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 GUSTراعي رئيسي ملسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح
على االعالم الكويتي في مختلف
مجاالته ،خاصة من خالل
تركيزها على فئة الشباب لما لهم
من أهمية ودور في حاضر البالد
ومستقبلها.

الزميل مجاهد عابدين يتسلم درع التكريم من وزير االعالم

أكد النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ صباح

الخالد الصباح ان لمسابقة
الشيخ مبارك الحمد الصباح
للتميز الصحافي أثرا ايجابيا

جاءت كلمة الشيخ صباح
الخالد على هامش حفل توزيع
جوائز المسابقة والتي فاز فيها
 23اعالميا في مختلف وسائل
االعالم الكويتية مقروءة ومرئية
ومسموعة.
فيما أكد وزير االعالم الشيخ

سلمان الحمود الصباح ثقته
بدور الجائزة في تعزيز العمل
االعالمي المهني بمختلف أنواعه
مع توسع الدائرة االعالمية في
العالم بدخول وسائل التواصل
االجتماعي كوسيلة اعالمية
لها تأثيرها ،قال رئيس مجلس
االدارة المدير العام لوكالة األنباء
الكويتية «كونا» الشيخ مبارك
الدعيج الصباح في كلمة له ان
مسابقة المرحوم الشيخ مبارك
الحمد الصباح خطت خطوات
واسعة ومنتظمة لتصبح اضافة
مميزة للعمل الصحافي  ،داعمة

مهارات االعالميين ومشجعة
لهم ،معربا عن أمله بأن تخطو
المسابقة الى خارج حدود
الكويت لتصبح جائزة عالمية في
تعزيز مكانة الكويت في األوساط
االعالمية الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
راعي رئيسي للجائزة منذ
إنطالقها وحتى اآلن  ،وقدم كرم
وزير اإلعالم الجامعة نتيجة
لجهودها في دعم المسابقة
وحرصها على هذا الدعم سنويا .

نظم النادي االعالمي في  GUSTندوة " الرواية واإلعالم"

األديب إسماعيل فهد إسماعيل

اإلعالمي
النادي
نظم
في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا ندوة ناقشت
أهمية األدب في وقتنا الحالي
 ،وتتطرق لمحاور عدة ،منها
القيود التي تكبل األدباء  ،محليا
وعربيا ،والرسالة المطلوب منهم
إيصالها للجمهور ،باإلضافة
لمناقشة متطلبات الجمهور،
ومتطلبات القارئ من األديب،
وكيف يمكن لألديب واإلعالمي
اإلنسان توصيل رسالته للناس
بكل سالسة وشفافية  ،من دون
تعال في الطرح واألسلوب .
الثقافة األدبية
هذا ما تمت مناقشته في
مدير التحرير
مجاهد عابدين

سكرتير التحرير
نور يعقوب

ندوة الرواية واإلعالم ،التي
نظمها النادي اإلعالمي بجامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا،
من منطلق نشر الثقافة األدبية
وتعزيزها لدى الطلبة المهتمين..
ففي بداية الندوة ،عرف د.أيمن
بكر باألديب إسماعيل فهد
إسماعيل  ،بوصفه األب الشرعي
للرواية العربية  ،ومن ثم تمت
مناقشة عالقة اإلعالم والرواية
في الماضي والحاضر ،ومكان
الدعم من قبل وزارة التربية
ووزارة اإلعالم.
وعن الوضع الحالي اآلن،
مع وجود جسور بين الكاتب
والقارئ  ،بسبب مواقع التواصل
االجتماعي  ،التي شكلت جسر
تواصل فعال بين الكاتب
والجمهور ..ففي الماضي ،كان
الكاتب ينتظر أحد النقاد ليلتفت
لكتابه  ،أما اآلن ،فالوضع تغير
بشكل كلي  ،فالجمهور يبحث
عن الكتب واإلصدارات من دون
الرجوع آلراء النقاد  ،كما تمت
مناقشة التغيير الذي طال عملية
النشر والتوزيع والطباعة.
هيئة التحرير

جوان العبدالجليل
علي الفضلي
سارة شرارة
روان الشريف

شجاعة واعتراف
كذلك  ،تم التطرق إلى محاوالت
الكاتب إسماعيل فهد إسماعيل
خالل بدايته في تحويل أعماله
أو كتاباته المطبوعة إلى
عمل تلفزيوني أو سينمائي
 ،بالتعاون مع سيناريست
مختص  ،ولكنه بكل شجاعة
اعترف بأن عمله بالتلفزيون
طغى عليه األسلوب السردي في
الرواية ،لذلك  ،فضل التوقف عن
الكتابة للتلفزيون  ،والتركيز
في كتابة الروايات  ،والتي أبدع
فيها بكل جدارة.
جوائز أدبية
كما تمت مناقشة إيجابية
بشأن حصول الكتاب الكويتيين
على الجوائز األدبية ،على سبيل
المثال حصول الكاتب الشاب
سعود السنعوسي على جائزة
البوكر للرواية العربية عبر
روايته «ساق البامبو»  ،والتي
تضمنت الفكرة واللغة والجمال.
وتكلم األديب عن مجموعة
الروايات التي حصلت على
جائزة البوكر في السنوات
الماضية  ،ومدح بعضها وانتقد
تصوير

أحمد عباس علي
فهد البالول

بعضها.
كما تحدث عن أعماله (طيور
التاجي)  ،والذي سيطبع قريبا،
وشرح للحضور أنها إحدى
مناطق المثلث السني في العراق
 ،والتي عاش الكاتب بها في
فترة من حياته  ،بحكم أن والدته
من أصول عراقية.
واالديب إسماعيل فهد
إسماعيل ،كاتب وروائي كويتي
متفرغ منذ عام  ،1985من مواليد
 1940حصل على بكالوريوس
أدب ونقد من المعهد العالي
للفنون المسرحية  -دولة الكويت
وعمل في مجال التدريس
وإدارة الوسائل التعليمية،
وأدار شركة لإلنتاج الفني
ويعد الروائي إسماعيل فهد
إسماعيل المؤسس الحقيقي
لفن الرواية في الكويت ،كونه
يمثل إحدى العالمات الروائية
العربية المحسوبة في سماء
فن الرواية .فقد قدم إسماعيل
الفهد روايته األولى «كانت
السماء زرقاء» عام  ،1970وفي
للمراسالت
تلفون25307000 :
داخلي7273 :

البريد اإللكتروني:
gusttimes@gust.edu.kw
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حينها قال عنه األديب العربي
المعروف األستاذ الشاعر
في
عبدالصبور
صالح
تقديمه للرواية :كانت الرواية
مفاجأة كبيرة لي ،فهذه
الرواية جديدة ،كما أتصور،
رواية القرن العشرين ،قادمة
من أقصى المشرق العربي،
حيث ال تقاليد لفن الرواية،
وحيث ما زالت الحياة تحتفظ
للشعر بأكبر مكان ،ولم يكن
سر دهشتي هو ذلك فحسب،
بل لعل ذلك لم يدهشني ،إال
بعد أن أدهشتني الرواية
الفني
ببنائها
ذاتها
المعاصر المحكم ،وبمقدار
والعنف
والحب
اللوعة
والقسوة والفكر المتغلغل
كله في ثناياها ،إن إسماعيل
فهد إسماعيل يعد بمنزلة
العمود األهم للفن الروائي
الكويت
في
والقصصي
خصوصا ،ورعايته لعدد كبير
من كتاب القصة القصيرة
والرواية ،واحتضانه لمواهب
أدبية إبداعية باتا يمثالن
حضورا الفتا على الساحتين
الكويتية والعربية.

