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عند االمتحان ... يكرم املرء أو يهان

املعتوق :  تضمني املواد الدراسية في جدول ملذاكرتها تسهل على الطالب اختباراته

التركيت : الراحة مهمة بعد خمسني دقيقة من املذاكرة

املهنا : تقسيم املادة صعبة الفهم وكثيفة احلفظ على أيام

امليرزا : ال أقبل أي اتصاالت أو دعوات عند املذاكرة 

 شعبان : العسل والزبيب يساعدان على تنشيط الذاكرة
حتقيق يوسف اخلالدي

كل  هاجس  النهائية  االمتحانات  إن  الشك 

أن  كادت  حتى  بالنجاح،  يأمل  أو  طموح  طالب 

تودي مبصير بعض الطالب والطالبات إلى اإلنعزال 

والقلق، وشكل لبعضهم حاالت االكتئاب واحلزن 

املزمن، في حني ممكن أن يجتاز الطلبة هذه احلاالت 

بنشوة  ظافرين  تعالى  اهلل  بحبل  متمسكني 

تعنيهم  التي  أنفسهم  أهواء  على  االنتصار 

للخروج مع االصدقاء واالستمتاع بقضاء وقتهم 

في املتعة واملرح.

فيما يعتبر بعض الطلبة أجواء االمتحانات 

عاصفة تضربهم تسبب اضطراب في حالتهم 

للتأهب  تدعوهم  ما  بقدر  والنفسية،  الذهنية 

واالستنفار والتوتر، كما لو انهم مقدمون على 

حرب ضروس مصيرية، أو ان عليهم ان يواجهوا 

عدواً ال يرحم. وعليهم ان يتعلموا ما يصنعون...!، 

مرحلة  في  سواء  االمتحانات  تكون  وبالنتيجة 

نصف السنة الدراسية، او تلك النهائية، مبنزلة 

البد  وهدف  غاية  فهي  وإذن،  للطالب،  املصير 

بينما  فيه.  االفضل  وحتقيق  اليه  الوصول  من 

استخدام  ورمبا  غير،  ال  وسيلة  أنها  احلقيقة 

كلمة )امتحان( فيها بعض احلّدة واخلشونة على 

االسماع، بينما نالحظ كلمة )اختبار( ذات نغمة 

تداعب نفسية الطالب، وتدل من الناحية اللغوية 

على )اخلبرة( أو )اخلبروية(، ففي قاعة )االمتحان( 

يجب أن يفهم الطالب ان املطلوب منه ابراز مدى 

اخلبر والتجربة التي اكتسبها من العلوم واملواد 

الدراسية التي تلقاها خالل الفترة املاضية، فتكون 

اخلبرة على درجات، فلذلك ال يستدعي من الطالب 

إلى التعامل معها كانها مرحلة أخيرة في حياته، 

وإمنا يتعامل معها كجزء عابر من حياته على أنها 

والعتاد  العدة  لها  يعد  مرحلة مثيرة ومشوقة 

حتى يدخلها بسالح الثقة بالنفس والهمة التي 

تهيئ باملذاكرة السليمة والصحيحة.

 GUST( جريدة  طرحت  اجلانب  هذا  ومن 

تستوضح  التي  االسئلة  من  باقة   )TIMES
الطريقة املثلى للطالب حتى يستعد لالمتحانات 

النهائية، والفترة التي يحتاجها للمذاكرة، وماهو 

املكان العام احملبب له للمذاكرة فيه فكانت تلك 

اللقاءات:

قال فيصل املعتوق )تخصص تسويق( ان أمثل 

املذاكرة  لتسهيل  طريقة 

باملواد  ج��دول  إع��داد  هي 

أسبوعني  قبل  الدراسية 

من موعد اختبارها، مبتدءا 

باألبعد  األسبوعني  أول  في 

من املواد في موعد االختبار 

مشيرا  األقرب،  إلى  وصوال 

إلى إنه من األفضل عند املذاكرة قراءة صفحات 

البوربوبنت، وعند وجود أي صعوبة في فهم احد 

إلى  الطالب  يرجع  املفاهيم،  أحد  استيعاب 

الكتاب لتلخيص هذا املفهوم بأسلوبه اخلاص،  

كتابته  وإعادة  تلخيصه  حفظ  يحاول  ثم  ومن 

مرات لترسيخها.

البعد عن اللحوم

وشدد املعتوق على االبتعاد عن أكل أي مواد 

غذائية دسمة كاللحوم وما يشابهها قبل املذاكرة 

حتى يعني الطالب على التفكير، السيما أن عند 

األكل يتجه نشاط الدم من املخ إلى املعدة، فيقل 

النشاط العقلي من تفكير واستيعاب وحفظ 

واخلضروات  الفواكه  أكل  على  الطالب  وحاثا   ،

تهدئة  إلى  يؤدي  الذي  السمك  من  واإلكثار 

األعصاب، مما مينحه مزاج عالي على املذاكرة.

تنظيم الوقت

وأكد بدر التركيت )إدارة 

الوقت  تنظيم  األعمال( إن 

عند قرب االختبارات هاجس 

لي  وبالنسبة  طالب،  كل 

األكثر صعوبة  املواد  حتظى 

أمتكن  حتى  األول  االهتمام 

من فهمها، وأزيد من ساعات املذاكرة لها، كما 

أنسق جدولي قبل أسبوع من االختبارات، في حني 

أنني ال أفكر في تأجيل أي اختبار ألي مادة حتى ال 

تشكل لي هما طوال فترة العطلة الصيفية.

وزاد التركيت قائال: على الطالب أن ال يواصل 

أكثر من خمسني دقيقة أثناء املذاكرة في حني أنه 

سيواجه صعوبة في اول ربع ساعة، وعليه االبتعاد 

عن مشاهدة التلفاز والهاتف أثناء املذاكرة حتى ال 

يشتت ذهنه عن التركيز في حفظ أو فهم املادة 

الدراسية، وأخذ قسطا من الراحة تُرجع له حيوته 

ونشاطه.

التحضير املسبق

من جهته أوضح طارق 

املهنا )MIS( إن التحضير 

الدراسية  للمواد  املسبق 

متسلسل  شكل  على 

يناسب الطالب او الطالبة 

ويساعد على احلد من القلق 

تقدمي  موعد  أثناء  والتوتر 

االختبارات، مفضال االبتعاد 

عن أماكن الترفيه من الديوانيات او املقاهي عند 

اقتراب موعد االختبارات للحصول على استفادة 

أكبر عند املذاكرة و نتيجة درجات عالية.

وبني املهنا إن عند مواجهته ملادة صعبة في 

الفهم أو كثيفة من الناحية املعلوماتية، يلجأ إلى 

تقسيمها على أيام عديدة حتى يتوفر لديه الوقت 

الكافي لفهم جزيئات املادة وتبسيطها، الفتا إلى 

إنه على الطالب املناضل ان يستمر في الدراسة 

بأول حتى ال  اوال  املذاكرة  وبدء  آخر حلظة  وحتى 

تتراكم عليه املادة الدراسية.

بني الصمت واالستمتاع !

