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أهداف

ميت���د البرنام���ج لغي���ر 
املتفرغني ملدة 15 ش���هرا ويتم 
باللغ���ة  في���ه  التدري���س 

اإلجنليزية.
 احلضور في الفصول لـ 4 
ــام متعاقبة على ان يكون  ـ 5 أي
املوعد املقترح له سبتمبر 2010 
)الكويت(، يناير 2011 )هونغ كونغ(، 
ابريل 2011 )كويت(، يونيو 2011 
)شنغهاي(، سبتمبر 2011 )كويت(، 
وتكون رسوم الدراسة 20 ألف 
دوالر )او 5800 دينار(، وشروط 
القبول: احلصول على إجازة من 
جامعة معترف بها، مهارات اللغة 
اإلجنليزية تستند إلى درجة علمية 
أو مؤهل حرفي من بلد يتحدث 
ــكانه اللغة اإلجنليزية، نتائج  س
 GMAT مقبولة في اختبار التوفل
 )Verbal( College English test
ــرة  CET( of PRC / IELTS(، خب
ــنوات في عالم  ــدة 3 س عمل مل
صناعة املال، توصية من مشرف 
ــركة التي تعمل بها من اجل  الش

دراستك ـ سفرك.
إنهاء  التخرج:   متطلبات 
املق���االت واملش���روعات  كل 
اجلماعية املطلوبة، اجتياز كل 
 ،2.0 < GPA ����االمتحان���ات ب
حضور ما ال يقل عن 80% من 
احملاضرات، اجتي���از اختبار 
كفاءة تكنولوجيا املعلومات.

املالية  فه���م االجتاه���ات 
واالقتصادية الضخمة.

ــارات فنية في إدارة  حتقيق مه
املخاطر.

النقدي والدقيق  التحليل 
للمؤسسات املالية.

اإلدارية:  ــارات  امله حتقيق 
التفكير االستراتيجي، التنسيق 
والتعاون الثقافي، التأثير بالناس، 
كما يستهدف البرنامج احملترفني 

املاليني واملصرفيني.

خليفة علي الخليفة افتتح »تجارتي هوايتي«:
مشاريع الشباب بحاجة  إلى الدعم واالهتمام

افتتح رئيس حترير »الوطن« الشيخ 
خليف���ة علي اخلليفة املعرض الس���نوي 
الرابع »جتارتي هوايتي« ملجموعة املشاريع 

الصغيرة في كلية العلوم اإلدارية.
وقال ان جامعة الكويت لديها مخرجات 
تفيد املجتمع في العديد من التخصصات، 
الفتا الى ان الكويت مجتمع جتاري والتجارة 

هي الوسيلة األساسية للنمو.
وأوضح ان مثل هذه املعارض واألنشطة 
تكسب الشباب اخلبرة والتجربة وتعلمهم 

مهارات جديدة، مبديا إعجابه مبش���اركة 
ش���ركات قائمة بالفعل على دعم الشباب 

واالهتمام مبنتجاتهم.
وذكر اخلليفة ان القطاع اخلاص قادر 
على خلق بيئة ناجحة ملثل تلك املشروعات 
الصغيرة واملشروع اجليد هو الذي يثبت 
نفسه والكويت بحاجة الى هؤالء الشباب 
ليكونوا قادرين على املنافسة وهم بحاجة 
ال���ى الرعاي���ة والدعم وتس���ويق جميع 

أفكارهم.

الجامعة الكويتية ـ اآلسيوية دشنت برامج الماجستير الخاصة بها

علي الخليفة: الجامعة الصينية تقّدم برنامجًا مشتركًا للماجستير في إدارة األعمال مع »هارفرد«

دشنت اجلامعة الكويتية � اآلسيوية امس 
برامج املاجستير اخلاصة بها في احتفال بكلية 
الهندسة والبترول رعاه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد وحضرته وزيرة 
التربية ووزي����رة التعليم العالي د.موضي 
احلمود ورئيس مجلس األمناء في اجلامعة 
الش����يخ علي اخلليفة الذي ارجع التعاون 
مع اجلامع����ة الصينية في هونغ كونغ الى 
نقطتني أوالهما األهمية االقتصادية آلسيا 
التركيز على  وجنوبها وشرقها وثانيتهما 

