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 ،)
ً
)GUST( بالتعاون مع نادي )كن مثقفا

 من الدكتور صالح العجيري، العالم 
ً
كال

واألستاذ  العالمي،  الكويتي  الفلكي 

الكويتي  الخبير  رمضان،  عيسى 

عن  عامة  ندوة  في  الجوي،  باألرصاد 

الفلك والمتغيرات المناخية وتداعيات 

السالمة  على  الجوي  األرصاد 

الكوارث  آثار  من  والتخفيف  العامة 

الطبيعية.حضرها جمهور من الطالب 

والضيوف من خارج الجامعة.

مادة  إستاذ  ألقى  البداية  في 

رئيس  االسالمية  العربية  الحضارة 

الدين  الدكتور صالح  الثقافية  اللجنة 

أرقه دان كلمة ترحيب وتعريف  سليم 

بالضيوف.

للدكتورصالح  الكلمة  انتقلت  ثم 

التعليم  العجيري بدأها بذكرياته عن 

عقود  تسعة  منذ  الكويتية  والمدرسة 

بالقراءة  واهتمامه  طفولته  وعن 

ومعلوماته  وقدراته  مهاراته  وتنمية 

مفيد  كل  وراء  وترحاله  الفلك  علم  في 

علم  أهمية  بين  ثم  الميدان،  هذا  في 

التخمين  وبين  بينه  والفرق  الفلك 

والتنجيم.

رمضان  عيسى  قدم  جهته،  من 

عرضا باألرقام والصور عن التحوالت 

هذا  في  العام  الوعي  وأهمية  الجوية 

الشأن، والخدمات الجليلة التي يقدمها 

دول  كل  في  لمواطنيهم  االرصاديون 

المجهولون  الجنود  هؤالء  العالم، 

والموج  الريح  حركة  يراقبون  الذين 

من  وغيرها  والبراكين  والزالزل 

جرس  ويقرعون  الطبيعية،  الظواهر 

االنذار ليتحاشى الناس هذه المخاطر 

وتداعياتها.

ومداخالت  بأسئلة  الندوة  انتهت 

الحضور وكلمة شكر من رئيس نادي 

( األستاذ عبدالعزيز العبيد، 
ً
)كن مثقفا

صالح  للدكتور  الشكر  دروع  وتقديم 

الدكتور  أهدى  عيسى.فيما  واألستاذ 

عن  صورة  الندوة  العجيري  صالح 

شهادة الشيخ مساعد عبدالله العازمي، 

أول كويتي حصل على االجازة العالمية 

من األزهر الشريف عام 1881م.

GUST استضافت العجيري ورمضان في محاضرة فلكية

د. صالح الدين سليم مع المحاضرين

الحضور

تكريم د.صالح العجيري وعيسى رمضان

جانب من الحضور عيسى رمضان
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 د. أنس الرشيد حاضر في GUST حول اإلعالم وقضايا الرأي العام
الرشيد: وسائل التواصل اإلجتماعي أصبحت من التحديات على واقع اإلعالم الكويتي

األسبق  اإلعالم  وزير  أكد 
في  التدريس  هيئة  وعضو 

جامعة الكويت د.أنس الرشيد أن 
الحر والديموقراطي دائما  البلد 
مؤسساته  صفحات  نجد  ما 
بالصراعات  مليئة  اإلعالمية 
والمشاكل، مبينا في الوقت ذاته 
عدة  يواجه  الكويتي  اإلعالم  أن 
تحديات في وقتنا الراهن، ويأتي 
في مقدمتها العنصر البشري، إذ 
الدخول  في  الراغب  على  يجب 
في هذا المجال أن يسعى جاهدا 
ما  ومعرفة  مهاراته،  تنمية  في 
عما  والبحث  الكواليس،  وراء 
اإللتزام  أهمية  مع  الخبر،  وراء 

عن  الرأي  وفصل  بالموضوعية 
الخبر.

الرشيد خالل محاضرة  ولفت 
اإلعالمي  النادي  نظمها 
للعلوم  الخليج  جامعة  في 
وسائل  أن  إلى  والتكنولوجيا 
المختلفة  اإلجتماعي  التواصل 
التحديات  من  أيضا  أصبحت 
الكويتي،  اإلعالم  واقع  على 
أصبح  استخدامها  يسيء  ومن 
القانونية،  للمسائلة  معرض 
مستطردا في الوقت ذاته بالقول: 
اتضايق عندما أرى هناك إنهاك 

الكويتي  اإلجتماعي  للنسيج 
مشيرا  الوسائل،  هذه  مثل  في 
على  منعقد  اليوم  األمل  أن  إلى 
اإلعالم  خريجو  السيما  الشباب 
من  للرأي  قادة  يكونوا  أن  في 
هذه  مثل  استخدام  حسن  خالل 
أن  أهمية  على  مشددا  الوسائل، 
إرضاء  على  دائما  المرء  يركز 

ضمير وطنه قبل كل شيء.

يكن  أن  يرد  من  قائال:  وتابع 
إعالميا متميزا فعليه التركيز في 
يتمثل  األول  المحور  محورين، 

في الجانب األكاديمي، من خالل 
أكاديمية  وقواعد  أصول  اتباع 
منبثقة من علم اإلعالم، والمحور 
في ضرورة صقل  يتمثل  الثاني 
وتطويرها  اإلعالمية  المهارة 
مكانه  يجد  أن  المرء  ليستطيع 
تلك  إلى  الفتا  المجال،  هذا  في 
الفرص  عدد  في  الصعوبة 
الوقت  في  للشباب  المتاحة 
تحصلنا  التي  فالفرص  الراهن، 
عليها في أيامنا الماضية صعب 
بسهولة  عليها  تتحصلوا  أن 

خالل هذه األيام. 

GUST تستضيف مؤتمر الخليج الدولي 
)GICAM’13( لتطبيقات الرياضيات

تهنئة
لفريق GUST لكرة القدم

على الفوز في املباراة
AUK ضد

)GUST 1-0 AUK(

في  الطبيعية  والعلوم  الرياضيات  قسم  استضاف 

األول  المؤتمر  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 

على مستوى المنطقة في تطبيقات الرياضيات تحت 

عنوان “مؤتمر الخليج الدولي لتطبيقات الرياضيات” 

)GICAM’13(، والذي ركز في محتواه العلمي على ثالث 

موضوعات تمثلت في علم األحياء الرياضي، والعلوم 

الحاسوبية وتطبيقات الرياضيات، وشمل الموضوع 

للرياضيات  العامة  التطبيقات  حول  الحديث  الثالث 

والعديد  والتمويل،  والهندسة،  اإلحصاء،  في  السيما 

من المجاالت األخرى.

ضم المؤتمر أكثر من 50 مشاركا من مختلف أنحاء 

العالم بما في ذلك الشرق األوسط والخليج والواليات 

وبولندا  المتحدة  والمملكة  األمريكية  المتحدة 

وإيطاليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا وروسيا وتركيا 

وماليزيا. وكان المؤتمر قد استهدف تشجيع البحوث 

في الرياضيات التطبيقية في المنطقة وبناء عالقات 

من  العالم  أنحاء  جميع  من  الباحثين  من  العديد  مع 

أجل تبادل األفكار والتعاون في المشاريع.

جمعية  مع  بالتعاون  المؤتمر  تنظيم  تم  وقد 

الرياضيات التطبيقية والصناعية )سيام(، ومقرها في 

الواليات المتحدة األمريكية. وبدعم من قبل  مؤسسة 

و ونسيج،   ،Growmoreو العلمي،  للتقدم  الكويت 

 .Springer INCA and

د. أنس الرشيد
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وقع كتابه بحضور املستشار الثقافي املصري بالكويت
د. أيمن بكر وكتابه "انفتاح النص النقدي: نحو تحليل ثقافي لألدب"

الدكتورة  األستاذة  بحضور 
المستشار  بسطاوي  ربيع  منى 
الثقافي لجمهورية مصر العربية 
عواد  والدكتور غسان  بالكويت، 
الخليج  جامعة  رئيس  نائب 
والدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم 
قسم  رئيس  سلفادوري  ماتيو 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم 
والدكتور صالح أرقه دان رئيس 
وعدد  بالقسم  الثقافية  اللجنة 
توقيع  تم  الجامعة  أساتذة  من 
األدب  ألستاذ  الجديد  الكتاب 

والنقد بجامعة الخليج الدكتور 
“انفتاح  وعنوانه:  بكر  أيمن 
تحليل  نحو  النقدي:  النص 
دار  عن  الصادر  لألدب”  ثقافي 

مسعى للنشر هذا العام.

بمقر  االحتفالية  أقيمت   
الجامعة في مشرف بدولة الكويت 
جامعة  مكتبة  أشرفت  وقد   ،
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 

على حفل التوقيع. 

الدكتور  المؤلف  وألقى  هذا 
فيها  رحب  كلمة  بكر  أيمن 
وقدم  وشكرهم  بالحضور 
عنه  قال  الذي  بالكتاب  تعريفا 
محاوالت  ضمن  محاولة  إنه 
الدراسات  مجال  لتأسيس 
الثقافة  في  لألدب  الثقافية 

العربية نظريا وتطبيقيا.

