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االثنني  26اكتوبر 2015
صفحة دورية متخصصة ُتعني بأخبار أهم الجامعات والكليات
الخاصة في دولة الكويت ،متضمنة تحقيقات وأخبار عن أهم
األنشطة والتخصصات والمرافق الجامعية .للتواصل معنا:
Email:Editorial@alanba.com.kw

٭٭

إعداد :آالء خليفة

املرزوق :تنمية املشروعات الصغيرة ال بد أن تتسم بالواقعية وتتسق مع املنظومة التنموية الشاملة لالقتصاد الوطني

«احتاد املصارف» يشارك في مؤمتر «املشروعات الصغيرة» باجلامعة املفتوحة
آالء خليفة

برعاي���ة صاحب الس���مو
االمير الش���يخ صباح األحمد،
يشارك احتاد مصارف الكويت
مع اجلامعة العربية املفتوحة
واملعهد العرب���ي إلمناء املدن
وبرنام���ج اخللي���ج العرب���ي
للتنمية «أجفن���د» في تنظيم
مؤمتر «املشروعات الصغيرة
واملتناهية الصغر في البلدان
العربية..الواقع والتطلعات»
الذي يقام ف���ي الكويت يومي
 29-28أكتوبر اجلاري.
وفي هذا الصدد ،قال رئيس
مجل���س إدارة االحت���اد حمد
املرزوق ان مش���اركة االحتاد
ف���ي تنظيم املؤمت���ر تأتي في
إطار حرصه على التفاعل مع
التوجيهات السامية لصاحب
الس���مو األمير ،وما يوليه من
اهتمام بال���غ بضرورة توفير
البيئة االقتصادية واالجتماعية
املناسبة لدعم وتنمية املشروعات
الصغيرة وتفعيل دورها إلحداث
نقل���ة نوعية ف���ي االقتصاد
الوطني .واكد املرزوق أن تنمية
املشروعات الصغيرة ال بد أن
تكون من خالل استراتيجيات
تتس���م بالواقعية وتتسق مع
املنظومة التنموية الش���املة

حمد املرزوق

ضرورة إعالء قيمة
العمل لدى
الشباب وإشراكهم
في التنمية

لالقتصاد الوطني وترتكز إلى
رؤى وبرامج تنفيذية واضحة
لتعظيم االس���تفادة مما لدينا
من مقومات وفرص باعتبارها
واحدة من الروافد املهمة لزيادة
دور القطاع اخلاص في بالدنا
لتحقي���ق األه���داف التنموية
وتنويع القاعدة االقتصادية ،وهو
ما برهنت عليه النجاحات التي
حققتها املشروعات الصغيرة
في الدول املتقدمة والناش���ئة.
وأشار املرزوق إلى أهمية هذه
املش���روعات ف���ي خلق فرص
عمل حقيقية للعمالة الوطنية
خارج القطاع احلكومي خاصة
ف���ي ظل ما يش���هده االقتصاد
العاملي حاليا من تراجع حاد في
األسعار العاملية للنفط وأزمات
وتطورات اقتصادية معاكسة
متارس تداعياتها آثارا سلبية
تزيد من التحديات ،األمر الذي
يحتم علينا أن نعتمد ملواجهتها
فكرا جريئ���ا ومختلفا خارج
اإلطار التقليدي ،في إطار من
التع���اون بني جمي���ع اجلهات
ال يرتك���ز فقط عل���ى اجلهود
احلكومية واملؤسسات الداعمة
حلركة هذه املشروعات ،ولكنه
يستلزم تفاعل الشباب وإعالء
قيم���ة العمل لديهم واقتناعهم
بثقاف���ة العمل احل���ر املنتج،

