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«مارينا ميديا» تعّزز توعية خريجي الثانوية بالتخصصات اجلامعية
ثامر السليم وندى أبونصر

نظمت «مارينا ميديا» ممثلة في 
«مارينا إف إم» و«مارينا تي في» 
يوما مفتوحا ألكبر جتمع للجامعات 
اخلاصــة واحلكوميــة املعتمــدة 
فــي الكويــت وتكرميــا للطلبــة 
الناجحني في الثانوية العامة في 
قاعة الشــيخة ســلوى الصباح، 
وذلك لإلجابة عن أســئلة الطلبة 
املتعلقــة بالدراســة فــي الكويت 
باجلامعات احلكومية أو اخلاصة 
كما مت تكرمي ٤٠ طالبا وطالبة من 
أوائل الثانوية العامة، وسط فرحة 
أهاليهم وذويهم وبحضور لفيف 
من األساتذة واملسؤولني في وزارة 
التربية، بحضور الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشــطة في 
وزارة التربيــة فيصــل املقصيد، 
وبحضــور نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي في 
شــركة «جلف سات» هشام أكبر، 
والرئيس التنفيذي لـ«مارينا إف 
إم» اإلعالمي الزميل مهند يوسف، 
والرئيس التنفيذي في «stc» م.مزيد 
بن ناصر احلربي، واملديرة العامة 
التصاالت الشركات في «stc» دانة 
اجلاسم، وفريق من العالقات العامة 

بالشركة.
وعلــى هامش أنشــطة اليوم 
املفتوح، قال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة «غلف سات» هشام أكبر 
إن نشاطنا اإلعالمي متعدد، واليوم 
دورنا كنشاط مجتمعي نركز على 
مساعدة الطلبة وتسهيل لقاءات 
لهم مع جميع اجلامعات ليتعرفوا 
على جميــع الكليات واجلامعات، 
ألنه قــرار مهم لهم بعد ســنوات 
دراســية طويلة ونتمنى للجميع 

التوفيق والنجاح.
ابتكار وريادة

الرئيــس  مــن جانبــه، قــال 
التنفيــذي فــي «stc» م.مزيد بن 
ناصــر احلربــي إنــه إميانــا من 
«stc» بدور قطاع التعليم في دفع 
التقدم والنمو، وانسجاما مع قيمها 
املؤسســية القائمة على االبتكار 
والريادة، وحرصا منها على دعم 
الطالب تواجدت «stc» في احلفل 
بجنــاح خاص أقيــم على هامش 
احلفل، من أجــل تقدمي عروضها 
اخلاصــة واحلصريــة للطلبــة 
اخلريجــني وكذلك للــرد على أي 
استفسارات لدى الطلبة وأولياء 
أمورهم، فضال عن ذلك قامت بنشر 
مقتطفات من احلفل عبر قنواتها 

للتواصل االجتماعي.
وأشار إلى أن املشاركة جاءت 
متاشــيا مع استراتيجية الشركة 
للمسؤولية االجتماعية وحرصها 
الدائــم على التعاون ودعم جميع 
املبــادرات الهادفــة مــن مختلف 
اجلهات احلكومية ملا فيها مصلحة 
للمجتمع احمللي ومتكني الشباب، 
معربا عن سعادته وفخره مبشاركة 
«stc» الطلبة فرحتهم في االحتفال 
 «stc» بالتخرج، قائال: نحرص في
دوما على دعم النجاح والوقوف إلى 
جانب الشباب املجتهد واملبتكر في 
مختلف املجاالت العلمية والعملية، 
ويأتي هذا احلرص إميانا منا بدور 
الشــباب املهم واحليوي في دفع 
تنمية وتطور بلدنا احلبيب، لذا 
فنحن دوما ندعم االبتكار والتميز 
في شــتى املجاالت. وأنتم أبنائي 
الطلبة واخلريجني، عماد هذا الوطن 
وقادة املستقبل. وأنا على ثقة بأنكم 
ستحملون رايته بكل حب وعطاء.
 «stc» وأضــاف احلربي: كانت
وستظل سباقة في دعم املبادرات 
والفعاليات التي تهدف إلى متكني 
جيــل الشــباب وتشــجعهم على 
حتقيــق أحالمهــم وتطلعاتهــم، 
وهو األمر الــذي يعكس مكانتها 
كأحد الشــركات الرائدة في قطاع 
االتصاالت املتقدمة ومتكني التحول 
الرقمي، واعدا مبواصلة «stc» إبراز 
دورها كإحدى مؤسسات القطاع 
اخلاص الرائدة فــي دعم الكوادر 
والكفــاءات املوهوبــة والناجحة 
واملبتكرة مبا يعــود بالنفع على 

