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العتيقي لـ »األنباء«: 10 ـ 15% زيادة سنوية في عدد البعثات الداخلية
ونتحفظ كثيراً في رفع الرسوم بالجامعات الخاصة وال نقرّها إال بشروط

األمين العام لمجلس الجامعات الخاصة أكد أنه ليس من سياسة األمانة العامة اإلعالن عن المخالفات المسجلة ألنه ال يخدم الرقابة وال التعليم

)أسامة البطراوي(د. عماد العتيقي متحدثا للزميلة بيان عاكوم

بيان عاكوم

أكد األمني العام ملجلس اجلامعات اخلاصة د.عماد العتيقي ان االمانة العامة ال تألو جهدا في 
موضوع الرقابة على ضمان جودة التعليم في اجلامعات اخلاصة، مشـيرا الى انه ليس من سياسة 
املجلس االعالن في الصحف عن املخالفات التي يسجلها على اجلامعات اخلاصة الن هذا االمر 
ال يخـدم الرقابة ويؤدي الى الكثير من االرباك والتشـويش. وقـال د.العتيقي في لقاء خاص مع 
»األنباء« ان هناك جهـات عدة كانت تعمل دون ترخيص ومت اخطارها وبالفعل انهت نشـاطها، 
مشـددا بالقول ان »الكويت رائدة في مجال ضمان جودة التعليم واالعتماد االكادميي وبالتالي ال 
يجوز اعطاء احكام على االمانة العامة دون معلومات كافية«، مبينا ان جامعة الكويت اآلسيوية لم 
حتصل حتى اآلن على ترخيص حيث تقدمت بطلب الى االمانة ولم نوافق عليه النها لم تستكمل 

شروط الترخيص.

وكشف د.العتيقي عن ان االمانة العامة ستزيد كل عام عدد البعثات الداخلية بني 15 و%20 
حسب الطلب املتوقع، مشـيرا الى ان هناك تسهيالت كثيرة سـتعتمدها االمانة للطالب منها 
استطاعة الطالب تغيير تخصصه بعد حصوله على 75 وحدة دراسية وليس 60 وحدة، الفتا الى 

ان التنفيذ سيبدأ في االجتماعات املقبلة للجنة البعثات الداخلية، وكذلك سيتم قبول الطالب 
على مستوى الكلية وليس من الضروري حتديد التخصص.

وبخصوص الرسـوم قال العتيقي ان املجلس متحفظ في موضوع زيادة الرسـوم في 
اجلامعات اخلاصة وليس كما يقال ان اجلامعات اخلاصة رسومها عالية جدا وامنا توازي 

مثيالتها في الدول التي تشبه الكويت في الدخل ومستوى التعليم الفتا الى انه ال 
يوافق على الزيادة اال اذا كانت حتقق قيمة اضافية للتعليم وتكون متوائمة 

مع معدالت التضخم في الكويت. وهذه تفاصيل اللقاء:

جديـدة  قـــرارات  أصدرنـا 
التعليـم علـى الطــالب  لتسـهيل 
تتعلـق بتغييـر التخصــص مـن 60 
إلـى 75 وحـدة دراسـية والقبـول 
على مسـتوى الكلية وليس التخصص

فكرة التعاون مع برنامج 
إعادة الهيكلـة لتقليص فارق 
الرواتب موجودة ولكن تحتاج 
التصـاالت رسـمية ألن جهة 
باألمر عالقة  لها  أيضًا  التعيين 

اآلسـيوية  الكويت  جامعة 
ترخيـص  علـى  تحصـل  لـم 
وتقدمـت بطلـب ولـم نوافـق 
ألنهـا لـم تسـتكمل الشـروط

معظـــم تخصصــات 
الــ 4 جامعات الجديـدة التي 
تخصصات  تتضمن  عليهـا  وافقنا 
تطـرح ألول مـرة فـي الكويت

