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�ضمان اجلودة
يس��عى مكت��ب ضم��ان اجل��ودة  ف��ي جامع��ة 
اخللي��ج للعل��وم والتكنولوجي��ا ال��ى تعزي��ز 
املمارس��ات اجلي��دة فيم��ا ب��ن أعض��اء هيئ��ة 
التدري��س واملوظف��ن والط��اب لتحقيق رضا 
جميع اجلهات املستفيدة واحلد من الشكاوى.
االمور  يرى  الذي  هو  الناجح  “الرجل 

املتعلقة بعمله قبل منافسيه”

TIMES

جريدة - جامعية  - شهرية العدد 1، السنة األولى - يناير 2010

يف ندوة حا�ضدة بجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حول الأو�ضاع يف دارفور

د. امليرغني يتوسط الدكتور فهد الزميع والدكتور نايف العجرف

د. املريغني: هناك ت�ضخيم اإعلمي للأحداث بال�ضودان

رئيس  نائب  رعاية  حتت   TIMES

واإلدارية  املالية  للشؤون  اجلامعة 
ندوة  أقيمت  الزميع  فهد  الدكتور 
السفير  فيها  حاضر  حاشدة 
الدكتور  الكويت  لدى  السوداني 
حول  ابراهيم  امليرغني  ابراهيم 
ودارفور على  السودان  في  األوضاع 
الدكتور  وحضرها  اخلصوص  وجه 
مدير  نائب  مساعد  احلجرف  نايف 
واإلدارية  املالية  للشؤون  اجلامعة 
إدارة  أسد مدير  والدكتور مسعود 
وجمعا  واإلعالم  العامة  العالقات 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  غفير 

وطلبة اجلامعة.
الدكتور  أستهل  البداية  في 
السودان  سفير  امليرغني  ابراهيم 
متسائال  الندوة  بالكويت  املعتد 
عن  انطباعهم  ع��ن  احل��ض��ور 
ودارف��ور  ال��س��ودان  األوض��اع في 
وبعد ان استمع الى ماالحظاتهم 
قال  فيهما  األوضاع  حول  وأرائهم 
السؤال جملموعة  نفس  أننا سألت 
من السفراء في جنييف ودعوتهم 

لزيارة السودان واإلطالع بأنفسهم 
قاموا  وفعال  هناك  األوض��اع  عن 
بزيارة السودان من شماله وجنوبه 
وشرقه وغربه وزاروا القبائل هناك 
األوضاع  على  بأنفسهم  وتعرفوا 
هناك ووقفوا باإلجماع وقالوا رأينا 
املبادرة  وهذه   ، مانسمع  عكس 
قلدوا  أخ��رى  ل��دول  ق��دوة  كانت 
دعوتنا للوقوف على األحداث على 
أخري  ودول  روسيا  منها  الطبيعة 

في العالم .
وأضاف السفير السودانى الدكتور 
ابراهيم امليرغني ان هناك تضخيم 
بالسودان،  ل��أح��داث  إع��الم��ي 
دارفور  في  فيه  مبالغ  القتل  أن 
السودان ظل مستهدفا  ولالسف 
من بعض الدول والسبب في ذلك 
موارده الطبيعية وكان هناك هدف 
الستنزاف هذه املوارد لكن السودان 
ان  الصعب  ومن  حضاري  شعب 
او  الدول  هذه  تطلقة  ملا  ننصاع 
نزال  وال  وكنا  حق  وجه  بغير  تلك 
استغالل  يريد  من  بكل  نرحب 

بشروط  لكن  ال��س��ودان  ث��روات 
املستثمرين  في  ووجدنا   ، عادلة 
والنزاهة  العدالة  قمة  االسيويني 
لدي  واآلن  االب��واب  لهم  وفتحنا 
تصل  بترولية  استثمارات  الصني 
 4 وأنشأت  دوالر  مليارات   7 الى 
يصل  واغلبها  النفط  نقل  أنابيب 
 %  97 وبتشغيل  كلم  الى110 
من العمالة السودانية ، فالسودان 
اخلارجية  باألستثمارات  يرحب 
بعض  لكن  والعادلة،  املنصفة 
لم  سابقا  االستعمارية  الدوائر 
لهم  نقول  والنزال  ذلك  يعجبها 

مرحبا بكم لكن بعدالة .
تقلصت  بدارفور  األذم��ة  فإن  واآلن 
الطرق  قطاع  من  جيب  اال  يتبق  ولم 
أغلب  تفهم  أن  بعد  األغاثة  لقوافل 
كانت  اآلذمة  سبب  أن  العالم  دول 
اماكن  من  والترحال  مياه  مشكلة 
الوجود ملياه فيها لالماكن التي يوجد 
والثروة  األنسان  لعيش  مياه  بها 

احليوانية التي ميتع بها السودان .

املهندسة  البلدي  املجلس  عضو  ح��ذرت   TIMES

جنان بو شهري من تأثير النفايات االلكترونية على 
كميات  وجود  ان  موضحة  االنسان،  وصحة  البيئة 
هذه  في  والرصاص  والباستيك  املعادن  من  كبيرة 
والدم  العصبي  اجلهاز  في  أمراضا  تسبب  النفايات 
العضات  وضعف  الدماغ  منو  على  وتؤثر  والكلى 
السرطانية،  باالمراض  االصابة  نسبة  من  وتزيد 
مؤكدة انها تتطلب اجلدية في التعامل معها من قبل 

اجلهات املختصة.
النفايات  إدارة  ح��ول  ن��دوة  في  بوشهري  وقالت 
فريقا  هناك   « ان   : اخلليج  جامعة  في  االلكترونية 
من أعضاء املجلس احلالي يعمل علي ايجاد قانون 

ينظم التعامل مع النفايات االلكترونية«، 
لتقدمي  حاليا  يعد  البلدي  »املجلس  ان  وأضافت: 
النفع  جمعيات  مع  بالتعاون  حملة  النشاء  مقترح 
التي  الكمبيوتر  أجهزة  تستقبل  مراكز  اليجاد  العام 
وتقدميها  بتعديلها  ويقومون  استخدامها  اليتم 

للجمعيات اخليرية أو تصديرها للدول الفقيرة «.
االلكترونية  اخلدمات  تطور  إلى  بوشهري  وأشارت 
اليومية،  احلياة  في  رئيسيا  ج��زءا  أصبحت  التي 
بخطى  تسير  والنمو  التطور  عجلة  ان  موضحة 
كل  استخدام  في  الناس  اهتمام  وجتذب  متسارعة 
املنازل  عن  صادرة  وانها  السبب   وهو  جديد  ماهو 
انتاج  سنويا  يتم  »انه  وقالت:  واملصانع،  واملدارس 
مابن 20 و50 مليون طن من النفايات االلكترونية 
في العالم «، موضحة ان نفايات االستخدام الفردي 
تأثيرات  وهناك  املصانع،  عن  الناجتة  تلك  من  أكثر 
على  النفايات  تلك  تخلفها  مباشرة  وغير  مباشرة 
النفايات  هذه  رمي  يسببها  والتي  واالنسان  البيئة 
في مكبات غير مخصصة لها والتي قد تصل تلوثاتها 

إلى صلب حياتنا من خال املياة مثا.
الكمبيوترات  ان  االح��ص��اءات  بعض  إلى  وأش��ارت 

املستخدمة عام 2007 أنتجت 6.42 بليون باوند 
الرصاص،  من  باوند  و1.58بليون  الباسيتك  من 
موضحة ان أساليب املعاجلة املتبعة لهذه النفايات 
والصحة،  البيئة  علي  سلبا  تؤثر  احلالي  الوقت  في 
والتي  احمل��ارق  هي  املعاجلة  في  املتبعة  فاالنواع 
الهواء  في  تلوثا  تسبب  سامة  غازات  عنها  تنبعث 
كما هي احلال مع عمليات احلرق في الهواء الطلق، 
ومن هذه االنواع أيضا رمي النفايات االلكترونية في 
التربة والتي تؤثر على املياه اجلوفية التي تصل إلى 

