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برعاية رئيس الوزراء وحضور وزير التربية

جامعة ميونيخ التقنية توقّ ع
عقد إنشائها في الكويت اليوم
برعايــة ســمو رئيــس
مجلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك وحضور وزير التربية
ووزير التعليم العالي د .محمد
الفارس والسفير األملاني في
الكويت كارل بيرجنير ورئيس
جامعــة ميونيخ التقنية في
جمهوريــة أملانيــا االحتادية
البروفيسور وولفغاجن هيرمان
ورئيس مجلس األمناء جلامعة
ميونيخ التقنية في الكويت
أحمد باقــر وأعضاء مجلس
األمناء ،ورؤســاء اجلامعات
في الكويت يتم اليوم توقيع
اتفاقية إنشاء جامعة ميونيخ
التقنية في الكويت في متام
الســاعة الســابعة بقاعــة
الهاشمي -فندق راديسون بلو.
وأعــرب رئيــس مجلس
األمناء أحمد باقر عن سعادته
بالدعم الكبير الذي لقيه من
القيادة السياسية ممثلة في
صاحب السمو األمير الشيخ
صباح األحمد وتوصيته لنا
أثناء استقباله لنا بعد إصدار
املرســوم األميري 2015/291
بنقــل التكنولوجيا األملانية
للكويــت ،وكذلك دعم ســمو
ولــي العهــد الشــيخ نواف
األحمد وتأكيده لنا على أهمية
التعليم وجودتــه ،وحفاوة
الترحيب الذي اســتقبلنا به
سمو رئيس مجلس الوزراء
ومعنا البروفيسور وولفغاجن
هيرمان رئيس جامعة ميونيخ

أحمد باقر

باقر :اجلامعة
ُتعد الـ 46
على مستوى
العالم وحاصلة
على  13جائزة
نوبل

التقنية في أملانيا وهي اجلامعة
األولى في أملانيا والـ  46على
مستوى العالم واحلاصلة على
 13جائزة نوبل.
وأضاف أن االتفاقية التي
ســتوقّع اليــوم تنــص على
الشراكة مع جامعة ميونيخ
التقنية في أملانيا ومع شركة
توم انترناشــيونال األملانية
على اإلشــراف على تصميم
وإنشــاء احلرم اجلامعي في
الكويت ،وتطبيق التكنولوجيا
احلديثــة فــي كل مرافــق
األبحاث املتطورة ،وحاضنة
أعمال للمشروعات الصغيرة
واملتوســطة ووضع البرامج
األكادميية مبا يتناســب مع
احتياجات ســوق العمل في
الكويــت واخلليــج وكذلــك
تعيني القيادات العليا للجامعة
وأعضــاء هيئــة التدريــس
املتميزيــن علــى أن يكــون
التدريس في اجلامعة باللغة
اإلجنليزية.
وقال باقر إن هذه النخبة
من كبار الشخصيات والعلماء
واحلضور الكبير الذين نراهم
معنــا فــي هــذه االحتفالية
بتوقيع عقد اتفاقية إنشــاء
جامعــة ميونيخ التقنية في
الكويــت وما قدمــوه لنا من
حضــور ومســاندة ودعــم
وجهــد هــو دعــم لتحقيــق
طموحاتهــم الكبيرة ،ونحن
فخورون بعطائهم وجهدهم

ومتيزهــم في العطــاء ،ففي
مجلــس أمنــاء اجلامعة كان
هذا العام عامــا متميزا على
كافة األصعــدة أو ًال بصدور
املرســوم األميري 2015/291
ودعم صاحب الســمو األمير
الشيخ صباح األحمد للتعليم
ونقــل التكنولوجيا األملانية
للكويت وهو مــا أوصانا به
خالل استقبال سموه لنا ،ودعم
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد الذي أكد أهمية التعليم
وجودته ،ودعم سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر
املبارك الذي استقبل رئيس
جامعــة ميونيخ التقنية في
أملانيا البروفيسور وولفغاجن
هيرمان بكل حفاوة وترحيب
ودعم لقيام جامعة ميونيخ
التقنية في الكويت بكل اجلهود
املبذولــة إلجناح مســيرتنا
إلنشاء وتوقيع تلك االتفاقية
التي ســتحقق لنا الكثير من
الطموحــات وحتقيق هدفنا
ومســؤولياتنا االجتماعية.
فالعمل والنجاح بالنسبة لنا
جميعا منذ أن بدأنا هو فرصة،
فرصة للتعلم مما فات ووضع
خطط حديثة للمستقبل.
وختــم حديثــه بالشــكر
لــكل من دعم وشــارك وبذل
اجلهد حتى توقيع االتفاقية
اليــوم ،مثمنــا للحضــور
دعمهم ومشــاركتهم في هذه
االحتفالية.