 GUSTشاركت في مسابقة الرسم لطالب الجامعات بالكويت
في جامعاتنا .
وتجدر اإلشارة إلى أنه أقيمت مجموعة
من الفعاليات على هامش المسابقة ،حيث
تم عرض كافة االعمال المشاركة في نادي
(سي كلوب) التابع لشركة ارجانا ،وتم فتح
باب الحضور للجمهور لمدة يومين عقب
حفل إعالن الفائزين وتوزيع الجوائزعليهم
ليتمكن محبو الرسم والمهتمون بالفنون من
الطلبة والجمهور من اإلطالع على الرسومات
الفنية.كماتمبيعاالعمالالمتميزةكييستفيد
اصحاب هذه االعمال من عائدها.

المشاركون في المسابقة

شاركت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في مسابقة الرسم التي
نظمتها شركة أرجانا للمنتجعات والفنادق
لطالب الجامعات بالكويت بالتعاون مع
البرنامج االنمائي لالمم المتحدة بالكويت
بهدف تشجيع روح االبتكار واالبداع في
المجال الفني للمواهب الشابة وتقديم
الدعم الالزم لهم على طريق مستقبلهم
المهني ،ناهيك عن تعزيز فرص التواصل
لديهم وإثراء العالقات االيجابية بينهم .
وقد تم االعالن عن انطالق المسابقة
خالل مؤتمر صحفي بفندق موفنيبك
البدع بحضور السفير اللبناني بالكويت
الدكتور خضر حلوي وخالد المشعان
رئيس مجلس إدارة شركة األرجان
العالمية العقارية ونائب رئيس مجلس
إدارة شركة أرجانا وشريف عمارة الرئيس
التنفيذي بالشركة وديما الخطيب
نائب الممثل المقيم للبرنامج االنمائي
لالمم المتحدة وأعضاء لجنة التحكيم
سليمان العسكري ويحيي سويلم وفريدة
السلطان  ،وحضرها من الجامعة عميدة
شؤون الطلبة الدكتورة رغد الكاظمي
ومنصور عصمت الله وسلوى ابوالوفا
ومجاهد عابدين باالضافة الى ممثلين عن
الجامعات المشاركة والجهات الراعية.
واكدت الدكتورة رغدالكاظمي عميدة
شئون الطلبة ان مشاركتنا تأتي انسجاما
مع رسالتنا االجتماعية في تنمية الكفاءات
وتحفيز الشباب بما ينمي لديهم روح
االبداع واالبتكار وهذه رسالة نحافظ عليها
دوما  ،مضيفا ان المسابقة اظهرت مواهب
شبابية واعده تستحق الرعاية وهذه احدى
نتائج تلك المشاركات التي تخلق التنافس
بين الشباب وتنمي االبداع لهم .
واشار خالد المشعان رئيس مجلس
إدارة شركة األرجان العالمية العقارية
“إن تبنى الشركة لتلك المبادرة يأتي
كجزء من المبادئ واألهداف التي توليها
المجموعة بشكل خاص للشباب وكذا
رعايتها لألنشطة التعليمية الهادفة إلى
تطوير وتنمية الكفاءات الشبابية في نطاق
مسئوليتها تجاه المجتمع المدني وهو
ما تحرص المجموعة على تأكيده دائما
وستستمر المجموعة في القيام بمزيد من
تلك المبادرات ورعاية ودعم كل ما من شأنه
خدمة المجتمع وخاصة فئة الشباب.

واتوجه بالشكر لجميع الجهات الراعية
على دعمهم لهذه الحدث الشبابي .
وعبرمنصور عصمت الله عن سعادته
بمشاركة الجامعة وقال  :لقد تميزت
االمم بفنونها الجمة ومانعرفه اليوم عن
حضارات سادت ثم بادت يعزي لفنونها
التي تركوها لنا واصبحت شاهدا حيا
على تقدمهم وابداعهم في شتى المجاالت
 ،واضاف ان الفن الراقي هو انعكاس
لالمم الراقية  ،واننا اليوم نحض ابناءنا
على التميز واالبداع الخالق بل ونحثهم
على التنافس في ميدان ثقافي وحضاري
متميز.
فيما عبرت سلوى ابو الوفا عن
شكرها للطلبة الذين شاركوا في المسابقة
واظهروا تميزا كبيرا وسط تنافس من
المشاركين وتمنت لهم مستقبل مشرق
وخاصة انهم من الخامات الواعدة المتميزة

الطالبة ريم الصقر

الطالب علي الشطي

وقد فاز الطالب علي الشطي من جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمسابقة
الرسم .
يذكر أن عدد الطلبة المشاركين بلغ 41
متسابقا والجامعات التي شاركت هي جامعة
الخليجللعلوموالتكنولوجياوجامعةالكويت
وجامعة الشرق االوسط األمريكية والجامعة
االمريكيةبالكويتوالكليةاالستراليةوالمعهد
العاليللفنونالدرامية.

الطالبة أنفال الفيلكاوي

الطالبة نسيبه الشطي

جدير بالذكر أن المسابقة نظمت تحت
شعار ( ،)power of lifeللتأكيد على أهمية
الفن في رسم حياة الشعوب ونقل الثقافات
والمشاعر والخبرات من جيل إلى جيل ،وإبراز
االحالم واالهداف التي يطمح جيل الشباب
إلى تحقيقها .

الطالبة روان القالف

جانب من المعرض

اللو حة الفائزة

الطالب جاسم محمد حسين

الطالب ناصر المهري

الطالبة دالل السالم

د .رغد الكاظمي وعفاف الرخيص ومنصور عصمتالله وسلوى أبو الوفا والطالب الفائز علي الشطي
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طلبة ماجستير ادارة االعمال في GUST
يحضرون دورة تدريبية في جامعة جرينبول الفرنسية

د .أيمن بكر ينشر كتاب جديد في
معرض القاهرة الدولي
ظهر منذ أيام في معرض القاهرة الدولي للكتاب ديوان شعر للدكتور
أيمن بكر أستاذ مساعد األدب في جامعة الخليج .الديوان بعنوان “متون
الساحر”والدكتور أيمن بكر له مؤلفات عديدة في األدب والتاريخ وله
مشاركات في الساحة األدبية في الكويت وعضو نشط في رابطة األدباء
الكويتية ومنتدى الثالثاء األدبي وكاتب في الصحف الكويتية ونال العديد
من الجوائزفي مجالي األدب والتاريخ .

أنهى طلبة الماجستير في ادارة االعمال
بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا دورة
تدريبية في ادارة االعمال الصغيرة بنجاح
لدى جامعة جرينبول للدراسات العليا في
ادارة االعمال بفرنسا في الفترة ما بين  ١ / ١٣و
حتى  ٢٠١٤ ١ / ٢٤تحت إشراف استاذ دكتور/
عصام مغربي  -مدير برنامج ماجستير إدارة
األعمال (.)MBA
وقد تعرف طلبة جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا العشرون على المبادئ
االساسية في ادارة االعمال الصغيرة
ليصبحوا من مالك االعمال في المستقبل.
كما تعرف الطلبة في بداية الدورة على
كيفية ابداع فكرة جديدة ووضعها في
مكانها المناسب ،كما تعرف الطلبة على طرق
البحث و التحليل العلميين واللذين يمكنان
المستثمر الجديد في هذا المضمار من
النجاح في تجربته ،و من تلك الطرق تقييم
العناصر و دراسة السوق و التحليل المنافس
اضافة الى التحليل المالي.
لقد كانت السمة الجلية في هذه الدورة
منصبة على كيفية تدريس المواد المتاحة

و التي تضع نصب اعينها تعريف المتدرب
بشكل عملي على كيفية بناء نماذج و
مخططات لالعمال و ذلك من خالل تمويل
ابتدائي.
كما تطرقت هذه الدورة لمواضيع مهمة
اخرى كادارة التسويق االلكتروني واالتصال
بالشبكة العنكبوتية اضافة الى الصرعات
الجديدة في مجال التقنيات الحديثة تدعيما
المشاريع
لفكرة
الجريئة.

