل معادلة الوحدات.
هل تتب��ع الكلية نظام االنذارات 
للطالبات اللواتي يخفقن في اجتياز 
بع��ض املواد الدراس��ية وم��ا املدة 
الزمنية املسموحة للطالبات للتخرج 

من الكلية؟
نحن نهتم كثيرا بنسبة حضور 
الطالبات الى احملاضرات الدراسية، 
وغير مس����موح ان تتعدى نسبة 
الغياب 25% دون عذر مقبول وان 
جت����اوزت الطالبة هذه النس����بة 
دون عذر مقبول يتم فصلها، اما 
فيما يخص الرس����وم فان وجدنا 
طالبة غير قادرة على االستمرار 
في الدراس����ة بالكلية نحاول قدر 
االم����كان توفير اوق����ات اضافية 
لتدريس الطالبة وحتسني مستواها 
الدراسي، ونحن جادون في متابعة 

حالة الطالبة دراسيا.
وف����ي خت����ام احل����وار اود ان 
اؤكد عل����ى جدية الكلية في الزام 
الطالب����ات باحلضور، فمقولة ان 
الغياب مسموح به في اجلامعات 
اخلاصة مقولة خاطئة متاما وهذا 

االمر غير مقبول وغير منطقي.

ف��ي البداي��ة ن��ود ان تعطين��ا 
نب��ذة عن كلية بوكس��هل من حيث 

النشأة؟
بع����د ص����دور قانون انش����اء 
اجلامعات اخلاصة في الكويت ولدت 
لدينا فكرة النش����اء كلية خاصة 
بالطالبات فقط وكانت الفكرة عام 
2002 بانشاء كلية وليست جامعة 
ونتميز ع����ن االخرين باننا كلية 
مخصصة للطالبات، ونهدف من 
كلية بوكس����هل الكويت ان نوفر 
للفتاة اسلوبا ونهجا جديدا للتعليم 
العالي، فتجربة التعليم في كلية 
بوكس����هل تولي الفتيات اهتماما 
خاص����ة بتوفير بيئ����ة تعليمية 
ايجابية تساعد على جناحهم مبا 
ميكنهم من تشكيل مستقبلهم بطرق 
جديدة، ومتثل كلية بوكسهل في 
الكويت فرعا لكلية بوكسهل في 
ملبورن باس����تراليا ذات التاريخ 
العريق ال����ذي ميتد الكثر من 80 
عاما من اخلبرة والسمعة الطيبة 
وتتميز مبنهج دراسي عاملي يتم 
املتطلبات احمللية  تعديله ليالئم 
وبرنامج اجلودة لضمان التعليم 
في اطار معايير معترف بها دوليا 
وهيئة تدريسية عاملية تضم اساتذة 
مؤهلني اكادميا ومهنيا في جميع 
التخصص����ات فضال عن مؤهالت 
معترف به����ا عامليا، والتعليم في 
كلية بوكس����هل في الكويت يتيح 
للطالب����ة الفرصة للحصول على 
شهادة عاملية مباشرة من استراليا 
نظرا الن جميع الطالبات املسجالت 
الكويت يتم  في كلية بوكس����هل 
تسجيلهن مباشرة في كلية بوكسهل 
في ملبورن باستراليا والتي تخضع 
التعليم  املباشر لنظام  لالشراف 
التقني والتعليم املساعد ونظام 
اجلودة االس����ترالي كما ان جميع 
البرامج واملناهج والشهادات متنح 
مباش����رة من قبل كلية بوكسهل 
في استراليا مما يضمن ان تكون 
االجنازات االكادميية حائزة على  

االعتراف االكادميي دوليا.
>ما املغزى من تخصيص الكلية 

للطالبات فقط؟
نحن نعيش في مجتمع محافظ 
وهناك الكثير من اولياء االمور الذين 
يخافون على بناتهم من الدراسة 
في اخلارج في دول تختلف عنا في 
العادات والتقاليد، ومن هنا كانت 
فكرة لتوفير كلية خاصة للطالبات 

