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قالت ا ن الهدف من ممارسة اليوغا هو توحيد العقل والجسد والنفس

دالل سوار الذهب : تحقق التوازن النفسي والبدني والعقلي في كل جلسة
ممارسة اليوغا بإستمرار تقلل التوتر و تزيد اإلسترخاء

اليوغا تجعل الشخص روحاني بامتالك الصحة البدنية الكاملة أصبحت  اليوغا مالذ لعقلي و 
بدني . وأصبحت تشعرني بالتميز والتحدي

السليم  الجسم  في  السليم  العقل   “
جامعة  في  اليوغا  مدربة  ركزت   “
الخليج للعلوم والتكنولوجيا على 

تلك المقولة ، ولكن كيف ؟
رياضة  اليوغا  أن  وقالت  نفسها  قدمت 
بدنية وذهنية تتطلب التركيز الكبير وهذا 
ما يتطلبه الجسم السليم ورياضتنا تحقق 
كل  في  والعقلي  والبدني  النفسي  التوازن 
وهذا  اليوغا  تمارين  جلسات  من  جلسة 
النفسي  االرتياح  لنا  يحقق  ذاته  حد  في 
الحياة  ضغوط  عن  الناشئ  التوتر  ويزيل 
من دراسة وعمل وغيرها الكثير، وناشدت 
كي  معاها  التواصل  الجميع  خاللنا  من 
يتعرفوا على اليوغا كرياضة سيستمتعون 
البدنية  الراحة  فيها  بممارستها ويجدون 
والنفسية والذهنية، انها مدربة اليوغا في 
جامعة الخليج للعلون والتكنولوجيا دالل 

سوار الذهب، معها كان اللقاء:

في البداية نتعرف بك ؟
على  حاصلة  الذهب.  سوار  دالل  أنا 
السالمة  و  بالصحة  الماجستير  شهادة 
المتحدة.  المملكة  من  البيئة  وادارة 
واإلجتماعية  البيئية  بالمسؤولية  أهتم 
محللة  حاليا  أعمل  العمل.  مكان  وصحة 
خطط  لتطوير  الخليج  مركز  في  أبحاث 
للعلوم  الخليج  الخليج  جامعة  في  العمل 

والتكنولوجيا.

متى بدأ اهتمامك باليوغا ؟
كرياضة  اليوغا  أمارس  كنت  بينما  بدأت 
ليس  أن  أفهم  بدأت   ،2011 في  بدنية 
فقط،  بالجسم  عالقة  اليوغا  لمضمون 

وعندها  ايضا.  بالعقل  متعلقة  انها  بل 
عمق معرفتي عن 

ٌ
استوعبت ذلك  اردت ان أ

 200 اول  اجتازت   2013 مارس  وفي  اليوغا. 
ساعة من التدريب على اليوغا للحصول على 
شهادة تدريس من  مركز سامبورنا في جوا 
بالهند. والتحقت بمركز لليوغا بالهند ، وهو 
مركز تدريب كبير لليوغا . عندما عدت الى 
الكويت، أسست يوغا غيفز- فاليوغا مشروع 
عبر  اليوغا  حب  نشر  منه  الهدف  إنساني 
النشاطات االنسانية .  وكنت عبر مشروعي 

اشجع العطاء، بالعمل الخيري.
حدود.  بال  العطاء  تعلمت  صغري  ومنذ 
من  يأتي  العطاء  ان  تعلمت  و  كبرت  و 
العطاء  من  قليل  وان  المشاعراإلنسانية 

يساعد الكثير.

متى أقمت أول نشاط خيري بالكويت 
عن طريق اليوغا ؟

أقمت أول نشاط خيري في يوليو 2013 مع 
هاجر صالح في لوياك لجمع المال لأليتام 
فبراير  شهر  وفي   . السودان  في  المعاقين 
الماضي قمنا بتنظيم اول مشاركة للكويت 

في يوم اليوغا 
العالمي لجمع تبرعات لالجئين السوريين 

Oxfam Deutschland عن طريق
 التطوع لدى المنار للصحة 

ً
 ثم بدأت مؤخرا

اعطاء  عبر  المراهقين  و  لألطفال  العقلية 
حالتهم  لتحسين  للمرضى  اليوغا  دروس 
اإلجتماعية و البدنية و العقلية . اآلن اقوم 
بتدريس اليوغا في جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا ومن خاللها احاول ان ابحث 
جامعية  يوغا  حركة  إلقامة  فرصة  عن 
مع  عقولهم  بتوحيد  الطلبة  اساعد  حتى  
ذهنية  رياضية  النها  بالتركيز  اجسادهم 

بالمقام األول.

لماذا اخترت اليوغا؟
لتميز  حبها  في  وقعت  ووبساطة  الننى 
الحركات وومن خاللها  وانسيابية  اليوغا 

يتولد لدينا القدرة على التركيز العميق.
 وبعد التعمق بفهم اليوغا، أصبحت لدي 
مالذ  اصبحت  بل  رياضة،  مجرد  من  اكثر 
لعقلي و بدني. واصبحت اليوغا تشعرني 
بالتميز والتحدي باألخص بعدما اخترت 

ان اصبح مدربة لليوغا.
ارى  عندما  اكثر  قلبي  يسعد  ال  وانه 
اشخاص يتطورون على الصعيد البدني و 
العقلي بسبب اليوغا.  النني عندما قررت ان 
اصبح مدربة يوغا، كل ما كنت اريده هو ان 
اشارك هذه الهبة التي اشعرها بداخلي  مع 

اكثر عدد ممكن من االشخاص.
النني أعلم جيدا ان الهدف من وراء اليوغا 
هو توحيد العقل والجسد والنفس . واريد 
من الناس ان تعرف ان اليوغا ليست  رياضة 
الشخص  جعل  عن  عبارة  فاليوغا  تحدي 
الكاملة.  البدنية  الصحة  بامتالك  روحاني 
فاليوغا صارمة ، فاإللتزام بوضعية معينة 
لمدة ليس بقليلة على ما تعودنا عليه في 

حياتنا اليومية.
إلستكشاف  األمثل  الطريقة  هي  واليوغا 
اليوغا  يمارس  من  وعلي  حياتنا، 
اإلحساس  لمواجهة  كمكان  استخدامها 
بالعجز واإلستسالم و العثور على المقاتل 
قدما  المضي  ليسعدنا على  الذي يسكننا 
شيء  البدن  رغبات  وتلبية  حياتنا  في 
جوهري باليوغا – وهو ما قد يكون مريحا 
لشخص قد ال يكون مريحا لشخص آخر. 
للتعديل  قابلة  اليوغا  وضعيات  أن  كما 

حسب كل شخص.
ومن خاللكم اريد من هؤالء الذين يحضرون 
دروس اليوغا ان يستمتعوا بالتمارين. الن 

الهدف منها هو ان نسعد من يمارسها.
على  المحافظة  احاول  اليوغا  جانب  الى 
صحة البدن بالمحافظة على نظام غذائي 
قدراإلمكان  ايجابية  وعقلية  متوازن 
في  السليم  العقل  الن  لليوغا  بمارستنا 

الجسم السليم. 
كما احاول ايضا محاوطة نفسي ومن معي 
بالناس اإليجابيين، ليشعروننا بالسعادة 
فبالتوازن  قيمة.  لحياتنا  وليضيفوا 

الذهني والعقلي نحقق طموحاتنا.
و  عائلتي  االلهام من  استوحي  دائما  وأنا 
الدروس التي تعلمتها من والدَي. وحقيقي 
انا محظوظة فعال لوجود أناس بحياتي ال 
يحبون اليوغا ولكن يحبونني ويدعمونني 
في مسيرتي مع اليوغا . واتعلم الكثير ممن 
تمارينهم  ويارسون  صفوفي  يحضرون 
ردود  واقدر  منهم  باإللهام   واشعر  معنا 
مدربة  مني  يجعلون  بهما  النني  األفعال 

افضل.

في  وتدريبها  اليوغا  تتوافق  وهل 
الجامعة ؟

يتطلب  العلم  ان  واقول  ارد  البداية  في 
نسبة  ترتفع  و  التركيز،  من  عالية  كمية 
يوفقوا  ان  الطلبة   يحاولون  حين  التوتر 
الدرجات  على  للحصول  توقعاتهم  بين 
العالية في امتحاناتهم.  وممارسة اليوغا 
اإلسترخاء.  تزيد  و  التوتر  تقلل  بإستمرار 
و  البدني  االسترخاء  و  الجسم  وتمديد 
و  بالهدوء  يشعر  الشخص  يجعل  العقلي 
السكينة. ولالسف أغلب الطلبة و الموظفين، 

الجلوس  بسبب  ركيكة  بوضعية  يتمتعون 
لفترة طويلة على المكاتب وقاعات المحاضرات 
ان  لها. وكما هو معروف  وذلك يحتاج عالج 
الوضعية السلبية تقلل المساحات للتنفس 

و تزيد نسبة األلم واإلصابات.

وماذا تقدمي  لهم من دروس لليوغا 
بالجامعة ؟

اقوم بتدريس انسيابية “هاذا” و هي عبارة 
وواقفة.  جالسة  وضعيات  من  تسلسل  عن 
وفي التمرين اشجع المتدربين على تعزيز 
والتنفس  واإلمتنان  الذهني،  الحضور 

الصحيح خالل التدريب.

اتباعها  يجب  التي  النصائح  وهذه بعض 
قبل الحضور الى تدريب اليوغا: 

• إخباري بأي اصابات وانواع األدوية التي 
    يتعاطونها، إلقوم ببعض التعديالت 

    على التمارين .
•   عدم األكل قبل درس اليوغا بساعتين على األقل.

•  ارتداء المالبس المريحة.
•  الوصول قبل 10 دقائق من بدء التمارين 

   لإلستقرار واالستعداد النفسي واطفاء 
   الهواتف واخذ وضعية اإلستعداد.

