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 كامل: اختبارات «حقوق عين شمس»
  من ١٣ - ٢٧ يناير

 آالء خليفة
  اعلن مديــر المركز الدولــي العالمــي بالسالميــة حسنــي 
كامــل جدول االمتحانــات الخــاص بكليــة الحقــوقـ  جامعــة 
عين شـــمــس للفصــل الدراســـــي األول (دور ينايــر ٢٠١١) 
للفــرق األولى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والتــي تبــدأ مــن 
١٣ ينايــر المقبل وتســـتمر حتى ٢٧ منه، وفيما يلـي الجـداول 

الدراسيــة.

 الهدية: مؤتمر «اتجاهات» الرابع ينطلق ١٥ الجاري
 آالء خليفة

  أعلن رئيس مكتب العالقات 
العامة بكلية العلوم االدارية ـ 
جامعة الكويت ورئيس جلنة 
العالقات العامة واالعالم ملؤمتر 
«اجتاهات» الرابع سعد الهدية 
عن استعدادات اللجنة وامتام 
املهام املنوطة بها على الوجه 

األكمل.
  وقال انه مت استقطاب العديد 
من الصحف احمللية لتكون هناك 
رعاية إعالمية للمؤمتر، وقد بلغ 
عددها ٦ صحف محلية يومية 
حتى اآلن، وبالنسبة للتسويق 
احمللي للمؤمتر، فقد مت إرسال 
العديد مــــن اخلطابات جلميع 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
للمشــــاركة في املؤمتر، وبلغ 
العدد حتى اآلن ٥٢ مشــــاركا 
محليا، وبالنســــبة للتسويق 
الدولي، فقــــد بلغ العدد حتى 
اآلن ٥٦ مشاركا من دول مختلفة 

خليجية وعربية وأجنبية.
  وقال الهدية: ان اللجنة قامت 

بتجهيز مركز اعالمي متكامل 
مبقر املؤمتر. وذلك لتســــهيل 
مهمة االعالميــــني وتزويد كل 
وســــائل االعــــالم باملعلومات 
والصــــور واالخبار املطلوبة، 
وســــيتم جتهيــــز املركز بكل 
وســــائل التقنية احلديثة من 
حاسبات آلية وماسحات ضوئية 
وأجهزة فاكــــس وربط املركز 
بخدمة انترنت عالي السرعة. 

التجهيز للمؤمتر  وكذلك يتم 
الصحافي قريبا والذي سيتم 
من خالله االعالن عن انطالق 

املؤمتر.
  كمــــا لفت الهديــــة الى انه 
ســــيصاحب املؤمتر معرض 
القطاعات  للشــــركات جلميع 
اخلاصة أو احلكومية. وسيكون 
هناك معــــرض مميــــز أيضا 
خاص بعــــرض تراث الكويت 
والــــدول اخلليجية والعربية 
املشاركة باملؤمتر بطرح جديد 

ومختلف.
  وعن املؤمتر بني الهدية أنه 
سيقام حتت رعاية كرمية من 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في يومي 
١٥ - ١٦ ديســــمبر من السنة 
احلالية فــــي مبنى املؤمترات 
ـ احلرم  القاعة املستديرة  في 
اجلامعي ـ الشويخ. مبينا انه 
سينطلق حتت عنوان «األزمة 
االقتصادية العاملية من منظور 

االقتصاد االسالمي». 

 سعد الهدية

 حسني كامل  

 د.موضي احلمود محمد الهاجري

 د.مشعل املشعان سعاد الرومي

 الهاجري: نثّمن مساندة الحمود لطلبات هيئة التدريب

 «التطبيقي» تحصد المركز الثاني في مسابقة التمريض الخليجية
 اعرب مدير معهد السكرتارية 
واالدارة املكتبيـــة بنني حســـن 
الرشيدي عن شكره وامتنانه ملدير 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريـــب باالنابة د.مشـــعل 
املشـــعان ونائب املديـــر العام 
التدريب والسكرتارية  لشؤون 
الرومـــي، جلهودهمـــا  ســـعاد 
املتواصلة خلدمة ابنائنا الطالب 
والطالبات من خالل توفير اجلو 
الدراسي املالئم لطبيعة العملية 
التعليمية، وحرصهما الدائم على 

