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ً اعتبروا برامج املاجستير فيها قيمة مضافة تصقل قدرات الطالب آملني إقرار »الدكتوراه« قريبا

خريجو »G.U.S.T« لـ »األنباء«: »جامعتنا« األفضل 
بني نظيراتها لقوة شهادتها وأجوائها االجتماعية املريحة

آالء خليفة

تأسس����ت جامعة اخلليج 
للعل����وم والتكنولوجي����ا في 
الكويت عام 2002، وتعتبر أحد 
أهم معالم الكويت التعليمية، 
حاصلة على االعتماد األكادميي 
واملؤسسي من مجلس اجلامعات 
اخلاصة، باإلضافة إلى عضويتها 
الش����رفية في »AACSB« وهي 
أعلى جهة اعتماد دولية لكليات 
إدارة األعم����ال، كما انها تتيح 
لطلبتها التسجيل املزدوج مع 
 � اجلامعة األميركية ميزوري 
التي تأسست  س����انت لويس 

عام 1839.
ومنذ أن مت تأسيس جامعة 
اخلليج، قامت بالتوقيع على 
اتفاق����ات تعاون م����ع جهات 
أكادميية في العالم مبا يكفل لها 
البدء من حيث انتهت اجلامعات 
ذات الرصيد األكادميي الكبير، 
مع اعتمادها للمقاييس العاملية 
في مجال التقنيات التي ميكنها 

دعم التحصيل العلمي.
»األنباء« التق����ت عددا من 
خريجي اجلامعة من مختلف 
التخصصات الذين حدثونا عن 
البرامج املعتمدة، وأيضا  قوة 
متيز شهادتها في سوق العمل، 
باإلضافة إلى اجلو االجتماعي 
املريح والعالقات الطيبة التي 

جتمع األساتذة مع الطالب.
وإليكم التفاصيل:

البداية قالت اخلريجة  في 
زينة بورس����لي انها »اختارت 
الدراسة بجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا بعد أن بحثت 
في قائم����ة اجلامعات اخلاصة 
في الكوي����ت وتأكدت من قوة 
الدراس����ة في جامعة اخلليج 
ومتي����ز اخلريجني في س����وق 
العمل، الس����يما انها من أوائل 
اجلامعات اخلاصة في الكويت، 
ومتكنت خالل السنوات املاضية 
من خلق سمعة علمية اكادميية 

لها بني اجلامعات اخلاصة«.
الطلبة  ونصحت بورسلي 
والطالبات الراغبني في تعليم 
جامعي مميز االلتحاق بجامعة 
اخلليج التي توفر كل س����بل 
الراحة للطالب من جو أكادميي 
متميز، إلى األنشطة الطالبية 
التي يتم تنظيمها طيلة العام 
إلى أجواء  اجلامعي، إضاف����ة 
الود التي جتمع طلبة اجلامعة 

بأعضاء هيئة التدريس.
ق����ال اخلريج  ومن جهته، 
غ����ازي النق����ي انه ف����ي بداية 
مش����واره اجلامعي درس في 
جامعة الكويت، ومن ثم انتقل 
للدراس����ة في جامعة اخلليج، 
مش����يدا بهذه اجلامعة »التي 
توفر مباني على أحدث مستوى 
باإلضافة إلى األنشطة الطالبية 
الت����ي تصقل مهارات وخبرات 
الطلبة والطالبات، فضال عن 
متيز الدراس����ة ف����ي برامجها 

الدراسية املختلفة«.
النق����ي »باحلياة  وأش����اد 
اجلامعي����ة داخ����ل جامع����ة 
اخللي����ج التي متن����ح الطالب 
الرغبة في اس����تكمال دراسته 

روان احمد الشريف تتوسط أسرتها

زينة بورسليابرار السالم

علي بيدس يتوسط زميليه عالء واحمد إسماعيل فلوه الشهاب

يوسف النقي

سارة اسكندراني جراح الشطي سهيل الزنكي شيرين غسان

بجامعة اخلليج، مؤكدا انها من 
اجلامعات اخلاصة املميزة على 
مس����توى دول املنطقة، مبديا 
إعجابه »بالكوكبة املتميزة من 
أعضاء هيئ����ة التدريس الذي 
توفرهم الكلية لطالبها وأيضا 
باالعتراف����ات احلاصلة عليها 
اجلامع����ة واتفاقيات التعاون 
املبرم����ة مع جامع����ات عاملية 
مرموقة مبا يجعل خريج جامعة 
اخلليج مطلوبا في سوق العمل 
سواء في املؤسسات احلكومية 

