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بيئية  ومؤسسات  هيئات  بمشاركة 
للعلوم  الخليج  جامعة  نظمت  بالكويت 
الجمعية  مع  بالتعاون  والتكنولوجيا 
الكويتية لحماية البيئة يوم االرض البيئي 
للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  حضره 
االكاديمية الدكتور صباح قدومي وعميد 
المسفر  مسفر  الدكتور  الطلبة  شؤون 
مسعود  دكتور  العامة  العالقات  ومدير 
اسد وجمع غفير من اعضاء هيئة التدريس 

وطلبة وموظفي الجامعة .

بدء اليوم بكلمة المهندس خلف العنزي 
البيئية  الجمعية  وعضو  اليوم  منظم 
الجمعية  دور  على  فيها  اكد  بالجامعة 
البيئة  ان  الى  مشيرا  بالجامعة  االيجابي 
تعتبر حصن آمان لصحة المواطن بشكل 
اساسي وهو مانود ان نشير اليه في هذه 
المناسبة اننا معنين بالحفاظ على البيئة 
ليوم  تنظيمنا  جاء  ولذلك  مكانه  في  كال 
القى  والذي  الجامعي  الحرم  في  االرض 
يقصروا  ولم  الجامعة  إدارة  من  تجاوبا 
دعم  كذلك  والمعنوي  المادي  دعمنا  في 
الجمعية  في  ممثلة  معنا  المشاركين 
الكويت  البيئة ومجلس  لحماية  الكويتية 
الكويت  ومؤسسة  الخضراء  للمباني 
اننا  العنزي  وأضاف   . العلمي  للتقدم 
عدم  باخطار  التوعية  في  جهدا  نالؤه  لن 
يمتد  ان  متطلعين  البيئة  على  المحافظة 

التعاون بين جميع الهيئات والمؤسسات 
المحافظة  ليصبح  والحكومية  االهلية 
باقتناع  يفرض  عام  سلوك  البيئة  على 
محافظتنا  ان  دافع  من  المجتمع  على 
، شاكرا  انفسنا  البيئة محافظة على  على 
والمشاركين  الحضور  كلمته  نهاية  في 
البيئية  التظاهرة  هذه  مشاركتهم  على 
للعلوم  الخليج  داخل جامعة  والحضارية 
والتكنولوجيا في مشرف وبهذا الحضور 

المتميز .

ثم بدء مجموعة من الشباب استعراض 
للطيران  الكويتي  الفريق  وشباب  للكونغ 
الشراعي وكذلك العازف والمغني الكويتي 
الترفيهية  فقراتهم  بتقديم  كرم  حسن 
والتي ساهمت الجمعية الكويتية لحماية 
شدت  فقرات  ليقدموا  باحضارهم  البيئة 
ونال  به  امتعونا  بما  الحضور  انظار 

استحسان الجميع .

 ثم اعقب العروض محاضرتين االولى 
الكويت  جامعة  من  العنزي  بدر  للدكتور 
تناول فيها بالشرح حلول لمعالجة المياة 
من  رمضان  عيسى  للمحاضر  والثانية 
عن  فيها   تحدث  الجوية  االرصاد  ادارة 
حلول ومشاكل التغير المناخي حضرهما 
والمختصين  الطلبة  من  غفير  جمع 

بالبيئة . 

للعلوم  الخليج  جامعة  رئيس  أعلن 
الشعيب  شعيب  الدكتور  والتكنولوجيا 
مؤسسات   7 جانب  إلى  الجامعة  مشاركة 
من  عالمية  مبادرة  في  كويتية  تعليمية 
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
تتمثل في مشروع دراسة تجريبية لتقييم 
التعليم  مؤسسات  في  التعليم  مخرجات 
أبريل   28 أنظلقت  والتي  »أهيلو«   العالي 

.2012

الدراسة  هذه  أن  الشعيب  وأوضح 
بصفة  التعليم  لجودة  عام  لتقييم  تسعى 
المؤسسات  تطوير  في  تسهم  عامة 
وتسهم  المشاركة  الجامعية  التعليمية 
من  بقدرات  يتمتعون  طلبة  تخريج  في 
بطريقة  المشكالت  وحل  التفكير  مستوى 
إبداعية ومهارات التواصل الكتابي الفعال 
المجتمعات  بناء  في  سيساعد  بشكل 
الوطنية  التنمية  خطة  في  والمساهمة 
وهو جزء من رسالة الجامعة في االرتقاء 
الشعيب  الدكتور  وبين  مخرجاتها.  في 
أن  الجامعة  خالل مؤتمر صحافي نظمته 

من  عددا  سيشمل  الدولي  البرنامج  هذا 
فيه بقوة من  العالم والكويت تشارك  دول 
خالل توصيات مجلس الجامعات الخاصة 
ولهذا ستكون مشاركة جامعة الخليج من 
خالل اختيار 200 من طلبة السنة األخيرة 
البرنامج  يمكن  مسحي  استبيان  لعمل 
هذا  في  تشارك  عشوائية  عينة  أخذ  من 
العديد  سيحقق  الذي  العالمي  التقييم 
على  الوقوف  منها  والتي  األهداف  من 
جودة المخرجات في سوق العمل وزيادة 
قدراتهم التنافسية وسيستفيد منه صناع 
والجامعات  العالي  التعليم  بوزارة  القرار 

وجهات التوظيف في سوق العمل.

دراسة  هو  األهيلو  مشروع  أن  وكشف 
دولة،   17 مستوى  على  تجريبية ستطبق 
على  الطلبة  تشجع  الجامعة  إن   

ً
مبينا

المبادرة في إنجاح المشروع حيث سيتم 
بشكل  التقييم  هذا  نتائج  مع  التعامل 
الجامعة  في  الطالب  بوضع  له  عالقة  ال 
شكر  رسالة  مشارك  طالب  كل  وسيمنح 
أجهزة   10 وستقدم  الجامعة  مدير  من 

المشاركين  األوائل  العشرة  للطلبة   iPad
وهدايا  الخليج  جامعة  من  المشروع  في 

أخرى.

 
ً
حاليا تسعى  الخليج  جامعة  أن  وبين 
لتقييم برامجها األكاديمية حيث إن العمل 
لبرنامج  تقييم  عملية  على   

ً
حاليا جار 

اللغة االنكليزية وكذلك األمر لتخصصات 
منظمة  مع  بالتعاون  تتم  قد  التي  االدارة 
كليات  برامج  بتقييم  المعنية   »AACSB«
المتحدة  الواليات  في  اإلدارية  العلوم 

األميركية.

مكتب  مديرة  أوضحت  جهتها،  من 
العنزي  ندى  الجامعة  في  الجودة  ضمان 
دوري  تقييم  اجراء  على  يعمل  المكتب  أن 
بالنسبة  دراسي  فصل  كل  نهاية  في 
العضاء هيئة التدريس والطلبة باالضافة 
تطوير  في  رغبة  الخريجين،  الطلبة  الى 
الجامعة، كما أن لدى الجامعة اتفاقيات مع 

جامعات أخرى تستهدف تقييم برامجنا.
يقتصر  ال  الجامعة  دور  ان  واضافت 

للطالب  الجامعية  الشهادات  منح  على 
المستمر  التطوير  الى  ذلك  يتعدى  بل 
لبرامجها وخدماتها اذ سيتم اخذ نتائج 
هذا التقييم كأحد عوامل التغذية العائدة 

الى التطوير المستمر للبرامج األكاديمية 
مكمال  جزءا  وسيكون  الخليج  بجامعة 

لنظام الجودة المتبع في الجامعة.

GUST تشارك في الدراسة التجريبية لتقييم مخرجات التعليم

تخلله عروض شيقة جذبت الحضور
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نظمت يوم األرض البيئي
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مشاركات في المعرض ..ويتفقد احدى االجنحة



iGive يطلق حملة تبّرعات في جامعة الخليج إلغاثة الالجئين السوريين 
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م��ع حملة  بالتعاون   i Give ن���ادي  نظم 
ل����ي����ان االغ�����اث�����ي�����ة ح���م���ل���ة ت����وع����وي����ة ل��ج��م��ع 
السوريين  الالجئين  لمساعدة  التبرعات 
ف����ي ل���ب���ن���ان، ف����ي ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، ح��ي��ث ت��ض��م��ن��ت ال��ح��م��ل��ة 
االعمال  على بعض  احتوى  اقامة معرض 
ال��ف��ن��ي��ة وال���م���ش���غ���والت ال���ي���دوي���ة س��ي��ذه��ب 

ريعها كتبرع لالجئين.

وق���ال���ت م��س��ؤول��ة ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة في 
ال���ن���ادي  ان  ب��ورح��م��ة  ن�����ادي I Give س�����ارة 
ي��ه��دف م��ن خ��الل إق��ام��ة مثل ه��ذه الفعالية 
إلى إحياء روح المسؤولية االنسانية لدى 
االن���س���ان الس��م��ي��ا م��ع اخ��وان��ن��ا المسلمين 
ال��الج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف���ي ل��ب��ن��ان، وال��ذي��ن 
ال��ي��وم بمرحلة صعبة وظ����روف ال  ي��م��رون 
يمكن أن يتقلبها االنسان، ولهذا فإن نادي 

I Give وحملة ليان اتحدا على هدف واحد 
وهو مساعدة هؤالء الالجئين.

