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د.القدومي : GUST تستعد للحصول على االعتراف الدولي قريبا

GUST تفخر بخريجيها الذين يؤكدون دائما على تميزها

الجامعة أنشأت مؤخرا مركز النجاح الطالبي لتذليل العقبات االكاديمية أمام الطلبة
أعلن نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ل���ل���خ���دم���ات االك���ادي���م���ي���ة 
د.صباح القدومي عن سعي الجامعة على 
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى االع����ت����راف ال���دول���ي "خ���ال 
س���ن���ة أو س���ن���ة ون���ص���ف ال����ق����ادم����ة"، م��ب��ي��ن��ا 
أن ه����ذا االع����ت����راف س��ي��م��ن��ح ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة 
العليا  دراستهم  متابع�ة  إمكانية  الخليج 
العالم،  أكاديمية عديدة في  في مؤسسات 
م��ش��ي��را ف���ي ال���وق���ت ذات����ه إل����ى أن ال��ج��ام��ع��ة 
ت��ن��ظ��ر ح���ال���ي���ا إل�����ى ط�����رح ت��خ��ص��ص��ات ف��ي 
الفيزياء والكيمياء واالحياء، كما ستشهد 
والعمارة،  الهندسة  كلية  افتتاح  الجامعة 

خال االعوام القليلة القادمة.

وع��ّب��ر د. القدومي ع��ن فخره ب��م��رور 10 
كأول  الخليج  تأسيس جامعة  على  أع��وام 
ج��ام��ع��ة خ��اص��ة ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت ت��ب��وأت 
العملية  وف��ي  المجتمع  ف��ي  خ��اص��ة  مكانة 
مهما  دورا  تلعب  فجامعتنا  التعليمية، 
التي  القادمة  وحساسا في تعليم االجيال 
دول��ة  مجتمع  ف��ي  مسؤولياتها  ستتحمل 

الكويت وفي الشرق االوسط وفي العالم.

أن  معنا  لقائه  خ��ال  القدومي  د.  وبين 
تميز جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
يتجلى ب��ص��ورة أكبر م��ن خ��ال خريجيها 
ال��ذي��ن أص��ب��ح��وا راف���دا مهما ل��س��وق العمل 
س����واء ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص أو ال��ح��ك��وم��ي، 
ودائما ما نتلمس ذلك من قبل مؤسسات 
سوق العمل وانطباعاتهم الواضحة لتميز 
خريجينا ف��ي أدائ���ه���م، وه����ذا االم����ر ال شك 
أنه يبعث على الفخر، ويحملنا مسؤولية 

مواصلة التفوق والتميز.

ال��ج��ام��ع��ة  أن  إل�����ى  ال����ق����دوم����ي  د.  ول���ف���ت 
ق�����د ش����ي����دت م�����رك�����زا خ����اص����ا خ������ال ال���ع���ام 
الماضي تحت مسمى مركز نجاح الطالب 
م��رك��ز  وه���و   "Student Success Centre"
أك���ادي���م���ي م��ت��ك��ام��ل ل��م��س��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة في 
في  طيب  اكاديمي  اداء  وتحقيق  نجاحهم 
الجامعة، ويشمل المركز عددا من الوحدات 
م��ن��ه��ا وح�����دة ال��م��ت��اب��ع��ة ووح�����دة ل���ارش���اد 
االكاديمي، ووحدة للتقوية، ويعمل المركز 
دائما  تتطرق  متعددة  دورات  تنظيم  على 
ليحل  الطالب  يحتاجها  التي  للمواضيع 

مشاكله.

ك��م��ا ان���ش���أت ال��ج��ام��ع��ة م���ؤخ���را وح�����دة 
االرش��������اد االج���ت���م���اع���ي ل���م���س���اع���دة ال��ط��ل��ب��ة 
عائلية  أو  اجتماعية  مشاكل  لديهم  الذين 
أو ن��ف��س��ي��ة ال���ت���ي ت���ؤث���ر ع���ل���ى ت��ح��ص��ي��ل��ه��م 
االك�����ادي�����م�����ي ح���ي���ث ي����وج����د م��ت��خ��ص��ص��ي��ن 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ع����ال ل��م��ع��ال��ج��ة اي م��ش��اك��ل 
المواضيع  ه��ذه  ل��ه��ا، ح��ول  ق��د يتعرضون 

وغيرها كان هذا اللقاء :

كيف تقيم أداء جامعة الخليج ال سيما 
مع مرور 10 أعوام على تأسيسها؟

ت����ف����ت����خ����ر ج�����ام�����ع�����ة ال����خ����ل����ي����ج ل���ل���ع���ل���وم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ب����م����رور 10 أع��������وام ع��ل��ى 
تأسيسها ك���أول ج��ام��ع��ة خ��اص��ة ف��ي دول��ة 
الكويت تبوأت مكانة خاصة في المجتمع 
تلعب  فجامعتنا  التعليمية،  العملية  وفي 
االج��ي��ال  تعليم  ف��ي  وح��س��اس��ا  مهما  دورا 
في  مسؤولياتها  ستتحمل  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 
مجتمع دولة الكويت وفي الشرق االوسط 

وفي العالم.
وف����ي ال����واق����ع، ف��إن��ن��ا ع��ن��دم��ا ن��ن��ظ��ر إل��ى 
وحتى  نشأتها  م��ن��ذ  الخليج  ج��ام��ع��ة  أداء 
اليوم ناحظ  ذل��ك التميز الواضح وال��ذي 
يتجلى ب��ص��ورة أكبر م��ن خ��ال خريجيها 
ال��ذي��ن أص��ب��ح��وا راف���دا مهما ل��س��وق العمل 
س����واء ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص أو ال��ح��ك��وم��ي، 
ودائما ما نلتمس  ذلك من قبل مؤسسات 
سوق العمل وانطباعاتهم الواضحة لتميز 
خريجينا في أدائهم، وهذا االمر ال شك أنه 

يبعث على الفخر، ويحملنا مسؤولية 

مواصلة التفوق والتميز.
وق������د ت���م���ي���زت ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج أي��ض��ا 
بمبناها الجديد في منطقة مشرف والذي 
يزخر بالعديد من الخدمات المميزة التي 
ت��وف��ر ع��ل��ى ال��ط��ال��ب وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
الجامعة الجهد في أداء مهامهم والذي تم 
والتكنولوجي�ا  التقينات  ب��أح��دث  ت��زوي��ده 
ف��ي ال��ع��ال��م  وم��ث��ل ه���ذه البيئة االك��ادي��م��ي��ة 
ال��راق��ي��ة ال ش��ك ب��أن��ه��ا ت��ش��ك��ل ح��اف��زا مهما 

لإلبداع.

يتعلق  فيما  الجامعة  تطلعات  ه��ي  م��ا 
باالعتراف الدولي لبرامجها؟

ج����اد  ب���ش���ك���ل  ت���س���ع���ى  اآلن  ال����ج����ام����ع����ة 
ل�����اع�����ت�����راف ال������دول������ي ل���ب���رام���ج���ه���ا وال�������ذي 
سيمنح طلبتنا المجال لمتابعة دراستهم 
ال��ع��ل��ي��ا ف��ي م��ؤس��س��ات ع���دي���دة  ف��ي ال��ع��ال��م. 
ال��ج��ام��ع��ة على  ت��ح��ص��ل  أن  المحتمل  وم���ن 
االع������ت������راف ال�����دول�����ي خ������ال س���ن���ة أو س��ن��ة 

ونصف المقبلة إن شاء الله. 

م��ا ال��ذي قدمته الجامعة ف��ي م��ا يخص 
العملية التعليمية في الكويت؟

ف��ي  دائ�����م�����ا  ي���ت���م���ح���ور  ال����ج����ام����ع����ة  دور 
تخريج أجيال متعلمة تكون على مستوى 
ال��م��س��ؤول��ي��ة ت��ح��ت��رم ح��ض��ارت��ه��ا وق��ي��م��ه��ا 
ال��ع��ال��م، وال  ل��ت��ط��ورات  وثقافتها وم��واك��ب��ة 
التربوي  دوره���ا  ع��ن  أيضا  الجامعة  تغفل 
ف��ه��ي ج���زء مكمل ل��ل��م��ؤس��س��ات االك��ادي��م��ي��ة 
ال��خ��ل��ي��ج تعتبر  االخ������رى، ك��م��ا أن ج��ام��ع��ة 

ف���رص���ة م��ه��م��ة ل��ط��ل��ب��ة ال���ث���ان���وي���ة ل��ي��ح��ق��ق��وا 
ط��م��وح��ات��ه��م م���ا ب��ع��د ال���ث���ان���وي���ة ف���ي دول���ة 
ال����ك����وي����ت م�����ع اه����ل����ه����م واص����ح����اب����ه����م ع��ل��ى 
م��س��ت��وى ع��ال��م��ي م���ن خ����ال ن���ظ���ام دراس����ي 

امريكي متكامل.

ه���ل ه���ن���اك م��س��اع��ي ل��ف��ت��ح ت��خ��ص��ص��ات 
جديدة في الجامعة؟

ننظر إلى طرح تخصصات في الفيزياء 
والكيمياء واالحياء، وخال االعوام القليلة 
ال���ق���ادم���ة س��ت��ش��ه��د ال��ج��ام��ع��ة اف��ت��ت��اح كلية 
ال��ه��ن��دس��ة وال���ع���م���ارة، وس��ت��ك��ون ف���ي م��وق��ع 

الجامعة نفسها.

ل��ل��ط��ال��ب  االك����ادي����م����ي  االداء  ع����ن  م�������اذا 
الجامعي في GUST؟

ه����ن����اك م����رك����ز خ������اص ب������دأ أع����م����ال����ه ف��ي 
سبتمبر العام الماضي تحت مسمى مركز 
نجاح الطالب وهو مركز أكاديمي متكامل 
اداء  وتحقيق  لنجاحهم  الطلبة  لمساعدة 
اكاديمي طيب في الجامعة، ويشمل المركز 
ال��وح��دات منها وح���دة المتابعة  ع���ددا م��ن 
ووح���������دة ل�����ارش�����اد االك�����ادي�����م�����ي، ووح������دة 
للتقوية، ويعمل المركز على تنظيم دورات 
م��ت��ع��ددة ت��ت��ط��رق دائ���م���ا ل��ل��م��واض��ي��ع ال��ت��ي 

يحتاجها الطالب ليحل مشاكله.
ك���م���ا ان����ش����أت ال���ج���ام���ع���ة م����ؤخ����را وح����دة 
اإلرش��������اد االج���ت���م���اع���ي ل���م���س���اع���دة ال��ط��ل��ب��ة 
عائلية  أو  اجتماعية  مشاكل  لديهم  الذين 
أو ن��ف��س��ي��ة ال���ت���ي ت���ؤث���ر ع���ل���ى ت��ح��ص��ي��ل��ه��م 
االك�����ادي�����م�����ي ح���ي���ث ي����وج����د م��ت��خ��ص��ص��ي��ن 
على مستوى ع��ال لمعالجة اي مشاكل قد 

يتعرضون لها.
ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل ال��ج��ام��ع��ة م���ع م��خ��رج��ات 
من  تعاني  م��ا  ع��ادة  التي  العامة  الثانوية 

ضعف في مستوى اللغة االنجليزية؟
ال���ج���ام���ع���ة ت����ق����وم ب���ع���د ق����ب����ول ال���ط���ال���ب 
ب���اع���ط���اء ام���ت���ح���ان ف����ي ال���ل���غ���ة االن��ج��ل��ي��زي��ة 
الطلبة  ذل���ك  م��ن  ويستثنى  وال��ري��اض��ي��ات، 
ال���ذي���ن اج����ت����ازوا ام���ت���ح���ان ال���ت���وف���ل بنسب 
مقبولة في الجامعة، وبحسب اداء الطالب 
ي��ع��ط��ى ك����ورس����ات ت��ق��وي��ة ت��م��ه��ي��دي��ة ال��ت��ي 
ت��ه��ي��ئ ال��ط��ال��ب ب��ع��د ف��ص��ل او ف��ص��ل��ي��ن ان 

يكمل دراسته في البرامج الموجودة.

ه������ل ه�����ن�����اك ت�����وج�����ه الف�����ت�����ت�����اح ب����رام����ج 

للدكتوراه؟
ل��ي��س م��ط��روح��ا ح��ال��ي��ا اف��ت��ت��اح ب��رام��ج 
ل���ل���دك���ت���وراه ألن���ن���ا ف����ي ال����واق����ع ن��س��ع��ى ف��ي 
ط���رح ت��خ��ص��ص��ات ل��ب��رام��ج ال��ب��ك��ال��وروي��س 

وتوسيع هذه القاعدة.

