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الجامعــــة
والتطبيقي

 ميمونة الصباح: »اإلعالم« فرض نفسه
ومستعدون لتوفير األجهزة الستكمال التخصص

كلية التمريض أقامت معرضًا اجتماعيًا ثقافيًا 
تحت شعار »التمريض يجمعنا«

أقامت كلية التمريض معرضا اجتماعيا ثقافيا 
حتت ش���عار »جنس���يات مختلفة مهنة واحدة.. 
التمريض يجمعنا« مبشاركة دول عربية واجنبية 

من بينها الكويت.
وأكدت عميد الكلية خولة يعقوب على هامش 
افتتاح املعرض اليوم ان هذا املعرض االجتماعي 
والثقافي والطالبي يظهر مدى التجانس بني الطلبة 
داخل الكلية التي تضم 680 طالبة ميثلن 15 جالية. 
واضافت يعقوب ان هؤالء الطالبات اللواتي يجتمعن 
حتت سقف واحد في الفصول الدراسية جتمعهن 

مهنة التمريض.
من جانبه قال عميد النشاط والرعاية الطالبية 
في الكلية د.حمد الفيلكاوي ان هذا املعرض ما هو اال 
انعكاس لروح االخوة والترابط بني طالبات الكلية 

مثمنا اجلهود الكبيرة للقائمني على املعرض.
وعملت كل جالية مش���اركة في املعرض على 
جتسيد بلدها بصورة مميزة من خالل وضع االعالم 
واالغاني الوطنية وتقدمي األكالت التي يشتهر بها 
كل بلد اضافة الى ارتداء الطالبات املالبس التراثية 

ليعكسن الثقافات املختلفة لبلدانهن.

آالء خليفة 
افتتحت رابط����ة طلبة كلية 
اآلداب بجامعة الكويت املعرض 
اإلعالم����ي األول حتت ش����عار 
»إع����الم اليوم مس����تقبل الغد« 
ومن بني انش����طة هذا املعرض 
يقام أس����بوع إعالم����ي متكامل 
ن����دوات ملجموعة من  يش����مل 
اإلعالميني املخضرمني باإلضافة 
إلى مسابقات إعالمية بني الطلبة 
والطالبات وقد حضر االفتتاح 
كل من عميدة الكلية د.ميمونة 
الصباح واإلعالم����ي خالد أمني 

واإلعالمية ليلى بارون.
وبهذه املناسبة أكدت عميدة 
كلية اآلداب د. ميمونة الصباح 
أن ما تقوم به رابطة طلبة كلية 
اآلداب يهت����م باجلوانب املهنية 
ويرسم عمال فعاال للمستقبل، 
مبينة أن إدارة الكلية س����عيدة 
مبس����اهمتها في بناء مستقبل 
الطلبة وتنمية مهاراتهم من خالل 
استعدادها لدعم جميع األنشطة 

التي تنمي مهاراتهم.
وأشارت د.الصباح إلى أن قسم 
اإلعالم في كلية اآلداب استطاع 
أن يفرض نفس����ه على الساحة 
بنشاطاته الكثيرة، كما أن دعم 
الصحافة ووسائل اإلعالم يصب 
ويشجع الطلبة على بذل املزيد 
من التقدم املستمر، موضحة أن 
اإلدارة مس����تعدة لتقدمي الدعم 
من خالل توفير جميع األجهزة 
واملعدات املطلوبة الس����تكمال 
التخصص ودراس����ته بش����كل 
صحيح، خصوصا وان اإلعالم 
يعتبر سالحا مؤثرا ومعبرا عن 

الوطن.
ومن جانبه أوضح اإلعالمي 

خالد أمني أن قس����م اإلعالم له 
ابتكار شيء جديد  القدرة على 
ونظرة مستقبلية عن الكويت، 
مبينا أن على الطلبة بذل املزيد 
من اجلهود لتحقيق الكثير من 

التطور.
وأض����اف »أن اجلميع يعلم 
أن قس����م اإلعالم له باع طويل 
وقدمي في اجلامعة ويجب على 
مخرجاته وطلبت����ه أن يكونوا 
أفضل ويطوروا من أنفسهم بني 
احلني واآلخر، رافضا فكرة الدعم 

