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الجامعة المفتوحة احتفلت باألعياد
احتفمت الجامعة العخبية السفتػحة باالعياد الػششية تحت رعاية وحزػر رئيذ الجامعة د.دمحم بغ إبخاىيع الدكخي
ونائب رئيذ الجامعة لمذؤون األكاديسية والبحث العمسي ومجيخ الجامعة في الكػيت د.نايف ابجاد السصيخي وعجد مغ
العسجاء واألكاديسييغ واإلدارييغ.
وجاء االحتفال في بيػ حخم مبشى السقخ الخئيذ لمجامعة تحت شعار «في حب الكػيت بقمب واحج وروح واحجة» وبجأ
الحفل بتقجيع عجد مغ األغاني واألناشيج الػششية ،ومغ ثع ألقى رئيذ الجامعة دمحم الدكخي كمسة في السشاسبة ىشأ فييا
القيادة والذعب الكػيتي ،سائال هللا عد وجل ان يعيج ذكخى ىحه السشاسبات عمى الكػيت وأىميا الكخام بكل خيخ وتقجم

وازدىار لتبقى عمى الجوام واحة أمغ وعد واستقخار تحت ضل قيادة ورعاية سسػ أميخ البالد وولي عيجه األميغ.
وقال د.الدكخي ان ىحه السشاسبة عديدة عمى قمػبشا جسيعا ،وىي تعج عيجا ويػما وششيا لكل كػيتي وخميجي وعخبي،
وال يدعشي اال التأكيج عمى أىسية االحتفال بيحه السشاسبات الػششية التي تعشي الكثيخ لشا ولكل مغ يعير عمى أرض
الكػيت الصيبة ،مذي اخ الى ان الجامعة العخبية السفتػحة تحخص في كل عام عمى السذاركة في أعياد الكػيت الػششية
واحتفاالتيا تعبي اخ عمى االعتداز والفخخ بسا تسثمو ىحه السشاسبات مغ قيسة ومعان سامية وأعسال مذخفة ،إضافة الى
ما تسثمو مغ تالحع ومحبة بيغ القيادة الحكيسة والذعب الكػيتي الصيب.

3

Tuesday, March 5,
2019

المواضيع:
•

4

الخميفة :التعثخ الجراسي في البعثات الجاخمية ال يتجاوز %1

Tuesday, 05 March
2019

أكج مجيخ إدارة البعثات الجاخمية في مجمذ الجامعات الخاصة فيج الخميفة ،أن التعثخ الجراسي في البعثات الجاخمية
قميل ججا وال يتجاوز  140شالبا مغ أصل  22ألف شالب وشالبة ،أي ما يعادل أقل مغ  1في السئة ،الفتا إلى أن
السجمذ حخيز عمى الصاقة االستيعابية في الجامعات الخاصة ،مسا يشعكذ بجوره عمى جػدة التعميع مغ خالل
تػفيخ بيئة تعميسية مشاسبة لمصمبة .وقال الخميفة لـ «الجخيجة» ،إن البعثات الجاخمية شيجت إقباال متدايجا خالل الدشتيغ
الساضيتيغ ،مؤكجا أن اإلدارة تحخص عمى قبػل أعجاد خالل الفرل الجراسي األول تغصي السيدانية السخصػدة
لمبعثات الجاخمية .واعتبخ أن تجخبة الجامعات الخاصة بالبالد ناجحة ،ال سيسا أن الفتخة الدمشية التي مخت عمى
إنذاء ىحه الجامعات ليدت بالكبيخة ،مذي اخ إلى أن اإلدارة دائسا تحث الجامعات عمى تقجيع بيئة أكاديسية مشاسبة مغ
خالل السخفقات وجػدة التعميع .وفيسا يمي التفاصيل:
• كع عجد الصمبة السبتعثيغ داخل الكػيت؟

