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TIMES

وس����ط أج������واء خ��ري��ف��ي��ة وف����ي ال���ه���واء 
بجامعة  ال��روم��ان��ي  امل��س��رح  على  اقيم  الطلق 
التخرج  حفل  للعلوم والتكنولوجيا  اخلليج 
للعام  اخلريجني  الطلبة  م��ن  الرابعة  للدفعة 
التربية  رع��اي��ة وح��ض��وروزي��رة  حت��ت   ,2009
احل��م��ود. م��وض��ي  د.  ال��ع��ال��ي  التعليم   وزي���رة 
ل��دول��ة الكويت,  الوطني  بالسالم  احل��ف��ل  ب��دأ 
وآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م, ت��ال ذل���ك دخ��ول 
وط��اب��ور اخلريجني. ال��ت��دري��س  هيئة   أع��ض��اء 
د.  العالي  التعليم  ووزيرة  التربية  وزيرة  وألقت 
موضي احلمود كلمة جاء فيها: انها ألمسية طيبة 
الدفعة  بتخريج  لالحتفال  فيها  نلتقي  التي  تلك 
ملجتمعنا  لنقدم  جامعة اخلليج  من طلبة  الرابعة 
العزيز كوكبة جديدة من أبناء الوطن أعدوا أحسن 

إعداد وزودوا باملعارف واملهارات واخلبرات التي 
إلى  العمل الساعية  قوة  إلى  لالنضمام  تؤهلهم 

حتقيق التنمية املستدامة في وطننا العزيز.
الدكتور  رئيس اجلامعة  ألقي  جانبه  من 
لقد  فيها:  ق��ال  كلمة  شعيب  عبدالله  شعيب 
وفي  عموماً  مجال التعليم  في  التجربة  علمتنا 
مستحيل,  ك��ل  أن  خ��ص��وص��اً,  اجل��ام��ع��ة  ه��ذه 
اإلرادة  ل��ه  إذا ت��واف��رت  ممكن  احلقيقة  ف��ي  ه��و 
جامعة  ه��ي  فها  ال��واض��ح��ة,  وال��رؤي��ة  الكافية 
في  تزل  لم  هي  للعلوم والتكنولوجيا,  اخلليج 
طالب  آالف  ثالثة  من  أكثر  تضم  الثامنة  سنتها 
العمل  سوق  تغذية  في  فعال  ثم تنجح  وطالبة 
مواقعهم  يشغلون  خريج   822 ب¯  الكويتية 
بل  وال��ع��ام  اخل���اص  ف��ي ال��ق��ط��اع  ب��ك��ف��اءة  اآلن 

 وتغريهم بأن ينشئوا قطاعهم اخلاص بأنفسهم.
وق����ال رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة: ح���ني ن��ت��ح��دث عن 
اجلامعية  التقاليد  وترسيخ  العلمية  األه��داف 
األستاذ  الكرمي  ال��راح��ل  يبرز اس��م  الكويت  في 
ال��رواد. من  كواحد  معرفي”  “عباس   الدكتور 

إعالنا  اخلريجني  اجلامعة  أعلن رئيس  ذلك   بعد 
قائالً:  واالنكليزية  العربية  باللغتني  رسمياً 
اخلليج  جلامعة  كرئيس  س��روري  من دواع��ي 
دفعة  طلبة  لكم  أقدم  أن  والتكنولوجيا  للعلوم 
التخرج  متطلبات  جميع  استوفوا   2009الذين 
واستحقوا بذلك درجة البكالوريوس, معلناً بذلك 
اختتم  ولقد  اجلامعية  الدرجة  اخلرجني  منح 
فني تراثي  وحفل  النارية  األلعاب  بإطالق  احلفل 

لفت أنظار احلضور.

يف اأجواء خريفية جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

حتتفل بتخرج الدفعة الرابعة للعام 2009

االفتتاحية
نط��ل عليكم ف��ي اإلصدار اخل��اص ونتمنى 
أن نك��ون معا في مس��يرتنا وأولى خطواتنا في 
مش��وار التألق الذي نسعي إليه معا يدا واحدة 
نس��عي فيها لإلرتقاء بجامعاتن��ا فيما نطرحه 
م��ن قضاي��ا وأف��كار وكاف��ة أنش��طتنا الطالبية 
داخل وخارج اجلامعة مس��تمدين روح الفريق 
الواح��د روح ال��والء واإلنتم��اء جلامعاتنا التي 
ننهل س��ويا منه��ا العلم واملعرف��ة ، ونعمل معا 
لرفع ش��أنها التعليم��ي واألكادمي��ي على كافة 

األصعدة .
وفي ه��ذا الع��دد نوث��ق للجامع��ة والطلبة 
حفل التخ��رج الرابع للخريجي��ني واخلريجات 
وال��ذي كان تظاهرة فرح ش��اركت فيه��ا وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي ورئيس مجلس 
األمن��اء وأعض��اء املجل��س ورئي��س اجلامع��ة 
وأس��ر اخلريجني واخلريجات ، وكانت الفرحة 
عل��ى كل الوج��وه ف��ي حفل جمعهم ف��ي رحاب 
اجلامعة بأمس��ية لن تنس��ي من ذاكرة اجلميع 
. وأننا ونحن نوثق هذه التظاهرة في مناس��بة 
عزي��زة على نفوس كل من حضرها فإننا نعاهد 
اجلميع أن نكون دائم��ا حريصني على أن نكون 
معك��م ف��ي كافة مناس��باتكم وانش��طتكم داخل 
وخارج اجلامعة وأن نكون أمناء في نقل احلدث 
بأمان��ة وص��دق لنرتقي بالصحاف��ة اجلامعية 
ونك��ون مرآة صادقة وانع��كاس صادق للتطور 
ال��ذي تش��هده اجلامعة عل��ى كاف��ة األصعدة ، 
ونكون العني التي تني��ر الدرب ألصحاب القرار 
حتى نسمو مبمارس��تنا التعليميه واألكادميية 
والطالبي��ة ، ونظه��ر للمتابعني لنا ف��ي الكويت 
أننا جئن��ا لنكون دائم��ا في طليع��ة اجلامعات 
الت��ي يش��هد له��ا بالتمي��ز واإلنف��راد بالري��ادة 
الت��ي يراها اجلمي��ع في جامعاتن��ا املتميزةمنذ 