مركز التعليم املستمر في «األميركية» يقدم
برنامجه األول للماجستير املصغر في إدارة األعمال
آالء خليفة

أعلن مركز التعليم املستمر
( )CCEفي اجلامعة األميركية
في الكويت عــن تخريج أول
دفعة من املهنيني من برنامج
املاجســتير املصغر في إدارة
األعمال .Executive Mini MBA
بدأ البرنامــج في نوفمبر
 2016بالشــراكة مــع شــركة
BEYOND Consulting and
( ،Trainingوهي شركة مقرها
فــي لبنــان تقــدم خدمــات
التطويــر املهني فــي منطقة
الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيا) .ويهدف البرنامج إلى
تدريب املهنيني في العديد من
االختصاصــات التي متنحهم
مزايا تنافسية في سوق العمل.
ومت تصميــم برنامــج
املاجســتير املصغر في إدارة
األعمــال لتزويــد املهنيــن
األساســية
بالنظريــات
والتطبيقات والتقنيات الالزمة
لتحقيق النجــاح في أعمالهم
املهنية.
ويقدم البرنامج على مدى
 5أيــام نظــرة جتريبيــة في
خمســة مجاالت رئيسية في

عضوات فريق «بوكسهل» التطوعي لـ «األنباء»:
هدفنا خدمة الطالبات ورفع اسم الكلية عاليا ً
آالء خليفة

انطلــق منذ عــام تقريبا
فريــق تطوعــي مكــون من
مجموعة من طالبات اجتمعن
على حــب العمــل التطوعي
والرغبة في خدمة زميالتهن
الطالبات واملشاركة في انشطة
داخل الكلية وخارجها ،فضال
عن خدمة املجتمع بشكل عام
من خالل تنظيــم الفعاليات
املختلفــة ليس هذا فحســب
بــل لديهــن طموحــات اكبر
في التعريف بكليتهن داخل
املجتمع الكويتي ورفع اسم
الكلية عاليا
هؤالء هن عضوات «فريق
بوكســهل التطوعــي» ،وقد
أجرت «األنبــاء» لقاء خاصا
مع عدد من عضوات الفريق،
وهن :استبرق الفرس ،غالية
الدوسري ،اسراء الدوسري،
ابرار ادم ،ثريا العدل ،ســارة
حطب.
وحتدثــت الطالبــات عن
فريقهن التطوعي الذي يشارك
في تنظيم الفعاليات واألنشطة
اخلاصــة بكليــة بوكســهل
الكويت للبنــات ،الفتات الى
انهن تطوعن لتكوين فريق من
اجل العمل مع فريق شــؤون
الطلبة بالكلية.
وأضفــن موضحــات ان
الفريــق يضم نحو  15طالبة
من مختلف التخصصات حيث
انطلق الفريق منذ عام تقريبا
والقى صدى إيجابيا وترحيبا
من قبل ادارة الكلية عندما مت
عرض الفكرة عليهم لتكوين
هذا الفريق التطوعي.
وذكرت الطالبات ان ادارة
الكليــة قدمت الدعــم الكامل
لتحقيق فكرتهن ،موضحات
انهــن شــاركن فــي حملــة
التوعويــة بســرطان الثدي
«كوني قويــة» بالتعاون مع
بنك الدم ومستشفى األحمدي
ومستشفى عالية عالية وكان
للطالبــات بــوث خاص بهن
داخل الفعالية .وأيضا باحلملة
التسويقية لشــركة هواوي
داخل الكلية ملدة يومني،
باإلضافة الى املشاركة في
االنشطة التعريفية التي تنظم
بني احلني واآلخر ونستضيف
من خاللها الطالبات من املدارس
احلكومية واخلاصة ليتعرفن
علــى الكليــة وتخصصاتها
املختلفة.
ولفنت الى ان مشاركتهن في
تنظيم الفعاليات واالنشطة
الترفيهية من خالل تشجيع
طالبات الكلية للمشاركة بهذه
االنشطة واالستفادة منها.
وأفــادت الطالبــات عــن
تنظيمهن فعاليات خارج الكلية
«باسم كلية بوكسهل الكويت
للبنات» ومنها املشــاركة في
املاراثــون الــذي اقيم مؤخرا
حتت شــعار «خلك رياضي»
الذي مت تنظيمه من قبل YOUR
 CHOICEكما شاركنا في املؤمتر