وبينت بورحمة أننا اليوم وفي ظل ما 
نشهده من مآس إنسانية، البد وأن نقتدي 
بشخصية الرسول الكريم صلى الله عليه 
الركيزة  هي  فاالنسانية  اإلنسانية،  وسلم 
بين  ال��ع��دل  وتحقيق  للتسامح  االس��اس��ي��ة 

الناس.

ال��م��ع��رض، نظمت حملة  وع��ل��ى ه��ام��ش 
ليان ندوة استهدفت عرض تجارب أعضاء 
إلى   

ً
أخيرا االغاثية  رحلتهم  خ��الل  الحملة 

لبنان لمساعدة الالجئين السوريين، حيث 
الشطي  المشروع عبدالكريم  مدير  أوض��ح 
أن م��ب��ادرة م��ش��روع ليان ل��م تكن ف��ردي��ة بل 
ه���و م���ش���روع خ��ل��ي��ج��ي ش��ب��اب��ي، يستهدف 

وي��رك��ز ع��ل��ى ال��ج��ان��ب االن��س��ان��ي، مبينا أن 
االن���س���ان ع��ن��دم��ا ي����رى ال��م��ش��اه��د ال��م��ؤل��م��ة 
التي نراها كل يوم من قتل للشعب السوري 
يحتم علينا ان نكون اكثر انسانية ونقوم 

ببعض الحلول لمساعدة االنسانية.

نضال الحميدان: هتك العرض والضرب من أكثر الجرائم ضد المرأة في الكويت
اس���ت���ض���اف���ت ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا ندوة توعوية ضمن الحملة 
الحقوقية التي تتبناها الجمعية الكويتية 
ل��ل��م��ق��وم��ات االس���اس���ي���ة ل���ح���ق���وق االن���س���ان 
ل��م��واج��ه��ة وم��ن��اه��ض��ة ال��ع��ن��ف ض���د ال��م��رأة 

»افهمها قدرها تكسبها«.

ال���ن���دوة المحامية  وح���اض���رت ف��ي ه���ذه 
ن��ض��ال ال��ح��م��ي��دان، ح��ي��ث أك����دت أن العنف 
ض����د ال����م����رأة ي��ع��ت��ب��ر ظ����اه����رة ع��ال��م��ي��ة وال 
يمكن ق��ب��ول ال��ع��ذر او ال��ت��ه��اون ف��ي ش��أن��ه، 
ك���اش���ف���ة ب��ح��س��ب دراس�������ة أع������دت ل��م��ع��ال��ج��ة 
هذه القضية عام 2000 أن قضايا االعتداء 
وال��ع��ن��ف ض��د ال���م���رأة ف��ي ت��زاي��د ت��دري��ج��ي، 
حيث بينت الدراسة أن أعلى معدل للجرائم 
ال��ت��ي تتعرض لها ال��م��رأة ف��ي ال��ك��وي��ت هو 
يليه  بالتهديد،  او  ب��االك��راه  ال��ع��رض  هتك 
ال���ض���رب ع��ل��ى ن��ح��و م��ح��س��وس، وم��واق��ع��ة 
االنثى باالكراه، عازية سبب بروز مثل هذه 
القضايا إلى الطابع الجماعي الذي تتميز 

به مثل هذه الجرائم.

ول����ف����ت����ت ال�������ى ان ال����ع����ن����ف ض�����د ال����م����رأة 
ك��ت��ع��ري��ف ي��ع��ت��ب��ر اي ف��ع��ل ع��ن��ي��ف ي��ت��رت��ب 
عليه اذى وه���و س��ل��وك م��وج��ه ض��د ال��م��رأة 
ف��ي��ه ال���ق���وة وال���ش���دة وي��ت��م��ي��ز ب���درج���ات من 
ال��ع��دوان��ي��ة وال��ع��ن��ف، وي��ت��ن��وع ال���ى العديد 

م������ن االش�������ك�������ال م����ن����ه ال����ع����ن����ف ال���س���ي���اس���ي 
واالسري واالجتماعي والمعنوي كاالهانة 
واالح���ت���ق���ار وال���ح���رم���ان م���ن ح��ري��ة اخ��ت��ي��ار 
ش����ري����ك ال����ح����ي����اة، م���ش���ي���رة ال�����ى ان ال��ع��ن��ف 
االس��ري يعتبر من أش��د أن��واع العنف ضد 
المرأة في كل دول العالم، وه��ذا النمط من 
عالقة  على  السلبية  انعكاساته  له  العنف 
ال��م��رأة م��ع زوج��ه��ا وابنائها وي���ورث جيال 
آخ���ر ع��ن��ي��ف��ا، ف��ال��م��رأة ه���ي االس�����اس وم��ت��ى 
ومستقرة  م��ت��وازن��ة  ك��ان��ت شخصيتها  م��ا 
أن  ل��ل��م��رأة  يمكن  ف��ال  المجتمع،  فستعطي 
تعطي إذا فقدت ثقتها وتدهورت صحتها 

واصيبت باالحباط والقلق.

وب���ي���ن���ت ال���ح���م���ي���دان ان����ن����ا ال����ي����وم أم����ام 
ظ��اه��رة ال��ع��ن��ف ال��ت��ي ب����دأت ت��أخ��ذ ات��س��اع��ا 
كبيرا السيما مع الثورات في بعض الدول 
ال��ع��رب��ي��ة، الف��ت��ة إل���ى أن ت��داع��ي��ات ال��ح��روب 
ال���ك���ارث���ي���ة اي����ض����ا م����ؤث����رة ع���ل���ى ال��ن��ف��س��ي��ة 
شعور،  ب��ال  عنيفا  كله  المجتمع  ويصبح 
وبالتالي يجب أن نفطن إلى أن هذا الجيل 
عنيف ولدينا شواهد كثيرة تدل على هذا 
االس���ل���وب ك���ال���ذي ق����ام ب���ه ال��ش��ب��اب الليبي 
القذافي، بعكس  قتل معمر  من بشاعة في 

التجربة المصرية الحضارية.

العنف  أن حل قضية  الحميدان  وبينت 

ض���د ال���م���رأة ي��ك��م��ن ف���ي ت��ش��ري��ع م��ث��ل اي���واء 
ل���ل���م���رأة ال��م��ع��ن��ف��ة، ك��م��ا ي��ج��ب ع��ل��ى ال���م���رأة 
منزلها  ف��ي  قابعة  تظل  ان  ت��ض��رب  عندما 
النها بمجرد رفع دعوى ستطلق وسيؤثر 
ذلك على ابنائها، كما يجب أن تكون المرأة 
م��ال��ي��ا وت��ك��ون  ع��ل��ى نفسها  ذك��ي��ة وتعتمد 
ال��ح��وار م��ع الطرف  مثقفة وواع��ي��ة، وتفتح 

اآلخر.

مشارك يعرض تجربته

خالل الندوةجمع من الحضور جانب من المعرض

جانب من المعرض المصاحب المحامية نضال الحميدان
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سليمان العبد الجادر: هدفنا نشر ثقافة البناء األخضر
ج��م��ع��ي��ة  ادارة  م���ج���ل���س  رئ�����ي�����س  اك�������د 
»تحت  الخضراء  للمباني  الكويت  مجلس 
االش����ه����ار« د.س���ل���ي���م���ان ال���ع���ب���د ال����ج����ادر ان 
الخضراء  المباني  مفاهيم  تعزيز  اهمية 
ت��ك��م��ن ف����ي ض�������رورة م���واج���ه���ة ال��ت��ع��دي��ات 
ال��م��ح��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��رت��ب��ط ب��ق��ض��اي��ا ال��ت��ل��وث 
ال���ب���ي���ئ���ي واس����ت����ه����الك ال����ك����ه����رب����اء وال����م����اء 
وم���ع���وق���ات االس����ك����ان م��ش��ي��را ال����ى ان ت��ل��ك 
اال  عالمية  تحديات  تعتبر  التي  القضايا 
المحلي  المجتمع  ف��ي  ف��رد  ك��ل  تمس  انها 
ان��ه��ا مسؤولة على ك��ل ف��رد في  فضال ع��ن 
يجب  مصيرية  قضايا  ان��ه��ا  اذ  المجتمع 
ت���دارك���ه���ا وم���واج���ه���ت���ه���ا.وق���ال ان ج��م��ع��ي��ة 
تهدف  الخضراء  للمباني  الكويت  مجلس 
الى نشر ثقافة البناء االخضر وما لها من 
االجتماعية  المستويات  على  اي��ج��اب��ي��ات 

واالقتصادية. والبيئية 

جاء ذلك في كلمة القاها العبد الجادر 
ال��ج��م��ع��ي��ة  ل��م��ؤس��س��ي  ال���ل���ق���اء االول  خ����الل 
وال�����ذي ع��ق��د ف���ي ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج للعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ح��ض��ور ع����دد ك��ب��ي��ر من 
ال��م��ؤس��س��ي��ن وع����دد م���ن اع���ض���اء المجلس 
بالقضايا  المهتمين  م��ن  وح��ش��د  ال��ب��ل��دي 

البيئية في دولة الكويت.

