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حل لكثرة التشتت أثنــاء المذاكرة
متعب  هو  هل  الطالب  ينظر  أن  يجب 
أو  صحًيا  شيء  يشغله  هل  أو  صحًيا 
نفسًيا ؟ فإذا سأل نفسه وكان متعبا مثل 
بعض الطلبة كثيري السهر أو من يقضون 
وقتا قليال في المذاكرة ومن يقضون وقتا 
قليال للراحة، فمن هنا يأتي التشتت فهو 
ولذلك  الجسماني  التعب  سببه  يكون  قد 
يرتاح  أن  بالتعب  أحس  إذا  عليه  يجب 
التركيز  يستطيع  الراحة  هذه  في  ألنه 
التعب  الذهن. أحيانا يكون  وعدم تشتيت 
النفسي )كالقلق عند االمتحان(، فكثير من 
ا 

ً
النفسي خوف التعب  الطلبة يصابون من 

من عدم الحصول على المستوى المطلوب 
ففي هذه الحالة يتذكر أن ماله سوف يأتيه 
وأن نصيبه لن يضيع ابدأ فالله ال يضيع 
يقرأ بعض  أن  أمكن  فإذا  أحسن عمال.  من 
ليتوضأ  أو  لدقائق  الله  يسبح  أو  القرآن 
لله فهذا كفيل بأن يعيد  ويصلي ركعتين 

إليه الهدوء والتركيز.
الليل، وهذا  ال أستطيع الدراسة إال في 

يجعلني أذهب إلى االمتحان بغير نوم
الحل أن يعطي جسمه قسطا من الراحة، 
من  يتمكن  كي  اإلنسان  يرتاح  أن  بد  فال 
ال  كان  فإن  منه،  المطلوب  العمل  تأدية 
 
ً
محالة فليكن جزء من الليل، ألن النوم ليال
مطلوب صحًيا وال يعوضه النوم بالنهار، 
طوال  السهر  عادة  يترك  أن  عليه  ولذلك 
الليل بأن يجرب السهر بعض الليل بحيث 

جسمه،  يرتاح  لكي  معينة  ساعات  ينام 
فإذا لم ينم اإلنسان بالليل فمهما حاول من 
المطلوبة  الثمار  يؤتي  فلن  بالنهار  جهد 
الجسم  يحمي  السهر  ألن  يريدها،  التي 
من مزايا صحية كثيرة فهو أساًسا يدرب 
بالليل  السهر  ساعات  إنقاص  على  نفسه 
التدريج  على  نفسه  يعود  أي  تدريجًيا، 
نوم  إلى  يصل  حتى  بالنقص  السهر  في 
ساعات  يقل  أال  ينبغي  ال  وهو   ، معقول 
 ، ونقصد 

ً
النوم للشاب عن 6 ساعات ليال

بالليل هو الوقت الذي يبدأ من وقت غروب 
أن  فلنفرض  الفجر،  طلوع  حتى  الشمس 
ساعات   10 الشمس  وطلوع  غروب  الوقت 
 
ً
قليال النوم  على  التدرب  أواًل  فليحاول 

حتى يأخذ نصيبه، ولكن االنصراف كلًيا 
صحًيا  وارد  غير  أمر  فإنه  المذاكرة  إلى 
الناحية  من  وال  الصحية  الناحية  من  ال 
العقلية، فاألفضل أن يعود نفسه بالتدريج 

 .
ً
على النوم ليال

موضوع  في  أصول  له  فاإلسالم 
“ناشئة  أن  المولى  فيبين   

ً
ليال المذاكرة 

أن  أي   “ قيال  أقوم  وطأ  أشد  هي  الليل 
كبير  شأن  لها   

ً
ليال واالجتهاد  المذاكرة 

ولكنها  مفيدة  أنها  أي  متعبة،  ولكنها 
متعبة، ولكي نجني الثمار منها نجد الحل 
موجودا في سورة المزمر أن الله سبحانه 
وتعالى علم الرسول وأصحابه أال يقوموا 
ومنهم  سيجاهد  من  منهم  ألن  الليل  كل 
من سيضرب في األرض ومنهم من يكون 
أخرى،  أمورا  يقضي  من  ومنهم  مريضا 
فعلى اإلنسان أن يستذكر دروس في جزء 
من الليل مهما كان األمر، إذا اقتضى األمر 
حسابه  فليعمل  بطولها  ليلة  يسهر  أن 
لينام وقتا  ليلة قادمة  أن يعوض ذلك في 

أطول. 
أيام  للمراجعة  السليمة  الطريقة 

االمتحانات؟! 
المراجعة أساسها أن يقف اإلنسان على 
النقاط األساسية في موضوع الدرس، ألن 
المراجعة،  حفظ  معناها  ليس  المراجعة 
في  الرئيسية  النقاط  تذكر  معناها  بل 
من  يستدعي  وهذا   ، الدرس  موضوع 
الطالب أن يحاول اإللمام بموضوع معين، 
فيبحث عن نقاطه األساسية ثم يذاكر هذه 
النقاط األساسية، أو يحاول كتابة ملخص 
عنها أو يحاول أن يناقشها مع زميل آخر، 
المراجعة  أن  نتذكر  أن  الواجب  من  إنما 
للموضوع  الكامل  الحفظ  معناها  ليس 
النقاط  تأكيد  معناها  المراجعة  إنما 
سيراجع،  الذي  الموضوع  في  األساسية 
هذا  في  مفيدة  أحيانا  المراجعة  وتكون 
مناقشة  على  تنطوي  كانت  إذا  االتجاه 
يناقشان   ، الموضوع  نفس  في  زميل  مع 
حوار  موضع  وتكون  األساسية،  نقاطها 
طريقة  أفضل  وهذه  الزميل  وبين  بينه 
النقاط  على  التركيز  أحاول  أو  للمراجعة، 

احتاجت  إذا  نقاطها  رسم  أو  األساسية 
لرسم أو مناقشتها مع زميل يهتم بنفس 
أن  إدراكه  الموضوع، فعليه االحتراس من 
المراجعة  ولكن  الحفظ،  تعني  المراجعة 
ونقاط  البحث  بموضوع  اإللمام  هي 

البحث األساسية. 
قبيل  الشديدة  القلق  حاالت 
التغلب  نستطيع  وكيف  االمتحانات؟! 

