
 االحد
  ٦  مارس ٢٠١١ 

 6 
 للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 
 editorial@alanba.com.kw

  فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧ 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة  الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي  التطبيقي 

 الجامعــــة 
 التطبيقي 

 و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  و  و  التطبيقي  التطبيقي  و  و  التطبيقي  و  التطبيقي  و  التطبيقي  التطبيقي  و  الجامعــــة 

 فيصل مقصيد

 حسن الرشيد

 د.أنور اليتامى

 يوسف مطر سارة حياتي

 د.عبداللطيف البدر

 نورة الدعيجاني منيرة اخلشتي مها احلوطي  آالء دشتي عايشة العبيد

 صاحب السمو يرعى حفل ١٤٧ خريجًا وخريجة من المتفوقين ٢١ الجاري

 قياديو الجامعة: الحفل السنوي للمتفوقين حدث يترقبه كل من يقّدر العلم
منارة للعلم والعلماء، تنير صراط 
النهج العلمـــي ألحد أهم أضالع 
الصـــرح األكادميـــي املتمثل في 
أبنائنا اخلريجني، مشيرا إلى أن 
اجلامعة من خالل هذا احلفل الذي 
سيقام يوم االثنني املوافق ٧ مارس 
اجلاري حتت رعاية صاحب السمو 
األمير على مسرح الشيخ عبداهللا 
اجلابر بالشويخ، ستزداد علوا لرد 
اجلميل للخريجني الذين قدموا من 
أنفسهم الكثير خلدمة هذا الوطن 
الغالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن 
اجلامعة لم تدخر جهدا في تنظيم 
هذا احلفل البهيج كعربون شكر 
وعرفـــان ردا للعطاء الذي قدمه 
خريجو جامعة الكويت من الدفعة 

٤٠ للعام اجلامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩.
  وأشار مقصيد إلى أن جامعة 
الكويت منذ نشـــأتها وإلى هذا 
الوقت وحتى انتقالها إلى مدينة 
صباح السالم اجلامعة، ستواصل 
هذا العطاء والوفاء جلميع أقطاب 
الصرح األكادميـــي املتمثلة في 
أبنائنا الطلبة والهيئة األكادميية 
اإلدارية، دون تقصير،  والهيئة 
لتواصل مســـيرتها املشـــرفة 
واملشرقة في احلقل األكادميي، 
حتت قيادة صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد. 

أن حفل تكرمي أوائل اخلريجني 
الذي يشمله صاحب السمو األمير 
برعايته الكرمية تزداد اجلامعة من 
خالله إشراقا وأصالة، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن أبناءنا اخلريجني 
هم امتداد لعطـــاء اجلامعة في 
امليادين العلمية عبر العصور، 
ولوال ثمار جهدهم وحصاد عملهم 
الدؤوب ملا استطاعت املجتمعات 
أن تتقدم فـــي احلقول العلمية 

واألكادميية.
  بدوره أكد الناطق الرســـمي 
باســـم جامعـــة الكويت فيصل 
مقصيد أن الرعاية األبوية التي 
تتشـــرف بها جامعـــة الكويت 
من قبل صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حلفل أوائل 
اخلريجـــني الكويتيـــني األوائل 
من الدفعـــة ٤٠ للعام اجلامعي 
٢٠١٠/٢٠٠٩ لهي وســـام شرف 
يســـجل في صفحات اجلامعة، 
وان اجلامعة فخورة بهذا الوسام 
الذي يعتبـــر ردا للجميل الذي 
قدمه أبناؤنا اخلريجون للوطن، 
الذين بذلوا ما بوسعهم لرفع اسم 
الكويت عاليا في احملافل العلمية 