احملاضر جوزيف معلوف

عضوات الفريق

عملنا بالفريق
ساهم في صقل
خبراتنا ومهاراتنا
الشخصية حتت
مظلة العمل
التطوعي
إدارة الكلية دعمتنا
دعم ًا غير محدود
ونأمل أن منثل
الكلية خير متثيل
في الفعاليات
اخلارجية
نشارك في
تنظيم األنشطة
والفعاليات داخل
الكلية وخارجها
خلدمة املجتمع

مبنى الكلية

الــذي اقيم بجامعــة الكويت
بعنوان «عوامل التغيير» ملدة
ثالثة ايام وأيضا في املناظرة
الطالبية التي اقيمت بني طلبة
اجلامعات اخلاصة واحلكومية
في الكويت.
ولفنت الى انهن حريصات
علــى تعريــف الطالبــات
املستجدات بالكلية بفريقهن
التطوعــي وحثهــن علــى
االنضمــام للفريق مبا ينمي
لديهن حــب العمل اجلماعي
وتنمية املهارات الشــخصية
ومســاعدة اآلخريــن وصقل
خبراتهن وتنمية شخصياتهن
مبــا كل ما يحتجــن اليه من
مهارات حياتية يكتسبنها من
خالل عملهن بــروح الفريق
الواحــد الــذي مييــز فريــق
بوكسهل التطوعي .واستكمل
الطالبات مشيرات الى ان عدد
املتطوعات في الفريق في زيادة
يومــا تلــو اآلخــر وطالبات
بوكسهل لديهن دوما الرغبة
في التطوع ومساعدة اخواتهن
الطالبات االخريات الســيما
املستجدات منهن.
وأكــدن ان هــدف الفريق
تقدمي املســاعدة ورفع اســم
الكليــة عاليا بــن اجلامعات
اخلاصة في الكويت وتعريف
املجتمع الكويتي بشكل عام عن
كلية بوكسهل الكويت للبنات،
باإلضافة الى تبادل اخلبرات
واملهارات بــن الطالبات مبا
يصقــل شــخصياتهن ويعد
خريجات قادرات على خوض
غمار ســوق العمل مبهارات
اكتسبنها من خالل وجودهن
بكلية بوكسهل الكويت للبنات.
وعلــى جانــب آخــر من
اللقاء اشادت عضوات فريق

بوكسهل التطوعي بتشجيع
ادارة الكلية ودعمها لطالباتها
من اجل ان يكن متميزات في
املجاالت كافة ،موضحات انهن
حريصات اشد احلرص على
االســتماع آلراء ومقترحــات
زميالتهن الطالبات واألخذ بها
من خــال عرضها على ادارة
الكلية وتنفيذها في حال كانت
االفكار قابلة للتطبيق الفعلي.
وكشفت عضوات الفريق
انهن بصــدد تنظيم معرض
تسويقي سيضم اعماال يدوية
مــن تنفيــذ طالبــات الكلية
مبشــاركة جهــات خارجية،
معربــات عــن طموحهن في
املرحلة املستقبلية للمشاركة
في انشطة ومعارض وفعاليات
خارج الكلية من اجل متثيل
كلية بوكسهل الكويت للبنات
داخــل املجتمــع الكويتــي،
متمنيات التقــدم والتطوير
لكلية بوكسهل الكويت للبنات.
وعلــى صعيــد متصــل،
اوضحــت عضــوات الفريق
ان من اهم مــا مييزهن انهن
يتعاملــن بــروح األســرة
الواحــدة فجميعهن زميالت
وصديقــات هدفهــن خدمــة
الطالبات والكلية التي ينتمني
اليها بروح تطوعية .وكشفت
عضوات الفريق ان من افكارهن
التطويريــة فــي املســتقبل
تنظيم انشــطة مشتركة مع
فــرق مماثلة فــي اجلامعات
االخــرى في الكويت من اجل
تبــادل اخلبــرات واملهــارات
التي تنمي شخصية الطالبة
وجتعلها اكثر جرأة وتفاعال مع
املجتمع ،مؤكدات انهن على امت
االستعداد للمشاركة في انشطة
جماعية مشتركة للتعريف عن
كلية بوكسهل الكويت للبنات
الســيما انها الكلية الوحيدة
فــي الكويت اخلاصة للبنات
فقط ممــا مييزها عن غيرها
مــن اجلامعــات اخلاصة بل
ايضا مميــزة بالتخصصات
التــي تقدمهــا مثــل دبلــوم
التصميم الداخلي والديكور
ودبلوم اخلدمــات املصرفية
بنوك ،وكذلــك تضم كوكبة
مميــزة مــن اعضــاء الهيئة
التدريسية ،فضال عن اساليب
الدراسة احلديثة التي تؤهلهن
ليصبحن خريجات مميزات
في سوق العمل.