واع�������رب�������ت ع����ض����و ال����م����ج����ل����س ال����ب����ل����دي 
في  املها  ع��ن  المضف  اش���واق  المهندسة 
ان ت��ح��ظ��ى ال��ج��م��ع��ي��ة ب���ال���دع���م ال��ح��ك��وم��ي 
ال���ق���ري���ب  ف����ي  ي���ت���م اش����ه����اره����ا  ال��������الزم وان 
ال���ع���اج���ل م���ش���ي���رة ال�����ى ان ال����ش����أن ال��ب��ي��ئ��ي 
اصبح مشروع دولة، خاصة وان المنطقة 
تعاني  والكويت  البيئية،  بالقضايا  تعج 
النفايات  بينها  من  عديدة  بيئية  مشاكل 
وازمة الطاقة وازمة المياه.واكدت ضرورة 
م���ع���ال���ج���ة ت���ل���ك ال���ق���ض���اي���ا م�����ن خ������الل س��ن 
ت��ش��ري��ع��ات، داع��ي��ة ال���ى ان��ش��اء »ك���ود ع��ام« 
ل��ل��ب��ن��اء وم��ش��ي��رة ال���ى ان���ه ال ي��م��ك��ن تنفيذ 
خ��ط��ة ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ظ���ل ع���دم ت��وف��ر ال��وع��ي 

المطلوب. البيئي 

واش��������������اد ع�����ض�����و ال����م����ج����ل����س ال����ب����ل����دي 
ال��م��ه��ن��دس خليفة ال��خ��راف��ي ب��ف��ك��رة ان��ش��اء 
ج��م��ع��ي��ة ل��ل��م��ب��ان��ي ال���خ���ض���راء م��ش��ي��را ال��ى 
ان�������ه وب����ف����ض����ل ت����ض����اف����ر ال����ج����ه����ود ي��م��ك��ن 
اي���ق���اف ال���ه���در ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ط��اق��ة االم����ر ال���ذي 
س��ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى دول�����ة ال���ك���وي���ت من 
ك���اف���ة ال����ج����وان����ب ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة 

الحكومة  تتبنى  ان  متمنيا  واالجتماعية 
هذا التوجه وتسهم في دعم افكار الشباب 

الرامية الى حماية البيئة.

واك�����د ام���ي���ن ص���ن���دوق ج��م��ع��ي��ة مجلس 
الكويت للمباني الخضراء المهندس حمد 
ال��ق��ح��ط��ان��ي ان ال���ه���دف م���ن االج��ت��م��اع هو 
االختصاصيين  م��ن  نخبة  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
ف���ي م��خ��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال���دول���ة ف���ي تعميم 
م��ف��ه��وم ال��م��ب��ان��ي ال��خ��ض��راء ون��ش��ر ث��ق��اف��ة 
االس���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وم��ع��ال��ج��ة ال��ن��ف��اي��ات 

واستخدام الطاقة الشمسية.

واك�������د ال����وك����ي����ل ال���م���س���اع���د ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي وزارة ال��ت��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور 
خ����ال����د ال����رش����ي����د اه���م���ي���ة ت���ب���ن���ي ال���م���ف���ه���وم 
والمباني  ال��م��س��ت��دام��ة  للبيئة  ال��ح��ض��اري 
ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ان  ال����ى  ال���خ���ض���راء.واش���ار 
المباني  معايير  لتطوير  م��ب��ادرات  لديها 
متطلبات  ب��م��راع��اة  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  ال��م��درس��ي��ة 
ال��ب��ي��ئ��ة وس���ت���ق���وم خ����الل ال���ف���ت���رة ال��م��ق��ب��ل��ة 
بغرس المفاهيم البيئية في نفوس طالب 
ال���م���دارس وال��ج��ام��ع��ات م���ن خ���الل مناهج 
خاصة تعزز السلوك البيئي في المجتمع.

 GUST طارق الحسن: تجربة ناجحه بكل المقاييس لبرنامج 6 سيجما في
في  االداري  ال��ت��ط��وي��ر  م���س���ؤول  ص����رح 
مركز التطوير المهني و التعليم المستمر 
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
ق��دم لبعض  ق��د  ال��م��رك��ز  أن  الحس��ن  ط���ارق 
االداريين والمسؤولين من قيادات جامعة 
الخليج برنامج 6 سيجما وذلك بالتعاون 
م���ع م��ؤس��س��ة 6 س��ي��ج��م��ا ال��ع��ال��م��ي��ه وع��ل��ى 
أي������دي ه���ي���ئ���ه ت���دري���ب���ي���ه ع���ال���م���ي���ه، اس��ت��م��ر 
على  البرنامج  ه��ذا  في  الموظفين  تدريب 
مدار اسبوعين كاملين وذلك تحت اشراف 
مركز التطوير المهني والتعليم المستمر. 

م��ن  6 س���ي���ج���م���ا  أن  ال���ح���س���ن  وأوض��������ح 
ال���ب���رام���ج ال���ه���ام���ة ج����دا وال���ت���ي م���ن ش��أن��ه��ا 
االرت����ق����اء ب��ال��م��ن��ظ��وم��ة االداري��������ه وال��ف��ن��ي��ه 
كفاءة  لرفع  البرنامج  صمم  مؤسسه.  ألي 

الجودة للعمليات في أي منظومة وتقليل 
موتوروال  ان شركة  علما  األخ��ط��اء،  نسبة 
ف���ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��ده األم��ري��ك��ي��ه ك��ان��ت 
أول م����ن ق�����ام ب��ت��ط��ب��ي��ق أس�����س ال���ب���رن���ام���ج 
وق���د ح��ق��ق أع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��م��رج��وة وذل��ك 
ع���ام 1986 وي��س��ت��خ��دم ال���ي���وم ع��ل��ى ن��ط��اق 
م���وس���ع ف����ي ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة اوروب������ا 
المتطورة والشرق  واستراليا ودول اسيا 
األوس�������ط وش����م����ال وج����ن����وب اف���ري���ق���ي���ا ف��ي 
لفوائد  وذلك  العالميه  المؤسسات  جميع 
م��ع��ط��ي��ات ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج ال��ع��ال��م��ي. ي��ب��دأ 
سيجما   6 ل��ب��رن��ام��ج  ال��م��ت��ق��دم��ي��ن  تسلسل 
ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال���ح���زام األخ���ض���ر وب��ع��د 
ذل����ك ي��ت��ق��دم ال���م���ت���درب���ون ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى 
ال�����ح�����زام األس��������ود ف����ي ال���م���رح���ل���ة ال���ت���ال���ي���ه. 
الخليج  م��وظ��ف��وا جامعة  اج��ت��از  ه��ذا وق��د 

االخ���ت���ب���ارات األول���ي���ه ل��ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج وق��د 
اج��ت��ي��ازه في  ت��م  م��ا  ب���دأوا فعليا بتطبيق 

اليوميه. مهامهم 

وأكد الحسن  حرص المركز على توفير 
االداري  والتطوير  التدريب  برامج  أح��دث 
ل��ك��اف��ة ال��م��ه��ن��ي��ي��ن وال��خ��ري��ج��ي��ن ف���ي دول���ة 
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ك��اف��ة ال��م��س��ت��وي��ات وت��ق��دي��م 
ال���ب���رام���ج االح���ن���راف���ي���ه وال���ت���ي م���ن ش��أن��ه��ا 
المهارات في  العامه وتطوير  الكفاءة  رفع 
وبالتالي  وال��خ��اص  الحكومي  القطاعين 
ت��ل��ب��ي��ة روي����ة ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
ال���م���ف���دى ال��ش��ي��خ ص���ب���اح األح���م���د ال��ج��اب��ر 
الصباح بجعل دولة الكويت مركزا اداريا 
وم��ال��ي��ا ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ه وخ��ل��ق االح��ت��راف��ي��ه 

المطلوبه لذلك.  

العبدالجادر ولقطات من الندوة

المشاركين مع د. صباح القدومي

GUST نظمت المؤتمر الدولي االول للغة االنجليزية وآدابها
ن����ظ����م����ت ج�����ام�����ع�����ة ال����خ����ل����ي����ج ل���ل���ع���ل���وم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ؤت��م��ر ال����دول����ي االول 
للغة االنجليزية وآدابها GELL وذلك رغبة 
االنجليزية  اللغة  في  التواصل  تعزيز  في 
ف��ي األدب بين االس��ات��ذة  المعرفة  وت��ب��ادل 
وال��ط��ل��ب��ة، وك����ان ال��م��ؤت��م��ر ق��د اس��ت��ق��ب��ل ما 
ي���ق���ارب 20 اس���ت���اذا ج��ام��ع��ي��ا م���ن مختلف 
ال���ك���وي���ت  ف���ي���ه���ا دول��������ة  ب���م���ا  ال����ع����ال����م  دول 
واالم����ارات  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  والمملكة 
وال��ي��اب��ان، ونيجيريا  ال��م��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
والهند والجزائر، وقد تطرق هذا المؤتمر 
ف����ي ال����ح����دي����ث ع����ن أه���م���ي���ة ات����ق����ان ق���واع���د 
ال��ل��غ��ة االن��ج��ل��ي��زي��ة، متنقال خ���الل ن��دوات��ه 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ع��ب��ر ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ع��ارف في 

اللغة االنجليزية وآدابها.

