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بوكسهل تعقد إتفاقية مع
‘نيويورك فيلم أكاديمي’
’‘NEW YORK FILM ACADEMY

د .عريفة :بوكسهل الكويت تعقد
اتفاقية مع
New York Film Academy
كشف الدكتور علي سالم عريفة رئيس كلية
بوكسهل الكويت للبنات عن توصل الكلية
إلى اتفاقية مع ، New York Film Academy
وهي من أرقى وأهم المؤسسات األكاديمية
االميريكية التي تعطي درجة الباكلوريوس في
مجال الفنون التطبيقية .وتمكن هذه االتفاقية
خريجات الكلية في تخصص التصيم الجرافيكي
من إكمال دراستهن لدرجة البكالوريوس
في الوالليات المتحدة االمريكية في هذه
المؤسسة.
وأكد الدكتور عريفة بهذه المناسبة ً أن
هذه االتفاقية تقدم فرصة حقيقية لخريجات
بوكسهل الكويت للحصول على مؤهالت عليا
ً
دوليا.
من أحد أرقى الجامعات المعترف بها
ويمكن لخريجات بوكسهل الراغبات في الحصول
على هذه الفرصة المميزة أن يتقدمن بطلب
االلتحاق إلى األكاديمية بعد استيفاء الشروط
الخاصة بالتسجيل والتي يمكن الحصول عليها
من الكلية.
وأكد الدكتور عريفة بهذه المناسبة أن توقيع
هذه االتفاقية مع مؤسسة “ New York Film
 ”Academyيؤكد جودة البرامج األكاديمية في
كلية بوكسهل ،ويدعم توجهها نحو االلتزام
بثقافة التطوير المستمر.
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مقابالت
زيارة مميزة لوزير التربية ووزير التعليم
العالي الدكتور نايف فالح الحجرف واألستاذ
الدكتور حبيب طاهر أبل األمين العام
لمجلس الجامعات الخاصة لكلية بوكسهل
الكويت

INTERVIEWS
كلية بوكسهل الكويت تحتضن معرض
الفرص الوظيفية الثالث 2013
أقام قسم التسويق والعالقات العامة بكلية
بوكسهل الكويت معرض الفرص الوظيفية
الثالث من أجل عرض وتقديم الفرص الوظيفة
المميزة المتاحة أمام الطالبات وسيكون
المعرض على مدار يومي االحد واالثنين 12
و 13مايو  2013داخل حرم الكلية في ابو حليفة،
ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض التى
تنظمها الهميتها بالنسبة للطالبات الخريجات
اللواتي يرغبن بااللتحاق بالمسار الوظيفي عقب
التخرج.
استقطب المعرض والذي يقام للمرة الثالثة
في قاعة المعارض في كلية بوكسهل
الكويت – أبو حليفة أعدادا كبيرة من الطالبات
الخريجات والمستمرات في الدراسة من مختلف
التخصصات.
كما تخلل المعرض ندوة تدريبية من قبل شركة
النفط الكويتية عن برنامجهم التدريبي الصيفي
الخاص بهم على مسرح عيسى الرفاعي

في الكلية يوم  12مايو  2013واليوم الثاني
للمعرض 13مايو  2013ندوة عن (كيف تختاري
مسارك الوظيفي) من قبل السيدة سوار الزين
مدير الشؤون الموظفين في شركة نسلة
الكويت.
واضافت السيدة سونيا بأن المعرض سوف
يضم العديد من الجهات والشركات التى تفتح
المجال أمام الخريجات لتقلد وظائف مميزة
تتناسب مع طموحاتهن ودراساتهن األكاديمية
ومن ضمن هذة الشركات برنامج إعادة هيكلة
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة  ،شركة
النقط الكويتية ،شركة الوطنية لالتصاالت ،بنك
بوبيان شركة وظيفة وغيرهم.
هذا الى جانب ان معرض الفرص الوظيفية
في الكلية يفتح الطريق امام الباحثات عن فرص
العمل للتعرف على احتياجات السوق والشروط
الالزمة لكل وظيفة شاغرة.