صورة جماعية للخريجني من برنامج املاجستير املصغر في إدارة األعمال مع احملاضر جوزيف معلوف

تدريب املهنيني
في العديد من
االختصاصات التي
متنحهم مزايا تنافسية
في سوق العمل

إدارة األعمال ،هي :التخطيط
اإلستراتيجي ،عمليات التمويل،
وظائــف ،اســتراتيجيات
التســويق ،األدوار القيادية،
ورأس املال البشري.
وأوضحــت مديــر مركــز
التعليم املستمر بثينة اخلبيزي
أن برنامج املاجستير املصغر
في إدارة األعمال بني BEYOND
ومركز التعليم املستمر ال يوفر
فقــط مفهوما شــامال لكل من
املجاالت اخلمسة الرئيسية في
إدارة األعمال ،بل يوضح أيضا
أوجه الترابط بينها.
وأضافــت اخلبيــزي أن
فكرة تقدمي برنامج املاجستير
املصغر في إدارة األعمال جاءت
بعــد جنــاح برنامــج تطوير
القيادات الناشئة ،الذي يقدمه
مركــز التعليم املســتمر منذ
ثــاث ســنوات« .فمــن خالل
كال البرنامجــن يحاول مركز
التعليم املستمر إتاحة الفرص
ملديــري األعمــال التجاريــة
والقــادة الناشــئني إلدخــال
التطويــر ،وتغييــر األمنــاط
القدميــة ،واكتشــاف مناهج
جديدة لإلدارة والقيادة».
وأضافت :مت تصميم برنامج
املاجســتير املصغر في إدارة
األعمــال فــي مركــز التعليم
املستمر للمهنيني الراغبني في
اكتساب مهارات إدارة األعمال
املقدمة في برامج املاجســتير
بإدارة األعمال التقليدية ولكن

بأقل وقت وكلفة.
وتستخدم في هذا البرنامج
التقنيــات واملنهجيــات التي
تســتخدم عادة فــي تدريس
برامج املاجســتير فــي إدارة
األعمال ،كما يســتند أسلوب
التدريس فيه إلى نظرية ديفد
كولب التعليميــة التجريبية
(التركيز الشديد على املمارسة
واحملــاكاة ،ولعــب األدوار،
ودراســات احلالة وتســجيل
التمارين املســتمدة من واقع
احلياة ،ومن املواقف والواقع
املهني).
ويقدم برنامج املاجستير
املصغر في إدارة األعمال على
أيــدي مدربني هــم خبراء في
مجــاالت عمل مختلفة مبا في
ذلك التخطيط االســتراتيجي
للشــركات ،وأمنــاط القيادة
والســلوكيات ،واحملاســبة
واملاليــة ،واســتراتيجيات
التســويق ،وإدارة املــوارد
البشرية.
وعقــب انتهــاء برنامــج
املاجســتير املصغر في إدارة
األعمــال قــدم مركــز التعليم
املستمر في اجلامعة األميركية
بالكويــت شــهادات معتمــدة
للمشاركني.
كما أعلنت اخلبيزي إطالق
مركز التعليم املستمر برنامج
تطوير القيادات الناشئة ،2017
الــذي مــن املتوقــع أن يبــدأ
منتصف شهر فبراير .2017