تشجيع الطلبة.
  كما اثنى مديـــر املعهد على 
جهود كل من الرومي واملشعان في 
موافقتهما على توفير مبنى بديل 
ملعهد السكرتارية واالدارة املكتبية 
في كلية الدراسات التجارية بديال 
للمبنـــى احلالي الـــذي لم يعد 
املتطلبات احلالية  يتناسب مع 
نظرا لتزايد اعداد املقبولني من 
الطلبة، مشيرا الى ان االنتقال الى 

ملسابقة افضل بحث قدم ملجلس 
التمريـــض لدول اخلليج والتي 
عقدت مؤخرا في دولة االمارات 
العربية املتحدة في امارة دبي، 
وكان البحث املقدم من الطالبة 
انتصار براك الرشيدي واملقيدة 
الرابعـــة لبرنامج  الســـنة  في 
بكالوريوس التمريض العام في 

كلية التمريض.
  وتضمـــن البحـــث دراســـة 
ميدانية قامت بها الطالبة حول 
كيفية العناية مبرضى السكري 
خالل شـــهر رمضان الكرمي من 
خالل جوالت ميدانية لعيادات 
السكر وعمل استبيان ومقابالت 
شـــخصية، وقـــد شـــملت هذه 
الدراسة ٣٥ حالة مرضية، وقد 
اشارت نتائج الدراسة امليدانية 
الى ان هناك تقصيرا من الطاقم 
التمريضي فـــي عملية توعية 
وتثقيـــف املريض عـــن كيفية 
العناية مبريض السكري خالل 

شـــهر رمضان وذلـــك لضعف 
وصعوبة نقـــل املعلومات من 
الطاقم الطبي الى بعض املرضى 
بسبب افتقار الطاقم التمريضي 
 Educational» للمهارة التعليمية
Skills»، ممـــا يـــؤدي الى زيادة 
املضاعفات السلبية الناجتة على 
عدم احملافظة على مستوى السكر 

في الدم اثناء فترة الصيام.
الرشيدي في    وكما توصلت 
دراســـتها الى بعـــض االهداف 
املنشودة وهي ضرورة توعية 
مرضى السكري وكيفية التعامل 
مع هذا ملرض في شهر رمضان 
واحلـــد مـــن املخاطـــر التي قد 
املريـــض الصائم  يتعرض لها 
اتباع بعض  وذلك عن طريـــق 
االرشـــادات الصحية السليمة 
والعقاقيـــر الطبية التي جتعل 
قـــادرا على  الســـكري  مريض 
االســـتمتاع بأداء هذه الفريضة 

على اكمل وجه. 

مع املناخ التعليمي ومن خالله 
يستطيع الطلبة ممارسة جميع 
انشطتهم الطالبية والتعليمية 

بشكل مريح.
  الى ذلك حصلت كلية التمريض 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على جائزة املركز الثاني 

املبنى اجلديد سيتيح توفير مناخ 
بيئي مالئم للعملية التعليمية، 
املتواصلة  امتدح اجلهـــود  كما 
الســـابقة وعلى رأسها  لالدارة 
فهد العجمي ود.طالل الرشيدي 
من اجل حتقيق هذا الهدف، وهو 
االنتقال ملبنى مناســـب يتالءم 

 شكر املتحدث الرسمي لرابطة اعضاء هيئة 
التدريب محمـــد الهاجري، رئيس مجلس ادارة 
الهيئـــة ووزيــرة التربيــــــة والتعليم العالي 
د.موضي احلمـــود على اعتمادهــا تقرير جلنة 
التسكني العضــاء هيئــة التدريــب باثــر رجعــي 
من تاريخ تشكيــل جلنــة التسكيــن كما ثمــن 
دور الوزيــرة ومساندتها لطلبات وحل قضايا 
اعضــاء هيئة التدريـــــب بالهيئــة وتعاونهــا 
املســـتمــر والفاعل مع رابطـــة التدريب ما كان 
له األثر االيجابي في مســـيرة وتقدم التدريب 

بالهيئة.
  كما شـــكر الهاجري اعضـــاء مجلس االدارة 
احلاليني والسابقني ومدير عام الهيئة د.يعقوب 
الرفاعي وامني سر مجلس ادارة الهيئة د.فيصل 
احلمـــاد على جهودهم املبذولـــة لتبني قضايا 

