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ملتقى املرأة التاسع يوصي بدعم النساء للوصول إلى البرملان
اختتم مركز دراســات وأبحاث املرأة في كلية العلوم 
االجتماعية بجامعة الكويت أعمال ملتقى املرأة التاســع 
بالتعاون مع البرنامج االمنائي لألمم املتحدة حتت شعار 
»تطبيق الهدف اخلامس للتنمية املســتدامة: االجنازات 
والتحديات على الصعيد اإلقليمي« والذي أقيم حتت رعاية 
وزيرة الدولة للشــؤون االقتصادية مرمي العقيل خالل 
الفترة من ١١ إلى ١3 اجلاري في قاعة املؤمترات مبسرح 
الشيخ عبداهلل اجلابر الصباحـ  احلرم اجلامعي الشويخ.
وتوصــل القائمون على هذا امللتقــى إلى العديد من 

التوصيات وهي:
٭ مكافحة العنف ضد املرأة.

٭ العمــل على إجناز قوانــن مكافحة العنف ضد املرأة 
على ضوء القوانن املوجودة في عدد من الدول وغيابها 

في دول أخرى
٭ حماية املرأة ضد ممارسات التنمر والعنف على شبكات 
التواصل االجتماعي ورصد املمارسات اإلعالمية ملنعها 

من تصوير املرأة بصورة سلبية.
٭ تنقيح القوانن املتعلقة باحلد األدنى لســن الزواج، 

والعنف ضد املرأة.

٭ تعزيز التمكن السياسي واالقتصادي.
٭ دعم البرملانيات ومساعدتهن على الوصول إلى املقاعد 
البرملانية رغم صعوبة الطريق خاصة في مجال القوانن 

والتشريعات.
٭ رصد التحديات في مجال »القيادة التحولية« وحتديد 

التدابير املطلوب اتخاذها ملعاجلة هذه التحديات.
٭ دراســة القوانن وتنقيح مــا يلزم من البنود في هذا 

املجال.
٭ دراسة نظام »الكوتا« والتجارب الناجحة في تطبيقه 

مع االهتمام باإلدارة الوسطى في جميع القطاعات.
٭ تعزيز محركات التغيير الرئيسية من خالل ممارسة 
املرأة حلقوقها في التصويت، وممارسة حرية االختيار 

وضمان سالمتها.
٭ دعم إشراك املرأة في جميع املجاالت السياسية واحلصول 

على الفرص التمويلية لتمكينها اقتصاديا وسياسيا.
٭ زيــادة وعــي املقترعــن بقصص جناح املرشــحات 

البرملانيات وعبر ترشيح من ميكنه دعم املرأة.
٭ دعم والتنســيق والتعاون من أجل وصول العنصر 

النسائي للوصول إلى املناصب القيادية.

٭ دفع القطاع اخلاص لالهتمام بالشرائح املختلفة في 
املجتمع حتقيقا للمساواة بن اجلنسن.

٭ توفير الفرص التدريبية للسيدات وتعديل القوانن 
واللوائح دعما لتمكن النساء.

٭ تعزيز دور القطاع املصرفي لدعم متكن املرأة.
٭ إبراز دور القدوات في إحداث التغيير لدعم متكن املرأة.

٭ تعزيز ممارسة املرأة حلقوقها في استغالل واالستفادة 
من الفرص التعليمية والفرص الوظيفية واملساواة.

٭ تعزيز جمــع البيانات وحتليلها ألغراض دعم صنع 
السياســات العامة واتخــاذ القرارات وإحــداث التغيير 

املطلوب لدعم متكن املرأة.
٭ تعزيز موثوقية البيانات واستخدام منهجية موحدة 
ومتفق عليها في املنطقة العربية في جمع البيانات، ابتداء 
مــن ٢٠٢٠ على ســبيل املثال، باإلضافة إلى االســتعانة 
بجهود منظمات أممية ومنظمات املجتمع املدني في هذا 

املجال وكذلك اجلامعات، مثل جامعة الكويت.
٭ أهمية اإلعالم وثقافة اإلعالمين في زيادة الوعي عن 
متكــن املرأة وأهمية دعمها وخاصة في القضايا التي ال 

يتم التحدث عنها غالبا.