البحر ومنها الى صلب حياتنا اليومية.
احلاصلة  التدوير  عملية  ان  بوشهري  وأوضحت 
ان  اذ  العملية  التي تقوم عندها  أذى للعمالة  تسبب 
معظم الدول تصدر نفاياتها االلكترونية لدول شرق 
الربح  بعض  لتحقيق  زهيدة  بأسعار  وتبيعها  اسيا 
املادي من خالها والتخلص منها في حن ان العمالة 
التي تصلها هذه النفايات لتدويرها التتمتع بأي حق 
من حقوق حماية العمالة وتتعرض مباشرة للمواد 
صحتها  ت��ؤذي  التي  االجهزة  هذه  في  املستخدمة 

خاصة وانها تستخدم طرق تدوير بدائية.
النفايات  هذه  مع  للتعامل  الصحيحة  الطرق  وعن 
بطريقة  االلكترونية  النفايات  جتميع  »يجب  قالت: 
وهذا  النفايات،  أنواع  باقي  عن  ومنفصلة  صحيحة 
اجلامعات  ف��ي  توعية  حمات  إل��ى  يحتاج  االم��ر 
واملدارس وان تقوم الوزارات واجلمعيات بهذا النوع 

من احلمات ايضا «.
النفايات  وجتميع  تخزين  يجب  »ان��ه  وأض��اف��ت: 
حيث  الفصل  بعملية  تبدأ  والتي  سليمة  بطريقة 
هناك مواد يجب فصلها مثل البدء بعملية التدوير«، 
صانعي  تلزم  عاملية  نظم  ايجاد  يجب  انه  موضحة 

الكمبيوترات باستخدام مواد يسهل التعامل معها.
من  حقا  تكون  ان  يجب  النظيفة  البيئة  بان  وافادت 

حقوق االنسان.

 جنان بو�ضهري : املجل�س البلدي يعمل على اإيجاد 
قانون ينظم التعامل مع النفايات الإلكرتونية 

الإلكرتوين" الفقر  " تاأثري  بعنوان  حما�ضرة  نظمت    GUST

TIMES رعت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ملتقى املدارس اخلاصة بالكويت ومعرض املشاريع الصغيرة 

اخلاصة  املدارس  طلبة  من  غفير  جمهورا  وحضره  املطير  محمد  النائب  رعاية  حتت  أقيم  والذي  الكويتي  للشباب 
واولياء امورهم وأقيم في فندق موفنبيك املنطقة احلرة .

النائب محمد املطير والقي كلمة أشاد فيها برعاية جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا للملتقي  أفتتح امللتقي 
األمل  وفقدان  باليأس  للشعور  نصل  السياسي  العمل  منها  يعاني  التي  املشاكل  خضم  في   : وقال  واملعرض 
بالتنمية اال أننا نري أن رؤية الشباب الطموح الذين متلؤهم الهمة ملنحنا طاقة األمل تدفعنا الى االمام وتؤكد 

وجود شباب واعي يريد أن يصل ويتحمل املسؤولية . 
وأضاف غالبا مانسأل أنفسنا ماذا ستقدم لنا الكويت ؟ ولكن هؤالء الشباب فكروا في ماذا سيقدمون للكويت ولم 
مينحوا فرصا وظيفية النفسهم فقط ،بل منحوا فرصا جديدة لغيرهم من املواطنن بهذه املشاريع الصغيرة ، لذا 

استحقوا أن تدعم مشاريعهم التي سيكون لها دور في وصول البلد الى أعلى املستويات .
وألقت ممثلة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا أنوار الصباح كلمة حيت فيها احلضور وقالت : أن أبرز مايكون 
في هذا احلدث هو أظهار طاقة الطالب الكويتي من إبداع ومتيز ، مبينة إن اجلامعة عملت منذ سنوات وفق رؤية 

واضحة وتكنولوجيا متطورة حتى حتقق متطلبات السوق وتخدم الطلبة بالشكل املطلوب .
ثم تفقد النائب محمد املطير واحلضوراملعرض املقام على هامش امللتقي وفي جناح اجلامعة قدمت مي األبراهيم 
فيها  املوجوده  والتخصصات  وطالباتها  لطابها  اجلامعة  تقدمه  عما  عرضا  باجلامعة  التسويق  قسم  مسؤلة 
وحتدثت عن مامييز اجلامعة ، مشيرة الى اإلعتماد األكادميي واالعتراف احمللي كأول جامعة خاصة بالكويت 
من التعليم العالي وكذلك اإلعتماد املؤسسي ، وقالت ان خريجي اجلامعة يعملون فور تخرجهم النهم يكتسبون 
اخلبرات العملية اثناء فترة دراستهم وهذا اهم مامييزهم ويجعلهم في مقدمة الذين يعملون فور تخرجهم ، وفي 
نهاية امللتقى واملعرض مت تكرمي جامعة اخلليج واستلمت درع التكرمي الزميلة مي األبراهيم نيابة عن اجلامعة. 

 ترعى  ملتقي املدار�س اخلا�ضة
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

املهندسة جنان بوشهري
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جميع اآلراء تعبر عن رأى 
كتابها

وليس رأي اجلريدة

للعلوم  جامعة  قامت   TIMES

جلمعية  بالتبرع  والتكنولوجيا 
العون املباشر بعدد »42 » جهاز 
حاسب آلي لصالح وحدة التعليم 
في  ف��ع��ال  بشكل  تساهم  ال��ت��ي 
الكويت  بن  التعاون  جسور  مد 
وال��ط��ل��ب��ة احمل��ت��اج��ن ف��ي ق��ارة 
أفريقيا  يأتي ذلك في سعيها الدائم 
املدني  املجتمع  مؤسسات  لدعم 
ومد جسور التعاون بن اجلامعة 
يحقق  مب���ا  امل��ؤس��س��ات  وت��ل��ك 
التكافل اإلجتماعي والتعاون فيما 
التي  بالفائدة  يعود  مبا  بينهم 
النفع والتعاون بن جميع  حتقق 

مؤسسات املجتمع الكويتي . 
ماجد  إبراهيم  الدكتور  شكر  وقد 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  ال��ش��اه��ن 
الدكتور  املباشر  العون  جمعية 
رئيس  احمل��ي��ان  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
مجلس األمناء في جامعة اخلليج 
على  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم 
تبرعها وقال : بكل الشكر والتقدير 
أستلمنا تبرعكم الكرمي بعدد 42  
وحدة  لصالح  آلي  حاسب  جهاز 
التعليم ، وانني أدعو الله أن ينفع 
بها أبنائنا الطلبة في قارة أفريقيا 
الطفرة  ملواكبة  مستواهم  لرفع 
 ، التعليم  مجال  في  ط��رأت  التي 
وتعالى  سبحانه  املولي  سائلن 
ال��ب��ذل  ن��ع��م��ة  ع��ل��ي��ك��م  ي���دمي  أن 
والعطاء وأن يجعلكم عونا وسندا 

لإلسام واملسلمن .
وأك����د رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ن��اء 
ب��ج��ام��ع��ة اخل���ل���ي���ج ل��ل��ع��ل��وم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��دك��ت��ورع��ب��د 
ان  على  احمليان  صالح  الرحمن 
اجلامعة لن تألوا جهدا في تقدمي 
املجتمع  مؤسسات  لكافة  الدعم 
وحت��ق��ي��ق رس��ال��ت��ه��ا ال��ت��رب��وي��ة 
التكافل  يحقق  مبا  والتعليمية 
وتلك  اجلامعة  ب��ن  اإلجتماعي 
األمناء  مجلس  وأن  املؤسسات 
حتقيق  على  حريصن  واجلامعة 
تقتصر  ال  التي  التربوية  رسالتها 
ولكنها  وح��س��ب  اجلامعة  على 
ومؤسسات  ال��دوائ��ر  لكافة  متتد 
ومبا  بالكويت  امل��دن��ي  املجتمع 
للكويت  والتقدم  ال��ري��ادة  يحقق 

على كافة األصعدة.