على الصعيد األكادميي.
  كمـــا أكد مقصيـــد أن جامعة 
الكويت كانت ومازالت وستظل 

املتفوقـــني من خريجني  أبنائه 
الكويت،  وخريجـــات جامعـــة 
مشـــيرا إلى أن احتضان سموه 
لهذا التكـــرمي يعد جائزة كبرى 
وتقديرا عظيما للخريجني على 
تفوقهم ومثابرتهم طوال سنوات 
دراستهم اجلامعية، كما يعد حافزا 
الدارسني  معنويا كبيرا للطلبة 
نحو مزيد من التميز والســـعي 
إلحراز التفوق والتشرف بلقاء 

سموه.
  وهنأ اليتامى أوائل اخلريجني 
احملتفى بهم، الذين يقطفون اآلن 
ثمرة جدهم ومثابرتهم ومتيزهم 
مهنئا إياهم على تفوقهم وموصيا 
إياهم باســـتمرار السعي نحو 
التميز، متمنيا لهم دوام التوفيق 
في حياتهم العملية التي يوظف 
من خاللها اخلريج حصيلة ثروته 
من العلـــم واملعرفـــة والثقافة 
والتجربة لتحقيق أهداف سامية 
وإجنازات متميزة تسهم في دفع 
عجلة التنمية والتقدم في البالد 

ورد اجلميل لكويتنا املعطاء.
  كما أكـــد اليتامى أن األصالة 
واملعاصـــرة التـــي تتميـــز بها 
الكويت، جتعلها فريدة  جامعة 
أمـــام باقي مؤسســـات التعليم 
العالـــي بالكويت، مشـــيرا إلى 

املثابرة واجلد واالجتهاد للنهوض 
مبســـؤولية العمل الوطني في 
مختلـــف القطاعات، مؤكدا أنهم 
عاهدوا اهللا ثم ســـموه على أن 
يكونوا عند حسن الظن بهم عطاء 
وعمال وإجنازا وحتمال للمسؤولية 
وحرصا على مصلحة الكويت.

  حافز معنوي

  مـــن جهته أعـــرب أمني عام 
اليتامى  الكويت د.أنور  جامعة 
عن فخره واعتزازه بأن حتظى 
جامعة الكويت ســـنويا برعاية 
كرمية من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في تكرمي 

يعلن للمجتمع أن الشباب لديهم 
ما يقدمونه وأنهم سيستمرون 
في العمل واإلبداع ما اســـتمرت 
شعلة العطاء في نفوسهم، متمنيا 
التوفيـــق لطالباتنا ولزمالئهم 
وزميالتهن في جامعة الكويت وأن 
يحقق اجلميع النجاح والتميز في 
مجاالت العلم والعمل املختلفة.

  وتقدم د.البدر باسمه وباسم 
األسرة اجلامعية إلى مقام صاحب 
الســـمو األمير بأســـمى معاني 
العرفان والشـــكر على ما أواله 
سموه ألبنائه اخلريجني في هذا 
اليوم من معاني التكرمي واحلث 
والتشجيع على مواصلة رحلة 

القيادة السياسية العليا ومدى 
حرصهـــا علـــى أن تدفع به إلى 
مصاف االرتقاء والتقدم والتطور، 
إلميانهـــا بأنه الســـبيل األمثل 
للتنمية املجتمعية الشاملة التي 
العزة واالزدهار لوطننا  حتقق 

العزيز.
  وبني د.البدر أن احلفل السنوي 
لصاحب الســـمو األمير لتكرمي 
خريجي جامعة الكويت املتفوقني 
حدث يترقبه كل من يقدر العلم، 
فهي مناســـبة تؤكد لنا أن باب 
التميز والنجاح مازال مفتوحا ملن 
أراد املساهمة الفعلية في خدمة 
وطنه، فهو حدث وطني أكادميي 

والسعي من أجل حتقيقه، وكذلك 
احلرص على استيعاب املقررات 
العلمي  البحث  فـــي  واالجتهاد 
والتواصل مع االساتذة االفاضل 
اللذين تفضلوا مشكورين بتقدمي 

