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االثنني  8يونيو 2015
صفحة دورية متخصصة ُتعني بأخبار أهم الجامعات والكليات
الخاصة في دولة الكويت ،متضمنة تحقيقات وأخبار عن أهم
األنشطة والتخصصات والمرافق الجامعية .للتواصل معنا:
Email:Editorial@alanba.com.kw

إعداد :آالء خليفة  -ثامر السليم

« األمريكية» ..خبرة تعليمية شاملة تنمي الفكر التحليلي للطلبة
اجلامعة األمريكية في الكويت
مؤسسة تعليمية لآلداب والعلوم
احلرة ،تكرس امكاناتها للتدريس
والتعليم والبحث العلمي ،تطرح
اجلامعة برامج تزود الطلبة باملعرفة
واملهارات الالزمة لطلب العلم مدى
احلياة وللنجاح املهني ،وتساهم
اجلامعة في إثراء املجتمع بتهيئة
بيئة مشجعة على التفكير النقدي
والتواص����ل الفاعل وتنمية الذات
والريادة .حصلت اجلامعة األمريكية
على االعتماد املؤسسي من مجلس
اجلامعات اخلاصة ـ وزارة التعليم
العالي في الكويت وذلك منذ تاريخ
األول من فبراير  .2006وبرنامج
اللغة االجنليزية املكثف بها حاصل
على االعتماد الدولي من هيئة اعتماد
برامج اللغة االجنليزية في الواليات
املتحدة األميركي����ة ( )CEAوذلك
من الفترة املمتدة بني اغس����طس
 2009الى اغسطس  .2014وتعتبر
اجلامعة األمريكية في الكويت من
أوائل املؤسسات التعليمية التي
حتصل على االعتم����اد من هيئة
اعتماد برام����ج اللغة االجنليزية
على مستوى دول املنطقة .وبرامج
العلوم اإلدارية واالقتصاد معتمدة
أكادمييا من مجلس اعتماد كليات
العلوم اإلدارية وبرامجها ()ACBSP
في الوالي���ات املتحدة األميركية،
ويصدق االعتم���اد على ان طرق

امال البينالي

مبنى اجلامعة األمريكية

التدريس والعملي���ة التعليمية
املتبعة تستوفي معايير .ACBSP
والبرامج اجلامعية في تخصصات
الفنون والعلوم اإلنسانية والعلوم
االجتماعية وبرامج التعليم العام،
حاصلة على اعتماد مجلس أمناء
األكادميية األميركية للعلوم واآلداب
احلرة ( .)AALEوترتبط اجلامعة
األمريكية باتفاقية تفاهم وتعاون
مع كلية دارمتوث في هانوفر بوالية
نيوهامبشاير في الواليات املتحدة
األميركية ،وتنص االتفاقية التي
وقعت للمرة األول���ى عام 2003
على التع���اون ب�ي�ن اجلامعتني
ح���ول عدد م���ن البرامج وتقدمي
دارمتوث مجموعة من اخلدمات
االستشارية في املجالني اإلداري

واألكادمي���ي .وتوفر كلية اآلداب
والعلوم وكلية االدارة واالقتصاد
للطلبة خبرة تعليمية شاملة من
شأنها الدفع بفكرة التعلم الدائم
وتشجيع الفكر التحليلي والنقدي
في جمي���ع التخصصات ،لقد مت
تصميم املنهج الدراسي لكي يكون
جاهزا وملهما ومحفزا المكانات
الطلبة الفكرية والعلمية والثقافية
واالبداعية.

البرامج األكاديمية
كلية العلوم واآلداب

٭ بكالوريوس آداب وسائل
اعالمية.
٭ بكالوريوس آداب في اللغة
اإلجنليزية.

٭ بكالوري���وس آداب ف���ي
التصميم اجلرافيكي.
٭ بكالوري���وس آداب ف���ي
الدراسات الدولية.
٭ بكالوري���وس آداب ف���ي
العلوم االجتماعية والسلوكية
(تخصص :انثروبولوجيا).
٭ بكالوريوس علوم في علوم
الكمبيوتر.
٭ بكالوريوس هندس���ة في
الهندسة الكهربائية.
٭ بكالوريوس هندس���ة في
هندسة الكمبيوتر.
كلية اإلدارة واالقتصاد

٭ بكالوري���وس ادارة اعمال
في احملاسبة.