الكلية تضم حاليًا 8 برامج بكالوريوس و4 للماجستير وأنشأنا مركزًا لإلبداع واالبتكار متاشيًا مع توجهات اجلامعة نحو دعم اجلانب اإلبداعي واالبتكاري لدى منتسبي اجلامعة

لدينا مقترح إلنشاء وحدة تدريب املوارد البشرية واالنتقال إلى مدينة صباح السالم اجلامعية مت بسهولة ويسر رغم التحديات

لدينا اتفاقيات تعاون مع 18 جامعة عاملية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وحريصون على تنظيم األنشطة واملؤمترات الهادفة
الكلية خّرجت 500 طالب وطالبة العام املاضي ولدينا تدريب ميداني للطالب على مدار العام ومكتب ملتابعة شؤون اخلريجني

ننظم ملتقى بحثياً سنوياً ونعكف حالياً على إعداد التقرير النهائي لتجديد االعتماد األكادميي للفترة من 2020 إلى 2025

أجرت احلوار: آالء خليفة

في البداية نود إعطاءنا نبذة 
عن كلية العلوم اإلدارية 
وابرز التخصصات التي 

تقدمها حاليا للطلبة؟
٭ كليــة العلــوم اإلداريــة 
بجامعــة الكويــت تعــد من 
أقدم الكليات بجامعة الكويت 
حيــث تأسســت عــام ١٩67 
وكانت تسمى بكلية التجارة 
واالقتصاد والعلوم السياسية 
ومت تغيير مسمى الكلية عام 
١٩٩٥ إلى كلية العلوم اإلدارية، 
والكلية تضم 6 ألقسام علمية 
و8 تخصصات فــي مرحلة 
البكالوريوس تشــمل إدارة 
األعمال واحملاسبة واالقتصاد 
والتمويل واملنشــآت املالية 
ونظم املعلومات، باإلضافة 
إلى اإلدارة والتسويق واإلدارة 
العامة وإدارة العمليات، كما 
أن الكلية تضم 4 برامج على 
مســتوى املاجســتير وهي 
برامج املاجســتير في إدارة 
األعمال واالقتصاد واحملاسبة 

والتمويل.

كم عدد طالب وأساتذة كلية 
العلوم اإلدارية؟

٭ الكلية تضم ما يزيد على 
3 آالف طالــب وطالبــة كما 
ان الكليــة تضــم ١٢٠ عضو 
هيئــة تدريس فــي مختلف 
التخصصات، باإلضافة إلى 

١٥٠ موظفا.

أعلنتم سابقا عن نقص عدد 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

فهل هناك جديد في هذا 
األمر؟

٭ بالفعل هناك نقص في عدد 
أعضاء هيئة التدريس ونأمل 
تخفيض نســبة الطلبة إلى 
نسبة أعضاء هيئة التدريس 
وهو معيــار هام تنظر اليه 
اجلامعات العاملية وبالتالي 
فال بد من زيادة عدد أعضاء 
التدريــس بالكليــة  هيئــة 
ونحــاول دومــا اســتقطاب 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 

املتميزين.

كيف تقيمون جتربة االنتقال 
للمباني اجلديدة مبدينة 
صباح السالم اجلامعية؟

٭ االنتقال إلى مدينة صباح 
السالم اجلامعية حلم اصبح 
الطلبــة  حقيقــة، وجميــع 
واألســاتذة واملوظفن كانوا 
يحلمون دوما باالنتقال الى 
احلــرم اجلامعي اجلديد مبا 
يتضمنه من مبان ومساحات 
توفر بيئة تعليمية متميزة، 
وقــد مت االنتقــال فــي وقت 
قياسي وكانت هناك الكثير 
مــن التحديات ولكن بفضل 
اهلل بتكاتف اجلهود والتعاون 

للجامعات مبشاركة اجلامعات 
احمللية واخلليجية، وحرصنا 
كذلك على تنظيم ملتقى بحثي 
سنوي على مستوى الكلية 
لباحثــي الكلية واملشــاركة 
ممتازة ونرى اليوم طلبات من 
بعض املؤسسات األكادميية 
بهــذا  للمشــاركة  احملليــة 
امللتقى، باإلضافة إلى حرص 
الكلية على تنظيم امللتقيات 
والندوات طيلة العام الدراسي 

في مختلف القضايا.