مع ضرورة تأهيلهم علميا ملا
لهذا التأهي���ل من دور إيجابي
يتناسب طرديا مع درجة تطور
املش���روعات .وأكد أن البنوك
الكويتية حرصت على تأسيس
وحدات خاصة تعمل بشكل وثيق
مع أصحاب هذه املش���روعات
لتلبية احتياجاتهم التمويلية
في إطار املعايير املعمول بها.
كما حرصت مؤخرا على التعاون
مع الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة في وضع اآلليات
والترتيبات اخلاصة باملشاركة
في متويل هذه املشروعات مبا
يعزز الطموحات في انطالقها
لتش���جيع املبادرات واألفكار
اإلبداعية وحتويلها إلى واقع
ملموس على النحو املأمول.
وأعرب حم���د املرزوق عن
متنياته للمؤمت���ر بأن يحقق
أهدافه املرجوة وأن يكون مجاال
لتبادل ال���رأي والتعرف على
التج���ارب الناجحة للوصول
إل���ى توصي���ات تس���هم في
مواجهة املعوقات والتحديات
الت���ي تواجهها املش���روعات
الصغيرة في البلدان العربية
وفق معطيات علمية تعزز من
فرص جناح اجلهود املستقبلية
لتنميتها.

مبنى اجلامعة العربية املفتوحة

عضوا هيئة التدريس بقسم إدارة األعمال في الكلية أكدا لـ «األنباء» أن التسويق من الوظائف احليوية املطلوبة في أي مؤسسة

«بوكسهل» ..جو تعليمي «أسري» وتدريب ميداني للطالبات في سوق العمل
آالء خليفة

تعد كلية بوكسهل للبنات من
أهم مؤسسات التعليم اخلاص
في الكويت ،وتنفرد بكادر متميز
من اعضاء هيئة التدريس ،كما
توفر مناخا تعليميا يس���اعد
الدراسني على س���هولة الفهم
واالس���تيعاب ،ودمج الدراسة
النظرية مع الواق���ع العملي،
ولتس���ليط الضوء اكثر على
نظام الدراسة في الكلية ،التقت
«األنباء» كال من باسم القاسم
وماري ماكنيللي وهما عضوا
هيئة التدريس من قسم ادارة
األعمال (تخصص التسويق)،
حيث أوضحا ان القس���م يضم
 3برامج رئيس���ية وهي :ادارة
األعمال والتسويق واخلدمات
املصرفية «البن���وك» ،ومتنح
الطالبة درجة الدبلوم في تلك
التخصصات ،وبينا ان تخصص
ادارة األعمال هو األكثر طلبا من
قبل الطالبات لاللتحاق به.
وحول ش���روط القبول في
القسم ،أشارا الى ان هناك نسبا
معين���ة لاللتحاق بالتخصص
وهي محددة م���ن قبل مجلس
اجلامع���ات اخلاصة للطالبات
الالتي يلتحقن ببرنامج البعثات
الداخلية ،اما الطالبات الالتي
يدرسن على نفقتهن اخلاصة
فاملعدل املطلوب هو النجاح في
الثانوية العامة ،وأكدا ان على
الطالبات اجتياز برنامج اللغة
االجنليزية الذي يجعلهن قادرات
عل���ى االلتح���اق بالتخصص
والنج���اح في���ه ،الس���يما ان
«االجنليزية» هي لغة الدراسة
بالكلية ،كم���ا ان التخصصات
الثالثة مطلوبة في سوق العمل
وخريجات «بوكس���هل» خير
س���فيرات للكلية في مختلف
جهات سوق العمل احلكومية
واخلاصة.
واضاف القاسم وماكنيللي
ان الكلية حترص على التدريب
امليداني لطالباتها في مختلف
جهات سوق العمل ،باإلضافة
الى ان برامجها تأتي من اجلامعة
األم في استراليا ويتم تعزيزها
مبواضي���ع ذات صلة بالواقع
احمللي ،وبالتال���ي فإن اهداف
املواد التي يت���م طرحها تأتي
منس���جمة مع بيئة العمل من
اجل متكني الطالبة في س���وق
العمل احمللية من بداية التحاقها
بالكورس األول للدراسة حتى
تخرجه���ا في الكلي���ة ،كما ان
األساتذة اثناء تدريسهم املناهج
الدراسية يقومون بربط الدراسة
النظرية ببيئة العمل احلقيقية
في الكويت وذلك من خالل عمل
الطالبات في مجموعة الجناز
مشروع يحاكي مختلف اجلوانب
االدارية للعمل احلقيقي ،فضال