بداية م��اذا لديكم من خط��ط للتطوير وما 
اولوياتكم للمرحلة املقبلة؟

ف���ي الواقع لدينا خط���ط كثيرة منها ما 
ذهب الى مجلس الوزراء ومتت املوافقة عليه 
وتدخل ضمن اخلطة التنموية للدولة، فهناك 
مش���اريع عدة كبرنامج االبحاث والتطوير 
في اجلامعات اخلاصة، وبرنامج التوس���ع 
في البعثات الداخلية، وكذلك االستفادة من 
اجلامعات اخلاص���ة في التطوير والتدريب 
فهذه كلها خطط طموحة وحتتاج الى جهد 

كبير لتنفيذها.

زيادة البعثات الداخلية

بعد قرار تقليص عدد اجلامعات املعترف بها 
في اخلارج فهل لديكم نية في زيادة عدد مقاعد 

البعثات الداخلية؟
نعم نحن كل سنة س���نزيد عدد البعثات 
بني ال� 15 و20% حس���ب الطلب املتوقع، ففي 
السنوات املاضية زاد الطلب على اجلامعات 
اخلاصة سنويا 15%، واآلن لدينا نحو 5000 
طالب مبتعث وهذا العدد خالل ثالث سنوات 
كبير جدا، وكون الطلبة اقبلوا على اجلامعات 
اخلاصة بهذه االعداد الكبيرة فال شك ان هذا 
يدل على اكتساب هذه اجلامعات ثقة املجتمع 
الن الطالب مخير بني اجلامعات هنا والبعثات 
االجنبية ولذلك نحتاج الن نعمل حساب الطلبة. 
ومن القرارات اجلديدة التي تهدف الى تسهيل 
البعث���ة للطالب تغيير التخصص حيث كان 
يشترط 3 نقاط من 4 وان يكون الطالب متفوقا 
وفي االجتماع املاضي اردنا تسهيل هذا املوضوع 
على الطالب فاصدرنا قرارا بتخفيض النسبة 
املطلوبة من ثالث نقاط الى 2.67وال ش���ك ان 
هذا سيسهل على الطالب، وكذلك كانت هناك 
صعوبات في تغيير التخصص عند الطالب 
اذا مضى على وجوده في اجلامعة 60 وحدة 
دراسية، اآلن مددنا هذه الفترة الى 75 وحدة 
دراس���ية وان شاء اهلل س���تبدأ بالتنفيذ في 
الداخلية  البعثات  املقبلة للجنة  االجتماعات 

ووزعت على اجلامعات اخلاصة اآلن.
وايضا عملنا تس���هيالت للطلبة املعاقني 
الذي���ن لديهم اعاقات س���معية وصعوبة في 
التعلم فخفضنا النسبة املطلوبة من 3 نقاط 
الى 2.50 حتى يس���تطيع الطالب الذي انهى 
الدبلوم ان يكمل اجلامعة، وتوصلنا الى هذه 
النتيجة بع���د اجتماعات مطولة مع املجلس 
االعلى للمعاقني، وهذه من الطلبات التي قدمت 
للبعثات الداخلية وحتى نساعد الطالب في 
االرشاد سنضع في كل جامعة مرشدا  أكادميي 
يساعد الطالب في التوجيه واإلرشاد حتى ال 
يتعثر الطالب وان شاء اهلل في السنة املقبلة 
كل جامعة فيها بعثة داخلية س���يكون فيها 
مرشد مكلف من األمانة العامة ملساعدة الطالب 
وتوجيههم حتى ال يخرج الطالب عن املسار 
املطلوب له في تلقي التعليم، حيث الحظنا ان 
هناك الكثير من الطالب بعد اختيار التخصص 
يأخذ مواد ليس لها عالقة بالتخصص الذي 
اختاره. وأيضا من األمور اجلديدة التي قمنا 
بها قبول الطالب على مستوى الكلية، فبدل ان 
يقبل الطالب على تخصص في بداية دراسته 
اجلامعية، حيث ان الطالب لم تكن لديه خلفية 
كاملة فبدل قبوله على مستوى تخصص يقبل 
على مس���توى الكلية ألنه في بعض األحيان 
ليس هناك داع ان يح���دد الطالب تخصصه 
الدقيق وهو بعد لم يدخل اجلامعة وإمنا في 

مرحلة التأسيس.