املجتمع.
وتابع قائــال: «أتقدم بالتهنئة 

إلــى جميــع الطالبــات والطالب 
املتميزيــن، وفريــق عمــل وزارة 
التربية واملعلمات واملعلمني وفريق 
العمــل في stc، وجميــع القائمني 
على هــذا احلدث علــى جهودهم 
املتواصلة، وأود أن أبارك للجميع 
على هذا التفوق والنجاح، متمنيا 
لهم التوفيق والسداد في املراحل 
التعليمية املقبلة وفي مسيرتهم 

العملية مستقبال».
وأضــاف أن stc لطاملــا عززت 
دورهــا املجتمعي مــن خالل دعم 
الطالب وحديثي التخرج في العديد 
من املناسبات وشاركتهم العديد من 
الفعاليات، حيث دأبت دائما على 
تكرمي الطالب املتفوقني من أوائل 
 stc الثانوية العامة، كما شــاركت
اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة 
في تكرمي الطلبة املتفوقني باإلضافة 
إلى رعايتها الرئيسية حلفل تكرمي 
خريجــي طلبــة التربية اخلاصة 
مؤخرا. ومتاشيا مع استراتيجيتها 
لتمكني واستقطاب الشباب الكويتي 
الطمــوح الذيــن يتناســبون مع 
 stc الثقافــة الديناميكية لشــركة
قامت الشــركة مؤخرا باملشاركة 
فــي العديد من معــارض الفرص 
الوظيفية في اجلامعات الكويتية.

النجاح والتفوق

من جانبه، قال الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشــطة في 
وزارة التربية فيصل املقصيد إنه 
يسعدني أن أقف أمامكم اليوم مثال 
لوزارة التربيــة، نيابة عن وزير 
التربيــة ووزير التعليــم العالي 
والبحــث العلمــي د.علي املضف 
لنحتفــل بتكرمي نخبــة متميزة 
من الطــالب والطالبات املتفوقني 
أوائل املرحلة الثانوية العامة للعام 
الدراســي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وألحمــل 
لكم تهنئة الوزير ألبنائه الفائقني 
والفائقات، متمنيا لهم االستمرار 
على طريق النجاح والتفوق الذي 
رسموه ألنفســهم بوصولهم إلى 

منصة التكرمي اليوم.
وأشــار املقصيد إلى أن تكرمي 
الطلبة املتفوقني من أهم املناسبات 
التي حتتفي بها مؤسسات املجتمع، 
باعتبارهم الثروة احلقيقية للوطن، 
حيث تسعى هذه املؤسسات إلى 
تشجيع املتفوقني، ليكونوا قدوة 
ومثــال يحتذى من قبــل غيرهم، 
وهذا ما تقوم به شركة االتصاالت 
الكويتية (STC) الرائدة في متكني 
التحول الرقمي وتقدمي اخلدمات 
املبتكرة واملنصات املتكاملة للعمالء 
في الكويت كشــريك استراتيجي 
لــوزارة التربيــة ونثمن حرصها 
على التواجــد الدائــم وأقدم لكم 
كل التحيــة والتقديــر لنجاحكم 
وتفوقكم ومتيزكم بالوصول إلى 
هــذا التكرمي، ونحن على يقني أن 
طريق النجاح والتفوق والتميز لم 
يكن سهال بل اعترضته الكثير من 
الصعاب، ولكننا في وزارة التربية 
كنا على ثقة تامة في أبنائنا بأنهم 
قادرون على تخطي هذه الصعاب 
بكل عزمية وثبــات، فأنتم النور 
الســاطع واألمل املشرق لوطنكم 
الكويــت الذي يفتــح لكم ذراعيه 

لتردوا له اجلميل وترفعوا رايته 
في كل امليادين.