عليها؟! 
االمتحانات  وقت  في  القلق  حاالت 
حاالت اعتيادية تنشأ عن إحساس الطالب 
يريد  ما  له  يحقق  ال  قد  موقف  في  بأنه 
ِلق 

َ
ق فهو  تفوق،  يريد من  ما  أو  من نجاح 

أنه  لدرجة  بدروسه  مشغول  أنه  بمعنى 
يخشى أال يحصل على المستوى الممتاز، 
يتذكر  أن  القلق  هذا  على  للتغلب  والحل 
موقف  إال  هو  ما  االمتحان  أن  الطالب 
يضيع  فالقلق  يوم،  كل  في  به  يمر  عادي 
التغلب  على  قادر  أنه  اإلنسان  أحس  إذا 
في  يتولد  اإلحساس  وهذا  الصعاب،  على 
الطالب من شيئين: الشيء األول هو أن يثق 
أحسن  من  أجر  ال يضيع  الله سبحانه  أن 
أنه ما دام أدى واجبه فال  ، فليطمئن 

ً
عمال

بد أن ينال الجزاء األوفى من الله سبحانه 
به  نحارب  الذي  الثاني  الشيء  وتعالى، 
الوقت  فيذاكر  الطالب  يرتاح  أن  القلق 
الزمن  نطاق  في  واجبه  ويؤدي  المعقول 
الذي يمكنه من أن يفهم ويستذكر الدروس 

لكن ال يطغى على وقت الراحة. 
فالقلق حالة نفسية ناتجة عن إحساس 
أن  يريد  لما  مطمئن  غير  اإلنسان  بأن 
يطمئن  فلكي  نجاح،  أو  تفوق  من  يحقق 
ال  وجل  عز  الله  أن  يدرك  أن  أواًل  فيجب 
، أي ما يجتهد فيه 

ً
يضيع من أحسن عمال

الثاني  الشيء  أما  الله،  شاء  إن  سيناله 
ركعات  سبحانه  لله  ويصلي  يتوضأ  أن 
 ِبِذْكِر اللِه 

َ
ال

َ
قليلة على قدر ما يستطيع “ أ

ْوب” وأن يكثر من قوله: ال إله 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
ال  

ُّ
َمِئن

ْ
ط

َ
ت

إال الله محمد رسول الله.
وبالتالي  كلمة؟!  كلمة  المادة  يحفظ 

تتشتت األفكار الرئيسية؟! 
ينفع  ال  ألنه  مرفوض  األصم  الحفظ 
الحالة  هذه  في  ألنه  شيء؛  في  الطالب 
هو  والمعنى  معنى،  بال  ا 

ً
حفظ سيكون 

الشيء المهم الذي يجعل المادة محبوبة، 
وفي نفس الوقت يسهل استيعابها، فنقول 
عن  وابحث  كلمة،  كلمة  الحفظ  عن  ابتعد 
المعنى  فالبحث عن  فيما تحفظ،  المعنى 
الموضوع  فهم  ل  ويسهِّ االستذكار  يسهل 
بكل  الموضوع  الطالب  يحفظ  وبالتالي 

سهولة.
قواعد عامة وتنبيهات هامة لالستذكار 

الجيد
والمناسبة  الهادئة  األوقات  اختر   .1

لالستذكار الجيد 
2. نظم وقت االستذكار 

في  البدء  قبل  جيدا  الموضوع  اقرأ   .3
االستذكار 

4. إذا شعرت بالنوم والملل فالجأ إلى 
الراحة 

مع  المتشابهة  المواد  تذاكر  ال   .5
بعضها بل ضع بينها فاصل 

6. تذكر أن االستذكار طريق النجاح 
7. احذر الكسل وتضييع األوقات تسلم 

8. احذر السهر أيام االختبارات تسلم 
استخدام  بل  المنبهات  تستخدم  ال   .9

العصائر. 
10. احذر العجلة أثناء اإلجابة تسلم من 

الخطأ
الحرمان  من  تسلم  الغش  احذر   .11
واحذر االتكال على زمالئك ال تذاكر ولديك 

مشكلة نفسية أو اجتماعية. 
الغد،  إلى  اليوم  عمل  تؤجل  ال   .12
فحسب المستهدف من تخطيطك للمذاكرة 

يوًما بيوم. 
باإلرهاق  وأنت تشعر  تذاكر  ال   .13

والتعب والصداع. 
مذاكرتك  إنهاء  على  احرص   .14
رغبة  عندك  تكون  حتى  شيقة  نقطة  عند 

في المذاكرة مرة أخرى
خطوات هامة لالستذكار

• اقرأ الموضوع قراءة سريعة 
• أعد هذه القراءة بتأني مع التجزئة

• استرجع الموضوع كامال 
• حدد الكلمات الهامة بقلم الرصاص
• حاول أن تكتب ملخصا للموضوع