توفر اجود انواع التعليم.
ما البرام��ج والتخصصات التي 

تقدمها الكلية في الوقت احلالي؟
يدرس مركز الدراسات االدارية 
ادارة االعمال«  الدبلوم في  برامج 
االعم���ال املصرفي���ة« ودبلوم في 
التسويق ودبلوم في ادارة االعمال، 
اما مرك���ز تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت فيدرس الدبلوم املزدوج 
في تكنولوجيا املعلومات ودبلوم في 
تكنولوجيا املعلومات »ادارة النظم« 
ودبلوم في تكنولوجيا املعلومات 
»تطوير املواقع«، اما مركز الفنون 
والتصميم وه���و من املراكز التي 
نتميز بوجوده���ا في الكلية على 
مس���توى الكويت فيدرس دبلوم 
فنون »الديكور والتصميم الداخلي« 
ودبلوم في التصميم »اجلرافيكي«، 
ومت اختيار التخصصات بالتعاون 

مع كلية بوكسهل في استراليا.
وهل هناك نية لطرح تخصصات 

جديدة في املستقبل؟
نحن حريص����ون على تطوير 
التخصص����ات احلالي����ة، وطرح 
تخصصات جديدة يتطلب دراسة 
احتياجات سوق العمل حتى نضمن 
توظي����ف خريجينا ولدينا حاليا 
قائمة من التخصصات اجلديدة التي 

وه��ل من ضمن انش��طة الكلية 
ان تسمح االدارة بتنظيم انتخابات 
طالبية بني الطالبات لتشكيل احتاد 
طالبي فيما بينهن او مجلس طالبات 

او ما شابه ذلك؟
حالي����ا هناك وح����دة خاصة 
بالكلية الستقبال شكاوى الطالبات 
واملشاكل التي تواجههن بالكلية، 
واللوائ����ح بالكلية جتي����ز اقامة 
انتخابات بني الطالبات ولكن عدد 
الطالبات ف����ي الكلية حاليا يبلغ 
600 طالبة ونتوقع ان يصل عدد 
الطالبات في العام الدراسي القادم 
2010-2011 م����ا بني 900 الى 1000 
طالبة وس����يكون لدين����ا عدد من 
الطالبات القدامى ومن ثم ستكون 
هناك انتخابات طالبية في العام 
الدراس����ي املقبل وسيكون هناك 
او احتاد لطالبات  مجلس طالبي 

كلية بوكسهل.
ف��ي ظ��ل وج��ود العدي��د من 
بالكوي��ت ما  اجلامع��ات اخلاص��ة 
ال��ذي مييز كلية بوكس��هل للبنات 
عن غيره��ا من اجلامع��ات خاصة 
ان اجلامع��ة تق��دم نظ��ام اجلودة 
االسترالي وهناك الكلية االسترالية 

بالكويت؟
- ان كلية بوكسهل - الكويت 
العلمية  امله����ارات  الطالبة  متنح 
واملعرفة الت����ي تضمن اداء جيدا 
لها من اليوم االول ملزاولتها العمل 
بعد التخرج واحدى مزايا الدبلوم 
الرئيسية هي ان الطالبة تعمل في 
مجال اختصاصها من بعد سنتني 
من الدراسة كما انه يوفر للطالبة 
بديال الس����تكمال دراستها العليا 
مقابل تكلفة مادية مدروسة وسوف 
يكون لها اخليار الستكمال مسيرتها 
الدراسية خاصة اننا نعمل حاليا 
على اضافة برامج البكالوريوس 
في املستقبل، فضال عن اهم ميزة 
انها كلية مخصصة  للكلية وهي 
فقط للطالبات،  وال اريد ان ابخس 
حق زمالئي في اجلامعات اخلاصة 
االخرى فجميعهم يقدمون برامج 

لها جودتها.