إنطالقتها األولى.
وأننا في عددنا اخلاص ندعوكم للمشاركة 
أعضاء هيئة التدريس والهيئة اإلدارية والطالب 
صفحاته��ا  حتري��ر  ف��ي  بفاعلي��ة  والطالب��ات 
ومش��اركتكم ونقدكم فيما نقدمه س��يكون دافع 
لنا للتطور واألس��تمرار ، ونتمنى من اجلميع أن 
يكونا داعمني لنا مبشاركتهم في هذه املطبوعة 
التي نتمن��ى أن تكون مرآة صادق��ة لتطلعاتكم 
وآمانيك��م في خلق صحافة جامعية يش��هد لها 

بالنجاح في خطواتها القادمة .
وبهذه املناس��بة نحيي ب��ادرة اجلامعة في 
تخليد اس��م املغفور له الدكت��ور عباس معرفي 

وإطالق اسمه على إحدى مسارح اجلامعة.
رئيس التحرير

دعــــوة للـمــــ�شاركة
  GUST Times تدعوكم جريدة
أعض��اء هيئ��ة التدري��س واالداري��ني 
والطلبة للمشاركة في حترير جريدة 
اجلامعة وابداء الرأي فيما ينشر فيها 
حت��ى تك��ون جريدتن��ا ف��ي الطليعة 

كجامعتنا املتميزة.

دورة �شحفية
GUST Times دورة  تنظم جريدة 
صحفية حول الكتاب��ة الصحفية وحترير 
اخلبر ، فعلى الراغبني في الدورة تسجيل 
اسمائهم لدي السيد مجاهد عابدين بإدارة 
العالق��ات العام��ة باجلامع��ة أو ارس��ال 

الرغبة باملشاركة على العنوان التالي 
Gusttimes@gust.edu.kw

التفاصيل داخل العدد
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وف�����ي ك��ل��م��ات��ه��ا خ��اط��ب��ت 
التعليم  ووزي���رة  التربية  وزي��رة 
احلمود  موضي  الدكتورة  العالي 
اخلريجون واخلريجات قائلة: أنها 
ألمسية طيبة تلك التي نلتقي فيها 
الرابعة  الدفعة  بتخرج  لإلحتفال 
للعلوم  اخلليج  جامعة  طلبة  من 
ملجتمعنا  لنقدم  والتكنولوجيا 
أبناء  من  جديدة  كوكبة  العزيز 
وزودوا  إعداد  أحسن  أعدوا  الوطن 
واخل��ب��رات  وامل��ه��ارات  باملعارف 
قوة  إلى  لإلنضمام  تؤهلهم  التي 
العمل الساعية إلى حتقيق التنمية 

املستدامة في وطننا العزيز .
إن   ، ال��ك��رمي  أي��ه��ا احل��ض��ور 
مؤسسات  إحدى  اخلليج  جامعة 
إلى  أنضمت  التي  العليا  التعليم 
قافلة اجلامعات اخلاصة احلديثة 
النشأة في الكويت والبالغة التأثير 
الدولة  في  التعليمية  املسيرة  في 
تواصل  جسر  بوجودها  تعد  وهي 
حيوي بني مجتمعنا الكويتي وبني 
 , املتقدم  العالم  في  املعرفة  عوالم 
وجتارب  خبرات  لوطننا  تضيف 
، وتسهم بإجنازاتها  عاملية عديدة 
حتقيق  ف���ي  ال���رائ���دة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

طموحاته إلى التقدم واإلرتقاء .
أبنائي اخلريجني واخلريجات 
إننا لندرك أن طريق العلم ومشواره 
امليسور  السهل  بالطريق  ليس 
األفضل  الطريق  بالتأكيد  ولكنه 
واألمثل لبلوغ العال وحتقيق رفعة 
بل   ، واألوط��ان  والشعوب  األف��راد 
إنه الطريق األوحد الذي سلكته كل 
الشعوب التي حازت قصب السبق 

والتفوق .
نحتفي  الذي  تخرجكم  ولعل 
الذي  الطريق  بداية  هو  اليوم  به 

يف كلمتها يف حفل تخرج الدفعة الرابعة للخريجني واخلريجات

د. مو�شي احلمود : جامعـة اخللـيج  للعـلـوم والتكنـولوجيا من 

املوؤ�ش�شات التعليميةالعليا بالغة التاأثري يف امل�شرية العلمية
جميعا  أشجعكم  وال���ذي  أق��ص��ده 
قطع  ومتابعة  فيه  امل��ض��ي  علي 
معطياته،  من  واإلستزادة  خطواته 
وبداية  الشباب  مقتبل  في  فأنتم 

احلياة العملية.
أبنائي األعزاء 

ل��ق��د ك����ان ل���ي ول��ك��ث��ي��ر من 
ال  احلياة  في  جت��ارب  أساتذتكم 
بأس أن تستفيدوا منها وندعوكم 
 ، تقييمها  ف��ي  مشاركتنا  إل���ى 
أنهينا دراستنا اجلامعية  فعندما 
علينا  كان  أعماركم  مثل  في  وكنا 
املكاتب  في  العمل  بني  نختار  أن 
بعد  أخ��ي��رة  كمحطة  احلكومية 
متابعة  أو   ، اجلامعية  دراستنا 
مسيرة البحث والدراسات العليا . 
وكثيرون منا أختاروا البديل األول 
وتوقف عن متابعة مسيرة البحث 
احلياة  ف��ي  وأنشغل  وال��دراس��ة 
باملساهمة  وأكتفي   ، ودورب��ه��ا 
 ، موقعه  وم��ن  املجتمع  بناء  في 
مسيرة  تابع  ممن  كنت  ولكنني 
الدراسة على الرغم من التحديات 
املرأة  تواجه  كانت  التي  الكبيرة 
في مجتمعنا في ذلك الزمن ، وقد 