كلمة أخير لقراء المجلة ؟
وتتطلب  وبدنية  ذهنية  رياضة  اليوغا 
للجميع   دعوة  واوجه  التركيز  من  الكثير 
للتعرف على اليوغا حتى يستفيدوا من هذا 

الرياضة الممتعة ووللتواصل عبر :
Dalal at wadesia.d@gust.ac.kw
Instagram: @yogagivesproject
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جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كرمت طلبتها املشاركني في مسابقة الرسم

 GUST نظمت يوما موسيقيا بالحرم الجامعي

الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
للعلوم  الخليج  جامعة  في 
تكريم  حفل  والتكنولوجيا 
لطلبتها المشاركين في مسابقة 
الجامعات  مستوى  على  الرسم 
من  مؤخرا  تنظيمها  تم  والتي 
للمنتجعات  أرجانا  شركة  قبل 
والفنادق بالتعاون مع البرنامج 

والتي  المتحدة،  لألمم  االنمائي 
الخليج  جامعة  فيها  حصدت 
حفل  وحضر  الجوائز،  إحدى 
شؤون  عميدة  من  كل  التكريم 
الكاظمي،  رغد  الدكتورة  الطلبة 
في  الطالبية  الشؤون  ومسؤول 
منصور  الطلبة  شؤون  عمادة 

عصمت الله.

وأكدت الدكتورة رغد الكاظمي 
دعم  أهمية  على  لها  كلمة  في 
سبيل  في  الطلبة  وتشجيع 
العطاء  من  المزيد  يقدموا  أن 
واإلبداع، مبينة أن جامعة الخليج 
حريصة  والتكنولوجيا  للعلوم 
المواهب  تشجيع  على  دائما 
مختلف  في  فيها  الطالبية 

الهوايات واإلهتمامات التي تعبر 
عن الروح اإلبداعية التي يتميز به 

طلبتنا.
ومن الجدير بالذكر أن جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
قد شاركت بعدد ٨ لوحات تحت 
في  الرسم  قسم  رئيسة  إشراف 
الجامعة سلوى أبو الوفا ، علما 

بأنه قد تم تكريم كل من الطلبة: 
وعلي  الشطي،  عيسى  نسيبة 
الفيلكاوي،  وأنفال  الشطي، 
وريم  حسن،  محمد  وجاسم 
االساجر، وناصرعبدالله المهدي، 

وروان القالف.

جامعة  في  الطلبة  شؤون  عمادة  نظمت 
يوما  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
موسيقيا في الهواء الطلق  حول النافورة 
في الحرم الجامعي بمشرف حضرته عميدة 
الكاظمي  رغد  الدكتورة  الطلبة  شؤون 
وحشدا كبير من طلبة الجامعة والعاملين 

فيها.
و  الفن  ان  الكاظمي  د.رغد  أكدت  وقد 
الموسيقى هما لغتين عالميتين بالنسبة 
الفعالية  هذه  اقيمت  قالت  ولقد  للجميع. 
للعلوم  الخليج  جامعة  في  مرة  ألول 
والتكنولوجيا في فبراير شهر االحتفاالت 

الوطنية لدولة الكويت ونأمل ان تتكرر هذه 
الفعالية بشكل دوري حتى نخلق جوا من 
لغة تعكس  الموسيقي  ان  الهدوء وخاصة 

هدوء النفس.
رغد  د.  الطلبــة  شـــؤون  عميـدة  وحيــت   
الكاظمي الطلبة المشاركين في العزف على 

اآلالت الموسيقية وشكرت مايسترو الفرقة 
الموسيقية عبله محمد عبد العال ، وشكرت 

الحضور الذين حضروا اليوم الموسيقي.
في  الطالبية  االنشطة  مسؤول  وأشاد   
العمادة منصور عصمت الله بالبادرة التي 
نظمت الحفل الموسيقي في الهواء الطلق 

بالحرم الجامعي وانشاءالله سوف نبدأ كل 
شهر لعرض أعمال سواء االعمال الفنية او 
الموسيقية لطلبة الجامعة ألننا نعتقد أن 
الهدف منها هي خلق روح تعاون وتنافس 

بين الطلبة في مجال االنشطة الطالبية . 

الفرقة الموسيقية

د. رغد تكرم أحد المشاركات

تكريم منصور عصمت الله 

د. رغد تكرم أخرىد. رغد تكرم طالبه

تكريم المشاركات

تكريم الطالبة دالل السالمعميدة شئون الطلبة تكرم نسيبة الشطيعميدة شئون الطلبة تكرم علي الشطيد. رغد تكرم محمد حسين

جانب من العازفاتالعازف حسن كرم

د. رغد تكرم روان القالف

د. رغد تكرم ريم الصقر

د. رغد تكرم الزميلة سلوى أبو الوفا
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نعمل وفق نظام متكامل  لتحقيق النجاح في الجامعة

باسمه دعنا : مركز نجاح الطالب يقدم كل مايحتاجه الطلبه لتأكيد نجاحهم 

بيريهان الطناني : يتم اإلرشاد وفق الخطة الدراسية املوضوعة من قبل الكليات واالقسام الدراسية 

دعاء الدري : نساعد جميع الطلبة الذين يواجهون صعوبات في فهم املواد الدراسية 

فاطمة الفضلي : نساعد ذوى االحتياجات الخاصة في كل امورهم الجامعية 

د. صديقة حسني : نتعامل بسرية تامة مع كل استشاراتنا النفسية املقدمة للطلبة 

دعاء التقي : نقوم بتقديم االستشارة والنصائح لذوى املعدل التراكمي املنخفض 

قسم  مراقب  مع  البداية  في  التقينا 
التي  دعنا  باسمه  السيدة  الطالب   نجاح 
الطالب  نجاح  مركز  عن  عرضا  لنا  قدمت 

Student Success Center  وقالت:  
خدمات  يقدم  الطالب  نجاح  مركز  أن 
يستفيد  الجامعة  مستوى  على  مختلفة 
ومهمته  الجامعيين  الطلبة  منها 
في  النجاح  لتحقيق  تهيئتهم  األساسية 
دروس  الخدمات  هذه  تشمل  الجامعة، 
التقوية، تقديم االرشاد والدعم األكاديمي، 
التدريب  أكاديميا،  الطالب  تقدم  متابعة 
للمؤتمرات،  التحضير  مهارات  على 
يتعلق  ما  وكل  أكاديمية  عمل  ورشات 

 . بها
أهدافه  يحقق  المركز  أن  وأضافت 
متخصص،  عمل  فريق  لديه  أن  حيث 
ونفسيين  اجتماعيين  اخصائيين  من 
وإن  مؤهلين،  ومدرسين  وأكاديميين 
يعملون  المختصين  هؤالء  جميع 
المختص  الجامعة  فريق  مع  بالتعاون 
الطلبة  شؤون  عميد  اشراف  وتحت 
ما  كل  تقديم  على  ويعمل  الكاظمي  د.رغد 
في  نجاحهم  من  للتأكد  الطلبة  يحتاجه 

لجامعة. ا
هذه  على  الضوء  نلقي  وسوف 

حدة: على  كل  الخدمات 

األكاديمية  االستشارات  وحدة   -1
: اآلتي  وتضم 

يوفر  وفيها  أكاديمية  استشارة   •
الفردية  االستشارية  خدماته  المركز 
يجدون  الذين  للطلبة  والجماعية 
يقوم  حيث  تخصصاتهم،  في  صعوبة 
يرغبون  فيما  بمساعدتهم  االخصائيين 
المناسبة  المواد  انتقاء  وفي  دراسته،  في 

أكاديميا. تحقيقه  يتمنون  ما  وكل 

األكاديمية  االستشارة  برنامج   •
الطلبة  بعض  فيه  ويعمل  الطالبي 
تحت  أكاديميين  كمستشارين  المميزين 
بمساعدة  يقومون  حيث  المركز  اشراف 
التي  الصعوبات  في  الطلبة  باقي 

الجامعة. في  تواجههم 

التحفظ: برنامج  خدمات   -2
مساعدة  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف 
ويحتاجون  أكاديميا  المتعثرين  الطلبة 
فردية،  أكاديمية  ومتابعة  توجيه  إلى 
ومنسقه  البرنامج  مستشاري  يتعاون 
يواجهون  الذين  الطلبة  مساعدة  في 

وضع  تم  ولقد  فصولهم.  في  صعوبات 
المدرسين  لينبه  مبكر  انذار  برنامج 
المحتاجين  الطلبة  ارسال  ضرورة  الى 
المركز،  إلى  أكاديمي  ودعم  مساعدة  إلى 
المركزة  األكاديمية  الخطط  ووضع 
إن  المتعثرين،  الطلبة  هؤالء  لمساندة 
التقدم  ضمان  هو  البرنامج  هذا  أهداف 
خالل  للطلبة  األكاديمي  والنجاح 

. الجامعة  في  وجودهم 

وتضم: التعليم  خدمات   -3
تقوية دروس  اعطاء   •

يقدمها  اضافية  خدمة  التقوية،  دروس 
المواد  مختلف  في  الطلبة  لجميع  المركز 
أي  أو  االنجليزية  اللغة  كالرياضيات، 
بعض  يقوم  حيث  أخرى.   أساسية  مواد 
بمساعدة  والمدربين  المتفوقين  الطلبة 
المواد. هذه  واستيعاب  فهم  على  زمالئهم 

المركز عمل  ورشات   •
مع  بالتنسيق  المركز  يقوم 
عمل  ورشات  تحضير  في  المختصين 
أكاديمية  بمهارات  تتعلق  السنة  خالل 
معرض  عام  كل  يقام  كما  واجتماعية. 
التي  المواد  على  للتعرف  الطلبة  يحضره 

توعية  حملة  وينظم  الجامعة  في  تدرس 
يقدمها  التي  الخدمات  بها  يستعرض 
على  الطلبة  يساعد  ما  وكل  المركز  هذا 
والتواصل  األكاديمية  المعلومات  تلقي 