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا تتربع باأجهزة 
حا�ضب اآيل لوحدة التعليم جلمعية العون املبا�ضر

فـي جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

عبلة محمد على عبد العالسلوى ابو الوفا

TIMES   حترص جامعة اخلليج 

أن  على  والتكنولوجيا  للعلوم 
مواهبهم  إبراز  كافة  لطلبتها  توفر 
املتعددة فوفرت لهم مايستطيعون 
من خاله إبراز تلك املواهب وكشف 
امليول واملواهب والقدرات وتنميتها 
عن  التعبير  وكذلك  صحيح  بشكل 

الرأي والرأي اآلخر .
الفني  النشاط  مشرفة  وت��ؤك��د 
أن  ال��وف��ا  أب��و  سلوى  باجلامعة 
في  يساهم  الفني  النشاط  قسم 
والتعرف  احلسن  اخللق  تنمية 
والطالبات  الطاب  مواهب  على 
مرتبط  ي��ك��ون  ال��ن��ش��اط  وه����ذا 
أش��راف  وحت��ت  مباشرا  إرتباطا 
العملية  لتحقيق  سعيا  اجلامعة 
امل��ه��ارات  خ��ال  م��ن  التعليمية 
التي  أبرز األنشطة  ، ومن  الفردية 

يتناولها القسم :

 -  2 احل��ري��ر  على  -ال��رس��م   1
الرسم   -  3 الزجاج  على  والرسم 
على  الرسم   -  4 السيراميك  على 
اخلام 5 - الطباعة  6 - االكريليك 
-  الفن اإلسامي  7 - الديكوباج 8 
9 - إستخدام الوان اجلواش 10 

. الزيتي  – الرسم 
سلوى  النشاط  مشرفة  وتناشد 
باجلامعة  العليا  اإلدارة  الوفا  أبو 
مفتوحة  دورات  بإقامة  تسمح  أن 
ومن  وطلبة  موظفن  للجميع 
الراغبن باإللتحاق بتلك الدورات 
من خارج اجلامعة نظرا ملا تشهده 
وطلب  إق��ب��ال  م��ن  ال����دورات  تلك 

لالتحاق بها .
املوسيقي  النشاط  مشرفة  وتقول 
م��ح��م��د علي  ب��اجل��ام��ع��ة ع��ب��ل��ة 
ال��ن��ش��اط  ق��س��م  أن  ال��ع��ال  ع��ب��د 
تبني  على  ي��ح��رص  املوسيقي 

امل���واه���ب امل��وس��ي��ق��ي��ة وت��دري��ب 
ال��ط��ل��ب��ة وت��خ��ص��ي��ص س��اع��ات 
تدريب خاصة للمبتدئن وإشراك 
الطلبة األعلى مهارة في البرنامج 
التدريبي للمبتدئ ، كذلك نحرص 
على تقدمي مستوى تدريبي يرقى 
آلة  على  املتقدم  الطالب  ملستوى 
البيانو ، كذلك يحرص القسم على 
للطالب  تدريبي  مستوى  تقدمي  
املتقدم والذي يتمثل في مقطوعات 

غربية كاسيكية فردية .
املوسيقية  املشرفة  وتضيف 
املهارات  لتنوع  نظرا  باجلامعة 
اآلل��ة  حت��دي��د  ي��ت��م  املوسيقية 
ويتم   ، ملهارته  وف��ق��ا  للطالب 
اآلالت  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  ت��دري��ب 
اجل��از  ف��ي  متمثلة  اإلي��ق��اع��ي��ة 
اآلت  م��ن  وغ��ي��ره��ا  والتمباني 
على  ن��ح��رص  ك��م��ا   ، ال���ع���زف 
توظيف مهارات الطلبة متعددي 
املواهب في العزف على أكثر من 
مقطوعة  ف��ي  ومشاركتهم  آل��ة 

موسيقية مائمة .
املوسيقية  املشرفة  وأش���ارت 
عبلة محمد عبد العال أن اإلدراة 
تلبية  على  حت��رص  اجلامعية 
لتنمية  األزمة  اإلحتياجات  كافة 
وتقدميها  ورعايتها  امل��واه��ب 
نحن  ول��ذل��ك   ، االئ���ق  بالشكل 
تقدمي  على  بالقسم  حريصن 
برنامج  خال  من  دائما  األفضل 
املستوى  على  ك��ام��ل  ت��دري��ب��ي 
مهارة  لتعليم  والعملي  النظري 

قراءة وتعلم النوتة املوسيقية .

ان�ضطة فنية ومو�ضيقية للمواهب

كيڤن كاشا يسلم أحد اخلريجات شهادتها

TIMES  بالتعاون والتنسيق مع جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا نظم مركز الكويت للتصوير 
الفوتوغرافي دورة لتعليم التصوير الفوتوغرافي 
والفوتوشوب والتي حاضر فيها الفنان واملصور 
اسبوع  استغرقت  والتي  كاشا  كيفن  العاملي 
اجلامعي  باحلرم  اجلامعة  مسرح  على  وعقدت 
فن  محبي  من  متدربا   40 حضرها  مشرف  في 

التصويرمن مختلف اجلهات بالكويت .
الفوتوغرافي  التصوير  أس��س  ال��دورة  تناولت 
وفنونه وكيفية التعامل مع الكاميرا ، كما تناولت 
الطبيعة  وفي  باالستديو  سواء  التصوير  طرق 

تناولت  كما   ، التصوير  في  أدائهم  تقييم  ثم  ومن 
الدورة كيفية التعامل مع برنامج الفوتوشوب .

املتدربن على شهادات  الدورة حصل  وفي ختام 
للتصوير  االم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  م��وث��ق��ة 
الفوتوغرافي واالكادميية البريطانية كما حصلوا 
وهو  مالطة  في  العالي  املعهد  من  شهادة  على 
واملصور  الفنان  فيه  ي��درس  ال��ذي  املعهد  نفس 
اخلتامي  باحلفل  قدم  كما   ، كاشا  كيفن  العاملي 
دروع من املركز املنظم للدورة الى جامعة اخلليج 
احلرم  في  الدورة  أقامة  في  الكبير  تعاونها  على 

اجلامعي مبشرف . 

مب�ضاركة امل�ضور العاملي كيفن كا�ضا
 GUST دورة الت�ضوير الفوتوغرافـي يف

رنا
با
أخ

الكاتب  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة  أستضافة   TIMES

الذي حتدث في محاضرة خص  داود احلزامي  الكويتي سليمان  املسرحي 
بها طالبات مادة “قرأة في اآلدب الكويتي “ عن مسرحيته “أمرأة التريد 
أن متوت “ ، كان في إستقباله ومصاحبتة وتقدميه الدكتور صالح الدين 

سليم أرقة دان أستاذ اللغة العربية باجلامعة .
الكاتب املسرحي سليمان احلزامي عن سيرته الشخصية حتى  وحتدث 
أصبح كاتبا مسرحيا ، وأشار لإلبداع وكيفية أن تكون مبدعا في الكتابة 
األدبية وذكر أنواع املسارح كما ذكر سبب تسميته برائد املسرح العبثي 
اخملصص  الوقت  عن  زادت  والتي  احملاضرة  مدة  طوال  ركز  ثم   ، الكويتي 
الندوة  حضر  الذي  الكبير  احلضور  لتجاوب  نظرا  لها  لساعتني  أمتدت 
متحدثا فيها عن املسرحية وموضوعها وشخصياتها وؤمزية كل واحدة 
منها وملاذا ترك مسرحيته » أمرأة التريد أن متوت » بال خامتة صريحة وفي 
اخلتام دار حوارا طويال بينه وبني الطالبات أجاب فيه عن كل التساؤالت 
وقال : لقد أنسيتموني نفسي بهذه اجللسة العلمية احلوارية الطيبة 
فلم أشعر بالوقت ميضي بسالسة متنميا في نهاية اللقاء أن يعقب هذا 

احلوار الطيب لقاءات آخرى . 

