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عدد طلبة جامعة 
الكويت حاليًا 
38250 طالبًا 
وطالبة مقابل 
1500 أستاذ 

جامعي

د.الركيبي: سكان 
الكويت يسكنون 
في 8% فقط من 

مساحتها اإلجمالية 
مبا يزيد من 

االزدحام املروري

املطيري: 
فرع اجلامعة 

بالكويت يستقبل 
سنويًا آالف 

الطالب ويخّرج 
املئات

خالل املؤمتر الصحافي لتجمع طلبة اجلامعة األمريكية في أثينا

القويعان: شهادات الدارسني في اجلامعة األمريكية بأثينا محور سؤال للحجرف
أثينا، بعدها استكملت جميع 
املتعلقة باالبتعاث  اإلجراءات 
وبعدها صدر قــرار بناء على 
جلنة مشكلة من قبل »التعليم 
العالــي« للنظر في مســتوى 
اجلامعــة األكادميي، وكنا في 
تلك الفترة متواجدين باجلامعة 
اذ ان أعضــاء اللجنة حضروا 
في زيارة خاطفة وسريعة ومت 
التقاط صورة ملبنى اجلامعة. 
وأوضــح املويــل ان أعضــاء 
اللجنة أكدوا لنا كطلبة دارسني 
هناك نقدر بـ 200 طالب أننا لن 
نواجه اي مشــكالت حول هذا 
األمــر وأنه ســيتم إغالق باب 
القبول في هذه اجلامعة، وبعد 
العودة من الدراســة فؤجئنا 
بقــرار يلزمنــا باالنتقــال الى 
جامعــة أخرى علمــا اننا كنا 
على وشــك التخرج، علما ان 
هناك كتابا رســميا من وزارة 
التعليم العالي في اليونان يؤكد 
اعترافهــا باجلامعة، ونطالب 
العالــي« بأبســط  »التعليــم 
حقوقنــا ألننا اتبعنا القوانني 
واللوائح حتــى يتكلل تعبنا 

بالشهادة.
ثامر السليم ٭

في مختلــف اجلامعات خارج 
الكويت لتحقيق الصالح العام، 
ولكنها عندمــا تصدر قرارات 
تضــر بالطلبة وخاصة طلبة 
اجلامعة األمريكيــة في أثينا 
يجــب الوقوف ضد هذا األمر، 
إذ إن هنــاك الكثير من الطلبة 
تضرروا من تلك القرارات التي 
باألساس صدرت بعد التحاق 
الطلبــة باجلامعة وانتظامهم 
بالدراســة، بل حتى أنه هناك 
طلبة كانوا على وشك التخرج.
وأكــد القناعــي ان هنــاك 
انتقائيــة مــن قبــل »التعليم 
العالي« في اعتماد الشــهادات 
إذ إن هناك خريجني من نفس 
اجلامعة مت اعتماد شهاداتهم، 
ويعملــون حاليــا كأســاتذة 
وأعضــاء هيئــة تدريــس في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. من جهته، قال احد 
املبتعثني من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية طارق املويل: في البداية 
وقبل السفر للدراسة توجهنا 
لوزارة التعليم العالي للتعرف 
علــى اجلامعــات املعترف بها 
من قبل »التعليم العالي« ومت 
ترشيح اجلامعة األمريكية في 

األمريكية في أثينا كأســاتذة 
وأعضاء هيئة تدريس لديها، 
فالوضع غير مقبول نهائيا وال 
نرضــى به خاصــة مع توجه 
مجلس األمة لطرح االستبيان 
الذي مت قبل فترة وكانت قضية 
الثالث  الهــم  التعليم تشــكل 

للمواطن الكويتي.
من جهته حتدث عبدالعزيز 
القناعــي فــي بدايــة املؤمتــر 
الصحافي عــن أبعاد القضية 
بالتفصيل مقدما عرضا لبعض 
املراسالت والكتب الرسمية التي 
متت ما بني وزارة التعليم العالي 
الثقافي الكويتي في  وامللحق 
السفارة الكويتية في باريس، 
كونها املســؤولة عــن الطلبة 
فــي أثينا وعرض التناقضات 
التي وردت في تقارير اللجنة 
املشكلة للكشف عن املستوى 
األكادميي للجامعة األمريكية 