وليس  المادة  فهم  الضروري  من   •
حفظها 

• حاول أن تمنح ذاكرتك قوة اإلبصار
معول  هي  الذاكرة  بأن  تماما  ثق   •

التذكر 
تحديد وتنظيم العطلة األسبوعية

1. أخبر أصدقائك بمواعيد وقت فراغك 
أثناء العطلة األسبوعية لتبادل الزيارات 

2. اجعل نشاطاتك التي تستغرق وقتا 
في  وليس  األسبوعية  العطلة  في  طويال 

األيام العادية 
في  األسبوع  عطلة  من  استفد   .3

المراجعة الشاملة للمواد التي أخذتها 
في  األسبوعية  العطلة  من  استفد   .4
التي  المدرســــية  الواجبات  بعض  إتمام 

تستغرق وقتا طويال 
في  األسبوعية  العطلة  من  استفد   .5
ونشاطاتك  المفضلة  هواياتك  ممارسة 

االجتماعية 
عناصر تنظيم الوقت

1. تحديد وقت النهوض صباحا 
2. تحديد أوقات تناول الطعام 

3. تحديد أوقات المذاكرة 
4. تحديد مكان المذاكرة 

5. تحديد أوقات النوم 
6. تحديد أوقات االستراحة 

7. تحديد االستفادة من العطلة 
أدعيـة مفيدة لوقت االمتحان

 عند بدء المذاكرة:
واليك  توكلنا  عليك  ربنا  الله..  )بسم   

أنبنا واليك المصير( 
الله ال حول وال  الله توكلت على  )بسم 

قوة إال بالله (
) رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 

واحلل عقدة من لساني يفقه قولي(
عند  لك  الشيطان  يوسوس  عندما 

المذاكرة أو االمتحان:
الشياطين  همزات  من  بك  أعوذ  )وقل   

وأعوذ بك رب أي يحضرون(
 )أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 

الرجيم من همزة ونفخه ونفثه(
أو  المذاكرة  عند  شيئا  تنسى  عندما 

االمتحان:
 )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(

 عندما تشعر بالقلق أثناء المذاكرة أو 
االمتحان:

هديتنا  إذ  بعد  قلوبنا  تزغ  ال  )ربنا 
وهب لنا من لدنك رحمـة انك أنت الوهاب(

المذاكرة  في  أمرا  عليك  يصعب  عندما 
أو االمتحان:

من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إال  إله  )ال   
الظالمين(

عندما تنتهي من المذاكرة أو االمتحان:
تتم  بنعمته  الذي  لله  )الحمد 

الصالحات( 
)سبحانك رب العزة عما يصفون وسالم 

على المرسلين والحمد لله رب العالمين(
اثناءالتوجه لقاعة االمتحان 

 )ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
ان  الباطل  وزهق  الحق  وقل جاء  ونصيرا 

الباطل كان زهوقا(
ربي  لكلمات  مداد  البحر  كان  لو  )قل   
ولو  ربي  كلمات  تنفذ  ان  قبل  البحر  لنفذ 

جئنا بمثله مددا(
ويامفهم  علمني  ابراهيم  يامعلم   (

سليمان فهمني(
وقت توزيع االسئلة

الكرسي والمعوذات والدعاء  اية   قراءة 
وانت  ما جعلته سهال  اال  “اللهم ال سهال 

إذا شئت جعلت الحزن سهال”
اذا مسك الطالب ورقة االمتحان 

)ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري 
واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي(

اذا استعصى سؤالك
) ياحي ياقيوم برحمتك استغيث اصلح 
لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة 
عين .. ال اله اال انت سبحانك إني كنت من 

الظالمين(

مع تمنياتنا للجميع بنجاح والتوفيق

نصائح للطالب أثناء المذاكره
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الخليج  بجامعة  اإلعالمي  النادي  أقام 
للعلوم والتكنولوجيا دورة تعليمية حول 
 ..101 دورة   “ بعنوان  العامة  العالقات 
عامة  عالقة  لممارسة  األولى  الخطوة 
مدربة  وتقديم  إشراف  تحت   ،“ ناجحة 
والتي  القناعي،  أنفال  العامة  العالقات 
محاور،  شكل  على  حديثها  مادة  قدمت 
العالقات  أهمية  عن  الحديث  تخللها 

العامة وأقسامها وعناصرها .

بذكر  حديثها  القناعي  استهلت  وقد 
العالقات  أهمية  حول  مختصرة  لمحة 
العديد  عمل  في  الرئيسي  ودورها  العامة 
من المؤسسات الحكومية منها والخاصة، 
التي  هي  الناجحة  المؤسسات  أن  مبينة 
العالقات  بإدارة  كبيرا  إهتماما  تولي 
العامة، من حيث إدراجها ضمن أولوياتها 

اإلستراتيجية وخطتها السنوية.

أنفال  - كما تعرفها  العامة   والعالقات 
المقصودة  الجهود   “ هي   – القناعي 
واستمرار  إلقامة  والمستمرة  والمخططة 
الفهم المتبادل بين المنظمة وجماهيرها 
يربط  الذي  الجهاز   “ إختصارا  وهي   ،“
المؤسسة بجمهورها الداخلي )الموظفين( 
والخارجي )العمالء(”. إذ يقوم هذا الجهاز 
واحتياجات  متطلبات  بنقل  اإلداري 
وإعالم  المؤسسة،  إدارة  إلى  الجماهير 
الجمهور بأهداف وسياسة المؤسسة، كي 
يتسنى لهم معرفة طبيعة عمل المؤسسة 

وماهية نشاطها العام.

وألجل إقامة جهاز عالقات عامة ناجح، 
أوضحت القناعي أن أي مؤسسة أو شركة 
ينبغي لها أن تحدد موقع “إدارة العالقات 
للمؤسسة،  التنظيمي  الهيكل  في  العامة” 

بحيث يكون مستقال عن غيره من اإلدارات، 
لإلدارة  المباشر  اإلشراف  تحت  ويقع 
العليا للمؤسسة، لما في ذلك أهمية كبرى 
في تسهيل إقامة المشاريع والخطط التي 

تنبثق عن إدارة العالقات العامة.

