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بعد إنتقال أكاديمية إتقان إلى مقر  GUSTبرعاية د .املحيالن

املاجد :نقلة نوعية تمثل إضافة مميزة في مسيرة األكاديمية
أك��د الماجد أن انتقال األكاديمية إلى
م �ق��ره��ا ال �ج��دي��د ي�ع�ت�ب��ر ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة في
مسيرتها ،كونها أصبحت اآلن ج��زءا من
الحرم الجامعي لـ«جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا» ،م��ا يمنح لموظفي بنك
ب��وب�ي��ان ال�م��زي��د م��ن خصوصية ال��دراس��ة
العملية األكاديمية.
فقد أعلن بنك بوبيان انتقال أكاديمية
اتقان ،التابعة للبنك ،إلى مقرها الجديد
داخ� � � ��ل ح� � ��رم ج ��ام� �ع ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج ل �ل �ع �ل��وم
والتكنولوجيا ( ،)GUSTف��ي إط��ار خطط
ال� �ت� �ط ��وي ��ر ال� �م� �س� �ت� �م ��رة ال � �ت� ��ي ت �ش �ه��ده��ا
األكاديمية منذ انطالقها يوليو الماضي.
واف �ت �ت��ح ال �م �ق��ر ال �ج��دي��د ل�لأك��ادي �م �ي��ة
ب��إق��ام��ة اح �ت �ف��ال ب��رع��اي��ة رئ �ي��س مجلس
امناء الجامعة د .عبدالرحمن المحيالن،
وحضور رئيس مجلس ادارة البنك عادل
ال �م��اج��د ،واألم �ي��ن ال �ع��ام ل�ب��رن��ام��ج اع ��ادة
هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي
ف� ��وزي ال �م �ج��دل��ي ،وم��دي��ر ع ��ام م�ج�م��وع��ة
ال �م��وارد ال�ب�ش��ري��ة ع ��ادل ال �ح �م��اد ،ون��ائ��ب
رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ل�ل�ش��ؤون االك��ادي�م�ي��ة د.
روب� ��رت ك��وك ود .ص�ل�اح ال �ش��ره��ان نائب
الرئيس للتخطيط والتنمية ومدير إدارة
ال� �م ��وارد ال�ب�ش��ري��ة م�ح�م��د ال �ن��اص��ري إل��ى
جانب عدد من مسؤولي البنك والجامعة
وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

واك ��د ال �م��اج��د ب�ع��د اإلف �ت �ت��اح " :يمثل
انتقال األكاديمية إلى مقرها الجديد نقلة
ن��وع �ي��ة ف ��ي م �س �ي��رت �ه��ا ،ك��ون �ه��ا أص�ب�ح��ت
اآلن ج ��زءا م��ن ال �ح��رم ال�ج��ام�ع��ي لجامعة
 ،GUSTما يمنح موظفي البنك المزيد من
خصوصية ال��دراس��ة العملية األكاديمية
االحترافية ،سواء لطلبة البكالوريوس أو
الماجستير وحتى الدورات التدريبية".
واض ��اف ان "ه��ذه النقلة تمثل إضافة
ج��دي��دة وم �م �ي��زة ف��ي م�س�ي��رة األك��ادي�م�ي��ة
ال�ق�ص�ي��رة ،م��ا ي��ؤك��د م��دى االه�ت�م��ام ال��ذي
ي��ول�ي��ه ال�ب�ن��ك ل �م��وارده ال�ب�ش��ري��ة ،وق��درت��ه
وس�ع�ي��ه ال��دائ��م ل�خ�ل��ق ال �م��زي��د م��ن أج ��واء
ال �ع �م ��ل االي� �ج ��اب� �ي ��ة ،وب� �م ��ا ي �ن �ع �ك��س ف��ي
النهاية على خبراتهم وخدمة العمالء".
م ��ن ج��ان �ب��ه ،اش� ��ار ع� ��ادل ال �ح �م��اد ال��ى
ال� �ش ��راك ��ة ال� �ت ��ي ت �ج �م��ع ال �ب �ن��ك وج��ام �ع��ة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت��ي
ف �ت �ح��ت آف� ��اق� ��ا ج� ��دي� ��دة س � � ��واء م� ��ن خ�ل�ال
نوعية البرامج المقدمة أو المحاضرين
المتميزين ،وال�ت��ي ستسهم ف��ي التطوير
ال�م�س�ت�م��ر ل�م��وظ�ف��ي ال �ب �ن��ك ،م��وض �ح��ا ان
ع ��دد م��وظ �ف��ي ب �ن��ك ب��وب �ي��ان ال�م�ل�ت�ح�ق�ي��ن
بأكاديمية اتقان بلغ منذ تدشينها يوليو
الماضي  112موظفا ،نصفهم في برنامج
ال �م��اج �س �ت �ي��ر ف ��ي ادارة األع � �م� ��ال ،MBA
والنصف اآلخر في برنامج البكالوريوس

بكلية ادارة األعمال.
واضاف ان هذا العدد الكبير رغم عمر
االك��ادي �م �ي��ة ال�ق�ص�ي��ر ي��ؤك��د م ��دى ح��رص
م ��وظ �ف ��ي ال �ب �ن ��ك ع �ل ��ى ت �ط ��وي ��ر ق ��درات �ه ��م
وام �ك ��ان ��ات �ه ��م ال �ع �ل �م �ي��ة ،ورف� � ��ع م �س �ت��وى
خبراتهم االكاديمية جنبا ال��ى جنب مع
خبراتهم العملية ،االم��ر ال��ذي ستكون له
انعكاسات كبيرة على خدمة العمالء في
المستقبل.
وت �ض �م��ن أك��ادي �م �ي��ة ات � �ق� ��ان ،ال �ت��اب �ع��ة
لبنك بوبيان ،عددا من البرامج التدريبية
ل �م��وظ �ف��ي ال �ب �ن��ك ،ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ج��ام�ع��ة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا  ،بناء على
الشراكة األكاديمية بين الجامعة والبنك،
حيث تمنح هذه البرامج الفرصة لموظفي
ال �ب �ن��ك ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى  55ف��ي ال �م �ئ��ة من
الوحدات الدراسية لبرنامج الماجستير،
و 50ف ��ي ال �م �ئ��ة م ��ن ال ��وح ��دات ال��دراس �ي��ة
لبرنامج البكالوريوس.
وقام عدد من أعضاء هيئة التدريس في
جامعة الخليج ذوي الخبرة األكاديمية
والعملية ،والمدربين المتخصصين في
التدريب والتطوير في بنك بوبيان بتنفيذ
ه��ذه البرامج التدريبية المتخصصة في
م �ج��االت ال�م�ح��اس�ب��ة وال�ت�م��وي��ل وال�ع�ل��وم
ال �م �ص��رف �ي��ة واإلدارة وال �ق �ي ��ادة ل�م��دي��ري

صورة الفتتاح المقر
البنك والموظفين الملتحقين باألكاديمية
ب�ب��رن��ام��ج الماجستير ف��ي إدارة األع�م��ال
 ،MBAوب��رام��ج البكالوريوس في العلوم
اإلدارية المتخصصة.
وك� ��ان ال �ب �ن��ك ق��د ح �ق��ق ان� �ج ��ازا ج��دي��دا
م��ن خ�لال تكريم اكاديمية ات�ق��ان م��ن قبل
ب ��رن ��ام ��ج اع� � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
وال� �ج� �ه ��از ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ل ��دول ��ة ،ب��اع �ت �ب��ار
االك��ادي�م�ي��ة صاحبة اف�ض��ل خطة تدريب
وب��رام��ج متخصصة للتدريب والتطوير
لعام  2012على مستوى القطاع الخاص
الكويتي.
وتفخر االكاديمية بهذا التقدير رفيع