االعتراف بالشهادة

ن��ود التأكي��د عل��ى االعتراف 
ومدى  بوكسهل  بش��هادة خريجي 
اعتماده��ا من قب��ل وزارة التعليم 

العالي؟
لدينا اعتراف دولي من معهد 
الذي  بوكسهل في استراليا وهو 
شجع املجلس االعلى للجامعات 
اخلاص����ة على من����ح الترخيص 
لكلية بوكسهل الكويت، ولكن في 
نفس الوقت ف����ان االمانة العامة 
للجامعات اخلاص����ة من منطلق 
دورها ومسؤولياتها عن التعليم 
العالي في الكويت حريصة على ان 
تؤكد على االعتماد االكادميي لكل 
جامعة وكلية تعمل في الكويت، 
ولديها فرق عمل لتقييم الكليات 
واجلامع����ات العطائه����ا االعتماد 
االكادميي،  وبالنسبة لكلية بوكسهل 
الكويت فنحن حاليا منر في دور 
الكلية وسيصدر  تقييم ملستوى 
التقيي����م االكادميي من اجلامعات 
اخلاصة قبل نهاية العام الدراسي 

احلالي.
ل��و حتدثنا عن موق��ع اجلامعة 
فهو يثير اجلدل بني بعض الطالبات 
الراغبات في االلتحاق بالكلية كونه 
ف��ي منطقة ابو حليف��ه وهي بعيدة 
نس��بيا عن املناط��ق الداخلية، فهل 
هن��اك نية لالنتق��ال ملوقع آخر في 

املستقبل؟
لقد اخترنا املوقع من بني عدة 
مواقع عرضت علينا، ولدينا قناعة 
بان موقعنا ممتاز وجميل وقريب، 

هل لديكم برامج دراسية مسائية 
او جزئية؟

ال توجد لدينا برامج دراسية 
مسائية او جزئية في الوقت احلالي، 
ولكن الكلية تعمل الضافة برامج 
مس����ائية وجزئية في حال توفر 

العدد املطلوب من املتقدمات.
هل تقبل الكلية شهادة الثانوية 
العام��ة ان كانت قدمي��ة ومر عليها 

عدة سنوات؟
نعم، تقب����ل كلية بوكس����هل 
للبنات الشهادات القدمية بشرط 

ان تستوفي شروط القبول.
م��ا آلية اختي��ار اعض��اء هيئة 
ومس��تواهم  بالكلي��ة  التدري��س 

التعليمي؟
الكلي����ة توفر مدرس����ني اكفاء 
ومؤهل����ني ف����ي املج����ال العملي 
واالكادمي����ي ويتمتعون بخبرات 
واس����عة، وجميع اعض����اء هيئة 
التدريس بالكلية اجانب نظرا الن 
الدراسة بالكلية باللغة االجنليزية 
وال ميكن املخاطرة بتعيني اساتذة 
عرب فالبد ان تكون لغتهم االم هي 
اللغة االجنليزية، ولدينا اساتذة 
من اصل عربي ولكنهم يحملون 
اجلنسية األميركية او البريطانية 
او غيرها من اجلنسيات االجنبية، 
ونشترط في اختيار املدرسني ان 
يكون احلد االدنى للشهادة احلاصل 
عليها ماجس����تير ويتمتع بخبرة 

عملية ال تقل عن 5 سنوات.
لو حتدثن��ا عن االنش��طة التي 
تنظمه��ا الكلي��ة فم��ا طبيع��ة تلك 

االنشطة؟
ان ادارة الكلية متنح الطالبات 
حرية اقامة انشطة ثقافية اجتماعية 
رياضية ولدينا قس����م النش����اط 

الطالبي بالكلية.

3500 دينار س����نويا اما الرسوم 
التصميم  الدراسية في تخصص 
الداخلي والفنون تبلغ 3800 دينار 
س����نويا على الرغم من ان تكلفة 
دراستهن تفوق هذا املبلغ ولكننا 
مرتبطون بالرس����وم احملددة لنا 
من قبل املجلس االعلى للجامعات 