انزعاجه عند تلقيه  امليرزا عن  وأعرب صادق 

االتصاالت او الدعوات إلى اخلروج من األصدقاء عند 

مذاكرته أو خالل فترة االمتحانات، فلذا يلجأ إلى 

وضع هاتفه على الوضعية 

يسعى  حني  في  الصامتة، 

جاهدا إلى تنظيم وقته بني 

املذاكرة واالستمتاع، مؤكدا 

يركز على مذاكرة مادة  إنه 

إلى  ي��وم  كل  في  وحيدة 

من  األقل  على  يتمكن  أن 

نصفها ليبدأ مبادة أخرى في نفس اليوم.

وتابع قائال : عند مواجهتي الختبارين في يوم 

واحد أجلأ إلى مذاكرة املادة األقل معدال بشكل 

انخفاض  يقابله  قد  والذي  أرفعها،  حتى  أكبر 

نسبي مبعدل اآلخر إال انه يوازن املعدل، مؤكدا إنه 

يأخذ قسط من الراحة عند االحساس بأي انزعاج 

من املذاكرة.

بني التفوق والنجاح !

شعبان  محمد  وذك��ر 

أسلوب  أن  )محاسبة( 
الدراسية  للمواد  املذاكرة 

يختلف من شخص إلى آخر، 

بني  الهمة  تختلف  حيث 

الطالب الباحث عن التفوق 

والباحث عن النجاح فقط، 

فاالول يعمل على محاولة 

تقل  ال  فترة  قبل  الدراسية  مواده  فهم وحفظ 

عن اسبوع من موعد االختبارات سواء النهائية او 

منتصف الكورس، واما اآلخر فقط يذاكر قبلها 

بيوم او ليلة االمتحان، فلذا يأتي في االخير األول 

ظافرا بالتفوق وال يقتصر تفكيره على النجاح، 

وأما اآلخر يبحث عن درجة واحدة ليجتاز املادة.

وأشار شعبان إلى أن أكل الفواكه واخلضروات 

العقل  ينشط  الزبيب  إلى  باإلضافة  والعسل 

ويساعد على احلفظ، السيما البعد عن كل ما 

يشغل املخ عن املذاكرة من برامج أو أي ضوضاء 

كانت. 
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يشكو كثير من الطلبة من عدم قدرتهم على 

املذاكرة والتركيز خالل فترة االمتحانات وجهلهم 

من  النتائج  افضل  لتحقيق  السليمة  بالطرق 

عملية االستذكار ومع االستعداد لالمتحانات قد 

يشعر الطالب باخلوف أو تنتابه بعض احلاالت من 

القلق والتوتر النفسي. 

إن القلق املصاحب لالمتحانات حالة نفسية 

انفعالية قد متر بها نتيجة توقعك للفشل في 

االمتحان أو سؤ أداء فيه من الرسوب ومن رد فعل 

أمر  وهو  نفسك..  في  ثقتك  لضعف  أو  األهل 

طبيعي ال داع للخوف منه ولكن عليك استثماره 

دافعه  قوة  وجعله  وامل��ذاك��رة،  الدراسة  فى 

للتحصيل واإلجناز. 

والتوتر  اخلوف  من  كثير  هناك  كان  إذا  أما 

وأدائك  تفكيرك  إعاقة  إلى  تؤدى  أن  لدرجة ميكن 

وهذا أمر مبالغ فه وعليك معاجلته والتخلص منه 

واستشارة اختصاصني فى بعض احلاالت الشديدة 

هو تصرف سليم وحكيم. 

والتربوية  العملية  االرش��ادات  بعض  وهذه 

لتحقيق  وأصلحها  الطرق  بأفضل  لتعريفك 

النتائج  أفضل  الى  للوصول  الفعال  االستذكار 

بإذن اهلل .

معوقات االستذكار اجليد: 

 هناك بعض املعوقات التي ميكن أن تعوقك عن 
وحتاول  تدركها  ان  عليك  يجب  والتي  املذاكرة 

التغلب عليها وأهم هذه املعوقات:

املذاكرة 	  أثناء  التركيز  على  القدرة  عدم   
من  أو  آخر  إلى  درس  من  تنتقل  فتجعلك 

مادة إلى أخرى. 

على 	  القدرة  وعدم  العلمية  املادة  تراكم   
تنظيم وقتك لإلنتهاء منها.

وسماع 	  الدراسية  امل��واد  بعض  كراهية 

التعليقات السلبية من الطلبة اآلخرين. 

القلق والتوتر الناجتان عن املشاكل األسرية 	 

التى تشتت الذهن وتضعف من قدرتك على 

االستذكار اجليد والتقدم الدراسى. 

التعامل مع قلق االمتحانات :  

قبل االمتحان

لالمتحان 	  املقررة  املواد  وادرس  جاهزا  كن 

بشكل كامل .

على 	  تساعد  الرياضية  احلركات  ممارسة   
شحن الذهن . 

يوم 	  قبل  النوم  من  كافياً  قسطا  خذ 

االمتحان.

إلى 	  تذهب  حتى  كافياً  وقتاً  نفسك  امنح 

االمتحان مبكراً، وال حتاول أن تراجع كل شيئ 

في اللحظات األخيرة قبل االمتحان. 

 ال تذهب إلى االمتحان ومعدتك خالية .	 
فرصة 	  واعتبره  تامة  بثقة  االمتحان  واجه   

وقت  واستخدم  مذاكرته  مت  ما  لعرض 

االمتحان بدقة .

ابتعد عن تناول العقاقير املنبهه وابتعد عن 	 

يقوم بعرضها من األشخاص حتت عذر  من 

أنها “تنشط الذاكرة”.

 

خالل تقدمي االمتحان

 اجلس بشكل مريح  اثناء االمتحان. 	 
 اقرأ األسنلة والتعليقات بدقة .	 
 إذا واجهت سؤاال صعبا انتقل  إلى سؤال 	 

آخر .

 إذا كان االمتحان صعبا اختر أسهل األسئلة 	 
ما  لذاكرتك  يعيد  قد  فذلك  اإلجابة  وابدأ 

نسيته. 

السهولة ثم 	  االسئلة من حيث  أجب على 

أو  العالية  الدرجات  إلى األسئلة ذات  انتقل 

تأخذ وقت أكبر لكتابة أجوبتها. 

في االمتحانات ذات االختيار املتعدد:

اعرف متى تخمن

احذف األجوبة التي تعرف أنها خاطئه أوالً. 	 

فال 	  صحيحاً  األول  التخمني  يكون  ما  عادة 

تبدل أو تغير اإلجابة إال إذا كنت متأكداً من 

صحة اإلجابة اجلديدة.

 
في االمتحانات الكتابية:

أوال:- فكر قبل أن تبدأ اإلجابة. 

بكلمات 	  إلجابتك  العريضة  اخلطوط  اكتب 

تريد  التي  األفكار  إلى  تشير  مختصرة 

كتابتها بعد ذلك. 

تريد 	  الذي  التسلسل  حسب  األفكار  رقم 

عرضه. 

اجلواب  اكتب  الكتابية  االمتحانات  ثانياً:في 

مباشرة

اكتب النقطة الرئيسية في أول جمله. 	 

الرئيسية في 	  النقاط  التفاصيل  ناقش في 

بقية املوضوع.

استشهد 	  الرئيسية  النقاط  لتدعيم 

مبصطلحات وتعريفات فى كل نقطة. 

على  اإلجابة  من  االنتهاء  بعد  ثالثا:ملراجعة 

االمتحان: 

ورقة 	  لتسليم  الرغبة  وقاوم  اإلجابة  راجع 

االمتحان قبل باقي الطلبة وفور اإلجابة .