وفي اخلتــام ال أجد إال كلمات 
الثناء والتقدير للجميع وإلخواني 
أولياء األمور وإلى وزارة التربية 
التعليمية  وقياداتهــا وهيئاتهــا 
واإلدارية الذين ساهموا في وصول 
هذه الكوكبة من املتميزين والفائقني 
إلى هذا التكرمي، داعيا اهللا تعالي 
أن يدمي علينا نعمة األمن واألمان 
والتقدم واالزدهار وأن يحفظ أميرنا 
الوالد صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد وسمو ولي العهد.
السعي لألهداف والتميز

بدوره، قال الرئيس التنفيذي 
لـ«مارينــا ميديــا» الزميــل مهند 
يوســف: أشــكر فــي البدايــة كل 
شركاء مارينا ميديا الذين قدموا 
تعاونــا بنــاء، توجنــي ألتقــدم 
في هــذه اللحظــات أللقي كلمتي 
ألحبابي الفائقــني والفائقات هذا 
العام، متسائال ونحن نحضر لهذا 
احلفل التكرميي للطلبة الفائقني في 
الثانوية العامة، ملاذا نكرمهم؟ هل 
املسألة مجرد استعراض إعالمي أم 
مجرد حفل ضمن التقاليد، بالنسبة 
لنــا هذا هو أول حفــل نقيمه في 
مجموعة مارينا ميديا، ولذلك كان 
مجرد التفكير بتنظيم احلفل يشعل 
التساؤالت في رؤوسنا، ويضعنا 
في اختبار صعــب، بالنهاية كان 
علينا أن نثابــر وجنتهد لإلجابة 
عن التساؤالت، فوجدنا أن مثابرتنا 
للوصــول لإلجابة هــو بحد ذاته 

إجابة عن كل التساؤالت.

وتابع قائال: املثابرة واالجتهاد 
والسعي نحو األهداف كلها أمور 
تــؤدي إلــى التميــز، ولهــذا كان 
حفل التكــرمي ألنكم مميزون كما 
أن مارينا مميزة وشــركاءها بهذا 
احلفل مميــزون، فاللقاء هو لقاء 
املميزين، والتميز ليس أمرا هينا، 
وكما يقال فإن الطريق إلى التميز 
نادرا ما يكــون مزدحما ولكن ما 
نراه اليوم يؤكد بطالن هذه املقولة 
فهذه الوجوه املضيئة في هذا احلفل 
وبهــذا الكم دليل على أن الطريق 
للتميز أوســع ممــا نتخيل مادام 
هنــاك مثابرة وإميــان بالقدرات، 
واحلقيقة املعروفة لكم وللكل أن 
الوصول للقمة سهل، وان الصعب 
هــو احلفاظ عليهــا، واليوم انتم 
تتوجــون مســيرة ١٢ عامــا مــن 

الدراسة بهذا التميز.
وأشــار يوسف إلى أنه عليكم 
أن تدركــوا أن املســتقبل يفتــح 
أبوابه أمامكم بشــروطه، وسواء 
كنتــم مؤمنني بأنكم قــادرون أو 
غير قادرين فأنتم محقون، ولكن 
عليكــم أن تدركــوا أن إجنــازات 
اليوم كانت مســتحيالت باألمس 
ولــم تكــن لتتحقق لــوال تقدير 
الــذات وحتفيزها، فــال حدود ملا 
تســتطيعون إجنازه مادام هناك 
متالزمة الثقة واحلافز إال احلدود 
التــي تضعونهــا في رؤوســكم، 
فاحلياة مليئة بالصعوبات التي 
ال ميكن قهرها إال بالعزمية القوية 
واإلصرار على بلوغ الهدف، وأنتم 
أظهــرمت بــوادر ملواجهــة القادم، 
فاملنافســة احلقيقية هــي بني ما 