الجامعة. في  والعاملين  الطلبة  باقي  مع 

وتضم: الشخصي  لدعم  ا   -4
استشارية خدمات   •

المركز  في  متميزين  اخصائيين  يقدم 
لجميع  شخصية  استشارية  خدمات 
يواجه  أن  الطبيعي  من  أنه  حيث  الطلبة، 
خالل  المختلفة  العقبات  من  كثير  الطلبة 
نفسية  أكاديمية،  سواء  الجامعية  حياتهم 
إن دور هؤالء االخصائيين  اجتماعية.   أو 
الى  يحتاجون  الذين  الطلبة  توجيه  هو 
تنظيم  إلى  باالضافة  شخصية،  استشارة 
االداري  باالضطراب  تتعلق  عمل  ورشات 

وأكثر. النسخ  ومهارت 

الخاصة االحتياجات  لذوي  خدمات   •
ومدير  االخصائي  البرنامج  هذا  يدير 
ذوي  للطلبة  مساعدة  يوفر  حيث  المركز. 
رسميا  المسجلين  الخاصة  االحتياجات 
نوع  إلى  يحتاجون  والذين  الجامعة  لدى 

المساعدة. من  خاص 

بيريهان  األكاديمية  المرشدة  ومع 
قالت: التي  الطناني 

الطلبة  بإرشاد  يبدأ  عملنا  أن   
 45-0 بين  وحدات  على  الحاصلين 
النقطتين.  فوق  تراكمي  معدل  و  وحدة 
الدراسية  الخطة  طريق  عن  االرشاد  يتم 
واالقسام  الكليات  قبل  من  الموضوعة 
الدراسية  والخطة  الجامعة.  في  الدراسية 
المعلومات.  و  المهارات  بين  مقسمة  تكون 

باللغة  متعلقة  تكون  المهارات  ومواد 
والمعلومات  المعلوماتية،  و  االنجليزية 
وعلم  والفلسفة  بالتاريخ  متعلقة  تكون 
و  واالقتصاد  االجتماع  وعلم  النفس 
االنسانية  والمواد  التاريخ.  و  الجغرافيا 
والموسيقى  والفن  باللغات  تتعلق 

والمسرح.  والتمثيل 
التخصصات  اغلب  أن  وأشارت 
مواد   4 تتطلب  االدارة  كتخصصات 

علوم.  و1  رياضيات   3 العلوم:  من 
االنجليزي  كاالدب  االدبية  التخصصات 
حتى   . علوم  و3  رياضيات  مادة  تتطلب 
طلبة  بتعين  نقوم  اكثر  الطلبة  ثقة  نكسب 
تحصيلهم  و  معدالتهم  حسب  متفوقين 
بهذه  ليساعدونا  وتدريبهم  العلمي 

. لمهمة ا
بنهاية  االكاديمي  االرشاد  ويكون 
التحضير  يبدأ  و  دراسي،  فصل  كل 

الطلبة  أن  علما  المقبل.  الدراسي  للفصل 
سائر  لمساعدة  موجودين  الموظفين 
استفسار،  اي  عن  االجابة  و  الطلبة 
مذكرة  بتحضير  نقوم  فصل  كل  وبنهاية 
للفصل  لتجهيزهم  التمهيدي،  لطلبة 
القيام  و  صفوفهم  بزيارة  ونقوم  القادم 
االرشاد  توفير  و  الدراسية  الخطة  بشرح 

االكاديمي.

دعاء  االكاديمي  األداء  أخصائية  أما 
فقالت: التقي 

الطلبة  لمساعدة  موجودين  أننا 
نحن   .2 من  اقل  التراكمي  المعدل  ذوي 
نقوم  اشخاص،  ثالثة  من  مكون  فريق 
االستشارة  بتقديم  ونقوم  ذاته.  بالعمل 

االقل  التراكمي  المعدل  لذوي  النصائح  و 
وكيفية  المواد  تسجيل  حيث  من   2 من 
بناًء  التراكمي،  المعدل  ورفع  تعديل 
المراقبة  تحت  كانوا  سواء  وضعهم  على 
بعد  ثاٍن.  او  اول  انذار  على  حاصلين  او 
من  للطرد  الطالب  يتعرض  الثاني  االنذار 

تحت  التراكمي  المعدل  لتدني  الجامعة 
به. المسموح 

بمساعدة  ايضا  نقوم  أننا  وأضافت 
كوسيط  نكون  و  األساتذه  مع  الطالب 
مريض  الطلبة  احد  كان  حال  في  بينهم، 
نقدمها  و  معينة  ظروف  من  يعاني  او 

ان  الصالحية  لدينا  ليس   . اثباتات  مع 
او  الطالب  معدل  رفع  دكتور  اي  من  نطلب 
الطالب  معدل  يرتفع  حين  عالمته.  زيادة 
االستشارة  لفريق  يتحول  النقطتين،  فوق 

االكاديمية.

نقدم  الميداني  التحقيق  هذا  في   
للعلوم  الخليج  جامعة  في  مهما  مركزا 
مايقدمه  على  لنتعرف  والتكنولوجيا  
الدارسين  للطلبة  النجاح  لتحقيق 
أنه  يقدمها  الذي  والخدمات  بالجامعة 
خدمات  يقدم  الذي  الطالب  نجاح  مركز 

يستفيد  الجامعة  مستوى  على  مختلفة 
األساسية  ومهمته  الجامعيين  الطلبة  منها 
دراستهم  في  النجاح  لتحقيق  تهيئتهم 
متخصص  فريق  من  لديه  بما  الجامعية 
ونفسيين  اجتماعيين  أخصائيين  من 
كلهم  مؤهلين  ومدرسين  واكاديميين 

كل  االكبرلتقديم  هدفهم  لتحقيق  يعملون 
في  نجاحهم  من  للتأكد  الطلبه  مايحتاجه 
النجاح  مركز  فريق  مع  الجامعية،  دراستهم 

التالي  النحو  على  اللقاءات  كانت 

د. رغد الكازمي

 باسمة دعنا

بيريهان الطناني

دعاء التقي
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نعمل وفق نظام متكامل  لتحقيق النجاح في الجامعة

بيريهان الطناني : يتم اإلرشاد وفق الخطة الدراسية املوضوعة من قبل الكليات واالقسام الدراسية 

دعاء الدري : نساعد جميع الطلبة الذين يواجهون صعوبات في فهم املواد الدراسية 

فاطمة الفضلي : نساعد ذوى االحتياجات الخاصة في كل امورهم الجامعية 

د. صديقة حسني : نتعامل بسرية تامة مع كل استشاراتنا النفسية املقدمة للطلبة 

وحدة  اخصائية  الدري  دعاء  أما 
فقالت: بالمركز  التقوية 

التعليمي  الدعم  خدمات  في   نحن 
الجامعة  طلبة  جميع  مساعدة  على  نعمل 
المواد  فهم  في  صعوبات  يواجهون  الذين 
وراء  الرئيسي  السبب  معرفة  و  الدراسية. 
للطلبة  خدمات  تقديم  ثم  ومن  الفهم  عدم 
- تعليم  تختلف ما بين دروس خصوصية 

أكاديمية.  عمل  ورش   - إضافي 
األكاديمي  البرنامج  أن  الدري  وأشارت 
يعلم  مركز  ألي  الفقري  العامود  يكون 
طرق  ويقدم  الخصوصية  الدروس 
الخصوصية  الدروس  عن  مخلتفة 
للعلوم  الخليج  جامعة  لطلبة  المجانية 

الدروس  بهذه  يقوم  ومن  والتكنولوجيا، 
تزيد  التي  الخليج   جامعة  من  طلبة  هم 
فوق  ما  و  نقاط   3 من  التراكمية  معدالتهم 
المواد  في  زمالئهم  بمساعدة  يقومون  و 
ما  معدل  على  فيها  حصلو  التي  الدراسية 
جدول  بعمل  ذلك  و   ،-B / B+/ A/A بين 
طريق  عن  الطلبة  على  يوزع  لهم  ثابت 
ووظيفة  دراسي.  فصل  كل  بداية  االيميل 
ومساعدة  تسهيل  هي  األساسية   tutor
فيها  يجدون  التي  المواد  لفهم  الطلبة 
معتمدعلى  الطالب  يصبح  ان  الى  صعوبة 
 
ً
وأيضا المادة  واستيعاب  فهم  في  نفسه 

الدراسية. الواجبات  لفهم  مساعدتهم 
الساعة  من  يبدأ  التدريس  أن  وأشارت 

مع  تتناسب  مواعيد  طريق  اوعن   3  -  ٩
وهذا  زمانا  و  مكانا   tutor و  الطالب   
الحصول  على  الطلبة   يساعد  البرنامج 
إضافة    على  عالوة  اعلى  درجات  على 
مع  جديدة  صداقات  و  عالقات  وبناء 

بالجامعة.  الطلبة  من  أقرانهم 
  SI الــ    وأن برنامج 

دكتور  مع  باإلتفاق  يكون  برنامج  فهو 
الى مركز نجاح  بتقديم طلب  يقوم  المادة، 
الدكتور  مساعد يساعد  لتعين  الطالب 
بناء  إضافية  محاضرات  عمل  طريق  عن 
الطلبة  تناسب  التى  المواعيد  على 
في  بالمساعدة  يقوم  الذي  والمساعد 
بتعيين  كقسم  نقوم  المادة،  ثم  تدريس 

ويكون  الدكتور  مساعدة  يستطيع  من 
البرنامج  هذا  ويكون  محاضرته،  خالل 
من  لها  مساعد  تعين  يتم  لم  التي  للمواد 

الجامعة. قبل 
األكاديمي: العمل  ورش  أما  وأضافت 

التحقوا  الذين  الطلبة  لمعظم  فهي 
لديهم  يكون  الثانوية  وال  بعد  بالجامعة 
النقاط  كتابة  بكيفية  معرفة  او  القدرة 
الوقت  تنظيم  او  المحاضرة  في  المهمة 
الطلبة  مع  الجامعة  في  التعامل  حتى  او 
العمل  ورش  خالل  فمن  األساتذة.  او 
كل  عن  معلومات  بتقديم  أقوم  األسبوعية 

فقط.  واحدة  من خالل ساعة  ذلك 

الفضلي  فاطمة  مع  التالي  لقائنا  و   
ذوي  عن  والمسؤولة  الخدمات   منسقة 
نجاح  مركز  في  الخاصة  اإلحتياجات 

