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اق�����ي�����م ف������ي ج����ام����ع����ة ال����خ����ل����ي����ج ل���ل���ع���ل���وم 
والتكنولوجيا منتدى "قلمي" األول والذي 
ي��س��ل��ط ال���ض���وء ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل دور ال��ك��ات��ب 
الكويتي وتطويره، حيث تضمن المنتدى 
الثقافية ومعرض  ال��ن��دوات  م��ن  ع��دد  على 
للكتاب، وسط حضور كبير من قبل الطلبة 

والمهتمين.
أك��د مدير منتدى »قلمي«  له  وف��ي كلمة 
د.م����ح����م����د ال����م����ط����وع ان ال���م���ن���ت���دى ي��س��ع��ى 
ل��ت��ف��ع��ي��ل دور ال��ك��ات��ب وال��م��ؤل��ف ال��ك��وي��ت��ي 
وت��ط��وي��ر اف���ك���اره وت��ب��ي��ان م��ك��ان��ت��ه وب��ح��ث 
م���ش���اك���ل���ه الي�����ج�����اد ال����ح����ل����ول ل����ه����ا، ع�����اوة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��ي��م��ة ال����ق����راءة ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��ك��وي��ت��ي، الف��ت��ا إل���ى أن ال��ك��ات��ب ال��ك��وي��ت��ي 
يتعرض إل��ى ع��دم وج���ود م���ردود م���ادي له 
الكويتي  فالمؤلف  ال��ق��راء،  ع��دد  لقلة  ن��ظ��را 
أص��ب��ح ي��ع��م��ل ع��ل��ى ارض�����اء ذات����ه ف��ق��ط وال 
الجمهور، لكن  ت��واص��ل بينه وب��ي��ن  ي��وج��د 
من خال هذا المنتدى سنحاول أن نكسر 
ه������ذا ال���ح���اج���ز ون���ن���ط���ل���ق ب���ال���م���ؤل���ف ن��ح��و 
المحيط  الى  الطموح  ثم  المحلي  المحيط 
ال���ع���رب���ي، م��ط��ال��ب��ا ال���ق���ط���اع ال���خ���اص ب��دع��م 
الشابة. المواهب  رعاية  في  دوره   وتفعيل 

واشار إلى انه تم استقبال اكثر من ستمائة 
ع�����ن�����وان ك����ت����اب م�����ن ال����ك����ت����اب وال���م���ؤل���ف���ي���ن 
ل����ل����م����ش����ارك����ة ف������ي ال����م����ن����ت����دى وم��������ن خ����ال 
ه�����ذه ال���م���ش���ارك���ات س��ي��ح��ص��ل ك����ل م���ش���ارك 
ع���ل���ى خ���ص���م 25٪ ع���ل���ى ك����ل ك����ت����اب دع��م��ا 

ال��ق��راءة. على  الكويتي  للشباب   وتشجيعا 
ال����ى  ال����م����ن����ت����دى س����ي����دف����ع  ول�����ف�����ت إل�������ى ان 
تشجيع وخلق جيل قوي وفعال من القراء 
خال  م��ن  الكويتيين  وال��ك��ت��اب  والمؤلفين 
ال���ن���دوات ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ال��ت��ي ت��خ��دم جميع 
االع����م����ار، داع���ي���ا ال��ج��م��ه��ور ال����ى ال��ح��ض��ور 

واالستفادة من هذه الندوات.
ب������دوره، ق����ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة االع��ام��ي��ة 
اول  ه��و  ه��ذا  ان  ال��ج��اس��م  للمنتدى فيصل 
م��ن��ت��دى ي��خ��دم ال��ك��ات��ب ال��ك��وي��ت��ي ي��ق��دم له 
ال�����دع�����م االع�����ام�����ي وال����م����ع����ن����وي م�����ن خ���ال 
عرض كتبه، ونسعى من خاله لخلق جيل 
ق���ارئ وج��و ثقافي ج��دي��د وت��ع��زي��ز الثقافة 
ال��م��ن��ت��دى  ان  واض������اف  ال���ك���وي���ت���ي،  واالدب 
س���ي���ق���دم ال���ع���دي���د م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ي��وم��ي��ا 
موسيقية  وامسية  شعرية  امسية  ومنها 
 وع�������روض م���س���رح���ي���ة ورس������م ك���اري���ك���ات���ي���ر.
واشار الجاسم الى ان المنتدى يستضيف 
اك���ث���ر م���ن م���ائ���ة وع���ش���ر ش��خ��ص��ي��ات ادب��ي��ة 
وث��ق��اف��ي��ة ل��ت��ق��دي��م ال���ن���دوات وال��م��ح��اض��رات 
الحزامي  سليمان  الشخصيات  ه��ذه  وم��ن 
وس��ل��ي��م��ان ال��ش��ط��ي ول��ي��ل��ى م��ح��م��د ص��ال��ح 
وال���دك���ت���ور ج��م��ال ع��ب��د ال��خ��ض��ر وال��دك��ت��ور 
العنزي،  ناهس  والمحامي  المطوع  نايف 
م��ت��وق��ع��ا أن ي��ب��ل��غ ع����دد ال��ح��ض��ور ف���ي ه��ذا 
المنتدى إلى ما يقارب 6 اآلف شخص من 

مختلف الفئات العمرية.

بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية  
مانشستر   لنادي  الرسمي  الشريك 
يونايتيد االنجليزي – استضافت جامعة 
المهاجم  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
اندي  يونايتيد  مانشستر  لنادي  السابق 

كول للقاء بعشاق النادي االنجليزي.
هذه  على  شكره  عن  كول  اندي  وعبر 
للطلبة  توقيعاته  قدم  كما  االستضافة، 
واستفسارتهم  اسئلتهم  على  بالرد  وقام 

عن مسيرته الكروية.
الخليج  جامعة  تقدمت  بدورها 

اندي  السابق  للنجم  شكرها  بخالص 
التركية على هذه  الجوية  كول وللخطوط 
في  التعاون  من  المزيد  متمنية  الزيارة 
لاعب  استضافتها  أن  مبينة  المستقبل، 
اندي كول تأتي انطاقا لدورها المجتمعي 
في  المبدعين  مختلف  مع  التواصل  في 

كافة المجاالت واستفادة الطلبة منهم.
جدير بالذكر أن اندي كول يعمل حاليا 
صاحب  كان  حيث  القدم  لكرة  كمدرب 
انجاز ثاني اعلى نسبة تهديف في الدوري 

االنجليزي لكرة القدم

في  الرفاعي  عبدالله  مكتبة  نظمت 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 
السنوي  والمعلومات  الكتاب  معرض 
د.شعيب  الجامعة  رئيس  الثامن بحضور 
مدير  نائب  ومساعد  شعيب،  عبدالله 
جامعة ميزوري سانت لويس في الواليات 
أعضاء  من  وجمع  االمريكية،  المتحدة 

الهيئة التدريسية والطلبة.
د.شعيب  الجامعة  رئيس  وأثنى 
جهود  على  له  كلمة  خال  الشعيب 
الذي يثبت في كل  المنظمين لهذا الحدث 
أهمية  إلى  مشيرا  وتميزه،  نجاحه  عام 
يهتم  الذي  المعرض  هذا  مثل  إقامة  الى 
التي  الكتب  وأحدث  والعلم  بالمعلومات 
تتداول في العالم وتفيد طلبة الجامعة في 
في  كل  والتخصص  المعرفة  كافة جوانب 

مجاله، مضيفا أن المعرض فرصة للطلبة 
لاطاع والتزود بالعلم والمعرفة وتبادل 
المعلومات، ال سيما وأنه في كل عام يتميز 
تجعل  التي  االصدارات  أحدث  بوجود 
للمستحدثات  مواكبة  أكثر  المهتمين 

العلمية.
للشؤون  الرئيس  نائب  أكد  بدوره، 
على  كوك  روبرت  الدكتور  االكاديمية 
أهمية هذا الحدث للجامعة وللطلبة بشكل 
لمشاركتهم  الناشرين  جميع  شاكرا  عام، 
والمستمر  الدائم  وتعاونهم  المعرض  في 
عالم  في  جديد  كل  لتقديم  المكتبة  مع 
الطلبة  تزيد  التي  والمعلومات  المعرفة 

معرفة وتحصيا وعلما.
المعرض  هذا  اقامة  ان  د. كوك  وبين 
في  تساهم  التي  الرائدة  األنشطة  من  يعد 

مع  والتواصل  والمعرفة،  بالفكر  االرتقاء 
كل جديد في عالم اإلصدارات، موضحا أن 
إقامة معرضها  الجامعة تسعى من خال 
جعل االستاذ الجامعي والطالب والدارس 
في تواصل دائم مع كل التطورات الحديثة.
دور  أحدث  بالمعرض  شارك  وقد 
وسينجاج،   كامبردج،  مثل  الكبيرة  النشر 
للصحافة  وهارفرد  واكسفورد  بيرسون 
والسفارة  هيلز،  غرو  ماك  دار  وكذلك 
الطفل،  وتقييم  تعليم  ومركز  االميركية، 
وقاعدة بيانات مزودي االنترنت )ايدوتك( 
ومركز  اورومونيتوالر،  انترناشيونال 
من  وغيرها  واالبحاث،  للدراسات  الكويت 

دور النشر العالمية والمحلية.
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Talk Show ..يستضيف ممثلي القوائم الطالبية في برنامجه 

GUST مشروع تقييم مخرجات التعليم العالي )األهيلو(  في
سيتم في الكويت تقييم المهارات العامة للطالب من حيث قدرتهم

                   ُيـكـرم األم بـكـلـمـة..

اإلعامي  النادي  إستضاف 
للعلوم  الخليج  بجامعة 
القوائم  ممثلي  والتكنولوجيا 
الحواري  برنامجه  في  الطابية 
البرنامج  وهو   ،“  Talk Show  “
الذي اعتمده النادي كنافذة يطل 
الجامعة  مسؤولو  خالها  من 
فيها،  الطابية  القوائم  وممثلو 
كي يجيبوا على ما يواجه الطلبة 
واستفسارات  تساؤالت  من 
تهمهم في مسيرتهم األكاديمية.