وفي كلمة له أكد نائب رئيس الجامعة 
ل��ل��ش��ؤون االك��ادي��م��ي��ة د.روب����رت ك���وك على 
أه��م��ي��ة إق���ام���ة م��ث��ل ه���ذا ال��م��ؤت��م��ر ال��دول��ي 
ال������ذي ي���دع���م ت����ب����ادل ال���م���ع���رف���ة ف����ي ال��ل��غ��ة 
االن��ج��ل��ي��زي��ة وآداب���ه���ا، الس��ي��م��ا وأن���ه يمثل 
فرصة مفيدة للطلبة ليسبروا أغوار اللغة 
االن��ج��ل��ي��زي��ة ف���ي ظ���ل وج�����ود اس����ات����ذه م��ن 
مختلف ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��ال��م��ي��ة وه���و االم��ر 
ال����ذي ي��ث��ري ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وي��م��ك��ن 
األفكار  مختلف  على  التعرف  من  الطالب 
اللغة  أن  الشأن، مبينا  والمعارف في هذا 
ت���م���ث���ل ج���س���ر ال����ت����واص����ل وال���ت���ف���اه���م ب��ي��ن 
وم��ع��رف��ة  المختلفة  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ح��ض��ارات 
وإج�����ادة ال��ل��غ��ة ت��س��ه��ل ع��ل��ى اإلن���س���ان ه��ذا 
ال���ت���واص���ل، الف��ت��ا ف���ي ال���وق���ت ذات����ه إل���ى أن 
ال��ج��ام��ع��ة ت���ح���رص دائ���م���ا ع��ل��ى اإله��ت��م��ام 

ب���ال���ل���غ���ة االن����ج����ل����ي����زي����ة ال����ت����ي ت���م���ث���ل ل��غ��ة 
االنجليزية  وأن  خصوصا  فيها،  الدراسة 
ال��ي��وم تعتبر ل��غ��ة س���وق ال��ع��م��ل وه���ي بال 
النجاح  أن يحقق  أراد  لمن  شك ض��روري��ة 

والتميز في حياته العملية.

د. اكرام الشريف الحضور د. روبرت كوك
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في عالم مزدحم وايقاعه سريعا هل اصبحت التكنولوجيا جزءا من حياتنا ؟

أميرة حسين:  ليس لي غنى عنها في 
التواصل وفي عمل ابحاثي العلمية 

ب وط��ال��ب��ات جامعة 
اّ

أج��م��ع ع��دد م��ن ط���ال
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��ى أن 
 وأن�����ه ال يمكن 

ً
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ف��ي��دة ج�����دا

االستغناء عنها أبدا، حيث ساعدت البعض 
لت على  في فهم بعض مواده الجامعية وسهاّ
البعض اآلخ��ر التواصل م��ع اآلخ��ري��ن حول 
  GUST TIMES مجلة  التقت  لموضوع  ه��ذا 
بعدد من الطلبة وقامت بالتحقيق حول هذا 

الموضوع وجاءت اجابتهم كاآلتي:

قالت أميرة حسين: رأيي بالتكنولوجيا 
، ال أح��د يستطيع العيش 

ً
أن��ه��ا مفيدة ج���دا

ال��الب توب  بدونها، الجميع يمتلك أجهزة 
 
ً
والهواتف الذكية، و لقد أثرت فيني ايجابيا
حيث قمت باالستفادة منها أثناء دراستي 
 ف��ي الجامعة وليس 

ً
ف��ي ال��م��درس��ة وح��ال��ي��ا

ل���ي غ��ن��ى ع��ن��ه��ا ألن���ن���ي ب��س��ه��ول��ة اس��ت��ط��ي��ع 
ال��ت��واص��ل م��ع أص��دق��ائ��ي وص��دي��ق��ات��ي عبر 
ال����م����واق����ع االج���ت���م���اع���ي���ة م���ث���ل ال���ف���ي���س ب���وك 
يفيدني  فيما  استخدمها   

ً
وأي��ض��ا وتويتر، 

من خالل عمل األبحاث والتصفح من خالل 
محرك البحث الشهير جوجل وال استطيع 
أن اتخيل حياتنا بدونها فالجميع أصبح 
يقتني ن���وع م��ن أن��واع��ه��ا م��ن الصغير إل��ى 
الكبير و م��ن أج��ه��زة األل��ع��اب إل��ى الهواتف 
أبل  م��ن منتجات  والعديد  واآلي��ب��اد  الذكية 
وسامسونج. وقالت فيما يخص الجامعة: 
في جامعتنا  التكنولوجيا  أن وسائل  أرى 
كافية فهي تحتوي على العديد من األجهزة 
ال���ح���دي���ث���ة واألك�����ث�����ر م����ن ذل�����ك أن ال��ح��ض��ور 
وال��غ��ي��اب ي��ؤخ��ذ ع��ن ط��ري��ق ب��ط��اق��ة الطالب 

الجامعية.
سريعة جدا

أم���ا ع��ن ع��ث��م��ان ال��ج��اس��م ف��ك��ان رأي����ه عن 
التكنولوجيا أنها سريعة جدا في انتاجاتها 
وال ي���م���ك���ن ال���ت���ن���ب���أ ب���م���ا س������وف ي����أت����ي ف��ي 
المستقبل واستخداماتها كثيرة ومتنوعة 
التواصل  طريقة  لعائلتي  ت��وف��ر  م��ا  فمنها 
م���ع ال��ع��ال��م ع��ل��ى ن��ط��اق ال��ت��ج��ارة وتختلف 
فكل  والكمبيوترات  الهواتف  مثل  أنواعها 

شيء يحتوي على التكنولوجيا المتطورة 
: من 

ً
حتى بطارية القلب. وقال الجاسم أيضا

ناحيتي فإن أثرها علي كان ايجابي حيث 
أنني أستفيد منها فيما يخص تجارتي أو 
اإلع��الن عن منتجاتنا ف��إن أثرها االيجابي 
 حلقة 

ً
الكبير هو توفير الوقت وتكون أحيانا

الوصل ما بيني وبين عائلتي وقت السفر أو 
بين شخص في الخارج في حالة التجارة.  
االجتماعية يختلف  للمواقع  واستخدامنا 
من شخص آلخر وحسب احتياجاته فلكل 
ق��اع��دة ش���واذ، فلو رأي��ن��ا م��ا يحصل حولنا 
ل��رأي��ن��ا ه��ن��ال��ك ف��ئ��ة ت��س��ت��خ��دم��ه اس��ت��خ��دام��ا 
صحيحا مثل متابعة صفحة منتج معين 
الشخصيات  وص��ف��ح��ات  ب���وك  الفيس  على 
المهمة في تويتر وللتواصل  مع اآلخرين 
وهناك من يستخدمون تلك المواقع لتشويه 
سمعة أحدهم أو لفعل غير الئق وهذه هي 
التكنولوجيا إن أردت استخدامها فتحمل 
مضارها. واعتقد أنها هي من ألزمت علينا 

إدخالها في كل أمور حياتنا.
م

ّ
الدراسة والتعل

ان أن التكنولوجيا مهمة  وترى فرح طحاّ
ل  وم��ف��ي��دة ج��دا ف��ي ال��ح��ي��اة، ف��وج��وده��ا سهاّ
علينا الحياة العملية والعلمية ولقد أثرت 
 حيث ساعدتني 

ً
ايجابيا التكنولوجيا  بي 

 
ً
في البحوث والواجبات الجامعية أما سلبيا
حيث كثرة استخدامها فيه اس��راف للوقت 
. وم���ن جانب 

ً
ف��ي أش���اء غ��ي��ر م��ف��ي��دة أح��ي��ان��ا

آخ����ر س��ه��ل��ت ط����رق ال���ت���واص���ل ب��ي��ن بعضنا 
ال���ب���ع���ض م����ن خ�����الل ع�����دة ب����رام����ج وم����واق����ع 
تعارف اجتماعية مثل التويتر والفيس بوك 
وال أرى أي ضرر أو أثر سلبي في استخدام 
ب الناس  هذه المواقع االجتماعية ألنها تقراّ
م��ن بعضها البعض. وم��ن المؤكد يختلف 
استخدام وسائل التكنولوجيا من شخص 
إلى آخر فهناك من يفضلها لهدف الدراسة 
م واآلخر للترفيه والتسلية. جامعتنا 

اّ
والتعل

ال ت��ح��ت��اج إل���ى أي���ة ت���ط���ورات ف��ه��ي متطورة 
عن باقي الجامعات الموجودة في الكويت 
ولكن ضعف خدمة االنترنت هو ما يحتاج 