قالت: التي  الطالب  
اإلحتياجات  تم تعيني في شؤون ذوي 
واصبحت  قصيرة.  فترة  منذ  الخاصة 
وعدد  تعينت.  ان  منذ  عنهم  مسؤولة 

ليس  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  الطلبة 
في  صعوبة  بين  يتراوح  فهو  بكبير، 

جسدية.  واعاقات  التعلم 
مع  الطلبة  بتسجيل  نقوم  أننا  وأشارت 
اعاقاتهم  تثبت  التي  الوثائق  تقديمهم 
بتقديم  ونساعدهم  حديثة.  تكون  ان  على 
الجامعة  في  يمتحنون  عندما  خدماتنا 

امتحاناتهم  حل  في  صعوبة  واجهوا  واذا 
 ، الفصل  في  مالحظات  تدوين  او 
أثناء  للمساعدة  طالب  بتعيين  نقوم 
االمتحان  حل  مدة  وتمديد  المحاضرة 
بسرية،  معهم  بالتعامل  نقوم  كما  لهم. 
الطالب  مستندات  بتعريض  نقوم  وال 

للمدرسين.  حتى  للكشف، 

لالستشارة  الطالب  احتاج  حال  وفي 
الدكتورة  مع  التعاون  فيتم  النفسية، 
بالجامعة  النفسية  األخصائية  ِصَديقة 
يقوم  و  االمور،  اولياء  بمقابلة  اقوم  ثم 
و  الطلبة  ألداء  تقرير  بطلب  بعضهم 

الغياب.  و  والحضور  العلمي  التحصيل 

نجاح  مركز  في  جولتنا  ختام  وفي   -
االستشارات   وحدة  الى  ذهبنا   الطالب 
 2012 مارس  شهر  في  تأسست  والذي 
الطالب.  نجاح  لمركز  مساندة  كوحدة 
صديقة  د.  النفسية  المستشارة  وتديره 
في  الدكتوراه  درجة  تحمل  والتي  حسين 
طويلة  خبرة  ولها  السريري  النفس  علم 
والعالج  النفسية  االستشارات  مجال  في 
جامعة  ومثلت  والبالغين  لالطفال 
للمرة  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
األمريكية،  النفس  علم  جمعية  في  األولى 
العالمية  المتحدثة  كانت  أنها  كما 
يخص  فيما  الكويت  من  الوحيدة 
النشاط  وفرط  اإلنتباه  نقص  إضطرابات 
من  الشخصية.  واإلضطرابات   ، للبالغين 

.2013 7 مارس   3 إلى 
المؤتمر  في  الجامعة  مثلت  كما 
 2 إلى   1 من  دبي  في  النفس  لعلم  الدولي 

.2013 نوفمبر 
ونشرت   .  APA مجلة  في  كتابات  ولها 
بعنوان  تايمز  أرب  جريدة  في  مقالة  لها 
نوفمبر    11 في  عالمية  أفة  األسري  العنف 
 ٨ في  الراي  جريدة  في  ومقالة   .2013

.2014 مارس 
وحدة  على  لتعرفنا  بها  التقينا 

قالت: التي  النفسية  االستشارات 
المشورة  خدمات  تقدم  الوحدة 
المرحلة  طالب  لجميع  الشخصية 
محترفين  مستشارين  قبل  من  الجامعية 
ممن  الطالب  أن  كما  ومتخصصين. 
حياتهم  خالل  العقبات  من   

َ
أيا يواجهون 

بالجانب  المتعلقة  تلك  مثل  الجامعية 
أو  الداخلية  أوالمخاوف  األكاديمي، 
اجتماعية  عوامل  عن  الناتجة  تلك 
هو  المستشار  دور  فيكون  األخرى. 
مثل  على  التغلب  على  الطالب  مساعدة 
النفسية،  أو  العاطفية  االضطرابات  تلك 
األكاديمية  أهدافهم  إلى  والوصول 
حياتهم  وتطوير  المختلفة  والشخصية 
عمل  ورش  نقدم  كما  ومهاراتهم.  ككل  

العقلية  بالصحة  تتعلق  موضوعات  حول 
وغيرها. التعامل  ومهارات  التوتر  وإدارة 

الدكتورة صديقة حسين نحن في  وأضافت 
وحدة اإلرشاد الفردي والجماعي نقوم باآلتي :

القصير  المدى  على  استشارات  نقدم   -
لمسائل مثل : 

على  التعرف  الوحدة،  االكتئاب،  القلق،   -
الوقت،  إدارة  التوتر،  في  التحكم  الهوية، 
والكحول،  المخدرات  تعاطي  األكل،  إضطرابات 
الحزن  العالقات،  مشاكل  اإلساءة،  االستغالل، 
الجنسي،  التوجه  األسري،  التوتر  والخسارة، 

تنمية الذات وغيرها.
من  بأنواع  المصابين  الطالب  مساعدة   -
األمراض النفسية التي تم تشخصيها كأمراض 
تتطلب عالج طويل األمد وإحالتهم إلى جهات –

خارج الحرم الجامعي- لمساعدتهم في التركيز 
على تحقيق أهداف محددة خالل فترات زمنية 
التركيز على أهدافهم وما يواجههم  معينة مع 

من أزمات.
- التدخل في معالجة األزمات.

الكلية  واألحالة  التقييم  خدمات  تقديم   -
الذين  للطالب  المختلفة  للجهات  والجزئية 
يعانون من مشكالت تخرج عن نطاق الخدمات 

التي يقدمها المركز.
- تقديم استشارات الصحة العقلية، التعليم، 
وبرامج توعوية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس 

والعاملين في الجامعة.
من  لكل  والمعلومات  المشورة  تقديم   -

الطالب والعاملين وأولياء األمور واإلدارة.
التي  التعامل  وتقنيات  مهارات  تقديم   -
األكاديمية  حياته  في  الطالب  يحتاجها 

والعملية في المستقبل.
- تقديم ورش عمل حول موضوعات تتعلق 

بالصحة العقلية للطالب والعاملين.

على  الطالب  بتدريب  نقوم  أننا  وأشارت 
تقنيات االسترخاء:

فاألسترخاء االنعكاسسي العضلي المتقدم 
أو  نفسية  مشاكل  يواجهون  ممن  للطالب  مهم 

عاطفية أما أن يتم توجيههم من قبل منسقون 
فقط  ويكون  أبائهم.  بواسطة  أو  ومدربون 
لهم  من  هم  الجامعة  في  المسجلين  الطالب 
من  واإلرشاد  المساعدة  وتلقي  طلب  في  الحق 
وأفراد  األمور  أولياء  دعوة  يتم  وكذلك  المركز، 
جلسات  بعض  لحضور  الطلبة  عائالت  من 
في  الجامعة  طلبة  من  أبنائهم  مع  األستشارة 
حال الحاجة لمثل هذا التواجد ولمحاولة إفادة 

الطالب بأي طريقة ممكنة. 
الجامعة  في  المسجل  للطالب  يكون  كما 
الحق في طلب خدمات المساعدة أو االستشارة 
ويساعده  المركز،  يقدمها  التي  النفسية 
المستشار أو األختصاصي النفسي في التعرف 
أن  الممكن  من  التي  األجتماعية  المصادر  على 

تتوافق مع حاجته/حاجتها.
الخدمات  أمثلة  من  أن  د.صديقة  وبينت 
األمد  طويل  تعامل  تتطلب  التي  االستشارية 
تلك  ومتعددة  متتالية  أسبوعية  وجلسات 
تتطلب  التي  األكل  بإضطرابات  المتعلقة 
السيطرة عليها تدخل دوائي مكثف أو مساعدة 
مختص في التغذية، وكذلك التعافي من تعاطي 
التأهيل  وإعادة  والعالج  والمخدرات،  الكحول 
تتطلب  والتي  المشابة  المشاكل  من  وغيرها 
االختصاصي  يحددها  كما  مكثف  تدخل 

النفسي وعميد شؤون الطلبة .
حال  في  فقط  القاعدة  هذه  خرق  النفسي 
بما  بمكان  الخطورة  من  الطالب  حالة  كانت 

يجعله ذات ميول إليذاء نفسه أو األخرين .
جهات  إلى  الطالب  إحالة  يتم  وقالت: 
تقييم  على  للحصول  رسمية  إختصاص 
من  يعاني  الطالب  كان  ما  إذا  لحالته  رسمي 
المتكرر،  الغياب  مثل  التالية  الحاالت  من  أيا 
التحدي  المتسرع،  السلوك  العدواني،  السلوك 
أعضاء  احترام  عدم  الصف،  داخل  واإلضطراب 
بالجامعة،  السلطات  من  أي  أو  التدريس  هيئة 
المضطرب والقلق من اإلختبارات، نقص  اإلداء 
الثقة في النفس، اإلضراب وتغيير الرأي بسرعة، 
االنتظام  عدم  المتكررة،  المرضية  اإلجازات 
على  عالوة  االكاديمية،  مشاريعهم  إنجاز  في 

األعراض النفسية.

أوأعضاء هيئة  العاملين  كما يمكن ألي من 
بخصوص  الوحدة  مع  التواصل  التدريس 
بعد  الطالب  يواجهها  التي  المشكالت  من   

ً
أيا

على  المختص،  الطالب  موافقة  على  الحصول 
أنه توثق كل خطوة يتم القيام بها وفي جميع 
يسجل  وما  االستشارة  جلسات  تظل  األحوال 
وتحفظ  سرية  ومالحظات  معلومات  من  بها 

بمعرفة الوحدة. 
د.صديقة  النفسية  االخصائية  ووواصلت 
فجميع  ذلك  على  عالوة  قائله  حديثها  حسين 
المحادثات التي تتم بين المختصين في المركز 
من خالل  الخدمة سواء  له  قدم 

ً
ت الذي  والطالب 

الملف  في  تدرج  الهاتف  أو  اإللكتروني  البريد 
اإلستشاري للطالب ويتم االحتفاظ بها بسرية 

تامة في الوحدة.
ويتم االنتهاء من تقرير التقدم الخاص بحالة 
االستشارة  تقديم  من  ساعة   24 بعد  طالب  أي 
تقرير  ويحتوي  للطالب  النفسية  المساعدة  أو 
الشخصية  المالحظات  كل  على  هذا  التقدم 
التي  المساعدة  لحجم  وتقييم  والموضوعية، 
يحتاجها الطالب، والخطة المستقبلية المتوقع 

أن تحتاجها حالة الطالب.
وكذلك توثيق الحاالت أو التحديثات الطارئة 
فيها  )بما  الطارئة  االستشارية  والخدمات 
االستشارات بجميع الوسائل الطارئة كالهاتف 
النقال(  وذلك فيما بعد ساعات العمل بالجامعة 
 ،  

َ
وهذه الخدمة سوف يتم اإلنتهاء منها قريبا

التطور”  “مالحظة  نموذج  فيها  وسيستخدم 
ويتم االحتفاظ باألصل في ملف الطالب.

