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الماضي  استكشاف  سبيل  في 

األصيل  الكويتي  والتراث  الجميل 

والعودة مجددا إلى حقبات من الزمن 

معالم  ورائها  خلفت  التي  البعيد 

الكويت،  بلدنا  في  قديمة  تاريخية 

Archae� التراث مقرر  استاذة   ظظمت 

للعلوم  الخليج  جامعة  في    ology

الدعيج  د.إلفيسا  والتكنولوجيا  

وطالبات  طلبة  من  عدد  بمعية  رحلة 

الكويت  متحف  إلى  المقرر  هذا 

الرحلة  وكانت  السدو،  وبيت  الوطني 

لصفحات  الرجوع  على  حرصت  التي 

الكويت  دولة  في  التراثي  الماضي 

بأبرز  أكثر  الطالب  ربط  على  ركزت 

مثل  البالد  في  التاريخية  المالمح 

التراثية  والبقايا  التاريخية  المواقع 

ما  تنوعت  التي  فيلكا  جزيرة  في 

والرمانية  اليونانية  الحضارة  بين 

واإلسالمية.

متحف  عبر  الرحلة  وانتقلت 

القبة  مبنى  إلى  الوطني  الكويت 

فيلما  الطلبة  شاهد  حيث  السماوية 

األرض  كوكب  نشأة  إلى  تطرق  علميا 

التي ساهمت فيها  العلمية  والمراحل 

المختلفين  العلماء  وأفكار  النظريات 

ونشأة  الكون  فهم  من  الزمن  عبر 

الطالبي  الوفد  جال  ذلك  بعد  األرض، 

الذي  القديم  الكويتي  التراث  قسم  في 

تعرض  التي  الصور  بين  ما  تنوع 

وعروض  الكويت،  في  الحياة  ماضي 

القديمة  واآلالت  لألدوات  أخرى 

وقتئذ. المستخدمة 

بعد ذلك، حظي الطلبة بزيارة لبيت 

أصالة  يعكس  والذي  الكويتي  السدو 

كان  وكيف  الماضي  الكويتي  التراث 

مميز  تراث  القديم  الكويتي  لإلنسان 

خاص به.

طلبة GUST يستذكرون تراث الكويت

للعلوم  الخليج  جامعة  اكدت 

وقف  قررت  الجامعة  ان  والتكنولوجيا 

اي نشاط سياسي بالجامعة حفاظا على 

الصراعات  ونقل  الطالبية  الحركة  تماسك 

جهة  اننا  وخاصة  الجامعة  داخل 

تماسك  على  نحرص  تعليمية  اكاديمية 

طالبنا وطالباتنا لتركيزهم على العملية 

التعليمية وايصال رسالتنا بعيدا عن اى 

التي  الرسالة  من  يخرجهم  ان  ممكن  نزاع 

جاؤا من اجلها للجامعة .

واشارت الجامعة اننا نحرص دائما ان 

الكويت  نكون منارة في محيطنا ووطننا 

وسبق ان نظمنا واقامنا مؤتمرات وندوات 

سياسية  المجتمع  اطياف  مختلف  مع 

نظرا  ولكن  اوثقافية  اجتماعية  أم  كانت 

للظروف المحلية واالقليمية والتي تشهد 

الجامعة  فيها  تنجرف  ان  نود  ال  تقلبات 

وتماسكنا  تالحمنا  على  نحافظ  حتى 

بوقفها  قرارنا  جاء  اكاديمي  كمجتمع 

االمور  تستقر  حتى  الحالية  المرحلة  في 

الجامعة  ، وان  الطبيعية  وتعود لسيرتها 

ال تمانع في ابداء الطلبة الرائهم السياسية 

نحافظ  وحتى  لهم  الدستور  يكفلها  التي 

على سير العملية التعليمية من اى توترات 

وعلى  عليهم  سلبا  تؤثر  قد  ومشاحنات 

وكلنا   ، دروسهم  تحصيل  في  انتظامهم 

يختلفون  من  الطلبة حالهم حال  ان  يعلم 

كما تشهد الساحة السياسية االن .

و اننا من منطلق حرصنا على الثوابت 

طلبتنا  نناشد  والتعليمية  االكاديمية 

الجامعي  الحرم  على  والمحافظة  االلتزام 

اكثر  تضر  تجمعات  اي  عن  وابعاده 

جاء  الذي  االلغاء  قرار  وتفهم  تنفع  مما 

انزالق  اي  من  عليهم  حرصنا  على  بناءا 

تتضارب  تجمعات  اي  فيه  يتسبب  قد 

الحرم  قاعات  داخل  واالراء  المواقف  فيها 

الجامعي .

وختمت الجامعة تصريحها بالتوفيق 

التعليمية  مسيرتهم  في  الطلبة  لجموع 

الذي  قرارنا  يتفهموا  وان  واالكاديمية 

وأن   ، واخيرا  اوال  مصلحتهم   في  يصب 

نحافظ  حتى  أعيننا  نصب  الكويت  نضع 

وتربينا  نتمنها  كما  عزيزة  قوية  عليها 

عليه وجبل عليه اجدادنا واباءنا لنغرس 

روح االنتماء لهذه االرض صاحبة الفضل 

وفي ظل  علينا جميعا حكام ومحكومين 

دستور يحفظ حقوقنا لنخلق شبابا قادرا 

وطنه  وحماية  مكتسباته  حماية  على 

الكويت وقيادته السياسية التي نؤمن أنها 

قادرة على قيادة سفيتنا وسط كل االجواء 

الملبدة  بالغيوم من حولنا بحكمة ربانها 

صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ 

وولي  الصباح   الجابر  األحمد  صباح 

الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  األمين  عهده 

الله  ، وحفظ  الرشيدة  والحكومة  الصباح 

الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه .

GUST في بيان لها لطلبة الجامعة 

من أجل حرصنا عليكم من أي انزالق قد يضركم اجلنا التجمعات في الوقت الراهن
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الكاتبة الكويتية ليلى العثمان في ضيافة 
GUST

اس��ت��ض��اف د. ص���الح ال��دي��ن سليم أرق��ه 

ال��ع��ث��م��ان  ل��ي��ل��ى  ال���ك���ات���ب���ة وال����روائ����ي����ة  دان 

ف����ي م���ح���اض���رة ل��ط��ل��ب��ة م������ادة "ق���������راءات ف��ي 

أعمالها  ح���ول  ال��م��ع��اص��ر"  ال��ك��وي��ت��ي  األدب 

القصصية والروائية. 

والحيوية،  بالحماس   
ً
مليئا اللقاء  كان 

ف���ب���ع���د ال���ت���رح���ي���ب وال����ت����ع����ري����ف ب��ال��ك��ات��ب��ة 

وال��روائ��ي��ة ال���زائ���رة، ت��ح��دث��ت ال��ك��ات��ب��ة ليلى 

ف��ي جولة  ال��ط��الب  القلب للقلب م��ع  حديث 

ب��ت��أري��خ ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ك��ت��اب��ي��ة م��ن��ذ ن��ع��وم��ة 

عليها،  تغلبت  التي  والتحديات  أظفارها 

وت����وظ����ي����ف����ه����ا ل����ل����وق����ت ب���ح���ي���ث ت��س��ت��ط��ي��ع 

التوفيق بين التزاماتها األسرية وهوايتها 

التي تحولت مع الزمن إلى إنتاج عالمي.

ث���م دار ال���ح���وار ب��ي��ن ال��ط��ل��ب��ة وال��ك��ات��ب��ة 

رؤيتها  وع���ن  ورواي���ات���ه���ا،  ح���ول قصصها 

ال���خ���اص���ة ل��ل��ك��ت��اب��ة واإلب��������داع ف���ي ال��ك��ت��اب��ة 

األدبية على وجه الخصوص، وعن الرمزية 

أفكارها  إب��راز  في كتاباتها وأسلوبها في 

وت��رك��ه��ا ب��ع��ض ال��ق��ص��ص وال�����رواي�����ات بال 

نهاية واضحة.

