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 GUSTأعلنت عن تعيين رئيس جديد لها
البروفيسور دونالد بيتس الرئيس الرابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
أعلنت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا عن تعين رئيس الجامعة
الجديد وهو شخصية أكاديمية
جامعية مرموقة تحظى بتقدير عالمي
كبير وهو األستاذ الدكتور دونالد
بيتس المتخصص في مجال إدارة
األعمال كرئيس للجامعة .
وكان مجلس أمناء الجامعة قد
اجتمع في  4يونيو الماضي لعرض
التوصية والتي جاءت باإلجماع من
لجنة البحث الرئاسية وانتخبت
الرئيس الرابع للجامعة  .وأجمع
مجلس األمناء في مرسوم التعيين
إلى أن الدكتور دونالد بيتس صاحب
السجل الحافل الذي يزخر بالمهارات
والمعرفة والقيادة  ،والفهم الواعي
للقيم وتطلعات الجامعة كمؤسسة
ً
أكاديمية حديثة يجعله حال مثاليا
لتلبية طموحات جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا  .ووصل دكتور
بيتس إلى جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في سبتمبر الماضي
وتولى مهام الرئاسة.
وبعد اإلعالن عن أسم االستاذ
الدكتور دونالد بيتس كرئيس رابع
للجامعة أكد رئيس مجلس األمناء
الدكتور عبدالرحمن المحيالن بأن
الجامعة سوف تحتضن الرئيس
الجديد للجامعة وتتكاتف معه في

سعيها الدؤوب للعمل معا لمواجهة
التحديات واغتنام الفرص العظيمة في
العقد القادم لدعم مسيرة الجامعة إلى
األمام .
هذا وقد تقلد ا.د .بيتس عمادة كلية
إدارة األعمال في جامعة هيوستن ،
داون تاون في الفترة من ()2005-2013
ً
 ،كما كان عميدا لكلية إدارة األعمال
واالقتصاد ،بجامعة اإلمارات العربية
المتحدة فيما بين عامي ()2002-2005
ً
 ،وعمل أيضا كعميد لكلية إدارة
األعمال واإلدارة العامة ،بجامعة والية
كاليفورنيا ،دومينغيز هيلز بين عامي
ً
( ،)1998-2002وشغل أيضا منصب
عميد كلية إدارة األعمال ،جامعة والية
إنديانا بين األعوام ( )1995-1998وعمل
كعميد لكلية إدارة األعمال واالقتصاد،
جامعة الفيرن ،الفيرن (.)1995 - 1993
وحصل على شهادة البكالوريوس
في إدارة األعمال من جامعة والية
إنديانا عام ( ،)1966وعلى درجة
الماجستير في إدارة األعمال من نفس
جامعة في عام ( )1968وفي عام ()1974
حصل على درجة الدكتوراه في إدارة
األعمال من جامعة والية أركنساس.
كما يتمتع بخبرة واسعة في األعمال
النظرية وتطبيقاتها العملية ،ولديه
باع طويل في اإلدارة الجامعية .وشارك

في تأليف ثالثة كتب في مجال اإلدارة
اإلستراتيجية ،وقد تم نشرها في العديد
من مجالت اإلدارة اإلستراتيجية،
بما في ذلك :مجلة تخطيط المدى
الطويل ،ومجلة اإلدارة العامة ،ومجلة
االستشارات .وتضم أبحاثه العديد من
األوراق والعروض التقديمية التي تقدم
في المؤتمرات األكاديمية المرموقة.
ونتيجة لألبحاث التطبيقية لدكتور
بيتس تقوم مؤسسات مثل :أركو،
برونزويك ،وسيتي كورب ،كوكا كوال،
ميركوري مارين ،قوارب سي راي،
زيبكو ،وزينيث ،بدعوته بصورة
ً
متكررة طلبا لالستشارة األمر الذي
يتطلب السفر إلى العديد من البلدان،
بما في ذلك :أيرلندا ،بلجيكا ،المملكة
المتحدة ،أستراليا ،الصين ،اليونان،
تركيا ،الفلبين ،واإلمارات العربية
المتحدة.
وقد اعترفت الجامعات المختلفة
التي عمل بها وشارك فيها وكذلك
الطلبة والمنظمات المدنية التي أشرف
عليها بالتزام دكتور دونالد بيتس
في تقدم التعليم العالي واالكاديمي
من خالل منحه العديد من الجوائز
والتقدير لجهوده الكبيرة فيها ،
بما في ذلك جائزة مقاطعة اورانج
للمواطن المتميز ،وجائزة عمدة
تير هوت للخدمة المتميزة  .ويفخر
بكونه من تكساس حيث نشأ في غرب

والية تكساس  ،وتم تكريمه لخدمته
في وظيفته األخيرة في موطن رأسه .
والدكتور دونالد بيتس متزوج ولديه
ثالثة أوالد  ،هما ولدان وبنت.
واستجابت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا  ،كأول جامعة خاصة
في دولة الكويت  ،للحاجة المتزايدة
لنموذج التعليم الجامعي األمريكي
المعتمد والذي يمنح شهادات جامعية
ً
ضمن بيئة الكويت وانطالقا من
ثقافتها اإلسالمية توازي في جودتها
الجامعات العالمية المرموقة األخرى
 .وفي عام  2008انتقلت جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا إلى
ً
حرم جامعي تم تشيده مؤخرا كمرفق
تعليمي مدعم بتكنولوجيا المعلومات
الحديثة ويدار وفق منهج “نحن نهتم”
لتوفير االحتياجات الفردية لتعليم
وتعلم الطلبة في المرحلة الجامعية.
وقد وصل هذا المرفق إلى أقصى
حد للطالب الذين يمكن استيعابهم
فيه وهم  3,400طالب و 150عضو
من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين
والحاصلين على تعليم دولي  .وخالل
العام الدراسي الماضي حصلت جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا على
االعتماد الكامل لبرنامجها التأسيسي
الخاص باللغة اإلنجليزية من المركز
األمريكي للدراسات  .وسيشهد
البرنامج الذي بموجبة تمنح شهادات
جامعية متخصصة في تخصص إدارة

رئيس التحرير
د.مسعود أسد

مدير التحرير
مجاهد عابدين

سكرتير التحرير

وبهذا الصدد عبرت  GUSTعن خالص شكرها
وتقديرها للدكتور روبرت كوك الذي قدم جهدا
مميزا ساهم في تقدم ونمو الجامعة ،متمنية في
الوقت ذاته أن يكمل الدكتور غسان عواد المسيرة
في تطوير الجانب األكاديمي في الجامعة لتستمر
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وتؤكد على
مضيها قدما نحو تحقيق النمو والتطور في
الجانبالتعليمي.
جدير بالذكر أن البروفيسور غسان عواد كان
قد سبق له رئاسة جامعة ولونغونغ بدبي ،وأيضا
كان نائبا للرئيس لألبحاث واإلبداع وعميدا لكلية
العلوم والتكنولوجيا في جامعة سالفورد في
المملكة المتحدة في وقت سابق.

جوان العبدالجليل
علي الفضلي
سارة شرارة
روان الشريف
لينا أريكات

وتسعى جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا العتماد برنامج علوم
الكمبيوتر من قبل لجنة اعتماد
الهندسة من مجلس اعتماد الهندسة
والتكنولوجيا والذي كان من المقرر
زيارة الموقع في عام . 2013
ومن الجدير بالذكر أن خبرة دكتور
دونالد بيتس وبمناسبة توليه مهام
إدارة الجامعة من شأنها أن تخدم
الجامعة بشكل جيد للغاية في سبيل
ً
تحقيق هذه الجهود خصوصا وأن
الجامعة تسعى جاهدة الفتتاح كلية
للهندسة.

الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

في العمل اإلداري وقيادة الجامعة نحو التطور
والنجاح.

هيئة التحرير

والتكنولوجيا زيارة اعتماد مبدئية
في العام الجامعي  2013-2014من قبل
جمعية تطوير كليات إدارة األعمال
المعروفة كجهة اعتماد متميزة لبرامج
إدارة األعمال في جميع أنحاء العالم .

تعيين الدكتورة رغد الكاظمي
عميدة لشؤون الطلبة

تعيين البروفيسور غسان عواد
نائبا لرئيس الجامعة للشؤون االكاديمية

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا عن
تعيينها للبروفيسور غسان عواد نائبا للرئيس
للشؤون األكاديمية ،وذلك خلفا للدكتور روبرت
كوك الذي انتهت مدة عمله مؤخرا ،وأوضحت
الجامعة في بيان لها أنها دائما ما تحرص على
استقطاب الكفاءات في مختلف أقسامها وإداراتها،
ملتزمة بذلك بمعايير الجودة التي تقدمها السيما

األعمال من جامعة الخليج للعلوم

يذكر أن الدكتورة رغد الكاظمي حاصلة
على درجة البكالوريوس من كلية الطب
(الطب والجراحة) بجامعة الكويت عام
 ،1998كما حصلت على الزمالة في الكلية
الملكية لألطباء النفسيين عام  ،2005وهي
أيضا عضو في المجلس الطبي العام في
المملكة المتحدة ،كما عملت كمدير طبي
واستشارية نفسية في عيادة  09في الكويت.
للعلوم
الخليج
جامعة
أعلنت
والتكنولوجيا عن تعيينها للدكتورة رغد
الكاظمي عميدة للشؤون الطالبية ،وذلك
لما تملكه الكاظمي من خبرة مميزة خالل
مسيرتها األكاديمية وعملها اإلداري،
متمنية لها كل التوفيق للمضي قدما نحو
المزيد من التقدم والتطور المستمر لجامعة

تصوير

أحمد عباس علي
ثنيان وليد الرشود

للمراسالت
تلفون25307000 :
داخلي7273 :

البريد اإللكتروني:
gusttimes@gust.edu.kw

نور يعقوب
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وكانت الكاظمي قد شغلت في وقت سابق
منصب العميد المساعد للشؤون الطالبية
ومديرة قسم التسويق في الكلية األسترالية
في الكويت ،وكان لها الدور الكبير في
المساهمة بتطوير العملية التعليمية
واالكاديمية في الكلية.

تقدم  GUSTالمنح الدراسية لشهادتي
الماجستير والدكتوراة
أعلن مكتب جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا الدولي لطالبها
وخريجي الجامعة الكويتيون عن
منحهم الفرصة للتقديم على بعثة
شهادة الماجستير في تدريس اللغة
االنجليزية لمتحدثي اللغات االخرى
وكذلك منحة الماجسير والدكتوراة
في تخصص ادارة االعمال في احدى
الجامعات الدولية الموصى بها من قبل
هيئة التعليم العالي بالكويت .
وأكدت منسقة البرامج الدولية
بادارة الشؤون االكاديمية في GUST
رنوة عدلي بسيسو أن الهدف من توفير
هذه البعثات هو جودة التعليم المؤدي
الى الحصول على الشهادات العليا من
قبل الطلبة الذين اثبتو جدارتهم في
مشوارهم التعليمي ،وكل من يريد ان
يترك بصمة ايجابية في  GUSTوفي
المجتمع ككل .
وأضافت بسيسو “هذه فرصة
ممتازة للخريجين الذين يطمحون
لالرتقاء بمستواهم التعليمي مشيرة
أننا نسعى دائما البراز وتوفير الفرص
لطالبنا وخريجينا ،لتعزيز خبرتهم
التعليمية ،وتجهيزهم اكاديميا
واجتماعيا لمستقبلهم وحياتهم
المهنية.

طلبة اللغة االنجليزية يستمتعون بفرصة لممارسة دراساتهم
وفق منهج معترف به عالميا

من جهدنا المبذول لتحقيق غاياتنا
التي حققناها مؤخرا .

