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«اجلامعات احلكومية» اعتمد ميزانية جامعتي الكويت وعبداهللا السالم
آالء خليفة

عقد مجلــس اجلامعات 
احلكوميــة اجتماعــه رقــم 
وزيــر  برئاســة   2022/4
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العلمــي  العالــي والبحــث 
د.حمد العدواني، وبحضور 
أعضاء املجلس، وذلك صباح 
أمس، في مبنى وزارة التعليم 
العالي. وفي بداية االجتماع 
توجه د.العدواني بالشــكر 
التربية  إلى وزيــر  اجلزيل 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي الســابق 
د.علي املضــف على قيادته 
ملجلس اجلامعات احلكومية، 
كما شكر األمني العام السابق 
ملجلس اجلامعات احلكومية 
الرفاعــي، وأعضاء  د.مثنى 
املجلس، مثمنا اجلهود التي 
بذلت من أجل تطوير التعليم 
اجلامعي احلكومي في البالد.
أن  د.العدوانــي  وأكــد 
املجلس سيســتمر قدما في 
تنفيــذ سياســته وأهدافــه 
إضفــاء  فــي  املوضوعــة 
الركائز األساســية للتعليم 
العالــي احلكومــي، بخطى 

نحو بلوغ رؤيــة «الكويت 
.«٢٠٣٥

من جهتــه، صرح األمني 
العــام ملجلــس اجلامعــات 
احلكومية باإلنابة د.صبيح 
املخيزمي في بيان رسمي، بأن 
املجلس ناقش في اجتماعه 
البنود املدرجة على جدول 

املجلــس اطلــع وناقش في 
اجتماعه عدة مواضيع، منها 
على سبيل املثال ال احلصر، 
مناقشة تشكيل جلنة اختيار 
مديــر اجلامعة، والشــروط 
واملعايير واإلجراءات املرفقة 
الختيار املرشــحني ملنصب 
مديــر اجلامعــة، واعتمــاد 

أعماله، حيث صدق املجلس 
على محضر االجتماع رقم ٣/ 
٢٠٢٢ الذي عقد بتاريخ ٢٢/ ٩/ 
٢٠٢٢، كما اطلع على تقرير 
متابعة قرارات املجلس في 
اجتماعه رقم ٣/ ٢٠٢٢ الذي 

عقد بتاريخ ٢٢/ ٩/ ٢٠٢٢.
وأشــار املخيــزمي إلى أن 

اإلعالن عن شــغور منصب 
مدير جامعة الكويت.

وأفاد املخيزمي بأن املجلس 
اعتمــد مشــروع ميزانيــة 
جامعــة الكويت للعام املالي 
(٢٠٢٤/٢٠٢٣) املقترحــة من 
مجلــس اجلامعــة، وتكليف 
باتخــاذ  الكويــت  جامعــة 

الســالم باتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمة وفقا ألحكام القانون 

رقم ٣١/ ١٩٧٨.
العــام أن  األمــني  وذكــر 
املجلــس أحيــط علمــا مبــا 
الــدوري  التقريــر  تضمنــه 
الثاني ألعمال مجلس اإلدارة 
التأسيســي جلامعة عبداهللا 
الســالم واتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة بهذا الشــأن مبا من 
شأنه ضمان حتقيق ما تهدف 
إليــه الدولــة من اســتقبال 
جامعة عبداهللا السالم ألول 
دفعة من طلبة الثانوية العامة 
في العــام اجلامعي (٢٠٢٣-

٢٠٢٤)، كما مت تكليف مجلس 
التأسيســي جلامعة  اإلدارة 
بتقــدمي  الســالم  عبــداهللا 
تقرير باخلطوات التفصيلية 
والتنفيذية إلنشــاء جامعة 
عبداهللا الســالم مبا في ذلك 
الرســالة والرؤية واألهداف 
والدراسة األكادميية والبرامج 
والتخصصــات  الدراســية 
التــي ســتطرحها اجلامعــة 
في العــام اجلامعي (٢٠٢٣-

٢٠٢٤) واملراحل التنفيذيـــة 
واملتطلبات البشرية (الهيئة 
األكادميية - الهيئة اإلدارية).