نادي املواهب نظم ندوة ... "فكر أنا خوف؟!"
نظم نادي المواهب في جامعة الخليج 

ل��ل��ع��ل��وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ن������دوة ت��ن��اول��ت 

م��وض��وع ص��ن��اع��ة اإلع���الن���ات ال��رم��ض��ان��ي��ة 

ح��م��ل��ت ع����ن����وان" ف��ك��ر أن����ا خ��������وف؟!"، ح��ي��ث 

استضافت الندوة كل من مدير عام شركة 

ك��وال��ي��ت��ي ن���ت ن��ائ��ل ال���ع���وض���ي، وال��رئ��ي��س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ك��اف��ي��ار ه��ي��ث��م ال��ح��ج��ي، 

وال����م����خ����رج خ����ال����د ال����رف����اع����ي م����ن س���ن���ي���ار، 

.Bustop ومريم المطيري من شركة

ف���ي ال���ب���داي���ة ت���ح���دث م���دي���ر ع����ام ش��رك��ة 

كواليتي نت نائل العوضي عن النجاحات 

إعالناتها خالل  الشركة من  التي حققتها 

تتطلع  دائ��م��ا  ال��ش��رك��ة  أن  مبينا  رم��ض��ان، 

إلى عمل اإلعالنات المختلفة، الفتا إلى أن 

إعالنات الشركة كانت مميزة نظرا لوجود 

ال��ع��ن��ص��ر ال���ش���ب���اب���ي ف���ي���ه���ا، وق�����د ح��اول��ن��ا 

والتفكير  التقليدي  اإلط���ار  م��ن  ن��خ��رج  أن 

ما  فحققنا  وتفتحا  م��رون��ة  أك��ث��ر  بعقلية 

كنا نصبو إليه.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت��ح��دث��ت م���ري���م ال��م��ط��ي��ري 

ع��ن أه��م��ي��ة وج����ود ال��م��ت��ل��ق��ي ال����ذي يتمكن 

م���ن اس��ت��ي��ع��اب األف���ك���ار ال��م��ط��روح��ة خ��الل 

اإلع�������الن، ح��ت��ى ي���ك���ون ه���ن���اك ت��ف��اع��ل ب��ي��ن 

ولفتت  المشاهد،  وبين  المطروح  اإلع��الن 

ال��م��ط��ي��ري أن ش��رك��ة Bustop  ق��د ش��ارك��ت 

ف���ي إن���ت���اج ع����دد م���ن اإلع����الن����ات ال��م��م��ي��زة 

ومكتبة  زي��ن  وشركة   ،Red Mango منها 

ذات السالسل.

وي��ع��ت��ب��ر ال���رئ���ي���س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ش��رك��ة 

ك����اف����ي����ار ه���ي���ث���م ال����ح����ج����ي م�����ن أوائ����������ل م��ن 

اإلع��الن��ات  ف��ي  الكويتي  اللهجة  اس��ت��خ��دم 

ال��ت��ل��زي��ون��ي��ة إذ ي���ؤك���د ق���ائ���ال : ك����ان س��وق 

ل��وج��ود  ال��ك��وي��ت متعطشا  ف��ي  اإلع���الن���ات 

شكل جديد من أشكال اإلتصال، وبالتالي 

مميزا  الكويتية  اللهجة  استخدام  أصبح 

اليوم في اإلعالنات. 

من جهته، أكد  المخرج خالد الرفاعي 

أن��ه ك��ان محظوظا ف��ي العمل م��ع أكثر من 

المهنية،  حياته  بداية  في  مختلفة  شركة 

ف��ي مجال  ال��ذي اكسبه خ��ب��رة مهمة  األم��ر 

ص��ن��اع��ة اإلع����الن����ات، م��ب��ي��ن��ا أن اإلع���الن���ات 

تلعب دورا مهما في المجتمع.

 أكد أن GUSTتساهم في تطوير الشباب الخليجي  
 الحسن : خدماتنا التدريبية أتسعت لتعم  

 الفائدة على شبابنا
أك���د ط���ارق ال��ح��س��ن م��س��ؤول ال��ت��ط��وي��ر االداري 

و التعليمي في مركز التطوير المهني والتعليم 

المستمر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 

أن المركز قام منذ بداية العام الدراسي بالعديد 

ساهمت  التي  االكاديمية  التدريبية  البرامج  من 

والت��زال تساهم بتطوير العديد من الكفاءات في 

ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات ل��الف��راد وال��ش��رك��ات ول���م يقتصر 

ذلك فقط على االفراد في دولة الكويت ولكن امتد 

العربية  كالمملكة  ال���ج���وار  دول  م��ن  ال��ع��دي��د  ال���ى 

ال���س���ع���ودي���ة ح���ي���ث اس���ت���ف���اد ال���ع���دي���د م����ن ال��ط��ل��ب��ة 

والخريجين والموظفين في قطاعات مختلفة من 

خدماتنا التعليمية والتدريبية عالية الجودة. 

وأوضح الحسن أن الخطط التدريبية لهذا العام 

قد توافقت مع رؤية واحتياجات الطلبة في دولة 

حيث  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  و  الكويت 

اتسعت قائمة الخدمات المقدمه لتشمل كورسات 

اللغات والول مرة كاللغات الفرنسية واالسبانية 

وبرامج  ايضا كورسات  و  والبرتغالية  والتركية 

تطوير النفس وتنمية الذات وبرامج اخرى تشمل 

مفاهيم تحليل والمعلومات.

وأكد الحسن أن هذه الخدمات وغيرها المقدمة 

من مركز التطوير المهني والتعليم المستمر في 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا من شأنها 

رف���ع ك��ف��اءة وق����درة المجتمع ال��ك��وي��ت��ي وت��ط��وي��رة 

علميا واداري��ا وذلك لخلق وتطوير بيئة شبابية 

ق������ادرة ب��ال��ن��ه��وض ق���دم���ا ب���دول���ة ال���ك���وي���ت علميا 

وعمليا و منافسة دوال اخرى في مجاالت التنمية 

االقتصادية واالداري��ة والمالية وبالتالي تحقيق 

احدى االه��داف الرئيسيه لمركز التطوير المهني 

والتعليم المستمر.  
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املشروع الوطني للشباب نظم معرض "هوايتي"
ن����ظ����م ال�����م�����ش�����روع ال�����وط�����ن�����ي ل���ل���ش���ب���اب 
م���ع���رض���ا ش���ب���اب���ي���ا ج������اء ت���ح���ت ع�����ن�����وان " 
ه����واي����ت����ي" ف����ي ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ل��ل��ع��ل��وم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا، وك������ان ال���م���ع���رض ال����ذي 
جاءت فكرته مبادرة من قبل رجل األعمال 
العديد من  الفارسي قد شهد  عبدالرحمن 
الالفتة  وال��ه��واي��ات  الشبابية  المشاركات 
جوا  أضفت  التي  الفعاليات  م��ن  والعديد 

مميزا.