بعد اجتماعهم مع امني عام مجلس الجامعات الخاصة

ال �م �س �ت��وى ال� � ��ذي ت �ح �ق��ق ع �ل��ى م �س �ت��وى
القطاع الخاص ،خاصة انه جاء من جهة
م �ع �ن �ي��ة م �ش �ه��ود ل �ه��ا ب��ال �ك �ف��اءة وال �ع �م��ل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال �م��وارد ال�ب�ش��ري��ة وال �ك��وادر
ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ال �م �ج��االت وع�ل��ى
مستوى كل القطاعات.
وم� � � �ن � � ��ذ ب � � � � ��دأ ال � � �ب � � �ن� � ��ك ف � � � ��ي ت� �ط� �ب� �ي ��ق
اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه ال �ج��دي��دة ف ��ي ع ��ام 2010
وهو يضع في االعتبار ان تطوير وتنمية
ق � ��درات وخ� �ب ��رات م� � ��وارده ال �ب �ش��ري��ة الب��د
ان ي�ك��ون ال��رك�ي��زة الرئيسية ال�ت��ي يحقق
م��ن خ�لال�ه��ا جميع االه ��داف ال�ت��ي تتعلق
بنجاح هذه االستراتيجية.

رئيس الرابطة :طالبنا بتغير شروط عودة البعثات للطلبة املفصولني
أكد رئيس رابطة طلبة جامعة الخليج
ل �ل �ع �ل��وم و ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ف �ج �ح��ان ن ��زار
ال �ع��دس��ان��ي أن� ��ه ت ��م اإلج� �ت� �م ��اع م ��ع أم �ي��ن
ع��ام مجلس الجامعات الخاصة د.حبيب
أب��ل و تمت مناقشة ال�ع��دي��د م��ن القضايا
الطالبية ومن اهمها تحديد موعد ثابت
ل �ص��رف ال �م �ك��اف��أة االج�ت�م��اع�ي��ة و طالبنا
بتغير ش��روط ع��ودة البعثات م��ن الطلبة
ال�م�ف�ص��ول�ي��ن ،ك�م��ا ط��ال�ب�ن��ا ب �ض��رورة رب��ط
أس � �م ��اء خ��ري �ج �ي��ن ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �خ��اص��ة
ب��دي��وان الخدمة المدنية للتوظيف كذلك
ن��اق�ش�ن��ا م�ط��ال�ب��ة ال��راب �ط��ة ب �ض��رورة تغير
شروط التحويل من الحساب الخاص الي
ح�س��اب البعثة ك��ذل��ك طالبنا بتخصيص
بعثات داخلية للماجستير ومن باب العدل
و ال �م �س��اواة ط��ال�ب�ن��ا ب �م �س��اواة خريجين

واع �ت �ب��ر ال �ع��دس��ان��ي ان ه ��ذا االج�ت�م��اع
يأتي ضمن خطة الرابطة للسعي على حل
المشاكل والعراقيل التي يواجهها الطلبة
 ،هذاوقد سبق ان إلتقت الرابطة بمعالي
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ن��اي��ف
ال�ح�ج��رف ك��ذل��ك س�ب��ق ان اق��ام��ت ال��راب�ط��ة
ل�ق��اء مفتوح ض��م وزي��ر التربية م��ع طلبة
ج��ام �ع��ة ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك��ول��وج �ي��ا
ب �م �ق��ر ال �ج��ان �ع��ة ح �ي��ث الق � ��ى اس �ت �ح �س��ان
الطلبة.
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تحدثا عن التأسيس واملعوقات التي صادفتهم حتى انطالقها ومواصلتهم مسيرتهم

د.وليد السيف  :كان لي الشرف أن اكون بالشركة منذ لحظات اإلنطالق وعانينا الكثير
حسان القناعي  :الشركة تقوم بدور مهم في توفير فرص العمل وتمتص العمالة الكويتية لإلنخراط في العمل الخاص
أك ��د ال��دك �ت��ور ول �ي��د ال�س�ي��ف أن ال�ش��رك��ة
الكويتية لتطوير ال�م�ش��روع��ات الصغيرة
من الشركات التي تقوم ب��دور ه��ام ج��دا في
ت�ط��وي��ر اإلق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي  ،وان �ه��ا تعمل
على تحفيز العمل الحر وتنمية المهارات ،
مشيرا ال��ي ان��ه ك��ان لي الشرف أن اك��ون في
هذه الشركة كنائب لرئيس مجلس اإلدارة
والعضو المنتدب لها .

د .وليد السيف

وقال لقد عانينا كثيرا من المعوقات الن
المعوقات كثيرة جدا عكس البالد األخري
يسهلون لك كل ش��يء من امكانيات وارض
وم��ال  ،حتى البنوك ال تتحمس لدعم تلك
المشاريع اال اذا وج��دت دع��م م��ن الحكومة
حتى تضمن عدم خسارتها  ،ثم قام بتقديم
رئيس مجلس اإلدارة حسان القناعي وهو
ح��اص��ل على الماجستير وع�م��ل ف��ي البنك
اإلس�ل�ام ��ي ف ��ي ج� ��ده وه� ��و رئ �ي��س مجلس
اإلدارة وال ��ذي س��وف يحدثنا ع��ن تجربته
منذ تولى إدارة الشركة .
وت �ح��دث رئ �ي��س مجلس اإلدارة حسان
ال �ق �ن��اع��ي وال � ��ذي ق ��دم ت�ع��ري�ف��ا ع��ن ال�ش��رك��ة
ومسيرتها الحالية وقال :
أن ك�ث�ي��را م��ن ال �م �ع��وق��ات ق��د ح�ل��ت على
مستوى ال��دول��ة والحمدلله ونعمل حاليا
ع�ل��ى م �س��اع��دة ال �م �ب��ادري��ن ال�ك��وي�ت�ي�ي��ن في
تأسيس شركاتهم ومساعدتهم ف��ي أتمام
م�ش��اري�ع�ه��م  ،م��ؤك��ده ع�ل��ى ان أه ��م جزئية

اإلستثمار الوطني وق��د خصصت الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إس �ت �ث �م ��ار م �ب �ل��غ  100م �ل �ي��ون
دي �ن��ار الدارت� �ه ��ا وم �ب �ل��غ  50م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ك��وي�ت��ي لمحفظة ت�م��وي��ل ال�ن�ش��اط الحرفي
والمشاريع الصغيرة لدى البنك الصناعي ،
وقد أقر مجلس األمة الكويتي ضمن الخطة
اإلنمائية للدولة في 21فبراير  2010م .