الناطق  من،   
ٌ

كل حضر  وقد 
الرسمي بإسم قائمة 1962 سعود 
الحويتان، والمنسق العام لقائمة 
ومسؤول  البدر،  حامد  المستقلة 
اللجنة الثقافية في قائمة الوسط 

الديمقراطي مشاري اإلبراهيم.
على  رده  معرض  وفي 
قال  اإلعامي،  النادي  تساؤالت 
قائمة  ممثل  الحويتان  سعود 
1962 في ال� Talk Show أن قائمته 
كمنهج  الوحدوي  الفكر  تعتمد 

الدستور  مظلة  تحت  يسير 
مبادئ  على  القائم  الكويتي 
عمل  آلية  وعن  والعدالة.  الحرية 
القائمة، أشار الحويتان أنهم في 
األغلبية  خيار  يعتمدون   1962
رأي  إحترام  مع  اللجان  عمل  في 
األقلية. وحول ما يثار من أقاويل 
أقطاب  من  مدعومة  القائمة  أن 
المجتمع،  في  وشخصيات هامة 
عار  االمر  هذا  أن  الحويتان  أكد 

عن الصحة، 
فلكل  األمر،  هذا  صح  وإن 
برأيه  اإلدالء  في  الحق  شخص 
كانت،  قائمة  بأي  وإعجابه 
أي  لدعم  الشديد  النفي  مع 
رفض  وعن  لقائمته.  شخصية 
الوسط  قائمة  مشاركة  قائمته 
الديمقراطي في مناظرة “الراي”، 
قائمة  أن  الحويتان  سعود  أشار 
الوسط الديمقراطي لم تقدم كتابا 
وإنما  مناظرة،  بطلب  مسبقا 
يوم  في  مشاركة  بكتاب  تقدمت 

المناظرة، األمر الذي ال يسمح به 
من  للمناظرة  المخصص  الوقت 

قبل القناة المستضيفة.
العام  المنسق  من جانبه، قال 
أن  البدر  حامد  المستقلة  لقائمة 
قائمته تؤمن بإستقالية الحركة 
التيارات  عن  بعيدا  الطابية 
القائمة  أن  السياسية. وأضاف “ 
مجتمع  لخلق  تسعى  المستقلة 
مبادئ  وفق  يعيش  متسامح 
والمساواة  والعدالة  الحرية 
وقد  هذا  الوطنية”.  والوحدة 
قائمته  تكون  أن  البدر  نفى 
ماديا  أكان  سواء  دعم  أي  تتلقى 
أو معنويا من أي طرف خارجي، 
مستقلة   “ مع  يجمعها  ما  وأن 
المبادئ  هي   “ الكويت  جامعة 
إذا كانت  ما  واإلسم فقط. وحول 
تعمل وتنجز  ال  المستقلة  قائمة 
الرابطة،  مقاعد  تحتل  وهي  إال 
المستقلة  في  أنهم  البدر  قال 
المكتسبات  عن  سيدافعون 

الطابية سواء أكانوا في الرابطة 
أو خارجها.

اللجنة  مسؤول  قال  بدوره 
الوسط  قائمة  في  الثقافية 
اإلبراهيم  مشاري  الديمقراطي 
بالديمقراطية  تؤمن  قائمته  أن 
إنسان  لكل  يكفل  كمبدأ 
كفكر  والوطنية  الرأي،  حرية 
اإلنتماء  بروح  اإلنسان  ُيشعر 
والمواطنة وضرورة السعي وراء 
عنها.  والدفاع  الوطنية  القضايا 
حول  التساؤل  على  رده  وعند 
الوسط  قائمة  نسب  تدني  سبب 
في اإلنتخابات المتعاقبة، أجاب 
اإلبراهيم أن سمو وترفع القائمة 
والقبلية  الطائفية  األمور  عن 
الذي يقف وراء تراجع موقع  هو 
القائمة انتخابيا، خصوصا وأن 
من  ويتكسب  يقتات  من  هنالك 
والقبلية  الطائفية  المشاحنات 
التي تمزق المجتمع. وحول ما إذا 
قائمة  تربط  عاقة  هنالك  كانت 

بالمنبر  الديمقراطي  الوسط 
السياسي  التيار   “ الديمقراطي 
الليبرالي “، قال اإلبراهيم أن هذا 
يجد  لم  من  حجة  يعد  اإلتهام 
أن  إذ  القائمة،  مبادئ  في  خلا 
قد  الديمقراطي  الوسط  قائمة 
عام  الكويت  في جامعة  تأسست 
الديمقراطي  المنبر  بينما   ،1974
قد تأسس في مطلع التسعينات 
 – كان  فإذا  الماضي،  القرن  من 
المنبر  أن   – لإلبراهيم  والكام 
يقود  كان  فمن  الوسط،  يقود 
الوسط قبل تأسيس المنبر ؟! “..

توجه  البرنامج،  ختام  وفي 
بالشكر  اإلعامي  النادي 
الذين  القوائم  ممثلي  لكل 
بحضورهم  النادي  شرفوا 
على  صدر  برحابة  وإجابتهم 
والتساؤالت  اإلستفسارات  كل 

العالقة في أذهان الطلبة.

عن  لها  تعبر  وّدك  ؟  أمك  “تحب 
حبك بطريقة جميلة ؟

 شاركوا معانا في تسجيل كلمة ليوم 
ن النادي اإلعامي 

ّ
األم”.. بهذه الكلمة، دش

والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  بجامعة 
حملة تكريمية بمناسبة حلول “عيد األم” 
إمتنانا منه وعرفانا لدور األم العظيم في 
اإلنسان  شخصية  وبناء  األجيال،  تربية 

بناء حضاريا.

وقد جالت كاميرا النادي اإلعامي في 
أرجاء الجامعة معطية طلبتها وطالبتها 

الفرصة للتعبير عن حبهم وشكرهم لألم 
في يومها، بكلمة طيبة أو ذكريات جميلة 
وطريفة عايشها الطاب    والطالبات مع 

أمهاتهم.

الخليج  جامعة  طلبة  أعرب  وقد  هذا 
هذه  لتبني  سعادتهم  عن  وطالباتها 
والتي  اإلعامي،  النادي  قبل  من  الفكرة 
مبتكرة  وطريقة  جديدا  شكا  اعتبروها 

وعفوية لشكر االم في عيدها.. 
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ع��ن  ال����ع����ال����ي  ال���ت���ع���ل���ي���م  وزارة  أع����ل����ن����ت 
مشاركة دولة الكويت في الدراسة الدولية 
لقياس مخرجات التعليم العالي )األهيلو(  
وذل��������ك ض���م���ن ج����ه����وده����ا ال���م���س���ت���م���رة ف��ي 
السعي نحو بلوغ  التميز األكاديمي على 
والوطنية  المؤسسية  المستويات  جميع 
وال���دول���ي���ة. وي��ع��ت��ب��ر م��ش��روع األه��ي��ل��و أح��د 
ال���م���ش���اري���ع ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 
إل��ى تحديد  ال��رام��ي  االق��ت��ص��ادي والتنمية 
العالي  التعليم  مخرجات  ق��ي��اس  امكانية 
النظر  بغض  صحيحة  علمية  أس��س  على 
عن اختاف الثقافات واللغة ونظم التعليم 

العالي.
و ي��ش��ارك ف��ي ه���ذه ال���دراس���ة ب��اإلض��اف��ة 
إلى الكويت ١6 دولة من ضمنها الواليات 
ال���م���ت���ح���دة وك�����ن�����دا واس����ت����رال����ي����ا وروس����ي����ا 

وال��ي��اب��ان . وال��ك��وي��ت ه��ي أول دول���ة عربية 
ت��ش��ارك ف��ي ه��ذا ال��م��ش��روع وه���ذا ي��دل على 
دورها الريادي الذي تلعبه في المنطقة في 
مجاالت التعليم العالي وتقييم مخرجاته 
والمتابعة المستمرة لمستوى الطاب في 
هذه المرحلة. وعاوة على ذلك فإن مشاركة 
الكويت تؤكد التزام الدولة الواضح  نحو 
في  الكويتي  والمجتمع  وأس��ره��م  ال��ط��اب 
بها  المعمول  التعليمية  المعايير  تطبيق 

.
ً
عالميا

ولذلك، وعلى مدى ثاثة سنوات عملت 
ب��ش��ك��ل وث���ي���ق مع  ال���ع���ال���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي وال��ت��ن��م��ي��ة  
وف�����رق ال��ع��م��ل ال��ت��اب��ع��ة ل���م���ش���روع األه��ي��ل��و 
 ل��وض��ع م��ع��اي��ي��ر وأس���س 

ً
 وع��ال��م��ي��ا

ً
م��ح��ل��ي��ا

العالي تتناسب  التعليم  لتقييم مخرجات 

مع مختلف الثقافات وُيمكن تطبيقها دون 
االخ��ال بالعمل المؤسسي  .  وسيتم في 
للطاب  ال��ع��ام��ة  ال��م��ه��ارات  تقييم  ال��ك��وي��ت 
التحليلي  التفكير  على  قدرتهم  حيث  م��ن 
وال����ن����ق����دي وح������ل ال���م���ش���ك���ات وال����ت����واص����ل 
الكتابي، وقد تم مراجعة أداة التقييم التي 
س��ت��س��ت��خ��دم وت��رج��م��ت��ه��ا إل�����ى ع�����دة ل��غ��ات 
وال���ت���أك���د م���ن م�����واء م��ت��ه��ا ل��ث��ق��اف��ات ال����دول 
المشاركة.   ويتم في الكويت استخدام أداة 
واالن��ج��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتين  التقييم 

بحسب طلب الجامعات المشاركة.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه ال���غ���اي���ة، ف���إن���ن���ا ن��دع��و 
للمشاركة  الكويت  ف��ي  الطابي  المجتمع 
في هذه المبادرة الوطنية الهامة ودعمها. 
حيث ستقوم الجامعات المحلية المشاركة 
 
ً
في هذه المبادرة باختيار الطاب عشوائيا

في  للمشاركة  الكويت  دول��ة  مستوى  على 
التقييم  ومن ثم اباغهم بالتفاصيل  هذا 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ي��ي��م ال���م���ه���ارات ال��ع��ام��ة ال���ذي 
 .2٠١2 أب�������ري�������ل   2٨ ب�����ت�����اري�����خ  س�����ُي�����ج�����رى 
والمؤسسات المشاركة هي جامعة الكويت 
وال���ج���ام���ع���ة األم���ري���ك���ي���ة وج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
االسترالية  والكلية  والتكنولوجيا  للعلوم 
والجامعة  المفتوحة  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ج��ام��ع��ة 
العامة  والهيئة  األوس��ط  للشرق  األمريكية 
وال��ج��دي��ر  وال���ت���دري���ب.  التطبيقي  للتعليم 
 
ً
ال��ط��ال��ب سيبقى س��ري��ا ف���إن تقييم  ب��ال��ذك��ر 
وس��ي��س��ت��خ��دم ف���ق���ط ف����ي ت���ح���دي���د ام��ك��ان��ي��ة 
 ب��أن مثل هذه 

ً
وض��ع معايير دول��ي��ة،  علما

المعايير ستوفر مقياس  لتقييم مستوى 
 .