يبمغ عجد الصمبة السبتعثيغ داخل الكػيت  22ألف شالب وشالبة ،يجرسػن في  12جامعة خاصة ما بيغ البكالػريػس
والجبمػم.
• ما أسباب إيقاف االبتعاث لمفرل الجراسي الثاني؟
نحغ نحخص عمى الصاقة االستيعابية في الجامعات الخاصة ،مسا يشعكذ بجوره عمى جػدة التعميع مغ خالل تػفيخ
بيئة تعميسية مشاسبة لمصمبة ،ولجيشا إقبال متدايج خالل الدشتيغ الساضيتيغ عمى البعثات الجاخمية ،ونحخص عمى قبػل
أعجاد خالل الفرل الجراسي األول تغصي السيدانية السخصػدة ليحه البعثات.
• ما ىي ندب القبػل في البعثات الجاخمية؟ وىل ىشاك نية لخفعيا؟
ندب القبػل بالشدبة إلى اليشجسة والحقػق  80في السئة ،وباقي التخررات لمقدع العمسي  70في السئة،
و«األدبي»  78في السئة ،والجبمػم  65في السئة ،أما زيادة ندب القبػل لمبعثات فتجرس في لجشة السشح ،وىي التي
تقخر رفعيا ،خرػصا أنو تع رفع بعس الشدب العام الساضي.
تعثخ السبتعثيغ
• ىل ىشاك تعثخ دراسي بالشدبة لمصمبة السبتعثيغ؟
نعع لجيشا بعس الصمبة الستعثخيغ دراسيا ،ولكغ ندبتيع قميمة ججا ،وعجدىع ال يتجاوز  140شالبا مغ اصل  22ألف
شالب وشالبة ،أي أن ندبتيع لع ترل إلى  1في السئة ،ويخجع أسباب ىحا التعثخ األكاديسي إلى انخفاض معجالت
الصالب ،ولحا نشرح الصمبة دائسا ونػجييع إلى ضخورة قخاءة الئحة البعثات الجاخمية لسعخفة حقػقيع وواجباتيع.
• ىل لجيكع نية لديادة أعجاد السبتعثيغ في الجامعات الخاصة؟
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ما دامت الصاقة االستيعابية في الجامعات الخاصة وصمت إلى مدتػى مختفع فال ندتصيع أن نديج أعجاد الصمبة
السبتعثيغ أو نقمميا ،ألنشا نحخص عمى االلتدام بيحه الصاقة ،ومغ السعمػم أن الصمبة يختارون الجامعات حدب
رغبتيع ،وال ندتصيع أن نجبخىع عمى جامعة ال يخغبػن في الجراسة فييا.
• ما رأيكع في مصالبات الصمبة بديادة السكافأة االجتساعية ودعع الكتب الجراسية؟
فيسا يخز السكافأة االجتساعية اجتساعشا مع الخوابط الصالبية لسشاقذة ىحا األمخ ،وأوضحشا ان مجمذ االمة أصجر
قانػنا بتػحيج ىحه السكافأة لجسيع الصمبة ،سػاء في البعثات الجاخمية ،أو جامعة الكػيت ،أو الييئة العامة لمتعميع
التصبيقي.
أما فيسا يتعمق ببجل الكتب ،فإن مجمذ الجامعات الخاصة يرخف  100ديشار لكل شالب بيحا الذأن ،واجتسعشا
أكثخ مغ مخة مع السدؤوليغ في الجامعات الخاصة لعجم إجبار الصمبة عمى شخاء الكتب مشيا ،عمى أن يتاح لمصالب

الحخية في شخاء الكتاب مغ أي مكان يخغب فيو.
• ما تقييسكع لمسدتػى األكاديسي لمجامعات الخاصة في الكػيت؟
نحغ دائسا نصسح إلى السديج ،ولكغ نط اخ لمفتخة الدمشية التي مخت عمى إنذاء الجامعات الخاصة في الكػيت ،وىي
فتخة ليدت بالكبيخة ،تعتبخ فتخة ناجحة ،خاصة أنشا دائسا نحث الجامعات عمى تػفيخ بيئة أكاديسية وتعميسية مشاسبة
لمصمبة مغ خالل السخفقات وجػدة التعميع وبيئة مخيحة لمصالب.
• ىل يػجج تػاصل إلكتخوني بيغ الصمبة ومجمذ الجامعات الخاصة؟
قشػات االترال مع الصمبة داخل الجامعات الخاصة متػافخة مغ خالل أشخاص مخػليغ بالتػاصل معشا بذكل مباشخ
وسخيع ،خاصة أن الكثيخ مغ الصمبة ممدمػن بسحاضخات صباحية خالل فتخة الجوام الخسسي ،كسا ان الجامعات
تتػاصل عبخ البخيج اإللكتخوني مع الصمبة ،والحي يتع مغ خاللو تعسيع أي قخار يرجر مغ مجمذ الجامعات ،كسا
يسكغ لمصالب مخاشبة الذخز السعشي في جامعتو ،ليديل عميو التعامل بذكل أسخع.
• ما مجى تعاونكع مع اإلدارات في الجامعات الخاصة؟
ىشاك تعاون كبيخ بيغ إدارة البعثات واإلدارات الجامعية ،ونحخص عمى الديارات الجورية لمجامعات ،لسشاقذة مذاكل
الصمبة ،وكحلظ الق اخرات الجامعية أو ق اخرات مجمذ الجامعات الخاصة ،ونصمب مشيا احرائيات خاصة بذكل دوري
فيسا يخز الصاقة االستيعابية واألداء االكاديسي لمصمبة.
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• ىل ىشاك تشديق مع الجيات السخترة حػل سػق العسل في مجال البعثات؟
نحغ جية تعميسية ،وليذ لجيشا مانع في التعاون مع أي جية مخترة فيسا يخز سػق العسل ،ولكششا لدشا الجية
السخػلة بجراسة احتياجات سػق العسل.
• ىل تخى أن عجد الجامعات الخاصة في الكػيت كاف؟
نتصمع دائسا إلى السديج مغ ىحه الجامعات ،خاصة أن ىشاك تػسعا عسخانيا ججيجا يتع إنذاؤه في الكػيت ،ولحا نتصمع
إلى تخريز أراض ليحه الجامعات في تمظ السشاشق الججيجة.
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