الشايجي :نحن أول كلية خاصة في الكويت للتعليم العالي للمرأة
ونفخر بتاريخ كلية بوكسهل الممتد أكثر من  80عاما في ميلبورن
استراليا
أجرى اللقاء :يوسف التارمي
جريدة الوطن
أكد رئيس مجلس أمناء كلية بوكسهل
الكويت للبنات ( )BHCKالدكتور عبدالرحمن
الشايجي على أهمية وجود فلسفة
تعليمية واضحة ترتقي بمستوى و نوعية
مخرجات التعليم العام و العالي في دولة
الكويت تون مبنية على توافق و توازن بين
إحتياجات سوق العمل و نوعية المعرفة
التي تقدم و أن يكون هناك تخطيط بعيد
المدى إلستيعاب كم الخريجين القادمين
من المرحلة الثانوية خالل األعوام القليلة
ً
ً
محذرا من أن يصل األمر
منذرا و
المقبلة
بالمؤسسات الجامعية في الكويت أن
تصاب بـ "تخمة" عددية يصعب معها
إستقبال المزيد من خريجي الثانوية ممن لن
يجدوا مقعد جامعي يستكملون من خالله
أحالمهم بالدراسة الجامعية خالل سنوات
قليلة نتيجة غياب التخطيط و بعد النظر.
و تحدث د.الشايجي خالل لقاء مع (الوطن)
عن أبرز ما حققته كلية بوكسهل الكويت
للبنات ( )BHCKخالل  5سنوات من عمرها
و مشوارها و النقلة النوعية التي خلقتها
في الساحة التعليمية الكويتية ،عالوة
على التطرق لعدد من الملفات التي تتعلق
بمستقبل قطاع التعليم في دولة الكويت،
و إليكم ما جاء في اللقاء:
بداية مع إحتفال الكلية بمرور  5سنوات
على إنطالقتها كيف ترون ما حققتموه
خالل هذه الفترة؟
أعتقد أن اإلجابة ال يمكن ان تحصل عليها
واف من أسرة بوكسهل و لكن إن
ٍ
بشكل
كان السؤال حول مدى تحقيقنا إلستراتيجية
العمل التي وضعناها منذ إنطالقتنا
فنقولها بكل فخر نعم ،فحسب دراسة
الجدوى التي تم إعدادها لمجلس الجامعات
الخاصة لنيل الترخيص فلقد حققنا في
السنة الثالثة من عملنا ما كنا قد وضعناه
من أهدافنا في السنة الخامسة التي
نعيشها اآلن و هذا لله الحمد دليل على
أننا نمضي في قفزات مميزة إيجابية ،و
األمر اآلخر هو وضع مخرجات الكلية في
سوق العمل حيث من خالل دراسة توجه
خريجات الكلية تبين أن جميع خريجاتنا توجهن
لمواقع العمل إن أردن وفق ما أتيح لهم و
هنا أتحدث عمن أتتهم الفرص و لسن من
رفضن أو ال يرغبن بالعمل في موقع ما.
ما البصمة التي تركتها كلية بوكسهل
الكويت في الساحة التعليمية الجامعية؟
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لألسف هناك غياب لفهم حقيقة تعريف
فهي إختصار " "SYSTEMكلمة النظام أو
ذكي لـجملة رائعة يجب أن يعرفها الجميع
 "Save Your Self, Time, Efforts,و هي
فالناس ال يرون للنظام على "and Money
أنه يوفر عليهم الوقت و الجهد و المال بل
ينظرون له على أنه يكبل اإلنسان و يقيد
من إنطالقته أو حركته و هذا غير صحيح بل
أن النظام يمنح لنا فرصة لإلبداع من خالل
مساحة و حدود و هذا أمر مميز في العملية
.التعليمية
خالل هذه المسيرة ما هي أبرز ما قمتم
به على صعيد التحركات األكاديمية و
التعليمية؟
ولله الحمد نجحنا خالل هذه السنوات
الخمس من تحقيق العديد من اإلنجازات
منها توقيع إتفاقيات خارجية مبنية على
تعاون و شراكة و زيارات فعالة لجامعات
و مؤسسات تعليمية خارجية عالمية مثل
أكاديمية نيويورك للسينما في الواليات
المتحدة األمريكية إذ إتجهنا إلى مدينة
نيويورك لتوقيع مثل هذه اإلتفاقية وزرنا
العاصمة اإلماراتية و مدينة دبي و جامعة
ً
حاليا قطعنا شوط كبير في العمل
قطر و
مع الجامعة الماليزية للتكنولوجيا و التصميم
الداخلي و هي جامعة تملك حرم في
إنجلترا ويمكن لطالباتنا بالمستقبل القريب
أن أحببن أن يتوجهن إلى إنجلترا بفضل هذا
التعاون األكاديمي ،و نحن مستمرون في
بناء شبكة عالقات اكاديمية و تعليمية اكبر
حتى نقدم لطالباتنا أكبر فرصة ممكنة لهن
لإلستفادة من تلك الخبرات حتى بعد إنتهاء
دراستهن و حصولهن على شهادة الدبلوم.
بالحديث عن شهادة الدبلوم التي تمنحها
( ،)BHCKلماذا تتمسكون بطرح درجة
الدبلوم فقط حتى اآلن؟
هناك ميزة لحملة درجة الدبلوم و هي أن
الطالب الذي يتوجه للجامعة بهدف الحصول
على درجة البكالوريوس و ربما يقضي 8
فصول دراسية أو أكثر لتحقيق ذلك و لكنه
إن توقف عن إستكمال دراسته ألي سبب
من األسباب فلن يكون لديه أي شهادة او
درجة تعليمية بينما من يدرس لنيل درجة
الدبلوم خالل عامين يمكنه بعد ذلك أن
يتوجه للعمل وإن يكمل إذا رغب أو يمضي
ً
شخصيا من
في حياته العملية ،و أنا
المنادين بأعلى صوت بضرورة اإلهتمام
في الكويت لطلبة حملة الشهادات ما بعد
الثانوية العامة وما دون الجامعية ويجب أن
يتم تقديم حوافز وتشجيع لهذه الطبقة من
الكويتيين وإال سوف نظل نعتمد على غير
الكويتيين لشغل المناصب والمراكز الخاصة
بتلك الفئة والتي قد تمثل نحو  %60من
مجمل المواقع الوظيفية في أي جسد
مؤسسي ،فاإلدارات العليا تمثل نحو%10
من الهرم الوظيفي والعمالة المساعدة أو
الوظائف المساندة تمثل %30بينما الغالبية
العظمى تكمن في هؤالء خاصة من حملة
الدبلوم وهي الطبقة الفنية.

نفتخر بأن كلية بوكسهل الكويت وضعت
بصمتها كأول كلية خاصة للبنات في دولة
الكويت  ،كما أننا الكلية الوحيدة التي
هي إمتداد لحرم مؤسسة جامعية خارجية
عالمية مثل بوكسهل في إستراليا ،و هنا
يجب أن نبين أن هناك فرق كبير بين من
يوفق إتفاقية تعاون أو تحالف مع جامعة
أو جهة ما و بين كلية هي إمتداد لنفس
الكلية الجامعية بنفس المناهج والطرق
والقوانين والضوابط واإلختبارات المطبقة
في بوكسهل اإلسترالية و هذا النظام غير
موجود في أي كلية أخرى عدا بوكسهل
الكويت.

ولكن قد ينظر إلى تلك الوظائف على أنها
أقل من المستوى اإلجتماعي ولها نظرة
غير جيدة في عين المجتمع؟

تتحدث عن هذا النظام و أهميته أال تخشى
من عدم فهم الكثير من الناس لمفهوم
هذا النظام في عملية التعليم.