ابتعاث المتفوقين

هل لدى األمانة العامة نية البتعاث خريجي 

التعليم العالي، يضم حوالي ست دول منها 
الواليات املتحدة  النرويج، فنلندا، كوريا، 
واملكسيك. ونحن الدولة العربية الوحيدة 
التي انضمت للمشروع وانضمام اجلامعات 
الكويتية لهذا التقيي���م، بحد ذاته اعتراف 
بقدرة اجلامعات الكويتية على املس���اهمة 
في تطوي���ر التعليم. فهناك خبراء ومكتب 
استشاري اميركي سيقيم اجلامعات الكويتية 
في عام 2011 وهذه املشاريع املتميزة تفردت 
بها الكويت ع���ن غيرها من الدول العربية 
في تقييم مخرجات التعلي���م العالي، الن 
سوق العمل يريد ان يعرف الى اي مدى لدى 
الطالب مهارات والعلم الكافي للمساهمة في 

اثراء املجتمع.
كما نعلم هناك نس��بة معينة تفرض على 
اجلامعات اخلاصة لتعيني االس��اتذة الكويتيني 

فهل هي ملتزمة بهذة النسبة؟
حاليا اقلية ولكن هذه النسبة بازدياد، 
ونحن نشجع اجلامعات اخلاصة على زيادة 
املعينني من الكويتيني. ولكن يجب ان يكون 
هناك عرض ومواصفات تقبل بها اجلامعات. 
ولكن يهمنا ان يزداد عددهم اذا اس���توفوا 

املواصفات املطلوبة.
الترقيات  هل لديك��م عالق��ة مبوض��وع 
العض��اء هيئ��ة التدري��س ف��ي اجلامع��ات 

اخلاصة؟
هذا امر يخص اجلامعات وطلبنا للوائح 
الترقيات دور تنظيمي فمن الضروري ان 
يكون ل���كل جامعة نظ���ام للترقيات، فهذا 
امر اساس���ي ويهمنا في التقييم واالعتماد 
االكادميي حتى نعرف ان هذا النظام ينفذ. 
ولكن ال نتدخل في الترقيات، نحن نراقب 
النظام واذا كان معموال به يعتبر عامل قبول 

لنظام اجلامعة.
بالرغ��م من دع��م برنامج اع��ادة الهيكلة 
العضاء هيئة التدريس الكويتيني في اجلامعات 
اخلاصة اال ان الفارق كبير في الرواتب بينهم 
واجلامعات احلكومية، فهل لديكم نية للتعاون 

مع برنامج اعادة الهيكلة لتقليص الفارق؟
الفكرة موجودة لكن حتتاج التصاالت 

ومشاورات مع ديوان اخلدمة املدنية.
هل بدأمت باالتصاالت؟

لم نبدأ باتصاالت رس���مية ألنها حتتاج 
لبل���ورة واتصال م���ع اجلامعات اخلاصة 
الن هذا االم���ر ليس من صالحياتنا بصفة 
منفردة، فاجلامع���ات ايضا لها عالقة النها 

جهة التوظيف واملسألة تنظمها قوانني.
متى سيتم االنتقال الى مبنى جديد لالمانة 

العامة؟
اتوقع خالل هذا العام الن املوضوع كله 

يتعلق مبوافقة وزارة املالية.
كلمة اخيرة.