 تأكد أنك أجبت على كل األسئلة. 	 
صحتها 	  من   للتأكد  إجاباتك  قراءة  أعد   

وصحة األرقام بالنسبة المتحان الرياضيات.

ترى 	  عندما  يدخلك  والقلق  اليأس  جتعل  ال 

الطلبة اآلخرين يسلمون أوراقهم. 

النسيان:

النسيان  ظاهرة  بدرااسة  النفس  علماء،  اهتم 

التى  القواعد  ووجدوا بعض  الطلبة  لدى  خاصة 

هذه  وأهم  النسيان  على  التغلب  على  تساعد 

القواعد هي:

  
الدرس 	  فى  الرئيسية  النقاط  على  تعرف 

وضع خطا حتتها وكرر قراءتها حتى تثبت في 

ذهنك.

ال تذاكر وأنت مرهق فالتعب ال يساعد على 	 

تثبيت املعلومات فتنساها بسرعة.

وحدات 	  الى  الطويلة  العلمية  املادة  قسم 

يسهل فهمها وحفظها كوحدة مترابطة.

ثق في نفسك وفي ذاكرتك 	 

تنظيم الوقت:

يعطيك 	  سوف  وهذا  املبكرة  املراجعة  ابدأ 

فرصة أكبر الستيعاب املعلومات. 

قصيرة، 	  ملدة  ولو  يومي  بشكل  املواد  راجع 

إلى  ووصوال  التدرج  على  سيساعدك  وهذا 

الدراسة  املركزة قبل االمتحانات النهائية. 

وهذا 	  زمالئك  من  مجموعة  مع  راج��ع   
مهمة  ط  نقا  تغطية  على  سيساعدك 

دراستك  عند  اهتماما  أوليتها  تكن  لم  رمبا 

مبفردك. 

لك 	  يتسنى  حتى  مبكرا  املادة  مبراجعة  قم 

االستفسار عن النقاط التى لم تستوعبها 

خالل املذاكرة من أستاذ املقرر.

يكون 	  عندما  الصعبة  العلمية  املادة  ذاكر 

ذهنك فى أنشط حاالته. 

التحضير لالمتحان:

لتحسن أدائك في االمتحان يجب أوال أن تتعلم 

قبل  املراجعة  معاودة  ثم  وتستوعبها  امل��ادة 

فهمك  لتحسني  الطرق  بعض  وهذه  االمتحان، 

للمواد:

 

أوالً: التعلم واالستيعاب: 

احملاضرة 	  فى  جيد  بشكل  مالحظاتك  دون 

الدراسية ومن الكتاب املقرر.

راجع مذكرتك بعد احلصة مباشرة. 	 

احلصة 	  قبيل  مذكرتك  سريع  بشكل  راجع 

التالية .

حدد وقتاً في نهاية األسبوع ملراجعة مطولة 	 

للمادة. 

ثانياً : املراجعة:

دون مالحظاتك بشكل جيد وواضح حول ما 	 

يخبرك به أستاذ املقرر عن االمتحان. 

 نظم كتبك ومذكرتك وكل ما يلزمك من 	 
مواد وذلك حسب ما يتطلبه االمتحان.

 امنح نفسك الوقت الكافي ملراجعة املواد 	 
املقررة.

املواد 	  مراجعة  لساعات  زمني  جدول  ضع   
املقررة.

قبل 	  مذكرتك  من  تنتهي  أن  ح��اول 

االمتحان بيوم واحد على األقل.

تنبؤ محتوى االمتحانات :

أستاذ 	  يوزعها  دراسية  إرشادات  ألى  انتبه 

مثال  االمتحان  قبل  لها  يشير  أو  املقرر 

)التركيز على أجزاء، دراسية محدده(.
 انتبه بعناية للنقاط التى يركزعليها أستاذ 	 

املقررفي أثناه احملاضرة قبل االمتحان واسأل 

عليه  ويركز  سيغطيه  عما  املقرر  أستاذ 

االمتحان .

املقرر 	  ألستاذ  السابقة  االمتحانات  راجع   
نفسه. 

املقرر 	  أستاذ  لتلميحات  وانتبه  الحظ   
أسئلة  عنها  تفصح  قد  التي  للنقاط 

االمتحان وخاصة عندما يركز علي اآلتى:

 يكرر نقظه معنيه عدة مرات. 	 
 يكتب أو يشرح معلومات محددة.	 
 يتوقف ملراجعة مذكراته. 	 
 يطرح أسئلة للطلبة.	 

عندما يقول “هذا سيأتي في االمتحان”.	 

ماذا تعرف عن املذاكرة املكثفة ؟ 

هذا النوع من املذاكرة جيدة فقط عند الطوارئ 

ولكنها غير مجدية كأسلوب للتعلم على املدى 

على  املكثفة  املذاكرة  وسائل  وتتضمن  البعيد 

اآلتى: 

راجع بسرعة املواد املطلوبة .	 

تخير العناوين واالفكار الرئيسية للمواد .	 

النقاط 	  واستيعاب  املراجعة  على  ركز 

الرئيسية واخلطوط العريضة للمادة .

وقتك 	  يسمح  لن  التى  الفصول  تقرأ  ال 

مبراجعتها .

في رسالة لعمادة شئون الطلبة لطلبة اجلامعة

االستعداد لالمتحانات الفصلية والنهائية

استبيان
 متى تبدأ بالدراسة المتحانات نهاية

العام الدراسي؟

 قبل االمتحانات
باسبوع
 50%

 قبل
االمتحانات

بيومني
 40%

قبل
 االمتحانات 

 بشهر
10%
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 د. الصادي مستشارا أقتصاديا لسوق الكويت 
لالوراق املالية

بها  يتمتع  التي  املتعددة  للخبرات   نظرا 
املالية  األسواق  الصادي في مجال  الدكتور حسن 
الكويت  وس��وق  أوسطية  الشرق  والبورصات 
وأبحاثه   ، اخلصوص  وجه  على  املالية  ل��أوراق 
بسوق  املدرجة  بالشركات  املتعلقة  املتعددة 
العديد  من  له  نشر  ومبا   ، املالية  لالوراق  الكويت 
تناولت  التي  واملقاالت  اإلقتصادية  الدراسات  من 

. املالية  لالوراق  الكويتي  السوق  بالتحليل 

الصادي  الدكتور حسن منير         فقد حظي 
التطوير  مركز  ومدير  التمويل  إقتصاديات  أستاذ 
اخلليج  بجامعة  املستمر  والتعليم  املهني 
الكويت  سوق  ثقة  على  والتكنولوجيا  للعلوم 
إقتصاديا  كمستشارا  لديه  للعمل  املالية  لالوراق 

 . السوق  لتطوير 

الدولية  الهيئة  ضمن  الشمري  زيد  د.  اختيار 
االستشارية للمؤمتر الدولي حول التعليم

التدريس االستاذ املساعد في  اختير عضو هيئة 
التربية في GUST د.زيد الشمري ليصبح عضوا في 
الهيئة الدولية االستشارية للمؤمتر الدولي حول التعليم 
 EDULEARN احلديثة    التعليم  وتكنولوجيات 
2011 الذي سيعقد في برشلونة، وذلك نظرا ملساهمته 
القيمة التي قدمت في املؤمتر الدولي للتعليم والبحث 
واالبتكار الذي أقيم في العام املاضي. ويتمثل دور الهيئة 
املؤمتر، طرح األفكار اجلديدة  االستشارية املشارك في 
الهيئة  تتكون  حيث  املقبلة،  للمؤمترات  ومقترحات 
من مجموعة من االساتذة والباحثني من جميع أنحاء 
العالم.وسيعقد مؤمتر هذا العام على املستوى الدولي 
بحضور ما يربو على 700 مشارك من 70 دولة، حيث 
سيقدم املؤمتر فرصة مهمة للباحثني الذين يرغبون في 
عرض مشاريعهم، ومناقشة آخر املبتكرات والنتائج في 
مجال التكنولوجيات اجلديدة في التعليم. وسيكون 
د.زيد الشمري واحدا من الفريق الذي سيقدمون أفكارا 
للبرنامج واملواضيع واالنشطة التي سيتم استعراضها 

 د. زيد الشمري د. حسن الصاديخالل املؤمتر. 