واللوائح قد وضعت لتحديد طريقة
التقدم بالطلب وان يكون الطالب قد
تخرج بمعدل 3.5عند اتمام البعثة
الخاريجية بنجاح  ،وتدعو GUST
الخريجين مراجعتها واختيار القسم
المراد التقدم للدراسة فيه .
وقالت بسيسو تسعى  GUSTلمنح
طالبها وخريجيها االدوات الالزمة
للنجاح داخل اسوارها وخارجها .
مؤمنين بقدرة طلبنا وانجازاتهم ،
ولهذا نحن في غاية الحماس لمنحهم
هذه الفرصة ليبرزوا مواهبهم وقدراتهم
للعالم اجمع
ودعت بسيسو الراغبين للحصول
على المنح الدراسية للحصول على
الماجستير والدكتوراة التقدم بطلب
من خالل مكتب  GUSTالدولي ،غرفة
 W1-102حتى تاريخ  31ديسمبر
 .2013وباستطاعة الراغبين في التقدم
الحصول على الطلب على الموقع
www.gust.edu.kw

وقالت تتضمن البعثات الدراسية
دفع االقساط  ،وتامين طبي طوال
الفترة الدراسية ،وكذلك دعم شهري
للمستلزمات الدراسية ،وتذكرة سفر.
علما بإن الدعم المالي قد يتبدل في
حالة الطالب المتزوجين.
وأشارت بسيسو ونظرا للطبيعة
التنافسية في هذه البعثات الدراسية
فإن بعض القوانين والمتطلبات

بعد الحصول على االعتماد العالمي

رنوة بسيسو

حصلت وحدة اللغة االنجليزية
التأسيسية بجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا على االعتراف العالمي
لمدة  ٥أعوام من برنامج لجنة اللغة
االنجليزية المكثفة المعتمد من ال
( )CEAفي الواليات المتحدة والذي
يقوم بتوفير أفضل الوسائل لتحسين
مستوى تعليم اللغة االنجليزية وفق
المعايير العالمية المعروفة .
وقد بدأ فريق  GUSTعملية االعتماد
في عام  ٢٠١١بقيادة مديرة البرنامج
التأسيسي مارغريت كومز والتي
ً
ً
تطلبت جهدا كبيرا ،وعمل جماعي
كبير ،والتزام تام بدأ في جميع مراحل
ً
الجامعة والعمل معا على تحسين
اإلجراءات المتبعة و تحسين بعض
جوانب البرنامج ومتطلبات المناهج
الدراسية .
وأكدت مديرة البرنامج مارغريت
كومز أن رحلة العامين والتي بدأنا
خالتلها السعي للحصول على
البرنامج “ كانت بالنسبة لنا عملية

طويلة تم التخطيط لها وتنفيذها
بعناية “..وكان البد من التغيير
وتعديل التقنيات من أجل أن نتجاوز
ونحقق متطلبات وتوقعات اللجنة
العليا لتقيم البرنامج الذي نسعي
اليه .
واضافت كومز لقد غيرنا طريقة
عمل البرنامج ولم تكن العملية سهلة
“ كان علينا في  GUSTالقيام بزيارة
الموقع الذي صممته  CEAلتحسين
وضمان جودة البرنامج وكانت زيارة
الموقع من العوامل الرئيسية التي
حددت القرار النهائي  ،وبذل فريق
 GUSTجهد كبيرمن النقد الذاتي خالل
العامين الماضيين للتأكد بأننا نسير
بسالسة ووفق خطة مدروسة تحقق
لنا مانسعى اليه  .وأخذ األمر الكثير
من العمل الجماعي والتعاون بين
الموظفين وأعضاء هيئة التدريس
والطلبة حتى يتم  ،وفي النهاية نعتقد
أننا جميعا قد نجحنا عندما نرى
ونجني الفوائد التي حصلنا عليها

د .يونج ثافت قدم أبحاثه في مؤتمر نيويورك
قدم الباحث في قسم االقتصاد
والتمويل في كلية إدارة األعمال في
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
االستاذ المساعد تاي يونج ثافت،
قدم أبحاثه العلمية في مؤتمر جمعية
اإلقتصاد الشرقي في نيويورك والتي
شملت  :بحثه حول “ المجتمع
إمالة األرض ومنح حق التصويت
االجتماعية”
وأدلة من التجربة الميدانية في
أفريقيا ويعرض النتائج من تجربة
إمالة األراضي في اختبار حوالي
 60مجتمعا محليا في ليبيريا
وموزمبيق ،وأوغندا ،وحوالي2500
من نتائج الدراسات التي اجريت على
األسر هناك.
وسيتم توسيع نطاق التجربة

ورصدها على مدى السنوات ال 10
المقبلة أو نحو ذلك من قبل البنك
الدولي.
وكان البروفيسور الذي ساعد
الدكتور يونج ثافت في التاليف
شدد على أهمية هذه المشكلة في
افتتاحية له في صحيفة نيويورك
تايمز :الكثير منهم يمكن أن يفقدوا
منازلهم ،مزارعهم ،مقابرهم والمواقع
المقدسة ،وكذلك موارد الغابات
والمياه التي يعتمدون عليها من أجل
البقاء .
 GUSTتشجع بإستمرار و تدعم
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
للتعاون مع المؤسسات الدولية و
الدكاترة لمواصلة التطوير البحوث.
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وأشارت مديرة البرنامج مارغريت
ً
كومز الى انه كان الجواب واضحا
لنا عندما يتعلق األمر بنجاحنا في
الحصول على االعتماد والذي نريد من
خالله أن نعطي طلبتنا أعلى مستوى
من تعليم اللغة اإلنجليزية في الكويت
وفي المنطقة  ،لذا سنستمر دائما في
السعي لتحسين برامجنا والتنسيق
والبحث المستمرلمواكبة الجديد في
مجالنا لدى كافة األوساط التعليمية
محليا ودوليا مؤكدة ان حصولنا
على هذا االعتماد يمثل أعلى مستوى
من التصنيف العالمي الذي يمكن
منحه في اللغة اإلنجليزية  ،النه
برنامج كبير ويناسب معايير الCEA
ً
 .وقد كان هذا تحديا لنا إليجاد طريقة
أفضل لخدمة طلبتنا وهو تأكيد دائم
على أن مسؤوليتنا هي تحسين
نوعية التعليم وتوفير الفرص
التعليمية المناسبة لنا في مجتمع
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
.
وقالت كومز اآلن أنتهت الرحلة
والتطبيق قد بدأ بعد أن تم الحصول
على هذا االعتماد العالمي  ،وأود
أن أؤكد لكم أننا لن نتوقف عند
هذا الحد  ..وهذا االعتماد هو بداية
عملية مستمرة و فريق جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا يتابع
كل جديد في العالم من أجل االرتقاء
ببرامجنا بكل سرور وسعي داؤوب
لضمان التطوير المستمر والتقدم في
برامجها .

الفصل الصيفي في عيون الطلبة

حسين حــمدان  :الدراسة يوميا و التركيز مع الدكاترة .
رانيا أبو الدبسة :نختار المواد الصعبة في الفصل الصيفي
محمد كوجان  :اختار المادة التي تفتح لي مواد التخصص .جورجــينـا  :توفر لي الجامعة وسائل ترفيه عديدة.
مهند النجدي  :اهتمام الدكاترة لنا واضح في مساعدتهم لنا .بتول عبيســي  :أخذ الفصل الصيفي حسب الدكاترة و المواد.
أحمد كوجـان  :الفصل الصيفي يسرع التخرج بمدة أقل وأسرع .نور العربانــي  :اقضي اوقات فراغي في النادي الرياضي.
زهير القحــف  :أخذ الفصل الصيفي لتعويض ما فات من الدراسة.
حول الفصل الصيفي اجرينا تحقيقا سريعا
نستطلع فيه اراء الطلبة حول مايقدم فيه وماتقدمه
لهم الجامعة اثناء تلك الفترة  ،تجولنا بينهم ،
منهم من أيد الدراسة في الفصل الصيفي و منهم
من رائها عامال مساعدا في انهاء الفترة الدراسية
الجامعية  ،حول هذا الموضوع اجرينا تلك اللقاءات
و التي جاءت على النحو التالي:
في البداية التقينا مع رانيا زاهي حسين أبو
دبسة و التي أكدت
أنالفصلالصيفي
سهل و مدته
قصيرة والدكاترة
يساعدوننا على
التحصيلاألفضل
و ينصحوننا أن
نأخذ فيه المواد
الصعبة.
رانيا زاهي
و أضافت رانيا ان الدكاترة يبذلون كل الجهد
معنا مما يسهل المادة في هذا الفصل ،مشيرة إلى
أن الدراسة في الفصل الصيفي نختار فيه المواد
الصعبة حتى ننتهي منها و التي تفتح لنا افاق
نحو التقدم في دراستنا و االنتهاء منها بشكل
إيجابي.
وقالت أن الفصل الصيفي يساعدنا بالتأكيد
على سرعة األنتهاء من فترة الدراسة الجامعية
حتى يتسنى لنا اإلنطالق لما بعد التخرج في
وظائفنا.
وأوضحت رانيا أن النادي الرياضي يوفر لنا
وسائل الترفيه كاالالت الرياضة المسلية و التي
تساعد على الرشاقة  ،كما يوجد بعض النوادي
االخرى التي قامت بتوفير وسائل الترفيه لنا و
المشاركاتاإليجابيةالتيتفيدالطلبة.
وقالت أنني في أوقات الفراغ الطويلة اقضيها
في حمام السباحة وعندما يتوفر لي وقت فراغ
لمدة قصيرة احاول قضائه في صالة األلعاب ،
وأوضحت أن الجامعة توفر لنا الخزانات التي من
خاللها نستطيع حفظ أغراضنا الشخصية وهي
مؤمنة بحماية جيدة .
توفر لنا وسائل الترفية
أما محمد كوجان فقال أنني أأخذ الفصل
الصيفي إلنهاء
أكبر عدد ممكن
من المواد الصعبة
وأيضا لتسريع
التخرج ،وانني
المادة
اختار
الدراسية التي
تفتح لي مواد
التخصص و من
محمد كوجان

جانب اخر اختار المواد من حيث صعوبتها.
ولفت محمد ألى ان بعض الدكاترة تجد فيهم
اإلهتمام في فصل الصيف أكثر من باقي الفصول
األخرى في التدريس ،مؤكدا أنه يكثف في عدد
ساعات الدراسة و يدرس بشكل متواصل كل يوم،
وقال أن الفصل الصيفي يقلص من عدد سنوات
التخرج .
وختم قائال أن الجامعة توفر لي وسائل الترفيه
التي اقضي بها فراغي كصالة األلعاب و المسبح.
و أشار انه يقضي أوقات الفراغ في لعب تنس
الطاولة و عند الشعور بالملل يذهب إلى صالة كرة
السلة.
وقال أن الجامعة توفر لي خزائن لحماية
أغراضي الشخصية و منها مالبسي الرياضية .
التركيزبوقتالمحاضرات
وقال مهند
النجدي أنني أأخذ
الفصل الصيفي
لكي انتهي في مدة
أسرع من سنوات
الدراسة الجامعية
لكي ارفع من
معدلي ،واختار
المواد من حيث
مهند النجدي
صعوبتها والتي تفتح له مواد التخصص ،وان
وقت المواد يكون مناسب له حيث تبدأ الدراسة فيه
من الحادية عشر.
واضاف أن هناك اهتمام من قبل الدكاترة في
الفصل الصيفي النهم يحاولون مساعدتنا أكثر
مما يجب و تابع قوله أنه يجب الدراسة بشكل
يومي و التركيز بوقت المحاضرات هو أساس كل
نجاح  .مؤكدا أن الفصل الصيفي يقلص من عدد
سنوات الدراسة  .وأضاف أن جامعة الخليج للعلوم
و التكنولوجيا توفر لنا وسائل الترفيه كالنادي
الرياضي وحمام السباحة و ملعب كرة القدم ،
واقضي أوقات فراغي في صالة التمارين الرياضية
والجامعة توفر لنا الخزائن التي تحمي أغراضي
الشخصية كالحاسوب الشخصي و مذاكرات
الدراسة.
مدة اقصر وتنتهي أسرع
واكد أحمد كوجان أن مدة الفصل الصيفي
تكون قصيرة و بنفس الوقت تكون أسرع و
أيضا ألنهي عدد
سنوات الدراسة
الجامعية بشكل
أسرع .
وقال انني
اختار موادي من
حيث صعوبتها
الن مدة الفصل
تكون أقصر و
أحمد كوجان