د. أيمن بكر يهدي كتابه للمستشار الثقافي المصريد. أيمن بكر

لقطة جماعية د. أيمن بكر يوقع كتابه

 د. حسني الشروفي يحصد امليدالية الذهبية في معرض اإلختراعات
جامعة  في  التطبيقية  اللغويات  في  المساعد  األستاذ  حاز 

على  الشروفي  حسين  الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 

في  لإلختراعات  السادس  الدولي  المعرض  في  الذهبية  الميدالية 

الشرق األوسط الذي عقد في الكويت مؤخرا، بتنظيم من قبل النادي 

األحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  رعاية  وتحت  الكويتي  العلمي 

الجابر الصباح، حيث يعتبر هذا المعرض واحدا من أكبر المعارض 

المتخصصة في اإلختراعات في الشرق األوسط، والثاني من حيث 

.
َ
األهمية عالميا

على  برمجيا  تطبيقا  قدم  أن  بعد  اإلنجاز  هذا  الشروفي  وحقق 

Aca� األكاديمية   الكتابة  بمعالجة  يهتم  والذي  اإلنترنت   ببكة 

التطبيق األول من نوعه في  demic Writing Wizard، ويعتبر هذا 

عالم الويب الذي يعمل بشكل فعال على مساعدة الطالب والمعلمين 

األكاديمية بسهولة وفعالية، حيث يعمل على  أهدافهم  في تحقيق 

مساعدة الطالب في كيفية وضع الخطة المناسبة وتنظيم وتحرير 

 ،”Lexical Cohesive Trio“ فكرة  باستخدام  األكاديمية  المقاالت 

الطلبة ووضع  إمكانية تلقي مقاالت  للمعلمين  التطبيق  كما يتيح 

في  تساعد  إحصائية  تقارير  إنتاج  على  أيضا  ويعمل  تعلقياتهم، 

تقييم نتائج التعلم.

في  لإلتصاالت  الدولي  المؤتمر  في  أيضا  الشروفي  شارك  وقد 

تطبيقه  حول  مقدمة  بحث  ورقة  أفضل  بجائزة  فاز  وقد  رومانيا 

د. حسين الشروفيالفريد من نوعه.
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اليوم العاملي للغة العربية 
أقامت  العربية(  للغة  العالمي  )اليوم  بمناسبة 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بقسم  الثقافية  اللجنة 
 )GUST( والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  في 
بيتس(  )دونالد  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعاية  تحت 
هذا  بخصوص  الطالب  لمشاريع   

ً
معرضا وبحضوره 

اليوم الذي اعتمدت فيه األمم المتحدة في العام 1973م 
المنظمة  في  المستخدمة  اللغات  إحدى  العربية  اللغة 

الدولية ومؤسساتها. 

المساعد،  األستاذ  شرح  االفتتاح  شريط  قص  بعد 
اللجنة  رئيس  دان،  أرقه  سليم  الدين  صالح  الدكتور 
األقسام  ورؤساء  والعمداء  ونوابه  للرئيس  الثقافية، 
وأثنى  وأهميته،  اليوم  هذا  معنى  الحضور  والزمالء 
على الطالب لنشاطهم واهتمامهم، السيما وأن جامعة 
الخليج تكاد تنفرد بالمبادرة في مثل هذه المناسبات. 
على  والطالب  الثقافية  اللجنة  الرئيس  شكر  كما 
وأقسامها  الجامعة  تميز  سبيل  في  المبذول  الجهد 

وأنشطتها األكاديمية والعامة. 

تراوحت أعمال الطالب ما بين التعريف بخصائص 
اللغة العربية، أو التعريف بإحدى الشخصيات اللغوية 
والمعاصرين،  القدامى  والكتاب  الشعراء  من  واألدبية 
كما عّرفت بعض األعمال بأحد الكتب ومراجع العربية 
كالموسوعات اللغوية والقواميس. وكان ألدباء الكويت 
اللغة  نهضة  في  ساهموا  ممن  والمعاصرين  الراحلية 
أروقة  في  ومميز  ملحوظ  نصيب  الحديثة  العربية 

المعرض. 

آن كريستيسن: أكثر من 45 ألف عضو في املنظمة دليل على تنامي االهتمام العاملي باإلنجليزية

اللغويات  علوم  أستاذة  أكدت 
د..آن  األمريكية  يوتاه  بجامعة 
كريستيسن على حجم االهتمام 
بالتنامي  يأخذ  الذي  الكبير 
بااللمام  يتعلق  فيما   

ً
عالميا

غير  لدى  االنجليزية  باللغة 
هذا  ان  معتبرة  بها،  الناطقين 
 
ً
مهما  

ً
متطلبا يعتبر  األمر 

للكثيرين من طالب جامعيين أو 
حتى  أو  األكاديميين  الباحثين 
المهن  وأصحاب  األعمال  رجال 
منهم  يتطلب  ممن  المختلفة 
التعامل في العديد من المواقف 
التواصل  لغة  مع  واالمور 

العالمية في الحديث وهي اللغة 
االنجليزية.

د.كريستيسن  وأوضحت 
تزور  أنها  »الوطن«  مع  لقاء  في 
فرع  لدعوة  تلبية  الكويت 
الكويت  في   »TESOL« منظمة 
االنتشار  عالمية  منظمة  وهي 
قدرات  تنمية  على  تركز 
في  االنجليزية  اللغة  معلمي 
التعليمية  المؤسسات  مختلف 
لربط  وتسعى  واالكاديمية 
شبكة  في  المعلمين  هؤالء 
من  تمكنهم  عالمية  تواصل 
والتجارب  الخبرات  تبادل 
من  التي  المفيدة  التعليمية 
ممكن  اثر  أكبر  ترك  يتم  خاللها 

في المتعلمين والطالب.

تحضيرات
السفارة  بتعاون  وأشادت 
األمريكية في الكويت وبالشراكة 
في  أميديست  مؤسسة  مع 
لمؤتمر  والتحضير  االعداد 
لغير  االنجليزية  اللغة  تدريس 
الناطقين بها األول »TESOL« في 
الكويت والذي سيقام في جامعة 

والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
فيه  تشاركت  الذي   »GUST«
يهدف  اذ  رئيسية،  كمحاضرة 
دولة  تستضيفه  الذي  المؤتمر 
من   

ً
رسميا مرة  ألول  الكويت 

الكويت حديث  فرع تيسول  قبل 
الخبرات  دعم  الى  االنشاء 
تدريس  ميدان  في  المهنية 
لغير  والتعلم  االنجليزية  اللغة 

.
ً
الناطقين بها عالميا

د.كريستيسن  وأوضحت 
مناهج  بتطوير  االهتمام  ان 
يسهم  اللغة  تدريس  وأساليب 
مخرجات  نوعية  تحسين  في 
في  التعليمية  المؤسسات 
األمر  وهذا  المراحل  مختلف 
تركز عليه »TESOL« عبر مختلف 
خارج  المنتشرة  فروعها 
األمريكية  المتحدة  الواليات 
الجغرافية  المناطق  في مختلف 
فرع  بدور  مشيدة  العالم،  حول 
دولة الكويت الذي يعمل بنشاط 
هذه  وأهداف  رؤية  لتحقيق 

التعليمية. المنظمة 

جوانب تدريسية
األستاذ  زميلها  شدد  بدوره 

د.أدريان  يوتاه  جامعة  في 
لعملية  مواِز  جانب  على  بالمر 
كلغة  االنجليزية  اللغة  تدريس 
وهي  بها  الناطقين  لغير  ثانية 
اختبارات اجادة اللغة وضرورة 
االختبارات  هذه  تكون  ان 
واللوائح  القواعد  مع  متماشية 
العليا  األكاديمية  والمعايير 
مخرجات  جودة  تضمن  التي 
حتى  أو  التعليمية  المؤسسة 
على  المقبلين  الطلبة  مستوى 
مختلف  في  الجامعية  الدراسة 
اللغة  اجادة  حيث  من  مراحلها 
التي  األداة  ألنها  بها  والمامهم 
سيعتمدون عليها في مشوارهم 
البحثية  أو مسيرتهم  التعليمي 

وعملهم األكاديمي.

خالل  د.بالمر  تطرق  و 
القبول  اختبارات  حول  حديثه 
اختبارات  ان  وكيف  الجامعية 
ان  يجب  الجامعية  القبول 
تمكن  تبين  بضوابط  تصاغ 
سليم  بشكل   

ً
لغويا الطالب 

في  تعثر  أي  األمر  هذا  ليجنبه 
 ان اقامة هذه 

ً
المستقبل، معتبرا

وتنظيمها  وعقدها  االختبارات 

ضوابط  وفق  يكون  ان  يجب 
بين  والمساواة  العدالة  تضمن 
اللغوي  لالختبار  المتقدمين 
بشكل  يصاغ  ان  يجب  الذي 
معين سيتطرق له خالل الورش 
التي  التعليمية  التدريبية 

سيقدمها خالل المؤتمر.