الستقبال  الجامعة  استعدادات  هي  ما 
العام الدراسي الجديد؟

ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج م��ت��م��ث��ل��ة ف����ي ج��م��ي��ع 
تطوير  إل��ى   

ً
دائ��م��ا فيها يسعون  العاملين 

مراحلها  م��ن  مرحلة  ك��ل  ف��ي  الجامعة  أداء 
الصعوبات  وت��ذل��ي��ل  تخطي  على  وال��ع��م��ل 
ال���ت���ي ق���د ت���واج���ه ال��ط��ل��ب��ة اوال وال��ع��ام��ل��ي��ن 
ف��ي��ه��ا ث��ان��ي��ة وذل�����ك م���ن خ����ال االس���ت���ع���داد 
العام  استقبال  في  الجاد  والتجهيز  التام 
ال��دراس��ي الجديد، م��ن خ��ال االس��ت��ع��دادات 
ال���ت���ال���ي���ة :- ط������رح ج�������دول دراس���������ي ك���ام���ل، 
وتجهيز  ال��ط��اب��ي��ة،  ال��م��خ��ت��ب��رات  وتجهيز 
مقاعد  توفير  على  ع��اوة  أنشطة طابية، 
طابية كافية، وتنوع في المواد المطروحة 
ومتوفرة لجميع التخصصات المتاحة في 
التدريس،  الجامعة، وتواجد أعضاء هيئة 

باإلضافة إلى العديد من األعمال االخرى.

كلمة توجهها للطلبة المستجدين؟
الذين  المستجدين  الطلبة  بكل  نرحب 
بقرارهم  نفتخر  ونحن  الجامعة،  اخ��ت��اروا 
ال��ل��ه سنكون  ف��ي اخ��ت��ي��ار GUST وإن ش���اء 
على قدر المسؤولية المطلوبة، كما نبارك 
لهم القبول في الجامعة وانتقالهم لمرحلة 
مهمة من حياتهم وسنعمل على خدمتهم 

وننتظر منهم العطاء واالجتهاد.

د. صباح القدومي
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للعلوم  الخليج  جامعة  أعلنت 

االستاذ  تعيين  عن  والتكنولوجيا 

الكومبيوتر  علوم  قسم  في  المشارك 

الجامعة  لرئيس  نائبا  الشرهان  د.صاح 

ألداءه  نظرا  وذلك  والتطوير،  للتخطيط 

مع  العمل  في  مسيرته  خال  المميز 

الجامعة والتي أمتدت 10 سنوات، عاوة 

التي  والعملية  العلمية  الخبرة  على 

بها  يتمتع  التي  و  سنة   18 عن  تقل  ال 

المتميز  أدائه  إلى  باإلضافة  د.الشرهان، 

نائب  لمنصب  استامه  فترة  خال 

الفترة  في  األكاديمية  للخدمات  الرئيس 

من 15 يوليو إلى 16 أغسطس 2012.

للعلوم  الخليج  جامعة  وعبرت 

عن  صحفي  بيان  خال  والتكنولوجيا 

الكفاءات  من  العديد  بوجود  فخرها 

كأمثال  إداراتها  مختلف  في  االكاديمية 

على  مؤكدة  الشرهان،  صاح  الدكتور 

المنصب  يكون  بأن  الكبيرة  ثقتها 

جامعة  لنجاحات  إمتدادا  الجديد 

الخليج.

جدير بالذكر أن د.صاح الشرهان من 

العاملين  التدريس  هيئة  أعضاء  أوائل 

فيها  للعمل  التحق  فقد  الجامعة،  في 

تدريس  هيئة  كعضو   2002 سبتمبر  في 

العلوم  كلية   – الكومبيوتر  علوم  بقسم 

شهادة  على  حاصل  وهو  واآلداب، 

من  الكومبيوتر  علوم  في  البكالوريوس 

وحاصل   ،1992 سنة  الكويت  جامعة 

هندسة  في  الماجستير  شهادة  على 

في  واترلو  جامعة  من  النظم  تصميم 

شهادة  على  وحاصل   ،1999 عام  كندا 

النظم  تصميم  هندسة  في  الدكتوراة 

كما   ،2002 عام  واترلو  جامعة  من  أيضا 

عمل كمساعد مدرس ومساعد باحث في 

 1998 بين  ما  الفترة  في  واترلو  جامعة 

لقسم  رئيس  أول  يعتبر  كما   ،2002  –

المعلومات  الكومبيوتر وقسم نظم  علوم 

 2003 من  الفترة  في  الخليج  جامعة  في 

بوضع  خالها  وقام   2009 وحتى 

بالقسم،  المتعلقة  واللوائح  القواعد 

للتعليم  التميز  مركز  بتأسيس  قام  كما 

 2005 عام  إدارته  وتسلم  االلكتروني 

وحتى اآلن، وقد مثل الجامعة في العديد 

المؤتمر  بتنظيم  قام  وقد  المؤتمرات  من 

واالتصاالت  للتكنولوجيا  الدولي 

عام  الجامعة  استضافته  الذي  والتعليم 

العلمية  المؤتمرات  أكبر  من  وكان   2008

الكويت.  في 

د.صالح الشرهان نائبا لرئيس الجامعة للتخطيط والتطوير

 مشيدا بالشراكة األكاديمية وتدشين “أكاديمية إتقان” مع بنك بوبيان

د.المحيالن : جامعة الخليج تحرص على تنمية القدرات البشرية

د. عبدالرحمن المحيان وعادل الماجد

     أك�����د رئ���ي���س م���ج���ل���س األم����ن����اء ف��ي 

ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

د.عبدالرحمن المحيان ان االتفاقية التي 

والتي  بوبيان  بنك  مع  الجامعة  وقعتها 

دش����ن����ت م����ن خ���ال���ه���ا م����ؤخ����را أك���ادي���م���ي���ة 

التزام الجامعة  "اتقان" تأتي انطاقا من 

المؤسسات  التعاون مع مختلف  في 

ل��ت��ن��م��ي��ة ال����ق����درات ال��ب��ش��ري��ة واالس��ت��ث��م��ار 

 ، أداءه  ل���ت���ط���وي���ر  االن������س������ان  ف�����ي  االم�����ث�����ل 

م��ش��ي��دا ب��ب��ن��ك ب��وب��ي��ان ك��ن��م��وذج ي��ح��ت��ذى 

ب�����ه ل����ل����ش����راك����ة ال����ح����ص����ري����ة ل���اك���ادي���م���ي���ة 

م��ن قبلنا  ال��دع��م  ك��ل  ال��ت��ي الق��ت  وفكرتهم 

م��ع سياستنا  تتفق  وال��ت��ي  ال��ج��ام��ع��ة  ف��ي 

في  الشباب  وتنمية  المجتمع  خدمة  ف��ي 

الخاص. القطاع 

أن  د.المحيان  وأض��اف 

الجامعة تتحمل مسؤولية 

كبيرة في التأكد من جودة 

م����ا ت���وص���ل���ه ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا م��ن 

ت���ع���ل���ي���م م���م���ي���ز ي����رق����ى ب��ه��م 

وب��م��ج��ت��م��ع��ه��م، ف��ال��ج��ام��ع��ة 

ت����رك����ز دائ����م����ا ع���ل���ى ت��ق��دي��م 

ت��ع��ل��ي��م��ي ذو ج���ودة  ن���ظ���ام 

ع����ال����ي����ة، ال س���ي���م���ا وأن����ه����ا 

ت��رت��ب��ط ب��ت��ع��اون أك��ادي��م��ي 

م��ي��زوري  جامعة  م��ع  مميز 

الواليات  في  لويس  سانت 

ال������م������ت������ح������دة االم������ري������ك������ي������ة 

وت�������رت�������ب�������ط ب�����ات�����ف�����اق�����ي�����ات 

اك����ادي����م����ي����ة م�����ع ج���ام���ع���ات 

والغرب  الشرق  في  عالمية 

ح��ت��ى ي���ك���ون ال���ط���ال���ب م��ل��م��ا 

بما يجري في عالم اليوم .

المحيان  وأشار د.عبدالرحمن صالح 

أن االت���ف���اق���ي���ة ب������دأت ف����ي ح���ص���د ث��م��اره��ا 

وبدأت اول دفعة من موظفي بنك بوبيان 

ف���ي ال���دراس���ة ب��ال��ج��ام��ع��ة ب��ه��دف االرت���ق���اء 

بهم حيث التحق 19 موظفا من أكاديمية 

ف���ي ادارة  ال��م��اج��س��ت��ي��ر  ب��ب��رن��ام��ج  ات���ق���ان 

األع��م��ال MBA وب��ب��رام��ج ال��ت��دري��ب وال��ت��ي 

المقدم  ال��ت��دري��ب  أن���واع  أف��ض��ل  م��ن  تعتبر 

الكويتي،  القطاع المصرفي  على مستوى 

ح��ي��ث ي��وج��د ف��ي ال��ب��ن��ك ف��ري��ق ت��دري��ب ذو 

م����ؤه����ات ع���ال���ي���ة وخ�����ب�����رات واس����ع����ة ب��م��ا 

األب��ح��اث وال��م��راج��ع��ات  اج���راء  م��ن  يمكنه 

الجامعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ت��واص��ل  ب��ش��ك��ل 

م���ن أج����ل اس���ت���ي���ف���اء م��ت��ط��ل��ب��ات ت��وج��ه��ات 

والمستقبلية. الحالية  األعمال 

وأض�����اف أن ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ت��ح��رص 

دائما على استقطاب الكفاءات من أعضاء 

ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س م����ن أف���ض���ل ال��ج��ام��ع��ات 

ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ي��ش��ك��ل��وا داع��م��ا م��ه��م��ا ل��ج��ودة 

ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال���ج���ام���ع���ة، ك���م���ا أن ج��ام��ع��ة 

ال���خ���ل���ي���ج ت���س���ت���خ���دم أح��������دث ال����ت����ط����ورات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��م��ج��االت 

ال����ت����ي ت���خ���ص ال����ط����ال����ب، م���ش���ي���را إل������ى ان 

ال��ك��ت��رون��ي��ة  مكتبة  أك��ب��ر  تمتلك  ال��ج��ام��ع��ة 

ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة وال����ت����ي ت���ض���م ب���م���ا ي���ق���ارب 

100 أل��ف ك��ت��اب و60 أل��ف دوري���ة وق��اع��دة 

ب��ي��ان��ات وم��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ال��ب��اح��ث��ي��ن في 

م��خ��ت��ل��ف ف����روع ال��م��ع��رف��ة، ك���ذل���ك ت��ح��رص 

دائ��م��ا ع��ل��ى دع���م ك��اف��ة م��ؤس��س��ات ال��دول��ة 

ل���ارت���ق���اء ب��م��س��ت��واه��ا م���ن خ����ال ت���دري���ب 

ك���وادره���ا ب��م��ا ي��ت��ف��ق م���ع ال��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ف��ي ك��اف��ة ن��واح��ي ال��ح��ي��اة 

في  مميزة  خدمة  تقديم  على  يعود  وبما 

المؤسسي.  العمل 

وأخ���ت���ت���م د. ع���ب���د ال���رح���م���ن ال��م��ح��ي��ان 

رئ������ي������س م����ج����ل����س األم��������ن��������اء ب����ال����ج����ام����ع����ة 

بوبيان  بنك  من  الشكر  بتقديم  تصريحه 

للعلوم  الخليج  لجامعة  إختيارهم  على 

والتكنولوجيا إلطاق منحة بنك بوبيان 

المتفوقين، ونؤكد دعمنا لجهود  للطلبة 

ال��ب��ن��ك ف��ي تنمية م���وارده ال��ب��ش��ري��ة س��واء 

أو من خال  التدريبية  البرامج  من خال 

الستكمال  البنك  لموظفي  الفرص  توفير 

دراس���ات���ه���م ال��ع��ل��ي��ا ف���ي ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 

لبنك  نشكر  ك��م��ا  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  للعلوم 

الشباب  استقطاب  على  حرصهم  بوبيان 

ال���ك���وي���ت���ي ح���دي���ث���ي ال���ت���خ���رج  وت��أه��ي��ل��ه��م 

للعمل بالبنك من خال أكاديمية إتقان.
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سلوى أبو الوفاء

سلوى أبو الوفاء:  املرسم يستقبل جميع من يرغب في تعلم فنون الرسم والتشكيل
 :  ميزانية مستقلة ألدوات املرسم وتقدم هدايا لزوار الجامعة

: املرسم مالذ الطلبة في أوقات فراغهم بني املحاضرات

ق����ال����ت م���س���ؤول���ة ال���م���رس���م ف����ي ج��ام��ع��ة 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا س��ل��وى 
أبو الوفا  إن المرسم يعتبر م��اذا للطلبة 
أوق��ات فراقهم في  لتفجير مواهبهم خال 
أعمالهم  ع��رض  يتم  إن��ه  الجامعة، السيما 
ال���ف���ن���ي���ة ف����ي م����ع����رض س����ن����وي ال ي��ن��ح��ص��ر 
على الطالب الذي يمتلك الموهبة أو ممن 
بل هي  الجامعة،  خ��ارج  مسبقا  ممارسها 
تعلم  ف��ي  الراغبين  الطلبة  لجميع  متاحة 

الرسم والتشكيل.

