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الجامعــــة
والتطبيقي

الرفاعي: توزيع 164 طالبًا وطالبة على كليات مركز العلوم الطبية
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
د.مثن��ى الرفاعي أنه مت توزيع طلبة مركز العلوم 
الطبية دفعة 2009 والذين اجتازوا السنة التمهيدية 
خالل العام اجلامعي 2010/2009 على كليات مركز 
العلوم الطبي��ة الثالث وفق��ا لرغباتهم. وأوضح 
عميد القبول والتس��جيل ان مركز العلوم الطبية 
يض��م ثالث كليات ه��ي الط��ب والصيدلة وطب 
األس��نان، وان الطالب له حق اختيار اربع رغبات 
م��ن بينها التحويل الى كلي��ة اخرى خارج مركز 
العلوم الطبية، وقد مت توزيع 153 طالبا وطالبة من 
الكويتيني وابناء الكويتيات محددي اجلنسية على 
كلي��ات املركز املختلفة وكذل��ك 9 طالب من غير 

الكويتي��ني و2 من ابن��اء الكويتيات غير محددي 
اجلنسية وفقا للجدول املرفق.

وذك��ر د.الرفاعي انه مت توزي��ع هؤالء الطلبة 
وفقا لرغباتهم ومعدالتهم التي حصلوا عليها في 
اجلامعة، وان هناك طلبة انس��حبوا من الدراس��ة 
خالل الس��نة التمهيدية وس��محت له��م اجلامعة 
بالتق��دم ال��ى كليات اخرى خ��الف مركز العلوم 
الطبية بدال من إلزامهم باالس��تمرار في الدراسة 
مبركز العلوم الطبية الس��تيفاء شروط التحويل 
ال��ى كليات اخ��رى، وذلك حرص��ا على مصلحة 
الطلبة الذين ال يرغبون في االس��تمرار بالدراسة 

في مركز العلوم الطبية. وفيما يلي األسماء:

كلية طب األسنان

الكويتيون وأبناء الكويتيات
 محددو الجنسية:

محمد فيصل محمد آني  ٭
احمد يوسف احمد العلي  ٭

على عبدالكرمي حسني على  ٭
فهد محمد جاسم الصفي  ٭

احمد مصطفى احمد الصفار  ٭
دعاء خليل جمال الدين إبراهيم  ٭

كوثر محمود خليفة علي  ٭
مرمي إبراهيم يوسف اخلضر  ٭

إسراء يوسف عبداهلل علي  ٭
مرمي حيدر جاسم عرب  ٭

لولوه إسماعيل احمد املوسوي  ٭
فاطمة احمد محمد املوسوي  ٭

غدير على حمزة مهدي  ٭
أريج عبداحلميد حسني عبداهلل  ٭

زين عبداهلل خليفة الراشد  ٭
بشاير صالح حسني العباد  ٭
نوف خالد احمد املطاوعة  ٭

لولوه جاسم محمد املهيني  ٭
ضحى محمد سالم ارحمه  ٭

ياسمني صادق حسن إبراهيم  ٭
حوراء عبداهلل احمد العوض  ٭
فرح إبراهيم صالح الصقعبي  ٭
حترير تريحيب علي املطيري  ٭
طيبة محمد عبدالرحمن البكر  ٭

نورة محمد سعد املنيفي ٭

الطلبة غير الكويتيين

دينا محمود احمد حجاج 

كلية الطب

الكويتيون وأبناء الكويتيات
 محددو الجنسية:

علي حسني عبدالنبي صفر  ٭
محمد أحمد محمد جمالي  ٭

عبدالرحمن سعد عايض العتيبي  ٭
عبداهلل أحمد عبداهلل حسني  ٭

علي عبداهلل مصطفى املالحي  ٭

جاسم محمد جاسم ذكراهلل  ٭
عبداهلل كامل عبداهلل الصالح  ٭

محمد كمال أحمد محمود  ٭
قتيبة جمال خليفة السهلي  ٭
فيصل منصور نبيه العرف  ٭

عيسى مشاري عيسى الرويح  ٭
أحمد محمد مبارك املازر  ٭

طالل سعود مرشد الصليلي  ٭
عبداهلل ناشر عوض احلربي  ٭

علي عبداحلميد رمضان عباس  ٭
محمد رضا محمد صفر  ٭

عادل سند مبارك املطيري  ٭
عبدالرحم���ن يحي���ى س���ليمان   ٭

العقيلي
فهد أحمد عواد الشمري  ٭

محمود علي خلف إبراهيم  ٭
مب���ارك  عبداحملس���ن  ط���الل   ٭

القحطاني
فهد عبداملنعم عبدالرزاق العبيد  ٭

حسني وحيد حسن باقر  ٭
عب���داهلل عبدال���رؤوف محم���د   ٭

الكمالي
فهد عبداحلميد حسني السليطني  ٭

محمد بدر مانع رويق  ٭
مساعد سمير محمد الشمري  ٭

عبدالعزي���ز س���عد عب���داهلل   ٭
العجمي

محمد جاسم غامن حامت  ٭
عبداهلل باسل عبداحلميد سويد  ٭

هند عيس محمد الصفران  ٭
فاطمة بدر ناصر العريفي  ٭
آمار فاضل جعفر معرفي  ٭

حوراء سالم عيدان محميد  ٭
زينب محمد أحمد أصغر  ٭
العليا علي خالد الصباح  ٭

فاطمة أمير محمد اخلميس  ٭
مرمي الفي الفي الشمالي  ٭

شريفة أحمد عبداهلل الفرحان  ٭
سارة عبداللطيف أحمد العبيد  ٭

سمانة حسن غلوم اجلزاف  ٭
عبدالعزي���ز  ري���اض  س���جا   ٭

بوالبنات

زينب علي حسني الصايغ  ٭
دانه علي خليفة عرب  ٭

شمه محمد عبدالكرمي بوشهري  ٭
نورة فايز عبداهلل العلي  ٭

فجر جمال مبارك العنيزي  ٭
سبأ يوسف علي السداح  ٭

أمينة نبيل عبدالغفور العوضي  ٭
الشوق خالد إبراهيم الدريعي  ٭

شيخة بدر سعد احلمدان  ٭
مرمي خلف زيد اخللف  ٭

أسماء حسني محمد املطوع  ٭
فاطمة عبداهلل خليل الفودري  ٭

هال طارق عاشور الصباغ  ٭
ندى محمد علي محمد نصار  ٭
ريان خالد جاسم الهندياني  ٭

محم���د  عبدالك���رمي  بش���اير   ٭
الفيلكاوي

فاطمة ماهر حسني البغلي  ٭
شهد محمد عبدالعزيز الهويدي  ٭

زينب علي حسني املصيليخ  ٭
منيه يونس محمد الياسني  ٭

فاطمة عدنان غلوم بولند  ٭
نورة خالد حمد الصقعبي  ٭

هيفاء دعيج خلف العتيبي  ٭
رمي فيصل مثقال السعيدي  ٭
دعاء محمد أحمد إسماعيل  ٭

فاطمة جاسم محمد العليمي  ٭
فاطمة أحمد جاسم اخلليفة  ٭

دالل علي أحمد محمد  ٭
نور عادل راشد التوحيد  ٭

أمينة أحمد حسني اخلنفر  ٭
بتول يعقوب حسن بوصخر  ٭
حصة عبداهلل حسني الكهيم  ٭

مها فالح علي العنزي  ٭
زه���راء مصطف���ى ابواحلس���ن   ٭

الهاشمي
غدير أحمد خلف العازمي   ٭

غالية عبداهلل فالح العجمي  ٭
منار محمد عبدالكرمي املانع  ٭

علياء محمود محمود عبداهلل  ٭
ش���ام محم���د رض���وان عزالدين   ٭

القضماني

روان جمال محمد اليوسف  ٭
سارا ياسر أحمد الصبيح  ٭

بشائر محمد علي الكندري  ٭
كوثر جاسم محمد الشطي  ٭

فجر قصي موسى الدرويش  ٭
خديجة فاضل عباس اليوسفي  ٭

زينب مهدي عبداهلل رضا  ٭
مليس يوسف أحمد سند  ٭

مشاهد دهلوس علي الكريباني ٭

أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية:

