
دليل كليات الجامعة
2021 / 2020



2



3

- التخصصات النادرة
- كلية احلقوق
- كلية اآلداب
- كلية العلوم

- كلية الهندسة والبترول
- كلية العلوم الطبية املساعدة

- كلية التربية
- كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

- كلية العلوم اإلدارية
- كلية الطب

- كلية طب األسنان
- كلية الصيدلية

- كلية الصحة العامة
- كلية العلوم اإلجتماعية

- كلية العلوم احلياتية
- كلية العمارة

- إدارة مكتبة الطالب
- عمادة شؤون الطلبة

5

7

13

27

37

49

57

63

69

75

79

83

87

93

103

113

119

123



4



5

القسمالكلية
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التخصصات النادرة اعتباراً من دفعة ٢٠١٨/٢٠١٧
)للكويتيني وأبناء الكويتيات(
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كلية الحقوق
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نبذة عن إنشاء كلية الحقــوق:

• صدر مرسوم أمريي بتاريخ 1 أبريل 1967 بإنشاء كلية الحقوق والرشيعة » وبهذا املرسوم أخذت الكلية مكانها 	
يف جامعة الكويت لتؤدى دورها بإعداد جيل قانوين يسد حاجة البالد يف هذا املجال الهام.  

• فتحت الكلية أبوابها يف 1 سبتمرب 1967 لتستقبل الدفعة األوىل من طلبتها وعددهم 56 طالباً وطالبـة، وقد أخذ 	
هذا العـدد يتضاعـف سنويـاً.  

• استمرت الكلية بتطبيق هذا املنهج حتى بداية العام الجامعي 1976 حيث تم تعميم نظام املقررات عىل جميع 	
كليات الجامعة، ومن ثم أقر مجلس الكلية دراسة 120 وحدة دراسية يف فرتة أقلها سبعة فصول دراسية وأقصاها 

أربعة عرش فصالً دراسياً تؤهل الطالب لنيل ''اإلجازة الجامعية يف الحقوق والرشيعة''.

• صدر مرسوم أمريي بتاريخ 1981/10/13 بإنشاء » كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية » وقد ترتب عىل ذلك 	
تغيري الكلية ليصبح كلية الحقوق فقط ومتنح اإلجازة الجامعية يف الحقوق لخريجيها ، كام تم نقل قسم الرشيعة 

والدراسات اإلسالمية إىل الكلية الجديدة.

• يف عام 1982 انفصلت كلية الرشيعة عن كلية الحقوق وأصبحت كلية الحقوق مستقلة وتعتربقسم علميا واحدا 	
وتطبق كلية الحقوق النظام السنوي يف دراستها. 

• وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة بتاريخ 1989/7/1 عىل عودة الكلية لنظام السنوات.	

• وتجدر اإلشـارة بأنـه قـد تـم تخـريج الدفعـة األوىل مـن طلبة الكـلية وكانت يف العام الجامعي 1971/70 وكان 	
عدد الخريجني آنذاك 22 طالباً وطالبة. 

• العليا ملنح درجة 	 الدراسات  برنامج  بتاريخ 1993/6/29 عىل بدء  الجامعة بجلسته رقم )93/4(  وافق مجلس 
املاجستري يف القانون اعتبارا من بداية العام الجامعي 1994/93. 

• ليس هناك تخصصات بالكلية.	

• الدراسة باللغة العربية.	
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• يدمج نظام السنوات بني الدراسة العملية والنظرية ، فيوجد مقرر تدريبات عملية لطلبة السنة الرابعة   يلتحق 	
بها الطالب بإحدى الهيئات أو املؤسسات أو الوزارات سنة كاملة مبعدل يوم واحد يف األسبوع يطلع فيها الطالب 

عىل سري العمل ومجاالت تخصصه الكتساب دراية وخربة لتفيده بعد التخرج.

• تطبق كلية الحقوق النظام السنوي وتقوم بإجراء االمتحانات النهائية بشكل رسي وفقا لنظام الكنرتول.	

** استيفاء كلية الحقوق – جامعة الكويت ملعايري ومتطلبات عضوية مؤسسة كليات الحقوق األمريكية – وهو 
التقييم املؤسيس الذي تتطلبه عمليات االعتامد االكادميى وفقا للمعمول به يف نظام االعتامد االكادميى لجامعة.

رسالة الكلية وأهدافها:	•

الرؤية:

تسعـى الكلية إىل تقديم تعليم جامعي قانــوين متميز بني مثيالتهـا فـي الدول العربيـة يرقـى إىل مصــاف  . 1

        املعاييـــر العامليـة.

إعـداد خريجني مؤهليــن ومدربيــن ميتلكـــون قــــدرات ذهنيـــة قانونيــة ومهــارات بحثيـــة ومهنيــة  . 2

        للنهـــوض باملهــام القانونيـة، ذوي اتصال بالثقافات األخرى.

املساهمة الفعالة يف تطوير الثقافة القانونية ونرشها، وتوجيهها لخدمة حاجات املجتمع.. 3

االرتقاء بعضو هيئة التدريس وتشجيع البحث العلمي وتطويره.. 4

املهام: تقوم الكلية يف سبيل تحقيق أهدافها باملهام التالية:

منح اإلجازة الجامعية يف الحقوق لخريجيها.. 1

تدريس العلوم القانونية العريقة، املعارصة واملقارنة.. 2
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تصميم الربامج واملناهج العلمية إلعداد الطالب القانوين وفقاً لحاجات املهنة.. 3

التوسع يف استخدام وسائل التأهيل العلمي والنظري والعميل يف تعليم الطلبة.. 4

مساندة الكليات األخرى يف الجامعة بتقديم مقررات متخصصة، باإلضافة ملقررات الثقافة العامة لطالبها.. 5

6 ..SSRI الحفاظ عىل نسبة منخفضة من الطلبة باملقارنة مع أعداد هيئة التدريس

التوسع يف املقررات الدراسية االختيارية لتوسيع مدارك الطلبة.. 7

الرتكيز عىل الربامج العلمية يف تأهيل الطلبة.. 8

االهتامم بأعضاء الهيئة التدريسية، ودعمها مبا يحفزها إىل اإلبداع والتطور يف بيئة تعليمية تكفـل التفكيـر  . 9

        اإلبداعي الحر.

تشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي، ونرشه يف املجالت القانونية املتخصصة.. 10

االهتامم باملؤمترات العلمية والندوات والحلقات النقاشية املتخصصة.. 11

االهتامم بتبادل األساتذة بني الكلية وزميالتها يف الجامعات العربية وغري العربية.. 12

توفري قاعدة معلومات للمبادئ القانونية، وإنشاء وإعداد النصوص العربية ليتم الحصول عىل األحكام.. 13

العمل عىل االرتقاء باملستوى القانوين للعاملني بالدولة من خالل الدورات التدريبية التي تعقدها الكلية.. 14

إعـداد الدراسات واالستشارات القانونية ملختلف الجهات يف الدولة أو خارجها.. 15

اإلسهام يف تطوير الترشيعات من خالل اشرتاك أعضاء هيئة التدريس يف اللجان املتخصصة.. 16

توثيق العالقة مع الجهات القضائية ذات الصلة مبرفق العدالة.. 17
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القيم:

دعم الحرية األكادميية.. 1

أداء رسالة العدالة والحق، بالدفاع عن الحق وقضاياه.. 2

مساندة جهود حامية حقوق اإلنسان وحامية كرامته والدفاع عنه.. 3

االلتزام بأخالق املهنة واحرتام قدسيتها.. 4 رشوط القبول بكلية الحقوق                	•

تعتمد النسب من مجلس  الجامعة  كل سنة حسب مخرجات الثانـويـة العامة.. 1

يتم قبول طلبات املتقدمني من خريجي الثانوية  بقسميها العلمي واألديب.. 2

يتم قبول طلبات التقديم مرة واحدة يف العام الدرايس.. 3 مجاالت العمل بعد التخرج:	•
وزارة العدل / النيابة العامة / القضاء. . 1

وزارة الداخلية - التحقيقات.. 2

اإلدارات القانونية يف جميع الوزارات واملؤسسات.. 3

اإلدارات القانونية يف جميع الرشكات والبنوك.. 4

العمل الحر يف املحاماة.. 5

التدريس يف الكلية بعد الحصول عىل الدكتوراه للراغبني يف شغل وظيفة بعثة.. 6

أية وظيفة تتناسب مع املؤهالت العلمية لخريج الحقوق.. 7

إدارة الفتوى والترشيع.. 8
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كلية اآلداب



14



15

تخصصات الكلية:	•

لغة عربية. 1
لغة إنجليزية. 2
تاريخ. 3
فلسفة. 4
إعالم. 5
لغة فرنسية. 6

عنـدما اتخذت دولة الكويت الخطوات اإلجرائية نحو إنشاء جامعة الكويت، فإمنا أرادت أن تستكمل مقومات 
دولة فتية قطعت شوطاً بعيداً نحو التقدم يف امليادين العمرانية والثقافية واالجتامعية ويف الحياة النيابية مام حقق 
لها كياناً متميزاً بني الدول العربية ويف املحافل الدولية. وتعترب كلية اآلداب من أوائل الكليات التي تم افتتاحها 
يف جامعة الكويت يف عام 1966، وقد استقبلت الطلبة الستكامل برامج التعليم العايل املوجهة لتلبية االحتياجات 

التنموية للمجتمع املدين حديث الظهور.
تنمية  جانب  إىل  الطلبة،  نفوس  يف  العقيل  والنمو  املستقل  التفكري  قيم  غرس  يف  الجوهرية  مهمتها  تتمثل  كام 

إحساسهم باملسؤولية كأفراد يف مجتمع دميقراطي حديث.
وقد تأسست كلية اآلداب أصالً ككلية متعددة التخصصات لتلبية االحتياجات املختلفة للمجتمع الطاليب يف برامج 
اآلداب والرتبية والعلوم. ويف عام 1971 انفصل تخصص العلوم ليكون كلية متكاملة مستقلة عرفت بكلية العلوم. 
وبعد مرور عرش سنوات أي يف عام 1981 استقلت كليـة الرتبية بذاتها. وكانت الربامج الرئيسية املقدمة من قبل 
الفلسفة،  التاريخ،  اإلنجليزية وآدابها  اللغة  العربية وآدابها،  اللغة  أقسام  تتضمن  العام 1998  اآلداب حتى  كلية 

اإلعالم، الجغرافيا، علم النفس، االجتامع والخدمة االجتامعية.
ودأبت كلية اآلداب عىل تطوير برامجها بأساليب التقويم الذايت والتقويم الخارجي بُغية الوصول إىل مستويات 
متفوقة يف مجال اإلنسانيات والعلوم االجتامعية، لذا فكرت يف استقالل العلوم االجتامعية يف كلية مستقلة حيث 
قامت كلية اآلداب بإنشاء مكتب تنفيذي إلنشاء كلية العلوم اإلجتامعية إىل أن صدر املرسوم األمريي رقم )109( 
لسنة 1998 بتاريخ 1998/5/17 بإنشاء كلية العلوم اإلجتامعية. وقد حدد قرار وزير الرتبية ووزير التعليم العايل 
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قسم  النفس،  علم  قسم  وهي:  اآلداب  كلية  عن  إنفصلت  التي  العلمية  األقسام   1998/12/6 بتاريخ   )31( رقم 
اإلجتامع والخدمة اإلجتامعية، قسم الجغرافيا، ومن ثم أصبحت كلية اآلداب تضم أقسام اللغة العربية وآدابها، 
اللغة اإلنجليزية وآدابها، التاريخ، الفلسفة، اإلعالم، والتي تقود برامجها إىل الحصول عىل درجة البكالوريوس يف 
اآلداب )BA( يف تلك التخصصات. والكلية بصدد إفتتاح قسم جديد هو قسم اللغة الفرنسية وثقافاتها، وقد تم 

إعتامد الربامج من قبل إدارة الكلية ويجري امليض يف إستكامل باقي اإلجراءات املقررة.
ويوجد بكلية اآلداب حاليا أربعة برامج للدراسات العليا يف أقسام: اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلنجليزية وآدابها 
)برنامج املاجستري يف الرتجمة(، التاريخ، الفلسفة، وهناك برنامج آخر يجري تحكيمه حالياً من قبل كلية الدراسات 

العليا تقدم به قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها هو )برنامج املاجستري يف األدب املقارن(.
وتسعى كلية اآلداب مثلها مثل باقي الكليات األخرى بالجامعة إىل دعم األقسام العلمية مبا يكفل لها األداء املتميز 
برامجها  تطور  وأن  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  متميزة  نخبة  تستقطب  أن  الكلية  فتمكنت  املستمر،  والتطوير 

الدراسية فـي املرحلة الجامعيـة، حيـث بـدأ العمـل بصحـائف التخـرج الجديـدة إعتباراً مـن العام الجامعــي 
2006/2005، والتي تتامىش مع معايري مؤسستي AALE ألقسام اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلنجليزية وآدابها، 

التاريخ، الفلسفة، ومؤسسة ACE/MC لقسم اإلعالم.

أوالً: قسم اللغة العربية وآدابها	•وفيام ييل نبذة مخترصة عن كل قسم:

نشأ قسم اللغة العربية وآدابها عام 1967/66، وهو العام الذي تم فيه إرساء دعائم جامعة الكويت. ومن خالل 
الدأب املتواصل، حقق القسم إسهاماً طيباً يف أداء رسالته العلمية والحضارية. وكان القسم آنئذ ضمن فروع ''كلية 
اآلداب والرتبية''، وقد بدأ مسريته العلمية عىل نظام السنوات، وإستمر النظام حتى عام 1975. وبعد هذه السنة 

بورش بتطبيق التدريس عىل أساس ''نظام املقررات''.

اآلداب،  كلية  إنفصلت  حني  الرتبية  قسم  عن  فإنفصل  ملموسني،  وتوسعاً  تطوراً  القسم  حقق   83/82 عام  ويف 
وإستقلت الرتبية بكلية خاصة بها. غري أن اإلستقاللية مل تتم بني الكليتني األختني، ألن طالب كلية الرتبية – تخصص 
لغة عربية – كام يدرس طلبة الرشيعة الكثري من مقررات اللغة العربية، ويقدم القسم خدمات تدريس لكليات 

الجامعة من خالل تدريـس املـواد الجـامعية اإللـزامية )101، 102(.
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 .AALE وبدأ القسم تطبيق صحيفة التخرج الجديدة وهي قامئة عىل أسس ومعايري مؤسسة اإلعتامد األكادميي
وقام بأعامل تقييمه لصحائف التخرج وطرح مقررات جديدة يف الثقافة العامة والرتكيز عىل املهارات التحليلية 
ودمج أخرى، وطرح تخصصاً مسانداً لطلبة القسم )يختار الطالب فيه 24 وحدة من خارج القسم( أو تخصصاً فرعياً 
يف األدب واللغات الرشقية من داخل القسم، وقدم تخصصاً مسانداً )لغة عربية( لطلبة األقسام األخرى يف الجامعة، 

ويطرح القسم برنامجاً للدراسات العليا )املاجستري( يف اللغة والنحو واألدب والنقد.

وما يزال القسم يطور نفسه ويسعى ملواكبة ما يجد من ثقافة ومعلومات وأساليب ثقافية ومناهج جديدة من أجل 
تحقيق رؤيته وأهدافه ورفع مستوى طلبته يف ظل عامل متميز بتفجر املعرفة وتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.

الرؤية والرسالة واألهداف والقيم لقسم اللغة العربية وآدابها	•

الرؤية:

تعزيز روح اإلنتامء الوطني والقومي واإلسالمي يف نفوس الطلبة من خالل الدرس اللغوي واألديب الذي يربط الرتاث 
باملعارصة، واإلرتقاء مبهارات التواصل اللغوي واألديب واملعريف كتابة وحواراً وتفكرياً مبا يفي بإحتياجات سوق العمل 

يف دولة الكويت، ويواكب متطلبات العرص.

الرسالة:

يسعى قسم اللغة العربية وآدابها إىل رعاية اإلستخدام السليم للغة العربية، لغة القرآن الكريم والرتاث العريب، عرب 
تخرج طالب كفء قادر عىل التأقلم مع التحديات الجديدة.

األهداف:

• •السعي إلـى تنمية مهارات اإلتصال اللغوي ورفع مستوى الخريجني )يف مهارات القراءة والكتابة واإلستامع واملحادثة(.	 •تشجيع البحث العلمي يف اللغة واألدب وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة البحث التطبيقي.	 •تنمية مهارة التفكري والتحليل الفعال مبا يسد الفجوة بني النظرية والتطبيق.	 دعم وتعزيز سوق العمل مبا يحتاج من خريجي القسم.	
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القيم:

• •غرس روح اإلعتزاز باللغة العربية وآدابها.	 اإللتزام بأخالقيات العمل مثل األمانة العلمية وإحرتام الرأي اآلخر واملوضوعية والحيادية.	

ثانياً: قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها	•

اللغة اإلنجليزية وآدابها عام 1966/67 مع إنشاء جامعة الكويت، حيث كان الهدف األسايس الذي  أنشئ قسم 
يسعى القسم لتحقيقه هو تخريج طلبة مؤهلني تأهيالً سليامً لخدمة املجتمع الكويتي ولتلبية إحتياجاته العملية 
وخدمة سوق العمل فيه. كان القسم وال يزال يسعى إىل تنمية مهارات الطالب اللغوية وتفكريه النقدي وقدراته 
التحليلية، والنظر يف القضايا املعارصة وإحرتام التباين الثقايف واإلجتامعي بني البرش. كل هذه األهداف يتم تحقيقها 
عن طريق تزويد الطلبة بالعلم واملعرفة املطلوبني يف مجال التخصص مع الحرص عىل التنمية املستمرة للتذوق 

الجاميل عند الطالب ولقدراته اإلبداعية وتفكريه املستقل.

وال يزال قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها الذي كان قسامً من أقسام ''كلية اآلداب والرتبية'' قبل إنفصالهام يقدم لطلبة 
 )2005/06( الدرايس  العام  من  بداية  القسم  يقدم  التخصصية. كام  املطلوبة إلحتياجاتهم  املقررات  الرتبية  كلية 
برنامجاً للدراسات العليا )املاجستري( يف تخصص الرتجمة وقد فرغ من إعداد برنامج ماجستري يف تخصص األدب 
املقارن ينظر يف إعتامده حالياً. ويوفر القسم كذلك تخصصاً فرعياً يف الرتجمة متاحاً لطلبة قسم اللغة اإلنجليزية 

الكويت من  يتاح لطلبة جامعة  مسانداً يف األدب واللغويات  وآدابها بفرعية األدب واللغويات، وكذلك تخصصاً 
الكليات األخرى.
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم لقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها	•

الرؤية:

يتطلع قسم اإلنجليزية وآدابها إىل تنمية مفاهيم لغوية وأدبية وثقافية وفنية من خالل إكساب الطالب خربات 
معرفية وعملية من منظور املشرتك الثقايف الشامل.

