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آالء خليفة
صرح مسؤول اللجنة الطالبية باالحتاد الوطني لطلبة 
الكويـــتـ  فرع اجلامعة مبارك احلقان بأنه بعد عقد العديد 
من االجتماعات واللقاءات واملخاطبات الرسمية خالل الفترة 
املاضية بشأن املطالبة بتثبيت مواعيد نزول املكافأة االجتماعية 
للطلبـــة والطالبات باجلامعة واملقترحات املنادية بذلك، مت 
حتديد موعد ثابت لنزول تلـــك املكافأة خالل الفترة من 17 

وحتى 22 من كل شهر.
وأضاف احلقان انه بعد التباحث والتشاور في هذا الشأن 
مع اجلهات املعنية باجلامعة قد مت حتديد هذا املوعد لنزول 
تلك املكافأة في حسابات زمالئنا الطلبة والطالبات باجلامعة، 
علما انه يتم إجراء دورة مســـتندية كاملة فيما بني اإلدارات 
املختلفة للوقوف على حتقيق هذا الطلب من جانب اجلامعة 

التي لم يدخر جميع املسؤولني فيها جهدا.

17 ـ 22 كل شهر موعد ثابت لنزول مكافأة الطلبة

جانب من اخلريجني واخلريجات احملتفى بهم

الكلية احتفلت بتخريج 455 خريجًا من البكالوريوس ودبلوم الهندسة واإلدارة

الفهد لخريجي »األسترالية«: أعانكم اهلل على المرحلة المقبلة 
سواء في متابعة التحصيل العلمي أو دخول سوق العمل 

للعلوم التطبيقية، مبدية فخرها 
في ذات الوقت مبشــــاركة كلية 
الكلية االســــترالية  تســــمانيا 
في الكويت فــــي تقدمي مقررات 
تعليمية رائدة عامليا وشهادات 
دبلــــوم إدارة اعمال معترف بها 
ومعتمدة دوليــــا، وتابعت ربر 
حديثها عن عالقة الشراكة التي 
تربط مــــا بني كلية تســــمانيا 
والكلية االسترالية في الكويت، 
مؤكدة متانة العالقة وتطورها، 
مبينة في هذا الصدد انه مت جتديد 
اتفاق العمل كشركاء ملدة خمس 
سنوات أخرى، معبرة في ذات 
الوقت عن فخرها بخريجي الكلية 
الذين  الكويت  االســــترالية في 
تدرج أسماؤهم جنبا الى جنب 
مع خريجي تسمانيا في الكتاب 

السنوي للخريجني.
من جانب آخـــر قدم اخلريج 
ضاري املنـــاور واخلريجة دانة 
قدورة في الكلمة التي ألقياها نيابة 
عن اخلريجني واخلريجات الشكر 
للهيئة التدريسية في الكلية على 
اجلهود التي بذلت من جانبها مع 
جميع اخلريجني واخلريجات خالل 
الفترة الدراســـية مؤكدين على 

مكانة الكلية في قلوبهم.

املستقبل، وكلنا ثقة بأنكم على 
قدر هذا التحدي واملسؤولية«.

من جانبه قال رئيس الكلية 
االسترالية د.فيشـــي كاري في 
مستهل كلمته مخاطبا اخلريجني 
»ان التخرج يفتح لكم باب خيارات 
عديدة في احلياة بعد أن تعلمتم 
املهارات األساســـية  العديد من 
التي جتعلكـــم جاهزين للعمل 
وتسلحتم مبهارات حول كيفية 
تطبيق الهندسة وتنفيذ االعمال 
التجارية بشكل أفضل«، ونصح 
الثقة  كاري اخلريجـــني بأهمية 
بالنفس واالستماع والتعلم من 
خبرات اآلخرين، مبينا ان كل حجر 
أساس في احلياة يحمل في طياته 
العديد مـــن العقبات واملعوقات 
وكل إخفـــاق أو خطأ هو مبنزلة 
معلم رائع لالرتقاء والوصول الى 
الهـــدف، مضيفا ان التواصل مع 
العلماء وكبار السن والناصحني 
والتعلم منهم من أهم أسس النجاح 

