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ّ
العيسى :القطاع الخاص شريك فعال في التعليم العالي
الجامعة األميركية احتفت بخريجيها برعاية وحضور جابر املبارك

خريجو كلية العلوم واآلداب

| كتب علي الفضلي |
رأى وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة وزي ـ ــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ال ــدك ـت ــور بــدر
الـعـيـســى ،أن «ال ـق ـطــاع الـخــاص
ً
ب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ش ـ ــريـ ـ ـك ـ ــا فـ ـ ـع ـ ــاال
ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه إل ــى
«خـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوات رائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة خ ـط ـت ـه ــا
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة مـ ـ ـ ــؤخ ـ ـ ـ ـرًا م ـم ـث ـل ــة
بـمـجـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـه ــدف إلــى
توسيع مـجــال التعليم العالي
كما وكيفا ،وذلك بعد مناقشتها
واعتمادها لقانون الجامعات
الحكومية».
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر الـ ـع ـ ـي ـ ـسـ ــى خـ ــال
احـ ـتـ ـف ــال ال ـج ــام ـع ــة األم ـيــرك ـيــة
في الكويت ،بتخريج دفعة من
طابها مساء أمس األول ،تحت
رع ــاي ــة وحـ ـض ــور س ـمــو رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ جــابــر
امل ـب ــارك ،واألم ــن ال ـعــام ملجلس
ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة الــدك ـتــور
ح ـب ـيــب أب ـ ــل ،ورئ ـي ـس ــة مجلس
أم ـن ــاء ال ـجــام ـعــة الـشـيـخــة دان ــا

خريجو كلية إدارة األعمال واالقتصاد

ناصر الصباح ،وأعضاء مجلس
األمـنــاء والسلك الديبلوماسي
وكـ ـب ــار ال ـش ـخ ـص ـيــات وأه ــال ــي
ال ـ ـخـ ــري ـ ـجـ ــن وع ـ ــائ ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،أن
«االن ـ ـج ـ ــاز ال ـح ـك ــوم ــي سـيـعـمــل
عـلــى تـخـفـيــض الـتـكـلـفــة املــالـيــة
الـعــالـيــة ال ـتــي تنفقها ميزانية
الـ ــدولـ ــة ،ن ـت ـي ـجــة االن ـ ـفـ ــاق عـلــى
البعثات الخارجية ،مع توفير
ف ــرص ال ـع ـمــل ل ـل ـقــوى الـبـشــريــة
العاملة».
وه ـ ـ ـنـ ـ ــأ ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر الـ ـعـ ـيـ ـس ــى
الطلبة الخريجن على تفوقهم
ونجاحهم وتحقيقهم ألهدافهم
واكـ ـتـ ـس ــابـ ـه ــم ل ـ ـل ـ ـم ـ ـهـ ــارات فــي
دراسـ ـتـ ـه ــم ال ـج ــام ـع ـي ــة ،وال ـت ــي
س ـت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن خـ ـ ــوض غ ـمــار
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
لـ ـيـ ـس ــاع ــدوا ال ـب ـل ــد فـ ــي ت ـقــدمــه
وتطوره.
وف ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ــه االفـ ـتـ ـت ــاحـ ـي ــة،
أعــرب رئيس الجامعة الدكتور
نزار حمزة ،عن إعتزازه بتكريم
ك ــوكـ ـب ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن خــري ـجــي
الـجــامـعــة ال ـبــالــغ ع ــدده ــم ،367

م ـث ـم ـنــا ل ـس ـمــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــوزراء الــرعــايــة الـكــريـمــة التي
يـ ــول ـ ـي ـ ـهـ ــا ألب ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــه خ ــريـ ـج ــي
وخريجات الجامعة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال «إن ال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة
األميركية لتسعد في هذا اليوم
ان تـ ـحـ ـتـ ـف ــي ب ـ ـت ـ ـخـ ــريـ ــج ج ـي ــل
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــي ال ـع ـل ــم
ال ـ ــدائـ ـ ـم ـ ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن ي ـت ـط ـل ـعــون
ل ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــوغ أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات
املسؤولية املعنوية واألخاقية
في مجتمعاتهم».
ومن ثم اعتلت املنصة عميدة
شــؤون الطلبة الدكتورة حنان
مظفر ،ووجهت كلمة للحضور
والخريجن ،حيث قالت «نحن
واثـ ـق ــون م ــن أن ـهــم سـيـتـفــوقــون
ف ــي أي م ـس ــار سـ ــوف ي ـقــودهــم
إلـ ـ ـي ـ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ألنـ ـ ـن ـ ــا ك ـنــا
ش ـ ـهـ ــودًا عـ ـل ــى ت ـم ـي ــزه ــم خ ــال
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة.
وه ـ ــؤالء ال ـخــري ـجــون أث ـ ــروا في
ح ـيــاة الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة في
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،م ــوظـ ـف ــي وأع ـ ـضـ ــاء
هيئة التدريس على حد سواء،