الرسالة:

إعداد أفراد يتمتعون بالوعي الثقايف والكفاءات العالية يف اللغة اإلنجليزية واللغويات اإلنجليزية واألدب اإلنجليزي.. 1
تنمية الحس الثقايف لدى الطالب وتعريفه مبفاهيـــم نظريـــة وأساليـب أدبـية مختلـفة عـــن طريــق . 2

        دراســة مجموعــــة واسعــة مـن النصوص املتنوعة.
توعية الطالب مبدى تنوع املنظومة اللغوية من خالل الدراسة واملامرسة املقننة للغة.. 3
إعداد الطالب ملواصلة الدراسات العليا يف علم اللغة واألدب و/أو الرتجمة.. 4

األهداف:

إكساب الطالب معرفة باللغويات واألدب من زوايا تاريخية وإجتامعية وثقافية ونفسية.. 1
تنمية مهارات التفكري النقدي والتحلييل املطلوبة يف تفسري النصوص وفهم التنوع الثقايف.. 2
تنمية قدرة الطالب عىل التوليف بني مواضيع الدراسة والقضايا املعارصة.. 3
تنمية مهارات الطالب يف اإلستامع والقراءة والكتابة اإلنجليزية.. 4
تنمية التذوق الجاميل لدى الطالب.. 5
تنمية قدرة الطالب عىل إستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة يف مجال التخصص.. 6

القيم:

التسامح واملساواة وحرية  العمل وروح املسؤولية. وتعزيز قيم  النقدي. تدعيم أخالقيات  التفكري  تنمية املعرفة 

الفكر والتعبري.
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ثالثاً: قسم التاريخ	•

يعترب قسم التاريخ واحد من أقدم األقسام العلمية يف جامعة الكويت، وهو يعني بدراسة تاريخ البرشية منذ بدء 
الخليقة حتى وقتنا املعارص، ويغطي العديد من العصور التاريخية، ويسعى القسم إىل تحقيق التميز يف الدراسات 
املهارات  تنمية  إىل  أيضاً  يهدف  األصيلة. كام  التاريخية  الثقافية  لرتسيخ  دافعاً  تكون  التاريخية، بحيث  والبحوث 
التعامل مع  والقدرة عىل  بينهام،  والجمع  املعلومات واألفكار  توليف  القدرة عىل  لدى طلبته، وتنمية  التحليلية 

الوثائق والنصوص التاريخية.
كام يعمل القسم عىل تخريج طلبة عىل مستوى أكادميي رفيع لديهم القدرة عىل الفهم الواعي لألحداث التاريخية 

والقضايا املعارصة، ويؤهلهم إلستكامل دراساتهم العليا، وخدمة املجتمع يف مجاالت العمل الثقايف.
كذلك يقدم القسم برنامجاً للدراسات العليا يف املاجستري وقد أتم بعض الطالب رسائلهم وحصلوا عىل هذه الدرجة 

العلمية يف فرعي التاريخ اإلسالمي والحديث.

الرؤية والرسالة األهداف والقيم لقسم التاريخ	•

الرؤية:
تحقيق التميز يف الدراسات والبحوث التاريخية بحيث تكون دافعاً لرتسيخ الثقافة التاريخية األصيلة.

الرسالة:
تخريج طلبة عىل مستوى أكادميي رفيع لديهم املقدرة عىل الفهم الواعي باألحداث التاريخية والقضايا املعارصة، 

ويتمتعون باملقدرة عىل إستكامل دراساتهم العليا وخدمة املجتمع يف مجاالت العمل الثقايف.

•األهداف: •تنمية املهارات التحليلية.	 •تنمية املقدرة عىل توليف املعلومات واألفكار والجمع بينهام.	 •تعلم مصطلحات وحقائق املوضوعات العلمية التي تتناولها املقررات.	 تنمية املقدرة عىل التعامل مع الوثائق والنصوص التاريخية.	
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القيم:
تعزيز اإلنتامء الوطني والقومي واإلعتزاز بالرتاث والقيم الدينية، والتفاعل مع الحضارات األخرى وإحرتام اآلخر.

رابعاً: قسم الفلسفة	•

بدأ قسم الفلسفة مع بداية تأسيس جامعة الكويت يف العام الدرايس 1967/1966، حيث كان القسم آنذاك يشكل 
وحدة واحدة مع قسمي علم النفس وعلم اإلجتامع، وكانت أهداف القسم تتجه يف ذلك الوقت إىل ما ييل:-

تخريج املتخصصني الذين تحتاجهم وزارة الرتبية يف مدارسها.. 1
دراسة الفلسفة اإلسالمية وعالقاتها مع الفلسفات األخرى.. 2
تخريج الباحثني واملختصصني الذين سيكملـون دراساتـهم يف الخــارج للحصــول علـى الدكتــوراه ليسـدوا    . 3

        حــاجة القسم والدولــة فــي هـذه التخصصات.
تقديـم املتخـرج املكون عىل الروح النقدية وصاحب املعرفــة مبظاهر شتى من تاريخ الفكر والقادر عىل   . 4

        القيــام بوظائف مختلفــة يف شتى مناحي النشاط املهني املناسب.

وكانت الدراسة يف السنتني األوىل والثانية تشتمل عىل املدخل لدراسة الفلسفة ودراسة الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى ثم دراسة املنطق، وعلم الكالم الذي كان املظهر األول للتفلسف بني املسلمني.

ومنذ سنة 1974 أصبح النظام املعتمد عىل مستوى الكلية هو نظام الوحدات، مام أدى إىل إعتامد خطة جديدة 
كاملة للفلسفة وعلومـها ولكل ما هو متصل بها إتصاالً وثيقاً من حيث وسائل البحث والعالقة بالعلـم. ويف العـــام 

1976/1975، بدأ العمـل يف جميـع الكليـات بالجامعـة بنـظام املقـررات اإلختيارية فوضعت خطة جديدة لدراسة 
القومية  بالثقافة  التاريخي واملوضوعي للفلسفة، ويعتني  الفلسفة بحسب إطار أكادميي عام يشمل عىل الجانب 

والحضارية بواسطة اللغة العربية واألجنبية.
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم لقسم الفلسفة	•

الرؤية:

تحقيق التميز يجعل من القسم مركزاً للتكوين العلمي الراقي والكفاءة الفلسفية.

الرسالة:

تحقيق مستوى راِق يف تدريس الفلسفة.. 1
تنمية القدرة عىل التحليل الفلسفي واملساهمة يف تطوير املعرفة الفلسفية.. 2
إعداد الخريج القادر عىل تنمية ثقافة تنويرية تسـاهم فـي التنمية اإلنسانية.. 3

األهداف:

إكساب الطالب معرفة باملفاهيم والنظريات يف املجال الفلسفي.. 1
تنمية املهارات التحليلية والنقدية.. 2
تنمية املقدرة عىل توليف املعلومات واألفكار والجمع بينهام.. 3
تنمية القدرة عىل التفكري املستقل.. 4

القيم:

مامرسة التفكري العقيل والنقدي.. 1
تدعيم قيم التعددية والحوار والتسامح.. 2
اإللتزام بأخالقيات املهنة.. 3

خامساً: قسم اإلعالم	•
العام الجامعي 1975/74، وتم  بادرت جامعة الكويت بدراسة مرشوع إنشاء قسم يعني بتدريس اإلعالم خالل 
آنذاك تشكيل لجنة للتخطيط للقسم واإلعداد له، وقامت اللجنة بإعداد دراسة مخترصة حول هذا املوضوع بعد أن 
عقدت عدة إجتامعات لهذا الغرض، وقد أيدت وزارة اإلعالم فكرة إنشاء قسم لإلعالم بالجامعة ورحبت باملرشوع 
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وشكلت لجنة فنية خاصة لدراسته، وأنتهت إىل توصيات إيجابية منها أن يكفل القسم حاجات الكويت والخليج 
إعالمياً، وأن يتم إخضاع املتقدمني إىل القسم إلختبارات دقيقة.

وبناء عىل طلب وزارة اإلعالم وحاجة سوق العمل بدولة الكويت إىل برنامج دراسة جامعية يف اإلعالم، وتنفيذاً لقرار 
مجلس الجامعة يف إجتامعه املنعقد بتاريخ 7/4 يونيو1983 – واملتضمن تويل الجامعة إعادة دراسة سياسة القبول 

يف ضوء إحتياجات املجتمع واإلمكانات 
املتاحة، وأن تدرس الجامعة قيام دراسات جديدة يحتاجها املجتمع ومنها اإلعالم – قامت لجنة الشؤون األكادميية 
لجنة  أعامل وتوصيات  اإلطالع عىل  بعد  اإلعالم  إنشاء قسم  إمكانية  بإعادة دراسة  اآلداب عام 1984/83  بكلية 

تخطيط وإعداد قسم اإلعالم السابقة.
آنذاك – مبدئياً عىل  الكلية  الغنيم عميد  / عبدالله  الدكتور  برئاسة  اآلداب  كلية  ويف 1985/6/15 وافق مجلس 
مرشوع إنشاء القسم، وقام عميد كلية اإلعالم يف جامعة القاهرة يف ذلك الوقت األستاذ الدكتور / سمري محمد 
حسني بوضع تصور نهايئ ملرشوع القسم وصحيفة التخرج فيه، ثم تقدمت كلية اآلداب إىل مجلس الجامعة بعد 

ذلك مبرشوع إنشاء قسم اإلعالم وذلك مبوجب مذكرتها يف 12 يوليو 1985.
من جهة أخرى تلقت الجامعة كتاباً من وزير اإلعالم يف الكويت بتاريخ 1985/6/17 يرى فيه رضورة إنشاء دبلوم 
لإلعالم يف كلية الدراسات العليا بسبب الحاجة إىل كوادر كويتية متخصصة يف هذا املجال مام يؤكد مدى الحاجة 

إىل خريجني متخصصني يف اإلعالم عىل مستوى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.
ويف عام 1988 صدر قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 88/2 واملنعقد يف 16 أبريل 1988 باملوافقة عىل إنشاء 
ومناهج  وبرامج  لخطط  والتفصيلية  التنفيذية  الخطوات  لوضع  تنفيذي  مكتب  وإنشاء  واإلعالم  الصحافة  قسم 
وتم تشكيل  واإلعالم،  الصحافة  بإنشاء قسم  أكتوبر 1988   4 رقم 37 يف  التعليم  وزير  قرار  القسم، كذلك صدر 
املكتب التنفيذي مبوجب قرار مدير الجامعة رقم 1200 بتاريخ 27 ديسمرب 1988 ليتوىل وضع الخطوات التنفيذية 

والتفصيلية لخطط القسم وبرامجه ومناهجه.
ثم تابع الدكتور / سليامن البدر – عميد كلية اآلداب بعد ذلك – املراحل النهائية إلنشاء قسم اإلعالم، وبخاصة ما 
يتعلق بتصميم إختبارات قبول الطالب، ومتابعة التجهيزات املطلوبة، وترتيب صحيفة التخرج وترميز املقررات، 
واملوافقة عىل إصدار قرار بتكليف عميد الكلية للقيام بأعامل رئيس قسم اإلعالم حتى يتم تعيني رئيس للقسم، 

حيث بدأت الدراسة بالقسم مع بداية العام الجامعي )1993/92(.
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الرؤية والرسالة واألهداف والقيم لقسم اإلعالم	•

الرؤية:

يسعى القسم إىل إعداد الكوادر اإلعالمية من الجانب النظري واملهني. كام يسعى إىل أن يحقق لنفسه مركزاً علمياً 
العلوم واملعارف والتكنولوجيا اإلعالمية  التعليم والبحث اإلعالمي، وتوظيف  متقدماً يف مجال اإلعالم ويف مجال 

الحديثة لخدمة املجتمع.

الرسالة:

إعداد خريج متميز قادر عىل مامرسة العمل اإلعالمي علمياً ومهنياً مبستوى عال من الجودة واإلتقان، وتشجيع 
املهنة  وتطوير  دعم  يف  الفعالة  واملساهمة  اإلعالم،  مجاالت  يف  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة  العلمي  البحث 

واملهنيني وتعزيز قيم املهنة وأخالقياتها وخدمة املجتمع.

األهداف:

• •تعلم املفاهيم والنظريات وإمكانات تطبيقها يف املامرسة اإلعالمية، وتوظيفها يف إنتاج معرفة إعالمية متقدمة.	 •تنمية املهارات اإلتصالية بشتى أنواعها.	 •تعزيز قيم وأخالقيات املهنة لدى الطالب.	 •تنمية التفكري النقدي، والقدرة عىل تقييم األنشطة اإلعالمية.	 التمكن من إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة يف مجال اإلعالم.	

القيم:

• 	.)Professionalism( اإللتزام باملهنية عالية املستوى واملصداقية يف املامرسة اإلعالمية• •اإلميان بحرية الرأي والتفكري النقدي املستقل.	 •إحرتام اإلختالف والتعددية والرأي اآلخر.	 اإلنفتاح عىل الثقافات األخرى وإحرتامها.	
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قسم اللغة الفرنسية وثقافتها	•

الرؤية:

والحضارات  الثقافات  منفتح عىل  شامل  تواصل  إطار  علمية يف  وتطوير خربات  وثقافية  لغوية  مفاهيم  تشكيل 
اإلنسانية الحديثة واملعارصة.

الرسالة:
إعداد وتنمية كفاءات مؤهلة يف مجايل اللغة والثقافة الفرنسية مبا يلبي إحتياجات قطاعات التوظيف يف دولة 

الكويت.

هدف الربنامج:
والثقافة  اللغة  يف  اإلختصاصية  واملهارات  باملعارف  الطالب  تزويد  إىل  وثقافتها  الفرنسية  اللغة  برنامج  يهدف 
الفرنسيني، كام يهدف إىل إمناء الحس التحلييل والنقدي عند الطالب وبذلك يعد طالباً ذا خلفية واسعة ميكنه أن 

يشغل وظائف متعددة يف القطاع اإلداري والقانوين والرتبوي والبنيك ويف مجال الرتجمة والبحث.

الربنامج:
يقدم الربنامج مقررات عدة يف اللغة الفرنسية وعلومها، واألدب الفرنيس والفرانكوفوين واملقارن، والثقافة والنقد 

والتاريخ والفلسفة والسياسة والفنون، باإلضافة إىل املهارات اللغوية الثالث )القراءة، الكتابة، املحادثة( ومقررات

يف مهارات الرتجمة. وميكن للطالب أن يختار تخصصاً مسانداَ من كليات وأقسام الجامعة املختلفة أو ما يعرضة 
القسم من تخصص يف الرتجمة، وعند إستيفاء متطلبات التخرج كام تحددها الالئحة الجامعية، مينح الطالب اإلجازة 

الجامعية يف اللغة الفرنسية وثقافتها.
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كلية العلوم
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• تخصصات الكلية:	

العلوم الرياضية والطبيعية. 1
العلوم البيولوجية. 2

   العلوم الرياضية والطبيعية:	•

رياضيات –كيمياء – كيمياء تطبيقية – فيزياء أساسية – فيزياء هندسية – علوم األرض والبيئة – إحصاء وبحوث 
وعمليات – إحصاء تطبيقي – الرياضيات املالية - علوم الحاسوب - علوم البحار.

   العلوم البيولوجية:	•

بيولوجيا الحيوان – بيولوجيا النبات – امليكروبيولوجيا – الكيمياء الحيوية – البيولوجيا الجزئية.

كانت كلية العلوم جزءاً من كلية اآلداب والعلوم والرتبية منذ تأسيس الجامعة سنـة 1966 ثـم انفصـلت عنهـا 
وتطـورت بصـورة مستقـلة منـذ سنة 1971. وتقع هذه الكلية يف الخالدية وتضم الكلية ستة أقسام يشمل كل 
منهام عدة تخصصات. وتشرتط الكلية عىل الطلبة الراغبني يف االلتحاق بها تأديتهم الختبارات القدرات األكادميية 
يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات والكيمياء، ويف حالة عدم اجتياز أي من هذه املقررات يحدد له مقررات عالجيـة 
يتعني عليه اجتيازها خالل فصل درايس واحد وإن مل يجتز املقررات العالجية يعطى فرصة أخرى لدراستها مدتها 
فصل درايس واحد  ويف حالة عدم اجتيازه املقررات العالجية يجب عىل الطالب التحويل إىل كلية أخرى تتفق 
نسبته يف الثانوية والحد األدىن للقبول يف هذه الكلية سنة قبوله بالجامعة، فإذا مل يتحقق ذلك الرشط مينح الطالب 
فصال دراسيا كفرصة أخرية لتحقيق رشوط التحويل إىل أية كلية يرغب فيها. ويف حالة عدم تحقيقه رشوط التحويل 

إىل أية كلية يفصل من الجامعة، وال يجوز له التقدم مرة أخرى.
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  العلوم الرياضية والطبيعية: ويشمل التخصصات التالية:أ. 

الرياضيات:. 1

تحتل الرياضيات مكانة مميزة ورائدة بني سائر التخصصات العلمية فهي أساسية لكل علم، وهي عنرص 
أسايس يف تطور مختلف العلوم سواء الطبيعية أو البيولوجية أو اإلجتامعية.

التفكري  أساليب  العامل يف  اليوم يف  الذي نشهدة  املعريف  والتفجر  التقني  التقدم  بارز يف  وللرياضيات دور 
وتعدد  صوره  مبختلف  اإلتصاالت  وعامل  والحاسوبية،  الصناعية،  املجاالت  مختلف  يف  واإلتصال  والتحليل 

مجاالته، ويف الدراسات اإلدارية واملحاسبية.

الرياضيات املالية:. 2

العددية  الطرق  يف  وخربة  والنمذجة  الريايض  التحليل  يف  عالية  مهارات  يتطلب  الحديث  التخصص  هذا 
ملواجهة األمور املالية املرتبطة بحياتنا اليومية املعارصة، فهذا التخصص يهدف لتلبية إحتياجات القطاعات 

املالية واملرصفية.

الكيمياء:. 3

يعترب علم الكيمياء من اقدم العلوم التي عرفها اإلنسان وهويشكل اليوم أمل اإلنسان يف حل مشاكله إذ أنها 
السبيل لحل مشاكل الغذاء والكساء وتحضري العقاقري والدواء والعديد من املواد األخرى.

الكيمياء التطبيقية:. 4

ال شك أن الكيمياء هي محور العلوم يف كل مناحي الحياة وتطبيقاتها ال تعد يف مختلف املجاالت مثل علم 
األدلة الجنائية والرقابة عىل املنتجات ويف الوحدات اإلنتاجية للدائن واألصباغ والبرتوكيامويات واملنظفات 

وغريها.
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الفيزياء األساسية:. 5

تكمن أهمية هذا التخصص يف الدور الذي تلعبه الفيزياء يف دراسة القوى والتفاعالت والبنايات األساسية 
الطبيعية والتي يقود فهمها إىل إدراك أفضل للعلوم األخرى، من هذا  الحياة والظواهر  يف شتى مجاالت 
املنطلق فإن الفيزياء تدخل يف تكوين األسس التي بنيت عليها جميع العلوم األخرى. لذلك أصبحت الفيزياء 

مادة أساسية لجميع الدارسني والعاملني يف مجاالت العلوم والتقنية.

الفيزياء الهندسية:. 6

يتداخل هذا التخصص مع تخصص الفيزياء يف دراسة وتفسري القوى والتفاعالت والبنيات األساسية للظواهر 
والنظم  )التكنولوجيا(  التقنية  تطوير  يف  الفيزياء  لتطبيقات  خاص  إهتامم  إعطاء  إىل  باإلضافة  الطبيعية 

اإللكرتونية والرقمية وتفهم األسس النظرية والتطبيقية للتقنيات الحديثة.

