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آن ريبر تتحدث للحضور

فرحة التخرج

البروفيسور فيشي كاري

تكرمي علي العنقودي شهادة تقدير للخريجة فاطمة أسد

عبداهلل الشرهان ملقيا كلمته

تكرمي اخلريجة مروة حمادد.عماد العتيقي والبروفيسور فيشي كاري ود.معصومة املبارك وحشد من األكادمييني خالل حفل تخريج الدفعة السابعة

العتيقي: حصول الكلية األسترالية على االعتماد المؤسسي لـ 5 سنوات
من مجلس الجامعات الخاصة دليل على تحّول تاريخي نحو مرحلة النضج واالستقرار

بيان عاكوم
»ليس اجلمال بأثواب تزيننا.. ان اجلمال 
جمال العلم واألدب« هذا ما اثبته خريجو الدفعة 
السابعة من طالب الكلية االسترالية تخصصي 
دبلوم الهندس���ة وإدارة األعمال الذين رفعوا 
شعار العلم وحملوا شهادات التحدي سعيا 
منهم لالنخراط في عالم لطاملا متنوا االنخراط 

فيه وهو عالم العمل واثبات الذات.
فرحة ما بعدها فرحة رسمت على وجوه 
اخلريجني وذويهم الذين ال تقل سعادتهم عن 
أبنائهم بهذا النجاح الكبير، كيف ال وهم السند 

والداعم األول في مشوار احلياة.
وفي اخليم���ة امللكية داخل ح���رم الكلية 
أقيم االحتفال بحض���ور األمني العام ملجلس 
العتيقي ورئيس  اجلامعات اخلاصة د.عماد 
الكلية البروفسور فيش���ي كاري الى جانب 
أعضاء الهيئة التدريسية وعدد كبير من حضور 

ذوي اخلريجني.
وقال األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة 
عماد العتيقي ف���ي كلمة له أمام احلضور ان 
حصول الكلية االسترالية في عمرها القصير 
على االعتماد املؤسسي ملدة خمس سنوات من 
مجلس اجلامع���ات اخلاصة يدل على حتول 
تاريخ���ي لهذه الكلية م���ن مرحلة النمو إلى 
مرحلة النضج واالستقرار مضيفا: ال شك أن هذا 
النضج قد صاحبه عدد من اإلجنازات الكبيرة 
التي حققتها إدارة الكلية في استكمال مرافق 
هندسة صيانة الطائرات ومختبر محاكاة املالحة 
البحرية ومختبرات هندسة البترول والهندسة 

االلكترونية وغير ذلك من مرافق.
وتابع »ان مجل���س اجلامعات اخلاصة إذ 
يشعر باالرتياح واالعتزاز بنجاح أول مشروع 
أهلي للتعليم التطبيقي واملهني في الكويت ال 
يفوته أن يذكر أن هذا املشروع ادخل مناهج 
التعليم في الكويت في العوملة في اليوم األول، 
حي���ث يحصل الطالب في ه���ذه الكلية على 
ش���هادات عالية متتد من أقصى الش���رق في 

استراليا إلى أقصى الغرب«.
وأكد العتيقي أن الش���هادة وحدها ليست 
كافية ولكن مضمون الشهادة هو احملك الفعلي 
وهو االجناز امللموس الذي قام هؤالء اخلريجون 
بتحقيقي���ه حيث مهارات وق���درات التحليل 
واالتصال والعمل في فريق والقدرة على اإلبداع 

والتفاعل والتواصل مع اآلخرين.
ولفت الى التغي���رات التكنولوجية التي 
حدثت في الفترة األخيرة قائال »كنا جزء من 

فان تخطيط احلياة هو سر السعادة.
ونصح كاري اخلريجني »بضرورة احلرص 
ف����ي املراحل األول����ى من عملهم عل����ى التعلم 
واالس����تفادة من رؤس����اء العمل في اإلدارات 
املختلفة واحت����رام خبراتهم الطويلة وحتمل 
الصعوبات التي تواجههم في بداية مشوارهم 
العملي واالنخراط بفعالية العمل الفتا الى ان 
القاعدة في املراحل األولى من العمل ينبغي ان 
تكون املضي بحذر والتعرف على معالم الطريق 
وينبغ����ي ان تكون القاعدة في املراحل التالية 

املضي قدما لقيادة فريق العمل«.
وتابع نصحه مؤكدا ضرورة املعرفة امللمة 
بالعديد من التخصصات األخرى بخالف مجال 
التدريب الرس����مي حيث مينح اخلريج ميزة 
أضافية كون جميع املشاريع سواء اإلدارية أو 
الهندسية أصبحت ذات توجه لتعدد التخصصات 
مبينا ان الفرق بني األداء العادي وغير العادي 

هو اجلهد املضاعف.

أفضل المقررات المهنية

من جهتها قالت املدير التنفيذي للدراسات 
احلكومية والتدريب الدولي في كلية تازمانيا 
التقني����ة آن ريبر »ان كلي����ة تازمانيا التقنية 
تفتخر بأن تشارك الكلية االسترالية في الكويت 
في تقدمي املناهج املتطورة في مجال التدريب 
املعترف به عامليا في تخصصات إدارة األعمال 
والتسويق الفتة إلى ان الكلية االسترالية هي 
أول كلية خاصة ف����ي الكويت للتعليم املهني 
وأشارت الى ان منشآت الكلية االسترالية تعد من 
الدرجة األولى وأنها تشهد تطويرا إضافيا لتلبية 

االحتياجات املستمرة للكلية وخريجيها«.
وأكدت ريبر »ان اخلريجني احملتفل بهم درسوا 
أفضل املقررات املهنية مع أعضاء هيئة تدريس 
استراليني وعامليني ومؤهلني وأتيحت لهم الفرصة 
الكتساب املعرفة واملهارات والسلوكيات لبناء 
إجنازاتهم خالل مسيرة حياتهم«. وتابعت »ان 
اخلريجني يجب ان يشعروا بالفخر باجنازاتهم 
حيث ان عملهم اجلاد وإصرارهم وتطبيق ما 

تعلموه يستحق التقدير.
وكان هناك كلمة للخريجة سما العبداجلادر 
ألقتها نيابة ع����ن اخلريجني أكدت فيها أهمية 
األسلوب التعليمي الذي تقدمه الكلية االسترالية 
وقالت »بفضل دراستي في الكلية االسترالية 
تطورت قدراتي ومنت مهاراتي وأصبحت على 
أفضل نسق ممكن استطيع من خالله الوصول 

إلى أهدافي املنشودة«.