األصعب  وكان   ، صعبا  زمنا  كان 
مسؤولياتها  بني  املرأة  جتمع  أن 
عن األسرة ورغبتها في التحصيل 
العلمي مبا يعنيه من إغتراب عن 
جهود  من  يستلزمه  وم��ا  الوطن 
الطموح  لكنه  وم��س��ؤول��ي��ات. 
على  واإلع��ت��م��اد  بالله  واإلمي���ان 
عونه والثقة بالنفس والقدرة على 
التحدي التي مكنتني أنا وعدد من 
الزمالء من إستكمال املسيرة التي 
على  متابعتها  على  يوما  أندم  لم 
التي  الكبيرة  العقبات  من  الرغم 
مجتمع  ف��ي  خ��اص��ة   ، واجهتنا 
طموح  من  ويحد  الرجال  يشجع 
لكن  كبيرا  التحدي  كان  املرأة،لقد 
وكان  أقوى  كانت  الصمود  إرادة 
األسرة  من  القوي  والتأييد  الدعم 
من  والرؤساء  الزمالء  من  وكثيرا 
. ومع تقدمي  النجاح  أهم أسباب 
لهيئة  عضوا  العمل  م��واق��ع  ف��ي 
التدريس ثم عميدا لكلية التجارة 
ثم  اجلامعة  ملدير  نائبا  ثم  أنذاك 
املفتوحة  العربية  مديرا للجامعة 
ثم   ، واإلسكان  للتمنية  وزي��را  ثم 
للتعليم  ووزي���را  للتربية  وزي��را 

امل��س��ؤول��ي��ات  أزدادت  ال��ع��ال��ي 
الدعم  ولكن  التحديات  وعظمت 
ال��ك��ب��ي��ر وامل������وازرة وال��ث��ق��ة من 
وعلى  الدولة  في  العليا  القيادة 
البالد  أمير  السمو  صاحب  رأسها 
حفظه  العهد  ولي  وسمو  املفدى 
الله وسمو رئيس مجلس الوزراء 
وملن  لى  للعمل  محفز  أكبر  كانت 
ولكثيرمن  الوزيرات  من  سبقني 
ن��س��اء ب��ل��دي م��ن ال��ق��ي��ادات في 

ك��ل م��وق��ع ، وس���وف ي��ك��ون هذا 
لألجيال  صورة  أحسن  في  الدعم 

الصاعدة نساء ورجاال .
خطاكم  وس���دد  ال��ل��ه  وفقكم 
الله  وحفظ   ، النجاح  طريق  على 
الكويت بقيادتها وشعبها وأبنائها 
خالصا  وش��ك��را   ، م��وق��ع  ك��ل  ف��ي 
اخلليج  جامعة  في  الكرام  لإلخوة 

على جهودهم املوفقة .

أعضاء هيئة التدريس واخلريجني

د. احمليالن يسلم درع اجلامعة للوزيرة

د. نايف احلجرف ود. مسعود اسد في استقبال الوزيرة تكرمي اخلريجة أمنية أبو تلف

جريدة - جامعية  - شهرية

TIMES

رئيس التحرير

 د. مسعود أسد

سكرتير التحرير التنفيذي 

 مجاهد عابدين

االشراف االجنليزي

 د. حسني الشروفي

هيئة التحرير 

علي الفضلي

أريج الشمري

عبدالرحمن التركيت

رمي طراقجي

للمراسالت

تلفون التحرير : 25307000 

 داخلي 7416

البريد االلكتروني

Gusttimes@gust.edu.kw

جميع اآلراء تعبر عن رأى 
كتابها

وليس رأي اجلريدة
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الدكتور  االس��ت��اذ  اجلامعة  رئيس  واستهل 
شعيب عبدالله شعيب كلمته في االحتفال باالشادة 
باخلريجني والهيئة التدريسية وقال: نرحُب بكم 
ُفى  اخلاصة  أهميُتها  لها  ساعٍة  فى  اإلخ��وُة  أيها 
جامعِة اخلليج للعلوم ِوالتكنولوجيا، وهى حتتفُل 
بتخريج هذه الكوكبِة اجلديدِة من شباِب الكويِت 
الواعد ، ذلك الشباب الذى ميثل َمْوجة ً جديدة فى 
نهِراحلياِة العمليِة واملساهمة في تنمية املجتمع ، 

فى هذا البلِد الطامح إلى التميز.
امل��درُس  َه��ى  التجربة  َإن  يقولون  وأض��اف: 
فى  يبدأ  ثم   ، َأوال  االمتحان  يعطى  الذى  الوحيُد 
مجال  فى   ُ التجربة  علمْتنا  وقد   ، ِال��درس  شرح 
أن   ،  ً خاصة  اجلامعِة  ه��ذِه  وفى   ً ِعامة  ِالتعليم 
توفرت  إذا   ، ممكٌن  احلقيقِة  فى  هو   ،ٍ مستحيل  كلَّ 
هى  فها   ، ُالواضحة  والرؤية  الكافيُة   ُ اإلرادة  له 
لم  وهى   ، والتكنولوجيا  للعلوم  ُاخلليج  جامعة 
تزْل فى سنِتها الثامنة ، تضُم أكثَر من ثالثِة آالِف 
سوِق  تغذيِة  فى  فعال  تنجُح  ثم   ، وطالبٍة  طالٍب 
العمِل الكويتية ، 822 خريج ، يشغلون مواقَعهم 
بل   ، وال��ع��ام  ِاخل���اص  القطاع  ف��ى  بكفاءٍة  اآلَن 
بأنفِسهم  اخلاّص  قطاَعهُم  ُينشئؤا  بأن  وتغريهم 
، وهو حلٌم كان يبدو كاملستحيِل قبَل سن�وات ، إذ 
إن تلك وظائُف كان يشغل�ُها غيُر الكويتيني كما هو 