العالقات  إلدارة  أن  القناعي  وبينت 
المؤسسة  تربط  عدة  أقساما  العامة 
العامة  العالقات   “ أهمها  بمحيطها، 
المؤسسة  عالقة  وهي  الداخلية”، 
التنظيم  خالل  من  وعائالتهم  بموظفيها 
توفر  التي  والفعاليات  المستمر لألنشطة 
القسم  أما  للموظفين.  النفسية  الراحة 
الثاني فهو “العالقات العامة الخارجية”، 
من  بعمالئها  المؤسسة  تربط  والتي 
خالل معرفة وجهة نظرهم حول منتجات 

المؤسسة ونقلها إلدارة المؤسسة. 

الموظف  تؤهل  التي  الصفات  وحول 
ناجح،  عامة  عالقات  ممارَس  يكون  كي 
إدارة  كفاءة  أن  القناعي  أنفال  أشارت 
األولى  بالدرجة  تعتمد  العامة  العالقات 
على كفاءة العنصر البشري ومدى تمتعه 
ممارسي  في  توافرها  الالزم  بالشروط 
تتعلق  التي  تلك  وهي  العامة،  العالقات 
بجانب “ الجاذبية، حب اإلستطالع، الدقة، 
النزاهة،  الحماس،  باآلخرين،  اإلهتمام 

والموضوعية”.
النادي  رئيس  قام  الدورة،  ختام  وفي 
العلي”  “محمد  الطالب  اإلعالمي 
الطالب  بتكريم  القناعي  أنفال  وبمشاركة 
شهادات  وتوزيع  المشاركين،  والطالبات 
التقدير وسط أجواء إحتفالية أعرب فيها 
هكذا  إلقامة  سعادتهم  عن  المشاركون 
دورات من قبل النادي اإلعالمي، لما فيها 

من الفائدة والنفع الكبيرين على الطلبة.

العامة في شركة  العالقات  شارك مدير 
الخليج  جامعة  في  الطالب   /Cinemagics
في  مالك  يوسف  والتكنولوجيا  للعلوم 
الخليج  مهرجان  من  الخامسة  النسخة 
السينمائي الدولي كضيف شرف و منتج 

ل 3 افالم مشاركة في المسابقة الرسمية 
 ويعتبر المهرجان من أهم المهرجانات 
رعاية  تحت  ويقام  الدولية  السينمائية 
صاحب السمو الشيخ ماجد بن محمد بن 
راشد أل مكتوم ابن حاكم امارة دبي وولي 

عهد االمارات العربية المتحدة 
 حيث مثل الطالب يوسف دولة الكويت 
وجامعة الخليج في النسخة الخامسة من 
المهرجان الذي استضاف كبار النجوم من 
فرنسا  مثل  العالم  دول  وجميع  هوليوود 

وبريطانيا واستراليا 
الكويتي  الممثل  تكريم  كذلك  تم  ولقد   
اعماله  مجمل  عن  الفرج  سعد  القدير 
سينمائي  ممثل  كأفضل  السينمائية 

خليجي 
ب  الكويتية  االفالم  فازت  الختام  وفي   
جميع  في  جوائز   10 اصل  من  جوائز   4

مسابقات المهرجان 

طالب من GUST يشارك في مهرجان الخليج السينمائي الدولي

ُيقيم دورة ) 101 ( للعالقات العامة..

جانب من التكريم إنصات ومتابعة للمحاضرة

. . وتكريم أخر القناعي تكرم احدى الطلبة

يوسف مالك

متابعة من القناعي أنفال القناعي

الفنان سعد الفرج مع فريق عمل فيلم تورا بورا
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الخليج  جامعة  رئيس  نائب  بحضور 
للعلوم والتكنولجيا للخدمات األكاديمية 
بنك  وبرعاية  قدومي  صباح  الدكتور 
قسم  متفوقي  تكريم  حفل  أقيم  بوبيان، 
اإلدارية،  المعلومات  ونظم  المحاسبة 
حيث تم تكريم 9 طالب وطالبات و هم دانة 
الجعفر و زهراء الصفار و رزان منصور و 
البلوشي  جاسم  بدور  و  أشكناني  روان 
والكونتيسة الشيماء القنة و سحر عبدالله 

و عيسى البشير و احمد األستاذ

قسم  رئيس  دعا  المناسبة  هذه  وحول 
الدكتور  المعلومات  ونظم  المحاسبة 
محمد شريف الطلبة المكرمين ان يسعوا 
حيث  المزيد  لتحقيق  طموحاتهم  خلف 
التعلم  يكون  وان  للنجاح  يوجد حدود  ال 
عادة يمكن من خاللها مواجهة أي تحدي 
عبر تخطي كل المصاعب والمشاكل التي 
على   

ً
مثنيا عملهم،  سبيل  تعترض  قد 

جهود أساتذة القسم على ما بذلوه لرعاية 
اليوم  ليحققوا  الفائقين  الطلبة  هؤالء 

وبالمكانة  بهم  يليق  بتكريم  عملهم  ثمرة 
و  المحاسبة  وان قسم  إليها  التي وصلوا 
 2009 عام  ومنذ  اإلدارية  المعلومات  نظم 
يهتم بتكريم نخبة طلبته تشجيعا منهم 
العلمي  التحصيل  في  المزيد  بذل  على 

واألكاديمي. 
بدوره تحدث عميد كلية العلوم اإلدارية 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  بجامعة 
معايير  حققتم  كاردويل  لي  الدكتور 
التي  التوقعات  من  الكثير  هناك  و  عالية 