نوعية اجلامعة والبرامج التي تقدمها.
وأكد الشيخ علي اخلليفة ان هذين األمرين 

يأتيان في سلم أولوياتنا.
وأشار الى تزايد األهمية السياسية آلسيا 
وجنوبها وشرقها ذاكرا مثاال بعضوية الصني 
الدائمة في مجلس األمن والسباق بني اليابان 

والهند نحو العضوية الدائمة.
وق����ال اخلليفة انه ميكن ان حتظيا معا 
بالعضوية، مضيفا ه����ذا يدعونا لالهتمام 
بشكل اكبر بدراس����ة اقتصادات هذه الدول 
وتاريخها وثقافتها وأوضاعها من دون ان 

نهمل االنفتاح على بقية دول العالم.
وأوضح ان هذا األمر يتحقق باالختيار 
وليس البدائل حتى وان كانت البدائل كلها 
جيدة.وأكد الشيخ علي اخلليفة ان سياسة 
الكويت اخلارجية متوازنة مع جميع الدول، 
مبينا ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد جّسد هذا التوازن منذ توليه منصب 
وزير اخلارجية فرئاس����ة مجلس الوزراء 

وبعدما تسلم مسند اإلمارة.
وأضاف: حني كان صاحب السمو األمير 
رئيس����ا للوزراء زار الصني وهونغ كونغ 
واليابان وسنغافورة وكوريا وحضر مؤمتر 

دول عدم االنحياز في ماليزيا كما زار عدة 
دول اخرى في املنطقة.

وأوضح الشيخ علي اخلليفة »بعد هذه 
الزيارة أمر سموه بإنشاء صندوق حكومي 
أهلي لالستثمار بهذه الدول حتول بعد ذلك الى 

»الشركة الكويتية الصينية لالستثمار«.
وتابع: بعد تسلم سموه مسند اإلمارة زار 
ايضا الصني وهونغ كونغ واليابان والهند وفي 
الوقت نفسه زار الواليات املتحدة وأوروبا 
وأميركا الغربية والدول العربية والنامية.

وقال: »لعل اختيارنا لهذه اجلامعة يتناغم 
مع هذه الزيارات«.

وبش����أن التركيز على نوعية اجلامعة 
ونوعية البرامج التي تقدمها أكد الش����يخ 
عل����ي اخلليفة ان هذا األمر يأتي في س����لم 
أولوياتنا قبل حساب املردود املادي في األمد 
القصير، مضيفا: نحن نعلم أننا سنستثمر 
مبالغ كبيرة في الس����نوات اخلمس األولى 
ولكن مردودنا هو التعاون مع جامعة مصنفة 
ضمن أحس����ن 30 جامعة في العالم وثاني 

جامعة في آسيا.
وأوضح الشيخ علي اخلليفة ان برامجنا 
الدراسية العليا مصنفة ضمن أفضل اجلامعات 
العاملية.وأشار الى انه في الوقت نفسه تقدم 
اجلامعة برنامجا مشتركا للماجستير في ادارة 
 »Globall one« األعمال مع جامعة هارفرد باسم
يحتم علينا ان نحافظ على هذا املس����توى 
ويجبرنا على االس����تمرار في هذا املستوى 

العالي من الدراسة.
وذكر الش����يخ علي اخلليفة ان اجلامعة 
الصينية قدمت مجموعة من املنح الدراسية 
للكويتيني للدراسة في هونغ كونغ وسيتم 

التعاون مع وزارة التربية في هذا املجال.