اجلامعة  هذه  إن  بل   ، معروف 
العلمية  أبواَبها  لتفتُح  َالشابَة 
العليا  الدراساِت  بإتاحِة  َاآلَن 
عدٍد  أبناِئنافى  من  للطامحني 
 , اجل�ديدة  التخصصاِت  من 
وج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ُج ف���وَق ذلك 
كليتنْي  إن���ش���اِء  إل���ى  تتطلع 
للهندس�ة،  إحداُهما   ، جديدتنْي 
املعماري�ة  للهندسِة  واألخ��رى 

بإذن الله .
اجلامعِة  فى  لدْينا  إن  ثم 

العلمية  التجهيزاِت  ٌم�ن  قاع�دة  لل�ه،  واحل��م��ُد 
على  ُر  ُيَيسِّ مما  املتقدم�ة،  األلكترونيِة  ِواملكتبِة 
باإلضاف�ِة  ه�ذا  جامعِتهم،  داخَل  عمل�َُه�م  الطالِب 
جت�دي�ٍد  ِم��ن  ُاخللي�ج  جامع�ة  حققْت�ه  م��ا  إل��ى 
 “ جامع�ة  م�ع   ، األكادمي�ى  للتع�اوِن   ٍ وتدعي�م 
ميزورى / سانت لويس” األمريكية ، حت�ى العام ِ 
2014 ، إضاف�ة ًإلى تأسي�ِس الرواب�ِط القوي�ِة مع 
جامع�ِة “sun-yat-sen الصينية ، وهى خطوة ٌ 
تنطوى على كثيٍر من األهداِف العلميِة واألكادميية 
والدراسات  البحوث  وتشجيع  نشر  بهدف  وذلك 
وتبادل  العالم  ح��ول  املختلفة  اجلامعات  م��ع 

العالقات الثقافية واألكادميية .
وقال: حني نتحدُث عن  األهداِف العلميِة وترسيخ 
ِالتقاليِد اجلامعيِة فى الكويت، َيبُرُز اسُم الراحِل الكرمي  
الرواِد  من  “ كواحٍد  معرفى  “عباس  الدكتور  األستاذ   ِ
فى تأسيس ِالعمل ِالعلمىِّ ، فى هذه اجلامع�ة الشابة 
، ومن قبلِها فى اجلامعِة األِّمِّ ، “ جامعِة الكويت” ولقد 
مديرا  كنت  عندما  الهندسة  بكلية  عميدا  املرحوم  كان 
جلامعة الكويت وفي تلك الفترة كانت فترة بناء جامعة 
األشخاص  أح��د  وك��ان  العراقي  الغزو  بعد  الكويت 
عافيتها  الكويت  جامعة  استرجاع  في  األساسيني 
وبدء الدراسة فيها بصفة عامة وكلية الهندسة بصفة 
الدكتور عباس  ، ومن هنا، فسوف نطلُق اسَم  خاصة 

معرفى ، على إحد املسارح فى جامعِةاخلليج،اعترافا 
قدمها  التى  القيِّمِة  لإلجنازاِت  وتقديرا  الكبير،  بفضله 
للعمِل األكادميى، والنشكُّ فى أن اسَم الدكتور عباس 
معرفى سوف يظلُّ طويال فى ذاكرِة الوفاِء عند جامعة 

اخلليج واألسرة األكادميية في الكويت .
وطنكم  فى  الله  فاتقوا   ، الشباب  أيها  أنتم  أم��ا 
آباِئكم  فى  الله  واتقوا  األول��ى  قوُتها  فأنتم  الكويت، 
األخير   مالذهم  وأنتم   ، األول  أمل�ُهم  فأنتم   ، وأمهاِتكم 
التوكِل  بقوِة  ومستقبل�َكم  وطَنكْم  ابُنوا  الشباب.  أيها 
وكونوا   ، العلم  وبقوِة  وب��ق��وِةاألخ��الق،   ، اللِه  على 
أقوياَء أمناَء على وطِنكم وعلى أنفِسكْم . وذلك لتحقيق 

االجنازات لبناء وتقدم الوطن .

خماطبًا اخلريجون يف احتفاليتهم

أ.د. شعيب عبد اهلل شعيب

اتقوا اهلل يف وطنكم الكويت 

فاأنتم قوتها الأوىل

أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم

 اخلريج فهد املزيني يتسلم شهادتهاخلريجة رمي الزحالن حلظة تكرميهااخلريج عبدالرحمن املراغي يتسلم شهادته
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كلمة اخلريجني

اخلريجني  كلمة  ري��اض  ن��ور  الطالبة  القت 
وقالت فيها: انه ملن دواعي سروري ان جنتمع 
الفوج  بتخريج  اح��ت��ف��اءا  و  اح��ت��ف��اال  ال��ي��وم 
التكنلوجيا  و  للعلوم  اخلليج  جلامعة  الثالث 
مليئة  صفحة  سنطوي  اليوم    .   2009 دفعة 
أخرى  صفحة  لنفتح  األف��راح  و  ب��االجن��ازات 
ميلؤها التفاؤل و األمل مبستقبل واعد و باهر .

العلم  طلبة  من  كوكبة  تتهيأ  احلفل  هذا  في 
عليها  يتوجب  ما  تأدية  في  املسؤولية  لتحمل 
السالم  و  اخلير  كويت  جتاه  وطني  واجب  من 
العلم أزهرت رباها  ال سيما ان كل بالد جادها 
و صارت تنبت العز ال العشب، فهنيئا لك بهذا 

العز يا كويت . 