طالل عيد بردان جحيل ٭

الطلبة غير الكويتيين

دانة أمين فتحي حسنية  ٭
هيا عبداملنعم حمصي  ٭

محمد إسماعيل محمد هيبة  ٭
مثال غسان بكر بشناق  ٭

عمار أنور رفيع قريشي ٭

 كلية الصيدلة

الكويتيون وأبناء الكويتيات
 محددو الجنسية

فرح بدر عبداحملسن الدويسان  ٭
حنان يعقوب يوسف األسد  ٭

سارة حسن علي محمد  ٭
هال باسل بدر النفيسي ٭

بتول عبدالرزاق حسني علي  ٭
سارة حافظ فاخر اخلباز  ٭

عذاري محمد علي الكندري  ٭
عهد هلول فرحان العتيبي  ٭

بشاير ابراهيم خالد اخلبيزي  ٭
هدا عبدالكاظم محمد فروغي بور  ٭

رود محمد شايع الدغيم  ٭
منيرة وليد عبداللطيف السردي  ٭

وفاء بندر مبارك الشمري  ٭
هاجر خالد جاسم الدمخي  ٭
حنان أسامة أحمد الصالح  ٭

زينب جاسم محمد أمير  ٭
اسرار احمد محمود كوجان  ٭

عائشه مناحي جالل العتيبي  ٭
شهد هاني عبدالعزيز العبداحملسن  ٭

مروة محمد عبداهلل مطر  ٭
بلقيس عبداهلل مطلق العروج  ٭
إسراء عبداهلل أحمد البلوشي  ٭
إسراء عبدالواحد محمد عبود  ٭

شهد فؤاد راشد السعد  ٭
حميدة مشاري جاسم العطار  ٭

بلقيس يوسف بدر البالم  ٭
لولوة محمد حسني صادق  ٭
جعفر محمد حبيب معرفي  ٭
غالية نايف قطيم املطيري  ٭

منى زيد خليف الزايدي  ٭
نور خالد علي العليان  ٭

أحمد عادل مناحي محمد   ٭
مها علي فاضل السبيعي  ٭

نورة منصور محمد العجمي  ٭
ندى عبداهلل علي الصويلح  ٭

إيثار عادل سيد علي بهبهاني ٭
هديل عوض عبداهلل يوسف  ٭
ناصر عادل عبداهلل خضير  ٭

أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية:

رمي سويلم صالح الرشيدي ٭

الطلبة غير الكويتيين:

ماهر محسن مختار جويزاني   ٭
نهى ممدوح محمد سليمان  ٭

من���ار عبدالظاه���ر عبدالعزيز   ٭
االعصر

بيان عاكوم
أكد عدد من املتخصصني في مجال االعالنات 
ان االعالن له تأثير مباشر على االفراد، مشيرين 
الى انه يحدد توجهاتهم عبر قيامهم بش���راء أي 
سلعة مبجرد رؤية االعالن دون التفكير في مدى 
جودتها، الفتني الى ان البالغني مس���ؤولون عن 
قراراتهم الشخصية في الشراء، ولكن األمر يختلف 

عند االطفال الصغار.
في البداية قال هيثم احلجي من وكالة كافيار 
االعالني���ة خالل احللقة النقاش���ية التي نظمتها 
اجلامعة االميركية والتي جاءت حتت عنوان »تأثير 
االعالن على املجتمعات اخلليجية« انه ميكن قياس 
تأثير االعالن على املجتمعات واالفراد من خالل 
توجهاتهم الش���رائية مبجرد االعالن عن بعض 

السلع أو اخلدمات.
واضاف: نرى ان الناس يتسابقون على احلصول 
على سلعة وكأنها تقود الناس لشراء تلك االمور 
مبجرد انهم شاهدوا اعالنات تروج لها )السلعة(، 
وقال: نرى اليوم ان االشخاص الذين يرون اعالنا 
جتاريا لس���لعة معينة ويتوجهون القتنائها هم 
مسؤولون عن قراراتهم الشخصية، ومسؤولون 
عن توجهاتهم وردود أفعالهم جتاه سلعة أو خدمة 
معينة، كبالغني ولكن األمر قد يكون قابال للنقاش 

اذا تعلق األمر باالطفال الصغار.
وعن مدى تأثير االعالن قال احلجي انه يعتمد 
على كيفية تلقي الناس للرسالة االعالنية، ولكن 
ال ميكن ان يتم االستغناء عنها، السيما في بعض 
الدول مث���ل أملانيا التي ميثل االع���الن 1.5% من 

اقتصادها على سبيل املثال.