تنتهي أسرع و يكون المجهود أقل في فصل
الصيف  ،وأن الدكاترة في الصيف يهتمون كثيرا
بطالب و يكون تدريسهم أسرع .
و بدوره قال أحمد أنني ادرس المادة أكثر من
ساعتين في اليوم و الدراسة يوميا.
أن الفصل الصيفي يسرع التخرج و يمكننا أخذ
مواد أكثر بمدة أقل و اسرع.
وأضاف أنني اقضي وقت فراغي القصيرة في
لعب تنس الطاولة  ،و أقضي أوقات فراغي الطويلة
في حمام السباحة.
و ختتم قوله أن الجامعة توفر لي خزائن يمكن
أن احمي فيها أغراضي الشخصية .
أرفع معدلي
وقال حسين حمدان أنني أأخذ الفصل الصيفي
لكي انتهي أسرع من الدراسة الجامعية حتى أرفع
معدلي  ،تحسن من معدلي في وأنني افضل أخذ
المواد الصعبة لكي اتخلص منها بشكل أسرع و
أيضا لتفتح لي
مواد التخصص.
كما يوجد اهتمام
كافي من الدكاترة
في فصل الصيف
وايضا يراعون
الضغط الدراسي
علينا  ،وانني
حسين حمدان
احاول الدراسة
يوميا قدر المسطتاع و التركيز مع الدكاترة في
الصف .ألن الفصل الصيفي يقلل من عدد سنوات
الدراسة و يسرع التخرج.
وختم بقوله ان الجامعة توفر لي وسائل
الترفيه بكل أشكالها .وأنني اقضي معظم وقتي في
صالة كرة السلة  ،والجامعة وفرت لنا خزائن في
الجامعة التي من خاللها أستطيع حماية أغراضي
الشخصية و التي ال يمكن فتحها إال بوجود الكرت
الشخصي .
تعويضمافاتني
أكدت جورجينا مرعشلي أنني ئأخذ الفصل
الصيفيلتعويضمافاتنيمنالدراسةولتقليص
عدد سنوات الدراسة الجامعية.
و أنها تأخذ مواد الصيف على حسب الدكاترة
المتواجدين،
و أن هناك
اهتمام كبير من
جهة الدكاترة
تجاه الطلبة حيث
أنهم يحاولون
جهدا إعطائنا كل
المعلومات بوقت
أسرع و أقل و
أيضا يساعدوننا
جورجينا مرعشلي

جدا بالشرح.
و أن يجب التركيز خالل الشرح بالصف و حل
الواجبات كل يوم و أيضا الدراسة يوميا.
و بينت أن الفصل الصيفي يقلل عدد سنوات
والتخرجالمبكر.
و ختمت قولها أن جامعة الخليج للعلوم و
التكنولوجيا توفر لها وسائل الترفيه بأكملها
كالنادي الرياضي ،و أنها تقضي وقت الفراغ في
لعب تنس الطاولة.
و أن جامعة توفر لها خزائن التي تحمي
أغراضها الشخصية ك المالبس النادي الرياضي.
أتخلص من المواد الصعبة
وقالت رلى نضر أنني أخذ الفصل الصيفي
حتى اتخلص من المواد الصعبة ولكي انهي أكبر
عدد من مواد
تخصص،وقد
سألت زمالئي
حتى أستفيد من
خبراتهم السابقة
في إختيار المواد
األنسب  .و أقدم
الشكرالىالدكاترة
يراعون
ألنهم
رلى نضر
الضغط في الدراسة الصيفية و يحاولون توصيل
المعلومات بطريقة أسهل و أوضح.
و أضافت أنها تحاول جاهدة الدراسة يوميا و
التركيز من خالل الصف مع الدكاترة ،الن الفصل
الصيفي يقلل من عدد سنوات الدراسة و سرعة
التخرج.
و ختمت قولها أن الجامعة توفر نشاطات
رياضية متنوعة ككرة السلة وغيرها من االلعاب
في الحرم الجامعي .
وأنني أقضي أوقات فراغي في النادي الرياضي
وإذا وجد وقت فراغ أطول أقضيه في حمام
السباحة،وأنجامعةالخليجللعلوموالتكنولوجيا
توفر لها خزائن بتقنية متطورة لحماية أغراضها
الشخصية كالحاسب االلي واغراضي الشخصية .
اإلهتمامأكثر
قالت بتول عبيسي أنها تأخذ الفصل الصيفي
لكي تقلل من عدد سنوات الدراسة الجامعية و
أيضا الن الدكاترة الذين تحبهم يدرسون بالفصل
الصيفي و حسب
التي
المواد
تفتح لهم مواد
التخصص.
وأضافت أن
االهتمام يكون في
الفصل الصيفي
أكثر الن وقت
الفصل يكون أقل
بتول عبيسي

جامعة الـخليج للعلوم والتكنولوجيا  -العدد  - 29أكتوبر 2013

لذلك نرى الدكاترة يبذلون الجهد حتى يستفيد
الطلبة بالوقت القليل وهي فترة الفصل الصيفي
وبأشياءكثيرة.
و أكدت ان كل ما تفعله هو التركيز أكثر داخل
الصف و دراسة يوميا  .وان الفصل الصيفي يقلل
من عدد سنوات الدراسة الجامعية.
وزادت أن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
توفر نشاطات رياضية مثل كرة القدم .وأنها
تقضي أوقات الفراغ في النادي الرياضي المقام
على أحدث طراز في الحرم الجامعي .
وختمت حديثها قائلة أن الجامعة توفر لها
خزائن بتقنية متطورة لحفظ أغراضها .
انهي بشكل أسرع
أما نور العرباني فأكدت أنها تأخذ الفصل
الصيفي لكي تنتهي بوقت أسرع و تكون مدة
الفصل قصيرة وهكذا تنهي المواد الصعبة
بشكل أسرع  ،و
أنها تأخذ المواد
لكي
الصعبة
تفتح لها مواد
التخصص ،وانه
ال يوجد اهتمام
لكنهم
كافي
يراعون الضغط
الذي يكون علينا
نور العرباني
من قبل الدراسة  ،وأنها تحاول جهدها أن تواصل
الدراسة يوميا و التركيز من خالل الصف مع
الدكاترة  ،مشيرة أن الفصل الصيفي يقلل من عدد
سنوات الدراسة و يسرع التخرج .
وختمت قائله أن الجامعة توفر نشاطات
رياضية متنوعة وأنها تقضي أوقات فراغ في لعب
التمارينالرياضيةبصالةالتمارين.
أعوضمافاتني
وقال زهير القحف أنني أخذ الفصل الصيفي
الن مدته قصيرة و لكي استطيع أن أعوض
الفصول الدراسية التي فاتاتني  .مثمنا االهتمام
الذي يجده بالجامعة بالرغم من السرعة في الشرح
و السرعة في تخليص المنهج .
وقال انه يختارالمواد السهلة النها ال تكون
ممتلئة و استطيع استيعابها بشكل افضل و لرفع
المعدل .
و أشارالى انه يدرس يوميا و يحاول التركيز
مع الدكاترة في الصف .مضيفا ان فصل الصيف
يقلل من عدد سنوات الدراسة الجامعية.
وأشارأن
الجامعة توفر له
وسائل الترفيه
على أكمل وجه ،
وأنه في أوقات
فراغه يذهب الى
صالة االلعاب
مع
كتسلية
االصدقاء بلعب
كرة الطائرة.
زهير القحف

مؤسس مطعم ماما نوجا

عزيز العبيد  :أكبر أهدافي هو ان أكون مبدع بتقديم اطباقي وبديكور المطعم
العمل الخاص كان شاغله فسعى اليه
وكان له ما أراد ،هو طالب في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا يدير
ويملك مطعم يقدم اإلفطار األمريكي
ً
“ماما نوجا” و يعمل أيضا كمستشار
األعمال و هو مثال للطالب الجامعي
حيث يقوم بموازنة بين أعماله وبين
دراسته  ،أنه الطالب عزيز العبيد حول
أفكاره ومشروعه كان هذا الحوار

كيف بدأت مشروعك؟ بدأت مشروعي
قبل عامين من خالل دراسة الشركات
المحلية وصناعة المطاعم .بعدها،
أخذت الخطوة التالية التي كانت كانت
بكتابة اقتراحي للحصول على التمويل
والدعم لمشروعي

مادور جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في تطوير خبراتك
وتحفيزك لمشروعك الحالي؟ أعطتني
الجامعة ثقة على الخروج ومتابعة
األشياء التي ارغب فيها وكنت متردد
بالقيام بها .علمتني أن اكون من أنا،
ً
والعمل بكامل جهدي .و علمتني أيضا
كيفية إدارة وتسويق أعمالي لمطعمي.
ورؤية طالب الجامعة األخرين كيف
بداوا بمشاريعهم الخاصة والنجاح
فيها  ،مثل راكان الفضالة (صاحب
 ) Chocolatenessكان هذا حافزا رئيسيا
لي.
ما أهم ما تعلمته من تجربتك كطالب
ً
سواء بالمحاضرات ،النوادي
بالجامعة
واألنشطة ،او من حياتك االجتماعية
داخل الجامعة ؟ من أهم األشياء التي
تعلمتها في حياتي الجامعية في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا هو أن
أكون اجتماعي ،و تكوين الصداقات
والتعرف على أشخاص جدد  .وكذلك
عضويتي في النادي اإلعالمي بالجامعة
ً
ساهمت كثيرا بما تعلمته كطالب .كل
ً
شيء في الجامعة بدءا من النوادي
والمحاضرات واألساتذة ساعدت

بالمساهمة في خوض تجربتي.
كيف وازنت بين حياتك الدراسية
وإدارة عملك ومشروعك؟ المسألة
بسيطة“ ،وقت الدراسة دراسة ،ووقت
ً
الشغل شغل” أحيانا ،اذا كنت مضطر
أقوم بالدراسة بالمطعم ألنه برأيي،
دراستي وامتحاناتي أولى وأهم فأقوم
بمراجعة دروسي فيه
ما هي طموحاتك لمستقبل مشروعك؟
ليس لدي وجهة محددة أو نقطة أود
الوصول إليها ..من أكبر أهدافي هو ان
أكون مبدع بتقديم اطباقي وبديكور
المطعم ..و انا ببداية فتح مطعم آخر
اسمه “فوندو”
كلمة أو نصيحة توجهها لزمالئك
الطلبة ؟ أقول للجميع مهما كان ..اتبع
أحالمك ،ال تقلق مما يقوله الناس وال
تقلق وال تفكر بالفشل  ،فالفشل مفتاح
النجاح  .و ليس هناك عمر او وقت للبدء
باتباع مشروعك واحالمك  ،والعمر هو
مجرد رقم  .وهذا نصيحتي لجميع طالب
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا .

 EQUAITمشروع اجتماعي لخدمة الكويت

فيصل الفهيد  :هدفنا تحويل الكويت الى مجتمع متفتح أكثر تجاه احترام وقبول اآلخرين

فيصل الفهيد طالب بجامعة الخليج
دخل ثالث عام بدراسة علوم الكمبيوتر،
بدأ مشروعه  Equaitقبل عامين بهدف
تشجيع االحترام لكل من يقيم ببالدنا
الحبيبة الكويت على رغم اختالف
ً
جنسياتهم ومذاهبهم ،ومشروعه أيضا
يعززالمساواةاالجتماعيبينالمواطنين
ويهدف بشكل عام على تحسين المعاملة
بين المقيمين بالكويت حول هذا
الموضوع التقيناه وكان هذا الحوار :
كيف بدأت مشروعك؟ البداية كانت
عندما التقيت بالزميلة بليانة العوضي
شريكتي بالمشروع وذلك عام ٢٠١١
وكانت  Equaitمجرد مدونة إلكترونية

ال أكثر ،اتفقنا بأنه رسالته لم تصل
الى أغلبية المجتمع وبأن ذلك لن يكن
ً
كافيا فبعد ذلك ،قمنا بتوسيع Equait
الى مشروع اجتماعي وقمنا بتعيين ٩
أعضاء للمساعدة في تحقيق هدفنا..
وبدأنا خالل المشاركة بمعضرض�Spot
 light Expoوكان هذا اول ظهور لنا
وكان تأثير المشاركة قوية حيث زادوا
متابعينا على شبكة التواصل “تويتر”
وأضفنا  ٢٥٠عضو لمشروعنا وكتبوا
عنا المدونات المحلية وحصلنا على
ً
تغطية على التلفاز أيضا ..وكانت أول
فعالية لمشروعنا هي سباق مشي وكان
هدفه نشر الوعي ضد العنف بالمدارس
وشارك معنا حولي  ٢٠٠شخص وكانت
ً
فعالية ناجحة جدا
كيف ساعدتك جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في تطوير خبراتك
وتحفيزك لمشروعك الحالي؟ الجامعة
كانت ومازالت تشجعنا بتعاونها معنا،
منحت لنا الفرصة الستعمالها كمكان
ً
إلحدى فعالياتنا بشهر فبراير وأيضا
قامت الجامعة بتغطية مشاريعنا
وفعالياتنا بالجريدة الجامعية وعلى
موقعهم اإللكتروني وذلك ساعد بنشر