وت���م���ن���ت أب�����و ال����وف����ا االن����ط����اق ب��أع��م��ال 
المرسم إلى خ��ارج الجامعة س��واءا محليا 
او أقليميا من خال المشاركة في معارض 
الفنون الرسمية او المشاركة في معارض 
ال��ج��ام��ع��ات االخ�����رى ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت أو 
ال�����دول ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ل��ي��س��اه��م في 
إب�����راز م���واه���ب ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ة وال��ت��ع��ري��ف 
ع���ل���ى ال���ج���ام���ع���ة ب��ش��ك��ل أوس������ع ح�����ول ه���ذا 

الموضوع جاء حوارنا  كالتالي : 

متى بدأ القسم فعالياته ؟ ومدى االقبال 
عليه ؟

اف��ت��ت��ح ال��ق��س��م ف��ي س��ن��ة 2004 واس��ت��م��ر 
الحالي،  وقتنا  ثمانية سنوات حتى  لمدة 
وال أخ��ف��ي��ك أن ال��ن��ش��اط ال��ف��ن��ي عليه اق��ب��ال 
ك��ب��ي��ر م����ن ال���ع���دي���د  ال���ط���ل���ب���ة، الس���ي���م���ا ان���ه 
ي���ج���ذب ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال��ط��ال��ب��ات 
وال����ط����اب ال�����ذي ي����ري����دون ص��ق��ل ه��واي��ت��ه��م 
ف��ي ف��ن ال��رس��م والتشكيل ف��ي وق��ت فراقهم 
الطالبة  أو  الطالب  فلذا  المحاضرات،  بين 
ي���ض���رب ع���ص���ف���وري���ن ب��ح��ج��ر ح���ي���ث ي��ن��م��ي 

مواهبه ويتلقى تعليمه في نفس المكان.

من أين يأتي دعم القسم ؟

ال��ق��س��م ج����زء م���ن ال��ج��ام��ع��ة، وال��ج��ام��ع��ة 
م���ش���ك���ورة ه����ي ال����ت����ي ت����دع����م ال���ق���س���م ح��ي��ث 
ت��خ��ص��ص م��ي��زان��ي��ة خ��اص��ة ل��ه��ا م���ن خ��ال 
تحديد مبلغ محدد وبناءا عليه يتم شراء 
ال��ت��ي ت��س��اع��د ع��ل��ى صقل  ال���ازم���ة  األدوات 
م����واه����ب ال����ط����اب ال���ف���ن���ي���ة، ف��م��ث��ا ن��ش��ت��ري 
وفق  واالدوات  وال��خ��ام��ات  األل����وان  كميات 
الميزانية المتوفرة والتي تتاح ألي طالب 

هاوي في المرسم.

ه���ل ت����وف����رون ال����م����واد ال���ض���روري���ة فقط 
للطالب الذي يمتلك موهبة ؟

ال ت��ن��ح��ص��ر ع��ل��ى ال��ط��ال��ب ال����ذي يمتلك 
خ��ارج  مسبقا  ممارسها  ممن  أو  الموهبة 
ال��ج��ام��ع��ة، ب��ل أن ال��م��رس��م وال���م���واد متاحة 
الرسم  تعلم  ف��ي  ال��راغ��ب��ي��ن  الطلبة  لجميع 
والتشكيل، ويتم االشراف عليهم من قبلي 
ب���دءا م��ن ال��ص��ف��ر ح��ت��ى يتعلموا اس��ت��خ��دام 
ل��ه  ت��م��ث��ل  ال���ت���ي  وي���خ���ت���ار  االدوات  ج��م��ي��ع 

الطريق إلى ابداعه.

ما هي أنشطة القسم ؟
ال��ق��س��م ف���ي وض����ع اس���ت���ع���داد ت����ام دائ��م��ا 
الى  لدينا  االن��ش��ط��ة  وتنقسم   ، ن��ش��اط  ألي 
ن��وع��ي��ن أول��ه��م��ا ع��م��ل م��ع��رض س��ن��وي يتم 
عرض به أعمال الطلبة الفنية، وأما اآلخر 
إعداد الهدايا لزوار الجامعة من مسؤولين 
ووف��ود حيث يعد القسم لهم هدايا تتمثل 
في لوحات صغيرة توضع في علبة عليها 
في  العناية  ويتم   ،)GUST( الجامعة  شعار 
عمل الهدية بشكل مائم للزائر السيما ان 
الشكل الجيد يعكس مدى اهتمام الجامعة.

كيف يبدأ الطالب معكم ألول مرة ؟
ن���ب���دأ م����ع ال���ط���ال���ب م����ن م���رح���ل���ة ال��ص��ف��ر 

الطالب  فيبدأ  مرحلة،  أعلى  إل��ى  تدريجيا 
تعلم الرسم بقلم الرصاص ومن ثم األلوان 
ال���زي���ت���ي���ة وال���م���ائ���ي���ة وم�����ن ث����م ال��س��ي��رام��ي��ك 
وال��زج��اج حتى يصبح متمرسا على هذه 
اس��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ل��م  أن  وب��ع��د  األدوات، 
هذه االدوات يختار االداة التي يبدع فيها 

والتي يرد االستمرار في استخدامها.

أليس لديكم مشاركات خارج الجامعة ؟
ح��ال��ي��ا ت��ن��ح��ص��ر أع���م���ال ال��م��رس��م داخ���ل 
الجامعة، إال أننا نتمنى الخروج من الحرم 
الجامعي إلى المشاركة في المعارض التي 
تقام خارج حرم الجامعة حتى نتيح اعمال 
م��ع��رض��ن��ا ال���س���ن���وي ف���ي أرض ال��م��ع��ارض 
بمشرف أو إقامته في الفنادق حتى نوسع 
والمقيمن،  المواطنين  م��ع  اتصالنا  رق��ع��ة 
وفي نفس الوقت نرسم صورة ايجابية عن 
األنشطة،  ه��ذه  بمثل  الهتمامها  الجامعة 
ف���ض���ا ع�����ن اإلع���������ان ع���ن���ه���ا ف�����ي ال��ص��ح��ف 
التعليمية  والمنتديات  الرسمي  وموقعنا 
ح��ت��ى ي��ت��م ال��ت��ع��ري��ف ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة بشكل 

عام وعن فعاليات القسم بشكل خاص.

ك��ي��ف االن����ط����اق ب��ال��ق��س��م ب��ش��ك��ل اوس���ع 
حسب رايك ؟

ألهالي  تدريبية  دورات  عمل  إن  الش��ك 
الطلبة أو أقاربهم أو أصدقائهم الذين طلب 
ال��ع��دي��د م��ن��ه��م م��ن��ا ال��م��س��اه��م��ة ف���ي التعلم 
بمرسمنا،  باإلضافة إلى االنطاق اقليميا 
وال��م��ش��ارك��ة ف��ي م��ن��اف��س��ات م��ع ال��ج��ام��ع��ات 
االخ��رى، ال أخفيك ان��ه تم العرض علي من 
إم���ارة دب��ي للمشاركة في  أح��دى جامعات 
معرضها، هذا االنطاق يساعد على ابراز 

.GUST المواهب الشبابية لطلبة

أال ترين انه من الضروري تكريم الطاب 
المشاركين في المعرض السنوي ؟

ب�������ا، أج�������د إق�����ام�����ة م����س����اب����ق����ات ألف���ض���ل 
ك��ل معرض  ف��ي نهاية  المعرض  ف��ي  لوحة 
ع��ل��ى أن ي��ت��م ت��ك��ري��م ال���ط���ال���ب أو ال��ط��ال��ب��ة 
م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا ي��س��اع��د ع��ل��ى ال��م��ن��اف��س��ة 
صقل  ف��ي  وتشجيعهم  الطلبة  بين  القوية 
مواهبهم وبذل اقصى جهد لديهم. وأؤكد 
ان االنطاق خارج الجامعة والمشاركة في 

المعارض الخارجية هو أكبر حافز لهم .

ه����ل ت��ش��م��ل ان���ش���ط���ة ال���م���رس���م م��وظ��ف��ي 
الجامعة ؟

 ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ه��ي تتضمن فقط 
الطلبة إال انه تم اقتراح احتواء الموظفين 
م��ن��ذ  ل���ه���م  دورات  وع����م����ل  ال���ط���ل���ب���ة  وذوي 
وج����ودن����ا ف����ي ح����ول����ي، وك����ذل����ك ت����م ت��ج��دي��د 
في  الجامعة  لمبنى  انتقلنا  عندما  الطلب 

مشرف إال أنه لم يتم النظر بجدية له. 

من صاحب فكرة اعداد الهدايا من  قبل 
طاب الجامعة ؟

ال���ه���داي���ا  ت���ق���دي���م  أن  إل�����ى  االش���������ارة  أود 
ل���ل���زوار ه���ي ف���ك���رة ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
الزميع،  فهد  د.  والمالية  اإلداري���ة  للشؤون 
وج���اء ذل��ك م��ن ب��اب لفت ال��زائ��ر إل��ى أعمال 
في  الجامعة  واهتمام  والطالبات،  الطاب 
صقل مواهبهم ، كما خصص لها ميزانية 
مستقلة عن ميزانية القسم لتغطية تكاليف 

الهدايا وأدواتها.

كيف يتم التنسيق بين قسمكم واالقسام 
االخرى في حال اتى زائر؟

في حال زي��ارة زائ��ر بدعوة قسم معين، 
ي���ق���وم ه�����ذا ال���ق���س���م ب����إب����اغ ع��م��ي��د ش����ؤون 

في  ال��م��س��ؤول  أو  المسفر  د. مسفر  الطلبة 
ع���م���ادة ش�����ؤون ال��ط��ل��ب��ة االس���ت���اذ م��ن��ص��ور 
بتكليفنا  يقومون  وب��دوره��م  الله  عصمت 
بعمل هذه الهدايا أو صرفها ألنها بطبيعة 

الحال هي جاهزة فعا.

م��ا ه��ي ام��ك��ان��ي��ات ال��ق��س��م غ��ي��ر األدوات 
والخامات ؟

ت���وج���د ل����دي ال��ق��س��م غ��رف��ت��ي��ن أح��ده��م��ا 
يعد الطلبة بها أعمالهم، واألخرى لعرض 
أعمالهم في حين أنها تفتح لهم في حال لم 
تسعهم الغرفة األولى، السيما إنه ال يدنو 
ع��دد المشاركين ف��ي ك��ل ك��ورس 25 طالبا، 
ويتاح هذا المرسم فقط خال ساعات عمل 
الموظفين في الجامعة من الساعة الثامنة 

صباحا وحتى الثالثة عصرا.   
        

 

في  والتطوير  األبحاث  لمكتب  جديدا  مديرا  الكندري  علي  الدكتور  تعيين  عن  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  أعلنت 

في  كبيرة  قيمة  ذات  ستكون  بحثية  وإنجازات  مميزة  تدريسية  خبرة  من  الكندري  علي  د.  به  يتمتع  لما  نظرا  وذلك  الجامعة، 

الجامعة. في  والتطوير  األبحاث  قسم  وتطوير  نمو 

يواصل  بأن  ثقتها  عن  معبرة  الكندري،  علي  الدكتور  كأمثال  العلمية  الكفاءات  بوجود  تفتخر  أنها  الخليج  جامعة  وأكدت 

. عمله  في  والنجاح  التوفيق  له  متمنية  الجديد،  منصبه  في  الجامعة  مع  المميزة  عطاءه  مسيرة  الكندري  علي  الدكتور 

 GUST د. علي الكندري مديرا لمكتب األبحاث والتطوير في 
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وسط اجواء انتخابية ساخنة 

GUST املستقلة" تفوز للمرة العاشرة على التوالي في انتخابات رابطة طلبة"
حققت القائمة المستقلة فوزها العاشر على التوالي لتحكم قبضتها 
لما  أرقامها  الطلبة رغم تراجع  لرابطة  اإلداري��ة  الهيئة  أكثر على مقاعد 
يقارب 17 صوتا إذ حصدت 1259 صوتا، بينما حلت قائمة 1962 ثانية 
بعد تحقيقها 910 أصوات وهو أقل مما حققته العام الماضي بفارق 54، 
في الوقت الذي جاءت به قائمة الوسط الديموقراطي ثالثة ب� 243 صوتا، 

بعد تقدم طفيف في األرقام قارب 7 أصوات.
وك���ان���ت اإلن��ت��خ��اب��ات ق���د ش��ه��دت أج����واء ح��م��اس��ي��ة أك��ث��ر ب��ي��ن ال��ط��ل��ب��ة، 
األناشيد  انطلقت  5 والربع،  الساعة  االقتراع عند  وبعد إغاق صناديق 
أك��ث��ر م��ن ح��دة الحماس ف��ي ظ��ل كثافة  ال��ت��ي زادت  و"ال��ش��ي��ات" الطابية 
الحشود الطابية ال سيما من قبل القائمة المستقلة وقائمة 1962 وسط 

الحرم الجامعي.