األخالقية  المعايير  أن  د.صديقة  وأكدت 
ويتم  األهمية  غاية  في  أمور  هما  والسرية 
في  مشروط  غير  وبشكل  دائما  بها  اإللتزام 
عدا  فيما    – أنه  يعني  وهذا  الحاالت  جميع 
حاالت نادرة جدا ً- ويتم االحتفاظ بسرية كافة 
جلسة  خالل  بها  اإلدالء  يتم  التي  المعلومات 

المشورة 
ويحق  المركز.  خارج  مشاركتها  يتم  وال 

للمستشارأواالختصاصي

دعاء الدري

فاطمة الفضلي

د. صديقة حسين
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اقيمت في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

ندوة حول القيادة قدمها البروفسور غسان عواد
جامعة  في  الماجستير  برنامج  نظم 

ندوة  والتكنولوجيا  للعولم  الخليج 

أم  يولدون  هل  “القياديين  بعنوان 

يصنعون” قدمها البروفسور غسان عواد 

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية.

المتميز  بالطرح  الندوة  تميزت 

اهتمام  جذب  الذي  عواد  للبروفسور 

الشيق  موضوعها  وأن  السيما  الحضور، 

اهتمام  يحتل  موضوع  هو  القيادة  حول 

الكثير من الناس. إذ عزز طرح البروفسور 

القيادة  لمفهوم  الحضور  فهم  من 

األفكار  من  العديد  لمعلوماتهم  وأضاف 

والخصائص المتعلقة بالقيادة.

خالل  عواد  البروفسور  ضرب  كما 

والتجارب  األمثلة  من  عدد  الندوة 

مما  وعالمين  محلين  لقياديين  المتميزة 

مع  الحضور  تفاعل  وزاد من  الندوة  اثرى 

موضوعها.

حضرها  إذ  كبيرا  نجاح  الندوة  القت 

البروفسور دونالد بيتس رئيس الجامعة 

وأكثر من 120 من طلبة برنامج الماجستير 

وعدد من طلبة الجامعة , الذين استفادوا 

من موضوع الندوة لما تناولته من شرح 

لالفكار والنظريات التي يتبعها القياديين 

أجواء  على  مميز  تجاوب  اضفى  مما 

الندوة.

مع  الحضور  تفاعل  ذلك  على  عالوة 

من  العديد  طرح  وتم  الندوة  موضوع 

حول  تساؤالت  أبرزها  من  كان  األسئلة 

مؤهالت وصفات القائد الجيد وغيرها من 

األسئلة المتميزة حول موضوع الندوة.

فيلم  عرض  تم  الندوة  نهاية  وفي 

إضافة  وتعريفها  القيادة  عن  تسجيلي 

من  القياديين  الصور ألشهر  من  إلى عدد 

حول العالم، وكان قد سبق ذلك استخالص 

كان  إذا  ما  وهو  الندوة  لعنوان  اجابة 

األجابة  وكانت  يصنع  أم  يولد  القياديي 

كذلك  تولد  قد  القيادية  الشخصيات  أن 

الظروف  من  القيادة  صفات  تكتسب  او 

كالقول  أو  كاليهما  أو  بها  المحيطة 

“أن  بالنشيرد  كينيث  لألديب  الشهير 

على  التأثير  هو  الناجحة  القيادة  مفتاح 

األخرين وليس فرض السيطرة عليهم”.

محاضرة في جامعة الخليج حول مسابقة كتابة الحاالت الدراسية

جانب من الحضور

د.عسان عواد في الندوة

الحضور في الندوة

حضور كثيف

المستشار ليندا فريسلر

د. راميس رامشاندران والمستشارة ليندا والسيد ناصر الدوسريناصر الدوسري في المحاضرة

للعلوم  الخليج  جامعة  استضافت 
والتكنولوجيا 3 مدراء تنفيذيين من شركة 
خصصت  محاضرة  في  جلوبال،  اي  إم 
المتخصصة”،  “المواضيع  مادة  لطلبة 
ومادة  األعمال،  إدارة  ماجستير  وطلبة 
الضيوف  قام  حيث  اإلداري،  التواصل 
يقوم  أن  بهدف  دراسية  حاالت   4 بتقديم 

الطلبة بدراستها وتطويرها.
من  كل  حضور  المحاضرة  وشهدت 
الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور راميش 
ليندا  القانونية  والمسشارة  رامشاندران، 
للشركة  االستراتيجي  والمدير  فريسلر، 
بشرح  قاموا  والذين  الدوسري،  ناصر 
والرد  الدراسية  الحاالت  لتفاصيل  شامل 

على األسئلة المختلفة للطلبة. 
الحالي  الفصل  خالل  الطلبة  وسيعمل 
الدراسات حول شركة  على إعداد عدد من 
لجانب  ستتطرق  والتي  جلوبال«  اي  »إم 
والتمويل  البشرية،  والموارد  المبيعات، 
سيتم  المقبل  مايو  شهر  وخالل  واإلدارة، 
خالل  من  المشاركة،  األعمال  أفضل  أخذ 

لجنة تحكيم مخصصة.
بالمركز  الفائز  الفريق  يحصل  وسوف 
االول على 10000 دوالر أمريكي باإلضافة 
بالنسبة  أما  دبي؛  إلى  فاخرة  رحلة  إلى 
 5000 على  يحصل  سوف  الثاني  للمركز 

دوالر، والمركز الثالث سيحصل على 2500 
دوالر. جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام 
من  برعاية  التوالي  على  الثانية  للمرة 
شركة MEGlobal حيث يتم تدريب الطالب 
قسم  رئيس  هايز  جون  الدكتور  قبل  من 

إدارة األعمال في جامعة الخليج.
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واإلعالم  العامة  العالقات  إدارة  أقامت 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  بجامعة 
وبحضور رئيس الجامعة البروفيسور دونالد 
البروفيسورغسان  الرئيس  ونائب  بيتس 
واالداريين  التدريس  هيئة  وأعضاء  عواد 
أسرة  أجتمعت  العاملين  وكافة  والموظفين 
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في جو 
عائلي جميل  وقضوا يوما ربيعيا ممتع في 

بر الكويت.
بيتس  دونالد  البروفيسور  اليوم  أستهل 
فيا  حيا  ترحيبية  بكلمة  الجامعة  رئيس 
الحضور وآسرهم على الحضور وقضاء هذا 
اليوم العائلي الذي يعزز العالقات اآلسرية بين 

االخوي  الترابط  ويزيد  للجامعة  المنتسبين 
فيما بين كافة العاملين في الجامعة.

وأضاف أن الجامعة حريصة دائما على أن 
يكون العاملين لديها يعملون في من التآخي 
والترابط اآلسري الن ذلك يعزز من اإلنتاجية 
الذي  والتناغم  التفاهم  من  جو  في  والعمل 
بشكل  اعمالهم  إنجاز  في  أفضلية  يمنحهم 
ينعكس ايجابا على تقدم أعمالهم وتطورها 
الجامعة  وهذا مانحرص عليه، ودعي رئيس 
الذي  بالشكل  يومهم  لممارسة  الحضور 
يريدونه ففي المخيم كما ترون وفرنا للجميع 
كل احتياجاته وتمني ان يقضوا يوا ممتعا في 

هذا اليوم الجميل.

في  هواياتهم  لممارسة  الجميع  وأنطلق 
الساحات المخصصة لاللعاب الرياضية من 
والعاب  طاولة  وتنس  طائرة  وكرة  قدم  كرة 
الذي  الغذاء  لتناول  الجميع  ودعى  االطفال، 
الغداء دعي  جهز خصيصا للحضور وبعد 
االرقام  على  الجوائز  على  للسحب  الجميع 
قيمة  جوائز  ووزعت  الساحر  فترة  وقدمت 
على االطفال الحاضرين، وانتهى اليوم وسط 
اليوم على  أجواء آسرية انعكست في نهاية 
كافة  بين  اكثر  وتعارف  تقاؤب  من  الجميع 

العاملين بالجامعة.