أنن����ا تقدمن����ا للحصول على  واضاف 
التراخي����ص الالزمة للجهات املختصة قبل 
فترة وجيزة ولم نحصل عليها بعد، مبينا 
ان هناك من يحاول فهم هذا احلفل على انه 

اداة ضغط للحصول على التراخيص.
وقال الش����يخ علي اخلليفة ان ممارسة  
»الضغ����ط« للحصول عل����ى التراخيص ال 
تخطر على بالنا الن ما ميكننا من احلصول 
على التراخيص ه����و نوعية اجلامعة التي 
نتعاون معها والبرامج التي تقدمها وليس 
حفال تعريفيا، وبني ان الهدف من هذا احلفل 
هو تقدمي برامج اجلامعة للمجتمع الكويتي 
ولالكادمييني ولرجال االعمال وما ميكن ان 
تقدمه اجلامع����ة الصينية في هونغ كونغ 
من برامج مختلفة والسيما في مجال ادارة 
االعمال سواء ما وجد منه في هونغ كونغ 
وما هو بالتعاون مع جامعات مثل هارفرد 

وغيرها.
ولفت الى انه س����يتم التعريف ببرامج 
اجلامع����ة وكذل����ك تعريف ق����ادة اجلامعة 
الصينية باحتياج����ات االقتصاد الكويتي 
واملنطقة ليتمكنوا من وضع البرامج الدراسية 

املناسبة.
من جانبها اكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود ان الكويت 
تولي جل اهتمامها لتطوير التعليم وجلب 
املؤسسات التعليمية املتميزة بالعالم عبر 
تقدمي التس����هيالت لنقل خبرات عاملية في 
مجال التعليم النوعي الذي نعتبره انعطافا 
يفرض نفسه في ظل تنامي ثورة املعلومات 
في العالم والتطور الس����ريع الذي يشهده 
عاملنا اليوم.واضافت: اجلامعة الصينية في 
هونغ كونغ هي احدى اجلامعات العاملية التي 

سجلت تفوقا في مناهجها وطرق تعليمها 
واحتلت مرتب����ة عاملية وضعتها في قائمة 
أفضل 30 جامعة عامليا ودخلت في شراكة 
تعليمية مع كبري����ات اجلامعات في العالم 
مثل جامعة »هارفرد« و»بركلي« لتقدم لنا 
مناذج علمية وتعليمية متميزة تشكل خليطا 
من اخلبرات العاملية.واشارت الى ان دخول 
الكويت بشراكة عاملية لتقدمي تعليم نوعي 
يتيح الفرصة البنائنا للحصول على درجات 
علمية كاملاجستير في مجال ادارة االعمال 
وان هذه الش����راكة التي دخلت بها اجلامعة 
الكويتية � اآلسيوية تعبر عن طموح الكويت 

في جلب التعليم املتميز.
وشددت احلمود على احلرص على جلب 
مؤسسات علمية وتعليمية متميزة تضيف 
لنا وتس����اعدنا في مرحلة حتوالت كبيرة 
نعيشها في الكويت حيث اعلنت احلكومة 
خطتها وبرنامجها اللذين أولت فيهما تطوير 
االنس����ان باعتباره أداة التنمي����ة والثروة 

احلقيقية لتقدم األمم.
وقالت انها جتربة جديدة لكون الشراكة 
كويتية � آس����يوية وهي شراكة تهدف الى 
تقدمي منوذج تعليمي يحمل ملسات صينية 
وال يخفى أن الصني س����جلت تقدما في كل 
املجاالت وهي اليوم معنا في الكويت ملشاركتنا 
خبراتها الحداث التغير النوعي الذي نسعى 

الى حتقيقه.
وتوجهت د.احلمود بالشكر لهذه الشراكة 
النموذجية التي قادها الشيخ علي اخلليفة 
الصب����اح مبينة انها تعبر عن حرصه على 
نقل اخلبرات االنس����انية العاملية ليستفيد 
منها الطلب����ة ليس في الكويت فقط بل في 

الشرق االوسط كله.

الحمود: حريصون على جلب مؤسسات عالمية وتعليمية متميزة تساعدنا في خطة التنمية

الشيخ خليفة علي اخلليفة مفتتحا معرض »جتارتي هوايتي«

 الشيخ علي اخلليفة ود.موضي احلمود ود.عبداهلل الفهيد والشيخة د.ميمونة الصباح وجمع من األكادمييني في تدشني برامج املاجستير

 جولة في املعرض