العون واملشورة.
  بـــدوره قال اخلريـــج خالد 
الرشـــيدي (من كلية احلقوق) 
«أشـــعر بالفخـــر واالطمئنان 
الهتمام صاحب الســـمو االمير 
الشـــيخ صباح االحمـــد بالعلم 
والعلماء، وأسأل اهللا أن يسدد 
خطاه لبنـــاء الصرح االكادميي 

في الكويت.
  وأشار الرشيدي الى أن أهم 
التفوق هـــو الصبر ثم  عوامل 
الصبر وفي النهاية التوفيق من 
اهللا تعالى، موجها كلمة شـــكر 
وعرفـــان الى أهلـــه وأصدقائه 
التدريســـية  الهيئة  وأعضـــاء 
باجلامعـــة الذين ســـاهموا في 
التفوق  الـــى مرتبـــة  وصوله 
العلمي في دراســـته اجلامعية، 

بعد التوفيق من اهللا تعالى.
  وقالت اخلريجة مروة سالم 
بهبهاني «تخصص أسنان - كلية 
طب االسنان»: أشعر بالسعادة 
والفخر واالعتزاز كوني طالبة 
كويتية اســـتطعت بفضل اهللا 
أن أتفـــوق في مجال تخصصي 
الدراسي وأن أنال شرف التكرمي 
من قبل صاحب الســـمو االمير 

 أعرب خريجو جامعة الكويت 
املتفوقون الذين سيكرمهم صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
٢١ اجلاري عن مشاعرهم حيال 
التكرمي السامي لصاحب السمو 
لهم في كلمات معبرة جسدوها 
بكل وفاء واخالص من أجل هذا 
البلد املعطاء بعدما ساروا على 
صراط اجلد واالجتهاد والدأب في 
طلب العلم، حتت سقف جامعة 
الكويت، مؤكدين في الوقت ذاته 
أن هذا التكرمي يعد وسام شرف 
علـــى صدورهـــم يدفعهم لبذل 
املزيد من اجلهد العالء شأن هذا 
الوطن الغالي وخدمته في جميع 

املجاالت.
  وفيما يلي لقاءات مع بعض 
اخلريجـــني املتفوقـــني بجامعة 

الكويت دفعة ٢٠١٠/٢٠٠٩:
  بداية قال اخلريج أحمد الزنكي 
«كلية الهندسة والبترول تخصص 
هندسة صناعية ونظم ادارية»، 
«اني الشـــعر بالفخر والفرحة 
واالعتزاز ان نحظى بلقاء صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
والد اجلميع والذي يسعى دوما 
املتفوقني  العلم وأبنائه  لتكرمي 
وحثهم علـــى املزيد من التفوق 
من أجل رفعة هذا الوطن، مشيرا 
الى أن أهـــم عوامل التفوق هو 
احلرص على مرضاة اهللا تعالى 
ورضـــا الوالدين ووضع الهدف 

التكرمي، مؤكدة أن من أهم العوامل 
التي ساعدتها على التفوق هي 
االجتهاد في الدراسة واملواظبة 

على حضور احملاضرات.
  وذكرت أن من أهم الذكريات 
التي حتملها عن أيام الدراســـة 
اجلامعية: التوتر املصاحب لفترة 
االمتحانات وترقب النتائج والتي 

يعقبها فرحة النجاح.
  وقالت الغامن انها تطمح الى 
أن تكون صيدالنية ناجحة وان 
تكمل دراستها باخلارج الحقا، 
موصية طلبة اجلامعة بضرورة 
حضور احملاضـــرات ومراجعة 
ما متت دراسته بانتظام وعمل 
جدول لتقســـيم الوقت لدراسة 
التفوق  إلى  املواد للوصول  كل 
والتميز، مقدمة كل الشكر لوالدها 
ووالدتها اللذين سانداها في كل 
مرحلة وشجعاها دائما على العمل 
واملثابرة، وكذلك شكرت كل من 
ساعدها على النجاح من أساتذة 

وزميالت.