ً
الوعيكثيرا

ما أهم ما تعلمته من تجربتك كطالب
ً
سواء بالمحاضرات،
بجامعة الخليج
النوادي واألنشطة  ،ام من حياتك
االجتماعية؟ تعلمت خالل تجربتي
كطالب بالجامعة بأن عليك أن تعمل بجد
وجهد كامل ألكون متقن ومخلص بما
ٍ
ً
أفعله ،وتعلمت هذا الدرس كثيرا كطالب
ً
ً
بعلوم الكمبيوتر وتعلمت درسا قيما
بالحفاظ على األخالقيات العليا بالعمل
على مدار العام وموازناتها مع دراستي
ومشروعي ولم تكن سهلة وما زلت أتعلم
كيف توازن حياتك الدراسية مع إدارة
عملك ومشروعك؟ انشغالي بالدراسة
يعتمد على الفصل الدراسي وما تتطلب
المادة من التزام ،هناك أوقات أؤكد على
إنجاز المشاريع الدراسية والمراجعة
بوقت فراغي قبل وبعد حضور
المحاضرة  ..ذلك يمنحني فرصة للعمل
على مشاريع  Equaitعندما انتهي من
وقتي بالجامعة و اذهب الى المنزل..
لكن تكون موازنة أموري أصعب وقت
االمتحانات فاستعمل وقتي بالعطلة
للعمل على مشاريع Equait

ما هي طموحاتك لمستقبل مشروعك؟
اتمنى تحويل الكويت الى مجتمع
متفتح أكثر تجاه احترام وقبول اآلخرين
ً
ً
وأيضا نود أن نشجع األفكار بدال من
تحبيطها ،وهذا هو هدفي الرئيسي لهذا
المشروع ..وقدأظهرت بيانات عالمية قبل
فترة بسيطة بأن ترتيب الكويت كثالث
دولة بالعالم ال”غير ودية” وهنا يأتي
دور  Equaitبتغيير هذه السلبية التي
نحن فيها ويراها بقية العالم بمجتمعنا،
ونحن نشجع على معاملة الجميع
ً
(والغيركويتيينأيضا)بالمحبةاألخوية
كلمة أو نصيحة توجهها لطالب
جامعةالخليجللعلوموالتكنولوجيا؟
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أنصح لمن بدأ أول سنة بالجامعة
للتو ،أقول لهم تبدو الجامعة سهلة
في البداية لكن اذا لم تهتم بموادك
ودراستك من البداية سيكون صعب
ً
جدا عليك متابعتها وذلك سيسبب
ضرر كبير لك في مستقبلك الدراسي ..
ويجب على طالب وطالبة ان تعرف ان
قوة العلم هائلة واذا أخذت األمر بجد
ستدرك معنى الوقت وأن ما تعلمته
من موادك بالحرم الجامعي سيفيدك
بالوقت المناسب في حياتك المهنية..
ولكل زمالئي الطلبة أقول بأن فهم
المعلومات تفيد أكثر من حفظها ومع
الوقت سوف تقدرون قيمة الدراسة
والمعرفة .

املستقلة " حسمت نتائج انتخابات الرابطة للعام  11على التوالي "
للمرة الحادية عشرة على التوالي،
جددت القائمة المستقلة عهدها بحسم
نتائج رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في االنتخابات  ،وتلتها كل
من قائمتي “ ”1962والوسط الديمقراطي .
ووسط سباق انتخابي محموم بين
القوائم الثالث «المستقلة» و»»1962
و»الوسط الديمقراطي» ،انطلقت انتخابات
الهيئة اإلدارية لرابطة طلبة جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا .
وقد ساد العملية االنتخابية حماس
شديد بين القوائم المتنافسة ،وخاصة من
القائمة المستقلة التي ظهر عليها الراحة
خالل االنتخابات ،وخاصة انها تقود
الرابطة منذ تأسيسها ،وتتميزبالخبرة
اإلدارية الطويلة .
بينما قائمة  1962التي استطاعت
إثبات نفسها على الساحة االنتخابية في
السنوات الخمس الماضية وهي تعمل على
كسر رقمها وتواصل الصعود  .وخاضتها
قائمة الوسط الديمقراطي وسط تفائل
بتعديل نسبتها في السباق االنتخابي .

وقد فتحت صناديق االقتراع أبوابها
عند الساعة التاسعة بإقبال طالبي كثيف
مع الساعات األولى مع توقع لتزايد أعداد
الطلبة قبل إغالق الصناديق بفترة قصيرة .
وقد امتألت أروقة ومداخل الجامعة
بالشعارات والبوسترات المؤيدة للقوائم
الثالث المتنافسة ،وتوزيع أعضاء ومنسقي
القوائم الطالبية على مداخل لجان االقتراع
لتشجيع الطلبة على التصويت  ،كما
وزعت الباجات والبرامج االنتخابية
والبروشورات التي توضح أهداف كل
قائمة.
هذا وقد اسفر االجتماع االول لرابطة
طلبة جامعة الخليج عن تشكيل الهيئة
االدارية عن العام  2013/2014و التي تضم
خمسة عشر عضوا انتخبوا عن القائمة
المستقلة و التي حازت في االنتخابات
االخيرة على المركز االول للمرة الحادي
عشر و ب  1339صوتا حيث جاء التشكيل
على النحو التالي:
 -رئيس الرابطة :فجحان العدساني

 نائب رئيس الهيئة اإلدارية (الطالب):سليمان الغريب
 نائب رئيس الهيئة اإلدارية(من الطالبات):سبيكة الغربللي
 أمين السر :شوق بن ناصر أمين الصندوق  :بدر محمد رئيس اللجنة األكاديمية :حمد الفوزان رئيس لجنة شؤون الطلبة والنوادي:عامر الشمري
 رئيس اللجنة اإلجتماعية والرياضية:احمد المنصوري
 رئيس اللجنة الثقافية :هيا الفوزان رئيس لجنة المتفوقين والخريجينوالماجستير :جنا القاضي
 رئيس اللجنة التنفيذية و المتابعة :نورالبسام
 رئيس لجنة التدقيق الداخلي :يوسفالبدر
 رئيس لجنة العالقات العامة :غازيالمطوع
 رئيس لجنة المستجدين و رئيس اللجنةاإلعالمية :احمد الصفي
 رئيس اللجنة التطوعية  :شهد الصغير\تقدم رئيس الرابطة فجحان نزار

العدسني بجزيل الشكر و العرفان لطلبة
جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا
لمنحهم الثقة الغالية من خالل العرس
الديمقراطي النتخابات رابطة طلبة جامعة
الخليج للعام النقابي  2013/2014و تمنى
العدساني ان تكون القائمة عند حسن الظن
في هذا التكليف و التشريف و ان تحسن
تمثيل طالب و طالبات جامعة الخليج .
وتعهد العدساني باسم الهيئة االدارية
للرابطة على ترجمة البرنامج االنتخابي
الى واقع ملموس عبر تمثيل الجموع
الطالبية دون تمييز.

نسعى بإستمرار إلى تكوين الشراكات املتبادلة في تنمية املوارد البشرية مع الشركات الرائدة

د .الحارس :خريجو  GUSTيعملون في قطاعات مختلفة وحققوا نجاحات مميزة على
صعيد العمل والدراسات العليا

د .أسامة الحارس

أكد الدكتور أسامة الحارس مدير
مركز تطوير األعمال والتعاون المؤسسي
اننا قمنا بإعداد وتنظيم برامج تدريبية
تطبيقية متطورة لتمكين الطلبة من
الحصول على الحدود الدنيا من الخبرة
العملية ضمن تخصصاتهم قبل التخرج
من الجامعة وذلك بتدريبهم داخل وخارج
دولة الكويت برعاية شركات عالمية ،مما
يجعلنا نفتخر في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا بأننا قمنا بتطوير برنامج
فريد من نوعه على مستوى المنطقة
لتأهيل طلبتنا وإعدادهم لسوق العمل.
ويضيف د .الحارس بأن هذا البرنامج
ً
إلزاميا للطلبة الذين أنهوا  72ساعة

معتمدة والمتوقع تخرجهم خالل عام،
وذلك قبيل التحاقهم بسوق العمل .ويتم
تدريس هذا المقرر بإشراف لجنة من
األساتذة ذوي الخبرة األكاديمية والمهنية
واإلستشارية ،كما يتم االستعانة بعدد من
الخبراء ومؤسسات االستشارات والتدريب
العالمية من داخل وخارج الكويت في
مجاالت تنمية مهارات االتصال والتعبير
والتفكير اإليجابي وتدعيم مفهوم الثقة
بالنفس ،إضافة إلى مهارت تكنولوجيا
المعلومات كتصميم صفحات االنترنت
ً
والتجارة االكترونية .ويغطي المقرر أيضا
إعداد الدراسات االقتصادية والمالية،
وكتابة التقارير اإلدارية وبحوث السوق
وإدارة المشاريع ،إضافة لبعض المهارات
الحياتية المهمة التي تساعد الطالب
في خلق التوازن المطلوب بين حياته
ً
العملية واإلجتماعية .مؤكدا أن الحصول
على شهادة مايكروسوفت العالمية
يعتبر إحدى المتطلبات الالزمة الجتياز
البرنامج.

ويضيف ،من ناحية أخرى نقوم بشكل
مستمر بالتنسيق مع الشركات المحلية
واإلقليمية ذات السمعة والخبرة لتدريب
ً
الطلبة ميدانيا وفق آلية ومعايير محددة
للتدريب والتقييم وبإشراف مباشر من

قبلنا للتعرف على اتجاهات الطالب
الخريجين وامكاناتهم العلمية والمعرفية
ً
وصوال الى المساعدة في التوفيق بين هذه
االمكانات واالتجاهات وبين متطلبات
واحتياجات سوق العمل في القطاعين
الخاص والعام .وقد نجحنا بالسنتين
السابقتين باإلتفاق مع بعض الشركات
والجهات المرموقة في فرنسا وبريطانيا
ألستضافة عدد من طلبتنا خالل الصيف
للتدريب الميداني وبإشراف مباشر من
قبلنا.
ويشير د .أسامة الحارس مدير مركز
تطوير األعمال والتعاون المؤسسي بأن
هناك عالقة وثيقة ،تربطنا بالقطاعين
الخاص والعام نستثمرها في فتح
قنوات اإلتصال بين الخريجين وجهات
العمل ،وتفعيل جهود الجامعة في القيام
بدورها في خدمة المجتمع من خالل رفد
المؤسسات الوطنية في القطاعين العام
والخاص بالموارد البشرية المؤهلة التي
تلبي مختلف احتياجات العمل فيها.
حيث نقوم من خالل مركز تطوير األعمال
والتعاون المؤسسي ومن خالل عالقتنا
مع القطاعين الخاص والعام بتوفير فرص
العمل الكلي والجزئي لخريجي الجامعة.
ويستذكر في هذا اإلتجاه ،لقد قمنا منذ

تأسيس المركز في العام  2007بتنظيم
ً
ثالثة عشر معرضا للفرص الوظيفية
بمشاركة ودعم العديد من شركائنا
من الشركات والمؤسسات الرائدة في
القطاعين الخاص والعام ،وقد شهدت هذه
ً
ً
المعارض حضورا مكثفا من طلبة الجامعة
وخريجيها الذين تفاعلوا بشكل كبير مع
ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.
وفي السياق نفسه يمضي د .الحارس
فيقول ،لقد ساهمت هذه المعارض
بشكل ملموس في مساعدة العديد من
خريجينا في الحصول على الوظائف
المناسبة .كما أننا نحرص كل الحرص
على متابعة خريجينا بعد التخرج ونقوم
بتقديم مجموعة متنوعة من خدمات
اإلرشاد والتطويرالمهني والتى تساهم
بتوفير سبل النجاح لهم .لذا وبحمد الله
فإن خريجي الجامعة يعملون اليوم في
قطاعات مختلفة وحققوا نجاحات كبيرة
على صعيد العمل.
ويؤكد د .الحارس إننا في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا نسعى
إلى تكوين الشراكات االستراتيجية مع
الشركات الرائدة وندعم كل الجهود الراغبة
في اإلستثمار األمثل لتنمية القدرات
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البشرية الوطنية لتطوير األداء واإلرتقاء
بالعمل في مؤسساتنا .ويشير ،لقد قمنا
في العام الماضي بتوقيع إتفاقية تعاون
مع بنك بوبيان أحد البنوك اإلسالمية
الرائدة في الكويت تتعلق بأكاديمية إتقان
التابعة للبنك ،وتعكس هذه اإلتفاقية
شراكة أكاديمية إستراتيجية بين جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا وبنك بوبيان
توفر الجامعة من خاللها أفضل البرامج
التدريبية واألكاديمية التي يحتاجها
موظفوا البنك لتطوير قدراتهم بطريقة
علمية وعملية تنعكس نتائجها على
مؤهالتهم وخبراتهم بحيث يحقق التدريب
ً
والتطوير معا نتائج أفضل.