ً
الطاب والجامعات عالميا

وب���ال���ت���ال���ي ف���إن���ه ي��ت��ح��ت��م ع���ل���ى ال���ط���اب 

وأع�����ض�����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س وال��م��وظ��ف��ي��ن 
ف���ي ق��ط��اع��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي ال��ح��ك��وم��ي��ة 
والخاصة العمل معا في سبيل إنجاز هذا 

المشروع الوطني بنجاح.

الطاب  من  عينة   200 اختيار  تم  وقد 
بشكل عشوائي للمشاركة في هذه الدراسة. 
شهادة  على  المشاركون  يحصل  وسوف 
iPad 3 وستدخل في السحب على PUC من

زيارة  يرجى  المعلومات:  من  للمزيد 
  https://www.gust.edu.kw/ahelo   :الموقع

 Quality Assurance مديرة  زيارة  أو 
 W1- 204  ندى العنزي

عفاف الرخيص متحدثة

د. صباح قدومي

أحمد الماجد



ق�������ال رئ�����ي�����س م���ج���ل���س أم������ن������اء ج���ام���ع���ة 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا د.ع���ب���د 
ال���رح���م���ن ال���م���ح���ي���ان إن ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
جامعة  أول  تعتبر  والتكنولوجيا  للعلوم 
خ���اص���ة ف����ي دول������ة ال���ك���وي���ت ت���أس���س���ت ع���ام 
2٠٠2 ب��م��رس��وم أم���ي���ري، وق���د خ��رج��ت منذ 
الوقت أكثر من ألف وثمانمائة طالب  ذلك 
ج��ام��ع��ي، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ت��خ��ري��ج دف��ع��ات 
ل��ط��ل��ب��ة ال��م��اج��س��ت��ي��ر ف���ي ال���ع���ل���وم االداري������ة 
االميركية  الجامعات  أفضل  مع  بالتعاون 

جامعة ميزوري في سانت لويس. 
وأكد د.  المحيان  في المؤتمر الصحافي 
التي نظمته جامعة الخليج بمناسبة مرور 
ع��ش��ر س��ن��وات ع��ل��ى تأسيسها أن���ه م��ازال��ت 
وال تزال كا من جامعتي الخليج وجامعة 
الجودة،  ذو  التعليم  في  ميزوري شريكان 
م���ش���ي���را إل�����ى إن ف���ك���رة ت���أس���ي���س ال��ج��ام��ع��ة 
الكويت  ب��دأت من كوكبة من طلبة جامعة 
خال القرن الماضي وتكللت اجتماعاتهم 
بتبني م��ؤس��س��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��اب��ض��ة آن���ذاك 
وإنشاء شركة آياس وهي التي قامت ببناء 

الجامعة.
وبين د. المحيان إن التعاون مع جامعة 
ميزوري اثمر ثمارا جيدة والتعاون معهم 
ش��م��ل ال��ط��ل��ب��ة وأع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س، 
ح��ي��ث أت��ي��ح��ت ال��ف��رص��ة ل��ل��ط��ب��ة ب��ال��دراس��ة 
ف��ي م��ي��زوري وف��رص��ة ال��ع��م��ل أي��ض��ا لهيئة 
انشأت  الجامعة  أن  إل��ى  ال��ت��دري��س، مشيرا 
مع  االلكتروني  بالتعليم  للتواصل  مركزا 

جامعة سان يونغ سونغ في الصين.
وتتهيأ  تستعد  الجامعة  أن  إل��ى  ولفت 
أنها  إال  ال��م��ع��م��اري��ة،  للهندسة  كلية  لفتح 

بانتظار البت من مجلس الجامعات 
المتقدمة،  الخطوة  ه��ذه  على  للموافقة 
م���ع���رب���ا ع����ن ش����ك����ره ل��م��س��اه��م��ة ال��ح��ك��وم��ة 
الجامعة  لما وصلت  لوالها  التي  الكريمة 
لما وصلت إليه من خال منحها االراضي، 
ودف����ع����ه����ا ب���ال���م���ن���ح ال�����دراس�����ي�����ة ال���داخ���ل���ي���ة 

إل���ى مساعدة  ب��اإلض��اف��ة  للطلبة،  ال��م��ق��دم��ة 
خ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ع��ل��ى ال��ح��ص��ول 
على العمل سواء كان قبل التخرج او بعده. 
وذكر د. المحيان قائا : تتفوق جامعة 
ال��خ��ل��ي��ج ب��م��ش��ارك��ة ع���دد م��ن أع��ض��اء هيئة 
ت��دري��س��ه��ا ف���ي م��ج��ات ع��ل��م��ي��ة راق���ي���ة على 
مستوى دول الخليج وبمصاف الجامعات 
االم����ري����ك����ي����ة، م���م���ا ي�����دل ع���ل���ى م�����دى ال���رق���ي 
وال��ع��م��ل االك���ادي���م���ي ف���ي ال��ج��ام��ع��ة، م��ؤك��دا 
حرص الجامعة على أن يصب أعضاء هيئة 
تدريسها اهتماما جما في مجال االبحاث 
في  الجامعة  يضع  مما  ونشرها،  العلمية 
في  وخصوصا  الصحيح  الطريق  خارطة 

الجودة .
ال���ج���ام���ع���ة  إن  ال���م���ح���ي���ان  د.  وأض���������اف 
والمعمار  الهندسة  كلية  فتح  إل��ى  تسعى 
الفنون  تتبع  ال��ت��ي  تخصاصاتها  بجميع 
ف��ي ط��اب��ع��ه��ا، ك��م��ا أن��ن��ا نمضي ق��دم��ا نحو 
ب��ال��ت��ع��اون  ب��رام��ج ماجستير ج��دي��دة  ف��ت��ح 
م����ع ج���ام���ع���ة ف����ل����وري����دا، وه����ن����اك م���ح���اوالت 
ل��ف��ت��ح ب��رن��ام��ج ف���ي ال���دك���ت���وراه، م��ن��وه��ا إن 
واالمكانيات  السعة  في  الجامعة محدودة 
فلذا ال نريد ان نتسع على حساب الجودة، 
ال��م��ش��ارك��ة بالعديد  ف��ي  ونسعى ج��اه��دي��ن 

من مراكز البحوث العلمية.             
من جهته أشاد نائب رئيس جامعة 

التي  بالتطورات  د. جاسمان  ميزوري 
ان��ج��زت��ه��ا ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج خ����ال ال��ع��ش��ر 
" نحن فخورون جدا  التي مضت،  سنوات 
فيها،  العلمي  ال��ت��ق��دم  ل��ه��ذا  مشاركتنا  ف��ي 
م��ب��ي��ن��ا" ه��ن��اك ب��ع��ض االم�����ور ال��ت��ي نوهنا 
اخذها  إل��ى  الجامعة  تحتاج  والتي  عليها 

بعين االعتبار والحرص عليه".
وأك�������د ف���ي���م���ا ي���خ���ص م���س���أل���ة ال���ب���ح���وث 
ال��ع��ل��م��ي��ة واالك���ادي���م���ي���ة ق��ائ��ا : " ت��ج��اوزت 
ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج ج��م��ي��ع ال���ت���وق���ع���ات م��م��ا 
الخاصة  ال��ج��ام��ع��ات  م��ص��اف  ف��ي  يجعلها 
العالمية، مشيدا بغزارة االنتاج العلمي من 

قبلها ودعمها في شتى الوسائل المتاحة، 
متمثلة في تأسيس الجامعة مركز النجاح 
ال���ط���اب���ي ال�������ذي س����اه����م ب���ش���ك���ل ك���ب���ي���ر ف��ي 
ت��ط��وي��ر ال��م��ه��ارات ال��ط��اب��ي��ة، وخ��اص��ة في 
التغلب على اي صعوبات اكاديمية، وكذلك 
ت��وف��ي��ر ال��م��واد ال��دراس��ي��ة، م��م��ا ي��س��اع��د في 

زيادة حصيلة الطالب العلمية.
وأب���دى د. ج��اس��م��ان اع��ج��اب��ه بخدمات 
المركز الطابي لتأسيس اللغة االنجليزية 
ال����ذي ي��س��اه��م ف��ي ت��أس��ي��س م���ه���ارات اللغة 
ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ال��ط��ل��ب��ة م���ن م���واك���ب���ة ت��ط��ور 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ف��ض��ا ع���ن دور ال��م��رك��ز 
المستوى  على  الطلبة  ق���درات  تطوير  ف��ي 
ال��ل��غ��وي ف��ي فهم ال��م��واد ال��دراس��ي��ة، مثنيا 
الجامعة  ف��ي  االدراي����ة  االنظمة  ت��ط��ور  على 
ال��ت��ي اث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا ف���ي م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور 

التعليمي.
الجامعة  ب��إق��ب��ال  د. ج��اس��م��ان  ورح����ب 
التخصصات  المجاالت وفتح  على تنويع 
ف���ي���ه���ا م�����ن خ�������ال ال�����م�����ب�����ادرة ل���ف���ت���ح ك��ل��ي��ة 
ال��ج��ام��ع��ة، راج��ي��ا  ف��ي  للهندسة وال��ع��م��ارة 
م��ن م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة ان يقوم 
بدوره الفعال في التركيز على مدى الجودة 
وال��ن��وع��ي��ة ال���ل���ذان ي���وث���ران ع��ل��ى ال��م��س��ي��رة 
والسيما  الخاصة،  للجامعات  االكاديمية 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. 
ب�������دوره، ن����وه ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ل��ل��ش��ؤون 
االك���ادي���م���ي���ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا د.روبرت كوك إلى أنه خال 
الكويت  في  ميزوري  ممثل جامعة  تواجد 
ق��ام��وا ب��زي��ارة وزي��ر التربية وزي��ر التعليم 
العالي د.نايف الحجرف وكذلك السكرتير 
العام في مجلس الجامعات الخاصة، وقد 
د.نايف،  واالط���راء من  التشجيع  كل  القينا 
بين  والمثمر  البناء  التعامل  أن  إل��ى  الفنا 
ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج وج���ام���ع���ة م����ي����زوري ف��ي 

سانت لويس متميز جدا. 