اخلاصة.
وه��ل توفر الكلي��ة خيارات في 

دفع الرسوم؟
نعم، فبالنسبة لطريقة الدفع 
ميكن دفع الرسوم الدراسية نقدا 
او من خ����الل الكي نت، البطاقات 
االئتمانية او الشيكات، وتستطيع 
الطالبة املقبول����ة في الكلية دفع 
الدراس����ية بالكامل حني  الرسوم 
بدء الدراسة، او تقسيط الرسوم 
النم����وذج اخلاص  عبر توقي����ع 
بذل����ك وس����تكون هناك رس����وم 
الدفع  اضافة الس����تخدام طريقة 
باالقساط، وبالنس����بة للبعثات 
الداخلية فتستطيع الطالبة التقدم 
بطلب البعثات الداخلية اذا كانت 
مس����توفية للشروط وعليها دفع 
رسوم الطلب بقيمة 10 دنانير كما 
يجب على الطالب����ة ملء منوذج 
البعث����ة ويرفق النم����وذج بكامل 
الوثائق املطلوبة ويتوافر منوذج 
طلب البعثة واملعلومات املطلوبة 
المتام تق����دمي الطلبات لدى ادارة 
القبول وس����وف يتم االعالن عن 
قبول الطالبة من خالل ادارة القبول 

في الكلية والصحف احمللية.
ومتى يتم اعالم الطالبة بقبولها 

في كلية بوكسهل؟
يتم اعالم الطالبة عن نتائجها 
في غضون 3 ايام من انتهاء اجراءات 
القبول واختبار القدرات في اللغة 

االجنليزية.

وفق����ا لنظام البعث����ات الداخلية 
فقبولهن مح����دد بحصولهن على 
نسب معينة محددة من قبل االمانة 
العامة للجامعات اخلاصة وتختلف 

من عام الخر وغير ثابتة.
هل يوج��د في الفت��رة احلالية 

تسجيل في الكلية؟
نع����م حاليا لدينا التس����جيل 
مفتوح للفصل الدراس����ي الثاني 
اللواتي  لش����هر مارس للطالبات 
سيدرسن على حسابهن اخلاص 
اما الطالبات اللواتي س����يلتحقن 
وفقا لنظام البعثات الداخلية فكان 
مس����تمرا حتى منتصف الش����هر 

املاضي.
هل توفر الكلية برنامج الدراسات 

التمهيدية في اللغة االجنليزية؟
نعم توفر الكلية هذا البرنامج 
وذلك تبعا لنتيجة اختبار القدرات 
والسجل االكادميي للثانوية العامة، 
فلدينا مركز الدراسات التمهيدية 
امكانيات  وهو مصمم ليحس����ن 
اللغ����ة االجنليزية  ف����ي  الطالبة 
وليطور املهارات الدراسية للنجاح 
الدبلوم املوفرة، ويتم  في برامج 
عم����ل مقابلة ش����خصية ويحدد 
حينها مستوى الطالبة في اللغة 

االجنليزية.
كم تبلغ الرس��وم الدراسية في 

كلية بوكسهل للبنات؟
يجب على الطالبات املتقدمات 
الى كلية بوكسهل دفع مبلغ غير 
مسترجع بقيمة 35 دينارا لرسوم 
تقدمي الطلب وعند قبول الطالبة 
يجب عليها دفع مبلغ 500 دينار 
حلجز مقعدها حينما يتم ابالغها 
بقبوله����ا في الكلية، وبالنس����بة 
للرس����وم الدراسية في تخصص 
ادارة االعمال ونظم املعلومات فتبلغ 

التعليم اخل����اص« للمدارس غير 
العربية واملدارس خارج الكويت 
باالضافة الى صورة البطاقة املدنية 
او جواز السفر و5 صور شخصية 
حجم جواز السفر و35 دينارا رسوم 
التسجيل غير مسترجعة، وايضا 
الن من احلصول على معدل 55 في 
امتحان التوفل او 5.0 في امتحان 
ايلتس او م����ا يعادله في اختبار 
الق����درات في اللغ����ة االجنليزية 
التابع للكلية للتسجيل مباشرة في 
التخصص املطلوب، ويحق للكلية 
رفض الطالبة التي ال تس����توفي 
املعدل االدنى في اختبار القدرات 
كما انه يتم قبول الطالبة في كلية 
بوكسهل الكويت بعد اجتياز حتديد 
املس����توى للغة االجنليزية ودفع 
مبلغ 500 دينار تخصم من حساب 
الطالبة للفصل الدراسي املسجلة 

به.
هل هناك ش��روط معينة لقبول 

الطلبات من غير الكويتيني؟
كلية بوكسهل للبنات ال تنظر 
الى جنسية الطالبة فلدينا نسبة 
كبيرة من الطالبات غير الكويتيات، 
فما دمن مستوفيات لشروط القبول 

فيتم قبولهن.