حسان القناعي
في في العمل هي فكرة المشروع وأختيار
المناسب لخبرات الشركة الموجودة عند
المبادر حتى يكتب للعمل النجاح وأن يكون
الشخص المبادر محب لطبيعة العمل الذي
أختاره وأن يكون يتقنه .
وأض � � ��اف أن ال �ش ��رك ��ة ق ��د ت��أس �س��ت ف��ي
4ف �ب��راي��ر 1997م إلدارة م�ح�ف�ظ��ة ص �ن��دوق

وع� ��ن ت �ع��ري��ف ال �م �ش ��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
ق��ال ان��ه المشروع ال��ذي ال يزيد حجمه عن
 500ألف دينار كويتي  ،ونحن نعمل دائما
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق أه��داف �ن��ا م ��ن خ�ل�ال تشجيع
ال�م�ب��ادري��ن الكويتيين ومساعدتهم حتى
ق�ي��ام ال �م �ش��روع وم�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي التطوير
ونشر الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة
 ،وك ��ذل ��ك ال �م �س��اع��دة ف ��ي م ��وازن ��ة ال �ت��وج��ة
ل�ل��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم�ي��ة وت��ول�ي��د ف ��رص عمل
للشباب الكويتي ومن ثم تملك المواطنين
لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة .

فريق GUST Over Taker Racing Team
م �ج �م��وع��ة ش �ب��اب م ��ن ج��ام �ع��ة ال�خ�ل�ي��ج
للعلوم والتكنولوجيا و خ��ارج�ه��ا ب��دؤوا
في هذا الفريق في سنة  2006قبل دخولهم
للجامعة و أنجزوا مالم ينجزه غيرهم.
ال �ت �ق �ي �ن��ا ب �ه��م وك �ل��ا م �ن �ه��م أض� � ��اف ل�ن��ا
شيئا ع��ن ه��واي�ت�ه��م ال�ت��ي ي�م��ارس��ون�ه��ا من
مواقف غريبة و صعوبات واجهوها ,كان
الحديت ممتع و بين لنا شغهم و حبهم بما
يمارسون.
ه��ذه بعض م��ن األسئلة التي وجهناها
لهم-:...
متى بدأتم و أين؟
أجابنا العمر ..بدأنا بالكويت سنة ,2006
ثم كانت لنا ج��والت في الخارج (البحرين)
وق��د شاركنا ف��ي (س�ب��اق , 2006 )Red Bull
( 2010 )Gulf Runو أخيرا (2012 )Gulf Run
و التي أحرزنا فيه على المرتبة السادسة و
الذي أهلنا للذهاب للسباق في فرنسا.
هل هذا النوع من السباقات تشكل خطوره؟
العسعوسي" في أحدى المرات حين كنت
أق��ود ال�ك��ارت قامت باصدامي ك��ارت أخ��رى
م��ن الخلف مما أدى لصعود مركبته على
ركبتيم ..و ك��ان ه��ذا في  ..Gulf Runخطاك
ال�س��و ن ��اص ��ر !!!...ف�ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال �ح��وادث
الغير متوقعة ه��ي ال�ت��ي تشكل خ �ط��ورة و
ت�ج�ع��ل ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن ال ��ري ��اض ��ات خ�ط��رة
عدا عن ذلك ,مالبسنا التي نرتديها تشكل
وسيلة حماية لنا.
أهم ما تقومون به قبل أي سباق؟

بما أن عذا السباق مدته أربع و عشرين
ساعة و مدة السباق للسائف الواحد ساعة
و نصف ..فاللياقة أههم شئ و على السائق
ال �ت��درب ع�ل��ى ال �ل �ف��ات ..و ال�س�ب��ب الرئيسي
وراء ال� �ت ��درب ع �ل��ى ال �ل �ف��ات ان ال� �ك ��ارت قد
تفقد سرعتها  ..فاذا فقدت سرعتها يوجد
صعوبة لزيادة سرعتها و الصعوبة أيضا
في المحافظة على مركزنا و ه��ذا ما يزيد
التوتر في سباق الكارت.
لماذا Over take؟
ك� ��ان االس � ��م م ��ن أح� ��د ال ��زم�ل�اء ب��ال�ف��ري��ق
ب��ال�ص��دف��ة و معناته ال�ت�ج��اوز أو ال�ت�ع��دي,
و ه ��ذا أه ��م ش��ي ف��ي ه ��ذا ال �س �ب��اق( ت�ج��اوز
الكارت اللي تسبقك) و من ثم الحفاظ على
مركزك المتقدم.
هل في مجال لمشاركة أحد معكم؟
لدينا اكتفاء ,ألن السباقات تحتاج ل8
الى عشر أشخاص..ففي هذا الوقت النحتاج
ألش� �خ ��اص آخ ��ري ��ن ل�ل�اض �م��ام ال� ��ى ف��ري�ق�ن��ا
و ل �ك��ن م ��ن أراد ال ��ذه ��اب ل�ل�ت�ج��رب��ة يمكنه
الذهاب ل ال غو كارت في الدائري السادس
لالحساس بالمتعة و قد يحس بالمتعة ..و
بأسس فريق بالمستقبل!
ما هي طموحاتكم؟
ال ��ذه ��اب ل�ل�س�ب��اق ف��ي ف��رن�س��ا و نتمنى
ل� �ل ��وص ��ول ل �ل �م��راك��ز األول � � ��ى ان ش � ��اء ال �ل��ه
".بالتوفيق"
ما هو ترتيبكم عالميا؟
 99من 254

ه��ل ف��ي دع ��م م��ن أي ج�ه��ة و خ�ص��وص��ا من
الجامعة؟
أم ��دت ل�ن��ا ال�ج��ام�ع��ة ال��دع��م و ك��ان��ت لنا
راع ��ي ف��ي ال�س�ب��اق األخ �ي��ر و ش��اك��ري��ن لهم.
و ك ��ان ب�ن��ك ب��وب�ي��ان و ف��ي ك ��ول م��ن ال��رع��اة
الرسميين لنا في السباق األخ�ي��ر .بعد ما
رؤونا في عدة مشاركات داخل الكويت
هل برأيكم العنصر األنثوي لهم دور في عذا
النوع من الرياضات ؟
ال دخ��ل ف��ي ه��ذه ال��ري��اض��ة على الجنس
ن�ف�س��ه اذا ك ��ان ال�ش�خ��ص ق ��ادر ع�ل��ى تغلب
وق� �ت ��ه ف �ه��و أه �ل��ا ف ��ي أن ي � �ش ��ارك ف ��ي ه��ذا
السباق -وهذا ما رأيناه في السباق األخير
في البحرين ,فريق مكون من شباب و بنات,
والقصد ان هذه الرياضة ال تعتمد على نوع
الجنس ب��ل تعتمد على اك ك��ان كسر وقته
والتفوق على نفسه..
هل في اقبال من الكويتيين على هذا النوع
من الرياضة ؟
ن� � �ع � ��م ,ي � ��وج � ��د اق � � �ب� � ��ال ك� �ب� �ي ��ر م� � ��ن ق �ب��ل
الكويتيين ,تماما مثل ما ؤأينا في السباق
األخير في البحرين حيث تواجدت أربع فرق
كويتية من  12في البحرين ,وهذا دليل على
اقبالهم و حبهم لهذا النوع من الرياضات.
ك�ي�ف�ي��ة م�ع��رف��ة ال �ت��واص��ل م�ع��اك��م و معرفة
انجازانكم؟
حسابنا في االنستغرام
@overtakeracing
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وأضاف القناعي أن عدد موظفي الشركة
 31موظفا نخصع لرقابة ديوان المحاسبة
 ،وم��ن أه��م ق�ب��ول ال�م�ب��ادر أن ي�ك��ون كويتي
الجنسية وال يقل عمره عن  21عاما ويكون
متفرغا للمشروع .
وردا على س��ؤال ف��ي تعثر ال�م�ب��ادر يتم
ت�ص�ف�ي��ة ال �م �ش��روع وان اي م �ش��روع ال يتم
إحتساب فوائد عليه وتتحمل الشركة مخاطر
ال�م�ش��روع  ،وال�ش��رك��ة تمنح ال�م�ب��ادر حوافز
ارب��اح تتراوح بين  %60ال��ي  %70للمهنيين
من األرباح الصافية المستحقة مقابل حصته
ف��ي رأس ال �م��ال  ،ك�م��ا تمنحه ح��واف��ز أرب ��اح
لتملك المبادر لحصص الشركة بالمشروع ،
وتتناقص حصة الشركة في المشروع تبعا
للمبالغ ال�م�س��ددة في نهاية كل سنة مالية
ليتملك المبادر بعدها المشروع بالكامل وفق
برنامج التخارج والذي يمتد لفترة  8سنوات
وي�ح��ق ل�ل�م�ب��ادر ال �ت �خ��ارج ف��ي ف �ت��رة زمنية
أقصر .