تأثير اإلعالن على المجتمع

من جانبه، قال حسام افيوني من وكالة رائد 
أفيوني االعالنية: ان تأثير االعالن على املجتمع 
هو حقيق���ة ال ميكن إنكارها، الفت���ا الى انه في 
فرنسا كانت االعالنات في بدايتها تتعلق بسلع 
مثل الصابون والتي كانت تتمثل في منشورات 
مصممة لتعريف الناس مبا يوجد في السوق، أما 
اليوم فنحن نعيش ف���ي عالم يتأثر مبا يعرض 
أمامه سواء البالغني أو االطفال، وكلما كان بإمكان 
املعلنني التأثير في الناس وقناعاتهم ميكن ان يتم 
الترويج للبضائع والسلع بالشكل املطلوب، الفتا 
الى ان ذلك ساهم في تغيير شكل املجتمعات الى 
مجتمعات مستهلكة تقليدية تقلد بعضها البعض 
م���ن خالل ما تقتنيه من بضائع تعرضوا لها من 
خالل االعالن في مختلف الوسائل االعالمية، واصفا 

املرحلة التي وصلنا اليها اليوم مبرحلة التلوث 
البصري الذي نراه طوال الوقت خالل االعالنات 

التي تالحقنا في كل مكان.
وبنينّ افيوني ان معايير وقيم املستهلكني في 
الواليات املتحدة او فرنس���ا او الكويت تختلف 
بالنس���بة لوكاالت االعالن ولكن اجلميع يعتبر 
الواليات املتحدة هي السوق االكبر وهي النموذج 

الذي يطبق على بقية املجتمعات.
من جانبها حتدثت بسمة القصار عن مدى تأثير 
االعالن على تشكيل شخصيات الناس والهيئة التي 
يودون رؤية انفسهم عليها وقدمت مثاال على ذلك 
وهو حملة احمد منتجات التجميل اليومية التي 
بنيت على حملة من الدراسات واالبحاث من اجل 
التوصل الى حقائق تتعلق باملرأة والصورة التي 
ميكن ان تكون عليها، وان تلك الشركة سعت الى 
اطالق حملة هدفت الى تغيير املجتمعات من خالل 
الصورة النمطية املعروفة للمرأة اجلميلة وكيف 
كانت تلك الرسالة حتمل شجاعة كبيرة اشاد بها 

جميع املختصني في مجال االعالنات واالعالم.
وفي اخلتام حتدث آرمان���دا انديرا من وكالة 
»vivitek« االعالنية واشار الى ان االعالنات عالم 
جميل وممتع نتأثر به جميعا سواء كنا معلنني او 
اكادمييني او مستهلكني متطرقا الى التأثير الذي 
يخلقه االعالن عل���ى املجتمعات وانه يرجع الى 
الكيفية التي يريد فيها املجتمع نفس���ه ان يتأثر 
بالرسائل االعالنية، مشددا على ان املعلنني يفكرون 
في طريقة يروجون لها الفكارهم وغالبا يعتمدون 
على املشاعر واللعب على العواطف النها تبيع املنتج 
كما تتطرق الى الفرق الذي قد ال يتفهمه اجلميع بني 
االعالن الترويجي التلفزيوني الذي يروج للقناة 
التلفزيونية وبرامجها وبني االعالن الدعائي الذي 

يهدف البراز سلعة او خدمة معينة.
وعن االعالنات ف���ي تلفزيون الكويت حتدث 
حمد ابراهيم عن دور تلفزيون الكويت في حقل 
االعالن ومدى تأثي���ر االعالن على املجتمع الذي 
يصنف كمجتمع يتمتع افراده بالثقافة عالوة على 
اليس���رة املادية ولهذا تصمم االعالنات املوجهة 
للمجتمع الكويتي بشكل مدروس وغالبا ما ينقسم 
ذلك الى اعالنات جتارية من وكالة اعالنات تعمل 
معها وزارة االعالم، باالضافة الى اعالنات اجلهات 
احلكومية التي تكون محصورة في اعالنات التوعية 
االجتماعية واملسؤولية االجتماعية باالضافة الى 
االعالنات التي تهدف الى اعالم املجتمع مبواعيد 
وابرز االعالنات الرسمية للوزارات املختلفة وهي 

مجانية لتلك اجلهات والهيئات احلكومية.

