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الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
اطمأنت امللحقية الثقافية في مملكة البحرين على صحة 
الطالب الكويتي الذي تع���رض حلادث مؤخرا مؤكدة انه 

يتمتع بصحة وعافية وسيعود إلى البالد قريبا.
واش���ارت الى انها تابعت ما تعرض له الطالب، داعية 

بعض وسائل اإلعالم الى حتري الدقة قبل النشر.

الطالب الذي تعرض لحادث بخير ويعود قريبًا

)ناصر عبدالسيد( د.خالد السعد

السعد لـ »األنباء«: زيادة المخصصات المالية التحاد الطلبة في مصر قريبًا

ف��ي البداية م��ا عدد اجلامع��ات اخلاصة 
املصرية التي يلتحق بها الطالب؟

مصر أصبح لديها عدد كبير من اجلامعات 
اخلاصة واملعاهد، لكن قبل االلتحاق بها 
البد معرفة مستوى التعليم منها واملواد 
الدراسية التي تقدمها وهل تتناسب مع ما 
يحتاج اليه سوق العمل بالكويت أم ال لذا 
توجد لدينا جلنة »االعتماد االكادميي« تقوم 
بزيارات متعددة لتلك اجلامعات واملعاهد 
وتقدم للوزارة دراسة كاملة عن مستوى 
اجلامعات كذلك يقوم املستش����ار الثقافي 
بلقاء املسؤولني عن تلك اجلامعات وزيارتها 

وتقدمي دراسة عنها قبل اعتمادها.
واضاف الس����عد كما تق����وم وفود من 
اساتذة جامعة الكويت بتقييم اداء البرامج 
واملناهج التي تقدمها وبالتالي قبل اعتماد 
اي جامعة أو معهد البد من تلك الزيارات 
التي تصب في النهاية في مصلحة الطالب 
حيث ان اجلامعة تعد املصنع الذي يؤهل 
الطالب خلوض اسواق العمل وهم مؤهلون 

ومسلحون بالعلم واملعرفة.

قضية تاريخية

م��اذا ع��ن قضية س��كن الطالب��ات في 
مصر؟

سكن الطالبات قضية تاريخية ولكنها 
اوشكت على االنتهاء والتقيت خالل زيارتي 
للقاهرة مبمثلة الشركة التي متتلك االرض 
التي س����يقام عليها املبنى اجلديد لسكن 
الطالبات ش����ريفة باقر حيث ان االرض 
مل����ك الهيئة العامة لالس����تثمار وجترى 
اآلن الدراسة وستعلن الوزارة قريبا عن 
االنتهاء من س����كن الطالبات، مشيرا الى 
جتديد الوزارة لعقد فن����دق املروة الذي 
تقيم فيه الطالبات واش����اد السعد بدور 
احلكومة املصري����ة وحرصها على راحة 
بناتنا حيث خصصت لنا ارضا مبدينة 6 
أكتوبر ونظرا الن معظم بناتنا باجلامعات 
املصرية في قلب القاهرة فضلنا ان يكون 
املكان قريبا من كل اجلامعات ومت اختيار 

ح����ي الدقي الذي تقع في����ه االرض ليقام 
عليها السكن.

ما تقييمك لدور االحتاد الوطني بالقاهرة 
وماذا عن زيادة املخصصات املالية؟

اقدر دور االحتادات الوطنية بشكل عام 
وفرع مصر بش����كل خاص النه من اقدم 
االحتادات ويلعب االحتاد دورا مهما ومكمال 
لدور وزارة التعليم العالي ويقوم باستقبال 
الطالب اجل����دد في احتفال كبير يحضره 
سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد وعدد من 
اعضاء مجلس االمة وكبار الشخصيات كما 
يقدم كل اخلدمات للطلبة من اس����تخراج 
كارنيهات ولديهم ايض����ا مكاتب عقارية 
واخرى لتأجير السيارات وكل املعلومات 
التي يحتاج اليها، اما املخصصات املالية 
فستتم زيادتها وسيصدر القرار بذلك قريبا، 
مشيدا في الوقت ذاته بدور املستشار الثقافي 
عيسى االنصاري والذي تسلم مهام منصبه 
مؤخرا واهتمامه ورعايته البنائنا الطلبة 
حلل كل مش����اكل االلتحاق ودفع الرسوم 

والتس����جيل وغيرها من مشاكل الطالب 
وامللحق الثقافي د.عوض العنزي.

