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 احلرية اإلعالمية وأثر االعالم 
في تشــــكيل الرأي العام واظهار 
جوانب التنميــــة، كانت محاور 
محاضرة رئيس حترير جريدة 
آفاق، استاذ العالقات العامة في 
قســــم االعالم بجامعــــة الكويت 
د.احمد الشريف على لطلبة قسم 
االعالم في جامعة قطر اخلميس 
قبل املاضي، واكد د.الشريف في 
احملاضرة اهمية االســــتفادة من 
احلرية االعالمية في نقل االحداث 
مع مراعاة الدقــــة واملوضوعية 
واملصداقية من دون حتريف او 
السماح للميول بالتحكم في ذلك، 

مبينا ان املتابع للوسائل االعالمية املختلفة سواء املرئية او املسموعة 
او املقروءة او االلكترونية ميكنه التمييز بني االثارة واملوضوعية.

  ودعا د.الشريف الى مواكبة وسائل االعالم للتنمية وابراز اجلوانب 
املشرقة، مشيرا الى انه من مهام وسائل االعالم تسليط الضوء على 
االيجابيات لتكريســــها واستمرارها واالشادة بها، كما تسلط الضوء 
على السلبيات وتنقدها. وأكد الشريف ان االعالم يلعب دورا مهما في 
تشكيل الرأي العام وانقياد املجتمع خلفه مشددا على ضرورة التزام 

املعايير االخالقية واملنهجية املوضوعية فيما يطرح وينقل.
  وأشــــاد د.الشريف بطلبة قســــم االعالم في جامعة قطر وإملامهم 
باألحداث احمللية والدولية وذلك من خالل ما طرحوه من اسئلة تنم 

عن معرفة كاملة ومتابعة ملا يدور. 

 آالء خليفة
النقابية  اللجنــــة    اكد رئيس 
ورئيس جلنة التطوير والتدريب 
باالحتاد العــــام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فهد اجلالل أن االحتاد 
دائما وابدا يدعم العمل النقابي الذي 
يرتقي بشخصية الطالب ويكونها 
مبــــا يتوافق مــــع الدميوقراطية 
الصحيحة ويؤهله ليكون قياديا 
العملية بعد  ناجحا في حياتــــه 
التخــــرج. وحث اجلــــالل زمالءه 
الطلبــــة على ضرورة التمســــك 
النقابية وممارســــة  باملفاهيــــم 

الدميوقراطية بصورتها الصحيحة بعيدا عن التشــــنجات التي تسيء 
للجسد الطالبي بشكل خاص وللهيئة بوجه عام، مشيرا الى ان االحتاد 
بصدد تدشني حملة اعالمية لتأصيل املفاهيم النقابية الصحيحة لدى 
طالب وطالبات الهيئة يتم خاللها توزيع مطبوعات اعالمية لتثقيفهم 
بالعمل النقابي الصحيح، ولفت الى ان ابواب االحتاد مفتوحة لكل الطلبة 
ويرحب باســــتقبال اي مقترحات من شــــأنها االرتقاء بالعمل النقابي، 

ودعاهم للمشاركة في البرامج واألنشطة التي ينظمها االحتاد. 

 «التمريض» تستعد الختبارات
   نهاية الفصل األول

  محمد الخالدي
  تستعد كلية التمريض لالختبارات النهائية للفصل الدراسي االول 
للعام ٢٠١٠ - ٢٠١١، حيث مت وضع اجلداول النهائية لالختبارات التي 
من املقرر بدايتها في التاسع من يناير اجلاري، ومت توزيع املواد مبا 
يتناسب مع قدرات الطلبة والطالبات من حيث وقت االختبار واملدة 
الزمنية التي يتطلبها االختبار، كما راعى التوزيع التنسيق بني مواد 
االختبار مبا يتوافق مع كثافة املناهج وقدرة الطالب على االستيعاب، 