متفوقين  منكم كطلبة  المجتمع  ينتظرها 
في مجاالت المحاسبة و نظم المعلومات 
نفتخر  الخليج  كجامعة  نحن  و  اإلدارية 
بما حققتموه من تفوق وتميز يؤكد مدى 
مبدعة  طاقات  ابراز  في  البرنامج  نجاح 
لها  وسيكون  والدعم  االهتمام  تستحق 
مجال  أي  في  العملي  المسقبل  في  كلمة 
يخوضونه.  كما ألقت الكونتيسة الشيماء 
قالت:  حيث  المكرمين  الطلبة  كلمة  القنة 
الهيئة  أعضاء  لشكر  الفرصة  انتهز 

التدريسية واألكاديمية في جامعة الخليج 
قدموه  ما  على  والتكنولوجيا  للعلوم 
متميز  وعلم  وتشجيع  معلومات  من  لنا 
التي  الكريمة  ألسرنا  و  أمورنا  وألولياء 
دراستنا  فترة  خالل  جانبنا  إلى  وقفت 
قدموها  التي  والرعاية  والدعم  الجامعية 
نصب  يضعون  الطلبة  جميع  وإن  لنا، 
في  والمضي  البلد  تنمية  رسالة  أعينهم 
من  المسيرة  وسنكمل  مجتمعاتنا  بناء 

خالل ما تعلمناه.

المحاسبة ونظم المعلومات كرموا متفوقيهم

د. لي كالدويل يكرم طالبة متفوقةد. صباح قدومي وعميد الكلية يكرما أحد الطالب

الكونتيسة الشيماء ووالدتها

صورة تذكارية للمحتفى بهم

. . ويكرما طالبة

صورة جماعية إلحدى الطالبات وأسرتها
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جامعة  في  اإلعالم  قسم  نظم 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
من  تم  والذي   show reel عرض 
قسم  طلبة  أعمال  عرض  خالله 
أفالم قصيرة ورسوم  اإلعالم من 
إعالنية  وفواصل  متحركة 
وإنتاج  المواقع،  وتصميم 
األبعاد  ثالثية  تصاميم  واخراج 
والذي اشرف عليها الدكتور عالء 
المساعد  االستاذ  ابراهيم  الدين 
والذي  بالجامعة  االعالم  بقسم 

في  عمله  اثناء  تجربته  نقل 
شركة سونى لالفالم في الواليات 
شارك  والتي  االمريكية  المتحدة 
ضخمة  افالم  عمل  في  خاللها 
بوتر  وهاري  مان  سبيدر  مثل 
ونقل تجربته بشكل مبسط على 

االعمال التي قدمت في العرض .

في  أقيم  الذي  العرض  وكان 
العديد  قد شهد  الجامعة  مسرح 
المميزة  الطالبية  األعمال  من 

الوثائقي  الفيلم  أبرزها  جاء 
عبدالرحمن  الطالب  انتجه  الذي 
الخليفي والذي حاز على جائزة 
المركز االول في منتدى االعالمي 
للشباب في دول مجلس التعاون 
حيث   ،2011 عام  الخليجي 
على  الضوء  الفيلم  هذا  سلط 
واالحتفاالت  التحرير  ذكرى 
التي  الوطني  للعيد  السنوية 
لطلبة  الوطني  االتحاد  ينظمها  
المتحدة  المملكة  فرع  الكويت 

وإيرلندا، كما برز عمل “الشلحان 
:أسماء  للطالبات  والمسباح” 
العنزي،  وعواطف  الحوطي، 
الشواف، وجنان محمد،  وسفانه 
حيث تطرق هذا الفيلم إلى حياة 
بسرقة  قاما  فقيرين  شابين 
ببيعه  وقاموا  ثمين،  مسباح 
حتى أصبحوا أغنياء، لكن دارت 
إلى فقرهم  االيام عليهم فرجعوا 
 “ فيلم  عرض  تم  كما  القديم  
لولوة تصنع االبتسامة “ والذي 

تقوم  صغيرة  فتاة  قصة  تناول 
االطفال  على  الهدايا  بتوزيع 
المرضى وقد نال الفيلم االعجاب 
مشاهد   700 اكتر  شاهده  وقد 

على موقع اليوتيوب .

بتوزيع  العرض  واختتم 
على  التقديرية  الشهادات 
اإلعالم  قسم  وطالبات  طالب 
إلنتاجاتهم وابداعاتهم المميزة.

" Show reel"   لطلبة االعالم  جامعة الخليج نظمت عرض 

 في التكريم مع رئيس قسم اإلعالمعواطف العنزيحامد المانع
ً
د. عالء الدين مشاركا

صوفانا الشوافنوف بورسليأسماء الحوطي



جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  - العدد 21 - مايو 2012

CFA التجربة النهائية لالختبارات التحضيرية الختبار 
د. الصادي: البرنامج من أفضل البرامج المتاحة في الكويت وفي دول العالم

صرح طارق الحســـن مسؤول التطوير االداري في 
مركز التطوير المهني و التعليم المستمر في جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا

المحلل   – برنامج  في  التسجيل  بدء  المركز  أن 
المالي المعتمد   CFAوالذي يعتبر أحد أهم البرامج 
مجال  في  الموظف  و  الخريج  يعطي  والذي  الماليه 
و  األفكار  و  التوجهات  من  العديد  واالدارة  المال 
الدعم الالزم لتحقيق النجاحات الماليه المطلوبه في 

االقسام االداريه وعالم ادارة المال واألعمال
البرنامج  الجامعه محاضرات CFA في هذا  توفر 

اسبوعيا و لمدة أربع أيام من األحد الى األربعاء من 
6:00 ال 9:30 مساءا. يبدأ التسجيل في هذا البرنامج 
يوم األحد في تاريخ 6 مايو 2012 و يتوفر ذلك في 

مقاعد محدوده.
جامعة  من  المقدم  البرنامج  أن  الحسن  أكد  و 
أشهر  الخمسة  يقارب  ما  بمدة  يقدم  والذي  الخليج 
هو من أفضل البرامج المتاحه في دولة الكويت ودول 
العالم وذلك ألن الجامعه تقدم أعلى عدد ساعات من 
المحاضرات وورش العمل واالختبارات على االطالق, 
وذلك مقارنة بباقي األماكن التي توفر هذا البرنامج 
والذي ينعكس بااليجاب لمصلحة الطالب وبالتالي 

تحقيق هدف النجاح بهذه الشهاده بكل سهوله بعد 
اتباع خطط الخبراء في هذا البرنامج.