باسم القاسم

«بوكسهل» جتعل
الطالبة قادرة على
العمل مبجالي
التسويق واإلدارة
في أي دولة

مبنى كلية بوكسهل الكويت

ماري ماكنيللي

عن ان املواد الدراسية بالكلية
تنسجم مع احتياجات الشركات
والبنوك ،فمثال الطالبة امللتحقة
بدبل���وم اإلدارة وتدرس مادة
متعلقة بإدارة املوارد البشرية
تقوم باجناز مش���روع يحاكي
بيئ���ة عمل حقيقية في قس���م
املوارد البش���رية في شركة او
بنك او مصنع معني ،باإلضافة
الى ان استخدام «دراسة احلالة»
في املناهج التعليمية من خالل
مقارن���ة الش���ركات الكويتية
بالشركات األجنبية سواء في
البلد األم للجامعة في استراليا
او ف���ي دول اوروبية بهدف ان
يكون الطالب قادرا على العمل
في مجال اإلدارة او التسويق في
اي بيئة كانت ،مبا يخلق لدينا
خريجة مؤهلة لاللتحاق بسوق
العمل بتميز وجدارة.
وأفادا بأن خريجات الكلية
يحصلن على اح���دث مهارات
التواصل اثناء الدراسة باالضافة
الى املهارات الوظيفية واحملتوى
العلمي والنظري ،وكذلك مهارات
اخرى منها :االلتزام بأخالقيات
العمل والسلوكيات واللوائح

املعمول بها في جهة العمل مبا
يؤث���ر ايجابيا على مس���تقبل
الطالبة املهني.
وعلى صعي���د متصل ،اكد
القاس���م وماكنيللي انهما ومن
خالل التقائهم بخريجات الكلية
في مؤسسات عدة بالدول ملسا
حالة م���ن الراح���ة واالمتنان
للكلية بني اخلريجات ،ملا قدمته
«بوكسهل» لهم من نوعية تعليم
مميز كونهن حصلن على شهادة
مميزة باالضاف���ة الى املهارات
املطلوبة في مجال العمل ،والفتا
الى ان الكلي���ة كانت حريصة
على التدريب العملي امليداني
للطالبات اثناء دراستهن حتى
يكن مؤهالت لاللتحاق بسوق
العمل ،فطالبة «بوكسهل» بجانب
دراس���تها النظري���ة والعلمية
حتظى بجانب بحثي للتعريف
بكيفية البحث العلمي بأسلوب
علمي يتماش���ى مع املستوى
األكادمي���ي العاملي مبا يجعلها
قادرة على تلبية االحتياجات
األكادميية في املستقبل.
وفي رده على سؤال حول ما
مييز كلية بوكسهل عن غيرها

من اجلامعات ،أوضح باس���م
القاسم ،ان الكلية تتميز بانها
اجلامعة اخلاصة الوحيدة في
الكوي���ت املخصصة للطالبات
فق���ط ،باإلضافة ال���ى نوعية
التعليم األسترالي املميز وايضا
كوكبة مميزة من اعضاء هيئة
التدريس ال يأل���ون جهدا في
تزويد الطالبات بجميع املهارات
واخلبرات املطلوبة للحصول
على نخبة مميزة من اخلريجات
س���نويا ،مضيفا« :ومن خالل
جت���ارب التدريس في الكليات
املختلطة فإن القي���ادة تكون
للطلب���ة في غالب األمر اما في
كلية بوكسهل وألنها مخصصة
للطالبات فهي تخلق حالة من
القيادة بني الطالبات مبا يجعلهن
يلعنب دور القادة وايضا تزيد
لديهن الثقة في النفس باإلضافة
الى صقل اخلب���رات واملهارات
جلعلهن موظفات مثاليات في
املستقبل.
وفي سياق آخر ،اشار القاسم
وماكنيللي الى ان اساتذة الكلية
حريصون على تنظيم رحالت
ميدانية للطالبات الى شركات