GUST د. الـمـحـيـالن: كلية الهندسة خطوة متقدمة لــ
د. جــالسـمـان: فخورون جدا في مشاركتنا لهذا التقدم العلمي

GUST بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس

جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 19 - مار�س 2012

 بالدكتور جاسمان وبجواره د. روبرت كوك
ً
د. المحيان مرحبا

أشقاء المؤتمر الصحفي

د. المحيان يرد على أحد األسئلة



د. الشرهان: شكرًا لكل من جعل الجامعة مكانًا متميزًا وعائلة واحدة
الدارمي:  ال يسعني إال دعاء الله أن يديم الجامعة على تطورها وازدهارها 

د. حسنني: الجامعة استطاعت أن تحقق سمعة طيبة

أسرة الجامعة تحتفل بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها 

ه���ن���أ ع�����دد م����ن أس������رة ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
في  اإلداري��ة  الهيئة  والتكنولوجيا  للعلوم 
الجامعة بمناسبة مرور عشر سنوات على 
للمرسوم  وفقا   2٠٠2 سنة  منذ  تأسيسها 
الجامعة  أخ����ذت  رق���م ١56، ح��ي��ث  األم���ي���ري 
ع���ل���ى ع���ات���ق���ه���ا م��ه��م��ة ال���ت���أس���ي���س ل��ق��اع��دة 
أكاديمية طموحة تتناسب مع إرث الكويت 
الحضاري وإمكاناتها االقتصادية الكبيرة 
م��م��ا دف��ع��ه��ا إل����ى ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ات 
ت���ع���اون م���ع أك��ب��ر ال��ج��ه��ات األك��ادي��م��ي��ة في 
ال��ع��ال��م وب��م��ا يكفل ال��ب��دء م��ن حيث انتهت 
أع���رق ال��ج��ام��ع��ات ذات ال��رص��ي��د األك��ادي��م��ي 
الكبير وذلك مع اعتمادها ألعلى المقاييس 
العالمية في مجال التقنيات التي يمكنها 
دع���م ال��ت��ح��ص��ي��ل ال��ع��ل��م��ي ل��ي��ك��ون ف��ي أرق��ى 

صوره.
بأهم  التهنئات مصحوبة  تلك  وج��اءت 
ال���ذك���ري���ات وال��ص��ع��وب��ات واالم���ن���ي���ات ال��ت��ي 
األس��رة  ه��ذه  أف���راد  خالطت مسيرة بعض 
ف��ي ل��ق��اء م��ج��ل��ة ال��ج��ام��ع��ة ب��ه��ذه المناسبة 

والتي كانت كالتالي :

كلمات صادقة 
ت����ق����دم م����دي����ر م����رك����ز ال���ت���م���ي���ز ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
إلل���ك���ت���رون���ي ف���ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا  د. صاح الشرهان لجامعة 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ممثلة  ال��خ��ل��ي��ج 
الجامعة  والهيئة  األمناء وإدارة  بمجلس 
ال��ت��دري��س��ي��ة وال��م��وظ��ف��ي��ن وج��م��ي��ع الطلبة 
ب����أح����ر ال���ت���ه���ان���ي ب����ه����ذه ال���م���ن���اس���ب���ة وه����ذا 
الحدث المهم وهو مرور عشر سنوات على 
انطاقت الجامعة كأول جامعة خاصة في 
دولة الكويت. مبينا إنه كانت عشر سنوات 
األكاديمية  والتطورت  ب��اإلن��ج��ازات  حافلة 
وال����ت����ي غ���ي���رت وج�����ه ال���ح���ي���اة األك���ادي���م���ي���ة 
ب���أن جامعة  ال��ك��وي��ت. ون��ف��خ��ر جميعا  ف��ي 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ه���ي من 
قاد هذا التطور كونها أول جامعة خاصة 

انطلقت في الكويت.

ك���م���ا ه���ن���أ ع���ض���و ه��ي��ئ��ة ال����ت����دري����س ف��ي 
ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
د. م��ح��م��د ح��س��ن��ي��ن ال��ج��ام��ع��ة وأس��ات��ذت��ه��ا 
وط��ل��ب��ت��ه��ا وج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ي��ن ع��ل��ى م���رور 

إن  تأسيسها، مضيفا  م��ن��ذ  س��ن��وات  ع��ش��ر 
الجامعة استطاعت أن تحقق سمعة طيبة 
على مستوى دولة الكويت حتى استحقت 
وب�����ج�����دارة أن ت���ك���ون ف����ى ق���م���ة ال��ج��ام��ع��ات 

الخاصة فى الكويت والخليج العربى.
اول تسجيل  م���س���ؤول  ق��ال��ت  وب���دوره���ا 
ال��ج��ام��ع��ة  ف���ي  ال���ق���ب���ول وال��ت��س��ج��ي��ل  الدارة 
ال��دارم��ي إن��ه بمناسبه م��رور عشرة  منيرة 
أع��وام على تأسيس الجامعه اليسعنى إال 
أن أدعو الله أن يديم على الجامعه تقدمها 
الجميع على رفعه  وازده��اره��ا، وأن يعمل 

أسمها وجعلها فى المقدمه دائما.

ذكريات ال تنسى 
أف��ض��ل  إن  م��ح��م��د ح��س��ن��ي��ن  د.  وأش�������ار 
ه��ي عندما  ب��ه��ا  استمتعت  ال��ت��ي  األوق�����ات 

يقوم الطاب والطالبات بالمشاركة في 
نشاطات مختلفة سواء كانت ثقافية أو 
الذكريات  أه��م  وم��ن  رياضية،  او  أكاديمية 
ه��و ف��وز ف��ري��ق ال��م��ن��اظ��رة ف��ي الجامعة في 
ال��م��س��اب��ق��ة ال���ت���ي ش���ارك���ت ف��ي��ه��ا ج��ام��ع��ات 

الكويت المختلفة.
وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا ل��ف��ت��ت م���ن���ي���رة ال����دارم����ي 
إل���ى ذك���ري���ات ال��س��ن��وات االول�����ى ت��ب��ق��ى هى 
الراسخه فى القلب بل في العقل، حيث كنا 
محدودى العدد متحمسين للعمل، مشيرة 
إل��ى أن أج��م��ل م��ا ف��ى تلك ال��ف��ت��ره العاقات 
والطلبه  العمل  زم��اء  مع  الطيبه  الجميله 

والمدرسين واالداره العليا.
وأش����ار د.ص����اح ال��ش��ره��ان إل���ى أن أه��م 
ذك���ري���ات���ه ف����ي ق���ول���ه "ل���ق���د ك�����ان ان��ض��م��ام��ي 
ل���ف���ري���ق ع���م���ل ل���ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ل��ل��ع��ل��وم 
ف���ص���ل دراس������ي  ف����ي أول  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ح���ي���ات���ي  ف������ي  م���ه���م���ا  م���ف���ص���ا   )2٠٠2/9(
األك���ادي���م���ي���ة وال��ع��م��ل��ي��ة ح��ي��ث ح��ف��ل��ت تلك 
ال����س����ن����وات ال���ع���ش���ر ب���ال���ذك���ري���ات ال��ج��م��ي��ل��ة 

اإلن�����ج�����ازات ال���م���ه���م���ة.  ل���ق���د ك�����ان ل���ن���ا ف��خ��ر 
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ت��أس��ي��س األق���س���ام العلمية 
الكمبيوتر وقسم نظم  )ترأست قسم علوم 
المعلومات حتي 2٠٠9( وكان عما دؤوبا 
من قبل الجميع. كنا نعمل كعائلة واحدة 
م��ن أج��ل إن��ج��از العمل.  م��ع رئيس مجلس 
األم���ن���اء ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن ال��م��ح��ي��ان 
والدكتور عبدالله الرفاعي-رحمه الله- هذا 
الشعور مما كلفنا المزيد من المسؤولية".

وزاد د. ال��ش��ره��ان "ك��ث��ي��ر م��ن ال��ذك��ري��ات 
ال��ج��م��ي��ل��ة وال�����زم�����اء األع����������زاء، ول����ع����ل أه���م 
الذكريات بالنسبة لي، هي مراسم تخريج 
دف����ع����ات ط��ل��ب��ة ل��ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وال����ت����ي ن���رى 
م��ن خ��ال��ه��ا ك��أع��ض��اء ه��ي��ئ��ة ت��دري��س��ي��ة في 
على  وانعكاسها  جهودنا  ث��م��رة  الجامعة 
ط��ل��ب��ت��ن��ا. وم���ن ال���ذك���ري���ات ال��ج��م��ي��ل��ة العمل 
ال��م��س��ت��م��ر م���ع ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق للجامعة 
المرحوم الدكتور عبدالله الرفاعي لتجهيز 
الحرم الجامعي في مشرف. لقد كانت بحق 
لحظات ال تنسى. ومن الذكريات الجميلة، 
ل���ح���ظ���ات اف����ت����ت����اح م����رك����ز ال���ت���م���ي���ز ل��ل��ت��ع��ل��م 
اإللكتروني، والمؤتمر الدولي لإلتصاالت، 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ذي نظمناه 
ف��ي ال��ع��ام 2٠٠٨ وك����ان ب��ح��ق ع��ام��ة ف��ارق��ة 
ال��ك��وي��ت. وك��ذل��ك  ف��ي  ل��ل��م��ؤت��م��رات العلمية 
ت��ج��ه��ي��ز واط������اق ن�����ادي ال��������رواد، وت��ج��ه��ي��ز 
المراكز التعليمية في المبنى الشمالي في 
حولي وغيرها الكثير، إال إن قمة الذكريات 
الجميلة كانت اإلنتقال إلى الحرم الجديد 
والذي يعد بحق مفخرة علمية في الكويت، 
غ��ي��ر أن ال��م��س��ي��رة ال ت��خ��ل��و م���ن ال��ل��ح��ظ��ات 
 
ً
أب��رزه��ا وإي��ام��ا وال��ذك��ري��ات الحزينة، لعل 

خ���ب���ر وف�������اة ال���رئ���ي���س ال���س���اب���ق ل��ل��ج��ام��ع��ة 
الدكتور عبدالله الرفاعي والذي كان بحق 

أبا للجميع".

امنيات
وتمنى د. محمد حسنين أن تقوم إدارة 
الجامعة - كما بدأت - بفتح المجال للتبادل 
لكي  العالم  ح��ول  الجامعات  بين  الطابي 
يستفيد طابنا من التعرف وال��دراس��ة في 
بلد تختلف في ثقافتها عن ثقافة الكويت 
وذل��ك بالتأكيد س��وف يطور من شخصية 

الطالب ويحثه على السير قدما.
امنيتها  إن  ال��دارم��ي  منيرة  وأوض��ح��ت 
بين جميع  تواصل  يكون هناك  أن  الدئمة 
االط������راف ب��ال��ج��ام��ع��ه، واش������راك ال��م��وظ��ف��ي��ن 
ال��ق��رارات التى تخص عملهم، ووج��ود  ف��ى 
تقييم للموظفين بحيث يتم مكافأه المجد 

ومعاقبه المهمل. 
ع���ن  ال�������ش�������ره�������ان  ص����������اح  د.  وأع���������������رب 
ال��خ��ل��ي��ج للعلوم  ت��ك��ون ج��ام��ع��ة  ت��م��ن��ي��ه أن 
في  العلمية  ال��م��ن��ارات  م��ن  والتكنولوجيا 
اإلدارة  ت��أل��وا  ال  وال��ت��ي  والمنطقة  ال��ك��وي��ت 
جهدا لتحقيق ذلك. وأود هنا التركيز على 
التوسع العلمي للجامعة في مجال البرامج 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال���ك���ل���ي���ات ال���ج���دي���دة وال���ب���رام���ج 

المتخصصة كالماجستير والدكتوراة.