وأضاف الحسن أن مركز التطوير المهني والتعليم 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  في  المستمر 
يحرص على ان الخدمات المقدمه تكون على مستوى 
ستصل  المقدمه  البرامج  وأن  طلبتنا  تطلعات 
بالطالب الى الطموح والنتيجه المرجوه وخصوصا 
تلك التي تتطلب قيادة الطلبه لتحقيق نتائج مرتفعه 
هو  البرنامج  هذا  أن  علما  الدوليه  االختبارات  في 
واحد من البرامج الذي يقدم مرتين في العام و تبعا 

للمخطط الدولي في شهري يونيو ويناير

الثقافية  اللجنة  أعمال  سلسلة  في 

لرابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم و 

التكنولوجيا ، اختتمت الرابطة فعالية 

تحت  تطوعية  اجتماعية  ثقافية 

،حيث  التطوعي”  مسمى”االسبوع 

برابطة  الثقافية  اللجنة  رئيسة  ذكرت 

والتكنولوجيا  الخليج  جامعة  طلبة 

تعتبر  الفعالية  هذه  أن  الحمود  ديما 

الرابطة  حرصت  التي  الفعاليات  من 

معنى  لتحقيق  ذلك  و  تنظيمها  على 

جوانبه  ابراز  و  التطوعي  العمل 

حياة  في  أهميته  ومدى  االيجابية 

الطلبة و المجتمع ،حيث يعمل الطالب 

دون انتظار اي مقابل مادي.

الفعالية  هذه  ان  الحمود  واضافت 

تضمنت مشاركة كل من حمله” كان”  

وجمعية  السرطان   بمرض  للتوعيه 

الخرافي  مركز  و  االحمر  الهالل 

للمعاقين و مركز عبير 2 ومركز لوذان 

اضافة   . الشباب”لوياك”  النجازات 

بمرافق  العمل  الطلبة في  الى مشاركة 

من  عددا  توظيف  تم  حيث   . الجامعة 

ستاربكس  من  كل  في  الجامعه  طلبة 

مطعم  و  كافيه،  وكاريبو  كافيه، 

ترولي  كافيه،و  كافا  التسيمو،كوبا 

الجامعي  الحرم  في  الكائنين  ماركت 

لتحقيق  وذلك  يومان  لمدة  بمشرف 

الطالب  بين  الفعالة  التواصل  آلية 

التي  الصعوبات  ابراز  و  الزبون  و 

تواجه الموظفين في االماكن التي يتم 

التواصل بها مع الطلبة وغيرهم .

ووقدمت الحمود باقة شكر وعرفان 

التطوعي  االسبوع  في  شارك  من  لكل 

من خالل جهات تطوعية وغيرها كما 

التي وفرت  المطاعم  الى  الشكر  قدمت 

للطلبة الجو المناسب للعمل خاللها

االداري  التطوير  مسؤول  صرح 
والتعليم  المهني  التطوير  مركز  في 
للعلوم  الخليج  جامعة  في  المستمر 
والتكنولوجيا طارق الحســـن أن المركز 
المالي  التحليل  هيئة  مع  وبالتعاون 
قد    CFA Institute المعتمد  العالميه 
لالختبارات  النهائية  بالتجربة  قمنا 
العالمي   CFAالختبار التحضيرية 
في  الكويت  دولة  أستضافته  والذي 
 .2012-6-2 الموافق  الجمعه  يوم 
العام  لهذا  الثاني  االختبار  أن  علما 
االماراتيه  أبوظبي  مدينة  في  سيقام 
 2012 العالم  من  الثاني  النصف  في 
والموافق 1-12-2012 والتحضير لهذا 
الخليج  جامعة  في  سيتم  االختبار 
للعلوم والتكنولوجيا في دولة الكويت 

الحسن  وأضاف   ،2012-6-10 بتاريخ 
والتعليم  المهني  التطوير  مركز  أن 
يحرص  الخليج  جامعة  في  المستمر 
على  تكون  المقدمه  الخدمات  ان  على 
البرامج  وأن  مستوى تطلعات طلبتنا 
المقدمه ستصل بالطالب الى الطموح 
تلك  وخصوصا  المرجوة  والنتيجة 
لتحقيق  الطلبة  قيادة  تتطلب  التي 
نتائج مرتفعة في االختبارات الدوليه، 
من  واحد  هو  البرنامج  هذا  أن  علما 
العام  في  مرتين  يقدم  الذي  البرامج 
شهري  في  الدولي  للمخطط  تبعا  و 

يونيو ويناير.

حسن  الدكتور  أشرف  وقد 
المهني  التطوير  مركز  عميد  الصادي 

والتعليم المستمر في جامعة الخليج 
جامعة  طلبة  على  والتكنولوجيا 
قد  والذين  الجامعة  في  الخليج 
التدريبيه  محاضراتهم  على  حصلوا 
العالم 2012  أول خمسة أشهر من  في 
الصادي  حسن  دكتور  يد  على  وذلك 
بنفسه والعديد من نخبة االكاديميين 

والخبراء في نفس المجال.