لغويات
من  كل  ويعمل  هذا 
 
ً
حاليا ود.بالمر  د.كريستيسن 
قسم  في  جامعيين  كأساتذة 
المعلمين  معهد  في  اللغويات 
يوتاه  والية  جامعة  في 
الى  وباالضافة  األمريكية، 
رئيسيين  كمتحدثين  دورهما 
وستترأس  المؤتمر،  خالل 
د.بالمر  وكذلك  د.كريستيسن 
خالل  العمل  ورش  من   

ً
عددا

المؤتمر  وأثناء  قبل  جلسات 
يرغب  لمن  ويمكن  وبعده، 
المعلومات  من  المزيد  بمعرفة 
أو  التسجيل  رسوم  حول 
التي  للجلسات  للتسجيل 
المؤتمر  وأثناء  قبل  ستعقد 
www.tesolku� الموقع  ييارة 

.wait.org

والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  نظمت 

الجامعة  وطالبات  طلبة  من  عددا  ضمت  محاضرة 

الذين حظوا بتجربة فريدة من نوعها من خالل المنح 

للدراسة  عليها  تحصلوا  التي  الفصلية  الدراسية 

فلوريدا  لويس، وجامعة  في جامعة ميزوري سانت 

الدولية، واستهدفت هذه المحاضرة عرض التجارب 

أثناء  الطلبة  بها  مر  التي  الجديدة  والتحديات 

دراستهم في الواليات المتحدة األمريكية.

وقد عرض الطلبة خالل هذه المحاضرة تجاربهم 

وكيف استفادوا من هذه المنحة الدراسية، وتبادلوا 

مع زمالئهم الطلبة أطراف الحديث حول أهم المحطات 

التي أثرت بهم خالل دراستهم في أمريكا.

للشؤون  الجامعة  نائب رئيس  أكد  الصدد  وبهذا 

جدا  الخليج  جامعة  أن  عواد  د.غسان  األكاديمية 

فخوره بما يحققه طلبتها على المستوى األكاديمي 

المنح  خالل  من  مميزة  استفادة  من  حققوه  وبما 

أن  ذاته  الوقت  في  استحقوها، مؤكدا  التي  الفصلية 

التعليم ليس مجرد حصد درجات معينة بل هو أبعد 

وتمكينه  الفرد  نضج  عن  مسؤول  فالتعليم  ذلك  من 

متمنيا  اليومية،  حياته  في  التحديات  مواجهة  من 

على الطلبة المزيد من التقدم والتطور في مسيرتهم 

الجامعية.

تجدر اإلشارة إلى أن جامعة الخليج تفتح في كل 

بالمنح  التسجيل  لطلبات  التقديم  باب  دراسي  عام 

المقدمة من جامعة ميزوري سانت لويس  الدراسية 

وجامعة فلوريدا الدولية، ويتم القبول في هذه المنح 

الطالب  معدل  منها  المعايير  من  عدد  على  اعتمادا 

أهمية  إلى  باالضافة  التوفل،  واختبار  الجامعي، 

وجود توصية من قبل عمادة الكلية، وإجتياز الطالب 

للمقابلة الشخصية من قبل لجنة مكلفة بهذا الشأن.

د. آن كريستيسن

طلبة GUST تحدثوا عن تجربتهم 
الدراسية في أمريكا

رئيس الجامعة يفتتح المعرض

الطلبة الحضور بالندوةلقطة جماعية
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 "كويتيني وبنذكرهم" إنطلق في GUST   برعاية وزير التربية 

حفل  والتوطين  التنمية  شركة  نظمت 

افتتاح مشروع “كويتيين وبنذكرهم”وهو 

مشروع أكاديمي غير ربحي يسلط الضوء 

على شخصيات كويتية بارزة بهدف تعزيز 

والتعليم  التربية  وزير  برعاية  المواطنة 

العالي نايف الحجرف والنادي التطوعي في 

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

االنجليزية  لللغة  درس  الحفل  وتخلل 

ودرس  المواطنة  وأصل  مفهوم  عن  يعبر 

في التاريخ يسلط الضوء على بعض حكام 

السالم  عبدالله  بالشيخ  ابتداء  الكويت 

بمرورا باألمير جابراألحمد الصباح وصوال 

الشيخ  البالد  السموأمير  صاحب  إلى 

االضاءة  وتم  كما  الصباح.  األحمد  صباح 

إنجازات شخصيات كويتية من كافة  على 

دولة  اسم  إعالء  في  أسمهت  المجاالت 

الكويت ابتداء بتاجر اللؤلؤ الكويتي هالل 

بن فجحان المطيري الملقب ب”ملك اللؤلؤ” 

حيث ألقى حفيده حمد المطيري كلمة أكد 

الوطنية  الشخصية  تلك  التزام  على  فيها 

الكويت  بمصلحة  يصب  ما  كل  “بتقديم 

المباركية  إنشاء مدرسة  في  إسهامه  وكان 

الكويت  في  نظامية  مدرسة  أول  تعد  التي 

من  نبع  ذلك  ان  حيث  ذلك  على  مثال  خير 

حرصه على التعليم”. كما وأشار المطيري 

إلى إسهام هالل المطيري في تجهيز الرجال 

لحرب الجهراء وبناء سور الكويت لحمايتها 

من حسه  “هونابع  الخارجية  االخطار  من 

الوطني”.

وكان للداعية الكويتي ومؤسس جمعية 

العون المباشر، نصيب في هذه االحتفالية 

جمعية  إدارة  مجلس  عضو  أوضح  حيث 

العون المباشر فهد الحساوي ان الحديث عن 

السميط هو “كالمكتبة الزاخرة حيث نحار 

من أين نبدأ ومتى ننتهي وإن سيرته العطرة 

وأشار   .“ يؤرخ  وتاريخ  يدرس  علم  هي 

الجانب  أولى  السميط  ان  إلى  الحساوي 

افتتاح 3  تم  أولوية كبيرة حيث  التعليمي 

جامعتين  إنشاء  على  والتوقيع  جامعات 

إضافيتين والمؤمل هو انشاء جامعة في كل 

دولة في إفريقيا وأضاف أن عمله الخيري 

لم يقتصر على الكويت ، و نال جائزة الملك 

المبلغ  وخصص  الخيرية  لألعمال  فيصل 

األطباء  مئات  وتخرج  التعليمي  للوقف 

والمهندسين والسفراء من ريع هذا الوقف. 

وذكر الحساوي أن السميط دائما يذكر فضل 

الكويت الكبير  وشعبها عليه لذلك لم يتوانى 

يوما عن تقديم حياته وصحته ووقته في 

سبيل رفع علم الكويت في المحافل الدولية. 

التي حضرت  البارزة  الشخصيات  ومن 

االحتفالية، اإلعالمية أنيسة جعفرالمعروفة 

ب”ماما أنيسة”، وتمت اإلشارة إلى انها أول 

تلفزيوني  برنامج  تنشىء  كويتية  مذيعة 

عام  منذ  والخليج  الكويت  في  لألطفال 

1962وساهمت من خالل برامجها في تنمية 

باإلضافة  وشخصياتهم.   األطفال  مواهب 

إلى حضور العالم الفلكي صالح العجيري 

حياته  قصة  يحكي  فيلم  عرض  تم  حيث 

وشغفه بعلم الفلك.

الرياضي جاسم   كما وحضر االحتفال 

العامة  الهيئة  عام  مدير  نائب  يعقوب، 

أن  كلمته  في  أكد  الذي  والرياضة  للشباب 

البالد  أمير  السمو  صاحب  “توجيهات 

للتنمية  الصباح  األحمد  صباح  الشيخ 

واقع  هو  والتربوية  واالجتماعية  البشرية 

علينا التعلم منه”. و إلى ان من قبل األهل 

حوت  التي  لرياضية  والنوادي  والمدرسة 

مدراء مخلصين ومدربين أكفاء همهم االول 

العطاء للكويت ساهم في نجاح مسيرته و 

االفراد  يقهر  واإلرادة  بالعزيمة  ان  ضاف 
َ
أ

الوقت تصبح جميع  وبتنظيم  المستحيل 

على  وشدد  كما  للتحقيق  قابلة  األمور 

اهمية العلم والدراسة في صناعة المستقبل 

باإلضافة إلى تقديم المصلحة العامة على 

المصلحة الخاصة. 

حياة  إلى  بالحفل   التطرق  وتم 

المفكروالكاتب أحمد الربعي الذي كان نائبا 

لمجلس االمة ووزيرا للتربية  حيث أقر كادر 

المعلمين  و أسهم في تاسيس قناة العربية 

كما  الخاص.  برنامجه  على  يعمل  كان  و 

وشارك الغواص فيصل الموسوي تجربته 

كأول غواص من ذوي االعاقة على مستوى 

من  تمكن  وكيف  األوسط  والشرق  آسيا 

تحدي اإلعاقة وتحقيق إنجاز الغوص رافعا 

اسم دولة الكويت دوليا.