أصدر مدي���ر جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد عددا من القرارات 

اجلامعية والتي تقضي باآلتي:
1- تكلي���ف د.حصة الس���يد 
الرفاعي – مساعدة العميدة  زيد 
للش���ؤون االكادميية واالبحاث 
والدراسات العليا – بالقيام باعمال 
عميدة كلية اآلداب وذلك اعتبارا 
من يوم االحد املوافق 2010/6/20 
وحتى عودة العميدة ومزاولتها 

العمل.
2- جتديد تعيني د.حميد علي 
الصراف االستاذ املساعد في قسم 
علم الوظائف، مساعدا لعميد كلية 
الطب للشؤون االدارية واملالية 

وذلك حتى 2011/9/1.
3- جتدي���د تعيني د.قاس���م 

عفيف صالح، االستاذ بقسم علوم 
املعلومات، مس���اعدا لعميد كلية 
البنات اجلامعي���ة للدعم التقني 
والتخطيط وذلك ملدة عام اعتبارا 
الدراسي االول  الفصل  من بداية 

للعام اجلامعي 2011/2010.
4- جتديد تعيني د.محس���ن 
مختار جيزاني، االس���تاذ بقسم 
علوم املعلومات، مساعدا لعميد 
البنات اجلامعية للشؤون  كلية 
االكادميية، وذلك ملدة عام اعتبارا 
الدراسي االول  الفصل  من بداية 

للعام اجلامعي 2011/2010.
5- جتديد تعيني د.صامويل 
بينامني كومبيان، االستاذ املساعد 
بقسم علم االدوية التطبيقي بكلية 
الصيدلة للشؤون االكادميية، وذلك 

ملدة عام، اعتبارا من 2010/9/16.
6- تعيني د.محمد عبدالصمد 
وحيدي املدرس بقس���م مزاولة 
مهنة الصيدلة مساعدا لعميد كلية 
الصيدلة للشؤون الطالبية، وذلك 

ملدة عام اعتبارا من 2010/9/19.
7- جتديد تعيني د.محمد اجمل 
زاهد رئيسا لقسم الطب النفسي 
بالوكالة بكلية الطب، وذلك ملدة 

عام اعتبارا من 2010/9/1.
8- جتديد تعيني د.عيس���ى 
حاجي القيسي، االستاذ املساعد 
بقس���م االقتصاد، رئيسا لقسم 
االقتصاد بالوكالة بكلية العلوم 
االدارية، وذل���ك ملدة عام اعتبارا 

من 2010/7/15.
9- جتديد تعيني د.علي محمد 

اكبر، االستاذ املساعد بقسم هندسة 
البترول رئيسا للقسم بالوكالة 
بكلية الهندسة والبترول، وذلك 
ملدة ع���ام اعتبارا من بداية العام 

اجلامعي 2011/2010.
10- جتديد تعي���ني د.فاطمة 
راشد الرجحي االستاذ بقسم اللغة 
العربية وآدابها، رئيسا لقسم اللغة 
العربية وآدابها بكلية اآلداب، وذلك 
ملدة ع���ام اعتبارا من بداية العام 

اجلامعي 2011/2010.
11- جتديد تعيني د.عبدالوهاب 
الظفيري االستاذ املساعد  محمد 
واخلدم���ة  االجتم���اع  بقس���م 
االجتماعية رئيسا للقسم بالوكالة 
بكلية العلوم االجتماعية ملدة عام 

اعتبارا من 2010/7/2.

الهيئة ف����ي حالة وجود نقص 
ف����ي املس����تندات او البيانات. 
واوضح ان الهيئة »غير مسؤولة 
في حال ع����دم مراجعة الطالب 
الستكمال بياناته حيث سيتم 
الغاء الطلب«. وذكر انه بالنسبة 
للتسجيل العادي فيمكن للطلبة 
التقدم ملكتب التنسيق في ديوان 
ع����ام الهيئة خالل الفترة من 7 
الى 27 يوليو اجلاري مبينا انه 
يشترط ان يكون املتقدم اما من 
او  الشهادات احلديثة  اصحاب 
القدمية ولهم قبول بالهيئة او 
او  الشهادات احلديثة  اصحاب 

القدمية من خارج الكويت.
واضاف ان التسجيل العادي 
يشمل ايضا طالب ثانوية املقررات 
الفصل  املتوقع تخرجه����م في 
الصيفي واصحاب الشهادات من 
مدارس اجنبية ومعهد التدريب 
الصناع����ي وثانوية متريضية 
الدراس����ية  وط����الب االجازات 
وط����الب اس����تكمال الدراس����ة 
وطالب التحويل اخلارجي من 
الكويتي����ني وغي����ر الكويتيني 
والطالب العسكريني املرشحني 
من جه����ات عمله����م والطالب 
حديثي اجلنسية والطالب ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