لتطور.
سالح ذو حدين

أم����ا ع���ن أح���م���د ال��ت��رك��ي��ت ق����ال م���ن خ��الل 
ووسائلها  التكنولوجيا  أن  ن��ظ��ره:  وج��ه��ة 
س����الح ذو ح���دي���ن وت���ك���ون ب��ع��ض األح���ي���ان 
مفيدة وقيمة وتقرب البعيد  ولقد أثرت بي 
دورات وأخ���ذ  بالتعلم  قمت  حيث  ايجابيا 
االن���ت���رن���ت وك���ورس���ات  م���ن خ����الل    Online
استفدت منها وأت��اح��ت لي فرصة في تعلم 
أش��ي��اء ج��دي��دة وأي��ض��ا ال��ت��واص��ل ع��ن طريق 
م����واق����ع ال���ش���ب���ك���ات االج���ت���م���اع���ي���ة م����ع األه����ل 
واألصدقاء .واستخدامها يجب أن يكون في 
ح��دود األدب واالح��ت��رام المتبادل، بالنهاية 
التكنولوجيا سالح ذو حدين. وأرى تواجد 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ي ح��ي��ات��ن��ا أم����ر م��ه��م حيث 
أم��ر مهم ولكن بالحدود  أن مواكبة العصر 
ب��اق��ي جوانب  أن نهمل  ف��ال يجب  المعقولة 
حياتنا فمن الضروري تواجدها ولكن ليس 
ف��ي ك��ل ش����يء. وف���ي جامعتنا ي��وج��د لدينا 
وسائل تكنولوجية ليست موجودة في أي 
مكان آخر بالكويت ولكن ال يتم استخدامها 
بالشكل األكثر فعالية فمن الممكن أن تتطور 
وت��ف��ي��د ال��ط��ال��ب أك��ث��ر )تسجيل ال���م���واد على 

سبيل المثال(.
استخداماتها مفيدة

وعبرت هديل الصالح عن رأيها في هذا 
الموضوع حيث قالت: أرى أن التكنولوجيا 
تتطور وتتقدم بسرعة كبيرة واستخداماتها 
الكمبيوترات  مثل  المجاالت،  بشتى  مفيدة 
والهواتف الحديثة حيث أصبح استخدامها 
أس���رع وأس��ه��ل وف���ي ت��ط��ور مستمر وسريع 
وأصبحت الشركات تتنافس في انتاج أفضل 
ك��ان  التكنولوجيا.  لمستخدمي  ل��دي��ه��ا  م��ا 
على  ايجابي حيث ساعدني  علي  تأثيرها 
اإلط��الع على العالم الخارجي بشكل أسهل 
وأث���ره���ا ع��ل��ى م���ن ح��ول��ي أن��ه��م ي��ت��واص��ل��ون 
م��ع��ي ب��اس��ت��م��رار أي��ن��م��ا ك��ن��ت ع��ب��ر ال��م��واق��ع 
االج��ت��م��اع��ي��ة. ول��ك��ن أج����د أن ب��ع��ض ال��ن��اس 
يستخدمها بشكل صحيح والبعض اآلخر 
يسيء استخدامها فيما ال يفيد نفسه ويضر 

غيره. 
أثرت بي ايجابيا

ع��ب��دال��ل��ه ال���راش���د: إن��ه��ا م��ن م��م��ي��زات ه��ذا 

العصر السريع الذي أصبح الجميع يتحدث 
مع اآلخر ويتواصل مع اآلخر فقط من خالل 
التكنولوجيا مثل المواقع االجتماعية )فيس 
بوك وتويتر( والرسائل عن طريق البرنامج 
بالعالقات  يهتم  وال   Whatsup ال��م��ع��روف 
االج��ت��م��اع��ي��ة م��ث��ل زي������ارات األه�����ل واألق�����ارب 
واألصدقاء وأرى أن هذا التواصل شبه مزيف. 
التكنولوجيا  أواك����ب  أن  ل��ي يجب  بالنسبة 
ب��ي ايجابيا فكنت أص���ل للمعلومات  أث���رت 
التي أريدها بسهولة والتواصل مع اآلخرين 
. ويختلف استخدام التكنولوجيا من 

ً
سريعا

شخص آلخر وتعتمد على اهتمامات الفرد 
وميوله  ومن الضروري تواجدها في أمور 
حياتنا ألننا ال نستطيع التخلي عنها. وأرى 
أن وس��ائ��ل التكنولوجيا ف��ي جامعتنا غير 
تكنولوجية  أجهزة  استخدام  واحبذ  كافية 

حديثة أكثر مثل اآلي باد.
أثرت على من حولي

 التكنولوجيا 
ً
دع����اء ك��ام��ل ق��ال��ت: ح��ال��ي��ا

مواكبة لعصرنا الحالي وأصبحت موجودة 
ف����ي ج��م��ي��ع ن����واح����ي ال���ح���ي���اة االج��ت��م��اع��ي��ة 
 ول��ك��ن 

ً
وال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وت���ط���وره���ا س���ري���ع ج�����دا

ب���ع���ض ال����ن����اس ي���س���يء اس���ت���خ���دام ال���م���واق���ع 
الناس  إي���ذاء  ف��ي  االجتماعية ويستخدمها 
ف��ق��ط وال��ب��ع��ض ي��ح��س��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا، ف��أن��ا 
أق��وم باالستفادة منها فيما يفيدني ويفيد 
 
ً
م��ج��ال دراس��ت��ي ف��ي م��ج��ال التمويل وأي��ض��ا
م��ج��االت أخ����رى. وال أع��ت��ق��د أن���ه م��ن الممكن 
االستغناء عنها ألنها موجودة في كل مكان 
أوق��ات��ن��ا فهي كما  ف��ي معظم  ونستخدمها 
ين ألنها مفيدة  يقول الجميع سالح ذو حداّ
ومضرة في نفس الوقت واالنسان الذكي هو 
ر مميزاتها ويستفيد منها ويبتعد  الذي يقداّ
عن عيوبها وأضرارها. لقد أثرت بي إيجابيا 
ح���ي���ث أس��ت��ط��ي��ع ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ك����ل ش���يء 
بسهولة وسرعة كبيرة وأثرت على من حولي 
فأصبح من مقدور أهلي التواصل مع أقاربنا 
في الخارج عبر برامج الهواتف الذكية التي 

تسهل علينا التوصل مع اآلخرين.
قّربت البعيد بكبسة زر

 فيصل فهد البصمان: كان أثرها ايجابيا 
بت كل ما هو بعيد  حيث أن التكنولوجيا قراّ
ب��ك��ب��س��ة زر ح��ي��ث ج��ع��ل��ت��ن��ي الأب������ذل ال��ج��ه��د 
وال ت��ض��ي��ع ال���وق���ت ف���ي إي���ج���اد ال��م��ع��ل��وم��ات 

القيمة ال��ت��ي أح���ب ق��رائ��ت��ه��ا وم��ع��ظ��م ال��ن��اس 
عليها  ��ل  وي��س��هاّ ي��ف��ي��ده��ا  فيما  تستخدمها 
التواصل مع اآلخرين مع من هم خارج البالد 
ويختلف استخدام الناس لها حيث هناك من 
م واالستمتاع وهناك 

اّ
يريد االستفادة والتعل

من يريد معرفة القرصنة والهاكرز وهذا قد 
يضر اآلخرين. 

تطبيق خاص للجامعة
م�����ن ج��ه��ت��ه��ا ق����ال����ت ِش�����ف�����اء ال���ت���ق���ي أن��ه��ا 
في  تواجدها  المهم  م��ن  التكنولوجيا  تجد 
ال��ح��ي��اة ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ف��ه��ي م��وج��ودة 
ف����ي ال���ج���ام���ع���ات وال�����م�����دارس وال���ع���م���ل وف���ي 
ك��ل م��ك��ان وت��ف��ي��د ال��ط��ال��ب وال ي��وج��د أح���د ال 
 يجلسون 

ً
يستخدمها فأصبح الصغار أيضا

على الحاسب اآللي أو الالب توب ويتصفح 
ألعاب  على  تحتوي  التي  المسلية  المواقع 
 أجدها مفيدة 

اّ
ه، وأن��ا شخصيا

اّ
تناسب سن

لت علي التواصل مع صديقاتي  جدا فقد سهاّ
وأهلي أينما كنت وفي أي وق��ت. ولقد رأيت 
ت��ط��ور الجامعة ف��ي أن���ه أص��ب��ح لها تطبيق 
خ��اص لها عبر جهاز اآلي��ف��ون ال���ذي ُيعتبر 
��ل على  إن��ج��از رائ���ع وبالتأكيد س��وف ُي��س��هاّ
الطلبة في الحصول على ما يريدون وأرى 
أنه يجب زيادة عدد أجهزة الكومبيتر حيث 
أنها ال تكفي هذا الكم الهائل الموجود في 

الجامعة وتطوير سرعة وخدمة اإلنترنت.
ال نستطيع العيش بدونها

دروي����ش ق��ْم��ح��ي��ة ق����ال: إن��ن��ا ال نستطيع 
العيش من دون التكنولوجيا فهي متواجدة 
حولنا ومتوفرة في كل مكان ونستخدمها 
ط����وال ال��وق��ت م��ث��ل ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وال��ت��ي 
على  ل  تسهاّ انترنت  خ��دم��ات  على  تحتوي 
مستخدميها في التواصل مع اآلخرين، فهي 
متنوعة في استخداماتها وأنواعها، منها 
والكمبيوتر  الحديثة  وال��ه��وات��ف  اإلنترنت 
ايجابيا  ب��ي  ت��وث��ر  ا  فعلياّ وه���ي  المحمولة 
ف��س��اع��دت��ن��ي ف���ي ت��ط��وي��ر ن��ف��س��ي ودراس���ت���ي 
وزادت خبرتي  وأحب االستمتاع بالمواقع 
أخبار  ومتابعة  أصدقائي  مع  االجتماعية 
ال����ري����اض����ة ع���ب���ر ال���ف���ي���س ب������وك ع�����ن ط���ري���ق 
الصفحات االجتماعية والجميل أن نتعرف 

على أصدقاء جدد.