ماذا ع��ن اهمية ربط مخرج��ات التعليم 
بسوق العمل؟

التنوع في مخرجات التعليم مبا يتناسب 
ومتطلبات العصر اصبح ضرورة ملحة 
خاصة في ظل الثورة العلمية واملعلوماتية 
التي يشهدها العالم وعندما يدرس الطالب 
ف����ي كل جامعات العالم س����يصبح لدينا 
مخرجات يحتاج لها السوق، واضاف ان 
التعليم خارج الكوي����ت يضيف للطالب 
الكثير من اخلب����رات والتجارب ويحتك 
باآلخرين ويستفيد منهم، مشددا على اهمية 
وضرورة التعليم باخلارج حتى لو كان 
املجتمع يوفر للطال����ب كل االحتياجات، 
وق����ال ان مص����ر حتتضن اع����رق واكبر 
واحدث اجلامعات اال ان لديها عددا كبيرا 
من البعثات التعليمية باخلارج وذلك حلاجة 
سوق العمل الى مخرجات تعليم تواكب 

املتغيرات.

كيف تنظر الى جتربة اجلامعات اخلاصة 
ونصيب الكويت منها؟

جتربة القطاع اخلاص في مجال التعليم 
اجلامعي تعد من التجارب اجلديدة على 
مجتمعاتنا العربية القدمية بالنسبة الميركا 
الدول االوروبي����ة وتعد ناجحة  وبعض 
جدا بل من افضل اجلامع����ات االميركية 
اجلامعات اخلاصة والن التجربة حديثة 
نسبيا بالنسبة لدولنا العربية لذا يجب 
تقييمها ومراقبتها حتى ال تخرج عن اطار 
الهدف من انشائها وهي مخرجات تعليم 
جديدة ذات جودة عالية، وال تعارض انشاء 
اجلامعات اخلاص����ة أو فروع للجامعات 
العريقة ما دامت تتوافر فيها الش����روط 

اخلاصة بالترخيص لالنشاء.
ما اس��باب اقتصار جامع��ة الكويت على 

ابنائها فقط؟
جامعة الكويت منذ انشائها كانت تقبل 
عددا من أبناء الوافدي����ن ونظرا لالقبال 
الشديد مت تقنني قبول الوافدين وتقلص 

العدد الى 5% فق����ط منهم البناء العاملني 
باجلامعة من اكادمييني واساتذة ومنح من 
وزيرة التعليم ومنح من اجلامعة وعدد 
من املؤسسات التعليمية بشرط اال يتجاوز 
كل هذا 5%، كما ان كليات اجلامعة تشهد 
تطورا ويس����عى كل منها للحصول على 
االعتماد االكادميي من املؤسسات العاملية 
وقد حصلت كلية العلوم االدارية والتي كنت 
 ،»AATSA« استاذا بها على اعتماد اكادميي من
ووجه السعد في ختام حواره ل� »األنباء« 
رسالة البنائه وبناته من الطلبة بان عليهم 
رسالة والبد ان يكونوا خير سفراء للكويت 
وان يستغلوا وقتهم في التحصيل العلمي 
والبحثي واملعرفي، خصوصا ان مصر تعد 
من القالع العلمي����ة واملعرفية مبا تزخر 
به من جامعات ومكتبات عريقة وحديثة 
مثل »مكتبة االسكندرية« ومكتبة جامعة 
القاهرة وعني ش����مس وغيرها والكويت 
تنتظر ابناءها للمساهمة في تطوير وتنمية 

الكويت.