عائلة GUST   قضوا يوما ربيعيا في بر الكويت

د. جديون وعائلتهد. ميلر وأوالدهغادة الياسين وعائلتها في المخيم

أحد الضيوف

رئيس الجامعة ونائبه يتوسطان عنود وجوان ونور

د. فهد السميط وجمع من األصدقاء

مجاهد عابدين يسلم سهير مكحل جائزتها

عائلة جامعيةد. دونالد بيتس ود. غسان عواد جيهان وسهير وعائلتهماجمع من الحضورخالد وأصدقائه

رشا الطيراوي وفتحية الرفاعي وعائلتها عائلة من أسرة الجامعةوجيه حامدحرم د. لؤي وصديقتها

وليما عبد الواحد وزوجهامحمد الشاعر وأسرتهوسيم الحسن وأصدقائه عائله مشاركه
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جامعة الخليج استقبلت 35 مدرسة ثانوية باليوم املفتوح في احتفالية مميزة

الطالبات بالجامعة

تكريم جاسم يعقوب

د.الكاظمي تتوسط جاسم يعقوب وفيصل الدخيل

طالبات الثانوية يتناولون الغداء

عفاف الرخيص وبدرية الكندري وعنود الهاشم

الفرقة الموسيقية

جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وانوار الصباح

جاسم يعقوب ومي االبراهيم

د.ضياء الوزان وسهام شراره

استقبلت   ، مميزة  احتفالية  أجواء  في 
والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة 
لطلبة  خصص  الذي  المفتوح  اليوم  في 
الجامعة  على  للتعرف  الثانوية  المدارس 
وما تقدمه من خدمات مختلفة، وقد حظي 
قبل  من  كبيرة  طالبية  بمشاركة  اليوم  
ما  عددها  بلغ  والتي  المشاركة  المدارس 
المدارس  مختلف  من  مدرسة   35 يقارب 
في الكويت، ووجد الطلبة فرصة مهمة في 
من  عدد  خالل  من  الجامعة  على  التعرف 
الجوالت في أروقة الحرم الجامعي، والتنقل 
أشرفت  الذي  المفتوح  المعرض  بين 
أقسامها  بمختلف  الجامعية  اإلدارة  عليه 
بالتعاون مع األندية الطالبية التي تنوعت 

في اختصاصاتها واهتماماتها.

حيوية  الجامعي  الحرم  شهد  وقد 
قسم  قبل  من  مشاركة  ظل  في  ونشاط، 
الذين  بالطلبة  ممثال  والموسيقى  الرسم 
عرضوا إبداعاتهم المختلفة أمام الحضور، 
الرياضي  الحضور  من  اليوم  يخل  ولم 
الالعبين  قبل  من  الرياضية  والمشاركة 
الدخيل  فيصل  الملك  السابقين  الدوليين 
والمرعب جاسم يعقوب، وقد حظي طالب 
الثانوية بأجواء رياضية مميزة  وطالبات 
عليها  أشرف  والترفيه  بالمرح  امتزجت 

القسم الرياضي في الجامعة.
جامعة  رئيس  أكد  الصدد،  وبهذا 
الدكتور  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
دونالد بيتس على أهمية تنظيم مثل هذا 
للتعرف  الثانوية  لطلبة  المفتوح  اليوم 

التي  المختلفة  والخدمات  الجامعة  على 
الطلبة  تعرف  أهمية  إلى  مشيرا   ، تقدمها 
على البرامج األكاديمية التي تتميز جامعة 
بطرحها  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
وإصرار  بحماس  ذاته  الوقت  في  مشيدا   ،
وهذا  الجامعة  على  التعرف  على  الطلبة 
ليصيغوا  الشديد  حرصهم  على  يدل 
ألنفسهم مستقبال طموحا. ولفت د. بيتس 
إلى تأسيس  الجامعة تطمح قريبا  أن  إلى 
التخصصات  عدد  وزيادة  للهندسة  كلية 
فيها، مشيرا إلى أن هذا يأتي بهدف مواكبة 
تطورات العصر وسد حاجات سوق العمل 

المختلفة. 
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة 
للشؤون األكاديمية الدكتورغسان عواد أن 

في  مهما  يوما  يمثل  المفتوح  اليوم  هذا 
تاريخ الجامعة، التي أرتأت أن تنفرد بهذه 
الفكرة في استقبال طلبة الثانوية في أروقة 
الحرم ، فمثل هذه الفرصة تمثل لحظة جدا 
يسعى  الذي  الطالب  مسيرة  في  ضرورية 
التعليم  في  العلمية  طموحاته  بلوغ  إلى 
الجامعي ، مشيرا إلى أن هذا اليوم يساهم 
مسارهم  تحديد  في  الطلبة  توعية  في 

التعليمي ما بعد الثانوية.
شؤون  عميدة  عبرت  جهتها،  من 
رغد  الدكتورة  الخليج  جامعة  في  الطلبة 
هذا  مثل  بتنظيم  سعادتها  عن  الكاظمي 
أن  مبينة   ، الثانوية  لطلبة  المفتوح  اليوم 
على  اليوم  هذا  خالل  حرصت  الجامعة 
والتي  فيها  األقسام  من  العديد  مشاركة 

وتفانيها  تميزها  في  مشرقة  عالمة  تمثل 
من  اإلداري  الجانب  في  سواء   ، العمل  في 
خالل مكتب الحياة الطالبية ومركز النجاح 
الجامعة،  في  الرياضي  والقسم  الطالبي، 
باألندية  ممثال  الطالبي  الجانب  وحتى 

الطالبية المختلفة، ورابطة الطلبة .
هذه  أن  نأمل  الكاظمي:  د.  وقالت 
الخليج  جامعة  بها  تتمتع  التي  الحيوية 
للعلوم والتكنولوجيا تمنح الطلبة الدافع 
نحو اختيار أفضل مسار لطريقهم العلمي 
مستقبال ، فجامعة الخليج تمثل في الواقع 
بالبيئة  لتميزها  الثاني،  الطالب  بيت 
أكاديمي  الراقية، وسط مجتمع  التعليمية 

مميز من أساتذة وإداريين وطلبة.
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GUST welcomes high school students and families to Open House

GUST Public Relations Department in 
collaboration with all the university de-
partments including organized an Open 
House for all high school students from 
public and private sectors along with 
their families to visit the university, see 
the campus, enjoy the bustling univer-
sity atmosphere, get a tour of the uni-
versity and ask any questions they want 
from any department to help them 
make their decision about their univer-

sity education and experience.
Donald Bates, GUST President and 

Dr. Ghassan Aouad, VP of Academic Af-
fairs and Dr. Sabah Quaddoumi were all 
present throughout the day to welcome 
the students and their families. The stu-
dents got to visit each booth for the 
different departments including: Stu-
dent Success Center, Office of Student 
Life, Athletics, Registration, Admission, 
Student Enrichment Services, MBA and 

Alumni; as well as a lot of the student 
clubs, including: Marketing, English, 
Sports, Anime, IFC, Volunteer, Comput-
er Science and Management. 

The university opened its doors 
to all those interested with an Open 
House from 10am to 6pm, providing 
tours of the university, details about 
registration and the majors available, 
a chance to meet some of the student 
clubs, the opportunity to spend a day 

at the university and see how a typical 
day at GUST looks and feel s like, en-
joy the outdoors with their friends and 
family while learning about the vari-
ous majors offered at GUST and what 
extra-curricular activities would add to 
their educational experience. A setup of 
many GUST student artworks was set up 
in the center of the campus to showcase 
student talent and show GUST support 
for all its students’ talents. Small perfor-

mances from the GUST music students 
were done throughout the day to en-
tertain and give some ambiance to the 
event, along with a group of delicious 
restaurants who joined the event. 

This has been the first of its kind and 
GUST aims to host this Open House a 
couple of times a year for high school 
students to get the opportunity to take 
an inside look at the campus and what 
the university has to offer.
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The GUST Office of Student Life organized 
Environment Week in partnership with the 
Kuwait Society for the Protection of Animals 
and their Habitat )K’S PATH(, that included the 
setup of a mock beach at the center of campus 
with a photo-exhibit of different marine spe-
cies that have been spotted at local beaches to 
attract students to sign up for the Sulaibikhat 
Mangrove Beach Cleanup, which was a grand 
success. 

Mrs. Angelique Bhattacharjie, Director of 
Programs at K’S PATH hosted a seminar enti-
tled ”Saving Kuwait’s Sea Life,“ an audio- vis-
ual interactive presentation on the impact of 
waste marine wildlife in Kuwait.

The Office of Student Life successfully or-

ganized part three of their Environment Day 
activities with a beach clean-up at Sulaibikhat 
Mangrove beach, where they also spotted some 
flamingos. A group of GUST students and staff 
gathered to clean this fragile habitat and were 
able to clear over 1150kgs of terrestrial marine 
waste, mostly plastic, metal and carpet from 
the flamingo habitation. The students teamed 
up in groups of six for an eco-guardian compe-
tition. After two hours of beach cleaning, Team 
6 won a 20KD cash prize for each member to 
encourage student’s effort and hard work. 
Team 5 included: Sarah Sallam, Sulaiman Ab-
ouabdah, Reem Al Nasrallah, Abdulrahman Al 
Hadaaq and Barak Abu Qurais.

GUST OSL organizes Environment Week with K’s PATH

GUST and Yoga Gives organized the first-
ever Kuwait participation in World Yoga Day 
2014 with over 17 people in attendance to 
support Oxfam Deutschland’s humanitarian re-
sponse for Syrian refugees.

Every year on World Yoga Day )WYD(, yoga 
teachers and schools around the world donate 
their time and space to a two hour yoga ses-
sion devoted to human rights. The session is 
held from 11am- 1pm, local time in each time 
zone, which leads to a 24-hour yoga marathon 
around the world. Bringing people worldwide 
together to devote their practice to this impor-
tant cause is a wonderful, spirited celebration 
of yoga. The aim of WYD is to bring as many 
nations as possible together on this project, 
especially countries where human rights viola-
tions are a dominant issue.

This year, WYD 2014, dedicated its efforts 
to support Oxfam’s humanitarian response for 
Syrian refugees. Millions of people have fled 
violence in Syria and are in desperate need of 
shelter, food and water. Oxfam is aiming to 
reach the 650,000 refugees in Lebanon, Jordan 
and inside Syria. 

In more than 90 countries Oxfam works with 
partner organizations to find practical, innova-
tive ways for people to lift themselves out of 
poverty and thrive. When disaster strikes, Ox-
fam saves lives and helps rebuild livelihoods. 
Through campaigning, they support the poor 
to influence local and global decisions that af-
fect them.

GUST organizes first Kuwait participation in World Yoga Day with K’s PATH
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GUST hosts its 4th English Day
GUST was proud to host another 

year’s English Day. It was a day full 
of activities, with the single aim of 
illustrating English as a powerful me-
dium of communication.

English Day evolved from humble 
beginnings into a unique fixture on 
the GUST calendar. It is a day for the 
students and by the students, with a 
helping hand from faculty.

Both students and faculty from 
the English Department of the Col-
lege of Arts and Sciences and the 
Foundation Program Unit combined 
their efforts to create and organize 
this special annual event, in celebra-
tion of English as a global language.