علم األرض والبيئة:. 7

تأسس قسم علوم األرض والبيئة )الجيولوجيا سابقاً( بكلية العلوم يف جامعة الكويت عام 1966 ومينح قسم 
علوم األرض والبيئة درجة البكالوريوس يف الربامج التالية:

علم الجيولوجيا.. 1
علوم البحار.. 2

علم الجيولوجيا:. 1

يعترب من العلوم األساسية املستخدمة يف تنمية املوارد الطبيعية للقرشة األرضية )مثل الصخور واملعادن( 
والالزمة لنمو املجتمعات البرشية عىل مدى التاريخ. ويشكل النفط أحد املوارد الطبيعية غري املتجددة 
الهامة يف الثورة التكنولوجية التي تشهدها البرشية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ومصدراً أساسياً 
املياه  مصادر  عن  الكشف  فإن  ذلك  إىل  إضافة  العريب.  الخليج  دول  يف  والتنمية  الثورة  مصادر  من 
الجوفية التي تعد يف املناطق املناخية الجافة من املصادر الطبيعية غري املتجددة يشكل أيضاً إحدى 
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األساسيات التي يعتمد عليها النمو والتقدم يف الدول الصحراوية مثل الكويت. ولذلك فإن وجود قسم 
البنية  أساسيات  من  هو  الجيولوجيا  علم  يف  الحديث  بالتقدم  وامللمة  املدركة  املحلية  الكوادر  يعد 
التعليمية يف جامعة الكويت. إضافة إىل إستخدام املعلومات الجيولوجية يف تنمية الرثوات الطبيعية 
فللجيولوجيا شأن أيضاً يف دراسة الرتبة والركيزة الصخرية التي يقوم عليها بناء املنشآت الهندسية، سواء 
كانت عىل اليابسة أو عىل السواحل. أما بناء املدن واملوانئ الساحلية فإنها تعتمد عىل دراسة عمليات 
الرتسيب الشاطئية وما يتعلق بها من علوم ساحلية. وتجدر اإلشارة إىل أن مراقبة الكوارث مثل الزالزل 
والرباكني واإلنهيارات األرضية تعترب من التطبيقات العملية للجيوفيزياء التي تعد فرعاً من أفرع علم 

الجيولوجيا.

وتهدف الخطة الدراسية يف برنامج الجيولوجيا إىل إعداد خريجني لهم مهارات جيولوجية يف مجاالت 
التقليدية التي  البيئة باإلضافة إىل املجاالت الجيولوجية  عديدة مثل تخطيط املدن واملوانئ وحامية 
العلمي. إضافة إىل الرحالت  النفط واملياه الجوفية والتعليم والبحث  ترتكز معظمها يف الكشف عن 
القسم رحلة  ينظم  الكويت،  تقام خارج دولة  والتي  الدراسية  املقررات  ببعض  املتعلقة  الجيولوجية 
منهجية ملدة شهر كامل خارج البالد كل عام أثناء الفصل الصيفي تضم طلبة الفرقة الثالثة والرابعة 
عامن.  وسلطنة  واملغرب  وسوريا  األردن  يف  الدراسات  هذه  عقدت  وقد  الجيولوجيا،  يف  املتخصصني 
وهذه الرحالت رضورية جداً حيث أن الكويت تفتقر إىل مكاشف سطحية للتابعات الصخرية القدمية. 
فالجيولوجيا يف الكويت جيولوجيا تحت سطحية غري مكشوفة وال تسمح للجيولوجي أن يحصل عىل 
التي  الكويت  الصحراوية يف دولة  البيئة  الكويت. وألهمية  الجيولوجيا يف  لدراسة  املناسب  التدريب 
لدولة  الشعبية  املوروثات  يف  واملوجودة  واإلقتصادية  اإلجتامعية  ولآلثار  الجغرايف،  موقعها  يحتمها 

الكويت ويف موارد إقتصادها الوطني.
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اإلحصاء وبحوث العمليات:. 8

التجارب وجمع  لتصميم  العلمية  املفاهيم والطرق  بإيجاد وتطوير  العمليات  يهتم علم اإلحصاء وبحوث 
املثىل  الحلول  بإيجاد  العمليات  وبحوث  اإلحصاء  علم  ويهتم  األمثل،  القرار  اتخاذ  ثم  وتحليلها  البيانات 
من خالل وضع النامذج العلمية العشوائية والحتمية للكثري من األنظمة التي تصدر عن متطلبات الحياة 

الواقعية العلمية.

اإلحصاء التطبيقي:. 9

ينبثق هذا التخصص من التخصص األسايس يف اإلحصاء ويشاركه يف املفاهيم واألساسيات وهو يركز يف املقام 
األول يف شتى مجاالت الحياة التي متثل فيها الدراسات اإلحصائية وتحليل بياناتها عنرصاً أساسياً يف اتخاذ 

القرارات وتفسري النتائج.

 علوم الحاسوب. 10

أنشئ قسم علوم الحاسوب مبوجب القرار الوزارى رقم )31( الصادر بتاريخ )2010/3/24( ، إال أن تقديم 
مقررات وبرنامج علوم الحاسوب بدأ مبرحلة مبكرة من عمر جامعة الكويت ، حيث كانت النواة األوىل 
عبارة عن مجموعة من مقررات علوم الحاسوب تم تضمينها ىف برنامج بكالوريوس الرياضيات عام 1972. 
وىف عام 1981  بدأت كلية العلوم بتقديم برنامج بكالوريوس الحاسب اآلىل واإلحصاء ، ومنذ عام 1987 

والكلية تقدم درجة البكالوريوس ىف علوم الحاسوب. 
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يقدم قسم علوم الحاسوب الربنامجني التاليني:

برنامج•البكالوريوس•ىف•علوم•الحاسوب برنامج•املاجستري•ىف•علم•الحاسوب	• •	
لقسم  والتابع   )MCC( والحاسوب  الرياضيات  مبركز  سابقاً  املعروف  العقيل  عدنان  الدكتور/  مخترب  ويعترب 
بأحدث  ، حيث يضم 7 مختربات مزودة  الجامعة  الحاسوب عىل مستوى  أكرب مختربات  الحاسوب من  علوم 
أجهزة الحاسوب، كام يضم القسم ثالث مختربات أخرى مببنى أ.د. فايزة الخرايف. وتحتوي جميع املختربات عىل 

التسهيالت املطلوبة لتوفري بيئة تعليمية علمية تفاعلية.

إن رؤيه قسم علوم الحاسوب ألن يكون وحدة أكادميية معرتف بها عاملياً ، تتميز يف التدريس واألبحاث يف مجال 
علوم الحاسوب، وتحقق الريادة املحلية واإلقليمية.أما بالنسبه لرسالة ومهام قسم علوم الحاسوب فإنها تتمحور 

حول النقاط التالية:

• تدريس علوم الحاسوب ملستوى البكالوريوس والدراسات العليا وفق املعايري العاملية. 	

• العمليـة 	 أو  األكادمييــة  املجاالت  ســواء يف  الحوسبـة  ميـدان  املثـمر يف  للعمـل  القسـم  تأهيـل خريجـي 
والصناعيـة، وفـي كافـة القطـاعـات                                      

      العامة والخاصة. 

• تأهيل الخريجني الراغبني باستكامل دراستهم العليا يف الجامعات العاملية املرموقة. 	

• إعداد القيادات الواعدة للتقدم التقني يف جميع مجاالت علوم الحاسوب عىل املستوى املحيل واإلقليمي.	

• توفري املناخ واملوارد الالزمة ألعضاء هيئة التدريس من أجل التميز يف أداء مهامهم التدريسية والبحثية.	

• املساهمة يف تطوير ورفعة املجتمع من خالل عقد دورات تدريبية مهنية، وبرامج لخدمة املجتمع، والتعاون 	
مع بقية مؤسسات خدمة املجتمع، وتطوير برامج مشرتكة عىل املستويني األكادميي واملهني، مع التأكيد عىل 

جميع املسؤوليات األخالقية تجاه كل من املجتمع واملهنة.

أما بالنسبه لألهداف التعليمية لربامج علوم الحاسوب فهي:
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• إرساء منظومة تعليمية يف علوم الحاسوب مرتكزة عىل املخرجات ومعرتف بها دولياً.	

• إعـداد خريجـني قادريـن عىل استكامل دراساتهم العليا يف مجال علوم الحاسوب أو مجاالت أخرى تتعلق 	
بعلوم الحاسوب يف جامعات عاملية عريقة.

• إعداد خريجني قادرين عىل خدمة دولة الكويت واملنطقة املحيطة، والعمل عىل أن يكونوا قادة املستقبل 	
نحو التقدم التقني يف جميع مجاالت الحوسبة واملجالني الصناعي واألكادميي يف كل من القطاعني الحكومي 

والخاص عىل حد سواء.

• توعية الطلبة برضورة االلتزام بأخالقيات املهنة وضوابط مامرستها.	

ب. العلوم البيولوجية: ويشمل التخصصات التالية:

بيولوجيا الحيوان:. 1

يعترب علم الحيوان علامً من علوم الحياة وهوبدوره يضم فروع عديدة فيها تخصصات عامة وأخرى دقيقة 
تتناول يف جملتها شتى الدراسات املتعلقة بالحيوان وتصنيفه، عالقة الحيوانات بعضها ببعض وبيئاتها املتنوعة.

علم بيولوجيا النبات:. 2

يعترب علم بيولوجيا النبات من العلوم البيولوجية الهامة وهويهتم بدراسة النباتات من حيث نشأتها وتطورها 
وتركيبها الداخيل والخارجي ويهتم هذا العلم بدراسة صفات وتركيب ونشوء األحياء الدقيقة ذات األهمية 

الطبية والصناعية.

امليكروبيولوجيا:. 3

يعترب هذا التخصص من التخصصات البيولوجية الهامة والتي تحظى باهتامم كبري نظراً للتطورات يف شتى 
مجاالت الحياة، وامليكروبيولوجيا يهتم بدراسة أنواع امليكروبات وكيفية التفرقة بينها وأهم نشاطاتها الحيوية 

وأمراض النبات امليكروبية.
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الكيمياء الحيوية: . 4

يختص علم الكيمـياء الحيويـة بدراسـة التفاعـالت الكيميائيـة الخاصـة بالكائنـات الحيـة ويعتمـد يف تدريـس 
أساسياتـه علـى فـروع العلـوم والتكنولوجيا.

البيولوجيا الجزيئية:. 5

يشهد هذا العرص تطورات مذهلة يف شتى مجاالت علوم الحياة وتدخل تطبيقات الهندسة الوراثية كعامل 
أسايس يف تقدم وتطور هذه التطبيقات وتختص البيولوجيا الجزيئية بدراسة أسس العمليات البيولوجية يف 

الكائنات عىل املستوى الجزيئي.

نبذة مخترصة عن الدراسة بالكلية:	•

نوع الدراسة يف كل تخصص: باللغة اإلنجليزية.

مجال املواد الدراسية وطبيعة الدراسة ''نظرية / عملية'' يف كل تخصص أغلب التخصصات يساندها مختربات علمية 
أو مسائل.

 مجاالت العمل بعد التخرج:	•

جامعة الكويت - الوزارات - الهيئات - املؤسسات - الرشكات - املستشفيات - املعاهد البحثية - املجالس العلمية 
املتخصصة - التدريس - مختربات التحاليل - مراكز البحث والتطوير - التسويق - مراكز التدريب – البنوك التجارية.
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كلية الهندسة والبرتول
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تخصصات الهندسة:	•
كهربائية. 1
مدنية. 2
ميكانيكية. 3
كيميائية. 4
هندسة البرتول. 5
صناعية والنظم اإلدارية. 6
 هندسة الكمبيوتر. 7

تحرص دولة الكويت عىل اإلهتامم بنقل التقدم التكنولوجي إمياناً بأهمية تحقيق هذا الهدف وإنطالقاً من الحاجة 
إىل توفري القوى البرشية الفنية العاملة يف هذا الحقل لتكون األداة الفعالة يف إستخدام هذه التكنولوجيا ولذلك 
الهندسة  أقسام وهي:  البرتول ستة  الهندسة و  البرتول يف سبتمرب 1975. وتضم كلية  الهندسة و  كلية  إنشاء  تم 
الكهربائية،  الهندسة املدنية، الهندسة امليكانيكية، الهندسة الكيميائية، هندسة البرتول، الهندسة الصناعية و النظم 
اإلدارية. تعتمد الدراسة يف الكلية عىل نظام املقررات وعىل الطالب أن يجتاز )144( وحدة دراسية بنجاح للحصول 

عىل شهادة اإلجازة الجامعية ) بكالوريوس العلوم( يف تخصصات الكلية املختلفة.
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تخصصات الهندسة:	•

1. قسم الهندسة الكهربائية:

أنشئ قسم الهندسة الكهربائية يف عام 1975 ويف عام 1985 تم البدء بربنامج هندسة الكمبيوتر باإلضافة إىل برنامج للدراسات 
العليا للحصول عىل درجة املاجستري يف مجال الهندسة الكهربائية ويف عام 1994 تم إضافة برنامج للدراسات العليا للحصول عىل 
درجة املاجستري يف مجال هندسة الكمبيوتر. ويف العام الدرايس 2001/2000 تم فصل برنامجي الهندسة الكهربائية وهندسة 
الكمبيوتر ليصبحا قسمني منفصلني. ويهدف القسم إىل إعداد نوعية من املهندسني القادرين عىل تحمل مسؤوليات الحياة 

العملية واملشاركة يف املشاريع الهندسية مع القدرة عىل مجاراة ما يستجد من تطورات وتقدم تكنولوجي يف مجال التخصص.

يشتمل برنامج الهندسة الكهربائية عىل مقررات دراسية يف أربعة مجاالت هي نظم القوى الكهربائية، اإلتصاالت، اإللكرتونيات 
ونظم التحكم. فنظم القوى الكهربائية تهتم مببادئ توليد الطاقة وتحويلها ونقل وتوزيع هذه الطاقة، كام تهتم بحسابات 
خطوط الجهد العايل وطرق التحكم يف رسيان القدرة واتزان نظم القوى ومتطلبات الوقاية والحامية والتوزيع. وأما تخصص 
اإلتصاالت فيرتكز عىل دراسة املوجات الكهرومغناطيسية وأجهزة اإلرسال واالستقبال والهوائيات وطرق نقل املعلومات والشيفرة 
ونظام االتصاالت الرقمية. وأما مجال اإللكرتونيات يشمل طرق ووسائل تحليل وتصميم الدوائر الكهربائية واإللكرتونية ودراسة 
بدراسـة  فتهتم  التحكم  نظم  أما  ومكثفات.  موصالت  وأشباه  وعوازل  موصالت  من  اإللكرتونية  للدوائر  األساسية  املكونات 

مفاهيـم نظريـات التحكـم والطـرق املتـعددة لتصميـم املتحكمـات كالروبـوت وتطبيقها يف العمليـات الصنـاعية املختلفة.   مجاالت عمل الخريج:	•

املؤسسات التي تشمل نظم إتصاالت )مثل وزارة املواصالت واإلعالم(.. 1

املؤسسات التي تشمل محطات كهربائية )مثل وزارة الكهرباء واملاء(.. 2

املؤسسات املهتمة باألجهزة اإللكرتونية )مثل الرشكات الصناعية(. . 3

املؤسسات املهتمة بنظم التحكم املختلفة )مثل رشكة النفط(.. 4

املؤسسـات املهتمـة باألبحـاث )مثـل معهـد الكويـت لألبحــاث العلميــة( واملؤسسـات التعليميـة )مـثل  . 5
        الجامعة والهيئة العــامة للتعليــم التطبيقي والتدريب(.
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2. قسم الهندسة املدنية:

أنشئ القسم مع إنشاء الكلية يف عام 1975. و يهتم القسم باملظاهر الحياتية التي تحيط باإلنسان مثل إنشاء 
املباين و رصف الطرق و تصميم و إقامة الجسور و األنفاق و املجمعات السكنية و محطات تنقية املياه والرصف 
مدنيني  مهندسني  تخريج  إىل  القسم  يسعى  و  إلخ.  املياه  تحلية  ومحطات  الكهرباء  توليد  ومحطات  الصحي 
قادرين عىل اإلبتكار من أجل تأمني إحتياجات املجتمع يف مجال األعامل املدنية التي تؤمن له الرفاهية و األمان.

مجاالت عمل الخريج: 	•

مهندس موقع . 1

 تنفيذي )رشكات - قطاعات خاصة - مقاوالت(.	•

 إستشاري )املؤسسة العامة للرعاية السكنية - الكهرباء واملاء - األشغال - الدفاع(.	•

مهندس تصميم )مكاتب استشارية - وزارات الدولة(.. 2

مهندس تخطيط )البلدية - املواصالت - األشغال(.. 3

قطاع املبيعات - )مواد وأدوات البناء(.. 4

قطاع األبحاث والتدريب ) املختربات - محطة األبحاث الحكومية واملعاهد املتخصصة(.. 5

مهندس صيانة )اإلرشاف عىل صيانة املنشآت املدنية(.. 6
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3. قسم الهندسة امليكانيكية:

بصفة خاصة  القسم  يهتم  و   1975 عام  البرتول يف  و  الهندسة  كلية  مع  امليكانيكية  الهندسة  قسم  إنشاء  تم 
بتدريس مقررات حول الطاقة و تحويلها و املحافظة عليها و عمليات توليد القوى و تحلية املياه و كذلك تصميم 

و تصنيع و صيانة اآلالت و األجهزة و املكائن.

مجاالت عمل خريج الهندسة امليكانيكية:	•

• وزارة الدفاع، النفط، الكهرباء واملاء، املواصالت واألشغال العامة.	

• محطات تكرير النفط يف رشكات البرتول.	

• معهد الكويت لألبحاث العلمية.	

• جامعة الكويت.	

• بلدية الكويت والهيئة العامة لإلسكان.	

• مؤسسة املوانئ العامة.	

• الصندوق الكويتي للتنمية العربية اإلقتصادية.	

• رشكة النقل العام.	

• رشكة ناقالت النفط الكويتية.	

• املكاتب الهندسية الخاصة.	

• مكاتب اإلستشارات الهندسية.	

• الخطوط الجوية الكويتية.	

• قطاع الصناعة.	
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4. قسم الهندسة الكيميائية:

الهندسة الكيميائية هي تطبيق مبـادئ العلـوم الطبيعيـة والكيميائيـة والرياضـية يف تطويـر وتصميـم وتشغيل 
– بكفاءة وأمان – العمليات واملعدات الصناعية التي يتم فيها تغيري الرتكيب الكيميايئ أو الخواص الفيزيائية أو 
درجة النقاوة للمواد األولية أو الوسيطة لتكون يف النهاية منتجاً ذا قيمة إقتصادية أو إسرتاتيجية. بدأت الدراسة 
يف القسم عام 1976 ملرحلة البكالوريوس وعام 1985 ملرحلة املاجستري. إن برنامج الدراسة واملحتوى العلمي 
التفكري  ملكة  وتنمية  الكيميائية  الهندسة  أساسيات  الطالب عىل  إطالع  إىل  يهدف  القسم  للمقررات يف هذا 

العلمي لديه وإعداده إلكتساب املهارات الهندسية وتدريبه عىل البحث العلمي املبني عىل أسس عملية متينة.
مثل:  به من خالل طرح مقررات متخصصة  املحيطة  البيئة  للتفاعل مع  الطالب  إعداد  القسم عىل  ويحرص 
هندسة تكرير البرتول، الصناعات البرتوكيميائية، هندسة الغاز، تلوث الهواء، هندسة البلمره، معالجة املخلفات 
الصناعية، التآكل الكيميايئ، عمليات تحلية املياه. ويساهم القسم بفعالية يف خدمة املجتمع الكويتي من خالل 
تقديم اإلستشارات الفنية ملؤسسات الدولة املختلفة وتصميم وتنفيذ الدورات الدراسية املكثفة وتركيز األبحاث 
يف مجاالت متعلقة بالصناعة والبيئة املحلية، كام يضم القسم أعضاء هيئة تدريس برتب أكادميية مختلفة ويف 

مجاالت تخصصية متنوعة.
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مجاالت عمل الخريج:	•

• 	.)K.P.C مصايف النفط )مؤسسة البرتول الكويتية

• 	.)P.I.C مصانع البرتوكيامويات )رشكة صناعة البرتوكيامويات البرتولية

• وحدات تحلية املياه ومركز تنمية مصادر املياه يف وزارة الطاقة.	