صناعية متعددة لدى جرينوبل وفقا لما ذكره
الدكتور /عصام مغربي ،هذا ناهيك بالطبع
عن البرنامج الترفيهي المتميز والذي حظى
به طلبتنا وذلك بزيارة منتزه والت ديزني
الشهير وبرج ايفل الغني عن التعريف.
كما زار طلبتنا شركات مهمة في مدينة
باريس وتناولوا اشهى االكالت الفرنسية
ذائعة الصيت.

لقد كانت هذه
فرصة
الرحلة
لطلبتنا
نادرة
للتعرف على فرص
تعليمية معتمدة
التطبيق
على
المباشر
العملي
حيث بدا طلبتنا
بتقديم مشاريعهم
العلمية امام نخبة
االساتذة
من
المتمرسين والذين
اختيروا من فروع

ندوة صحية بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

أقامت (الرابطة اللبنانية
للتواصل االجتماعي في الكويت)
بالتعاون مع (اللجنة الثقافية
في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا  )GUST -على
مسرح أ.د .عباس معرفي (رحمه
الله) ،ندوة طبية حاضر فيها كل
من المستشار بأمراض القلب
د .جميل بيضون ،والمستشار
بأمراض السكري د .حبيب
ستيتية ،وقدم لها د .طارق
الصباغ بحضور سعادة السفير
اللبناني د .خضر حلوي ،ورئيس
وأعضاء (اللجنة التنفيذية
للرابطة) وجمهور من أبناء
الجالية اللبنانية وأصدقائهم

من أبناء الجاليات المقيمة في
الكويت.
بكلمة
األمسية
بدأت
ترحيب من د .طارق الصباغ
ْ
والمحاضرين
بسعادة السفير
والحاضرين ،فكلمة (الرابطة)
ألقاها رئيس اللجنة التنفيذية
الحاج عبد القادر عدلوني،
ً
استهلها بشكر الكويت أميرا
ً
وحكومة وشعبا على حسن
وفادتهم واستضافتهم للجالية
اللبنانية ،وشكر جامعة الخليج
إدارة وموظفين على التعاون،
ْ
والمحاضرين والحضور ،ثم
بين أهداف الرابطة وابتعادها

عن العمل السياسي والروح
الحزبية وتبنيها للفكر المعتدل
وفتح يديها لجميع أبناء الجالية
اللبنانية المقيمين في الكويت
ْ
للمجتمعين
لما فيه المصلحة
ً
اللبناني والكويتي ،منوها
بحركة سعادة السفير النشطة
في العالقة الطيبة مع المجتمع
ً
الكويتي الكريم ،واعدا بمزيد من
األنشطة الثقافية واالجتماعية
في المستقبل.
ثم قدم د .جميل بيضون
محاضرته عن أمراض القلب،
فبين أبرز أسبابها وأعراضها
وسبل الوقاية منها ،وكيفية
تعامل المصاب؛ أو من إلى
جانبه؛ في حالة التعرض ألزمة
قلبية ريثما يصل الطبيب أو
ينقل المصاب إلى المستشفى.
ً
مستخدما الرسوم والصور
اإليضاحية.

وتحدث عن مسببات هذا المرض
الذي بات يشكل ظاهرة خطرة في
عالم اليوم ،وبين أعراضه وسبل
الوقاية منه .وختم بقوله (السكر
إن احترمته احترمك) وشرح ذلك
بعدم االستهزاء بالمرض وإهمال
عالجه.
وتبين للحضور في الخالصة
أن المشترك في الوقاية من
المرضين (القلب والسكر) كما
ْ
العرضين :التوقف
في في
عن التدخين ،وإنقاص الوزن،
والمواظبة على األغذية الصحية،
واالبتعاد عن الدهون والسكريات،
وممارسة الرياضة (رياضة

فتاله د .حبيب ستيتية الذي
تميز عرضه بإحصاءات ورسوم
بيانية مهمة عن مرض السكري
ً
ً
ً
محليا وإقليميا وعالميا،
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المشي مفيدة في هذا المضمار)
ً
ولو لنصف ساعة يوميا.
انتهت الندوة بأسئلة الحضور
وبمداخلة أشاد فيها سعادة
السفير حلوي بالندوة نفسها
وبالرابطة وعملها في سبيل
ْ
المجتمعين اللبناني والكويتي.
وتم توزيع نسخ من الرواية
الشبابية (للقمر وجوه كثيرة)
للكاتب اللبناني المتخصص
بأدب األطفال د .طارق البكري،
وهي تعالج ظاهرة اإلدمان،
والرواية صادرة عن (غراس)
المشروع التوعوي الوطني
للوقاية من المخدرات.

قسم الرياضة يقدم  BBQألسرة الجامعة
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 GUSTنظمت محاضرة حول آلية عمل منظمة  QSلتصنيف وتقييم الجامعات
أن تطرح على األقل مجالين مختلفين من
التخصصاتفيها.
من جهتهّ ،
عبر نائب رئيس جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا للشؤون األكاديمية
ا.د.غسان عواد عن فخره باستضافة األستاذ
أشوين إللقاء هذه المحاضرة الهامة والتي
تسعى جامعة الخليج من خاللها إلى معرفة
آلية التقييم والتصنيف العالمي للجامعات،
بغية تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة في
المستقبل القريب ،مشيرا إلى أن جامعة
الخليج لم تزل تسير بخطى ثابتة نحو
تحقيق التميز األكاديمي ورفع مستوى
جودة التعليم فيها والذي تسعى دائما اليه .

جانب من الحضور

استضافت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا رئيس عالقات العمالء (آسيا
والشرق األوسط وأفريقيا) في منظمة
كواكوارلي وسيموند ( )QSلتصنيف وتقيم
الجامعات حول العالم أشوين فرناندز،
حيث قدم أشوين محاضرة تعريفية حول
آلية تصنيف وتقييم الجامعات التي تتبعها
المنظمة.
وأوضح أشوين خالل المحاضرة أن
عمل المنظمة دائما مايركز على تقييم
عملية البحث في الجامعات ،وأعضاء هيئة
التدريس ،ومدى توظيف الطلبة في سوق
العمل ،عالوة على كيفية ارتباط الجامعة
بحيث تكون أكثر تواصال مع العالم ،مبينا

د .غسان عواد متحدثا للحضور

أن المنظمة تهتم كثيرا عند تصنيفها
أو تقييمها للجامعات بالسمعة االكاديمية
التي تتمتع بها الجامعة ( 40%من التقييم)،
ونسبة أعضاء هيئة التدريس مقارنة مع
الطلبة ( ،)20%واألبحاث التي يقدمها
األساتذة ( ،)20%ومدى استقطاب الجامعة
ألعضاء هيئة التدريس من حول العالم
( ،)5%وأيضا مدى استقطابها للطلبة
من حول العالم ( ،)5%والسمعة الوظيفية
(.)10%
وأشار أشوين أن عمل المنظمة يعتمد
على إجراء استبيانات حول الجامعات
وجمع البيانات المختلفة عنها ،مبينا أن
ُ
أي جامعة تشمل في هذه العملية يجب