في احلياة املهنية. 
املدير  مــــن جانبها عبــــرت 
التنفيــــذي للتعليم الدولي في 
كلية تســــمانيا للعلوم التقنية 
آن ربر عن ســــعادتها بحضور 
االحتفال كممثل عن كلية تسمانيا 

متميز يســـعى بكل ما لديه من 
خبـــرات تعليمية وتدريبية إلى 
إعداد أجيال قادرة على اختراق 
احلياة العملية بحرفية ومهنية 
عالية، مؤكدا ان »ما يساعد على 
حتقيق هذه األهداف، ذلك الرباط 
الذي أوثقتـــه الكلية بني طلبتها 
وهيئة التدريس، فتطوير املعرفة 
واملهارات لـــن يأتي إال من خالل 

التفاهم والتعاون الوثيق«.
وأضاف الشـــرهان أن الكلية 
لـــن تتوانـــى في  االســـترالية 
جلب أحـــدث املناهج التعليمية 
والتدريبيـــة، وذلـــك من خالل 
جهودها املستمرة في بناء شراكات 
مع أفضل جامعات وكليات التعليم 

املهني على مستوى العالم.
ووجه الشـــرهان تهنئته إلى 
الطلبة والطالبات اخلريجني وقال 
»أود أن أذكركم بالقيم واملبادئ 
التي عايشـــتموها داخل جدران 
الكلية حتى تكون عونا لكم في 

مسيرتكم العلمية والعملية«.
وتابـــع وصيتـــه للطلبـــة 
اخلريجني بقوله »اليوم هو بداية 
رحلة جديدة لكم نحو جناح آخر، 
رحلة جديدة نحو حتد آخر، فأنتم 
متثلون اآلن نصف احلاضر وكل 

الهندســـة واإلدارة وفـــق أعلى 
مستوى علمي ومهني طوال هذه 
الفترة، فإنه كشف في ذات الوقت 
أن خطط التطوير الطموحة لدى 
الكلية مازالت مستمرة، ومعايير 
اجلودة لديها مازالت تعكس أفضل 

املمارسات العاملية لطلبتها.
وأشار الشرهان إلى أن السياسة 
التعليمية في الكلية تعتمد على 
مجموعة من األســـس واملعايير 
التي تضمن تأهيل كوادر طالبية 
فعالة ومؤثرة في سوق العمل، 
مبينا أن إعداد هذه الكوادر يتم 
حتت إشراف كادر أكادميي وإداري 

وذكر أن الكلية االســـترالية 
تطورت بامتالكهـــا أحدث مركز 
للمحـــاكاة للمالحة البحرية عن 
طريق برنامج االوفست، مبينا أن 
هذا املركز يساهم حاليا في تطوير 
الكوادر الكويتية من خالل الدورات 
التدريبية التي تنظمها الكلية لكل 
من مؤسســـة البترول الكويتية 
وشـــركاتها التابعـــة، باإلضافة 
إلى العديد من مؤسسات الدولة 

األخرى واملعنية باملالحة.
كما أعرب عن فخره بتخريج 
أكثر من ألفي طالب وطالبة من 
خريجـــي الدبلوم وبكالوريوس 

راعية تتســـم بالدعم واالهتمام، 
وتطوير مؤسسة تعليمية تعنى 
بتطوير وتأهيل أجيال املستقبل 
وفق أحدث العلوم التكنولوجية 

احلديثة«.
وتابع: »خطط التطوير مازالت 
مســـتمرة ولن تتوقف، فالكلية 
فـــي األســـاس بتطوير  معنية 
البشرية وتزويد سوق  الكوادر 
العمل الكويتي مبخرجات تعليمية 
مبنية على مناهج أكادميية مهنية« 
مؤكدا أن ربط السياسة التعليمية 
بخطـــط التنميـــة واملواءمة بني 
مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 
العمل سيعزز من خطة التنمية 
الطموحة للدولة سواء على املدى 
املتوسط أو املدى الطويل، وكشف 
الشـــرهان أن الكلية االسترالية 
ومنذ تأسيسها قامت بالتعاون 
مع شركة االوفست الوطنية من 
خالل برنامج االوفســـت بإنشاء 
قسم هندســـة صيانة الطائرات 
وفق أحدث األجهـــزة واملعدات 
لتخريج طلبة قادرين على العمل 
واالنضمام إلى شركات الطيران 
الكويتية  كاخلطـــوط اجلويـــة 
والطيران املدني وشركات الطيران 

احمللية األخرى.