٭ بكالوري���وس ادارة اعمال
في االقتصاد.
٭ بكالوري���وس ادارة اعمال
في االدارة.
٭ بكالوري���وس ادارة اعمال
في التسويق.
٭ بكالوري���وس ادارة اعمال
في التمويل.
وتس���تقبل اجلامع���ة
االمريكية في الكويت الطلبات
من الطالب والطالبات الذين
انه���وا تعليمه���م الثانوي،
ويتس���م القب���ول بالطابع
التنافس���ي ،ويرتك���ز على
مدى ق���درة الطال���ب على
احراز النجاح في دراس���ته
اجلامعية ،كما يرتكز على
مدى توافر املقاعد الدراسية،
وتؤخذ املعايير التالية بعني
االعتبار :مستوى املقررات
الدراسية التي تلقاها الطالب،
معدل الدرجات التي حصل
عليها في املرحلة الثانوية،
مجموع النقاط في اختبار
الق���درات املوح���د ،املقاالت
االنشائية ،رسائل التزكية،
النش���اطات غير املدرسية،
وسيتم اختيار االفضل من
بني مجموع املتقدمني.

«بوكسهل» ..تخصصات تتماشى مع سوق العمل
أعل����ن رئي����س مجلس
أمناء كلية بوكسهل الكويت
د.عبدالرحمن الشايجي في
تصري����ح خ����اص «لألنباء»
أن هناك ني����ة لتحويل كلية
بوكسهل الكويت إلى جامعة
وتطبيق برنامج البكالوريوس
فيه����ا ،موضح����ا أن جميع
التخصصات في الكلية مالئمة
لس����وق العمل الكويتي .وما
مييز كلية بوكسهل عن غيرها
من الكليات قال الشايجي :إننا
الكلية الوحيدة بالكويت التي
خصصت بري����دا الكترونيا
إليصال مقترحات الطالبات
منه����ن مباش����رة إلى رئيس
مجلس األمناء وأنا الشخص
الوحيد املخول لالطالع على
هذا البريد اإللكتروني ونحن
نتبع سياسة الباب املفتوح ما
ب��ي�ن اإلدارة وطالبات الكلية
دون أي حواج����ز .وأش����ار
إلى ان الكلية متنح شهادات
الدبلوم األسترالية املعترف

د.عبدالرحمن الشايجي

مبنى كلية بوكسهل

به����ا محلي����ا ودوليا وتؤهل
لشهادة البكالوريوس بعدد
من االختصص����ات في إدارة
األعمال والفنون التطبيقية.
ويوفر قسم الدراسات اإلدارية
في الكلية التخصصات التالية:
ادارة أعمال عامة ،ادارة أعمال
تخص����ص تس����ويق ،إدارة
خدمات مصرفية .كما للكلية
قسم للفنون التطبيقية يوفر
التخصصات التالية :تصميم

اجلرافيكي ،ديكور وتصميم
داخلي ،لقد متيز هذا القسم
في السنوات السابقة بوفرة
األنشطة العملية ،وبالعديد
من اجنازات الطالبات حتت
االش����راف الدقي����ق من قبل
أس����اتذتهن .الفت����ا إلى ان
الكلية توفر برنامج الدراسة
املس����ائية ف����ي تخص����ص
الديك����ور والتصميم .وهو
نفس البرنامج الذي يدرس

في الفت����رة الصباحية حيث
قررت الكلية متديد فترة دوامه
للفترة املسائية وذلك لتمكني
الطالبات الالتي لهن وظائف
من الدراسة خالل خارج أوقات
الدوام الرسمي .ولفت الشايجي
إلى ش����روط قبول الطالبات
وفق البعث����ات الداخلية بأن
تكون الطالبة كويتية أو األم
كويتية وبنات الديبلوماسيني،
وأال تقل نس����بة النجاح في