وذلك حرصا على الطلبة والطالبات الجتياز االختبارات بسهولة.
  وفي نفس الســــياق، قام الطلبة والطالبات بتقــــدمي االختبارات 
العملية لبعض املواد العلمية وفقا خلطة الكلية التي تتضمن االنتهاء 
املبكر لالختبارات العملية إلعطاء املزيد من الوقت للطلبة والطالبات 
للمراجعة في اجلانب النظري من املواد. على صعيد آخر، قامت ادارة 
كليــــة التمريض حتت رعاية عميدة الكليــــة باالنابة أ.خولة يعقوب 
والعميدة املساعدة للشؤون الطالبية أ.علياء الهاشم بتقدمي شهادات 
تقدير للطلبة والطالبات املتفوقني في الفصل الدراسي السابق ٢٠٠٩ 
- ٢٠١٠، حيث ان الكلية اعتادت سنويا على تكرمي طلبتها وطالباتها 

املتفوقني تقديرا جلهودهم وإعطاءهم دافعا لبذل املزيد من اجلهد. 

 قال رئيس حترير صحيفة «أكادميي» اإللكترونية 
الكويتية شعيب الهاجري ان هذه الصحيفة األولى 
التي تعنى بالشأن األكادميي والطالبي تضع نصب 
اعينها تشجيع وتوجيه الشـــباب الكويتي نحو 
مواصلة حتصيلهم العلمي الى ما بعد «الثانوي» 
في مختلف التخصصات العلمية واالدبية السيما 

التي يحتاجها سوق العمل.

  واضـــاف الهاجري في تصريح لـ «كونا» امس 
ان الصحيفة اســـتعانت بآخر مـــا توصلت إليه 
التكنولوجيا احلديثة في نقل ومتابعة االخبار وقت 
حدوثها وتقدمي خدمات متعددة تغني عن السؤال 
املباشر، ألي من اجلهات احلكومية او اخلاصة بغية 
التخلص من البيروقراطية التي قد تواجه الطلبة 

السيما حديثي التخرج. 

 «أكاديمي»: نعمل على توجيه الطلبة لمواصلة تحصيلهم العلمي

 الحمود استقبلت ممثلي الهيئة اإلدارية ووفدًا ناميبيًا

 اتحاد أميركا طالب الساير بتعديل سياسة التأمين الصحي

 سعد الزامل

 د.موضي احلمود مستقبلة أعضاء الهيئة اإلدارية في احتاد الطلبة فرع أميركا وخالل لقائها مع الوفد الناميبي

 خالل محاضرة له في جامعة قطر

 الشريف: الحرية اإلعالمية تتطلب 
الدقة والصدق والموضوعية

 اتحاد «التطبيقي»: حملة إعالمية 
لالرتقاء بالعمل النقابي

 د.أحمد الشريف

 فهد اجلالل

 «كيف أعرف الوظيفة املناســـبة لي؟» 
سؤال يطرحه كثيرا، بل ويعد االكثر إحلاحا 
في أذهان الطلبة واخلريجني، وأحيانا في 
أذهان من يجدون في أنفسهم حاجة لتغيير 
وظائفهم والبحث عن وظيفة أخرى أكثر 

مالءمة لقدراتهم.
  من هذا املنطلق نظمت شركة «أس أو 
أس» بالتعاون مع رابطـــة طلبة جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا ندوة حتت 
عنوان «كيف أعرف الوظيفة املناسبة لي؟» 
حيث استعرضت الندوة املساعدة لالفراد 
بوجه عام والطلبة على وجه اخلصوص 
في التعرف على امكانياتهم بشكل أكثر دقة 
وحيادية مبا ميكنهم من اختيار الوظائف 
االكثر مالءمة لهذه القدرات، وكذلك مساعدتهم 
ع لى تطوير اجلوانب االيجابية في ملكاتهم 
على الصعيدين الشـــخصي واملهني مبا 
ميكنهم من القيام بواجباتهم بشكل أكثر 
فاعلية وأكثر كفاءة، وذلك بإعطائهم فهما 
وبعدا أفضل ألنفســـهم وللمحيط العام، 

وكنتيجة حتمية لذلك ميكن للفرد القيام 
بتحسني أدائه.