كون����ا: اعلن عمي����د القبول 
والتس����جيل في الهيئة العامة 
للتعلي����م التطبيقي والتدريب 
د.احمد االنصاري امس فتح باب 
الراغبني في  التسجيل للطلبة 
االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة 
التدريبية من حملة  ودوراتها 
ش����هادة الثانوية العامة او ما 
يعادلها للفصل الدراسي األول 
2011/2010 اعتب����ارا من االثنني 
املقبل. وق����ال د.االنصاري في 
تصريح صحافي ان على الطلبة 
التقدم اوال عن طريق التسجيل 
املوق����ع االلكتروني  من خالل 
الطلبة  للهيئة وذلك جلمي����ع 
الكويتيني  او غي����ر  الكويتيني 
من الفئات املسموح لها بالتقدم 
احلاصلني على شهادة الثانوية 
العامة او ما يعادلها ولم يسبق 
لهم القبول بالهيئة. وافاد بأن 
على الطلبة الراغبني في التحويل 
الداخلي بني كليات الهيئة وايضا 
الراغبني في تغيير التخصص 
الدخول للموق����ع االلكتروني 
للهيئة وذلك تيس����يرا لعملية 
التقدم للطلبة، مشددا على انه 
لن يس����مح الي طالب بالتقدم 
خالل »صالة القبول« اال بعد ان 
يقوم بادخال بياناته عن طريق 
الى ضرورة  االنترنت. واشار 
وض����ع مغلف املس����تندات في 
املغلفات »بعد  ماكينة تس����لم 
التس����جيل باالنترنت«  عملية 
ابتداء من ي����وم االثنني املقبل 
وحتى يوم 26 يوليو اجلاري 
واحلص����ول عل����ى ايصال من 

املاكينة يثبت تسليم املغلف.
واكد االنصاري اهمية رجوع 
الطالب لالنترن����ت للتأكد من 
استالم املغلف وصحة البيانات 
واملس����تندات، مش����يرا الى انه 
س����وف يتم ارسال رسالة عبر 
االنترنت للمتقدم وذلك ملراجعة 

كتاب »الدميوقراطية في اميركا« دراسة ملواطن 
القوة والضعف في النظام السياس���ي في البالد 
املتطورة، مشيرة الى انه مهما كانت اخلطط منطية 
فإن التفاعل مع مختلف الثقافات والشعوب والذين 
يعيشون في بلدان مختلفة تفتح العقل المكانيات 
جديدة. كما استذكرت جونز جتربتها خالل دراستها 
اجلامعية في اسبانيا ورغبتها في االنخراط في 
العم���ل االكادميي وان تصبح بعد ذلك اس���تاذة 
التاريخ وكذلك تأثرها بالفن املعماري االسالمي 
هناك ما زاد اهتمامها بالشرق االوسط واملنطقة. 
من جهته، اوضح احمد معرفي دور االحتاد والذي 
تأس���س قبل 30 عاما، مؤكدا ان هدفه هو خدمة 
الطلبة الكويتيني في الواليات املتحدة اضافة الى 
تقدمي خدمات اجتماعية ومساعدة الطلبة في حل 

املصاعب واملشاكل التي تواجههم.
واش���ار معرفي الى ان االحت���اد يقدم جميع 
املعلومات واالستفس���ارات حول طريقة التقدمي 
للدراس���ة في اجلامعات االميركية وكذلك كيفية 

احلصول على التأشيرة.