متوت"  اأن  لتريد  "اأمراأة 
GUST يف

GUST الكاتب داود احلزامي مع طلبة

الدكتور عبدالرحمن احمليان
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نادي املواهب ا�ضت�ضاف الإعلميني ال�ضباب
TIMES أستضاف نادي املواهب 

للعلوم  اخل��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة  ف���ي 
والتكنولوجيا في ندوته اإلعامية 
اإلع��ام��ي��ن  للطلبة  امل��ف��ت��وح��ة 
معرفي  ع��م��ار  “املذيع  ال��ش��ب��اب 
وامل��ذي��ع ع��ب��د دش��ت��ي وامل��ذي��ع��ة 
أقيمت  “ والتي  كرم  زينة  واملمثلة 
باجلامعة  الصغير  املسرح  على 
وحضرها جمع غفيرا من الطالبات 

والطاب باجلامعة.
حت��دث ف��ي ال��ب��داي��ة امل��ذي��ع عمار 
وم��ش��واره  جتربته  ع��ن  معرفي 
فيه  وم��ث��اب��رت��ه  ال���دراس���ة  م���ع 
الوطن  قناة  في  استقراره  حتى 
بالعمل  مشوار  بعد  التلفزيونية 
قناة  في  ثم  احلكومي  القطاع  في 
كل  من  استفادته  مبينا   ، خاصة 
غايته  وكانت  معهم  عمل  الذين 
وتخصصه  االوام���ر  تنفيذ  دائ��م��ا 
وكيف  اإلقتصادية  للنشرة  كمذيع 

افاده ذلك حتى اآلن في عمله الذي 
للشباب  مثاال  فيه  يكون  أن  متنى 

الكويتي في عمله .
دشتي  الله  عبد  امل��ذي��ع  وحت��دث 
وب���ن ال��ف��رق ب��ن م��ق��دم ب��رام��ج 
واملذيع متحدثا عن سنوات اخلبرة 
القليلة التي استفاد منها ومشواره 
م���ع ش���رك���ات اإلع������ان وع��م��ل��ه 
كافة  على  وم��روره  فيها  كمندوب 
لإلعام  ودراس��ت��ه  التخصصات 
العملية  ال��ت��ج��رب��ة  م���زج  وك��ي��ف 
لإلستفادة  وحتقيقه  ب��ال��دراس��ة 
 ، فيه  شارك  عمل  كل  من  القصوى 
وعن جتربته السينمائية اإلعانية 
وكيف أستطاع االستفادة من هذه 

التجربة اإلخراجية في عمله .
وحتدث عن عمله في الوطن وكيف 
دورا  لعبت  والتي  موهبته  فرض 
كبيرا في اإللتحاق بالعمل ثم قدم 
ومترسه  الوطن  صباح  برنامج 

منذ التحاقه بالقناة .
زينة  واملمثلة  املذيعة  وحتدثت 
دخلت  وقالت  مشوارها  عن  ك��رم 
كنت  فمنذ  مصادفة  ليس  املجال 
العمل  على  مصممة  كنت  صغيرة 
اإلعامي والتحقت بجامعة الكويت 

وتخصصت أذاعة وتلفزيون .
من  أنتهت  اآلن  انها  زينه  وقالت 
أول عمل تلفزيونى كممثلة ومتنت 
مع  احل��ظ  حسن  عند  ت��ك��ون  أن 
جمهورها بالكويت والعالم العربي 
واحلظ  املوهبة  بن  كرم  وربطت   ،
في  متازمتن  يكونا   ان  وضرورة 
وعدم  للنجاح  متطلع  أى  مشوار 

اإلعتماد على الواسطة .
ثم فتح باب املناقشة وختم يوسف 
للمذيعن  بالشكر  ال��ن��دوة  املالك 
ال��ذي��ن ح��رص��وا على  ال��ش��ب��اب 
الشكرللحضور  وكذلك  احلضور 

من الطاب والطالبات .  

برابطة  األكادميية  اللجنة  رئيس  كشف   TIMES

والتكنولوجيا يوسف  للعلوم  اخلليج  جامعة  طلبة 
البدر ان الرابطة اجتمعت مع مقرر اللجنة التعليمية 
في مجلس األمة د.سلوى اجلسار، حيث مت مناقشة 
ومتت  اخلليج،  جامعة  طلبة  تهم  وأمور  قضايا  عدة 
للطلبة  الدراسية  الكتب  دع��م  شمل  على  املوافقة 

لدعمهم ماديا لشراء الكتب الدراسية من اجلامعات.
وأضاف البدر بأن الرابطة ناقشت عدة قضايا أخرى 
محدد  موعد  وحتديد  املتفوقن  الطلبة  دع��م  منها 
حتويل  عملية  وتسهيل  االجتماعية  املكافأة  لصرف 
ان  مبينا  البعثات،  لطلبة  تغييره  أو  التخصص 
املتفوقن  لدعم  الرابطة  اقتراح  على  د.اجلسار أثنت 

رعاه  حاشدة  تنافسية  طابية  أجواء  في    TIMES

للشؤن  الرئيس  نائب  ك��وك  روب��رت  البروفيسور 
األكادميية نظم مدرس الرياضيات إيهاب عبد الواحد 
مسابقة  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  بجامعة 
املتفوقن  للطلبة  أنفيتي«   « للرياضيات  نهاية  ماال 
للطاب  وأخ��رى  الطالبات  متثل  فرق  فيها  تباري   ،

أقيمت املسابقة على مسرح اجلامعة مبشرف .
بدأت املسابقة بن 3 فرق من البنات و3 فرق للطاب 
والطاب  طالبتان  من  مكون  الطالبات  من  فريق  كل 
من طالبن ، جرت املسابقة اوال بن الطالبات وسط 
الطالبتان  من  املكون  الفريق  وفاز  احلضور  تشجيع 
ثم   ، البنات  مبسابقة  الرفاعي  وفجر  طرقجي  رمي 
أخر  حتى  معلقة  املنافسات  وكانت  الطاب  تبارى 

سؤال .
الفائزين  الفريقن  بن  النهائية  التصفية  وج��اءت 
باملسابقة وهو فريق الطالبات وفريق الطاب ووسط 
الطاب  فريق  استطاع  والتشجيع  الترقب  من  حالة 
مثلته  ال��ذي  البنات  فريق  على  باملسابقة  يفوز  ان 
فقط الطالبة رمي طرقجي بعد ذهاب زميلتها حلضور 
لكن  النهائية  باملباراة  اللحاق  أمل  على  محاضرتها 
جاءت الظروف عكس التوقعات نظرا النتهاء مسابقة 
الطاب بسرعة لغياب احد املتسابقن وفوزه الفريق 
النهائي  إقامة  استعجال  ثم  ومن  بالتزكية  اآلخ��ر 

وبينت بأن اللجنة التعليمية بصدد العمل فيه وذلك 
تفوق  م��ن  يبذلونه  مل��ا  وتقديرا  املتفوقن  ألهمية 

وجناح.
عن  الصانع  محمد  الرابطة  رئيس  أعرب  جانبه  من 
التعليمية  اللجنة  من  جتاوب  من  القاه  ملا  سعادته 
في مجلس األمة ومجلس اجلامعات اخلاصة، شاكرا 
االدارة اجلامعية لتعاونها في كل ما فيه من مصلحة 

الطلبة ولتخريج جيل واعد.
االك��ادمي��ي،  املكتسب  ه��ذا  للطلبة  الصانع  وب��ارك 
ووعدهم باملزيد من املكتسبات الطابية مشددا على 
حرص الرابطة على املطالبة بكل ما يصب في مصلحة 

الطلبة ويسهم في تسهيل مسيرتهم الدراسية.

