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٭ ٭صفحة دورية متخصصة ُتعني بأخبار أهم الجامعات والكليات
الخاصة في دولة الكويت ،متضمنة تحقيقات وأخبار عن أهم
األنشطة والتخصصات والمرافق الجامعية .للتواصل معنا:
٭ ٭email:privateuniv@alanba.com.kw
٭ ٭إعداد :آالء خليفة

اخلازندار وبريداريس لـ «األنباء» :قسم الديكور والتصميم الداخلي بالكلية يقبل الطالبات الالتي يُجدن اإلجنليزية وميتلكن القدرة على اإلبداع واالبتكار

«بوكسهل» ..كادر تعليمي متميز وتخصصات فريدة تلبي متطلبات سوق العمل
تع����د كلي����ة بوكس����هل
الكوي����ت للبن����ات من اهم
مؤسسات التعليم اخلاص
ف����ي البالد وتتمي����ز بكادر
تعليم����ي وإداري متمي����ز
وتضم عدة تخصصات ،من
أبرزها الديكور والتصميم
الداخلي الذي تنفرد به من
بني اجلامعات اخلاصة في
الكويت.
ولتس����ليط الضوء على
رؤية وأهداف وأقسام الكلية،
قام����ت «األنب����اء» بزيارة
الى مبنى «بوكس����هل» في
ابوحليفة ،والتقت عددا من
أعضاء هيئة التدريس بقسم
الفنون التطبيقية والتصميم
للتع����رف عن ق����رب على
تخصص الديكور والتصميم
الداخلي ،حيث أوضح كل من
د.دينا اخلازندار واحلاصلة
على دكتوراه في التصميم
الهندسي ،وكونستاتينوس
بريداريس واحلاصل على
ماجس����تير ف����ي تصمي����م
اإلضاءة ،ان الدراس����ة في
تخصص الديكور والتصميم
الداخلي تك����ون ملدة عامني
وحتصل الطالبة من خاللهما
على درجة الدبلوم ،مبينني
ان التصميم عالم كبير يركز
على توظيف املكان بطريقة
ممي����زة جتعل الش����خص
املتواجد في املكان يش����عر
بالراحة وميكنه استخدام
امل����كان بطريق����ة فعال����ة
واستغالل ذلك بشكل أفضل
وظيفيا.
وأش����ـــارا اخلازن����دار
وبريداريس الى ان القسم
يركز على التصميم الداخلي
أكثر م����ن كونه متخصصا
في الديكور ،ونظرا جلودة
البرنامج األكادميي بالقسم،
ميكن للخريجات استكمال
دراستهن في التخصص بعد
حصولهن على الدبلوم في اي
جامعة اخرى تقدم التخصص
نفس����ه أو تخصصا شبيها
كالتصميم الهندسي داخل
الكويت أو خارجها ،مؤكدين
أن الدبل����وم ال����ذي متنحه
كلي����ة بوكس����هل الكويت
معت����رف ب����ه دولي����ا من

د.دينا اخلازندار

ميكن للخريجات
استكمال دراستهن
بعد حصولهن على
الدبلوم في أي
جامعة أخرى تقدم
التخصص نفسه

كونستاتينوس بريداريس

اجلامع����ة األم في ملبورن
بأستراليا والتي لها أكثر من
 80س����نة خبرة في املجال
األكادميي.
وحول شروط القبول في
التخصص أكدا ضرورة أن
تكون الطالبة متحدثة للغة
اإلجنليزية حيث انها لغة
الدراسة بالكلية باإلضافة الى
املوهبة واإلبداع واالبتكار،
وللكلية مركز للدراس����ات
التمهيدية يساعد الطالبات
على تقوية لغتهن قبل البدء
بدراسة التخصص ،وكشفا

مبنى كلية بوكسهل الكويت للبنات

ان القس����م يعرض بعض
املقررات في التخصص خالل
الفترة املسائية ،وذلك إلتاحة
الفرصة للطالبات املوظفات
اللواتي يدرسن على نفقتهم
اخلاصة واللواتي يعملن في
وظائف مختلفة خالل فترة
الصباح.
وبينا ان هناك إقباال من
الطالب����ات عل����ى االلتحاق
بتخصص الديكور والتصميم
الداخلي ويرجع السبب في
ذلك الى ان كلية بوكس����هل
هي الوحيدة التي تقدم هذا

التخصص على مس����توى
الكويت سواء في اجلامعات
اخلاصة أو احلكومية.
وح����ول حالة الرضا في
سوق العمل عن خريجات
القس����م ،لفتا الى ان الكثير
من خريجات القسم متكن
من احلصول على وظائف
جيدة ف����ي مختلف املواقع،
وبش����كل عام ،واس����تنادا
إل����ى نتائ����ج العدي����د من
االس����تبيانات الت����ي قامت
بها الكلية ،يتبني بوضوح
أن هناك حالة من اإلش����ادة