افتتاح املعرض الوظيفي الثالث عشر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

د .املحيالن  :خريجي الجامعة يعملون في قطاعات مختلفة وحققوا نجاحات كبيرة .
افتتح الدكتور عبد الرحمن صالح
المحيالن رئيس مجلس أمناء جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا معرض
الفرص الوظيفية الذي يقيمه مركز
تطوير األعمال والتعاون المؤسسي
بالجامعة بمشاركة  35شركة ومؤسسة
من القطاعين الخاص والعام في الحرم
الجامعي بمنطقة مشرف .وقد شهد
ً
ً
افتتاح المعرض حضورا مكثفا من طلبة
الجامعة وخريجيها الذين تفاعلوا بشكل
كبير مع ممثلي الشركات والمؤسسات
المشاركة.
وقد أكد الدكتورعبد الرحمن صالح

المحيالن أننا في  GUSTنحرص كل
الحرص على تأهيل طلبتنا وإعدادهم
لدخول سوق العمل ومتابعتهم بعد
التخرج من خالل تقديم مجموعة متنوعة
من خدمات اإلرشاد والتطويرالمهني
والتى تساهم بتوفير سبل النجاح
لهم ،ولدعم رسالة الجامعة في رفد
المؤسسات الوطنية في القطاعين العام
والخاص بالموارد البشرية المؤهلة
والتي تلبي مختلف احتياجات أعمالها.
وأضاف ان خريجي الجامعة يعملون في
قطاعات مختلفة وحققوا نجاحات كبيرة
على صعيد العمل.
وأضاف أننا في جامعة الخليج نؤمن

د .المحيالن في جناح الوطنية لالتصاالت

وقد أشاد الدكتور أسامة الحارس
مدير مركز تطوير األعمال والتعاون
المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة
للمعرض بالعالقة المتميزة التي تربط
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

درع تذكاري يقدمه د .المحيالن ل بنك بوبيان

د .المحيالن ود .مسعود أسد ود .الحارس في جناح البنك الوطني

في جناح اعادة الهيكلة

بضرورة اإلستمرار في دعم الشباب
وفتح سبل التدريب والتطوير أمامهم
وإعدادهم للعمل في المستقبل ،ونقوم
من خالل شراكتنا مع القطاعين العام
والخاص بتوفير فرص العمل الجزئي
والتدريب الميداني لطلبة الجامعة أثناء
دراستهم طوال العام وليس خالل فترة
الصيف.

د .المحيالن يكرم صناعات الغانم

من خالل مركز تطوير األعمال والتعاون
المؤسسي بالقطاعين الخاص والعام
وأهمية هذه العالقة في فتح قنوات
اإلتصال بين الخريجين وجهات العمل
المقدمة للفرص الوظيفية ،وتفعيل جهود
الجامعة في القيام بدورها في خدمة
المجتمع من خالل تبني استراتيجيات
وآليات لتنمية الكفاءات الوطنية وفق
حاجات سوق العمل .وأوضح نقوم من
خالل مركز تطوير األعمال والتعاون
المؤسسي باستثمار عالقتنا الوطيدة
مع القطاعين الخاص والعام لتوفير
فرص العمل لخريجي الجامعة.
ً
وأخيرا تقدم الدكتور الحارس بالشكر

والتقدير للمؤسسات المشاركة على
دعمهم المتواصل وحرصهم على التعاون
معنا والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب
الميداني للطلبة وتوفير الفرص
الوظيفية لهم سواء أثناء الدراسة أو بعد
التخرج ،.وخص بالذكر الشركات الراعية
وعلى رأسها بنك الكويت الوطني وبيت
التمويل الكويتي وبنك الخليج وبنك
بوبيان لرعايتهم البالتينية ،والوطنية
لإلتصاالت ورابطة طلبة جامعة الخليج
لرعايتهم الذهبية ،وشركة صناعات
الغانم وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز
التنفيذي للدولة لرعايتهم الفضية.

صورة تذكارية في جناح بنك بوبيان

لقطة تذكارية في “بيتك” بيت التمويل

في جناح بنك الخليج
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منظر عام للمعرض

افتتاح معرض الفنون في GUST

د .قدومي  :املعرض والحفل رسالة روحية لالبداع لتهذيب الروح صنعها الطلبة
افتتحت إدارة النشاط الفني
شؤون
بعمادة
والموسيقي
الطلبة بجامعة الخليج للعلوم
الفن
معرض
والتكنولوجيا
والموسيقي السنوي والذي رعاه
الدكتور صباح عبد الرزاق القدومي
نائب رئيس الجامعة للخدمات
االكاديمية والدكتور فهد السميط
عميد شؤون الطلبة واعضاء هيئة
والموظفين
بالجامعة
التدريس
وطلبة الجامعة .

د .صباح القدومي يفتتح المعرض

واكد الدكتور صباح القدومي
على ان المعرض مناسبة طيبة
اعتادت ادارة النشاط الفني ان
تقيمه سنويا لتقدم رسالة روحية
تجمع الرسم والموسيقي في يوم
ترويحي فني من ابداعات الطلبة
رسما وعزفا شاركهم فيه اعضاء

الفرقة الموسيقية

الطالب سليمان ابوعبده يعزف على البيانو

د .صباح القدومي ود.روبرت كوك يستمعان لعرض احدى الصور

اعجاب بالرسومات

د .صباح يستمع لشرح طالبة

هيئة التدريس بالعزف والمشاركة
الوجدانية .
وأضاف د .صباح القدومي
للعلوم
الخليج
جامعة
ان
والتكنولوجيا ال تغفل دورها في
تهذيب النفوس ومشاركة الطلبة
انشطتهم االبداعية والتي تنعكس
على تحصيلهم الدراسي وتقدم لهم
يد العون والدعم حتى نستطيع ان
نخلق طالبا متميزا خلقيا وروحيا
ودراسيا في بيئة تجعله قادرا على
العطاء واالبداع ومن ثم التألق في
قاعات الدرس .
وقدم
الدارة
وخاص
عصمت

الدكتور قدومي الشكر
النشاط الفني والموسيقي
بالشكر الزميل منصور
الله والزميلة سلوى ابو

طالبة تقدم رسوماتها
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الوفا وعبلة عبد العال لما قدموا
في عملهم  ،مثمنا كل الجهود التي
تبذل من ادارات الجامعة النجاح
رسالتنا التربوية متكاملة .
وكان الحفل قد بدأ بالسالم
الوطني اعقبه معزوفة موسيقية
بعنوان “سالم سالم “ وعزف الدكتور
ديفيد ميلر معزوفة غربية نالت
استحسان الحضور وقدم الطالب
سليمان ابوعبده عزف منفرد على
البيانو ثم الدكتور ثورستين بوتز
عزف على البيانو وعزف شرقي
جماعي للفرقة الموسيقية وغربي
جماعي و أختتم الحفل باغنية
ديرتي ياكويت قدمها الطالب محمد
العنزي ووزعت الدروع وشهادات
التكريم على المكرمين بالحفل من
الطالب والطالبات.