أيها احلفل الكرمي  ،
عايشناه  و  اجلامعة  ه��ذه  واق��ع  المسنا  لقد 
في  اجلامعة  هذه  كانت  أن  منذ  سنوات  أربع 
فترة  في  و  أصبحت  أن  الى  املتواضع  مبناها 
املباني  أكثر  من  يعد  مببنى  تتميز  قصيرة 
تطورا و حداثة في مجال التقنيات و تكنلوجيا 

املعلومات على مستوى دول اخلليج .
أربع سنوات ..  قضيناها في البحث و االطالع 

أجالء  أس��ات��ذة  أي��دي  على  العلم  اكتساب  و 
قيل  مبا  مؤمنني  كبير  فضل  و  دراية  أصحاب 
“ و ما نيل املطالب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا 

غالبا ،
هذا  مثل  ليوم  نتطلع  نحن  و   .. سنوات  أربع 
ما  ثمار  لنجني  املشوار  نهاية  فرحة  يحمل 

حصدنا من جناح و كفاح  .
املباني  على  يقتصر  ل��م  تطورنا  و  جناحنا 
والتقنيات و لكنه توج باجنازات و قيم  وارادة  
غرزت في نفس كل من تلقى تعليمه بني أروقة 
هذه  خريجني  أمامكم  نحن  فها  اجلامعة  هذه 
العلم  ميادين  ف��ي  ال��زم��ن  نسابق  اجلامعة 
نحول  أن  على  مصممون  والعمل  والثقافة 
مشاريع  الى  والتطلعات  وقائع  الى  األح��الم 
يخلدها  قد  باجنازات  لنرتقي  نهوض  و  حياة 
التقدم  و  التنمية  مسيرة  في  ما   يوما  التاريخ 

واالزدهار الى األمام ..
ان العلم بعيد املرام ال  يدرك بالسهام و ال يرى 
امنا  ال�أعمام  و  االباء  عن  يورث  ال  و  املنام  في 
هي شجرة ال تصلح اال بالغرس و ال تغرس اال 

بالنفس و ال تسقى اال بالدرس .  

أيها األحبة
دعمنا  م��ن  ك��ل  لشكر  هنا  يسع  ال  امل��ق��ام  ان 
اخلريجني  عن  بالنيابة  و  فانني  وساندنا 
من  لكل  االمتنان  جزيل  و  الشكر  بعظيم  أتقدم 
كان له يد في هذا النجاح ... شكرا لكل لسان 

لهج بذكر الله دعاءا لنا ..
أمي احلبيبة ، لقد كبرت الطفلة التي تربت في 
حتقق  اليوم  هي  ها  و  حنانك  و  قلبك  مدرسة 

أولى أحالمها ..
بتسلحي  قواي  أشتدت  قدت  ،ها  الغالي  أبي 
أضع  ألن  األوان  وآن  جامعية  شهادة  و  بعلم 

عبئا مما عليك على ظهري. 
سعيت  لطاملا  و  شكركما  عن  يعجز  لساني 
تفوقي  أهدي  فلكم  أسرتي   شكرا   ، الرضائكما 
أسرة   ، الثانية  أسرتي  شكرا  الله،  أدامكما 
متمثلة  التكنلوجيا  و  للعلوم  اخلليج  جامعة 
التدريس  هيئة  أعضاء  و  اجلامعة  برئيس 
ومنتسبي اجلامعة،شكرا لكل مجهود بذلتموه 

في سبيل جناحنا ...
التهنئة  و  هذا  حفلنا  شرف  من  لكل  التحية  و 
للعلوم  اخلليج  جامعة  خريجي  لكل  احلارة 

والتكنلوجبا.

اخلريجة نور رياض منير تلقي كلمة اخلريجني

اخلريجة مي العتيبي تتسلم شهادتها من الوزيرةتكرمي اخلريج أحمد عبدالسالم

اخلريجة  فرح دشتي تصافح الوزيرة

اخلريجة نور املفرج وفرحة التخرج

اخلريج عبدالله العبيدان فرحًا بالتخرج

فرحة اخلريجة مي شعيب حلظة استالم الشهادة
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جامعيــات

جامعة الخليج أحتفلت بتخريج
 الدفعة الرابعة من خريجيها

أكدت وزيرة التربية وزيرة 
التعليم العالي أ.د.موضي 

احلمود على أهمية أن 
تلعب املرأة الكويتية 

دور أكبر في سعيها نحو 
املضي في طريق العلم 

بعدما تيسرت لها الظروف 
وتغيرت نظرة املجتمع 

للمرأة العاملة والباحثة 
في طريق الدراسة 

والتحصيل العلمي بهدف 
اإلرتقاء بنفسها و مجتمعها 

عبر العلم و العمل 
وإنها أمام فرصة كبيرة 

للنجاح في مجاالت العلم 
والدراسة و السياسة.

اخلريجة نور املفرج وفرحة التخرج

عبدالعزيز احلاج

سارة الهنيدي

جورج أنطون

دالل الصبيح
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كلمتها  ف��ي  ال��وزي��رة  أش���ارت  و 
خالل رعايتها حفل تكرمي الدفعة 
جامعة  خريجي  م��ن  ال��راب��ع��ة 
التكنولوجيا  و  للعلوم  اخلليج 
بالعلم  اإلهتمام  أن   )GUST(
والتحصيل االكادميي و إكتساب 
تؤهل  التي  األكادميية  اخلبرات 
اخل���ري���ج���ني ل��إلن��ض��م��ام إل��ى 
التنمية  حتقيق  و  العمل  س��وق 
الكويت،  دول���ة  ف��ي  املستدامة 
مبينة إن جامعة اخلليج هي من 
املؤسسات التعليمية العليا التي 
اجلامعات  قافلة  إل��ى  إنضمت 
في  النشأة  احلديثة  اخل��اص��ة 

الكويت و لكنها بالغة التأثير في 
جتربة  تعد  و  العلمية  املسيرة 
بني  احليوي  للتواصل  حقيقية 
املجتمع الكويتي و عوالم املعرفة 
وتضيف  امل��ت��ق��دم  ال��ع��ال��م  ف��ي 
خ��ب��رات  و  جت�����ارب  ل��ل��ك��وي��ت 
خالل  من  تسهم  و  عديدة  عاملية 
لتحقيق  األكادميية  إجنازاتها 
التقدم  نحو  ال��وط��ن  طموحات 

واإلرتقاء.