توزيع الهوياتتالوة من القرآن الكريم

جانب من الحضور

ابنة د. أحمد الربعي تستلم لوحة التكريمتكريم ماما أنيسة

تكريم د. صالح العجيري تكريم اسم المرحوم هالل فجحان المطيري

تكريم الغواص فيصل الموسوي

جاسم يعقوب

جانب من النشاط
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لنا  وفتحت  مكتبها  في  التقيناها 
ورحبت   وتحدثت   ، الجديد  حول  قلبها 
يسعدها  التي  النافذة  أننا  واعتبرت  بنا 
طلبة  على  عبرها  باالطالل  ترحب  ان 
عبدالمطلب  رغد  د.  أنها    ، الجامعة 
تحدثت  الطلبة،  شؤون  عميد  الكاظمي 
خدمة  لتقديم  وطموحاتها  الجديد  عن 
لخدمة  خصص  كامل  جهاز  من  أفضل 
نرحب  ونحن  االكاديمية  العملية 
في  عائق  مايرونه  لطرح  الطلبة  بكل 
التعليمية  متطلباتهم  إنجاز  سبيل 
وهاهي  اسئتلتنا  كانت   ، واالكاديمية 

اجابتها ، رافقونا عبر سطورنا تلك :

نرحب بك بالبداية عبر صفحاتنا ونريد 
االولي  وخطواتكم  عملكم  على  التعرف 

في عماداتكم المؤقرة ؟
البداية نرحب بكم عبر صفحاتكم  في 
لنطل من خاللها على الطالب والطالبات 
والعاملين في الجامعة ونتمني ان تكون 
التي  النافذه  هي  المؤقرة  مطبوعتكم 
لنا  االولي  االطاللة  تكون  ان  يسعدني 

. علينا  الجميع  ليتعرف  عبرها 

على  نتعرف  رغد  دكتورة  دعينا 
وأهم  الطلبة  شؤون  عمادة  عماداتكم 

مافيها من أقسام ؟       
مركز  الى  أوال  ناخذكم  سرور  بكل 
نجاح الطالب. فأنا علي يقين بأن جميع 
األستاذة  قابل  الخليج  بجامعة  الطلبة 
المكون  الرائع  وفريقها  دعنا  باسمة   /
بيريهان  األستاذة  مرام  األستاذة/  من 
 / دعاء  األستاذة  أنوار   / األستاذة   /
األول  المكان  أنه  حيث  خالد  واألستاذ 
اإلنتهاء  حتى  األكاديمي  اإلرشاد  لتلقي 
وعالوة   ، دراسية  وحدة   44 إجتياز  من 
حالة  بتتبع  المرشد  يقوم   ، ذلك  على 
المعدل  هبوط  عند  األكاديمية  الطالب 
بأن  التأكد  أيضا  ويتم  نقطة   2 عن  العام 
بالطريق  تسير  األكاديمية  الخطة  سير 

للطالب. الصحيح 

وذلك من خالل تتبع البريد اإللكتروني 
المهمة  باإلشعارات  إليهم  يصل  الذي 

. المستوى األكاديمي  يبين لهم 

الطلبة  شؤون  عميد  وأضافت 

نجاح  قسم  أن  الكاظمي  رغد  الدكتورة 
اإلحتياجات  طلبة  أيضا  يرعى  الطالب 
التي  بالمعلومات  بتزويدهم  الخاصة 

الطالب. تهم 

الهيئة  أعضاء  مع  يتواصل  انه  كما 
كطلبة  إحتياجاتهم  لتوفير  التدريسية 
من  أنه  حيث   ، خاصة  إحتياجات 
الحالة  وتوثيق  التحقق  القسم  واجبات 
الخاصة  اإلحتياجات  لطالب  الصحيحة 
قبل بداية الفصل الدراسي وذلك ليتسنى 
بكل  اإللمام  التدريسية  والهيئة  للمرشد 

. تفاصيل الحالة قبل بداية الدراسة 

بوحدة  آخرين  قسمين  أيضا  وهناك 
قسم   : وهما  الطالب  نجاح  قسم 

الطالب . اإلستشارات وقسم مساعدة 

صديقة   / الدكتورة  تقوم  حيث 
اإلستشارات  قسم  على  باإشراف 

ومقابلتهم  للطلبة  السيكولوجية 

كل  لحالة  الالزمة  االستشارات  وتقديم 
طالب على حده .

الطلبة  أن  الى  رغد  د.  وأشارت  
هم  الخدمات  هذه  من  المستفيدين 
وتحديد  ضبط  يستطيعون  ال  اللذين 
من  الجامعة  في  الحياتية  متطلباتهم 

إدارة وقت أو تحديد معايير الحاجة .

وأد أن اؤكد الى أن الدكتورة / صديقة 
المشورة  بتقديم  المناسب  الشخص  هي 
الوصول  إمكانية  الالزمة وذلك من خالل 

. لها بتحديد موعد سابق معها 

مساعدة  مركز  قسم  هناك  وكذلك 
تقوية  جلسات  يوفر  عادة  فهو   : الطالب 
أو  الطلبة  من  لمجموعة  معينة  مواد  في 

إنفرادي. على شكل 

الطلبة  من  نخبة  بالمركز  يعمل  حيث 
نقل  يجعل  مما  دراسيا  المتفوقين 
يمكنكم  حيث  ومفهوم  أسهل  المعلومات 
على  المركز  دروس  جدول  مراجعة 

. اإللكتروني  الموقع 

إلي  وباإلضافة  أنه  رغد  د.  وأضافت 
حمالت اإلرشاد األكاديمي التي يقوم بها 
سنويا  ينظم  فهو   ، الطالب  نجاح  مركز 
الصحي  الحياة  أسلوب  لترويج  حملة 

والنفسي. الجسمي  الصعيدين  عاى 

عماداتكم  في  األقسام  باقي  عن  وماذا 
المؤقرة ؟

تتنفس  التي  الرئة  اعتبره  قسم  هناك 
منها الجامعة بطالبها وطالباتها وهو :

:ويعتبر   Office Student Life
حيث  الخليج  جامعة  في  الحياة  نبض 
الطالبية  األندية  على  باإلشراف  يقوم 
ويشرف   ، الطلبة  وتوظيف  وفعالياتها 
الصباح  أنوار  السيدة/  المركز  هذا  على 
أسيل   / األستاذة   : من  المكون  وفريقها 
هذا  شهد  حيث  ياسمين   / واألستاذة 
ناديين  تأسيس  الدراسي  الفصل 
ونادي  التطوعي  النادي  هما  جديدين 

. األنجليزية  التهجئة 

رغد  د.  الطلبة  شؤون  عميد  وقالت 
الدراسي  الفصل  هذا  كان  لقد  الكاظمي 
األندية  نظمتها  التي  بالفعاليات  حافال 
مما  كبرى  شركات  رعاية  تحت  الطالبية 
لحرص  وذلك   ، إيجابيا  إنعكاسا  شكل 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 
والمهني  اإلجتماعي  تطورهم  على 
كما   ، الدراسي  تفوقهم  إلي  باإلضافة 
وترشيح  إختيار  على  المركز  يقوم 
أقسام  عدة  في  الطلبة  وتوظيف 
بالجامعة ، وأوجه ندائي للطلبة يمكنكم 
بزيارة  التوظيف  طريقة  عن  اإلستفسار 
التوظيف  معلومات  لتقديم  المركز 

. بشكل أفضل 

أفضل  بإختيار  المركز  يقوم  كما 
كما   ، سنوي  بشكل  للعام  طالبي  نادي 
فاز فيها بهذه السنة ، النادي اإلعالمي .

: أما قسم األنشطة الرياضية 
الحديث  رغد  الدكتورة  تواصل 
هذا  علي  باإلشراف  يقوم   : وتقول  عنه 
القبندي  سالم  األستاذ  والمركز  القسم 
 / واألستاذ  محمود  أحمد  واألستاذ/ 
يعتبرون  أنهم  حيث   ، خورشيد  خليفة 
تربويا  ومؤهلين  الرياضة  عشاق  من 

. القسم  لقيادة  ورياضيا 

 وتزف العميد د. رغد البشرى للجميه 
أخبركم  أن  :أنه من دواعي سروري  قائال 
الرياضية  وطالبنا  طلبتنا  بجهود 
في  والثاني  األول  المركز  علي  للحصول 

. دورة الجامعات الخاصة السنوية 

كما أنه جدير بالذكر أنه عدد ال بأس 
للعلوم  الخليج  جامعة  طلبة  من  به 
منتسبي  من  أيضا  هم  والتكنولوجيا 
علي  مثال  الكويتية  الرياضية  النوادي 

. ذلك السباح الكويتي/ نايف الخترش 

وأناشد الطالب والطالبات جميعا إذا 
من  واحد  إلي  باإلنضمام  ترغبون  كنتم  
قسم  مراجعة  يرجي  الرياضية  األندية 
اإلنضمام  شروط  عن  بالسؤال  الرياضة 

. انتظار مشاركتكم  والجميع في 

إحتفالية  يقيم  القسم  ان  وتقول 
جهود  ومباركة  تكريم  ل  سنوية 
فقد   ، الرياضية  والخريجين  الطالب 
 3 عدد  بتقديم  السنة  بهذه  القسم  قام 
دوري  في  نهائية  مباراة  لحضور  تذاكر 
 ( فريقي  بين  وذلك  اإلنجليزي  ال  األبط 

. يونايتد وتشيلسي(   مانشستر 

وماذا بعد عن أدارتكم المؤقرة وأقسامها 
؟

: هناك قسم يختص بالفنون وهو 
:Student Enrichment

هذه  أنشطة  على  باإلشراف  ويقوم 
الله  رحمة  منصور  األستاذ   / الوحدة 
عبلة   / واألستاذة  سلوى  واألستاذة 
وذلك  المركز  هذا  قدامى  من  ويعتبرون 
الدراسية  المنح  على  اإلشراف  خالل  من 
للعلوم  الخليج  جامعة  من  المقدمة 
جابر  الشيخ  ومبرة  والتكنولوجيا  
المقدمة  المالية  والمساعدات  الله  رحمه 

. المحتاجين  للطلبة  الجامعة  قبل  من 

قسم  إنجازات  أفضل  من  وواحدة 
والذي  الوحدة  لهذه  التابع  الموسيقى 
يفوز  أن   ، عبلة  األستاذة  عليه  تشرف 
نهائي  إلى  الوصول  في  الشياب  فريق 
سيقوم  كما   ، العرب  مواهب  برنامج 
 / سلوى  األستاذة  بإشراف  الرسم  قسم 
الدولية  الرسم  مسابقة  في  بالمشاركة 
التي يشرف عليها برنامج األمم المتحدة 
أرجانا(   ( شركة  رعاية  تحت  اإلنمائي 
للعلوم  الخليج   جامعة  ستكون  حيث 
الوحيدة  الجامعة  هي  والتكنولوجيا 

التي تشارك بقسمي الرسم والموسيقى .