وكنتيجة إيجابية لهذه العالقة
اإلستثمارية المتبادلة في تنمية الموارد
البشرية ،فإن عدد كبير من موظفي البنك
قد التحقوا ببرامج الدراسات العليا
والبكالوريوس في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا إلكمال دراساتهم األكاديمية،
وفي المقابل إلتحق عدد كبير من خريجينا
للعمل في بنك بوبيان .األمر الذي يشجعنا
المضي في هذا الطريق بتوقيع اتفاقيات
أخرى مماثلة مع عدد من شركاتنا الرائدة
ً
وخصوصا في القطاع المصرفي.

بحضور السفير الصيني بالكويت

 GUSTتقيم املعرض الصيني
على جميع االصعدة  ،وحيا دكتور
مشاركة السفارة الصينية على مشاركتها
وتنظيمها لهذا المعرض الحضاري والذي
يعبر عن عمق التعاون مابيننا كجامعة
والسفارة الصينية .

أقامت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا باالشتراك مع السفارة
الصينية بالكويت المعرض الصيني
بحضور رئيس الجامعة الدكتوردونالد
بايتس والسفير الصيني المعتمد لدى
الكويت تسون جيانغ تشونغ ونواب
رئيس الجامعة الدكتور غسان عواد نائب
الرئيس للشؤون االكاديمية والدكتور
صالح الشرهان نائب الرئيس للتخطيط
والتطوير والدكتور صباح القدومي
نائب الرئيس للشؤون الطالبية والملحق

الثقافي الصيني تساو جيانغ يينغ
وحضور طالبي كثيف حضر االفتتاح وقد
اشتمل المعرض على صور عن الصين
والبيئة الصينية ليتعرف الحضور عليها
.
واكد الدكتوردونالد بايتس رئيس
الجامعة على عمق العالقات الكويتية
الصينية ونحن في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا نحرص على دعم التعاون
مابين الثقافات العالمية وطالب الجامعة
التي دائما هما محور اي تعاون وتطور

وأشار السفير الصيني لدي الكويت
تسون جيانغ تشونغ اننا أختارنا التعاون
مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ونحن نحتفل باليوم الوطني للصين
لتوسيع التعاون والتبادل بين البلدين
الصديقين وهي وسيلة جيدة لجيل
الشباب والتعرف على الثقافة الصينية
وتشجيهم على زيارة الصين .
فيما اعتبر الدكتور غسان عواد ان
المعرض يظهر المواهب الصينية ومن
خالله نتعرف على ثقافة هذا البلد
الصديق  ،والمعرض في حد ذاته رائع
بهذا الحضور الكثيف وحضور السفير
الصيني بالكويت وكذلك نواب رئيس

الجامعة والطلبة  ،ونحن بالجامعة نحي
كافة المشاركات التي تضيف للطالب
الجامعي معرفة بثقافات الشعوب
الصديقى في مشارق االرض ومغاربها .

تلك المعارض التي نقيمها كمكتب ثقافي
الغرض منه تعريف الطلبة والمواطن
الكويتي بالحضارة والثقافة الصينية
ونحن نحرص دائما على تلك المشاركات .

واكد الدكتور صالح الشرهان على
التعاون الوثيق بين جامعة الخليج
والسفارة الصينية حيث تمنتلك الجامعة
استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز
التعاون الثقافي وهذا ليس التعاون االول
مع السفارة الصينية حيث اننا قمنا
بالتعاون مع عدد من الجامعات الصينية
في مجاالت اكاديمية وتربوية واقمنا
عدة كورسات لتعليم اللغة الصينية في
الحرم الجامعي وكذلك امتد التعاون
لتعزيز التعاون الثقافي الذي نشهد اليوم
ثمار هذا التعاون بيننا وبين السفارة
والملحقية الثقافية في سفارة دولة
الصين .

هذا وقد جال الحضور بالمعرض
والذي تعرفوا من خالله على الثقافة
والحضارة الصينية وقد رافق السفير
الصيني رئيس ونواب رئيس الجامعة
المعرض للتعريف ببلدهم الكبير

فيما اعتبر الملحق الثقافي الصيني ان

GUSTنظمت دورة عن التجارة والحضارة الصينية
د .الشرهان  :الجامعة حريصة دائما على االنفتاح على كافة الحضارات العاملية
الخليفي  :الدورة كانت فرصة جيدة للتعرف على ثقافة ولغة وحضارة الصني
أكد الدكتور صالح الشرهان
نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا للتخطيط والتطوير ان
الجامعة تحرص دائما على االطالع على
ثقافات العالم وتعلم لغتها والتعرف
على حضارتها وماهذه الدورة اال ترجمة
لسياسة الجامعة في االنفتاح على العالم
بشرقها وغربها حتى يكون المتلقي
بالكويت مطلعا على كافة دول العالم
حتى يتثنى له التعامل وبلغته مع تلك
الدول التي تعتبر من اعمدة اقتصاديات
العالم اجمع  ،وثمن د .الشرهان بادرة
مركز التطوير المهني والتعليم المستمر
في عقد هذا الدورة القيمة التي تعتبر من
الدورات المهمة لما لدولة الصين من قيمة
ومكانة اقتصادية في العالم اآلن .
وبدوره حيا المهندس محمد عادل
الخليفي مدير تطوير االعمال بالمركز
الحضور والمشاركين بالدورة وشكر
الدكتور صالح الشرهان على حضوره
لتكريم من حضر الدورة واكد حرص
المركز على تنظيم مثل هذه الدورات
والتي تدعم سياسة الجامعة في االنفتاح
على كل الحضارات العالمية وكذلك خدمة
المجتمع الكويتي حتى يكون افراده دائما

على وعي بما يدور حولهم في عالم اليوم
وحيى الحضور على مشاركتهم في هذه
الدورة القيمة  ،مؤكدا أن الدورة كانت
فرصة جيدة للتعرف على ثقافة ولغة
وحضارة الصين .
وشكر الملحق الثقافي الصيني السيد
تساو جيان ينغ ادارة جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا على تنظيمها لتلك
الدورة المفيدة والذي تحدث للحضور
باللغة العربية الفصحي شاكرا الدارسين
على حضورهم والمامهم في تلك الدورة
بالثقافة والحضارة والتجارة في دولة
الصين  ،وتمنى من الجامعة ان تنشيء
معهد لتعليم اللغة الصينية حتى يكون
مرجعا لالطالع على كيفية التعامل مع
الحضارة واللغة الصينية عند القيام
بالذهاب الي دولة الصين سواءا للسياحة
او للتجارة وثمن للجامعة ومركز التطوير
المهنى والتعليم المستمر قيامهم بتنظيم
تلك الدورة شاكرا الجميع على اقدامهم
على الحضور وتعلم حضارة ولغة دولة
الصين الشعبية .
وحيت المحاضرة يوا جو جو جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا على

تنظيمها تلك الدورة كما حيت الدارسين
على حضورهم تلك الدورة وتجاوبهم
الملحوظ ومشاركتهم الفعالة وشغفهم
الكبير في تعلم اللغة الصينية والتعرف
على حضارة دولة الصين وهذا ماشجعها
على بذل الجهد الكبير معهم في تزويدهم
بكل مايهمهم في االطالع على الحضارة
الصينية والتعامل مع المواطنين في
الصين عند زيارتهم لها باذن الله .
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة كويت
نت السيد بشار العبدالهادي الشكر
للجامعة على تنظيمها لهذه الدورة التي
استفدنا منها واطلعنا من خاللها على
كيفية التعامل مع اللغة الصينية وتمني
المزيد من تلك الدورات القيمة وشكر
المحاضره على مجهودها الكبير في
تعليمهم لغة وحضارة الصين  ،وشاركه
الرئيس التنفيذي لشركة فودز العالمية
الشكر للجامعة والمحاضرة على تلك
الدورة التي استطاع من خاللها االلمام
بالحضارة الصينية وقال اننا نود ان تاح
لنا الفرصة ان نتطلع على المزيد من تلك
اللغة لبلد تعتبر من كبرى اقتصاديات
العالم مؤكدين استفادتهم من المشاركة
في هذه الدورة القيمة .

جاء ذلك في حفل توزيع شهادات ختام
دورة التجارة والحضارة الصينية التي
اختتمت في الجامعة وحاضرت فيها
السيدة يوا جو جو من جامعة صن يا
صن الصينية وحضرها الملحق الثقافي
في السفارة الصينية السيد تساو جيان
ينغ والسيدة شنغ شيو جون السكرتير
الثاني بالسفارة الصينية الذين شاركوا
في توزيع شهادات التخرج على الدارسين
في هذه الدورة التي اقيمت على مدار 15
ساعة على  5أيام كل يوم  3ساعات .
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د .الشرهان يتوسط المكرمين

المحاضرة يوا جوجو

“آركي كامب” اختتم برنامجه التدريبي في GUST

أنس الصالح :الشباب الكويتي دائما ما يتميزون بإبداعاتهم
للسنة الثانية على التوالي اختتم
برنامج آركي كامب المخصص
لطالب وطالبات الثانوية لتدريسهم
وتعليمهم مبادئ الفنون المعمارية
معسكره التدريبي بتنظيم حفل تكريم
للفريق الفائز في الدورة ومعرض
لألعمال المشاركة ،وذلك في ربوع
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
في مشرف  ،وبحضور وزير التجارة
والصناعة أنس الصالح ،ووكيل
بلدية الكويت المساعد لشؤون
التنظيم العمراني والتخطيط الهيكلي
المهندس وليد الجاسم  ،ونائب
رئيس جامعة الخليج للخدمات
األكاديمية الدكتور صباح القدومي ،
ونائب رئيس جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا للتخطيط والتطوير
الدكتور صالح الشرهان وعدد من
اإلداريين في الجامعة ،وأولياء أمور
الطلبة المشاركين.
وخالل كلمة له ،أثنى وزير التجارة
والصناعة أنس الصالح على هذه
المبادرة من جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا والمؤسسة صاحبة
فكرة البرنامج “ آركي كامب “
والتي تستهدف صقل مهارات
الطلبة وتنمية قدراتهم االبداعية
في الهندسة المعمارية ،الفتا إلى أن
الشباب الكويتي دائما ما يتميزون
بابداعاتهم ،متمنيا عليهم االستمرار
للمساهمة في تنمية المجتمع.
بدوره ،أوضح وكيل بلدية الكويت

المساعد لشؤون التنظيم العمراني
والتخطيط الهيكلي المهندس وليد
الجاسم قائال :شيء مشرف جدا أن
نرى مثل هذه المبادرات الحريصة من
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ومؤسسة برنامج آركي كامب على
طرح األفكار اليجاد الحلول التي
تساهم في تكوين البيئة المناسبة في
الكويت ،مبينا أن هذا البرنامج جدا
مناسب للمستقبل ومهم جدا للطلبة
في بداية مرحلتهم الجامعية.
وتابع :جدا سعيدا ان أرى مثل هذه
االفكار ،ونحن كوزارة نتبنى مثل
هذه االطروحات واالفكار من الطلبة
ونأخذها بعين االعتبار ،وسنلقي
نظرة بشكل جدي على هذه االفكار.
من جهته ،أكدت المعمارية دالل
البناي مؤسسة برنامج آركي كامب أن
البرنامج يعتبر دورة تدريبية نظرية
وعملية للراغبين في دراسة الهندسة
المعمارية لمساعدة طلبة الثانوية
على أن تكون الهندسة المعمارية
إحدى اختياراتهم في المرحلة
الجامعية خاصة أن هذه المواد ال
تدرس في المدارس.
وأضافت أن البرنامج استقبل
ً
 30طالبا وطالبة فقط وذلك لتقديم
كل المعلومات المكثفة والالزمة
للمشاركين سواء النظرية أو التطبيقية
حيث قام الطلبة المشاركون بتصميم
مشروع لخدمة المجتمع الكويتي

والذي ركز في هذا العام على البيئة
الصحراوية وطرح فكرة تناسب رواد
البر في فصل الشتاء تمنحهم األمان
والراحة في بيئة مناسبة.
وتوجهت البناي بجزيل الشكر
لدعم الرعاة الذين ساهموا في نجاح
هذه الفكرة ،ودعم أولياء أمور الطلبة
المشاركين.
وبدوره أكد المستشار التسويقي
لبرنامج «آركي كامب» أيمن الرويح
أن الفكرة القت استحسان عدد من
المعماريين وأصحاب الخبرة في هذا
المجال في الكويت ،مبينا أن نجاح
فكرة هذا المشروع جاء من إيمان
صاحبة الفكرة دالل البناي وإصرارها
على تطويرها لتساهم بشكل فاعل في
المجتمع ،مشيرا إلى أن هذا البرنامج
يعلم الطلبة المشاركين على إبراز
إبداعاتهم في حل المشاكل بطريقة
ابتكارية مميزة.
من جهته أكد الدكتور عمر خطاب
عميد كلية العمارة في جامعة الكويت
أن برنامج «آركي كامب» ساعد الطلبة
على معرفة مبادئ تخصص العمارة
ومنحهم القدرة على تنمية مستواهم
العلمي في العمارة ليكون ذلك خطوة
مهمة في طريقهم العلمي فيما لو
أرادوا التخصص في هذا المجال
العلمي الهام ،داعيا في الوقت ذاته
إلى دعم برامج مماثلة والتشجيع على
قيامها بشكل مستمر وتعريف الناس
بتخصص العمارة.