عثمان الجاسم :  كل شيء يحتوي 
على التكنولوجيا المتطورة حتى 

بطارية القلب

فرح طحان :  كثرة استخدامها فيه 
اسراف للوقت

احمد التركيت :  استفدت منها 
بالتواصل عن طريق مواقع الشبكات 

االجتماعية مع األهل واألصدقاء

هديل الصالح:  البعض يستخدمها 
بشكل صحيح والبعض يضر نفسه

عبد الله الراشد: إنها مميزات هذا 
العصر الذي أصبح الجميع يتحدث 

ويتواصل من خالل التكنولوجيا

فيصل البصمان : التكنولوجيا قّربت 
كل ما هو بعيد بكبسة زر 

شفاء التقي : تطبيق خاص للجامعة 
عبر جهاز اآليفون إنجاز رائع لها 

درويش قْمحية : ساعدتني في 
تطوير نفسي ودراستي  وأحب 

االستمتاع بالمواقع االجتماعية
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احتفاال بمرور 10 سنوات على التأسيس 

GUST اقامت اليوم املفتوح للتوعية والتبرع للمصابني باعاقة التوحد 
احتفاال بمرو 10 سنوات على تأسيس 
ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
أق��ام��ت ال��ج��ام��ع��ة ي��وم��ا م��ف��ت��وح��ا للتوعية 
وذلك  التوحد  باعاقة  للمصابين  والتبرع 
ف���ي م��ق��ر ال��ج��ام��ع��ة ب��م��ش��رف ح��ض��ره ن��ائ��ب 
دكتور  الطالبية  للشؤون  الجامعة  رئيس 
روب���������رت ك������وك ون�����ائ�����ب رئ����ي����س ال���ج���ام���ع���ة 
للشؤون االكاديمية الدكتور صباح قدومى  
وس����ط اح��ت��ف��ال��ي��ة ش�����ارك ف��ي��ه ال��ج��م��ي��ع من 
اعضاء هيئة تدريس واداريين وموظفيين 
واطفال التوحيد ومسؤولي مركز الكويت 
الطلبة  م��ن  حافل  استقبال  وس��ط  للتوحد 

وجميع العاملين بالجامعة .

وف���ي ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة ع��ب��ر ال��دك��ت��ور 
روبرت كوك عن ترحيبه بضيوف الجامعة 
وخ���اص���ة م���ن ي��ع��ان��ون م���ن اع���اق���ة ال��ت��وح��د 
والقائمين على مركز الكويت للتوحد حتى 
يعرف الجميع ان هذه الفئة من الفئات التي 
المجتمع. ش��رائ��ح  جميع  باهتمام  تحظى 
وأض���اف د. روب���رت ك��وك ان ال��ت��وح��د اعاقة 
البد ان نعي اسبابها ولذلك اقيم هذا اليوم 
نكتشفها  حتى  بمخاطراالعاقة  للتوعية 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة ب��ه��ا ون��ع��م��ل على 
بالتوحد  ال��م��ص��اب  ح��ت��ى يعيش  ع��الج��ه��ا 
بيننا دون خطورة عليه ونقوم على عالجه 

التي تؤثر  م��دى اصابته  يتناسب مع  بما 
الذي  العصبي  على سلوكه  مباشر  بشكل 

بالتالي يؤثر على وظائف المخ .

ومن جهته شكر الدكتور صباح قدومى 
على  للتوحد  الكويت  مركز  على  القائمين 
ب��ه��ذه االع��اق��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة  تلبيتهم دع��وت��ن��ا 
ال����ت����ي ت���ع���ت���ب���ر م�����ن االع������اق������ات ال��م��س��ت��م��رة 
ل��ل��ف��رد م���دى ال��ح��ي��اة وال��ت��ي ي��ج��ب التنبيه 
والتوعية به حتى يتم التعامل مع صاحب 
الذهنية  ق��درات��ه  م��ع  يتناسب  بما  االع��اق��ة 
وال���ع���ص���ب���ي���ة ، ون����ح����ن ب���ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج 
على  دائ��م��ا  نعمل  والتكنولوجيا  للعلوم 
ال��ت��واص��ل م��ع ك��اف��ة ش��رائ��ح المجتمع بما 
ي��ح��ق��ق ال���ف���ائ���دة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال������ذي ن��ن��ت��م��ى 
وهذه الفئة التي البد ان نوليها كل اهتمام 
اليوم يأتي حتى نساهم  ه��ذا  ورعاية وان 
للمصابين  والتبرع  للتوعية  يسير  بجزء 

باعاقة التوحد .

وعبرت مسؤولة مركز الكويت للتوحد 
عروب بورحمه عن شكرها لجامعة الخليح 
استضافتهم  على  والتكنولوجيا  للعلوم 
ل���ل���ي���وم ال���م���ف���ت���وح ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��ال��م��ص��اب��ي��ن 

باعاقة التوحد والتبرع لهم وقالت : 
ان�����ه م����ن دواع�������ي س�������روري ان���ن���ي اش��ي��د 

للتوعية  باستضافتنا  ال��ج��ام��ع��ة  ب���ب���ادرة 
يعتبر  وال��ذي  التوحد  باعاقة  بالمصابين 
من االعاقات التي تستمر مدى الحياة وهو 
م��ظ��ه��ر س��ل��وك��ي الض���ط���راب ع��ص��ب��ي ي��ؤث��ر 
، لم يتوصل العلم بعد  على وظائف المخ 
االعاقة  بهذه  االصابة  اسباب  معرفة  على 
بالتحديد والتي تظهر عادة خالل الثالث 
س��ن��وات االول���ى م��ن عمر الطفل . واضافت 
ب��ه��ذه االع��اق��ة تتميز  بورحمه ان االص��اب��ة 
ب��ض��ع��ف ال��ت��واص��ل وال��ت��ف��اع��ل االج��ت��م��اع��ي 
بالدراسات  ورد  وقد  االهتمام  ومحدودية 
االعاقة  بهذه  االص��اب��ة  ان نسبة  والبحوث 
هي اربعة اوالد مقابل بنت واحده وواحد 
ي���ك���ون م��ص��اب  ي��م��ك��ن ان  ك���ل 200 م���ول���ود 
ب��ال��ت��وح��د ، وب���ال���ع���الج ت��ت��ح��س��ن ح��ال��ت��ه��م 
ع���ن���دم���ا ي���ت���م ال����ت����دخ����ل ال���م���ب���ك���ر وخ���اص���ة 
ف���ي م���ه���ارات ال���ت���واص���ل وال��ع��ن��اي��ة ال��ذات��ي��ة 

واالعتماد على النفس .

وب�����دوره�����ا ع���ب���رت م���س���ؤول���ة ال���ع���الق���ات 
ال��ع��ام��ة ف��ي م��رك��زال��ك��وي��ت ل��ل��ت��وح��د شيماء 
ه���ي���ك���ل ع����ن ش���ك���ره���ا ل���ل���ج���ام���ع���ة ودع���م���ه���م 
الطفال التوحد ونحن نشكر كل اهل الخير 
الذين ال يألوه جهدا في دعم مسيرة المركز 
وف����ي رس����م م��س��ت��ق��ب��ل أف���ض���ل ل���ع���الج اع��اق��ة 

مرض التوحد . 
شعار الجمعية

تحية ومشاركة

مشاركة احتفالية باليوم المفتوح

لوحة ارشادية لالطفال

مشاركات اطفال التوحد في اعمال فنية

تحية من نواب رئيس الجامعة الطفال التوحد
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املحيالن: الطلبة نجحوا في رفع اسم الكويت بأعمالهم الخيرية
اث����ن����ى رئ����ي����س م���ج���ل���س ام�����ن�����اء ج��ام��ع��ة 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��دك��ت��ور 
شباب  جهود  على  المحيالن  عبدالرحمن 
السفر  عناء  تكبدوا  ال��ذي��ن  الكويت  وطلبة 
ال����ى ج��م��ه��وري��ة ال��ص��ي��ن ل���وض���ع اس���اس���ات 
العمال خيرية باسم دولة الكويت باشراف 
اح���دى اك��ب��ر ال��ه��ي��ئ��ات ال��خ��ي��ري��ة بجهودها 
ال����ت����ي رس����خ����ت م���ف���اه���ي���م ال���ع���م���ل ال���خ���ي���ري 

الشبابي. 

ج��اء ذل��ك خ��الل رعايته افتتاح معرض 
ضمن  الصين  ال��ى  الشبابية  الخير  رح��ل��ة 
اح���ت���ف���االت ال���ج���ام���ع���ة ب����م����رور 10 س���ن���وات 
على تأسيسها، بحضور عدد من قياديي 
الخيرية  للهيئة  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر  ال��ج��ام��ع��ة 
االس���الم���ي���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ال���دك���ت���ور س��ل��ي��م��ان 
شمس ال��دي��ن، حيث ش��ه��دت م��ش��ارك��ة عدد 
الكويت ومنهم طلبة من جامعة  من طلبة 
الخليج في مجموعة من االنشطة الخيرية.