التخرج بداية الطريق
مشوار  أن  على  الوزيرة  شددت 
ال��دراس��ي  التحصيل  و  العلم 

ال��س��ه��ل على  ب��ال��ط��ري��ق  ل��ي��س 
و  األمثل  الطريق  لكنه  و  الطلبة 
سبيل  في  العال  لبلوغ  األفضل 
واألوطان  لألفراد  الرفعة  حتقيق 
والشعوب بل هو الطريق األوحد 
التقدم  لسبق  سعت  التي  لألمم 
التخرج  ط��ري��ق  وأن  وال��ت��ط��ور 
يجب  ال��ذي  الطريق  ب��داي��ة  ه��و 
امل��ض��ي فيه  ع��ل��ى اخل��ري��ج��ني 
خاصة  معطياته  من  واإلستزادة 
الشباب  عمر  هم  اخلريجني  إن  و 

و مقتبل احلياة العملية.

الفخر والإعتزاز

اخلليج  جامعة  رئ��ي��س  عبر  و 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و  ل��ل��ع��ل��وم 
عبدالله  أ.د.شعيب   )GUST(
الفخر  على  كلمته  ف��ي  شعيب 
اجلامعة  مب��س��ي��رة  واإلع���ت���زاز 
هي  يقال  كما  التجربة  أن  قائالً: 
تعطي  التي  الوحيدة  امل��درس��ة 
شرح  في  يبدأ  ثم  أوالً  اإلختبار 
في  التجارب  علمتنا  و  ال��دروس 
في  و  عام  بشكل  التعليم  مجال 
هذه اجلامعة على وجه التحديد 
بأن كل مستحيل هو في احلقيقة 
ممكن إذا توفرت له اإلدارة املميزة 

و الرؤية الواضحة.

أضاف: أن اجلامعة و هي لم تزل 
من  أكثر  تضم  الثامن  عامها  في 
)3000( طالب و طالبة و تنجح 
العمل  س��وق  تغذية  ف��ي  ف��ع��الً 
الكويتي من خالل )822( خريج 
حتى اآلن يشغلون مواقعهم بكل 
كفاءة في القطاع اخلاص و العام 
بل أن بعضهم يخوضون جتربة 
أحالمهم  تطبيق  و  احل��ر  العمل 
كاملستحيل  ت��ب��دو  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ساهم  بالفعل  و   ، سنوات  قبل 
خريجي اجلامعة في شغل مراكز 
فيما  الكويتيني  غير  يشغلها  كان 
مضى بل أن هذه اجلامعة الشابة 

لفتح  تسعى  خططها  خالل  من 
الباب أمام الطامحني من الشباب 
عدد  في  العليا  دراساتهم  إلكمال 
إنها  و  اجلديدة  التخصصات  من 
جديدتني  كليتني  إلنشاء  تتطلع 
األخ��رى  و  للهندسة  إح��داه��م��ا 

للهندسة املعمارية.
كلمة  الشهادات  تسليم  وسبق 
كلمة  و  اخلريجني  الطلبة  بإسم 
لطالبة من أسرة املرحوم الراحل 
د.ع���ب���اس م��ع��رف��ي إس��ت��ذك��رت 
تعزيز  ف��ي  االب����وي  دوره  ف��ي��ه 
في  لبلده  قدمه  ما  و  طموحاتها 

مجال العلم.

العليا والدرا�سات  والعمارة  للهند�سة  كليتني  لإن�ساء  نتطلع   : د.�سعيب 

فقدت  كما  ئلتنا  عا  فقدت  اشهر  عدة  منذ 
التكنولوجيا  و  للعلوم  اخلليج  جامعة 
وهو  اال  مؤسسيها  و  رواده��ا  من  واح��دا 
رفيع  محمد  الدكتور/عباس  االس��ت��اذ 
االخالق  دمث  نا  انسا  كان  لقد   . معرفي 
به  التقى  انسان  كل  مع  املعتد  ك��رمي  و 
كان  كما   . كثب  عن  بشخصه  تعرف  و 
وراء  معرفي  عباس  الدكتور/  االستاذ 
كان  حيث  امامكم  ال��ي��وم  ه��ذا  تخرجي 
االجتهاد  على  متواصل  بشكل  و  يحثني 
و التميز  في درا ستي في جامعة اخلليج 
بتميزها  لثقته  التكنولوجيا  و  للعلوم 

وريادتها .
اقف  ان  ع��ال  و  ج��ل  امل��ول��ى  مشيئة  انها 

التخرج  رداء  مرتدية  ايديكم  بني  اليوم 
ولكن بدون ان يكون عمي متواجدا بينكم 
قضاء  انه  معكم  بتفوقي  يسعد  و  ليراني 
سبحانه  لقضائه  راد  وال  ق��دره  و  الله 
روح��ه  واث��ق��ه  فاني  ذل��ك  م��ع   . وتعالى 
الله عليه جتول بيننا مبتسمه لي  رحمه 
و لكم. ان تشجيعه الذي ال ينسى سيبقى 
مسيرة  اتابع  لكي  به  اهتدي  نبراسا  لي 
التفوق و التميز باذنه تعالى . هذا و ارجو 
من العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته 
و ان يشماكم برعايته و حفظه و ان يسدد 
خطاكم و تكون الغبطه هي ديدنكم انة هو 

السميع املجيب . 