اعضاء هيئة التدريب.
  كما ثمنت الرابطـة جهــود جلنــة التســـكني 
برئاســة د.انــور اليتامــى وعضويــة كــل مــن 
ســـعــاد الرومي نائب املدير العــام لشـــــؤون 
التدريـــــب وصبــاح البحر نائـــب املدير العام 
للشؤون املالية واالدارية ومدير االدارة القانونية 
فهد اجلمعة ومدير ادارة شؤون العاملني سابقا 
د.عطية الشمري ورئيس املكتب الثقافي بسفارتنا 
باململكـــة االردنية الهاشـــمية لدورهم املتميز 
واملســـاندة لكل ما يخص عضو هيئة التدريب 

بالهيئة.
  وبهــذه املناســـبــة هنــأت الرابطـة اعضــاء 
هيئـة التدريــب املســـكنني على الكادر أســـوة 
بزمالئهم وتقدر دورهـــم وتعاونهم مع رابطة 

التدريب. 

 اعتماد تقرير لجنة التسكين ألعضاء الهيئة

 الرشيدي: مبنى «التجارية» الجديد يوفر مناخًا مالئمًا للعملية التعليمية

 السبيعي شكر الجموع الطالبية 
على ثقتهم باتحاد طلبة أميركا

 «الوسط الديموقراطي»
  بـ«التطبيقي» شكلت هيئتها اإلدارية

 آالء خليفة
  تقــــدم رئيس احتــــاد طلبة 
الكويت ـ فرع الواليات املتحدة 
االميركية فهد السبيعي ونيابة 
عن اعضاء الهيئة االدارية بالشكر 
اجلزيــــل للجموع الطالبية على 
ثقتهم الغالية التي أولوها إيانا 
وان هذه الثقة ستكون هي الدافع 
االكبــــر في اكمال مســــيرة اجلد 
واالجتهاد والعطــــاء الدائم وان 
الواليات  جميع طالب وطالبات 
املتحدة االميركية ســــيتذوقون 
ثمار هذه الثقة على طوال العام 

النقابي اجلاري.
  كما شــــكر السبيعي ضيوف 
املؤمتر على تلبيتهم دعوة طالب 
اميركا وتكبدهم عناء  وطالبات 
ومشقة السفر، والشكر املوصول 
كذلك الى جميع الشركات الداعمة 
التي هي سر جناح املؤمتر وان 
هذه الشركات الداعمة كرست على 
ارض الواقــــع معاني العطاء بال 

حدود من اجل وطن يسود.
  وكانــــت آخر باقات الشــــكر 
اجلزيل قدمها السبيعي الى وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمــــود على زيادة املعاشــــات 
والبدالت للطالب املبتعثني والتي 

 آالء خليفة
الوســــط  قائمــــة    اعلنــــت 
الدميوقراطــــي بالهيئــــة العامة 
التطبيقــــي والتدريب  للتعليم 
على لســــان نائب املنسق العام 
فاطمة بورسلي عن تشكيل هيئتها 
الذي جاء فيه موســــى  االدارية 
عبداهللا اخلرس منسق عام، فاطمة 
بورسلي نائب منسق عام، جراح 
حامت الصخي، امني سر عام، عقيل 
املوسوى منسق كلية الدراسات 
التجارية، علي عبداحلسن، أمني 
التجارية،  الدراســــات  سر كلية 
سالم فهد الهاجري منسق لكلية 
التكنولوجية تسنيم  الدراسات 
عبدالواحد جراغ منســــقة كلية 
الدراسات التجارية ـ بنات، سيد 
عبداهللا القــــالف رئيس اللجنة 
االجتماعية، عبدالعزيز التركماني 
رئيس جلنة اعالمية، على ان يتم 

 فهد السبيعي

 موسى اخلرس

 فوزية معرفي تكرم ليلى الربعي

خصت مؤمترنــــا الذي اقيم في 
الزيادة  مدينة ميامي بذكر هذه 
وهذا ان دل فامنا يدل على اهتمام 
الوزارة بهذه الفعالية السنوية.

  وختم السبيعي هذه الباقات 
الثالث مبطالبــــة طالبية نابعة 
من جميع الطالب املبتعثني في 
الواليات املتحدة االميركية بنقلها 
الى سعادة وزير التربية والتعليم 
د.موضي احلمود بأن تكون الزيادة 
بأثر رجعي من ساعة توقيع القرار 
في شهر يوليو املاضي وليس كما 
اشيع انها ستكون بأثر رجعي من 

شهر سبتمبر املاضي. 

استكمال تشــــكيل تنسيق باقي 
الكليات في االسبوع املقبل.