اللقاء  هذا  نهاية  في  أخيرة  كلمة 
والذي نتمنى أن يعقبه لقاءات اوسع عبر 

؟  الطالبية  نافذتكم فب مجلتنا 
شكرا  لكم  أقول  وأخيرا   الختام  في 
والذي  والسريع  الشيق  اللقاء  هذا  على 
جميعا  الطلبة  ابنائنا  نعرف  خالله  من 
موجودين  العمادة  في  نحن  وكذلك  بنا 
من اجلكم ولخدمتكم وال تترددوا ابنائي 
اإلتصال  في  والطالبات  الطالب  وبناتي 
بنا في أي وقت ، وتمنياتي للجميع بسنة 
عمادة  حرص  لكم  أؤكد  أن  وأود  سعيدة 
المستمر  دعمكم  على  الطلبة  شؤون 
بكم  العهد  يتجدد  حيث   ، ومساندتكم 

وبقدراتكم .

عميدة شؤون الطلبة تنفرد بلقاء خاص عن جديد العمادة

د. رغد الكاظمي : نطوي صفحة سنة 2013 وإنتقالنا للسنة الجديدة 2014 .
                   : أسمحوا لي  بتقديم جديدنا باألقسام التابعة لعمادة شؤون الطلبة

د. رغد الكاظمي

د. رغد الكاظمي مع فريق الجامعة الرياضي )كرة القدم للطالبات(

د. رغد الكاظمي ولقطة جماعية مع  فريق الجامعة لكرة القدم

د. رغد الكاظمي تكرم الرياضي أحمد الماجد
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GUST organizes 1st Gulf International Conference on Applied Mathematics 

لقطة من قيادات الجامعة د. صالح الشرهان  يوقع االتفاقية  مع البنك الوطني د.دونالد بيتس يكرم البنك الوطني

لقطة مع ممثلي بيت التمويل الكويتي  د. صالح الشرهان يوقع اتفاقية لتعاون مع بنك الخليج

د.دونالد بيتس يكرم زينلقطة مع ممثلي بنك بوبيان

GUST افتتاح معرض الفرص الوظيفية الرابع عشر في
"GUST" وقعت اتفاقيات للتعاون في مجاالت التدريب و االستشارات مع كبرى الشركات الكويتية

د.صالح الشرهان : االتفاقيات التي تم توقيعها تمثل إضافة مهمة إلى جانب اتفاقياتنا السابقة
و  للعلوم  الخليج  جامعة  رئيس  أعلن 
التكنولوجيا “GUST” د.دونالد بيتس عن 
اتفاقيات  من  لمجموعة  الجامعة  توقيع 
في  الرائدة  الشركات  من  عدد  مع  التعاون 
من  وذلك  الكويتي  االقتصادي  القطاع 
الجامعة  بين  التعاون  أواصر  تعزيز  أجل 
دولة  في  الكبرى  االقتصادية  والمؤسسات 

الكويت.

معرض  افتتاح  خالل  د.بيتس  كشف  و 
جامعة  في  عشر  الرابع  الوظيفية  الفرص 
صالح  الدكتور  من  كل  وبحضور  الخليج 
الشرهان نائب الرئيس للتخطيط والتطوير، 
نائب  عواد  غسان  الدكتور  واالستاذ 
والدكتور  األكاديمية،  للشؤون  الرئيس 
للخدمات  الرئيس  نائب  القدومي  صباح 
من  كبير  حضور  جانب  إلى  األكاديمية، 
وطلبة  بالجامعة  التدريس  هيئة  اعضاء 
بشكل  تفاعلوا  الذين  وخريجيها  الجامعة 
والمؤسسات  الشركات  ممثلي  مع  كبير 
االتفاقيات  أن  د.بيتس  بين  إذ  المشاركة، 
الثالث تم توقيعها مع بنك الكويت الوطني 
و بنك الخليج و شركة صناعات الغانم في 
مجاالت االستشارات والتدريب وهي معادلة 

ناجحة للطرفين وسوف تعود بفائدة كبيرة 
 
ً
على جميع الطلبة في جامعة الخليج، مبينا

برعايتها  يقوم  فعالية  أول  خالل  ومن  انه 
بعد تسلمه منصبه الجديد شعر بالسعادة 
بحجم المشاركة الكبيرة للجهات التي تقدم 

الفرص الوظيفية لطلبة الجامعة.

الخليج  جامعة  رئيس  نائب  أكد  بدوره 
الشرهان  د.صالح  التطوير  و  للتخطيط 
تنظمه  الذي  الوظيفية  الفرص  معرض  أن 
الجامعة لهذا العام يعتبر من أكبر المعارض 
مهمته  و  الكويت  مستوى  على  الوظيفية 
بسوق  التخرج  على  المقبلين  الطلبة  ربط 
العمل و الفرص المتاحة أمامهم و تم توقيع 
عدد من االتفاقيات في مجاالت االستشارات 
وبنك  الوطني  الكويت  بنك  مع  والتدريب 

الخليج وكذلك شركة صناعات الغانم.

الجامعة  مبادرات  أن  د.الشرهان  بين  و 
كثيرة ، و هناك مقرر يقدم الفرصة للطالب 
فائدة  يعتبر  العمل  سوق  على  للتعرف 
تم  التي  االتفاقيات  وإن  للطلبة  حقيقية 
جانب  إلى  مهمة  إضافة  تمثل  توقيعها 
اتفاقياتنا السابقة مثل االتفاقية التي تجمع 

التكنولوجيا  و  للعلوم  الخليج  جامعة 
في  االستراتيجي  بوبيان شريكنا  بنك  مع 

مشروع أكاديمية اتقان.

مدير  الحارس  أسامة  الدكتور  أكد  وقد 
المؤسسي  والتعاون  األعمال  تطوير  مركز 
ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أننا في

تأهيل  على  الحرص  كل  نحرص   GUST
العمل  سوق  لدخول  وإعدادهم  طلبتنا 
تقديم  خالل  من  التخرج  بعد  ومتابعتهم 
اإلرشاد  خدمات  من  متنوعة  مجموعة 
والتطويرالمهني والتى تساهم بتوفير سبل 
النجاح لهم، ولدعم رسالة الجامعة في رفد 
العام  القطاعين  في  الوطنية  المؤسسات 
والخاص بالموارد البشرية المؤهلة والتي 
تلبي مختلف احتياجات أعمالها. وأضاف 
قطاعات  في  يعملون  الجامعة  خريجي  ان 
مختلفة وحققوا نجاحات كبيرة على صعيد 

العمل.

 وأشاد د. الحارس بالعالقة المتميزة التي 
تربط جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
هذه  وأهمية  والعام  الخاص  بالقطاعين 
بين  اإلتصال  قنوات  فتح  في  العالقة 

الخريجين وجهات العمل المقدمة للفرص 
الوظيفية، وتفعيل جهود الجامعة في القيام 
بدورها في خدمة المجتمع من خالل تبني 
الكفاءات  لتنمية  وآليات  استراتيجيات 
الوطنية وفق حاجات سوق العمل،موضحا 
األعمال  تطوير  مركز  خالل  من  نقوم  أننا 
عالقتنا  باستثمار  المؤسسي   والتعاون 
والعام  الخاص  القطاعين  مع  الوطيدة 
الجامعة.  لخريجي  العمل  فرص  لتوفير 
الخليج  جامعة  في  أننا  د.الحارس  وقال 
الشباب  نؤمن بضرورة اإلستمرار في دعم 
أمامهم   والتطوير  التدريب  سبل  وفتح 
المستقبل، ونقوم من  وإعدادهم للعمل في 
خالل شراكتنا مع القطاعين العام والخاص 
والتدريب  الجزئي  العمل  فرص  بتوفير 
دراستهم  أثناء  الجامعة  لطلبة  الميداني 

طوال العام وليس خالل فترة الصيف فقط. 
والتقدير  بالشكر  الحارس  د.  وتقدم 
دعمهم  على  المشاركة  للمؤسسات 
معنا  التعاون  على  وحرصهم  المتواصل 
والتنسيق فيما يتعلق بالتدريب الميداني 
للطلبة وتوفير الفرص الوظيفية لهم سواء 
أثناء الدراسة أو بعد التخرج.، وخص بالذكر 
الشركات الراعية وعلى رأسها بنك الكويت 

وبنك  الكويتي  التمويل  وبيت  الوطني 
الخليج وبنك بوبيان وشركة زين لرعايتهم 
وشركة  المتحد  األهلي  والبنك  البالتينية، 
صناعات الغانم ورابطة طلبة جامعة الخليج 
الذهبية،  لرعايتهم  والتكنولوجيا  للعلوم 
التنفيذي  وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز 

للدولة لرعايتهم الفضية. 