مبتسايقة واحده وفوز فريق الطاب باملسابقة ، وفي 
نهاية املسابقة قام البروفيسور روبرت كوك بتوزيع 
صممتها  والتي  املتسابقن  على  واجلوائز  الهدايا 

رابطة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا.  

اجل�ضار: دعم الطلبة ماديا ل�ضراء
 الكتب الدرا�ضية من اجلامعات

النشاط  قسم  أق��ام    TIMES

تكرمييا  احتفاال  ال��ري��اض��ي 
ل��ل��ف��رق ال��ري��اض��ي��ة ال��ف��ائ��زة 
بطولة  ك��أس  أح��رزت  والتي 
الرابعة  اخلاصة  اجلامعات 
مسرح  على  أقيم  أحتفاال  في 

اجلامعة .
التكرمي  ح��ف��ل  تضمن  وق���د 
ت��وزي��ع ش���ه���ادات ال��ت��ك��رمي 
من  للرياضين  التقديرية 
ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات ، وق��د 
جامعة  طلبة  رابطة  شاركت 
دروع  ب���ت���ق���دمي  اخل���ل���ي���ج 
للمكرمن  تكرميية  وشهادات 
الطالب  بتوزيعها  قام  والذي 
رئيس  ن��ائ��ب  الشطي  ط��ال 

الرابطة.
التكرمي  ح��ف��ل  ن��ه��اي��ة  وف���ي 
الرياضية  امل��ش��رف��ة  ق��ام��ت 
ب��ت��ق��دمي درع  ن���دى اخل����راز 
جهودهم  على  للرابطة  شكر 
في  ومساهمتهم  الواضحة 

خدمة الطلبة الرياضين .

تكرمي الريا�ضيني 
بجامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا

الكوت«  »ن���ادي  أعلن   TIMES

ب��ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج ل��ل��ع��ل��وم 
الرسمية  إنطاقته  والتكنولوجيا 
أقيمت  حاشدة  شعرية  بأمسية 
باحلرم  اجلامعة  م��س��رح  على 
اجلامعي مبشرف أستضاف فيها 
الشباب  الشعراء  من  مجموعة 
وماجد  القحطاني  رج��ا   : وه��م 

اخلالدي وصالح جزا احلربي  .
النادي  على  العام  املشرف  رحب 
أرقة  سليم  الدين  صاح  الدكتور 
ورحب  الشباب  بالشعراء  دان 
القدومي   الدكتورصباح  بحضور 
الطابية  للشؤون  الرئيس  نائب 
واالكادميية باجلامعة األمسية . 

الطالبة  النادي  رئيس  ألقت  ثم 
كلمة  ال��س��وي��ل��م  ن��اص��ر  شيخة 

ترحيب باحلضور. 
ثم قدمت الشعراء عريفة األمسية 
الطالبة رمي خالد الزعابي والتي 

القحطاني  رج��ا  الشاعر  بدئها 
ال�����ذي أل���ه���ب أك����ف احل��ض��ور 
»أح��دوث��ة  الفصحى  بقصيدته 

البحر« ومطلعها: 
اخضع لها تخضّر روحك سدرًة * 

أبديًة تخضع لك األشياُء
زهوها  منارة  هاجسها  نبض  كن 

* كن خطوها تنقله حيث تشاُء
ح��ي��ث ص���ور م��ع��ان��اة أج��دادن��ا 
البحر،  ف��ي  الصعبة  وأي��ام��ه��م 
ذل���ك ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل ال��ذي 
معه  وتفاعل  األجيال،  به  تفتخر 
من  به  يتميز  ملا  اجلمهور بشدة 
وإحساس  رائ��ع��ه  إل��ق��اء  طريقة 
األمسية  أك��م��ل  ث��م  جميل، ومن 
ك���ل م���ن ال��ش��اع��ري��ن ال��ش��اب��ن 
املتميزين  ماجد اخلالدي وصالح 

جزا احلربي. 
الدكتور  قّدم  األمسية  نهاية  وفي 
التقدير  دروع  القدومي  صباح 

بجامعة  ال��ك��وت  ن���ادي  ب��اس��م 
والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج 

للشعراء املشاركن
نهاية  بعد  صحفي  تصريح  وفي 
األمسية قال املشرف على النادي 
أرقه  سليم  الدين  صاح  الدكتور 
احلضارة  م��ادت��ي  م��درس  دان، 
الكويتي«إن  واألدب  اإلسامية 

نادي الكوت« يهدف إلى: 
واملجتمع  الكويت  ثقافة  إب���راز 

الكويتي، قدمياً وحديثاً. 
تعزيز انتماء الطالب الكويتي إلى 

القيم االجتماعية الكويتية. 
الثقافية  الطاب  مواهب  صقل 
الكويتية  وشخصيتهم  العامة، 

خاصة. 
بأنشطة  الطاب  فراغ  وقت  ملء 
وأدبية  ثقافية  مهارات  تكسبهم 

وتراثية. 
ن��ادي  سيعمل  ذل��ك  ولتحقيق 

الكوت على: 
الثقافية  املؤسسات  مع  التعاون 
الكويتية،  والتراثية  واألدب��ي��ة 

احلكومية واخلاصة. 
ثقافية  طابية  أنشطة  إق��ام��ة 

واملوسيقى  امل��س��رح��ي��ات  م��ث��ل 
واملعارض والرحات. 

ون��دوات  ثقافية  أسابيع  إقامة 
اجلامعة  طاب  من  ومحاضرات 

وضيوف من خارجها. 

نادي الــكوت  بدء ن�ضاطه باأم�ضية �ضعرية

م�ضابقة الريا�ضيات  للطلبة املتفوقني

رنا
با
أخ

د. صباح القدومي وتكرمي الشعراء املشاركن

البروفيسور روبرت كوك يكرم املتفوقة رمي طرقجي
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للعلوم  اخلليج  جامعة  راب��ط��ة  أحتفلت   TIMES

والتكنولوجيا بفاعليات كرنفالها السنوي والذي اقيم 
على مدار يومن باحلرم اجلامعي بعيدا عن األجواء 

الدراسية في جوا من املرح واملشاركات الترفيهية .
واعضاء  وعوائلهم  اجلامعة  طلبة  املهرجان  حضر 
شهد  وق��د   ، باجلامعة  والعاملن  التدريس  هيئة 
الكرنفال الذي أقيم في أجواء خريفية ممتعة العديد 
االعمار  جلميع  واملسابقات  الترفيهية  الفقرات  من 
والتي جرت أحتفاال بالكرنفال ، كما شهدت فعاليات 
ماشد  أبرز  ولعل  الروسي  للسيرك  عرضا  الكرنفال 
اإلنتباه فقرة الساحر وماقدمه فيها من العاب سحرية 

اخذت األبصار .
العديد  ضم  معرضا  أقيم  الكرنفال  هامش  وعلى 
عرضت  اجلامعة  وداخ��ل  خارج  من  املشاركات  من 
باالضافة  وااللبسة  االكسسورات  من  الكثير  فيه 
والشامية  العربية  االطباق  اشهى  من  ماقدم  ال��ى 
وقد   ، احلضور  استحسان  نالت  والتي  واخلليجية 
اب��راز  ف��ي  مواهبهم  ع��رض  ف��ي  املشاركن  تسابق 
قدراتهم ومواهبهم كا في مجاله ، وفي اليوم الثاني 
واخلتامي للكرنفال مت تكرمي أفضل جناح عرض على 
فيه  عبر  وموهبة  رقي  من  به  متيز  مبا  اليومن  مدار 
عن إبداع فني مرهف القي اإلعجاب من جلنة التحكيم 

واحلضور .   