• مجلس حامية البيئة.	

• معهد الكويت لألبحاث العلمية.	

• وحدات معالجة وإعادة إستخدام املياه يف وزارة األشغال العامة.	

• وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية )قسم السموم، ومحطات التربيد(.	

• املختربات التابعة لوزارة األشغال العامة.	

• جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.	

• الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية واملرطبات.	

• تسويق املنتجات البرتولية والصناعات البرتولية.	

• صناعات املواد املتطايرة كاملبيدات وملطفات الجو.	

• الصناعات البالستيكية.	

• التخطيط الصناعي والبيئي.	

• مصانع إعادة تكرير الزيوت املستعملة.	

• رشكات اإلسمنت والطابوق الجريي.	

• مطاحن الدقيق الكويتية.	

• تقييم املشاريع الهندسية والفنية )البنوك وصندوق التنمية اإلقتصادية(.	
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5. قسم هندسة البرتول:

أنشئ قسم هندسة البرتول بجامعة الكويت عام 1989. وتعترب هندسة البرتول تطبيقاً لعلوم أساسية كالكيمياء 
والفيزياء والرياضيات والجيولوجيا وذلك لدراسة تدفق النفط والغاز واملاء يف املكامن البرتولية وطرق إنتاجهم 

باإلضافة إىل املعالجة السطحية للزيت والغاز واملاء املنتج.
العاملية املتعارف عليها مع تطويعها  للمستويات  البرتول والذي تم وضع مقرراته تبعاً  يقدم برنامج هندسة 
الحتياجات الكويت، مفهوماً متوازياً لعمليات الحفر واإلنتاج وتقييم التكوينات البرتولية وهندسة املكامن عىل 

وجه الخصوص. يهدف منهج الدراسة بالقسم إىل تخريج كوادر هندسية 
محلية تساهم يف إدارة املوارد الطبيعية الوفرية من الزيت والغاز التي تتمتع بها الكويت بأفضل الطرق التقنية 
الدراسة بأي من  التي متكن املهندس من متابعة  العلمية األساسية  الخلفية  واالقتصادية باإلضافة إىل تكوين 

الجامعات العاملية أو معاهد األبحاث.

مجاالت عمل الخريج:	•

الرشكات البرتولية املنتجة: وبها يتخصص املهندس يف أحد التخصصات الرئيسة كمهندس املكــامن أو اإلنتــاج . 1
أو الحفــر بشعبــهم املختلفة. وتعترب رشكة نفط الكويت مثاالً متميزاً لرشكة برتولية منتجة.

بتنفيذ عمليات متخصصة مثــل سجـــالت اآلبار . 2 البرتولية: وتختص مثل هذه الرشكات  الخدمات  رشكات 
أو إعــداد طني الحفــر أو القيـام بعملية تثبيت أنابيب التبطني باألسمنت أو قيــاس زاوية إنحراف البرئ أثناء 

عملية الحفر إىل غريها من العمليات الدقيقــة األخرى.

إجراء . 3 مجال  يف  الرئيسية  األماكن  من  األبحاث  ومعاهد  الجامعات  تعترب  اإلقتصادية:  والدراسات  األبحاث 
البحـوث الخاصـة بصنـاعة البرتول، هذا باإلضافـة إىل إتجاه كثري من الرشكات سواء كانت منتجة أو خدمات إىل 
تشييد مختربات األبحـاث الخاصة بهـا، وتعتـرب الوزارات كوزارة الطاقة من األماكن األساسية التي قد يعمل بها 

مهندس البرتول إلجراء الدراسات اإلقتصادية الخاصة بالبرتول والطـاقة.
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6. قسم الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية:

يهتم قسم الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة النظم الصناعية والخدمية من 
والجودة  اإلستجابة  ورسعة  واإلنتاجية  الفعالية  ورفع  التكلفة  وضبط  الربح  تحقيق  أجل  من  تكاميل  منظور 
واإلعتامد وإستمرارية التطوير واملرونة. ويعتمد املهندس الصناعي يف سبيل ذلك عىل العلوم األساسية وعلوم 

الكمبيوتر وعلوم اإلدارة والعلوم اإلنسانية ومهارات التواصل.

عند إختيارك للهندسة الصناعية والنظم اإلدارية ستجد نفسك يف مجال هنديس مثري وحي متطور يركز عىل 
تحسني اإلنتاجية ويتناول أوجه العامل البرشي يف العمل بنفس درجة تناوله ألدوات العمل املعقدة.

إن ما مييز الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية عن سواها من الفروع الهندسية هو نطاقها الواسع. حيث يتناول 
املهندس الصناعي اإلنسان كام يتناول األشياء. وترتبط الهندسة الصناعية بشكل شمويل بعملية تحسني اإلنتاج 
التي ميكننا تعريفها ببساطة عىل أنها: ''الحصول عىل أقىص املمكن بإستخدام أقل املمكن'' لذا ميكن للمهندس 

الحكومية  واإلدارات  والخدمية  الصناعية  الرشكات  مثل  املؤسسات  من  تقريباً  نوع  أي  يف  العمل  الصناعي 
واملؤسسات املرصفية واملستشفيات.

فاملهندس الصناعي ينظر إىل الصورة الشاملة التي تجعل املؤسسات من خاللها تعمل عىل أحسن وجه وذلك 
بتحديد املزيج املناسب للموارد البرشية والطبيعية واملصنعة. ووصل الهوة بني اإلدارات مبختلف مستوياتها من 

جهة والعمليات الدورية من جهة أخرى. مجاالت عمل الخريج:	•

مؤسسة البرتول الوطنية.. 1
البنوك واملصارف.. 2
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.. 3
رشكات اإلستثامر.. 4
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7- قسم هندسة الكمبيوتر

عىل  أيضاً  القسم  ويشتمل   2000 عام  مستقالً  قسامً  وأصبح   1985 عام  يف  الكمبيوتر  هندسة  برنامج  أنشئ 

برنامج للدراسات العليا )املاجستري( والذي بدأ عام 1994. منهج هندسة الكمبيوتر الذي تم تبنيه  يف جامعة 

الكويت يغطي الروافد األساسية يف مجال الكمبيوترمن جانب مكونات الكمبيوتر )HARDWARE(، الربمجيات 

يكون  الكمبيوتر  هندسه  برنامج  خريج  فإن  لذا   ،)NETWORK( الحاسوبية  والشبكات   ،)SOFTWARE(

وتكنولوجيا  وهندسة  علم  مجاالت  تفرعات  مختلف  إهتامماته يف  وتنمية  للعمل  تؤهله  متكاملة  خلفية  ذو 

الكمبيوتر. إن مقررات الربامج تغطي مواضيع الدوائر املنطق الرقمي، النظم املتضمنة، وبناء الكمبيوتر من حيث 

تصميم مكونات الكمبيوتر وأجزائه من ناحية نظرية بالتوازي مع مختربات عملية يف تلك املواضيع. أما يف جانب 

الربمجيات، فإن الربنامج يغطي مقررات الربمجة، هياكل البيانات، نظم التشغيل، وهندسة الربمجيات وكذلك 

والخوارزميات.  املتقطعة  بالرياضيات  املتعلقة  النظرية  واملقررات  الكمبيوتر  شبكات  أساسيات  املنهج  يعطي 

كام انه يتيح لطالب قسم هندسه الكمبيوتر اكتساب مهارات علميه وفنيه متميزه وذلك من خالل املقررات 

اإلختيارية والتي تشمل مواضيع الروبوت، و قواعد البيانات، واملقررات املتقدمة يف بناء الكمبيوتر والشبكات.

مهندس•شبكات•حاسوبية.أما بالنسبه ملجاالت العمل، فإن برنامج هندسة الكمبيوتر يؤهل خريجيه للعمل يف إحدي هذه الوظائف:    مدير•قاعدة•بيانات.	•• مصمم•نظم•التحكم•اإللكرتونيه.	• مهندس•آالت•دقيقه•	• مصمم•برامج••••••••••••••••••••••	• مهندس•كمبيوتر•يف•الرشكات•والبنوك•والوزارات.	• مهندس•برمجيات	• العمل•الحر•يف•مجال•بيع•وصيانه•األجهزة•والربامج•وإنتاج•الربامج•الحاسوبية	• باحث•علمي•يف•جامعة•الكويت•و•معهد•األبحات•العلمية	• •	
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كلية العلوم الطبية املساعدة
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تخصصات الكلية:	•

علوم املختربات الطبية. 1

العالج الطبيعي. 2

املعلوماتية وإدارة املعلومات الصحية. 3

علوم األشعة. 4

العالج املهني. 5

تعـد من الكليات الحديثة، فقد انفصلت عن كلية الطب يف 22 /1982/6 بعد أن كانت جزءاً منها. ومتنح الكلية 
درجة البكالوريوس يف أربعة تخصصات يف مجال الطب املساعد. وقد أقر مجلس الجامعة برامج العلوم الطبية 

املساعدة يف يونيو 1978 وقامت الكلية بإستقبال طلبتها يف سبتمرب 1978.

إن الوصول إىل التميز والجودة يف الخدمات العالجية وإعادة التأهيل الصحي يتحقق فقط من خالل توافر فريق 
للعناية الصحية الذي يرتأسه طبيب إختصايص.

وليتمكن هذا الفريق من أداء العمل األمثل ال بد من مشاركة وتظافر التخصصات الصحية املساندة ذات املهارات 
العالية يف إدارة املعلومات الصحية، وعلوم املختربات الطبية، والعالج الطبيعي، وعلوم األشعة. أما اآلخرين املشاركني 
التغذية، ويف عالج النطق، والعالج  الفريق الطبي فهم الصيادلة، وأطباء األسنان واملمرضني واإلختصاصيني يف  يف 

املهني، وكذلك اإلختصاصيني اإلجتامعيني.
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تضم كلية العلوم الطبية املساعدة خمسة أقسام وهي:	•

1. قسم علوم املختربات الطبية:

العلمية وذلك  التي تم تجهيزها بأحدث األجهزة  املختربات  الطبية عىل أحدث  املختربات  يحتوي قسم علوم 
إلتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة لالستفادة املثىل منها. 

يضم قسم علوم املختربات أجهزة التحليل اآللية،  فارز الخاليا، معد الخاليا، وأجهزة التحليل ذات األداء والكفاءة 
لكل  مهامً  تعترب مصدراً  القسم  املتوفرة يف  والتسهيالت  التدريس  أعضاء هيئة  فإن  إىل ذلك  باإلضافة  العالية. 
شخص يريد التخصص يف هذا املجال واإلستفادة من هذه اإلمكانيات وخاصة أولئك العاملني يف مجال املختربات 

الطبية يف دولة الكويت.

أما عن الهيئة التدريسية فتشمـل متخصصني يف علـم أمراض الدم والكيمياء الرسيرية وامليكروبيولوجي وعلم 
األنسجة وعلم الخاليا وعلم الطفيليات وعلم الفريوسات وعلم األحياء الجزيئي. 

والبيولوجية سواء يف خدمة  الكيميائية  العلوم  الطلبة ملستقبل فني ومهني يشمل  إعداد  إىل  الربنامج  يهدف 
الصحة أو البحث العلمي كام يشجع القسم الطلبة عىل الدراسات العليا داخل الكويت أو خارجها.

 

2. قســم العالج الطبيـــــعي:

من املهن الطبية املساعدة االساسية يف رعاية املرىض وتسعى مهنة العالج الطبيعي لتأكيد أهمية تخطيط وتنظيم 
وتوجيه الربامج التي تهدف لرعاية الناس الذين يحول املرض أو اإلصابة دون القيام بعملهم بشكل مناسب. 
ويهدف الربنامج إىل تعليم املتخصصني يف العالج الطبيعي لتلبية حاجات الرعاية الصحية يف دولة الكويت، كام 
يقوم القسم بإعداد الطلبة ليكونوا عىل قدر كبري من الكفاءة والقدرة اإلكلينيكية من فحص وعالج و التي تحتاج 

إىل قدر كبري من الدراسة الدامئة والتدريب االكلينييك املستمر.

 يعمل أخصائيو العالج الطبيعي يف العديد من املستشفيات عىل سبيل املثال: أمراض النساء واألطفال، واألجنحة 
الطبية والعناية املركزة، العيادات الخارجية، الحروق، الجراحة، طب الشيخوخة، والطب النفســي 
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والعيادات  الرياضية،  العيادات  الخاصة،  واملدارس  اإلعتيادية  املدارس  يف  العمل  فرص  توفر  إىل  باإلضافة  هذا 
الخاصة، ويف مجال عيادات املصانع والطب املهني، أما عن مجاالت املهنة األخرى فتشمل التدريس االكادميي يف 

الجامعات واألبحاث ويف مجايل اإلدارة واإلستشارات.

3. املعلوماتية إدارة املعلومات الصحية:

هذا  الكمبيوتر،  وتطبيقات  السجالت،  علوم  اإلدارة،  الصحية:  املعلومات  إلدارة  أساسية  وحدات  ثالث  هناك 
ومخترب  الطبية  السجالت  ومخترب  الصحية  املعلومات  إدارة  لنظام  مخترب  مختربات،  ثالث  وجود  إىل  باإلضافة 
الرتميز،  والتي تضم أحدث األجهزة واملعدات مبا يف ذلك العديد من الربامج واإلحصائيات والبيانات الحيوية 
عام   والكلية بشكل  القسم  التي تخدم  الكمبيوتر  القسم وحدة  يضم  الطبية ونظام تسجيل طبي مربمج كام 

وتقدم برامج تخصصية حول كيفية إستخدام الكمبيوتر يف مجال اإلدارة ومصادر الرعاية الصحية.
يتم إنهاء متطلبات الربنامج من مقررات دراسية يف فرتة ال تقل عن أربع سنوات تكرّس السنة األوىل يف دراسة 

العلوم األساسية واللغة اإلنجليزية.

أما السنة الثانية والثالثة والرابعة فتكرس للدراسات التخصصية والتي تتضمن مقرراتها املصطلحات الطبية وعلم 
التسجيل الطبي، التنظيم واإلدارة، وضامن نوعية املعلـومات الطبية، كـافة هذه املــواد تدرس داخل القسم 

باإلضافة إىل الخربات اإلكلينيكية التي تقدمها مستشفيات وزارة الصحة العامة.

تعترب مهنة إدارة املعلومات الصحية من املهن التخصصية التي تؤدي إىل مستقبل مهني يف إدارة املعلومات 
الصحية سواء يف املستشفيات الحكومية أو املستشفيات األهلية، وتشمل املهنة تطوير نظم املعلومات الصحية، 
الفردية  املهارات  إىل  باإلضافة  املعلومات،  وتصنيف  تحليل  الصحية،  الرعاية  بيانات  جمع  املعلومات،  جمع 
الدراسة والتي متكنه من اإلستمرار يف املهنة وأعامل أخرى  أثناء سنوات  التي يحصل عليها الطالب  واإلدارية 

تتطلب إستخدام الكمبيوتر ومهارات اإلتصال.
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4. قسـم علوم األشعة:

هناك طلب متزايد عىل خريجي قسم علوم األشعة سواء عىل مستوى العيادات واملستشفيات أو مجال الصناعة، 
ويعمل خريجي علوم األشعة مصوري أشعة يف أقسام أشعة اكس واملختربات التخصصية وأقسام الحامية من 

اإلشعاع، سواء يف القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

ولقد تم وضع الربنامج لتأهيل املتخصصني من أخصايئ األشعة املهرة وأخصائيي الطب النووي القادرين عىل 
تبوء مناصب رفيعة يف املستشفيات والعيادات ومختربات األبحاث، وميتاز الربنامج بتدريب اكلينييك ومهني عايل 
الجودة إلعداد خريجني يستطيعون التعامل مع انواع االشعاعات بهدف املساعدة يف التشخيص والعالج، وذلك 
بإعطاء صور أشعة وبيانات تفيد الطبيب كثرياً يف تشخيص حالة املريـــض وهذا باإلضافــة إىل إدراك مفهوم 

املبــادئ الطبيــة وتكنولوجيــا علوم األشعــة وتكنولوجيــا الطب النووي والتقنيات األخرى املصاحبة لها.

أما بالنسبة ألولئك الذين يختارون تكنولوجيا الطب النووي فإنهم يجدون مكانا لهم داخل أقسام الطب النووي 
يف املستشفيات، هذا باإلضافة إىل توفر العمل يف مجال األبحاث والتدريس هنالك أيضا فرص تعليمية إضافية 
تشمل العالج باألشعة فوق الصوتية إىل جانب العديد من الدراسات العليا املتوفرة يف العديد من دول العامل، 
ويذكر أن التكنولوجيا املتعلقة بعلوم األشعة تشهد تغرياً رسيعاً مام يعطي فرصة أكرب للخريجني الذين يجدون 

مجاالت أخرى كاإلدارة.

ويسعى قسم علوم األشعة إىل االتجاه نحو االستفادة من تكنولوجيا التصوير بدون فيلم نتيجة للتقدم الذي 
أحرزه العلم يف مجال التصوير الرقمي، وهكذا نجد بأن املستقبل مرشق لخريجي علوم األشعة الذين يجدون 

متعة كبرية يف مساعدة املريض ويعملون ضمن فريق طبي مبهارة كبرية.



55

5. العالج املهني:

تخصص العالج املهني هو أحد التخصصات النادرة يف الخليج العريب واملنطقة العربية ومن التخصصات املرغوبة 
يف كليات العلوم الصحية يف الدول الغربية. وقد إفتتح قسم العالج املهني يف جامعة الكويت يف سبتمرب 2009. 
الطبية للمرىض.  الخدمات  الطبي والتأهيل يف توفري  الفريق  الرئيسية يف  التخصصات  املهني من  العالج  يعترب 
العالج املهني له الدور املهم والفعال يف تحسن وتطور الحالة الصحية العامة للفرد من خالل حث ومساعدة 

ودفع الفرد يف املشاركة واإلنخراط يف املهن أو األنشطة املختلفة. 

إن بعض األمراض الجسدية قد تصاحبها مشاكل نفسية أو ذهنية أو سلوكية والتي قد تؤثر عىل الصحة العامة 
للشخص / املريض. الهدف من العالج املهني هو جعل املريض يتعود عىل تطويع مالديه من قدرات بعد اإلصابة 

ملامرسة النشاط الحريك والعمل عىل قدر املستطاع وحسب الظروف املتاحة له حياته اليومية السابقة.