فاصل كوميدي
مع نادي 

اكسبرشن
وكادبري

معرض الكتاب في عيون دور النشر وطلبة اجلامعة
اخلليج  جامعة  طلبة  رابطة  نظمت 
للعلوم والتكنولوجيا، اسبوعا ثقافيا، احتوى 
واالنشطة، وكان  الفعاليات  العديد من  على 
معرض  تنظيم  الفعاليات  تلك  بني  من 
النشر  دور  من  العديد  فيه  شارك  للكتاب 
احمللية، وقد لقي املعرض جتازبا باالراء من قبل 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ودور النشر.

في  جولة  لها  كانت   GUST TIMES 
املشاركني  التقت مع عدد من  املعرض، حيث 
اآلراء  فكانت  املعرض  عن  للحديث  والطلبة 

التالية:

أن  للنشر  بوك  بالتنوم  مسؤول  يوضح 
الشباب  فئة  هم  نستهدفها  التي  الفئة 
الكتب  أن  مبينا  شبابية،  نشر  دار  كوننا 
تأليف  من  هي  بعرضها  نقوم  التي  والروايات 

شباب كويتيني.

الكتب القدمية
ويقول مسؤول دار داود للنشر : إن دار داود 
أفادت  حيث  قدمية،  كتب  على  حتتوي  للشر 
بتاريخ  املتعلقة  القدمية  الكتب  من  الطلبة 

وجدنا  وقد  كبيرة  خاص  بشكل  الكويت 
اهتماما واقباال على هذه النوعية من الكتب 

من الطلبة عموما.

التراثية  الكويت  مكتبة  مسؤول  أما 
هي  التراثية  الكويت  مكتبة  أن  فقال: 
القدمية  بالكتب  تهتم  شخصية  مكتبة 
حيث  م،   1900 تاريخ  قبل  هو  ما  فمنها 
العلم  تطور  ومهما  األصل  هي  الكتب  تعد 
الكتب  هذه  تنقل  فلن  االنترنت  واستخدام 
كما هي، حيث منتلك كتب من تأليف الراحل 
الطلبة  تعرف  وكتب  رشيد،  عبدالعزيز 

بالنواخذه وتاريخهم وان كان أحد الطلبة ممن 
لديهم أحد افراد اسرتهم كانوا من النواخذه 
هذه  على  االط��الع  فيمكنهم  الغاصة  او 
الزمن  وعن  اهلهم  املزيد عن  ومعرفة  الكتب 

القدمي الذي كانوا يعيشون فيه.

سلبيات
احد  للنشر  الرسالة  دار  مسؤول  وتناول 
أي  هناك  تكن  لم   : فقال  املعرض  سلبيات 
قبل  من  جداً  ضعيف  اإلقبال  وكان  استفاده 

الطلبة وهذا ماكان غير متوقع.

 ويؤكد مسؤول دار املسيلة ماقاله زميلة 
استفدناها  استفاده  أي  توجد  ال  انه  واكد 
هناك  يكن  لم  ، حيث  املعرض  هذا  من خالل 
من  يوجد  ال  أن  إلى  وصلت  لدرجة  إقبال 
هناك  يكن  لم  أنه  حتى  الكتب  إلى  يتطلع 

من ميسك الكتاب ليتصفحه.

ال الوقت وال املكان
وكان للطلبة راي باملعرض فيقول الطالب 
أن  حيث  منه  نستفيد  لم   : الياقوت  براك 
انا  مناسب، حيث  غير  وقت  في  املعرض  كان 

وتسليم  باالمتحانات  مضغوط  الوقت  هذا 
وقت  للطالب  يتيح  ال  مما  واملشاريع،  التقارير 
لكي يرى املعرض وايضاً ال يوجد للطلبة وقت 

لكي يقرؤوا الكتب ان اشتروا من املعرض.

 ويؤكد الطالب سلمان درويش راي زميله 
املعرض غير مناسبني  ومكان  وقت  وقال:  أن 

إلقامة مثل هذه املعارض.

وقت  فقال:  اشكناني  مصطفى  أما 
الفصل  نهاية  في  مناسب  غير  املعرض 
داخل  الكتاب  معرض  فكرة  أما  الدراسي، 

اجلامعة فهي فكرة جميلة ومناسبة.

وتقول حنان: املعرض جميل ولكن يعيبه 
في  كان  فلو  ممر  في  انه  وخاصة  املوقع، 

املسرح لكان أفضل.

قائله:  اخري  العوضي لسلبية  رمي  وتشير 
هي  املعرض  في  املوجودة  الكتب  أغلب  إن 
كتب عربية، حيث يفتقر املعرض إلى الكتب 
االجنبية والتنوع مبا انه يقام في حرم جامعي 

أغلب طلبته يعرفون لغات غير العربية.

نادي رواد ينظم رحلة 
للمطاحن



GUST في اللقاء املفتوح الذي نظمه نادي التمويل األسالمي في

 د.شعيب: GUST تهتم بدور املؤسسات األسالمية في دعم اإلقتصاد العاملي 

 العمر: بيت التمويل الكويتي ميلك 275 فرعا حول العالم وميول مشاريع البنية التحتية ب 13 مليار دوالرا امريكيا

GUST TIMES مايو 2011   العدد 13   
صفحة 5 أنشطة

للعلوم  اخلليج  جامعة  رئيس   أش��اد 
والتكنولوجيا د.شعيب عبداهلل شعيب بدور 
و  املال  حقل  تعزيز  و  بدعم  اخلاص  القطاع 
املساهمة  حجم  و  الكويت  دولة  في  األعمال 
مركزاً  الكويتي،  السوق  في  يقدمها  التي 
في  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  دور  على 
تعريف اجملتمع الكويتي بهذا احلقل الذي بات 
توجهاً عاملياً يتم تدريسه في نخبة اجلامعات 
اخلليج  جامعة  أن  مبيناً  العاملية،  والكليات 
اجلانب  بهذا  تهتم  التكنولوجيا  و  للعلوم 
باالضافة إلى أنها متلك نادي طالبي متخصص 
برامج  بتنفيذ  يقوم  اإلسالمي  بالتمويل 

وأنشطة تتعلق بهذا اجلانب.