العالم وكانت القطارات والطائرات واالتصاالت 
تس���هل التش���ابك والتواصل بني أطراف هذا 
العالم ولكن بعد ثالثني سنة جند أن الصورة 
اختلفت متاما ولم نعد ج���زءا من العالم بل 

أصبح العالم جزءا منا«.
وقال »كل واحد من احلاضرين في أي دولة 
تتوفر فيها وس���ائل التكنولوجيا يستطيع 
أن يض���ع العالم بني يديه في جهاز صغير ال 
يصل وزنه إلى 200 غ���رام، الفتا الى أن هذا 
التحول الهائل ف���ي أدوات االتصال والتأثير 
يحملنا جميعا مسؤوليات أخالقية وتنموية 
هائلة ومينحنا فرصة نادرة لنكون مواطنني 

عامليني.
وبني العتيقي أن مجلس اجلامعات اخلاصة 
رسم سياس���ة خاصة للتحول التدريبي من 
التعليم الكالسيكي البرامجي إلى التعليم املبني 
على حل املشكالت وإدارة املشاريع الفتا الى أن 
الكلية االسترالية في الكويت هي الكلية األولى 

التي استجابت لهذا النوع من التحول.
ومن جهته قال رئيس مجلس امناء الكلية 
االس���ترالية عبداهلل الشرهان »تفخر الكلية 
االسترالية في الكويت بأنها تقدم لسوق العمل 
جيال جديدا مت اعداده وفق أعلى املعايير العلمية 
واملهنية الفتا الى أن الكلية وبعد ست سنوات 
استطاعت تخريج أكثر من1600 طالب وطالبة 

نظام عملي للتعليم االسترالي املتعارف عليه 
عامليا بريادته في مجاالت التعليم والتطوير 

والتأهيل للعمل مباشرة بعد التخرج« 
وفي ختام كلمته هنأ الشرهان اخلريجني 
مذكرا إياهم بأهداف الكلية ومتمنيا ان تكون 

نبراسا لهم في مسيرتهم العلمية والعملية.

 قيم فاضلة واحترام وثقافة

من جهت����ه قال رئيس الكلية االس����ترالية 
البروفيسور فيشي كاري »ان جناح أي فرد يرتكز 
باألساس على القيم الفاضلة واالحترام والثقافة 

والعزمية التي تغريسها فيه أسرته«
وأضاف كاري مخاطبا اخلريجني »لقد تعلمتم 
من خالل مجال دراستكم أن تكونوا قادة عمليني 
وعليكم ان تبدأوا بتقدمي إسهاماتكم للمجتمع 
الن التعليم الذي تلقيتموه وما حتقق من فائدة 

أهم بكثير مما حصلتم عليه من شهادات«.

تخطيط الحياة سر السعادة

وطالب اخلريجني بضرورة ان يكون لديهم 
تصور للطريق الذي يودون الس����ير فيه وان 
ميتلكوا الطموح للوصول الى األهداف املنشودة 
التي وضعوها ألنفسهم مؤكدا على ان الرؤية غير 
املترجمة الى عمل مجرد احالم يقظة وان العمل 
غير املوجه بالرؤية هو مبثابة كابوس وبالتالي 

الى ان خطط التطوير في الكلية االسترالية 
طموحة ومستمرة، ومعايير اجلودة لديها تعكس 
تبنيها أفضل املمارسات التعليمية والتي يقوم 
عليها كادر أكادميي وإداري متميز يسعى بكل 
ما لديه من خبرات تعليمية وتدريبية وإدارية 
متقدمة الى تعزيز االس����تراتيجية التعليمية 
للكلية. ولفت الى ان »الكلية االسترالية سعت 
منذ بدء نش����اطها التعليمي في الكويت نحو 
توفير بيئة تعليمية تتسم باالهتمام وتأسيس 

من طالب الدبلوم والبكالوريوس«.

بيئة تعليمية تتسم بالدعم واالهتمام

وتابع الشرهان »هذا ما يترجم مساعيها 
نحو أهدافها الرئيسية املتمثلة في توفير بيئة 
تعليمية تتسم بالدعم واالهتمام مبينا أن هذا 
النجاح يعزز الرؤية لشركاء الكلية االسترالية 
من أعضاء مجلس األمناء والثقة الكبيرة في 
تأسيس كلية تعنى بأجيال املستقبل« مشيرا 

خالل حفل تخريج الدفعة السابعة من الطلبة تخصصي دبلوم الهندسة وإدارة األعمال

الشـرهان: »األسـترالية« خّرجت أكثر من 1600 طالب ونفتخر بتقديمنا لسـوق العمل جياًل تم إعداده وفق أعلـى المعايير العلمية والمهنية

كاري للخريجيـن: تحّملـوا الصعوبـات وتعرفـوا على معالـم طريق الحيـاة المهنيـة وخططوا لحياتكم.. هذا سـر السـعادة


