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مدينة صباح السالم الجامعية ...المشروع الحلم
مشروع مدينة صباح السالم اجلامعية أحد أكبر املشاريع اإلنشائية
في الشرق األوسط وأهمها حرص احلكومة الكويتية على االرتقاء
بالتعليم اجلامعي في البالد باعتباره محورا أساسيا للتنمية
البشرية.
ويندرج هذا الصرح التعليمي ضمن خطة املشروعات التنموية التي
تتبناها احلكومة بهدف تطوير منظومة التعليم في البالد وإعداد
الكوادر الوطنية املؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل
مبا يساهم في بناء الوطن بسواعد أبنائه.
ومت إعداد املخطط الهيكلي الذي عني بتقسيم املشروع إلى حرمني
«الرئيسي والطبي» األول يحتوي جميع الكليات واألنشطة الطالبية
واإلدارية عدا الكليات الطبية التي يستوعبها احلرم الطبي ،كما مت
حتديث ذلك املخطط والتعاقد مع كبار بيوتات اخلبرة واملستشارين
العامليني في إدارة املشاريع والتصميم واإلشراف.
وتأتي املدينة اجلامعية في الشدادية التي حتمل اسم األمير الراحل
الشيخ صباح السالم تخليدا لذكراه كخطوة استباقية الستيعاب
األعداد املزايدة من اخلريجني خالل السنوات املقبلة حيث يتوقع أن
يزيد العدد اإلجمالي للطلبة املسجلني بجامعة الكويت عن  40ألف
طالب وطالبة بحلول عام .2025
وتقام املدينة على مساحة  6ماليني متر مربع وبذلك تعد اجلامعة
األكبر على مستوى منطقة الشرق األوسط ومتثل طفرة في قطاع
التعليم اجلامعي على مستوى دولة الكويت واملنطقة مبا سوف تزخر
به من منشآت ومبان ذات تصاميم هندسية متنوعة غير مسبوقة
جتعلها مشروعا وطنيا متميزا وصرحا أكادمييا واعدا يساهم في
توفير بيئة تعليمية مثالية.
وترتكز فكرة تصميم املخطط الهيكلي على إنشاء مدينة أكادميية
متكاملة على ضفتي واحة عريضة من أشجار النخيل واحلدائق
اخلضراء حيث املكان املناسب للفكر واإلبداع األكادميي.
ولم تغفل إدارة جامعة الكويت أهمية انسجام مكونات ومحتويات
الكليات مع احتياجات وتطلعات االكادمييني حيث منحت أقسامها
العلمية احلرية في تضمني املباني شتى التجهيزات من الفصول
الدراسية واملختبرات وق��اع��ات احل��اس��وب وغ��رف االجتماعات
واملكتبات وغيرها.
وتضم املدينة  13كلية و  3مواقع لكليات مستقبلية مت تصميمها
وفقا ألعلى املواصفات ومعايير اجلودة حيث أعدت التصاميم عقب
دراسات عاملية ومقارنات ألعرق وأحدث املباني في العالم لتكون
مزيجا فريدا من األصالة واحلداثة.
ومت جتميع الكليات ذات الصلة في ثالثة قطاعات هي قطاع الكليات