  من جانبه، يؤكد مدير عام شركة «أس أو 
أس» محمد الناصري ان التقييم السلوكي 
أصبح من أهم املؤشرات التي يعتمد عليها 
أرباب االعمال والباحثون عن العمل على 
حد سواء، الفتا الى ان الشركة هي أول من 
قدم هذا املنتج لالفراد والذين يتمكنون من 
خالل تكلفة زهيدة من تقييم قدراتهم مبا 
ميكنهم من اختيـــار الوظيفة املثلى التي 

تتالءم مع هذه القدرات.
  ولفت الناصري الى ان هناك الكثير من 
التجارب ألشخاص يشعرون بعد فترة من 
العمل باحلاجة لوظيفة أخرى أكثر مالءمة 
لقدراتهم وملكاتهم ويشعرون بالندم على 
اختيار مجال عمل لم يساعدهم عل ى حتقيق 
ذواتهم كما كانوا يطمحون وهو ما يؤكد 
أهمية التقييم السلوكي لتحديد الوظيفة 

املالئمة.
  وأوضح أن تقييم «اختبار حتليل السمات 

 Personal Proßle Analysis «الشـــخصية
مبني على أساس DISC للبروفيسور وليم 
مارستون بقياس سيادة العناصر االربعة 
الرئيســـية لتحليل الســـمات الشخصية 
والســـلوكية لدى أي فرد وهي: الهيمنة، 

النفوذ، الثبات وااللتزام.
  وأكد الناصـــري ان التقرير الناجت عن 
اختبار الــــ PPA يقدم نتائج باهرة تصل 
الى ٩٠٪ من الدقة والصحة، والتي تصف 
وحتلل اجلانب السلوكي، حيث يقوم الفرد 
بتعبئة استمارة، سواء باللغة العربية أو 
االجنليزية، خـــالل ١٠ دقائق، وبعد ذلك 
يصـــدر النظام تقريرا مؤلفـــا من ٣ - ٥ 
صفحات تسلط نتائجه الضوء على النقاط 

التالية:
  ١ - كيف ترى نفسك؟ (الصورة الذاتية): 
إن هذا االختبار يعطي تصورا دقيقا للغاية 
لوصف اخلصائص السلوكية الذاتية لهذا 
الفرد من ناحية قوة إرادته، وعزميته على 
أداء االعمال، وتواضعه، وحبه ملســـاعدة 

اآلخرين ودقته وصراحته، وثقته باآلخرين، 
وطاعته لألوامر، والتزامه، وطريقة تواصله 

مع اآلخرين.
  ٢ - السلوك حتت تأثير الضغط: ال يقل 
هذا العنصر أهمية عن العنصر السابق، 
فاختبار توماس يحقق هذا باكتشاف سلوك 
الفرد حتت الضغط ونقصد بالضغط مدى 
اليومية  الشـــخص مع االولويات  تكيف 
ومنها الروتينية، وكذلك مدى تقبله للقيام 
بأكثر من مهمة في آن واحد ومدى رؤيته 
وصفاء ذهنه ونظامه واســـتغالل طاقاته 

اذا ما تعرض لضغط ما.
  ٣ - كيف يراك اآلخرون؟: ميكن النظر 
الى هذا التحليل كمرآة تعكس درجة وضوح 
الصورة الذاتية وتطابقها مع حتليل (كيف 
ترى نفسك؟). فاالنســـان قد يرى نفسه 
أحيانا انسانا متكامال ولكنه من منظوره 
هو فقط، اال ان الصورة قد تكون مبهمة اال 
اذا اكتشفنا املالمح السلوكية لهذا الشخص 
قبل االحتكاك املباشر مع زمالئه وجتنبنا 

املشاكل أو العواقب الناجتة عن ذلك.
  ٤ - حتديد نقاط القوة والضعف: عند 
حتليل نقاط القوة والضعف الكامنة في 
السمات الشخصية لدى أي شخص، فإنها 
تتيح فرصة اســـتثمار والبناء على نقاط 
القوة بالطريقة األنسب لضمان أعلى درجات 
االنتاجية، وسيساهم التقرير في حتديد 

نقاط الضعف وتوضيح سبل املعاجلة.
  ٥ - احملفزات: تقرير احملفزات يوضح 
االســـاليب التي ينصـــح باتباعها، وذلك 
للتغلب على نقاط الضعف التي مت حتديدها 
من قبل الـ PPA، وبذلك فإنه يساعد على 
توضيح ســـبل العالج تبعـــا للجو العام 

احمليط بالشخص.
  وكشـــف الناصري ان جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا وافقت على التعاون 
مع شـــركة «أس أو أس» في نشر املنتج، 
وذلك من خالل رابطة طلبة جامعة اخلليج 
والذين أبدوا حماســـا شديدا لهذه الفكرة 
وأخذوا على عاتقهم نشرها بني زمالئهم 