املادي أو املعنوي«.
وفي السياق ذاته أشارت نائبة 
الرئيس ف����ي رابطة طلبة كلية 
اآلداب سارة صفر إلى أن الرابطة 
أقامت هذا األس����بوع املعرض 
اإلعالم����ي األول في كلية اآلداب 
م����ن باب ح����رص الرابطة على 

تنمية وتطوير مخرجات قسم 
اإلعالم والطلبة في كلية اآلداب 
فضال عن تعريف الطلبة بأهم ما 
يحتاجونه لالنخراط في املجال 
اإلعالمي خصوصا، مؤكدة أهمية 
االهتمام باجلانب اإلعالمي ملا له 
من دور كبير وفاعل في تنمية 
املهارات اإلعالمية ونقل األحداث 
الكويتي  إلى الشعب  أوال بأول 
أن  فور وقوع احل����دث، مبينة 
األسبوع سيشمل ندوة يحاضر 
فيها اإلعالمي ب����ركات الوقيان 
اليوم الساعة 12:30 في قاعة 128 
إضافة إلى انه ستقام ندوة أخرى 
تضم مجموع����ة من اإلعالميني 
األربعاء املقبل وكذلك مس����ابقة 
لطلبة وطالبات قس����م اإلعالم 
شعبة اإلذاعة والتلفزيون متمنية 

دوام التوفيق والنجاح.

رابطة اآلداب أقامت معرض »إعالم اليوم مستقبل الغد«

د.ميمونة الصباح تفتتح معرض »إعالم اليوم مستقبل الغد«

متابعة من الطلبة املتطوعني

اإلعالمية سمية امليمني وبعض الطالبات

د.مرمي الكندري تتحدث خالل املؤمتر الصحافي

جانب من املعرض براك السابج وسعود الوقيان حديث عن حتدي التغيير

الملتقى التنويري لوحدة الدراسات األميركية يبدأ غدًا

الميمني: على الطالبات تطوير ذاتهن وصقل مهاراتهن

آالء خليفة
أعلنت رئيسة وحدة الدراسات األميركية واألستاذة بقسم 
العلوم السياسية بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
د.مرمي الكندري عن امللتقى التنويري لوحدة الدراس����ات 
األميركية واملزمع عقده غدا الثالثاء بحضور سفيرة الواليات 
املتحدة األميركية لدى البالد ديبورا جونز وذلك في متام 

الساعة 11 صباحا بالقاعة الدولية بالكلية.
وقالت د.الكندري خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
صباح امس ان وحدة الدراسات األميركية تابعة لكلية العلوم 
االجتماعية وتعمل على تهيئة املناخ املناس����ب للمهتمني 
واملختصني والطلب����ة املتطوعني لتبادل اخلبرات العملية 
والعلمية ح����ول طبيعة احلياة والقي����م وااليجابية التي 
تغذي احلياة في املجتمع األميركي وجوانبه السياس����ية 

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ولفتت د.الكندري الى ان عمل الوحدة كان مييل للتخصص 
في ش����أن العالقات الدولية والقضايا السائدة في النظام 
العلمي اجلديد وقضايا اإلرهاب واالنفجار الكوني البيئي 
ومشكلة العراق وإيران واحلرب النووية وغيرها من قضايا 
الشرق األوسط ولكن بعد توليها رئاسة الوحدة اضافت إليها 
جان����ب العمل التطوعي ملا له من اهمية في خدمة املجتمع 
وتنمية املهارات واملعارف، متمنية ان تتحول الوحدة في 
املستقبل الى مركز للدراسات األميركية مينح درجة الدبلوم 
إذا ما توافرت له االمكانيات، مشيرة الى انها اضفت فلسفة 
جديدة على عمل الوحدة من خالل االهتمام بالعمل التطوعي، 
موضحة ان الوحدة تضم اآلن متطوعني ومتطوعات سواء 
من داخل جامعة الكويت او خارجها باالضافة الى خريجني 

م����ن الواليات املتحدة األميركية والذين كان لهم أثر طيب 
مبشاركتهم في املهارات التي تعلموها في أميركا.