في أثينا.
وقال القناعي: نحن نشــد 
القائمــني علــى  أيــدي  علــى 
وزارة التعليــم العالي عندما 
تضــع تصوراتهــا للحفــاظ 
األكادميــي  املســتوى  علــى 
للطلبــة الكويتيني الدارســني 

العالــي التي ترفــض اعتماد 
الشــهادات وجهــة اخرى هي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب التي تؤيد االعتراف 
وتعني بعض خريجي اجلامعة 

علــى هؤالء الطلبــة، مضيفا: 
زودوني الطلبة بورقتني تبني 
مواقف جهتني تابعتني لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
فهنــاك موقف لوزارة التعليم 

في وزارة التعليم العالي لفترة 
طويلة امتدت لـ 3 سنوات فضال 
عن مطالبة الطلبة باملبالغ التي 
قامت بصرفها الدولة لهم أثناء 
الدراسة وهذا ظلم شديد واقع 

عقد جتمع الطلبة خريجي 
اجلامعة األمريكيــة في أثينا 
مؤمتــرا صحافيــا لتوضيــح 
مماطلة وزارة التعليم العالي 
في موضوع اعتماد شــهادات 
الطلبــة والتــي اســتمرت 3 
ســنوات، بحضــور عــدد من 
الطلبة املتضررين من القرارات 
الصــادرة مــن قبــل الــوزارة 

واملهتمني ووسائل اإلعالم.
النائــب د.حســني  وأكــد 
قويعان انه ســيوجه ســؤاال 
برملانيا لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف 
فيما يتعلق باعتماد شــهادات 
الطلبــة خريجــي اجلامعــة 
األمريكية في أثينا، مشيرا الى 
ان الوزير مسؤول عن التخبط 
احلاصل في اجلهات التابعة له 
مثل »التعليم العالي« والهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 

والتدريب.
وقال قويعان: من املؤسف 
جدا انه بدال من تكرمي الشباب 
الذيــن تغربــوا  الكويتيــني 
ودرسوا باخلارج للحصول على 
افضل تعليم وأفضل الشهادات، 
يتم تعطيل اعتماد شهاداتهم 

د.حسني قويعان في مقدمة احلضور

د.موضي احلمود تتسلم التكرمي من د.نايف املطيري

أكدت أن النادي سيشكل شبكة للتواصل في احلياة املهنية

احلمود دشنت نادي اخلريجني: ثروة الوطن 
احلقيقية في االستثمار البشري للكوادر الوطنية

دشــنت مديــرة اجلامعــة 
العربيــة املفتوحــة د.موضــي 
احلمــود نــادي خريجــي فرع 
املفتوحــة  العربيــة  اجلامعــة 
بالكويــت بحضور مدير الفرع 
د.نايــف املطيــري ولفيف من 
أعضــاء هيئة تدريس اجلامعة 
واخلريجــني، واســتهلت مدير 
املفتوحــة  العربيــة  اجلامعــة 
د.موضي احلمود احلفل بكلمة 
قالت فيها يسرني ان أنقل لكم 
حتيات صاحب الســمو امللكي 
األمير طالل بن عبدالعزيز رئيس 
مجلس األمناء الذي يبارك لكم 
إشهار نادي اخلريجني، وأنا على 
ثقة بأن فرحة سموه ال تقل عن 
فرحتكــم وهــو يــرى خريجي 
املفتوحــة  العربيــة  اجلامعــة 
يجتمعون مــرة أخرى في هذا 
الكيان اجلديد، فخريجونا دائما 
لهــم معزة ومكانــة خاصة في 
قلوبنا جميعا بصفة عامة وقلب 
رئيس مجلس األمناء بصفحة 
خاصــة، ويعدكــم كمــا طلبتم 
بزيــارة خاصــة في املســتقبل 
ليشــارككم الرؤى والتطلعات 
التــي حتملونهــا معكــم وعبر 