جاء ذلك خالل اللقاء املفتوح  الذي نظمه 
خالله  واستضاف  اإلسالمي  التمويل  نادي 
املدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي محمد 
التمويل  ملفاهيم  تطرق  الذي  العمر  سليمان 
وضعها  التي  احلديثة  والتعريفات  اإلسالمي 
بشأن  العالم  مستوى  على  املتخصصون 
مفهوم االقتصاد اإلسالمي كنوع جديد وينمو 

وكيف  العالم  حول  العام  االقتصاد  في  بقوة 
شهد هذا القطاع االقتصادي املهم منواً كبيراً 
خالل السنوات األخيرة و مبيناً التجربة املميزة 
ملؤسسة مالية إسالمية بحجم بيت التمول 
مع  املؤسسة  تعامل  طريقة  و  اإلسالمي 
إسالمية  رؤية  وفق  السير  خالل  من  عمالئها 

وأسس االقتصاد اإلسالمي.
وبني العمر أن بيت التمويل الكويتي ومنذ 
 275 ميلك  اليوم  وانه  كبير  منو  شهد   1977
فرعا حول العالم باالضافة إلى دور املؤسسة 
في تقدمي تسهيالت ملشاريع تنموية حقيقية 
من  أكثر  قيمتها  بلغت  التحتية  البنية  في 
مشروع  ابرزها  ومن  أمريكي  دوالر  ملياراً   13
دول  اآلخرى في  املشاريع  والعديد من  أيكويت 
من  انطالقاً  العالم  مستوى  وعلى  باخلليج 
النظرة الشرعية لبيت التمويل الكويتي التي 
تقدم الرؤية للمشاريع وكيفية الدخول فيها.

وحتدث العمر عن أبرز األساليب التمويلية 
مثل  الكويتي  التمويل  بيت  يعتمدها  التي 
والصكوك  والتمويل  االستصناع  و  املرابحة 

البنوك  مستقبل  إلى  متطرقاً   ، وغيرها 
من  حصة  تأخذ  بدأت  أنها  وكيف  اإلسالمية 
وبقوة  إيراداتها بشكل مالحظ  وتنمو  السوق 
لتؤكد أهميتها وحجم مشاركتها في صناعة 

االقتصاد احمللي.

اإلسالمي  التمويل  نادي  رئيس  حتدث  كما 
حمد  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 

التعريف والتركيز  النادي في  القناعي عن دور 
خالل  من  اإلسالمي  االقتصاد  مفاهيم  على 
أنشطة وفعاليات متعددة واستضافة خبرات 
في مجال التمويل اإلسالمي، معبراً عن اعتزاز 
مؤسسة  مع  جتمعه  التي  بالشراكة  النادي 
النادي  يدعم  الذي  الكويتي  التمويل  بيت 
وأنشطته اخملتلفة التي تهدف لتوعية اجملتمع 

الطالبي بحقل مهم في االقتصاد.

محمد العمر د. شعيب شعيب

نظمة مركز اخلريجني والتعاون املؤسسي

افتتاح املعرض الوظيفي التاسع في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا  
افتتح في GUST  معرض الفرص الوظيفية 

والتعاون  اخلريجني  مركز  يقيمه  الذي  التاسع 

شركة   38 مبشاركة  باجلامعة  املؤسسي 

ومؤسسة من القطاعني اخلاص والعام. وقد شهد 

افتتاح املعرض حضوراً مكثفاً من طلبة اجلامعة 

وخريجيها الذين تفاعلوا بشكل كبير مع ممثلي 

اجلهات املشاركة. ويأتي هذا املعرض انسجاما مع 

حرص اجلامعة على فتح قنوات اإلتصال والقيام 

من  وخريجيها  اجلامعة  طلبة  بني  الرابط  بدور 

جهة وجهات العمل املقدمة للفرص الوظيفية 

من جهة أخرى، ومتابعة خريجي اجلامعة وظيفياً، 

وتفعيل جهود اجلامعة في القيام بدورها في خدمة 

اجملتمع، من خالل تبني استراتيجيات وآليات لتنمية 

الكفاءات الوطنية ،وفق حاجات سوق العمل.

 وقد أكد الدكتور أسامة احلارس مدير مركز 
اللجنة  ورئيس  املؤسسي  والتعاون  اخلريجني 

املنظمة للمعرض أن مثل هذه الفعاليات تؤكد 

حرصنا على تقدمي مجموعة متنوعة ومتكاملة 

من خدمات النصح واإلرشاد والتطويراملهني والتى 

اجلامعة  لطلبة  النجاح  سبل  بتوفير  تساهم 

بقوة،  العمل  لدخول سوق  وإعدادهم  وخريجيها 

العام  القطاعني  في  الوطنية  املؤسسات  ولرفد 

واخلاص باملوارد البشرية املؤهلة والتي تلبي مختلف 

أننا نتمتع  احتياجات أعمالها. وأضاف د. احلارس 

القطاع  بعالقات وطيدة مع شركات  واحلمد هلل 

اخلاص ومؤسسات القطاع العام انعكست والتزال 

بشكل إيجابي على جهودنا في توفير فرص عمل 

خلريجي اجلامعة في كبرى الشركات واملؤسسات 

الكويت وخارجها. وأضاف جنحنا من خالل  داخل 

مركز اخلريجني والتعاون املؤسسي في  بناء نظام 

متكامل ملتابعة أوضاع خريجي اجلامعة الوظيفية 

من حيث مواءمة طبيعة الوظيفة للتخصصات 

احملققة  السبل  واقتراح  اجلامعة،  في  املتوافرة 

للمواءمة بني خريجي اجلامعة مستقبالً من جهة 

واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

من  الواسعة  املشاركة  هذه  أن  شك  وال 

الوطيدة  العالقة  تعكس  واملؤسسات  الشركات 

بني GUST والقطاعني اخلاص والعام كما تؤكد 

حرص هذه الشركات واملؤسسات على استقطاب 

خريجى اجلامعة من مختلف التخصصات وتوفير 

الفرص الوظيفية لهم سواء أثناء الدراسة أو بعد 

التخرج. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن حوالي %80 من 

خريجي اجلامعة قد جنحوا بحمد اهلل في احلصول 

على وظيفة معظمهم في القطاع اخلاص.

والتقدير  بالشكر  نتقدم  احلارس  د.  واختتم 

املتواصل  دعمهم  على  املشاركة  للشركات 

فيما  والتنسيق  معنا  التعاون  على  وحرصهم 

الفرص  وتوفير  للطلبة  امليداني  بالتدريب  يتعلق 

الوظيفية لهم. ونخص بالشكر اجلهات الراعية  

البالتيني  الراعي  الوطني  الكويت  بنك  وهي 

للمعرض،  والوطنية لالتصالت والشركة الكويتية 

طلبة  ورابطة  الصغيرة  املشروعات  لتطوير 

بيت.كوم  إلى  إضافة  الفضيون  الرعاة   GUST
. GUSTالشريك االستراتيجي لتوظيف خريجي

في جناح البنك الوطنييشرح الفرص املقدمةجولة في املعرض
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تصوير أسماء علي

 GUST  تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة 
القصة القصيرة

ثقافتهم  استمدوا  الكويتي  : اجملتمع   الرميضي 
من الدروس الدينية

الهيئة  عضو  الرميضي  طالل  األديب  قال 
اإلدارية لرابطة األدباء واحلاصل على جائزة الدولة 
العلوم  مجال  في   2010 لعام  التشجيعية 
“الكويت  كتابه  عن  واالنسانية  االجتماعية 
إن  العثمانية”  السالنامة  في  العربي  واخلليج 
إمارة الكويت تعد من أبرز اإلمارات العربية التي 
نشأت مبنطقة اجلزيرة العربية في القرن السابع 

العشر.