صورة لمعرض الفن

شرح من احد الطالبات

وطالبة تشرح لوحتها

 GUSTكرمت الطلبة املتفوقني في كلية إدارة األعمال
تحت رعاية بنك بوبيان احتفلت جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا بتكريم الطلبة
المتميزين في كلية إدارة األعمال بحضور عميد
واعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية
والطلبة وحشد كبير من آسرهم وأصدقائهم .
وأكد الدكتور صباح القدومي نائب رئيس
الجامعة للشؤون االكاديمية معبرا عن فخره
الكبير بالطلبة المتفوقين بتميز والذي جاء
نتيجة لتفانيكم والعمل الجاد والجهد الذي
بذلتوه لتحقيق غاياتكم وتفوقهم والذي ساهم
فيه بجهد ال ينكر المعلم الذي قدم لكم العلم
ولذلك نحن جميعا هنا نحتفل بكم .
وأضاف نحن نعلم أن اختياركم الدراسة في
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كان خيارا
موفقا نشكركم عليه ونحن لم نخيب ظنكم في
جامعتكم فقدمنا كل الدعم لكم في قاعات الدرس
بوجود اعضاء هيئة تدريس على اعلى مستوى
وومناهج تتفق على اعلى جودة تعليمية
ومواكبة الحدث طرق التعليم في العالم .
وشكر عميد الكلية الدكتور لي كالدويل
بنك بوبيان على هذه البادرة والدعم وروحهم
اإلجتماعية في تشجيع مؤكدا ثقته في طلبة

الكلية وتفوقهم العالي  ،مضيفا قائال  :انني اعتز
بكم لجهودكم الكبيره في دراستكم وهذا التفوق
الكبير وهذا بفضل عزمكم وتفوقكم بكل مقاييس
التفوق في جامعات العالم أجمع .
وقدم السيد عادل الحماد ،المدير العام في
مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان وقال أن
بنك بوبيان فخورا لرعاية مثل هذا الحدث الهام
بتكريم الطلبة المتفوقين في جامعتكم العريقة
والذي يأتي دعما لمسؤوليته اإلجتماعية .
وقال الحماد أنه بسبب استثمارات البنك
ومصلحته في توسيع بيئة المعرفة ورفع
مستوى التعليم في البنك  ،اختارونا GUST
كشريك أكاديمي ونأمل أن يكون شراكتنا مثمرة
وممتدة لفترة طويلة.
وأكد الدكتور أحمد القلفي على انها السنة
الرابعة التي نحتفل معا بطلبتنا المتميزن
الحاصلين على معدل  3.8فأكثر ،ومايزيد
سرورنا هذا العام اننا نحتفل بطلبة  CBAمعنا .
كما تحدث الدكتور خالد كسواني وقال نحن
سعداء وفخورون بكم وقدم الشكر الولياء امور
الطلبة والبيئة المنزلية التي منحتهم الدعم لهذا

السيد عادل حماد

د .لي كالدويل والحماد يكرمون طالبة

احد المتفوقين يستلم شهادته

التفوق الكبير والذي نجني جميعا ثمرته اآلن في
تلك اإلحتفالية الكبيرة .
وتحدثت الطالبة اشفين ستي  ،نيابة عن
زمالئها المكرمين ،شاكرتة أساتذتها واألصدقاء
على دعمهم وعائلتها  .وقدمت التهاني لزمالئها
عائشة المحيالن ،فجر الرفاعي ،خالد حوران،
مريم بيداس ،عدنان محمد علي ،رباب فاطمة
كرم الدين ،تحرير محمد ،نور عبد القادر ودالل
سويان؛ نور اسماعيل  ،نور ابو سيدو ،فاطمة
الشريعان ،الياس كرم ،علي ارزوني و ياسمين
جعفر؛سندهوفاسي سرينيفاسان ،اشفين
ستي ،فيصل الشطي ،أنور الزلزلة ،عمر محمد،
ريم حوران ،مديحة نجم ،فاطمة فاعور ،عبد الله
البغلي وياسمين الداري على تكريمهم وباركت
لهم هذا التفوق المتميز .
وفي الختام تتمنى  GUSTلطالب الجامعة
النجاح والتميز بتفوقهم وتشكر أعضاء هيئة
التدريس المشاركين في هذا الحدث ،والشكر
الخاص للدكتورة فداء كرم ،أستاذ مساعد
االقتصاد والمالية التي قامت بجهد كبير في
تنظيم هذه اإلحتفالية وكانت المنظم الرئيسي
لهذا الحدث.

د .خالد كسواني

د .أحمد القلفي

..ويكرمان طالب

الحماد وطالبة متفوقة تستلم شهادتها

لقطات من الحضور

د .لي كالدويل

د .صباح القدومي

الحماد مكرما احدى المتفوقات

الطالبة اشفين ستي

..ويكرم متفوق

طالبة متفوقة مزهوة بالتفوق
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أشرفت عليها د .اكرام الشريف أستاذه االدب االنجليزي

قسم اللغة اإلنجليزية نظم ندوات وورش عمل في الكتابة اإلبداعية
اقام قسم اللغة االنجليزية بجامعة
الخـليج للعلوم و التكنولوجيامجموعة
ندوات وورش عمل حول الكتابة االبداعية
باللغة االنجليزية وذلك في يومي األربعاء
و الخميس  1-2مايو  .2013استضاف
هذا الحدث الكاتبة الروائية واستاذ
األدب االنجليزي المصرية سحر الموجي
و الشاعرة والمحللة النفسية االنجليزية
سني سنيفيراتني .كما شارك في هذا
الحدث االبداعي ايضا الكاتب الكويتي
الشاب ضاري جاسم بو يابس والشاعرة
الكويتية الشابة ندي فارس.
نظمت الحدث الدكتورة اكرام الشريف

رحلة إلى فيلكا

استاذ األدب االنجليزي بالقسم بدعم
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي .في
جلسة االفتتاح قام د .بيرس سمث رئيس
قسم اللغة االنجليزي ود .علي أنصاري
عميد الكلية بالترحيب بالضيوف
والحضور ،كما شكرا مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي علي دعمها وأشادا
بمجهود الدكتورة اكرام .بعد ذلك القت
الدكتورة اكرام الشريف كلمة اشارت فيها
الي ان هذا الحدث هو امتداد للمؤتمر
العالمي الذي اقامة قسم اللغة االنجليزية
بجامة الخـليج للعلوم و التكنولوجيا
في العام الماضي والذي أثار حماس
طالب الجامعة واجتذب حضورا واسعا.