بخريجات القسم ومؤهالتهن
التي حصل����ن عليها خالل
دراس����تهن بالكلية ،كما ان
الكثير من اخلريجات يتجهن
نحو إنشاء مشاريع صغيرة
حيث يقم����ن بفتح مكاتب
خاصة به����ن بعد التخرج،
وتتجه نس����بة اخرى نحو
الس����فر للخارج الستكمال
دراس����تهن في التخصص
واحلص����ول عل����ى درجة
البكالوريوس أو املاجستير
والدكتوراه.
وفي سياق متصل ،ذكر

اخلازن����دار وبريداريس ان
الدراسة تعتمد على اجلانب
العملي بصورة اكبر بجانب
الدراسة النظرية ،موضحني
ان اجلان����ب النظ����ري من
الدراسة يعطي الطالبة فكرة
عامة عن التصميم الداخلي
وتاريخه ،وقاال :ومن املواد
التي تدرس للطالبات مادة
تاري����خ التصميم واملراحل
التي مر بها ،باإلضافة الى
االستديوهات التي يتم فيها
تدريب الطالبات عمليا على
التصمي����م الداخلي والتي

جمول :حالة من الرضا الدراسي
تنتاب الطالبات

بيم :الديوانية همزة الوصل
بني الطلبات واإلدارة

كعوش :جميع أنشطة الكلية
ترفيهية تعليمية

ذك���رت مس���ؤولة التس���ويق ف���ي الكلية س���ونيا
جمول لـ «األنباء» ،ان معظ���م الطالبات الجدد اللواتي
يلتحق���ن بكلية بوكس���هل الكويت للبن���ات يأتين عن
طريق طالبات مس���تمرات بالكلية ،إم���ا أخوات لهن أو
صديقات أو أقارب ،موضحة ان شعور الطالبة بالرضا من
الكلية يجعلها تشجع من حولها على االلتحاق بالكلية
وه���ذا ما جعلنا نفكر في تقديم الديوانية األس���بوعية
لخل���ق حالة من الرضا بين األس���اتذة وادارة الجامعة
والطالبات.

أوضحت مسؤولة العالقات العامة واإلعالم بالكلية كارول بيم
لـ «األنباء» ،ان الديوانية فكرة قسم شؤون الطلبة لتكون مبنزلة
همزة الوصل بني الطالبات واإلدارة اجلامعية وأيضا أساتذة
الكلية مبا يفتح آفاقا جديدة في حرية الرأي والتعبير وأيضا
فتح املجال أمام الطالبات ملناقشة أي مشاكل قد يواجهونها في
الدراسة وأيضا االستماع ملقترحاتهم وآرائهم لالرتقاء بالكلية
وجعلها في مصاف الكليات اخلاصة في الكويت.
وأكدت بيم أن العالقة بني إدارة الكلية والطالبات أس���رية
هدفها حتقيق املصلحة العامة.

قالت مسؤولة شؤون الطلبة بكلية بوكسهل نادية كعوش
في تصريح لـ «األنباء» ،ان قس���م شؤون الطلبة بالكلية
اقترح تقدمي الديوانية كفاعلية جديدة في الكلية ،موضحة
ان كل أنش���طة الكلية تكون ترفيهي���ة تعليمية مبا يعود
بالنفع على طالبات الكلية .ولفتت الى ان ديوانية األسبوع
ستكون مخصصة خلريجات الكلية وأيضا الطالبات اللواتي
على وش���ك التخرج نظرا ألن حفل التخرج سيقام قريبا
وبالتالي فستكون هناك فرصة لالستماع الى مقترحاتهم
حلفل التخرج فيما يخص فقرات احلفل.

أكدن أن « »banat clubفي «بوكسهل» يهدف إلى االستماع ألفكار ومقترحات الطالبات وإيجاد حلول ملشاكلهن

تتيح لهن تنفيذ مشاريعهن
مبا يجعلهن اقرب الى سوق
العمل ،كما ان القسم حريص
عل����ى التدري����ب امليدان����ي
للطالبات الس����يما اللواتي
على وش����ك التخرج حتى
يكونوا عل����ى احتكاك اكبر
بسوق العمل.
وذكرا ان القس����م بصدد
تق����دمي س����يمنار لطالبات
القسم لتسليط الضوء على
آخر املس����تجدات واألمور
التطويرية التي طرأت في
التصميم الداخلي مؤخرا،
حتى تك����ون الطالبة ملمة
بأحدث م����ا يطرأ على عالم
التصميم الداخلي أوال بأول،
وبين����ا من خ��ل�ال النظرة
املستقبلية لتخصص الديكور
والتصميم الداخلي في كلية
بوكسهل أن خريجاته أمامهن
سوق وظيفي واسع فوجود
الوف����رة املالية في الكويت
وارتفاع القدرة الش����رائية
جعل����ت معظ����م املواطنني
لديهم الرغبة في االستعانة
بخريجني التصميم الداخلي
إلج����راء تعدي��ل�ات عل����ى
منازلهم ومكاتبهم اخلاصة
مبا يتماشى مع التطورات
احلديثة في العالم.