وأك�����������د رئ������ي������س ال����م����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ل���ل���م���ش���روع ال����وط����ن����ي ل���ل���ش���ب���اب د.ج����اس����م 
يعتبر  ال���وط���ن���ي  ال���م���ش���روع  أن  ال��رب��ي��ع��ان 
مبادرة من قبل سمو األمير الشيخ صباح 
تستهدف  وال��ت��ي  الصباح  الجابر  األح��م��د 
آرائهم  إلى  بالشباب واإلستماع  اإلهتمام 
وأفكارهم، مبينا أن هناك عدد من األفكار 
وال���م���ب���ادرات ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��ذا ال��م��ش��روع 
وق�����د ف������ازت م����ب����ادرة "ه����واي����ت����ي" م����ن ب��ي��ن 

ال���م���ب���ادرات، ح��ي��ث ت��س��ت��ه��دف ه���ذه ال��ف��ك��رة 
غ��ي��ر ال��رب��ح��ي��ة أن ت��ب��رز ه���واي���ات ال��ش��ب��اب 
وأن ت��ع��م��ل ع��ل��ى أن ت���ك���ّون ح��ل��ق��ات وص��ل 
بغية  بعضهم  على  للتعرف  الشباب  بين 
والمهارات، وهذا  واألفكار  المعرفة  تبادل 
ال���ت���واص���ل ب���ال ش���ك س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة 
وبين  قدراتهم.  وتطوير  الشباب  هوايات 
ال���رب���ي���ع���ان أن ال���م���ش���روع ال���وط���ن���ي ي��ه��دف 
آراء وأف���ك���ار  إل�����ى ج���م���ع  ب���ش���ك���ل أس����اس����ي 
ال����ش����ب����اب ت���ح���ت أول������وي������ات ي���خ���ت���ارون���ه���ا، 
وس��ي��ك��ون م��ح��ص��ل��ة ه���ذا ال��ج��م��ع أن يعمل 
ع��ل��ى ت��ك��وي��ن وث��ي��ق��ة ت��ق��دم إل���ى س��م��و أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد، وذلك بهدف 
إشراك الشباب في خطط التنمية ومعرفة 
ما يريدون في بلدهم ومايحتاجونه. من 
المعرض خالد  أوض��ح منسق عام  جهته، 
ك��ان  ل��ل��م��ع��رض  المتقدمين  ع���دد  أن  ال��م��ي��ر 
ق��د بلغ 400 شباب وش��اب��ه، وق��د ت��م قبول 
إل��ى أن  45 م��ش��ارك��ة م��ن المتقدمين، الف��ت��ا 

تكون  أن  المشارك  على  يشترط  المعرض 
ل���دي���ه ه���واي���ة غ��ي��ر رب��ح��ي��ة ي���ش���ارك ل��ي��ق��وم 
ب��ع��رض��ه��ا ع��ل��ى ال��ج��م��ه��ور ل��الس��ت��ف��ادة من 
خبرته ومهاراته. وبين المير أن المعرض 
مجال  ف��ي  منها  مميزة  بمشاركات  حظي 
الفن والدراجات النارية والعمل التطوعي. 

بدوره، أوضح صاحب مبادرة معرض 
"ه����واي����ت����ي" رج������ل األع�����م�����ال ع���ب���دال���رح���م���ن 
الفارسي أن هذه المبادرة تعتبر من ضمن 
الوطني  للمشروع  التابعة   12 ال��م��ب��ادرات 
ل��ل��ش��ب��اب، الف��ت��ا إل���ى أن ال���داف���ع ال���ذي حثه 
ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه ال���م���ب���ادرة ه���و ض���رورة 
االه���ت���م���ام ب��ال��ش��ب��اب م���ن خ����الل إظ���ه���ار ما 
رأيناه  وإب��داع��ات، وما  لديهم من هوايات 
في المعرض من صور لهذه اإلبداعات أمر 
يحملون  الشباب  أن  ويثبت  الصدر  يثلج 
أف�����ك�����ارا م����ن ش���أن���ه���ا أن ت���ف���ي���د ال��م��ج��ت��م��ع 

وترتقي به. 

العيسى : 183 مليون شخص في العالم مصابون بمرض السكري وهم ال يعلمون بذلك
ن��ظ��م��ت راب��ط��ة ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ن����دوة ت��وع��وي��ة 
ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي ل��ل��س��ك��ر، حيث 
المتخصص  العيسى  د.ثامر  استضافت 
ف�������ي ال�������غ�������دد ال�����ص�����م�����اء وال������س������ك������ري ف���ي 
م��س��ت��ش��ف��ى م����ب����ارك ال���ك���ب���ي���ر، وف����ي ب���داي���ة 
ال���ن���دوة ق���دم ال��ع��ي��س��ى ت��ع��ري��ف��ا ع��ام��ا ع��ن 
مرض السكري حيث بين أن هذا المرض 
ي���ع���ت���ب���ر م�����ن األم����������راض ال����م����زم����ن����ة ي���أت���ي 
في  السكر  من  عالية  نسبة  بسبب وجود 
ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  اإلن��س��ان، مستعرضا  دم 

انتشارها. المرض ومدى  هذا  أنواع 

ول���ف���ت ال��ع��ي��س��ى إل����ى أن أه����م أس���ب���اب 
حدوث مرض السكري في اإلنسان يكمن 
ف���ي ق��ل��ة ال��ن��ش��اط ال��ب��دن��ي أو ال��س��م��ن��ة أو 
ح���ت���ى وج�����ود ت����اري����خ ع���ائ���ل���ي ل��م��ث��ل ه���ذا 
ال�����م�����رض م����م����ا ي��������ؤدي إل������ى ت������وارث������ه م��ن 
ق��ب��ل آب��ائ��ه وأج����داده، ون��ب��ه ال��ع��ي��س��ى إل��ى 
ح���ول  ش���خ���ص  م���ل���ي���ون   183 ح����وال����ي  أن 
ال  وهم  السكري  بمرض  مصابون  العالم 

بذلك. يعلمون 
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الفصل الصيفي في عيون الطلبة

اج�����م�����ع ع��������دد م������ن ط��������الب و ط����ال����ب����ات 

التكنولوجيا  و  للعلوم  الخليج  ج��ام��ع��ة 

على  الطلبة  ي��س��اع��د  الصيفي  ال��ف��ص��ل  ان 

المواد  و  الساعات  من  اكبر  ع��دد  اجتياز 

الجامعية  دراستهم  سنوات  في  المقررة 

التخرج اسرع بينما  التي تساعد على  و 

ي���س���اع���د ع���ل���ى اج���ت���ي���از  ان�����ه  راى اخ�������رون 

ال��م��واد ال��ص��ع��ب��ة الن��ه س��ه��ل و خ��ف��ي��ف في 

قضاء  ف��ي  يفيد  ان��ه  كما  ال��م��واد  تحصيل 

المعدل  الفراغ كذلك يرفع من نسبة  وقت 

ال�������دراس�������ي ح�������ول ه�������ذا ال�����م�����وض�����وع ج����اء 

التالي:  التحقيق 

ال���ف���ص���ل  ان  ع�����ري�����ق�����ات  س����������ارة  ت�����ق�����ول 

ال��ص��ي��ف��ي ي��س��اع��د ال���ط���الب الج��ت��ي��از ع��دد 

اكبر من الساعات و المواد تكون سهلة و 

فهو  عن سلبياته  اما  اقل،  المواد  كميات 

ي��ش��ك��ل ض��غ��وط ك��ب��ي��رة ل��ل��ط��الب م��ن حيث 

االم���ت���ح���ان���ات و ع���دده���ا و ال���وق���ت ي��ك��ون 

ق���ص���ي���ر، و ن���ص���ائ���ح���ي ل��ل��ط��ل��ب��ة ال����دراس����ة 

يوميا تجعلنا ننهي الفصل دون مشاكل 

و استغالل الصيف باخذ المواد الصعبة 

و مواد التخصص. 

الوقت استغالل 

ال��دراس��ة  ام���ا روان اب��راه��ي��م ف��ق��ال��ت ان 

التخرج  الصيفي تساعد على  الفصل  في 

ال��ص��ع��ب��ة ، و يشكل  ال���م���واد  ب��اخ��د  اس����رع 

ضغط الطالب و الطالبة من حيث المنهج 

ال��ض��خ��م و ال��ك��ب��ي��ر ف���ي وق����ت ق��ص��ي��ر و ال 

المعلومة  اس��ت��ي��ع��اب  ف��ي  ال��ط��ل��ب��ة  ي��س��اع��د 

بطريقة  الوقت  استغالل  علينا  و   ، جيدا 

ج��ي��دة و م��ت��اب��ع��ة ال���دراس���ة اول ب���اول الن 

وقت الصيف يكون قصير جدا. 