القاهرة ـ هناء السيد
أكد وكيل وزارة التعليم العالي د.خالد السعد ان املكتب الثقافي بسفارتنا 
بالقاهرة يعد من أقدم وأكبر املكاتب الثقافية باخلارج ويلعب دورا مهما في 
رعاية أبنائنا الطالب الدارسني باجلامعات واملعاهد املصرية املختلفة وتقدمي 
جميع اخلدمات اخلاصة بااللتحاق بتلك اجلامعات بل ويتابع مشاكل الطالب 

ويقوم بحلها على الفور، وأشار د.السعــد فــي حــوار خــاص لـ »األنباء« 
على هامش مشاركته مبؤمتر خبراء التعليم العالي بالوطــن العربــي الى 
ان التعاون القائم بني الكويت ومصر يعد من أقدم العالقــات التعليمية بني 
البلدين، مشيرا الى البعثات التعليمية واحتضــان مصــر للعديد من أبناء 
الكويت من الطــالب وكثيــر منهـــم حصــل علــى مراكز مرموقة 

في الدولة، لذا تعــد اجلامعــات املصريــة، خاصة احلكومية، من أعرق 
اجلامعات التي تخرج فيها الرواد قبل إنشاء جامعة الكويت. وأعرب د.السعد عن 
تقديره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي املصري د.هاني هالل واملسؤولني 
لتعاونهم املستمر وتذليل الصعاب من أجل أبنائنا الطالب للحصول على أعلى 

جودة بالتعليم العالي املصري، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

وكيل وزارة التعليم العالي أكد أن سكن الطالبات قضية تاريخية ستحسم قريبًا

ال نعارض إنشـاء جامعة خاصة أو فروع للجامعات العريقة مادامت تتوافر فيها الشـروط الخاصة بالترخيص لإلنشـاء

التنوع في مخرجات التعليم بما يتناسـب مع متطلبات العصر وسوق العمل أصبح ضرورة ملّحة في ظل الثورة العلمية والمعلوماتية

لجان الطالبات باتحاد الجامعة: نشكر 
ثقة الجموع الطالبية وحريصون على خدمتهم

»خريجي الجامعة المفتوحة« يطالبون
بإيجاد حل لعدم اعتماد شهادات تخرجهم

محمد المجر
أصدر جتمع خريجي اجلامعة العربية 
املفتوحة. فرع الكويت بيانا ناشدوا فيه 
رئيس مجلس األمناء صاحب السمو امللكي 
األمير طالل بن عبدالعزيز ومستش���ار 
سموه صاحب السمو امللكي األمير تركي 
بن طالل التدخل حلل قضية عدم توقيع 
شهادات خريجي اجلامعة املعلقة منذ 4 
أشهر لرفض املدير املكلف لفرع الكويت 
التوقي���ع عليها وإرس���الها الى مجلس 

اجلامعات اخلاصة العتماد التخرج.
وقالوا في البي���ان: »على الرغم من 
الضرر النفس���ي الذي حل بنا بس���بب 

السياسات العش���وائية والقرارات غير 
املدروسة التي اتخذها املدير املكلف لفرع 
الكويت بس���بب تأخير ارسال صحائف 
تخرجنا الى مجلس اجلامعات اخلاصة 
وعدم التوقيع على شهادات ملن يهمه األمر 
التي تثبت بأننا بانتظار اعتماد التخرج 
لكي نقوم بتقدميها للجامعات التي قمنا 
مبخاطبتها ملتابعة تعليمنا واالستمرار في 
حتصيلنا األكادميي عبر رسائل املاجستير 
والدكتوراه، مم���ا وضعنا في موقف ال 
نحسد عليه، جند من اجلانب اآلخر ان 
املدير املكلف قد اضرنا ماديا واجتماعيا من 
خالل تأخير تخرجنا والتحاقنا بالتقدمي 

لديوان اخلدمة املدنية، مما أضاع علينا 
فرص وظيفية وخدمة الوطن في مختلف 
احملافل واملؤسسات احلكومية في الوقت 
الذي أضاع على أس���رنا فرصة حتسني 

أوضاعهم االجتماعية.
وتابع البيان: »اننا ومن خالل مراجعتنا 
مكتب اخلريجني الذي أفاد بأنه قام بارسال 
صحائفنا الى مجلس اجلامعات اخلاصة 
قمنا بلقاء األمني العام ملجلس اجلامعات 
اخلاصة د.فريدة العلي التي أكدت لنا انها 
لم تتسلم صحائف التخرج من اجلامعة 
الى تاريخه، فال نعل���م الى متى تخلق 

اجلامعة املشاكل مع الطلبة.