حسن  الدكتور  أكد  جهته  ومن 
المهني  التطوير  مركز  عميد  الصادي 
و التعليم المستمر في جامعة الخليج 
أن البرنامج المقدم من جامعة الخليج 
الخمسة  يقارب  ما  بمدة  يقدم  والذي 
المتاحه  البرامج  أفضل  من  هو  أشهر 
في دولة الكويت ودول العالم وذلك ألن 

الجامعة تقدم أعلى 
وورش  المحاضرات  من  ساعات  عدد 
العمل واالختبارات على االطالق, وذلك 

توفر  التي  األماكن  بباقي  مقارنة 
هذا البرنامج والذي ينعكس بااليجاب 
تحقيق  وبالتالي  الطالب  لمصلحة 
بكل  الشهادة  بهذه  النجاح  هدف 
في  الخبراء  خطط  اتباع  بعد  سهولة 

هذا البرنامج.

الخليج  جامعة  أن  بالذكر  الجدير 
تخطت  قد  والتكنولوجيا  للعلوم 
  I ال  لشهادة  الناجحين  نسبة  حاجز 
لم  وبنسبة  العالم  دول  CFAفي جميع 
تقل عن %55 نجاح مقارنة بمتوسط 
%40 بكل دول العالم مما يعكس جودة 
المشرفين على هذا  كفاءة  و  البرنامج 
للعلوم  الخليج  بجامعة  البرنامج 

والتكنولوجيا. 

الدكتور حسن الصادي

بدء التسجيل ببرنامج المحلل المالي في مركز التعليم المستمر

رابطه الخليج تختتم اسبوعها التطوعي
طارق الحسن

ديما الحمود
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افتتاح المعرض الوظيفي الحادي عشر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

تزامنًا مع إحتفاالت الجامعة بعامها العاشر

شعيب  الدكتور  األستاذ  افتتح 

عبدالله شعيب رئيس جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا معرض الفرص 

مركز  مركز  يقيمه  الذي  الوظيفية 

المؤسسي  والتعاون  الخريجين 

شركة   32 بمشاركة  بالجامعة 

ومؤسسة من القطاعين الخاص والعام 

والخميس  األربعاء  يومي  وذلك خالل 

الجامعي  الحرم  في   2012 مايو   9-10

افتتاح  شهد  وقد  مشرف.  بمنطقة 

طلبة  من   
ً
مكثفا  

ً
حضورا المعرض 

تفاعلوا  الذين  وخريجيها  الجامعة 

الشركات  ممثلي  مع  كبير  بشكل 

والمؤسسات المشاركة.

الحارس  أسامة  الدكتور  أكد  وقد 

والتعاون  الخريجين  مركز  مدير 

المنظمة  اللجنة  ورئيس  المؤسسي 

للمعرض أننا في GUST   نحرص كل 

الحرص على تأهيل طلبتنا وإعدادهم 

ومتابعتهم  بقوة  العمل  سوق  لدخول 

تقديم  خالل  من  التخرج  بعد 

مجموعة متنوعة من خدمات اإلرشاد 

تساهم  والتى  والتطويرالمهني 

ولدعم  لهم،  النجاح  سبل  بتوفير 

المؤسسات  رفد  في  الجامعة  رسالة 

الوطنية في القطاعين العام والخاص 

بالموارد البشرية المؤهلة والتي تلبي 

مختلف احتياجات أعمالها.

بالعالقة  الحارس  د.  وأشاد 

الخليج  جامعة  تربط  التي  المتميزة 

مركز  من خالل  والتكنولوجيا  للعلوم 

المؤسسي  والتعاون  الخريجين 

وأهمية  والعام  الخاص  بالقطاعين 

اإلتصال  قنوات  فتح  في  العالقة  هذه 

العمل  وجهات  الخريجين  بين 

وتفعيل  الوظيفية،  للفرص  المقدمة 

بدورها  القيام  في  الجامعة  جهود 

تبني  خالل  من  المجتمع  خدمة  في 

استراتيجيات وآليات لتنمية الكفاءات 

العمل.  سوق  حاجات  وفق  الوطنية 

من  نقوم  أننا  الحارس  د.  وأوضح 

والتعاون  الخريجين  مركز  خالل 

المؤسسي باستثمار عالقتنا الوطيدة 

لتوفير  والعام  الخاص  القطاعين  مع 

الذين  الجامعة  لخريجي  العمل  فرص 

الفصل  نهاية  حتى  عددهم  وصل 

طالب   1970 إلى  السابق  الدراسي 

بكبريات  معظمهم  إلتحق  وطالبة 

الخاصة  والمؤسسات  الشركات 

إلى  إضافة  وخارجها  الكويت  داخل 

مؤسسات القطاع العام. 

في جامعة  أننا  د.الحارس  وأضاف 

نؤمن  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 

الشباب  دعم  في  اإلستمرار  بضرورة 

وفتح سبل التدريب والتطوير أمامهم 

وإعدادهم للعمل في المستقبل، ونقوم 

من خالل شراكتنا مع القطاعين العام 

والخاص بتوفير فرص العمل الجزئي 

الجامعة  لطلبة  الميداني  والتدريب 

أثناء دراستهم. 

الحارس  الدكتور  تقدم   
ً
وأخيرا

للمؤسسات  والتقدير  بالشكر 

المتواصل  دعمهم  على  المشاركة 

معنا  التعاون  على  وحرصهم 

بالتدريب  يتعلق  فيما  والتنسيق 

الفرص  وتوفير  للطلبة  الميداني 

أو  الدراسة  أثناء  سواء  لهم  الوظيفية 

بعد التخرج.، وخص بالذكر الشركات 

الكويت  بنك  رأسها  وعلى  الراعية 

لرعايتهما  الخليج  وبنك  الوطني    

لإلتصاالت  والوطنية  البالتينية 

والشركة الكويتية لتطويرالمشروعات 

الصغيرة ورابطة طلبة جامعة الخليج  

األهلي  والبنك  الذهبية،  لرعايتهم 

ومبادر  ويونغ  وإرنست  المتحد 

لرعايتهم  واإلستشارات  للخدمات 

للرعاية  األنباء  وجريدة  الفضية، 

اإلعالمية.