وأوضحت د.الكندري انها ستحضر تدشني هذا النشاط 
الطالبي التطوعي سفيرة الواليات املتحدة األميركية ديبورا 
جونز وسيكون دعم الس����فيرة املعنوي تعزيز االنشطة 
الوحدة املختلفة بتوفير الكتب العلمية واملراجع واالفالم 
التعليمية التي تعزز رفع الوعي العلمي للطلبة والطالبات 
في مجاالت العلم املختلفة وتس����ليط الضوء على النظام 

األميركي والنظام العاملي الدولي والعوملة وغيرها.
ونيابة عن الطلبة والطالبات املتطوعني حتدث الطالب 
خالد الكندري موضحا ان عدد الطلبة املتطوعني في ازدياد 
وق����د بدأ ب� 20 طالبا وازداد الى 50 تقريبا وباب االنضمام 

والعضوية مازاال مفتوحني.

الكندري دعت لتحويل الوحدة إلى مركز للدراسات يمنح درجة الدبلوم

خالل دورة تدريبية بالجامعة العربية المفتوحة

آالء خليفة
نظمت جلان الطالب����ات في اجلامعة العربي����ة املفتوحة دورة تدريبية 
للطالبات حتت عنوان »جامعتي مصنع شخصيتي« قدمتها اإلعالمية سمية 

امليمني في مقر اجلامعة.
في بداية حديثها أوضحت امليمني مميزات الدراسة في اجلامعة املفتوحة 
مقارنة باجلامعات األخرى، حيث انها تتميز بوجود مختلف الفئات العمرية 
وتستقبل املوظفني وربات البيوت وكبار السن كطلبة، مما يعطيها جوا فريدا 
وطبيعة مختلفة بخالف اجلامعات التقليدية، وتواجد هذه الفئة العمرية دليل 
واضح وكبير على حبهم للعلم والتعلم وكسب املعرفة، ورغبتهم الكبيرة 

في نيل الشهادة العليا رغم االنشغاالت املهنية واألسرية.
ثم أشارت امليمني الى أن فترة الدراسة باجلامعة فرصة ذهبية الحتكاك 
الطالبة مبختلف الشخصيات من األساتذة وغيرهم، مما يساعد على تالقي 
األفكار وتثقيف العقول وتكوين شبكة عالقات واسعة، مع مختلف الكليات 
واإلدارات، كما أن طبيعة اجلامعة غير مقيدة مما يساعد على احلركة والتنقل 
في بساتينها والقطف من ثمارها، حتى تتكون لدى الطالبة باقة مميزة من 
مختلف الزهور قبل التخرج. وبالتالي على الطالبة اس����تغالل األوقات في 
اجلامع����ة ومحاولة تطوير ذاتها وصق����ل مهاراتها من خالل أمور عديدة مت 

تلخيصها ب� »مجموعة طالبات«.

العجمي افتتح أسبوع CHALLENGE TO CHANGE : التغيير رسالة محفزة للطلبة والطالبات لتحقيق النجاح 

آالء خليفة
نظم نادي مدراء املس���تقبل بكلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
والتابع لالحتاد الوطني لطلبة الكويت � فرع اجلامعة أسبوعه الطالبي 
بعنوان challenge to change برعاية وحضور عميد كلية العلوم اإلدارية 
د.راشد العجمي. وعقب افتتاح املعرض، ذكر عميد كلية العلوم االدارية 
د.راشد العجمي أن التغيير رس���الة محفزة للطالب لتحقيق النجاح 
ووس���يلة مهمة لتنمية الذات، مضيفا أن أنشطة األسبوع والبرنامج 
تهدف إلى توصيل هذه الرسالة السامية بدءا من املعرض إلى الندوات 

واملسابقات. وأضاف د.العجمي أن إدارة كلية العلوم اإلدارية تتوجه 
بالشكر جلميع القائمني على العمل الطالبي والبرامج الطالبية الهادفة 
التي تسعى لتنمية الطالب وتطوير مهاراته وقدراته، متوجها بالشكر 
لنادي مدراء املس���تقبل بكلية العلوم اإلدارية التابع لالحتاد الوطني 