وها نحن اليوم ،على استعداد
مل ـت ــاب ـع ــة ت ـق ــدم ـه ــم وان ـت ـق ــال ـه ــم
إلثراء حياتكم».
وألـ ـ ـق ـ ــت الـ ـط ــالـ ـب ــة امل ـت ـم ـي ــزة
ب ـت ــول س ــادلـ ـي ــواال ك ـل ـمــة دف ـعــة
 ،2016ق ــائـ ـل ــة «إن جــام ـع ـت ـنــا
حديثة الـعـهــد ،إال أنـهــا مبدعة
ومليئة باألمل في الوقت نفسه.
وبـمـعـنــى آخـ ــر ،ه ــي ال تختلف
كثيرًا عن أغلبيتنا أنا وزمائي
ال ـخــري ـجــن وال ـخ ــري ـج ــات على
ه ـ ــذه املـ ـنـ ـص ــة .وهـ ـ ــذا مـ ــا يـمـيــز
تجربتنا مع الجامعة األميركية
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،حـ ـي ــث تـ ـتـ ـب ــادل
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـل ــم مـ ــع طـلـبـتـهــا
ويـ ـنـ ـم ــون مـ ـع ــا ،ورب ـ ـمـ ــا ي ـك ــون
ذل ـ ــك م ــن أه ـ ــم سـ ـم ــات الـتـعـلـيــم
ف ــي مــؤس ـســة ل ـل ـع ـلــوم واآلداب
الحرة».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت س ـ ــادلـ ـ ـي ـ ــواال إل ــى
تجربتها في الجامعة األميركية
التي سمحت لها بالتعرف على
م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـن ـس ـي ــات وأف ـ ـ ــراد
موهوبن من مختلف الطبقات،
ق ــائ ـل ــة «ن ـت ـب ـنــى ف ــي جــامـعـتـنــا

ال ـت ـعــدديــة واحـ ـت ــرام الـثـقــافــات،
بل نحتفي بذلك .فدعونا نقطع
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،زم ـ ــائ ـ ــي ال ـخ ــري ـج ــن
وال ـخ ــري ـج ــات ،ع ـلــى أال ننسى
هــذا االحتفاء ،وأن نتذكر دوما
أن تـ ـل ــك الـ ـتـ ـع ــددي ــة تـ ــزيـ ــد مــن
قيمتنا».
ِّ
«فلنحي ذلك
واختتمت قائلة:
األسـ ـت ــاذ الـ ــذي ت ـحــدى عقولنا
ّ
الـ ـص ــدئ ــة ،وذك ـ ــرن ـ ــا ب ـ ــأن الـعـلــم
َّ
ولنحي ذلك
يكتسب ،وال يمنح.
امل ــوظ ــف الـ ــذي ق ــد ال نــول ـيــه أي
اعتبار ،رغم كون دوره أساسيا
لـ ـلـ ـت ــواص ــل ب ـ ــن م ـ ــا ق ـ ــد ي ـك ــون
أح ـي ــان ــا خ ــاف ــا ش ـبــه مــارك ـســي
ِّ
ولنحيي
بــن الـطــالــب وامل ـع ـلــم.
أولـيــاء أمــورنــا وأف ــراد عائلتنا،
م ـم ــن س ـن ـش ـتــاق ل ـت ــذم ــره ــم مــن
درجاتنا ومن نظامنا الغذائي
غ ـي ــر ال ـص ـح ــي ع ـب ــر ال ـس ـن ــوات
القادمة .ولنحيي أنفسنا ألننا
مــن خ ــال االسـتـعــانــة بالقهوة
أوال ـ ـشـ ــاي ،وب ـم ـش ــروب الـطــاقــة
أو األنـظـمــة الـغــذائـيــة النباتية
املجنونة ،تمكنا من النجاح».

 367خريجًا
احتفلت الجامعة بتخريج  367طالبًا وطالبة لدفعة  ،2016من
بينهم  24خريجًا حازوا مرتبة الشرف ،و 21مرتبة الشرف املتميزة،
و 6خريجني مرتبة الشرف العليا.

حمزة :نحتفي بتخريج
رواد علم متطلعني لبلوغ
أعلى مستويات املسؤولية

جريًا على األعراف االكاديمية ،طلبت عميدة كلية العلوم واآلداب
الدكتورة روضــة عــواد من رئيس الجامعة حمزة أن يمنح خريجي
كلية العلوم واآلداب درجاتهم العلمية ،كما طلب الدكتور عميد كلية
االدارة واالقـتـصــاد جــني وان ــغ ،مــن الرئيس أن يمنح خريجي كلية
ً
االدارة واالقتصاد درجاتهم العلمية كال في تخصصه.
وتقدم الخريجون تباعًا لتسلم شهاداتهم من الوزير واألمني العام
ملجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل ،والعميدين الدكتورة
روضة عواد والدكتورة جني وانغ.

مظفر :واثقون بأن
الخريجني سيتفوقون
في أي مسار
يقودهم إليه املستقبل

من اليمني إلى اليسار

سادليواال :دعونا نتعهد
أال ننسى أن التعددية
واحترام الثقافات
يزيدان من قيمتنا

منح الدرجات العلمية

حفاظًا على التقاليد األكاديمية ،أذن الدكتور حمزة للخريجني
بتحويل الطرة املتدلية من قبعاتهم من اليمني إلى اليسار ،معلنًا بذلك
تخرجهم رسميًا من الجامعة في جو من الفرح والبهجة.