اإلفتتاح  حفل  هامش  على  تم  وقد  هذا 
توقيع ثالث مذكرات تفاهم مع بنك الكويت 
صناعات  وشركة  الخليج،  بنك  الوطني، 
طلبة  تدريب  مجال  في  للتعاون  الغانم 
الجامعة وإعطائهم االولوية للتوظيف بعد 
الجامعة  عن  بالتوقيع  قام  وقد  التخرج. 
الرئيس  نائب  الشرهان  صالح  الدكتور 
الكويت  بنك  وعن  والتطوير،  للتخطيط 
الوطني السيد عماد العبالني مدير مجموعة 
الموارد البشرية الكويت، وعن بنك الخليج 
الموارد  عام  مدير  الحجاج  سلمى  السيدة 
البشرية، وعن شركة صناعات الغانم السيد 
البشرية.  الموارد  أول  عبدالله حمادة مدير 
وقد سبق أن تم توقيع عدد من اإلتفاقيات 
المشابهة في السنوات السابقة مع العديد 

من الشركات الرائدة في القطاع الخاص.

قيادات الجامعة مع ممثلي البنك الوطني

د.دونالد بيتس يكرم بيت التمويل الكويتيد.دونالد بيتس يكرم بنك الخليج

VIVA رئيس الجامعة و د. أسامة الحارس يكرمان  لقطة جماعية مع ممثلي البنك االهلي المتحد
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Part of the audience at a GICAM lecture

Dr. Helmi Temimi & Dr. Ali Ansari with attendeesPart of GICAM organizers with GUST President & Senior ManagementDr. Ali Ansari and Dr. Helmi Temimi amid part of the attendees

The Department of Mathematics & 
Natural Sciences in GUST hosted its first 
conference in the area of applied math�
ematics.  The conference referred to as 
the Gulf International Conference on 
Applied Mathematics 2013 )GICAM’13( 
was based on three major themes of 
interest, these included Mathematical 
Biology, Computational Science and 
Applications of mathematics.  The area 
of Mathematical Biology a relatively 
new field in applied mathematics has 
become a very active field in aiding 
the science of biological processes.  To 
promote research in the Gulf region 
this theme was specifically chosen.  The 
keynote speaker for this theme was Pro�
fessor Philip Maini, the Director of the 
Wolfson Centre for Mathematical Biol�
ogy at the Mathematical Institute, Uni�
versity of Oxford, UK.  Professor Maini 
talked about some of his work in cell 

biology and its relationship with can�
cer.  The Wolfson Centre has managed 
to create an ideal environment for do�
ing research in mathematical biology, 
where scientists working in all areas re�
lated to biology work closely with math�
ematicians to solve some of the world’s 
most urgent and critical problems relat�
ed to life systems.  The marriage of ex�
perimentalists and theoreticians at the 
centre is one of its key successes, where 
the two validate each other’s results 
without wasting any time, thus making 
the search for answers as efficient and 
effective as possible.

Another one of the themes was 
computational science, one of the best 
known areas in mathematical research.  
Basically, when problems become too 
difficult to solve using pen and pa�
per we need to resort to computers, 

sometimes it is not just the complexity 
of the problems but their scale.  In any 
case computers are designed to com�
pute and their computational power is 
put to the test when solving extremely 
challenging problems like weather pre�
diction, ocean dynamics, scheduling 
problems, fluid mechanics and the list 
is endless.  The keynote speaker for this 
theme was Professor Grigorii Shishkin 
the inventor of the Shishkin mesh.  Pro�
fessor Shishkin’s work on a certain class 
of mathematical problems lead to the 
development and creation of his mesh, 
which has aided in solving literally hun�
dreds of unsolved problems in the areas 
of fluid mechanics, mathematics of fi�
nance and general modeling problems 
in various fields.

The third theme was more general 
applications of mathematics and this 

included talks in statistics, engineering, 
finance, scheduling, inventory control 
and many other areas.  The keynote for 
this theme was Professor Ali Nayfeh, 
an Engineer, scientist and mathemati�
cian well known in the mathematics 
community for his famous book on 
perturbation methods; Professor Nay�
feh presented his latest sensor device 
that he is developing for measuring 
the amount of bacteria in the human 
body at a particular location.  The talk 
reflected how mathematical modelling 
can lead to the actual development of 
an electronic sensor to detect biological 
phenomenon.

The conference attracted over 130 
abstract submissions and close to 50 
participants from various parts of the 
world including the Middle East, the 
Gulf, USA, UK, Poland, Italy, South Af�

rica, New Zealand, Russia, Turkey & Ma�
laysia.  The conference was an attempt 
to encourage research in applied math�
ematics in the region and to build links 
with many researchers and labs from 
all over the world in order to exchange 
ideas and to collaborate in projects.

The conference was organized in co�
operation with the Society for Industrial 
& Applied Mathematics )SIAM(, based in 
the USA.  The conference was financially 
supported by Kuwait Foundation for 
Advancement of sciences )KFAS(, GUST, 
Growmore, Naseej, Springer and INCA.  
Without their support this conference 
would not have been possible. There�
fore many thanks to our sponsors and 
also to the Department of Mathematics 
& Natural Sciences at GUST and finally, 
the conference organizing committee.

Group photo of GICAM attendees Another group shot of GICAM attendees

Dr. Ali Ansari at one of the lectures During one of the conference lectures
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GUST releases the book ”Adventuring in the Englishes“

GUST released the book enti�
tled, ‘Adventuring in the Englishes’ 
jointly edited by Dr. Ikram El�Sherif 
and Dr. Piers Smith, in the A. M. Al�
Refai Library on Monday, November 
18, 2013. The Book Release Cere�
mony was conducted by Dr. Donald 
Bates, the President and Dr. Ghassan 
Aouad, VP for Academic Affairs in 
the presence of the editors and con�
tributors of the book, management 
staff, faculty members, Library De�
partment staff, and a few students. 
The event was organized by the A. 
M. Al�Refai Library in coordination 
with the English Department. 

Dr. Piers Smith thanked the at�
tendees of the event, contributors 
and colleagues who helped with the 
book; he specifically thanked: Dr. 
Robert Cook for his enthusiastic sup�
port both for the conference and the 
book, Mrs. Shobhita Kohli for her as�

sistance and guidance, and Ms. Hiba 
Kaouri without whom there would 
have been no book at all. Dr. Ikram 
El�Sheriff spoke briefly and thanked 
her colleagues and others present at 
the event. Soon after, light refresh�
ments were served to the attendees.

‘Adventuring in the Englishes’ is 
the fruit of the first, English Depart�
ment GELL conference organized by 
the College of Arts and Sciences at 
GUST. It features essays by Dr. Ikram 
El�Sheriff, Dr. Piers Smith and Dr. 
Marta Tryzna of the English Depart�
ment and Dr. Martin Rosenstock and 
Dr. Thorsten Botz�Bornstein of the 
Department of Humanities and So�
cial Sciences. There is also an inter�
view with the university’s resident 

creative writer, Dr. Keith Jardim. Not 
only did the GELL conference pro�
duce the book but it also led to Dr. 
Ikram’s 6 month fellowship at Dur�
ham University, UK. The Proceedings 
of the conference are due out short�
ly, and will be available for perusal 
in the library, for the GUST Commu�
nity only.

GUST Research and Development Office 
)RDO( congratulated Dr. Bassam Alamed�
dine from the Math & Natural Sciences 
Dept. on attaining the biggest fund GUST 
has received from Kuwait Foundation for 
the Advancement of Sciences )KFAS( for his 
research project entitled ”Graphene based 
Nanoribbons polymers for Photovoltaic and 
Optoelectronic Applications.“ This research 
project is funded by KFAS under Project No. 
2013�1506�01.

Dr. Alameddine stated:  ”I would like to 
express my sincere gratitude to KFAS for 
their support and trust. I would like to thank 
Professor Fakhriya Al�Sagheer from the 

Chemistry Department at KU who is the co�
investigator of this project and with whom 
we are establishing model collaboration be�
tween public and private academic institu�
tions. My thanks also go to the full support 
of the GUST RDO for their dedication and 
professionalism.“ Considering that this is the 
biggest�ever grant fund from KFAS, Dr. Bas�
sam acknowledged KFAS’ contribution and 
support to scientific researchers to bring, 
life�enhancing innovations to Kuwait and its 
people, who will benefit from them.

Prof. Ghassan Aouad, the VP for Academic 
Affairs, congratulated Dr. Bassam Alamed�
dine saying: ”I am absolutely delighted, that 
Dr. Bassam has managed to generate the 
biggest GUST research project from KFAS, 
which is a funding body of true international 
standing.“

Dr. Ali Al Kandari, Director of RDO also 
congratulated Dr. Bassam Alameddine and 
sent him his best wishes throughout the du�
ration of his research.

GUST continuously supports its faculty 
research and encourages them to broaden 
their collaborations. 

Dr. Alameddine awarded biggest GUST�KFAS grant
GUST President Prof. Donald Bates enjoyed a 

return to the classroom in his special guest pres�
entations to the MGMT 481 Strategic Manage�
ment and MGMT 595 Topics in Management: 
Mergers and Acquisitions classes of Dr. Kathleen 
Park, Assistant Professor of Strategic Manage�
ment and International Management. Prof. 
Bates spoke to the classes on ”The Importance 
of Culture in Mergers and Acquisitions, and 
the Importance of Role Models and Mentors in 
Your Career.“ Prof. Bates reported being highly 
impressed with the caliber of the attentiveness, 
questions and intellectual engagement with the 
topics he presented. 