الثانوية العامة عن  %60وال
يتجاوز تاريخ اصدار الشهادة
عن  26شهرا ،باالضافة إلى
اجتياز امتح����ان القبول في
اللغ����ة االجنليزي����ة .كما أن
الكلية تستقبل الطالبات غير
مستوفيات شروط البعثات
وغير الكويتيات والوافدات
والس����ماح لهن بالتس����جيل
عل����ى حس����ابهن اخل����اص.
وحول الرسوم الدراسية قال
الش����ايجي :تختلف الرسوم
الدراسية من تخصص آلخر
وهي مسهلة ملنتسبات الكلية
الدارسات على حسابهن حيث
تدفع عند التسجيل الطالبة
مبلغ وقدره  550دينارا وباقي
املبلغ يت����م دفعه على ثالث
دفعات .أما الفئة األخرى من
فئة الطالبات املبتعثات فيكون
عن طريق مجلس اجلامعات
اخلاصة حيث تتكفل وزارة
التعليم العالي بسداد الرسوم
الدراسية.

اجلامعة املفتوحة  ..رسوم مخفضة واستقبال الطلبات  22اجلاري
أكد مدير اجلامعة العربية
املفتوحة ـ فرع الكويت د.نايف
املطيري ان فكرة إنشاء جامعة
مفتوح����ة في العال����م العربي
كمشروع غير ربحي تعود إلى
مبادرة من صاحب السمو امللكي
األمير طالل بن عبدالعزيز
آل سعود رئيس برنامج اخلليج
العربي للتنمية (أجفند) ،حني
أعلن سمو األمير في عام 1996
عن مبادرته إلنشاء جامعة عربية
مفتوحة ككيان أكادميي تعليمي
غير تقليدي وكمؤسسة تسهم
في توجيه التنمية في املجاالت
العلمية واالجتماعية والثقافية
وتطورت تلك املبادرة في عام
 2002لتترجم على أرض الواقع
إلى جامعة متكاملة هي اجلامعة
العربية املفتوحة التي انطلقت
بتعاون مش����ترك مع اجلامعة
املفتوحة في اململكة املتحدة.
وذكر املطيري ان اجلامعة متيزت

د.نايف املطيري

مبنى اجلامعة العربية املفتوحة

عن بقي����ة اجلامعات بجوانب
عديدة منها:
 -1قوة وش����مول موادها
التعليمية املستمدة من مناهج
اجلامعة البريطانية املفتوحة.
 -2استقطابها للعديد من
الطالب والطالبات ألنها جامعة
غير ربحية ولذلك فإن رسومها
اجلامعية أقل بكثير من رسوم

اجلامعات اخلاصة األخرى.
 -3عند تخرجهم يحصل
طلبتنا على شهادتني علميتني
تصدر إحداهم����ا من اجلامعة
البريطانية املفتوحة واألخرى
من اجلامعة العربية املفتوحة
في الكويت وهو ما يسرع دخول
خريجينا إلى سوق العمل احمللي
والدولي ويوس����ع فرصهم في

الترقي الوظيفي .وأكد املطيري
ان اجلامعة العربية املفتوحة ـ
فرع الكويت تفتخر بأنه منذ
افتتاحها قبل عشرة أعوام قامت
بتخريج ما يزيد على خمسة
آالف خريج وخريجة انخرطوا
في مختلف مجاالت العمل في
القطاع احلكوم����ي واخلاص،
فبينما كان عدد الطلبة املقبولني

في عام  2002خالل السنة األولى
 2275طالبا وطالبة ،تضاعف هذا
العدد في الفصل الدراسي االول
من العام اجلامعي 2013/2012
ليصل إلى  8000طالب وطالبة
بعد انتق����ال اجلامعة ملبناها
اجلدي����د .وذك����ر املطيري ان
فترة تعبئة طل����ب االلتحاق
ودفع الرسوم عن طريق شبكة
االنترنت على املوقع الرسمي
للجامعة  www.aou.edu.kwتبدأ
اعتبارا من يوم االثنني املوافق
 2015/06/22وحت����ى الس����بت
املوافق  .2015/07/18كما لفت الى
التخصصات املطروحة باجلامعة
العربية املفتوحة وهي:
 -1بكالوري����وس في إدارة
األعمال.
 -2بكالوريوس في اللغة
اإلجنليزية وآدابها.
 -3بكالوريوس في تقنيات
املعلومات واحلوسبة.