  سعادة غامرة

  وقالت اخلريجة سارة علي 
العلوم  محمـــد حياتي (كليـــة 
اإلداريةـ  تخصص اقتصاد) أشعر 
بالسعادة الغامرة التي ال ميكن 
التعبير عنها، وهو شرف عظيم، 
ومصدر فخر كبير بالتكرمي من 
قبل صاحب السمو األمير، مشيرة 
الـــى أنه ال ميكننـــا وصف ذلك 
الشعور بكلمات وأسطر قليلة، 
فكيف نصف شعور التقاء االبن 
الذي لم يقدم سوى جناحه باألب 
احلبيب واحلنون الذي اهتم به 
منذ نعومة أظفاره، وفاض عليه 
بنهر عطاءاته التي ال تنضب، وذلل 
له جبال الصعاب حتى وصل إلى 
هذه املرحلة من التفوق، فهذه هي 
اللحظات الرائعة والتي ال تقدر 
بثمن، تلك اللحظات التي سيتوج 
بها صاحب السمو األمير جهودنا 
مبباركته السامية لنا، وهذا ما كنا 
نحلم به وننتظره بفارغ الصبر 

وهو اآلن قد حتقق.
  أما اخلريج حامد عبداحلسني 
سعيد (من كلية العلوم) فأكد أن 
فرحـــة التكرمي من قبل صاحب 
السمو األمير شعور ال يوصف، 
وهذا احللم طاملا يتمناه أي طالب 
مجد ومجتهد، فهو شرف وفخر 
للطالب اجلامعـــي، موضحا أن 
أهم عوامل النجاح هو االعتماد 
علـــى الذات في حتقيق األهداف 
دون االتكال على الغير، والتركيز 
وتنظيم الوقت واجلد واالجتهاد 

مشـــيرة إلى أن من أهم عوامل 
التفوق الثقـــة بالنفس والدعم 
املتواصـــل من الوالدين، أما عن 
تطلعاتي املستقبلية فهي إكمال 
الدراسات العليا وافتتاح عيادة 
خاصة في مجال طب األسنان، 
وأتقدم بخالص شكري وتقديري 
جلميع أقاربـــي وأعضاء الهيئة 
التدريســـية ودولتنا احلبيبة 

الكويت.
  من جانبها، أعربت اخلريجة 
فوزيـــة أحمد الكنـــدري (كلية 
الدراسات العليا ـ تخصص لغة 
عربيـــة وآدابها) عن ســـعادتها 
الغامرة بالتكرمي من قبل صاحب 
الســـمو األمير ألنهـــا متثل لي 
حلظة فريدة من نوعها يشـــعر 
فيها اخلريج املتفوق بأنه يسير 
على خطوات صحيحة في درب 
خدمة الوطن، مضيفة أن من أهم 
عوامـــل التفوق اجلد واالجتهاد 
العمـــل وإتقانه  واملثابرة على 
ورضا الوالدين، أما عن طموحاتي 
املستقبلية فهي التقدم في املجال 
العلمي خلدمة هذا الوطن الغالي 

والنفيس.
  وذكرت اخلريجة مها احلوطي 
(كلية التربيـــة ـ تخصص لغة 
اجنليزية) أنه شعور رائع ال ميكن 
وصفه بكلمات قليلة، فتكرمينا 
من قبل صاحب السمو دليل على 
أهمية منزلة العلم والتعليم في 
الكويت وكذلك الشعور بالرضا 
والفخـــر، فالتكـــرمي والتقدير 
يشعران املتفوق بأهمية إجنازه 
وما حققه ويعطي معنى أعمق 
للمجهود الذي بذل طوال سنوات 
الدراسة اجلامعية ويشجع على 
بذل جهد مضاعف لتحقيق أهداف 