في سوق العمل ليتعرفن عن
ق���رب على متطلبات الس���وق
واحتياجاته وكل ما هو جديد،
مشيدين بالنظام االسترالي في
التعليم والتدريب واحلريص
دائم���ا على مراجع���ة املناهج
الدراس���ية لتواكب احتياجات
سوق العمل.
وذكرت ماري ماكنيللي عضو
هيئة التدريس ان العالقة بني
األساتذة والطالبات قائمة على
الود واحملبة واالحترام املتبادل،
كما ان اجلو الع���ام في الكلية
«اسري» ،وذلك من خالل ثقافة
قائم���ة على التع���اون وحرية
التعبير ومناقشة جميع القضايا
بأس���لوب متحض���ر لتحقيق
املصلحة العامة.
وأوضح القاسم وماكنيللي
ان التسويق هو تخصص يساعد
الطالبة على فهم السوق ولذلك
فهو من الوظائف احليوية في
اي مؤسس���ة حي���ث ال بد ان
يكون للش���خص القدرة على
فهم احتياجات العميل وبالتالي
تلبيتها بالشكل املناسب وتطوير
املنتجات واخلدمات وتوصيلها
ال���ى العم�ل�اء ،اما بالنس���بة
لتخص���ص ادارة األعمال فهو
يعلم الطالبة كيفية استخدام
املوارد املتاحة لتحقيق اهداف
املؤسسة وبالتالي تشمل القدرة
على التخطيط والتنظيم والقيادة
والتأكد من حتقيق األهداف مبا
يخدم مصالح املؤسسة والعميل
في آن واحد ،ومن ثم فإن مدى
فهم املوظف للس���وق ينعكس
ايجاب���ا على ادارة املؤسس���ة
وحتقيقها ملزاياها التنافسية ،كما
ان الشركات أدركت حاليا اهمية
فهم العميل للخدمات واملنتجات
وبالتالي اصب���ح هناك تركيز
على التسويق كإدارة أساسية
في اي مؤسس���ة ،وهناك طلب
كبير في السوق على تخصص
التسويق كونه حلقة الوصل
بني العميل واملؤسسة .وحول
التفكي���ر في حتويل تخصص
التسويق واإلدارة من دبلوم الى
بكالوريوس قاال :ندرس الفكرة
حاليا ولكن لتحويل التخصص
م���ن دبلوم ال���ى بكالوريوس
يحتاج الى كثير من اإلجراءات
واملتطلب���ات .وبالتأكيد فنحن
نطمح لتدريس البكالوريوس
خاصة ان لدينا أساتذة مؤهلني
لذلك ويتمتعون مبؤهالت علمية
وخبرة عملية ،واكدا ان الفرص
متاحة للطالبات سواء اكادمييا او
مهنيا بالتحاقهن بكلية بوكسهل،
السيما ان البيئة العامة املتاحة
في الكلية مريحة ومشجعة نظرا
حلداثة املبن���ى وما يوفره من
خدمات وإمكانيات من فصول
دراسية واستراحات ومواقف
للسيارات ومكتبات وغيرها.

«بوكسهل» هي اجلامعة اخلاصة

الوحيدة في الكويت املخصصة
للطالبات فقط

الكلية تخلق لدى الطالبات

الشخصية القيادية في املستقبل
واملواد الدراسية تلبي جميع

احتياجات الشركات والبنوك
ندرس فكرة حتويل تخصص

التسويق من دبلوم إلى بكالوريوس

العالقة بني األساتذة والطالبات

قائمة على احملبة واالحترام
املتبادل

خريجات «بوكسهل» خير سفيرات
للكلية في مختلف جهات سوق

العمل احلكومية واخلاصة

برامج الكلية تأتي من اجلامعة األم

في أستراليا وتعزز مبوضوعات ذات

عالقة بالواقع احمللي

طالبات الكلية يدرسن

أحدث أساليب البحث العلمي

لتلبية االحتياجات األكادميية في

املستقبل