«اجلونكوين الكندية» ..أفضل التقنيات الالزمة للتعلم
حتدثت عميد التس����جيل
وش����ؤون الطلب����ة بكلي����ة
اجلونكوي����ن ـ الكويت كوثر
أبوغزالة في تصريح خاص
لـ«األنباء» موضحة ان كلية
اجلونكوي����ن ـ الكوي����ت هي
فرع لكلية اجلونكوين لآلداب
والتكنولوجيا التطبيقية ،وهي
من أفضل الكليات الكندية ويقع
حرم الكلية في منطقة النسيم
وتعمل الكلية على توفير برامج
متميزة معترف بها دوليا ،كما
تضم مختبرات تطبيقية تعتمد
على تبني أحدث االجتاهات
واألساليب في التعلم ما من
شأنه أن يتيح فرصا واسعة
للطالب للمشاركة واالنخراط
في العملي����ة التعلمية حتى
يتسنى لهم اكتساب املهارات

كوثر ابوغزالة

الالزمة للنجاح في بيئة عالية
التقنية في عالم اليوم.
وأردف����ت ابوغزالة قائلة:
ستش����رع كلية اجلونكوين
ـ الكويت ف����ي قبول طلبات
تسجيل الطالب خالل العام

الدراسي .2016-2015
موضحة ان الدراس����ة في
فرع من فروع الكليات الكندية
املرموقة هو الس����بيل األمثل
لشق طريق الطالب املهني.
وأك����دت ابوغزالة حرص
كلية اجلونكوين على توفير
مجموعة من املزايا ومنها نيل
خريجي فرع كلية اجلونكوين-
الكويت شهادات معتمدة دوليا
م����ن كلي����ة اجلونكوين في
كندا وتوفر فرصة التجسير
االكادمي����ي خلريج����ي كلية
اجلونكوين ـ الكويت لبرامج
كلية اجلونكوين االم في كندا
وحتويل ساعاتهم الدراسية
املعتمدة لدراسة البكالوريوس
في اجلامعات الكندية والعاملية
التي ترتبط كلية اجلونكوين

الكندي����ة معه����ا باتفاق����ات
أكادميية ،ش����رط استيفائهم
ملتطلب����ات القب����ول في تلك
البرامج .باالضافة الى انه يتاح
للطالب املسجلني في فرع كلية
اجلونكوين ـ الكويت إمكانية
التحويل بكل سهولة ويسر إلى
باقي برامج كلية اجلونكوين
في كن����دا عند اس����تيفائهم
ملتطلبات تلك البرامج وتوفر
كلية اجلونكوي����ن ـ الكويت
لطالبه����ا نخبة م����ن أعضاء
هيئة التدريس ذوي الكفاءات
العلمية املتميزة واملعتمدة من
قبل كلية اجلونكوين في كندا.
واكدت ابوغزالة حرص كلية
اجلونكوي����ن ـ الكويت على
توفير أفضل األدوات والتقنيات
الالزمة لتعليم الطالب.

وقالت ابوغزالة :تقدم كلية
اجلونكوين ـ الكويت البرامج
التالية وذلك للعام الدراسي
.2016-2015

برنامج اللغة االنجليزية والتأسيس
األكاديمي.
برنامج دبلوم ـ برمجة كمبيوتر.
دبلوم ـ تقني نظم الحاسوب.
برنامج دبلوم إدارة وريادة االعمال.
برنامج تسويق.

اما ش����روط القبول فهي:
ان يك����ون الطال����ب حاصال
على شهادة الثانوية العامة،
الفتة الى ان الدراسة تبدأ في
سبتمبر  2015والتسجيل اآلن
مستمر في مقر الكلية مبنطقة
اجلهراء ـ النسيم على الدائري
السادس بجوار منطقة سعد
العبداهلل.