جانب من الحضور

الخبير العالمي أشوين فرناندز

 GUSTتواصل أحتفاالتها بأعياد الكويت الوطنية

أدباء الكويت يناقشون األدب الكويتي املعاصر
ضمن فعاليات احتفاالتها بأجواء شهر
فبراير والتحرير واليوم الوطني ،أقامت
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
ندوتها السنوية حول (األدب الكويتي
المعاصر) ،فاستضافت اللجنة الثقافية
بالقسم األدباء األديب الكويتي الكبير
إسماعيل فهد إسماعيل  ،واألديبة د.
فاطمة يوسف العلي  ،واألديب حميدي
حمود  ،واألديبة إستبرق أحمد في لقاء
مفتوح مع طالب وطالبات مادة “قراءات
في األدب الكويتي المعاصر” تحت إشراف
رئيس اللجنة الثقافية وأستاذ مادة األدب
الكويتي د .صالح الدين سليم أرقه دان ،
في محاوردارت حول واقع أدب الشباب
في الكويت  ،وتجربة الكتابة الشبابية ،
وجولة مع الراوية الكويتية المعاصرة
وكذلك األدب الكويتي وتطوره من المحلية
إلى العالمية
وأستمتع طالب وطالبات جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالرحلة
الثقافية األدبية مع هذه الكوكبة من أدباء
الشباب والرواية في تجربتهم مع الكلمة
والقلم .
كما تضمنت الفعاليات التعريف
باألدباء وبموقف النقاد والباحثين من

انتاجهم األدبي  ،داخل الكويت وخارجها.
ٍّ
ومداخلة كل من األدباء المشاركين عن
انطالقتهم والمؤثرات في أدبهم  ،ورؤيتهم
للكتابة األدبية ودورها في تنمية المجتمع
ومعالجة همومه ،وأهم انتاجهم األدبي
وما ترجم منه ،وما هي طموحاتهم تجاه
األدب العربي عامة والخليجي خاصة
والكويتي على وجه التخصيص.
وقد أجاب المحاضرين على أسئلة
طلبتنا التي أكدت على أن اإلنسان كاتب
وفنان ومبدع بفطرته ،وعليه فقط أن
ينمي هذه القابليات واالستعدادات.
وعلى كل فرد أن ّ
يقدر نفسه وال يستهين
بقدراته الفكرية وأحاسيسه العاطفية
والتعبير عنها .كما أكدوا جميعا على
أن القراءة هي المدخل الصحيح لتنمية
موهبة الكتابة.
وأن يعي اي كاتب أن الكلمة حق
الكاتب حتى ينشرها  ،فإن نشرها فهي
حق الجمهور .وأن الكتابة بالعامية ال
يعني بالضرورة العدوان على الفصحى
 .وشدد الحضور على أن الحرية الفكرية

والبيئة المنفتحة عنصران أساسيان
في انطالقة القلم  .وعلى الكاتب إدراك أن
األيديولوجية تقيد في كثير من األحيان
حركة الكاتب وسبل تعبيره .وقد أجمع
األدباء الحاضرون أن في الكويت طاقات
واعدة كثيرة رأيناها في انتاج الكتاب
الشباب وجائزة البوكر.
للجمعيات
أن
على
منبهين
والمؤسسات األهلية والملتقيات الثقافية
والمنتديات األدبية ومجموعات القراءة
في الكويت أثر ملموس في تشجيع
الشباب على تجربة الكتابة.

د.صالح الدين مكرما األديب حميدي حمود

وحتى يكون لدي كل مقبل على الكتابة
أن يعرف أن األديب لسان قومه ومجتمعه
ً
فعليه أن يكون أمينا فيما يكتب .وعليه
أن يؤمن أن الحركة النقدية شريك في
بلورة وتطوير الحياة األدبية والفكرية في
المجتمع  .وأن ال سبيل للوصول للعالمية
سوى بالترجمة فقد ساهمت الترجمة
في تعريف شعوب شرقية وغربية على
الوجه اآلخر للكويت  ..الفكري والثقافي.
وذلك نرى هناك بعض من أعمال األدباء
الكويتيين أخذت طريقها في جامعات
العالم قبل الجامعات الوطنية.

األديبة د .فاطمة العلي مكرمة
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 ..ومكرما األديب الكبير إسماعيل فهد إسماعيل

د.صالح الدين مكرما األديبة أستبرق أحمد

وجه من جامعتي
شدد على العمل ضمن الفريق الواحد

البروفيسور عصام املغربي :البحث العلمي األكاديمي هو الطريق األمثل لنهضة األمة ولبناء
الجدارة والكفاءة
ولفت المغربي إلى أن الجامعة
تعتبر بيت الطالب الثاني تصاغ
خاللها شخصية الطالب من خالل تلك
التجربة األكاديمية والبصمة الشخصية
والثقافية التي يغنيها ذلك التنوع
الفريد في الكادر التعليمي والتعرض
ألوجه ثقافية متعددة تزيد من خبرتهم
وتصنع منهم شباب المستقبل.

البروفيسور عصام المغربي

ساره شراره
رحب مدير برنامج الماجستير في
إدارة األعمال واألستاذ في نظم إدارة
المعلومات في جامعة الخليج للعلوم
عصام
البروفسور
والتكنولوجيا
المغربي بجميع منتسبي جامعة
الخليج من أعضاء هيئة التدريس
والعاملين والطلبة والطالبات بمناسبة
الفصل الدراسي الثاني ،متمنيا لهم دوام
التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأوضح المغربي في حديث وجهه
للطلبة عبر جريدة  GUST Timesأن
طلبة الجامعة يمثلون رصيد الجامعة
الحقيقي ،فهي غنية بهم كما هم
باسمها وصيتها وإرثها أغنياء ،مشيرا
إلى أن الطلبة هم سفراء الجامعة الذين
يمثلون هذا الصرح ،وال شك أن اإلرث
الذي يتركونه بإنجازاتهم المستقبلية
ومكانتهم اإلجتماعية والمراكز التي
يتبوؤونها في عالم األعمال وفي
مستقبلهم المهني ،يمثل رصيدا إضافيا
لتميز جامعة الخليج.

وتابع قائال :في حياة الطالب
الجامعية تجارب ال تعلمها مواد
ً
التدريس مباشرة ولكنها تجارب
حتمية يجب الركون إليها ألنها ضرورة
ً
في حياتهم العملية فمنها مثال الخبرة
العملية إضافة الى النظرية التي
سيفتقدون وجودها حين تطأ أقدامهم
سوق العمل ،مبينا أن مثل تلك التجارب
التي يحاول الطلبة اكتسابها من
خالل الدورات التي تتاح لهم ستخلق
باالجمال تجربة جامعية فريدة ستترك
بصمة ال تمحوها االيام مهما طال بهم
العمر.
وشدد المغربي على أهمية العمل
ضمن الفريق ألن الفريق أهم من الفرد،
فالعمل ضمن الفريق هو األنجع واألفعل،