الكرنفال السنوي لرابطة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

رنا
با
أخ
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 ، القيادية  املنا�ضب  من  العديد  تقلدمت 
العملية  اأن  نظركم  وجهة  من  ترى  هل 
التعليمية يف الكويت ت�ضري وفق درا�ضات 
حتتاج  واأنها  العمل  �ضوق  اأحتياجات  تلبي 

لإعادة نظر ب�ضكل جذري ؟
إلى  نشير  أن  البد  فإننا  ككل  التعليمية  العملية  عن  نتحدث  عندما   -
أحتياجات املجتمع وننظر إلى اخلطط التنموية له ونظره احلكومة لكل 
املجتمع  بهذا  تنهض  خماسية  خطط  وفق  سياستها  لوضع  مايجري 
تتناسب  حتى  العالي  والتعليم  التربية  وزارت��ى  دور  يأتي  وعندها 

خططها مع احتياجات الدولة لتلك اخلطط املوضوعة .

والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة 
 ، العمل  �ضوق  اأحتياجات  لتغطي  جاءت 
تتبعونها  معينة  اأ�ضرتاتيجية  هناك  فهل 

ملواكبة اأي تغريات يف هذا املجال ؟
مع  تنسجم  ان  البد  التعليمية  العملية  أن  السابق  في  لك  ذكرت  كما   -
أحتياجات سوق العمل ، ونحن في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
تلبي  اجلامعة  تكون  أن  أعيننا  نصب  وضعنا  االول��ى  اإلنطاقة  ومنذ 
تلك  مع  يتوافق  مبا  البداية  وكانت  الكويتي  العمل  سوق  أحتياجات 
ونفتح  العمل  سوق  بدراسة  تقوم  وجلان  دراسات  وهناك  األحتياجات 
تخصصات جديدة لسد النقص وأنشاء كليات تلبي هذه النواقص ، ولذلك 
جتد أن اجلامعة ونحن قد خرجنا الدفعة الرابعة تفخر بأن كل خريجيها 
يعملون ويساهمون في دفع عجلة التنمية في الكويت نظرا النهم متمرسن 

وتخرجوا بناءة على دراسات تتواكب مع تلك اإلحتياجات .

ــاء  ــن الأم جمل�س  تخطيط  يف  مــاجلــديــد 
لتقدموه للطلبة عموما الدار�ضني وال�ضاعني 

لللتحاق بها يف الأعوام القادمة ؟
الرابعة من خريجي اجلامعة  التخرج للدفعة  أثناء حفل  - كلنا سمعنا 
أننا بصدد أفتتاح كلية للهندسة وآخرى للعمارة تلبي النقص في بعض 
التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بالكويت ونولي أهتماما خاصا 
لإلسراع في اإلفتتاح ، وكذلك مند جسور التعاون مع احدى اجلامعات 
الصينية وهي جامعة "Sun Yat Sen" وهي خطوة حتقق للطاب 
أهم  على  والتعرف  واألكادميية  العلمية  األهداف  من  الكثير  والطالبات 
الدراسات واألبحاث مع أبرز اجلامعات في العالم كما نحتفظ باتفاقياتنا 
مع جامعة ميزوري – سانت لويس بالواليات املتحدة االمريكية ونسير 
تبادل  كذلك  لهم  لتتيح  لللطلبة  األفضل  لنقدم  دراس��ات  وف��ق  دائما 

العاقات الثقافية واألكادميية .

الر�ضوم  م�ضاألة  باجلامعة  ناق�ضتم  هل   
باجلامعات  مقارنة  هي  وهــل  الدرا�ضية 

الآخرى منا�ضبة ؟
لطابها  اجلامعة  تقدمه  مبا  مقارنة   جدا  مناسبة  الدراسية  الرسوم   -
يحتاجون  الذين  الطاب  وتساعد  دراسية  منح  تقدم  اجلامعة  ان  كما 

ملساعدتهم  الستكمال دراستهم .

دخلت  اخلا�ضة  اجلامعات  اأن  تــرى  هــل 
وهل  احلكومية  اجلــامــعــة  مــع  مناف�ضة 
جــامــعــة اخلــلــيــج تــقــدم مــاميــيــزهــا  عن 

غريها؟
للطاب  أفضل  خدمة  لتقدمي  باألساس  وجدت  اخلاصة  اجلامعات   -
والباحثن والبد ان تتنافس فيما بينها لتقدمي األفضل ، وجامعة اخلليج 
ومنذ البداية كانت لها الريادة في أن تكون أول جامعة خاصة بالكويت 
– سانت  ميزوري  جامعة  وهي  العاملية  اجلامعات   ارقى  مع  وترتبط 
وأعلى  أرق��ي  باجلامعة  ونقدم  االمريكية  املتحدة  بالواليات  لويس 
في  جامعاتنا  تكون  أن  دائما  ونسعي  العالم  في  االكادميية  اخلدمات 
الريادة كذلك تتيح اجلامعة لطابها امكانية التسجيل املشترك وفرص 
االمريكية  املتحدة  الواليات  في  للدراسة  التعليمية  املنح  على  احلصول 
بجامعة ميزوري بفعل االتفاقية املوقعه فيما بن جامعاتنا وبينهم ، كما 
عملية  خبرة  لهم  تتيح  متقدمة  تدريبية  فرصة  لطابها  اجلامعة  توفر 

توفر لهم القدرة على املنافسة في مشوارهم املهني وفي املستقبل .

حتافظون  للم�ضتقبل  خطط  و�ضعتم  هل 
نلحظ  اأننا  وخا�ضة  مكانتكم  على  بها 

الطلبة  اأعــداد  يف  كبرية  زيادة  هناك  اأن 
املنت�ضبني للجامعة ؟

- بالطبع البد من وضع خطط ملواكبة اجلديد كل عام ليس فقط ملواجهة 
متتد  خططنا  بل  باجلامعة  امللتحقن  الطلبة  بأعداد  احملتملة  الزيادة 
اجلامعات  ارقي  مسيرة  نفس  على  نكون  كيف  متقدمة  دراس��ات  وفق 
العاملية وكيف تكون جامعاتنا في مستوى اكادميي متقدم نحافظ فيه 
على ماخططنا له منذ إنشاء اجلامعة بإن تكون جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا واحدة من أرقي اجلامعات في املنطقة العربية واخلليجية 

على وجه اخلصوص .

نــيــة لإ�ــضــافــة  اأو  ــل هــنــاك درا�ـــضـــات  ه
تخ�ض�ضات جديدة للجامعة ، وهل هناك 
تواكب  جــديــدة  مــبــاين  لبناء  تخطيط 

تطلعاتكم امل�ضتقبلية ؟
- كما تعلم أننا ومنذ االنطاق فكرنا ان يكون لنا موقع  للحرم اجلامعي 
متميز يلبى طموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل وقد اجنزنا في وقت قياسي 
وعندما  جميعا  لنا  مفخرة  نعتبره  وال��ذي  مشرف  في  اجلديد  املبنى 
نستشعر ان هناك حاجة ملباني جديدة لن نتردد في بناء مباني اخري 
وكما تعلمون أن احلرم اجلامعي كبير ومن املمكن بناء مباني جديدة فيه 

تواكب تطلعاتنا في أضافة تخصصات جديدة في املستقبل .