نسب القبول

وهل تشترط الكلية نسبة معينة 
في الثانوية العامة كشرط للقبول؟

بالنس����بة للطالب����ات اللواتي 
يدرسن على حسابهن اخلاص ال 
نشترط نس����با معينة في شهادة 
الطالبة  العامة ما دامت  الثانوية 
اجتازت اختب����ار القدرات باللغة 
االجنليزية في الكلية وناجحة في 
شهادة الثانوية العامة فيتم قبولها، 
اما الطالبات اللواتي يلتحقن بالكلية 

نقوم بدراستها ملعرفة ما سنقوم 
بطرحه في الكلي����ة خالل الفترة 
املقبلة، فمع تط����ور ومنو العمل 
تنمو وتتطور البرامج التي تقدمها 
الكلي����ة وباالضافة ال����ى البرامج 
الكلية باستمرار  املتوافرة تعمل 
على اضافة برامج جديدة ومؤهالت 
اخرى مثل الدبلوم املشارك وشهادة 
البكالوري����وس ومؤهالت اخرى 

تنوي الكلية طرحها مستقبال.
ولك����ن البد م����ن االخ����ذ في 
االعتبار انن����ا قطاع خاص وفتح 
اي تخص����ص جديد يعتبر مكلفا 
من الناحية املادية وتوفير اعضاء 
هيئة التدريس وتهيئة املختبرات 
والفصول الدراس����ية ومتطلبات 
التخص����ص بحد ذاته����ا، فنحن 
مح����ددون من احلكومة برس����وم 
معينة ال ميكن جتاوزها وبالتالي لو 
كان التخصص فال يغطي تكاليفه 

ال ميكننا فتحه.

الدرجة العلمية

 م��اذا عن الدرج��ة العلمية التي 
تقدمها الكلية للطالبات؟

تق����دم الكلية درج����ة الدبلوم 
الدراس����ة  في تخصصاتها ومدة 
س����نتان ولكن حاليا هناك تفكير 
جدي لتحويلها الى جامعة تقدم 
البكالوريوس وتكون مدة الدراسة 
بها 4 سنوات، ولكن وفقا للقانون ال 
ميكن حتويل الكلية الى جامعة اال 
بعد تخريج اول دفعة من الطالبات 
والتي س����يتم تخريجها في شهر 
يوليو املقبل ومن بعدها سنتقدم 
بطلب الى االمانة العامة للجامعات 
اخلاصة لتحويل الكلية الى جامعة 
وذلك االجراء يحتاج الى وقت وال 
اتوقع حتقيق ذلك االمر اال بعد 3 

سنوات على االقل. 
ما النظام الدراس��ي الذي تتبعه 

الكلية في التعليم؟
تتب����ع الكلية نظ����ام الفصول 
الدراسية، تدخل الطالبة في البداية 
في برنامج متهيدي لدراسة اللغة 
االجنليزية ملدة سنة ومن ثم تدخل 
في دراسة الدبلوم ملدة سنتني اما 
الطالبات احلاصالت على شهادات 
تؤكد متكنهن من اللغة االجنليزية 
فتكون مدة دراستهن بالكلية سنتني 

فقط للحصول على الدبلوم.
متنح الكلية درجة الدبلوم والنية 
موجودة لتقدمي البكالوريوس، فهل 
ف��ي خطة العمل تق��دمي برامج على 

مستوى املاجستير والدكتوراه؟
ف����ي الوقت احلال����ي ال توجد 
النية، فالكلية ملك لشركة اخلدمات 
التعليمية العاملية املتكاملة، وفي 
نية الشركة انشاء جامعة خاصة 
للماجستير والدكتوراه مبعزل عن 
كلية بوكس����هل وهناك جامعتان 
خاصتان في الكويت تقدمان درجة 
املاجس����تير وهما جامعة اخلليج 
وكلية ماسترخت الدارة االعمال 
وهما تغطيان احتياجات س����وق 