أو اخلاصة«.
من جانبها، اعتبرت اخلريجة 
أبرار السالم الدراسة في جامعة 
اخلليج »ممتعة وش����يقة فقد 
حصلت على شهادة قوية من 
تخصص احملاسبة على يد افضل 
األساتذة احلاصلني على شهادات 
من جامعات عاملية مرموقة«، 
مش����يدة ف����ي الوقت نفس����ه 
»باألنشطة الطالبية التي تنظمها 
اجلامعة بني احلني واآلخر والتي 
تصقل طاقات الطلبة وتكتشف 

مواهبهم وتنميها«.
كما حتدث����ت الصالح عن 
الدورات التدريبية التي تقدمها 
أثناء فترة  اجلامعة لطالبه����ا 
الدراسية، الفتة إلى أنها »متميزة 
جتعل اخلريج جاهزا لس����وق 
العمل ومستوفيا كل املتطلبات 
املطلوبة لاللتحاق بجهات العمل 
املختلفة س����واء احلكومية أو 

اخلاصة«.
أما اخلريجة فلوه الشهاب 
ف����ي بداي����ة كالمها  فتوجهت 
»بالش����كر والتقدي����ر جلامعة 
اخلليج إدارة وأساتذة وموظفني 
على كل ما يقومون به من جهود 
الطال����ب ليكون خير  لتأهيل 
سفير للجامعة في سوق العمل 
مبا يتمتع به من دراسة أكادميية 
وأيضا خبرات ومهارات اكتسبها 

خالل تواجده في اجلامعة«.
وأكدت الشهاب أنها »تنوي 
دراسة املاجستير في اجلامعة« 
متمنية »إقرار برامج للدكتوراه 
حتى يتمكن الطالب من استكمال 
العليا داخل اجلامعة  دراسته 
دون احلاجة للسفر إلى اخلارج«. 
الطلبة  الشهاب جميع  وحثت 
والطالبات في مرحلة الثانوية 
بالتفكير في االلتحاق بجامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
الت����ي توفر ع����دة تخصصات 
الطلبة  تناسب كل احتياجات 

والطالبات.
وختاما حتدثن����ا مع روان 
الش����ريف الت����ي تخرجت في 
اللغة  ف����ي  تخص����ص اآلداب 
االجنليزية، حي����ث لفتت إلى 
أن����ه »بفض����ل إدارة اجلامعة 
احلكيمة وأساتذتها وصلنا إلى 
ما نحن عليه اليوم وتخرجنا 

بتفوق«.
وتابعت: »جامعة اخلليج 
للعل����وم والتكنولوجي����ا من 
اجلامعات التي حتظى بسمعة 
عالية على مستوى الكويت بل 
على مس����توى دول املنطقة«، 
الذين  مهدية جناحها ألسرتها 
ساعدوها كثيرا في احلصول 

على النجاح.

التي تخرج فيها ورضاه التام 
عما تلقاه من تعليم خالل فترة 
دراسته فيها، الفتا إلى أنه يراها 
ب����ني اجلامعات  األفض����ل من 
اخلاصة في البالد، موجها جزيل 
الشكر والتقدير »إلدارة اجلامعة 
وألعضاء هيئة التدريس وجميع 
موظفي اجلامعة الذين يبذلون 
جه����ودا حثيثة خلدمة الطلبة 
والطالبات وتوفير كل س����بل 

الراحة لهم«، 
وأهدى بيدس تخرجه ألهله 
وألعز أصدقائه الذين شاركوه 

فرحة التخرج.
أما اخلريجة سارة اسكندراني 
فقد أكدت أنها »اختارت الدراسة 
بجامع����ة اخلليج ع����ن قناعة 
نظ����را للس����معة الطيبة التي 
تتمتع بها ب����ني نظيراتها من 
اجلامعات اخلاصة األخرى فضال 
عن مس����توى الدراسة العالي 
باجلامعة وأيضا األنشطة التي 
يتم تنظيمها والتي تتنوع بني 
األنشطة الثقافية واالجتماعية 
والرياضية مبا يجعل الطالب 
يح����ب جامعت����ه ويرغب في 

احلضور إليها بشكل يومي«.
وأشادت اسكندراني »ببرامج 
املاجستير التي تقدمها اجلامعة 
والتي جتعل الطالب الراغب في 
احلصول على الدراسات العليا 
باستكمال دراسته في جامعته 

التي يحبها«.
وبدوره، أشاد جراح الشطي 

الكويت من وجهة نظري«.
إلى »أن  وأشارت ش����رارة 
جامعة اخللي����ج ال توفر فقط 
الدراسة األكادميية في الفصول 
الدراسية، وإمنا توفر كل سبل 
الراحة للطلبة والطالبات فهناك 
جيم وحمام سباحة ومسرح 
وغيرها من املرافق اجلميلة«، 
النصح واإلرشاد لكل  موجهة 
الطلب����ة الراغبني ف����ي تعليم 
جامعي مميز بااللتحاق بجامعة 