املجلس اآلن مرت عليه عش���ر سنوات 
من العمل والنش���اط وحصلت 12 جامعة 
وكلي���ة هلى رخص اضاف���ة الى 4 اآلن في 
طور الترخيص. املستوى العاملي للجامعات 
اخلاصة مت التأكيد عليه عن طريق االعتمادات 
االكادميية التي حصلت عليها س���واء من 
مؤسس���ات اعتماد اميركية أو اوروبية او 
استرالية او من مجلس اجلامعات اخلاصة، 
الن التقييم اخلارجي للمجلس يعتبر تقييما 
عامليا، فنحن عضو في أكثر املنظمات العاملية 
ذات األهمية لضمان اجلودة، وتقييم املجلس 
معترف به لدى املنظمات العاملية املتخصصة 
في االعتماد األكادميي والتي اعترفت باملجلس 
كجهة مت���ارس ضمان اجلودة في الكويت. 
ونحن نعتز بهذه العضويات النها تساعد 

الطالب، وفيها نوع من االعتراف العاملي.

د. عماد العتيقي

في اخلارج اقل تكلفة عليهم من الدراس��ة في 
اجلامع��ات اخلاصة داخل البالد أال يكون بذلك 
قد انتفى الهدف من انش��اء اجلامعات اخلاصة 
وه��و توفير مش��قة الس��فر والتعل��م داخل 

البالد؟
هذا االمر يعتمد عل���ى املقارنة، اي انها 
يجب ان تكون مع الدول التي تشبه الكويت 
في مس���توى الدخل لالفراد فال يوجد فرق 
بني اجلامعات اخلاصة في الكويت ورسوم 
اجلامعات اخلاصة في الدول الغنية فهذه هي 
املقارنة الصحيحة بني الدول املتشابهة في 
الدخل، وايضا املقارنة بني اجلامعات املتشابهة 
في املستوى فال ميكننا املقارنة بني الرسوم 
في اجلامعات اخلاصة في الكويت والرسوم 
في دول متدنية في مستواها التعليمي. في 
هذه احلالة سنجد ان اجلامعات اخلاصة في 
الكويت ليست اعلى تكلفة من مثيالتها في 
الدول املشابهة. وال ميكن فصل هذا احلوار 
عن املدارس اخلاصة مثال رس���وم املدارس 
االميركية قريبة من رس���وم بعض الكليات 

اخلاصة بالكويت.
ه��ل بإمكان اجلامع��ات اخلاص��ة ان تزيد 

الرسوم دون الرجوع إليكم؟
ال يجوز ألي جامعة ان تزيد الرسوم اال 
مبوافقتنا وهذه املوافقة ليس���ت سهلة الن 
هناك عوامل ع���دة كأن حتقق الزيادة قيمة 
اضافية للتعليم ومنه���ا ان تكون متدرجة 
ومتواءمة مع معدالت التضخم في الكويت، 
وليست كل س���نة ولكن كل خمس سنوات 
على األقل. فعلى العكس نحن متحفظون جدا 
في الرسوم بحيث ال يقع ضرر على الطلبة 

وأولياء االمور.

أبحاث وجامعات خاصة

الى اي مدى تدعم االمان��ة العامة االبحاث 
في اجلامعات اخلاصة؟

ه���ذا الدعم كبي���ر اآلن ومت رصد مبالغ 
في امليزانية لدعم االبحاث ونحن نس���اهم 
في ابحاث عاملية تهدف الى تقييم الطالب 
وضمان اجلودة. واآلن نحن نساهم في دراسة 
عاملية تقوم فيها منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية. وهذا املشروع اسمه تقييم مخرجات 