يجب أن نقوم بعملية تصحيح و تعديل و
تثقيف للمجتمع و نظرته لهذه الوظائف!
فزيادة الوعي بالتعليم و التثقيف مهمة

الجميع خاصة قيادات التعليم ،فهناك
ً
ً
ماليا ولكن المجتمع ينظر
عائدا
مهن تحقق
لمسماها بنوع من تقليل الشأن و هذا
األمر خاطئ ويحتاج لتصحيح للمنظور الذي
نعاني منه تجاه بعض المهن و الوظائف
الفنية والخدمية و هذا هو أمر تعمل كلية
بوكسهل على تغييره في المجتمع الكويتي
من خالل خلق هذا التغيير.
ماذا عن أهدافكم اإلستراتيجية في كلية
بوكسهل الكويت للبنات ()BHCK؟
ولله الحمد حققت كلية بوكسهل الكويت
للبنات ( )BHCKأهدافها اإلستراتيجية
بالفعل فلقد بدأنا بدفعة بلغ عدد طالباتها
( )47طالبة في  2008و اليوم لدينا نحو
( )700طالبة و قمنا بتخريج نحو ))650طالبة
في سوق العمل ،و قمنا بعملية تعديل
للمناهج بما يتناسب مع طموحات طالبتنا
خاصة ممن يرغبن في إستكمال دراستهن
لنيل درجة البكالريوس بعد التخرج من كلية
وصوال إلى األنشطة الطالبية
بوكسهل،
ً
التي شاركت دار (الوطن) في معظمها من
خالل رعايتها أو تغطيتها اإلعالمية والتي
هدفت لإلرتقاء بطالبات بوكسهل و قامت
بنشر الوعي ليس للطالبات فقط بل ألولياء
االمور و حتى طالبات المرحلة الثانوية و
إعتمدنا على سياسة الباب المفتوح مع
أولياء األمور والطالبات من خالل العديد
من القنوات اإلتصالية ألننا آمنا بمفهوم
( )Student Voiceو تعزيز التعاون مع االمانة
العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
لقد قام وزير التربية والتعليم العالي
الدكتور نايف الحجرف بزيارة لكلية بوكسهل
كيف كانت وما كان إنطباعه عن الكلية؟
قبل فترة قصيرة إلتقينا بوزير التربية وزير
التعليم العالي د.نايف الحجرف و الذي
شدد خالل لقاءنا معه على أن الوزارة
هي شريك للجامعات الخاصة و ليست
حاكم مراقب عليها و لذلك قام بزيارة
حرم الكلية و اإللتقاء بالطالبات والتحدث
معهن وقد أشاد الدكتور الحجرف بالكلية
وإداراتها والمجهود الذي تبذله إلعطاء
الطالبات أفضل الخدمات التعليمية لتحقيق
طموحاتهن .
وقد تمثلت هذه الزيارة كخطوة اولى
لتوطيد العالقات ومناقشة األمور التي
تواجه الجيل الصاعد الذي يمثل القوة
العاملة المستقبلية لدولة الكويت الحبيبة ،
ويجب في هذ الجانب أن أشيد بدور االمين
العام السابق د.فريدة العلي التي بذلت
ً
جهودا كبيرةً معنا ومع الطالبات.
ما هي الخطوات التي مضت فيها كلية
بوكسهل الكويت للبنات ( )BHCKمن أجل
اإلعترافات و اإلعتمادات األكاديمية؟
في البداية قمنا بإعادة تقييم لبرامجنا
والتخصصات التي نطرحها وتم إيقاف
برنامج التخصص المزدوج (تصميم المواقع
وصيانة الشبكات) ألنه لم يعد بالفائدة
على طالباتنا بسبب عدم قدرة المجتمع
على تقبل فكرة صيانة أجهزة الكمبيوتر من
قبل الفتيات و حولناه إلى تخصص واحد
وهو تصميم المواقع األلكترونية و بالتالي
تم تقليل كمية الوحدات التي يتطلبها
التخصص ،كما قمنا بإضافة مقررات

د .عبدالرحمن الشايجي
رئيس مجلس األمناء

تفيد الطالبات إن رغبن في إستكمال
دراستهن أو التحويل من خالل مقررات
جديدة وهناك توجه لطرح تخصص جديد هو
نظم المعلومات ( )MISو تخصص الموارد
البشرية (.)HR
يوجد الكثير من الضوابط التي يجب أن
تتحقق للوصول لمثل هذه اإلعتمادات
واإلعترافات في الواليات المتحدة او
بريطانيا أو أوروبا فعلى سبيل المثال
وضعنا شروط ألعضاء هيئة التدريس
بأهمية نشر عدد معين من االبحاث العلمية
المحكمة في مجالت علمية لها وزنها
األكاديمي ونحن ماضين في خطوات تكفل
حصولنا لهذه اإلعتمادات.
ما الدعوة التي توجهونها للطالبات
وأسرهن إلختيار بوكسهل الكويت للبنات
( )BHCKكوجهة دراسية للطالبات؟
ُو ِف ْقنا بأننا فريق عمل يسعى لبذل أقصى
طاقاته من أجل تميز كلية بوكسهل الكويت
للبنات ( )BHCKلتكون بالفعل الكلية األولى
الخاصة للطالبات فقط ولها خصوصيتها
في هذا الجانب و تميزها بشكل كبير،
عالوة على أن طبيعة الكلية الصغيرة
والجو االسري يمنح الفرصة أمام الطالبات
للوصول لعميد الكلية الدكتور علي عريفة
او لي مباشرة دون تعقيد ،باإلضافة إلى
االنشطة الطالبية الخاصة التي تشجع
الطالبات على وجه الخصوص مثل أسبوع
األزياء الذي رعته طالبتين من طالبات الكلية
اللواتي يعملن في هذا المجال ،باإلضافة
إلى عملية تجديد تحدث في الديكورات و
الجو العام لنقدم للطالبات جو منزلي بعيد
عن جو الكلية التقليدية ،و األجمل هو إرتباط
خريجاتنا بالكلية.
كلمة اخيرة؟
يجب اإلشادة إلى ان "الوطن" كمؤسسة
إعالمية كويتية كانت و تبقى عصب
أساسي في الجسد اإلعالمي واإلجتماعي
و الثقافي و التعليمي و اإلقتصادي
في الكويت و إنها أحد المصادر التي
يعتمد عليها المجتمع الكويتي في تلقي
المعلومة و التأكد منها ،خاصة و إنها
أفردت مساحات خاصة للتعليم و الشئون
األكاديمية منذ زمن فكانت سباقة في هذا
المجال و هو أمر يجب ان يتم تقديره و لهذا
لكم من إدارة كلية بوكسهل الكويت ()BHCK
كل التقدير ألنكم شركاءنا في النجاح.
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محاضرات
عقد مؤتمر صحفي لخريجات كلية بوكسهل بمناسبة مرور
 5سنوات على تأسيسها