وع��ق��ب االن��ت��ه��اء م��ن ف���رز االص����وات ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة أع��ل��ن نائب 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��خ��دم��ات االك��ادي��م��ي��ة د.ص��ب��اح ال��ق��دوم��ي ع��ن النتائج 
االول��ى،  بالمرتبة  المستقلة  القائمة  ف��وز  م��ؤك��دا  لانتخابات،  النهائية 
حيث عبر القدومي عن فخره للحماس والتعاون الذي بذلته القوائم من 

أجل إخراج العرس االنتخابي بأفضل صورة.

وتمنى القدومي أن تمثل القائمة الفائزة الجموع الطابية وأن تكون 
هناك معاملة وتعاون طيب ومثمر، مشددا في الوقت نفسه على أهمية 
أن يركز الطالب على دراسته الجامعية حتى ينال أعلى الدرجات ويحقق 

طموحاته.
مشاركة كبيرة حماسية

ووسط مشاركة كبيرة وزخم إعامي واضح انطلقت انتخابات رابطة 
طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا "GUST"  والتي تعيش عامها 
منتخب  طابي  تمثيل  تعكس  طابية  مظلة  أول  تأسيس  على  العاشر 
في أول جامعة خاصة في دولة الكويت، والتي شارك فيها 3 قوائم هي 

المستقلة وقائمة 1962  وقائمة الوسط الديموقراطي.
االقبال  االنتخابية بدى واضحا  العملية  االولى من  الساعات  وخال 
ال��ج��ي��د م��ن ق��ب��ل ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع، ح��ي��ث لعب 
تواجد أعضاء قائمة 1962 والقائمة المستقلة في أروقة الحرم الجامعي 
امتزاج  مع  الصناديق،  نحو  واالق��ب��ال  االنتخابي  الحراك  في  مهما  دورا 
االج����واء االن��ت��خ��اب��ي��ة ب��ط��اب��ع ال��ح��ب��ي��ة وال��م��ن��اف��س��ة االخ��وي��ة ب��ي��ن مختلف 

الطابية القوائم 
وح���ول أح����داث ال��ي��وم االن��ت��خ��اب��ي ش���دد ن��ائ��ب رئ��ي��س ج��ام��ع��ة الخليج 
قدومي  د.ص��ب��اح  األك��ادي��م��ي��ة  ال��خ��دم��ات  ل��ش��ؤون  والتكنولوجيا  للعلوم 
تفهم  وهناك  سبق  مما   

ً
نضجا أكثر  باتت  االنتخابية  التجربة  أن  على 

طابي كبير لدور المؤسسة الطابية و زيادة في الوعي في داخل األسرة 
الجامعية ألهمية النشاط الطابي المنظم وهو ما يدفع إدارة الجامعة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة،  ال��خ��اص��ة  ال��ج��ام��ع��ات  ف��ي  منتخب  ط��اب��ي  تمثيل  أول  لتبني 
 إلى أن االنتخابات تمضي بساسة وفي أجواء هادئة على الرغم 

ً
مشيرا

إدارة  التي وقعت من مشادات ومشاحنات دفعت  المؤسفة  األح��داث  من 
الجامعة التخاذ قرار تأديبي تربوي وإيقاف الحمات اإلعامية للقوائم 
 أن 

ً
الطابية واتخاذ اإلج��راءات الازمة في حق مثيري األح��داث، معتبرا

االح��ت��رام في تعاملهم مع  القوائم عما ح��دث هو نضج يستحق  اع��ت��ذار 
اإلدارة الجامعية.

العاقات  قسم  خ��ال  م��ن  الجامعة ستعمل  أن  إل��ى  القدومي  د.  ولفت 
العملية  مجال  في  الجامعي  الطالب  توعية  على  بالتركيز  فيها  العامة 

االنتخابية من أجل االرتقاء أكثر بهذه الممارسة الديموقراطية.

اشادة القوائم باالنتخابات
بدوره أكد مسؤول اللجنة االجتماعية في قائمة الوسط الديموقراطي 
"GUST" ي��وس��ف ال��ق��ط��ان أن م��ا ح���دث م��ن م���ش���ادات ب��ي��ن ب��ع��ض ق��ي��ادي��ي 

الطلبة  اثر على تعرف  الديمقراطي  الوسط  القوائم في يوم حشد قائمة 
على مدى رقي طرح القائمة التي ولألسف تعرضت للظلم من خال قرار 
القوائم  لجميع  االنتخابية  اإلع��ام��ي��ة  الحمات  إزال���ة  الجامعية  اإلدارة 
وما  ح��دث  فيما  لها  ذن��ب  ال  الديمقراطي  ال��وس��ط  قائمة  ل��ك��ون  الطابية 
يؤكد هذا الكام اعتذار قياديي القائمة المستقلة وقائمة 1962 للوسط 

على تبعات ما حدث.

من جهته، أكد منسق القائمة المستقلة حامد البدر أن القائمة تسعى 
ولهذا  الجامعة  في  األول  الطابي  االختيار  تكون  ب��أن  جدارتها  إلثبات 
رفعت شعار "عقد من العطاء" طامحة أن تكمل العام العاشر وهي تتربع 
إنجازاتها  الخليج ألن  لرابطة طلبة جامعة  اإلداري��ة  الهيئة  مقاعد  على 
والمواقف على  التحركات  وأعمالها تتحدث عنها من خال سلسلة من 
في  أحقيتها  خالها  من  أثبتت  والوطني  واألكاديمي  الطابي  الصعيد 

تمثيل طاب وطالبات الجامعة.

في حين أعتبر مرشح رئاسة الرابطة من قبل قائمة 1962 علي كمال أن 
منهجية تصويت الطالب تتحسن ولكن لألسف تتعرض للتأثير من قبل 
بهدف  المنافسين  بعض  يستخدمها  التي  الخاطئة  الممارسات  بعض 
منافسيهم  ص��ورة  تشويه  خ��ال  م��ن  واخ��ت��ي��ارات��ه��م  الطلبة  على  التأثير 
القائمة  وأن  القائمة  ومؤيدي  أعضاء  على  واالعتداء  اإلشاعات  بث  عبر 
إلى  الطلبة، الفتا  للفوز وتلبية كل طموحات  الرغم من ذلك تطمح  على 
هذا  ستعكس  وال��ن��ت��ائ��ج  وف��ك��ره��ا  للقائمة  تقييم  تعتبر  االن��ت��خ��اب��ات  ان 
القبول الطابي مشيرا إلى أن القائمة في عمل متواصل إلثبات وجودها 
ال��خ��دم��ات ع���اوة على  أف��ض��ل  م��ن خ��ال متابعة ق��ض��اي��ا الطلبة وت��ق��دي��م 
وهي  للطلبة  تقدمها  اج��ت��ه��ادات  وه��ي  الوطنية  القضايا  ف��ي  المشاركة 

واثقة من حصد ثمارها من خال الثقة الطابية.
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100 دينار للمتدربني الطلبة في مشروع برنامج إعادة الهيكلة

املجدلي :  برنامج الهيكلة يبعث روح التحدي في الطلبة لدخول سوق العمل 
الكندري : الهيكلة تساهم في توجيه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص

للعلوم  الخليج  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
هيكلة  إع��ادة  برنامج  نظم  والتكنولوجيا 
للدولة  التنفيذي  والجهاز  العاملة  القوى 
ال��ل��ق��اء االرش�������ادي ل��م��ش��روع ت���دري���ب طلبة 
أقيم في مقرالجامعة  وال��ذي  صيف 2012، 
ب���م���ش���رف، وذل�����ك ب��ح��ض��ور ع����دد ك��ب��ي��ر من 
ب��رن��ام��ج الهيكلة  ف���ي ج���ه���از  ال��م��س��ؤول��ي��ن 

والطاب والطالبات . 

وب�����دأ األم���ي���ن ال���ع���ام ال��م��س��اع��د ل��ش��ؤون 
الهيكلة  إع���ادة  ف��ي برنامج  العاملة  ال��ق��وى 
ف���وزي ال��م��ج��دل��ي ال��ل��ق��اء اإلرش�����ادي ق��ائ��ا : 
دورت��ه  في  يقام  الطلبة  تدريب  إن مشروع 
ال����ع����اش����رة ب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ج���م���وع���ة م��ن 
شركات القطاع الخاص التي تدعم وتحقق 
اقتصاد  لبناء  المشتركة  الوطنية  أهدافنا 
وطني ودعم المشاريع التنموية المختلفة 

بسواعد وطنية.

ولفت المجدلي إلى إن المشروع يهدف 
إلى تحقيق العديد من األهداف التي تدفع 

الخريجين للعمل في القطاع الخاص، مما 
يثمر في بناء مجتمع فاعل من خال طلبة 
العلم الذين هم اساس بناء الدولة الحديثة 
إع��ادة  برنامج  إن  إل��ى  ومجتمعها، مشيرا 
الهيكلة حدد رسالته في تشجيع وتأهيل 
الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص، 
وب��ع��ث روح ال��ت��ح��دي ف���ي ن��ف��وس ال��ش��ب��اب 

لدخول سوق العمل وريادة أعماله.

وأوض������ح إن ال���م���ش���روع ي���وف���ر ل��ل��ط��اب 
ف��������رص ع���م���ل���ي���ة ل����ل����ت����دري����ب ف������ي م��خ��ت��ل��ف 
ال����م����ج����االت وت����ط����وي����ر م����ه����ارات����ه����م ب��ش��ك��ل 
ت��دري��ج��ي ل����زرع ال��ث��ق��ة ل��دي��ه��م وت��ح��ف��ي��زه��م 
ع��ل��ى االب������داع، داع���ي���ا ال��ط��ل��ب��ة إل���ى االل���ت���زام 
ب��ق��وان��ي��ن وم��واع��ي��د ال��ع��م��ل ل���دي ال��ش��رك��ات 
بشكل  والمساهمة  لهم  اختيارها  تم  التي 
فعال لاستفادة من تجربة العمل الحر في 
ال���ذي يتوافق  ال��ع��م��ل  إل���ى  ال��وص��ول  سبيل 
وبالتالي  ابداعاتهم  وتحقيق  ميولهم  مع 
تتحقق االهداف الوطنية لمشروع الهيكلة 

الوطني.

وأعرب المجدلي عن شكره للمسؤولين 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  في جامعة 
والشركات  االرش��ادي  اللقاء  إلستضافتهم 
ال���ت���ي س��اه��م��ت ف���ي دع����م م���ش���روع ت��دري��ب 
الطلبة والهيئة العامة للشباب والرياضة،  
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ال���ع���ام���ل���ي���ن ع���ل���ى ان���ج���از 
العاملة  ال��ق��وى  تنمية  إدارة  م��ن  ال��م��ش��روع 

ومن الخارج.

وم���������ن ج�����ان�����ب�����ه ب�����ي�����ن م������دي������ر م�����ش�����روع 
ت��دري��ب الطلبة ط���ارق ال��ك��ن��دري إن أه���داف 
ال���م���ش���روع ت��ك��م��ن ف���ي خ��ل��ق روح ال��ت��ح��دي 
وح���ب ال��ع��م��ل ل���دي ال��ش��ب��اب، وإب����راز أهمية 
الغير حكومية بما  ال��ج��ه��ات  ف��ي  ال��ت��دري��ب 
ل��ال��ت��ح��اق به  الخريجين وي��ؤه��ل��ه��م  ي��ح��ث 
م��س��ت��ق��ب��ا، وت��ه��ي��ئ��ة ال��ط��ل��ب��ة ن��ف��س��ي��ا وفنيا 
بصورة مبكرة مما يساعدهم على التوافق 
م����ع اح���ت���ي���اج���ات س������وق ال���ع���م���ل ب��ال��ق��ط��اع 

الخاص.
وأض����اف ال��ك��ن��دري إن ال��م��ش��روع يهدف 

ك��ذل��ك إل���ى ت��ق��وي��ة وب���ن���اء م���ه���ارات ال��ط��ال��ب 
وت����دع����ي����م ث���ق���ت���ه ب���ن���ف���س���ه، وت���م���ك���ي���ن���ه م��ن 
ال��ق��ط��اع الخاصة،  دخ���ول ب��واب��ة العمل ف��ي 
واالس���ت���ف���ادة م���ادي���ا ع��ب��ر ال��م��ك��اف��آت ال��ت��ي 
تقدم لتحفيزه للتدريب والعمل في القطاع 
ال��خ��اص، وأدب��ي��ا م��ن خ��ال ال��ح��ص��ول على 
ش��ه��اة خ��ب��رة م��ن ال��ج��ه��ة ال��ت��ي ي��ت��درب بها 

ميدانيا.