الهيئة التدريسية في الكلية في 
توفير البيئة التعليمية املناسبة 

للتحصيل العلمي.
أوليـــاء األمور  الفهد  وهنـــأ 
على امتام فرحة التخرج آمال أن 
يفرحوا بهم دائمـــا وجازما بأن 
األبناء يشعرون في نفس الوقت 

بفرح نيل ثقة ورضا ذويهم.
وخاطب الفهد في نهاية حديثه 
اخلريجني قائال: من يقرر منكم 
االلتحاق بســـوق العمل فسوق 
العمل مسؤولية جديدة أعانكم 
اهلل عليها ووطنكم وكويتكم في 
حاجة الى كل يد تبني في املرحلة 
املقبلة، أما من يريد ان يســـتمر 
في حتصيلـــه العلمي، فالعلم ال 
حدود له، متمنيا التوفيق جلميع 
اخلريجني في حياتهم املقبلة ثم 
كانت كلمة رئيس مجلس أمناء 
الكلية االسترالية عبداهلل الشرهان 
أعرب فيها عن فخره بتقدمي جيل 
جديد إلى سوق العمل في الكويت، 
جيل مت إعداده على مستوى مهني 
رفيع موضحا أنه »لطاملا ارتكزت 
رؤية مجلـــس أمناء الكلية على 
تأسيس مؤسسة تعليمية قادرة 
على السمو بقدرات طلبتها، وذلك 
من خالل توفيـــر بيئة تعليمية 

رندى مرعي
 »مناسبتان ينتظرهما اآلباء 
ليفرحوا بأبنائهم وهما التخرج 
والزواج«، وحفل التخرج الثامن 
الذي أقامته الكلية األسترالية في 
الكويت مساء أمس األول كان إحدى 
هذه املناســـبات بالنسبة لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلســـكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد راعي احلفل والذي احتفل 
بتخريج كرميتيه التوأم حيث قال 
في كلمة ألقاها باملناسبة إنه ميثل 
كل أولياء األمور الذين حضروا 
ليفرحـــوا بأبنائهـــم وبناتهم، 
السيما أنه يشاركهم هذه الفرحة 
وذلك بحضـــور الطاقم التربوي 
ومسؤولي الكلية وحشد من أولياء 

األمور.
كمـــا أعرب الفهـــد عن فخره 
بتخرج كوكبة من طلبة وطالبات 
الكليـــة ألنهم جزء مـــن باكورة 
التعليم في اجلامعات اخلاصة، 
مشـــيدا بدور رئيـــس وأعضاء 
مجلس أمناء الكلية في بناء هذا 
الصرح األكادميي وإثراء ســـوق 
العمل الكويتـــي بـ 2000 خريج 
من الكوادر العلمية وبدور أعضاء 

الشـرهان: الكلية أنشـأت قسـم هندسـة صيانة الطائرات وفق أحدث األجهزة والمعـدات لتخريج طلبة قادريـن على العمل وتطـورت بامتالكها مركـزًا للمالحة البحرية

تكرمي أحد اخلريجني الشيخ أحمد الفهد مكرما مايار جابر العلي الشيخ أحمد الفهد متحدثا عن ابنتيه التوأمتني في احلفل

من أجواء الحفل
 قال الش��يخ أحم��د الفهد: أتكلم ليس ك��راع للحفل 
ولكن نيابة عن أولياء األمور حيث لدي توأم بني اخلريجات 

واجلميع أبنائي وبناتي.
 قدم رئيس مجلس أمناء الكلية عبداهلل الشرهان الشكر 
لنائب رئيس الكلية الس��ابق كوثر أبوغزال��ة على جهودها 

الكبيرة خالل فترة عملها بالكلية.
 متيز احلفل بالتنظيم املتقن الذي أعطاه روحا حرفية 

عالية على الرغم من احلضور الكثيف.

جانب من اخلريجات جانب من اخلريجني

)متين غوزال(الشيخ أحمد الفهد متوسطا ابنتيه اخلريجتني فهدة ومرمي


