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تكرمي أحد اخلريجني

وعدد جانب من اخلريجني واخلريجات جانب من اخلريجات واخلريجني

د.شعيب الشعيب ود.ثوماس جورج يكرمان احدى اخلريجات

أسماء الطلبة المتفوقين

محمد المجر
حتت رعاية وحضور رئيس جامعة ميزوري 
� س����انت لويس بالواليات املتح����دة األميركية 
د.ثوم����اس ج����ورج ورئيس مجل����س األمناء 
عبدالرحمن احمليالن وأعض����اء مجلس األمناء 
ورئيس اجلامعة د.شعيب الشعيب وأعضاء هيئة 
التدريس وعدد من الشخصيات التربوية بالكويت 
احتفلت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST( بتخري����ج الدفعة اخلامس����ة من طلبة 
البكالوريوس والدفعة األولى من طلبة املاجستير 

للعام اجلامعي 2010.
في البداية هنأ رئيس جامعة ميزوري سانت 
لويس البروفيس���ور د.ثوماس جورج جميع 
اخلريج���ن لهذا العام وق���ال ان حفل التخرج 

يجس���د قمة العمل اجلاد والتضحيات اجلس���ام التي ستعود بالنفع 
عليكم وعلى عائالتكم بالش���يء الكثير. كما يشكل مصدر إلهام ليس 
لكم ولعائالتكم فحسب وإمنا ألساتذتكم وإدارتكم الذين رأوكم أمامهم 
تنمون دراسيا وتنجحون ولقد سعدت كثيرا عندما تلقيت الدعوة إللقاء 
كلمتي هذه مبناس���بة تخرج كوكبة جديدة من طلبة جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ولنا الفخر في جامعة ميزوري � سانت لويس 
ان نكون شركاء معكم وان نرى جناح طلبتكم وليس هناك أدنى شك 

من ان جناحكم سيمتد الى ما بعد هذا اليوم.
ووجه حديثه للطلبة قائال: ان التعليم املتميز الذي تلقيتموه في 
جامع���ة اخلليج قد جهزكم لدور قي���ادي في تنمية الكويت وآخر ذي 
مغزى في العالق���ات الدولية وان القائمن على هذا الصرح األكادميي 
يقدرون التطبيق التجريدي والعمل���ي للتعليم. ويؤمنون بالتعليم 
ألجل التعليم كما يؤمنون بتمكن الطالب ليكون ندا لتحديات احلياة 
واملس���تقبل كما انهم يحرصون على اقتناء واستخدام التكنولوجيا 
احلديثة حتى يستطيع الطلبة مواكبة البيئة التعليمية املتغيرة التي 

يعيشون بها وينهلون منها.
وقال البروفيسور د.ثوماس جورج ان جامعة اخلليج تذكرني بجامعة 
ميزوري � سانت لويس خالل سنواتها األولى التأسيسية. فقد أنشئت 
جامعة ميزوري � س����انت لويس عام 1963 على أرض ناد ريفي واليوم 
تربو مس����احة اجلامعة على 350 فدانا من التالل في ضواحي س����انت 

لويس وبالقرب من شبكة طرق س����ريعة وعلى بعد 5 دقائق فقط من 
مطار المبرت الدولي وحتتوي اجلامعة على 70 مبنى مختلفا، فجامعة 
ميزوري األكبر في املنطقة، حيث ان عدد الطلبة املقيدين يفوق 17 ألف 
طالب من 48 والية و110 دول مختلفة وهناك 50 ألف طالب مقيدون في 
برامج تعليم مس����تمرة دون وحدات وهناك اكثر من 1400 عضو هيئة 
تدريس وباحث منتظمن وغير منتظمن ومن برامجها التي يبلغ عددها 
91 برنامجا اكادمييا وقد حاز العديد منها اعترافا وطنيا لتميزها وأذكر 
منها األحياء والتربية والتمريض والبصريات وعلم النفس والسياسة 
احمللية وسالمة البيئة، هذا وقد صنف التقرير األميركي والدولي قسم 
دراسة اخلريجن وإدارة األعمال الدولية في جامعة ميزوري باملركز ال� 

20 لفترة وباملركز الرابع على املستوى الوطني.
وأكد ان خريجي جامعة ميزوري ال� 70 ألفا قد تبوأوا مراكز وطنية 
وأخرى دولية مبا في ذلك ترؤس 500 شركة ومدارس ومكاتب حكومية، 
كذلك منهم علماء ومهندسون في مجال التكنولوجيا، إنهم بالفعل مثلكم 
رغم اني أرى تش����ابهات عديدة لقد بذلتم مجهودا في دراستكم وعليكم 
اس����تخدام علمكم في تقوية نس����يجكم االجتماعي واالقتصادي محليا 
ودولي����ا ولقد كان هذا الوعد وهذه االمكاني����ات لتحقيق اآلمال العظام 
والذي دعا جامعة ميزوري الى ان تكون شريكا جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي����ا اننا معا نبني صرح جامعة مميزة في الكويت لتخرج 
طلبة متميزين مثلكم فاننا بهذا التعاون نبني جس����ر تفاهم خالق بن 

حضارتن وذلك عبر تبادل األساتذة والطلبة.