مصاعب ودروس
م����ح����م����د ح���س���ن���ي���ن ح����ول  د.  وأض������������اف 
ال��م��ص��اع��ب ال���ت���ي واج���ه���ه���ا ف���ي ق���ول���ه "ل��ق��د 
واج���ه���ن���ا ص���ع���وب���ات ع����دي����دة ف����ي ب���داي���ات 
باستمرار  عملت  االدارة  ول��ك��ن  ال��ج��ام��ع��ة، 
على تذليلها، وأقرت العديد من السياسات 
الى  باإلضافة  الطابى  النشاط  تهم  التى 
ال��ج��ان��ب ال���دراس���ي واألك���ادي���م���ي وتشجيع 

البحث العلمى".
وم��ن جهتها ذك��رت منيرة ال��دارم��ي "أنا 
شخصيا والحمد لله لم أجد أى صعوبات 
من  وإح��ت��رام  بتقدير  حظيت  بالعكس  ب��ل 

جزيل  ذل��ك  على  واش��ك��ره��م  العليا،  االداره 
الشكر والرائع على تلك العاقه الحميميه 
ال��ت��ى تربطنى ب��زم��اء ال��ع��م��ل وال��ل��ذي��ن هم 
فى الواقع أبنائى وبناتى والله اليحرمنى 

منهم ".
وأوض������ح د. ص����اح ال���ش���ره���ان ف���ي ه��ذا 
الجامعات  ب��ن��اء  ف��ي  المشاركة  إن  السياق 
ف��رص��ة عظيمة وال ت��ت��اح دائ��م��ا. وف���ي ه��ذا 
المجال الكثير من الصعوبات والتحديات 
لعل أبرزها ترسيخ األصول العلمية لعميل 
في  ال��ج��ودة  وتأصيل  الخاصة  الجامعات 
مضاعفة   مسؤوليتنا  كانت  حيث  العمل، 
ال���ج���ه���ود س��������واءا ع���ل���ى م���س���ت���وى األق���س���ام 
األع���راف  ترسيخ  ف��ي  الجامعة  أم  العلمية 
الصحيحة للعمل في الجامعات الخاصة. 
وح���ري���ص���ي���ن ع���ل���ى ال���م���س���ت���وى األك���ادي���م���ي 
سواءا من ناحية اختيار الزماء لإلنضمام 
المناهج   على مستوى  او  الجامعة  لفريق 

وطرق التدريس.

رسالة حبية ودية
أن يوجهها  أراد  ال��ت��ي  ال��رس��ال��ة  وح���ول 
األق��س��ام  بمختلف  التدريسية  الهيئة  إل��ى 
ال��ط��ل��ب��ة ق����ال د.م��ح��م��د ح��س��ن��ي��ن "أود أن  و 
أقول للهيئة التدريسية أنه علينا ان نضع 
الطلبة والجامعة أمام أعيننا، وأن نسعى 
دائ��م��ا لفتح آف��اق ج��دي��دة أم��ام الطلبة وأن 
ن���ق���وده���م ال�����ى ال���ط���ري���ق األم����ث����ل ل��ل��وص��ول 
ل��ل��م��ع��رف��ة، ح��اث��ا ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى ب���ذل الجهد 
ل��ل��ن��ه��وض ب���ال���ك���وي���ت وت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه���م 

وآمالهم كونهم أمل المستقبل

وقالت منيرة الدارمي إن أهم رساله أحب 
أن أوجهها ألبنائى و بناتى فى اإلداره هو 
الحرص على حب العمل وااللتزام بالدوام 
ال��رس��م��ى وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م، 
كما ال يسعني في الختام إال االش���ارة الى 
دور ال���م���رح���وم دك���ت���ور ع��ب��دال��ل��ه ال��رف��اع��ى 
ف��ى ت��ط��ور ال��ج��ام��ع��ه وج��ع��ل��ه��ا االول����ى بين 
ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ه وال����ذي أس���ال ال��ل��ه أن 

يرحمه ويسكنه فسيح جناته. 
وأع�����رب د. ص���اح ال��ش��ره��ان ع���ن ش��ك��ره 
لجميع ممن في الجامعة لما لهم دور في 
جعل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
م��ك��ان��ا م��ت��م��ي��زا ب��ع��ط��ائ��ه��م وج��م��ي��ا ب���روح 
والعمل  الرقي  من  المزيد  متمنيا  العائلة، 

الدؤوب والتوفيق للجامعة ولمن بها.

صورة تذكارية مع الرئيس السابق للجامعة د. عبدالله الرفاعي رحمه الله ود. أحمد الحنيان ود. صالح الشرهان

عضو هيئة التدريس في جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا د. محمد حسنين

منيرة الدارمي
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د.م���ه���ا ال���ت���اج���وري أس����ت����اذة ال��ل��غ��وي��ات 
وال���ت���رج���م���ة ب��ق��س��م ال��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة في 
ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تعتبر م��ن االس���ات���ذة االوائ����ل ال���ذي زاول���وا 
م��ه��ن��ة ال��ت��دري��س ف��ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج منذ 
نشأتها، ساهمت بفضل جهودها المميزة 
خال  وتقدمها،  الجامعة  وتطور  بناء  في 
اب��رز  على  ال��ض��وء  نسلط  التالية  ال��س��ط��ور 
ذك�����ري�����ات د.م�����ه�����ا ال����ت����ج����وري ف�����ي ج��ام��ع��ة 
الخليج ووتطلعاتها ورؤيتها المستقبلية 

للجامعة وكان هذا الحوار :
للعلوم  الخليج  جامعة  يميز  ال���ذي  م��ا 

والتكنولوجيا عن باقي الجامعات؟
 وسائل التعليم الحديثة والتكنولوجيا 
المستخدمة لتسجيل المواد عبر االنترنت 
وط���ري���ق���ة اخ�����ذ ال���غ���ي���اب ورص������د ال����درج����ات 

والتواصل معهم عبر االنترنت .
وماالذي يميز طلبتها ؟

م������ن ال����ن����اح����ي����ة االي�����ج�����اب�����ي�����ة: األخ��������اق 

–  األح����ت����رام – ط��ري��ق��ة ت��ع��ام��ل ال��ط��ل��ب��ة مع 
األس�������ات�������ذة، ول����ك����ن ي��ن��ق��ص��ه��م األح����س����اس 

بالمسؤولية وااللتزام بالحضور .
ع��ل��ى م��ر ال���� 10 س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة .. 
ه���ل الح��ظ��ت��ي اي ت��غ��ي��ي��ر ق���د ط����رأ على 

الجامعة ؟
ن���ع���م، ت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ووس���ائ���ل 
اسهل  اصبح  التواصل  وبالتالي  التعليم 
واس����������رع وان����ع����ك����س ذل�������ك ع����ل����ى ال���ن���اح���ي���ة 

األكاديمية ومستوى الطلبة عموما  .
ه����ل ص���ادف���ت���ك م����واق����ف ص���ع���ب���ة م��ن 

خالل عملك؟
نعم على مر العشرة اع��وام كانت هناك 
ب���ع���ض ال���م���ض���اي���ق���ات ل���م���ط���ال���ب���ة ال��ب��ع��ض 
ان  استطعت  وباالقناع  درجاتهم  بتعديل 
اخ��ف��ف م��ن ت��ل��ك ال��م��ض��اي��ق��ات بحثهم على 
المذاكرة والتفوق حتى يعوضوا مافاتهم .
شيء قد تمنيته في جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا ؟

ت�����ق�����دي�����ر األس��������ت��������اذ االك�������ادي�������م�������ي أك����ث����ر 
 القدامى منهم وان نميز الطلبة 

َ
خصوصا

المتفوقين في محاضراتهم حتى نعطيهم 
فرصة افضل للتفوق .

ال��س��ب��ب وراء اخ���ت���ي���ارك ج��ام��ع��ة  م���ا 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا ؟

ف��ي جامعة  التغيير ودرس����ت  اح���ب  أن���ا 
 أنا احب 

ً
الكويت لمدة سبع سنوات وغالبا

اكثرمن  م��ك��ان واح���د  ف��ي  أع��م��ل  التغييروال 
ث��م��ان��ي��ة س����ن����وات ول����ذل����ك اخ����ت����رت ج��ام��ع��ة 
اول  النها  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
ج���ام���ع���ة خ����اص����ة ف����ي ال���ك���وي���ت وال��ت��ح��ق��ت 
ب����ال����ت����دري����س م���ن���ذ اف���ت���ت���اح���ه���ا ح���ت���ى اآلن 

واتمنى االستمرار فيها .
كلمة أخيرة؟

 ال��ح��ي��اة ال ت���س���وى ال��ع��ي��ش ان ل���م تكن 
معطاًء وهذا شعارا اسير عليها واشكركم 

على اللقاء . 

د. التاجوري: اخترت GUST ألنها أول جامعة خاصة
في الكويت وأحببتها وأتمنى االستمرار فيها

د. أرقــه دان: نحتاج إلى تطوير ذاتي ألعضـاء هيئة التدريـس و الـطـلبة

أهم مايميز طلبتنا األخالق وطريقة تعامل الطلبة مع اساتذتهم 

إحتفاال بمرور 10 سنوات على تأسيس الجامعة

أك��د د.ص���اح ال��دي��ن سليم أرق���ه دان عضو هيئة ال��ت��دري��س ف��ي جامعة 
الكامنة في الشباب  الكفاءات والقدرات  الخليج للعلوم والتكنولوجيا إن 
 غ��ي��ر تقليدي ف��ي توصيل 

ً
ال��ت��رب��وي��ي��ن واألك��ادي��م��ي��ي��ن أس��ل��وب��ا تنتظر م��ن 

ال��م��ع��ل��وم��ة. ج���اء ذل���ك ف��ي ل��ق��ائ��ه معنا بمناسبة م���رور ع��ش��ر س��ن��وات على 
تأسيس الجامعة لتسليط الضوء على أبرز محطات حياته خال تدريسه 

في الجامعة وإبراز أهم المصاعب التي واجهها. 
 World( يذكرأن  د. أرقه دان يدرس مادتي الحضارة العربية اإلسامية
of Islam( ومادة قراءات في األدب الكويتي المعاصرف الجامعة ، كما أنه 
في  المتحدة(  )المملكة  جاسكو  جامعة  خريج  لبناني،  وأكاديمي  كاتب 

الدراسات العربية واإلسامية ومن أبرز مؤلفاته المنشورة: 
• ري الغليل من محاسن التأويل )إعداد - تفسير(. 

• ال��ت��خ��ل��ف ال��س��ي��اس��ي ف���ي ال��ف��ك��ر اإلس���ام���ي ال��م��ع��اص��ر )ت��أل��ي��ف - فكر 
سياسي(. 