آالء خليفة
توجه���ت جل���ان الطالبات 
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
� فرع اجلامعة بجزيل الش���كر 
والتقدي���ر لكل من س���اهم في 
الدميوقراطي  الع���رس  إجناح 

بجامعة الكويت.
في البداية، ش���كرت نائبة 
البناي )كلية  الرئيس شريفة 
احلقوق( اجلموع الطالبية التي 
ساندت االحتاد وجددت الثقة له 
للعام ال� 32 على التوالي، كما 
شكرت كل من ساهم في إجناح 
الدميوقراطي، وأكدت  العرس 
البناي ان االحتاد سيستمر من 
أجل اس���تكمال مسيرة خدمة 

اجلموع الطالبية.
وأضافت: مما ال شك فيه ان هذا 
املنصب تكليف وليس تشريفا، 
سائلة اهلل ان يوفقهم ملواصلة 
العمل على خدمة الطلبة وحل 
جميع ما يواجههم من مشاكل 
تعرقل مسيرتهم الدراسية وان 

يكونوا خير ممثل لهم.
من جانبها، قالت مسؤولة 
جلنة البرامج واألنشطة باالحتاد 
مها األنصاري في كلية العلوم 
القائمة االئتالفية  ان  اإلدارية، 
ذات التاريخ العريق قد أثبتت 
جدارته���ا للمرة ال���� 32 بأنها 
العمل  ف���ي  الريادة  صاحب���ة 

الطالبي في الكويت.
الفرصة  أنته���ز  وأضافت: 
الى  الش���كر  ألتوج���ه بجزيل 
اجلموع الطالبي���ة والتي كان 
لها الدور األبرز في هذا العرس 
الدميوقراطي السنوي، داعية 
جميع الطلبة والطالبات سواء 

الذين ج���ددوا بيعتهم للقائمة 
االئتالفي���ة او الذي���ن صوتوا 
للقوائم الزميلة بأن يشاركونا 
في عطائهم الالمحدود ويدعمونا 
بتقييمهم البناء واملستمر لعملنا 
واقتراحاتهم القيمة، وذلك ألن 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
ملك جلميع الطلبة والطالبات، 
ودعت املستجدين واملستجدات 
ب���أن يبدأوا مرحل���ة اجلامعة 
باجلد واالجتهاد، مش���يرة الى 
انهم س���يجدون أبواب االحتاد 
مفتوح���ة ألي منه���م في حال 

احتاج ألمر معني.
بدورها شكرت مسؤولة جلنة 
العالقات العامة باالحتاد أبرار 
ش���مس الدين )كلية العلوم(، 
التي جددت  الطالبية  اجلموع 
الثق���ة بالقائم���ة االئتالفي���ة 
للمرة ال���� 32 عل���ى التوالي، 
معربة عن أملها ان تكون سنة 
إجنازات تفيد اجلامعة والطلبة 

وتهيئهم للحي���اة العلمية في 
اجلامعة واحلياة العملية بعد 

اجلامعة.
أما مسؤولة جلنة التدريب 
والتطوي���ر باالحت���اد س���ارة 
الشمري »كلية التربية«، فقدمت 
الشكر للجموع الطالبية وطلبة 
وطالبات اجلامعة الذين جددوا 
الطالبية  الثقة برائدة احلركة 
»االئتالفية« لتكمل مس���يرتها 
من خالل قيادة االحتاد الوطني 

لطلبة الكويت.
وقالت الشمري: نحن بدورنا 
س���نبذل ما بوس���عنا خلدمة 
الطالب، ول���ن ندخر جهدا في 
سبيل ذلك بإذن اهلل، ومن خالل 
جلنتي سأحرص على تقدمي كل 
ما هو ممتع ومفيد في اجلانب 

التطويري والتدريبي.
وبارك���ت مس���ؤولة جلنة 
الشؤون الطالبية باالحتاد هيا 
العويش )كلية البنات( للجموع 

الطالبية على جناح سير العرس 
الدميوقراطي اجلامعي.