أنس الصالح يتوسط الحضور

د .صباح قدومي

م .دالل البناي

أحد الطالبات المشاركات

طالبتان امام احدى اللوحات

الوزير أنس الصالح يناقش احدى الطالبات

أيمن الويح

مشاركة طالبية

جانب من حضور حفل الختام
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م .عالية الغنيم

Welcome, GUST Freshman!
GUST hosted its annual Orientation
Day organized by the Office of Student
Life (OSL), to greet our new students
for the upcoming fall semester and
give them an inside look at the campus
as well as pointers to go through their
first semester at the university with
comfort, confidence and ease.

Freshman were guided through the
numerous booths for the opportunity
to ask questions andlearn about what
GUST has to offer. The booths included
the Student Success Center, Registra-

tion Dept., Student Association, and
student clubs such as: Management
Club, Accounting Club, English Club,
Anime Club, Photography Club, MUN
Club, Islamic Finance Club and Media
Club.

The event kicked off with Joanne
Al-Abdul Jalil, PR Officer welcoming
them to the event and introduced student Abdulaziz Al-Obaid who talked
about his success story as the youngest restaurant owner worldwide. Rakan Al-Fadhala and Ali Najem, two of

Welcoming the new students to the GUST campus

GUST very successful alumni, talked
live about their first year experience
at GUST and gave some tips for the
new students on how to take advantage of the campus life. Al-Abdul
Jalil then introduced Dr. Donald
Bates, the new GUST President who
welcomed the students and their
families to GUST. Dr. Ghassan Aouad,
the new VP for Academic Affairs,
congratulated the students on their
acceptance to GUST and highlighted
the different services offered to them.

VP for Academic Services, Dr. Sabah
Qaddoomi, the new Dean of the Students Affairs, Dr. Raghad Al Kathemi,
later took the stage to advise new students and offer tips about self-development.

dent Association committee members
then guided the new students were
eager to get aquatinted with university grounds and were excited to be
shown around.
GUST succeeded in welcoming its
newest students to their new home, answering their questions, and familiarizing
with the campus that they will be spending the next four years in. GUST wishes its
students the best of luck in their studies
and hopes to assist the students in every
way they can even after graduation.

Later on, Dr. Salah Al-Sharhan, Vice
President of Planning and Development at GUST, talked about the future
engineering major and its accreditation.
After the ceremony, the GUST Stu-

The Media Club (GUST Club of the Year) signing up some students
Welcome Freshmen!

Ali Najem and Rakan Al-Fadala - GUST Alums sharing their success stories

The speakers panel at the Orientation ready to answer some questions

GUST MBA Orientation

Our Freshman on their guided tour by the SA

We all love a good photo-shoot

The GUST Animation & Photography Clubs at their booths

GUST MBA program organized
the Fall 2013 Orientation where
students were welcomed by MBA
Director Professor Issam Moughrabi.
He explained the nature of the pro-

gram, its objectives and
the importance of sharing
work experience.

Students were also welcomed by Dr. Lee Caldwell,
Dean of the College of
Business Administration at
GUST. “GUST is proud to
have you here and you are
the best part of the MBA program,”
Dr. Caldwell said.
Students were also introduced

to the online systems available at
GUST, given a glimpse of the process
maker system and given a tour of
the GUST Library.
The students expressed great interest in the AACSB accreditation
that GUST’s business school is in the
process of obtaining and asked for
advice on how to pursue their PhDs
once they complete their MBA. For
the university, this is the best part
of every semester, welcoming new
members in its family.
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Dr. Al-Sharhan presents to PMI

Project and elaborated on the reasons why Elearning struggles in the region. Some of the
primary reasons highlighted were:
•Lack of strategies
•Failure to develop physical architecture
•Inability to recognize the magnitude of
technology
•Projects dominated by non-experienced
Project Managers
•Lack of PM best practices
•Diversity in ownership in Ministries
•Project complexity and poor planning
•Organizational restructuring and HR competencies
•Project Risk and QA standards
•No clear integration strategy

Dr. Salah Al-Sharhan, VP of Planning and
Development at GUST, was invited to give the
Technical Presentation at the Project Management Institute (PMI) Workshop at the Holiday
Inn last month, entitled: Why E-Learning Programs Struggle in the Region. Dr. Al-Sharhan
is an Associate Professor, highly experienced in
the IT sector and was the Director and Founder
of the E-learning Center of Excellence at GUST.
Dr. Al-Sharhan also participated in developing the E-learning strategy of the Ministry of
Education where he was the Program Manager
(PM) of the E-learning Project. The project consisted of 9 different projects which is a splendid
national plan and introduces E-learning to all
schools in the State of Kuwait.
Dr. Al-Sharhan explained the difficulties
faced in delivering the Kuwait E-learning

Dr. Al-Sharhan suggested that most projects
are dominated by IT/Software Engineers, as the
strategies are linked to technologies. However,
the most effective delivery method would be
to involve a team of subject matter experts
to work together as a team including teachers, IT team, educators etc. He stated that the
PMBOK 5, including the new knowledge area,
stakeholder management acknowledges the
involvement required of the team for successful project completion.

New GUST bookstore opens
GUST welcomed That Al-Salasil (W.H. Smith)
who hosted the official opening of its new
bookstore on GUST campus on Thursday, September 12, 2013, in coordination with the A. M.
Al-Refai Library. The attendees included GUST
Management, faculty, Library Director, and a
few staff members.

been appointed as the official bookstore for
GUST. The company specializes in different
business sectors ranging from retail, printing,
publishing, and so on

Dr. Donald Bates, President of GUST conducted the opening ceremony along with Dr.
Ghassan Aouad, Vice President for Academic
Affairs, and Dr. Salah Al-Sharhan, Vice President for Planning and Development. Also present was the staff of That Al-Salasil, including
Mr. Soud Al-Mansour, General Manager of the
Company. Soon after the opening ceremony,
light refreshments were served to the attendees of the meeting.
That Al-Salasil is one of the leading bookstores in Kuwait since 1972 and has recently

Dr. Al-Sharhan proposed an efficient elearning implementation model using PMI
guidelines and recommended the development of PM practices and methodologies for
the same. The presentation was followed by an
interactive Q&A session. The event concluded
with Mr. Wael Jasem, President of PMIAGC-KW
awarding a certificate of appreciation to Dr.
Salah Al-Sharhan.

The Y Workshop
Local youth group Equait, in collaboration with GUST’s Model United
Nations Club, ran a 2-day interactive
workshop known as the Y-workshop
on campus, as a way of getting
more people involved in promoting
change within their communities by
starting their own projects. Experienced mentors were also on hand
for the workshop, including Shamlan Al Bahar (The Proteges), Rana
Al Khaled (The Proteges), Ahmed Al
Gharabally ([Mantiqa]ME), Nadeem
Al Duaij (SAHA Institute), and Laila
Al Hamad (World Bank)
Equait is a youth-driven organization founded and run by Faisal Al
Fuhaid and Leanah Al-Awadhi and is
associated with the We Are Family

Foundation’s Three Dot Dash program, where Al-Fuhaid is an official
Global Teen Leader. EQUAIT works
to promote social equality and respect towards Kuwaiti residents
from all walks of life. Through events
like Model United Nations, food rallies and walkathons, Equait aims to
make Kuwait a more open and accepting environment.
The Y-workshop is based around
two concepts: Youth starting their
own projects and why they start their
projects in the first place. The philosophy that the workshop emphasizes
is that people buy into why you do
your project rather than what your
project does. The main method the
mentors talked about with regards

with setting up the projects was cooperative advocacy, which is basically different people coming together
for a common cause.

part over the last two days showed
how hungry they were to make a
difference in Kuwait for the better.
With the knowledge on how to start

The workshop was a success, as
it attracted 47 out of 50 applicants,
most of whom were GUST students.
The participants put in a lot of effort over the course of the two days
that included workshops on public speaking, organizing awareness
campaigns, how to get that next big
idea and, most important, why start
the project in the first place. The participants’ knowledge was put to the
test when, along with their respective assigned groups, presented their
project ideas, including road safety,
leadership building and, the most
ambitious one yet, banning wasta in
Kuwait.
After the Y-workshop, one of the
Y-workshop participants, Nouf Al
Khubaizi, along with her teammates
at the media club, organized an
awareness campaign on GUST’s campus focusing on tackling discrimination. Nouf’s Y-workshop knowledge
was put to good use as she displayed
photographs to illustrate the club’s
message of non-violence to the GUST
students.
With the Y-workshop now over,
our future is certainly in safe hands.
The bright, young minds that took
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now under their belts, it will be only
a matter of time before the next
big social movement takes off and
makes its mark in society.

My rich experience at Yale My trip to Brussels with the GRC
you could feel it. A lot of knowledge was acquired on an hourly basis approximately.

This experience helped shape my thoughts
on how a completely different lifestyle and
society could work with a very big parliament
which holds up to 766 members and shows
you that each representative from a country
has his own team which meets up to discuss
what’s best for each of the European countries in the union.

In addition to this, team building and learning how to work with people from different
backgrounds to put up together a great impact and effective income was mainly one of
the big bases of the program.

By: Joanne Al-Abduljalil
During my experience at the Yale School of
Management Pre-MBA leadership program,
I learnt the difference between leadership
and management. Two big terms that people
usually mistake between them. The course
focused on team building exercises, and especially self-critique exercises to shape you to
better person. To achieve this target, group
activities took more than 70% of the total activities scheduled.
Microeconomics, accounting, consumer,
marketing classes were taught in addition to
intensive leadership courses on a daily basis.
The main project was a group project where
the team had to come with a business idea of
a place located in new haven. We got to check
the place, the rent, the costs, water and electricity expenses and all the fees needed. A final presentation was demanded at the end of
the course that was very challenging between
groups, and the best idea won. Deep studies,
group work, analysis were required for this final project. In addition to that, we learnt the
essentials and the real exact way of analyzing
cases. The whole course was mostly about raw
cases in the economic and business field.
The students were graduates, juniors and
seniors from all over the world and from different backgrounds. Very challenging group,

Human resources classes were taught in
a professional way under the name of “Employee class” to give the students an overview
about the importance of this department in a
crisis, since it is the core to raise the company
to an upper and better level. One of the most
important sessions was the career development, where basic and professional tips were
given to students to know how to behave
professionally in business meetings, how to
speak, what to say and the key questions for a
door-open business relationship.
Group collaboration, brainstorming, leadership activities and broad exercises were present in a very single session because the major benefit is to compensate working with all
kinds and different backgrounds. In addition
to this, these exercises’ main focus is to bring
out the best in you and the least and improve
it to become a leader.
We visited Goldman Sachs the biggest multinational investment firm in New York City
Manhattan where we socialized with financial
analysists and heard from the vice president
of the company. This visit opened the door to
the Yale PRE-MBA alumni to apply their CV’s
at Goldman Sachs to be an intern or a full time
employee.
The course was intensive, challenging, rich
with knowledge and had a great impact on
me, professionally and personally. It shaped
me better to be more professional in the job
market, taught me how to be persistent, consistent and determined. Similar programs are
a must to each and every person who would
like to be a leader in the society.

By: Talal Al-Quod
On the first day at the GRC Training, we
went to the Institute for European Studies
(IES) where we held the welcome speech by Dr.
Christian Koch and two other professional Drs.
Joachim Koops and Jamal Shahin to explain to
us the situation that’s happening between the
EU and the GCC in terms of relations.
Every day was a day of new information and
opportunities, trying to shape and figure out
ways to improve the relations that we already
have to build on a better future. It helped me
understand how the European system works
with other countries and regions such as the
GCC and talking about the politics and parliament and every way that can benefit both
parties for a better future. The conference
added a lot of insight and information about
ways to tie loose ends between both regions.
They paired us in groups with people from
different nationalities and every day we
would visit a different facility to ask questions
and discuss a better future for the upcoming
generation. Our task as a team of 6 was to
gather information and share ideas on how if
we could improve the GCC-EU relations, We
were given 3 meetings to discuss the topic we
were going to look for and present it to the
professors and to people from the embassies.

