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جامعة «الذخق األوسط» تسثل الكهيت بشيائيات مدابقة الخوبهت الخميجية
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2019

فاز فخيقان من جامعة الذخق األوسط األمخيكية في الكهيت بالسخكدين األول والثاني في الترفيات السحمية لسدابقة
تحجي الخوبهت الخميجية الخابعة لمجامعات ليسثال الكهيت في مشافدات الجهلة األخيخة من السدابقة السقخر عقجىا في
االمارات بأبخيل السقبل.
وقالت السشدق العام لمسدابقة الجكتهرة صفاء زمان لهكالة األنباء الكهيتية (كهنا) اليهم الدبت عقب انتياء الجهلة
السحمية التي أقيست في كمية عمهم وىشجسة الحاسهب بجامعة الكهيت إن ىحه السدابقة شارك فييا سبعة فخق من
مختمف جامعات الكهيت.
وأوضحت زمان أن ىحه السدابقة تقام سشهيا بجول الخميج إذ تقهم الجامعات في كل دولة بإجخاء ترفيات محمية
يرعج عمى اثخىا الفخيقان الفائدان بالسخكدين األول والثاني إلى السدابقة الشيائية.
وأضافت أن الجورة االولى من السدابقة أقيست في الكهيت عام  2014فيسا أقيست الجورة الثانية في قطخ والثالثة في

البحخين في حين ستشظم الخابعة في اإلمارات.
وذكخت أن السدابقة السحمية تقيسيا مشظستا اليشجسة والتكشهلهجيا واليشجسة الكيخبائية واإللكتخونية العالسيتان  -فخع
الكهيت وىسا من أكبخ السشظسات اليشجسية متعجدة التخررات في العالم وبخعاية كل من مؤسدة الكهيت لمتقجم
العمسي والييئة العامة لمذباب.
وأفادت بأن لجشة التحكيم في الكهيت ضست نخبة مسيدة من األكاديسيين من جامعة الكهيت والييئة العامة لمتعميم
التطبيقي والتجريب وشخكة صشاعة الكيساويات البتخولية وشخكة البخمجيات (كهديج).
وأكجت زمان أن ىحا الحجث السحمي يأتي في إطار التعاون السثسخ بين كميات وجامعات دول مجمذ التعاون
الخميجي السيسا في مجال التقشية والحي اثسخ انطالق السدابقة األولى لمخوبهت العام الساضي لتذجيع طمبة الجامعة
والسيشجسين عمى االبتكار واإلبجاع ونذخ ثقافة وعمهم وتكشهلهجيا الخوبهت في السجتسعات الخميجية.
وأشارت الى أن السدابقة تيجف كحلك الى دعم وتهثيق العالقات العمسية والسيشية بين طمبة وطالبات السؤسدات
التعميسية الخميجية وتعديد اإلتجاىات العمسية لجى الطمبة وربطيا بالتجريب العسمي.
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المواضيع:

كمية الكهيت لمعمهم والتكشهلهجيا تفتتح مخكد الكهيت لمجراسات التسييجية العالسية
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كمية الكويت لمعموم والتكنولوجيا تفتتح مركز الكويت لمدراسات التمهيدية العالمية
أكج رئيذ كمية الكهيت لمعمهم والتكشهلهجيا د.خالج البقاعين أن ما يسيد مخكد الكهيت لمجراسات التسييجية العالسية في
الكهيت أنو يؤمن بيئة مشاسبة ،ويديل كل السخاطخ التي قج يتعخض ليا الذباب أثشاء الدفخ ألول مخة إلى بخيطانيا،