• تأريخ صيدا )تحقيق وتعليق - تأريخ(.
معه كان حوارنا :

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجامعة كيف تراها؟ 
بادئ ذي بدء أحمد الله تعالى على نعمة 
العلم، وهو الذي أنزل في كتابه أول ما انزل 
لم  أم  }اق���رأ{، فكل مؤسسة تعليمية، قصدت 
تقصد، تطبق هذا األمر الشريف، كما أشكر 
كل من ساهم بفكرة أو عمل أو نصيحة في 
إن���ج���اح م��س��ي��رة ال��ج��ام��ع��ة خ����ال ه����ذا ال��ع��ق��د 
ال��م��ث��م��ر م����ن ال����زم����ن. وأش����ك����ر ه���م���ة )ج���ري���دة 
الحدث  ه��ذا  وتغطية  متابعة  ف��ي  الجامعة( 

المهم في حياتنا العلمية. 
ما أهم الذكريات التي مرت عليك  

خالل سنوات تدريسك في الجامعة ؟ 
عشرات الذكريات بل مئاتها خال     

السنوات العشر، ولكن أكثر ما يفرحني 
ذكريات التعاون الوثيق والهمة العالية 

اللحظة  منذ  العمل  فريق  بها  تميز  التي 

افتتاح  ليلة  اجتمعنا  أن��ن��ا  الحصر  ال  ال��م��ث��ال  ف��أذك��ر على سبيل  األول����ى، 
التأثيث، وتعاونت معنا  الفجر األول��ى الستكمال  الجامعة حتى ساعات 
 وأمدتنا بحاجتنا األولية. 

ً
الشركة التي تعاقدنا معها ففتحت أبوابها ليا

 من الزماء اإلداريين واألكاديميين وهم يقدمون 
ً
كما أذكر بفخر عددا

مبكرين ويغادرون متأخرين إلنجاح األي��ام األول��ى في مفتتح عام 2٠٠2/ 
 .2٠٠3

ل��ل��ب��رام��ج وال���ج���داول في  وأذك����ر متابعة االخ����وة واألخ�����وات ف��ي اإلدارة 
عبد  أ.د.  ال��ل��ه(  )ب���إذن  ل��ه  المغفور  تعيين  سبقت  التي  االنتقالية  المرحلة 
الله الرفاعي. كما أذكر المغفور له )بإذن الله( أ.د. عباس معرفي وحرصه 

وسهره ونصائحه. 
هذا كله في جانب، والتعاون اإليجابي الذي أبدته المجموعة األولى من 
 في إنجاح عملنا 

ً
طابنا وطالباتا في جانب آخر، فقد كان دوره��م مهما

والقيام به على أحسن وجه.
وهل للتعليم قيمة من دون الطالب؟ 

الطالب  نجاح  الحقيقة  في  تعني  التربوية  التعليمية/  العملية  نجاح 
نفسه. 

الشكر   
ً
أس��م��ائ��ه��م جميعا ذك���ر  آخ��ري��ن يصعب  ول��ع��ش��رات  ه���ؤالء  فلكل 

العميق. 
وبالمناسبة، ما زلت أحن إلى أيام حولي، فهناك كانت االنطاقة، "وما 

الحب إال للحبيب األول". 
هل هناك ما تود أن تقوم إدارة الجامعة بتغييره خالل السنوات 

القادمة لم تقم بتغييره من قبل؟ 
 – وليس اإلدارة وحدها – لتطوير األداء.. 

ً
أنني أرى أن نسعى جميعا

وآل��ي��ات��ه��ا بشكل  التقنية  ال��م��خ��رج��ات  ف��ي��ه  ت��ت��س��ارع   
ً
ع��ص��را فنحن نعيش 

تصعب م��واك��ب��ت��ه.. وج��ي��ل ه��ذه األي���ام ليس جيل ال��ل��وح وال��ق��ل��م، إن��ه جيل 
اإللكترونيات وآليات التواصل الثورية.. 

الكامنة في شبابنا تنتظر  الكفاءات وال��ق��درات  ب��أن  وإنني لعلى يقين 
 غير تقليدي في توصيل المعلومة.. 

ً
من التربويين واألكاديميين أسلوبا

ومثل هذه الرؤية ال تقف عند حدود القرار اإلداري، وهو أيسر ما يكون، 
ولكنها تحتاج إلى تطوير ذاتي من كل عضو من أعضاء هيئة التدريس 

ومن الطالب نفسه.. 

 يكتشف الطاقات الكامنة في هذا الجيل المبدع 
ً
أحلم بأن أرى تعليما

ويساعد على استخراجها وتنميتها بما يوافق أسلوب حياته ومتطلبات 
نجاحه والتحديات العالمية التي تحيط به، وبما يحقق التميز لجامعتنا 

ودورها في المجتمع. 
ماأكثر المصاعب التي مرت عليك خالل السنوات الفائتة؟ 

لله الحمد لم أجد صعوبات ال في التعليم وال في التعامل مع الزماء 
إل��ى أن اختاف  النظر  ألفت  المناسبة أن  ال��ط��اب، ولكنني أح��ب بهذه  أو 
التي  العامة  الصعوبات  إح��دى  ه��ي  المجتمعات  بين  ال��س��ائ��دة  الثقافات 
يواجهها الفرد في مجتمع غني بالتعدد والتنوع كمجتمع جامعتنا، الذي 

هو بدوره انعكاس للتعدد وللتنوع القائم في المجتمع األوسع.
فالكويت – بفضل الله – نقطة جذب لكثير من الجنسيات التي نراها 

 في الجامعة.. وللحياة األكاديمية تقاليد تختلف من بلد إلى آخر. 
ً
أيضا

أجل  "الوساطات من  ثقافة  التخلي عن  يتغير هو  أن  أتمنى  ما  وأكثر 
ال���درج���ات" واالل���ت���زام ب��ال��ل��وائ��ح واإلج�������راءات.. ف��االل��ت��زام بالمعايير وع��دم 
ت��ج��اوزه��ا ي��ري��ح ال��ج��م��ي��ع، وي��ع��ط��ي ك��ل ذي ح��ق ح��ق��ه، وي��رف��ع م��ن ق��درات��ن��ا 
ال��واق��ع تحرج الطالب وال  ف��ي  ال��وس��اط��ة(  ال��ف��ردي��ة والمجتمعية.. و)ث��ق��اف��ة 

تفيده. 
على الطالب أن يتحلى بشيء من الشجاعة لمواجهة ضعفه. وعليه أن 
 
ً
يسعى من أول الفصل لتعديل وضعه فا ينتظر اللحظة األخيرة معتمدا
على تدخات مؤثرة في القرار. السيما أن التقييم الذي يقوم به المدرس 
واض��ح وج��ل��ّي ف��ي توصيف ال��م��ادة )syllabus(.. أض��ف إل��ى ذل��ك استعداد 
المدرس – أي مدرس – لتقديم العون المطلوب للطالب في ميدان الشرح 

واإليضاح. 
التدريس بمختلف  أعضاء هيئة  إل��ى  التي توجهها  الرسالة  ما 

األقسام والطلبة؟
أن  ق��رار فشله وأن يحققه وح��ده، ولكن ال يمكن  للفرد أن يتخذ  يمكن 
يحقق قرار نجاحه إال بالتعاون مع الغير.. فلزمائي من اإلداريين وأعضاء 
أق��ول   – ت��خ��ّرج منهم وم��ن ينتظر  م��ن   -  

ً
التدريس ولطلبتي جميعا هيئة 

، بكم أفتخر بأنني عضو في هذه العائلة الواحدة 
ً
 جزيا

ً
بملء الفم: "شكرا

التي اخترنا لها شعار )جامعة للحياة(".

السيرة الذاتية
درست وتخرجت من جامعة االزهر في مصر بعد أن اكملت البكالوريوس 
وحصلت على الماجستير والدكتوراه منها ثم حصلت على دبلومة تخصص 
الترجمة الفورية من الجامعة االمريكية في مصر ومن ثم التحقت بالعمل في 
التحقت بجامعة  لمدة سبع سنوات وبعدها  اللغات  بمركز  الكويت  جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا منذ افتتاحها  وحتى اآلن .
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عبد العزيز المسّلم :
تمتلك أساتذة ودكاترة يهتّمون 
الطلبة  مع  ويتعاملون  بالطالب 

بأسلوب راقي وعالي

سلمى علي :
 البد من االستماع لجميع مشاكل 

الطلبة ومحاولة حلها

حسين الوزان  :
مقرر  تسهيل  يتم  أن  أرجو 

التمهيدي للغة اإلنجليزية

هيفاء الدويسان  :
هو  الجامعة  ينقص  فيما  تأمل 
األساتذة  عدد  وزيادة  المواقف 

لعدة مواد

زهير فؤاد  :
اوجه رسالة لقيادة الجامعة بفتح 
تخصصات جديدة مثل الهندسة 

والتصميم الداخلي

سوزان الجاروش  :
دفعة  أول  خريجي  من  أختي 
ونصحتني  الخليج  جامعة  في 

بااللتحاق بها

فرح الطّحان : 
جامعة  أفضل  عد 

ُ
ت الجامعة 

خاصة في الكويت 

عبدالله  الهاجري : 
آمل بزيادة عدد الشعب

 الدراسية و التخصصات و افتتاح 
مبنى جديد ومواقف عديدة

سارة عريقات  :
على  والحصول  الجيدة  سمعتها 
شهادة جامعية مرغوبة ومطلوبة 

في سوق الكويت 

فهد الخالدي  : 
الحصول على أفضل شهادة علمية 

سبب التحاقه بالجامعة

سبب  أن  م 
ّ
المسل العزيز  عبد  يقول 

دراسته  إلكمال  هو  بالجامعة  التحاقه 
والحصول على أفضل تعليم وشهادة علمية 
مستوى  بتطوير  تهتم  جامعة  خال  من 
الطالب، ويرى أنها جامعة قوية بالمقارنة 
أساتذة  وتمتلك  األخرى  الجامعات  مع 
ويتعاملون  بالطالب  يهتّمون  ودكاترة 
مع الطلبة بأسلوب راقي وعالي،  ويتوقع 
للجامعة المزيد من التطور والتقدم ألنها 
الحمد،  ولله  تصاعدي  شكل  في  تسير 
ى من مسؤولي الجامعة المزيد من 

ّ
ويتمن

الدولي  االعتماد  بالحصول على  االهتمام 
ى 

ّ
ويتمن للتقدم  للطالب  دافع  يعطي  ألنه 
 مساعدة الطالب اذا كان يستحقها.