لطلبة الكويت الذي يفاجئنا بأنشطته املبدعة والهادفة.
من جهته، قال رئيس نادي مدراء املستقبل براك السابج ان التغيير 
حتد على اإلنسان ان يخوضه إذا كان جادا في حتقيق النجاح، والنجاح 
في حياة الطالب ركن وهدف يس���عى إليه الن���ادي، فإحداث التغيير 

 CHALLENGE ضروري لنج���اح الطالب ومتيزه ومن هنا جاءت فكرة
TO CHANGE. وأضاف الس���ابج أن البرنامج يحتوي على العديد من 
الفقرات واألنشطة موزعة على اخلمسة أيام املقبلة، علما أن كل يوم 
يحمل عنوانا مميزا من مج���االت التغيير من تغيير العادات وتغيير 
الفشل والتغيير إلى اإلبداع وتغيير حياة اآلخرين، باإلضافة إلى مفاجأة 
األس���بوع في ختامه، موضحا انه س���تقام ندوة على هامش املعرض 
خاصة مبكافحة الفقر. من جهة أخرى، توجه الس���ابج بالشكر إلدارة 
الكلية والعاملني على األس���بوع، وال ننسى أن نتقدم بالشكر اجلزيل 

لرعاة البرنامج الرئيسيني شركة VIVA لالتصاالت وكل من ساهم في 
هذا النش���اط الطالبي الهادف. من جهتها أوضحت نائب رئيس نادي 
 CHALLENGE مدراء املستقبل روان املعوشرجي أنه مت افتتاح معرض
TO CHANGE الذي يحتوي على العديد من الش���ركات املتخصصة في 
موضوع كل يوم على حدة، تشارك رؤية إدارة البرنامج في التغيير، 
متوجهة بالشكر لكل من املشاركني في اليوم األول وهم عيادة أسنان 
وhealth company ومجلة BUSINESS NEWS، باإلضافة إلى العديد من 

املعروضات التي توصل رسالة البرنامج.

ينظ���م معه�د الس�����كرتارية واإلدارة 
امل�كتبية � بن���ات ندوة ث�ق�افية ب�ع�ن�وان 
»احملتوى الكيميائي للمرطبات ومخاطرها 
الصحي�ة«، وذلك ال�يوم في ال�ساعة الع�اش�رة 

صباحا، وذلك مببنى الكلية بحولي.

 المحتوى الكيميائي للمرطبات
ومخاطرها الصحية بـ »السكرتارية« اليوم

د.راشد العجمي مستقبال وفد السفارة األميركية

أنشطة مشتركة بين »العلوم اإلدارية« والسفارة األميركية الشهر المقبل
وفد من السفارة زار عمادة الكلية

آالء خليفة
استقبل عميد كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت د.راشد العجمي وفدا 
من سفارة الواليات املتحدة األميركية 
ترأسته مستشارة الشؤون الثقافية 
واإلعالمية كتارينا غولنر س���ويت، 
العجمي من  املنتدب فه���د  والعضو 
مجلس العالقات األميركية � الكويتية، 
العميد املس���اعد للشؤون  بحضور 
الطالبية د.يوسف قراشي وباحث أول 
إعالم من مكتب العالقات العامة بالكلية 
فاطمة املتروك، والطالبة دالل السعيد 
من مجموعة املش���روعات الصغيرة 

التابعة ملركز التميز في اإلدارة.

ومت التباحث في س���بل التعاون 
بني الكلية والس���فارة األميركية عن 
طريق مساهمة الس���فارة في بعض 
املشاريع اخلاصة بطلبة الكلية، كما مت 
االتفاق على عقد مجموعة اجتماعات 
لبلورة تلك السبل ومناقشة املشاريع 

واألنشطة املقبلة.
اجلدي���ر بالذك���ر ان���ه س���تكون 
باكورة هذه األنش���طة في شهر مايو 
املقبل، حيث س���يتم عقد ورش عمل 
وس���يمينارات لطلبة الكلية برعاية 
وحضور الس���فيرة األميركية وملدة 
يوم كامل ومبش���اركة أعضاء هيئة 

التدريس وطلبة الكلية.

جانب من اجلولة


