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اإلنسانية «كلية اآلداب وكلية
التربية وكلية احلقوق وكلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية
وك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم االجتماعية»
وقطاع الكليات العلمية «كلية
ال��ه��ن��دس��ة وال��ب��ت��رول وكلية
العلوم وكلية العمارة وكلية
العلوم اإلداري��ة وكلية البنات»
وقطاع الكليات الطبية «كلية
الطب وكلية الصيدلة وكلية طب
األس��ن��ان وكلية الطب املساعد
وكلية الطب الوقائي».
ك��م��ا مت ت��وف��ي��ر ث�لاث��ة م��واق��ع
لكليات مستقبلية بواقع موقع
لكل قطاع وتعبر كل كلية عن
ال��ت��زام اجل��ام��ع��ة باستحداث
بيئة تعليمية للطلبة عن طريق
ت��ص��م��ي��م م��س��اح��ات مشتركة
ل��ل��ح��وار وال��ن��ق��اش ب��اإلض��اف��ة
إلى االستراحات الدراسية كما
تتضمن الكليات أنظمة إضاءة و
تهوية متطورة لضمان استدامة
املباني.
وتتضمن كذلك مستشفى تعليميا
يحتوي على  600سرير وتسكني
إدارات الكليات واألقسام العلمية
لكل كلية ف��ي ح��رم الطالبات
الذي يضم العدد األكبر من طلبة
الكلية على أن يتم توفير مكاتب

ألع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س في
احل��رم اآلخ��ر مبا يعادل  30في
املئة من العدد اإلجمالي .ووفق
املخططات والتصاميم اخلاصة
ب��امل��ش��روع جن��د أن لكل مبنى
هوية مميزة وفريدة وبالتالي
يستحيل أن تختلط أشكالها في
ذهن روادها وميكن متييز مباني
اإلدارة من خالل البرج الذي يبلغ
ارتفاعه  70مترا.
وتنتشر إدارة اجلامعة في ستة
مباني تضم املكتبة ومسرحا
ض��خ��م��ا حل���ف�ل�ات ال��ت��خ��رج
وامل��ن��اس��ب��ات األخ����رى وق��اع��ة
لزوار اجلامعة كما مت تنظيم كل
حرم جامعي على جانبي مسار
للمشاة «رواق وغاليري» وهو
عبارة عن طريق مشاة مسقوف
ومكيف للحماية م��ن العوامل
اجلوية.
ولهذا الصرح طابع حضاري
حتيط به األنشطة الطالبية مما
يحقق ال��ت��راب��ط الوظيفي لكل
حرم جامعي ويعطي اإلحساس
امل��ت��م��ي��ز ب��امل��ك��ان ال���ذي س��وف
يتذكره كل طالب وزائر وسوف
تشكل مجموعات الكليات داخل
املدينة اجلامعية ع��دة ض��واح
م��ت��خ��ص��ص��ة ت��ض��ي��ف ال��ب��ع��د

اإلنساني واملكاني لكل جزء من
أجزاء املدينة اجلامعية.
ك��م��ا أن التخطيط امل��ع��م��اري
للجامعة راع���ى ع���دة أه���داف
في مقدمتها اعتبار الطالب ان
اجلامعة مبثابة منزل آخ��ر له
إضافة إل��ى تشجيع التميز في
التعليم ووس��ائ��ل��ه وتشجيع
البرامج املشتركة بني األقسام
العلمية وتشجيع املشاريع
املشتركة م��ع القطاعني العام
واخل�����اص وت��وف��ي��ر اخل��دم��ة
الصحية املتقدمة فضال عن توفير
مواقف سيارات مظللة وقريبة
من الكليات ومراكز العمل.
وسعت اجلامعة على أن تشمل
أنشطة للخريجني ومعارض
وط��ن��ي��ة للكتب التخصصية
ومستشفى جامعي لالنفتاح
على املجتمع الكويتي إضافة
إلى املرافق الرياضية النموذجية
وحاضنة املشاريع وكذلك مراكز
ثقافية وم��ت��اح��ف تخصصية
وم��راك��ز اس��ت��ش��ارات وتطوير
مهني.
وت��ع��د األن��ش��ط��ة االجتماعية
والرياضية والترفيهية واملطاعم
واحمل��ل�ات ال��ت��ج��اري��ة عناصر
أساسية للحياة الطالبية وهي