وذكر الرميضي خالل محاضرته حتت بعنوان 
»مسيرة الثقافة بالكويت من خالل املطبوعات 
في  الثقافية  اللجنة  نظمتها  التي  القدمية« 
قسم العلوم االنسانية والدراسات االجتماعية 
في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا مبنطقة 
اجلغرافي  مبوقعها  متيزت  الكويت  إن  مشرف 
ومتتعها  العربي،  اخلليج  رأس  على  املطل  املميز 

منذ القدم مبيناء حيوي استخدم لنقل البضائع 
والسلع التجارية من الهند والسواحل الهندية 
اجلزيرة  وسط  في  الواقعة  والقرى  املدن  إلى 
الكويت  باسم  تسميتها  مت  إنه  وبني  العربية. 
حديثا لفترة ال تتجاوز الثالث القرون، وهو مشتق 
من تصغير كلمة الكوت التي تعني البيت املربع 
حلاجة  يبنى  مما  وغيرها  والقلعة  احلصن  املبني 

وتبنى حوله بيوت صغيرة.

مصادر  عن  احلديث  إلى  الرميضي  وع��رج 
أن  أوضح  حيث  الكويتي،  اجملتمع  في  الثقافة 
من  ثقافتهم  استمدوا  الكويتي  اجملتمع  افراد 
رجال الدين )املطاوعة( عبر الدروس الدينية التي 
تدريس  وكذلك  الدواوين،  أو  باملساجد  يلقونها 
الصغار علوم دينهم وحتفيظهم القرآن الكرمي في 
مضيفا  كتاتيب،  تسمى  التي  الصغيرة  املدارس 
العلم  طلبة  من  هناك مجموعة  يوجد  كان  إنه 
من  العلم  لطلب  اخلارج  إلى  سافروا  الكويتيون 
العلماء واملدارس الدينية بالعراق و احلجاز ومصر 
منهم العلماء الشيوخ أحمد الفارسي ومساعد 
العازمي وعبدالعزيز الرشيد، باإلضافة إلى زيارات 
الثقافة  أثرت  التي  الكويت  إلى  العلماء  بعض 

والعلم في الكويت.

في  املمنوعة  الكتب  بأن  الرميضي  وأكد 
ومتدوالة  جديدة  طبعة  طباعتها  أعيد  املاضي 
باملكتبات الكويتية بعد مضي سنوات طويلة من 
منعها بعدما زال سبب املنع، مما يدل على حرية 

الراي والفكر بالكويت.    

قسم  في  الثقافية  اللجنة  نظمت 
في  واالجتماعية  االنسانية  العلوم 
للفائزين  اجلوائز  توزيع  حفل   GUST
باللغتني  القصيرة  القصة  مسابقة  في 
بحضور  وذل��ك  واالجنليزية،  العربية 
صاحبة  البدر  ضياء  الكويتية  القاصة 

نسائية. كويتية  قصة  أول 

اللجنة  رئيس  أكد  له،  كلمة  وخ��الل 
د.صالح  االسالمي  العالم  مقرر  استاذ 
التي  املسابقة  أهمية  دان  ارقه  الدين 
االبداعات  من  العديد  وجود  على  برهنت 

اجلامعة. في  الطالبية 

اجلامعة  رئيس  نائب  من  كل  وتقدم 
ك��وك،  د.روبرت  االك��ادمي��ي��ة  للشؤون 
د.علي  واآلداب  العلوم  كلية  وعميد 
الطلبة  على  اجلوائز  لتوزيع  األنصاري، 
أفضل  جائزة  كانت  حيث  الفائزين، 
من  العربية  باللغة  قصيرة  قصة 
فيما  العنزي،  جميلة  الطالبة  نصيب 
املرتبة  في  اخلراز  فاطمة  الطلبة  جاءت 
من  الثالث  املركز  كان  حني  في  الثانية، 
أما  الهندياني،  عبداهلل  الطالب  نصيب 
في  القصيرة  القصة  ملسابقة  بالنسبة 
الطالب  استحقها  فقد  االجنليزية  اللغة 

مصطفى. يوسف 

طالل الرميضي صورة تذكارية مع القاصة الكويتية ضياء البدر



GUST TIMES مايو 2011   العدد 13   
صفحة 7 البيئة

فكرة املشروع قدمها املهندس خلف العنزي
توجه في GUST إلستخدام الطاقة البديلة في احلرم اجلامعي

اخلليج  جامعة  تسعى  جديد  توجه 
بعد  تنفيذه  إلى  والتكنولوجيا  للعلوم 
استخدام  في  يتمثل  بدراسته،  القيام 
أجزاء  في  الكهرباء  لتوليد  البديلة  الطاقة 
التوجه  هذا  مبشرف،  اجلامعي  احلرم  من 
هيئة  عضو  قدمها  فكرة  خالل  من  جاء 
البيئي  والناشط  اجلامعة  في  التدريس 
الطاقة  استخدام  رغبة في  العنزي  م.خلف 
بشكل  البالد  بها  تتمتع  التي  الشمسية 
في  تساهم  مميزة  خطوة  تكون  لعلها  كبير 
والطرق  االساليب  مثل هذه  استخدام  نشر 

االيام. القادم من  في 

 GUST وخالل لقاء صحفي مع جريدة 
TIMES أوضح م.خلف العنزي أن املشروع 
مجال  في  مميزة  نوعية  نقلة  سيمثل 
الكويت،  في  البديلة  الطاقة  استخدام 
مرحلة  ميثل  احلالي  الوقت  أن  إلى  مشيرا 
في  مهمة  خطوة  ليكون  املشروع  دراسة 
البديلة  الطاقة  استخدام  تطبيق  طريق 

الكويت. في 

هناك  تكون  قد  قائال:  العنزي  ولفت 
مشاكل في تنفيذ مثل هذه الفكرة السيما 
استخدامنا  عند 
الضوئية  للخاليا 
الغبار  بسبب  وذلك 
ودرج�����ة احل����رارة 
صيفا  امل��رت��ف��ع��ة 
لكن  الكويت،  في 
التقدم  وب��ف��ع��ل 
التكنولوجيا  في 
شاء  إن  الضوئية، 
هناك  تكون  لن  اهلل 
بسبب  مشاكل  أي 
على  اجلوية  األحوال 

الضوئية.  اللوحات 

م.خلف  ح��اورت   GUST TIMES 
فكان  املشروع  عن  أكثر  للحديث  العنزي 

التالي. اللقاء 

بنفسك؟ عرفنا 
درجة  على  حاصل  العنزي  م.خلف 
الكهربائية  الهندسة  في  البكالوريوس 
من  الشمسية  الطاقة  في  املتخصصة 
وعضو  بكندا،  أوتاوا  في  كارلتون  جامعة 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  تدريس  هيئة 
اجلمعية  ف��ي  وعضو  والتكنولوجيا، 
قسم  ورئيس  البيئة  حلماية  الكويتية 
املتجددة  الطاقة  منظمة  في  التدريب 