بوكسهل تستقبل الدكتور رضا بهبهاني ومدير
المركز العالمي للتبادل األكاديمي وبرامج
التنمية القيادية بكلية العلوم–جامعة الكويت
نظمت االدارة االكاديمية في كلية بوكسهل
الكويت للبنات محاضرة عن كيفية تطوير االداء
االكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسي ألقاها
الدكتور رضا بهبهاني مدير المركز العالمي
للتبادل األكاديمي و برامج التنمية القيادية بكلية
العلوم اإلدارية – جامعة الكويت،
بحضور رئيس الكلية الدكتور علي عريفة و
مجموعة من اعضاء الهيئة االكاديمية للكلية.
وركزت المحاضرة على آليات تطوير األداء
الكاديمي ألعضاء هيئة التدريس من خالل بناء
عالقات تبادل اكاديمي مع الجامعات المرموقة
في العالم.
وفي هذا االطار ،قدم الدكتور بهبهاني نبذة
عن نشاط المركز العالمي الذي والتي يتضمن
تنظيم سلسلة برامج تدريب تنفيذية بالتعاون
مع مجموعة من الجامعات العالمية وبساهمة
من العديد من األساتذة في هذه الجامعات،
مثل جامعة هارفارد ،معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،جامعة كاليفورنيا ،جامعة جونز
هوبكنز ،وإنسياد على سبيل المثال ال الحصر.
كما نوه الدكتور رضا بهبهاني بأهمية االنفتاح
على شركات القطاع الخاصه وذلك لبحث
إحتياجات سوق العمل بهدف تحسين مخرجات
التعليم العالي .مع العلم أن هذا المركز يتم
تمويل نشاطه من قبل  25شركة خاصة.
من جانبه ،أشاد الدكتور علي عريفة عن النشاط
التي يقوم به المركز العالمي للتبادل األكاديمي
وعبر عن رغبة كلية بوكسهل في التعاون معه
بما يساهم في تطوير قدرات هيئة التدريس,
حيث تحرص الكلية على التطوير المستمر لدى
الهيئة األكاديمية  ،وعلى اإلشتراك في البحوث

االكاديمية كجزء من تطوير قدراتهم وخبراتهم
وسعيهم الدائم الى التعرف على أفضل
أساليب التدريس والبحث العلمي .
ويذكر أن كلية بوكسهل تسعى دائما الستضافة
محاضرين متخصصين في مجاالت مختلفة
بهدف إثراء الجانب العملي لدى الطالبات وهيئة
التدريس من خالل االحتكاك والتفاعل مع خبرات
لها تجارب عملية ثرية.

تحرص الكلية على
التطوير المستمر لدى
الهيئة األكاديمية.

سوار الزين ,مدير شؤون
الموظفين في شركة نستله العالميه,
تحاضر في كلية بوكسهل عن “ كيف تختار
مسارك الوظيفي؟”
نظم مكتب اإلرشاد الطالبي في كلية بوكسهل
الكويت للبنات محاضرة بعنوان “ كيف تختار
مسارك الوظيفي ؟” ألقتها السيدة سوار الزين
 ،مدير موارد بشرية ،في شركة نستله ،والتي
ألقت الضوء على كثير من المواضيع التي
تواجهها الخريجات الجدد في أول حياتهن المهنية
 ،في مسرح الكلية في ابو حليفة بحضور
مجموعة من اعضاء الهيئة االكاديمية وطالبات
الكلية والخريجات القدامى  .كانت المحاضرة
تسلط الضوء على كيفية مساعدة االطالبات
على إكتشاف ميولهن الوظيفية ومواهبهن
التي من الممكن ان تساهم في تحقيق اإلختيار
األمثل في مسارهن الوظيفي .
وقد تناولت المحاضرة مواضيع عديدة أولها
كمعرفة تحديد قطاع العمل التي يطمحن العمل
به وذلك من كيفية إكتشاف الذات ومن أهم
هذه الوسائل هي البحث وسؤال أهل الخبرة عن
مختلف القطاعات التي تظن أنها موضع إهتمام
إضافة الى تقيم قدراتك كفرد،
ً
بالنسبة لهن
هل أنت إجتماعية أو إنطوائية  ،تحبين العمل
الجماعي أو الفردي والى ما هنالك .
ً
أيضا
إختيار مجال العمل والقطاعات المناسبة
يمكن أن تكون عبر القيام بزيارات ميدانية لجهة
العمل التي يرغبن اإلنضمام اليه  .وبعدها
تكلمت عن كيفية البحث عن وظيفة والتحضير
للمقابلة الشخصية وما يتطلع إليه أرباب العمل
في الموظف كانت المحاضرة تفاعلية  ،تم من
خاللها إعطاء أمثلة حية من الواقع الكويتي.
ولالشارة ،تقوم كلية بوكسهل في في إطار
أنشطتها االكاديمية والطالبية بدعم بتشجيع
الطالبات على اإلنخراط بالتدريب الميداني في
العديد من الشركات والقطاعات الخاصة والعامة
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نظمت كلية بوكسهل للبنات بالكويت مؤتمرا
صحافيا لخريجاتها بمناسبة مرور  5سنوات على
تاسيس وانطالق الكلية بحضور رئيس الكلية
د.علي عريفة وعددا من خريجات الكلية واعضاء
هيئة التدريس وذلك صباح امس بمبنى الكلية.
ومن ناحيته رحب رئيس كلية بوكسهل للبنات
بالكويت د.علي عريفة بخريجات الكلية اللواتي
وصفهن بانهن سفيرات الكلية في الخارج.
واشار عريفة الى احتفال الكلية بمناسبة مرور
 5سنوات على انشاءها وان كانت فترة قصيرة
في مدتها ولكنها طويلة في انجازاتها.
واضاف قائال  :ان الكلية بصدد تجديد برامجها
االكاديمية بما يسمح لطالباتها باستكمال
دراستهن بجامعات مرموقة
واعلن عريفة عن توقيع الكلية التفاقية مع
اكاديمية نيويورك لألفالم والتي تعتبر من
أرقى وأعرق وأهم المؤسسات االكاديمية التي
تعطي درجة البكالوريوس في مجال الفنون
التطبيقية في نيويورك.
واعرب عريفة عن استعداد ادارة الكلية لتقبل
كافة االراء والمقترحات التي من شأنها تطوير
أداء الكلية موضحا ان الكلية سعيدة بااللتقاء
بخريجاتها والتواصل معهن دائما.
وتحدث خالل المؤتمر الصحافي عددا من
خريجات الكلية اللواتي اعربن عن فخرهن
بالدراسة في كلية بوكسهل للبنات
واشرن خالل حديثهن الى االنشطة الطالبية
اللواتي نظموها خالل فترة الدراسة والتي
تنوعت ما بين االنشطة االجتماعية والثقافية
والترفيهية .
وقالت الخريجات  :استفدنا كثيرا من تجربة
الدراسة في كلية بوكسهل للبنات من نواحي
عدة جعلتنا قادرات على خوض سوق العمل