واجلهة التشغيلية، وهي اجلامعات والكليات 
واملؤسسات التعليمية. وال يخفى عليكم ان 
هذه املؤسسات تقوم بعمل حساس وتنموي، 
فهل املطلوب منا ان نعلن عن عدد املخالفات 
التي سجلناها على اجلامعات واملالحظات التي 
ارسلت؟ فهذا شيء ال يخدم القضية نفسها ألن 
الهدف ليس التشويش على املجتمع والطالب. 
فاذا كان هناك خلل فاملطلوب اصالحه، وليس 
من مصلحة الرقابة االعالن عنه، ألنه يعمل 
نوعا من االرباك والتشويش، وبالتالي نفضل 
العمل الهادئ واملتواصل بيننا وبني املؤسسات 
التعليمية. الدور الرقابي نقوم به بهدوء وقد 
قمنا في السنوات السابقة بإخطار عدة جهات 
مخالفة تعمل م���ن دون ترخيص وتعاون 
أصحابها وأغلقوا النش���اط وهم يشكرون 
على ذلك. أريد أن أوضح ان معظم اجلامعات 
اخلاصة بالكويت مت اعتمادها مرتني والباقي 
في ط���ور التقييم والكويت رائدة في مجال 
ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي، ونحن 
في مجلس اجلامعات اخلاصة نفذنا اجراءات 
ضمان اجلودة واالعتماد االكادميي التي هي 
على مستوى عاملي منذ عام 2004 حتى اآلن في 
دورتني متكاملتني، فكيف نقول ان اجلامعات 
ليست فيها جودة وهناك منو العداد الطالب 
بنسبة 15%؟! فال يجوز اعطاء هذه االحكام 
دون معلومات كافية، فهناك بعض اجلامعات 
حصلت على اعتمادات عاملية في اقل مدة، مثال 
كلية ماسترخت الدارة االعمال حصلت على 
االعتماد االكادميي العاملي لبرنامج املاجستير 

بعد عامني على تشغيله.
هل تدخل الواسطة في هذا املجال؟

ال يوجد واسطة ألنها كلها تتم عبر اللجان 
وقواعد صادرة في اجلريدة الرسمية، فكل هذه 
االمور واضحة، وعندما يقولون لنا نحتاج 
ملعلومات نحيلهم الى موقع مجلس اجلامعات 
اخلاصة ملعرفة كل القواعد. فاملهم ان تكون 
املعلومات متاحة للجميع سواسية ونحن ال 
نعطي تعليمات شفوية، ألنه ال يليق بالنظام 

التعليمي وكل اجراءاتنا رسمية.

الدراسة في الخارج

كثيرا ما نسمع من اولياء االمور ان الدراسة 

اقل جودهةمن األجنبي؟
ليست القضية األفضلية، وإمنا لها عالقة 
باملواصفات ونحن عندما نضع املواصفات ال 
ننظر الى جنسية التعليم، وامنا الى مصلحة 
الطال���ب وهي ان يحصل على تعليم متميز 
وجودة ف���ي التعلي���م، ومت تبني تصنيف 
للجامعات على أس���اس منظمة »كيو اس« 
وهي منظمة عاملية تعنى بتصنيف اجلامعات 
ووجدنا ان هذا التصنيف مالئم وأخذنا أفضل 
200 جامع���ة في هذا التصنيف. وحتى اآلن 
لم تدخل اي جامعة عربية في قائمة ال� 200 
جامعة األفضل على مس���توى العالم ومن 
املمك���ن في املس���تقبل اذا دخلت اي جامعة 
عربية ضمن التصنيف���ات العاملية وتكون 
مؤهلة فليس ذنبا لنا عدم تأهل اي جامعة 

عربية حتى اآلن.
ماذا ع��ن اجلامعة العربي��ة املفتوحة والتي 
يختل��ف النظام التعليم��ي فيها عن غيرها هل 

انتم مطمئنون؟
نظامها مختلف عن بقية اجلامعات وهو 
نظام متميز وفريد من نوعه، ومعترف به من 
اجلامعة البريطانية املفتوحة وهي رقم 10 
على مستوى بريطانيا ومت تقييمها مرتني من 

قبلنا وحصلت على االعتماد املؤسسي.
ماذا عن الهيئة الوطنية لضبط جودة التعليم 

في الكويت، اين وصلتم في هذا املشروع؟
نحن اعضاء في هذا املشروع، وهذه فكرة 
النشاء هيئة وطنية لضمان اجلودة في التعليم 
العالي، وقدمنا هذه الفكرة للوزارة والوزارة 
تبنتها، حيث مت دمج هذا املش���روع مع آخر 
طرحته الوزارة وبالتالي فهو عندها، وامتنى 
ان يتبلور قريبا. طبعا يحتاج للدراس���ات 
واملشاورات وامتنى خالل هذا العام او العام 

املقبل ان يتم االنتهاء منه.