واك�����د ال��م��ح��ي��الن ان ع��م��ل اب��ن��ائ��ن��ا ام��ر 
ي��س��ت��ح��ق ال���ث���ن���اء واالش����������ادة الن�����ه ي��ع��ت��ب��ر 
ناجحة  ومحاولة  واهلها  للكويت  مفخرة 
لرفع اسم الكويت في كل مكان بدافع حب 
ل��ه��ذه االرض  ال��ل��ه  الخير وه��و سبب حفظ 
ب��ف��ض��ل ال��خ��ي��ري��ن ف��ي��ه��ا وازده�����رت ب��اع��م��ال 
ال���خ���ي���ر وال����ي����وم ت���ج���س���دت ص������ورة ج���دي���دة 

العالم  اقصى  ال��ى  ليذهبوا  الكويت  البناء 
ليؤدوا دورهم كمسلمين وككويتيين.

جامعة  طلبة  مشاركة  المحيالن  وثمن 
ال��خ��ل��ي��ج ف����ي ه�����ذه ال���رح���ل���ة وم��س��اه��م��ت��ه��م 
ف����ي ع���م���ل ال���خ���ي���ر وان ت���ل���ك االع����م����ال ال��ت��ي 
تفانيهم  عبر  القيامة  يوم  موازينهم  تثقل 
والسفر  الخير  لعمل  التطوع  في  ودوره���م 
لوضع حجر اساس لمعهد تعليمي باسم 
ال���ك���وي���ت ل��م��س��اع��دة ال��ش��ع��ب ال��ص��ي��ن��ي في 

تحصيل العلم.

من جانبه، اكد مدير عام الهيئة الخيرية 
ال��ع��ال��م��ي��ة د. س��ل��ي��م��ان شمس  االس���الم���ي���ة 
الدين على اهمية العمل الشبابي والطالبي 
واالجتماعية  الثقافية  الخلفية  اث���راء  ف��ي 
فرصة  الجامعية هي  الحياة  وان  للشباب 
حياتية  خبرات  على  والتعرف  لالستزادة 
جديدة، مؤكدا ان اهم مراحل تحقيق الذات 
تتمثل في خدمة االخرين وهو االمر الذي 
ت���ح���رص ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى زرع�����ه ف���ي ال��ش��ب��اب 
ال��م��ق��ب��ل ع��ل��ى ع��م��ل ال���خ���ي���ر، م��ش��ي��دا ب���دور 
الشباب في بلورة فكرة المشروع الخيري 
ثمرة  ج���اءت  ال��ت��ي  الخير  الشبابي ورح��ل��ة 
ل��ن��ت��اج ف��ك��ري ش��ب��اب��ي ن��ج��ح ف���ي رف����ع اس��م 

الكويت عاليا في مجال عمل الخير.

ب����دوره����ا، اش������ارت ن��ائ��ب��ة رئ���ي���س ال��وف��د 
ال��ش��ب��اب��ي ال���م���ش���ارك ف���ي رح��ل��ة ال��خ��ي��ر ال��ى 
حققت  الرحلة  ان  الميمني  سمية  الصين 
ن����ج����اح����ات ك����ب����ي����رة وت����ج����س����دت اه����داف����ه����ا 
ب���ص���ورة واض���ح���ة ح��ي��ث ت��م��ث��ل ف���ي هدفها 
الخيري بفتح المجال امام الشباب للنزول 
في  المسلمين  لواقع  ومحاكاتهم  للميدان 
الصين والتعرف على اوضاعهم التعليمية 
والصحية والمعيشية عبر زيارات للعديد 
من المواقع من دور ايتام ومساجد ووضع 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ف��ي مدينة  ح��ج��ر اس���اس معهد 
ي��ن��ت��ش��وان ف���ي م��ق��اط��ع��ة ن��ي��ن��غ��ي��ش��ي��ا، كما 
ك���ان ه��ن��اك ه���دف ث��ق��اف��ي للرحلة م��ن خ��الل 
االطالع على االنشطة والفعاليات الطالبية 
لتبادل  الصينية  والجامعات  المعاهد  في 

الخبرات والمعارف.

وبينت الميمني ان الرحلة كانت بمنزلة 
مكافأة للطلبة الذين شاركوا في المشروع 
تطوعهم  نظير  العالمي  الخيري  الشبابي 
ال��م��ش��روع ولذلك  ان��ج��اح  ف��ي  ومساهمتهم 
كان هناك بعد ترويحي تمثل في سلسلة 
م��ن االن��ش��ط��ة وال����زي����ارات م��ن زي����ارة لسور 
ال���ص���ي���ن وع������دد م����ن ال���م���ت���اح���ف وال���ق���ص���ور 
واالم���اك���ن ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت بمنزلة 
فرصة لالطالع على بلد كبير مثل الصين.

منظر عام للمعرض

مشاركة في تسجيل كلمة للطلبة

د. المحيالن في المعرض

د. المحيالن يسجل شكرة للطلبة د. المحيالن مكرم من د.سليمان شمسالدين

جانب من المعرض

د.المحيالن يفتتح المعرض



ك����ان ض��م��ن ال��دف��ع��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة األول�����ى ف���ي ج��ام��ع��ة 
ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع���ام 2002 وام��ض��ى 
دراس���ت���ه ال��ج��ام��ع��ي��ة ف���ي ت��خ��ص��ص ال��م��ح��اس��ب��ة س��اه��م 
ف��ي ت��أس��ي��س وق���ي���ادة ن����ادي رواد إلدارة األع���م���ال ق��دم 
انخرط  التخرج  وبعد  وال��ب��رام��ج  األنشطة  م��ن  العديد 
في سوق العامل وما أن لبث قليال حتى أقام مشروعه 
الخاص متمثال في شركة حسبة لإلستشارات المالية 
والمحاسبية انه طارق الجاسم خريج جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا.

عرفنا ب� طارق الجاسم الطالب في جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا ؟

م��ا إن اخ��ت��رت ت��خ��ص��ص ال��م��ح��اس��ب��ة ح��ت��ى وج��دت��ه 
خصوصا  طموحي  ويحاكي  ال��دراس��ي��ة  ميولي  يلبي 
ب��ع��دم��ا ب���دأن���ا ف���ي ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم اإلداري�������ة ن��س��ع��ى إل��ى 
ت��رج��م��ة ال��ت��ح��ص��ي��ل األك���ادي���م���ي إل����ى واق����ع ع��م��ل��ي عبر 
صقل ذلك التحصيل العلمي في ن��ادي رواد من خالل 
الطلبة  أن��ا وع��دد من  , فقد سعيت  البرامج واألنشطة 
ف���ي ال��ج��ام��ع��ة إل���ى ت��أس��ي��س ال���ن���ادي ال��م��ع��ن��ي ب��ش��ؤون 
يفوتني  اإلداري�����ة وال  ال��ع��ل��وم  كلية  وأه��ت��م��ام��ات طلبة 
هنا أن اثني على الدور البارز الذي لعبه أساتذتنا في 
دعم أنشطة النادي العلمية وخصوصا الدكتور نايف 
الحجرف الذي أتمنى له التوفيق والسداد في مهمته 

الجديدة كوزير للتربية والتعليم.

 وماذا عن طارق الجاسم مؤسس شركة حسبة ؟
ال��ت��خ��رج بطبيعة  بعد  ج��اء  ش��رك��ة حسبة  تأسيس 
الحال وبعد تجربتي العملية والعلمية وألنني مؤمن 
بالتخصص فوجدت أن الشركة ونشاطها يتناسبون 
االن��س��ان  ان  اإلش����ارة  م��ع طموحي وتطلعاتي وت��ج��در 

ع��ل��ي��ه أن ي���ك���ون ص���اح���ب رس���ال���ة ف���أن���ا أدع������وا زم��الئ��ي 
وزميالتي الطلبة الى اإلنخراط في القطاع الخاص بل 
الخاص فهذا سيخلق روح  لبناء مشروعهم  والسعي 
التنافس بالتالي اإلبداع في تقديم الخدمة أو السلعة 
المجتمع  ف��ي  النهضة  عليها  ال��ج��ودة وسيترتب  ذات 

ورقيه. 

ما هو مشروع حسبة بالتحديد ؟
شركة حسبة لحلول األعمال، هي شركة استشارات 
م��ال��ي��ة ك��وي��ت��ي��ة، ي��ق��وم م��ف��ه��وم��ه��ا ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي على 
تقديم خدمات محاسبية متخصصة لقطاع المشاريع 
المبدعين وال��رواد  ي��دا بيد مع  الصغيرة، حيث تعمل 
فارقة  أعمالهم وصنع عالمات  الى تطوير  الطامحين 
وغيرهم  ومصممين  مهندسين  م��ن  ص��ن��اع��ات��ه��م،  ف��ي 
منذ بداية الطريق، بهدف توظيف اإلب��داع في تغطية 

التكاليف. 
 