ً
أيضا

وتقول سلمى علي قالت: التحقت بالجامعة 
ألنني ال أستطيع السفر إلى الخارج، وأرى 
أنها أفضل من الجامعات األخرى و لكنها 
الجامعي  الجو  وينقصها  األفضل،  ليست 
كاألماكن  الجامعات  في  وجوده  المعتاد 
خارجية  “كافيتيريا”  توفير  و  الخارجية 
 
ً
الجامعة فقط، أيضا و ليست داخل مبنى 
ازدياد  التي ال تنتهي مع  المواقف  مشكلة 
أعداد الطلبة كل فصل. أتمنى أن تكون أفضل 
الجامعات على مستوى الكويت وأن تتفادى 
حتى  الطاب  تزعج  التي  المشاكل  جميع 
 للدراسة والتفاعل 

ً
 مناسبا

ً
يتوفر لهم جوا

االجتماعي و أشكر قيادة الجامعة على كل 
تقديم  في  وكل محاوالتهم  لنا  يقدموه  ما 
 و أقدر كل هذه المجهودات 

ً
مناخا ًمناسبا

ومن جانب آخر البد من االستماع لجميع 
مشاكل الطلبة ومحاولة حلها.

التحق  أنه  فيقول  ان 
ّ
الوز حسين  أما   

قوية  بكالوريوس  شهادة  ألن  بالجامعة 
مهاراته  يقوي  أن  ويريد  بها  ومعترف 
ويرجو   

ً
جدا ممتازة  ويراها  اللغوية، 

باقي  على  تتفوق  و  الجامعة  ترتقي  أن 
ينقص  ما  أن  وقال  الخاصة،  الجامعات 
الجامعة هو ماكدونالدز وتاكو بيل ومحل 
جديدة  وكراسي  موسيقى  ونادي  هواتف 
مريحة، ويرى الجامعة في العشر السنوات 
تخصصات  تفتح  سوف  بأنها  القادمة 
تفتح  وسوف  المواقف  وستكبر  جديدة 
للمواقف  مظات  ووجود  الخلفية  البوابة 
الجامعة:  لقيادات   

ً
أيضا وقال  البعيدة. 

أرجو أن يتم تسهيل مقرر التمهيدي للغة 
في  تكون جامعتنا  أن  ونرجو  اإلنجليزية 

المرتبة األولى بين الجامعات الخاصة.

هو  الدراسة  وإكمال  م 
ّ
التعل وكان 

السبب الرئيسي إللتحاق هيفاء الدويسان 
للجامعة، وترى أن الجامعة مملة وال يوجد 
الرحات  البولينغ،  مثل  ممتعة  فعاليات 
الجامعة  ينقص  فيما  وتأمل  والمخيمات، 
لعدة  األساتذة  عدد  وزيادة  المواقف  هو 
في  ستحدث  تغيرات  أية  ترى  وال  مواد، 

المستقبل وأنها سوف تبقى كما هي.

سبب  أن  القحف  فؤاد  زهير  وقال 
إلتحاقه بالجامعة هو إلكمال دراسة اإلدارة 
جيدة  أنها  الجامعة  ويرى  الكويت،  داخل 
 بالنسبة لسمعتها القوية ويكفي أنها 

ً
جدا

أول جامعة خاصة في الكويت، ويأمل في 
زيادة عدد مواقف السيارات وتنظيمها، أما 
عن رؤيته لها بعد عشر سنوات أنها سوف 
ووجه  العالم،  مستوى  على  بها  ُيعترف 
تخصصات  بفتح  الجامعة  لقيادة  رسالة 

جديدة مثل الهندسة والتصميم الداخلي.

سبب  عن  الجاروش  سوزان  وقالت 
من  أختي  كانت  لقد  بالجامعة:  التحاقها 
الخليج  جامعة  في  دفعة  أول  خريجي 
ونصحتني بااللتحاق بها وألنني ال أرغب 
الجامعة  وأرى  الكويت،  خارج  بالسفر 
أفضل،  لتصبح  كبيرة  إمكانيات  لديها 
وأرى أن ما ينقص الجامعة كراسي أفضل 
فعالية  أكثر  متنوعة  نشاطات  للجلوس، 
لها  ورؤيتي  ما،   

ً
نوعا مملة  الجامعة  ألن 

وأرجو  الله.  شاء  إن  المستقبل  في  أفضل 
من قيادات الجامعة بأن تستمع وتلبي ما 
 والعمل بحل شكاوي الطاب.

ً
ذكرته سابقا

وكان سبب التحاق الطالبة فرح الطّحان 
هو رغبة األهل إلكمال دراستها في الكويت 
خاصة  جامعة  أفضل  عد 

ُ
ت الجامعة  وأن 

 
ً
جدا قوية  جامعة  أنها  وترى  الكويت،  في 
من  األخرى  الخاصة  بالجامعات   

ً
مقارنة

والتكنولوجيا،  التعليم  وسائل  حيث 
كادر  هو  الجامعة  ينقص  ما  أن  وقالت 
وتأمل  الدولي  واالعتماد  أكبر  تدريس 
بتنظيم مواقف السيارات واضافة المظات 
المزيد  المستقبل  في  وترى  منها،  للبعيد 
الطلبة  بين  والتعاون  والتقدم  التطور  من 
واألساتذة. وتتمنى من مسؤولي الجامعة 

فتح تخصصات جديدة مثل
.Graphic Design 

سبب  فقال:  الهاجري  عبدالله  عن  أما 
الرئيسي  السبب  هو  بالجامعة  التحاقي 
والثقافة،  المهني  والمستقبل  للحياة 
لثقافة  رمز  تعتبر  الجامعية  والشهادة 
الجامعة  أن  وأرى  للحياة،  اإلنسان وفهمه 
وهي  الواجهة  ناحية  من   

ً
جدا عادية 

 
ً
جدا فيها  والدراسة  )ملمومة(  صغيرة 
هوالسبب  بالجامعة  وأصدقائي  صعبة 
ودراستي  فيها  لتواجدي  الرئيسي 
بزيادة  وآمل  البعيد،  للمستقبل  ونظرتي 
والتخصصات  الدراسية  الشعب  عدد 
ومواقف  جديد  مبنى  وافتتاح  والمطاعم 
العشر  في  للجامعة  ورؤيتي  عديدة، 
عالمي  إعتراف  وجود  القادمة  السنوات 
حسن  وأشكر  التخصصات،  عدد  وريادة 

تعاون قيادة الجامعة مع الطلبة.

التحقت   : وتشارك سارة عريقات قائلة 
الجيدة  سمعتها  بسبب  بالجامعة 
الخليج  جامعة  شهادة  على  والحصول 
الكويت  سوق  في  والمطلوبة  المرغوبة 
 
ً
جدا جيدة  الجامعة  بيئة  أن  وأرى  اآلن، 
كثيرا،  التطوير  باستطاعتها  ولكنها 
وأعتقد أن الخدمات التي تنقص الجامعة 
هي كادر تعليمي في مجال التمويل وذوي 
جيدة  بطريقة  المواد  لشرح  عالية  خبرة 
الجامعة  مكتبة  في  والطابعات  والمواقف 
البعيد  المستقبل  في  وأراها  والدباسات، 
كليات  بفتح  تقوم  سوف  الجامعة  بأن 
جديدة وتخصصات أكثر. وأرجو من قيادة 
الجامعة باالهتمام بشؤون الطلبة وتوفير 

هيئة تعليمية أفضل من الهيئة الحالية.

أّما عن فهد الخالدي قال أن الحصول على 
الجامعات  أقوى  من  علمية  شهادة  أفضل 
التحاقه  سبب  هو  الكويت  في  الخاصة 
بالجامعة ِلما يراه من اهتمام بتقديم أفضل 
والتأهيل  التعليم  في  والخبرات  المهارات 
العلمي، وما ينقصها هو االعتماد الدولي 
في  ويتمنى  الدكتوراه،  مجال  وفتح 
المجال  التطوير في  المزيد من  المستقبل 
ووّجه  جديدة.  تخصصات  من  التعليمي 
التخصصات  لجميع  الماستر  بفتح  كلمة 
المتوفرة في الجامعة وفتح مجال للطلبة 

الذين يطلبون الدكتوراه.

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تأسست عام 2002، ويقع مبناها الجديد غربي منطقة مشرف والذي يعتبر من افخم المباني الجامعية العالمية، وكما انها تعد احدى أفضل واهم المؤسسات التعليمية 
في دولة الكويت، كونها أول جامعة خاصة تم إنشاؤها في دولة الكويت، بالرغم من عمرها القصير اال انها تتمتع باالعتماد االكاديمي المؤسسي الكامل من مجلس الجامعات الخاصة، ووزارة التعليم العالي 
في دولة الكويت، باإلضافة إلى عضويتها الشرفية في AACSB أعلى جهة اعتماد دولية لكليات إدارة األعمال كما أنها الجامعة الوحيدة التي تتيح لطلبتها التسجيل المزدوج مع أحد أعرق الجامعات األمريكية 

وأكبرها وهي جامعة ميزوري – سانت لويس التي تأسست عام 1839 م. وتقوم بتقديم مجموعة متنوعة من الدرجات العلمية في مجاالت إدارة االعمال وعلوم الحاسب اآللي واإلعام واللغة االنجليزية.
قامت GUST TIMES بتحقيق حول آراء الطاب والطالبات بالجامعة حول سبب التحاقهم بها،وكيف يرونها من وجهة نظرهم، وما الذي يأملون وجوده فيها، ورؤيتهم لها في العشر السنوات القادمة وجاءت 

االراء على النحو التالي:



الخليج  ان جامعة  الهاشمي  الزميلة عنود  واك��دت 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا خ���ط���ت خ����ط����وات م��ت��س��ارع��ة 
البدايات  منذ  عليها  القائمين  طموحات  م��ع  تتوافق 

االولي في حولي .

واشارت الهاشمي اننا اهم مايميزنا في تلك الفترة 
هو روح الفريق الواحد والخوف على مصلحة الجامعة 
دون م��راع��اة ل��وق��ت م��ح��دد او تعب ك��ان��ت مهمتنا هي 
ك��ي��ف ن����رى ه����ذا ال���ص���رح ش��ام��خ��ا وال��ح��م��دل��ل��ه بفضل 
ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة وال��ت��ع��ام��ل ال���راق���ي م��ن م��رؤوس��ي��ن��ا 
الرحمن  الدكتور عبد  االم��ن��اء  م��ن رئيس مجلس  ب��دءا 
ال��م��ح��ي��ان م������رورا ب��م��دي��ر ادارت����ن����ا ال���دك���ت���ور م��س��ع��ود 
الكندري حتى اصغر موظف كنا نعمل بحب وتفاني 
وه��ذا ماجعلنا اآلن نفخر اننا في هذا الصرح الراقي 
في مشرف ونتطلع للمزيد من التقدم طالما استمرت 

تلك الروح االخذه في التنامي بيننا .