أكبر في املستقبل.
  أما اخلريج خالد نوري الزنكي 
ـ التخصص  (العلوم اإلداريـــة 
ماجستير إدارة أعمال) فأكد أن 
تكـــرمي صاحب الســـمو حفظه 
اهللا ورعاه للفائقني لشرف وأي 
شرف بلقاء قائد مسيرتنا الذي 
شّرف برعايته هذا احلفل الكرمي 
لتتويج أوائـــل خريجي الدفعة 
األربعني جلامعة الكويت. إنها حقا 
فرصة نادرة لنهدي بها تفوقنا 
إلى صاحب السمو األمير راجني 
التقدير  احلصول على نظـــرة 
واالعتزاز التـــي يكلل بها األب 
أبناءه متى ما بلغوا املراد. كما آمل 
أن نحقق لصاحب السمو أسباب 
الفخر بجيلنا الذي ال يألو جهدا 
في طلب املعالي وحتقيق أسباب 

الرفعة على جميع األصعدة 

وبناتها بهذا التكرمي من صاحب 
الســـمو األمير، مؤكدا أن رعاية 
القيادة الكرمية لهذا احلفل دليل 
على مكانة املتخرجني املهمة في 
دفع عجلة التقدم لبناء الكويت 
احلبيبـــة، موضحـــا أن عوامل 
النجاح هي املثابرة والعلم حيث 
ان أي مجهود ال ميكن أن يذهب 
سدى والبد من جني ثمرة العمل 
مهما كان قليال، داعيا طالب العلم 
الى أن يتمنى املستحيل فيكون ما 
هو صعب املنال سهال في حياته 

الدراسية.
  وختم حديثه قائال «احمد اهللا 
أوال واشكر والدي ووالدتي وكل 
أهلي وعائلتي وأصدقائي وكل من 

أحبني ومتنى لي اخلير».
  وقالت اخلريجة أنوار عادل 
العلـــوم اإلدارية  فارس (كلية 
تخصص تسويق) أشعر بالفخر 
واالعتزاز بتكرمي صاحب السمو 
األمير لنا، وهذا شرف لنا كطلبة 
وطالبات في جامعة الكويت وهذا 
التكرمي سوف يكون لنا مبثابة 
وسام الشرف الذي نعلقه على 

صدورنا ما حيينا.
  وتابعت قائلـــة: إن من أهم 
الكويت  التفـــوق وضع  عوامل 
نصب أعيننا وإدراكنا أن تفوقنا 
هو رد بسيط جدا للجميل الذي 
قدمته لنا كويتنا احلبيبة، وإننا 
بتفوقنا هذا ســـوف نرفع اسم 
الكويت عاليـــا، وأيضا التوكل 
على اهللا ومساعدة الوالدين لي 
وتوفير اجلو املالئم للدراسة من 
أهم العوامل التي ساعدتني على 

التفوق.

  شعور ال يوصف

  أمـــا اخلريج حســـن محمد 
الرشـــيد من (كليـــة احلقوق) 
فقال: «شـــعوري بتكرميي من 
قبل صاحب السمو األمير، هو 
شـــعور جميل جدا وال يوصف 
وهذه اللحظات ال ميكن أن تنسى 
وال اعتقد أن تأتي حلظات اسعد 
منها باعتبار أن تكرميي من قبل 
صاحب الســـمو خير دليل على 
أن املجهود الذي بذلته والسهر 
الذي ســـهرته اثناء دراستي لم 
يضع هدرا»، مؤكدا أن أهم عوامل 
التفوق هو الطموح واجلدية في 
العمل وعدم اليأس وإدارة وتنظيم 

الوقت.
  من جانبها أعربت اخلريجة 
شـــيخة الغامن (كلية الصيدلة 
تخصص الصيدلة) عن شعورها 
بالفخر والسعادة واالعتزاز بهذا 

بإذن اهللا.
  من جهته، قال اخلريج عبداهللا 
احمد الصميعي (من كلية الهندسة 
الهندســـة  والبترول تخصص 
املدنية) «احلقيقة شعوري وأنا 
أكرم من قبل صاحب السمو األمير 
شعور بالفخر ممزوج بالفرح، 
فهو الوالـــد الذي يحرص دائما 
على تخريـــج أبنائه الطلبة من 