تتواجد خدمات العالج املهني يف جميع األماكن املختلفة من مستشفيات ومراكز تأهيلية لحاالات األعصاب، 
والعظام، وإعاقات األطفال، وإصابات اليد، والحروق، وإصابات العمل، وتقييم وقياس الكريس الطبية، ومدارس 
ذوي اإلجتياجات الخاصة، واإلعاقات النفسية واإلجتامعية )مراكز الطب النفيس ومراكز اإلدمان( وأيضاً تتواجد 

خدمات العالج املهني يف الجامعات ويف مجال اإلدارة واألبحاث واإلستشارات .

كام ميكن لخريجي القسم من املتميزين تكملة دراساتهم العليا للحصول عىل املاجستري والدكتوراه.
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كلية الرتبية
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أنشئت الكلية يف أكتوبر 1966 ضمن كلية العلوم واآلداب والرتبية ويف مايو1980 انفصلت كلية الرتبية عن كلية 
اآلداب، وتهدف الكلية إىل توفري األطر البرشية وتطوير البحث العلمي واستثامر نتائجه وخدمة املجتمع الكويتي يف 

املجال الرتبوي، تلبية لحاجاته وتدعيام ملبادئه وانتامئه العريب اإلسالمي، وذلك من خالل تقديم برامج تستهدف:

توفري الكوادر البرشية ذات الكفاءة العالية الالزمة للعمل يف الحقل الرتبوي.. 1
تنمية الوعي بالبحث الرتبوي وتطويرة وإستثامر نتائجه يف مواجهة املشكالت امليدانية.. 2
تلبية حاجات املجتمع من الخدمات الرتبوية وغريها من مجاالت النشاط اإلجتامعي ذات الطابع الرتبوي.. 3

وتقع هذه الكلية يف كيفان وتضم أربعة أقسام علمية تحوي التخصصات التالية:

قسم اإلدارة الرتبوية. 1

قسم أصول الرتبية. 2

قسم علم النفس الرتبوي. 3

قسم املناهج وطرق التدريس. 4
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رسالة الكلية	•
     تسعى كلية الرتبية إىل تقديم تعليم تربوي يتصف بالجودة لكل متعلم.

رؤية الكلية	•
إعداد وتنمية معلمني واختصاصيني مهنيني تربويني أكفياء، ومهتمني، ومتأملني ميتلكون املعرفة النظرية والتطبيقية 
الحديثة، واملهارة يف استخدام تكنولوجيا التعليم ومتسلحني بأخالق املهنة، ولديهم الرغبة يف استمرار تعلمهم وتطوير 
خرباتهم املهنية ويسعون لتحسني حياة اآلخرين من خالل عملية التعليم والتعلم، وتحكم ترصفاتهم ثوابت املجتمع 
وأخالقه ومبادئ العدل والسالم واإلخاء واملساواة والدميقراطية، وتسعى كلية الرتبية إىل تحقيق ذلك عرب تقدميها 
لربامج تعليمية قامئة عىل األداء، وإجراء البحوث الرتبوية، وخدمة املجتمع، وعرب تعاونها مع املؤسسات والهيئات 

الرتبوية، املحلية والعاملية. 

     ويف ضوء العنارص األساسية السابقة واملتمثلة يف رؤية الكلية ورسالتها وفلسفتها تم بناء األهداف العامة للكلية 
عىل النحو التايل:

تقديم الخدمات الرتبوية املناسبة لجميع فئات املتعلمني مبا يف ذلك ذوي االحتياجات الخاصة.. 1
إعداد وتنمية القوى البرشية الالزمة من املعلمني والرتبوييـن واالختصاصييـن والقيادييـن الرتبوييـن وفقــاً  . 2

        ملتطلبــات معـاييـر مؤسســات االعتامد األكادميي من خـالل ضمـان الجـودة يف التعليـم الدولـي ملواكبـة  
        املعايري العاملية يف مجال إعداد املعلم.

توجيـه البحث العلمـي الرتبـوي واستثمـار نتائجـه يف تطوير الواقع الرتبوي ومواجهــة املشكــالت التـي  . 3
        تواجهــن املجتمــع والسعــي إىل رفاهيته ومنوه. 

الرشاكة مع املؤسسات والجهات ذات الصلة بالنشاط الرتبوي بصفة خاصة والثقايف والعلمـي واالجتامعـي  . 4
        والنفيس بصفة عامة.

تنمية املهارات الالزمة الستخدامات التكنولوجيا الحديثة يف العملية التعليمية.. 5
جعل الكلية رائدة يف املنطقة يف تقديم كل ما من شأنه االرتقاء بالعملية التعليمية.. 6
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تخصصات الكلية:	•

أوالً: برنامج رياض األطفال
- تخصص رياض األطفال

ثانياً: برنامج اإلبتدايئ
- رياضيات

- علوم
- لغة عربية

- دراسات إسالمية
- لغة إنجليزية

- اجتامعيات

ثالثاً: برنامج املتوسط والثانوي
- رياضيات

- علوم - بيولوجيا
- علوم – كيمياء
- علوم – فيزياء

- علوم – جيولوجيا 
- دراسات إسالمية

- لغة عربية
- لغة إنجليزية

- اجتامعيات – تاريخ
- اجتامعيات – جغرافيا
- اجتامعيات – فلسفة

- علم نفس – علوم اجتامعية
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كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية
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تخصصات الكلية:	•

العقيدة والدعوة. 1

التفسري والحديث. 2

الفقه وأصول الفقه. 3

الفقه املقارن والسياسة الرشعية. 4

تأسست كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية سنة 1402هـ/1982م وقد أنشئت لتكون مركز هداية للشباب الجامعي، 
ومصدر إشعاع إسالمي متخصص متتد آثاره عرب الكويت إىل األقطار والشعوب اإلسالمية، التي تتطلع إىل مزيد من 

الدراسات الرشعية واإلسالمية. وقد بدأت الدراسة إعتباراً من العام الجامعي 1403/1402هـ - 1983/1982م. 

أوالً: قسم العقيدة والدعوة:	•

نشأ هذا القسم متزامناً مع نشأة الكلية يف العام الجامعي 1983/1982 وهو يخدم تخصص الدراسات اإلسالمية 
املتعلقة بالعقيدة والدعوة إىل الله تعاىل والثقافة اإلسالمية.

ويهدف القسم إىل تقديم العقيدة الصحيحة يف صورتها األصلية األوىل وتحريرها من التعصب والبدع والخرافات. 
القيم  وتأصيل  توضيح  اإلسالم وتقوم عىل  ملتزمة تحمل رسالة  إسالمية دعوية مستنرية  قيادات وكوادر  وإعداد 

اإلسالمية ومفاهيمها.
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ثانياً: قسم التفسري والحديث:	•

األقسام  جميع  يخدم  وهو  1982م،  عام  اإلسالمية  والدراسات  الرشيعة  كلية  نشأة  مع  متزامناً  القسم  هذا  نشأ 
العلمية بالكلية، عالوة عىل الكليات األخرى بالجامعة، ملا يقدمه لهم من مواد مساندة.

قسم التفسري والحديث من األقسام املهمة، ألنه يقوم بتدريس كل ما يتعلق باألصلني العظيمني من أصول الترشيع، 
وهام:
القرآن الكريم. 1
السنة النبوية. 2

ويعترب هذا القسم من أكرب األقسام العلمية بالكلية، وعليه يقع العبء األكرب يف تدريس مقررات تجويد القرآن 
الكريم وحفظه.

ثالثا: قسم الفقه وأصول الفقه:	•

أنشأ هذا القسم متزامناً مع نشأة الكلية 1983/1982م، ويرشف عىل دراسة مقررات الفقه دراسة من غري تقيد 
مبذهب معني ودراسة مقررات أصول الفقه دراسة مقارنة بني منهج الفقهاء ومنهج املتكلمني فدراسة الفقه وأصوله 
دراسة منهجية تؤدي إىل أن يتعرف الطالب عىل مناهج العلامء وكيفية الرتجيح بني املذاهب فتتكون عنده ملكة 

اإلستنباط فيستطيع التصدي ملا يجد من وقائع.

يهدف القسم إىل تحقيق اإلملام الوايف عند الطالب باألحكام الفقهية يف كافة املجاالت وتأصيلها وتصحيحها عىل 
وجـه يحقق مقاصد الرشيعة ومصالح العباد.
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رابعا: قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية:	•

نشأ هذا القسم عام 1982م، وذلك لخدمة تخصص الدراسات الرشعية كسائر األقسام العلمية بصفة عامة، وتدريس 
مقررات الفقه املقارن والسياسة الرشعية بصفة خاصة ويعني قسم الفقه املقارن والسياسة الرشعية بعرض املقررات 
الدراسية التابعة له وفق منهج املقارنة بني املذاهب الفقهية بصورة موضوعيـة قامئـة علـى عـرض األدلـة املختلفـة 

وبيان املناقشات الواردة عليها مع إختيار الراجح منـها وفقـاً ملا تقضيـه قواعـد الرتجيـح.

نبذة عن الدراسة بالكلية:	•
نوع الدراسة يف كل تخصص »باللغة العربية«.. 1
مجال املواد الدراسية وطبيعة الدراسة:. 2

نظرية.أ. 
عملية:ب. 

الخطابة. 1
تخريج األحاديث. 2
حفظ وتجويد القرآن الكريم. 3

مواد يتعني عىل الطالب اإلملام بها جيداً قبل التحاقه بالدراسة:. 3
علوم اللغة العربية.أ. 

علوم الرشيعة.ب. 
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مراحل الدراسة يف الكلية:	•

املرحلة األولـى: 
الجامعية  املتطلبات  بني  موزعة  دراسية  وحدة   66( فيهـا  ويدرسون  الكلية  طلبة  لكل  املوحدة  املرحلة  وهـي 

ومتطلبات الكلية(.

املرحلة الثانية: 
وهى املرحلة التخصصية: ففيها يتخصص الطالب يف واحد من التخصصات التالية:

تخصص العقيدة والدعوة.. 1
تخصص التفسري والحديث.. 2
تخصص الفقه وأصوله.. 3
تخصص الفقه املقارن والسياسة الرشعية.. 4

مجاالت العمل بعد التخرج:	•
وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.. 1
وزارة العدل.. 2
وزارة الرتبية والتعليم.. 3
وزارة اإلعالم.. 4
وزارة الداخلية.. 5
وزارة الصحة.. 6
بيت التمويل الكويتي.. 7
بيت الزكاة ……… وغريها.. 8
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كلية العلوم اإلدارية
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األقسام العلمية بالكلية:	•
اإلدارة والتسويق. 1
التمويل واملنشآت املالية. 2
إدارة العمليات واإلمدادات. 3
املحاسبة. 4
اإلقتصاد. 5
االدارة العامة. 6

تأسست كلية العلوم اإلدارية مبوجب املرسوم األمريي رقم )164( لسنة 1995، وبدأت برامجها يف الفصل األول من 
العام الجامعي 1996/1995، لتحل محل كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت والتي أنشئت 

الرؤية	•منذ بداية العام الجامعي 1968/1967.
تسعى كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت إىل االرتقاء مبستوى التأهيل األكادميي واملهني لخريجيها عن طريق 
تهيئتهم بطريقة تالئم احتياجات ومتطلبات سوق العمل يف مجاالت العلوم اإلدارية املختلفة، لتتبوأ موقع ريادي 

يف تقديم خدمات التعليم يف العلوم اإلداريـة ذات جوده عالية يف املنطقة.

الرسالة	•
كإحدى كليات جامعة الكويت والجامعة الوطنية الرائدة يف التعليم العايل تلتزم كلية العلوم اإلدارية بتقديم تعليامً متميزاً يف إدارة األعامل، 

وسري حقول البحث العلمي فيها وتقديم أفضل الحلول يف سبيل اإلسهام يف رفعة املجتمع بالتطور االجتامعي واالقتصادي لدولة الكويت.
حرصت كلية العلوم اإلدارية أن تضع ضمن أهدافها التميز املحيل واإلقليمي والعاملي يف إدارة األعامل وذلك من خالل 
تزويد الطالب باملعرفة واملهارات الالزمة التي متكنه من مواكبة آخر التطورات يف سوق العمل وبأفضل ما توصلت 
من  اعتبارا  اإلدارية  العلوم  كلية  بدأت  ذلك  تحقيق  سبيل  ويف  العلمية.  التكنولوجيا  ووسائل  التعليم  أساليب  إليه 
العام الجامعي 2004/2003 بتطبيق برنامج أكادميي جديد يدرس مجمله باللغة اإلنجليزية ويوفر درجات علمية يف 
التخصصات التالية )اإلدارة، التسويق، التمويل، نظم املعلومات، العلوم اإلدارية، املحاسبة، االقتصاد، التحليل الكمي(. 
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وقد حصلت الكلية عىل االعتامد األكادميي الدويل من مؤسسة )AACSB( األمريكية وهي أفضل مؤسسة اعتامد 
عاملية لربامج العلوم اإلدارية وذلك يف عام 2005 ،وقد نالت الكلية عىل تجديد االعتامد األكادميي الدويل لربامجها 

عىل مستوى البكالوريوس والدراسات العليا ملدة ستة سنوات قادمة يف عام 2010.

وتتبع الكلية سياسة القبول التي تتطلب تأدية الطالب الختبارات القبول الجامعية يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات. 
ويف حالة عدم اجتياز الطالب ألي من االختبارين تحدد له مقررات عالجيـة يتعني عليه اجتيازها خالل فصل درايس 
، األول متهيدي )096(  اللغة اإلنجليزية فيتعني عليه اجتياز مقررين  أما  للرياضيات.  واحد أو فصلني عىل األقل 
ومدته فصل درايس واحد، أما املقرر الثاين فهو مقرر لغة إنجليزية )106( ومدته فصل درايس واحد. ويف حالة عدم 
اجتياز الطالب املقررات العالجية يحق له اعادتها مرة واحدة فقط، فإن رسب مرة أخرى وجب عليه التحويل إىل 

كلية أخرى تتفق نسبته يف الثانوية والحد األدىن للقبول يف هذه الكلية سنة قبوله بالجامعة.

وتقع الكلية يف الحرم الجامعي بالشويخ وتضم ستة أقسام علمية هي:

1. قسم املحاسبة:
تتلخص رسالة قسم املحاسبة يف تقديم مجموعة من املقررات األساسية والرضورية لتوثيق وتعميق املعرفة املحاسبية 
من الناحيتني األكادميية واملهنية لدى الدارسني ومبا يؤهلهم وميكنهم من مامرسة مهنة املحاسـبة واملراجـعة فـي 

الحيـاة العملـية سـواء يف القطاع الخاص أو العام أو القطاع الحكومي.

2. قسم االقتصاد:
يهدف قسم االقتصاد لتزويد طلبة كلية العلوم اإلدارية باملعلومات االقتصادية النظرية والتطبيقية التي ترفع 

من مهاراته وامكانيته الشخصية لفهم وتحليل الواقع وما يتضمنه من املشكالت االقتصادية العاملية.

3. قسم االدارة والتسويق )التسويق - االدارة(:
العلمية يف مجال  والنظريات  املفاهيم واألسس  األساسية من  الخلفية  لديهم  القسم عىل تخريج طالب  يركز 

التنظيم واألفراد، باإلضافة اىل تنمية معارف ومهارات الطالب املتصلة بتسويق السلع والخدمات.

4. قسم التمويل واملنشآت املالية:
يهدف القسم يف التأهيل التنظريي والعميل للطالب يف مجاالت التمويل واألسواق واملؤسسات املالية، وتأصيل 

االتجاهات واألساليب العلمية املرتبطة بالتمويل.
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5. قسم إدارة العمليات واإلمدادات: 
يهدف القسم إىل تزويد الطالب مبجموعة من الطرق واألدوات العلمية الحديثة التي تستخدم لتحليل ودراسة 
املشكالت والظواهر املختلفة يف املنظامت واتخاذ القرارات املناسبة املبنية عىل األساليب العلمية، ولتطبيقها 
باملجال اإلداري يتطلب خلفية عن  التحليل الكمي يف اإلدارة واإلحصاء والرياضيات إىل جانب األساليب الحديثة 

يف تكنولوجيا نظم املعلومات للمساعدة يف تحسني أداء املنظامت بصورة فعالة.

6. قسم اإلدارة العامة:
يسعى القسم إيل تقديم برامج ومناهج علمية متكاملة بهدف منح الدارسني درجات علمية يف اإلدارة العامة 

سواء عىل مستوى الدراسات العليا أو الجامعة، ومساهمة يف إعداد الطلبة للعمل يف القطاع الحكومي.

نبذة عن الدراسة بالكلية:	•
تزويد خريجيها بقدر كاف من العلوم واملهارات اإلدارية مبا يسمح لهـم بااللتحـاق بالعديـد مـن مجـاالت  . 1

        العمل يف املؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.      
تهدف برامج الكلية األكادميية إىل تنمية املهارات والقدرات التالية للدارسني من خالل برنامجها األكادميي:. 2

القدرات االتصالية، مع الرتكيز عىل مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية باإلضافة إىل اللغة العربية.أ. 
املهارات التحليلية الكمية والسلوكية املالمئة ملجاالت العمل املختلفة.ب. 
قدرات التعامل مع التكنلوجيا الحديثة ونطم املعلومات.ج. 

يستخدم يف تدريس املقررات التـي تقدمها الكلية مزيج من اللغتني العربية واإلنجليزية، والغالبية باللغة . 3
اإلنجليزية. مجاالت العمل بعد التخرج:	•

املجاالت  ومنها  الدولة  مؤسسات  من  العديد  يف  التخرج  بعد  واسعة  عمل  مجاالت  اإلدارية  العلوم  كلية  لطلبة 
املالية واإلدارية واالقتصادية ونظم املعلومات، ومؤسسات القطاع الخاص، الرشكات واملؤسسات التجارية والصناعية 

واالستثامرية والنفطية والسياحية، ومؤسسات الخدمات والبنوك ورشكات التأمني وجمعيات النفع العام.
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كلية الطب
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• كلية الطب: 	

تقع الكلية يف منطقة الجابرية مبحاذاة مستشفى مبارك الكبري ومتنح الكلية درجة اإلجازة الجامعية يف بكالوريوس 
العلوم الطبية ومدتها )4( سنوات ويقع ضمن هذه السنوات السنة التمهيدية مبركز العلوم الطبية ومتنح الكليـة 

أيضـاً بكالوريـوس دكتور يف الطب ومـدتها )3( سنوات تبدأ بعد مرحلة العلوم الطبية.
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كلية طب األسنان
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• كلية طب األسنان: 	

أنشأت كلية طب األسنان بناءاً عىل املرسوم األمريي الصادر بتاريخ 28 مايو 1996، وتسعى الكلية أن تكون مركزاً 
إقليميا متميزاً يف تعليم طب األسنان واألبحاث والتدريب اإلكلينييك، كام تهدف إىل توفري املعرفة عن صحة الفم 
يف دولة الكويت من خالل تعليم وتدريب مامرسني طب أسنان عام واختصاصيني وذلك وفقاً  للمتطلبات الوطنية 

وعىل أعىل املستويات العاملية. 