جنيبة معريف:

 �سيبقى يل نربا�سا اأهتدي به 

يف م�سرية التفوق

د. �سعيب:

كان واحداً من الرواد

يف تاأ�سي�س العمل 

العلمي يف جامعة 

اخلليج

وفي لفتة طيبة إستذكر د. شعيب األكادميي الراحل د.عباس معرفي الذي كان واحد من 
الرواد في تأسيس العمل العلمي في هذه اجلامعة و من قبلها في جامعة الكويت و مشواره 
في إسترجاع جامعة الكويت عافيتها في أعقاب الغزو العراقي في 1990 لتعود احلياة في 
الراحل  الهندسة بصفة خاصة معلناً عن إطالق إسم  الكويت بصفة عامة و كلية  جامعة 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  في  املسارح  أحد  أسم  على  معرفي  عباس  الدكتور 

تقديراً لفضله و إجنازاته للعلم والعمل األكادميي في دولة الكويت.

املغفور له أ. د. عباس معرفي

الوزيرة تصافح اخلريج حمد الغيثالوزيرة تكرم أسيل احلشانياخلريج الوليد البسام يستلم شهادته
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رئي�س جامعة مي�سوري : نعمل على تعزيز التعاون الإكادميي والعلمي مع جامعة اخلليج 

و في كلمة مسجلة عبر األثير هنأ رئيس جامعة ميسوري 
األمريكية د. توماس جورج جميع خريجي  سانت لويس 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  من  الرابع  الفوج 
و  ألسرهم  و  لوطنهم  يحسب  كبير  إجناز  من  حققوه  مبا 
التعاون  تعزيز  في   )GUST( جامعة  بجهود  مشيداً 
لويس  سانت  ميسوري  جامعة  مع  والعلمي  االكادميي 
األمريكية و إجتهادهم في تطوير برامج التسجيل املزدوج 
بني اجلامعتني و برنامج التبادل الطالبي و الثقافي مرحباً 
طلبة  رؤية  في  أمله  عن  معرباً  الثانية  جامعتهم  في  بهم 
في  للدراسة  الصيفية  الفترة  خالل  أخرى  مرة   )GUST(

حرم جامعة ميسوري سانت لويس.

إنجاز يحسب لوطنهم
د. توماس جورج جانب من أعضاء هيئة التدريس 

اخلريج عبدالرحمن الراشد فخور بشهادتهاخلريجة سلوى الصالل تتسلم شهادتها

اخلريجة فجر القادري تصافح الوزيرة

اخلريجة فيء السالم وفرحة التخرج اخلريجة سوسن أدمس ونظرة تفاؤل

اخلريج زيد الغربللي حلظة تسلمه شهادته 

اخلريج حمد احملارب حلظة تسلمه شهادته 
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قالــوا في حــــفـل التخــرج د.عبد الرحمن المحيالن 

�ستظل جامعاتنا يف الريادة ومربوك 

للخريجني

ناشد الدكتور عبد الرحمن احمليالن رئيس مجلس األمناء الطالب والطالبات 
اخلريجني  أن يكونا داعمني ملسيرة التقدم والتنمية في الكويت وهنأهم 

بالتخرج كما هنأ ذوى الطلبة بنجاح أبنائهم وناشد أعضاء التدريس ببذل 
اجلهود للمحافظة على املكانة الكبيرة التي تتمتع بها اجلامعة في االوساط 

التعليمية واالكادميية في الكويت وخارجها .

د. فهد الزميع : 

للكويت نعمل وللكويت نتطور 
 

أكد الدكتور فهد الزميع نائب الرئيس للشؤون املالية واإلدارية أن أحتفالنا 
بتخرج الدفعة الرابعة من خريجى جامعاتنا املتميزة يدفعنا للمزيد من بذل 

اجلهود لتطوير والتميز ونضع نصب اعيننا اننا للكويت نعمل وللكويت نتطور 
ونتميز وننظر دائما أننا جنود في خدمة بلدنا الغالي الكويت .

وهنأ الدكتور فهد الزميع الطالب والطالبات بالتخرج وحثهم على بذل اجلهود 
واملشاركة بفاعلية في تنفيذ خطط التنمية والتقدم لبلدهم وأن يكونا سفراء 

ناجحني جلامعتهم التي يسرت لهم سبل التميز والنجاح .

عفاف الرخيص :

 اأهني طلبتنا بالتخرج والتميز 

هنأت عفاف الرخيص مستشارة رئيس اجلامعة خريجي الدفعة الرابعة من 
خريجي جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا وقالت : فليعلم ابنائي الطالب 

والطالبات أن جامعة اخلليج هي بيتهم الثاني ، وأننا ندعوهم دائما بالتواصل مع 
بيتهم الثاني في كل أمر يواجههم في مسيرتهم العملية من خالل مكتب التأهيل 

الوظيفي ومتابعة اخلريجني ، وناشدتهم أن يكونا على قدر التحدي
 الن املرحلة املقبلة هي بداية الطريق لبناء مستقبل زاهر لهم

 ولبلدهم الكويت .

أ . د. شعيب عبد اهلل شعيب :

 التخرج بداية لطريق طويل للعمل 

اجلاد خلدمة الكويت
أشار الدكتور شعيب عبد الله شعيب رئيس جامعة اخلليج إلى أن األحتفال 
بتخرج دفة جديدة من ابناء جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا يعد إجنازا 

يضاف لرصيد اجلامعة التعليمي واالكادميي ، مهنئا الطلبة وأهليهم بالتخرج 
وخوض غمار احلياة العملية في مشوارهم إلكتساب اخلبرة واملساهمة الفعلية 
في صرح البناء والتقدم في دولتنا احلبيبة وأعتبار حلظة التخرج بداية لطريق 

طويل للعمل اجلاد في خدمة الكويت.