طفرة  الماضية  العشر سنوات  خ��الل  ولقد شهدنا 
ك��ب��ي��رة ف���ي م���ج���ال األع����م����ال ال��ص��غ��ي��رة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
الكويت بوتيرة متسارعة، مما أدى الى  نمو التنافسية 
األعمال،  الصغيرة. وتشترك جميع  األع��م��ال  ه��ذه  بين 
وتعمل،  ت��ب��دأ،  كونها  ف��ي  الصغيرة،  أو  الكبيرة  س��واء 
وتنمو باألرقام سواء من حيث التمويل، أو اإلستثمار، 
أو تقارير األرب��اح والخسائر،   العمومية،  الميزانية  أو 
وال��ت��وق��ع��ات أو ال��م��ص��اري��ف، وه��ي أرق���ام م��ع��ق��دة. ومن 
ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق ب���دأن���ا نستشعر ال��ح��اج��ة ال���ى خ��دم��ات 
محاسبية متخصصة ذات قيمة مضافة، كما أن وجود 
م��ن خالل  كبيرة  ف��ائ��دة  م��ال��ي محايد يحقق  مستشار 
ت��ق��دي��م اس��ت��ش��ارات م��ال��ي��ة م��وث��وق ب��ه��ا ف��ي ال��ع��دي��د من 
الجوانب ومنها التسعير، وتخفيض التكاليف، وإدارة 

جانب  ال��ى  ع��ام��ة،  مالية  إستراتيجية  وتطوير  النقد، 
توفير الدعم لصناعة قرارات مالية مدروسة.  

 كما نقدم في حسبة خدمات محاسبية متخصصة، 
أعمالك  لتمنح  الدفاتر  مهمة مسك  أعباء  عنك  تخفف 
بأسعار  تقديمها  على  الحرص  مع  وقتك،  من  المزيد 
اإلع����داد،  عملية  خ��دم��ات��ن��ا  وتتضمن  نسبيا.  معقولة 

ومسك الدفاتر، وتحليل/تجميع البيانات التاريخية.

والن��ن��ا ن����درك ان ط��م��وح��ك ب��ال ح����دود ول��ك��ن ال��وق��ت 
وقتك  تستنزف  أعمال  كاهلك  عن  نرفع  دعنا  محدود! 
ومجهودك، لتمنح نفسك مجاال أكبر لإلبتكار وتفتح 

لنشاطك األساسي آفاقا أكبر للنمو.

جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 20 - أبريل 2012

بعد تخرجه من GUST أسس شركة حسبة للحلول المالية

طارق الجاسم : حسبة تلبي إحتياجات المشاريع الصغيرة لمواكبة التطور 

خريجونا شاركونا احتفالتنا بمرور 10 سنوات على التأسيس
لينا محمد:  :  الجامعة 

تتميز بالمستوى العالي في طرق 
التدريس وتقدم تعليما قيما ذو 

جودة

ريهام هيثم:   الطالب في 
GUST جدا محظوظ في ظل 

وجود المكتبة االلكترونية 
الضخمة هذه

سوسن الخضر:  اثمن 
جهود الجامعة في ربط الطالب 

بسوق العمل من خالل المعارض 
الوظيفية.

جنان عبد السالم واحمد 
هيثم : الجامعة تعتمد 

مستويات متقدمة ومواكبة 
لمستحدثات العلم في طريقة 

تدريسها وتعاملها مع الطلبة
ت��ت��م��ي��ز ج���ام���ع���ة ال��خ��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب��اه��ت��م��ام��ه��ا ال���واض���ح ف���ي رب���ط ال��ط��ال��ب ب��س��وق العمل 
قبل وبعد التخرج وهو االمر الذي يجعل الطالب أكثر 
وعيا ودراية بما يتلقاه من تعليم نظري وتطبيقي في 
المقاعد الدراسية، ويبرز االهتمام الطالبي في المشاركة 
في أي تظاهرة تستهدف ط��رح ف��رص وظيفية جديدة 
لهم من خالل المعرض الوظيفي ال��ذي تقيمه الجامعة 
في كل فصل دراسي، حيث أصبح هذا المعرض من أهم 
المعارض التي تعتبر أهم الطرق لوصول طلبة جامعة 
الخليج واالن��خ��راط ف��ي س��وق العمل وبمناسبة م��رور 
عشرة سنوات على تأسيس الجامعة وبهذه المناسبة 
الخريجيين  طلبتنا  ب��ع��ض  رأي  ح���ول  ال��ض��وء  ال��ق��ي��ن��ا 
وأجرينا ع��ددا من اللقاءات معهم وارائ��ه��م وتطلعاتهم 

بعد التخرج فكانت تلك اللقاءات :

تؤكد الخريجة لينا محمد أن جامعة الخليج تعتبر 
من أفضل الجامعات على مستوى دول��ة الكويت ألنها 
تتميز بالمستوى العالي في طرق التدريس ال سيما مع 

وجود الكفاءات التدريسية والبيئة االكاديمية الخصبة 
ال��ت��ي تمكن ال��ط��ال��ب م��ن ال��ت��ع��ل��م وم��س��اي��رة مستجدات 
العلم الحديث، مشيرة إلى أن ربط الطالب بسوق العمل 
ال��واق��ع يؤكد على مدى  م��ن  أكثر قربا  ومحاولة جعله 
جدية الجامعة في إعطاء الطالب تعليما قيما ذو جودة، 
فليس التعليم م��ج��رد م��ح��اض��رات وام��ت��ح��ان��ات ب��ل هو 

تطبيق ومواكبة لكل جديد.

طالب محظوظ  
من جانبها ترى الخريجة ريهام هيثم أن الطالب في 
جامعة الخليج ج��دا محظوظ ف��ي ظ��ل وج���ود المكتبة 
االلكترونية الضخمة التي تجعله أكثر اطالعا ومعرفة 
على جميع التخصصات، وتوافرها على جميع الكتب 
وال��م��راج��ع ال��ت��ي تختصر على ال��ط��ال��ب ال��وق��ت الطويل 
يحتاجها،  التي  المعلومات  ع��ن  والتنقيب  البحث  ف��ي 
مشيرة ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أن وج���ود ه��ذه المكتبة يسهل 
متطلعا  دائ��م��ا  ويجعله  بابحاثه  ال��ق��ي��ام  ال��ط��ال��ب  على 
لكل ما هو جديد ومستحدث وه��ذا االم��ر ب��دوره يعمل 

على صقل كفاءته ومهاراته ليكون جاهزا لسوق العمل، 
كما أن هذا االسلوب البحثي ال��ذي يتعلمه الطالب في 
الجامعة ض���روري ج��دا عند انخراطه ف��ي س��وق العمل 

لبحث المشاكل وحلها. 

زيادة التخصصات
وعلى الجانب اآلخر، دعت الخريجة سوسن الخضر 
لالنتباه ألهم األشياء وهو ضرورة زيادة التخصصات 
م��واك��ب��ة لمتطلبات س��وق  أك��ث��ر  ال��ج��ام��ع��ة لجعلها  ف��ي 
العمل، كما يجب االهتمام بشكل اكبر في الطالب المقبل 
على ال��ت��خ��رج ومنحه ك��ل االم��ك��ان��ي��ات ال��الزم��ة م��ن اجل 
تيسير عملية التخرج عليه، مثنية على جهود الجامعة 
ف���ي رب����ط ال��ط��ال��ب ب��س��وق ال��ع��م��ل م���ن خ����الل ال��م��ع��ارض 

الوظيفية.

زيادة عدد المقاعد الدراسية 
ب����دوره ش���دد ال��خ��ري��ج دروي����ش قمحية ع��ل��ى أهمية 
زي������ادة ع����دد ال��م��ق��اع��د ب��ال��ن��س��ب��ة ل���م���واد ال��ت��خ��رج وذل���ك 

لتسهيل المهمة على الطالب، مطالبا في الوقت ذاته إلى 
ض��رورة زي��ادة عدد التخصصات في الجامعة  وزي��ادة 
أن جامعة  ق��ول��ه  ال��دراس��ي��ة، معبرا حسب  الشعب  ع���دد 
الخليج تتميز بقدرتها على تأسيس الطالب الجامعي 
ن��ج��اح��ا وت���ط���ورا ف��ي مسيرته التعليمية  اك��ث��ر  ل��ي��ك��ون 

والعملية.

محطة مهمة 
ويتفق كل من  الخريجان جنان عبد السالم وأحمد 
هيثم على أن جامعة الخليج تمثل محطة مهمة لمن أراد 
أن يتسلح بسالح العلم والتميز بالكفاءة الوظيفية في 
المستقبل، فالجامعة تعتمد مستويات متقدمة ومواكبة 
ل��م��س��ت��ح��دث��ات ال��ع��ل��م ف���ي ط��ري��ق��ة ت��دري��س��ه��ا وتعاملها 
الطلبة من خالل  أنها تهتم بتوظيف  الطالب، كما  مع 
عمل العديد من المعارض الوظيفية التي تقوم بتهيئة 
الفرصة امام الطالب لينتقي ما يريده من مؤسسات أو 
وزارات ليعمل فيها، وهذا الفكرة دائما ما تحرص عليها 

الجامعة حتى تسهل عملية التوظيف للطلبة. 