طالبات :نتمتع بجو من اخلصوصية واملناخ الدراسي املالئم لإلبداع
وخ��ل�ال زي����ارة «األنباء»
ملق����ر كلية بوكس����هل الكويت
للبنات في ابو حليفة التقينا
عددا من طالبات الكلية وهن:
شوق الغريب وموضي الهدة
وبشاير اخلتالن وسعاد اخللف،
وحتدثنا معهن عن دراستهن
في تخصص التصميم الداخلي
والديكور ال����ذي تنفرد الكلية
بتقدميه على مستوى اجلامعات
اخلاصة في الكويت ،حيث اعلن
عن تأس����يس نادي الطالبات
« ،»banat clubمشيدين بفكرة
الديوانية التي أعلن عنها قسم
شؤون الطلبة بالكلية والتي
ستقدم كل يوم أربعاء.
وأشارت الطالبات الى أنهن
قررن تأسيس «» banat club
به����دف االس����تماع للطالبات
وأفكارهن ومقترحاتهن واملشاكل
التي قد تواجههن في الدراسة
وتوصيلها ال����ى إدارة الكلية
واألساتذة،
كما يهدف النادي الى تنظيم
األنشطة املختلفة االجتماعية
والثقافية والترفيهية للطالبات
ألن اجلامعة في وجهة نظرهن
ليست للدراسة فقط وامنا البد
من صقل مواهب الطالبات مبا
يعطيهن خبرة واحتكاكا باحلياة
العامة.
وأضفن :بع����ض الطالبات
لديه����ن من اخلجل ما مينعهن
من التحدث مع إدارة الكلية أو
األساتذة ومن هنا جاءت فكرة
تأسيس ناد للطالبات ليكون
حلق����ة الوصل ب��ي�ن الطالبات
واإلدارة العليا ،واشرن الى ان
هناك فكرة أيضا لدى مؤسسات
النادي في دعم املشاريع الطالبية
وإظهارها الى النور لالستفادة
منها من خ��ل�ال عمل معارض
طالبية بالتع����اون مع ممثلي
سوق العمل ،كما ان املشاركة

الطالبتان موضي الهدة وسعاد اخللف

اإلدارة حريصة على
التعاون مع الطالبات
وتقدمي املعلومات
لهن بأسلوب
مبسط

طالبات خالل مشاركتهن في احدى الفعاليات العلمية في الكلية

مفتوحة أمام جميع الطالبات
ف����ي كافة تخصص����ات الكلية
لالنضمام للنادي واملش����اركة
في أنشطته.
وأش����ادت الطالبات بفكرة
قسم شؤون الطلبة في تنظيم
«ديوانية» أس����بوعية في كل
يوم أربعاء من الساعة12 .30
حتى الساعة  2ظهرا لاللتقاء
بني الطالبات وأساتذة الكلية
بحضور اإلدارة.
وفي السياق ذاته ،حتدثت
الطالبات عن دراستهن بكلية
بوكس����هل التي تعتبر الكلية
الوحي����دة اخلاص����ة بالبنات
في الكوي����ت مؤكدات ان هناك
خصوصية في الكلية وتوفر
جوا م����ن الراح����ة للطالبات
السيما وانهن كن يدرسن في
مدارس خاصة فقط بالطالبات
في املرحلة الثانوية وان كلية
بوكسهل «بيتهم الثاني» ،ومن
مزايا الكلية انها خاصة بالبنات،
باإلضافة ال����ى قدرة الطالبات
على التجاوب مع االساتذة في

احملاضرات ،مشيدات بتخصص
التصميم الداخل����ي والديكور
الذي تنفرد به الكلية ،مطالبات
بتحويل الدراسة في التخصص
من الدبلوم الى البكالوريوس
نظرا ألهمية التخصص وحاجة
سوق العمل اليه.
وحث���ت الطالبات جميع
خريجات الثانوي���ة العامة
على االلتحاق بكلية بوكسهل
قائالت :قد تكون ش���هادتنا
في كليتن���ا مجروحة ولكن
بالفعل اجلو العام بها مريح
ويعطي مجاال لإلبداع واالبتكار
وبي
بجانب الدراسة النظرية ،نّ
ان أعضاء هيئ���ة التدريس
الذين توفرهم الكلية لديهم
القدرة على توصيل املعلومة
للطالبات والتحدث اليهن بلغة
مبسطة من اجل سرعة الفهم
واالس���تيعاب باإلضافة الى
ترحيبهم الدائم بإعادة شرح
كل ما هو مبهم وغامض سواء
في قاع���ة احملاضرات أو في
مكاتبهم.

املشاريع الفائزة في احدى املسابقات بالكلية

جانب من اعمال طالبات الكلية