رئيس الجامعة في جناح البنك الوطني

.. وفي جناح بنك الخليج

صورة تذكارية مع مسؤولي لوياك أ.د. شعيب يدون كلمة بالمناسبة
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برعاية الدكتور عبد الرحمن صالح املحيالن

جامعة الخليج نظمت املعرض السنوي الحادي عشرللرسم واملوسيقى
تــحــت رعــايــة رئــيــس مجلس األمـــنـــاء الــدكــتــور عبد 

الــرحــمــن الــمــحــيــالن أقــامــت عــمــادة شــــؤون الــطــلــبــة في 

جــامــعــة الــخــلــيــج لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــرض 

الــســنــوي الـــحـــادي عــشــرلــلــنــشــاط الــفــنــي والــمــوســيــقــي 

نائب  أفتتحه  والـــذي  م   2012-2011 االكــاديــمــي  للعام 

في  القدومي  د.صــبــاح  االكاديمية   للخدمات  الرئيس 

الجامعة  والــذي ضم العديد من االبداعات والمواهب 

الطالبية في فن التشكيل والرسم، باالضافة الى العزف 

الموسيقي .

وكـــــــان الـــمـــعـــرض والـــحـــفـــل الـــمـــوســـيـــقـــي قــــد شــهــد 

حضور رئيس مجلس األمناء بالجامعة د.عبدالرحمن 

العجمي،  د.مــســفــر  الطلبة  الــمــحــيــالن، وعــمــيــد شـــؤون 

ومسؤول  الكندري  د.عــلــي  والتسجيل  القبول  وعميد 

والـــذي حظي  الله  الطالبية منصور عصمت  الــشــؤون 

باقبال طالبي مميز، برهن على مدى قيمة االبداعات 

الموجودة .

وأوضح نائب رئيس الجامعة للخدمات االكاديمية 

د.صــــبــــاح الـــقـــدومـــي ان مـــعـــرض الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 

والموسيقية هو رسالة تطلقها جامعة الخليج لتنمية 

الــطــالــب ومـــواهـــبـــه، مـــؤكـــدا عــلــى ان دور الــجــامــعــة ال 

يقتصر على الجانب االكاديمي فقط، بل يشمل تطوير 

الطالب بشكل كامل خالل االربع سنوات التي يقضيها 

في الجامعة حتى يتخرج.

متاحة  المعرض  فــي  المشاركة  أن  د.قــدومــي  ولفت 

للجميع، وان انشطة الرسم والموسيقى تستقبل  طوال 

والموسيقية  الفنية  الــمــواهــب  جميع  الــدراســي  الــعــام 

لكى يمارس فيها الطلبة هوايتهم، بشرط أال تتعارض 

مع دراستهم داخل الجامعة.

وأضــــــاف د. قـــدومـــي إن الـــمـــعـــرض يــمــنــح الــطــالب 

والطالبات الفرصة المميزة البراز مواهبهم وابداعاته،, 

حــيــث شــاهــدنــا الــكــثــيــر مــن االبـــداعـــات الــطــالبــيــة التي 

الجانب ودعمها  الجامعة في هــذا  اهتمام  مــدى  تبين 

لطلبتها، كما ان الجامعة تطمح ان تدعم هذا النشاط 

وتجهيز  والمكانية  المالية  الناحية  مــن  اكــبــر  بشكل 

المختبرات بكل ما تحتاجه من مواد الخام

االكاديمية د.صباح  الرئيس للخدمات  وبين نائب 

قدومي  أن للمعرض دور كبير في إظهار المواهب لدى 

الطلبة، فالمعرض يضم مجموعة من اللوحات الفنية 

في غاية الروعة والجمال بشهادة المختصين في ذلك. 

المعرض  المشاركة في  اللوحات  أن جميع  وأشــارالــى 

مـــن أبـــــداع الــطــلــبــة، مــشــيــرا الـــى أن الــكــثــيــر مـــن الطلبة 

يــهــدون الــجــامــعــة بــعــض لــوحــاتــهــم،والــجــامــعــة تهدي 

بعضها إلى الشخصيات الرسمية التي تزور الجامعة 

وكـــذلـــك  الـــســـفـــارات الـــمـــوجـــودة فـــي الـــبـــالد، لــلــتــرويــج 

إلبداعات هؤالء الطلبة من ابناء الجامعة .

والــغــنــائــي تشجيعا   الموسيقي  الــحــفــل  وقـــد شــهــد 

وتجاوبا من الحضور بما تخلله من عزف وغناء القى 

النهار  اغنية وطن  الحضور وخاصة  اقباال كبيرا من 

الجامعة من  ، كما استمتع الحضور بما قدمته فرقة 

مــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة مـــن الـــتـــراث الــكــويــتــي والــطــرب 

الـــعـــربـــي االصــــيــــل والــــعــــزف عـــلـــى االالت الــمــوســيــقــيــة 

المتنوعة  من طلبة الجامعة  .

د. صباح قدومي يفتتح المعرضجانب من لوحات الطلبة

طالبة مزهوة برسوماتها

طالبة تشرح لوحاتها

يستمع لشرح إحدى الطالبات..

لحظة عزف النشيد الوطني الفرقة الموسيقية في الحفلة حضور الحفل الموسيقي