دراسيا ً ميتد لفرتة سبع سنوات. ويتم تدريس معظم مقررات السنوات األربع األوىل   ً الكلية برنامجا  وتطبق 
من قبل كلية الطب، حيث يدرس طلبة طب األسنان مع طلبة الطب يف الربنامـج االكلينيـيك التمهيـدي والـذي 
الطبيـة األساسيـة)B.Med.Sc( والذي يعترب متطلباً  العلـوم  البكالوريـوس يف  يؤهلـهم للحصـول علـى درجـة 
الطلبة  لتأهيل  كاملة  سنوات  ثالث  ملدة  تدريسه  يتم  والذي  اإلكلينييك   األسنان  برنامج طب  ملتابعة  أساسياً 
للحصول عىل درجة دكتور يف طب األسنان )D.M.D(. ويرتكز املنهج الدرايس عىل املفهوم التعليمي املتكامل 

وعلـى الرعاية الشاملـة لألسنـان. كـام يرتكـز عىل مبـدأ العناية املبكرة للمرىض والتعليم املرتكز عىل الطلبة. 

وتم مراجعة برنامج  طب األسنان يف الكلية  من قبل هيئات تعليمية عاملية  مثل خرباء  تعليم طب األسنان  من 
كليات طب األسنان والكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا )كلية جراحة األسنان( ومن قبل الجمعية األوربية لتعليم 
طب األسنان )ADEE(. حيث أثنت الجهات املذكورة عىل الكلية وعىل الربنامج األكادميي وتم تقييم مستوى 

الكلية عىل أنه جيد جداً ويحاذي كليات طب األسنان العاملية.  
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كلية الصيدلة
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 نبذة عن كلية الصيدلة:	•

أنشأت كلية الصيدلة مبوجب املرسوم األمريي الصادر يف فرباير 1996. وتقع يف الجابرية بالقرب من مبنى كلية 
الطب. وهي متنح خريجيها درجة البكالوريوس يف الصيدلة.ومدة الدراسة بها خمس سنوات. تتطلـب الدراسـة 

بها التفرغ الكامل والحضـور املستمر ولغة التدريس بالكلية هي اللغة اإلنجليزية.

تلك  تحمل  دفعات  لتخريج  البكالوريوس(  بعد  )سنتان   pharmD الصيدلة  يف  دكتور  برنامج  اعتامد  تم  وقد 
الشهادة بعد سبع سنوات دراسية )خمس سنوات بكالوريوس الصيدلة وسنتان لدراسة برنامج دكتور يف الصيدلة(

ويقبل خريج كلية الصيدلة للعمل يف وزارة الصحة والقطاع العام والخاص.
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كلية الصحة العامة
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• كلية الصحة العامة :	

أنشأت كلية الصحة العامة مبوجب املرسوم األمريي رقم 307 لعام 2013 لتكون الكلية الخامسة مبركز العلوم الطبية. 
وتعتزم الكلية البدء يف برنامجها األكادميي األول بعنوان بكالوريوس الصحة ودراسات املجتمع يف الفصل األول من 

العام الجامعي 2017-2018، ويف السياق ذاته تحرض الكلية برنامج املاجستري بالتنسيق مع كلية الدراسات العليا.

ويقع مبنى العامدة ومكاتب الهيئة األكادميية يف مبنى كلية طب األسنان القديم مبنطقة حويل مقابل مركز العلوم الطبية 
الذي يحتوي املكاتب اإلدارية للكلية ، وعليه فإن الفصول الدراسية ستقام يف مركز العلوم الطبية لحني تجديد مبنى حويل.

ما هي الصحة العامة؟

عالج  فقط  وليس  الصحية  الرعاية  تقديم  و  وتعزيزها  الصحة  عىل  املحافظة  كيفية  هي  باختصار  العامة  الصحة 
االمراض وتقديم الرعاية الصحية .

وتطرق دستور دولة الكويت ضمن مواده إىل حامية صحة الشعب الكويتي من خالل الصحة العامة، وبالنص: “ 
تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة”. 

لقد شهدت دولة الكويت خالل الجيلني اآلنفني تحسنا ملحوظاً يف صحة السكان، عالوة عىل ارتفاع متوسط العمر 
املتوقع مبا يقارب من 30 سنة. إضافة إىل التحول املشهود يف التطور االقتصادي وتغري األسباب الرئيسية لحاالت الوفاة 
من األمراض السارية اىل األمراض غري السارية والحوادث. كذلك أثرت العوملة يف القضايا املتعلقة بالصحة والسلوكيات 

غري الصحية عىل جميع الدول يف نفس الوقت.

وعىل الرغم من التطورات الكبرية يف مجال الصحة، تواجه دولة الكويت العديد من التحديات الصحية الهامة يف 
هذا املجال. وتشمل هذه الصعاب عىل تحسني فّعالية السياسات الصحية يف جميع الدوائر الحكومية، وإدارة ذو 
البيئية،  العمل، وتقليل املخاطر  أماكن  أمانا وتعزيزا للصحة يف  أكرث  بيئة  الصحية، وتوفري  للمؤسسات  فاعلية أكرب 
ومنع األمراض غري املعدية، وتعزيز النمط والسلوك الصحي، وزيادة رفاهية املجتمع وتعزيز قدراته، وتقييم األمراض 
الوراثية، والسيطرة عىل األمراض العاملية املستجدة مثل فريوس »زيكا”، واالهتامم باملشاكل الصحية يف املجتمعات 

الضعيفة القابلة لالصابة .ومن هذا املنطلق أنشأت كلية الصحة العامة .
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و قد ضمت الكلية األقسام التأسيسية الخمس و هي :
1. قسم الصحة البيئية واملهنية

2. قسم علم األوبئة واإلحصاءات الحيوية
3. قسم السياسة واإلدارة الصحية

4. قسم مامرسة الصحة العامة
5. قسم العلوم االجتامعية والسلوكية

فكرة عامة عن برنامج بكالوريوس الصحة العامة و دراسات املجتمع 

اإلملام  تشمل  التي  باملعرفة  فيه  الدارسني  تزويد  ويتضمن  املجتمعات،  مستوى  عىل  بالصحة  يهتم  الربنامج  هذا 
بهيكلة ومهام املجتمعات املحلية واملؤسسات الصحية، ومحددات الصحة )العوامل التي تؤثر عىل الصحة(؛ واملبادئ 
األساسية لتغيري السلوك، وأنظمة الرعاية الصحية وإدارة املوارد، وعلم األوبئة، وتحليل البيانات، والعرض، والتفسري، 

وطرق البحث األساسية.

وسوف يكتسب الخريج هذه املهارات األساسية االبتدائية:

 1. تحليل وتقييم املشاكل املتعلقة باملجتمع والصحة.
 2. العلوم الصحية للسكان )البحث والتحليل، وتفسري البيانات السكانية(.

 3. تعزيز الصحة يف املجتمعات من خالل برامج التقييم والربامج التي تتطلع لتحسني صحة املجتمع.
 4. أسس تنمية املجتمع .

 5. أسس سياسة تعزيز الصحة وتخطيط الربامج.
 6. أسس اقتصاديات الصحة وإدارة خدمات الرعاية الصحية.

 7. القيادة وأسلوب التفكري.
8. مهارات االتصال وأعداد التقارير.
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وخريجو برنامج البكالوريوس مهيئني للعمل يف الوظائف املعنية بالصحة يف كال القطاعني العام والخاص.

وسوف تكون مدة الربنامج أربع سنوات دراسية )126 ساعة دراسية معتمدة عىل األقل( بحيث تكون الثالث سنوات 
األوىل متشابهة لجميع املنضمني للربنامج، ولكن يجب عىل الطالب اختيار أحد املسارات بعد اجتياز 4 فصول دراسية 

)سنتني دراسيتني( وهذه املسارات األربعة هي:

اسم املسار باللغة االنجليزية اسم املسار باللغة العربية رقم التخصص

 BSc  in Health and Community Studies/
Public Health Practice

بكالوريوس العلوم يف الصحة ودراسات املجتمع/ 
مسار مامرسة الصحة العاّمة

19001

 BSc  in Health and Community Studies/
Healthcare Management

بكالوريوس العلوم يف الصحة ودراسات املجتمع/
مسار إدارة الرعاية الصحية

19002

 BSc  in Health and Community Studies/
Health Research

بكالوريوس العلوم يف الصحة ودراسات   املجتمع/
مسار أبحاث الصحة

19003

 BSc  in Health and Community Studies/
Community Health Development

بكالوريوس العلوم يف الصحة ودراسات املجتمع/
مسار تنمية صحة املجتمع

19004
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3.رشوط التحويل 
3.1– التحويل بني كليات الجامعة :-

التحويل لكلية الصحة العامة سوف يخضع لقواعد جامعة الكويت وكلية الصحة العامة 
مجاالت العمل املقرتحة لخريج بكالوريوس الصحة ودراسات املجتمع
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كلية العلوم اإلجتامعية
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نشأة الكلية وأهدافها:	•

أنشئت كلية العلوم االجتامعية بناء عىل املرسوم األمريي رقم 109 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 1998، ثم صدر قرار 
وزير الرتبية ووزير التعليم العايل الرئيس األعىل للجامعة رقم 31 بتاريخ 1419/8/17 هـ املوافق  1998/12/6، 
بتاريخ   15 رقم  العايل   التعليم  ووزير  الرتبية  وزير  قرار  وصدر  الكلية،  تضمها  التي  العلمية  األقسام  بتحديد 
1423/2/24 هـ املوافق 2002/5/7 بإنشاء قسم علوم املكتبات واملعلومات وأصبحت الكلية تضم خمسة أقسام 
علمية، ويتوىل إدارة الكلية : عميد الكلية، والعميد املساعد للشئون األكادميية والدراسات العليا، والعميد املساعد 
العلمية،  األقسام  اإلداري، ورؤساء  الطالبية، واملدير  للشئون  املساعد  لالستشارات والتدريب واألبحاث، والعميد 

وتضم الكلية األقسام التالية:

قسم الجغرافيا. 1
قسم علم النفس. 2
قسم اإلجتامع والخدمة اإلجتامعية. 3
قسم العلوم السياسية. 4
قسم علوم املكتبات واملعلومات. 5

رؤية الكلية:	•

تحقيق التميز العلمي ليك تكون الكلية أحد رصوح التعليم العايل يف مجال العلوم االجتامعية يف املنطقة، وذلك عن 
طريق تقديم تعليم متميز وبيئة أكادميية إيجابية تساعد عىل تنمية وصقل شخصية الطالب وتنمية قدراته الفكرية 
واإلبداعية ليكون عنرصاً فعاالً يف املجتمع . باإلضافة إىل املساهمة الفعالة يف نرش املعرفة وتعميق الوعي الثقايف 

واالجتامعي واإلسهام يف حل مشاكل املجتمع تحقيقا للتنمية الشاملة. 
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رسالة الكلية:	•
يف إطار رسالة جامعة الكويت وأهدافها ، تسعى كلية العلوم االجتامعية إىل اإلسهام الفعال يف إعداد املتخصصني 
املؤهلني يف مجاالت العلوم االجتامعية وذلك من خالل تزويد الطالب باملعارف العلمية واملامرسات و الخربات 
املهنية واملهارات املعلوماتية ومهارات التفكري النقدى والقدرة عىل حل املشكالت والعمل الجامعى.  فضال عن 

تشجيع البحث العلمى ونرش املعرفة و املساهمة يف تنمية وتطوير املجتمع. 

وتقدم الكلية برامج أكادميية يف عدة تخصصات هي: علم النفس، االجتامع والخدمة االجتامعية، العلوم السياسية، 
الجغرافيا، وعلوم املكتبات واملعلومات. بجانـب طـرح برامج للدراسات العليا عىل مستوى املاجستري يف علم النفس 

وعلوم املكتبات واملعلومـات والجغرافيـا والعلـوم السياسـية. 

أهداف الكلية:
1. إعداد الكوادر الوطنية املؤهلة تأهيال مناسبا يجعلها قادرة عىل أداء واجبها بخدمة املجتمع بكفاءة عالية.                        

2. مسايرة النقلة النوعية الهائلة يف مجــال الثــورة العلمــية والتكنولوجيـــة واملعرفيـة، وفتـــح مداخلهــا  
    لألجيــال الشابـة املتطلعـة للمستقبـل بخطي ثابتة وبثقة عالية.

3. تعميق مجاالت الرتابط العلمي واملعريف وإجراء البحوث العلميـة املشرتكـة بيـن األقسـام العلميـة بكليـة  
    العلـوم االجتمـاعية، وبينهـا وبيـن غريها من األقسام العلمية األخرى داخل الجامعة وخارجها.

4. االهتامم بتشجيع إجراء البحوث العلمية واإلنسانية واالجتامعية وتلك التي تختص بدراسات البيئة الكويتية والخليجية.
5. تعزيز استخدام التقنيات الحديـثة يف مجاالت البحـث العلمـي وإنشـاء وحـدات دراسيـة ومراكـز علميـة 

    متخصصـة بهـدف خدمـة املجتمـع بصورة فعالة.
6. نرش املعرفة املتعلقة بالسلوك اإلنساين وتقديم االستشارات الفنية يف املجاالت السلوكية ملراكز الخدمــات 

    داخل الجامعة.
7. نرش الوعي الثقاىف و السيايس يف املجتمع الكويتي ، وتأصيل األسلوب العلمي يف التفكري وااللتـزام بالفـكر 

   العقالين والقيم الدينية.
يتم القبول يف كلية العلوم االجتامعية عىل مستوى الكلية ثم يتحدد تخصص الطالب بعد اجتياز بعض املقررات 

وتحقيق الرشوط التي تطلبها الكلية لاللتحاق بكل قسم علمي، ومدة الدراسة يف الكلية أربع سنوات. 
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أقسام الكلية:	•
1. قسم الجغرافيا:

يهتم تخصص الجغرافيا بدراسة وتحليل خصائص املوقع واالختالف املكاين للظواهر عىل سطح األرض. مبعنى آخر 
هو يدرس الظاهرة البرشية والطبيعية.

وتنقسم الجغرافيا إىل فرعني رئيسني هام:
الدراسات الطبيعية والبيئية.. 6
التخطيط الحرضي ونظم املعلومات الجغرافية.. 7

ولدراسة هذين الفرعني يتميز تخصص الجغرافيا بقدرته عىل االستفادة من األساليب التقنية والكمية والتي من أبرزها:
الطرق الكمية ›‹كاإلحصاءات املكانية‹‹، ونظم املعلومات الجغرافية ›‹GIS‹‹ التي تعتمد عىل أنظمة الحاسب 

اآليل وكذلك تفسري الصور الجوية والفضائية والتحليل الكاتوجرايف للخرائط.
ومن املناسب أن نشري إىل وجود مسارين يف الجغرافيا يف جامعة الكويت هام:

املسار األول: مسار الجغرافيا الطبيعية ونظم املعلومات الجغرافية.. 1
املسار الثاين: مسار الجغرافيا البرشية ونظم املعلومات الجغرافية.. 2

لغة التدريس: اللغة العربية.	•وكالهام يستفيد من الدراسات امليدانية والعلمية املختربية، والبحث والدراسة القامئة عىل املصادر العلمية.

أما مجاالت العمل للخريجني من قسم الجغرافيا فهي:	•
وزارة الرتبية والتعليم: التدريس.. 1
البلدية: قسم الخرائط واملساحات – إدارة التنظيم – إدارة املخطط الهيكيل.. 2
وزارة املالية: أمالك الدولة.. 3
إدارة الطريان املدين: األرصاد الجوية.. 4
وزارة الدفاع: املساحة العسكرية.. 5
وزارة التخطيط.. 6
معهد الكويت لألبحاث العلمية.. 7
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2. قسم علم النفس:

يهدف قسم علم النفس من خالل طرح عدد كبري من املقررات الدراسية إىل تنمية معرفة الفرد لنفسه ولألفراد 
اآلخرين والقدرة عىل التنبؤ باألمناط السلوكية التي سوف يقوم بها الفرد واآلخرون، وأيضا رفع القدرة عىل وضع 

برامج لتطوير حياة الفرد وحل املشكالت التي تعرتض الفـرد واملجتمـع.

ويرتبط علم النفس بشكل مبارش بعلوم عديدة وبطريقة غري مبارشة بعلوم أخرى ولهذا نجد أن املقررات التي 
تقدم يف قسم علم النفـس تساهم يف تنمية قدرات الطالب املهنية ما تجعله يستطيع أن يعمل يف مجاالت 
العمل التالية: وزارة الرتبيـة - وزارة الشـؤون - وزارة الصحـة - وزارة الداخلية - مجلس الوزراء''إدارة البحوث 
االجتامعية والجنائية'' - الديوان األمريي''مكتب اإلمنـاء االجتمـاعي'' - وزارة اإلعـالم - إدارات العالقـات العـامـة 

بالوزارات واملؤسسـات املختلفـة – إدارات تطويـر املوارد البرشية لـدى البنـوك والرشكـات واملؤسسـات العامة.

ويقـدم القسم درجة اإلجازة الجامعية األوىل ''البكالوريوس'' يف علم النفس وتخصص مساند باإلضافة إىل درجة 
لغة التدريس: باللغة العربية.	•املاجستري يف علـم النفـس العـام.

مجال املواد الدراسية )نظري / عميل(، باإلضافة إىل جانب تطبيقي ميداين وزيارات علمية إىل املؤسسات التي 
تقدم الخدمة النفسية للمواطنني.

3. قسم االجتامع والخدمة االجتامعية:

يهدف قسم االجتامع والخدمة االجتامعية إىل اإلعداد املتميز للطالب وتأهيله وفقا لصحائف تخرج تتعرض 
للتطوير املستمر وذلك عن طريق تزويد الطالب مبعارف نظرية وتطبيقية تعينه عىل فهم مجتمعه ودراسته 

وفق رؤية علمية صحيحة.

تأهيل  إىل  فيهدف  االجتامع''  ''علم  فأما  االجتامعية،  والخدمة  االجتامع  هام:  تخصصني  عىل  يشتمل  والقسم 
الطالب بتزويدهم باملعرفة النظرية والتطبيقية يف فروع علم االجتامع، وكذا يف القضايا االجتامعية املعارصة، 

عامليا، وإقليميا ومحليا.
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كام يهتم بتحليل مالمح التغري االجتامعي وإبراز عوامله ونتائجه. كام يسعى القسم إىل اكتساب طالبه بعض 
املهارات األساسية يف البحث العلمي ملساعدتهم يف تحليل األوضاع واملشكالت االجتامعية.

وأما ''الخدمة االجتامعية'' فتهدف إىل إعداد أخصائيني خدمة اجتامعية مؤهلني نظريا وميدانيا عىل التعامل مع 
املشكالت االجتامعية سواء تعلقت بالفرد أو بالجامعة أو التنظيامت من ناحية، أو ارتبطت باملجاالت املختلفة 

للعمل االجتامعي )تعليم – صحة – شباب – إعاقة(.

ويجب عىل الطلبة املقبولني اجتياز املقابلة الشخصية التي تجرى من بداية كل فصل درايس للقبول يف هذا 
التخصص.

وبني هذه التخصصني يطرح القسم بعض مقررات يف التخصص املساند هو ''االنرثوبولوجيا'' الذي يساعد عىل 
الثقايف لإلنسان، وذلك تحقيقا الستفادة داريس االجتامع والخدمة االجتامعية عىل حد  الجانب  فهم وتعميق 

سواء.

ويحرص القسم عىل أن تهيئ صحائف التخرج يف كل من علم االجتامع والخدمة االجتامعية مخرجات جيدة 
للقسم تتمثل يف خريجني ميكن اإلفادة منهم، وتوظيف قدراتهم يف خدمة مجتمعهم.