ناديكم لتطوير مجتمعاتكم.
وأضافــت احلمــود قائلــة: 
فرحتي ال توصف وأنا أرى تلك 
الكوكبة الرائعة من خيرة أبنائنا 
اخلريجني من دفعات متتالية من 
اجلامعة، ذلك النبت الطيب الذي 
رعته اجلامعة بكل ما متلك من 
جهد مادي وأدبــي حتى اكتمل 
عوده ونرى ثمرة ذلك النبت في 
تلك الوجوه الشابة التي عليها 

عبء النهوض بالوطن لتكملة 
مسيرة األجيال التي سبقتهم.

وخاطبــت احلمود خريجي 
اجلامعة قائلة: إن ثروة الوطن 
احلقيقية ليست في املال، ولكن 
أنتم الثروة احلقيقية لرفعة هذا 
الوطن وتقدمه وبفضل سواعدكم 
وعقولكم الفتية سوف ينهض 
بــإذن اهلل تعالي ويصل إلى ما 
نصبــو إليه من رفعــة وتقدم 
وســتظلون فــي عيوننا محل 
فخــر واعتــزاز، الفتــة الى ان 
نــادي اخلريجــني لــن يقتصر 
على جانب التواصل والتعارف 
االجتماعي فقط رغم أهمية ذلك 
اجلانب، ولكنه أيضا ســيكون 
جســرا لنقــل وتبــادل املعرفة 
التي اكتسبتموها واخلبرة التي 
حققتموها فــي مواقع أعمالكم 
إلى زمالئكم، وهو يشكل كذلك 
شبكة للتواصل )Network( مهمة 
وضرورية للتقــدم في احلياة 
املهنيــة، فهــو بيئــة حاضنــة 

وواعدة للتطوير الوظيفي املتميز 
خلريجي اجلامعة، والعمل على 

تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
من جانبــه، قــال مدير فرع 
اجلامعة العربية املفتوحة د.نايف 
املطيري ان فرع اجلامعة العربية 
املفتوحة بالكويت أصبح من أهم 
اجلامعات اخلاصة في هذا البلد 
الطيب، وهو يســتقطب سنويا 
آالف الطالب ويخرج املئات منذ 
تخرجــت أولى دفعاته في العام 
اجلامعــي 2007/2006 وحتــى 
اآلن. مشيرا الى ان خريجي فرع 
اجلامعة أخذوا أماكنهم الطبيعية 
فــي املجتمع، فــي التخصصات 
املختلفة التي برعوا بها، فمنهم 
من تبوأ أعلى املراتب ومنهم من 
وجد العمل املناســب له أو عدل 
مــن وضعه الوظيفي ومنهم من 
شق طريقه إلى الدراسات العليا 
في أرقى اجلامعات العاملية ومنهم 
من عاد من تخصصه ليكون زميال 
لنا في هيئة التدريس. وفي كلمة 
اخلريجني، قال ممثل أعضاء هيئة 
التدريس بفرع الكويت في مجلس 
اجلامعة العربية املفتوحة اخلريج 
احمد الشمري ان نادي خريجي 
اجلامعة هو فرصة ثمينة لتجديد 
عالقة اجلامعة بخريجيها الذين 
تفخر اجلامعــة بإجنازاتهم بعد 
التخرج وســنوات العمل، وهو 
وسيلة إلى تعزيز عالقة التواصل 
مــع اخلريجني واالســتفادة من 
خبراتهم وأيضا تزويدهم بآخر 
املستجدات األكادميية في اجلامعة.