الفائقني والفائقات».
  وقالت اخلريجة نورا عبداهللا 
الدعيجاني (كلية اآلدابـ  تخصص 
إعالم) التكرمي من قبل صاحب 
الســـمو األمير شعور رائع بعد 
ســـنوات من اجلـــد واالجتهاد 
والتعب وااللتـــزام، مضيفة أن 
من أهم عوامل التفوق االلتزام، 
واإلصرار على النجاح، واإلميان 
بالقدرة علـــى التفوق، وتخطي 
التحديـــات، وضـــرورة اختيار 
الذي يتناســـب مع  التخصص 

ميول الشخص.
أن  الدعيجانـــي    وذكـــرت 
الذكريات اجلامعية عديدة ورائعة 
قضيتها في اكتشاف أمور جديدة 
وتكوين صداقات جميلة، فضال 
عن البحـــوث امليدانية املمتعة، 
والعالقات املتميزة والطيبة مع 
التدريس، وقالت  أعضاء هيئة 
ان أهم طموحاتي املســـتقبلية 
هـــي إكمـــال الدراســـات العليا 
ألصبح دكتورة في قسم اإلعالم 
ألترك األثر اإليجابي الذي تركه 
أعضاء هيئة تدريس قسم اإلعالم 

بحياتي.
  وفـــي الســـياق ذاتـــه قالت 
اخلريجة منيرة اخلشتي (كلية 
اآلداب ـ تخصص إعالم) أشعر 
بالفخـــر واالعتزاز لهذا التمييز 
الرائع وهـــو مصافحة وتكرمي 
صاحب السمو األمير عقب فترة 
املرحلة اجلامعية التي اجتزناها 
بتفوق، مضيفة أن من أهم عوامل 
التفوق حب الطالب للمجال الذي 
يختاره والذي يتناسب مع ميوله 
الوقـــت والتخطيط  وتنظيـــم 

اجليد.
  وذكرت أن «من أهم طموحاتي 
املستقبلية إكمال الدراسات العليا 
في تخصـــص العالقات العامة 
نظـــرا حلداثة هـــذا التخصص 
وزيادة اإلقبال عليه إلى جانب 
دوره الكبير وأهميته في احلياة 

العملية».
  فيما قالت اخلريجة عايشة 
فاضل تيفوني (كلية طب األسنان) 
أشعر بالفخر واالعتزاز بالتكرمي 
من قبل صاحب الســـمو األمير، 

الشـــيخ صباح االحمـــد، وهذا 
التكرمي يرمـــز بالعهد مني الى 
حضرة صاحب السمو ان أخدم 
أمانة  بـــكل  الكويت وشـــعبها 

واخالص.
التفوق    وحول أهم عوامـــل 
ذكـــرت أن الفضـــل يعـــود الى 
اهللا ســـبحانه وتعالى أوال، ثم 
الذين وقفوا بجانبها  أهلها  الى 
وشجعوها طوال فترة دراستها، 
متابعة: «وال أنسى بالطبع دور 
أساتذتي وصديقاتي في اجلامعة 
الذين لم يترددوا في تقدمي أي 

مساعدة لي أبدا».

  وسام شرف

  بدوره قال اخلريج يوســـف 
جليل مطر «مـــن كلية العلوم» 
اني أشعر بالفرحة والتقدير ان 
الســـمو األمير  يكرمنا صاحب 
الشيخ صباح األحمد، فهو وسام 
شرف أعتز به طوال عمري، مؤكدا 
أن أهم عوامل التفوق تتمثل في 
الدراســـة وحسن  املثابرة على 
الوقت، وأتقدم بالشـــكر  ادارة 
اجلزيل لكل من ســـاهم وساعد 
لتمكني من احلصول على درجة 
التفوق العلمي، وشـــكر خاص 
لصاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الهتمامه بالعلم 