Thank you Prof. Bates for your leadership of 
GUST strategy for the entire university and for 
your interest in the strategy learning of GUST 
students in the classroom!

Prof. Donald Bates lectures in MGMT classes  
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GUST students visit the Arab Fund for Economic and Social Development
Astrdi de Los Rios

GUST Architectural History Studies 135 and 
Art in Culture 110 students paid a visit to the 
Arab Fund for Economic and Social Develop�
ment with their Instructor, Astrid de los Rios, to 
observe first�hand the Islamic art styles.

Students were able to listen to detailed expla�
nations by members of the staff at the fund on 
the techniques of the various Islamic crafts ap�
plied throughout the building. The visit allowed 
students to appreciate first hand all the various 

theoretical points studied in the classroom.

GUST always encourages its students to apply 
what they learn in the classroom in their daily 
lives and this was a great way to explore the 
creative detail of Islamic art.

The Ministry of State for Youth Affairs, EQUAIT 
and the Scientific Center organized the Pink 
Friday Anti�Bullying Walkathon. GUST student 
and one of the founders of EQUAIT, Faisal Al�
Fuhaid, was part of the great organization 
taskforce, ”The event is a social awareness cam�
paign, to be more involved with the youth’s is�
sues and connect to the Kuwait society. Bully�
ing is one of the most issues facing the youth 
that no one really talks about – so we decided 

to shed light on this concern.“

The Walk started from the Scientific Center and 
ended at the Marina Crescent. 200 participants 
joined the walkathon in the presence of H. E. 

Sheikha Al�Zain Al�Sabah, the Undersecretary 
of  Ministry of State for Youth Affairs, ”This is 
a concern that has been growing and it is one 
we cannot accept within our society“. 

The cause created a stir in social media with the 
hash tag #nicenessispriceless. A booth was set 
on the GUST campus to promote the activity, 
raise awareness and allow students, staff and 
faculty to register for the event.

GUST supports its student endeavors inside and 
outside the university and is proud of its stu�
dents for being a part of a positive change in 
society.

EQUAIT organizes Pink Friday 
Anti�Bullying Walkathon GUST Students: 

Earn Academic Credit & Compete for $17,500 
of Prize Money from MEGlobal. . . . Register for 

MGMT 495 Special Topics

GUST students are encouraged to register for 
MGMT 495 Special Topics, earn 3 hours of academ�
ic credit, and compete in the MEGlobal competi�

tion. 

MEGlobal is a joint venture between the State of 
Kuwait and Dow Chemical of the USA. MEGlobal 
is once again offering GUST students $17,500 of 

prize money. 

The four students who won first prize received 
$10,000 and a fabulous trip to Dubai. For your 

chance to compete, register for MGMT 495 in the 
coming Spring semester. You will collaborate with 
a team of students to prepare a case study about 

MEGlobal. Teams will present their case to the 
MEGlobal Judges who will award first, second and 
third prizes. Winning students also receive certifi�

cates and trophies. 

For more information, pass by N1�221 and speak 
with Dr. John Hayes, Head of Business Administra�

tion. 
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GUST Freshman Sheikha Al�Hilaly, majoring 

in English Literature, just published her novel, 

”We are not shining stars.“Al�Hilaly launched 

her book at the Annual Book Fair at the In�

ternational Fair Grounds. Her novel, catering 

to young adults, is based on a London detec�

tive named Arthur Bronson who, in a series of 

events, learns that ”life is a routine that can 

be broken by meeting one single person, who 

will become the plot twist of your life.“ This is 

her first novel and the next one in the series is 

due for publication in 2014.

GUST student publishes book

Our trip to Failaka 
Shaikhah AlDousar

Last weekend, the girls from the 
Anthropology class went on a trip to 
visit Failaka Island. The island was rich 
of culture and historical landmarks 
from different time periods. The his�
torical sites were astonishing and 
very impressive. The organization of 
the tours and ‘Shaikh Abdullah AlSa�
lem AlSabah’ museum including the 
rooms and activities were very inter�
esting and entertaining. It gave us an 
insight of how things used to be in 
Kuwait.

Personally, I enjoyed the sea view, 
museum, the way the homes were 
built and designed � and of course the 
company of my friends and professor.

I would definitely go for a round 
two visit to Failaka Island and take my 
family with me. 

GUST was honored by the visit of renowned 
leadership expert Colonel Robin Blanchard 
where she delivered a dynamic and inspira�
tional interactive presentation to the students 
on ”How Leaders Motivate.“ Drawing on her 
considerable experience as a high ranking US 
military officer having managed individuals in 
many high�pressure as well as regular�life situa�
tions, Colonel Blanchard took the class through 
a series of exercises and discussions designed to 
illustrate effective leadership techniques and 
insights. She emphasized the importance that 
people you are leading )1( must feel valued 
through multiple modalities and )2( must be 

equipped with respect to orientation, expecta�
tions and training. 

GUST would like to thank Colonel Blanchard 
for a highly memorable and informative pres�
entation. Colonel Blanchard spoke to two sec�
tions of the MGMT 481 Strategic Management 
students of Dr. Kathleen Park, GUST Assistant 
Professor of Strategic Management and Interna�
tional Management. Colonel Blanchard was in�
vited to GUST through the US Embassy Speaker 
Series arranged by the GUST Library Director 
Mrs. Shobhita Kohli in coordination with the US 
Embassy. 

Colonel Robin Blanchard presents 
How Leaders Motivate 

Congratulations 
to the GUST Basketball 
team for winning their 

game against AUK!
)GUST 15-14 AUK(
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Student Articles

Aisha Al-Ghanim

GUST hosted Rakan Al Nasf and Osama Al 
Tahous, members of the  Kuwait National Assem�
bly 2013, for a lecture titled: ”Legislations of the 
National Assembly.“ During the lecture, they dis�
cussed the legislations of the National Assembly, 
collective work, duties of the members and their 
responsibilities towards the people.  

Rakan Al Nasf talked about the political re�
form and that the member’s meager ability to 
reform. He also added that the individual vote 
effects collective work. He described the politi�

cal work as a collective one, but reform is hard to 
achieve without the collaboration and solidarity 
of the National Assembly with the government 
hand in hand. 

Osama Al Tahous talked about his background 
as a PhD student and a writer in Al�Roeya News�
paper. He also mentioned that universities have a 
role in generating leaders, as student participate 
in University elections. He also added that a mem�
ber can’t individually exhibit his proficiency dur�
ing the first month of work. 

Al�Tahous noted that diversity in sects and ex�
cessive and absolute freedom could lead to the 
deterioration of the nation, as the formation of 
parties tends to divide more than unite. He also 
posed the question, ”what would happen if we 
don’t participate,“ referring to the latest country 
elections where a big group of the Kuwaiti soci�
ety boycotted the elections. 

A dialogue was opened between the guests 
and the students in attendance.

Legislations of the National Assembly

Nouf Al-Khubaizi

The GUST Media 
Club invited Dr.Anas Al�
Rasheed to discuss the 
role of media and its ef�
fects on public opinion. 
Dr. Al�Rasheed was in�
terviewed the Club Vice 
President, Thuniyan Al�

Rashoud.  

Dr. Al�Rasheed started the seminar by differ�
entiating between the study of mass communi�
cation and its practice. Then, he addressed dif�
ferent media theories, which relate to justifying 
the authorities and projecting images through 
agenda setting theory for example, in which the 
media tells the public what to think about and 
transfers importance to new stories. In addition, 
Dr.Al Rasheed emphasized the need for freedom 
of expression and social responsibility in the me�
dia. According to Dr. Al�Rasheed, ”In a democratic 
society, the role of media aims to highlight the 

negative situations in the country“ in order to 
create the need and action to improve them.

The seminar ended with a 10�minute question 
and answer session where students from differ�
ent majors asked questions leading to interesting 
conversations. In general, the seminar was an ed�
ucational opportunity to learn about media from 
a professional point of view. 

Dr. Anas Al�Rasheed  is currently a professor 
of journalism and media at Kuwait University, 
and is respected worldwide for his leadership as 
a former Minister of Information for Kuwait and 
member of the Kuwaiti cabinet. He served on 
the faculty at Kuwait University, and was named 
media advisor to the Kuwait Minister of Educa�
tion, a post previously held by individuals twice 
his age. Dr. Al�Rasheed has chaired numerous 
international conferences on media and ethics, 
both in Kuwait and throughout the world. Under 
his direction, Kuwait passed a law making it the 
country with one of the greatest levels of press 
freedom in the Middle East. 

Media and Public Opinion Debate

GUST Students! Happy New Year :)

We hope you had a great semester here at GUST.

The GUST Times Team is always open to hear your suggestions  for the 
paper as well as accepts submissions you would like to publish. It’s 
your space!

Looking forward to the next semester and the chance to work with you 
all.