د .تشاوال يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر دولي بالهند

“فاحرصوا دائما أن تتعاونوا وتعملوا
ضمن فريق واحد فاإلتحاد قوة” ،مشيرا
في الوقت ذاته إلى أن الجامعة هي
المكان الذي يالحق فيه الطلبة شغفهم
ً
الفكري والذهني فهي تسعى دوما الى
سوق تسود فيه المنافسة
التميز في
ٍ
المحتدمة وفي بعض األحيان وبطرق
غريبة بشكل مماثل عليهم أن يسعوا
الى التميز والتمايز في ذلك السوق الذي
ً
يشتد احتداما يوما بعد يوم.
وبين المغربي أنه في عصرنا الحالي
لم يعد البحث عن أجوبة ألسئلة تدور
ً
في خواطرنا أو خواطر األخرين كافيا،
ولذلك يجب أن يسعى الطلبة إليجاد
أسئلة جديدة تطرح في عالم متغير
تحاول الجامعة أن تواكب تقدمه
السريع ،كما يجب على الطلبة أن يفقهوا
ً
أيضا معنى النزاهة األكاديمية ومعنى
ً
أن يستخدموا عمال ليس لهم ،ينسبونه
عن جهل أو علم إلى أنفسهم.
وقال المغربي :إن البحث العلمي
األكاديمي هو الطريق األمثل لنهضة
األمة ولبناء الجدارة والكفاءة في عالم
مسخت حدوده العولمه ،وبالتالي يجب

البروفيسور سودهير تشاوال

وأختتم المغربي بقوله :أود بكل
جوارحي أن نعمل كفريق واحد بحسب
اهتماماتنا المشتركة وبأهداف تتخطى
الـ”أنا” والذاتية لتنتفض بوجه األنانية
في عالقة يسودها التبادل واإلحترام
والحرفية .ذلك يجب أن يمتد أيضا
لتعاملنا مع الطلبة فذلك يصبح سهال
حين نتخيل في تعاملنا معهم وكأننا
نتعامل مع أبنائنا ،فهم أمانة في
أؤتمنا على رسالة نؤديها
أعناقنا كما
ِ
لهم بإخالص ومحبة.

د.طاهر علي يشارك في مؤتمر دولي عن الذكاء املصطنع

البروفيسور سودهير تشاوال من قسم التسويق في
جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا البروفيسور
الخطاب الرئيسي في المؤتمر الدولي لتميز االعمال
واالستراتيجيات والتفوق والذي عقد بالهند مؤخرا .

شاركت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ممثلة في الدكتور طاهرعلي وللمرة االولى في مؤتمر دولي
عن الذكاء المصطنع وتطبيقاته ( اريا  ) 2014الذي عقد في مدينة زيورخ بسويسرا  ،وقدم بحثا في علوم
الكمبيوتر والمعلوماتية للمؤتمربعنوان “االستعالم ودليل التخزين المؤقت للهيكل التزايدي وتقييم طرح
برامج الحاسوب “ وقد نشرت ورقته في مجلة علوم الحاسب وتقنية المعلومات .

فقد اختارت لجنة تنظيم المؤتمر د .تشاوال إللقاء
الخطاب الرئيسي في االفتتاح والذي يعد المؤتمر
ً
من أحد أهم مؤتمرات التجارة في العالم أكاديميا.

وقد شارك الدكتور طاهر علي في رئاسة أحد المحاضرات التي نظمت في المؤتمر الذي يعد من االمتياذات
التي حصلت عليها الجامعة بتلك المشاركة الدولية والتي جعلت أسم الجامعة في هذا المؤتمر يتردد وسط
الحضور الذي نتمنى أن يكون حافزا العضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين هما على أعلي مستوي علمي
واكاديمي للمشاركة في تلك المؤتمرات العلمية والدولية مما يضيف لنا سمعة كبيره فيها  ،ونتمني للدكتور
طاهر علي المزيد من التألق والتوفيق في مشاركات قادمة .

ومن جهته قال الدكتور جون هايز رئيس قسم
العلوم االدارية في الجامعة “ :نحن في غاية الفخر
بمشاركة د .تشاوال في هذه الفعالية “ وقد كانت
هناك منافسة عالية على الخطاب الرئيسي ويعتبر
اختيار اللجنة المنظمة للدكتور تشاوال كممثل
للمؤتمر في القاء الكلمة االفتتاحية دليل على مكانته
العالمية بعلمه وابحاثه التي جعلتهم يختارونه
اللقاء هذه الكلمة الرئيسية في المؤتمر  ،والدكتور
تشاوال يعد من احد المكرسين للتعليم في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا .

القى

علينا جميعا أن نفهم أن الجامعة وفي
سعيها لمواكبة المتغيرات هي الحاضن
األساسي لمدراء ورواد المستقبل ،ولذا
فإنني أتوجه إلى زمالئى الموظفين
واألساتذة الفضالء الذين يحملون
أشرف رسالة ،بأداء أقدس مهنة وأسمى
ً
غاية ،راجيا منهم أن يتحابوا ويتآلفوا
من أجل الجامعة والوطن ،ومن أجل
أبنائهم الطالب والطالبات ،يجب أن
ً
تكون يدنا ممدودة لبعضنا البعض
ٌ
امتداد
كي نؤسس عائلة جامعية هي
للعائلة الحالية والتي بدأت تضمحل مع
توسع الجامعة والتي أتمنى بكل صدق
وإخالص تنميتها والحفاظ عليها.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور تشاوال قد انضم
الى جامعة الخليج في خريف  2012بعد مسيرة
تدريس طويلة في انجلو بوالية تكساس في اميركا.
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الدكتور طاهر علي

إنطالق فعاليات "إحنا عشقناها" في جامعة الخليج

صباح الناصر :على الشباب الكويتي اإلفتخار بتاريخ وطنهم وكفاح أهلها
المتمثلة في ذكرى العيد الوطني وعيد
التحرير.

إنطلقت فعاليات اإلسبوع الوطني
“إحنا عشقناها” الذي تنظمه جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا “”GUST
بإشراف وتنظيم من قبل مكتب الحياة
الطالبية ،ورابطة طلبة الجامعة ،واألندية
الطالبية ،والتي استمرت لمدة إسبوع في
حرم الجامعة من خالل سلسلة من األنشطة
والندوات الوطنية والتراثية والشبابية.
وبهذا الصدد أكد نائب رئيس الجامعة
للشؤون األكاديمية د.غسان عواد إن مثل
هذه االحتفاليات تظهر مدى ارتباط طلبة
الجامعة بوطنهم مشيرا إلى حرص الطلبة
على إبراز أقصى طاقاتهم التنظيمية إلخراج
مختلف األنشطة لهذا األسبوع الوطني وهو
دليل على اإلبداع والتميز الذي يتمتع به
طلبة الجامعة من خالل ممثليهم في رابطة
طلبة جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا
وعدد كبير من األندية الطالبية وهم بالفعل
ً
مصدر فخر لجامعتهم ،مهنئا الكويت
ً
حكومة وشعبا في هذه المناسبة العزيزة

الواضح من الجميع إلنجاح هذه الفعالية
ً
الوطنية ،مشيرا إلى إن النادي قام بالمشاركة
من خالل نشاطات يتضمنها األسبوع
وإقامة خيمة واستحضار صور ولمحات من
ً
التراث والبيئة الكويتية ،معربا عن سعادة
الجميع بالجو العام الذي خلقته فعاليات
هذا األسبوع المميز.

في حين شدد رئيس رابطة طلبة جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا فجحان
العدساني على ان الرابطة دائمة االهتمام
بإقامة مختلف النشاطات والبرامج الطالبية
التي تعزز الروح الوطنية وتؤكد على
االرتباط الدائم بين أبناء الكويت ووطنهم
ولهذا حرصت على التعاون مع مختلف
األندية الطالبية في جامعة الخليج للخروج
بتنظيم فعالية وطنية مشتركة تقام على
ً
مدى أسبوع داخل حرم الجامعة ،مبينا أن
هذا الحدث ليس باألول و لن يكون باألخير
من حيث األحداث والفعاليات الوطنية التي
ً
تنظمها الرابطة ،واعدا الطلبة بالمزيد من
البرامج والفعاليات خالل الفترة المقبلة.

وفي أول ندوات اإلسبوع الوطني دعا
وكيل وزارة الدفاع السابق الشيخ صباح
ناصر السعود الصباح الشباب الكويتي
ألهمية فهم وقراءة تاريخ وطنهم في وقت
يحتفلون به بالعيد الوطني وعيد التحرير
ألن تاريخ الكويت مثال ونموذج للصمود
والكفاح في مواجهة تهديدات الطغيان وإن
لهم اإلفتخار بما سطره التاريخ للكويت
وأبناءها.

بينما أشاد رئيس نادي المحاسبة
بجامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا
عمر البعيجان بالتنظيم المميز والتعاون

وفي ندوة بعنوان “ملحمة صمود
الشعب الكويتي” شدد الصباح حول
القضايا التي كانت تدور بين دولة الكويت

والجمهورية العراقية فيما يتعلق بوضع
ً
الحدود ،متطرقا لتاريخ هذه القضية إذ تم
توقيع اول اتفاقية للحدود ما بين الكويت،
والعراق ،والسعودية في سنة  ،1922كما تم
تحديد الحدود الكويتية والعراقية حيث
كانت بريطانيا مسؤولة عن دولة الكويت،
والدولة العثمانية مسؤولة عن الجمهورية
العراقية حيث تم تحديد الحدود الشمالية
بين الكويت والبصرة في العراق ولكن النظام
العراقي لم يوافق على تطبيق االتفاقية مما
أدى الى العديد من المشاكل بين الدولتين،
مبينا أن النظام العراقي حاول ان يستعمر
الكويت منذ عام  1961بعد ان استقلت
الكويت عن االستعمار البريطاني ،منوها
الى ان التهديدات العراقية على الكويت بدأت
عندما كان عبدالكريم قاسم رئيسا ،ومن ثم
جاءت التهديدات في قضية مركز الصامتة
الحدودي عام  ،1973موضحا انه تم وصول
التهديدات إلى احتالل الكويت في عام
“ ،1990بل كان هناك تهديدات استمرت بعد
التحرير حتى العام الماضي”.

د .صباح قدومي يكرم الشيخ صباح الناصر

الجامعة تتزين بعلم الكويت

الشيخ صباح الناصر في ندوته

د .غسان عواد و د .صباح قدومي

و تناول الشيخ صباح الناصر خالل
حديثه عن مرحلة الغزو في عام  1990ابرز
الذكريات التي حدثت خالل سبعة أشهر
من الفوضى داخل الكويت في الوقت الذي
كان فيه الجميع يسأل عن سالمة األسرة
الحاكمة ،مشيرا الى انه تم السيطرة على
مطار الكويت وتم احتالل وزارة االعالم
الكويتية حتى انتقل بث االعالم الى احد
المنازل ،ومن ثم استشهاد الشهيد فهد
االحمد ،وخروج عدد من الشباب والعديد من
النساء الى المظاهرات.
وأكد الشيخ صباح الناصر بان المقاومة
الكويتية في فترة الغزو كانت تجتمع
بالمساجد لتوفير احتياجات الشعب
الكويتي من المال بعد ان كانت البنوك مغلقة
في فترة الغزو ،مشيرا الى ان العصيان
المدني له اثر بالغ في فترة الغزو خاصة انه
عمل العديد من نقاط التفتيش وغيرها من
االعمال التي لها اثر واضح في ذلك الوقت.

الطلبة يؤدون فقرة بحب الكويت

أكبر علم للكويت احتفاال باعيادها

الزينة تمأل االركان
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جانب من االحتفاالت

GUST organized a week-long
celebration of the Kuwait National
and Liberation Days with a grand
opening ceremony that gathered
a crowd of students, staff and faculty to the center of campus. The
festivities were to honor Kuwait’s
history and future with the singing
of the national anthem, universitywide patriotic decorations, a week
filled with seminars, lectures and
galleries depicting and discussing
important milestones of the country, as well as a sense of pride and
community by encompassing not
only the Office of Student Life but
all the GUST student clubs and the
Student Association in the organization of the celebrations.
The week kicked off with a
grand opening ceremony which included the raising of the flag and
a harmonious and patriotic singing of the Kuwait national anthem
with only the voices of the GUST
student club members. Next was a
surprise flash mob performance organized by one of the clubs, and fi-

GUST celebrates KUWAIT

nally a presentation by Sheikh Eng.
Sabah Al-Naser Soud Al-Sabah recounting stories of the Kuwait invasion and its liberation. The GUST
community thoroughly enjoyed
the grand opening.

The entire campus was decorated in flags, and signage reminiscent of old Kuwait. For the entire
week, many surprises and events
were surfaced taking the community through all aspects of Kuwait,
its culture, its history and its pride.
This included, but not limited
to, a traditional Kuwaiti folklore
dance group which surprised the
students with short impromptu
performance and a Faker Werbah
segment along with a large neverending Kuwaiti flag in the center
of campus where students, faculty
and staff got the chance to write
their wishes and show their love
for Kuwait.
GUST wishes the State of Kuwait
security, prosperity and development.

Shot of the campus abuzz

Students gather to watch the celebration

Respect to the National Anthem

Full-week of activities and celebration

#Flashback

Biggest National Day celebration yet!

Eng. Ibraheem Al-Foraih, Dr. Ghassan Aouad, Anwar Al-Sabah, Dr. Sabah Quaddoumi at the opening

Surprise!

Harmonious mix of the old and the new

Student flashmob success and patriotism soars
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Student Articles

Classroom Etiquette
Abdulaziz S. Al-Hajri

own experience as a student.

“They attend classes but make no effort to
learn anything.” -Alvarus Pelagius

A) You’re an adult; act like one. If you’re
in college, you’re likely at least 18 years old
— the age at which you’re legally considered
an adult. You may not feel like a responsible,
grown-up yet, but your professors will (or
should be able to) assume that you are. So act
accordingly.

While students of all stages have been
prone to defiant behavior, most still think college is not only vital preparation for careers,
but necessary for their “transition into adulthood.” So, why is etiquette important?
First, classroom etiquette facilitates a positive and constructive learning environment
for everyone: you, your classmates, and your
professors.
Second, practicing good manners in the
classroom is a good way of practicing the
manners and social skills necessary to thrive
as an adult and professional in the working
world. In short, good etiquette in college can
help you make the most out of your education.
The suggestions below are based on my

B) Dress appropriately. Your clothes should
suit the occasion. You wear a t-shirt and gym
shorts to workout because you’re going to be
sweating, you wear a dishdasha to a wedding
because you’re going to be adding to the special atmosphere, and you wear pajama pants
to class because you’re going to be…sleeping?
Dressing sharp shows your respect for the
power of education.
C) Arrive on time. When you arrive late to
class, it can create a big distraction for the
professor and your classmates. If you’re going
to be more than ten minutes late, it’s better

not to come at all (especially in a small class).
If you absolutely must attend the class, try to
slip in as quietly as possible.
D) Address the instructor appropriately.
If your professor has a PhD, the appropriate
way to address him or her is “Dr. ____.” They
probably spent a decade of their life buried
in books to obtain that degree. Show some
respect by addressing them by their earned
title.
E) Turn off the phone and put it away. By
texting, tweeting or engaging in any form of
smartphone fondling, you’re basically telling the professor that seeing how many likes
your Instagram pic of breakfast got is more
important than what he has to say. And don’t
think you’re fooling the professor whenever
you hold your phone in your lap and under
the desk. Staring at your lap and smiling isn’t
normal behavior.
If you need to have your phone on for an

Korean culture: An unforgettable experience

Badriyah Al-Dhweehi

wear their traditional clothes called “hanbok”
to perform “charye,” an ancestral rite. The elder
members of the family sit on the floor and the
younger ones perform “sebae.” The third day is
a day for a family outing where they visit places
such as the Lotte and the Everland amusement
parks or go to a gathering where they could enjoy and spend their time together.