كما أكدت د .اكرام علي أن هذا الحدث
يعتبر جزءا ال يتجزء من مجهودات
قسم اللغة االنجليزية و جامعة الخـليج
لتوفير لطالب الجامعة و المجتمع
الكويتي فرص لالحتكاك بأساتذة و
كتاب عالميين ،و خاصة أن مؤتمر العام
الماضي القي نجاحا كبيرا و أظهر أن
لدي طالب الجامعة مهارات وامكانيات
ابداعية يحرص القسم و الجامعة علي
تنميتها ودعمها .القت الندوات وورش
العمل اقباال ونجاحا كبيرا و شارك
فيها جمهور عريض من جامعة الخـليج،
جامعة الكويت ،الجامعة األمريكية و
نادي الكويت للكتابة.

 GUSTتواصل لقاءاتها
التنويرية في مدارس الكويت
تواصل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لقاءاتها التنويرية للطلبة المتوقع
تخرجهم من المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالكويت .
وتأتي اللقاءات تدعيما لحرص الجامعة على دعم العملية التعليمية في الكويت
ودورها االيجابي في خدمة المجتمع  ،وتحرص الجامعة على أستقبال طلبة السنوات
النهائية في المرحلة الثانوية من مدرستى اإلسرار والمنارات الثانوية وزيارة مقر
الجامعة الجديد بمشرف واستقبلتهم المرشده االكاديمية سهام شرارة من قسم
التوجية االكاديمي بالجامعة وقدمت لهم شرحا وافيا عن الجامعة بكلياتها ونظام
القبول كبعثات داخلية ونظام المصروفات وقاعات الدرس والمختبرات الجامعية .
وفي نهاية الجولة زودتهم المرشدة االكاديمية سهام شرارة بكتيبات بها كل مايهم
الطالب المستجد لاللتحاق بالجامعة وقدمت للطلبة الهدايا التذكارية وودعوا بمثل
مااستقبلوا به .
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 GUSTتحتضن مشروع (إدفع دينارين و إكسب الدارين)

د .املحيالن :ندعم كل محاوالت غرس قيم التكافل و التطوع و عمل الخير لآلخرين
أكد رئيس مجلس األمناء بجامعة الخليج للعلوم
و التكنولوجيا ( )GUSTالدكتور عبدالرحمن المحيالن
أن أس��اس وج��ود الكويت كبلد كان التكافل بين أفراد
شعبها حول عمل الخير واألعمال الخيرية وإستمرت
بذلك لمئات السنين حتى قبل ظهور النفط و إن ما
حفظ ال�ك��وي��ت على م��ر السنين ه��و عمل ال�خ�ي��ر ،وإن��ه
ً
على مدى  30عاما من عمله في هذا المجال شاهد كيف
كانت األعمال الخيرية لرجاالت الكويت ومنهم األمير
ال��راح��ل الشيخ ج��اب��ر األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وكيف
خ�ل��ف وراءه رح �م��ه ال �ل��ه م��دن ب��إس�م��ه ب�ن�ي��ت و شيدت
في سبيل عمل الخير في ع��دد من دول العالم لخدمة
الفقراء و األيتام والمحتاجين.
و أض ��اف د.ال�م�ح�ي�لان خ�ل�ال كلمة ل��ه ع�ل��ى هامش

إف�ت�ت��اح ج �ن��اح ال �م �ش��روع ال�ش�ب��اب��ي "إدف ��ع دي �ن��اري��ن و
إك �س��ب ال ��داري ��ن" ف��ي ح ��رم ج��ام�ع��ة ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ع�ل��وم و
التكنولوجيا ( )GUSTبالتعاون م��ع الهيئة الخيرية
اإلس�لام�ي��ة العالمية أن ال�ه��دف م��ن دع��م و رع��اي��ة هذا
ال�م�ش��روع ه��و م�ح��اول��ة غ��رس ق�ي��م ال�ت�ك��اف��ل و التطوع
وع �م��ل ال�خ�ي��ر وال �ب ��ذل ل�لآخ��ري��ن ول��ذل��ك ك ��ان تشجيع
المشروع جزء من إستمرارية الجامعة في إحتواء مثل
هذه األفكار الخيرية الناجحة ففي العام الماضي كانت
هناك رحلة إلى الصين لتنفيذ مجموعة من المشاريع
والبرامج الخيرية لمسلمي الصين من أبرزها مراكز
تعليمية ودور لأليتام بإسم الكويت وأهلها واليوم
يرى الجميع نجاح الرحلة الثانية إلى أندونيسيا وما
تم خاللها م نتشييد وبدء مشاريع تنموية و تعليمية
وبيوت تحتوي األيتام وتوزيع مصاحف للقرآن الكريم

وغير ذلك من األنشطة التي تبتغي وجه الله عز و جل.
بدوره أكد المدير العام للهيئة الخيرية اإلسالمية
العالمية د.س�ل�ي�م��ان شمس ال��دي��ن أن ال��رح�ل��ة الثانية
حظيت بإهتمام أكبر وحضور شبابي أكبر من العام
الماضي من خالل مشاركة نحو  44شاب وشابة وتم
خالل الرحلة وضع حجر األساس لمدرستين لأليتام
و أتى دور الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية لتغطية
تكلفة سفرهم بينما كانت جهودهم الذاتية وراء جمع
مبالغ التبرعات التي من خاللها تم تشييد المنشئات
و ال�م�ش��اري��ع الخيرية ف��ي تلك المناطق ال�ت��ي زاروه��ا
و بعد شهر رم�ض��ان سيكون ه�ن��اك رح�ل��ة ق��ادم��ة إلى
أوغ�ن��دا و كينيا حيث سيتوجه اإلهتمام نحو ال��دول
األف��ري �ق �ي��ة وال �م �س �ل �م �ي��ن ه �ن ��اك وس �ي �ت��م وض� ��ع ح�ج��ر

األساس لمشروع تعليمي تنموي.
ب�ي�ن�م��ا ب�ي�ن��ت م��دي��رة ال �م �ش��روع ال �خ �ي��ري ال�ش�ب��اب��ي
(إدف ��ع دي�ن��اري��ن و إك�س��ب ال��داري��ن) سمية الميمني أن
فكرة المشروع تتلخص في أن يسهم كل طالب في أي
مؤسسة تعليمية في دولة الكويت بدفع مبلغ دينارين
ً
شهريا من خالل إستقطاع بنكي و ذلك لتحقيق أكبر
م �ش��روع ط�لاب��ي خ �ي��ري ل�ل�ع��ال��م و ت�ت��م اإلس �ت �ف��ادة من
ه��ذا المبلغ و ك��اف��ة المساهمات األخ ��رى ف��ي البرامج
والمؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم التي ال
تتاح فرص التعليم ألبناءها بسبب الفقر و الحاجة ،في
حين تتمثل رؤية المشروع في إنشاء  5مراكز تعليمية
ف��ي  5ق ��ارات مختلفة ح��ول ال�ع��ال��م خ�ل�ال  5س �ن��وات و
رس��ال��ة المشروع ككل ه��ي تقديم ن�م��وذج خيري فريد
من نوعه من قبل شباب الكويت لطلبة العالم.

سمية الميمني تشرح المشروع

د .المحيالن يفتتح المعرض

د .المحيالن يضع حجر اساس المشروع الخيري

د .المحيالن يستمع لشرح عن المشروع

د .المحيالن ود .سليمان شمس الدين مدير عام الهيئة الخيرية
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GUST welcomes and supports
GUST opened the Dinarain Project on its campus in collaboration
with the International Islamic Charitable Organization, with the official
opening attended by the Head of
the Board of Trustees at GUST, Dr.
Abdulrahman Al-Muhailan, where
he noted that GUST actively supports projects like Dinarain because,
like Kuwait, it believes in the solidarity among its people about the
work of goodness and charity.
Al-Muhailan added during his
speech at the opening that the aim

DINARAIN PROJECT

of this project is to support and try
to instill values of volunteering
and charitable work and giving to
others within the GUST community
and encouraging projects like this
is is part of the continuity of the
university’s community outreach
programs and helping in the success of these projects as was done
in last year’s trip to China to implement a range of projects and charity
programs for the Muslims of China’s
most prominent educational centers and orphanages in the name of
Kuwait and its people.