سيتقاضاها  التي  المكافأة  أن  وكشف 
دينار عن  مائة  الطلبة هي  من  المتدربين 
كل شهر تدريب حيث تصرف المكافأة عن 
كل شهر عمل بعد انتهاء مدة التدريب من 
اليوم األول من يوليو إلى اليوم الثاني من 
أرب��ع��ة  إن���ه سيتم خ��ص��م  أغ��س��ط��س، منبها 

دنانير عن كل يوم غياب من المكافأة.

وأك��د الكندري إن حق الطالب المتدرب 
من  االنسحاب  حالة  في  يسقط  بالمكافأة 
ال���دورة التدريبية مع ع��دم ج��واز االلتحاق 
أخ���رى، كما تسقط في  ب��أي دورة تدريبية 

ال���دورة أو االستبعاد من  ح��ال الفصل م��ن 
الدورة بتجاوز 20% من الوقت المخصص 
ل��ه��ا ح��ي��ث أن ع���دد س��اع��ات ال��ت��دري��ب تبلغ 
أربع ساعات إما صباحية أو مسائية ومدة 

التدريب شهر واحد فقط.

وألقى د.أيوب األيوب محاضرة بعنوان 
)مشتت الصواعق( وال��ذي أب��رز فيه اهمية 
التحديات خ��ال حياته،  االن��س��ان  يقبل  أن 
وان ي��ك��ون م��رن��ا م���ع م���ا ي��ج��ري م���ن ح��ول��ه 
م��ن أح���داث حيث يتقبل األم���ر ال��واق��ع دون 
إن  مبينا  ومعنويا،  نفسيا  عليه  تؤثر  أن 
شخصية االن���س���ان ت��ح��دد م��ا ه��ي م��واق��ف��ه 
وردود أف��ع��ال��ه م��ن ال��م��ت��غ��ي��رات ال��ت��ي تطرأ 

حوله.

وفي نهاية اللقاء قام مسؤولي برنامج 
الشركات والهيئات  الهيكلة بتكريم  إع��ادة 
ال���م���س���اه���م���ة ف����ي إن����ج����اح م����ش����روع ت���دري���ب 

الطلبة .

مختلفني أم متخلفني؟
روان أحمد الشريف

 نسمعها عندما 
ً
ه��ن��اك  ع��ب��ارة دائ��م��ا

نجد شخص رأية ال يتوافق مع رأي الذي 

يحاوره, و هي "هذا متخلف". لكن… هل 

 م��ا ب��ال��ف��رق ب��ي��ن االخ��ت��اف 
ً
ف��ك��رت ي��وم��ا

نفهم  ال  كلمات  نلفظ  دائ��م��ا  والتخلف؟ 

 و ن��ق��ول��ه��ا ل��م��ن حولنا 
ً
م��ع��ان��ي��ه��ا ج���ي���دا

 بما تعني .
ً
بدون التفكير فعا

تتحدث  ب���دأت  لنتخيل:  و  فلنفكر… 

مع غريب بموضوع مثير يشد انتباهك 

 مهتم بنفس الموضوع. 
ً
و وجدته أيضا

و ب��دأت عملية األخ��ذ والعطاء بالنقاش 

و تبادل اآلراء و وجدت أن رأيه يعارض 

رأي������ك ب����ش����ده. ه����ل س��ت��ف��ت��رض ب�����أن ه���ذا 

االنسان غير مثقف.. أم ستحترم رأيه و 

تحاول ان تفهم وجة نظره؟

شارككم  و  بينكم،  المناقشة  اكملت 

 ع�������ارض رأي 
ً
اح������د آخ�������ر. و ه����و أي����ض����ا

الشخص األول فاشتعل خاف بينهم و 

اطرح عليه بلقب "متخلف". اعتدنا على 

سماع هذه الكلمة. تكون موجهه لكل من 

ال يوافق رأي اآلخ��ر على أننا قد نسينا 

. المتخلف 
ً
م��ا تعني ه���ذه ال��ع��ب��ارة ح��ق��ا

رأي���ه ع��ن غيره.  م��ن اختلف   ليس 
ً
عقليا

بل هو حالة من ع��دم تكامل نمو خايا 

 mental" أنسجته.  نمو  توقف  أو  المخ 

."retardation

نسينا أن ال بأس لشخص أن يكون له 

رأي مختلف. عندما تجري محادثات بين 

الناس مع بعضها البعض ال يتواصلون 

و ال ي��ف��ه��م��ون ب��ع��ض ب��ش��ك��ل ك���ام���ل. في 

اللحظة التي يرون أن الطرف اآلخر لديه 

تغيير في الرأي أو ال يتفق مع كام اآلخر 

تثار ردّه فعل سلبية مثل االنتقاد وعدم 

االح���ت���رام.إذا ل��م تستطع نفع إن��س��ان فا 

تضره بكلمة سيئة تحبطه. أسوء الناس  

هو الذي يهين غيره.

ال��ن��اس  ن������درك أن  ن��ح��ن ب��ح��اج��ة ألن 

الذين يختلفون في طريقة التصرف أو 

التفكير أو التحدث أو اللبس عنا ليس 

ك��ل انسان  ب��ل ه��م مختلفين.  متخلفين. 

فريد من نوعه و اختافاتهم بتفكيرهم 

و  تعليمهم  مستوى  بسبب  لباسهم  و 

البيئه ال��ت��ي ن��ش��أوا ب��ه��ا. ال��ن��اس أشكال 

و أل��������وان. ع��ق��ول��ه��م ت��خ��ت��ل��ف، ت��رب��ي��ت��ه��م 

تختلف، أجسامهم و أذواقهم تختلف، و 

آراءهم تختلف. 

مختلفين،  الناس  أن جميع  صحيح 

ل���ك���ن ذل�����ك ال ي��ع��ن��ي ب���أن���ه���م م��ت��خ��ل��ف��ي��ن. 

م��ا تربت في  ال��ن��اس  أن 
ً
فلنتذكر جميعا

بيت واحد.
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"تمكني للشباب" تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء
د. روال دشتي: نتمنى أن يخرج املؤتمر بخارطة طريق تنقل االقوال إلى أفعال

أك����دت وزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون التخطيط 
وال��ت��ن��م��ي��ة ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس 
 " أن  ع���ل���ى  ال����دك����ت����ورة روال دش����ت����ي  األم�������ة 
ال���ح���ك���وم���ة ت��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق ان��ط��اق��ة 
ب���ال���م���ش���روع���ات ال���ص���غ���ي���رة وال��م��ت��وس��ط��ة، 
وه����ذا م���ا ي��س��ه��م ف���ي م��واج��ه��ة االخ���ت���االت 
ب���ه���ذه  اإلق�����ت�����ص�����ادي�����ة، ك���م���ا أن االه����ت����م����ام 
ال���م���ش���اري���ع م������درج ض���م���ن أه�������داف ال��خ��ط��ة 

اإلنمائية للدولة ".

وقالت د.دشتي التي مثلت سمو رئيس 
مجلس الوزراء في افتتاح مشروع "تمكين 
الشباب" الذي أقيم تحت رعاية سموه في 
ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 " أن��ه  الخليجية  اللؤلؤة  ونظمته مؤسسة 
يجب أن ندرك أهمية القطاع الخاص ونعي 
دوره في التنمية، وأن المشاريع الصغيرة 
ت��ح��ق��ق ن��ق��ل��ة اج��ت��م��اع��ي��ة للطبقة ال��وس��ط��ى 
ل��ي��س ن��اح��ي��ة ال��رف��اه وح��س��ب إن��م��ا تحويل 
إل��ى طبقة منتجة تساهم في  الطبقة  ه��ذه 
ال��ق��وم��ي للمجتمع وأي��ض��ا  ال��دخ��ل  ت��دع��ي��م 

توفير مصدر دخل جديدا لألفراد ".

وذك�����رت د.دش���ت���ي م��م��ث��ل��ة س��م��و رئ��ي��س 
م��ج��ل��س ال����������وزراء أن " ال��������دول ت���رك���ز ع��ل��ى 
لمساهمتها  ن���ظ���را  ال��ص��غ��ي��رة  ال��م��ش��اري��ع 

وزي���ادت���ه���ا ف���ي ال���دخ���ل ال��ق��وم��ي واإلن���ت���اج، 
وي���أت���ي ه����ذا ال���م���ش���روع وال���م���ؤت���م���ر ودول 
ال���ع���ال���م ت��م��ر ب��م��رح��ل��ة اق��ت��ص��ادي��ة ط��اح��ن��ة 
ب����ال����م����ش����اري����ع  ض����ال����ت����ه����ا  دوال  ووج������������دت 

الصغيرة والمتوسطة ".

ولفتت د. دشتي الي أن " الشباب يشكل 
ما نسبته أكثر من خمسة وستين بالمئة 
م����ن ال��م��ج��ت��م��ع م����ا ي��ج��ع��ل��ن��ا ك��ح��ك��وم��ة م��ن 
واجبنا ان نتخطي كل التحديات الحتضان 
ال��ش��ب��اب لنصل ل��إلص��اح��ات اإلق��ت��ص��ادي��ة 
وتحقيق  رعايتهم  من خال  واالجتماعية 
أهدافهم " مؤكدة أن " هذا المؤتمر يتناول 
وهو  المستدامة  للتنمية  الفقري  العمود 
المحور الرئيسي للخطة اإلنمائية للدولة 

."
وأم��ل��ت د . دش��ت��ي ف��ي خ��ت��ام كلمتها أن 
تنقل  طريق  بخارطة  المؤتمر  ه��ذا  يخرج 

األقوال إلى دائرة األفعال.

وق����ال رئ��ي��س م��ؤت��م��ر "ت��م��ك��ي��ن ال��ش��ب��اب" 
ع��ل��ي االب���راه���ي���م " اخ���ت���رن���ا ال���ش���ب���اب ألن��ه��ا 
ش��ري��ح��ة ت��م��ث��ل أك���ث���ر م���ن خ��م��س��ة وس��ت��ي��ن 
بالمئة من المجتمع فضا عن ما تحملة من 
آم��ال ولديها من طاقة وحماس يحتاجان 
ل��ت��وج��ي��ه وارش�����اد ل��ص��ق��ل ش��خ��ص��ي��ة ال��ف��رد 

وبناء جيل شبابي واعد ".

وذك������ر االب����راه����ي����م " م����ا ت��م��ي��زن��ا ب����ه ف��ي 
ال��م��ؤت��م��ر أن��ن��ا ع��ززن��ا ال��ج��ان��ب العلمي في 
الباد  ف��ي  التنمية  لقضايا  الشباب  نظرة 
واق��ع  إل��ى  التوصيات  أن تتحول  " متمنيا 
م��ل��م��وس ش���اك���را ف���ي ال���وق���ت ذات�����ه ك���ل من 

ساهم في إنجاح المؤتمر.

وأكد ممثل شركة زين لإلتصاالت وليد 
الخشتي أن " شركة زين حريصة على دعم 
ال���ش���ب���اب ورع���اي���ت���ه���م ك��م��ا أن���ه���ا تخصص 
الشبابية  ال��ط��اق��ات  ل��دع��م  خ��اص��ة  ميزانية 
 " انطاقا منها للقيام بدورها المجتمعي 
الفتا إلى أن " كثير من المشاريع هي التي 
تدعمها ش��رك��ة زي��ن وف��ي ه��ذا ال��ع��ام هناك 
المشاريع، ومستمرون في هذا  الكثير من 
ال���دع���م وه����و واج����ب ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��اه ال��ش��ب��اب 

الذين يشكلون مستقبلنا ".

وأس��ت��م��رت ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ؤت��م��ر ل��م��دة 4 
أي���ام م��اب��ي��ن م��ح��اض��رات وح��ل��ق��ات نقاشية 
تركزت على االقتصاد والطاقة شارك فيها 
نخبة من رواد التخصصات باإلضافة الى 
ورشتي عمل اقيمت ألول م��ره في الكويت 

على يد أفضل الجامعات العالمية .

منحة أمريكية يستفيد منها 50 مشاركًا من الشباب الكويتي 

د. حسن الصادي: البرنامج يمنح الطلبة القدرة على توظيف مفاهيم القيادة
ن����ظ����م����ت ج�����ام�����ع�����ة ال�����خ�����ل�����ي�����ج ل���ل���ع���ل���وم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م���ؤت���م���را ص��ح��ف��ي��ا ح���ول 
استضافتها لبرنامج تأهيل القادة الكويتي 
KLM المنبثق من مبادرة الشراكة األميركية 
ل������وزارة  ال���ت���اب���ع���ة   MEPI ال����ش����رق أوس���ط���ي���ة
ال���خ���ارج���ي���ة االم���ري���ك���ي���ة، وال�������ذي ي��س��ت��ه��دف 
ت����دري����ب ال����ش����ب����اب ع���ل���ى م�����ه�����ارات ال���ق���ي���ادة 

وتطبيقها على أرض الواقع.