أعلى معدل 

التخرج  ان  على  ارزون��ي  علي  يؤكد  و 

ف�����ي ال����ف����ص����ل ال���ص���ي���ف���ي ي����ك����ون اس��������رع و 

ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى اخ����ذ م����ادة واح�����دة ص��ع��ب��ة 

كذلك  اعلى  الحصول على معدل  اجل  من 

الوقت مع زمالئي في  يفيدنا على قضاء 

و  البيت،  ف��ي  الجلوس  م��ن  ب��دال  الجامعة 

صعبة  م��ادة  اخذ  للطلبة  بنصيحة  يقدم 

و عدم اخذ اكثر من مادتين و اخذ عطلة 

للراحة. 

باإلجازة اإلستمتاع  عدم 

اكثر  ان  على  قمحية  دروي��ش  يشير  و 

المواد الصعبة يجب اخذها حتى تسهل 

اسرع  بشكل  دراستهم  انهاء  الطلبة  على 

ال��ص��ي��ف��ي  ال���ف���ص���ل  ان س��ل��ب��ي��ات  ي����رى  . و 

الضغوط  ب��االج��ازة،  االستمتاع  ع��دم  ه��و 

اخذ  علينا  لكن  و   ، المتواصلة  الدراسية 

ال���م���واد ال��ص��ع��ب��ة ف���ي ال��ف��ص��ل ال��ص��ي��ف��ي و 

اخذ المواد اكثر لرفع المعدل.

وقت أقل و منهج قليل

و ي��ض��ي��ف ح��س��ي��ن ح���م���دان ان ال��ف��ص��ل 

ال��ص��ي��ف��ي ل���ه وق����ت اق����ل و ال��م��ن��ه��ج ي��ك��ون 

ق��ل��ي��ل ك��ذل��ك س��ه��ول��ة اخ��ذ م��ع��دل اع��ل��ى في 

المواد ، وراى ان وقت المحاضرات يكون 

ال��م��واد  اخ���ذ  للطلبة  نصيحته  و  ط��وي��ل، 

ال��ص��ع��ب��ة ف����ي ال���ف���ص���ل ال��ص��ي��ف��ي و م����واد 

ال��ت��خ��ص��ص و ال���ح���ض���ور ال����دائ����م ف����ي ك��ل 

فيه.  دراستنا  المحاضرات حتى نجني 

المحاضرات طويل وقت 

ال���ف���ص���ل  ان  ح���س���ن  داوود  اض�������اف  و 

ال��ص��ي��ف��ي ي��س��ه��ل ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���خ���رج ب��اخ��ذ 

، لكن  المواد الصعبة في دراستنا  بعض 

بالعطلة  االس��ت��م��ت��اع  ع���دم  ه��ي  س��ل��ب��ي��ات��ه 

ال���ص���ي���ف���ي���ة ، وق������ت ال����م����ح����اض����رات ي���ك���ون 

بعدم  للطلبة  نصيحته  ق��دم  ك��م��ا  ط��وي��ل، 

الفصل الصيفي في رمضان.  اخد 

التخرج إستعجال 

الفصل  ب��اخ��ذ  ط��راق��ج��ي  ري��م  و تنصح 

وقضاء  التخرج  في  االستعجال  الصيفي 

ال�����وق�����ت ب���ش���ك���ل م���ف���ي���د ، وم������ن س���ل���ب���ي���ات 

ت�����رى ان االس���ت���ي���ق���اظ  ال���ص���ي���ف���ي  ال���ف���ص���ل 

حيث  للطلبة  نصيحتها  ق��دم��ة  م��ب��ك��را،و 

للمحاضرات  ج��ي��دة  اوق��ات  اختيار  ق��ال��ت 

الترفيه  في  الوقت  استغالل  ان  ت��رى  كما 

عن النفس ضرورة . 

الوقت استثمار 

اس���ت���ث���م���ار  ان  ك������زب������ري  ه����ب����ة  ت�������رى  و 

ال��وق��ت ب��ال��دراس��ة اف��ض��ل ل��ن��ا ح��ت��ى ننهي 

دراستنا بشكل اسرع كما ارى احيانا ان 

امتحانات  و  ك��ب��ي��رة  ال��م��ح��اض��رة  س��اع��ات 

النهائية جميعها في وقت واحد، و تقدم 

دراستنا  تكون  ان  العمل  على  نصيحتها 

الجامعية  المرحلة  ننهي  متواصلة حتى 

اسرع.  بشكل 

اختيارية مواد 

ان  ق�����ائ�����ل�����ة  دان�������ش�������ي  ت����ي����ن����ا  ت����خ����ت����م  و 

ال��م��ن��ه��ج ي��ن��ت��ه��ي ب��ش��ك��ل اس����رع و ان��ت��ه��اء 

وح�����دات دراس���ي���ة اك��ث��ر و ال��ت��خ��رج ي��ك��ون 

اس�����رع ك���م���ا ان ال����م����واد اخ����ف و اس���ه���ل و 

ال��ض��غ��وط و  ان��ه ك��ث��ي��ر  ت��رى م��ن سلبياته 

وق��ت ال��ح��ص��ص ي��ك��ون ط��وي��ل و ل��ك��ن رغ��م 

في  االختيارية  اخذ مواد  علينا  سلبياته 

العبئ  م��ن  تخفف  حتى  الصيفي  الفصل 

الدراسي. 

ريم طراقجي: علينا اخذ 
الفصل الصيفي حتى يعجل 

في تخرجنا.

سارة عريقات:الفصل 
الصيفي يساعد على اجتياز 

عدد اكبر من المواد.

حسين حمدان: اهم عيوبه 
هو طول وقت المحاضرات!!

علي ارزوني:الدراسة فيه 
افضل من الجلوس في البيت.

داوود حسن: عدم اخذ 
الفصل الصيفي في رمضان. 

درويش قمحية: تجعلنا 
في ضغط دراسي متواصل و 

لكن!!
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أكد وزير المالية ووزير التربية ووزير 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي د.ن���اي���ف ال��ح��ج��رف على 
بإنشاء  الخاصة  الجامعات  مجلس  قيام 
ال���ج���ه���از ال���وط���ن���ي ل���الع���ت���م���اد األك���ادي���م���ي 
ال�������ذي س���ي���ت���و ل����ى ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ص��ن��ي��ف 
الجامعات سواء كانت محلية أو تلك التي 
الجامعات  مجلس  ت��راخ��ي��ص  وف��ق  تعمل 
ال��خ��اص��ة أوال���ج���ام���ع���ات ال��ع��ال��م��ي��ة وال��ت��ي 
ال��ت��ي يعنى  ال��م��ح��اور  ستكون إح���دى أه��م 
ب���ه���ا ه����ذا ال���ج���ه���ازك���م���ا أن����ه س��ي��ت��م ت��وق��ي��ع 
ات��ف��اق��ي��ة م���ع ال��ب��ن��ك ال����دول����ي ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
دراسة وتقييم تجربة منظومة مؤسسات 
الخاصة  الجامعات  ف��ي  ال��خ��اص  التعليم 
 إلى أنه اآلن هو الوقت 

ً
في الكويت مشيرا

المناسب إلجراء هذا التقييم وتحديد أي 
قصور أو تعزيز منطق القوة فيها .