The GT Team

Sheikha Al-Omar

Technologies nowadays are the newest trend 
of our daily lives. We can’t go through our eve�
ryday life without our smart phones or using any 
kind of technology. Simply, we just have to con�
nect. Well, Back in the 90’s we only used to send 
and receive calls and texts but nowadays we 
have got many different technologies that could 
help us connect better, faster and easier to peo�
ple all around the world. Besides, by comparing 
our present to the past we really wonder how 
people used to survive without these technolo�
gies and certainly these new applications where 
the world has become a smaller place. 

By using Instagram, we are strengthening 
our relationships with friends, families, society 
and people overseas, we might also meet new 
people and they simply could become an impor�
tant part of our lives.  Instagram is the newest 
hit amongst all phones applications; I bet that 
everyone has an account, and all you have to do 
is follow and be followed by other users of the 
same application. 

 However, this application of social media has 
a reflection of advantages and disadvantages on 
the society and as an individual especially, that 
it could threaten the safety of the society and 
country. 

The Advantages:  very easy to connect with 
other people. Take me for example, I have 
found many of my childhood friends on Insta�
gram, and all I had to do is search their names 
and follow them with only one click. In addition, 

many people use it for their own business and 
they are called the electric�commerce, where 
they sell products online using social media.  
Also, it’s easy to share your everyday moment 
with the people you care about whether they 
are overseas or beside you. Basically, you create 
memories and make your own photo albums.

Also, through this application you can post 

pictures and videos privately or publically based 
on the setting that you have adjusted. It’s also 
a way to know, meet new people, make some 
friendships and build a very special social en�
vironment where you can share the same 
thoughts and needs. Nevertheless, the differ�
ence between the ages, location and education 
doesn’t matter; they could still use the same ap�
plication.

The disadvantages: many individuals would 
use this application incorrectly such as; hacking 
private accounts, knowing private information 
and looking at private photos. Also, what social 
media is popular for is having fake accounts 
such as, stealing identities and make them look 
bad or signing in as an anonymous and post in�
appropriate things . Moreover, it is impossible 
for such applications to be monitored or have 
restrictions on them legally.

Intsagram: the good and the bad 

Shahad Al-Sabah

Students at GUST enjoy great opportunities dur�
ing their education at the university, not only in 
terms of studying within a strong education system, 
but also in getting the opportunity to join either 
private or governmental organizations through the 
annual job fair. 

 GUST students start their education in the uni�
versity through levels of each course such as English, 
Math, and other courses that they will need to ap�
ply in their real lives later. Then throughout their 
progress and years of study, they gain more skills 
and knowledge. And especially during their senior 
year,  they get better and more confident in start�
ing to prepare for their career by joining internships 
with private or governmental organizations that 
have strong relationships with GUST and require 
part�timers. Furthermore, GUST organizes  the Job 
Fair twice a year through the Business Development 
and Corporate Relations Department. The Job Fair 
is an event where GUST invites several companies 
and institutions either governmental or private 
who need young creative employees to hire. This 
provides a great opportunity for GUST students at 
any level in their education and even GUST Alumni, 
where they can apply for jobs that most suit their 
ability, education, experience and requirements. 
The event is highly appreciated by both organiza�
tions and students as they both exchange benefits 
through it. 

GUST Job Fair
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GUST signs MOU agreement with accredited business school ESC Rennes 
Lina Arikat

GUST signed a new collaboration 
agreement with the ESC Rennes School 
of Business, an Association to Advance 
Collegiate Schools of Business )AACSB( 
accredited business school, in France. 
Dr. Olivier Aptel, the Dean and General 
Director of the ESC Rennes School of 
Business )2006 � Present(, attended the 
signing alongside Prof. Donald Bates, 
GUST President, Prof. Ghassan Aouad, 
GUST VP for Academic Affairs and Dr. 
Sabah Quaddoomi , GUST VP for Aca�
demic Services, Dr. Lee Caldwell, GUST 
Dean of the College of Business and 
Mr. Ludovic Zmitrowicz, the Attaché 
for Academic and Scientific Coopera�
tion at the French Embassy in Kuwait. 
Among the attendees from GUST were 
Rounwah A. Bseiso, International Pro�
gram Coordinator and Amani R. Gaber 
Office Manager.

The general purpose of the agree�
ment is to establish and facilitate edu�
cational and academic exchanges be�

tween the two universities to support 
their students and teachers in gather�
ing and exchanging academic and pro�
fessional experience in their mutual 
countries. The two Institutions agreed 
to promote mutually beneficial activi�
ties in the areas of education, research 
and other academic issues, and to co�
operate and work together towards 
the internationalisation of higher edu�
cation.

Dr. Olivier Aptel stated: ”We will do 
our best for the students of Kuwait and 
France with the new agreement we 
have with GUST.“ He highlighted the 
importance of international education 
by making sure those students from 
France and Kuwait feel comfortable in 
different environments. Furthermore, 
he discussed the new experience and 
cultural impact that will be gained by 
both students from the different coun�
tries by saying: ”Student Exchange Pro�
grams are important because they do 
not only introduce new educational 
experiences but new languages and 
cultural interactions between two dif�

ferent worlds as well.“

Prof. Donald Bates discussed the 
new opportunities that will come with 
collaboration through expanding fac�
ulty and student exchange. He men�
tioned: ”We look forward for the new 
French students and faculty exchange 
that will be happening in the near fu�
ture.“ 

Prof. Ghassan Aouad encouraged 
the different collaborations with out�
side educational institutions and how 
beneficial it is for the GUST commu�
nity, noting: ”GUST always welcomes 
new international collaboration for 
the benefit of our students and fac�
ulty.  Opening the doors to exchange 
programs will be influential not only 
for the students, only but also for our 
faculty to see a broadened teaching 
experience from a different perspec�
tive.“

Rounwah Bseiso welcomed the first 
collaboration with a European univer�
sity and how GUST students will value 
an educational experience in a country 
like France, saying: ”I am pleased that 
GUST has officially collaborated with 
its first European university for student 
exchange. I am certain our students 
will benefit greatly during their study 
abroad at ESC Rennes in France, and 
we look forward at GUST to welcome 
their students on our campus.“

GUST Instructor Jeffrey McDevitt voted as Second President of TESOL Kuwait

GUST Instructor and Foundation 

Program Unit Accreditation Coordi�

nator, Jeffrey McDevitt, was in the 

running for the presidency of TESOL 

Kuwait which held its elections for 

the Executive Board during the First 

Annual International Conference this 

past November. McDevitt won by an 

overwhelming majority and said: ”It 

was a great honor.“ 

McDevitt is ”very excited to help 

bring TESOL Kuwait into its second 

year.“ And he hopes to build on the 

foundations that were set by the first 

President, Yvonne Johnson – also an In�

structor in the English Foundation Unit 

at GUST.  He says that the organization 

will continue to hold open meetings 

for its members and has already begun 

planning for the next conference in 

November of 2014. 

When asked about his plans for the 

organization, McDevitt says, ”We are 

hoping to get more involvement from 

all areas of English language peda�

gogy.  Currently, people think that you 

have to be a language teacher to be 

part of our organization, but we are 

trying to promote the organization to 

anyone who is interested in promoting 

teaching/learning in an English me�

dium.  Membership is open to anyone 

who teaches in Kuwait and wants to 

develop pedagogical skills for teaching 

non�native speakers of English.“

Prof. Ghassan Aouad, VP of Aca�

demic Affairs at GUST, stated: ”The 

University is delighted with Mr. McDe�

vitt’s new appointment and I am con�

fident that he will bring energy, in�

novation and strong leadership to this 

role.“

 

TESOL Kuwait is a professional 

community of educators, researchers, 

administrators, and students commit�

ted to advancing excellence in English 

language teaching for speakers of oth�

er languages in and around Kuwait. 

TESOL Kuwait fosters the exchange 

of ideas, research, and peer�to�peer 

knowledge, and provides expertise, 

resources, and a voice on issues af�

fecting the profession. Through pro�

fessional development programs, its 

annual conference, and special inter�

est groups, TESOL Kuwait engages 

hundreds of professionals to collabo�

rate locally and create a world of op�

portunity for people of all ages who 

want to learn English. Contact current 

members to see how you can become 

involved or become a member by visit�

ing www.tesolkuwait.org.
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Rawan Al-Sharif

GUST students launched the first 
English Club under the supervision 
of Associate Professor Dr. Piers Smith 
from the English Department. The 
Club organized an eventful day at 
the center of the university campus 
with the help of sponsors: White Tent, 
Wonderful, Solo, and The Bagel Bar. 
The launch ceremony began with an 
encouraging statement from Dr. Sa�
bah Qaddoumi and an opening speech 
by the Club President Afnan Al Msail�
eem, and was attended by U.S. Embas�
sy representative, Grace Choi.

Students and staff participated in a 
variety of events throughout the day 
such as the Spelling Bee where student 
Taiba Al�Mansour claimed first place 
and Halah Al�Mutawa second. There 
were various literature�related games 

outside in the fountain area where 
prizes such as goldfish and pet turtles 
were given to participants. 

The English Club’s mission is to 
help students cultivate ideas, develop 
strong organizational skills, heighten 
their creativity and assist in under�
standing directions for writing as�
signments including essays, letters 
of intent for graduate programs and 
improving writing ability in general. 
The club members strive to be avail�
able to help students articulate, clarify 
and shape their ideas and provide ser�
vices to help ensure their educational 
experiences are both rewarding and 
fulfilling. 

 
GUST wishes the English Club all the 

best with their future projects and are 
proud to have such dedication from 
their students.

GUST students launch English Club
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