آالء خليفة ٭

 الداعية احمد القطان في مقدمة احلضور

»شباب القدس« نظمت مهرجانًا خطابيًا 
احتجاجاً على حمالت تهويد القدس

 نظمــت رابطــة شــباب 
الوطني  القــدس واالحتــاد 
لطلبة الكويت - فرع اجلامعة 
مهرجانهــا اخلطابي لتنديد 
التهويدية امس  باحلمــالت 
االول فــي مقر احتاد الطلبة 

باخلالدية.
 في البدايــة قال خطيب 
املســجد األقصــى الداعيــة 
الشــيخ احمد القطان ان ما 
يحدث من محاوالت تهويدية 
للمســجد االقصــى ال ميكن 
السكوت عنه او الرضوخ له، 
داعيا الى احلفاظ على ثالث 
القبلتني ومسرى املصطفى 
صلوات ربي وســالمه عليه 

املسجد االقصى.
 واضــاف ان الصهاينــة 
عاثــوا فســادا فــي االرض 

واغتصبوا حرماتنا واهلنا، 
مشيرا الى ان األمة تعرضت 
ألزمات عديدة لكن اهلل تعالى 
جناها، الن اهلل يريد اخلير 
لهذه االمــة لترث هذا الدين 
وهذه االرض، والن اهلل اختار 

املسلمني ليكونوا خلفاء اهلل 
علــى االرض، فالعديــد من 
احلضارات قد بادت، لكن هذه 
االمة مكرمة وعلينا استشعار 
املسؤولية لنحمل هذا الدين.
 وتوجه الشــيخ القطان 
بالشــكر إلى طلبــة االحتاد 
الوطني في جامعة الكويت 
وإلى رابطة شــباب القدس 
الذين نظموا هــذا املهرجان 
املبــارك الــذي أحيــا قضية 
القدس واألقصى، مشيرا الى 
اننا جددنا املعاني التي كنا 
نصدع بها على منبر الدفاع 
عن األقصى ورحم اهلل الفاحت 

صالح الدين.

ثامر السليم ٭

سعود سالم د. صبيح املخيزمي وم. علياء الفارسي ود. فهد الركيبي خالل الندوة  

خالل ندوة »سياسة القبول واملشاكل املرورية بجامعة الكويت« 

د.املخيزمي: وضع اجلامعة العام احلالي أفضل 
من العام املاضي ونسبة الطالب إلى األستاذ بلغت %26

اكد عميد القبول والتسجيل 
الكويــت د.صبيح  بجامعــة 
املخيــزمي ان وضــع جامعــة 
الكويت العــام احلالي افضل 
بكثيــر مــن وضعهــا العــام 
املاضــي، مشــيرا ان نســبة 
الطالب الى االستاذ في العام 
اجلامعي احلالي 2014-2013 
بلغت 26% حيث بلغ عدد طلبة 
جامعة الكويت حاليا 38250 
طالبا وطالبة مقابل 1500 استاذ 

جامعي. 
جــاء ذلــك خــالل نــدوة 
»سياســة القبول واملشــاكل 
املروريــة بجامعــة الكويت« 
التــي نظمتها جمعية اعضاء 
التدريــس بجامعــة  هيئــة 
الكويــت مســاء امــس االول 
بنادي اجلامعة بحضور رئيس 
اجلمعية د.محمد اخلضر وعدد 
من اساتذة اجلامعة . وحتدث 
املخيــزمي عن تطور النســب 
الدنيا فــي القبول باجلامعة، 
الفتا الى انه في العام اجلامعي 
1987/ 1988 بلغت نسبة القبول 
في القسم العلمي 62.20% وفي 
القسم االدبي 68.40%، اما في 
العــام اجلامعــي 1998/1997 
فبلغت النسب الدنيا للقبول 
في القســم العلمي 67% وفي 
القســم االدبي 73% وفي عام 
99/98 بلغــت النســب الدنيا 
للقبــول فــي القســم العلمي 
67% وفي االدبي 75%، اما في 
عام 2002/2001 فبلغت النسب 
الدنيا للقبول في القسم العلمي 
70% وفي القسم االدبي %78 

وكشف املخيزمي ان مجلس 
اجلامعة في اجتماعه الذي عقد 
بتاريخ 21 مايو املاضي وافق 
على رفع نسب القبول بدءا من 
العام اجلامعي 2015-2016 الى 
75% في القسم العلمي و%80 

في القسم االدبي.