الحجرف ج��اءت خ��الل رعايته  د.  كلمة 
وم����ش����ارك����ت����ه ف�����ي ح���ف���ل ت���خ���ري���ج ال���دف���ع���ة 
ال��س��اب��ع��ة ل��ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج للعلوم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ف�����ي ال�����ح�����رم ال���ج���ام���ع���ي 
األم��ن��اء  مجلس  رئ��ي��س  بحضور  بمشرف 
د.عبد الرحمن المحيالن ورئيس الجامعة 
د.شعيب شعيب ورئيس جامعة ميزوري 
ت��وم��اس ج����ورج وح��ش��د م��ن األك��ادي��م��ي��ي��ن 
وأس���������ات���������ذة ال�����ج�����ام�����ع�����ة وأول���������ي���������اء أم�������ور 

الخريجين.  
م����ؤك����دا ان�����ه ول����ع����ل م����ن ح���س���ن ال���ط���ال���ع 
م��رور  م��ع مناسبة  الحفل  ه��ذا  ي��ت��زام��ن  أن 
عشرة سنوات على إنشاء جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا، وإن كانت شهادتي 
مجروحة في هذه الجامعة، إال أنني أشعر 
الفخر  ه��ذا  ف��ي  الجميع  يشعر  كما  ال��ي��وم 
ال��ك��ب��ي��ر ون���ح���ن ن����زف إل����ى ال���وط���ن ك��وك��ب��ة 

ج��م��ي��ل��ة م����ن أب���ن���ائ���ه ال����ب����ررة م����ن ي��ع��م��ل��ون 
العليا وممن يفخرون  الكويت هي  لتكون 
أنتماء  مضيفا"وال  للكويت،  إنتمائهم  في 
غ��ي��ر ان��ت��م��ائ��ن��ا إل����ى ال��ك��وي��ت وأي ع��م��ل ال 

يرقى إال لمصلحة الوطن".
 

واعتبرد. الحجرف أن أي عمل ال يرقى 
إل�����ى م��ص��ل��ح��ة ال����وط����ن ورف���ع���ت���ه ه����و ع��م��ل 
 ع��ل��ى م��ا ي��ق��وم به 

ً
م����ردود ون��اق��ص م���ؤك���دا

مجلس ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة م��ن خ��ط��وات 
وال���ت���ي ت���ؤك���د ب���دوره���ا ع��ل��ى أن م��س��اه��م��ة 
التعليم  عملية  دف���ع  ف��ي  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
العالي هي مساهمة مرحبة بها ومدعومة 
وم���ق���درة وأن ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ال����ذي أخ��ذ 
على عاتقه أن يبحر في خضم بحر العلم 
وال���م���ع���رف���ة ع���ب���ر إن����ش����اء ه�����ذه ال��ج��ام��ع��ات 
تقدير  محل  سيكون  والمتقدمة  المتميزة 

ودعم ومساندة.
وقال أن االتفاقية التي سيتم توقيعها 
م�����ع ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي وال����ج����ه����از ال���وط���ن���ي 
ل���الع���ت���م���اد األك�����ادي�����م�����ي  س���ي���ع���م���الن ع��ل��ى 
ت��ح��دي��د ال��ج��ام��ع��ات ال��م��ت��م��ي��زة وال��ب��رام��ج 
األكاديمية ذات الجودة العالية التي تتفق 
مع متطلبات خطة التنمية آمال ً أن يصب 
هذا الجهد في جعل هذه المؤسسات ذات 
ج����ودة ع��ال��ي��ة ف���ي م��خ��رج��ات��ه��ا وال���ت���ي من 
التحصيل  مستقبل  على  نطمئن  خاللها 
ال��ع��ل��م��ي ال����ذي ي��ت��ل��ق��اه أب��ن��اؤن��ا وب��ال��ت��ال��ي 

االطمئنان على مخرجات هذا التعليم. 
 
ً
المتميزة حتما الجامعات  أن  وأض��اف 

س��ت��ل��ق��ى ال����دع����م ال���ح���ك���وم���ي وال���ج���ام���ع���ات 
الخاصة اليوم تقوم بدور كبيرفي المجال 
األك����ادي����م����ي وت���ح���ق���ق ق���ي���م���ة م���ض���اف���ة ف��ي 

ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ب��ال��ت��ال��ي ف���إن ال���دول���ة لن 
والتي  المتميزة  ال��ب��رام��ج  دع��م  ف��ي  ت��ت��ردد 
أن  الحجرف  وأكد  التعليم.  بجودة  تتميز 
كل هذه األعمال والجهود تبذل لكي يكون 
المحرك  ول��ي��ك��ون  ال��م��ض��اف��ة  القيمة  للعلم 

الفاعل في المسيرة التنموية.
ع�����ن س���ع���ادت���ه  ال����ح����ج����رف  د.  وأع����������رب 
يوم تخرجهم  الطلبة  لمشاركته  واعتزازه 
الكويت يعملون  أبناء  أن  إل��ى   

ً
ه��ذا مشيرا

وي����ب����ذل����ون ال���ج���ه���د ل���ت���رت���ق���ي ب����الده����م إل���ى 
مصاف الدول المتقدمة داعيا  ً إياهم ألن 
يصونوا  وأن  ب���ررة  أب���اء  للكويت  ي��ك��ون��وا 

أمانتها.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د رئ���ي���س م��ج��ل��س أم��ن��اء 
المحيالن  الرحمن  الخليج  د.عبد  جامعة 
الخليج  10 سنوات كانت جامعة  أنه منذ 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح���ل���م إل����ى ح��ي��ن 
ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ع����ام ف���ي ي��ون��ي��و 2002 ل��ت��خ��رج 
خ�������الل ه�������ذه ال�����س�����ن�����وات أك�����ث�����ر م������ن أل���ف���ي 
ط��ال��ب ب��ك��ال��وري��وس وأك��ث��ر م��ن 200 طالب 

ماجستير. 
وت���اب���ع أن ل��ل��ك��وي��ت ح���ق ع��ل��ى أب��ن��ائ��ه��ا 
وهي اليوم على مفترق طرق وفي سفينة 
لها  أنها  غير  هوجاء  عاصفة  بها  ترتطم 
يقودها  واح���د  ورب���ان  يحميها  واح���د  رب 
وأن ه�����ؤالء ال��ط��ل��ب��ة ه���م ال���ب���ح���ارة ال��م��ه��رة 
خالل  م��ن  المسؤولية  وتحملهم  بعزمهم 

التمسك بالدستور وتطبيق القانون. 
أن��ت��م صقور   "  :  ً ق��ائ��ال  وت��وج��ه للطلبة 
ال��خ��ل��ي��ج وم����ا ل��ل��ص��ق��ور م���ن ع����زة وح��ك��م��ة 
وعقل رزين وعين ثاقبة فال تقوده صغائر 

األمور."  
ب��������دوره ق�����ال رئ����ي����س ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 

د.ش���ع���ي���ب ال���ش���ع���ي���ب أن ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
الكويتي وذلك  اإلن��س��ان  إع��داد  تشارك في 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة وط��م��وح��ات ك��ب��ي��رة ب��ه��دف 
والعمل  العلم  ق��وة عماده  أكثر  وط��ن  بناء 
الجاد عن طريق التسليح األجيال الجديدة 
ب���ال���م���ع���ارف ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، وه�����ذا االخ���ت���الف 
هدفه إثراء النقاش وليس التصادم وذلك 
ل���ل���وص���ول إل����ى أف���ض���ل ال���ح���ل���ول م���ن ش��ت��ى 
م���ج���االت ال���ح���ي���اة. وت���خ���رج ال��ج��ام��ع��ة ه��ذا 
طالب  و68  بكالوريوس  طالب   522 ال��ع��ام 
 10 الذي يتزامن مع  العام  ماجستير لهذا 
س��ن��وات ع��ل��ى إن��ش��اء ال��ج��ام��ع��ة األم���ر ال��ذي 
الثقة  ال��م��س��ؤول��ي��ة نتيجة  ي��زي��د م��ن ح��ج��م 

بالجامعة.  المتزايدة 
وأك�����د ح����رص ال��ج��ام��ع��ة ع��ل��ى ال��ح��ف��اظ  
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي وت��ط��وي��ر ال����ذات 
س��ي��م��ا ف���ي ظ���ل ال���ت���غ���ي���ي���رات اإلق���ت���ص���ادي���ة 
وال���ع���ول���م���ة ال���ت���ي ت���ف���رض ع���ل���ى ال��ج��ام��ع��ة 
وال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ي��ه��ا أن ي���ك���ون���وا ج��اه��زي��ن 
ل��م��واج��ه��ت��ه��ا ول���م���د ج���س���ور ال���ت���ع���اون م��ع 