The day began with opening 
speeches by Dr  Donald L. Bates, Pres-
ident of GUST, Dr Ghassan Aouad, 
Vice President for Academic Affairs 
and Dr Piers Smith, Head of English 
Department. They highlighted the 
importance of the event to the uni-
versity, its faculty and students. A 
grand performance by the Kuwait 
English School Orchestra followed, 
thoroughly enjoyed by the audience.

‘It was great to see students so in-
volved from start to finish. Members 

of the English, Media and Volunteer 
Clubs helped organize, promote and 
participated in the event. The larger 
student body, notably the Founda-
tion students, was instrumental as 
an enthusiastic audience. Bravo.’  Dr 
Inan Deniz Erguvan, Culture Commit-
tee Chair.

The day exhibited a well-balanced 
array of activities, featuring; an ex-
citing Quiz Show – in which students 
demonstrated their world knowl-
edge; a Speech Contest and Debate 
to showcase their fine grasp of spo-
ken discourse; a Comedy Hour of 
witty comic films made by students ; 
Drama with our very own thespians, 
)Mohammad Bastaki, Mona Romana, 
Ramzi Ghalioum, Abrar Ebrahim and 
directed by Hamad Al Jenaie( in their 
own creation entitled ”Carnage“ and 
the ever popular Scavenger Hunt, 
and many more entertaining games. 

The Cultural Committee would 
like to give special thanks to our 
sponsors: Boubyan Bank, Pepsi Cola, 
Kuwait and East India Trading Com-
pany. Well done everyone, thanks 
for taking part and making the day 
fun.
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GUST VP Prof. Ghassan Aouad presents a semi-
nar about Leadership

By: Yousef Al-Ayoub
 The ”Leaders: Are they Born 

or Made?“ seminar held at GUST on 
the 9th of March, and organized by the 
GUST MBA, was nothing less than in-
fluential and interesting; Prof. Ghassan 
Aouad is one of the most easy hearted 
and attention-grabbing speakers. His 
seminar was based on ”Leadership“ and 
even though most people would have 
somewhat of an understanding about 
leadership skills and such, Prof. Ghassan 
still managed to put out more intrigu-
ing ideas and points regarding leader-
ship skills. His examples were both from 
his personal experience locally and 
abroad which was easier to relate to 
and understand even when it came to 
the most articulate theories.

 The Seminar was a big suc-
cess as Prof. Donald Bates; GUST Presi-
dent, over 120 MBA students and GUST 
faculty members and staff attended the 
seminar. The attendance was mostly 
MBA students and faculty members 

including GUST President Prof. Donald 
Bates. As much as the amount of ben-
eficial information spilled was mostly 
beneficial for the MBA students, it was 
still very important for the faculty mem-
bers since he was explaining things that 
are beneficial to any existing leader as 
well, and they are our )the students’( 
leaders. Also, the chemistry in the room 
was amazing as everyone from the 
faculty members to the students were 
discussing points together and joining 
in unison to come up with intriguing 
thoughts on whether leaders were born 
or made. Moreover, there were a few 
workshop questions that spiced up the 
conversation and topic at hand and one 
of them was ”What are the qualities of 
a good leader?“ and the list kept grow-
ing and growing from the diverse out-
put the attendees were suggesting.

 At the end of the seminar it 
was concluded that leaders weren’t just 
either born or made solely, but can be 
born, made, or both. It  ended success-

fully with an interesting video about 
leadership, defining leadership quali-
ties, and presenting some photos of 
famous leaders around the world There 
was a quote by Kenneth Blanchard that 
was mentioned which goes ”The key to 
successful leadership is influence, not 
authority,“ and I believe that quote is a 
good base to bring out the best leaders.

 Seminars like these are very 
essential to everyone and GUST should 
be thanked for this; most people need 
to refresh their ideas and views of lead-
ership since some believe it’s based on 
control, discipline, courage, and so on. 
These are good qualities in leaders, but 
they should be combined with other 
qualities like passion, honesty, respect, 
etc. Those qualities and ideas should be 
always reminded and passed on in or-
der to ensure our future would be led 
in better hands, or who knows? You 
might be the one leading the pact one 
day.

By: Abdulaziz S. AlHajri

Sometimes starting good study tac-
tics can be difficult and overwhelming 
at times )most of the time(. Here are a 
few tips you can implement to help you 
get on your academic feet.

Apply the 45/15 rule.  People can fo-
cus on something for a solid 45 minute 
block before their brains start getting 
tired and antsy, and their mental per-
formance starts to diminish. Under the 
45/15 rule, you work nonstop for 45 
minutes, and all your focus is on the task 
at hand for that block of time. When 

the 45 minutes is up, take a break for 15 
minutes. Surf the web or get up and go 
for a quick stroll outside. As soon as the 
15 minutes are over, get back to work. 
Just knowing that you always have a set 
break coming up can keep you on task.

Do all your homework )even if it’s 
not graded(. Your professors assign 
homework for a reason: to help you 
learn the material so you can pass the 
final exam. One big difference be-
tween high school and college is that 
professors will often assign homework 
problems but won’t pick them up for 
grading. For many college freshmen, 

it’s tempting to just skip this homework 
altogether. Don’t do this.

Attend all your classes. Another 
temptation that new college students 
face is regularly skipping class. Unlike 
high school, you don’t have parents or 
truancy laws making sure you’re in a 
classroom desk every day at college. It’s 
completely up to you whether you at-
tend class or not. My advice is to make 
it a goal to go to every class during the 
semester.

Go see your professor during office 
hours. Want to guarantee success in 

your class? Go talk to your professors 
during their office hours.  You won’t 
believe how much professors want to 
help students that they see making an 
effort to learn.

Teach someone what you’re learn-
ing. I’ve found that one of the best 
ways to learn something is to teach it 
to somebody else.  The effort to make 
the ideas clear to someone else ends up 
clarifying them for yourself as well.

If you already have a study plan that 
works, stick to it! As the saying goes: ”If 
it ain’t broke don’t fix it.“

Al-Bokhour

By: Nourah Al-Otaibi
Who does not use ”Al-bok-

hour“? Most countries that produce 
”Albkhour“ are Asian countries, such 
as, India, Malaysia, Cambodia and 
some Arab countries. The human rela-
tionship with incense is an ancient re-
lationship that dates back to ancient 
civilizations, specifically, with the 
beginning of the Indian civilization 
and the ancient Chinese. Incense was 
made of several materials, like kalaud 
dried flowers and plant sandalwood, 
which are used as the key element in 
the manufacturing of incense.

How do we know the good 
”Bkhour“?

First, check the color, weight and 
the smell. If the weight of the piece 
is light while carrying it in your hand, 

you know it’s fake. Secondly, break 
one piece and if you see a white color 
inside, you should know that it is also 

an adulterated fake piece. Moreo-
ver, if feel some burning sensation in 
your eyes from the smoke then you 
can conclude that it is not genuine. 
The original good quality bukhour 
bubbles when you put it on coal. In 
addition, one more sign of good qual-
ity bukhour is that its smoke tends to 
be blue. Put a piece of  it in water and 
if it floats then it is original, but if the 
water color changes to yellow then 
you know that it’s fake. Hence, one 
should keep in mind all these factors 
when buying bukhour so that you can 
be sure to avoid the cheap, fake qual-
ity. 

Study Tactics 101



Gulf University for Science & Technology - Issue 33 - March 2014

Mrs. Anna Maria Wollfarth, wife of 
the German Ambassador to Kuwait, 
and Mrs. Verena Grafin Van Roed-
ern, the German Consul General in 
Edinburgh, Scotland visited the GUST 
campus and checked out the German 
Corner at the A.M. Al Refai Library 
that was inaugurated by Mr. Mann, 
the previous German Ambassador, 
Mrs. Shobhita Kohli, Library Director 
and Mrs. Elvisa Al Duaij, Anthropol-
ogy Instructor at GUST.

 
The PR Department in cooperation 

with Mrs. Al-Duaij provided detailed 
information about the university and 
its history. Questions about the Ku-
waiti culture, customs and traditions 
were asked as well to get an overview 
of Kuwait and know more about the 
society.

 
GUST has good relations with the 

German Embassy and is willing to co-
operate with it on upcoming events.

Friendly visit by the German 
Embassy representatives to 
GUST

GUST in cooperation with the Pi-
ano Committee of the Music Depart-
ment at the College of Basic Educa-
tion hosted Fazliddin Husanov, a 
pianist of international reputation 
with a career spanning four conti-
nents who has combined his career 
as performer with his current role as 
Professor of Piano at the College of 
Basic Education, Kuwait. 

The program included: L.v. Bee-
thoven’s Sonata op.81a )Les Adieux(, 
S. Rachmaninoff piano Transcriptions: 
”Lilac“ & ”Daisies“ by Rachmaninoff, 
”Menuet“ by G. Bizet, ”Flight of 
the Bumble Bee,“ by R. Korsakov, 
”Liebesleid“ and ”Liebesfreud“ by 
F. Kreisler, and I. Stravinsky’s ”Troise 
Mouvemebts de Petrouchka.“

Husanov has given recitals in the 
Czech Republic, France, Germany, 
Hungary, Ireland, Italy, Russia, Slo-
vakia, the USA, Japan, South Korea, 
and the United Kingdom. He has per-
formed in many important venues 
including London’s Wigmore Hall, St 
Martin-in-the-Fields, Tübingen Fest-
saal and Los Angeles’ Disney Hall. 
He has also appeared as soloist with 
many prominent orchestras, includ-
ing the Paul Gerhard Chamber Or-
chestra )Germany(, the Kazakhstan 
Symphony Orchestra, the Uzbekistan 
Symphony Orchestra and Moscow 
Tchaikovsky Symphony Orchestra.