وأك��������د م����دي����ر ب����رن����ام����ج ت���أه���ي���ل ال����ق����ادة 
العلوم  كلية  ف��ي  واألس���ت���اذ   KLM الكويتي
االداري���ة في جامعة الخليج د.ج��ون هايس 
ي��ش��ك��ل��ون مستقبل  ال��ق��ي��ادي��ي��ن ه���م م���ن  أن 
األم����م ألن��ه��م ي��م��ل��ك��ون ال���ق���درات ال���ازم���ة في 
التطوير  نحو  ونقلهم  الناس  على  التأثير 
وال���ت���ن���م���ي���ة ف����ي ح���ي���ات���ه���م، م���ش���ي���را إل������ى أن 
ال��م��ج��ان��ي وال�����ذي سينطلق   KLM م��ش��روع
 4 المقبل سيتضمن  نوفمبر   7 ت��اري��خ  ف��ي 
المشاركين  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ستعمل  ح��ل��ق��ات 
فيها العديد من المهارات القيادية الازمة 
المتمرسة،  القيادية  الشخصية  في تكوين 
الطلبة بصفات  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  وس��ت��ح��رص 
الشخصية القيادية ومدى أهمية أن يمتلك 
ال��م��رء مثل ه��ذه الصفات وتأثير ذل��ك على 

النفس والمجتمع.

وب��ي��ن��ن د.ج����ون أن ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج متاح 
لجميع ال��ش��ب��اب وال��ف��ت��ي��ات ال��ذي��ن ت��ت��راوح 
أعمارهم ما بين 17 – 24 عاما،  كما يمكن 
للراغبين بالمشاركة في البرنامج التسجيل 
من خال الموقع االلكتروني لهذا المشروع 
 ،www.kuwaitleadershipmastery.com

ك��م��ا ي��وف��ر ال��م��وق��ع ال��ع��دي��د م��ن المعلومات 
الهامة الخاصة بهذا البرنامج.

ب�����دوره أوض����ح د.ح���س���ن ال���ص���ادي م��دي��ر 
المستمر  والتعليم  المهني  التطوير  مركز 
أن أي أمة إذا أرادت أن ترتقي فهي بحاجة 
بكافة  المتسلحين  ال��ق��ي��ادي��ي��ن  وج����ود  إل���ى 
ال�����م�����ه�����ارات ال�������ازم�������ة، الف����ت����ا إل�������ى أن ه����ذا 

القدرة  الطلبة  سيمنح  التدريبي  البرنامج 
بالقيادة  المتعلقة  المفاهيم  توظيف  على 
على أرض ال��واق��ع وذل���ك ف��ي سبيل تطوير 
المجتمع، مشددا على ض��رورة تنظيم مثل 
هذه الدورات واستهدافها لشريحة الشباب.

من جهته أكد الملحق الثقافي في سفارة 
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة ج����وول ت��ود 
بوللوك أن مبادرة الشراكة االميركية الشرق 
أوس��ط��ي��ة ح��رص��ت ع��ل��ى م��س��اع��دة وت��دري��ب 
ودع����م ال��ج��م��اع��ات واالف�������راد ال��س��اع��ي��ن بكل 

جهد إلى تحقيق تغيير إيجابي في منطقة 
ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا، مبينا أن 
ه��ذه ال��م��ب��ادرة تعمل ف��ي 18 ب��ل��دا وإقليما، 
عبر شراكات مع منظمات المجتمع المدني، 
والرواد في المجتمع، والنشطاء من الشباب 
والنساء، ومجموعات القطاع الخاص لدفع 
جهودهم االصاحية، الفتا إلى أن المبادرة 
تتبع االس��ل��وب ال��ت��ص��اع��دي ال���ذي ي��ب��دأ من 
القاعدة الشعبية لاستجابة المباشرة إلى 

المصالح واالحتياجات المحلية.

وأش����ار ج����وول أن ال��م��ب��ادرة نشطت في 
منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا منذ 
عام 2002، وساهمت بأكثر من 600 مليون 
م��ش��روع تديرها  ع��ن 1000  يزيد  لما  دوالر 
م��ك��ات��ب ال���م���ب���ادرة ف���ي واش��ن��ط��ن، وت��ون��س، 
وأب���و ظ��ب��ي، مبينا أن محطة ال��م��ش��روع قد 
رست خال هذه الفترة في الكويت وتحديدا 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  في 
بغية تعليم وتشجيع الطلبة على االلتحاق 
ب��ال��ب��رن��ام��ج ال���ت���دري���ب���ي ال��م��ه��ت��م ب��م��ه��ارات 

القيادة.
والتعليم  المهني  التطوير  م��رك��ز  وك���ان 
ال���م���س���ت���م���رف���ي ج����ام����ع����ة ال���خ���ل���ي���ج ل��ل��ع��ل��وم 
اتفاقية مع مبادرة  وق��ع  قد  والتكنولوجيا 
ال��ش��راك��ة ال��ش��رق اوس��ط��ي��ة ال��ت��اب��ع للواليات 
الشراكة  وف��د  بحضور  االمريكية  المتحدة 
ال���������ذي ح����ض����ر خ���ص���ي���ص���ا ل���ت���ق���دي���م م��ن��ح��ة 
تدريبية لمدة عام دراسي كامل حول القيادة 
االداري�����ة وت��ط��وي��ر ال��م��ش��اري��ع وال��ت��ي وقعت 

بمقر الجامعة في مشرف .

وص����رح ط����ارق ع��دن��ان ال��ح��س��ن م��س��ؤول 
م��رك��ز  ف����ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  االداري  ال���ت���ط���وي���ر 
ال��م��ه��ن��ي وال��ت��ع��ل��ي��م المستمر في  ال��ت��ط��وي��ر 
أن  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 
ق��د اتفق  المركز ممثا ع��ن جامعة الخليج 
مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطيه التابع  
من  األمريكيه  المتحده  ال��والي��ات  لحكومة 
الجامعه مؤخرا  زار  ق��د  اداري   وف���د  خ���ال 
ل��م��دة ع���ام دراس���ي  ت��دري��ب��ي��ه  لتقديم منحة 
ك���ام���ل ل���ع���دد 50 ط��ال��ب��ا وط���ال���ب���ة م���ن دول���ة 
الكويت وذلك حول القيادة االداريه وتطوير 
المشاريع. يذكر أن المنحة تأتي من خال 
التعاون البناء نحو رؤي��ة مجتمعية تعمل 
ع��ل��ى اك��ت��س��اب ال��م��واط��ن ال��ك��وي��ت��ي م��ه��ارات 

تؤهله للقيادة االداريه وتطوير المشاريع.

واض��������اف ال���ح���س���ن أن ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي دول����ة ال��ك��وي��ت 
دائ���م���ا س��ب��اق��ه ف���ي ك���ل م��اي��خ��دم م��ؤس��س��ات 

المجتمع المدني الكويتي , مشيرا الى انه 
سوف نقوم على اختيار 50 طالبا و طالبه 
ل��ل��م��ن��ح��ه وذل�����ك وف���ق���ا ل���ل���ش���روط وال���ق���واع���د 
المتبعه حتى يشمل االختيار أكبر شريحه 
من الشباب الكويتي في المجتمع , ستبدأ 
مرحلة التأهيل الختيار الطلبه في منتصف 
يوليو الى نهاية اغسطس و يبدأ البرنامج 

فعليا في سبتمبر 2012 .

 علما بان التقديم والتواصل والتسجيل 
على المنحة سيكون مع طارق الحسن مدير 
العاقات العامه لهذا المشروع داخل دولة 

الكويت .

د. حسن الصادي

د. هايس مرحبا بالملحق االمريكيطارق حسن
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ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��دراس��ي  ل��ل��ع��ام  المستجدين  للطلبة  ت��ن��وي��ري��ا  ل��ق��اءا 
الجامعة  رئ��ي��س  ن��ائ��ب  م��ن  ك��ل  ب��ح��ض��ور   ،2013/2012
ل��ل��ش��ؤون االداري������ة وال��م��ال��ي��ة د.ف���ه���د ال���زم���ي���ع، ون��ائ��ب 
االكاديمية د.صباح  للخدمات  الخليج  رئيس جامعة 
القدومي، ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
ف��ي  ال���ع���ل���وم واآلداب  ك��ل��ي��ة  ك������وك، وع���م���ي���د  د.روب��������رت 
الجامعة د.علي أنصاري، وعميد كلية العلوم االدارية 

د. لي كالدويل، ود.محمد الثويني.

في البداية، أكد د.فهد الزميع أن سعي الطالب نحو 
النجاح ال بد وأن يبتنى على قواعد مهمة، من بينها 
رضى الوالدين وطاعتهم التي ال جدل بأنها ستمنح 
الطالب الدفعة المعنوية الكبيرة نحو تحقيق أهدافه 
الطالب  أن يخلص  أهمية  إلى  باإلضافة  وطموحاته، 
ال��دراس��ي، ويكون  ف��ي تحصيله  الجد واالج��ت��ه��اد  ف��ي 

مهتما كثيرا في تحصيل المعرفة واالستفادة منها.

وش�����دد ال���زم���ي���ع ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م ال���وق���ت ل��دى 
الطالب الجامعي، فمن خال ذلك يكون الطالب دائما 
على استعداد أفضل في أي تحد قد يواجهه، كما يجب 
ال��ح��رص ع��ل��ى االول���وي���ات واالص�����رار ع��ل��ى تحقيقها، 
الف��ت��ا ال���ى أن ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج س��ت��ك��ون ب��ي��ئ��ة م��م��ي��زة 
الجامعة  وأن  سيما  ال  الطالب  ق��درات  وتطوير  لنمو 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ال���دراس���ي ب��ت��ن��ظ��ي��م االن��ش��ط��ة 
والفعاليات الهادفة التي من شأنها تكوين شخصية 
ال��ط��ال��ب، م��ن��اش��دا ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أول��ي��اء االم���ور ب��أن 

يلعبوا دورهم المرجو في مساعدة أبنائهم. 

م����ن ج���ان���ب���ه، أك�����د ن���ائ���ب رئ���ي���س ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
ال��ق��دوم��ي أن الطلبة  ل��ل��خ��دم��ات االك��ادي��م��ي��ة د.ص��ب��اح 
أمانة في أعناقنا وسنتابعهم بكل حرص وجهد  هم 
والخبرات  المهارات  فيهم  نكّون  أن  أج��ل  من  مخلص 
ال��ن��ظ��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ال���ازم���ة ال��ت��ي س��ت��س��اع��د ب��ا شك 
أن  إلى  المجتمع والباد بشكل عام، الفتا  في نهضة 
االدارة الجامعية في جامعة الخليج أبوابها مفتوحة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة وأول���ي���اء أم���وره���م وذل����ك ف��ي س��ب��ي��ل أن ي��ك��ون 
الطالب أكثر استقرارا وثباتا في مسيرته االكاديمية 

في الجامعة.

ب��������دوره، ب������ارك ن���ائ���ب رئ���ي���س ال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ش��ؤون 
بجامعة  التحاقهم  للطلبة  كوك  د.روب��رت  األكاديمية 
والقوانين  باللوائح  التقيد  إلى  إياهم  داعيا  الخليج، 
وبلوغ  الجامعية  مسيرتهم  في  النجاح  لهم  ،متمنيا 

أهدافهم في سبيل النهضة بالمجتمع.

وتحدث عميد كلية االداب والعلوم د.علي أنصاري 
عن أهمية  أن يتسلح الطالب بالمهارات العلمية أثناء 

تواجده في الجامعة، مشيرا إلى أن الطالب الجامعي 
ال بد وأن يحمل رؤي��ة ورسالة من أجل يستشعر أنه 
يسير على جادة الصواب، الفتا إلى أن سعي الطالب 
لما يريد أفضل من أن ينتظر اآلخرين أن يجلبوه له.

ب�����دوره، أوض����ح د.م��ح��م��د ال��ث��وي��ن��ي أن ال��ك��ث��ي��ر من 
دراستهم  ف��ي  ب��االص��ل  مجبورين  ي��ك��ون��وا  ق��د  الطلبة 
من  ال��م��خ��رج  أن  مبينا  معينة،  ج��ام��ع��ة  أو  لتخصص 
ه����ذه ال��م��ش��ك��ل��ة ت��ك��م��ن ف��ي��م��ا أس��م��ي��ه ق���اع���دة "ال��ط��ال��ب 
هذا  استحق  ق��د  أن��ه  سيجد  طبقها  ان  ال��ت��ي  الشعلة" 
إذ  يريد،  الذي  الوجه  اختياره على  التخصص وجاء 
إال  تصنع  أن  يمكن  ال  الجامعية  الطابية  الحياة  أن 
ف��ال��ط��ال��ب ه��و المتغير وم��ن  ال��ط��ال��ب نفسه  م��ن خ��ال 
خ���ال ت��ع��اط��ي��ه م��ع ال���واق���ع يستطيع أن ي��غ��ي��ر م��ن أي 

سلبية قد يواجهها.