كلمة اأخرية يوجهها رئي�س جمل�س المناء 
لبنائه الطلب والطالبات ؟

حتصيل  في  واملثابره  باجلد  عليكم  والطالبات  الطاب  البنائي  أقول   -
العلم وعليكم ببذل اجلهد حتى تكونوا فاعلن ومساهمن في بناء الوطن 
، وعليكم أن تضعوا الكويت نصب اعينكم وحبها هو الدافع لكم للتفوق، 
ونحن في اجلامعة لن ندخر جهدا في تقدمي كل العون لتكونوا مساهمن 

بفاعلية في بناء الوطن .

فـي حديثه لأبنائه الطلب والطالبات
د.املحيلن:

TIMES أكد رئيس مجلس اآلأمناء الدكتور عبد الرحمن احمليان أن جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا تعمل 

على سرعة أفتتاح كليتي الهندسة والعمارة والتي نوليها أهتماما خاصا وقد وضعت اجلامعة نصب أعينها ومنذ 

اإلنطاقة اآلولى أن نلبي أحتياجات سوق العمل وتساهم في دفع عجلة التنمية في الكويت ، هذا ماجاء في اللقاء 

الذي أجريناه معه وكان هذا احلوار :

ـــات تــــعــــاون عــلــمــي  ـــي ـــاق ـــف ـــاك اأت ـــن ه
ال�ضينية   اجلامعات  اأرقــى  مع  واأكادميي 

ـــع  دف يف  ـــاهـــمـــون  يـــ�ـــض ـــا  ـــون ـــج ـــري خ
ـــت ـــوي ـــك ال يف  ـــة  ـــي ـــم ـــن ـــت ال ـــة  ـــل ـــج ع

نولى أهمية قصوى لإلسراع في أفتتاح 
كليتي الهندسة والعمارة   

نا
اء
لق
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الجامــــــــــــعة فــــــــــــــــي  عيـون الطـــــلبة !!
TIMES أستطلعنا أراء الطاب والطالبات حول جامعاتهم ! أختلفت األراء حول بعض السلبيات واإليجابيات ، من مواقف للسيارات واالزدحام فيها 

، لكنهم أتفقوا على ان اجلامعة تعتبر من اجلامعات املتقدمة من حيت ماتقدمه للطلبة من مستوى  ونقص بعض االجهزة في اماكن يترددون عليها 
مرتفع يضاهي أرقى اجلامعات العاملية ، حول هذا املوضوع كانت لنا  جولة مع الطلبة وكانت هذه احلوارات التي نضعها امامكم ونحاول فيها ان نلقي  

الضوء على آرائهم ونظرتهم للجامعة وكانت تلك اآلراء:

ن����ور ال���درب���ا����س :
امل���واق���ف وت��ط��ب��ي��ق 
م�شاكل  التكنولوجيا 
ت��ب��ح��ث ع���ن ح��ل��ول

ي����و�����ش����ف 
ال�����ش��ام��ة : 
هيئة  اأع�شاء 
ال��ت��دري�����س 
متميزة  نخبة 
بها  ن��ف��ت��خ��ر 
ب��اجل��ام��ع��ة

ب���در امل���ط���ري :
م��ن  اجل���ام���ع���ة   
اجلامعات اأف�شل 
ف�������ي ال��ك��وي��ت

: الن�شف  حمود 
م��امي��ي��زه��ا  ب��ه��ا   
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واجل�����ام�����ع�����ة 
ت����غ����ط����ي ك���ل 
الطلبة اأحتياجات 

اأمتنى   : معريف  جنيبه 
املتميزين  الطلبة  منح 
ت�شاعدهم  اإم��ت��ي��ازات 
التاألق  موا�شلة  على 
وتعليم اللغة االجنليزية 
م��رت��ف��ع ب��اجل��ام��ع��ة

نا
اب
شب

التي  الدرباس  خالد  نور  الطالبة  التقينا  البداية  في 
تعتبر  والتكنولوجيا  للعلوم  اخلليج  جامعة   : قالت 
وسعدت   ، بالكويت  اخلاصة  اجلامعات  أفضل  من 
بااللتحاق واالنتساب لها ، ومن حبي لها البد أن اذكر 
ايجابيتها  ومن   ، االيجابيات  نذكر  مثلما  السلبيات 
أنها ترتبط مع ارقي اجلامعات العاملية وهي جامعة 
ميزوري – سانت لويس  بالواليات املتحدة االمريكية 
االجنليزية  اللغة  في  للتقوية  فصول  فيها  أن  كما 
من  اكثر  نعتبره  فيها  مايقدم  وكل  مهارتهم  لتقوية 
اهمها  سلبيات  هنالك  االيجابيات  وبجانب   ، ممتاذ 
باقرب  حتل  حتى  اجلامعة  من  معاجلتها  ونتمنى 
تتزايد  التي  باجلامعة  املواقف  مشكلة  وهي  اال  وقت 
باستمرار حتى ال يتعرضوا للمخالفات من قبل أدارة 
تطبيق  في  تتمثل  مشكلة  هناك  أن  كما   ، اجلامعة 
تتخذه  ال��ذي  املسمى  يخالف  بشكل  التكنولوجيا 
اجلامعة في النظام التكنولوجي والطابعات  وغيرها 

من االمورالتي تؤثر سلبا على الطلبة عموما .

أن  قائلة:  معرفي  االله  عبد  جنيبة  الطالبة  وتعتبر 
اوقاتنا  أغلب  نقضي  ففيها  الثاني  بيتها  اجلامعة 
مابن التحصيل العلمي وبن االنشطة التى نقوم بها 
داخل احلرم اجلامعي ، ولكن هناك شيء واعتبره من 
السلبيات فمجرد دخولنا باجلامعة نصطدم مبشكلة 
مواقف السيارات وهذه نقطة نتمنى من اجلامعة أن 
، وأقترح على اجلامعة  أقرب وقت  تسعى حللها في 
واضحة  وتكون  أمتيازات  املتفوقن  الطلبة  متنح  أن 
موقف  توفير  من  ب��دأ  والطالبات  الطالب  جلميع 
في  الشرف  لوحة  في  أسمائهم  ووض��ع  لسياراتهم 
على  لزمائهم  حافزا  لتكون  باجلامعة   واضح  مكان 

التفوق واالمتياز في دراستهم .

واشادت جنيبه معرفي باملستوى املرتفع في تعليم 
اللغة االجنليزية وقالت: نود أن نشكر اجلامعة عليه 
تواكب  حتى  التدريس  هيئة  أعداد  زيادة  نتمنى  كما 
األعداد الكبيرة املقبلن على تعليم االجنليزية ، ولفتت 
مكتبة  في  الطابعات  في  النقص  الى  النظر  معرفي 
الزحام  بدل  باجلامعة  الرفاعي   الله  عبد  الدكتور 
الذي نشهده هناك كل يوم ، وهذا ال ينفي أننا نفتخر 
اجلامعات  أرق��ى  يضاهي  ال��ذي  املتقدم  باملستوى 
للعلوم  اخلليج  جامعة  في  اننا  ونفتخر  العالم  في 
اجلامعات  أفضل  من  تعتبر  والتي  والتكنولوجيا 

اخلاصة بالكويت .
من  اخلليج  جامعة  أن  فيقول  املطيري  فهاد  بدر  أما 
من  بالعديد  وتتميز  الكويت  في  اجلامعات  أفضل 
باالضافة  الطلبة  على  وتسهل  تخدم  التي  املميزات 
يتم  اجلامعة  طلبة  ميثل  طابي  كيان  وج��ود  مليزة 
في  سلبيات  هناك  كان  وان  الطلبة،  قبل  من  اختياره 

اجلامعة فأنا أمتنى من االدارة اجلامعية معاجلتها.
 