 . للتنمية

مشروع  عن  نبذة  لنا  تقدم  ان  لك  هل 
GUST؟ في  البديلة  الطاقة  استخدام 

الطاقة  مجال  في  الكبير  إلملامي  نظرا 
طرح  يتم  أن  املهم  من  أنه  وجدت  البديلة، 
فكرة استخدام الطاقة البديلة في جامعة 

اخلليج، رغبة في االستفادة من هذه الطاقة 
تطبيقها  البلدان  من  العديد  بدأت  التي 
مثل  تطبيق  وخالل  متعددة،  مجاالت  في 
من  التقليل  على  سيعمل  املشروع  هذا 
ومن  للكهرباء،  التقليدي  استخدامنا 
اآلثار  من  العديد  االسلوب  لهذا  ان  املعروف 
هي  البديلة  الطاقة  ان  اهمها  االيجابية 
صديقة  انها  الى  باالضافة  متجددة  طاقة 

حاليا. موجود  هو  ما  بعكس  للبيئة 

وفي احلقيقة أقترحت على إدارة جامعة 
البديلة  الطاقة  استخدام  تطبيق  اخلليج 
وتلمست  اجلامعي،  احلرم  أجزاء  بعض  في 
اآلن  ونحن  كبيرا،  وتعاونا  جتاوبا  قبلهم  من 

في طور دراسة هذا املشروع.

البديلة؟ الطاقة  استخدام  سيتم  كيف 
الطاقة  م��ن  االس��ت��ف��ادة  سيتم 
خاليا  عمل  خالل  من  وذل��ك  الشمسية 
على  تعمل  السلكون  من  بلورية  شمسية 
كهربائية  طاقة  إلى  الشمس  ضوء  حتويل 
ستقوم  التي  الكهروضوئية  االل��واح  في 
املستقبل  في  وتخزينها  الطاقة  بتوليد 

البطاريات. عبر  الستخدامها 

سيرى  ومتى  املشروع؟،  تكلفة  تقدر  كم 
النور؟

ستكون  التكلفة  أن  الطبيعي  من 
املدى  على  لكن  الشيئ  بعض  مرتفعة 
تلك  نسترد  أن  سنستطيع  الطويل 
التقنية  لهذه  استخدامنا  الن  التكلفة 
مبوعد  يتعلق  وفيما  اكبر،  طاقة  سيعطينا 
وإن  طويال  يتأخر  لن  ذلك  فإن  املشروع  إجناز 

قريبا. النور  شاء اهلل سيرى 
 

القيام  تعيق  قد  التي  الصعوبات  هي  ما 

املشروع؟ بهذا 
تنفيذ  في  مشاكل  هناك  تكون  قد 
استخدامنا  عند  السيما  الفكرة  هذه  مثل 
الغبار  بسبب  وذل��ك  الضوئية  للخاليا 
الكويت،  في  صيفا  املرتفعة  احلرارة  ودرجة 
التكنولوجيا  في  التقدم  وبفعل  لكن 
هناك  تكون  لن  اهلل  شاء  إن  الضوئية، 
على  اجلوية  األح��وال  بسبب  مشاكل  أي 

الضوئية.  اللوحات 

أخرى؟ لديك مشاريع  هل 
البريطاني  الثقافي  اجمللس  وافق  لقد 
اقترحته  الذي  مشروعي  في  دعمي  على 
الن��ارة  الشمسية  الطاقة  الستخدام 
من  السيارات  وحماية  السيارات،  مواقف 
من  العديد  لدي  وبصراحة  احل��رارة،  درجة 
اجلانب  في  األخرى  واالهتمامات   النشاطات 

لبيئي.  ا

التوعوية  للمحاضرات  تقدميك  خللالل 
للقضايا  جتاوبا  تلمست  هل  البيئة  عن 

إليها؟ تتطرق  التي  البيئية 
للمجتمع  نقدم  أن  مهم  ألم��ر  إن��ه 
والثقافة  التوعية  الشباب  فئة  وحتديدا 
تنمية  في  شركاء  يكونوا  أن  بغية  البيئية 
شيئا  أالحظ  لأسف  لكن  بيئتهم،  وتطوير 
الفعلي  التطبيق  في  املباالة  عدم  من 
البيئة  على  احلفاظ  شأنه  من  ما  لكل 

وسالمتها.

أخيرة؟ كلمة  من  هل 
من  لكل  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  أود   
اخلليج  وجامعة  البريطاني  الثقافي  اجمللس 
دعم  في  ومساعدتي  دعم  من  قدموه  ملا 
بيئة  حتقيق  إل��ى  تسعى  التي  أفكاري 

ونظيفة.  صحية 

 البيئة مطلب حياتي
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  من   إميانا 
باهمية احلفاظ  على البيئة ونشر الوعي البيئي بني 
وطالبات  وطالب  التدريس  هيئة  وأعضاء  املوظفيم 
اجلامعة فقد إنشاءت لهذا الغرض اجملموعة البيئية 
فيها  للمشاركة  والطلبة  العاملني  إليها  ودعت 
اليها  واحلمدهلل قد القت دعوتنا اإلستجابة وأنضك 
على  احلريص  املنطلق  هذا  ومن  كبيرة  مجموعة 
جامعتنا وبيئتنا من كل مظاهر التلوث سنبدأ معكم 
من خالل هذه الصفحة في مجلتكم لعرض مانقوم 
به من أنشطة وكذلك التوعية اللزمة حلماية بيئتنا ، 
وندعوكم للمشاركة معنا وتقدمي مقترحاتكم وارائكم 
حوا البيئة حتى نحميها من كل مظاهر التلوث واليوم 

نبدأ بالتعريف عن البيئة باولى حلقاتنا حول:

مفهوم البيئة وعالقتها باإلنسان:
مدلولها  يرتبط  اإلستخدام  شائع  لفظ  البيئة 

بنمط العالقة بينها وبني مستخدميها.

مفهوم البيئة: يشمل جميع الظروف والعوامل 
وتؤثر في  الكائنات احلية،  التي تعيش فيها  اخلارجية 

العمليات التي تقوم بها.

والبيئة بالنسبة لإلنسان هو: اإلطار الذي يعيش 
فيه، والذي يحتوي على التربة والهواء واملاء، ومايتضمنه 
كل عنصر من العناصر الثالث على مكونات جمادية 

وكائنات تنبض باحلياة.

قّسم الباحثني البيئة إلى قسمني رئيسيني هما:
1( البيئة الطبيعية:- هي عبارة عن املظاهر التي 
ال دخل لإلنسان بها، ومن مظاهرها: )الصحراء، البحار، 

املناخ، التضاريس، احلياة احليوانية، احلياة النباتية(

2( البيئة املُشّيدة:- تتكون من البيئة األساسية 
املادية التي شّيدها اإلنسان، ومن النظم اإلجتماعيه 
السكنية،  )املناطق  مثل:  أقامها  التي  واملؤسسات 
التنقيب عن الثروات، املراكز التجارية، املدارس، املناطق 

الصناعية(

عناصر البيئة:
مُيكن تقسيم البيئة حسب توصيات ستوكهولم 

إلى ثالث عناصر هي:

نظم  أربع  من  وتتكون  الطبيعية:  البيئة   )1
اليابسة،  املائي،  مترابطة هي: الغالف اجلوي، الغالف 
احمليط اجلوي، وهي مُتّثل املوارد التي أتاحها اهلل سبحانه 
وتعالى لإلنسان كي يحصل منها على مقومات حياته 

من ماء وغذاء وكساء ودواء ومأوى.
وأسرته  اإلنسان  ومُتثل  البيولوجية:  البيئة   )2

ومجتمعه والكائنات احلية في احمليط احليوي.