The conference has concluded a lot of details, starting off with the overview of Institutions and Policy making which shows how rules
and policies are made and how they come to
life. We also met with the Kuwaiti Ambassador in Brussels Mrs. AlHamad who encouraged
us to consider doing higher education abroad
with a program called Erasmus, set to launch
in mid-2014. The next day we travelled to the
city of Bruges, where we visited the College
Of Europe and sat with Prof. Erwan Lannon
to talk about opportunities offered by his university to students in the GCC In the last three
days we visited the Parlmentium museum focusing on the history of Europe and how it became a union. After that we headed off to the
European Parliament to discuss the relations
with the GCC. The best day we went to the EU
Commission Center to discuss EU-GCC offers
on future education and training programs.
The final day we gave our presentation,
where we tackled education and how to make
people aware of opportunities available to
the GCC and how research centers just like
the GRC should be made more often to give
people the chance of participating in these
conferences and to witness the lifestyle in person rather than to just read about it in class or
watch it on the news. The third and final point
of our presentation brought the attention
of keeping contact with one another, building relations and exchanging ideas help take
away the tolerance and also helps the culture
influence grow to be more understanding. The
trip hosted by the GRC to help build relations
between the EU and the GCC was absolutely
brilliant and I was proud to represent GUST
and Kuwait to help build a better future.

My MBA experience with Mountbatten
By: Nada Fayed
Nothing can compare to that moment when
you are standing in the crowd in your graduation gown and cap with a Masters degree: “I
FINALLY DID IT! I AM AN MBA GRADUATE!” It is
by far the greatest feeling in the entire world,
the taste of success after months and months
of hard work and sleepless nights. You finally
feel your worth when you’re standing in hall of
fame and everyone says: This one is a Fighter!
When I look back, exactly 2 years ago, I
was just a simple Egyptian Accounting Graduate from GUST, and now I’m an international
MBA Graduate. From Kuwait to New York to
Bangkok, I have been around the world in 18
months. 18 Months of an unforgettable academic, career and personal experience. I have
done it all, seen it all and experienced it all.
And it is all thanks to GOD, family’s support,
GUST, and the Mountbatten Program.
I joined the Mountbatten MBA & Internship
program in March 2012. Getting this opportunity was such an honor and pride that I will
carry in my heart forever. I was a 22-year-old
girl who suddenly decided to leave her entire
life in Kuwait and take off to New York to experience another world. A 22 year old who got
a job offer as a Financial Business Analyst in
Deutsche Bank in the biggest most important
financial district in the world; Wall Street, New
York. A 22-year-old girl who decided to take a

chance and pursue further academic education
to make her life better. You may think I was
crazy to travel all the way to New York; then
all the way to Bangkok, the Far East, just to get
a Masters Degree. I loved the challenge and I
loved the competition. I felt great, confident
and powerful as ever. This feeling of incredible
excitement never left my soul. Overwhelmed
was such an understatement. I had a dream
and I chose to make it come true… in the Big
Apple!
Mountbatten Institute is an exchange program that provides unique international study
and work opportunities for graduates in association of Graduate School of Management and
Social Sciences of St. Mary’s University College,
Twickenham, London. It combines an MBA in
International Business Practice along with a
one year of paid relevant work experience in
New York with some of the biggest firms, including: Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Citi,
American Express, etc. Mountbatten offers a
12-month program of a full-time paid internship in one of the sponsor companies while
studying towards attaining an MBA degree
taught by professors from NYU, Harvard and
Columbia University. This also includes an additional semester of intensive study in Naresuan
University, Bangkok, Thailand upon completion of the 1 year in New York with the opportunity to visit the business centers of Asia
in India, Singapore, Hong Kong as part of the
dissertation research for the MBA. Both quali-

fications are awarded by St. Mary’s University
College, Twickenham, London, UK.
The program also offers accommodation
close to its sponsored companies, the course
related reading materials and textbooks, a
monthly living allowance, health insurance,
local transportation and Alumni membership
and benefits on successful completion of the
program.
It was indeed a whole new dimension of
postgraduate study and career enhancement,
both in New York or in Bangkok. Being introduced to the business world of Asia and have
this valuable insight into the world of international business is very vital in developing my
skills in analysis, problem solving and decisionmaking. Not to mention, having an internationally recognized qualification.

Now, I can proudly say I have just graduated
with a Masters Degree. Being in this amazing
place, living this dream is beyond what I have
ever imagined. I have managed to balance between my full time job in Deutsche Bank during the day and MBA classes at night and in the
weekends and still have a chance to explore
and enjoy the delights of the city that never
sleeps. I moved to Bangkok, Thailand to work
on my thesis and dissertation. Doing all the
field study and research day and night while
attending classes and I still got the chance to
learn about Thailand’s culture and experience
the joy, wonders and beauty of Thailand. It is
an experience that I definitely recommend for
everyone who is willing to take the chance and
challenge themselves to reach their goals.

I recommend this experience because it exposed me to a lot of travel opportunities and
cultural enrichment. It broadened my global
and self-perspectives. This experience tested
my maturity, tenacity and resilience. It taught
me how to manage conflict, accept responsibility, and to be open-minded, flexible and adaptable. It taught me that the only way to grow
my maturity and have a rewarding experience
is by learning how to deal with the unfamiliar,
the uncomfortable and the frustrating environment out of your comfort zone and learning how to survive all of it.
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Fatemah Boresli – Accounting Major - Scholarship to Florida International University
Classes Attended at FIU: Human Resource Management and International Business
“On June 22 at 12:25 am on a United Airline airplane, we left Kuwait with mixed feelings of anticipation and sadness to
leave our families. Then at last, after all the long hours we arrived to Miami. The summer classes there different than what we
are used to, since they are not held daily. The summer classes were so intense and concentrated due to the limited timeframe.
In FIU, most students were very interested in us and used to ask a lot of questions concerning our country. They were very
open minded and accepting of our culture, therefore, we had no problems in adapting into the environment. We met great
people that made our experience more enjoyable. I would strongly recommend this opportunity because experiencing something like studying abroad changes you and makes you more independent. This whole experience is something I will treasure
for the rest of my life.”
Samira Kashlan - Management & Organizational Behavior Major - Scholarship to Florida International University
Classes Attended at FIU: Human Resource Management and International Business
“I had the privilege of traveling to Miami to attend summer courses at Florida International University (FIU). Both apprehension and excitement overcame me when I arrived to Miami, as I had never lived alone before. Although the time
I spent at FIU wasn’t very long, I learned so much. I made friends from countries I have never heard of before. I learned
to be independent. Most importantly, I acquired knowledge that no amount of textbooks could teach me. After flying for
almost two days and being delayed for several hours at the airport, I finally arrived to what seemed to be a little paradise on
earth- Florida International University. Quickly adapting to the environment, I realized that I had to absorb as much of this
experience as possible. A typical day in Miami composed of waking up early, going to class, doing my homework, doing
household chores, and then conversing with the vast diversity of people I was exposed to. I attended class with a fifty-eight
year old woman and nothing but positive remarks and thumbs up were expressed to her attempt to further her education.
Judgment was never an option as everyone minded their business and got along. Looking back at my experience, I find myself reminiscing to the days of my incredible summer. I will definitely encourage my friends to be a part of this program as I
made wonderful memories and life-long friends there that I wish others could experience.”
Sindhuvasavi Srinivasan – Accounting Major - Scholarship to the University of Missouri at St. Louis (UMSL)
Classes Attended at UMSL: Introduction to the Arts of Asia
“My stay at UMSL was the most remarkable experience of my life. It was an honor for me to get accepted into the program. This was a great opportunity that enhanced my career and studies. UMSL was a great university with a huge campus in
the heart of St. Louis. I was able to explore the whole area of St. Louis all alone by hopping on the metro. We used to get lost
in the beginning, but the students at UMSL helped us find our way which helped us make many friends. The course I took
was really interesting and enhanced my knowledge about the cultures and arts of Asia. We had a very good professor who
helped us learn the material in a very interactive way. We also had visits to the St. Louis Museum and were shown the various objects and paintings which helped us connect to the content we studied in class. From the beginning, we were all excited
to explore new things about the university and the city. We met students from different countries. We were able to interact
with different cultures and learned to be become more independent. The campus was a very friendly place and we are surely
missing it now. I learned to live alone in the dorms and do everything myself without depending on others. Overall ,my stay
at UMSL enhanced my knowledge about other cultures and the education system abroad. It was in fact a challenging task to
go abroad to another university and to represent my own university. There were many students at UMSL who were interested
in learning about GUST and Kuwait. This program helped me understand the different aspects of studying in the US. I thank
GUST for offering us this program in a well- organized manner.”
Farah Haidar – Visual Communication Major - Scholarship to the University of Missouri at St. Louis (UMSL)
Class Attended at UMSL: Introduction to the Arts of Asia and General Geology
“My summer semester at UMSL was an unforgettable experience. I’ve never had the chance to travel and study abroad on
my own. I spent two amazing months in St. Louis where I learned so many new things about myself by studying in the USA,
and being exposed to new cultures. It was such a wonderful challenge, where I learned how to be completely independent
and saw the importance of doing everything on my own. Here in Kuwait we are so lucky to have so many people around us
who we can depend on to help us get things done. That is a great lesson to teach you first of all how to appreciate the easy
life you have back home, second, it teaches you that you are able to do things by yourself, you don’t need to rely on anyone.
My classes at UMSL were very insightful and the instructors were very helpful. My classmates have taught me a great lesson
about the importance of education. Many of them were from different age groups and backgrounds. Also, many of them had
multiple jobs to help them pay for their tuition. I learned that it doesn’t matter how old you are, or where you come from
or where you get the financial support for your education; what matters is that you get your education, because knowledge
is your weapon against ignorance and everyone deserves the opportunity to get an education. I also met the most amazing
people from all over the world. They taught me how to build a strong connection and to communicate with people from completely different backgrounds. I strongly recommend any student who comes across this opportunity to apply for it. It will be
the highlight of your college experience and teach you many lessons in a short period of time. ”
Alaa Alatillie – Finance Major - Scholarship to the University of Dubai (UOD)
Class Attended at UOD: International Business Management
“Dubai was one of the most interesting places I ever visited. It was challenging for me to live alone there, but to be honest,
I learned how to be responsible for everything that I need. It was the first time I washed my own clothes and I found it easy.
I took an International Business Management course at UOD as an elective. The course was 3 weeks long with the class running five times a week for three hours. The professor taught us in an interesting way. She always gave the students examples
about the concepts in order to clarify them. My class mates were girls and boys from different nationalities and were amazing
people. I found enough time to visit most of the Emirates like Abu Dhabi, Al-Ein, Ras AlKhaima and Am Alqwain etc. It
was interesting that each emirates was a different and unique in its own way. Studying abroad is something that each student
should try because of the number of lessons they will learn. It is not about the place they go but more about the experience
to learn somewhere different. I highly recommended this experience at the University of Dubai to spend a summer there and
enjoy a unique United Arab Emirates experience.”

Gulf University for Science & Technology - Issue 29 - October 2013

Summer Scholarship 2013 Stories
Atyab Al Melhem – Accounting Major - Scholarship to Florida International University
Classes Attended at FIU: Human Resource Management and International Business
“My once in a life time experience began this summer when I got accepted to FIU. I thought this was the best chance for
me to take to learn about living alone, being responsible, and being more accepting to other cultures. I never would have imagined myself without my parents or without the dependence on luxuries I have in my own country. So this was the perfect
chance to take. All the things I was hoping to learn, I learnt and more. An experience that changed so many aspects of myself; I am now more understanding, independent, and confident. Even the people I met had made a difference , and influenced
me in so many ways. I have always considered my education a priority, but when I saw their eagerness for education, it made
me become more passionate about what I study, and made me want to improve myself more and more every day. I am so
proud of the fact that I now have friends from different parts of the world, and though we were all different; that was not an
obstacle for us to be part of each other’s lives. Professors were extremely helpful as well and understood the fact that we were
foreign exchange students. They treated us like adults. Overall, this was a life altering experience that opened a whole new
world for me. I went a person and came back a different person. I don't deny the fact that it was challenging at first, but while
getting through the obstacles I have become more patient, understanding and gained a new perspective about life in the other
half of the world. I have improved myself both personally and educationally, and although it was for a short period of time,
the things I have learned will stay with me a lifetime; and the memories I have will always be cherished. I would like to take
this chance to thank GUST for giving me this valuable opportunity, and to recommend that every student reading this should
give it a try and challenge themsevles. Take this chance and gain a new life-long experience that will leave you with the best
memories.”

