
  

 الوكيل المساعد لشئون البعثات والمعاد�ت والع�قات الثقافية كلمة 

  :ميسرة الف�ح 

،  الجميع ينشد النزاھة ولكن تلك التي تخلو من الشوائب ان 

التعليم العالي الكويتي تحرص دائما على نزاھة التعليم ووزارة 

من خ'ل التاكد دائما من جودة الجامعات التي ترسل طلبة 

  .للدراسة بھا من خ'ل الوفود التي ترسلھا بصفة دورية 

ان مسئولية القياديين الحفاظ على مستوى التعليم من اجل الحفاظ 

  ومسئولين عن جودة مخرجات التعليم العالي على بلدنا الحبيب 

من " يد 3 ترتعش وقلم 3 يرتجف" ان نزاھة التعليم تحتاج الى 

  .القرار السليم في الوقت السليمصاحب قرار قادر على اتخاذ 

ان وزارة التعليم العالي حريصة على ارسال وفود الى الجامعات 

التي تدور حولھا ع'مات استفھام من اجل تحديد مستوى تلك 

في حال رصد اي شائبة حول والجامعات وتراجع مناھجھا الدراسية 

  تلك الجامعات يتم حظرھا فورا ووقف ارسال الطلبة اليھا



تفاجئت بنتائج التقارير التي اعدتھا الوفود التي زارت بعض  لقد

ولكن 3بد ان ننوه بان الجامعات ، فكان البعض منھا جامعات وھمية 

وزارة وفھو ليس وليد اللحظة ،  1882ھناك فساد بالتعليم منذ عام 

التعليم العالي بعدما رأت ان  ھناك مخرجات ضعيفة المستوى 

  المخرجات في جميع التخصصات قررت عمل اختبار لتلك 

ان الطلبة اندفعوا للدراسة في تلك الجامعات بسبب  في الحقيقة

الكوادر التي تم اقرارھا مؤخرا في العديد من مؤسسات الدولة والتي 

  تم وضعھا بدون دراسة محددة 

وتلك الكوادر ادت الى بحث الطلبة عن الجامعات السھلة التي 

للحصول على وظيفة في احدى  يحصل منھا على شھادة تؤھله

  المؤسسات التي اقرت لھا كوادر في الدولة

ان من ضمن القرارات التي اتخذتھا وزارة التعليم العالي 3ص'ح 

الوضع صدور قرار بمنع حصول الطالب على درجة بكالوريوس 

الحفاظ على التعليم مسئولية كل قيادي في ھذا ،ففي سنة واحدة فقط 

  البلد



مملكة البحرين التي عندما رصدت شبھة فساد في  احيياود ان 

جامعة دلمون اصدرت قرار بسحب ترخيص الجامعة وحولت 

  ط'بھا الى جامعات اخرى 

وفيما يخص خريجين تلك الجامعة فقضيتھم منظورة حاليا امام النيابة 

بمملكة البحرين ، اما الطلبة الكويتيين الذين كان يدرسون في تلك 

يلھم الى جامعات اخرى وھم ليسوا فقط طلبة الجامعة فتم تحو

  .طالب سعودي وبحريني واماراتي وغيرھم 700كويتيين فھناك 

 