وما أبرز اخلطط التطويرية 
املوضوعة على أجندة عملكم 

الفترة احلالية؟
٭ نحرص دوما على التطوير 
الدراسية  املســتمر للبرامج 
وأنشطة الكلية كما ان الكلية 
مســتمرة فــي ســعيها نحو 
التطوير املســتمر على كافة 
األصعدة وقد مت مؤخرا إنشاء 
عــدة مراكز فــي الكلية منها 
مركز اإلبداع واالبتكار والذي 
يتماشــى مع توجه اجلامعة 
بشــكل عام في التركيز على 
اإلبداع واالبتكار الســيما ان 
تخصصات الكلية تتماشــى 
مع احتياجات ســوق العمل 
السيما في مؤسسات القطاع 
اخلــاص، حيــث ان القطــاع 
اخلــاص اليوم فــي الكويت 
يركز علــى اإلبداع واالبتكار 
ســواء على مســتوى السلع 
أو اخلدمــات،  املنتجــات  أو 
لذا فإن كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت على تواصل 
مستمر مع ممثلي سوق العمل 
ونحرص أن تالمس برامجنا 
الدراســية احتياجات سوق 
العمل، والحظنا في السنوات 
األخيــرة أن هنــاك حاجــة 
للتركيز علــى خلق املهارات 
والتفكير االبداعي واالبتكاري 
لدى الطلبــة وحرصنا على 
أن يكون ذلك األمر من ضمن 

أولويات الكلية.
لدينــا خططــا  أن  كمــا 
لتقــدمي برنامــج جديد على 
البكالوريوس وهو  مستوى 
تخصص إدارة املوارد البشرية 
ومت تقــدمي املقتــرح للجنــة 
العلميــة باجلامعــة ونحــن 
بانتظار املوافقــة عليه، كما 
أن لدينا برنامج املاجســتير 
في التمويل اإلســالمي وهو 
حاليــا فــي طــور اإلنشــاء 
وتشــكيل جلنة مشتركة مع 
كلية الشريعة لوضع البرنامج 
بالشكل املطلوب خاصة فيما 
يتعلق باملصرفية اإلسالمية، 
برنامــج  إلــى  باإلضافــة 
املاجستير في اإلدارة العامة 
والذي كان مطروحا في السابق 
كدبلوم عالي في اإلدارة العامة 
ولكن هناك توجها لتحويله 
من برنامــج دبلوم عالي إلى 

برنامج ماجستير.

هذا املجال مع ١8 جامعة عاملية 
في أوروبا وأميركا الشمالية 
وآســيا ونستقطب عددا من 
الطلبة في كل فصل دراسي 
ميضون فصال دراسيا كامال 
بجامعة الكويت وأيضا نقوم 
بإرسال طالب من كلية العلوم 
الكويت  اإلداريــة بجامعــة 
للدراسة في تلك اجلامعات 
وميضون فصال دراســيا أو 
فصلن دراسين مبا يزيد من 
خبراتهم ومهاراتهم واالنفتاح 

على ثقافات جديدة.

نود تسليط الضوء على 
اهتمام عمادة الكلية 

باألنشطة واملؤمترات 
العلمية؟

اإلداريــة  العلــوم  ٭ كليــة 
الكويــت بجانــب  بجامعــة 
النظري  اهتمامها باجلانــب 
واألكادميــي حتــرص كذلك 
على تنظيم األنشطة الثقافية 
واالجتماعيــة املختلفــة كما 
يحرص أعضاء هيئة التدريس 
بالكليــة على املشــاركة في 
العامليــة ومتثيل  املؤمترات 
الكليــة بشــكل مشــرف في 
العامليــة وحترص  احملافــل 
الكلية على تنظيم املؤمترات 
الدولية سنويا وكان آخرها 
اســتضافة مؤمتــر ملنظمــة 
عامليــة فــي اإلدارة العامــة 
وشــهد املؤمتر حضور عدد 
كبير من الباحثن واألكادميين 
من عدة دول عربية وعاملية 
باإلضافــة إلــى مؤمتــر آخر 
خاص باملسؤولية االجتماعية 

٭ جتمعنــا عالقة طيبة مع 
ممثلي الرابطة كونهم املمثل 
الشــرعي لطلبــة وطالبات 
الكليــة وهمــزة الوصل بن 
الطلبة والعمادة ونرحب دوما 
بكل املقترحــات واملطالبات 
ونحاول تلبية احتياجاتهم 

وفقا اإلمكانات املتاحة.