العمل في الوقت احلالي.
م��ا متطلب��ات القب��ول بكلي��ة 

بوكسهل للبنات؟
ان القبول بالكلية له نظامان، 
الداخلية وتتواله  البعثات  نظام 
االمانة العامة للجامعات اخلاصة 
ونظام الدراسة على نفقة الطالبة، 
والبد من اجتياز الثانوية العامة 
او ما يعادلها مكافئا للصف الثاني 
عشر في استراليا، واستكمال جميع 
التس����جيل ويرفق  بيانات طلب 
الطلب بالوثائق التالية: 2 صورة 
طبق االصل لشهادة الثانوية العامة 
احداهما باللغ����ة االجنليزية، و2 
شهادة معادلة الثانوية العامة من 
وزارة التربية في الكويت »ادارة 

رئيس الكلية ورئيس مجلس األمناء في الكلية أكد الجدية في إلزام الطالبات بالحضور و25% النسبة القصوى المسموحة للغياب

عيسى الرفاعي لـ »األنباء«: تخريج أول دفعة في كلية بوكسهل يوليو المقبل 
وسنطلب بعدها تحويل الكلية لجامعة تمنح البكالوريوس بعد 4 سنوات دراسة 

35 دينـارًا رسـوم التقـدم للكليـة و500 عند القبـول باإلضافة إلى الرسـوم الدراسـية التـي تقل عـن تكاليف الدراسـة الفعلية
نوفـر للطالبات نهجًا جديـدًا للتعليم وبيئة إيجابية وأسـاتذة أجانب مؤهليـن أكاديميًا ومهنيًا بكل التخصصات بحد أدنى ماجسـتير وخبرة 5 سـنوات

القبول بالكلية يكون عن طريق البعثات الداخلية أو على حسـاب الطالبات ويتطلب الحصول علـى الحد األدنى في اختبار القدرات باإلنجليزية 

الكلية معترف بها من معهد بوكسـهل في أسـتراليا وصدور التقييـم األكاديمي من الجامعات الخاصـة العام الحالي 

نتميـز على مسـتوى الكويت بوجـود مركز الفنـون والتصميم ونـدرس طرح تخصصـات جديدة في المسـتقبل
آالء خليفة 

في عالم لم يعد فيه مكان إال ملن يهتم بالعلم والتكنولوجيا، تهتم الكويت في السنوات االخيرة بالعملية التعليمية 
بشـكل ميكنها من مواكبة العصر وحتدياته وبعد صدور قانون انشـاء اجلامعات اخلاصة، انشئت الكثير من اجلامعات 
التي تقدم تخصصات متميزة يحتاج اليها سـوق العمل، ومن ضمن هذه اجلامعات تأتي كلية بوكسهل للبنات التي مت 
إنشاؤها بالتعاون مع معهد بوكسهل في استراليا.  «األنباء« التقت رئيس الكلية ورئيس مجلس االمناء م. عيسى الرفاعي 
الذي حدثنا عن التخصصات التي توفرها الكلية وشروط االلتحاق او التحويل الى الكلية، وسلط الضوء على اخلصوصية 

التي تتمتع بها الكلية كونها كلية خاصة للبنات كما كشـف لنا عن اخلطط املستقبلية للكلية والتفكير بتحويلها 
الى جامعة، الفتا الى اخلطط التطويرية التي تسعى الكلية دائما لتطبيقها، كما اشار الى اخلدمات التي 

توفرهـا الكلية بجانب التعليم االكادميي للطالبات، وحتدث عن اعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدى 
تأهلهم لتدريس الطالبات باحدث الطرق التعليمية.  كما تطرق الرفاعي كذلك إلى الزام الطالبات 

باحلضور والنسبة القصوى للغياب ومدى سهولة وصولهن إلى مكان الكلية في أبوحليفة 
باإلضافة إلى العديد من االمور األخرى، فإلى تفاصيل احلوار:

)أحمد باكير(د.عيسى الرفاعي متحدثا للزميلة آالء خليفة

الطالبات  عدد 
بالكلية 600 ويتوقع 
بلوغـه 1000 العام 
الـمقبـل ونـعمـل 
إلضافة برامج مسائية 
توافر  حـال  وجزئية 
المطلوب  الـعـدد 
المتقدمـات مــن 