3( البيئة اإلجتماعية: اإلطار من العالقات الذي 
يحدد ماهية عالقة اإلنسان مع غيره.

النظام البيئي: أية مساحة من الطبيعه وماحتويه 
من كائنات حية ومواد حية في تفاعلها مع بعضها 
البعض ومع الظروف البيئية وماتولده من تبادل بني 
األجزاء احلية وغير احلية مثل: الغابة والنهر والبحر ، 

ويتكون كل نظام بيئي من:

املواد األساسية غير  1( كائنات غير حية: وهي 
العضوية والعضوية في البيئة.

2( كائنات حية: وتنقسم إلى قسمني:-
بناء  تستطيع  حية  كائنات  التغذية:  ذاتية  أ - 
غذاءها بنفسها من مواد غير عضوية بسيطة، عن 

طريق عملية البناء الضوئي )النباتات اخلضراء(
ب - غير ذاتية التغذية: كائنات حية ال تستطيع 
صنع غذاءها بنفسها، وتضم الكائنات املستهلكة 

والكائنات احمللله.

البيئية:  الصفحة  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة  للتواصل 
alkandarib@gust.edu.kw

سعيا منها نحو االهتمام بالتوعية البيئية من خالل االستفادة من الطاقة املتجددة في التطبيقات 
املتعددة، نظمت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا محاضرة حول استخدامات الطاقة الشمسية قام 

بتقدميها عضو هيئة التدريس في اجلامعة املهندس خلف العنزي.

وأوضح العنزي خالل احملاضرة إلى أن الطاقة الشمسية هي واحدة من أهم مصادر الطاقة املتجددة، التي 
تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن دولة الكويت تعتبر واحدة من أكثر األماكن 

في العالم سخونة، وبالتالي فإنها متلك طاقة شمسية كبيرة.

 ولفت العنزي إلى أن الطاقة الشمسية تعتبر حال مثاليا للحد من الغازات املسببة لالحتباس احلراري في 
العالم، فالطاقة املتجددة ستقوم بحماية كوكبنا من التغير املناخي العاملي والعوامل السلبية األخرى. 

وتطرق العنزي في احلديث عن عدد من التطبيقات املستخدمة في هذا اجملال، حيث يوجد هناك توجه 
الستخدام هذه الطاقة في املنازل، وشحن اجهزة الهاتف النقال، كما عرض العنزي استخدام اخلاليا 

الضوئية النارة مواقف السيارات ليال، وتقليل درجة احلرارة املتساقطة على السيارات.
ومتنى العنزي في نهاية احملاضرة أن تكون دولة الكويت من أوائل الدول في استخدام الطاقة البديلة، التي 

ستقدم لنا العديد من التسهيالت التي ستضفي على حياتنا الراحة والصحة.
يذكر أن العنزي قد تقدم مؤخرا بفكرة استخدام الطاقة الشمسية في انارة بعض اجزاء احلرم اجلامعي في 
GUST، حيث بني العنزي أن العمل جار على دراسة القيام بهذا املشروع، الذي سيمثل نقلة نوعية مميزة 

في حال تطبيقه في مجال استخدام الطاقة البديلة في الكويت.

في محاضرة نظمتها GUST حول استخدام الطاقة الشمسية 

العنزي : استخدام الطاقة البديلة سيمنحنا الصحة 
والراحة
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اخلليج  جامعة  في  الطلبة  شؤون  عميد  قال 
فكرة  أن  العجمي  د.مسفر  والتكنولوجيا  للعلوم 
طلبة  رابطة  النتخابات  االلكتروني  التصويت 
اجلامعة  قد طرحت من قبل العمادة ونوقشت مع 
يطبق  بأن  متمنيا  الدراسة،  قيد  زالت  وما  الطلبة 

التصويت االلكتروني لإلنتخابات على أرض الواقع.

وأوضح العجمي خالل افتتاحه معرض النشاط 
عمادة  أقامته  الذي   2011-2010 للعام  الطالبي 
رئيس  نائب  بحضور  اجلامعة  في  الطلبة  شؤون 
أوضح   ، كوك  د.روبرت  األكادميية  للشؤون  اجلامعة 
أن املعرض يهدف إلى عرض األعمال الفنية بكافة 

جامعة  طلبة  قبل  من  اجنازها  مت  والتي  انواعها 
اخلليج، موكدا أن إدارة اجلامعة حترص دائما على إبراز 

هذه املواهب من خالل توفير الدعم لهم.
 

الفتا إلى أن اجلامعة قد وفرت االدوات واالماكن 
والقاعات الالزمة للطلبة املوهوبني، الذين يقضون 
مختلف  في  إبداعاتهم  بإبراز  فيها  فراغهم  وقت 
اجملاالت، معبرا عن سعادته إلقامة مثل هذا النشاط 

الذي متيز باملشاركات الرائعة من قبل الطلبة.

وبني العجمي أنه يطمح لدفع مسيرة العمل 
إلى االفضل بحيث تكون هناك خطوات الكمال ما 

قام به القائمون على العماده سابقا. 

وفي جولته باملعرض أعرب نائب رئيس اجلامعة 
للشؤون األكادميية الدكتور روبرت كوك عن سعادته 
التي  إبداعات طالبية في لوحاتهم  مبا شاهده من 
التي  املوسيقية  املقطوعات  وبعض  رسموها 

عزفوها ونالت أستحسان احلضور .

شؤون  وعميد  الرئيس  نائب  أفتتح  وقد  هذا 
الذي  املوسيقي  احلفل  وحضروا  املعرض  الطلبة 
 120 من  باكثر  الفني  النشاط  طلبة  فيه  شارك 
وغنائية عبرت  فنية ومقطوعات موسيقية  لوحة 

الطالب  وعزف   ، الفني  ونوبغهم  ابداعاتهم  عن 
اآلصالة  بني  جمعت  فنية  مقطوعات  والطالبات 
والتجديد وأبدعت الطالبة أسيل الشمري والطالب 
محمد العنيزي في وصلتهم الغنائية وفي ديتوآخر 
الطالبة  زميلته  املعتوق  إبراهيم  الطالب  شارك 
دانه اخلالدي في فاصل غنائي نال اعجاب وتشجيع 
في  شارك  كما   ، لهم  كثيرا  صفق  الذي  احلضور 
العزف املنفرد على البيانو مبقطوعات نالت االعجاب 
الطالب عبد الهاجري والطالبة دالل ملك والطالبة 
البيانو  على  منفرد  بعزف  وأختتمت   ، بوالند  دالل 
الطالب  الشطي مبصاحبة  اللطيف  للطالب عبد 

أسامه هاني والطالبة سارة خليل .
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جانب آخر من املشاركات الفنية جانب من اللوحات الفنبة

جانب من املعرض الفني الطالبة سالمة اللهو أمام لوحتها إحدى الفقرات املوسيقية

عزف منفرد لطالب هشام املنصور جانب من احلضور باحلفل فقرة غنائية للطالب محمد العنيزي والطلبة أسيل الشمري

جانب من العزف املوسيقي