في الكويت كجزء من مشروع تخرجهن وحرصا
منها على تطوير مهاراتهن العلمية والعملية
قبل بدء حياتهن المهنية ،باعتبار ذلك من أهم
الخطوات التي تساعد الطالبات على الى
اكتساب المزيد المهارات العملية.
ويذكر أن كلية بوكسهل تسعى دائما الستضافة
محاضرين متخصصين في مجاالت مختلفة
بهدف إثراء الجانب العملي لدى الطالبات من
خالل االحتكاك والتفاعل مع خبرات لها تجارب
عملية ثرية.

الكلية بصدد تجديد
برامجها االكاديمية بما
يسمح لطالباتها باستكمال
دراستهن بجامعات مرموقة

خريجات كلية بوكسهل يبرعن في مجاالت التصميم الجرافيكي
والديكور والتصميم الداخلي في أكبر الشركات في الكويت

كلية بوكسهل
الكويت تستضيف
لوياك لتعريف
طالباتها على البرنامج
الصيفي 2013
إستضافت كلية بوكسهل الكويت للبنات
مركز لوذان النجازات الشباب  -لوياك لتعريف
طالباتها عن برنامج لـــــــــويــــــــــــــاك الصيفي
قيم
 2013الذي ُيوفر فرصة تدريب عملي َ
للطالبات تتخللها ساعات تطوع محددة في
مراكز تطوعية أو لجان توعوية و ذلك لتعزيز
الحس اإلنساني و خدمة المجتمع لديهن
باإلضافة الى لقاءات أسبوعية و أنشطة
قيمة.
مختلفة و ورش عمل ّ
قد تحدثت بداية السيدة نجاة الداللي مدير
شؤون اإلشراف في البرامج المحلية عن
البرنامج الصيفي في لوياك ومدى تأثيره في
ً
ً
وذهنيا وكيف
معنويا
صقل شخصية الطالبة
أن العمل التطوعي يخلق عند اإلنسان الشعور
بالوعي عند الطالبات منه .
وبعدها تحدثت السيدة نوره الوزان رئيس
قسم البرامج المحلية عن البرنامج الصيفي
وكيفية اإللتحاق به من عبر موقع لويك
اإللكتروني وعرفت الطالبات عن شروط
اإللتحاق.
وقد تحدث السيد فارس العبيد مستشار
مكتب االمين العام للمجلس األعلى للتخطيط
والتنمية عن خبرته السابقة التي إكتسبها من
خالل دورات عدة خاضها مع برامج لوياك وقد
كان حديث السيد العبيد بمثابة إلهام للطالبات

والمنافسة على وظائف قوية حيث اصبحت
خريجة كلية بوكسهل للبنات مطلوبة في جهات
عدة.
كما لفتوا خالل حديثهن بان الكلية وفرت لهن
تدريب ميداني داخل الكلية بما صقل خبرتهن
ومهاراتهن موضحين ان فكرة الكلية القائمة
على كونها كلية خاصة للبنات جعلتهن يشعرون
بالراحة والطمأنينة والخصوصية.
كما نصحن جميع الطالبات اللواتي يدرسن حاليا
في المرحلة الثانوية بااللتحاق للدراسة في كلية
بوكسهل للبنات بالكويت.

وشجعهن على إستخدام وقتهن وطاقاتهن
الشبابية في أمور تساعدهن على تطوير الذات
وطريق يسلكوه لبناء مسار وظيفي ناجح بغض
النظر عن تخصصهن .
وخاصة الطالبات بما قدمه
ً
إستمتعن الحضور
المحاضرين حيث كانت المحاضرة تفاعلية  ،وقد
أعطوا أمثلة حية يختبرنها الطالبات كل يوم
من حياتهن العملية  .وقد شددوا على أهمية
الطموح والمثابرة في العمل .
يذكر أن كلية بوكسهل تعمل على استضافة
محاضرين متخصصين في مجاالت مختلفة من
أجل إثراء الجانب العملي لدى الطالبات من خالل
االحتكاك والتفاعل مع شخصيات لها تجارب
عملية وثرية.

تعتبر كلية بوكسهل الكويت للبنات من
أبرزالمؤسسات الجامعية التي تتوفر فيها برامج
أكاديمية منها تخصصات الفنون التطبيقية
والتصميم  .كما أنها تحرص على دعم طالباتها
وتطوير مهاراتهن لجعلها مهنة إحترافية
ً
علما أن المتخرجات في
لمستقبل وظيفي باهر
هذا المجال يعتبرن أقلية في المجتمع بالرغم
من الطلب الكبير على هذا التخصص في سوق
العمل الكويتي.
ً
ً
كبيرا بالتدريب الميداني
اهتماما
تولي الكلية
ً
متمما لإلطار النظري الذي تتلقاه
وتعتبره
الطالبات في الكلية .وما هذا الدليل إال جزء
من جهود الهيئة األكاديمية لالرتقاء بمستوى
الطالبات ورفع مستوى أدائهن في تخصصاتهن
وتمكينهن من تنمية مهاراتهن المهنية من
خالل تنظيم المعلومات والمعارف النظرية
واستخدامها في مواقف جديدة.
تعمل الكلية على إنخراط طالباتها بالتدريب
الميداني في العديد من الشركات والقطاعات
الخاصة والعامة في الكويت كجزء من مشروع
تخرجهن وحرصا منها على تطوير مهاراتهن
العلمية والعملية قبل بدء حياتهن المهنية .
ويعتبر التدريب الميداني الخطوة األولى في
طريق المتدرب نحو النجاح والتفوق واإلبداع لما
فيه من فرصة كبيرة لمواجهة الواقع العملي
والتعامل مع تفاصيله بكفاءة عالية وممارسة
واقعية تكسب المتدرب خبرات مختلفة وتساعده
على مواجهة المواقف الصعبة أو الطارئة بكل
ثقة وحيوية وتضمن له تبوء المكان المناسب
في الحاضر والمستقبل.
وبما أن هنالك عدد من الطالبات اللواتي
سوف يتخرجن في نهاية الفصل الدراسي
 2012-2013كان هنالك تعاون بين الكلية وأهم
القطاعات كالدعاية واإلعالن والشركات الخاصة
والمؤسسات الحكومية إلدراج طالبات الكلية
في البرنامج التدريبي .وتشمل هذه المجموعة