نود احلديث عن الوحدة 
التي مت استحداثها في الكلية 

واخلاصة بتطوير املناهج 
الدراسية؟

٭ نحرص فــي الكلية على 
ترسيخ فكرة العمل املؤسسي 
وقــد مت اســتحداث الوحدة 
منذ 3 ســنوات بهدف التأكد 
مــن ان املناهــج الدراســية 
متماشية مع احتياجات سوق 
العمــل واملعايير األكادميية 
املتعارف عليها ومع افضل 
الدراسية املوجودة  املناهج 

التعاون مع القطاعن العام 
واخلــاص منذ زمــن طويل 
ولدينا مقرر للتدريب امليداني 
يقــوم الطلبــة مــن خاللــه 
بالتدريب في مؤسسات العمل 
املختلفــة في الدولــة، وفي 
الســابق كان يعرض املقرر 
في الفصل الدراسي الصيفي 
ولكن حاليا يتم عرض املقرر 
طيلة العام الدراسي إلتاحة 
الفرصة للطلبــة للحصول 
علــى التدريــب امليداني في 

الوقت املناسب لهم.

نود تسليط الضوء على 
جتديد االعتماد األكادميي 

الدولي لكلية العلوم اإلدارية 
وحتضيراتكم لهذا احلدث 

املهم؟
٭ كليــة العلــوم اإلداريــة 
االعتمــاد  علــى  حصلــت 
األكادميي منذ عام ٢٠٠٥ من 

على مســتوى العالم كما أن 
من مهــام الوحدة التأكد من 
تعلــم الطلبة ألهداف املقرر 
في كل فصل دراسي من خالل 
اختبارات وتقييم يتم عمله 
في نهاية كل فصل دراســي 
ويتم حتليل النتائج ملعرفة 
مــا األمور التــي حتتاج إلى 
تطوير وتعديل في املناهج 

الدراسية. 

هل هناك جديد في مشروع 
إنشاء أكادميية لتدريب 

املوارد البشرية؟
٭ هناك مقترح حاليا إلنشاء 
وحدة تدريب املوارد البشرية 
ضمن مركز التميز في اإلدارة، 
حيث تهتم الوحدة بشؤون 
التوظيــف بجميع أشــكاله 
سواء االستقطاب أو التدريب 
أو االختبار وغيرها من املهام 
وحاليا نحن في طور دراسة 

املقترح.

وهل هناك اتفاقيات تعاون 
أبرمتها الكلية مؤخرا مع 
جامعات عاملية ملزيد من 

التطوير والتعاون املشترك؟
٭ وقعت كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت العديد من 
اتفاقيــات تعاون مع كليات 
وجامعات عاملية مرموقة ملزيد 
من التعاون والتطوير، ولدينا 
برنامج التبادل الطالبي وهو 
األول على مستوى الكويت 
وقد مت تأسيسه في عام ٢٠٠7 
وهو مستمر حتى وقتنا هذا 
ولدينــا اتفاقيات تعاون في 

منظمــة AASB ونعتبــر من 
أولــى الكليات التي حصلت 
على هذا االعتماد في منطقة 
الشرق األوسط، وفي احلقيقة 
ان الكلية تضــم كوكبة من 
األساتذة املتميزين الذين ال 
يألون جهدا جلعل الكلية في 
مصاف الكليات املتقدمة، ويتم 
جتديد االعتماد كل ٥ سنوات 
وعملنا مستمر فيما يتعلق 
بتجديــد االعتماد األكادميي 
ونعكــف حاليا علــى إعداد 
التقرير الذي سيتم تقدميه 
نهاية الشهر اجلاري ملؤسسة 
 AASB االعتمــاد األكادميــي
لتجديــد وصيانــة االعتماد 
األكادميي خــالل الفترة من 

.٢٠٢٠-٢٠٢٥

نود تسليط الضوء على 
عالقتكم بالعمادة مع رابطة 

طلبة العلوم اإلدارية؟

متت العملية بسهولة ويسر.