ول���ف���ت ال���ث���وي���ن���ي أن ال���ط���ال���ب خ�����ال دراس�����ت�����ه ف��ي 
الجامعة بإمكانه أن يجعل هذه الفترة ممتعة ونافعة، 
ف��إذا  وغ��م��ا،  هما  يجعلها  أن  آخ��ر  بأسلوب  وبإمكانه 
أراد الطالب أن يكون شعلة في دراسته فا بد أن  ما 
يهتم باخاقه ودينه، مبينا في هذا االتجاه أن الحرم 
الجامعي له خصوصيته واحترامه فالجامعة ليست 
مكانا للتسوق، بل هي عبارة عن قاعة ودرس ويجب 
التعلم والب��د أن يكون  أن يكون هدفي األس��اس��ي ه��و 

الطالب يعلم كل شيء في تخصصه.

باللوائح  الطلبة  تقيد  إلى ض��رورة  الثويني  ونوه 
وال��ن��ظ��م ال��ج��ام��ع��ي��ة، الف��ت��ا ان���ه م���ن ال��م��ع��ي��ب أن ي��ق��ول 
االستاذ لتلميذه بأن يحرص على الحضور في قاعة 
له وم��ا عليه في  الطالب ما  أن معرفة  ال��درس، مؤكدا 
الجامعة سيسهل عليه الكثير من االم��ور من أجل أن 
يحظى بحياة جامعية أفضل، مع ض��رورة أن يعتمد 
يهمه  ما  عن  والسعي  السؤال  في  نفسه  على  الطالب 

بدال من سؤال المجاميع الطابية االخرى.

من جانبه، رحب عميد كلية العلوم االداري��ة د. لي 
اختاروا جامعة  الذين  المستجدين  بالطلبة  كالدويل 
مستقبلهم  ل��ب��ن��اء  ال��م��ه��م��ة  محطتهم  ل��ت��ك��ون  ال��خ��ل��ي��ج 
تتمتع  الخليج  ج��ام��ع��ة  أن  مبينا  وال��ع��م��ل��ي،  العلمي 
مختلف  من  التدريس  هيئة  أعضاء  من  مميز  بطاقم 
أن��ح��اء ال��ع��ال��م وه��و االم���ر ال���ذي سيساهم ف��ي تطوير 
أهدفاهم  بلوغ  أج��ل  من  ومساعدتهم  الطلبة  مهارات 
ال���ت���ي ي���رم���ون إل���ي���ه���ا، م���ش���ددا ع��ل��ى أه��م��ي��ة أن ي��أخ��ذ 
الطالب العملية الدراسية بمحمل الجد والمثابرة في 
أو  االه��م��ال  ع��دم  م��ع  اليومية  ال��دراس��ة  اداء متطلبات 
واجباته  ت��أدي��ة  ف��ي  تتمثل  التي  ل��ألول��وي��ات  التأجيل 
النجاح  أفضل ص��ورة، متمنيا في ختام حديثه  على 

والتوفيق لجميع الطلبة في ربوع جامعة الخليج.

 خالل اللقاء التنويري للمستجدين

د. فهد الزميع: الجامعة بيئة مميزة لنمو وتطوير قدرات الطلبة



Gulf University for Science & Technology - Issue 22 - October 2012

GUST Annual Orientation Day 2012
versity life and way of think-
ing will shape and determine 
how their time and experi-
ence at GUST is spent. He 
also talked about how the 
importance of attendance 
and how students should fo-
cus on their education dur-
ing these years. 

GUST Students Association 
committee members led teh 
freshmen on a campus-wide 
tour. GUST succeeded in 
welcoming its newest stu-
dents to their new home, 
answering their questions, 
and making them familiar 
with the campus that they 
will  be spending the next 
four years in. GUST wishes 
its students the best of luck 
in their studies and hopes to 
assist the students in every 
way they can even after 
graduation.
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GUST Times November 2012 Calendar of Events

*Notice: Events above were last updated on 2/10/2012, for the latest events please visit the Office of Student Life.

GUST welcomed its 10,000th 
applicant this summer!

GUST Twitter Accounts 
to follow!

@GUST_Official

@GustMediaClub

@GustPhotography

@TalentClubGUST

@SportsclubGUST

@Al_Rawafed

@ifcgust

@iGiveKwt

@ExpressionsSoc

@GUSTVOICE 

@SA_GUST

@GUSTsu

@DC_Gust

@group1962

@MOSTAQILLA_GUST

@GUSTVisualCom

@RuwwadBC

@Trolley_kw
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Breast Cancer Awareness Month

Hawraa Khalfan

Every year during the month of Octo-

ber, Breast Cancer Awareness campaigns 

are held worldwide in order to spread 

consciousness about Breast Cancer. Breast 

Cancer is the most occurring cancer in wom-

en, and affects approximately one million 

women each year and a pink ribbon is worn 

in support of Cancer Awareness Month and 

is a huge symbol of strength to the women 

suffering from Breast Cancer worldwide. 

People must be aware of how to prevent 

Breast Cancer from occurring, and then they 

would be building a healthier future for 

themselves. Women and men everywhere 

should be aware of preventative measures 

for Breast Cancer and in some cases, foods 

one eats daily may help in preventing the 

disease. Commonly doctors suggest an in-

crease in the intake of fruits and vegetables 

in one’s daily meals because those are the 

most important foods that may prevent all 

types of diseases, Breast Cancer being one 

of them. Examples of these foods are veg-

etables such as broccoli, cabbage, brussel 

sprouts, cauliflower, and spinach, which are 

very important in the daily intake for wom-

en as a preventative measure.  Other than 

fruits and vegetables, very important and 

unexpected foods are salmon and sardines, 

both of which prevent Breast Cancer and 

help the body respond to chemotherapy for 

the women who are fighting the disease. 

Other than food intake, doctors advise 

women to control their weight by exercis-

ing daily. Obesity puts people at a greater 

risk for many diseases not only Breast Can-

cer. Further advice from doctors in order 

to detect Breast Cancer early includes ex-

aminations for lumps, and it is suggested 

that women do a breast self-exam after the 

age of 20, and yearly mammograms after a 

woman reaches 40 years old. Thirdly, a clini-

cal breast exam should be done every three 

years for women in their twenties and thir-

ties, but yearly for women in their forties. 

These prevention methods are all organic 

and would help a person sustain a healthy 

lifestyle for years to come. 

GUST MBA organize Case Writing Workshop
The Gulf University for Science and Technology 

)GUST( MBA program department, organized a two-

day Case Writing Workshop for GUST professors. The 

goal of the workshop was to enable each participant 

to write an original, field-based, case ready for release 

and a preliminary teaching note. 

The course was attended by 20 of GUST’s MBA 

professors who were asked to commit, full time, to 

the individual, small and large group sessions in the 

workshop. The lectures were conducted by Professor 

Michiel R. Leenders of Richard Ivey School of Business.
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GUST opens first Physics Lab on campus

The Gulf University for Science 
and Technology )GUST( proudly an-
nounced the opening of its first Physics 
Lab on its Mishref campus. The inaugu-
ration event was attended by GUST’s 
Vice President for Academic Affairs, 
Dr. Robert Cook, Dean of the College 
of Arts and Science, Dr. Ali Ansari, the 
Head of the Mathematics and Natural 
Sciences Department, Dr. Mohamed 
Musa and A. M. Al-Rifae Library Direc-
tor, Mrs. Shobhita Kohli, faculty and 
students. 

Dr. Cook noted that the opening of 
the physics laboratory is an essential 
step moving towards the engineer-
ing program GUST is hoping to open 
soon. Following Dr. Cook’s remarks, 
the physics lab instructor, Mrs. Naila Al-
Essawi, led the attendees on a tour of 
the lab and gave a live demonstration 
of the Centripetal Force experiment. 

GUST releases ‘EXCELSIOR 2012’
GUST released its annual publication Excelsior 2012, 

in the A. M. Al-Refai Library on Monday, October 1, 

2012. The event was inaugurated by Dr. Robert Cook; 

the Vice President for Academic Affairs and organized 

by the Library in coordination with the Excelsior Com-

mittee members. Dr. Lee Caldwell, Dean for College of 

Business Administration, Excelsior members, Faculty, 

Excelsior contributors, and Library staff were amongst 

the few present for the event. 

In his speech, Dr. Robert Cook highlighted that GUST 

was celebrating its 10th anniversary and Excelsior was 

releasing its 6th Volume the same year. He remarked 

on how impressive the latest edition of Excelsior was 

and thanked the contributors for their brilliant work. 

He especially thanked, Mrs. Shobhita Kohli the chair-

person of the Excelsior Committee, and the Committee 

members: Dr. Kameleddine Benameur Dr. Janet Test-

erman, Mrs. Amani Gaber, and Ms. Marwa Marafie. 

Dr. Cook appreciated the endeavors of the Commit-

tee members in producing a successful publication 

as Excelsior and expressed his wish of having a larger 

volume produced in the coming year. Concluding his 

speech, Dr. Cook said, “Excelsior is an important output 

of our achievements at GUST and we must encourage 

such flair”. The speech was followed by the ribbon cut-

ting ceremony conducted by Dr. Robert Cook and Mrs. 

Shobhita Kohli. Soon after, sweets along with Excelsior 

copies were distributed.

Excelsior, a GUST publication is released annu-

ally and is intended for a wide distribution on campus 

while limited copies are also distributed off campus. 

The publication represents the vision our faculty, stu-

dents, and staff hold whilst indicating that they belong 

to the same cohesive institution. Excelsior aims to en-

hance the University’s attempt in supporting its creativ-

ity and innovation. 

GUST released its annual publication Excelsior 2012, 

in the A. M. Al-Refai Library on Monday, October 1, 

2012. The event was inaugurated by Dr. Robert Cook; 

the Vice President for Academic Affairs and organized 

by the Library in coordination with the Excelsior Com-

mittee members. Dr. Lee Caldwell, Dean for College of 

Business Administration, Excelsior members, Faculty, 

Excelsior contributors, and Library staff were amongst 

the few present for the event. 

In his speech, Dr. Robert Cook highlighted that GUST 

was celebrating its 10th anniversary and Excelsior was 

releasing its 6th Volume the same year. He remarked 

on how impressive the latest edition of Excelsior was 

and thanked the contributors for their brilliant work. 

He especially thanked, Mrs. Shobhita Kohli the chair-

person of the Excelsior Committee, and the Committee 

members: Dr. Kameleddine Benameur Dr. Janet Test-

erman, Mrs. Amani Gaber, and Ms. Marwa Marafie. 

Dr. Cook appreciated the endeavors of the Commit-

tee members in producing a successful publication 

as Excelsior and expressed his wish of having a larger 

volume produced in the coming year. Concluding his 

speech, Dr. Cook said, “Excelsior is an important output 

of our achievements at GUST and we must encourage 

such flair”. The speech was followed by the ribbon cut-

ting ceremony conducted by Dr. Robert Cook and Mrs. 

Shobhita Kohli. Soon after, sweets along with Excelsior 

copies were distributed.

Excelsior, a GUST publication is released annu-

ally and is intended for a wide distribution on campus 

while limited copies are also distributed off campus. 

The publication represents the vision our faculty, stu-

dents, and staff hold whilst indicating that they belong 

to the same cohesive institution. Excelsior aims to en-

hance the University’s attempt in supporting its creativ-

ity and innovation. 

KISR Communication Conference

Library Director visits UMSL Library
As an initiative to Professional Development, the 

Library Director Mrs. Shobhita Kohli made a 5-day 

visit to the Thomas Jefferson Library, University of 

Missouri and St. Louis, US. 

During the visit Mrs. Kohli met with the Dean of 

the Library Christopher Dames and the other library 

team members and actively engaged in discussions 

with them to learn and exchange ideas on current 
trends and services in the Library. The Professional 
Development Program included a range of impor-
tant areas such as: Library Instruction assessment, 
Youtube, Animation, and Copyright, Outreach Pro-
gram and Presentation, eReserves, OMS, and MO 
space, Cataloguing and Collection Development, 
Reference Process, and more.

Mrs. Kohli on request delivered a presentation to 
the team at UMSL, giving them an overview of the 
A. M. Al-Refai Library, its services, and resources. The 

presentation was not just well received but much 

appreciated too.  The team was impressed by the 

work being done at this end and appreciated Mrs. 

Shobhita Kohli for her enthusiasm and commit-

ment to the Library. 

Reminiscing about her visit Mrs. Shobhita Kohli 

says, “It was a wonderful experience. I met so 

many generous and professional librarians who 

are so passionate about their work, and the fu-

ture of the Library community is general.”