Raghad Alawneh –Visual Communication Major - Scholarship to Florida International University
Classes Attended at FIU: Human Resource Management and International Business
“I don’t even know where to begin to describe how incredible this journey was to me. At first, I’ll admit, that I was
somewhat scared and unsure of how I was going to take on the challenge of being completely on my own; having to take care
of myself and taking full responsibility for anything that I was to do. Once we arrived on campus, I fell in love with it. The
whole setting and environment was absolutely beautiful. I was given the opportunity to study at an excellent university with
the highest standards of education. I definitely found the courses I took extremely challenging, but then again, I guess that
was the whole point; to challenge and expose myself to new and interesting knowledge. I loved my witty professors and by
the end of the semester, they surely left their marks on each of us. They had their own approach that stimulated and challenged our way of thinking and taught us how to implement what we were learning into real life situations. I enjoyed the fact
that we were able to openly discuss our culture and differences in class with the professor along with our fellow students.
Balancing between completing assignments, studying for quizzes, participating in social events and the never-ending ping
pong matches at the student lounge, was quite difficult to say the least! Through hard work and determination, anything can
be done. I noticed that the area was extremely versatile, especially at university. We met all kinds of people from everywhere
and anywhere which allowed us to share our culture and learn about others as well. This experience was truly life changing and I am so glad that I had pursued it. I don’t think I would be the person that I am today if I hadn’t. It helped me grow
personally as well as academically.”
Lina Arikat – Public Relations and Advertising Major - Scholarship to Florida International University
Classes Attended at FIU: Human Resource Management and International Business
“This was the perfect educational trip for an international student who visits the United States of America for the first
time alone. Florida International University is located in Miami. The campus is beautiful with a great landscape and nature
view. Applying to study abroad was the best decision I ever made. I had no worries or hesitations in applying to FIU. The
experience helped me realize how different living alone and counting on myself is. The environment is friendly and I got
along with everyone around me. The FIU faculty and staff were incredibly supportive. The FIU faculty arranged a tour on the
Double Decker Bus for us to enjoy the sights of beautiful Miami. The courses were informative. I am a Mass Communication
student and took business classes like International Business and Human Resources Management. Even though they are not
in my area of specialty, I gained new knowledge about business performance in corporate America. The instructors made the
classes more fun and used discussions and arguments to help everyone engage in the class. The experience in general was
outstanding; especially for me because it was my first time to the USA. I would definitely recommend this experience for
anyone to learn about different cultures and the simple life of living alone.”
Ashveen Sethi – Accounting Major - Scholarship to the University of Dubai (UOD)
Class Attended at UOD: Monkey and Banking, Research Methods
“I would like to express my deepest gratitude to GUST for giving me with this opportunity to study abroad. GUST was
very steadfast in its approach and made my transition to Dubai much easier by providing the University of Dubai all the essential details prior to my arrival. Studying at the University of Dubai was a very enriching experience. The faculty was very
helpful and the course structure was easy to interpret. I found the classes to be very informative and the instruction was very
well planned and the topics covered were very helpful from an exam point of view. The examinations very challenging and
were held in a timely manner that allowed me to prepare well in advance. Apart from regular theory and lab classes, we were
assigned into groups and given assignments based on the classwork. These group related assignments helped me strengthen
the concepts I learned in class. I found my peers very helpful and caring, since they made sure that I was right at home. During the group projects, I found my group members to be very helpful and I learned a lot through my interactions with them.
Additionally, I found my library and lab facilities very resourceful, as they had a wide range of books and resources pertaining to my courses. The part I enjoyed most about the University of Dubai was making new friends and exploring the beautiful
city of Dubai with them. I would like to conclude by saying that the University of Dubai has provided me with the best
foreign educational experience I could ever hope for. I will deeply miss my friends and professors who made my summer so
memorable. For anyone looking to study in Dubai, I strongly recommend the University of Dubai.”
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GUST welcomes Chinese Ambassador for Photography Exhibition
In collaboration with the Chinese
Embassy in Kuwait, GUST hosted the
Chinese Photography Exhibition, the
first event in a series organized by
the Chinese Embassy to celebrate the
Chinese National Day. The event was
opened by H.H. Ambassador Jianchun
Cui, Dr. Donald Bates, GUST President, Dr. Ghassan Aouad, GUST Vice
President for Academic Affairs, Dr.
Sabah Quaddoumi, GUST Vice President for Academic Services, Dr. Salah
Al-Sharhan, GUST Vice President for
Planning and Development and the
Chinese Embassy Cultural Attache
Mr. Jianying Cao. The Exhibition consisted of photographs taken by vari-

ous esteemed Chinese photographers
showcasing different cultural, education and industrial aspects of China.
Dr. Bates welcomed all those in attendance to view the exhibition and
emphasized on the ever growing
partnership between China and Kuwait and that GUST is always keen
on building on the educational relationship with Chinese institutions.
Dr. Bates thanked the Ambassador
and the Embassy for organizing the
event that reflects on the depth of
the relationship between the university and the embassy.
H.H. Jianchun Cui said at the
event: “We chose to collaborate
with GUST with this first event
celebrating China’s National Day,
due to its outstanding capabilities
and experience as the first private
university, to expand the cooperation and exchange between China
and Kuwait and make an impact
on the younger generations. These
photos are a small representation
of China’s growing environmental
achievements and are a good way
for the younger generation to be
introduced to the Chinese culture
and encourage them to visit.”
Dr. Ghassan Aouad noted that:

The Chinese Cultural Attaché noted
that: The exhibitions we organize as
a cultural office aim to introduce students and Kuwaiti citizens to the Chinese culture and civilization. So, we are
always keen on these cooperations.”

“The exhibition demonstrates extraordinary Chinese talent through
which one can learn a little bit more
about the culture of this friendly
country.” He expressed his enthusiasm about the event itself with the
attendence of the Ambassador and
many from the GUST community
and highlighted that the university
ensures to welcome such important
educational events to add to its students’ knowledge of other cultures
and peoples from all over the world.

bassy in the areas of academics and
education and has constructed several courses to teach the Chinese
language on campus.

Dr. Salah Al-Sharhan stressed
on the close cooperation between
GUST and the Chinese Embassy,
where the University has a clear
strategy to promote cultural cooperation. The university has had
many events with the Chinese Em-

Acclaimed keynote speaker Shama Kabani lectures at GUST
The A. M. Al-Refai Library at GUST
hosted internationally acclaimed
keynote speaker and award-winning
Founder and CEO of The Marketing Zen Group, Shama Kabani for a
presentation on Social Media and its
tools. Kabani conducted two presentations, one for the undergraduates
and the other for MBA students;
both the sessions were well-attended by students, faculty and staff.
Speaking from a marketing perspective, Kabani defined social media and how it could be applied by
individuals, organizations, academic
institutions, etc. During the presentation Shama Kabani explained the
various tools of social media and
how they could be used to improve
online presence; she further emphasized on creating a LinkedIn profile
which has proven to be an invaluable tool for professional networking.
Kabani spoke of her inspiring journey that led her to be the CEO of the
Zen Marketing Group, which serves
clients worldwide including companies in Eurpoe, Asia and Central and
South America. She also shared some

This exhibition had a strong attendance of students, staff and faculty
ready and eager to learn more about
the Chinese culture and civilization.
GUST ensures to help its students enhance not only their academic experience but their cultural and social experiences as well.

real life examples which enabled students to have a better understanding of issues concerning social media and the impact it could have on
them and the audience.
The attendees found the lecture
to be informative as it offered a realworld outlook and was interactive
too. The session was open to questions in the end, which the attendees raised and Kabani happily
answered. After the session, the
students were seen to be enthusiastically conversing and discussing
issues with Kabani.
Shama Kabani, 27, known as
the “Zen Master of Marketing”
by Entrepreneur Magazine and
the “Millennial Master of the
Universe” by Fast Company, is a
visionary strategist for the digital
age. Kabani was on a brief visit to
Kuwait for a speakers’ sponsored
program to meet with young
Kuwaiti entrepreneurs; while at
GUST a meeting between Shama
Kabani and 5 Kuwaiti tech entrepreneurs was arranged.

Gulf University for Science & Technology - Issue 29 - October 2013

The Research and Development Office
(RDO) congratulates Dr. Janet Testerman in the GUST English Department at
the College of Arts & Sciences on being
awarded the KFAS Fund for her research
project entitled “Improving Student
Writing by Integrating Computer Aided
Instruction with Face-to-Face Pedagogy.”
This research project is funded by KFAS
under Project No. 2013-1109-01. We
would like to wish her all the best for her
research excellence and achievement in
GUST.
Ali Al Kandari, Ph.D.

Director of RDO -GUST

Professor Donald Bates:
GUST President

Professor Ghassan Aouad:
VP for Academic Affairs

Prof. Donald Bates has been named the 4th
president of GUST. “The University will quickly
embrace President Bates as we work together to
meet the challenges and the great opportunities
of the coming decade ahead,” GUST BOT Chairman Dr. Abdulrahman S. Al-Muhailan commented
on the appointment.

Prof. Donald Bates, has been the Dean of the
College of Business at the University of Houston–
Downtown (2005-2013), Dean at the College of
Business and Economics at the UAE University
(2002-2005), Dean of the School of Business and
Public Administration, California State University,
Dominguez Hills (1998-2002), Dean of the CBA,
Indiana State University (1995-1998) and Dean of
the College of Business and Economics, University
of La Verne, La Verne (1993-1995).
Prof. Donald Bates earned a B.S. (1966) in Business Administration from Indiana State University,
an M.S. (1968) in Management from Indiana State
University and a Ph.D. (1974) in Business Administration from the University of Arkansas.
Prof. Donald Bates has an extensive background in business theory and its practical application, as well as in university leadership. He has
co-authored three books in the field of strategic
management, and has published in several strategic management journals. His research also
includes many papers and presentations at prestigious academic and practitioner conferences. As
a result of Dr. Bates’ applied research, he is frequently invited to consult with many major firms
in many countries.
As the first private university in the State of

Kuwait, GUST has responded to the growing
need for an American-style, accredited, degreegranting university education within the Kuwaiti
Islamic cultural setting equal in quality to other
prestigious universities. GUST moved into a newly
constructed state of the art facility in 2008 with
the latest information technology supported
by a “we care” approach to each individual student’s learning needs. The facility has reached its
maximum enrollment at 3,400 students and 150
internationally educated faculty. During this past
academic year, GUST received full accreditation of
its English Language Foundation Program from
the CEA. GUST’s business program is undergoing
its initial accreditation visit in 2013-14 by the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), the premier accrediting agency for
business programs worldwide. GUST’s computer
science program is seeking accreditation by the
Engineering Accreditation Commission of ABET
and the site visit has been scheduled for Fall 2013.
Prof. Bates’ experience and leadership will serve
GUST very well in these efforts as well as GUST’s
quest to open a College of Engineering.

GUST announced the appointment of Dr.
Ghassan Aouad as the new Vice President for
Academic Affairs at the university, succeeding
Dr. Robert Cook who recently ended his term
in the role. GUST is always keen on attracting
exceptional talents in its different departments
and positions to maintain its commitment to
providing the highest standards in all departments to lead the university towards development and success.
In light of this new change, GUST would like
to express its sincerest thanks and appreciation
to Dr. Robert Cook, who has made a distinctive effort and enormous contributions to the
progress and growth of the university is his six
years of service. And at the same time, welcome
Dr. Ghassan Aouad to the GUST family and wish
him luck in his new role at the university to
continue the progress towards academic excellence.
Dr. Ghassan Aouad was the President of the
University of Wollongong in Dubai (UOWD),
where he led the development of the Strate-
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gic Plan 2013-2018 and the preparation of the
documentation for the institution licensure renewal and the University achieved an increase
of 13% in student recruitment. . Prior to his
role at UOWD, he was the Pro-Vice-Chancellor
for Research and Innovation and Dean of the
College of Science and technology at the University of Salford in the UK, responsible for
some 400 staff and 6,000 students before he
left the university to reside in Dubai.

GUST welcomed 12 new faculty members to
its team. The university held a special week-long
Orientation program for the faculty organized
by Management and HR Departments to introduce them to the different GUST segments and
departments and what they have to offer in order to facilitate their time at the university.
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