  هذا وأكدت بورسلي ان القائمة 
لن حتيد عــــن مبادئها الوطنية 
الدميوقراطية اليجاد مؤسســــة 

تعليمية ومجتمع راقيني. 

 الربعي: الحرية النفسية تخفض آالم المفاصل 
بنسبة ٨٧٪ والصداع النصفي بنسبة ٩٣٪

 وسط حضور نسائي حاشد من 
جميع الفئات العمرية وبحضور 
املدير في عمــــادة خدمة املجتمع 
والتعليم املستمر فوزية معرفي 
نظمــــت عمــــادة خدمــــة املجتمع 
والتعليم املستمر بجامعة الكويت 
ندوة بعنــــوان «تقنيــــة احلرية 
النفســــية EFT» حاضــــرت فيها 
ليلى الربعي (أول  خبير ومدرب 
للحرية النفسية في الكويت وممثل 
االحتاد التطويري ملسارات الطاقة 

.(AAMET في الكويت
  بــــدأت ليلى الربعــــي حديثها 
بتعريف احلرية النفســــية وهي 
خروج الفرد من ســــجن سنوات 
من ضعف تقدير الذات او االكتئاب 
أو اخلوف الشــــديد (الفوبيا) أو 
الذي يجعله  اإلحســــاس بالذنب 
اسيرا لتناول املسكنات أو االنغماس 
في األكل ودخوله مرحلة السمنة 
املرضية ومــــا يتبعها من امراض 

جسدية ونفسية.
  واستطردت الربعي «بأن تقنية 
احلرية النفســــية ذات تطبيقات 
واسعة تعتمد على مسارات الطاقة 

في اجلسم حيث انها تربط العقل 
مع اجلســــم مع املشاعر من خالل 
نظــــام الطاقة مع اعطــــاء نتائج 
سريعة ومذهلة في التخلص من 
قطاع كبير من املشكالت، فالسرعة 
في تلقي النتائج االيجابية من أهم 
ما مييز تقنية احلرية النفسية». 
واضافت انه من خالل االحصائيات 

التي يقــــوم بها املتخصصون في 
هذه التقنية دوريا فقد وجدوا أن 
آالم املفاصل خفت بنســــبة ٨٧٪ 
والصداع النصفي ٩٣٪ وآالم املعدة 
٨٢٪ ومشاكل القولون ٨٥٪ وحاالت 
اإلمساك ٩٥٪ مما يؤكد ان املشاعر 
الســــلبية تؤثر بشكل كبير على 

صحة اإلنسان. 

 ينظم مركز التدريب الهندسي واخلريجني بكلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت، وبرئاسة مدير 
املركــــز د.محمد غلوم الفيلكاوي ملتقى اخلريجني 
الرابع خلريجي كلية الهندسة والبترول وذلك في 
شهر ديســــمبر اجلاري. ودعا د.محمد الفيلكاوي 
خريجي الكلية الى املشــــاركة في جائزة اخلريج 
املتميز، موضحا انه على الراغبني في املشاركة مأل 

استمارة السيرة الذاتية عن طريق البريد االلكتروني 
etac@eng.ku.edu.kw حتى نهاية اخلميس ٩ ديسمبر. 
ومتنى الفيلكاوي مشاركة جميع خريجي الكلية في 
هذا امللتقى للتواصل فيما بينهم ومع اعضاء هيئة 
التدريس بالكلية، ومد احلوار بني الطرفني لتبادل 
اخلبرات في مجال الهندسة بشكل عام واالجتاهات 

احلديثة في سوق العمل بشكل خاص.