تقــوم بعمله وما أنــت قادر على 
عمله فأنت مقياس نفسك ومتيزك 
هو املعيار. وتابع قائال: إن ستيف 
جوبز قــال وهو يصارع من أجل 
حياته «الوعي بأن وقتنا محدود، 
ومعرفة كيفية استغالله، هذا ما يهم 
حقا، وأنا أقول لكم اليوم إن قانون 
احليــاة ثابت بأن التميز ليس إال 
واجهة لكيفية استغاللكم طاقاتكم 
في رســم حاضركم ومستقبلكم، 
فهنيئا لكم حاضركم املميز وحذار 

من البقاء في احلاضر.
معلومات للخريجني

هذا، وقالت منسقة قسم القبول 
والتسجيل في اجلامعة األسترالية 
بالكويت مرمي العبداهللا إننا نشارك 
في هذا املعرض إلعطاء معلومات 
لطلبة اخلريجني ممن يرغبون في 
التقدم للجامعات والكليات اخلاصة، 
مشيرة إلى أن برامج وتخصصات 
الكلية هي كلية الهندســة وكلية 
إدارة األعمــال  الطيــران وكليــة 
ويندرج حتتها تخصصات الهندسة 
املدنية املهنية والبترول والكهرباء 
واإللكترونيات باإلضافة إلى هندسة 
الطيران وإدارة األعمال والتسويق 

واملوارد البشرية.
وأكــدت أن الوقــت احلالــي 
متاح التقــدمي عن طريق موقعنا 
اإللكتروني عن طريق «األونالين» 
أو عن طريق حضوركم للجامعة، 
الفتة إلى أن النسب املطلوبة ملن 
يرغــب في التقــدم للجامعة على 
حسابهم الشخصي أن يكون الطالب 
حاصــال على معدل ٦٥٪ فما فوق 

للتخصصــات األدبيــة و٦٠٪ فما 
فوق للتخصصات العلمية.

وأشــارت إلــى أن التقدمي كان 
متاحا من خالل البعثات الداخلية، 
والذي يريد االلتحــاق باجلامعة 
ال نتأخــر في إعطائه اإلرشــادات 
وطريقة التقدمي التي تتم عن طريق 
موقع البعثات الداخلية اإللكتروني.

سقف واحد

من جهته، قال مستشار القبول 
في اجلامعة األمريكية عمر الفارسي 
إن مشــاركة اجلامعــة فــي هــذا 
املعرض للرد على أسئلة الطلبة 
واستفساراتهم، الفتا إلى أن اجلامعة 
لديها ١٦ تخصصا ففي كلية العلوم 
والهندســة تتضمن التخصصات 
هندســة النظم وهندسة الكهرباء 
وهندسة الكمبيوتر باإلضافة الى 
علوم كمبيوتر ونظم املعلومات، 
أما كلية العلوم اإلدارية فتتضمن 
محاسبة التمويل واإلدارة وإدارة 
البشــرية والتســويق  املــوارد 
والتمويــل واالقتصــاد، أما كلية 
اآلداب فتتضمن التخصصات آداب 
اجنليزي عالقــات دولية وإعالم 
والســلوك االجتماعــي وتصميم 

غرافيكي.
ولفت إلــى أن على الطلبة في 
البداية حتديد اجلامعة أو الكلية 
التي يرغبــون فيهــا ونتمنى أن 
تكــون اجلامعــة األمريكيــة هي 
الرغبة األولى لديهم، مشــيرا إلى 
انه يتقدم في اجلامعة على اختبار 
القــدرات ومن ثــم يتم حتديد أي 
مســتوى ميكن للطالب االلتحاق 
بها ويأخذ خطاب قبول يتقدم به 
للبعثات الداخلية حتى يسمح له 

بالتقدمي في اجلامعة.
والطالبــات  الطلبــة  ودعــا 
اخلريجــني الى ضرورة الســعي 
والتحــري جيــدا والبحــث عــن 
اجلامعات والسؤال عن التخصصات 
ومعرفتها جيدا فليس قرارا سهال، 
ومن ثم سؤال املختصني عن جميع 
جوانب الدراســة ومن ثم اإلقدام 
على اجلامعة والتوفيق للجميع.