وطالــب املخيــزمي وزارة 
التربيــة باعــادة النظــر في 
خريجي الثانوية العامة حتى 
يكونوا مؤهلني بشــكل اكبر 
الكويت،  لاللتحاق بجامعــة 
موضحا ان آلية طرح املقررات 
املشتركة في الكليات ستساهم 
فــي التخفيف مــن االزدحام 
املروري وستعطي انسيابية 
في التنقل بني مواقع الكليات.

ومن ناحيتها قالت م.علياء 
الفارسي من مكتب نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط: قام قطاع 
التخطيــط بجامعــة الكويت 
بوضــع اســتراتيجية كاملة 
للحركــة املروريــة واملواقف 
اجلامعية لــكل حرم جامعي 
وتطبيقها من روافع وعالمات 
مروريــة ارضيــة وتوزيــع 
املواقــف علــى مراكــز العمل 
والكليات وتنظيمها باالضافة 
الــى انه قــد مت عمل دراســة 
مرورية على موقع اخلالدية 
عام 2003 والتي كانت من اهم 
توصياتها عدم انشاء مواقف 
متعــددة االدوار فــي املنطقة 
ملا لها من اثار ســلبية تفوق 
ايجابياتها، حيث كانت مواقع 
اخلالدية غير مستغلة بالكامل 
حينها، كما مت العمل على اعادة 
تصميــم العديد مــن املواقف 
في جميع املواقــع اجلامعية 
مبا نتــج عنــه رفــع الطاقة 
االستيعابية ملواقف السيارات 
بشــكل ملحــوظ واصبحــت 
العملية اكثر تنظيما واتسمت 
حركة السيارات باالنسيابية.

وتابعت قائال: كما قام قطاع 
التخطيط بوضع املواصفات 
الســيارات  اخلاصة مبظالت 
ومتت مخاطبة ادارة االنشاءات 
والصيانــة بجامعــة الكويت 
وااليعاز مبــا يلزم لتخطيط 
جميع مواقف السيارات داخل 
اســوار اجلامعة، وقام قطاع 

التخطيــط بدراســة حركــة 
الطلبة داخل املواقع اجلامعية 
لتحديد مواقع ممرات املشاة ثم 
قام بوضع املواصفات اخلاصة 

ملظالت ممرات املشاة. 
الفارســي عدة  واقترحت 
حلول مقترحة حلل املشكلة 
املرورية منها تعزيز باصات 
الطلبة والرفع من كفاءة ادائها 
وحتســني جدولهــا الزمنــي 
باالضافة الــى احياء احلملة 
التوعويــة لتشــجيع الطلبة 
علــى النقــل اجلماعي فضال 
عــن تعزيــز عمــل الباصات 
اخلاصة بنقــل الطالبات من 
والى منازلهن وتوفير خدمة 
الباصــات لنقل املوظفات من 

والى منازلهم، 
 من جهتــه اوضح د. فهد 
الركيبي من قســم الهندســة 
الهندســة  بكليــة  املدنيــة 
والبترول بجامعة الكويت ان 
مشكلة االزدحام املروري هي 
ظاهرة عامليــة، الفتا الى انه 
بالنظر الــى خريطة الكويت 
جنــد ان فــي الدائــري االول 
فقط متر ما بني 500 الف الى 
550 الف ســيارة وتزداد في 
فترة الذروة الصباحية ما بني 
الساعة الـ7 الى الـ8 والنصف 

صباحا.
وحتدث الركيبي عن اسباب 
مشكلة االزمة املرورية قائال 
هناك عدة عوامل ساهمت في 
تفاقم املشكلة منها: انخفاض 
مســتوى النقل العــام وعدم 
وجود طرق تخدميية بالطرق 
الطــرق  الســريعة ووجــود 
السريعة في املناطق املزدحمة 
باالضافة الى وجود منشــآت 
حكومية وجتارية في مناطق 
حضريــة وحتويــل الســكن 
اخلاص الى استثماري وبناء 
مجمعات وعمارات سكنية غير 
مكتملــة اخلدمــات باالضافة 
الى االســباب اخلاصة بقائد 
الســيارة ومنها عدم االلتزام 
بقانون املــرور وعدم وجود 