ما أبرز مشاكل الكلية حاليا 
والتي تعكف على حلها كونك 

عميد الكلية؟
٭ نعمل حاليا على سد كل 
النواقص املوجودة في عملية 
الــى مدينة صباح  االنتقال 
الســالم اجلامعيــة وهنــاك 
تنســيق دائــم بيننــا وبن 
اإلدارة اجلامعيــة واألمانــة 
العامة فــي اجلامعة لتذليل 

تلك الصعوبات.

كم عدد خريجي الكلية العام 
املاضي وهل الكلية حريصة 

على متابعة خريجيها بعد 
التخرج وما انطباعات ممثل 

سوق العمل عن خريجي 
العلوم اإلدارية بجامعة 

الكويت؟
٭ كليــة العلــوم اإلداريــة 
بجامعة الكويت خرجت العام 
املاضي بحــدود ٥٠٠ خريج 
وخريجة، والكلية تضم مكتبا 
للتدريب الطالبي واخلريجن 
ومــن ضمــن مســؤولياته 
متابعــة شــؤون اخلريجن 
والتواصل معهم بعد التخرج.

هل الكلية حريصة على 
التدريب امليداني والعملي 

لطالبها أثناء فترة الدراسة 
بجانب الدراسة النظرية 
وما مدى تعاون اجلهات 

احلكومية واخلاصة في هذا 
املجال؟

الكليــة حريصــة علــى  ٭ 

د.مشاري الهاجري وعدد من قيادات »العلوم اإلدارية« خالل استقبال منتسبي الكلية في بداية العام     )زين عالم( ملشاهدة الڤيديود.مشاري الهاجري خالل اللقاء مع الزميلة آالء خليفة

د.مشاري الهاجري لـ »األنباء«: برامج جديدة 
للبكالوريوس واملاجستير في العلوم اإلدارية

عميد الكلية أشار إلى وجود وحدة خاصة بتطوير املناهج الدراسية وأكد احلرص على التطوير املستمر خلدمة الطلبة

كلية العلوم اإلدارية حريصة على تعزيز الوعي الدميوقراطي لدى طالبها

أعلن عميد كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري، 
عن طرح الكلية لبرامج جديدة على مستوى البكالوريوس واملاجستير، 
مؤكدا احلرص على التطوير املستمر خلدمة الطلبة وتلبية احتياجات 
سوق العمل ومواكبة التطورات احلديثة في املجال األكادميي للكلية.
وأكد الهاجري في حوار خاص لـ »األنباء« أن العمل جار إلعداد 

التقرير اخلاص بتجديد االعتماد األكادميي للكلية وذلك للفترة من 
2020 إلى 2025، مع احلرص على استقطاب أعضاء هيئة التدريس 
املتميزين في تخصصات الكلية املختلفة، الفتا إلى وجود تدريب 
ميداني لطالب الكلية بالتعاون مع مختلف اجلهات، مبوازاة متابعة 

شؤون اخلريجني بعد انتهاء دراستهم والتحاقهم بسوق العمل.

وأشاد الهاجري بعالقة العمادة برابطة طلبة العلوم اإلدارية املمثل 
الشرعي للطلبة مسلطا الضوء على الوحدات ومراكز العمل اجلديدة 
التي سيتم استحداثها قريبا في الكلية، كما عرج على احلديث عن 
اتفاقيات التعاون التي جتمع الكلية باجلامعات العاملية املرموقة، 

موضحا أن هناك اتفاقيات تعاون في مجال التبادل الطالبي مع 18 
جامعة عاملية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

وتطرق اللقاء إلى البرامج التي تدرسها الكلية بالفعل على مستوى 
البكالوريوس واملاجستير والتوجه لإلنشاء وحدة تدريب املوارد 

البشرية، فضال عن االنتقال الذي شهدته الكلية في بداية العام إلى 
مدينة الشدادية، فإلى التفاصيل:


