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 GUSTتعلن عن تعني د .إلني الزيد رئيسا لوحدة البرنامج التمهيدي
تعين الدكتورة إلين الزيد
رئيسا جديدا لوحدة البرنامج
التمهيدي ابتدا من يوليو 2014
القادم .

د .إلين الزيد

الخليج
جامعة
أعلنت
للعلوم والتكنولوجيا عن

وأكد رئيس الجامعة الدكتور
دونالد بيتس أن الدكتورة إلين
الزيد سوف تكون إضافة جديدة
وكبيرة للجامعة لما تتمتع به
من مهارات وخبرات تضيف
للجامعة  ،وعبر عن سعادته
البرنامج
الدارة
لتعينها

التمهيدي في الجامعة  ،وان
تجربتها ستكون مكسبا كبيرا
لمنصبها الجديد كرئيسه
لوحدة البرنامج التمهيدي،
وقيادة القسم النجازات عظيمة .
فيما أشار نائب الرئيس
للشئون االكاديمية الدكتور
غسان عواد اننا نتطلع للعمل
مع الدكتورة إلين نظرا لسمعتها
الدولية ومستواها العالي من
االحتراف والذي حققته سيرتها
في العالم .

ومن الجدير بالذكر ان
الدكتورة إلين الزيد حاصلة على
درجة البكالوريوس في التاريخ
من جامعة ()SUNY–Buffalo
والماجستير من جامعة ميامي
وحصلت على شهادة تدريس
 ESLمن جامعة نيوجريسي
وحصلت على الدكتوراه في
التعلم “ القيادة التربوية “ من
جامعة  Lehighالهاي ولديها
خبرات كبيرة بالكويت فقد
عملت بجامعة الشرق االوسط

االمريكية مديرة عامة للحلول
المتخصصة للتدريب والتطوير
فيها وعملت بالجامعة مدرسا
بقسم اللغة االنجليزية  ،وكانت
متحدثة بالمؤتمرات الخارجية
خالل عملها بالجامعة ،
وكانت من الفريق المؤسس
لمنهج اللغة االنجليزية ()098
 ،وسوف تكرس الدكتورة إلين
جهودها العداد الطلبة للدراسة
الجامعية واكتساب الخبرات .

 GUSTدعمت ورعت خريجيها من اصحاب املشاريع الصغيرة إلجتياز دورة تأهلية
في جامعة هارفارد االميركية

ابراهيم المطوع وسارة الحويل

رعت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا  “ ”GUSTثالثة
من خريجها في بادرة هي
االولى في تاريخ الجامعات
الحكومية والخاصة وابتعاثهم
بعد تخرجهم لدورة تأسيسية
ألصحاب المشاريع الصغيرة
الي جامعة هارفارد في الواليات
المتحدة االميركية  ،حيث التقي
الخريجين الثالثة من جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
وهم :

ابراهيم المطوع  ،وصهيب
السنان  ،وسارة الحويل ،
التقوا في دورتهم التدريبية
المكثفة والتي خاضوها في
مقر الجامعة ببوسطن وتعرفوا
خاللها على أحدث وأفضل
استراتيجيات إدارة االعمال
ومنحتهم الجامعة شهادات
على فترة التدريب التي قضوها
فيها حول هذا الموضوع حدثنا
الخريج ابراهيم المطوع والذي
قال عن الدورة:

مدير التحرير

هيئة التحرير

مجاهد عابدين

سكرتير التحرير
نور يعقوب

جوان العبدالجليل
سارة شرارة
يوسف االيوب
ليال المنيفي
روان الشريف

تعتبر الدورة المكثفة والتي
قضيناها في مقر جامعة
هارفارد ببوسطن بالواليات
المتحدة االميركية دورة متقدمة
مع أصحاب المشاريع الضخمة
في جميع انحاء العالم والذين
حضروا خصيصا لتبادل
الخبرات معهم في إدارة االعمال
والمشاريع وكيفية نقل مستوى
العمل من المحلية الى العالمية
 ،كما درسنا أهم القضايا التي
تحدث على ارض الواقع لتلك
الشركات والتي اثرت تأثيرا كليا
على ميزانيات تلك الشركات
وأطلعنا على كيفية تجاوز تلك
المخاطر التي تعرضت لها تلك
الشركات .
وأضاف المطوع أن هذه
التجربة الثرية والتي خضناها
تعلمنا خاللها كيفية اجتياز
كافة الصعوبات التي قد
تواجهنا وكيفية تالفيها
قبل حدوثها وكيفية ادراتها
تصوير

أحمد عباس علي
فهد البالول

واالستفادة من أفضل نتائجها
لصالح المشروع .

حديثه
المطوع
وختم
بالشكر لجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا والتي أثبتت
انها ترعى خريجيها حتى بعد
التخرج بدعمها ورعايتها لنا
الجتياز هذه الدورة المتقدمة
حتى انتهينا منها  ،وكذلك
نشكر الجهة المنظمة للدورة
وهي “بنك كوفي “ على
ماقدموا لنا قبل سفرنا وحتى
عودتنا من تلك الدورة .
وتقول سارة الحويل  :انني
ممتنة لجامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا لمنحي فرصة
العمر لحضوري هذه الدورة
المكثقة في هارفارد والتي
يولد فيها اصحاب المشاريع
العمالقة  ،مشيرة ان الدورة
اعطتها الفرصة اللقاء النظر
المكتسبة
المهارات
على
للمراسالت
تلفون25307000 :
داخلي7273 :

البريد اإللكتروني:
gusttimes@gust.edu.kw
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في كيفية استثمار االعمال
التجارية وكيفية تطويرها
بالشكل الصحيح والمتقدم .

وأضافت سارة الحويل
ان ماتعلمته في هذه الدورة
يفوق الكثير من التجارب الننا
تعاملنا مع عمالقة عرضوا
تجاربهم في ادارة المشاريع
والمميز ان كل هؤالء اتوا من
مختلف دول العالم مما اعطانا
الخبرة الكافية عند عرضها
حتى نتجنب اى عقبات قد
نتعرض لها في اعمالنا.
واشادت الحويل بجامعة
الخليج والتكنولوجيا وقالت
انني فخورة بانتمائي للجامعة
النها دائما تدعمنا ليس فقط
اثناء دراستنا الجامعية ولكن
ثبت بالدليل القاطع ان دعمها
امتد لنا بعد تخرجنا شكرا
لجامعتي العظيمة التي وقفت
الى جانبنا ومازالت تجزل
العطاء لنا .

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نظمت "عش الكويت"

د.دونالد بيتس يفتتح النشاط يشاركه نواب الرئيسالثقافي بين األفراد
تحت رعاية رئيس الجامعة البرفسور والشعوب ،ودور المؤسسات التعليمية
دونالد باتس أقامت اللجنة الثقافية في في بناء جسور العالقة بين أبنائها على
ً
قسم
واالجتماعية مختلف مشاربهم ،شاكرا المشاركين
الدراسات اإلنسانية ْ
ً
ً
(عش الكويت) والحاضرين على اهتمامهم وتلبيتهم
نشاطا ثقافيا تحت عنوان ِ
( )Living Kuwaitدعت للمشاركة فيه للدعوة.
الدبلوماسية
والبعثات
السفارات
العاملة في الكويت ،كما دعت الجاليات
وبين د .صالح الدين أرقه دان الغاية من
ً
والمؤسسات الثقافية ،بهدف التبادل هذا النشاط وهو بناء مواطن يعيش محليا
ً
الثقافي فيما بينها ،وذلك في مبنى ويفكر عالميا ،ينفتح على مختلف الثقافات
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والحضارات يأخذ منها كل مفيد ،ورأى أن
[بغرب مشرف
هذا النشاط وأمثاله أحد أبواب التواصل
بين الناس تعين األفراد والشعوب على فهم
شاركت في هذا النشاط كل من سفارات بعضها البعض وردم الهوة القائمة بسبب
جمهورية مصر العربية ودولة اإلمارات الجهل أو التجاهل ،وتجنب الصراعات
العربية المتحدة والبرازيل والهند وتحويل التنافس إلى خير الجميع.
واليمن وبولندا وجنوب أفريقيا وروسيا
وسيرلنكا وهوالندا .والجاليات األفغانية
والفلسطينية واللبنانية.

مشاركات في النشاط

د.صالح في احدى االجنحة المشاركة

جناح جمهورية مصر العربية

جناح دولة فلسطين

كما شاركت رابطة األدباء ،ومركز
البحوث والدراسات الكويتية ،ومؤسسة
البابطين لإلبداع الشعري ،والنادي
العلمي ،والهيئة الخيرية العالمية
اإلسالمية ،ودار اآلثار اإلسالمية ،ونادي
الكومبيوتر.
قدم رئيس اللجنة الثقافية الدكتور
صالح الدين أرقه دان رئيس الجامعة راعي
النشاط الذي رحب بالمشاركين والحضور
ً
منوها بأهمية التواصل

أحد االجنحة

د.صباح قدومي ود.صالح ارقه دان في احدى االجنحة

القاها الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت فيGUST

برنامج املاجستير قدم ندوة بعنوان " بناء ثقافة الفوز"
الشركة وأصحاب المصلحة بما يمكنهم
من التعبيرعن أراءهم واستجابة الشركة
لتلك اآلراء ،إذ أن االنتباه لمثل تلك اآلراء من
الشركات هي الفكرة الرئيسية في اإلدارة
اإلستراتيجية لهم .
شدد محمد حسين الرئيس التنفيذي
لشركة ايكويت في المحاضرة التي القاها
وحضرها ونظمها طلبة برنامج الماجستير
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
 ،على أهمية أصحاب المصلحة في أي
عمل تجاري .مؤكدا على امكانية إقامة
والحفاظ على عالقة من التواصل البناء بين

وركز حسين على الثقة المتبادلة فيما
بين الشركة وأصحاب المصلحة هي بمثابة
قرارات مهمة تتعلق بمدى حرص الشركة
على استمراريتها ،وعلى ضرورة إقامة
عالقات طويلة االمد بينهم للحد من الوقت
المهدور في التفاوض ،األمر الذي ال يعني
بالضرورة أن تكون الشركة راضية عن أدائها
بعد القيام به..

كما أكد حسين على أن اإلدارة العليا
في أي منظمة أو شركة عليها أن تكفل
المساواة في التعامل مع جميع العاملين
فيها  ،باإلضافة إلى مراعاة كذلك التعامل
بإنصاف مع الفئة المستفيدة من خدمات
الشركة أو المنظمة وكذلك تأسيس
ثقافة الفوز لديهم بما يضمن للشركة في
النهاية نتيجة تتمثل في حاجتها للبناء
والحفاظ على درجات عالية من الثقة
والصدق مع أصحاب المصلحة .وفي
نهاية الندوة قدم حسين أمثلة لعدد من
المشاريع الكويتية التي أصابها الفشل
نتيجة لعالقتها السيئة وغير المستقرة
مع أصحاب المصلحة .
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د .عصام مغربي يكرم رئيس ايكويت

رابطة طلبة جامعة الخليج تنظم رحلة التدريب امليداني الثانية للعاصمة البريطانية  -لندن
البريطانية.

نظمت رابطة جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا وبإشراف
مركز تطوير األعمال والتعاون
المؤسسي رحلة التدريب
الميداني الثالثة خارج الكويت
والثانية للعاصمة البريطانية
ً
 لندن بمشاركة  18طالباوطالبة .وقد غطت الرحلة زيارات
ميدانية وورش عمل تم اإلتفاق
عليها بشكل مسبق لمدة 20
ساعة شملت في اليوم األول:
بورصة لندن حيث إلتحق الطلبة
المشاركون بورشتي عمل لمدة 8
ساعات األولى بعنوان:
“Understanding the
”Mechanics of The Market
والثانية بعنوان:
“Primary versus Secondary
Markets”.
ثم قام الطلبة في اليوم الثاني
بزيارة مكتب الهيئة العامة
لإلستثمار وكان في استقبالهم
القائمين على هذا المكتب وبعض
موظفي المكتب والمتدربين
هناك من خريجي طلبة جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
مما كان له أطيب األثر في نفوس
ً
الطلبة وشكل حافزا كبيرا لهم.
وقد حضر الطلبة خالل زيارتهم
للمكتب ورشتي عمل كانت األولى
بعنوان “آلية إدارة إستثمارات
دولة الكويت بالخارج” والثانية
بعنوان “.”Private Equity
وخالل الزيارة إلتقى الطلبة
بعدد من طلبة الدراسات العليا
الكويتيين في لندن ومنهم كذلك
بعض خريجي جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا .اما في
اليوم الثالث فقد قام الطلبة
بزيارة مصنع شركة أستون
مارتن الجوندا المحدودة
وشملت الزيارة شرح مفصل

لتاريخ الشركة ومراحل تطورها
وأهم العقبات والتحديات التي
واجهتها خالل مسيرتها وسبل
التعامل معها ،كما قام الطلبة
باإلطالع على مراحل التصنيع
المختلفة لسيارات أستون مارتن
ابتداء من مرحلتي التصميم
وتنفيذ المواصفات حسب
رغبة المشترى ومن ثم التسعير
وانتهاء بمرحلة اختبار وضيط
الجودة أثناء وبعد انتهاء عملية
التصنيع .وقد شملت الرحلة
كذلك عدد من زيارات المرافق
السياحية الشهيرة في العاصمة

من جانبه أكد الدكتور أسامة
الحارس مدير مركز تطوير
األعمال والتعاون المؤسسي
أن الرحلة كانت ناجحة جدا
بكافة المقاييس وحققت ًجميع
أهدافها وتأتي انسجاما مع
حرص جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا على تمكين
الطلبة من الحصول على الحدود
الدنيا من الخبرة العملية ضمن
تخصصاتهم قبل التخرج من
الجامعة وذلك بتدريبهم داخل
الكويت مع شركات
وخارج دولة ً
عالمية موجها الشكر لجميع
الشركات والمؤسسات المشاركة
ولرابطة طلبة جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا على
جهودهم الكبيرة والمعهودة
لخدمة طلبة جامعة الخليج في
كافة المجاالت.
واضاف أن الطلبة المشاركون
في الرحلة سيكملون برنامج
التدريب الميداني من خالل
اإللتحاق بعدد من الشركات
المحلية المرموقة خالل الفصل
الدراسي الصيفي لمدة أربعة
أسابيع إضافية.
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 GUSTاستضافت محاضرة ملبادرة "قيادة آمنة لحياة ساملة"
استضافت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا محاضرة لمؤسسة
 BMGوذلك إللقاء الضوء على المبادرة
التي ستطلقها المؤسسة للعام الثاني
على التوالي تحت عنوان “قيادة آمنة
لحياة سالمة” ،وكانت المحاضرة
التي نظمت في قاعة معرفي قد شهدت
حضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة
 BMGباسل الغاليني  ،ونائب رئيس
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
للشؤون األكاديمية الدكتور غسان
عواد ،وجمع من الطالب والطالبات.

بي .إم  .جي باسل الغاليني على أهمية
الهدف الذي تنشده هذه المبادرة
التي تستقصد زيادة الوعي لدى
الشباب في قيادة آمنة في الطرقات،
والتوعية بخطورة استخدام األجهزة
اإللكترونية كالهاتف أثناء القيادة،
مبينا أن المبادرة تطرح في هذا الصدد
مسابقة تستهدف استقطاب طلبة عدد
من الجامعات في دول الخليج العربي،
لتقديم أفضل فيديو توعوي حول
القيادة اآلمنة مع التركيز على موضوع
أثر التكنولوجيا في هذا الشأن.

هذا و قد ألقى رئيس مؤسسة بي.إم.
جي .لخدمة المجتمع  ،السيد باسل
الغالييني ،كلمة ترحيبة شكر فيها
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
الستضافتهم و دعمهم لهذا الحفل كما
شكر المؤسسات والشركات الداعمة
لهذه المبادرة وخاصة مؤسسة الملك
خالد الخيرية و شركة الحاج حسين
علي رضا ،وشركة المتحدة للتأمين
التعاوني ،ومجموعة تمر ،والبنك
السعودي لإلستثمار ،واإلستثمار
كابتل ،و البنك األهلي وغيرهم من
الجهات الداعمة.

ولفت الغاليني إلى أن هناك سلسلة
من الجوالت الجامعية التي ستقوم
بها المبادرة إلى دول الخليج لطرح
فكرة المبادرة وتغطية أكبر عدد
من الجامعات ،مشيرا إلى أن هناك
لجنة تحكيم ستتكفل بتقييم األعمال
المشاركة التي سيتم أوال التصويت
عليها عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
ألخذ أكثر  12عمال حاز على إعجاب
الجمهور ،ثم يتم اختيار  3أعمال من
قبل لجنة التحكيم لتستحق بذلك
الجوائز المخصصة ،الفتا إلى أن
جائزة المركز األول ستكون سيارة
باإلضافة إلى مبالغ مالية.

وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة

وأشار إلى أن الطلبة الفائزين سيتم
تكريمهم في المملكة المتحدة بحضور
أفراد من العائلة الحاكمة في بريطانيا
والسعودية واإلمارات ،باإلضافة إلى
تكريم آخر في الرياض أو الكويت.
وبين الغاليني أن هذه المبادرة
المتواضعة تأتي انطالقا “من واجبنا
واإللتزام
واإلنساني
االجتماعي
بمبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف،
مستهدفين أيضا تعميق الصلة بين
القطاع الحكومي والقطاع الخاص،
مبينا أن المبادرة تسعى أيضا إلى
تمكين تنفيذ المشاريع الناجحة
لخدمة المجتمع لكي تصل الرسالة
التوعوية بالصورة المطلوبة”.
من جهته ،أثنى نائب رئيس جامعة
الخليج للشؤون األكاديمية الدكتور
غسان عواد على الجهود المبذولة
في تنظيم مثل هذه المبادرة المميزة،
متمنيا أن تحقق هذه المبادرة أهدافها
المنشودة لتخلق الوعي المطلوب لدى
الشباب في القيادة ،مشيرا في الوقت
عينه إلى ثقته الكبيرة بإبداعات طلبة
وطالبات جامعة الخليج في مشاركتهم
في هذه المبادرة ومساهمتهم في ترك
بصمة جميلة ومميزة في المسابقة.

 GUSTشاركت في املعرض التعليمي
" كيف أحدد مستقبلي؟"
شاركت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في المعرض التعليمي
“ كيفية تحديد مستقبلي “ والذي أقيم
تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي احمد المليفي في فندق كورت
يارد ماريوت لطالب المرحلة الثانوية
العامة .
وقد شاركت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا في المعرض ايمانا منها
برسالتها التربوية واالكاديمية لتقديم
كل مايحتاجه سوق العمل الكويتي
وعرض التخصصات التي تقدمها
الجامعة بناء على دراستها الميدانية في
معرفة مايحتاجه سوق العمل بالكويت
وتقديم كافة المعلومات والدراسات
الميدانية التي تأتي في لخدمة الجميع
طلبة دارسين وكذلك اولياء امورهم
وكل مايقدم لهم منذ التحاقهم وحتى
تخرجهم منها  ،وتحرص الجامعة دائما
على تقديم جودة تعليمية تتناسب مع
التطور الحاصل في عالم اليوم تعاونا
ومشاركة الرقى الجامعات العالمية حتى
نكون دائما مواكبين وعلى علم بكل
التطورات االكاديمية في عالم العالم ،
عالوة على وجود هيئة تدريس تضم

نخبة مختارة من االساتذة اعضاء هيئة
التدريس الذين لهم باع عالمي وشاركوا
في العديد من الدراسات واالبحاث
العلمية والمجالت البحثية التي تشهد
لهم بمكانة مرموقة بين علماء العالم في
كافة التخصصات التي تقدمها الجامعة .
العامة
العالقات
وسخرقسمي
والتوجية االكاديمي بالجامعة كل

االمكانيات والمعلومات التي سهلت على
المترددين وزوار المعرض التعليمي
كافة الردود على تساؤالتهم حول
القبول وماتقدمه الجامعة للطلبة منذ
التحاقه بها وحتى تخرجه وكذلك الحياة
االجتماعية فيها  ،وقد شهد جناح
الجامعة اقباال كبيرا نتيجة لسمعتها
الطيبة وتميزها في كافة مشاركتها في
كافة المعارض بالكويت .
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جانب من الحضور

د.غسان عواد وباسل الغالييني وسمية العظم

 GUSTنظمت مسابقة للرسم للعاملني والطلبة

نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة

شهاب ودينا سويلم بالمسابقة وهما

الخليج للعلوم والتكنولوجيا مسابقة

من العاملين بالجامعة والالتي اظهرتا

للعاملين والطلبه في الرسم

موهبة نالت اعجاب الحضور ولجنة

بإشراف قسم النشاط الفني وبتوجيهات

التحكيم التي راعتها مشرفة النشاط

المشرفة سلوى ابو الوفا  ،وحضور

الفني بالجامعة .

ترفيهية

العميدة الدكتورة رغد الكاظمي وهدى
بو قريص والمشاركين وحضور كبير من
العاملين وطلبة الجامعة .

وفي نهاية المسابقة والتي أقيمت
بالحرم الجامعي قامت الدكتورة رغد
الكاظمي

بتكريم

الفائزتين

وقدمت

وقد شارك في المسابقة  8مشاركين

لهم شهادات التكريم وسط ترحيب من

( 4من العاملين بالجامعة  4 +من طلبة

الحضور ونتيجة للوحاتهم التي حاذت

الجامعة)  ،وبعد أن اتموا المسابقة

اإلعجاب والقبول من الحضور ولجنة

أسفرت النتيجة عن فوز الزميلتين هبه

التحكيم .

 GUSTفي نهائي دورة الجامعات لكرة القدم بالكويت
في اول بطولة تنظمها جامعة AUM
للجامعات الخاصة حققت جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا انجازا كبيرا
بوصولها للمباراة النهائية بعد مشاور
حافل وعقبات صادفت الفريق اال انه
واصل تألقه حتى المباراة النهائية.
وبهذه المناسبة عقد قسم النشاط
الرياضي مؤتمرا صحافيا بحضور نائب
رئيس الجامعة الدكتور غسان عواد
وعميدة شئون الطلبة الدكتورة رغد
الكاظمي وحضره العب المنتخب والنادي
العربي المعتزل خالد عبد القدوس ومدرب
فريق الجامعة محمد السنعوسي وادار
المؤتمر خليفة خورشيد.
في البداية تحدث المدرب محمد
السنعوسي الذي قال  :في البداية اشكركم
على الحضور وتشريفكم لنا في هذا
المؤتمر كما شكر الالعبين على جهودهم
الكبيرة وعلى الجهد الكبير الذي بذلوه
خالل البطولة حتى وصلوا للنهائي عن
جدارة واستحقاق نتيجة لالصرار والعزم
لدى كل الالعبين وانا حقيقي فخور
كمدرب لفريق بهذه المثالية واالنضباط .
وتحدث الالعب الخلوق خالد عبد
القدوس فحث الالعبين على الجد وتنظيم
الوقت حتى يحققوا غاياتهم في دراساتهم
وفي البطولة المشاركين فيها مؤكدا ان

الطالب المتفوق دراسيا غالبا هو متفوق
في كل اموره طالما يحرص على مستقبله.
وأشار خالد عبد القدوس على فترة
دراسته والذي كان فيها متفوقا وكيف
وفق بين الرياضة والدراسة وخاصة
انه شارك مع النادي العربي في معظم
بطوالنه الرياضية وكذلك مع منتخب
الكويت الوطني وكيف كانت المعسكرات
الطويلة خارج الكويت كانت صعبه مما
جعله يوقف قيده لفصل دراسي ومن ثم
العودة وبشكل أكثر اصرار على تعويض
مافاته بل والتفوق فيه.
وتحدث العب الجامعة عبدالله البحوه
الذي قال في البداية اشكر مدرب الفريق
محمد السنعوسي الذي تحامل على نفسه
رغم ظروف وفاة والدته وحضر للملعب
وهذه الروح التي تجمعنا جميعا هي التي
ساهمت في وصولنا للنهائي  ،والحمدلله
تغلبنا على كل العراقيل واالصابات
بفضل الروح القتالية التي بثها فينا
مدرب الفريق بحضوره رغم اآلمه ونيابة
عن الفريق نقدم له خالص العزاء بوفاة
المرحومة والدته وان يتغمدها المولي
بواسع رحمته.
ورد السنعوسي على الالعب واعاده
لجو النهائي بمطالبته وزمالئه بالفريق
بالظفر بكأس البطولة االولى وخاصة ان

ادارة الجامعة لم تالوه جهدا معنا وهاهو
وقوفهم الى جانبنا حتى في مؤتمرنا هذا
نجد نائب رئيس الجامعة وعميدة شئون
الطلبة يحضرون هذا المؤتمرعالوة على
رئيس واعضاء قسم الرياضة بالجامعة
يتقدمهم رئيس القسم سالم القبندي  ،وانا
اتمنى ان نحقق البطولة نظرا لكل مايقدم
لنا من االدارة وتذليل كل الصعاب حتى
نؤدي دورنا على الوجه االكمل  ،منوها
على ان الروح القتالية واالصرار في وجوه
الالعبين يدفعنا للمزيد من بذل الجهد
والعطاء وهذا لم اشهده قبل ذلك في اى
مكان دربت فيه رغم كل ماحدث وظروف
التدريب واالمتحانات التى لم نتدرب فيها
بشكل جماعي وكانت البطولة التحضيرية
التي اقامتها قائمة  62وهي البطولة
الوحيدة التي تجمع فيها الفريق للعب
فقط وليس للتدريب كما هو مفروض
والحمدلله على هذا المستوى الذي
وصلنا له بفضل اصرار هؤالء الالعبين
وباذن الله يحققون تلك البطولة مناشدا
الالعبين  :شدوا حيلكم ماباقي اال مباراة
واحدة وتتوجون بها.
وختم عبد القدوس المؤتمر بالشكر
على دعوته لحضور هذا المؤتمر وتمنى
لفريق الجامعة مباراة نهائي موفقين فيها
وخصوصا بعد مالمسه من روح الفريق
الواحد والتي تتحلون بها وهذه تلك احد
ركائز النجاح وبالتوفيق بإذن الله.

الحضور

مدرب الفريق محمد السنعوسي وخالد عبدالقدوس وعريف الحفل

عملنا في وحدة الخدمات الطالبية يثري حياة الطالب الجامعية

منصور عصمت الله  :هدفنا تعزيز إمكانيات الطالب التعبيرية وتطويرها
سلوى ابو الوفا :دوري كشف ميول كل طالب وطالبة وتنميته بشكل صحيح والى أي نوع من الفنون يميل
عبلة محمد علي :نولي اهتماما بالطلبة املوهوبني موسيقيا ونعتني بهم وندربهم ونعلمهم
تواصال مع أقسام الجامعة والتعرف
عليها وعلى مايقدمونه نلقي الضوء
على وحدة الخدمات الطالبية لنتعرف
فيها على الخدمات التي تقدمها لطلبة
الجامعة وللجامعة عموما حول الوحدة
وماتقدمه التقينا في البداية بمشرف
وحدة الخدمات الطالبية منصور
عصمت الله الذي قال:
أن وحدة الخدمات الطالبية هي أحد
أقسام عمادة شئون الطلبة و توفرعددا

ب  .المساعدة المالية:
تقدم الجامعة المساعدات المالية
والمتعسرين
المستمرين
للطلبة
ماديا ،وال تغطي المساعدة الرسوم
التالية رسوم طلب االلتحاق ،رسوم
إختبارات تحديد المستوى ،رسـوم
خدمات الكمبيوتر ،الكتب الدراسية أو
أي جزاءات مالية متـرتبة على الطالب)
 ،ولها ان توافـق علـى تقـديم المساعدة
وفقا لظروف كل حالة  .وتحـدد لجنة
المنح والمبرة في الجامعة نـوع المنحة
المقدمة.
التقدم على المساعدة المالية
وإنطباق االشروط ال يعنى بالضرورة
الحصول عليها وإنما تتم المفاضلة
بين المتقدمين وفقا للمعايير التي
تحددها لوائح وقوانين الجامعة.

منصور عصمت الله

من الخدمات التي تثري حياة الطالب
الجامعية .وتشمل باإلضافة الى
التنظيم
األساسية
المسؤوليات
واإلشراف على االنتخابات الطالبية
السنوية وخدمات تسوية المنازعات،
والمخصصات االجتماعية باإلضافة
إلى االشراف على االنشطة الطالبية
كنشاطي الرسم والموسيقى وذلك بهدف
تعزيز إمكانيات الطالب التعبيرية
وتطويرها ،باإلضافة الى التالي:
أوال :المنح والمساعدة المالية
المقدمة من جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا لطلبتها .فانطالقا من
حرص  GUSTعلى أداء دورها العلمي
واالجتماعي بدعم طلبتها للنجاح فى
مسيرتهم العلميه من خالل التعاون مع
المؤسسات والهيئات الراعية بالدعم
المالي لطالب وطالبات الجامعة ،عبر
تقديم المنح وفق منهج متوازن يشجع
الطلبة المتفوقين أكاديميا ويدعم
الطلبة المتعثرين ماديا وهي:
أ.المنح المقدمة لطلبة الجامعة
المتفوقيين .وشروط التقديم فيها :
 .1أن يكون الطالب قد أنهى فصلين
دراسيين على األقل ( 30وحدة دراسية)
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
وإجتازإمتحانات الفصلين وبنجاح
بمعدل  3.50فما فـوق (من سلـم النقاط
األربع) .
.2أن يكون مسجال بعدد ( 15وحدة
دراسية) في الفصل المتقدم به للمنحة.
 .3أن ال يكون قد صدرت ضد الطالب
أى قرارات إدارية تأديبية.
 .4أن تكون المنحة الدراسية لفصل
دراسي واحد فقط .
.5يحق للطالب التقدم لمنحة مرة
أخرى في حال محافظته على شروط
المنحة السابق ذكرها.
.6عدم الحصول على دعم مالي
للدراسة من أي جهة حكومية أو غير
حكومية.

ثانيا :المنحة الدراسية المقدمة
بأسم الشيخ جابر األحمد الصباح
طيب الله ثراه لطلبة الجامعة وتقدم
للكويتيين:
أ .المنح الدراسية المقدمة للطلبة
المتفوقين .وشروط التقديم :
 .1أن يكون الطالب قد أنهى فصلين
دراسيين على األقل ( 15وحدة دراسية)
في الجامعة المقيد بها واجتاز
امتحانات الفصلين وبنجاح بمعدل
 3.00نقاط فما فـوق (من سلـم النقاط
األربع).
 .2أن يكون مسجال بعدد ( 15وحدة
دراسية) في الفصل المتقدم به للحصول
على المنحة.
ب  .المساعدات المالية :
.1أن ال يقل المعدل العام للطالب عن
(. )2.00
.2أن يكون مسجال بحد أدنى عـدد (9
وحدات دراسية) في الفصل المتقدم به
للحصول على المساعدة المالية إال إذا
كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج.
وأضاف منصور عصمت الله أن
عمادة شؤون الطلبة المتمثلة في
وحدة الخدمات الطالبية تشرف على
انتخابات رابطة طلبة جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا وعلى تنظيم
وسير انتخابات رابطة طلبة جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا وهو
تنظيم طالبي مستقل يقوم على المنهج
الديمقراطي ويمثل جميع الطلبة في
كليات الجامعة وتلتزم فى تحقيق
أهدافها بالقوانين والنظم المعمول بها
في وزارة التعليم العالي وفي الجامعة
 .والهيئة االدارية للرابطة المنتخبة من
القواعد الطالبية تتولى إدارة شؤون
الرابطة.
ونشرف كذلك على األنشطة الطالبية
في الجامعة وتكمن أهمية النشاط
الطالبي في تنمية معارف الطلبة
واتجاهاتهم وقيمهم من خالل األنشطة
التي يمارسونها داخل أو خارج
الجامعة وفقا لميولهم واستعداداتهم
وقدراتهم ،حسب االمكانيات المتاحة
لهم وهذه األنشطة تكون مرتبطة
ارتباطا مباشرا أوغير مباشر وتتم
تحت إشراف الجامعة سعيا لتحقيـق

االهـداف العمليـة التعليمية من خالل
تدريب المهارات الفردية.
وأكد أن األنشطة الطالبية تساهم في
تنمية الخلق الحسن والمعاملة الطيبة
كحب اآلخرين والتعارف وااليثار مع
قيام الصداقة والود بين أفراد الجماعة
التي تمارس النشاط الواحد كما انها
توثق الصلة بيـن الطالب وزمالئـه
وادارة الجامعة ،ويعزز النشاط الطالبي
في الطالب االستقالل والثقة بالنفس
واالعتماد عليها وتحمل المسئولية من
خالل اختيار األنشطة والتخطيط لها.
وتلبى األنشطة الطالبية الحاجات
االجتماعية والنفسية لدى الطلبة
كالحاجة إلى االنتماء االجتماعي
وتحقيق الذات والتقدير امال في
الوصول لألهداف المرجوة من هذا
النشاط أال وهي:
 تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم فيتجديد االبتكار والتفكير العلمي.
 كشف الميول والمواهب والقدراتلدي الطلبة وتنميتها يالشكل الصحيح.
 التعبير عن الرأي واحترام رأياآلخرين.
وأضاف وتختلف األنشطة الطالبية
بإختالف اهتمامات الطلبة فعلى سبيل
المثال هناك النشاط الفني والموسيقي.
فالنشاط الفني يعمل على إبراز
القدرات الفنية من خالل الرسم والفنون
التشكيلية والتصميم الداخلى وغيرها
مـن األعمال الفنية والهدف من هذا
النشاط هو صقل موهبة وهواية الطالب
الفنية وشغل وقت الفراغ بما يعيد عليه
بالنفع  ،مع إثراء خبرته في التعامل
مع المواد واألدوات الفنية  .كما إنها
تعمل على تنمية ثقافة الطالب الفنية
والفكرية  .ألن العمل الفني هو نتاج فكرة
وعقل فنان ويترجمها بمساحات لونيـة
وأشكال ذات عالقة فنية  .وتعرض اعمال
الطلبة من خالل المشاركة في المعارض
التي تقام داخـل وخارج الجامعة والتي
يتم تقييمها من قبل متخصصين وذلك
تشجيعا لهم للتعرف على مواهبهـم
ممـا يكسبهم الثقة بالنفس.
اما النشاط الموسيقي فهو لتشجيع
الطالب والطالبات على ممارسة هواية
العزف واستخدام االالت الموسيقية
المختلفة الستغالل اوقات الفراغ
وتنمية المواهب وتعمل على توطيد
العالقة بين الطالب والجامعة من خالل
المشاركة في المناسبات المختلفة
سواء كانت داخل أو خارج الجامعة .
وحول تلك االنشطة كان لنا حوار مع
مسؤولي القسمين في البداية تحدثت
رئيسة قسم النشاط الفني “المرسم“
سلوى ابو الوفا حسن التي قالت:
تكمن أهمية النشاط الطالبي
في تنمية معرفة الطلبة وإتجاهاتم
وقدراتهم وقيمتهم من خالل األنشطة
التي يمارسونها داخل المرسم وفقا
لميولهم وقدراتهم الفنية .ودوري في
هذا النشاط كرئيسة قسم اآلتي:

 كشف ميول كل طالب وطالبةوتنميتها بشكل صحيح والى أي نوع من
هذا الفنون يميل الطالب لممارستها...
هل الرسم على الزجاج أو الرسم على
الحرير أو الرسم على الكارتون (الورق
المقوى) أو الرسم الزيتي  ...الخ.
 وكذلك صقل هذه الموهبة بعداختيار الطالب لنوع الرسم الذي يميل
إليه..
 والتعرف على المواد واألدوات التيسوف يتعامل معها داخل المرسم..
 ونعمل ونحرص على تقوية وصقلالثقة بالنفس لدى الطالب تجاه العمل
الفني الذي يقوم به داخل المرسم..
 وتشجيع الطلبة على إقامة معرضسنوي داخل الجامعة ألعمالهم وتوزيع
الهدايا وشهادات تقدير لجهودهم..
 واألهم والجانب المهم في هذاالنشاط هو شغل وقت فراغ الطالب
داخل الجامعة ما يخلق التوازن بين
الجانب األكاديمي والجانب الترفيهي
في عمل فني مفيد
وأوجه كلمة لكل طلبة جامعة الخليج
ولكل من يجد في نفسه الموهبة للرسم
يتقدم لقسم النشاط الفني (المرسم)
لتنمية موهبته.

استعدادهم الموسيقي بالعزف على آله
معينة أو إيقاع أو غناء
ثانيا :إختيار العمل الموسيقي سواء
كان شرقي أو غربي أو شعبي وتوزيعه
على الطلبة حسب مستواهم
النوتة
قراءة
محاولة
ثالثا:
الموسيقية للعمل المقدم خاصة مع
الطلبة الراغبين في قراءة النوتة
رابعا :إختيار الطالب المتميز في
العزف على آله معينة وإظهار موهبته
وتميزه من خالل العمل المقدم أو من
خالل عزفه الفردي
خامسا :تعليم الطلبة الراغبين
في العزف ألول مرة بإختيار معزوفة
بسيطة كبداية للتعليم واالنتقال
لألصعب وهكذا
سادسا  :وضع برنامج خاص للطالب
المبتدئ من حيث التكنيك إلكتساب
لياقة العزف
سابعا :محاولة التنويع في العزف

حيث أن األنشطة الطالبية تساهم
في تنمية الخلق الحسن والمعاملة
الطيبة كحب اآلخرين والتعارف واإليثار
والصداقة اإليجابية بين الفريق
الموجود داخل المرسم.

عبلة عبدالعال

على اآلالت المختلفة وااليقاعات من
خالل توزيع العمل المقدم
ثامنا  :اإلشتراك في بعض الفعاليات
الموجودة داخل الجامعة بتقديم بعض
االعمال الموسيقية المتنوعة
سلوى أبوالوفا

كما انها توثق الصلة بين الطالب
وزمالئه وإدارة الجامعة ..وتلبي
األنشطة الطالبية الحاجات االجتماعية
والنفسية لدى الطلبة كالحاجة إلى
اإلنتماء اإلجتماعي وتحقيق الذات
والتقدير .
وفي نهاية حديثي أتمنى من طلبة
الجامعة التوجه إلى المرسم للتعرف
على القسم.
وفي نهاية جولتنا التقينا بمشرفة
النشاط الموسيقي عبلة محمد علي عبد
العال التي قالت  :نحن في قسم النشاط
الموسيقي نولي اهتماما بالطلبة
الموهوبين موسيقيا ونعتني بهم
وندربهم ونعلمهم في البداية ويتبع
مايلي :
اوال :تقسيم الطالب والطالبات حسب
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تاسعا :اإلشتراك في بعض األعمال
والفعاليات خارج الجامعة وتقديم
بعض المواهب الفردية في مسابقات
مختلفة
عاشرا :اشتراك بعض المواهب من
الطلبة الزائرين للجامعة من المدارس
الثانوية في الحفل الختامي الموسيقي
السنوي في نهاية كل عام للربط بين
الجامعة والبيئة المحيطة بها
الحادي عشر :تقديم حفل ختامي
موسيقي في نهاية العام الدراسي
وتقديم جميع األعمال الموسيقية
الجماعية والفردية
وأضافت أننا في قسم النشاط
الموسيقي نرحب بكافة الطلبة الذين
لديهم موهبة او الذين يرغبون تعلم
العزف الموسيقي على أي آله يرغبون
العزف عليها  ،القسم مفتوح للجميع
والجامعة توفر كافة االمكانيات التي
تتيح لهم تعلم مايرغبون فيه .

 GUSTأحتفلت بالثقافة البصرية في الكويت
اختتم في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا فعاليات مؤتمر “ ذا سيين
“ لالتصال المرئي والذي أقيم بالحرم
الجامعي في مشرف على مدار  3أيام
وشهدت فعالياته ندوات  ،وورش العمل
 ،وقدم المؤتمركوكبة من المحترفين في
العديد من المجاالت المتعلقة باالتصال
المرئي .
ومؤتمر” ذا سيين “ نظمه طالب
وأعضاء هيئة التدريس في جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا  ،و قد ركز
المؤتمرعلى ثالثة جوانب رئيسية تشمل
كل القطاعات اإلبداعية  :اإللهام واالبتكار
والخيال  .وشملت قائمة المتحدثين في هذا
الحدث وعلى مدار الثالثة أيام كاتب سلسة
القصص المصورة “ الـ  “ 99المشهورة
على الصعيد العالمي وهو الدكتور نايف
المطوع  ،باالضافة الى رسام الكاريكاتير

السياسي الفنان بدر بن غيث ،و المؤسس
المشارك لشركة  AOKللعمارة عبدالعزيز
الكندري ،والمخرج المستقل عبد الرحمن
الخليفي و كذلك العديد من المبدعين .

وشارك بعض الطلبة في المؤتمر كجزء من
مقرراتهم الدراسية  ،بينما شارك غيرهم
متطوعين من النادي االعالمي في الجامعة
 ،مشيرا كم كان مدهشا مشاهدة الطالب
يطبقون ما تعلموه على ارض الواقع .

وأقيم ضمن فعاليات المؤتمر أيضا
ورش عمل حول التصميم والكتابة على
الجدران  ،والخط العربي  ،واختتم المؤتمر
بلوحة فنية للفنان محمد ابو حاكمة،
المعروف ب “ ”Monstariamحيث قام
برسم لوحة على طريقة الجرافيتي شاركه
فيها الفنان يوسف صالح .

و قدم الدكتور فهد السميط الشكر لكل
الرعاة المميزين الذين قدموا لنا الدعم
لهذا المؤتمر وهم مكتب حياة الطلبة في
الجامعة ،و كال المطبعتين  4filmsو ،4Fest
مركز الفنون ،ACICO ،و مجلة خليجيسك،
تاب والنادي االعالمي في الجامعة .

و قال الدكتور فهد السميط رئيس
قسم االعالم في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا لقد احضر طالبنا العديد من
المحترفين المميزين للمؤتمر ،وباالضافة
الى ذلك ،قاموا بتصميم المواد  ،والتسويق
للمؤتمر ايضا كما قاموا بتغطية احداثه

هذا وقد استضاف المؤتمر العديد من
المتحدثين الموهوبين منهم المصممين
حنان عباس وسعاد الفريح وفاطمة
يوسف ،وفيصل العلي ،وفي مجال العالقات
العامة ،راينا دامة مدوه وبدر العيسى  ،و
وابرار
الفنانين عبدالرحمن السلطان

حسن الفضلي يتحدث في االفتتاح

جانب من االحتفاالت

د.دونالد بيتس يفتتح المؤتمر

شمالن البحر أول متحدث في المؤتمر

د .فهد السميط يتحدث عن المؤتمر

مشاركة من فلوريستا

الزنكوي ،و المدراء الفنيون رومين داينجر،
باتريك سيمان وهند التركيت ،و في مجال
التصوير راينا عبدالعزيز الدويسان و
فرح حيدر  ،وراينا شمالن البحر المدير
التنفيذي لشركة “بنك كوفي” للتسويق
والعالقات العامة ،ومشاري المطوع المدير
التنفيذي لشركة “براند برودكشن ،ووليد
ابو غزالة الشريك االداري لشركة خيال
لالستشارة،
و قاد الورش التدريبية كال من جاسم
النصرالله  ،يوسف صالح”Monstriam“ ،
و انتونيا جوليك ،ود .ياسر عبدالرحيم،
وكال من ليسا وينستانلي و ميرنا كاتايا.
ومن جهته قال عضو هيئة التدريس
في قسم االعالم في جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا انتونيا جوليك “في عالم
اليوم تعتبر الرسائل البصرية هي وسيلة

احتفال االلوان

هامة جدا للتواصل والحصول على انتباه
الناس “  .وقالت أنتونيا“ ،هذا المؤتمر كان
شاهدا على االبداعات الحالية في مجال
االتصال المرئي وفي العديد من المجاالت
لالتصال المرئي قوة خاصة فهي مهمة
لالقناع وقد ساعدنا المؤتمر على شرح
هذه االهمية لطالبنا” .
هذا وقد اختار فريق عمل المؤتمر
عنوان “ذا سيين” للمؤتمر للتعبير
عن مدى التعرض الذي سيجده جميع
المشاركين المتألقين اثناء مشاركتهم
في المؤتمر ،و باالضافة الى ذلك ،وضع
العنوان عاكسا آخر الصرعات الجديدة
في مجال االتصال المرئي في الكويت،
مثل االفالم  ،واالزياء وللفائدة ممن لم
يحضروا فعالياته ولمعرفة المزيد عن
“ذا سيين” ونشاطاته ،تفضلوا بزيارة
موقعنا االلكترونيhttp://theseen.gust. :
. edu.kw

الطلبة اثناء االحتفال

رسوم تشكيلية تزين الجامعة

عبدالعزيز الدويسان يتحدث

 Monstriamيرسم لوحة في وسط الجامعة

صورة تذكارية للطلبة في احتفال االلوان
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GUST celebrates Kuwait's Visual Culture at THE SEEN
Creative designers, photographers, illustrators, and a graffiti
artist were among the speakers on
the concluding day of the Gulf University for Science and Technology’s
(GUST) The SEEN: Visual Communication Conference, which ran from
April 13-15 on the university’s campus. The event included speeches
and workshops designed to demonstrate creative talents in a range of
different visual professions.

students and faculty to focus on
three aspects cutting across all creative industries: Inspiration, Innovation and Imagination. Speakers at
the three-day event included creator of the world-acclaimed comic
book series THE 99 Dr. Naif AlMutawa, political cartoonist Bader
Bin Gaith, Co-Founder of AOK Architecture Abdulaziz Al-Kandari,
independent filmmaker Abdulrahman Al Kulafi, as well as many others. There were also workshops on
design, graffiti, and Arabic calligraphy. The event culminated with
a live graffiti demonstration by
Yousef Saleh and Mohammed Abuhakmeh, AKA “Monstariam”, who
filled a large three-part canvas with
street art celebrating The SEEN.

The SEEN was organized by GUST

“Our students brought together

In the spirit of THE SEEN

Calligraphy workshop by Jassim Al-Nasrallah

some incredible creative professionals for this conference. They also
designed the materials, publicized
the events and then filmed the
entire process,” said Dr. Fahed AlSumait, Head of GUST’s Mass Communication and Media Department.
“Some of them did this as part of
their coursework while others volunteered through our student-run
Media Club. It was incredible to see
students successfully applying their
skills outside of our classrooms.”

The event was sponsored by
GUST’s Office of Student Life, 4Films
and 4Fest printers, the Center for
the Arts, ACICO, Khaleejesque Magazine, Tap, and GUST’s Media Club.
Additional speakers featured over
the three days included Graphic Designers Hanan Abbas, Suad Al Fraih,

And THE SEEN kicks off!

Dr. Naif Al-Mutawa talks about his 99 journey

THE SEEN’s unforgettable graffiti mural

Fatema Yousef and Faisal Al Ali;
PR Professionals Dana Mado and
Bader Al Essa; Artists Abdulrahman
Al Sultan and Abrar Zenkawi; Art
Directors Romain Danger, Patrick
Semaan and Hind Al Turkait; Photographers Abdulaziz Al Duwaisan
and Farah Haider; as well as Owner
of Pink Coffee Marketing and PR
Shamlan Al Bahr, Film CEO of Brand
Productions and Producer Meshari
Al Mutawa, and Managing Partner
of Khayal Consultants Waleed AbuGazaleh. Workshops were led by
Jassim Al Nasrallah, Yousef Saleh,
“Monstariam,” Antonia Jolic, Dr.
Yasser Abdulrahim, Lisa Winstanley
and Mirna Kataya.
“In today’s world, visual messages are a very important way to
communicate and get people’s at-

Prof. Bates welcomes guests to THE SEEN

tention. This conference showed
how creative professionals are using the power of visuals to make an
impact,” said Antonia Jolic, faculty
member in the Mass Communication and Media Department. “It also
gives our students a better understanding of the possibilities offered
by their degree”.
The conference organizers chose
the title “The Seen” to describe
how talented designers and entrepreneurs from across the country
will have a chance to be “seen” at
this event, as well as implying the
idea of a “scene” that reflects a social trend, such as the art scene, the
film scene, or the fashion scene. For
more info please visit: http://theseen.gust.edu.kw.

Art illustration by Notsiz

THE SEEN covered all ranges of art including music

3D workshop for the opportunity to build on talent

Senior management at THE SEEN opening

Waleed Abu Ghazaaleh at THE SEEN

The scene at THE SEEN

Thanks to all organizers & sponsors for a grand event!
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Health Day 2014!
It was time for the Health Day again! Following the success of the first Health Day
in April 2013, the Student Success Center
launched the second event at GUST. The
event primarily aims to create awareness
about the physical, emotional and intellectual health of students, faculty and staff.
This day was open for hospitals, clinics, counseling and assessment centers, gyms, food
centers, juice centers, opticians and spas to
set up booths and introduce their services to
the GUST community.
Participating hospitals and clinics provided various free physical checkups with consultants and doctors on-site to provide free
consultations and health-related information. In addition, there were three presentations by medical doctors on health-related
issues.
The counseling and assessment centers
plan to educate audiences through their
presentations and brochures about their facilities in Kuwait and to orient them to seek
professional help in their hours of need.
The healthy food centers, juice centers,

gyms and spas participating provided free
samples, vouchers and brochures to encourage and promote healthy living and use
these resources to help people make better
choices.
The SSC would like to express its thanks
and gratitude to New Mowasat Hospital,
International Clinic, Royal Hayat Hospital,
Al Zuhair Medical Center, Al Zuhair Holistic Medicine Center, Kemedix Group, Medi
Comfort and Foot Care, Beverly Hills Medical
Center Kuwait, Endo Clinic, Soor Center for
Professional Therapy & Assessment, Fatema
Clinic, Al Hammadi Clinic, Pilates & More
Women’s Health Club, Spa Time, Oxygen2
Gym, Classic Chinese Institute, Flex Fitness
Center, Platinum Club, Baitbite, Diet Center,
The Lowfat Group, Flex Gourmet, Isqueeze
Juice Center, Munch On, Kefan Optics and
Waleed Optics Accounting Club- GUST for
their participation and making this event a
great success.
The SSC would also like to give special
thanks to Dr. Abdullah Hammadi, Dr. Aneela
Asif, Mr. Essam Hussein, Dr. Nawaf Alnemer
and Dr. Huda Tharwat.

Equate CEO talks to MBA students

Yousef Al-Ayoub

The MBA program never disappoints its
audiences when it comes to bringing interesting speakers from various fields for their
seminars at GUST.
“Building A Winning Culture” seminar
that was presented by Mr. Mohammad Hussein, CEO of EQUATE, was at a different
pace. Dr. Salman Al-Ajmi introduced Mr.
Mohammed to the audience by sharing his
many experiences in the various aspects of
the oil sector and then Mr. Mohammed took
the lead.
The lecture started by briefly explaining
how Kuwait is a social and collectivist com-

munity and how that reflects on business.Intersetingly enough, what is more intriguing
than the culture, is the stakeholders.
Mr. Mohammad kick started the conversation by asking two questions, “Who are your
stakeholders?” and “Are they important?”
The subject was mainly about GUST, and
the answers were so diverse and interesting
which made us students, as well as faculty
members, even more aware of how important our stakeholders are. Mr. Mohamad
stressed on their importance whether in running a small business or a large enterprise.

Art students visit Dar Al-Athar
Several art students along with Khaled ElChammaa, GUST Quality Assurance Officer and DAR
docent, Margaret Graham, Visual Arts professor
and DAR docent, and Reem A. Al-Nasrallah from
the Volunteer Club, visited the Dar al-Athar alIslamiyya Museum located at the Amricani Cultural Centre. The exhibition showing was “The
Splendors of the Ancient East: Antiquities in
the al-Sabah Collection.” These objects embody
6,000 years of history and culture and reveal

He also added: “Always identify your
stakeholders, as they are your influencers”
and that every person running a business
should align their interests with their stakerholders’ and maintain an open, honest and
transparent relationship with them. This was
an important topic for students because they
are the future and they should be aware of
how to manage their stakeholders and how
to communicate with them; although communication nowadays is as easy as it is, it is
very hard to maintain. The seminar ended
with questions regarding the topic where
a discussion followed on the importance of
taking your stakeholders into consideration
for the future.
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the development of art and materials from the
Bronze Age to the dawn of Islam.
Also on display were artifacts on loan from the
Kuwait National Museum and Verses from the
Holy Qur’an on Works of Art.
Last but not least, the students enjoyed a multimedia presentation of the history Story of Amricani.

GUST Computer Science Department honors its Outstanding Students
Joanne Al-Abduljalil
The Computer Science Department held an
Award Ceremony for the outstanding Computer
Science students with a GPA higher than 3.5 for
the 2012-2013 year. The department also awarded participants of the programing contest and
computer science students with special talents.
The event started with a verse from the Holy
Quran by the young talented Mishari Al Kandari.
Afterwards, GUST President Prof. Donald Bates
welcomed students, parents, staff and faculty
members to the event. Prof. Ghassan Aouad,
Vice President for Academic Affairs, welcomed
the main sponsors: Al Futtaim General Trading
& Contracting Com. and Huawei Enterprise Business Group as well as all attendees. He expressed
his appreciation of the CS team and their com-

mitment and hopes that the department attains
the six-year accreditation from the United States
for the Computer Science major at GUST.
Dr. Mohamad Omran, Head of the Computer
Science Department was proud to see the students’ achievements and is amid the process of
applying and working on the international accreditation.
The Outstanding Students award was given
to: Abdullah Al Shatti, Hebah Al Boloushi, Ahmad Salman, Mais Al Nima, Fatima Rashed, Fatimah Mohammad, Ahmad Alipour and Ahlam
Musa.
The Programming Teams awarded were:
winners The Codeblockers (Saud Al-Awadhi,
Sulaiman Abouabdah), Gliffy (Ali Khairallah),
Elders (Abdullah Al-Shatti, Meshari Al-Arfaj,

Ebrahim AlKandary), The Super Computer (Mohammad Charrwi, Fahad Al-Qallaf), CS Jehad
(Ahmad Haji, Saud Al-Zaidi) and HdoubleF (Fatima Rashed, Fatimah Mohammad, Heba AlBuloushi).
The department also awarded talented students in crochet: Fatima Rashed, Abrar Zaid AlTailji, Dema Bouabbas Hawra Adel Al-Qalaf. As
well as Sulaiman Abouabdah for his talents in
piano and Saud Al-Zaidi for his talent in Aikido.
Along with their certificates, the students
were awarded gifts including smartphones and
Wifi service from Huawei Enterprise Business
Group. The event was followed by a lunch to celebrate the fruitful results of a persuasive work
which was provided by Al Futtaim General Trading & Contracting Com.
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Library Director attends Harvard
course and visits O’Leary Library at
UMass Lowell

new technologies are redefining the teaching/
learning process. The course was an insight to
developing practical strategies for libraries more
effectively during uncertain and evolving times.

Ms. Shobhita Kohli, Library Director attended
two Professional Development Programs organized by GUST. The first was a training course at
Harvard University called “Library Leadership in
a Digital Age” and the second was a visit to the
O’Leary Library at the University of Massachusetts, Lowell.
The course at Harvard discussed “Library
Leadership in a Digital Age” which lasted three
days and brought together faculty experts, policy makers and library leaders to consider the
current state and future direction of the profession. The program enabled Ms. Kohli to identify
fundamental changes occurring in the field of
education and consider their implications for libraries, information services and library leaders.

The training was followed by a 2-day visit to
the O’Leary Library at UMass Lowell which provided Ms. Kohli a good opportunity to share ideas on various services the two Libraries currently
offer. Current trends in Cataloguing rules, Advances in Digital Repositories (open source), and
New innovations in Technology and Information
Science were among the topics discussed during
the visit. Furthermore, areas of potential services
and initiatives that could be incorporated in future were also explored.
GUST would like to wish the best success to
Ms. Shobita Kohli and appreciate what she adds
in experience and knowledge to the library field
with her hard-working team.

As a participant, she examined new research
on how people learn in a digital age and how

Dr. Kamel A. Elsaadany attends Illinois
Language and Linguistics Conference 6
GUST Assistant Prof. of English & Linguistics, Dr.
Kamel A. Elsaadany presented a paper at the Illinois Language and Linguistics Society Annual
Conference 6, held at the University of Illinois at
Urbana-Champaign, USA.
This conference is highly specialized in English
Language and Linguistics where Dr. Elsaadany
presented his paper “Analyzing Resumptive
Pronouns in LFG-Glue Semantics.” Dr. Elsaadany
noted: “Presenting a paper at such conferences
is an opportunity that develops my professional
and academic capabilities. It also promotes GUST
vision among many scholars from around the
world.”
His paper investigates Arabic resumption from a
Glue Semantics perspective. It attempts to answer
the following key questions using the LFG-Glue
semantics approach in which linear logic is used
to specify the relationship between f-structures
and their meanings, and which provides what is
required for a calculus of semantic composition
for LFG. The basic questions to be answered are
the following:
1. What is the syntactic and semantic definition
of resumption?
2. Why is the LFG-Glue framework used in analyzing resumptive pronouns?
3. Why are only referentially dependent elements
such as pronouns used for expressing resump-

“Safe Driving Life Saving”
awarded at the GCC Polo Cup in
the U.K in an all-expense paid trip.
The seminar was attended by
senior faculty members including
Prof. Ghassan Aouad, Vice President for Academic Affairs, heads
of departments and students, in
addition to prominent figures
from the Kuwaiti public.

GUST held a seminar entitled
‘Safe Driving Life Saving’ (SDLS)
which was organized by the BMG
Foundation, a non-profit organization supported by credible organizations in the KSA, UK and
other countries for over 10 years.
As part of the second edition
of the campaign, university students across Saudi Arabia and the
wider GCC region were invited to
participate in a contest to design
a comprehensive, creative campaign about responsible driving.
A panel of experts will then select
the best three projects which receive the highest votes from social
media users. The winners will be

This event along with the BMG
Foundation’s other high-profile
events including the GCC Polo
Cup, BMG Foundation Classics and
the Diplomacy of Art Exhibitions
have been excellent opportunities for community leaders to join
forces in supporting the Foundation’s mission.
Mr. Basil Ghalayini, BMG Foundation Chairman, thanked GUST
for hosting the event and stressed
the importance of joining hands
with academic institutions to have
their students stimulate their talents and create the most impactful awareness campaigns to help
raise awareness and reduce road
fatalities in the region.
Prof. Ghassan Aouad, said based

on his experience on the roads,
he’s noticed how dangerous driving is in the GCC countries and
that he supports all awareness
campaigns towards this cause.
Kuwait has broken the world
record in number of traffic
deaths, with 17 deaths recorded
in every 100,000 cases on average,
as reported in a local newpaper
quoting Chairperson of the Traffic Safety Society, Bader Al Matar. Reckless driving and high
death-tolls inspired the BMG
Foundation to roll-out the ‘Safe
Driving, Life Saving’ campaign.
Drawing the support of academics and the community at large,
this initiative helps educate the
youth on responsible driving
techniques and the importance
of road safety in ensuring public
well-being.
The event was sponsored by
Haji Hussein Alireza & Co. LTD,
United Cooperative Insurance
Co., Saudi Investment Bank, Tamer Group, King Khalid Foundation, Alistithmar Capital, APCO
Worldwide, Digital Gateway and
Al Faisal University.
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tion?
4. What are the distributions of filler-resumption
constructions and filler-gap constructions?
5. What are the similarities and differences between filler-resumption constructions and fillergap constructions in long-distance dependency?
and finally
6. Is there a unified linguistic theory to account
for resumptive pronouns?
For more information about the study, please
visit the GUST website. The presentation can
also be viewed at: https://www.youtube.com/
watch?v=3lDoCkFnazI
GUST encourages and supports all its faculty in
pursuing such opportunities and developing their
research.

Professor Bates discusses
“Strategy in Culture”

Yousef Al-Ayoub

The MBA program hosted an exciting seminar entitled: “Strategy in Culture” presented by
GUST President Prof. Donald Bates. His speech
through-out the seminar was not only easyhearted but was filled with valuable information. Prof. Bates started with a brief introduction about his life linking it throughout with
the topic of cultural strategies.
He has an impressive amount of experience
in both Western and Middle Eastern cultures
as he worked in various areas and countries
throughout his career. His main focus, however, was on management within companies
and the misconception of strategies. He explained that strategy means refinement of existing structures and not a complete change of
system, but a change in culture. Prof. Donald

mentioned his time as a consultant for a company called Sea Ray that changed its culture and
was rewarded with significant credibility among
its competitors. Sea Ray encountered a problem
where all their competitors were doing a better job at manufacturing very similar products.
Their solution was a “change in culture,” not
necessarily changing the product itself but how
it was made.
Prof. Bates put put a better spin on an old
theory: “If it isn’t broke, break it, fix it and make
it better.”He also said not to follow the rule of
thumb in business because the more different
you are, the more you will be distinguished from
the rest. Prof. Donald’s speech was not only beneficial for existing companies but also perfect
for start-up businesses. It broadened students’
perspectives and showed them to always pay attention to a company’s culture.

GUST announces Dr. Ilene Winokur Al-Zaid
as new Director of
Foundation Program Unit
GUST President, Prof. Donald Bates and Vice
President for Academic Affairs, Prof. Ghassan
Aouad welcomed Dr. Ilene Winokur Al Zaid as
the new Director of the GUST Foundation Program Unit (FPU) starting July 2014. President
Bates expressed his delight with Dr. Ilene’s
appointment and said: “Dr. Ilene will be a
great addition to the University.” Vice President Aouad stated that he is looking forward
to working with Dr. Ilene and commented on
her international reputation and high level of
professionalism.
Dr. Al-Zaid has had great experiences with
GUST as an English instructor in the FPU, a presenter at the 2011 and 2012 GELL Conferences
organized and hosted by university faculty, a
peer mentor to other GUST instructors and a
leader on the introduction of the new English
098 class curriculum. GUST believes that her
experience will be a great asset to her new
position as GUST FPU Director and lead the unit to great achievements. Dr. Al Zaid is especially
dedicated to preparing students for their undergraduate study and careers.
Most recently, Dr. Al-Zaid was the Managing Director of Specialized Solutions for Workplace
Training and Development with previous university experience at the American University of
the Middle East, successfully directing a task-based English curriculum and managing a staff of
20 teachers. She attained her B.A. in History at SUNY-Buffalo, M.A. in Business Administration at
the University of Miami, USA, ESL Teaching Certification at the College of New Jersey, USA and
her EdD. in Educational Leadership from Lehigh University, Pennsylvania/USA.

Dr. Al-Hares: We maintain over 200
internship sites for our students

GUST awarded KD100,000 from
KFAS for research

The GUST Research and Development Office (RDO) announced
that it has acquired a sum of
KD100,000 from the Kuwait Foundation for the Advancement of
Sciences (KFAS) as funding towards
research conducted and conferences attended by GUST faculty.