من أجل ذلك يعمد القسم إىل التقييم املستمر لتلك الصحائف بحيث يدخل إليه التعديالت وفقا ملقتضيات 
التطور العلمي األكادميي من جانب، ولظروف التحوالت والتغريات املجتمعية واملتالحقة من جانب آخر.

ومن املجاالت العديدة التي يتأهل الطالب للعمل بها بعد تخرجهم: املدارس، واملستشفيات، والرشكات، وجميعات 
تنمية املجتمع، فضال عن كافة الوزارات واملؤسسات والهيئات العامة وبخاصة وزارة الشؤون االجتامعية والعمل، 

وإدارة البحوث والتخطيط باملؤسسات املختلفة. • •الدراسة يف تخصصات القسم: باللغة العربية.	 طبيعة الدراسة يف علم االجتامع: نظرية وتطبيقية	
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4. قسم العلوم السياسية:

يهدف قسم العلوم السياسية إىل تأهيل كوادر طالبية متميزة قادرة عىل سد احتياجات سوق العمل الكويتي 
من خريجي قسم العلوم السياسية وذلك عن طريق تزويدهم مبجموعة من املعارف واملعلومات يف املجاالت 
املحارضات  السياسية وذلك من خالل سلسلة  الثقافة  إىل نرش  القسم  السياسية، كام يسعى  للعلوم  املختلفة 

والندوات الثقافية التي يقيمها والتي تتناول شتى الشؤون السياسية سواء منها املحلية أو اإلقليمـية أو الدوليـة.

ويطرح القسم مجموعة متنوعة من املقررات تتوزع عىل الحقول الثالثة للعلوم السياسية وهي النظرية والفكر 
السيايس والسياسة املقارنة والعالقات الدولية وذلك مبا يجعل الطالب ملام بقدر مناسب من املعلومات متكنه 

مستقبال من التخصص يف أحد الحقول.

العالقات  التطورات يف مجال  تتالءم مع  التي  الجديدة  املقررات  كبري من  الجديدة عدد  التخرج  ويف صحيفة 
الدولية واألحداث السياسية ومناهج البحث العلمي.

أما مجاالت العمل أمام خريجي القسم، فهي متنوعة وتشمل، وزارة الخارجية، وزارة اإلعالم‹‹ قطاع األخبار، 
األمة، وكالة  الوزراء، مجلس  ديوان رئيس مجلس  العهد،  ديوان سموويل  األمريي‹‹  ›‹الديوان  الخارجي  اإلعالم 
األنباء الكويتية باإلضافة إىل إدارات العالقات الدولية املوجودة يف معظم وزارات ومؤسسات الدولة، باإلضافة إىل 
مؤسسات القطاع الخاص، كالبنوك والرشكات، وحيث أن التخصص يهيئ الطالب للدراسة العامة يف هذا املجال، 

•فإن الطالب لديه القدرة عىل التكيف يف مجاالت التوظيف املختلفة. •لغة التدريس: اللغة العربية.	 طبيعة الدراسة: نظرية وتطبيقية.	
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5. قسم علوم املكتبات واملعلومات:

يهدف قسم علوم املكتبات واملعلومات إىل إنتاج عاملة قادرة عىل لعب دور قيادي مهم يف بيئتنا املتأثرة بتطور 
والتي  املجال  بذلك  الخاصة  األبحاث  تقديم  إىل  القسم  يهدف  كام  املتقدمة.  املعلومات  وتكنولوجيا  املعرفة 
تتناسب مع اهتامماتنا املحلية واإلقليمية. وبذلك سيساهم القسم مساهمة قيمة يف التطور املحيل واإلقليمي 
لنظم املكتبات واملعلومات وخدماتها والذي سيزيد أيضا من تحسني مستوى مراكز املعلومات ونظم املعلومات 
واالتجاهات  والكفاءات  باملعارف  ومزودين  مهنيني  أخصائيني  إعداد  إىل  يهدف  كام  املعلوماتية،  والخدمات 
واإلقليمي.  املحيل  املستوى  عىل  املعلومات  قطاع  قيادة  عىل  للعمل  والالزمة  الحديثة  املعلوماتية  واملهارات 
وتشجيع الدراسة والبحث والنرش العلمي مع الرتكيز عىل االحتياجات والطموح الوطني واإلقليمي. واملشاركة 
بالربامج واملشاريع املؤدية إىل التطوير املهني والتقدم يف مجال أنظمة املعلومات والخدمات املعلوماتية وذلك 

عىل مستوى القطاع الخاص والقطاع الحكومي. واملساهمة يف إنشاء بنية معلوماتية تحتية صلبة يف الدولة.
املعلوماتية  )املهارات  العلوم  كلية  لطلبة  خاصة  خدماتية  مقررات  واملعلومات  املكتبات  علوم  قسم  ويطرح 
 .)131 العلمي  والبحث  املعلوماتية  )املهارات  االجتامعية  العلوم  كلية  طلبة  ولجميع   )106 العلمي  والبحث 
وسوف يتم تقديم مقررات مشابهة باملستقبل لجميع التخصصات حسب حاجتهم وحسب إمكانيات قسم علوم 

املكتبات واملعلومات املتوفرة.

التخصص املساند
يقدم قسم علوم املكتبات واملعلومات تخصصا مساندا لطلبة الجامعة يف مجال الدراسات املعلوماتية والذي يهدف 
كبري، وذلك عىل  وثقايف  إجتامعي  تغري  بيئه ذات  العمل ضمن  قادرين عىل  إعداد طلبة ذو وعي معلومايت  إىل 
املستوى املهني واألكادميي. بعد إمتام التخصص املساند سيتمكن الطلبة من تحسني مستوى إستخدامهم ملصادر 
التخصص املساند بخط موازي التجاة خط سري  الرئييس. ويسري  أثناء فرتة دراسة تخصصهم  وتقنيات املعلومات 
الجامعة من ناحية  تشجيع التعاون بني األقسام العلمية والتفاعل مع املواضيع الخاصة باملعلومات مثل اإلتصاالت 
والعلوم اإلدارية وعلوم الكمبيوتر. ويتكون التخصص املساند من 24 وحدة دراسية  6 منها إلزامية و18 اخرى 

اختيارية.
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كلية العلوم الحياتية



104



105

نبذة عن الكلية:	•

إعداد  إىل  تهدف  برؤية  الجامعية«  البنات  »كلية  عام 2002 تحت مسمى  إنشاؤها يف  تم  الحياتية  العلوم  كلية 
الخريجات ذوات الكفاءة واملهارات الالزمة للقيادة والتحدي لتحقيق مستقبل أفضل لدولة الكويت بتخصصات 
حيوية و مهمة يف عدة مجاالت وفق أعىل املقاييس العلمية املتامشية مع رشوط مؤسسات االعتامد األكادميية 

العاملية. 

جاء تغيري مسمى الكلية اىل »كلية العلوم الحياتية« من قبل اإلدارة الجامعية حيث ارتأت أن  املسمى الجديد 
يعكس طبيعة التخصصات العلمية املطروحة يف الكلية وسوف يسمح أيضا بإمكانية طرح برامج جديدة تصب يف 

مجاالت العلوم الحياتية.

تخصصات الكلية: 	•

)Food Science and Nutrition( قسم علوم الغذاء و التغذية

تركز رسالة القسم عىل إعداد خريجني متخصصني يتمتعون مبؤهالت ومواصفات عالية، ويهدف إىل إكساب الطالب 
التمتع مبؤهالت علمية دقيقة تساعده يف اإلبداع يف مجال العمل واإلجادة فيه.	•املساهمة يف إثراء املجتمع عن طريق التوعية و التواصل.	•تطبيق العلوم املستفادة يف الواقع امللموس.	•التمتع بأخالق مهنية راقية.	•التواصل بصورة علمية و مؤثرة.	•القدرة عىل إثراء معلومات الطالب عن طريق اإلطالع الذايت.	•التكيف مع جو العمل سواء األكادميي أو البحثي أو الطبي.	•خربات حياتية إنسانية متنوعة وتطوير خربات التعليم لديه .ومن هذه املؤهالت: 
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طبيعة التخصص:	•

تتضمن الخطط الدراسية مواد أساسية نظرية وعملية، باإلضافة إىل مواد مساندة لزيادة الوعي التغذوي وتقييم 
آلية تسويق وإدارة الخدمات الغذائية وتنظيم التصنيع. 	•تقنيات تصنيع الغذاء وتعليبه.	•سالمة الغذاء ونظافته.	•مجاالت التواصل والعلوم يف تخصصات التغذية.	•متطلبات التغذية املختلفة عرب مراحل النمو.	•مفاهيم علوم الغذاء والتغذية وعالقتها باملجتمع واالقتصاد يف دولة الكويت.	•الحاالت التغذوية حيث يدرس طلبة و طالبات  تخصص علوم الغذاء أو التغذية املوضوعات العلمية التالية:

الدرجات العلمية:	•

بكالوريوس علوم يف التغذية.	•بكالوريوس علوم يف علم الغذاء. 	•مينح قسم علوم الغذاء والتغذية درجتني علميتني:

مجاالت عمل خريجني القسم:	•

إن فرص العمل لخريجي قسم علوم الغذاء والتغذية متعددة ومتنوعة كام ييل:

العمل يف مجال إنتاج غذاء مستحدث.	•العمل يف إدارة الخدمات الغذائية ومصانع انتاج الغذاء.	•العمل يف مختربات سالمة تصنيع الغذاء.	•العمل يف مختربات الجودة النوعية.	•العمل يف مجال مراقبة الغذاء.	•علم الغذاء: 
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العمل يف مجال تفتيش األغذية.	•العمل يف مجال هندسة الغذاء.	•العمل يف تقنيات تعليب الغذاء.	•العمل يف تخصص  التقييم االستشعاري.	•

علم التغذية:

العمل يف العيادات النفسية لعالج االضطرابات النفسية املرتبطة بالتغذية.	•العمل يف مجال الصناعة وتوريد املنتجات الغذائية الخاصة وتقديم األنظمة التغذوية.	•العمل  يف عيادات خاصة وتقديم االستشارات الغذائية.	•العمل يف إدارة الصحة العامة يف برامج متخصصة ملتابعة حاالت نقص التغذية وآثارها.	•العمل عىل التحقق من اختيار الغذاء الصحي للمدارس واملستشفيات وغريها.	•العمل يف  مجال صحة املجتمع ورعاية التغذية الصحية.	•

Communication Disorders Science )CDS( قسم علوم إضطرابات التواصل

تركز رسالة القسم عىل تخريج طالب ميتلكون  القدرة عىل تطوير أنفسهم مهنيا، ويهدف إىل تطوير وصقل املعرفه 
إضطرابات  عالية وقدرة عىل تشخيص ومعالجة جميع  كفاءة  التي ستجعلهم ذوي  املهارات  واكتساب  العلمية 
النطق والكالم واللغة لإلرتقاء مبستوى وحياة أفضل لهؤالء األشخاص الذين يعانون من تلك االضطرابات. وتتمحور 

متمكنني من مالحظة وتشخيص وتحليل أي خلل يف تواصل املرىض واملبادرة بوضـع خطـة ملعالجـة هـذه  	•ميتلكون القدرة عىل تطوير أنفسهن مهنيا.	•قادرين عىل إتقان التواصل وتثقيف اآلخرين.	•رسالة القسم بتخريج طلبة و طالبات: 
ملمني بجميع األسس النظرية والعلمية التي تؤهلهم من مواصلة دراساتهم العليا.	•        املشاكل حسـب إحتيـاج املريـض.
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طبيعة التخصص:	•

اضطرابات النطـق الناتجـة مـن التعليـم الخاطئ، ضعـف عضالت جهاز النطـق الشفـه األرنبيـة، انشقـاق 	•حاالت ضعاف السمع، الشلل الدماغي، التخلف العقيل.	•حاالت اضطرابات انسيابية الكالم )التأتأة/ اللجلجة(.	•حاالت التأخر اللغوي اإلستيعايب والتعبريي، االضطرابات الصوتية.	• فحص وتقييم وعالج اضطرابات التواصل وهي:
حاالت استئصال الحنجرة.	•حاالت الحبسة الكالمية الناتجة عن إصابات الدماغ وإعادة تأهيل املرىض إلسرتجاع قدرتهم عىل الكالم.	•اإلصابات والجلطات الدماغية. 	•صعوبات يف البلع.	•        سقف الحلق. 

الدرجة العلمية:	•

بكالوريوس علوم يف إضطرابات التواصل.	•مينح قسم علوم اضطرابات التواصل 

مجاالت عمل خريجني القسم:	•

العمل الحر.	•القطاع الخاص.	•مراكز إعادة التأهيل.	•العيادات.	•املدارس.	•يؤهل القسم الطالب يف العمل كمامرس إضطرابات النطق واللغة والكالم يف:
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:)Environmental Technology Management( قسم إدارة التقنية البيئية

تركز رسالة القسم عىل إعداد خريجني يتمتعون بدرجة متقدمة من املعرفة واملهارات األساسية فـي العلـوم والتدريـب، 
ويهـدف إلـى تخريـج طلبـة و طالبات  ذوي تعليم متميز، حديث، ومتكامل يف مجاالت علوم وتقنيات وإدارة البيئة 
وذلك عىل املستويني املحيل والعاملي، وكذلك ترسيخ املفاهيم البيئية لديهم مع الرتكيز عىل الرتابط والجمع مابني 
العلوم البيئية والتقنية البيئية واإلدارة البيئية من اجل حامية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة. وتركز رسالة القسم 

عىل إعداد خريجني يتمتعون مبؤهالت ومواصفات عالية مثل:

درجة متقدمة من املعرفة واملهارات األساسية يف التدريب عىل االحتياجات العملية للتعامل مع املشكـالت 	•
أخالقيات مهنية عالية.	•معرفة كاملة مبجاالت العمل املتاحة واملتعلقة بتخصصهم.	•رغبة ذاتية يف التعلم.	•قدرة عىل تطبيق السياسات العامة لحامية البيئة والحفاظ عىل املوارد.	•قدرة عىل الفهم واإلبداع واتخاذ القرارات الصائبة حيال مختلف القضايا.	•        البيئيـة املعـارصة بنظـرة شمولية ورؤية نافذة بناءه.

طبيعة التخصص:	•
يقوم الطالب بدراسة العلوم البيئية األساسية والتطبيقات املتقدمة للتقنيات البيئية املستخدمة لحامية البيئة والنظم 
املستخدمة يف إدارة البيئة وتحقيق التنمية املستدامة، مع التأكيد عىل الدور الذي تقوم به إدارة التقنية البيئية يف 

التعامل مع القضايا البيئية وتطبيق السياسات العامة لحامية 
البيئة والحفاظ عىل املوارد الطبيعية واستخدام نظم املعلومات الحديثة يف اتخاذ القرارات البيئية.
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تقييم املخاطر البيئية والتعامل مع الطوارئ.	•مبادئ قواعد البيانات ونظم املعلومات البيئية.	•التخطيط وتقييم املردود البيئي.	•التنمية املستدامة والحفاظ عىل املوارد.	•السياسات البيئية واتخاذ القرار.	•الجوانب االقتصادية واالجتامعية والصحية للمشاكل البيئية.	•املعايري واالشرتاطات والترشيعات البيئية.	•التقنيات املستخدمة لحامية البيئة. 	•املفاهيم البيئية والقضايا البيئية املعارصة.	•العلوم البيئية األساسية.	•ويعنـي الربنامج بتعليم الطالب املوضوعات التالية: الدرجة العلمية:	•
بكالوريوس علوم يف  إدارة التقنية البيئية.	•مينح قسم إدارة التقنية البيئية درجة:  مجاالت عمل خريجني القسم:	•

يؤهل القسم الطلبة و الطالبات  للعمل يف الهيئات واملؤسسات والدوائر الحكومية ويف الرشكات واملصانع يف القطاعني 
التخطيط وتقييم املردود البيئي	•الصحة والسالمة البيئية.	•املختربات والتحاليل البيئية.	•الرقابة والتدقيق البيئي.	•التقنية البيئية.	•اإلدارة البيئية.	•العام والخاص ويف املكاتب االستشارية ومراكز األبحاث واملنظامت اإلقليمية والدولية بأي من املجاالت التالية: 



111

قسم علوم املعلومات

يهدف القسم إىل توفري تعليم عايل الجودة يتسم بالشمولية والتوجه نحو الحياة املهنية يف نظم املعلومات عن 
طريق الحفاظ عىل منهج قائم عىل املخرجات وهيئة تدريسية ذات كفاءة عالية وتسهيالت ومرافق متميزة 

•لخدمة مجتمع الكويت. ونحن نقوم بتحقيق مهمتنا عن طريق توفري: معرفة جوهرية أساسية يف تكنولوجيا املعلومات من خالل أساس علمي متميز يف مجاالت علوم املعلومات.	  • خربة عملية متمرسة أساسية للخريجني لتويل العمل بنجاح يف مجال تكنولوجيا املعلومات.	  • • بيئة ديناميكية تنمى اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة.	 فرص وفرية للطلبة لتنمية قدرتهم عىل تحديد وتنفيذ ودمج وإدارة تطبيقات تكنولوجيا املعلومات الحديثة.	  • املقومات األساسية الالزمة لتطور مهني ذايت ومستمر. 	  • مزيج يتسم بالتوازن من حيث التدريس والبحث العلمي بطريقة تعمل عىل إثراء الخربة التعليمية للطلبة.	  •  بيئة تعليمية لزيادة مستوى الوعي حول األخالقيات املهنية واملجتمع العاملي.	

مينح قسم علوم املعلومات درجة بكالوريوس علوم يف علوم املعلومات، و يعني الربنامج  بتعليم الطلبة: 

	•••تطوير•مواقع•االنرتنت•والوسائط•املتعددة	•••تحليل•وتصميم•نظم•املعلومات•باإلضافة•إىل•إدارتها•و•أمنها	•••شبكات•واتصاالت•سلكية•والسلكية•و•نظم•التشغيل.	•••لغات•الربمجة•وقواعد•البيانات•.
يؤهل برنامج علوم املعلومات خريجيه للعمل يف عده مجاالت منها:

	•••تصميم•وإدارة•قواعد•البيانات•يف•أقسام•تكنولوجيا•املعلومات•)IT( يف القطاعني العام والخاص.
تصميم•وتطوير•طرق•ألمن•الشبكات•واملعلومات.	•••تصميم•وتطوير•نظم•تكنولوجيا•املعلومات.	•••تطوير•تقنيات•وبرمجيات•الحاسب•يف•أقسام•تكنولوجيا•املعلومات•)IT( يف القطاعني العام والخاص. تصميم•وتطوير•املواقع•عىل•شبكات•االنرتنت.	• •	
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كلية العامرة
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قسم العامرة

تعترب العامرة من التخصصات األساسية واملهمة يف تطوير حضارات الدول. حيث يقوم املعامري بتصميم جميع 

الشامل،  نطاقها  عىل  املواقع  وتنسيق  طرق  و  وحدائق  وساحات  مباين  من  املدن  يف  العمرانية  البيئة  مكونات 

وكذلك يختص املعامري بتصميم املنازل واملستشفيات واملدارس واملرافق املدنية األخرى، إىل جانب ربط العالقات 

التصميمية للوظائف املتعددة داخل وخارج هذه املباين. والتصميم هنا يشمل التصميم الداخيل والخارجي وجميع 

الواجهات مع تحديد املساحات الداخلية باإلضافة إىل االهتامم بالتفاصيل الدقيقة وكل ما يضفي بعداً جــاملياً نفسياً 

وفلسفياً للمبنى. ويحرص القسم عىل تأهيل طلبته ليكونوا معامريني مبدعني قادرين عىل خدمة وتنمية املجتمع 

وذلك بإيجاد الحلول املعامرية املناسبة واملالمئة لظروف املجتمع البيئية واالجتامعية واالقتصادية والتكنولوجية. 