بدورها، قالــت الطالبة حصة 
اخلضري إنها ســعيدة جدا بهذه 
املبادرة من اجلامعات في مساعدة 
الطالب اختيــار التخصص الذي 
يريده من دون تعب ألنهم جتمعوا 
حتت سقف واحد وهي تطمح ألن 
تدرس األدب اإلجنليزي في جامعة 
الكويت، ومتنت للجميع االختيارات 

املوفقة والنجاح املستمر.
معرض تعريفي

من جانبه، قال مسؤول العالقات 
العامة في كلية القانون الكويتية 
العاملية عادل العنــزي إن الكلية 
تعتبر أول كلية في الكلية معنية 
بتخصــص القانــون فقــط ومدة 
الدراسة فيها ٤ سنوات، مشيرا إلى 
أن تواجدنا اليوم في املعرض في 
قاعة سلوى الصباح تعريف الطلبة 
والطالبات على طريقة الدراسة في 
الكلية والتخصصات املوجودة هي 
تخصصات بكالوريوس القانون 
وبرنامج دبلوم القانون وماجستير 
القانون الذي يتفرع إلى املاجستير 

العام واخلاص والعمليات املالية.
مــدة  أن  العنــزي  وأضــاف 
الدراســة في الدبلوم سنتان وفي 
والبكالوريوس ٤ ســنوات ومدة 
الدراسة في برنامج املاجستير من 
سنتني إلى سنتني ونصف وشهادة 
الكلية معتمدة من داخل الكويت من 
التعليم العالي إضافة إلى اعتمادات 
عاملية من بريطانية وأميركا ولدينا 
تعــاون مع اجلامعات الزميلة في 

بريطانية وأميركا.
وتابــع قائــال: ما مييــز كلية 
القانون الكويتية العاملية انه يوجد 
فيها العديد من اخليارات للطلبة 
كما أن نظام الدراسة بسيط وسهل 
وأصبح يخرج مخرجات موجودة 
حاليا في النيابة او التحقيقات او 
مجلس األمة والفتوى والتشريع 
وجميــع الوظائــف متاحة وقوة 
البرامج املوجودة ومخرجات الطلبة 
املتوافرة بسوق العمل بشكل مميز.

تنوع في التخصصات

من جانبه، قال مسؤول القبول 
في كلية اجلونكوين الكندية في 
الكويت عبدالرحمن سليمان ان كلية 
اجلونكوين الكندية في الكويت هي 
أول كلية كندية في الكويت، مشيرا 
الى انها أحد أفرع كلية اجلونكوين 
لآلداب والتكنولوجيا التطبيقية 
في كندا والتــي تعتبر من أفضل 
الكليات التقنية الكندية املعترف بها 
دوليا ومتنح الطالب شهادة دبلوم 
مزدوجة معترفا بها دوليا صادرة 
من الكويت وكندا وتتضمن مناهج 
عملية تدعم متطلبات سوق العمل.

ولفت إلى انه يوجد فيها طاقم 
أكادميــي يتميز بخبرة دولية في 
مجــاالت التعليم والتدريب لدعم 
الطلبة وحثهم على التميز ويتألف 
البرامج الدراســي من (٤ فصول 
دراســية) منهــا برنامــج اللغــة 
اإلجنليزية والتأسيس األكادميي 
وثالثــة فصول دراســية حســب 
االحتيــاج ودبلــوم إدارة وريادة 
األعمال ودبلوم التسويق ودبلوم 
األعمــال - احملاســبة إضافة إلى 