Paragon Marketing Communications,
Ahmed Al Rashid، Circus BC , City
 ,Magazineوغيرها من الشركات الخاصة
والحكومية.
فترة التدريب الميداني وتناهز أربعة أسابيع
لتُ َع ِرف الطالبات بيئة العمل الفعلية والربط بين
النظرية والممارسة العملية في مكان العمل.
وفي نهاية فترة التدريب الميداني تسنح
الفرصة للطالبات لعرض ما تم تحقيقه من
إنجازات خالل هذه الفترة لمشرفتهن األكاديمية
إداريي وطالبات الكلية وقد تكلمن عن
وعدد من
َ
تجربتهن العملية وعن مدى إعجاب أرباب العمل
بعملهن اإلبداعية وقد علقت إحدى الطالبات
قائلة  “ :إن دراستنا في كلية بوكسهل قد
حولت منا طالبات هاويات لألعمال الفنية
الى أشخاص مهنيين حرفيين لديهن مستوى
أكاديمي يساعدهن على خوض أي تجربة
عملية في أي شركة “  .وقد كانت مشرفتهن
األكاديمية السيدة ليزا وينستنلي سعيدة بإنجاز
الطالبات وقد تأثرت باإلنطباع الذي تركوه تلك
الطالبات على أرباب العمل .
كانت الكلية إحدى المؤسسات التي وفرت
لطالبات التصميم الجرافيكي الفرصة لتدريب
ً
إنطالقا
ميداني في مختلف أقسام الكلية ،
ً
وتشجيعا لإلسلوب األكاديمي التي تعتمده
لتعزيز قدرات الطالبات واكسابهن للمهارات
العملية ضمن المعايير العالمية للتعليم .وقد
علقت إحدى المتدربات في الكلية “ إن الجو
العام لمكان العمل مريح لتوفر روح تعاون بين
جميع العاملين مما يجعل ساعات العمل وقت
خاصة إنني اعمل على دليل للطالبات،
ً
ممتع.
وبما أنني خريجة قضيت ثالث سنوات في
الكلية فإنني على دراية تامة بمتطلبات
وإحتياجات الطالبات في الكلية”.
وقد علقت السيدة ميرنا قطايا عضو هيئة
التدريس والمشرفة على التدريب الميداني

للطالبات قائلة “ إن فوائد التدريب الميداني
تكمن في تزويد الطالبات بالمعارف والمفاهيم
والمبادئ والخبرات والمعلومات الالزمة
إضافة الى تقديم
ً
النخراطهن في سوق العمل
تصور مسبق عن الكفايات المهنية المطلوبة
ويطلعن على طرق مختلفة
في سوق العمل َ
للتواصل والتفاعل مع اآلخرين”.

يعتبر التدريب
الميداني الخطوة
األولى في طريق
المتدرب نحو النجاح.
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STUDENT LIFE

الحياة الطالبية
االحتفال االول واالكبر من نوعه في كلية
بوكسهل الكويت

بوث كلية بوكسهل الكويت في
 EDUCAREER 2013أرض المعارض مشرف
أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن مشاركتها في
معرض التعليم والتدريب والتوظيف 2013
الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي
خالل الفترة من  8إلى  11إبريل بمشاركة حشد
كبير من المؤسسات والمعاهد التعليم العالي
المحلية واالجنبية.
أوضحت مسؤولة العالقات العامة ،السيدة
كارول بيم أن مشاركتنا تأتي من أهمية هذا
المعرض فهو يعتبر واجهة الكويت ،حيث انه
من المعارض التعليمية االولى داخل الكويت
والدول العربية  ،ويتطلع اليه جميع الطلبة
والطالبات بشغف ،حيث يستقطب شريحة
كبيرة من الطلبة والمعاهد ومؤسسات التعليم
العالي والجامعات المحلية واالجنبية تحت سقف
واحد لتستعرض خدماتها لجميع هذه الشرائح
في جو من التنافس الشريف ,وأن الهدف يأتي
في اطار التعريف بكلية بوكسهل الكويت كونها
اول كلية خاصة في الكويت للتعليم العالي
للمرأة والتي بدورها تعتبر من الكليات التي
تعتمد على الوسائل التعليمية الحديثة في

ً
ً
ترفيهيا
يوما
تنظم كلية بوكسهل الكويت للبنات
لطالباتها وأقسامها االدارية بعنوان “Kuwait is
 “ Funيضم فيه العديد من الشركات السياحية
والترفيهية في الكويت وذلك يوم األربعاء
الموافق  20مارس  2013من الساعة العاشرة
ً
صباحا ولغاية الساعة الرابعة من بعد الظهر في
حرم الكلية  -أبو حليفة.
شارك في هذا اليوم العديد من الشركات
السياحية والترفيهية ومنها :شركة المشروعات
والفنادق والمنتجعات السياحية Cosmo ،
Bowling Center، Six Senses Spa، Paintball،
 ،Dunkin Donutشركة النزهة للخدمات
السياحية ،منتجع وفندق الهيلتون منقف ،لينا
ودينا دايت سنتر ،مطعم ميس الغانم ،والشركة
الكويتية لأللبان كاي دي كاو ،برووي ،فندق كراون
بالزا،Student Talk magazine، Fit House ،
االنباء.Group 965، Future Kids ،
وتخلل هذا اليوم العديد من األنشطة
والمسابقات والجوائز المقدمة من الجهات
المشاركة ،كما أن الكلية نظمت خالل هذا
اليوم ماراثون لألطفال (سباق الجري) اللذين
تتراوح اعمارهم بين  8 - 5سنوات في تمام
ً
ظهرا برعاية شركة Nesquik
الساعة 12:30
 . Nestleثم سوف تبدأ البرامج المتفرقة من
االلعاب والمسابقات برعاية  McDonald’sو