بشرى الزين
أكدت السفيرة االميركية ديبورا جونز اهمية 
التبادل الثقاف���ي والتعليمي في عملية التواصل 
االجتماعي ب���ني البلدان. وأضاف���ت جونز لدى 
حضورها ورعايتها حفال »خلريجي التبادل الثقافي 
والتعليمي في الواليات املتحدة« الذي أقيم مساء 
اول من امس في فندق هوليداي ان الس���املية ان 
الفهم العميق للثقافات االخرى ال يتم اال من خالل 
العيش في البلد املراد فهم ثقافته واالحتكاك مع 
شعبه، مشددة على الدور الهام الذي تلعبه وسائل 

االتصال االجتماعي.
مش���يرة الى ان فهم ثقافة وتاريخ الشعوب 
لن يحدث من خالل ق���راءة بعض املعلومات من 
خالل شاشة الكمبيوتر ولكن بالعيش في احمليط 
الذي يراد فهمه. وذكرت جونز ان وسائل االعالم 
االجتماعية أصبحت في كل مكان على نحو متزايد 
وجزءا ال يتجزأ من حياتنا، الفتة الى ان وسائل 
االعالم االجتماعية أصبح االعتماد عليها كمبادرات 
ديبلوماسية في وزارة اخلارجية االميركية مثل 
يوتي���وب، فيس بوك وتويتر للمزيد من تطوير 

اتصاالتنا والوصول الى الشباب مثلكم.
ودعت جونز الطلبة الكويتيني البتكار خطط 
كبرى للتفاعل مع مختلف الش���عوب والثقافات 

وفتح امكانيات جديدة لتبادل وجهات النظر.
وذكرت انه في املهام الديبلوماسية قد ترسل 
العديد من الرسائل املكتوبة سواء كان ذلك من خالل 
التقارير الرسمية أو رسائل البريد االلكتروني أو 
البيانات الصحافية أو الرسائل النصية، لكن حسب 
رأيها فإن الديبلوماسية احلقيقية حتدث عندما 
يكون االجتماع واللقاء وجها لوجه واالستماع الى 
بعضن���ا البعض، آملة ان يكون لدى الطالب فهم 

للواليات املتحدة وشعبها ومؤسساتها.
وساقت الس���فيرة االميركية واحدة من اولى 
عمليات التبادل الثقافي في الواليات املتحدة لشاب 
فرنسي يدعى اليكس دوتكفيل في العام 1831 حيث 
ارسلت احلكومة الفرنسية دوتكفيل الى الواليات 
املتحدة لدراسة نظام السجون ومكث هناك مدة 
تسعة اشهر لدراسة هذا النظام، لكنه كان مفتونا 
باملجتمع االميركي والسياسة وكانت مالحظاته في 

اجتازوا السنة التمهيدية خالل العام الجامعي 2010-2009

د. مثنى الرفاعي

د.أحمد االنصاري

السفيرة األميركية ديبورا جونز تلقي كلمتها

متخصصون في مجال اإلعالن: الترويج للسلع 
والبضائع عن طريق التأثير في قناعات المستهلكين

 جونز: المعرفة العميقة للثقافات األخرى
 ال تتم إال عبر العيش في البلد المراد فهمه

خالل حلقة »تأثير اإلعالن على المجتمعات الخليجية« في الجامعة األميركية

رعت حفل خريجي برامج التبادل الثقافي والتعليمي في الواليات المتحدة

الفهيد أصدر قرارات تجديد تعيين وتكليف بالجامعة

»التطبيقي«: فتح باب التسجيل 
للطلبة المستجدين االثنين المقبل

 )كرم دياب(احملاضرون خالل اللقاء

دعت وزارة التعليم العالي 16 طالبا 
وطالبة ملراجعتها في مبنى الوزارة رقم 
10 في املنطقة احلرة في مدة ال تتجاوز 
اخلميس املوافق 8 يوليو 2010، وفيما 

يلي االسماء:
يوسف شخير فالح العازمي  ٭

سعود راشد علي العازمي  ٭

مفلح ظاري مفلح املطيري  ٭
محمد جاسم عبداهلل العلي  ٭

احالم حميد عبد الرزاق  ٭
عبدالعزيز احمد املال  ٭

يعقوب حسني علي اجلناعي  ٭
حمود علي حمود الشحومي  ٭

ناصر فالح املطيري  ٭

راشد مشعل املطيري  ٭
مساعد عبداهلل احمد عبدالرحمن  ٭

محمد مناع الرشيدي  ٭
عيسى يوسف القالف  ٭

عبدالوهاب سالم الرشيدي  ٭
عيسى عبداهلل الرشيدي  ٭

علي محمد حيدر محمد  ٭

»التعليم العالي« تدعو 16 طالبًا وطالبة لمراجعتها

عدد الطلبة الموزعين على الكليات الثالث
عدد املقبولنيالكلية

96الطب

26طب األسنان

42الصيدلة

164اإلجمالي

د. عبداهلل الفهيد 