In his turn, the Director General
of the International Islamic Charitable Dr. Suleiman Shams Al-Din
noted that the upcoming project
has received greater attention with
increased youth presence than last
year, where 44 young men and
women laid the foundation stone
for two schools for orphans. The
next trip is being planned to Uganda and Kenya, where help will be
directed towards African countries
and Muslims there and laying the
foundation for an educational project development.

Dr. Al-Muhailan with Dr. Shams Al-Din

Dr. Muhailan goes through the tour by the project team

Dinarain Project display livens up the campus center

A sweet scent for a great cause

One of the charity activities for the next trip to Kenya

Dr. Al-Muhailan was one of the first to lay a foundation rock

Dr. Shams Al-Din takes Dr. Al-Muahilan around the exhibit

A cause worthwhile

The activities take you a mile in their shoes

Gulf University for Science & Technology - Issue 28 - May 2013

Leisure and Self Development Page
Page content by: Rawan Al-Sharif

Self-Management
People are always complaining about
not having enough time to accomplish
things and finish their tasks. Wake up call,
you can not and never will be able to control time no matter how hard you try. We
all have the same amount of hours in the
day. They key to making the most of it isn’t
by managing your time, it’s by managing
yourself:

2. “You become like the 5 people you
spend the most time with.” Choose them
wisely.

1. We all have 24 hours a day. You’ll
never be able to control them. The best
you can do is organize yourself and your
tasks.

5. Create a vision board: stick motivational quotes and pictures of things that
inspire you to keep yourself going.

3. Prioritize your tasks. Finish one thing
at a time, and avoid procrastination.
4. Don’t finish today until you plan tomorrow: set your goals for the next day
and work towards them.

Word Search: Self-Management Edition
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GUST Foundation students strengthen Math skills with bowling
GUST Math Foundation students of Intermediate Algebra participated in an off-campus activity at the 360 Mall Bowl Room. This
activity was organized for hands-on practice
of basic Math application from their textbook to their daily life.

It was an enthusiastic learning experience;
the first of its kind to be held for a Math
class commented the students. They urged
for more such activities to be conducted as it
helped them understand and apply the concepts better. Combining off campus activities
to learning tasks enhances the understanding of the subject as well as help the students
have an all-round development during their
university life.
It was a fun and educational environment as the students bowled while solving
a pre-designed assignment with their peers
supervised by faculty members: Shiny Moncy,
Khalid Al-Hulaibi and Khalaf Alenezi. Hussain B .Hussain, Dhari Al-Mobarak, and Sulaiman Al-Mansour were the student representatives who assisted the instructors in
coordinating with the management of the
360 Mall and guiding their classes during the
session.

FEATURE STORY: Raising Camels Experience
Ahmad Al-Hunaidi

Raising camels is considered one of the most
famous habits in the gulf region. Moreover this
habit is usually inherited from the ancestors in this
region. Many people forget this habit for a long
time and nowadays some people revival this habit
to take care of the camels and satisfy the camel’s
needs. Camels need a suitable habitat to live that
contains large desert to walk for a long distance
and eat specific plants that contains dry branches.
Thus, camel’s mouth is able to chew plants that
are extremely dried and hard. Sometimes desert
does not have enough nutrition for camels by

The camels are guided to dry grass areas

virtue of the dry season which pass in the gulf region. In this case, the owner of the camels offer
some barleys and wheat which compensates the
plants that usually available after rainy seasons.
For instance, the man which always takes care of
the camels mix the barleys and wheat with water
to prevent the illness that is caused by the powder
of the wheat when it spread while the camel is
eating. Moreover, camels have the ability in their
feet to walk for a long distance without feeling
tired because it is created in a way that distribute
massive camel’s weight in the land which makes
the Arabs use them back then in the past to travel
from a place to another.

The mother comes back to her baby at the end of the day.

The food is mixed with water to prevent the camels from smelling the scent of mixed barley and
wheat as it is dangerous for them and can lead to horrible effects.

The owner is monitoring the status of the camels while they walk to find out if all the camels on fine.

New borns are hungry and waiting for their moms to get their milk.

This is the guide camel; it makes a loud noise to instruct the other
camels to follow instructions. The guide camel is always a different
color in order to recognize it from afar.

Gulf University for Science & Technology - Issue 28 - May 2013

Hey please, could you take a picture of me?

GUST IFC concludes Certificate of Islamic Banking Course
The student-run Islamic Finance Club at GUST
concluded a training course in Certificate of Islamic Banking (CIB) in cooperation with Raqaba for Islamic Financial Consultations. The goal
of this course was upgrading the knowledge
and capabilities of the financial system and Islamic banking staff. This certificate is available
to all employees working at banks, financial
companies and Islamic investment professional
at various levels. This certificate represents the
core of the work in these institutions which are
identified as Certified Islamic Banks.
Certificate of Islamic Banking is not limited
to workers in banks and financial institutions,
but also it is one of the best basic certificates
that help graduates to enroll in these institutions in a much better way.
One of the best features in the Certificate
of Islamic Banker that it is characterized by a
certificate approved from the General Council
for Islamic Banks and Financial Institutions
(CIBAFI) and is an international professional
body non-profit organization, represents the
umbrella for all the official Islamic financial institutions in the world.

GUST
Islamic Finance Club
takes London

At the Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI)

In a training course at the London Stock Exchange

A visit to Oxford University

And of course they had to visit the monuments!

A visit to Durham University

In a training course by Kuwait Finance House (KFH) in London
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Fostering Young Entrepreneurs
Lina Arikat

GUST arranged a seminar for Dr.
Ayman Al Rowaih, who is a specialist in
the Electronic Marketing for small and
undeveloped projects.
The seminar took place on the GUST
campus in W1-010 on May 6 and 7, 2013.
The seminar started at 6.00 pm each day
and featured discussions about business,
innovation, technology and other topics
related to Kuwaiti youth and entrepreneurship. Mr. Al Rowaih also discussed
how entrepreneurs can get the word
out about their businesses. He also discussed how important the social media
in establishing an online market. He
stated that “Social media is considered
to be a tool for electronic marketing”.
It will help people become network pro-

fessionals and manage successful websites.

First Place: $10,000 and a trip to the Atlantis in Dubai
Mohammad Al Fuzai, Bandar Bouresly,
Mohammad Al Sane and Ahmad Al Bader.
Case: Sales/Marketing: Turkey

Second Place: $5,000
Aisha Al Muhailan and Abdulrahman
Alebraheem
Case: Finance

Third Place: $2,500
Sarah Mounier and Rakan Al Mutairi
Case: HR

Special Award for
Outstanding Personal Presentation:
Zaina Al Sahli

Other common topics addressed in
this seminar, were direct investments in
small businesses, technological integration, strategic thinking, marketing and
social media. For more information, visit
aymanalruwayeh.com.