حرم الكلية حيث تحرص الكلية دائما على التواجد
والمشاركة في المعارض التعليمية .
كلية بوكسهل الكويت تـأسست سنة 2007
كفرع معتمد من كلية بوكسهل في ميلبورن
استراليا والتي تأسست منذ أكثر من ،80
ويوجد العديد من التخصصات في الكلية التى
تستقبل جميع الطالبات الخريجات من الثانوية
العامة بشقيها العلمي او االدبي للتسجيل أو
اإلتحاق في برنامج البعثات الداخلية على ان
تكون الطالبة كويتية الجنسية أو والدتها كويتية.
وتنقسم الدراسة فيها الى قسمين :قسم
الدراسات االدارية الذي يضم التخصصات
التالية  :دبلوم في ادارة االعمال  ،دبلوم في
التسويق  ،دبلوم في الخدمات المصرفية
(البنوك) .قسم الفنون التطبيقية والتصميم
الذي يضم التخصصات التالية :
دبلوم في التصميم الداخلي والديكور  ،ودبلوم
في التصميم الجرافيك  ،ودبلوم في تصميم
المواقع االلكترونية.

 .Cartoon Networkإضافة إلى برنامج مقدم
من مجموعة “قروب  ”965يضم العديد من
ً
سنا خالل اليوم
المسابقات الخاصة باألكبر
والهدايا مقدمة من شركة  Baroueلأللعاب.
وأكدت السيدة كارول البيم مسئولة العالقات
العامة ومنظمة هذا اليوم ،أن الكلية قد وجهت
دعوة الى العديد من الجمعيات التي تُ عنى
باألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة وطالبات
المدارس الثانوية وذلك لمشاركتهم لنا هذا
اليوم ورسم الفرحة والبهجة على وجوههم.
كما اضافت السيدة بيم أن الدعوه خالل هذا
اليوم كانت مفتوحة وعامة لجميع األمهات
اللواتي يرغبن مشاركتنا في يومنا الترفيهي
هذا .وسوف تكون هنالك جوائز مخصصة لهن
مقدمة من جريدة االنباء وذلك بمناسبة عيد األم
الذي يصادف يوم  21مارس .2013
أن هذه الفعاليات تدل على حرص كلية
بوكسهل الكويت الدائم على التفاعل مع كافة
االنشطه التي من شأنها ادراج الفرحة بين
طالباتها اللواتي هن امهات جيل المستقبل
ً
وايضا هن
والموظفات باقسام الكلية االدارية
امهات لجيل صاعد .وتتقدم كلية بوكسهل
الكويت بأحر التهاني والتبريكات لالمهات وكل
عام وكل أم بألف خير.

فعاليات تراثية و طنية بعنوان (تراثنا فخرنا)
في كلية بوكسهل الكويت
تقيم كلية بوكسهل الكويت للبنات فعاليات
تراثية و طنية بعنوان ( تراثنا فخرنا) والتي تنطلق
من الفترة ما بين  17فبراير حتى  19فبراير
 2013في مبنى الكلية الكائن في منطقة
ابو حليفة  .شارك في تلك االيام الثالث كل
من دار االثار االسالمية و المتحف الوطني و
بيت الكويت لالعمال الوطنية و اللجنه الثقافية
النسائية التطوعية لخدمة المجتمع حيث قدمو
معروضات تجسد التراث الكويتي وتعبر عن
تاريخ الكويت العظيم قبل االستقالل و حتى
يومنا هذا ز كما قامت طالبات الكلية من قسم
الديكور و التصميم الداخلي و الجرافيكي بإنشاء
معرضا يحتوي على مجسمات و لوحات و
تصاميم من ابتكاراتهن تعبر عن الهويه الكويتية

و عالقتها بالمجتمع المحلي و العالمي.
كما شددت السيده ناديا كعوش مسئولة
االنشطه الطالبية و المنسقة لتلك الفعالية
على حرص كلية بوكسهل الدائم على التفاعل
مع كافة االنشطه التي من شأنها القاء الضوء
على تراث و ثقافة الكويت مرتكزه دائما على
اظهار تفاعل طالباتها في اظهار مهاراتهن
في ابتكار الفنون التصميمه التي تعكس
اهمية تطبيق المناهج الدراسية في االنشطه
الالصفيه خاصة فيما يخص التراث الكويتي
و حب الوطني الذي تجسيد حب الوطن في
لوحات فنية تعبيرية حتى تنشر صوره مشرفه
عن الكويت تليق بها و بمكانتها محليا و عالميا

T
I
A
KUW

N
U
F
S
I

معرض الجمال والمرأة في كلية بوكسهل
الكويت
نظم قسم شؤون الطلبة بكلية بوكسهل
للبنات معرض الجمال والمرأة كجزء من األنشطة
ً
سنويا
والفعاليات الطالبية التي تقيمها الكلية
للبنات من يوم  28أبريل وحتى  2مايو .2013
افتتحت كلية بوكسهل الكويت للبنات معرض
الجمال والمرأة بحرم الكلية في أبو حليفة وقد
تتضمن المعرض مجموعة من المؤسسات التي
تختص بالمرأة من أزياء  ،أكسسوارات  ،عطورات
ومواد تجميلية وغيرها منها مركز رويال لطب
األسنان  ،الوطنية لإلتصاالت  ، Gabs،بيت
الصابون اللبناني  ، Revitol،نظارات كيفان ،
 ، Pharma Oneنانا لإلكسسوارات  ،جود سبا ،
 ، Zero Degreesالورشة ISIS Pharma ،
 ،Dermatologyصالون فلوردوليس Beauty ،
& is Life ، Ecrinal ، Elements Watches
 ، Accessoriesبنك بوبيان  ،وتيجان دينتال كلينيك

.,)Heliabrine (the art of skin care
وقد وفرت تلك الشركات عروضات وخصومات
خاصة للطالبات والموظفين في الكلية على فترة
أسبوع .وباستطالع اراء الطالبات حول المعرض
واالحتفاالت التى تقام داخل الكلية أعربن عن مدى
سعادتهم متمنيين االستمرار بتقديم المزيد من
هذه االحتفاالت التى تساعد على انعاش الحياة
الطالبية داخل حرم الكلية ،وهن يترقبن تواريخ هذا
المعرض في كل فصل دراسي .
ً
علما بأن هذه المعارض هي جزء مهم من
األنشطة التي ينظمها قسم شؤون الطلبة
 ،فإدارة الكلية حريصة على تنظيم األنشطة
الترفيهية التي تضفي جو المرح واأللفة بين
الطالبات.