كام يهدف القسم إىل أن يكون مناراً ثقافياً لزيادة وعي املجتمع بدور املعامري يف تحسني كفاءة البيئة العمرانية 

ومتخـذ  واملالـك  واملهنـدس  واملعامري  الطالب  منهـا  يستفيد  معامرية  وحلول  أفكار  من  يستجد  مبا  ولتزويده 

القـرار.

نظام الدراسة يف القسم هو نظام املقررات، وعىل الطالب اجتياز 166 وحدة دراسية بنجاح موزعة عىل خمس 

سنوات كرشط من رشوط التخرج ومن ثم الحصول عىل شهادة اإلجازة الجامعية )بكالوريوس( يف العامرة. ومير 

الطالب املستجد باختبار يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات عند قبوله ويف حالة عدم اجتيازه يقيض فصالً دراسياً يف 

دراسة هذه اللغة.
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أهداف قسم العامرة:	•

يهدف برنامج قسم العامرة إىل تنمية قدرات الطالب اإلبداعية والفنية والعلمية عىل السواء حيث يهتم بتزويدهم 
وتقوية خلفيتهم بالعديد من األفكار والنظريات ومن أهمها:-

املعرفة الشاملة بنظريات وتاريخ العامرة قدميها وحديثها مع الرتكيز عىل العامرة يف العامل العريب واإلسالمي.. 1
تنمية القدرات الفنية والذهنية واملقدرة عىل التحليل والربط بني النظرية والتطبيق.. 2
القدرة عىل التصميم املعامري وإيجاد الحلول املعامرية املناسبة الحتياجات املجتمع.. 3
فهم مبادئ وأسس طرق ومواد البناء واملتطلبات اإلنشائية.. 4
القدرة عىل استخدام الحاسب اآليل يف التصميم والرسم واإلخراج املعامري.. 5

التخصص الرئيىس:	•

1. العامرة

علوم البناء	•تنسيق و تصميم املواقع والحدائق	•ادارة املشاريع املعامرية	•التصميم الداخىل	•التصميم الحرضى	•تخطيط املدن	•التخصصات الفرعية:
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مجاالت عمل الخريج:	•

أوالً: يف القطاع الخاص )عىل سبيل املثال: املكاتب اإلستشارية، املقاوالت، رشكات البناء، إلخ...( أو القطاع الحكومي 
)عىل سبيل املثال وزارة األشغال العامة، الهيئة العامة للرعاية السكنية، املنشآت العسكرية، بلدية الكويت، وزارة 

التخطيط، القطاع النفطي، إلخ...( بالوظائف التالية:

1 .)Architect( مصمم معامري
2 .)Urban Designer( مصمم حرضي
3 .)Interior Architect( معامري داخيل
4 .    )Landscape Architect( مصمم مواقع
5 .)Construction Manager( ادارة  مشاريع

ثانياً: يف قطاع التعليم والبحث العلمي )جامعة الكويت، معهد الكويت لألبحاث العلمية، مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي(:

باحث يف تكنولوجيا البناء. 1
باحث يف حفظ وصيانة املباين التاريخية . 2
باحث يف حفظ وتوفري الطاقة يف املباين. 3
باحث يف استخدام الكمبيوتر يف مجال العامرة. 4
باحث يف املجاالت األخرى والتي تتعلق بالعامرة واإلسكان والتشييد. 5

2. قسم التصميم املريئ والداخيل

يسعى القسم العلمي ملحاكاة التطور العلمي والتقني يف ثقافة علوم التصميم والعامرة الداخلية، وكذلك متابعة 
التغريات يف سوق العمل، وذلك عن طريق استحداث مسارات علمية تعتمد البحث العلمي لتخريج طلبة ذو 
كفاءة وقدرة تأهلهم عيل التكيف مع حاجات ومتطلبات سوق العمل. وعليه فإن القسم العلمي قام باستحداث 

برنامج علوم التصميم املريئ والعامرة الداخلية. 
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التخصصات العلمية املستحدثة	•
برنامج علوم التصميم املريئ . 1

عيل  ترتكز  ومصطلحات  مفاهيم  من  شبكة  عىل  تعتمد  علمية  دراسة  هي  املريئ  التصميم  علوم  تخصص 
التخطيط البحثي والتطبيق العميل والتقييم املبني عىل املنطق والتحليل يف مجال علوم التصميم الصناعي 

للمنتج من أدوات وخامات وثقافة الدعاية واإلعالن، تهدف إيل توفري حاجة اإلنسان وتحقيق التواصل . 
برنامج العامرة الداخلية. 2

أما تخصص العامرة الداخلية تطرح التكامل بني مفاهيم الهندسة املعامرية والتصميم الداخيل كمنتج للبيئة 
الداخلية املناسبة التي تخدم االحتياجات املحددة للمستخدمني. األهداف العامة	•

علومه  معرفة  خالل  من  االنسان  حاجات  استقراء  عىل  الباحث  قدرة  عىل  التخصصات  تلك  يف  الدراسة  تعتمد 
ومكوناته الثقافية.  ومن األهداف األكادميية الرئيسية لكال التخصصني خلق بيئة علمية يتثقف معها املتعلم ذاتيا 
من خالل تطبيق فلسفة التجربة واالستكشاف العلمي يف مجال علوم التصميم املريئ والعامرة الداخلية  لتحقيق 

أهمية التخصصات العلمية املستحدثة 	•هدف االبداع واالبتكار.
وبالتنسيق بني برنامج العامرة وبرنامج علوم التصميم املريئ والعامرة الداخلية املبني عىل رؤية وإسرتاتيجية كلية 
املجال  هذا  يف  املتقدمة  الدول  جامعات  تطرحه  وما  العمل  وسوق  املجتمع  حاجة  عىل  أساسا  واملبنية  العامرة 
الداخلية  والعامرة   ،)Visual Communication Design( املريئ  التصميم  علوم  برنامج  تحديث  فكرة  انبثقت 
)Interior Architecture( بناءا عىل رشوط مؤسسة االعتامد األكادميي )NASAD( وتوافقاً مع الربامج املطروحة 

يف الجامعات العاملية.

علام بأن التخصصات العلمية تخدم كل القطاعات العام والخاص بال استثناء ألنها توفر حاجة اإلنسان كسكن ومن 
صناعة منتج كأدوات وخامات أو صناعة فكر وطرح خدمات كالدعاية واإلعالن، وعليه سوف تتميز كلية العامرة مبا 
تطرحه من برامج علمية تعتمد البحث العلمي سواء يف الكويت كمؤسسات تعليمية حكومية أو جامعات خاصة 

أو عىل مستوى الجغرافيا املحيطة، مام يتوقع االستفادة من تلك الربامج العلمية املستحدثة وعىل نطاق واسع.
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إدارة مكتبة الطالب
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أنشئت مكتبة الطالب الجامعي عام 1975 بقرار من مجلس الجامعة نظراً لحاجة املاسة إىل جهة تختص بتوريد 
الكتب املنهجية األجنبية والعربية لتلبية إحتياجات النظام الدرايس الجديد الذي تم تطبيقه آنذاك بجامعة الكويت 

وهونظام الفصلني.

الجامعة  مدير  نائب  مكتب  حالياً  وتتبع  الجامعية  الكليات  جميع  تخدم  مركزية  مكتبة  الطالب  مكتبة  وتعترب 
للخدمات األكادميية املساندة، ويتمثل دور إدارة مكتبة الطالب يف دعم مسرية التعليم الجامعي والبحث العلمي 
وتوثيق العالقة بني الجامعة واملجتمع األكادميي واملستفيدين من خالل توفري الكتب املنهجية املرتبطة باملقررات 

الدراسية املطروحة عىل مستوى جميع الكليات العلمية والنظرية يف الوقت املناسب والسعر املناسب.

• املوقع: تقع إدارة مكتبة الطالب يف موقع الجامعة بالشويخ يف مبنى رقم )34( والذي يضم بعض اإلدارات األخرى 	
إىل جانب املكتبة.

•وتضم إدارة مكتبة الطالب األقسام التالية:	• قسم الكتب العربية وقسم الكتب األجنبية: ويتمثل دور كل منهام باإلرشاف عىل إستالم طلبات الكتب املنهجية 	
من أعضاء هيئة التدريس ومتابعة عملية التوريد وإدخال بيانات الكتب آليا ومن فرزها وترتيبها عىل أرفف 

•صالة العرض. قسم املحاسبة: ويرشف عىل إعداد ميزانية الكتب السنوية ومتابعة إجراءات رصف املستحقات املالية الخاصة 	
باملوردين اإلرشاف عىل عمليات البيع اليومية وتسعري الكتب الواردة أوالً بأو ل والقيام بعملية إستبدال الكتب 

•للطلبة. وحدة املخازن: ويتمثل دورها يف تجهيز مخازن املكتبة وترتيبها إلستيعاب الكتب األجنبية والعربية بصفة دورية 	
وإستالم الكتب املطلوبة والواردة من املوردين وعدها وفحصها إلستبعاد التالف منها ثم القيام بإجراء عملية 

•توريد الكتب آلياً واإلرشاف عىل عملية حركة الكتب من املخازن إىل صالة العرض. وحدة الدعم الفني: ودورها اإلرشاف عىل النظام اآليل املطبق حديثاً يف جميع إجراءات العمل يف املكتبة والصيانة 	
والتطوير.
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• وحدة التزويد: وهي تعترب حلقة الوصل بني إدارة مكتبة الطالب وإدارة شئون التخزين حيث يتم من خاللها 	
اإلرشاف عىل عملية تحريك الكتب الدراسية املطلوبة والواردة إىل صالة العرض وإعداد كافة التقارير الخاصة 

املتعلقة بذلك.

وكام ذكرنا سابقاً فإن إدارة مكتبة الطالب تعترب مكتبة مركزية تخدم جميع الكليات العلمية والنظرية وليس لها 
أي فروع أخرى يف مواقع الجامعة املختلفة، وهي مكتبة غري ربحية تدعم الكتب املنهجية بنسبة خصم )%60(.

طريقة ترتيب الكتب يف صالة العرض:	•
مجموعات مركز اللغات.	•مجموعات الكتب األجنبية.	•مجموعات الكتب العربية.	•ترتب مجموعات الكتب عىل األرفف حسب الكليات الجامعية ومن ثم األقسام العلمية عىل النحو التايل:

ويستطيع الباحث من خالل اللوحات اإلرشادية وقوائم العناوين عىل األرفف الوصول إىل الكتاب املطلوب.
حيث يتم استالم  الكتب الدراسية املطلوبة والواردة من إدارة شئون التخزين ليتم توريدها آلياً ثم يتم تحريكها 

إىل صالة العرض بواسطة وحدة التزويد.

نظام البيع:	•

يتم البيع بالبطاقات االئتامنية )k-net( عن طريق مكائن البيع املوجودة يف صالة العرض وبنسبة خصم )60%( عىل 
جميع الكتب األجنبية والعربية. 

ويسمح للطلبة باستبدال الكتب التي تم رشاؤها بالخطأ فقط خالل أسبوعني من تاريخ الرشاء املوضح بالفاتورة.
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عامدة شؤون الطلبة
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تعد عامدة شئون الطلبة منذ إنشائها يف الخامس من فرباير عام 1976 هي الدليل األول للطالب الجامعي يف 
التعرف عىل حياته الجامعية منذ التحاقه بها ، وتقوم العامدة مبا لديها من أجهزة فنية وإدارية متخصصة برعاية 
تقدم  كام  والرياضية   واالجتامعية   ، والفنية  الثقافية  بالجوانب  ترتبط  التي  الجامعية  الطالبية  األنشطة  جميع 
العامدة أيضا العديد من الخدمات الطالبية األكادميية واإلرشادية واالجتامعية التي لها اكرب أثر يف حياة الطالب 
والفكرية  األكادميية  الناحية  من  املتكاملة  الجامعي  الطالب  بناء شخصية  إىل  العامدة   تسعى  حيث  الجامعي، 
واالجتامعية والنفسية والبدنية وتعمل عىل صقلها من خالل إيجاد وتوفري بيئة جامعية مناسبة، كام تويل عامدة 
شئون الطلبة اهتامما خاصا بطلبة وطالبات الجامعة من ذوي اإلعاقة حيث تقدم لهم الرعاية الكاملة وتعمل عىل 

تنمية االتجاهات االيجابية لديهم وإتاحة جميع الفرص لهم للمشاركة يف األنشطة املتنوعة.

ويقع عىل عاتق العامدة مسئولية رصف ومتابعة املكافأة االجتامعية واملالية للطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات 
ومن يف حكمهم ، وتقديم املساعدة االجتامعية ملستحقيها من الطلبة، كام تقوم العامدة برصف مكافأة التشغيل 
الطاليب مبراكز العمل بالجامعة بنظام الساعات، وتتوىل رصف املخصصات املالية لطلبة املنح من الوافدين ، وغري 

ذلك من الخدمات التي تساعد الطلبة عىل االستقرار االجتامعي والنفيس.

كام تعنى العامدة بشكل خاص مبشاكل الطلبة وتعمل جاهدة عىل إيجاد الحلول املناسبة لها يف ظل اللوائح 
و النظم الجامعية املعمول بها بجامعة الكويت. و تقوم بوضع الخطط والربامج الكفيلة بتنفيذ سياسة الجامعة 
وإسرتاتيجيتها والعمل عىل تحقيق أهدافها، ويتم ذلك من خالل حث وتشجيع الطلبة عىل التفوق أو متكينهم من 
العمل  التي يحتاجها سوق  النادرة  التخصصات  التبادل الطاليب األكادميي ومساعدتهم يف اختيار  املشاركة بربامج 
الكويتي  باإلضافة إىل ذلك تقوم بدعم العامدة وتشجع الطلبة لالنخراط يف العمل النقايب من خالل اإلرشاف عىل 
أنشطة الجمعيات العلمية والروابط الطالبية واألندية املهنية عىل مدار العام الجامعي ، وتقوم العامدة سنويا مع 
بداية العام الدرايس باإلرشاف الكامل عىل تنظيم ورعاية انتخابات الهيئات اإلدارية للجمعيات العلمية والروابط 
الطالبية بكليات الجامعة باإلضافة إىل إصدار قرارات إنشاء األندية املهنية باألقسام العلمية بكليات الجامعة وفقا 

للوائح والنظم الجامعية املطبقة يف هذا الشأن.
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كام تهتم بكل ما يتعلق بالجوانب األكادميية للطلبة من خالل تبني اللوائح الجامعية وتقديم التعديالت بشأنها 
إىل الجهات املعنية لتذليل أية عقبات تعيق الطلبة عند التطبيق وفقا لنتائج البحوث والدراسات التي تعدها العامدة 
يف هذا الشأن،  مع وضع برنامجاً خاصاً بإرشاد الطلبة من الناحية األكادميية وفقا للوائح والنظم الجامعية واجبة 

التطبيق.

وتعترب عامدة شئون الطلبة همزة الوصل بني الطلبة ووحدات الجامعة األخرى واملجتمع املحيل والخليجي والعريب 
الثقافية  والدويل، وذلك بإعداد وتنفيذ الربامج واألنشطة وإتاحة فرص مشاركة طلبة جامعة الكويت يف األنشطة 
والفنية والرياضية والزيارات الطالبية واألسابيع الثقافية وامللتقيات العلمية عىل كافة األصعدة املحلية والخليجية 
والعربية والدولية كام تقوم العامدة باستقبال العديد من الوفود الطالبية الزائرة من الجامعات العربية والخليجية 

واألجنبية ، فضال عن تقديم االقرتاحات بإقامة األنشطة املختلفة الخليجية والتي تساهم يف تقارب أبناء الخليج.

باإلضافة إىل ما سبق تقوم العامدة باالهتامم بالطلبة الوافدين الحاصلني عىل منح دراسية بالجامعة وفقا لالتفاقيات 
دولة  يف  املعيشية  وأحوالهم  ونشاطاتهم  الدراسية  مسريتهم  تسهيل  عىل  تعمل  التي  الخدمات  وتقديم   ، الدولية 
الكويت منذ التحاقهم بالجامعة حتى الحصول عىل اإلجازة الجامعية أو برامج الدراسات العليا أو برامج تعليم اللغة 

العربية لغري الناطقني بها.

الفئات  بكافة  الجامعة  طلبة  لجميع  وإرشاد  وتوجيه  وعون  دعم  من  تقدمه  مبا  الطلبة  شئون  عامدة  وتسعى 
املقبولة للدراسة بها إىل تحقيق االستقرار األكادميي والنفيس لهم عىل جميع األصعدة ، والعمل عىل تهيئة املناخ 

املالئم وتوفري الجو العلمي والبيئة الدراسية املثىل التي تعني الطالب عىل اإلبداع والتفوق خالل مسريته الجامعية.

مقر عامدة شئون الطلبة كائن باملبنى رقم )8( بالحرم الجامعي بالشويخ
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)) تلفونات تهمك ((
1866000عمادة القبول والتسجيل

1866000إدارة القبول
1866000إدارة التسجيل

1866000إدارة السجالت 
1866000إدارة شؤون اخلريجني
٢٤8٣8٧60 / ٢٤٩8٤1٩٢عمادة شؤون الطلبة

٢٤81٧1٧٤ / ٢٤٩8٥٥٥1األمن والسالمة
٢٤٩8٥٤٧٣عيادة جامعة الكويت

٢٤8٢٤81٥ / ٢٤٩88٢0٧مكتبة الطالب
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)) مكاتب التوجيه واإلرشاد ((
 ٢٤6٣٢0٥8  كلية التربية

٢٤6٣٢681 / ٢٤6٣٢٢٧6 / ٢٤6٣٢٢01كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
٢٤6٣٢٤٢6 / ٢٤6٣٢٧٢8كلية اآلداب

٢٤٩8٤٢٤٧ / ٢٤٩8٤٢٤6كلية العلوم االجتماعية
٢٤81٥٤1٢ / ٢٤٩88٣8٢كلية العلوم اإلدارية
٢٤6٣٣1٥1 / ٢٤6٣٣1٥٢ / ٢٤6٣٣1٥٤كلية العلوم احلياتية

٢٤٩8٤٥6٤ / ٢٤٩8٤٥٥٩كلية احلقوق
٢٤٩8٧0٤8 / ٢٤٩8٧806 كلية العلوم

٢٤816٤6٥ / ٢٤٩8٥1٥1كلية الهندسة والبترول
٢٤6٣٩٤٩1 / ٢٤6٣61٤6كلية الطب

٢٤6٣٣٧01 / ٢٤6٣٤88٧كلية العلوم الطبية املساعدة
٢٤6٣6٧٥٥ / ٢٤6٣6٧٩0كلية طب األسنان

٢٤6٣60٥٢ / ٢٤6٣61٧8كلية الصيدلة
٢٤٩8٧٥80كلية العمارة

 ٢٤6٣٣٢٤٣ / ٢٤6٣٣٢٤0كلية علوم وهندسة احلاسوب