الشرق والغرب.
ب����ت����ع����اون ج��ام��ع��ة  وأش���������اد د. ش���ع���ي���ب 
ال��خ��ل��ي��ج م��ع ج��ام��ع��ة م���ي���زوري األم���ر ال��ذي 
إلى   

ً
مشيرا أهدافها  تحقيق  ف��ي  ساعدها 

بهدف  ج��ام��ع��ات مختلفة   8 م��ع  ت��ع��اون��ه��ا 
ت��ط��وي��ر ال��م��راف��ق وال��م��س��ت��وي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة. 
 من مسؤوليتها 

ً
ومن جانب آخر وانطالقا

الوطني  االقتصاد  ودع��م  المجتمع  تنمية 
ل��ق��د وق���ع���ت ش���راك���ة ع��ل��م��ي��ة م���ع أك��ادي��م��ي��ة 
إت����ق����ان ال���ت���اب���ع���ة ل���ب���ن���ك ب����وب����ي����ان ك��ش��ري��ك 

أكاديمي وهو أمر تعتز به الجامعة. 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ت���ق���دم د. ت���وم���اس ج���ورج 
بالتهنئة من د. شعيب الشعيب بمناسبة 

م����رور 10 س��ن��وات ع��ل��ى إن��ش��ائ��ه��ا م��ؤك��دا ً 
أن ال��ش��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ي��ن ج��ام��ع��ة الخليج 
وجامعة ميزوري يأتي انطالقا  ًمن إيمان 
األخ��ي��رة ب��أه��م��ي��ة ال��ش��راك��ة م��ع ال��ج��ام��ع��ات 
ال����ج����دي����دة ل��ت��ح��ق��ي��ق األف�����ض�����ل ل��م��ص��ل��ح��ة 

التعليم. 
كلمة خريجي  الحسيني  فجر  ألقت  ثم 
األع���م���ال  إدارة  ف���ي  ال��م��اج��س��ت��ي��ر  ب���رن���ام���ج 
ق���ال���ت ف��ي��ه��ا أن���ه���ا وزم����الءه����ا م��ت��س��ل��ح��ون 
التحديات  ك��ل  على  للتغلب  العلم  بسالح 
المجاالت.  مختلف  في  تواجههم  قد  التي 
ال��ي��وم ال يعتمد  وق��ال��ت أن ع��ال��م األع���م���ال 
ع��ل��ى ال��ت��ب��ادل ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��ل ع��ل��ى التركيز 

على نوعية ما هو متبادل.
وق����ال����ت أن ال���ج���ام���ع���ة ق���دم���ت ع��ل��م��ت��ه��م 
ق���ي���م���ة ال���م���ع���رف���ة ال����ل����زم����ة وذل�������ك ل��ت��ط��وي��ر 
ال  وأن��ه  طموحين،  يكونوا  وأن  المجتمع، 
بد من استثمار اإلنسان والطاقات الشابة 
اإلب���داع���ي���ة وال���خ���الق���ة وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م 

لبناء بلدهم.
ال��ب��ك��ال��وري��وس فقد  أم���ا كلمة خ��ري��ج��ي 
أل���ق���اه���ا ف���ه���د ال����خ����زام ق�����ال ف��ي��ه��ا أن ح��ف��ل 
ال���ت���خ���رج م���ا ه���و إال ش���اه���د ع��ل��ى ت��واص��ل 
ال��ع��ط��اء م��ن أج���ل المجتمع وال��ب��ل��د.  رح��ل��ة 
مستقبال  ليس  الكويتي  الشباب  أن  وق��ال 
 بناصية المسؤولية وهذا 

ً
ً للعلم بل آخذا

ما تجلى من خالل تمثيل الشباب للكويت 
في المحافل الدولية والخارجية. 

وق�����ال ال���خ���زام أن����ه ي��ج��ب ت��وف��ي��ر ف��رص 
عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل وذلك 
لالستفادة من الموارد البشرية، وقال أنه 
ال بد من االبتكار لما فيه مصلحة الكويت 

ومستقبلها. 

الجامعة احتفلت بتخريج كوكبة من طلبة البكالوريوس واملاجستير
د.  الحجرف : ال أنتماء غير انتمائنا إلى الكويت وأي عمل ال يرقى إال ملصلحة الوطن 

د .  املحيالن : الكويت في مفترق طرق وأنتم بحارتها املهرة في عزمكم وحملكم املسؤولية 
بالتمسك بدستورها الذي وضعه األجداد

 

الوزير يكرم طالب...

...ويكرم طالبة د. شعيب يكرم الوزير د. نايف الحجرف خريج يلقي كلمة الطلبة



جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 23 - نوفمرب 2012

د.عبدالرحمن املحيالن يلقي كلمته الوزير د.نايف الحجرف يلقي كلمته طابور دخول الخريجني

د. توماس جورج من UMSL يلقي كلمتهد.شعيب عبدالله شعيب يلقي كلمتهطابور دخول الخريجني

الوزير مكرماٍ خريجاٍ...

...ومكرماٍ خريجة رئيس الجامعة مكرماٍ املاجد عريف الحفل د.حسني الرشويف

جمعاٍ من الخريجني والخريجات
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GUST celebrates its 2011/2012 Graduation
Under the patronage of 

His Excellency the Minister of 
Finance and Acting Minister 
of Education and Minister of 
Higher Education, Dr. Nayef 
Al�Hajraf, GUST hosted pio�
neers in the educational sec�
tor, families, friends and stu�
dents at their 3rd MBA and 
7th Bachelors classes Gradu�
ation Ceremony in their es�
teemed outdoor amphitheat�
er on campus during their 
10th Anniversary year. The 
Minister and Professor Thom�
as F. George, Chancellor of 
the University of Missouri – St. 
Louis (UMSL) were the guest 
speakers at the grand ceremo�
ny. 

The theater was beam�
ing with the smiles faces of 
the graduates and their fam�
ily and friends but also with 

GUST faculty, staff, and proud 
leaders including Dr. Abdul�
rahman Al�Muhailan, Chair�
man of the Board of Trustees 
and Dr. Shuaib Abdullah Sh�
uaib, GUST President and all 
of who came to show their 
support and acknowledge the 
importance of this occasion. It 
was the Graduation and a cel�
ebration of the 10 years GUST 
has grown with its graduates. 

The night ended with a 
grand display of fireworks, the 
students and their families ec�
static, giving hugs and shouts 
of congratulations with the 
endless clicking of their cam�
eras. GUST faculty and staff 
were honored to share these 
special moments with their 
graduates.  

The celebration’s grand finale!

Her special moment is here...

And now his! They’re officially graduates!

Prof. George handing an UMSL token of appreciation to Dr. ShuaibA glimpse of friends and family

A moving speech by graduate enjoying the moment...A big THANK YOU to the organizers who made the night possible!
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GUST Times December 2012 Calendar of Events

*Notice: Events above were last updated on 27/11/2012, for the latest events please visit the Office of Student Life.

P2BK Falcon Exhibit at GUST

The new online magazine by 
GUST 

Mass Communication Students

Go to www.ohmygust.com
Email them at 

ohmygust.editor@gmail.com
Tweet them @ohmygust

or stop by their office W1�244
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GUST Art in Culture (110) and Archi�
tectural History Studies (135) students vis�
ited the Art Fund for Economic & Social 
Development with their Instructor Astrid 
de los Rios, to explore the building for its 
architectural beauty. 

The Arab Fund building houses an 
array of Islamic Art in a distinguished 
architectural setting. The visit provided 
students with a hand� on understanding 
of traditional and contemporary Islamic 
Arts and Crafts. The students had the op�
portunity to listen to expert explanations 
given by Eng. Wanas and Eng. Raja.

