
الخميس
١٣ اغسطس ٢٠٠٩

10
للتواصل معنا بامكانكم ابداء آرائكم ومالحظاتكم 

عن القضايا اجلامعية عبر البريد االلكتروني. 

 editorial@alanba.com.kw

فاكس: ٢٤٨٣١٢١٧

الجامعــــة
والتطبيقي

آالء خليفة
نظمت عمادة شـــؤون الطلبـــة بجامعة الكويت 
بالتعـــاون مع رابطة املســـتجدين باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت ـ فرع اجلامعة لقاء إرشـــاديا للطلبة 

املقبولني املستجدين باجلامعة وملدة ٣ ايام.
وقال مساعد عميد الشـــؤون الطالبية باجلامعة 
د.علي النامي ان رسالة اجلامعة وهدفها يتمثالن في 

اعداد جيل واع متعلم يكّون قادة املستقبل في مختلف 
جوانب احلياة، مشددا على اهمية املرحلة اجلامعية 

وكونها من اهم مراحل حياة االنسان.
ثم حتدث عن إدارات عمادة شـــؤون الطلبة الـ ٦، 
مشيرا الى ادارة الشؤون الطالبية ودورها في تقدمي 
النصح واملشـــورة للطالب اجلامعي خصوصا عند 

التخرج.

عمادة شؤون الطلبة نظمت لقاء إرشاديًا للمستجدين

د.حسن عبداللطيف
خالد الشطي

اتحاد الطلبة فرع أميركا:
الدراسة بالواليات المتحدة مفيدة

آالء خليفة
شكر االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الواليات املتحدة االميركية 
وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بالوزيرة د.موضي احلمود ووكيلة 
وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح على جهودهم في تذليل العقبات 
واملعوقات التي تواجه الطالب والطالبات الدارسني في الواليات املتحدة 
االميركية. وهنأت الهيئة االدارية فــــي االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
– فرع الواليات املتحدة االميركية جميــــع الطالب والطالبات الذين مت 
قبولهم في بعثات وزارة التعليم العالي والراغبني بالدراسة في الواليات 

املتحدة االميركية. 
واشاد االحتاد برغبتهم للدراسة واحلصول على الشهادات املرموقة 
من اجلامعات االميركية، موضحا ان جتربة الدراسة في الواليات املتحدة 
ســــتكون من اجمل ما مير على الطالب، ففي هذه التجربة االســــتفادة 
االكادميية واحلياتية التي يصعب على االنســــان ان يكتســــبها في أي 
مكان آخر، كما اكد االحتاد أنه قام وال يزال يقوم مبساعدة جميع الطلبة 
الراغبني بالدراسة في الواليات املتحدة من املقبولني بالبعثات الميركا 
وعددهم ٥٠٦ طالب وطالبات باالضافة الى الطلبة الراغبني بالدراسة على 
حسابهم اخلاص، وقدم االحتاد خدمات مختلفة للطلبة عن طريق مكتب 
االحتاد في املنطقة احلرة والذي يســــاعد جميع الطلبة في االجابة عن 
استفساراتهم والسؤال عن مدن ومناطق الواليات املختلفة واجلامعات 
في الواليات املتحدة ويسهل اجراءات التقدمي للجامعات ومعاهد اللغة 
nuks.» االجنليزية كما يجيب االحتاد عن طريق موقع االحتاد االلكتروني
org» والذي يشمل موقع دليل الطالب املستجد عن جميع اسئلة الطالب 
املســــتجد الراغب بالدراسة في اميركا وارشــــاده الى جميع االجراءات 
الالزمة كما يحوي معلومات مفصلة مهمة حول الدراسة من مرحلة ما 
قبل السفر حتى االستقرار في املدن االميركية، وفي النهاية اكد االحتاد 
ان دوره ال ينتهي مع املستجدين بل سيستمر مبساعدتهم حني وصولهم 
الى الواليات املتحدة عن طريق مندوبي االحتاد املنتشرين في اكثر من 
٤٢ والية ويؤكد االحتاد أنه على امت استعداد ملتابعة الطلبة املسافرين 

حتى يستقروا في اجلامعات واملعاهد الراغبني بالدراسة فيها.

الشطي: «اتحاد بريطانيا وإيرلندا» يقيم
لقاء تنويريًا للمستجدين ١٦ الجاري

أعلن االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت ـ فـــرع اململكة املتحدة 
وجمهورية ايرلندا انه بصدد اقامة 
اللقاء التنويري االول للمستجدين 
لهذا العام يوم االحد ١٦ اجلاري، 
وذلك في مبنى جامعة الكويت 
باخلالدية ـ بوابة ٧ مبنى ٢٠خ.

وفي تصريح صحافي بهذه 
املناسبة قال نائب رئيس االحتاد 
الوطني لشـــؤون ايرلندا خالد 
الشطي ان لقاء املستجدين املزمع 
اقامته يأتـــي في اطار البرنامج 
الـــذي وضعه االحتاد  املتكامل 
الســـتقبال الطلبـــة والطالبات 
املقبولـــني فـــي اجلمهوريـــة 

االيرلندية.
وأشار الى ان  اللقاء سيكون 
مختلفا هذا العام، حيث ستتركز 
اآلليـــة علـــى تقســـيم الطلبة 
والطالبات املبتعثني حسب املدن 
الطالب  إليها  املبتعث  واألقاليم 
في اململكة املتحدة واجلمهورية 