« .. »GUSTبيئة مناسبة للتحصيل العلمي

د.كمال الدين بن عامر

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة اخلليج
للعل����وم والتكنولوجيا د.كم����ال الدين بن عامر
أن اجلامعة تتميز ب����كل ما يجعلها بيئة مثالية
للدراسة ،ومبا يجعل الطالب قادرا على التحصيل
اجليد ،واجلودة التعليمية التي متكنه من التطور
واكتس����اب مهارات جديدة ،إضافة إلى حتصيله
العلمي ،متزامنا مع استخدامه للخدمات األكادميية،
كاملكتبة اإللكترونية ،واقسام مجهزة بأفضل األجهزة
احلديثة املتاحة خلدمة الطلب����ة .وأضاف د.بن
عامر في تصريح خ����اص لـ «األنباء» أن جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا معتمدة محليا من
قبل مجلس اجلامعات اخلاصة ،كما أنها حائزة
اعترافات عاملية ،ففي ع����ام  2013حققت جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا االعتراف الدولي
لبرنامج اللغة اإلجنليزية التأسيسي اعتماد ()CEA
والتي مقرها الواليات املتحدة األميركية ،والغرض
من برنامج اللغة اإلجنليزية التأسيسي هو توفير
وسيلة لتحسني نوعية تعليم اللغة اإلجنليزية
واإلدارة من خالل تطبيق املعايير املعتمدة دوليا.
وفي عام  2014حصل����ت اجلامعة على اثنني من
االعتمادات املرموقة ،االعتماد األول كان من قبل
مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ()ABET
تلك املؤسسة الرائدة عامليا في مجال ضمان اجلودة
وحتفيز االبتكار في مج����ال العلوم التطبيقية،
واحلوسبة ،والهندسة منذ عام .1932
واالعتماد الثاني الذي حصلت عليه اجلامعة

من قبل مؤسس����ة تطوير كليات إدارة األعمال
الدولية ( ،) AACSBوم����ن خالله انضمت كلية
العلوم اإلدارية في اجلامعة إلى أقل من  %5من
برامج العلوم اإلدارية ح����ول العالم التي نالت
ه����ذا االعتراف لتكون جامع����ة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا هي اجلامعة اخلاصة الرائدة في
الكويت التي تلقت ه����ذا االعتراف من قبل هذه
املؤسسة.
وأكد أن العديد من الطلبة يتوافدون للتعليم
لديها وذلك يدل على س����معتها الراقية واسمها
املرم����وق وأكادمييته����ا الرائع����ة ،موضحا أن
خريجي جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا
مستقطبون من قطاع العمل خصوصا القطاع
اخلاص بسبب جودة التعليم الذي حصلوا عليه
خالل فترة تعليمهم .وأضاف أن اجلامعة أعلنت
عن اتفاقية مع جامعة ماساشوس����تس ـ لويل
(يوماس ـ لويل) والتي من شأنها أن توفر خمسة
برامج جديدة في املاجس����تير املزدوج وبرامج
البكالوريوس في الهندسة ،وسيتم االعالن عن
املزيد من البرامج اجلامعية والدراسات العليا
في الهندسة في املستقبل القريب .ولفت الى ان
اجلامعة تستقبل الراغبني في االلتحاق ببرامجها
من الساعة 8صباحا وحتى  3عصرا ،كما ميكن
للراغبني في االلتحاق ببرامج اجلامعة الدخول
عب����ر موقعها االلكتروني وذل����ك لالطالع على
املعلومات املطلوبة.www.gust.edu.kw :