GUST students were able to pho�

tograph items at liberty and to ask for 
further guidance from their instructor. 
It was of particular interest for them to 
learn about the arts and designs pro�
duced by Kuwaiti artists. This visit will 
allow students to develop critical think�
ing skills while contributing to enhance 
their awareness of the incredible wealth 
of their Islamic heritage. Student Sarah 
Al�Ambaie said: “I was amazed by scale 
of the building and the beauty of the 
artifacts! I didn’t imagine we had such a 
place and collection like this in Kuwait. 
I especially liked learning about the an�
tique furniture pieces and how the tra�
ditional Islamic crafts can inspire modern 
styles.”

GUST students visit Kuwait Arab Fund for Economic & Social Development

Dr. Marta Tryzna, Assistant Professor of English at the Gulf 
University for Science and Technology (GUST) along with her 
History of the English Language students (ENGL213) partici�
pated in an Art Integration Workshop with GUST Visual Arts 
teacher Margaret E Graham. The workshop explored their 
studies in the Germanic roots of the English language, spe�
cifically the Runic characters. 

 
Art Integration is a very successful way to help students 

achieve a deeper understanding of their studies in different 
academic areas. In this workshop, the students became famil�
iar with the Runes by making their own Runic inscriptions on 

clay tablets. They also found out about the historical context 
for linguistics change and the origins of the English language. 

 
When Germanic tribes from the areas of today’s Germany, 

Denmark, Holland, and Scandinavia, invaded Britain in the 
5th century, they brought with them their culture, language, 
and original script: The Runes. The earliest Germanic inscrip�
tions in a language that later became the English language 
were chiseled in stone, wood, or metal. The majority of those 
stones are found in Scandinavia today. Later, the runes were 
replaced by the Latin alphabet used until today.

GUST students participate in Art Integration Workshop
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GUST Archeology class students, de�
cided to take a trip to the Kuwait Na�
tional Museum and Sadu House with 
their Instructor Elvisa Al�Duaij as a part 
of their class in�depth look into archaeo�
logical elements in history.On their trip, 
they visited the Archeological Heritage 
where they explored many remains from 
Failaka Island such as Greek, Roman and 
Islamic coins and tools. Their next desti�
nation was the Planetarium where we 
saw a movie about the stars and solar 
system. Following the film, they took a 
walk�through in the Kuwaiti Heritage 
section where they entered Kuwait’s 
past with pictures and statues depicting 
the Kuwaiti lifestyle and jobs in the past. 

Then  they went to the Sadu House 
next door, where they learnt how peo�
ple in the past used to make the Sadu 
pattern, how they extracted the colors 
from the herbs and other with natural 
sources and blended them with dyes to 
make beautiful patterns visualizing their 
surroundings. At the end of the trip, they 
realized that the Kuwaiti culture has a lot 
of valuable heritage and traditions that 
makes them proud of their national�
ity and culture. Students Alaa Al�Blooshi 
and Fajer Abdullah thanked their Instruc�
tor Al�Duaij and noted: “This trip allowed 
us to explore our culture and our past in 
an interesting and fun way. We really ap�
preciated the experience.” 

GUST students visit Kuwait National Museum and Sadu House

GUST English Dept. organizes Film Week
GUST Dept. of English Language and Literature organized the first ever Film Week; a week dedicated to watch�

ing literature�related films adapted from books and literary works. Film Week was created for students to get more 

involved in what they’re studying and reading. Literature has always been a part of our day to day lives whether it 

is from casual reading to research writing and so, the department decided to take advantage of our exposure to 

the English language by using it in a way that is entertaining as well as educational for our students. Through Film 

Week, students and professors saw how literature transforms from words into movement, speech and acting thus 

rounding it into a more interactive experience that everyone can enjoy. The objectives of Film Week were to: start 

an interaction between students and professors outside of the classroom sphere, educate students in an entertain�

ing way, take books that the students are reading and screen them so they can grasp different angles of learning, 

get students more involved in university activities and by watching movies based on literary books, students are 

more capable of relating to them.The films screened were Jane Eyre (2011), A Beautiful Mind (2001), The Count of 

Monte Cristo (2002), Wuthering Heights (2011) and The Help (2011). 



Gulf University for Science & Technology - Issue 23 - November 2012

The Gulf University for Science 
and Technology (GUST) student Tal�
ent Club, organized a seminar host�
ing some of the top pioneers in the 
Kuwaiti advertising and commercial 
world. The speakers included: Nael Al�
Awadhi, Qualitynet General Manager, 
Haitham Al�Hajji CEO of Caviar, Khaled 
Al�Refai renowned Director from Sin�
yar and Maryam Al�Mutairi one of the 
founders of  The Bustop Concept Stu�
dio.  Introducing the speakers was Tal�
ent Club member, Yousef Al�Mallek, 
who also works with Cinemagic, one 
of the most up and coming Kuwaiti 
production companies.

Nael Al�Awadhi, talked about Qual�
itynet’s recent advertisements which 
were aired during Ramadan 2011 and 

Ramadan 2012 and were a huge hit in 
the country. He noted that Qualitynet 
wanted something different in 2011, 
to promote the company and that is 
when he worked with Director Khaled 
Al�Refai to create the first ad hit. The 
next Ramadan ad, he worked with 
Bustop and he knew they wanted to 
maintain the level of the ad from last 
year. He stressed that Qualitynet be�
lieves in the Kuwaiti youth and that is 
why both ads were by Kuwaiti talents 
through and through. “We wanted to 
go out of the box and with an open 
mind and we believe in the Kuwaiti 
talent, so we went with it.” 

Maryam Al�Mutairi spoke next, giv�
ing us a little background about her 
company: “We are just three girls who 

had a lot of ambition and wanted to 
branch out on our own.” She talked 
about the company and how clients 
should be open minded, otherwise, 
they won’t be able to share and de�
velop their ideas. Bustop has worked 
on ads such as: Qualitynet’s “Faker 
Ana Khof,” Red Mango, That El�Salasil 
Bookstore, and Zain.

Haitham Al�Hajji, founded the ad 
agency Caviar with Khaled Jafar in 
1998 after graduating from university. 
They found the Kuwaiti market to be 
thirsty for a new form of communica�
tion. He was one of the first advertis�
ers in Kuwait to create ads in the local 
dialect. “You can’t go to Lebanon or 
Egypt and try to sell a product in a Ku�
waiti dialect, the same way you can’t 

sell products the way you want to with 
a non�Kuwaiti dialect.” Their first op�
portunity Caviar had was with Zain, 
then known as MTC, and it grew from 
there. Their most popular campaigns 
included: “Yabeela,” “BoRashed,” and 
most recently “Nabe Eediya.”

Finally, Director Khaled Al�Refai 
from Sinyar, who noted on his range 
of work and popularity: “I was lucky 
enough to work with a lot of differ�
ent companies at the start of my ca�
reer and got the chance to learn from 
a lot of talented people – and I still 
do.” He mentions that he part of the 
2nd generation of Kuwaiti advertisers, 
Caviar was part of the first, where they 
changed the landscape of the adver�
tising in Kuwait. “Today, our adver�

tisements are of higher quality, more 
flavor, better casting, better storylines 
and definitely more relatability.” And 
now, other countries are taking notice 
of this. He later stressed on the fact 
that a good ad can have a great effect 
on the society. 

At the end of the session, Al�Mallek 
opened the floor for questions; where 
the students had the opportunity to 
ask the speakers any question they 
wanted. It was a great give and take 
session between them and the stu�
dents took advantage of this chance. It 
was a great session; both the students 
and the speakers enjoyed it immensely 
and look forward to future seminars 
for further exchanges.

GUST Talent Club welcomes Kuwaiti Advertising Pioneers

Politician Saleh Al�Mulla visits 
GUST class

GUST was honored to have Mr. 
Saleh Al Mullah, politician and for�
mer parliament member, as a guest 
speaker for Dr. Mohammed Hasanen’s 
Middle Eastern Politics class. Mr. Saleh 
discussed the main issues that are im�
peding the political development in 
Kuwait. The students got an overview 
of what takes place within the parlia�
ment and how our political system 
functions. 