باإلضافة إلى كهنشا نعخف البيئة الكهيتية ما يعطييم اىتساما زائجا لشزسن نجاحيم ليحرمها عمى أفزل تعميم وقبهل.
جاء ذلك عمى ىامر افتتاح مخكد الكهيت لمجراسات التسييجية العالسية في فشجق الخيجشدي ،وأوضح د.البقاعين ان
«البخنامج بالتعاون مع السجمذ الثقافي البخيطاني ،والدفارة البخيطانية ،وىي فخصة رائعة لمطمبة ،وفييا تهفيخ كبيخ
ججا في التكمفة ،حيث إن التكمفة ال تديج عن  %30من تكمفة الجراسة لدشة في بخيطانيا».
وأضاف :ان « KIFYCىه جدء من جيهد الجامعة لتهفيخ فخص لمذباب الكهيتي ،حيث يتزسن تأمين دراسة داخمية
في الكهيت ،وىه لمذباب الخاغبين في الجراسة في بخيطانيا ،ويعسل بسبجأ الجراسة لمدشة التحزيخية داخل الكهيت
بالتعاون مع مشظسة
الـ NCUKالبخيطانية ،وتؤمن سشة تحزيخية بشهعية مسيدة وأىم ما في ذلك ضسان حرهل الطالب عمى قبهل في
جامعات بخيطانية من أرقى الجامعات».
وبين أن ىشاك  16جامعة تذخف عمى البخنامج التحزيخي ،وحتى االمتحان الشيائي عقب البخنامج يتم من قبل
ّ
لشيائي عقب البخنامج يتم من قبل ىحه الجامعات.
من جيتو قال مجيخ السجمذ البخيطاني بالكهيت مايكل جهردن« :نقهم بجعهة جسيع الجامعات البخيطانية كل عام في
ىحا السعخض ليحزخوا إلى الكهيت ويسثمها مكاتبيم ىشاك ولعخض جسيع بخامجيم الجراسية الستهفخة ،إضافة إلى
دورات المغة» ،مشهىا إلى أن «عجد الجامعات السذاركة ىحا العام  35جامعة ،ونتهقع  3آالف زائخ».
وأكج جهردن أن ما يداعج عمى نجاح السعخض ىه معخفة العائالت في الكهيت بعقج ىحا السؤتسخ بذكل سشهي
مشتظم ،وىم يأتهن بأوالدىم الطمبة الحين يفكخون بالجراسة في بخيطانيا لسقابمة الجامعات والحرهل عمى السعمهمات
حهليا» ،مشهىا إلى أن «الجامعات التي تأتي إلى الكهيت ،تقهم بسقابمة خخيجييا ىشا وتبقى عمى تهاصل دائم معيم».

يتبع...
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وعن افتتاح مخكد KIFYCقال جهردن :إن «السخكد يتكهن من  16جامعة بخيطانية عمى مدتهى رفيع ،وعقجوا
شخاكة مع كمية الكهيت لمعمهم والتكشهلهجيا ،لتهفيخ الدشة التحزيخية األولى من الجراسة في بخيطانيا ،ولكن ىشا في
الكهيت ،ونحن نجعم ىحه الذخاكة ،ونجعم أي شخاكة تختز بالتعميم دائسا».
من جيتو قال نائب الدفيخ البخيطاني في الكهيت تيم فاوز« :إن العالقات الثشائية بين الكهيت وبخيطانيا قهية ججا
وخاصة فيسا يعشى بالتعميم ،حيث إن لجيشا اآلن في بخيطانيا نحه  6آالف طالب من الكهيت ،ونأمل رؤية السديج،
فخوابط التهاصل بين البمجين وخاصة عمى صعيج التعميم قهية مشح سشهات طهيمة ،وعشجما أمذي في شهارع الكهيت
أرى ىحه الخوابط ونتائجيا مسن تعمسها في بخيطانيا وعادوا لبمجانيم».
وأوضح أن «رؤية سسه األميخ  2035نرت عمى أن بخيطانيا ستكهن شخيكا في تشفيح ىحه الخؤية ،خرهصا في
مجال التعميم ،ونحن سعجاء ججا بكهنشا جدءا من تعميم وتجريب الذباب الكهيتي».
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