وتكرمي املتفوقني.
  وأعربت اخلريجة تهاني عيد 
التربية  عبيد املطيري «كليـــة 
- تخصص علـــم النفس»: عن 
شعورها بالفخر واالعتزاز، الن 
التكرمي من قبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد املفدى 
شرف ال يوصف بكلمات، وقالت: 
ليس الكثيرون يحظون بشرف 
لقائه فكيف ان كان بشرف تكرميه 
التكرمي  لنا، حيث يعتبر هـــذا 
وســـاما على صدورنـــا ودافعا 
لنا ملواصلـــة التفوق في جميع 

املجاالت.
  وأكدت املطيـــري أن من أهم 
عوامل التفوق هي التوكل على 
اهللا ودعاء الوالدين، وحبها ملجال 
تخصصها «علم النفس» وهو ما 
ساعدها على التفوق، باالضافة 
الهدف بوضوح من  الى حتديد 
أجل الســـعي لتحقيقه وتنظيم 

الوقت.

  مكانة الخريجين 

  من جانبه قال اخلريج سليمان 
حسني عباس (من كلية العلوم) 
انه لشـــرف جلامعة الكويت أن 
التخـــرج ألبنائها  تتوج فرحة 

أسس يعتمد عليها الطالب املتفوق 
دائما.

  وتقدم سعيد بالشكر والعرفان 
لوالديه واألهل واألصدقاء وكل 
من ساهم معه طوال فترة دراسته 

اجلامعية.
  وأعربت اخلريجة آالء دشتي 
(كلية العلوم اإلداريةـ  تخصص 
محاسبة) عن فخرها واعتزازها 
بالتكرمي من قبل حضرة صاحب 
السمو األمير، أما عن الذكريات 
اجلامعية فهي كثيرة ومن أبرزها 
الصداقات واللحظات املمتعة على 
الرغم من التحديات الصعبة التي 
واجهتني من بحوث ولكنني أؤمن 
بأن االجتهاد هو سبيل النجاح 

والتفوق.

  رغبة في التفوق

   وبدورها قالت اخلريجة مرمي 
طارق العريفان (كلية البنات - 
تخصص اضطرابات التواصل): 
انه شعور ال يوصف حيث كنت 
أمتنـــى دائما أن أكون من ضمن 
املكرمني من قبل صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد،  األمير 
مضيفـــة أن العامل األساســـي 
لتفوقها هو رغبتها في التفوق 
الدائم وطموحها ملواصلة ركب 

املجتمع وتطويره.
  وذكرت العريفان أنها حتمل 
في طياتها كل محطات الدراسة 
اجلامعية الرائعة سواء كانت في 
أو األساتذة  الدراسية  الفصول 
األفاضل الذين تلقت على يدهم 
العلـــم، وتطمـــح العريفان إلى 
خدمة وطنها في مجال تخصصها 
واملســـاهمة في مسيرة التطور 

احلضاري للكويت.
  من جانبهـــا قالت اخلريجة 
العبيد (كلية  عايشـــة عبداهللا 
الهندســـة والبترول ـ تخصص 
هندسة كيميائية) أشعر بالفرحة 
الكبيرة والفخر، واحلمد هللا أنني 
استطعت أن أرفع رأس أهلي وان 
تعبي لم يضع واأليام الصعبة 
التي مررت بهـــا جنيت ثمارها 
التفوق  وهللا احلمد، وعوامـــل 
كثيـــرة من أهمهـــا املذاكرة أوال 
بأول واحتساب األجر، مشيرة 
إلى أن الذكريات اجلامعة عديدة 
وال ميكن أن ننساها وهي قضاء 
معظم الوقت مبكتبة الكلية، فضال 
عن اجناز املشاريع املختلفة، أما 
عن طموحاتي املستقبلية فهي 
أن ألتحق بجهة عمل مناســـبة 
لي وأكمل دراستي وأحصل على 
املاجستير والدكتوراه  شهادتي 

  وكعادتها في كل عام حتتفل 
جامعـــة الكويت بتكرمي صفوة 
الفائقـــني في حفل  خريجيهـــا 
ينتظره اجلميع ســـنويا حتت 
الرعاية الســـامية لوالد اجلميع 
العلـــم حضرة صاحب  وراعي 
الســـمو األمير، مما يجعل هذا 
اليوم عيـــدا أكادمييا حتظى به 
األسرة اجلامعية ويتشرف من 
خالله الفائقون مبصافحة الوالد 
القائد في أعظم صور التواصل 