On Saturday the 8th of February, GUST archeology students classes visited the South Korean embassy located in Mishref where they celebrated the new lunar year and learned more in
depth about the history, geography and wonderful culture of South Korea. His Excellency the
Korean Ambassador Kyung-Sik Kim presented a
wonderful and heartwarming speech explaining
more about this magnificent country. Korea is
a place where you find both perfect tranquility
and harmony in every corner. ‘The Great Republic of the Han’ South Korea is indeed a must visit
place.
Firstly, the Korean Embassy presented the Lunar New Year also known as ‘Seollal’ which is
one of the major holidays in the country and is
celebrated for three days. It is the time when Koreans return to their hometown to visit their parents and relatives. On the first day, the women
in the family prepare loads of traditional food
dishes like “jeon” and other dishes needed for
the ancestral rites. On the second day, all family members wake up early in the morning and

Secondly, we were introduced to the family
relationships and ties, and indeed the Koreans
honor, respect, cherish and value their families. Large families have been prized and over
many centuries families intermarried within
the regions of Korea to form large clans. Family names prove and reflect that dozen family
names dominate these surnames, Kim, Park, Lee,
Kang, and Cho. Custom forbids people marrying
within their own clan, no matter how distant
the cousin might be. Both families and clans
keep detailed genealogical records that might
go back many hundreds of years. Even in today’s
westernized Korea many people can still recite
the glorious history of their clans and take great
pride in them.

Finally, we got to taste samples of the traditional Korean dishes, have friendly conversations with His Excellency the Ambassador accompanied by his wife, gladly answering our
questions and giving us even more details to
what we were asking. Soon it was time to part
ways and head back to GUST, everyone had a
fabulous time with smiles on their faces. It is certainly a new wonderful experience and a day to
be remembered.
A big thanks goes to Ms.Elvisa for making this
possible.

Thirdly, we learned about the traditional
games that are played in Korea such as Jegichagi, Neolttwigi, Tuho and Ssireum, yet the most
important and most popular is Yutnori which
is a board game where two teams compete by
moving their pieces on a two-dimensional game
board, and the team whose all pieces complete
a round trip on the board wins. In every round,
teams throw four wooden sticks of the shape of
half-cut cylinders and the number of sticks that
show the flat sides determines the number of
steps the team’s piece can advance on the board.
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emergency (wife giving birth, family member
is sick), let the professor know in advance and
set your phone on vibrate. Leave the classroom before taking the call.
Things never to say to or ask a professor:
“Will you grade on a ‘curve?’”
“Did I miss anything important yesterday?”
“I need to get an ‘A’ in this class!”
It’s your job to find out not your professor.

GUST MBA program welcomes students at Spring Orientation

GUST MBA program organized the
Spring 2013 Orientation where students were welcomed by Prof. Donald
Bates, GUST President, Dr. Ghassan
Aouad, Vice President for Academic
Affairs and Dr. Lee Caldwell, Dean of
the College of Business Administration.

learn at the university to their jobs
in order to maximize their learning.
He also explained the nature of the
program, its objectives and the importance of sharing work experiences
among colleagues to diversify the
student experience attained during
their progress in the program.

Students were also welcomed
by MBA Director, Professor Issam
Moughrabi who started with greeting the new students to their new
chapter and later emphasized the
importance of relating what students

Students were then introduced to
the online systems available at GUST,
which provide them with easy online
access to all student related information, registration, payments, as well
as access to class material and as-

GUST CS Department
organize lecture by
Dr. Peter Rodgers
The GUST Computer Science Department Events Committee organized a
lecture by Dr. Peter Rodgers from University of Kent in the United Kingdom.
His presentation was under the title of “Guidelines for Euler diagram layout.”

signments; all of which emphasizes
GUST’s steadfast approach to the utilization of IT and the automation of
services. Students also got a glimpse
of the process maker system; a ticketing system that provides MBA students with efficient services regarding any requests. Finally, students
were taken on a campus tour which
included stops to the Library and all
the different facilities available to
students within the campus.
GUST wishes its newest MBA students the best of luck in their studies.

AIDS Awareness Campaign

Standing Committee on Research Exchange (SCORA)
held its first event held at GUST which was the AIDS
Awareness campaign, with better results than expected.
SCORA is a new committee in Kuwait’s Medical Students’
Association (KuMSA) that took the initiative to break the
silence and start a campaign to raise awareness about
AIDS in order to educate the youth on the facts and
myths related to this disease.

In the presentation, Dr. Rodgers reported on the current research effort
work out on how to draw Euler diagrams so that users can easily understand
them. Some work on wellformedness properties of diagrams and how diagrams can be well matched to meaning have already been carried out. He
also pointed out further work that examines graphical properties, including
rotation, shape and color which are being studied by referencing perceptual
theory and by empirical testing.
Dr. Peter Rodgers is a Reader in the School of Computing at the University
of Kent. He is the Head of the Computational Intelligence Research Group,
and is a co-founder of the Euler Diagrams Workshop series and was General
Chair of the 2012 Diagrams Conference. His research involves the theory, development and evaluation of diagrammatic visualization techniques which
include graphs, schematic networks, Venn diagrams and Euler diagrams.

The campaign involved an open day at GUST with an
informative booth, dessert booth, and the popular ‘Supporting the Patients’ booth where students, staff and
faculty wrote anonymous letters of support to those
struggling with the disease (medically and socially). SCORA will ensure that the patients receive the letters.
The campaign also involved mini lectures by honorable guest speakers, such as the Head of the AIDS Statis-

tics & Information Department at the Ministry of Health,
Dr. Hend Al-Shomar and the National Officer of Reproductive Health, Hawra’a Mouhsen.
This is hopefully the first of many events yet to come
until the society is fully educated about the disease, and
until those struggling from it are freed from the social
stigma and discrimination that they’ve been burdened
with. Only then can we reduce the true effects of AIDS
to zero.
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QS Asia talks to GUST faculty about World University Ranking and Ratings
Professor Ghassan Aouad, Vice
President for Academic Affairs of
GUST welcomed Ashwin Fernandes,
Head of Client Relations, at Quacquarelli Symonds (QS) Asia, to talk to
a 120+ audience of its staff and faculty about the mechanics and details
of the World University Rankings and
Ratings; to help GUST in its growth
and development towards featuring
in international league tables. Professor Aouad highlighted the importance of international league tables
as the university’s ambition is to compete at regional and international
stages.
QS is mainly known as the producer of some of the most credible world
ratings and rankings on universities
internationally. Mr. Fernandes discussed their approach with the GUST

audience, which entails looking at a
university in terms of: Research, Faculty, Employability of its Students and
its Internationalization. The criteria in
detail include: academic reputation
(40%), faculty-student ratio (20%),
citations per faculty (20%), employer
reputation (10%), international students (5%) and international faculty
(5%). He explained that these criteria
are set and weighed in a way to give
the opportunity for even young universities to make it on the list.
Mr. Fernandes went on to explain
the application process. The universities considered are either nominated
by peers or actually submit an application. The process includes: application, university should provide undergraduate and post-graduate degrees,
should have at least 2 subject areas,

provide its institutional data and
write a justification note.
QS also started a unique system
called QS Stars, where they rate universities as a whole, separately, without
comparing them to other universities,
and give them a score based on data
provided by the institution itself. The
data includes: teaching, employability,
research and internationalization.
GUST staff and faculty were eager
to attend the presentation and learned
a lot on the rankings to provide the
university with the best resources and
information for growth.
Following the presentation, a welcome back lunch for staff and faculty
was held in order to celebrate the start
of the Spring semester.