تسجيل المخالفات

ملاذا تتهم دائما االمانة العامة بأنها بعيدة عن 
الرقابة فيما يتعلق بجودة التعليم اخلاص؟

ليس من سياسة االمانة العامة االعالن في 
االعالم واجلرائد عن املخالفات التي تسجلها 
مثال على اجلامعات اخلاصة، فالرقابة هي في 
االساس قضية ثنائية ما بني اجلهة الرقابية 

اجلامعات اخلاصة املتفوقني الى اخلارج أسوة 
بجامعة الكويت؟

نحن نشجع هذا املوضوع ولكن في نهاية 
األمر هو من اختصاص الوزارة ونحن قدمنا 
االقتراح وهو ان ترس���ل ال���وزارة خريجي 
اجلامعات اخلاصة الى دراسات عليا ونحن 
نتمنى ذلك الن الطالب الذين هم في بعثات 
خارجية وحصلوا على شروط معينة ممكن 
ان يكملوا للماجستير ونحن بودنا أيضا ان 
يس���تطيع الطالب الذين تخرجوا في داخل 
الكويت ان يكملوا في اخلارج فنحن موافقون 

عليه وقدمنا اقتراحا للوزارة بذلك.
أعلنت عن قبول املجلس إنش��اء 4 جامعات 
جديدة خاص��ة فهل هذه اجلامع��ات يحتاجها 
س��وق العمل يعني هل ستتضمن تخصصات 
جدي��دة غي��ر تلك الت��ي عهدناه��ا باجلامعات 

املوجودة حاليا؟
فيها تخصصات جديدة مثل كلية القانون 
اجلامعية حي���ث تطرح ألول مرة تخصص 
قانون في الكويت، وكذلك اجلامعة االميركية 
للعلوم الطبية فهذه أول مرة كذلك، وأيضا 
معهد الكويت للعلوم والتكنولوجيا وأيضا 
كليات فيها تخصصات إضافية ككلية املجتمع 
الكويتي���ة فيها اضافة نوعي���ة وتقدم عدة 
تخصصات في اآلداب والعل���وم والفنون، 
وأيضا كلية اجلونكني الكندية وهذا تنويع 
في النوع، ألول مرة لدينا تعليم وفقا للنظام 
الكندي، ومثال لدينا الكلية البريطانية للكويت 
سيكون فيها تخصصات للسياحة والرياضة 
باملنهج البريطاني وهذا شيء جديد أيضا في 
الكويت. وحاليا هذه ال� 4 موافقات معروضة 
على مجلس الوزراء وهناك طبعا مجموعة من 

الطلبات حتى اآلن التزال قيد الدراسة.

استكمال الشروط

جامعة الكويت اآلس��يوية والتي أعلن عنها 
مؤخرا هل حصلت على ترخيص من قبلكم؟

ال لم حتصل عل���ى ترخيص حتى اآلن، 
تقدموا بطلب ولكن لم يحصلوا على موافقة 

ألنهم لم يستكملوا الشروط.
يؤخذ عليكم انكم تفضلون التعليم األجنبي 
عل��ى العربي ملاذا؟ هل برأيك��م التعليم العربي 

إعطــاء  يجــوز  ال 
األمــانة  علـى  األحكام 
توافـــر  دون  العامــة 
معلومـات كافيـة فنحن 
رواد في ضمـان الجـودة 
واالعتمـاد األكاديمــي