احلميم بني القيادة والشعب.
  وبهذه املناسبة العزيزة على 
قلوب أسرة جامعة الكويت، وجه 
قياديـــو اجلامعـــة كلمة عبروا 
فيها عن شـــعورهم بهذا اليوم 
وبالرعايـــة الســـامية لصاحب 

السمو األمير.
أكد مدير جامعة  البداية    في 
الكويت د.عبد اللطيف البدر أن 
التي تتجلى  الكرميـــة  الرعاية 
بتفضل صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد، ليشمل 
برعايته حفل تكـــرمي خريجي 
جامعة الكويـــت الفائقني للعام 
اجلامعـــي ٢٠١٠/٢٠٠٩، لتعبـــر 
في أجلى وأصـــدق معانيها ملا 
العالي في  التعليـــم  يحظى به 
وطننا الغالي الكويت من اهتمام 

 حتت رعاية صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد،  األمير 
الكويت بإقامة  تتشرف جامعة 
حفل اخلريجني املتفوقني الدفعة 
٤٠ للعام اجلـامعي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
٢١ اجلاري، حيث يتفضل سموه 
بتســـليم اإلجـــازات اجلامعية 
ألبنائـــه الفائقني، البالغ عددهم 
١٤٧ خريجا وخريجة من بينهم 
٣ خريجني حاصلني على درجة 
الدكتوراه، و١٢ خريجا وخريجة 
من حملة املاجستير و١٣٢ خريجا 
وخريجة من حملة البكالوريوس 
احلاصلني على (االمتياز مع مرتبة 
الشـــرف) و(االمتياز)، تقديرا 
لتفوقهم وجهودهم التي بذلوها 
طوال فترة دراستهم اجلامعية 
مبساندة أساتذتهم وبعطاء من 
جامعتهم، على مســـرح الشيخ 
عبداهللا اجلابر في احلرم اجلامعي 

بالشويخ.
  وتولي الكويت ممثلة بقيادتها 
الرشيدة وجامعتها اهتماما عظيما 
بفائقيها، وذلك من خالل تشجيع 
الطلبة وحتفيزهم على التفوق 
العلمي ملـــا ميثله من أهمية في 
صناعة األمم وتقدمها وحضارتها 
العلميـــة دفعا لعجلـــة التطور 

التكنولوجي.

�إعـــــــــالن

جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية

تعلن جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية 

عن رغبتها يف 
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 خريجو الجامعة: حصاد ثمار سنوات الجد واالجتهاد ختامه شرف تكريم صاحب السمو لنا

 آالء خليفة
  طالب املدير التنفيذي في االحتاد الوطني لطلبة الكويتـ  
فرع اجلامعة يوسف احلربي اإلدارة اجلامعية بسرعة صرف 
مكافأة التخصص النادر لطلبة قسم الهندسة امليكانيكية 
والتي تأخر موعد نزولها املعتاد بأكثر من ثالثة اســــابيع 
مما دفع العديد من الطلبة الى طرح التســــاؤالت العديدة 
حول هــــذا التأخير غير املبرر مطلقــــا خصوصا في تلك 

الفترة احلالية. وأضـــاف احلربي ان هذا التأخير يضر 
مبصالح الطلبـــة في مختلف الكليات اجلامعية ومنها 
كلية الهندسة والبترول خصوصا ان العديد منهم ملتزم 
بتوفير كل احتياجاته الدراسية الالزمة نحو استكمال 
مسيرته الدراسية بكل سهولة ويسر ومن دون اي صعاب 
تعرقل تلك املسيرة خصوصا من النواحي املادية التي 

هي العصب في توفير تلك االحتياجات املختلفة. 

 الحربي لصرف مكافآت التخصص النادر بـ «الهندسة الميكانيكية»