Gulf University for Science & Technology - Issue 32 - February 2014

Dr. Taher Ali attends
1st International Conference on
Artificial Intelligence & Applications

GUST Assistant Professor of Computer Science
and Director of IT, Dr. Taher Ali, attended the
first International Conference on Artificial Intelligence & Applications (ARIA-2014). The conference took place in Zurich where Dr. Ali presented his paper titled “Query Proof Structure
Caching for Incremental Evaluation of Tabled
Prolog Programs.”

His paper was published in the Journal of
Computer Science & Information Technology (CS
& IT). Dr. Ali participated as session chair in one
of the conference lectures as well.

Dr. Sudhir Chawla
presents keynote address in India
GUST Professor of Marketing, Dr. Sudhir
Chawla, delivered a keynote inaugural address at the International Conference on Business Excellence, Strategies and Transcendence
(BEST 2014) in Chennai, India. The conference
organizing committee selected Dr. Chawla as
the keynote speaker for what’s considered one
of the most important business conferences in
academia.
“We are especially proud of Dr. Chawla’s
participation in this event,” commented Dr.
John Hayes, Head of the Business Administration Department at GUST, “because there’s tremendous competition for a keynote address.
We like to think of Dr. Chawla as Professor Renaissance because he teaches a wide variety of
courses and publishes articles in multiple disciplines. He’s one of our most dedicated faculty
members at GUST.”

GUST is proud of Dr. Ali’s contribution to the
conference and does what it can to encourage
its entire faculty to attend and participate in
such esteemed conferences.

Dr. Chawla joined GUST in the Fall of 2012
after a long teaching career at Angelo State
University in Texas.

GUST hosts Kuwait International Law Society for Syrian Relief Charity Dinner
GUST hosted the Kuwait International Law Society organized charity dinner
event in support of the Syrian refugees displaced in Jordan. The dinner raised
20KD per person, which will be handed over to the Kuwait Red Crescent Society
for relief efforts to the Syrian people.
The dinner was held at the beautiful GUST fountain area with a large attendance, and great weather and ambiance. A presentation was given during the
dinner showcasing the needs of the refugees and the relief efforts that have
been put in place, so people can rest assured that their donations are going for
a great cause.
GUST continuously aims to support humanitarian causes and give back to its
community.
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Taiba Al-Noori: A Kuwaiti Superhero Triathlete and GUST student
The GUST Times asked student Taiba Al-Noori
to introduce her super-hero self. We wanted to
get to know her and her unique talent and we
are sure you will too.

I’m a 23 year old PR student at GUST. I was
introduced to triathlons in 2009 and have been
hooked training ever since. My schedule consists of swimming, cycling and running every-

day. It is a very hard sport that requires a lot
commitment and dedication including waking
up before sunrise! My day is divided between
training and attending classes. So far, I’ve participated in over 13 races in Kuwait and abroad.
I did sprints, Olympic distances, long distance triathlons, 10k races and a full marathon. The last
ride I completed was the Tour of Kuwait, which
was a 250km bike ride that took 10 hours.
My goal this year is to compete in and complete the “Ironman Competition” to be held in
Mallorca, Spain. It’s a 3.9km swim, 180km bike
and 42km run with a cutoff time of 17 hours. It
starts at 7A.M. and ends at midnight. I already
signed up. When I finish, I will officially become
an “Ironman” which is every triathlete’s dream.
I look forward to sharing with you all the details from the competition when I am back.

Four GUST students become Service
GUST Alum & winner speaks about
ME Global Case Writing Competition Hero Ambassadors
Mohammed Al Fuzai is a recent GUST graduate. Last year, Mohammed and three friends
won $10,000 in the MEGlobal Case Writing Competition as part of the MGMT 495 Special Topics, which is taught by Dr. John Hayes with over
40 undergraduates registered in the course this
year, plus a dozen MBA students.

Mohammed returned to GUST to speak to
the undergrads to help them prepare for the semester. “The goal,” he said, “wasn’t to win the
money. The goal was and still is to learn as much
as you can from the course, which teaches you
how to think about problems, develop solutions
to problems, and how to present your ideas to a
group of executives.”
Last year, Mohammed said his team members knew they did not have the “best” case
on paper, but they practiced their presentation
skills for two weeks prior to appearing before
the MEGlobal judges, and that’s how they won
first prize, which included a luxury weekend trip
to Dubai. This year, the MEGlobal Case Writing
Competition is on-going and will be judged on
Saturday May 10 at GUST.

Four GUST students used their social media tools
and talents to earn the title of Service Hero Ambassador during the Fall 2013-2014 semester.
Marketing majors Shahad Khadher, Meshal Al
Dabbous, and Ahmed Al Bannany, and Public Relations major Dalal A J Al Humaidhi, each used
social media to encourage people to vote in the
most recent Service Hero campaign. Service Hero
is Kuwait’s only annual customer satisfaction
index based on consumer opinions. More than
14,000 people voted in the campaign that ended
Dec. 31, 2013.

Service Hero created a competition for GUST
“Internet Marketing” students to use Twitter,
Facebook, Instagram and other social media to
generate votes on the Service Hero website. The
students who generated the highest number of
votes won a certificate and an invitation to the
Service Hero awards presentation, where they
will network with Kuwait’s leading business owners. Approximately two dozen students competed and they were coached by Dr. John Hayes of
GUST’s College of Business. “During the semester,

Ahmed Al Bannany

students learned a variety of techniques for creating social media messages and motivating people to respond to their messages,” explained Dr.
Hayes. “The Service Hero competition provided a
real-world opportunity for our students to be involved in a marketing campaign where they had
to strategize, create messages, and use social media to deliver the messages. These are skills that
employers in Kuwait and beyond look for when
hiring marketing and PR employees.”

Nominees for the 2013 Service Hero awards include Starbucks, Costa Coffee, Toyota,
Chevrolet, PF Changs, McDonald’s, Domino’s Pizza, Zain, Viva, Ikea, NBK, ABK, Ahli
United Bank, Carrefour, LuLu, and many
others. “Winning this competition places
these four students in an ideal situation,”
continued Dr. Hayes. “Who wouldn’t want
to spend an evening networking with executives from local major brands? These
are the brands that are looking to employ
talented graduates.”
Shahad Khadher
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Dr. Masoud Asad resigns as Director of PR & Marketing
The Public Relations Department
organized a cozy simple gathering
celebrating the farewell of the Director of the Public Affairs Department,
Dr. Masoud Asad who resigned from
his post earlier this year.
The team surprised Dr. Masoud
with a customized cake with his indispensable two must-haves and creative posters of the Public Relations
and Marketing employees with casual daily inside jokes with their previous director.
Dr. Masoud joined GUST in 2002
and was the director of Public Affairs
and Marketing Department since
2009. He remains a full time faculty
member at the GUST. He will be
missed and the department wishes
him the best of luck in his future
plans.
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