 ويرى حمود النصف بأن اجلامعة مثالية ألنها تتميز 
تكنولوجيا  وسائل  من  فيها  مبا  جيدة  دراسة  بقدرة 
تغطي  واجلامعة  سهلة  الدراسة  جعل  على  تساعد 
كل احتياجات الطاب والطالبات من وسائل للراحة 

والرفاهية.
 

اجلو  توفر  اجلامعة  أن  السامة  يوسف  وي��ق��ول 
املجاالت  شتى  في  قدراته  لتنمية  للطلبة  املناسب 
التعليم  بنظام  ومت��ت��از  وإج��ت��م��اع��ي��ا،  أك��ادمي��ي��ا  
االلكتروني الغير متوفر باجلامعات األخرى وحتتوي 
نفخر   التدريس  هيئة  أعضاء  من  متميزة  نخبة  على 
املواقف حتتاج  أري أن مشكلة  بها باجلامعة ولكني 

حلل من اإلدارة العليا للجامعة .
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االأن�شاري : اأ�شرار 
يف  اجل����م����ي����ع   
اجلامعي  احل���رم 
الواحدة  كاالأ�شرة 

الجامــــــــــــعة فــــــــــــــــي  عيـون الطـــــلبة !!

�����ش����ارة ال��ع��ب��ي��د :
اجل��دي��دة  اأ�شاليبها 
واجل���و  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
االك�����ادمي�����ي اأه����م 
م��امي��ي��ز ج��ام��ع��ات��ن��ا 

م�شكلة  املطاعم  يف  االأ�شعار  غاء 
!! م��ق��درت��ن��ا  ت��ف��وق  حقيقية 

رمي اأحمد نا�شح

اأف���ن���ان اخل���ال���دي :
اجلامعات  بني  االأول��ى 
كامل  وتفاهم  اخلا�شة 
والطلبة  االإدارة  بني 

نا
اب
شب

وتفتخرأفنان اخلالدي أنها تنتسب جلامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
االدراة  أن  كما  الكويت  في  اخلاصة  اجلامعات  بن  من  األولى  هي  النها 
على  مستمرة  واألنشطة  جدا،  ومتفهمن  درجة  ألقصى  معنا  متعاونن 
الدوام وال تتوقف باالضافة إلى تعدد الدورات والسماح للطلبة بإنشاء 

نوادي طابية يقيمون من خالها مختلف الفعاليات اجلميلة.
 

 أما سارة العبيد فتقول : تتميز اجلامعة بأساليبها اجلديدة في التعليم 
واجلو األكادميي املميز عن غيرها من اجلامعات، وحداثة املواقف العامة 
الذي  اكادمييا  املرتفع  املستوي  وكذلك  نظافتها  على  اجلامعة  وحرص 

يصب بالنهاية في مصلحتنا كطاب وطالبات .
 

الكثير والكثير  وترى أسرار األنصاري أن جامعة اخلليج تقدم لطلبتها 
من التعاون واخلدمات التي يشهد لها اجلميع سواءا من داخل اجلامعة 
جامعة  بأي  مقارنة  اخلليج  جامعة  بها  تنفرد  والتي  خارجها،  من  أو 
اجلامعي  احلرم  في  اجلميع  أن  مامييزها  أهم  ولعل  الكويت  في  أخرى 
كاألسرة الواحدة، باالضافة إلى البيئة الدراسية واجلو اجلامعي الذي 

ال ميل ويساعدنا على التركيز داخل احلرم اجلامعي  .

وتؤكد سلمى على عبد العزيز أن اجلامعة بها الكثير من االيجابيات التي 
نفخر بها ودائما مانذكر مايصادفنا من سلبيات واعتقد ان السلبية التي 
يشعرها بها جميع الطلبة مشكلة املواقف التي البد لها من عاج فوري 
حتى ال تتفاقم مع ازدياد عدد الطلبة املسجلن في اجلامعة باملستقبل ، 
وهناك بعض املواد التي البد من اعادة النظر في طريقة تدريسها حتى 

تكون باملستوى املرتفع الي تتميز بها اجلامعة .

و تقول رمي أحمد ناصح ان الطاب والطالبات في هذه اجلامعة يحظون 
بعناية اكادميية فائقة من الناحية العلمية و التقنية على حد سواء. و 
كذلك يتوفر لهم االرشاد املهني في حدود التخصصات و حتى خارجها. 
حقيقية  مشكلة  هناك  فقالت:  وسلبياتها  اجلامعية  للحياة  بالنسبة  اما 
تفوق  التي  اجلامعي  احلرم  ضمن  املطاعم  في  االّغذية  اسعار  غاء  في 
املقدرة املادية املتوسطة للطلبة عموما ،كما ناحظ ان هناك مشكلة في 

مواقف السيارات. 

هناك بع�س املواد ال بد 
فيها النظر  اإع��ادة  من 

����ش���ل���م���ى ع��ل��ى 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز
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 طالب وطالبات جامعه الخليج للعلوم والتكنولوجيا
 ، بدايه نقولكم كل عام وانتم بخير ، وعسى 2010

 عام خير وسعاده عليكم جميعا وعلى الكويت
واهلها. وبهالمناسبه ودنا نرسل بعض الرسائل :

الر�ضالة الولى : لطلبة اجلامعة:
 ترى الوقت واهلل يمر بسرعه ، والسنوات تركض
 ، والواحد يقعد يفكر بينه وبين نفسه ويسأل، شنو

 سويت ، وشنو حققت ، و وين ابي اوصل ، وكثير
 من االسئله اللي مالها اول وال تالي.  بس احنا

 اليوم محتاجين نركز اكثر ونفكر بمستقبلنا اكثر ،
 وعسى اهلل يوفجنا ونحقق ولو جزء من طموحاتنا

في 2010.

الر�ضالة الثانية: لدارة اجلامعة: 
 نقولهم ترى احتياجاتنا كثيره ، لكن اهمها اهو

 فتح مواد وزياده عدد الشعب ، وايضا زياده عدد
 اعضاء التدريس وكسر االحتكار ، مو معقوله

 ماده يدرسها دكتور واحد كل فصل، وبعدين ودنا
 تركزون على الجوانب العمليه وشنو اللي قاعد

 يصير بالحياه العمليه. ودنا نحصل على خبرات
متنوعه ، وكل عام وانتم بخير.

الر�ضالة الثالثة: الرابطة: 
 يعطيكم الف عافيه على الكرنفال ، صراحه كنت
 متردد اروح اوال ، بس رحت ثاني يوم وتحسفت

 اني ما رحت اليوم االول. جهد رائع وتنظيم ممتاز
 ومشاركات وفعاليات متميزه. وان شاء اهلل يستمر

 الكرنفال ويصير حدث مهم بالكويت كلها.
الر�ضالة الرابعة: القبول والت�ضجيل:

 شنو سالفه ماكو استثناءات ، ترى راح نتوهق على
 هالسالفه ، ومو معقوله نتأخر على ماده او مادتين
 ، وطول عمر الجامعه واالستثناءات ماشيه ، فجأه
 وقفتوا كل شيء واهلل ما يصير، سهلوها علينا اهلل

يسهل عليكم .

 والي اللقاء في العدد القادم ، مع تحيات اخوكم
قستاوي

gustawy2009@hotmail.com   

نا
ص
حر
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