دورة لكرة الطائرة لفريق كلية بوكسهل
الكويت برعاية منتجع هيلتون
إفتتحت كلية بوكسهل الفصل الدراسي الثاني
 2012/2013مع أولى األنشطة الطالبية بدورة
لكرة الطائرة لفريق الكلية " “BHCK Volley
 . Ball TEAMأقيمت المباراة النهائية يوم
االثنين  4فبراير  2013في ملعب الكلية بحضور
رئيس الكلية الدكتورعلي عريفة ومديرالشؤون
الطالبية السيدة ماري ماكنيلي ومجموعة كبيرة
من اإلدارة والهيئة األكاديمية والطالبات الجدد
والقدامى .
ودارت المباراة النهائية بجو من المرح وبتحكيم
من مدربة األلعاب الرياضية في منتجع
الهيلتون  .وقام رئيس الكلية الدكتور علي
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عريفة بتقديم الكأس للفريق الفائز كما قام
ممثل منتجع الهيلتون بتوزيع هدايا لالعبات
الفائزات.
هذا وقد اشاد الدكتور علي عريفة في كلمة
وجهها للحضور أن الكلية تفتخر بوجود فريق من
الطالبات الموهوبات وبجهود قسم الشؤون
ً
دائما إحتياجات الطالبات
الطالبية الذي يرعى
األكاديمية والمعنوية وأكد على أن هذه
األنشطة تضفي جو المرح واأللفة بين الطالبات
وتوطد عالقة الطالبات والهيئة األكاديمية وإدارة
حد سواء .
الكلية على ٍ
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طالبات كلية بوكسهل ينظمن مسابقة عرض األزياء األول
نظمت طالبات كلية بوكسهل الكويت للبنات
أول عرض أزياء يقام في حرم جامعي خاص
برعاية كريمة من السيدة الفاضلة أشواق
المضف  ،مدير العالقات العامة والتسويق -
 ،Degrees 52وتحت رعاية العديد من الشركات
Izonica Modeling School ,La Caresse Salon
 ,, Astronauts Clubوالرعاية اإلعالمية من مجلة
 City Pagesومصممة األزياء الصاعدة السيدة
أنفال الطويرش ومحالت .Degrees 52
إختارت مجموعة من طالبات قسم إدارة
األعمال المبادرة كمشروع دراسي خاص حيث
تم تقسيم الطالبات الى ثالث مجموعات كل
مجموعة تعاملت مع مصمم أزياء مختلف .
المجموعة االولى:الطالبات مريم إبراهيم ،
شروق القبندي  ،ساميه العصيمي ،دالل
بهبهاني  ،وضحة المري ،وشهد بندر .وقد كانت
مصممة األزياء سارا كرامي وهي مصممة
إيرانية عملت في مجال التصميم األزياء الكثر
من خمس سنوات في سوق الكويت وقد كان
عرضهن يحمل فكرة التصميم الهندي  .ترجم هذا
المشروع مهارات الطالبات النظرية الى ممارسة
عملية ناجحه طورت كفاءة.
المجموعة الثانية  :الطالبات دانة الكندري  ،مريم
المطيري  ،فاطمة حسين ،منيرة الهاجري وسارة
النويه.تعاملن الطالبات مع مصممة االزياء
المغربية حسنى سوتبي وقد عرضن مجموعة
من الدراعات المغربية التي تمتاز بالوانها الزاهية
وإطاللتها المميزة.
المجموعة الثالثة :الطالبات أنفال الطويرش ،

طيبة الفارس ،روان العيسى  ،أفراح بهبهاني
 ،أنعام بشير  ،وأالء معرفي .إخترن مجموعة
رمضان  2013للمصممة أنفال الطويرش وهي
طالبة في كلية بوكسهل.
وكانت الطالبات مسؤوالت عن كل خطوة من
خطوات الحدث ووضع خطة المشروع ونطاقه
من تنظيم وتنسيق مع العارضات المحترفات
ومصممين األزياء ،إضافة الى تنسيق
المكان ليتالئم مع األزياء المعروضة من ألوان
وموديالت.
ضمت اللجنة التحكيم كل من السيدة شوق
المضف،راعي الحفل ،والسيدة ندى شراك
والسيدة سارة الصالح من برنامج .I wish
وقد علقت السيدة أرزو حراف وهي عضو
هيئة التدريس بقسم إدارة األعمال والقائمة
على تدريس مقرر إدارة المشاريع والمشرفة
على هذا المشروع " نحن نفتخر بتخريج
طالبات ال يتمتعن بكفاءات نظرية فقط وإنما
بخبرات عملية تؤهلهن لمسار وظيفي متميز.
" وأضافت " مثل هذه المشاريع تتيح للطالبة
فرصة للعمل بطريقة تساعد على ترسيخ
األفكاراالبداعية بطريقة أفضل".
وقد تمتع الحضور من طالبات والهيئة
األكاديمية والضيوف بالعرض المميز لكل
مجموعة مما يحمل في طياته طابع خاص بفكرة
كل مجمةعة من الطالبات.
كما أعربت السيدة حراف عن خالص امتنانها
إلى اإلدارة كلية بوكسهل الكويت على دعمها
المتواصل لمشاريع الطالبات  ،وإلى السيدة

كارول بيم العالقات العامة في الكلية على
مجهوداتها الكبيرة لتحفيز الطالبات مما يدعم
المسيرة التعليمية في الكلية والقى العرض
إستحسان من الجميع.
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السيدة أرزو حراف ":نحن
نفخر بتخريج طالبات يتمتعن
بكفاءات علمية عالية وخبرات
عملية تؤهلهن لمسار
وظيفي متميز".