Prof. Ghassan Aouad, Vice President for Academic Affairs, believes
that this is a major accomplishment
in GUST’s history and mentioned
that, “This is the first time the University has achieved this figure.”
Prof. Aouad also praised the RDO
for helping in maintaining research
excellence that meets the research
needs of faculty and developing
leadership in a number of identi-

fied research areas in order to attract world class researchers.

RDO Director, Dr. Ali Al-Kandari,
thanked KFAS for their continuous
support and generosity towards
GUST and its faculty members. He
also thanked GUST President Prof.
Donald Bates and VP Prof. Ghassan Aouad for their support; and
all GUST faculty members for their
research contributions in their respective field of study. Additionally, Dr. Al-Kandari also thanked
Ms. Aisha Rodrigues, RDO Research
Officer for her important role in
encouraging faculty to submit
proposals and arranging the RDO’s
various activities.

On this note of achievement,
Dr. Al-Kandari concluded: “GUST
desires to be regionally and internationally recognized for research
excellence by academics worldwide.” He also maintained that
the RDO strives to obtain external
funds for GUST faculty and continues to promote research at GUST.

GUST Internship Program
offers qualified students
majoring in all areas of Business, Computer Science and
Management Information
Systems (MIS) an opportunity to gain valuable professional experience that would
enhance their respected academic backgrounds prior to
graduation. GUST students
are placed in quality internships with leading organizations specializing in the
areas of banking and investments, IT and telecom, oil
and gas, auditing and advisory firms, as well as other
public sector institutions.
Dr. Osama Al-Hares, Director of Business Development
and Corporate Relations
praised the strong relations
linking GUST and career
partners in the private and
public sectors. “We maintain
over 200 confirmed internship sites for our students
this summer”, he added.

Dr. Al-Hares stressed GUST’s
care to encourage all students to participate in an
internship program prior
to graduation, and pointed
out that we at GUST believe
that internships add invaluable on-the-job experience
to our students’ professional
curriculum vitae and give
them the practical training
needed to make a smooth
and successful transition
from University life to the
workplace. The Internship
Program requires students
to work at a company, in
a position related to their
field of study, for a period
of 6 weeks. Interns must
maintain a weekly interning schedule of 25 hours per
week during summer session.
In this respect, Dr. AlHares appreciated the participating corporations and
institutions in Summer 2014
Internship program for their
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continued support and their
eagerness to cooperate with
GUST; particularly The National Bank of Kuwait (NBK),
Gulf Bank, Boubyan Bank,
Kuwait International Bank
(KIB), Kuwait Finance House
(KFH), Commercial Bank of
Kuwait (CBK), Zain Group,
AlGhanim Industries, Ernst
& Young, Kuwait Petroleum
Corporation (KPC), Kuwait
Oil Company (KOC), Kuwait
National Petroleum Company (KNPC), and the State
Audit Bureau (SAB).

PR Club launches at GUST
der the title “The New Face of PR”, in which he
explained the PR field and compared the differences between the industry in Kuwait and other
countries. The last two seminars entitled “PR in
Action” were presented by the Founders of “Facile”, a new small Kuwaiti business owned by couple of young Kuwaitis, Hamad Al Ibraheem and
Homoud Al Ghanim. Colorado University-Boulder
representatives: Deborah Coffin, Vice Chancellor
for Student Affairs, Angela Farone, Senior Director of Development and Joey White, Office of Parent Relations were also present at the event.

The first GUST Public Relations Club launched
on April 1st 2014 on the univerity grounds. The
purpose of this club is to spread awareness on the
importance of PR, how essential it is and promote
it to GUST students.
The launch was held over three consecutive days
where the club distributed notes, pens, coupons
for free internet, gift vouchers and other goodies.
The first day of the launch welcomed an African
drummer flash mob followed by a token of appreciation to all the Mass Communication professors
in recognition of all their hard work and dedication to their students.
The first seminar was presented by Mr. Waleed
Al Khashti, Public Relations CEO at Zain Telecom,
who shared some of the best PR strategies in the
field and encouraged the students to pursue a career in PR.
The second seminar was given by Mr. Abdulrazzaq Al Mutawa, Founder of Ghaliah Tech, un-

The last seminar focused on GUST’s talented
students Anmar Al Darmi and her cooking hobby;
Issa Al Ateeqi Founder of “Al-9afqah”, and Rawan
Al-Sherif blogger and author, where they shared
with the audience how PR helped them grow their
businesses.
Following the seminars, the PR Club held two
raffle draws for tickets to Dubai to encourage participation.
The administrative body of the newly launched
PR club is:
• Khaled Al Rasheedi - President
• Maysa Al Barjas - Vice President
• Abdulatif Al Samdan - Vice President
• Fahad Al Mansoori - Club Secretary
• Muneera Al Abdulrazzaq - Treasurer
• Abdullah Al Fadhli - Media Committee Head
The members include: Hind Al Ghanim, Faisal
Al Saie, Abdulrahman Al Fayyez, Sayd Al Fayadh,
Farah Al Khabbaz, Saud Al Mussallam and Shaikha
Al Ali.

Anime Club attends Comic Convention IFC take a trip to Paris

The Anime Club organized and hosted a trip
to Dubai, under the supervision of Dr. Kenneth
Pak, to attend one of the biggest events of its
kind in the Middle East: the Middle East Film and
Comic Convention (MEFCC). The convetion was
held for the first time at the International Trade
Center in Dubai over three consecutive days.
The Anime Club had the opportunity to visit

and attend many activities held within the convention grounds and participated in TV shows
such as “Scoop with Raya” and met many celebrities such as Seth Green and Michael Jai White.
The students had a great time at the convention and appreciated the opportunity to experience their passion and interest first-hand.

The Islamic Finance Club organized a one-week
business and touristic trip to Paris during their
spring break to visit the business centers of their
field (accounting, finance, management) as well
as visit French historical monuments.

The trip was chaperoned by: Mrs Anwar Al Sabah, Head of the Office of Student Life and Mr.
Ibrahim Al Mutawa, Student Academic Support Officer. They accompanied the students

throughout all their visits and business meetings. GUST thanks them for their efforts.
The IFC got the chance to visit the Louvre Museum, one of the biggest monuments which encompasses ancient sculptures, drawings, decorative arts, Egyptian Antiquities, Islamic arts and
Roman antiques. While in Paris one must visit
the Eiffel Tower, one of the most recognizable
structures in the world named after the engineer Gustave Eiffel, whose company
designed and built the tower.
The students enjoyed the rich
French nature while spending time
at the Luxembourg Gardens, the
second largest park in Paris. They
also visited Disneyland; a favorite at
any age.
The IFC thanks their main sponsor
Kuwait Finance House (KFH) for
their continuous support.
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GUST sponsors alumni to attend GUST student completes
launching new ventures course 223km Triathlon
at Harvard Business School
Three GUST alumni were sponsored by GUST to attend an intensive course on launching new
ventures at Harvard University Business School in the United States in a first of its kind gesture in
the history of Kuwait universities. The trip was organized by Pink Coffee. The graduates representing GUST were Ibrahim Al-Mutawa, Suhaib AlSenan and Sara Al-Huwail.
GUST Alumni met at their intensive training course in Boston where they learned and discussed
the latest and best management strategies. GUST graduates were awarded certificates by Harvard
upon the completion of their training.
Ibrahim Al-Mutawa, GUST English major Alum, talks about the course, says: “Thanks to GUST for
helping us attend this advanced course where we got the opportunity to talk to owners of largescale projects all over the world; who came specifically to share their experiences in business project
management and how to transfer the level of our work from local to global. They also talked to
us about the important issues that affected the budgets of companies and gave us an idea of how
to bypass those risks and problems. It was very beneficial and I am looking forward to implementing all the things I’ve learned to my business.” Al-Mutawa added that in this rich experience they
learned how to endure any difficulties they may face, how to avoid them before they occur and
how to implement better management techniques for better outcomes and benefit of any project.

Taiba Al-Nouri, GUST student, participated for the third year in a row at the Abu Dhabi Triathlon
with 2,400 athletes. What is triathlon? A triathlon is a multi- stage competition involving the completion of three continuous and sequential endurance disciplines. Swimming, cycling and running.
Attempting the long course distance which consists of a 3km swim, 200km bike ride and a 20k run,
total of 223km with only 26 female finishers. The race took her 10 hours and 52 minutes. Attempting
at the long course distance (223 km) out of only 26 female finishers.
Al-Nouri says: “It was mentally and physically challenging. I suffered the most on the bike for about
7 hours in “aero” low leaning position in the heat. It was the longest and hardest race I’ve done but
the it was worth it in the end seeing my friends and family at the finish line.”
Al-Nouri has been training in GUST pool for the past two years. She is very appreciative of all the
support stating: “GUST has been very supportive in most of my athletic events. I recently won a gold
medal for the 2014 Sharm Alsheikh Sprint Triathlon Arab Championships with the Kuwait Triathlon
Team.”

Sara Al-Huwail also talked about their experience: “I’m grateful to GUST and Pink Coffee for giving us this once in a lifetime opportunity to attend HBS; where entrepreneurs are born. The fourday course was a life-changing path that transformed the way of I look at the business industry.
It’s all about hunting for the right time, people and context. Passion is a key ingredient to success.
Being an entrepreneur can set you free.”
GUST continuously tries to support its students not only during their time at GUST but also after
their graduation.
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