 تمديد التقديم لجائزة كلية الهندسة حتى ٩ ديسمبر

 الفرقة الرابعة: من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ١١ ظهرا 

 المادة  التاريخ  اليوم 

 القانون الدولي اخلاص  ٢٠١١/١/١٥  السبت 

 القانون املدني  ٢٠١١/١/١٧  االثنني 

 قانون املرافعات (التنفيذ)  ٢٠١١/١/١٩  االربعاء 

 االجراءات اجلنائية  ٢٠١١/١/٢٢  السبت 

 القانون الزراعي  ٢٠٠١/١/٢٤  االثنني 

 التطبيقات العملية (االجراءات اجلنائية)  ٢٠١١/١/٢٦  األربعاء 

  ومكان االمتحان مببنى االمتحانات من جلنة ١ الى جلنة ٥
 

 الفرقة األولى: من الساعة ٣ عصرا حتى الساعة ٥ مساء 

 المادة  التاريخ  اليوم 

 املدخل للعلوم القانونية  ٢٠١١/١/١٨  الثالثاء 

 القانون الدستوري  ٢٠١١/١/٢٠  اخلميس 

 الشريعة االسالمية  ٢٠١١/١/٢٣  االحد 

 علما االجرام والعقاب  ٢٠١١/١/٢٧  اخلميس 

  ومكان االمتحان مببنى االمتحانات جلنة ٤، ٥، ٦
 

 الفرقة الثانية: من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ١١ ظهرا 

 المادة  التاريخ  اليوم 

 القانون املدني  ٢٠١١/١/١٣  اخلميس 

 القانون اجلنائي  ٢٠١١/١/١٦  األحد 

 تاريخ القانون املصري  ٢٠١١/١/١٨  الثالثاء 

 القانون الدولي العام  ٢٠١١/١/٢٠  اخلميس 

 املصطلحات القانونية بلغة اجنبية  ٢٠١١/١/٢٣  االحد 

 التطبيقات العملية للقانون املدني  ٢٠١١/١/٢٧  اخلميس 

  ومكان االمتحان مببنى االمتحانات جلنة١، ٥
 

 الفرقة الثالثة: من الساعة ١٢ ظهرا حتى الساعة ٢ ظهرا 

 المادة  التاريخ  اليوم 

 القانون التجاري  ٢٠١١/١/١٣  اخلميس 

 املالية العامة  ٢٠١١/١/١٦  االحد 

 الشريعة االسالمية  ٢٠١١/١/١٨  الثالثاء 

 القانون االداري  ٢٠١١/١/٢٠  اخلميس 

 اجلنسية ومركز االجانب  ٢٠١١/١/٢٣  االحد 

  ومكان االمتحان مببنى االمتحانات من جلنة ١ الى جلنة ٥
 

 «مايندشير» تنّظم ورشة عمل إعالمية لطلبة 
سنة التخرج في الجامعة األميركية

 نظمت «مايندشير» الشركة الرائدة في 
قطاع صناعة اإلعالم واإلعالن مؤخرا ورشة 
عمل تخصصيـــة تثقيفية ملجموعة ضمت 
١٦ طالبا وطالبة في الســـنة النهائية لكلية 
اإلعالم واإلعالن في اجلامعة األميركية في 

الكويت.
  شارك الطلبة في ورشة عمل مت فيها عرض 
موجز آلفاق صناعـــة اإلعالم واإلعالن في 
السوق العاملي عموما واإلقليمي واحمللي على 
وجه اخلصوص، تناول البحث اجلوانب الفنية 
واألساسية املهمة للصناعة بدءا من اجراء 
البحث والدراسة التحليلية ألحوال السوق 
الى إعداد االستراتيجية  واملنتج والعميل، 
اإلعالمية واخلطط اإلعالنية وما يستدعيه 
ذلك من تواصل دائم مســـتمر بني العميل 
واملعلن من جهة وجهات اإلعالن من إعالم 

مرئي ومكتوب ومسموع من جهة أخرى.
  هـــذا وكان اإلعـــالم واإلعـــالن الرقمي 
«ديجيتال» وهو الوسيلة واإلضافة األحدث 
الى الصناعة في يومنا هذا موضع اهتمام 

وتركيـــز كبيرين لدى املشـــاركني باعتبار 
دوره االيجابي الفاعل واملؤثر لدى الشريحة 

املستهدفة واملتلقي عموما.
  تأتـــي هذه املبـــادرة في ســـياق رؤية 
«مايندشـــير» بأهمية تثقيف وإعداد كوادر 
املستقبل ممن سيلعبون دورا بارزا في صناعة 
اإلعالم واإلعالن إذا ما أخذنا بعني االعتبار 
ما ينتظرهم من مهام وما سيقع على عاتقهم 
من واجبات، وفي اطار رسالة «مايندشير» 
وإميانها الشديد بتفعيل مسؤولياتها جتاه 

مجتمعها وأفراده.
  جتدر االشارة الى ان «مايندشير» احدى 
شركات مجموعة WPP اإلعالمية الرائدة ذات 
التواجد املرموق في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
  تضطلع «مايندشير» بأنشطة اخلدمات 
االستشارية التسويقية لقطاع األعمال وإعداد 
االستراتيجيات اإلعالمية واخلطط اإلعالنية 
وشراء املساحات اإلعالنية وتوفير احللول 

اإلعالمية الرقمية اإلبداعية. 