دبلوم برمجة الكمبيوتر.
سوق العمل

من جهته، قال محمد الشــطي 
مــن اجلامعــة الدوليــة للعلــوم 
والتكنولوجيا إن املشاركة في جتمع 
اجلامعات في قاعة سلوى الصباح 
لتعريــف الطــالب عــن اجلامعة 
ينصب تركيز اجلامعــة الدولية 
للعلوم والتكنولوجيا في الكويت 
باملقــام األول على جودة التعليم 
والبحــث العلمي من خالل تقدمي 
برامج ومقررات تعليمية وبحثية 
متطورة في ضوء املعايير الدولية 
ومواكبة املتغيرات الســريعة في 
عالم تكنولوجيا املعلومات وسوق 
العمل، وذلك من اجل إعداد وتهيئة 
خريجيها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم 
على التعلم وتســلحهم باملعرفة 
كما متنح اجلامعة الدولية درجة 
البكالوريوس في تخصصات كلية 
الهندســة وكلية العلوم اإلدارية 

وكلية اآلداب.
استفسارات الطلبة

أما مســؤولة العالقات العامة 
فــي اجلامعــة الدوليــة بالكويت 
شمايل بهبهاني فقالت إننا نشارك 
في معرض الفرص الدراسية في 
قاعة الشيخة سلوى الصباح للرد 
على استفسارات الطلبة وأولياء 
أمورهم، مؤكدة أن اجلامعة تضم 
٣ كليــات هي الهندســة والعلوم 
اإلداريــة واآلداب وتتميــز كليــة 
الهندسة بتنوع تخصصاتها بني 
الهندسة املدنية والهندسة املعمارية 
وهندسة الكمبيوتر وعلم احلاسوب 
وعلم النفس السيبراني كما يحصل 

الطالب على شهادتني.
وأشارت إلى أنه ميكن التسجيل 
في اجلامعة من خالل موقع اجلامعة 
أو زيارتنا في موقع اجلامعة املميز 
بجوار األڤنيوز، الفتة إلى أننا قمنا 
بتنفيذ ما يقارب من ١١ نشاطا لطالب 
وطالبات اجلامعــة خالل الفصل 
الدراســي املاضــي وتتوافر لدينا 
العديد من املالعب ومالعب البادل.

أقامت يوماً مفتوحاً في قاعة الشيخة سلوى لتكرمي املتفوقني واإلجابة عن أسئلة الطلبة املتعلقة بالدراسة باجلامعات احلكومية أو اخلاصة في الكويت

الرئيس التنفيذي ملارينا ميديا اإلعالمي مهند يوسف

فريق جامعة الكويت في استقبال الطلبة

الزميل مهند يوسف في جناح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

الرئيس التنفيذي لشركة «غلف سات» هشام أكبر

فيصل املقصيد ومهند يوسف وم.مزيد احلربي يكرمون إحدى املتفوقات

(قاسم باشا) الزميالن يوسف إبراهيم ووليد جمعة في جناح «األنباء» باملعرض 

(محمد هاشم) فيصل املقصيد ومهند يوسف ومزيد احلربي خالل تكرمي عدد من متفوقي ومتفوقات الثانوية العامة على هامش معرض اجلامعات 

هشام أكبر: نشاطنا اإلعالمي متعدد في عدة أصعدة ودورنا كنشاط مجتمعي في مساعدة الطلبة ليتعرفوا على جميع الكليات واجلامعات
القمـة إلـى  والوصـول  التميـز  إلـى  تـؤدي  أمـور  كلهـا  األهـداف  نحـو  والسـعي  واالجتهـاد  املثابـرة  يوسـف:  مهنـد 
والعملية العلمية  املجاالت  مختلف  في  واملبتكر  املجتهد  الشباب  جانب  إلى  والوقوف  املتفوقني  بدعم  تفخر   «stc» احلربي:  مزيد 

امليادين كل  في  رايته  وترفعوا  اجلميل  له  لتردوا  ذراعيه  لكم  يفتح  ووطنكم  املشرق  واألمل  الساطع  النور  أنتم  للمتفوقني:  املقصيد  فيصل 

ملشاهدة الڤيديو