الوعي الكافي.
ولفت الركيبي الى ان سكان 
الكويت يسكنون في 8% فقط 
من مساحة الكويت االجمالية 
مبا يزيد من االزدحام املروري 
باالضافة الى املشاكل املوجودة 
في املخطط الهيكلي للكويت.
واوضــح الركيبي ان منو 
اعداد املركبات حسب املخطط 
الهيكلي الثالث يبلغ 3% وان 
منو اعــداد املركبات يبلغ %8 
ســنويا، موضحا ان 85% من 
الطــرق احلاليــة وصلت الى 

الطاقة التصميمة .
آالء خليفة ٭

من أجواء احلفل
٭ قدم فقرات احلفل الزميل اإلعالمي سامي الفضلي.

٭ متيز احلفل بروعة التنظيم فشكرا إلى رئيس قسم 
العالقات العامة واإلعالم باجلامعة العربية املفتوحة غازي 

العنزي.
٭ مت عرض فيلم وثائقي حول نشأة اجلامعة العربية 

املفتوحة بفروعها املختلفة بالدول العربية تضمن كلمة 
لرئيس مجلس األمناء األمير طالل بن عبدالعزيز وكلمات 

لعدد من خريجي اجلامعة.
٭ مت تكرمي رئيس جلنة التحضير حلفل إشهار نادي 

خريجي فرع اجلامعة مساعد مدير الفرع للشؤون 
األكادميية د.عبداهلل العجمي.

٭ دعا فرع اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت الى املشاركة 
في تصميم شعار نادي اخلريجني من خالل إرسال تصميم 
الشعار عبر إمييل النادي alumni@aou.edu.kw في موعد 
أقصاه يوم السبت 30 نوفمبر وسيتم اختيار الشعار من 
خالل جلنة إطالق نادي اخلريجني في فرع الكويت، حيث 

سيخصص جائزة قيمة للتصميم الفائز باإلضافة الى 
اعتماده كشعار رسمي للنادي.

القبول بلغة األرقام 
حتدث عميد القبول والتسجيل بجامعة 

الكويت د.صبيح املخيزمي خالل الندوة عن 
االعداد التي كان من املقرر قبولها بجامعة 

الكويت منذ العام اجلامعي 2008-2007 
واالعداد التي مت قبولها بالفعل وعدد 

االساتذة موضحا ان:
- في العام اجلامعي 2007-2008 كان من 
املقرر قبول 4910 طالب ولكن مت قبول 
5329 وعدد اعضاء هيئة التدريس بلغ 

.1292
- وفي العام اجلامعي 2008-2009 كان من 
املقرر قبول 5005 طالب ومت قبول 5828 

وعدد اعضاء هيئة التدريس بلغ 1296.
- وفي العام اجلامعي 2009-2010 كان من 

املقرر قبول 5100 طالب ومت قبول 6881 
وعدد اعضاء هيئة التدريس بلغ 1299.

- وفي العام اجلامعي 2010-2011 كان من 
املقرر قبول 5200 طالب ومت قبول 8231 

وعدد اعضاء هيئة التدريس بلغ 1308.
- وفي العام اجلامعي 2011-2012 كان من 
املقرر قبول 5290 طالبا ومت قبول 9732 

وعدد اعضاء هيئة التدريس بلغ 1343.
- وفي العام اجلامعي 2012-2013 كان من 
املقرر قبول 5385 طالبا ومت قبول 10408 

طالب وبلغ عدد االساتذة 1373.
- وفي العام اجلامعي احلالي 2014-2013 

كان من املقرر قبول 5485 طالبا ومت قبول 
8916 طالبا وبلغ عدد االساتذة حوالي 1500.