واض����اف����ت ع���ن���ود ان���ن���ي ات��م��ن��ى ال���م���زي���د م���ن ال��ت��أل��ق 

الجهود  تستمر  وان  فيها  العاملين  ولكل  لجامعتنا 
التوسع  في  الجامعة  خطط  مع  يتوافق  بما  التطوير 
واالنتشار ليس في المبنى هذا بل وان يكون لنا فروع 

في منطقة الخليج باذن الله .

عن  المحاسبة  ادارة  م��ن  ال��رف��اع��ي  فتحية  وع��ب��رت 
س���ع���ادت���ه���ا ب���وج���وده���ا ف����ي ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا منذ االفتتاح وقالت : كنا نعمل كفريق 
عمل واح��د وك��ان البداية بقدر ماهي تحتاج للترتيب 
وارس��اء االساس والذي يتطلب اقصى درجات اليقظة 
وطول فترات الدوام ولكننا كنا سعداء الننا كنا شركاء 
ف���ي ه����ذا ال���ص���رح ال��ك��ب��ي��ر ال�����ذي ن��ف��خ��ر ج��م��ي��ع��ا ك��ون��ن��ا 

ننتسب لهذه الجامعة .
جامعتنا  تكون  ان  اتمنى  انني  الرفاعي  وأض��اف��ت 
دائما في الطليعة وان نراها في كل التخصصات التي 

يحتاجها سوق العمل بالكويت . 

وعبر الزميل منص�ور عصمت الله من عم��ادة شئون 
بمظلة  يستظل  من  لكل  وتهنئته  سعادته  عن  الطلبه 
جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة مرور 
١٠ سنوات على تأسيسها، الفتا الى ان هذه الفترة مرت 
ونحن مجتمعون في هذا الصرح الشامخ على الخير 
والمحبة الصادقة لله وفي الله ليس لنا هدف في ذلك 
عز  المولى  بفضل  فكنا  والتعاون  والمعرفة  العلم  إال 
وجل أسرة واحدة مترابطة وإن تعكرت مياهها بعض 
األي��ام إال أن القلوب كانت صافية ناصعة البياض لم 

 ألي منا.
ً
 وال كرها

ً
ولن تحمل حقدا

م��ب��ي��ن��ا أن��ن��ا ق���د تخطينا س���ن���وات زاخ�����رة ب��ال��ع��ط��اء 
الجامعة  دف��ة  قيادة  أن��اس متميزين تعاقبوا على  مع 
ب���ال���ح���وار وال���ع���ط���اء خ�����ال ه�����ذه ال���س���ن���وات ال��م��ب��ارك��ة 
الفاضلين  الدكتورين  وأذك���ر  واالن��ج��از  للقمه  وص��وال 
الله عبدالله الرفاعى وعباس معرفي فكانت  رحمهما 
ت��وج��ي��ه��ات��ه��م ون��ص��ائ��ح��ه��م األب����وي����ه وك���أن���ه���ا األم����س 

القريب.
وأك��د أن م��ن أه��م التحديات التى واج��ه��ت الجامعة 
التأكيد على جودة التعليم واالرتق�اء  فى بدايتها هو 
بمستوى المعايي��ر األكاديمية من خ��ال التركي��ز على 
عملية التطوي��ر الدائ�م للخدمات التى تق�دم للطلبه وه�و 
ما كان يؤك�د عليه رئ��يس مجل�س أمن��اء الجامعه الدكتور 
 GUST عبدالرحمن المحيان فى كل لقاء، وهذا ما جعل
 ص��اح��ب��ة ال���ري���اده ع��ن��د تصنيف ال��ج��ام��ع��ات ال��خ��اص��ة. 

التى  بالفرصه  ال��س��ن��وات  ه��ذه  بعد  فخ��را  ازددت  وق��د 
األك��ادي��م��ي  ال��ص��رح  ه��������ذا  ف��ى  بالمساهمه  ل��ى  أتيح��ت 
ال��م��م��ي��ز ع��ن��د ب����دء إن��ش��ائ��ه��ا ب���ع���دد 35٠ ط���ال���ب وب��م��ا 
حققته من إنجازات من خ�ال  دع�م الطلبه المتفوقين 
والمتعثرين دراسي��ا ومسان�دة طلبه ذوى االحتياجات 
ف�����رق ري��اض��ي��ه للطلب�ه وال��ط��ال��ب��ات تح�ت  وان��ش�����اء أول 
رايه جامعة الخليج م�ن خ��ال االش��راف على األنشطه 
ال��ط��اب��ي��ه وال��م��ع��ارض ال��ف��ن��ي��ه وال��م��وس��ي��ق��ي��ه ال��خ��اص��ه 
ف���اق ع���دده���ا ١٠ م���ع���ارض والمن��ح  ب��ال��ج��ام��ع��ة وال���ت���ى 
الدراسيه والمب�رات وغيرها، ول�م يتحق�ق هذا اإلنج�از 

إال بتكاتف الجميع وتعاونهم . 

بانه كان  ال��دب��وس عن فخره  الزميل مصطفي  عبر 
ال��ت��ى ع��اص��رت ن��ش��ات ومسيرة  اف���راد المجموعة  اح��د 
ال��ج��ام��ع��ة م��ن��ذ تاسييها وح��ت��ى ي��وم��ا ه���ذا ،  وأض���اف 
أن تلك المجموعة التى ال��ت على نفسها اال ان  تتخذ 
الوجود  لها الثبات  رم��زا وخافزا  والمثابرة   التحدي 
ثمارها  نشهدها  ال��ت��ى  التاسيس  لمرحلة  اه��ل  وان��ه��ا 

هذا اليوم .
وواص���ل حديثه ق��ائ��ا : لقد واص���ل الجميع ك��ل من 
موقعه الليل بالنهار بكل همة ونشاط لترجمة االمال 
والتطلعات انذاك فكانت ذكريات جميلة الزالت عالقة 
بالذهن حتى يومنا هذا ، فقد اتسم العمل خالها بروح 
الفريق الواحد وااللفة والمحبة ما بين الجميع  فكان 
ال��وف��اء بالوعود واالل��ت��زام بالمسئوليات  م���ردوده هو 
وب��دأت عجلة العمل وب��دأت الدراسة كما كان مخططا 

لها.

على مستوى الشئون االداري��ة التى كانت تتضمن 
عمل  هناك  ك��ان   ، الموظفين  مسئوليات شئون  ايضا 
ت���رك���ز ب��ت��أس��ي��س ل��ل��ع��اق��ة ال��رس��م��ي��ة م��اب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ة 
وال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات االخ��ت��ص��اص وال��ت��ى منها 
والعمل  الجتماعية  الشئون  وزارة  المثال  سبيل  على 
القانوني  الوضع  الهجرة فيما يتعلق بتنظيم  وادارة 
للوافدين من الموظفين والمؤسسة العامة للتامينات 

االجتماعية فيما يتعلق بالموظفين الكويتين  .

ام���ا ع��ل��ى م��س��ت��وى وح����دة ش��ئ��ون ال��م��وظ��ف��ي��ن ان���ذاك 
ترجمة الئحة شون  بكيفية  يومها هو  التحدي  فكان 
ال��دورة المستندية لكل  الية عمل وال��ى  الموظفين الى 

مايتعق بهم .
ان��س��ى ان م��ن ضمن اهتماماتنا  ان��ن��ى ال  وق���ال كما 
ان��ذك هو متابعة كل اعمال االن��ش��اءات التى ك��ان يقوم 
اث��اث   ، كهرباء   ، ،  صيانة  تكييف  م��ن  المقاولين  بها 
، اص���ب���اغ وخ���اف���ه م��م��ن ك��ان��ت ه���ذه االع���م���ال مطلوبة 

وملحة في ذلك الوقت . 
طبعا ما في شك طموحاتنا وامالنا بان تتقدم هذه 
الجامعة الى االمام وتحقق المزيد من النجاحات على 

المستوى المحلي والعالمي .

جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 19 - مار�س 2012

في الــ 10 سـنـوات الماضية..
الـموظـفين يـستذكرو الـلبنات األولـى الـتي بـنـت الجامعة

 facility اوض�����ح ال��م��وظ��ف وج���ي���ه ح���ام���د م���ن ق��س��م
management  أن جامعة الخليج ومنذ نشأتها وهي 
تخطو نحو التألق والتميز في كافة االصعدة ال سيما 
وانها قدمت للطلبة بيئة تعليمية راقية بعد انتقالها 
ان��ه سعيد  ال��ى  ال��ح��رم الجامعي ب��م��ش��رف، مشيرا  ال��ى 
جدا بتواجده في جامعة الخليج وسط اسرة جامعية 

متعاونة.

ول��ف��ت وج��ي��ه ال��ى ان��ه ك��ان ج��دا ح��ري��ص على وضع 
االثاث بعد انتقال الجامعة الى مشرف وهذا الحرص 
نابع من اهتمامي بضرورة اتقان العمل وهي الصفة 
التي يتحلى بها جميع العاملين في الجامعة، مبينا 
ان العمل كفريق واحد والتعاون فيما بين الموظفين 
كان عاما مساعدا لخلق اجواء عمل مميزة في ربوع 

الجامعة.

ب������دوره ب�����ارك ال���م���وظ���ف م��ح��م��د ال���ش���اع���ر م���ن ق��س��م 
بمناسبة  الجامعية  االس��رة   ،facility management
م���رور ١٠ س��ن��وات ع��ل��ى ت��أس��ي��س ال��ج��ام��ع��ة، مبينا ان 
هذه االعوام كانت حافلة بالتميز بالنسبة للجامعة، 
فالحرم  نشأتها،  منذ  الجامعة  واك��ب  ان��ه  ال��ى  مشيرا 
ال��ج��ام��ع��ي ع��ن��دم��ا ك���ان ف��ي ح��ول��ي وب��س��ب��ب ق��ل��ة اع���داد 
اكثر قربا ومعرفة من  الطلبة مقارنة باليوم فقد كنا 
الطلبة، وهو االمر الذي ساهم في زيادة التعاون بين 
الجموع الطابية والموظفين وكأننا نعيش في بيت 

واحد.
وت��م��ن��ى ال��ش��اع��ر ان ت��خ��ط��و ال��ج��ام��ع��ة ال��م��زي��د من 
خ��ط��وات التقدم وال��رق��ي م��ن اج��ل اح���داث نقلة نوعية 
مميزة في التعليم العالي، ومساعدة شباب المجتمع 

بتزويدهم بساح العلم كي يخدموا اوطانهم.

HR - مصطفى الدبوس

فتحية الرفاعي - إدارة المحاسبة

عنود الهاشمي - العاقات العامة

منصور عصمت الله - عمادة شؤون الطلبة

Facility Management - وجيه الحامدFacility Management - محمد الشاعر