Ms. Shobhita with Dr. Glassman & Mr. Dames
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Al Neerah Al Duwaisan
English Literature 
CGPA 3.12
GUST Summer Schol-
arship Student to FIU
Summer 2012
Classes Attended: 
19th Century British 
Literature and Periods 
in American Literature 

“My experience at Florida International 
University was a dream come true. It was the 
most overwhelming, exciting, and challenging 
experience; yet, I made it through all. Over the 
summer, I have become much more mature, in-
dependent, responsible, and most importantly, 
self-confident. I learnt many things within my 

academic field that improved my knowledge 
and skills in literature. I now have a greater 
understanding and appreciation of my major. 
I gained a great base of communication, de-
veloped my knowledge and learned to work 
quickly and efficiently making me into a bet-
ter and hardworking student. Not only did I 
improve academically, but I improved as a per-
son. This experience helped me become more 
social, patient, and independent. Also, I got to 
experience living on my own while overcom-
ing my homesickness. It was an opportunity 
that forced me to rely on myself for everything 
which was very challenging and empowering 
at the same time. I am so happy that I was able 
to take the challenge, overcome all the difficul-
ties, enjoy myself and grow along the way. It 
was an honor to represent GUST at FIU and it was 
an experience not to be forgotten.”

Madiha Iqbal 
Accounting 
CGPA 3.94
GUST Summer Scholar-
ship Student to FIU
Summer 2012
Classes Attended: 
Intermediate Finance 
International Market-
ing

“My overall experience was great and I had 
no regrets about going to FIU. It was one memo-
rable summer with my friends and I learnt a 
lot, not only about how it was like to be away 

from your parents but also about some tiny is-
sues that you ignore in your life because your 
parents are always there to take care of them. 
It was an educational, emotional, cultural and a 
social experience that was enough to groom our 
reactions towards life. I learnt a lot! And I will 
never forget the time I spent at FIU.. I strongly 
recommend each individual at GUST to go and 
experience how the other half of the world is 
living. I personally want to thank GUST for ap-
preciating my academic performance by giving 
me such an encouraging opportunity. Unfortu-
nately it’s only once in a life time, actually once 
in your academic life when you come across such 
a great experience, but at least I lived it once.”

Adnan Tariq 
Mohammed Ali 
Finance CGPA 3.93
GUST Summer Scholar-
ship Student to FIU
Summer 2012
Classes Attended: 
Intermediate Finance 
Geology

“The day when I 
embarked on my jour-

ney to start my summer exchange program at 
FIU was a huge landmark in my life.  Never be-
fore did I travel so far without my family that’s 
why I had an awkward feeling which was a mix-
ture of excitement and anxiety. The thought of 
living on my own for a month and half was a 
bit worrying, but all these feelings of anxiety 
vanished as we landed on Washington Dulles 
International Airport.  What I learned from my 

tour was that doing a study exchange can be 
an uphill struggle: to leave home and family 
behind, to take care of yourself on your own, 
etc. As an undergraduate, a study exchange ex-
perience is very valuable. I learned something 
from each mistake I made and each obstacle I 
encountered. This was a good time to explore 
my talents and interests by putting words into 
action. The most important thing is to act, and 
not be afraid of making mistakes.  Although I 
had only been in Florida for a month and a half 
but feel that I have gained a lifetime experience. 
I hope that the rest of my year will be just as 
wonderful and that this inspires other potential 
exchange students to take up this opportunity 
offered by our beloved GUST.   I would really like 
to thank GUST for providing me with this op-
portunity and opened a whole new world for 
me. These memories will always remain with me 
to be cherished.”

Nada Al-Gharabally 
Accounting CGPA 3.62
GUST Summer Scholar-
ship Student to FIU
Summer 2012
Classes Attended: 
Intro to Earth and 
Science 
International Marketing

“Success in life doesn’t come that easily, it 
needs taking risks and chances that will change 

a person’s path. I took my own risks and never 
regretted any of them. All of them helped in 
building my personality and enhancing my own 
independency and self-confidence. A couple of 
months ago, I took one of the steps towards 
preparing my own career. My university, Gulf 
University for Science and Technology )GUST( 
rewarded me by providing a summer course 
scholarship at Florida International University 
)FIU(. It truly revealed a lot of new traits in me 
that I didn’t even think of. I cooperated with the 
changes through the trip, and tried as much as 
possible getting through the waves.”

Rafah Al Sabah 
MIS 
Non-Scholarship GUST 
Summer Student to FIU
Classes Attended:
Intro to Ethics and 
Database Applications

“One of the best things in life is to try something 
new, go on an adventure and get an experience. I 
like to explore and get to know different cultures 
and people and to study in the states was a great 
way to achieve that goal. So I decided to take this 
opportunity as soon as I knew about the FIU sum-
mer program. My professors at FIU were very friend-
ly and explained everything clearly of the course 
material. They were also very helpful when I had 

questions or doubts. One of my professors had a 
group project assigned to the class so I got to know 
some of the students there, and both classes had 
mixed nationalities and cultures. On the weekends 
we spent time outside at the malls, Miami Beach, 
the zoo, and sea aquarium and planned a trip to 
Orlando and Washington. In our free time we made 
sure to check out all the tourist spots and have fun. 
Miami is a fun place to be and as my first time going 
there it was perfect I really loved it. I also had an 
international driver’s license so my parents advised 
me to rent a car so that made me know the roads 
and i got the real feel of living abroad. I seriously 
and strongly advise anyone who wants to get an 
experience to go to FIU and get knowledge on a 
different level, meet new people and enjoy a great 
trip with great friends. Even if you’re not looking 
for an experience; I advise you to challenge yourself, 
try something different and you will discover a new 
side of you and get a new perspective on life.”   

Sindhuvasavi Srinivasan
Accounting
Non-Scholarship GUST 
Summer Student to FIU 
Classes Attended: 
Intermediate Finance 
International Marketing

“My stay at FIU was a 
most remarkable ex-
perience in my life. It 

has been always my dream to study in the US. I 
wanted to do my Masters there but there has al-
ways been a fear of how life would there. While I 
was enquiring about this, I came across the sum-
mer program offered at GUST to FIU. I felt that 
this was a great opportunity for my career and I 
should not miss it. So, I decided to participate in 
this program at my own expense. Miami was a 

beautiful city with its lovely beaches. FIU was big 
university with a beautiful campus in the heart of 
Miami. It was in a convenient location accessible 
to all the main landmarks of Miami. Overall the 
experience was a remarkable one in my life and 
I would definitely be interested to go again. The 
campus was a very friendly place and we are miss-
ing it now. Although we were counting the days 
in the beginning for the course to end, towards 
the end all of us wanted the days to pass slower. 
Living in the dorm was a new experience for me. 
I learned to live alone and do things by myself 
without depending on others. I enjoyed cleaning 
my room, cooking, laundry and doing everything 
the way I wanted. This program helped me un-
derstand the different aspects of studying in the 
US: mainly the do’s and don’ts of studying there. 
It would be greatly beneficial for my career and I 
wish more students will also be given this oppor-
tunity in the coming years. I thank GUST for offer-
ing us this program in a well-organized manner.”

Hawraa Khalfan
English Education
CGPA 3.39
GUST Summer Scholarship 
Student to the UMSL
Class Attended: 
Master’s Level Class - 
Special Topics in Literature

“It has always been a 
dream of mine to go and 

study abroad and enjoy the independence that 
came with living a different lifestyle. My experience 
at UMSL was up to par, and everything I hoped I 
would be able to do, I did. I made some wonder-
ful friends at UMSL. Academically speaking I grew a 
lot during these two months abroad, because I had 
to pass a very tough class without the help of any-
body, with only myself as support. I learned not to 
depend so much on my professors and throw my-
self out there to get my work done. Something that 

helped me grow was the independence and strug-
gle of living abroad in a country full of strangers. 
Meeting people and making friends from differ-
ent backgrounds and different ethnicities helped 
me grow a lot, I have learned a lot of things about 
their different cultures. Honestly, I am very glad 
that I had the opportunity to go to UMSL without 
any other GUST students, because I would not have 
learned to be as independent, and would not have 
grown as much as I can proudly say I have. A very 
important question I asked myself as I returned to 
Kuwait is how has this summer abroad changed 
anything in my life? The only answer I could find 
is that I literally would not be the same person I 
am today had I not had this summer abroad to 
take in all of the different things that I experienced 
there. Right now I find myself applying to graduate 
school at UMSL yearning for the opportunity to go 
back to my life there, I did not just have a summer 
abroad experience but I built a small community of 
friends, and a home away from home.”       

GUST students excel 
at summer programs 

at UMSL & FIU



Dr. Salah Al-Sharhan new VP of Planning and Development
As of the latest GUST Board of Trustees meeting on 

September 10, 2012, Dr. Salah Ayed Al-Sharhan, Associate 
Professor in the Department of Computer Science, was 
announced to be the new Vice President of Planning and 
Development at the university. Due to his outstanding 
performance during the last 10 years and his vast 18-year 
scientific and practical experience in the industry and as 
one of the first faculty members in the university, there 
couldn’t be a better fit for the position and the new re-
sponsibilities that it entails.

Dr. Al-Sharhan joined GUST in September 2002, its first 
semester, and has been a member of its progress and 
growth since then and played a key role in co-founding 
the Multimedia and Media departments at GUST. He also 
was the first Head of Department of Computer Science 
and MIS Departments.  He is the founder of the e-Learn-
ing Center of Excellence at GUST. 

Dr. Al-Sharhan has been a great representative for the 
university in many conferences locally and internation-
ally. He organized the International Conference on Tech-

nology and Communications in 2008, which was one of 
the largest conferences of its kind in Kuwait. He has built 
and maintained excellent relationships with several uni-
versities around the world. Dr. Al-Sharhan also has com-
pleted numerous research projects in his field of speciali-
zation and published many papers in scientific journals.

GUST is proud to have such an accomplished profes-
sional as a part of its team and is confident that Dr. Al-
Sharhan will fulfill his new responsibilities in his new role 
as VP of Planning and Development with the same ef-
ficiency, consistency and integrity that he has shown the 
university in the past 10 years.

Dr. Salah Ayed Al-Sharhan holds a degree in Computer 
Science from the Kuwait University in 1992, a master’s de-
gree in Applied Sciences of Systems Design Engineering 
from the University of Waterloo in 1999, and a doctorate 
in Systems Design Engineering also from the University of 
Waterloo in 2002.

The university wishes him the best luck in his new role.
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Kuwait Leadership Mastery Course
The U.S. Middle East Partnership Initiative 

)MEPI( of the State Department has awarded 
a grant to GUST’s Professional Advancement 
and Continuing Education Center )PACE( and 
Dr. John P. Hayes of GUST’s College of Business 
to implement the Kuwait Leadership Mastery. 
The grant provides funding for 50 youth )ages 
17-24( and women in Kuwait to learn leader-
ship skills and receive a special certificate upon 
completing the program.  

The Kuwait Leadership Mastery program 
will consist of four evening seminars and a 
graduation ceremony. Participants will learn 
a variety of techniques, tools and skills that 
will help them better prepare for the job mar-
ket and ultimately to advance the interests of 
Kuwait. Seminars will be hosted at GUST, but 
PACE emphasizes that participants are being 
recruited from across Kuwait. The first semi-
nar will occur Wednesday, Nov. 7.  “Leader-

ship skills are in great demand worldwide,” 
says Dr. Hayes, a marketing professor at GUST, 
and the developer of the program.  “Employ-
ers eagerly recruit employees with leadership 
abilities. These are people who can set goals, 
make sound decisions, plan their work system-
atically, and mobilize teams of people. Leaders 
generally are given greater responsibility and 
earn more money. I look forward to working 
with youth and women in Kuwait who want 
to develop or improve their leadership skills.”

MEPI offers assistance, training, and sup-
port to groups and individuals striving to bring 
change to the Middle East and North Africa. 
MEPI works in 18 countries and territories. 
Its approach is bottom-up and grassroots, re-
sponding directly to local interests and needs. 
To date, MEPI has contributed more than $600 
million to more than 1,000 grant projects. 

Details about the program, and an applica-
tion, are available at KuwaitLeadershipMas-
tery.com. 

Dr. Al-Kandari: new Director of RDO

The Gulf University for Science 

and Technology )GUST( recently an-

nounced the appointment of Dr. Ali 

Jamal Al-Kandari as the new Director 

of the Research and Development Of-

fice at the university. Dr. Al-Kandari’s 

solid teaching background and ex-

ceptional research achievements will 

be of great value to the growth and 

development of the Research Depart-

ment.

GUST is confident that Dr. Al-

Kandari will thrive in his new role as 

Director of the Research and Devel-

opment Office and undertake it with 

the same efficiency and solid work 

ethic that he has demonstrated in his 

various roles within the university. 

The university would like to take this 

opportunity to wish him luck in his 

new role. 
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