االيرلندية.
واضاف الشـــطي انه سيتم 
خالل اللقاء إهداء رقم بريطاني 
او ايرلندي للمستجدين املشاركني 
فـــي اللقـــاء، مبينـــا ان اللقاء 
ســـيتضمن كلمة يلقيها ممثل 

للتعليم العالي.
وأشار الشـــطي الى انه بعد 
اللقاء التنويري ســـيقـام حفـل 
عشـــاء على شـــرف احلضور، 
موضحا اهمية عقـــد مثل هذه 
اللقـــاءات التنويريـــة للطالب، 
وأهمية تواصل الطلبة املبتعثني 
وأولياء أمورهم في هذا اللقاء ملا 
له من أثر إيجابي على مسيرتهم 

العلمية.
ويعرفهـــم بقوانـــني األقامة 
والسفر في اململكة املتحدة مشيرًا 
إلى أن االحتاد مســـتعد لتقدمي 
كافة املساعدات والدعم إلى الطلبة 

اجلدد.

في مبنى جامعة الكويت بالخالديةأكد استعداده لمساعدة جميع المستجدين

رئيس «علم النفس»: نتطلع لتحقيق التميز تدريسًا وبحثًا

لقاء مفتوح في «التمريض» لمناقشة برنامج العناية الحرجة
محمد هالل الخالدي

نظمت كلية التمريض لقاء مفتوحا جمع اعضاء هيئة التدريس 
بالكلية وطلبة برنامــــج العناية املركزة وأصحاب االختصاص 
من وزارة الصحة، وذلك لقرب االنتهاء من طرح برنامج العناية 
املركــــزة ضمن احــــد البرامج التخصصية التــــي تطرحها كلية 
التمريض، وقد مت توجيه دعــــوة ملدير ادارة التمريض بوزارة 
الصحة ورؤساء مستشفيات املناطق الصحية «مستشفى مبارك 
والفروانية والعــــدان واألميري ومنطقة الصباح التخصصية» 
وكذلك متت دعوة املشــــرفني على تدريب طلبة برنامج العناية 

احلرجة من املوجهني الفنيني باملستشفيات.
وصرحت عميدة كليــــة التمريض د.فاطمة الكندري بان هذا 
اللقــــاء مت فيه تبــــادل وجهات النظر ومناقشــــة اهم مالحظات 
كلية التمريض كجهة تدريبيــــة تأهيلية تقوم بإعداد ممرضني 
وممرضات مؤهلني للعمل في اقسام العناية احلرجة املختلفة، 
منها املقارنة التي قدمتها كلية التمريض بني مستشفيات وزارة 
الصحة ومستشفيات ســــلطنة عمان التي مت من خاللها تدرب 
الطلبة خالل فترة الربيع، وايضا متت مقارنة القطاع احلكومي 

وما هو موجود في مستشفى شركة نفط الكويت.

نفســــيني في مختلــــف مرافق 
املجتمــــــع، ٢ ـ تلبيــــة حاجة 
اجلامعة في تدريس فروع علم 
النفس املختلفة لطالب كليات 
جامعة الكويت الذين تتضمن 
صحائف تخرجهم مقررات من 
قســــم علم النفس كتخصص 
مساند او اختيار حر، ٣ـ  اإلسهام 
في تطوير املعرفة العلمية في 
مجال علم النفس عن طريق اعداد 
وتشجيع اعضاء هيئة التدريس 
على اجراء البحوث والدراسات، 
٤ـ  نشر الوعي بالعلوم النفسية 
وأهميتهـــا بني افـــراد املجتمع 
ومؤسساته من خالل الندوات 
واحملاضرات واملؤمترات ووسائل 

اإلعالم املختلفة.

أكد رئيس قسم علم النفس 
بكليـــة العلـــوم االجتماعيـــة 
د.حسن عبداللطيف ان رسالة 
قســـم علم النفـــس تتركز في 
إعداد االختصاصيني النفسيني 
املؤهلني لتلبية حاجات املجتمع، 
موضحا ان القســـم يهدف الى 
نشر املعرفة النفسية واملساهمة 
النفســـية  في تقدمي اخلدمات 
واملهنية وتنمية املجتمع وحل 

مشكالته.
وأفاد د.عبداللطيف ان قسم 
علم النفس يتطلع الى حتقيق 
التميز تدريسا وبحثا في علم 
النفس وفروعه املختلفة ملواكبة 
التطـــورات العلميـــة العاملية 
املعاصرة في التخصص، مشيرا 

الى ان قسم علم النفس يهدف 
الى اعـــداد خريجني على اكمل 
وجه علميا ونظريا وتزويدهم 
باملهارات الفنية الالزمة للنجاح 
فـــي مهامهـــم كاختصاصيني 
نفســـيني للعمل بكفاءة عالية 
النشـــاط  في مختلف مجاالت 

االجتماعي للدولة.
وأوضــــح د.عبداللطيف ان 
القسم يتطلع للمساهمة الفعالة 
في مجال خدمة اجلامعة واملجتمع 
وحــــل املشــــكالت املجتمعية، 
باالضافة الى السعي الى نشر 
املعرفة النفسية وتطوير الوعي 
بها بني افراد املجتمع الكويتي، 
مســــتعرضا اهداف قسم علم 
النفس كما يلي: ١ـ  اعداد خريجني 

مزوديــــن بأحــــــدث املعارف 
النفســــية واملهــــارات الفنيــة 
الالزمة للعمــل كاختصاصيني 

أوضح أن القسم يهدف إلعداد اختصاصيين فنيين مؤهلين
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