GUST students launch Management Club
The recently founded, student-run Management Club at the GUST celebrated its launch by
holding their very first series of seminars, and
raffle draws on campus. It went on throughout
the week for 4 days and had various speakers
attend to share their personal tips and educate
students about management and the steps of
starting and running successful businesses. Students especially from the management and
marketing departments were extremely excited
about the week and did their best to attend all
events specially the lectures.
The speakers were: Shamlan Al-Bahar, owner of Pink Coffee, Areej Al-Kharafi, owner of
Fortune Cookie boutique, Dhari Al-Muawed,
founder of Klue, Essa Behbehani, owner of
Choowy Goowy, Fahad Al-Fulaij and Yousef AlSaad, owners of The Gathering Bistro, Abdulrahman Al-Terkait and Bader Al-Omar, owners of
The Breakfast Club, Latifa Al-Nassar, founder
of Road Rush, Abdulaziz Al-Loughani, former
owner of 6alabat.com and Dhari Al-Wazzan,
founder of P2BK.
Each speaker did a great job of motivating

students and inspiring them to start and run
their own businesses by sharing stories with the
audience about their experiences. They not only
shared personal stories about getting up and
starting with work, the speakers also educated
students about the skills they need to manage
their business successfully. They discussed the
importance of working somewhere that motivates you, loving what you do, knowing what’s
happening in your store/business, marketing
your business so you gain customers and an audience. They also brought up the importance of
building a relationship with employees and the
importance of building a bond and trustful relationship with clients.
The seminar ended with a draw for prizes and
games to sign up and be a part of at the center
of campus. It was overall extremely successful
and the Management Club did a great job with
organizing their first seminar and getting students involved. All staff and students that attended got the most out of what each speaker
had to offer regarding tips and advice and left
having gained knowledge about each business
and its experiences.

Gulf University for Science & Technology - Issue 28 - May 2013

GELL Creative Writing Workshops and Seminars!

GUST English Department
hosted Creative Writing seminars and workshops under the
tutelage of Cairo-based scholar,
presenter and writer Sahar ElMougy and London-based poet,
artist and psychotherapist Seni
Seneviratne. They were assisted
by young Kuwaiti writers Nada
Faris and Dhari Jassem BuYabes
both of Kuwait University. The
Event was organized by Dr. Ikram
Elsherif, professor of English and
American Literature at the department, and was funded by
The Kuwait Foundation for the

Advancement of Sciences (KFAS).
At the opening ceremony, Dr.
Piers Smith, Chair of the English
Department, and Dr. Ali Ansari,
Dean of the College of Arts and
Sciences welcomed the audience
and participants, thanked KFAS
for its support and Dr. Ikram for
her efforts. Dr. Ikram Elsherif
then explained that this Creative
Writing event is inspired by last
year’s GELL international Conference and the enthusiasm it inspired in students as well as the
attendance it attracted; and it
comes as part of the continuous

efforts of the English Department to provide GUST students
and the Kuwaiti community with
opportunities of exposure to international academics and writers, especially that last year’s
conference showed that many
students have creative writing
potentials and skills which the
department and the university
are keen to promote and support. The event was attended
by a large audience and participants from GUST, KU, AUK and
The Kuwait Writing Club and
was a huge success.

German Corner opens at GUST A.M. Al-Refai Library

GUST celebrated the German
Corner opening on Sunday, May
05, 2013 in the A. M. Al-Refai Library. His Excellency the German
Ambassador Mr. Frank Marcus
MANN and Vice President for Academic Affairs, Dr. Robert Cook
officially opened the event. Also
present at the opening were Dean
of the College of Arts and Sciences, Assistant Dean, College of
Business Administration and other

members of the GUST Community,
students and staff.

Dr. Cook welcomed the German
Ambassador and the attendees of
the event and said he was pleased
at the introduction of the German
Corner in the Library and that it
was a step forward in introducing the GUST Community to yet
another foreign language collection. He also said that the facil-

ity of borrowing books could be
extended to the members of the
German Community in Kuwait. On
behalf of GUST, Dr. Robert Cook
thanked the German Ambassador and requested him to say a
few words. The German Ambassador in his speech welcomed and
thanked the attendees, and GUST
for its support to the German
Corner initiative and specifically
thanked Ms. Elvisa Alduaij for her

efforts in coordinating with the Library Director, Ms. Shobhita Kohli
in arranging the German Corner
launch. He also notified the attendees about a German school
that would be opening in Kuwait
in the following year. Commenting on the collection, the Ambassador said that he would like to
arrange for more variety and also
an increase in the number of German books at the Library.

The A. M. Al-Refai Library houses the German Corner in addition
to a few other Corners and works
closely with the respective Embassies in maintaining and promoting their books and audio-visual
collections. On the occasion of
the German Corner opening the
Library had on display around 200
German books and a few from
Germany which were in Arabic
too.

GUST students emphasize the architectural aspects of Kuwait malls
GUST Architecture 135 class,
accompanied by their instructor
Astrid de los Rios, visited two of Kuwait’s iconic malls, The Grand Avenue at The Avenues and 360. The
visit allowed them to apply classroom theory, particularly regarding
classical ornament features as applied to retail interiors; as well as,
having a close look at the different
usages of visual elements and the
principles of design as discovered in
both malls. Students took photos of
the different architectural features
in order to produce their reports.

They noted that the Grand Avenue looks like a tree-lined boulevard similar to many European high
streets; the architecture is a fusion
of three styles; European, regional
and contemporary under a transparent roof structure. The Souk is
modeled on a typical Kuwaiti Souk,
this district is designed as a re- interpretation of this traditional architecture. Student Nada Al Barjas
said: “The Souk narrow streets and
the traditional architectural features which I discovered in its ceil-

ings and facades symbolize the old
Kuwaiti life style of our grandparents. I really enjoyed it.

On the other hand, the architecture of the 360 MALL seems to
have been inspired by a modern
day interpretation of the tradition
of navigating by the stars while it
incorporates Arabic architectural
features. Day and Night are represented by two glass sculptures by
today’s most renowned glass artist Dale Chihuli are on display. 360
Mall also boast the largest vertical

gardens in the world designed by
Patric Blanc. Student Mahasen Al
Bseiri explained: “I’m impressed by 360’s interior’s
warm color scheme together with its atrium fountain and pointed wooden
arches. Its creative design
shows a modern Arab sense
of style.”
GUST tries to instill a
critical thinking aspect to
its students’ day to day
lives and encourages them
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to broaden their horizons even in
their daily activities.

GUST English Foundation Program Internationally Accredited

GUST English Foundation Unit Program recently attained 5 year international accreditation by the Commission on
Intensive English Program Accreditation
(CEA) based in the U.S. which aims to provide a means for improving the quality of
English language teaching and administration through accepted standards.

GUST started the accreditation process in 2011, which required a significant
effort, strong teamwork, and a commitment at all levels of the university working together on various procedures and
improving certain aspects of the program
including curricula and program requirements. GUST had to undergo a site visit

and a voluntary process of peer review,
designed by the CEA to improve and assure the quality of the program or institution.
Margaret Combs, Director of the English Foundation Program, led the efforts
on the accreditation process. In regards to
CEA’s decision, she stated, “This accredita-

tion decision represents the highest level
of accreditation that can be awarded to
the program and shows the program’s
substantial conformance to the CEA
standards. Going through the process
challenged us to find better ways to serve
our students, and it is a constant reminder
that our responsibility is to improve the
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quality of instruction and delivery of optimal educational opportunities to the
GUST community.”
The accreditation is an on-going process which the GUST team has gladly undertaken to ensure the continuous development and progress of its programs.
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