ثم ألق����ى رئي����س جامعة اخللي����ج للعلوم 
والتكنولوجيا د.شعيب شعيب كلمة أعرب فيها 
ع����ن االلتزام بأن تقدم جامع����ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا فوج����ا من أبنائها اخلريجن الى 
الوطن ليس����اهموا بعلمهم وعملهم في مسيرة 

اخلير والبناء في تنمية املجتمع.
وقال ان جامعة اخلليج وهي تقدم هذه الباقة 
من ابناء هذا الوطن، تتطلع الى مزيد من العطاء 
ملجتمعنا، وذلك للمس�اهمة بدور أكبر في سبيل 
النهوض برسالة ن�شر الع�لم واملعرفة وتدعيم 

البحث العلمي.
وتقدم بالش���كر والعرفان الى كل من ساهم 
ف���ي حتقيق هذا االجناز، وذلك نتيجة للجهود 
املبذولة لتحقيق ه���ذا الهدف، وخاصة أولياء 
أمور الطلبة، واألس���اتذة والعاملن في اجلامعة، وأبناءنا اخلريجن، 
فاجلامعة خالل سنوات وجيزة خطت خطوات كبيرة لتحقيق أهدافها 
ف���ي فترة وجيزة من أجل اطالق انس���ان منتج ومب���دع هو الثروة 
احلقيقية لوطننا وأمتنا. وأضاف ان مسيرتنا التي انطلقت عام 2002 
تسير نحو حتقيق أهدافها بخطى ثابتة وهلل احلمد، من خالل العمل 
املتواص���ل لتخطي العقبات والتحديات ومواجهتها، باالضافة الى ما 
حققته اجلامعة في مد جسور التعاون احلضاري املنشود مع جامعات 
كثيرة في الشرق والغرب، لقد بدأ التعاون من بداية انطالقة اجلامعة 
مع جامعة ميزوري سانت لويس � الواليات املتحدة األميركية، وال شك 
ان لهذا التعاون األثر الكبير في انطالقة اجلامعة وحتقيقها أهدافها في 
فترة قصيرة، ومن خالل جامعة ميزوري سانت لويس، مت التعاون 
مع جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا وذلك في مجال الهندس���ة 
وجار التعاون في هذا املجال إلنش���اء كلية للهندسة والعمارة، وهذا 
املوض���وع في مراحله النهائية ألخذ املوافقات الرس���مية من مجلس 

اجلامعات اخلاصة في الكويت.
وقال: لدينا في هذه السنة أول دفعة لطلبة املاجستير MBA، ونعمل 
اآلن على دراسة تقدمي برنامج للماجستير في احملاسبة وماجستير في 

التمويل، ويتم عمل الترتيبات األكادميية للبدء في هذا البرنامج.

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص 
بكالوريوس محاسبة

صالح عبداهلل الدعيج  ٭
علي عبداهلل احلسن  ٭

مرمي مجيد جاسم  ٭
مي حمود العمر  ٭

شيخة أحمد البنوان  ٭

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص 
بكالوريوس إدارة نظم المعلومات

جوهرة مهيوب محمد  ٭
دانة هادي عبدال  ٭

نوف سليمان اجلابر  ٭
ياسمن يوسف كرم  ٭

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص 

بكالوريوس إدارة األعمال/ تمويل

منال نعيم بدير  ٭
محمد سلمان الرومي  ٭

فاطمة سعود الشمالي  ٭
يوسف محمد عبدالرزاق  ٭

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص 
بكالوريوس إدارة األعمال/ تسويق

تهاني عبدالصاحب مهدي  ٭

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص بكالوريوس 
إدارة األعمال/ وسائط متعددة

مروة عبدالهادي معرفي  ٭

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص 
بكالوريوس علوم الكمبيوتر

دينا عباس أبوسمارة  ٭
رمي فالح املطرود  ٭

عبداهلل بدر اخلليفة  ٭

كلية العلوم اإلدارية/ تخصص 
بكالوريوس إنجليزي/ ترجمة ولغويات

حوراء فاضل الصفار  ٭
لولوة سمير السلوم  ٭

خلف دميثير ود.علي الشمالن في مقدمة احلضور جانب من احلضور

الشعيب: »الخليج« ستقدم الماجستير في »المحاسبة« و»التمويل«
»GUST« احتفلت بتخرج الدفعة الخامسة من طلبة البكالوريوس وأولى دفعات خريجي الماجستير للعام 2010

البقية ص17

من أجواء الحفل
 بدأ التحضير حلفل هذا العام قبل اس���بوعن 

من موعده.
 متيز احلفل لهذا الع��ام بالتنظيم املتميز من قبل 

املشرفني عليه.
 عند اعالن دخول خريجي املاجس���تير اطلقت 
ش���علة نارية احتفاء بأول دفعة ماجس���تير يتم 

تخريجها.