«األسترالية»..أعلى مستويات التعليم املهني
املعترف بها واملعتمدة دوليا ً

د.إياد صاحلية

مبنى الكلية االسترالية في الكويت

أوضح العميد املش����ارك للقبول والتسجيل
بالكلية االسترالية د .اياد صاحلية في تصريح
خاص لـ«األنباء» ان الكلية األسترالية في الكويت
تأسست سنة  2004لتوفير أعلى مستويات التعليم
املهني املعترف به����ا واملعتمدة دوليا في كل من
التخصصات التالية :إدارة األعمال ،والهندس����ة،
والطيران ،واملالحة البحرية.
وتاب����ع قائال :ومنذ ذلك احل��ي�ن ،منت الكلية
األس����ترالية ف����ي الكويت لتصب����ح واحدة من
املؤسسات التعليمية الرائدة في الكويت بفضل
املنهج العملي الذي يحاكي متطلبات العصر وسوق
التوظيف ،وتستمر الكلية في تخريج طالب الدبلوم
والبكالوريوس ذوي كفاءات عالية مؤهلني لدخول
سوق العمل مباشرة وبالتالي املساهمة في تنمية
االقتصاد الكويتي
وحتدث صاحلية عن التخصصات التي تقدمها
الكلية االسترالية وهي:
قسم اإلدارة

 دبلوم إدارة األعمال (إدارة األعمال) املؤهلإلى بكالوري����وس إدارة األعمال (تخصص إدارة
األعمال)
 دبلوم إدارة األعمال (التسويق) املؤهل إلىبكالوريوس إدارة األعمال (تخصص التسويق)

قسم الهندسة

 دبلوم الهندس����ة (امليكانيكية) املؤهل إلىبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (ميكانيكية)
 دبلوم الهندسة (النفط والغاز) املؤهل إلىبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (بترول)
 دبلوم الهندسة (املدنية واإلنشائية) املؤهلإلى بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مدنية)
 دبلوم الهندسة (اإللكترونيات واالتصاالت)املؤه����ل إلى بكالوريوس تكنولوجيا الهندس����ة
(إلكترونية وحتكم)
قسم الطيران

دبلوم الهندسة -صيانة الطائرات املؤهل إلى
بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (ميكانيكية) أو
تكنولوجيا الهندسة (إلكترونية وحتكم)
برامج المهارات التأسيسية

 برنامج املهارات التأسيسية 1 برنامج املهارات التأسيسية 2 برنامج املهارات التأسيسية ( 3طيران ،إدارةأعمال ،هندسة)
٭ خريجو دبلوم هندس����ة صيانة الطائرات
مؤهلون الس����تكمال برنامج البكالوريوس في
برنامج تكنولوجيا الهندسة (ميكانيكية) أو برنامج
تكنولوجيا الهندسة (إلكترونية وحتكم).

كلية الكويت التقنية متنحك فرصة مزدوجة
لتنمية أهدافك األكادميية

مت افتتاح  K-TECHعام  2014لتوفير فرص
للطلبة الراغبني في احلصول على تعليم يركز
على اجلانب العملي التطبيقي فضال عن اجلانب
النظري التقليدي .تقوم الكلية بتوفير ذلك من
خالل منح الطلبة الفرصة لبناء مسار مهني
عملي لهم مدعم مبناهج تدريبية متخصصة
من قبل كبرى املؤسس���ات العاملية في قطاع
تقنية املعلومات ،مما ميكنهم من احلصول على
شهادة الدبلوم خلريجي العلمي واألدبي في
جميع التخصصات باإلضافة إلى احلصول على
شهادات اعتماد أخرى معتمدة دوليا في خالل
عامني دراسيني .بحصول الطالب على شهادات
معتمدة دوليا من مايكروسوفت () Microsoft
وسيسكو ( ) Ciscoوكومتيا ( ) CompTIAمضافا
لها شهادة الدبلوم ،ليتمكن خريجو K-TECH
من االنضمام إلى سوق العمل دون احلاجة إلى
تدريب عملي إضافي مما مييزهم عن غيرهم من
خريجي الكليات املناظرة ويخلق طلبا مرتفعا
على توظيفهم في سوق العمل.

كلية الكويت التقنية

كن معتمداً اليوم
كلية الكويت التقنية متنحك فرصة مزدوجة
لتنمية أهدافك األكادميية والعملية من خالل
مس���ارنا املزدوج .كما متكنك من نيل شهادة
الدبلوم وأن تصب���ح مهنيا معتمدا في مجال
تكنولوجيا املعلومات.