اخلليج.
الطالبة شيرين غسان قالت: 
»إنه����ا بعد التخرج في مرحلة 
الثانوي����ة كانت تفك����ر جديا 
في االلتحاق بجامعة خاصة، 
وعندم����ا بحثت وس����ألت من 
حولها وجدت أن جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا من أرقى 
اجلامعات اخلاصة في الكويت 

إن لم تكن افضلها«.
وأضافت: »كما أنني وجدت 
التخص����ص ال����ذي أرغب في 
االلتحاق به متوافر باجلامعة«، 
الفتة إلى انه بعد التحاقها لفتها 
جو الدراس����ة والصداقة التي 
جتمع بني الط����الب، باإلضافة 
ال����ود واالحترام  إلى عالق����ة 
املتبادل ب����ني الطالب وأعضاء 
هيئة التدريس، ولهذا نصحت 
غسان »جميع الطلبة والطالبات 

بااللتحاق باجلامعة«.
من جانب����ه، أبدى اخلريج 
علي بيدس إعجابه باجلامعة 

واحلصول على املاجستير مبا 
يطور من قدراته وإمكانياته«، 
الفتا إلى ان »املناهج باجلامعة 
متطورة وتتماشى مع أحدث 
العاملية على مستوى  املناهج 
العال����م، فضال ع����ن اتفاقيات 
التع����اون الت����ي أبرمته����ا مع 

جامعات مرموقة«.
ومن ناحية أخرى، أش����اد 
الزنكي بالبيئة اجلامعية داخل 
محيط اجلامعة، حيث أش����ار 
إلى انه باإلضافة إلى االهتمام 
باجلان����ب العلم����ي األكادميي 
فاجلامعة تقدم للطالب أنشطة 
عدة تصقل خبراته ومهاراته 
وجتعل����ه يوازن ب����ني حياته 

الدراسية وحياته العامة.
وبني ان »اجلامعة تستخدم 
برامج متطورة تضاهي أفضل 
اجلامعات األميركية املرموقة«، 
متمنيا »إقرار برامج للدكتوراه 
قريبا في اجلامعة حتى يتمكن 
الطالب من استكمال دراسته بعد 

حصوله على املاجستير«.
وبفرح����ة عام����رة عبرت 
اخلريجة س����ارة ش����رارة عن 
س����عادتها البالغ����ة لتخرجها 
ف����ي جامعة اخللي����ج للعلوم 
والتكنولوجيا، مشيدة »بأسلوب 
املتمي����ز وباخلبرة  التدريس 
العلمية والعملية التي يتمتع بها 
أعضاء هيئة التدريس مبختلف 
التخصصات«، وقالت: »اجلامعة 
هي افض����ل جامعة خاصة في 

العليا ولي����س فقط احلصول 
البكالوريوس«، متوجها  على 
بالشكر والتقدير »ألعضاء هيئة 
التدريس الذين ال يألون جهدا 
في توصي����ل املعلومة للطلبة 
التعليمية  الوس����ائل  بأحدث 
الت����ي جتعل خريج  احلديثة 
جامعة اخلليج مميزا في جهات 
العمل املختلفة التي يلتحق بها 

بعد التخرج«.
الزنكي  أما اخلريج سهيل 
احلاصل على ماجس����تير في 
إدارة األعمال فقال: »إن برنامج 
املاجستير في جامعة اخلليج 
من افضل البرامج على مستوى 
اجلامعات اخلاصة في الكويت 
الس����يما انه يعد قيمة مضافة 
تعطي خبرة للخريج وتصقل 
مهارات����ه وخبرات����ه وقدراته 
باإلضافة إلى أنه يعطي مكانة 
أعلى للفرد في حياته العملية، 
ويجعله يتط����ور ويتدرج في 
إل����ى أعلى  وظيفت����ه ويصل 
املس����تويات«، ونصح الزنكي 
الراغبني في  الطلب����ة  »جميع 
استكمال دراستهم بااللتحاق 
بجامع����ة اخللي����ج للعل����وم 
والتكنولوجي����ا الس����يما انها 
حاصلة عل����ى االعتراف داخل 

وخارج الكويت«.
ولف����ت إل����ى أن����ه »يعمل 
اختصاصي����ا ماليا ف����ي إدارة 
الضريبة بوزارة املالية، وحرص 
على اس����تكمال دراسته العليا 