  التنس��يق بني املنظم��ني واالعالميني بدا واضحا 
له��ذا العام مما جعل االعالمي��ني يثنون على املنظمني 

الذين سهلوا عمل االعالميني.
 باقة ورد جلميع العاملن على تنظيم هذا االحتفال 

وباالخص االخ عثمان العثمان واالخ مجاهد.
 وبعد انته��اء احلفل دعي اجلميع حلفل العش��اء 

الذي اقيم على شرفهم.
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وستس����تمر اجلامعة كما عهدمتوها في العطاء املميز، وذلك بهدف 
نشر وتشجيع البحوث والدراسات، وخدمة املجتمع على الصعيد احمللي 

واإلقليمي والعاملي.
مؤكدا ان اجلامعة س����تحرص على متابع����ة اخلريجن من أبنائها، 
وتقوية الروابط معهم من خالل اعطاء النصح والتوجيه في مؤسسات 
الدولة او القطاع اخلاص، لالفادة منهم في شتى مجاالت العمل وفي هذا 

اخلصوص فان اجلامعة تعلن انشاء جمعية اخلريجن.
وفي كلمة خريجي املاجستير قالت سمر خالد القاضي احلاصلة على 
امتياز مع مرتبة الشرف: اننا اتينا من مشارب مختلفة لنبحر في سفينة 
هذه الرحلة الدراس����ية تاركن خلفنا اعماال واستحقاقات وعائالت في 
سبيل العلم وحتصيله بعد ان فرغت من الدراسة اجلامعية قررت انني 
لن اعود للكتاب م����رة اخرى ولكن ما لبثت حتى طرق العلم بابي مرة 
اخرى الجد نفسي قد شرعت في دراسة املاجستير وهأنا ذا قد حصلت 
مع زمالئي على درجة املاجستير في ادارة االعمال فقد امضينا عامن من 
اجلد واالجتهاد في سبيل التحصيل العلمي، واليوم نشهد كيف رجحت 

كفة العلم امام كفة التعب والسهر الذي امضيناه.
وقالت ان برنامج املاجستير يسعى الى التطوير االكادميي والتمكن 
املهني بش����كل يجعل اخلريج مواكبا للمتغي����رات التي طرأت في عالم 
املال واالعم����ال والذي يصب في صالح اخلريج����ن كمديرين وقيادات 

للمستقبل.
والقت كلمة خريجات البكالريوس اخلريجة شهلة دشتي قالت فيها: 
انا اقف معكم هنا اش����تاق المرأة في قلبي هي التي دفعتني وشجعتني 
الصل ملا انا عليه اليوم وش����كلت قدوة حس����نة لي والهلي وهي التي 
لطاملا حلمت بأن ترى الشهادة اجلامعية بن يدي اليوم وكم حلمت ان 
تش����اركم الفرحة ولكن غادرت عاملنا الى عالم افضل هي جدتي، اهدي 

تخرجي لك وكم اعلم انك فخورة بي اآلن.
جامعة املس����تقبل هذا اللق����ب اطلق على جامع����ة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا عام 1997 عندما كانت مجرد حلم حتى عام 2002 اصبحت 
GUST حقيقة على ارض الواقع فلم����ع جنمها وصوال الينا نحن دفعة 
2010 ه����ا نحن هنا نش����هد تخرجنا في اجلامعة الت����ي فتحت لنا آفاقا 
اوس����ع وآماال كانت دائما تنش����د فنحن اليوم اما نقط����ة بداية لرحلة 
جديدة نخوض غمارها وقد بتنا مؤهلن ملتطلبات واحتياجات س����وق 
العمل، بعد ان امضينا اياما س����عيدة بالرغم من اجلهد والتعب واجهنا 
تلك االيام بش����جاعة ودعم اجلميع من معلمن فرضوا علينا احترامهم 
 GUST وتقديرهم وزمالء اعانونا بتعاونهم، كل هذا كان في بيتنا الكبير

الذي سنودعه بتخرجنا.
ث���م قام د.ثوماس جورج رئيس جامع���ة ميزوري يرافقه رئيس 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا د.ش���عيب الش���عيب بتوزيع 
الش���هادات على اخلريجن مع اعالن رئي���س جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجي���ا منح اخلريجن درجتي املاجس���تير والبكالوريوس 

للعام اجلامعي 2010.