وقالت: أشكر كل من ساهم 
في ذل���ك، كما أب���ارك للقائمة 
االئتالفية لفوزها مبقاعد الهيئة 
اإلدارية والتنفيذية في االحتاد 
الكويت للمرة  الوطني لطلبة 
ال� 32، وأشكر طلبة وطالبات 
جامع���ة الكويت عل���ى ثقتهم 
التي س���نضعها وس���اما على 
صدورنا بإكمال مسيرة العطاء، 
وأنا بدوري كمسؤولة اللجنة 
الطالبية سأضع خدمة الطالب 
ومصلحته نص���ب عيني، هذا 
وأدعو الطلبة لعدم التردد في 
إيصال اي استفسار او اقتراح 
الى اللجنة الطالبية، فاالحتاد 
دوم���ا في خدمتك���م، ودعمكم 
تش���جيع لنا، نتمنى للجميع 
التوفيق في املسيرة الدراسية 
اجلامعية والسداد في احلياة 

العملية.

شريفة البناي مها األنصاري

أحد أنشطة الطلبة

حفل شواء

اضاءة الشموع مشاركتان في النشاط

هيا العويش

»األميركية« احتفلت ببدء العام  الدراسي
تحت شعار »علم.. فكر.. ارتقاء«

اقام مكتب الش����ؤون الطالبية 
في اجلامعة االميركية في الكويت 
احتفاال ببدء العام الدراسي اجلديد 
للترحيب بالطلبة املس����تجدين 
وانضمامه����م للجامعة األميركية 
في الكويت بحض����ور 250 طالبا 
ومدعوا في فندق راديس����ون بلو 
ساس. وتضمن احلفل العديد من 
اخلطب التي تدور حول ش����عار 
اجلامع����ة »علم.. فك����ر.. ارتقاء« 
ألقاه����ا كل من رئي����س اجلامعة 
الكويت د.وينفريد  االميركية في 
ثومبس����ون وعمي����د كلية اآلداب 
والعلوم د.ن����زار حمزة وعميدة 
الشؤون الطالبية د.كارول روس، 
كما شارك كل من اعضاء مجلس 
التدريسية واحد  العميد والهيئة 
طلبة اجلامعة املتميزين في تقدمي 
املكونات الرئيسية والرموز التي 
متثل اجلامعة االميركية في الكويت 
كختم وش����عار ومتيم����ة وألوان 
اجلامعة، وقدموا شرحا تفصيليا 
خالل احلفل عن خت����م اجلامعة 
ومكوناته االربعة »الكتاب والقارب 
والصقر والشعلة« الهميتها البالغة 
كرمز مهم للجامعة، وانتهى احلفل 
باضاءة الشموع وتقدمي الشعلة 
التي متث����ل احلرية ومرور ضوء 
املعرفة واحلكمة من جيل الى جيل. 
وخالل االحتفال نظم مكتب احلياة 
الطالبية انش����طة كثيرة ملساعدة 
الطالب على التعرف على مجتمعهم 
اجلديد، منها حفل تعارف الطلبة 
على املدرسني والصورة اجلماعية 
للمستجدين والعديد من االنشطة 
التي اقيمت خارج احلرم اجلامعي، 
وقد أقيمت العديد من االنش����طة 
للترحيب بجمي����ع الطلبة ومنها 
حفل ش����واء ومهرجان لتشجيع 
الطلبة على املش����اركة في أندية 
ومنظمات اجلامعة، ويشجع هذا 
البرنامج على خلق روح الوحدة 
في مجتمع اجلامعة، كما يس����اعد 
الطالب في مرحل����ة انتقالهم الى 

احلياة اجلامعية.

في حفل تضمن شرحًا تفصيليًا عن رموز الجامعة وانتهى بإضاءة الشموع