نواف العبيدان :
حلظة فيها اإنتظار ورهبة 

يوم التخرج من أحلى أيام حياتي وأعتبره يوما مميزا 
في حياتي ... حلظة إنتظار هذا اليوم وحلظة إستالم 
الشهادة فيه رهبة عظيمة تكللت بجهود بذلناها في 

دراستنا في االعوام املاضية . وأنا قد درست االربع 
سنوات من أجل هذا اليوم الذي يعتبر من أهم أيام 

حياتي ومنذ أول يوم بدراستي أنتظر هذا اليوم وحلظة 
تسلم شهادتي وأقف أمام اهلي وزمالئي واساتذتي 
إلستالم ثمرة تعبي وجهدي هذه الشهادة الغالية ، 

وأستطيع اليوم أن أقول أننى شبه ضمنت مستقبلي 
ففي هذه األيام وهذا الزمن شهادتي هي سالحي

 بالدنيا وهي مستقبلي الذي أتطلع اليه 
لتحقيق أحالمي .

ريم الزحالن : 

تخرجت اأحمل م�ساعل العلم واملعرفة 
في البداية أتقدم بجزيل الشكر لكل ذي فضل علي

 بعد الله ولكل من قدم لي الدعم ملواصلة مسيرة حتصيل العلم وكانوا 
بدعمهم السبب بعد الله في أن تخرجت وحملت مشاعل العلم واملعرفة 
، أن يوم تخرجي من أجمل األيام التي كنت أنتظرها وأني لفخورة بأن 

أكون احدى خريجات جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ، وأعتبر 
حصولي على اإلمتياز مع مرتبة الشرف خطوة كبيرة في طريق 
املستقبل وأحب أن اخص والدتي العظيمة بأهدائي لها هذا النجاح 

والتفوق واشكرها على كل مجهوداتها كما أتقدم بالشكر لكل أعضاء 
هيئة التدريس  في جامعتي العظيمة .

اخلريج فهد النورياخلريج عبدالرحمن الرفاعي اخلريجة فاطمة الرويحاخلريجة سارة الهنيدي



Gustawi
شباب وشابات جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا،،،
اول شي مبروك تخرج زمالئنا 
العيد...  عليكم  وم��ب��روك   ...
إلي  جريدتنا  علينا  ومبروك 
عددها  بصدور  اليوم  نحتفل 
األول اخيرا .. ما بغوا يطلعون 

لنا جريدة.
 Gustawi زاوي���ة  خ��الل  م��ن 
والجلكم  معاكم  نتواصل  راح 
كطلبة...  تهمنا  قضايا  نطرح 
وتطلعاتكم  ارائ��ك��م  وحت��م��ل 

حلياة جامعية افضل.
عنده  فينا  واح���د  ك��ل  ادري 
واحد  وكل  ومشاكله،  همومه 
اجلامعية  حياته  تكون  وده 
واح��د  وك��ل  وس��ل��س��ه،  سهله 
الجل  يتكيف  كله  العالم  يبي 
يصير،  ما  والله  بس  راحته، 
صغير  مجتمع  من  جزء  احنا 
تعرفنا  اجلامعة،  مجتمع  هو 
عالقات  وتربطنا  بعض  على 
ودن��ا  كلنا  واحمل��ب��ة،  ال��زم��ال��ه 
افضل  اخلليج  جامعة  تكون 
ولكن  فيها،  ونفتخر  جامعة 
افضل  نكون  الزم  بعد  احنا 
حتصيلنا  ف��ي  جنتهد  طلبه، 
حياتنا  على  ون��رك��ز  العلمي 
شوفوا  اكبر،  بشكل  اجلامعية 
تخرجوا  إلي  وخواتنا  اخوانا 
الشهر املاضي، شلون فرحتهم 
وفرحة اهلهم وفرحة اجلامعة 
كلنا  ي��ارب  بتخرجهم.  كلها 
الله  ش���اء  ان  مثلهم  ن��ك��ون 
ون��ح��ق��ق ف��رح��ت��ه��م وف��رح��ة 
بدون  شي  ماكو  بس   .. اهلنا 
لليوم  ن��وص��ل  وراح  ت��ع��ب، 
بتحصيلنا  فيه  نفتخر  اللي 
وزمالئنا،  وبجامعتنا  العلمي 
زاويتكم  في  معاكم  ونتواصل 

Gustawi ومع اخوكم

gusatwy2009@hotmail.com

:Prof. Robert Cookقالــوا في حــــفـل التخــرج
Good Luck!

It was a great pleasure for me to watch each of 
you walk across the stage to receive your degree.  
I know your education at GUST is going to serve 
you well in your future careers and you and your 
parents are to be congratulated on your success.

Dr. Hussain Al-Sharoufi
I wish you all the best

 I would like to take this opportunity
 to sincerely congratulate our

 graduates who have excelled in their
 studies. I do wish you prosperity

 and success in all your future
endeavors.

Prof. Sabah Al-Quadoomi
My prayers and good 

wishes are with you always
With excitement and pride we watched you, the class of 2009, as 

you walked onto the stage to receive your university degrees. You 
have worked hard and spent your college years in anticipation of 

this wonderful recognition.  GUST welcomed you with open hearts 
and open doors just a few years back and as you venture towards 

new opportunities and walk new paths, I want you to remember that 
GUST will continue to leave its doors open for you.

Dr. Nayef  Al-Hajraf
You always make us proud

it is a great privilege to see GUST graduates for the 4th 
commencement ceremony.  It is an honor to witness 

GUST ongoing progress toward excellence achievement 
year after year.  For the last 8 years or so, our students 
and graduates are the true ambassadors representing 

GUST family. 
 Keep up the good work.   

Nour Al Derbas Al Zaabi
GUST is my  motivations

It was an honour to be one of the GUST 2009 
graduates. Now I can say than after a long hard 

work, I̛,m glad that I reached the first step toward 
success, and furthering my MBA at GUST is also 

one of my current motivations.
I wish all GUST students the best in their life.
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