 
Fazliddin Husanov’s awards in-

clude first prize at the London Inter-
national Music Competition in 2001, 
the Maisie Lewis Award )presented 

by The Worshipful Company of Mu-
sicians, London(, the Bronze Medal 
in the Rachmaninoff International 
Piano Competition and Festival in 
Los Angeles. He has been privileged 
to study under distinguished peda-
gogues such as Tamara Popovich in 
Uzbekistan, Reinhard Becker in Ger-
many, and Michael Schreider in the 
UK. He has also collaborated with 
great musicians such as Lev Naumov, 
Victor Merzhanov . Since first being 
invited to give master classes at the 
North London International Sum-
mer Course, these have become an 
annually sought after experience by 
the most discerning students. Other 
master class activities have taken 
Fazliddin to Germany, ”Musik Tage 
in Brache“, ”Musik Sommercamp 
Freiburg“ and the National Conserv-

atoire of Music in Uzbekistan. 

With his exceptional technique 
and innate musicality, Fazliddin Hu-
sanov is remarkable for his ability to 
engage the listener, and for the sub-
tlety and romanticism of his playing. 
His wide ranging repertoire encom-
passes baroque, classical, romantic 
and contemporary music.

GUST enjoys and encourages 
events of all different genres and is 
keen on growing its student’s talents 
and aspirations whether it’s musical 
or otherwise. GUST hosts an array of 
activities regularly ranging from mu-
sical performances to political discus-
sions and scientific matters.

GUST participated in the 3rd Inter-
national Fire and Safety Exhibition 
and Expo under the patronage of Ku-
wait Prime Minister Al-Sheikh Jaber 
Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, or-
ganized by the Kuwait Fire Service 
Directorate. The event was held at 
Jumeirah Beach Hotel in Kuwait.

The opening was held on the 4th 
of March with the attendance of Prof. 
Donald Bates, GUST President,  Dr. 
Salah Al-Sharhan, VP for Planning & 

Development, Dr. Osama Al-Hares, 
Director of the Center of Business 
Development & Corporate Relations 
)BDCR(, Mr. Maher Barzaq, Quality As-
surance Advisor and Nehal El-Shafai, 
Dalia Al-Hajj, Esraa Moussa, PACE 
Team as well as the Fire & Emergen-
cy Services Training Institute )FESTI( 
team: Dwayne Macintosh, Deputy Fire 
Chief, Stephen Hall, Acting Deputy 
Fire Chief and Director of Marketing 
)Middle East(, Mohammed Hettini.

The purpose of the FESTI team visit 
was to finalize their partnership with 
Professional Advancement & Continu-
ing Education Center )PACE(, visited 
GUST and meet with Dr. Abdulrah-
man Al-Muhailan, Chairman of BOT 
at GUST and Prof. Ghassan Aouad, 
Vice President of Academic Affairs. 
The visit and expo was a great success 
and GUST looks forward to its contin-
uing partnership with FESTI.

GUST participates in 3rd International Fire and 
Safety Exhibition and Expo

GUST hosts renowned pianist Fazliddin Husanov
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GUST opened its 10th annual Book 
and Information Fair in the foyer out-
side the GUST grand auditorium. The 
event was open from 10:00 am until 
4:00 pm and the attendees included 
GUST Community members, students, 
and members of the general public. 

Dr. Ghassan Aouad, VP for Aca-
demic Affairs, His Excellency Eugen 
Wollfarth, German Ambassador to 
Kuwait, and Mrs. Shobhita Kohli, Li-
brary Director officially opened the 
fair. The opening ceremony was fol-
lowed by the release of the Arabic 
book titled, ‘Mutun Al-Saher’. The 
book by Dr. Ayman Bakr, Assistant 
Professor at GUST consists of a col-
lection of Arabic poems. Also present 
at the event were the wife of the 
German Ambassador Madam Anna 
Maria, Dr. Donald Bates, President 
at GUST, Dr. Salah Al-Sharhan, VP 
for Planning and Development, and 
other members of GUST Community 
including faculty and staff. 

The Fair included several lead-
ing publishing companies includ-
ing: Cambridge, Cengage Learning 
HE, Cengage Learning ELT, Pearson 
Education, Pearson ELT, McGraw-Hill 
Education; as well as online resource 
providers: Arabian Advanced Systems 
)agent for EBSCO, ProQuest, ebrary, 
Safari, Literature Online databases(, 
EduTech, TechKnowledge, Virtus Na-
tional, Alexander Street Press. The lo-
cal participants included the U.S. Em-
bassy, GUST Campus Bookstore-That 
Al Salasil, Growmore General Trading 
Co., Center for Research and Studies 
on Kuwait, and Center for Child Eval-
uation and Teaching.

The Book and Information Fair an 
annual event organized by the A. M. 
Al-Refai Library marked its 10th an-
niversary this current year. The event 
in general offers leading publishers a 
platform to display the latest editions 
of books, and online catalogs; it also 
provides online service providers the 
opportunity to introduce the latest 
products and innovations available 
in the world of technology. The spon-
sors for the event were:  a( That Al 
Salasil )GUST campus bookstore( and 
b( Arabian Advanced Systems )an on-
line resource provider(.  

GUST celebrates the 10th Anniversary of its Book and Information Fair



Gulf University for Science & Technology - Issue 33 - March 2014

Executive Editor
Megahed Abdeen

Managing Editor
Noor Yacoub

Editorial Board
Joanne Al-Abduljalil

Rawan Al-Sharif
Ali Al-Fadhli
Sara Charara

Photography
Ahmad Abbas Ali
Fahad Al Baloul

Correspondence
Tel: 25307000 Ext. 7318

Email: gusttimes@gust.edu.kw

@gust_times

       GUST Times page

www.gust.edu.kw/gust-times

GUST welcomed three MEGlobal 
executives to speak to its students 
of MGMT 495 Special Topics, and the 
MBA course, Managerial Communica-
tions to introduce to them four case 
studies which the students can devel-
op during the semester. 

Dr. Ramesh Ramachandran, CEO; 
Linda Freisler, Legal Counsel, and 
Naser Aldousari, Director of Corpo-
rate Strategy, explained the details of 
the cases and fielded questions from 
the students. During the 2014 spring 
semester, students are working in 
teams to write a case study about 
MEGlobal. The case studies are relat-
ed to sales, human resources, finance 

and management issues. In May 2014, 
the MEGlobal executives will return 
to GUST to judge the case studies. 

First place team will win $10,000 
and a luxury trip to Dubai; second 
place, $5,000; and third place, $2,500. 
This is the second year that MEGlobal 
has sponsored this competition. The 
students are coached by Dr. John 
Hayes, GUST Head of Business Ad-
ministration Department;  author of 
18 books and countless articles pub-
lished worldwide. 

GUST wishes its students the best 
of luck in their upcoming case studies.

Service Hero announced Kuwait’s 
top performing companies for cus-
tomer satisfaction at the 2013 Cus-
tomer Service Assessment Awards 
Ceremony on 17 February.  The 
awards were based on a six-month 
voting drive that collected a record 
breaking 14,575 direct customer 
votes collected online. Some of those 
votes were generated by GUST stu-
dents who participated in the Inter-
net Marketing course taught by Dr. 
John Hayes. Four students were rec-
ognized as Service Hero Ambassadors 
for using social media to generate 
votes for Service Hero. Shahad Khad-
her, one of the Service Hero Ambas-
sadors, attended the awards dinner 
and is pictured with Dr. Hayes and 
Faten Abu Ghazaleh, Service Hero 
president. GUST students who enroll 
in Internet Marketing next Fall will 
once again compete int he Service 
Hero competition.  

GUST students to work on MEGlobal case study Service Hero 

By: Layal Al-Monifi

”All that I am, or hope to be, I owe 
to my angel mother.“ - Abraham Lin-
coln

Before I became a mom, before I 
became a wife, I was a daughter to 
the most amazing and sacrificing 
mother. As a daughter I used to think 

that being a mom was simply asking 
your children what they wanted for 
dinner, or if they did their homework 
and punish them when they don’t. I 
never knew that being a mom was 
literally sacrificing your every need 
and desire to satisfy those of your 
children. I understood every sacri-
fice that my mother gave me as her 
daughter when I heard my baby cry 
for the first time in the middle of the 
night.

Do you ever stop needing your 
mom? 

Never. Becoming a mother myself 
did not mean being so independ-
ent that you would not need your 
own mom. To put it in other words, 
Moms need never ”expire.“ They 
are always needed and wanted even 
when they feel otherwise. Teenagers 

for instance, sometimes forget what 
a valuable thing a mother is. Having 
someone to make you dinner, serve 
you lunch, care about you and love 
you unconditionally is the kind of 
thing that money can’t buy. 

Becoming a wife is the first scent 
of responsibility that a girl feels; the 
first time that she is in charge of a 
small household without her mom. I 
remember the first time I had to make 
dinner for my husband, I called my 
mother panicked, not knowing what 
to do. She taught me how to make a 
simple yet delicious meal. As always, 
she was there for me. The first time I 
felt my baby kicking, she was the first 
one to know. Even when it was my 
job to be the mother of my child, she 
helped. I was never alone or panicked 
or didn’t know what to do because 

she was not only my mother, she was 
also my teacher. Having someone 
who will never let you down is price-
less. 

How do you repay this wonderful 
person? 

Tell her how much you love her! 
We all get caught up in our lives that 
we sometimes forget to say the words 
”I love you“ to the people we care 
about. Thinking that they know we 
love them, we feel it isn’t that big of 
a deal if we don’t actually say it. But it 
is. Hearing someone telling you they 
love you is entirely different than as-
suming they do. 

Imagine that you are a mother 
yourself. What would you want to 
hear from your children? 

”Mom you are the most amaz-

ing person on earth and I love you“? 
Then tell that to your mom!

I believe in the saying ”what goes 
around comes around.“ So be the best 
that you want your children to be for 
you when you become a mother, with 
your own mom. 

If Allah has given a great value for 
all moms, so should we. So, thank you 
mom for being the person I was made 
inside of. Thank you for being the en-
vironment that my heart first beat, 
for carrying me nine months wonder-
ing anxiously if I was a boy or a girl, 
for being the one who felt my first 
kick, for providing me with my first 
meal. I love you. I cherish you. As you 
made me your treasure, you are mine. 

To all moms… Happy Mother’s 
day♥

Angel Mother
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