املجلس ناقش خالل اجتماعه برئاسة الوزير العدواني تشكيل جلنة اختيار مدير اجلامعة ومعايير اختيار املرشحني

د.حمد العدواني مترئسا اجتماع مجلس اجلامعات احلكومية

اإلجراءات الالزمة وفقا ألحكام 
القانــون رقــم ٣١/ ١٩٧٨، كما 
اعتمد املجلس مشروع ميزانية 
جامعة عبداهللا الســالم للعام 
املالي (٢٠٢٤/٢٠٢٣) املقترحة 
من مجلس اإلدارة التأسيسي، 
اإلدارة  مجلــس  وتكليــف 
التأسيســي جلامعة عبداهللا 

ثابتة ومدروســة، من خالل 
التعليمية،  دعم املؤسسات 
وتطوير نظام التعليم العالي 
إلعــداد الشــباب ليصبحوا 
أعضــاء فاعلــني يتمتعون 
بقدرات تنافسية وإنتاجية 
لقوة العمل الوطنية، من أجل 
حتقيق أكبر أثر تنموي ممكن 

املخيزمي: اتخاذ اإلجراءات الستقبال أول دفعة طلبة في جامعة عبداهللا السالم ٢٠٢٣ -  ٢٠٢٤العدواني: تطوير نظام التعليم العالي إلعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية

العجمي: طرح برنامج ماجستير اإلعالم في «اآلداب» قريبًا
«دورنا اإلعالمي».. يبرز األدوار اإلعالمية ملختلف مؤسسات الدولة في تسويق املشاريع احلكومية

(زين عالم) جولة بني األجنحة املشاركة في املعرض  د.عبدالهادي العجمي وعدد من الديبلوماسيني والعسكريني

آالء خليفة

كشــف عميد كليــة اآلداب 
فــي جامعة الكويــت باإلنابة 
د.عبدالهادي العجمي عن طرح 
برنامج ماجستير اإلعالم في 

القريب العاجل.
جاء ذلك خالل تنظيم قسم 
اإلعــالم فــي الكليــة معرض 
«دورنا اإلعالمي» مبشاركة ١٠٨
مؤسسات حكومية وخاصة، 
وذلك صباح أمــس في مبنى 
الكلية مبدينة صباح الســالم 

اجلامعية.
وقــال د.العجمــي إن كلية 
اآلداب حتتــوي علــى برامــج 
للدراسات العليا في الدكتوراه 
واملاجستير، الفتا إلى أن جميع 
األقسام لديها برامج ماجستير 

في الوقت احلالي، موضحا أن 
البرنامجني القائمني هما في قسم 
اللغة العربية وقسم التاريخ، 
بينما برنامج الدكتوراه لقسم 
اللغة اإلجنليزية مت االنتهاء من 
جميع إجراءاته وننتظر إقرار 

تنظيــم هــذا املعــرض الــذي 
يبرز الدور اإلعالمي لتسويق 
املشاريع احلكومية، مشيرا إلى 
أنه «عندما تكون هناك مشاريع 
وإجنــازات حقيقيــة تالمس 
الواقع فإن هذا األمر يرفع من 

ثقة املواطن في املؤسسة».
وفيمــا يخــص تســكني 
القياديــة والهيئات  املناصب 
املســاندة، دعا األنبعي الى أن 
يكــون هناك واجب كبير لدى 
جامعــة الكويت بأن حتتضن 
هذه الطاقات الوطنية املوجودة 
ومتكينهــا من خــالل التعيني 
الوظائــف  فــي  وتســكينها 
اإلشرافية بالكوادر التعليمية 

واإلدارية.
وحول تعيني خريجي قسم 
التاريــخ معلمــني فــي وزارة 
التربية، أفاد بأن هناك الكثير 
من املخرجات الواجب االستفادة 
منها في جميع الطاقات وخاصة 
فــي وزارة التربيــة، ويجــب 

دعمها.

املوافقة عليه في العام املقبل.
قــال  املعــرض،  وعــن 
العجمــي: ينظمه قســم اإلعالم 
الستعراض ودعوة كل مؤسسات 
املجتمــع احلكوميــة واخلاصة 
والديبلوماسية للمشاركة معنا 
ملعرفة إجابة سؤال واحد وهو «ما 
دور هذه املؤسسات اإلعالمية؟»، 
فهــذه الفعاليــة أشــبه مبعمل 
جتريبــي واســع جــدا على كل 
الكويت لعرض أدوارها اإلعالمية.
وأفاد د. العجمي بأن قسم 
اإلعالم يحتوي على ١٤٠٠ طالب 
وطالبــة، يقابلهم أكثر من ٣٠

عضو هيئة تدريس، فهم لديهم 
دور ريادي في النظر الى رسائل 
هذه املؤسســات اإلعالمية في 
أكبــر جتمــع مت لعرض رؤى 
إعالمية فــي الكويــت، واعدا 
بتنظيم هــذه الفعالية في كل 

عام.
مــن جانبــه، ثمــن عضو 
مجلس األمــة النائب عبداهللا 
األنبعي جهــود القائمني على 

باستثناء قسمي اإلعالم واللغة 
الفرنسية في الوقت احلالي.

وأوضــح أن الكلية تعمل 
جاهــدة علــى إنشــاء برامج 
الدكتوراه في مختلف األقسام 
العلميــة التي ال متتك طرحها 

ملشاهدة الڤيديوتفاعل من رواد املعرض مع األجهزة التفاعلية