Not only did the speaker give the 
students an inside�look into Kuwaiti 
politics, but he engaged in discus�
sions and debates with the audience. 
Mr. Saleh Al Mulla also discussed the 
importance of the constitution, as it 
is what originally stabilized Kuwait. It 
was a pleasure to have Mr. Saleh gives 
the students an eye�opening speech, 
as it is of the essence that the younger 
generation stays aware of what is hap�
pening within their own country. 

KU Professor Dr. AlHadban lectures
 The Middle Eastern Politics class at GUST was honored to have Dr. Ibraheem Al�Hadban, professor at KU as a 

guest speaker. The speaker discussed the effects of the Arab Spring on the Middle East and the Arab world. With 

references to the revolutions and historical events, the speaker gave the students a broad idea of how political 

regimes can fail and what happens as a result. Dr. Al�Hadban explained how serious it is when revolutions occur, for 

they have a domino effect on the rest of the world. The students enjoyed engaging in dialogue with the speaker. 

It was a very insightful lecture that opened the students up to the world as it is.
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GUST SA organizes lecture to raise awareness on World Diabetes Day
Rawan Al-Sharif

GUST and its Student Association were 

honored to have Dr. Thamer Al�Essa, Spe�

cialist in Endocrinology, Diabetes and Me�

tabolism at Mubarak Al�Kabeer Hospital, 

as a guest speaker to educate and raise 

awareness about Diabetes on World Dia�

betes Day. 

The speaker clarified diabetes, in 

simple, as a lifelong (chronic) disease in 

which there are high levels of sugar in the 

blood. He went out to explain the differ�

ent types of Diabetes: type 1, type 2, and 

gestational diabetes with type 2 being the 

most common in adults and teenagers. Dr. 

Al�Essa then pointed out the risk factors 

that increase chances for a person to be 

diagnosed with diabetes such as obesity, 

physical inactivity, ethnicity, and having a 

family history of the disease. 

Dr. Al�Essa stated a shocking fact: 

around 183 million people are undiag�

nosed and do not know they’re diabet�

ics. He then engaged in a discussion with 

students allowing them to ask questions 

and share their experiences. He ended the 

lecture by talking about prevention and 

offering health tips. It was a very insightful 

and educational lecture. Awareness was 

raised, and students and staff all left hav�

ing learned more on the subject.

An afternoon with the likes of Socrates at the 
GUST Philosophy Day!

GUST students participated in cel�
ebrating Philosophy Day under the 
organization of Dr. Thorsten Botz 
and other faculty members from the 
Humanities and Social Sciences De�
partment at GUST. The day included 
guest speakers from the UN, student 
participation in posters and drawings 
representing their take on philosophy, 
philosophy competition and debate as 
well as a movie screening of the movie 
Destiny. 

Dr. Thorsten Botz, explained that 
the World Philosophy Day is of global 

observance and is celebrated all over 
the world every year on the third 
Thursday in November. UNESCO intro�
duced this day in 2002 to honor philo�
sophical reflections throughout the 
world, to open peoples’ minds to new 
ideas, encourage them to share their 
philosophical heritage and inspire 
public debate on society’s challenges. 
UNESCO’s Director�General Koichiro 
Matsuura said in a speech that philoso�
phy gave the grounding to principles 
and values that shaped the possibility 
of world peace – democracy, human 
rights, justice and equality. 

As an exercise, some students gave 
the definitions they deemed fitting 
for philosophy; Kawthar Ahmad chose 
to answer the question: “What is phi�
losophy?” with “In a broad sense, phi�
losophy is an activity people undertake 
when they seek to understand funda�
mental truths about themselves , the 
world they live in and their relation�
ships to the world and to each other.” 
While student Moudi Al�Rakwah, 
chose: “Philosophy is an academic 
discipline that exercises reason and 
logic in an attempt to understand real�
ity and answer fundamental questions 

about knowledge, life, morality, and 
human nature.

The student booths tackled differ�
ent aspects of philosophy including: 
what is philosophy, depictions of phi�
losophy in cartoons, pop culture and 
history, philosophers from around the 
world including: Arabs, Africans, South 
Americans and Japanese, as well as 
ethics in philosophy.

Philosophy is an open concept 
where each individual needs to ex�
plore the meaning and determine 

what it means to them, and that is 
what the day is about; opening your 
mind to ideas and new perspectives.
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Dr. Glassman: GUST’s journey in the educational 
sector distinct

The Gulf University for Science 
and Technology (GUST) held a press 
conference with Dr. Joel Glassman, 
Associate Provost and Director of 
the International Studies Center at 
the University of Missouri – St. Louis 
(UMSL) � GUST’s affiliate university – 
and Prof. Thomas George, Chancellor 
of UMSL on their partnership for the 
chance to talk about their growing 
partnership.

Dr. Glassman noted: “The academic 
cooperation between us and GUST is 
seeking to continue the development 
of the programs of the University, 

as well as seek to pay more atten�
tion to the faculty research aspect at 
both universities which we hope will 
include, in the future, a training pro�
gram which the faculty can benefit 
from.”

Dr. Glassman also commended the 
marking of 10 years since the estab�
lishment of GUST and its celebration 
of the 7th batch of Undergraduates 
and 3rd MBA Graduates. He also 
praised the many other developments 
accomplished by GUST during the 
course of the past ten years, which 
exceeded all expectations expressing 
pride in participating in this progress. 

Dr. Glassman emphasized on the im�
portance of recent steps taken by the 
university, particularly in establishing 
Student Success Center, which con�
tributed significantly to the develop�
ment of student skills, particularly in 
overcoming any academic difficulties 
which helps to increase the productiv�
ity of the student.

Professor Thomas George, touched 
on the academic partnership with 
GUST; noting that it seeks to develop 
programs especially in business man�
agement software and disciplines of 
Arts and Sciences. “We also aspire in 

the future to establish the engineer�
ing program at the university.” Prof. 
George pointed out that a great 

similarity between UMSL and GUST is 
that both universities achieved rapid 
growth in the educational process.

Dr. Al�Quaddoumi in the meeting with Prof. George and Dr. Glassman

GUST hosts debate for Political Science students 
The A. M. Al�Refai Library and Pro�

fessor Nuruzzaman in coordination 

with U.S. Embassy, Kuwait arranged for 

a lecture titled, “Presidential elections 

and the American electoral system.” 

The lecture was presented for students 

of Political Science in the Gulf Univer�

sity for Science and Technology (GUST) 

auditorium, and was well�attended by 

students, faculty, and staff.

The event hosted a panel of two 

US election speakers, Jay Footlik and 

Rick Smotkin who were on a short visit 

to Kuwait. The Democratic position 

was represented by Jay Footlik CEO 

and founding president, Global Policy 

initiatives and former Special Assistant 

to President, Clinton, while the Re�

publican position was represented by 

Rick Smotkin VP, Government Affairs, 

Comsat Cable Corporation and former 

International Republican Institute Pro�

gram Officer. 

The event witnessed an interesting 

debate as Mr. Footlik spoke in favor of 

Democratic President Barack Obama 

while Mr. Smotkin in favor of Repub�

lican challenger Mitt Romney respec�

tively. The debate focused on issues 

in the US concerning jobs, economy, 

and tax and how the two contestants 

intended to address them. 

The attendees found the lecture 

to be informative as it offered a real�

world outlook and was interactive too. 

The students were seen to be enthu�

siastically asking questions in the end, 

which the speakers happily answered. 

The lecture was part of the ongo�

ing lecture�series that are frequently 

held at GUST, and represents the as�

sociation GUST shares with the Public 

Affairs Section at U.S. Embassy.
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Congratulations Class 
of 2011/2012!

See the full story and photos with 
special guest, Dr. Nayef  Al-Hajraf   

page 8