فـــي اجلامعة. وتابع الناصري بأن معظم 
البنوك احمللية والشركات الكبرى أصبحوا 
يعتمدون على نظام توماس انترناشيونال 

كحل من حلول التوظيف لديهم.
  يذكر أن شـــركة «أس أو أس» حللول 
املوارد البشرية تأسست عام ١٩٧٥ كبوابة 
إلمداد الســـوق باخلدمات االستشـــارية 
احملترفة والكفاءة املهنية للموارد البشرية 
وهي املوزع املعتمد في الكويت ومنطقة 
الشرق االوســـط ملنتجات شركة توماس 
انترناشيونال التي تعمل في مجال التقييم 

منذ أكثر من ربع قرن.
  وتستمد «أس أو أس» نهجها من خالل 
خبرتها التنظيمية وتقوم مبالءمتها حلاجات 
العمالء من الشركات واالفراد. وأيضا لديهم 
اخلبرة واملواهب لتقدمي احللول املتكاملة 
والشاملة جلميع الكوادر. كما تلتزم «أس أو 
أس» بتقدمي أفضل تكلفة لعمالئها والعمل 
عل ى تخفيض املخاطر وحتســـني اجلودة 
وإيجاد حلول متكاملة للموارد البشرية. 

 جامعة الخليج وشركة «أس أو أس» تعقدان ندوة لتوضيح كيفية استفادة الطلبة منه

 تقييم «PPA» يساعد الشخص على تحديد الوظيفة المناسبة لميوله وإمكانياته

 آالء خليفة
  أعلنت مســـؤولة العالقات 
العامة في االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع اميركا فجر حياة ان 
وفدا من االحتاد قام بلقاء وزيرة 
التربية والتعليم العالي د.موضي 
احلمود، وناقش معها العديد من 
امللفات الطالبية العالقة والقضايا 
التي متس شـــريحة كبيرة من 
طلبة وطالبات اميركا، موضحة ان 
الهدف من ذلك اللقاء كان للمطالبة 
باالسراع في حتقيق العديد من 

املكتسبات الطالبية.
الوزيرة    من ناحيتها وعدت 
وفـــد االحتاد بالنظـــر في هذه 
القضايا وان تؤخذ جميعها بعني 
االعتبار، كما اشاد اعضاء االحتاد 
بالوزيرة احلمود على استماعها 

لوجهة نظر ممثلي الهيئة االدارية 
في االحتاد.

  ومن ناحية اخرى بينت حياة 
ان وفـــدا من االحتـــاد قد التقى 
بوزير الصحة د.هالل الســـاير 
وقد ناقش االحتاد في هذا اللقاء 
التأمني الصحي  تعديل سياسة 
الذي يعتريها العديد من جوانب 
النقص والتي ال ترقى الى طموح 
اكد  أميركا، كما  طلبة وطالبات 
االحتاد في نهايـــة هذه املقابلة 
على ضرورة رفع سقف التأمني 
الصحي لطلبتنـــا في الواليات 
املتحدة االميركية، وفي اخلتام 
شكر االحتاد وزير الصحة د.هالل 
الســـاير على جتاوبه واهتمامه 

بقضايا الطلبة.
  مـــن جهة أخرى اســـتقبلت 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضـــي احلمود وفدا 
برملانيا مـــن جمهورية ناميبيا 
وقد رافـــق الوفد عضو مجلس 
االمة النائب صالح عاشور حيث 
تناول الطرفان امكانية تقدمي منح 
دراسية لطلبة اجلمهورية ناميبيا 
وذلك للدراسة في الكويت وقدمت 
احلمـــود شـــرحا تفصيليا عن 
طبيعة الدراسة بالكويت سواء في 
التربية او التعليم العالي جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب واعربت عن 
ســـعادتها في امكانية التعاون 
وذلك بالتنســـيق مع ســـفارة 
جمهورية ناميبيا بالكويت، كما 
تناول الطرفان العالقات الطيبة 

بني البلدين. 

 الجامعة احتفلت بوداع كريستوفر فورد

 تكرمي د.كريستوفر فورد

 آالء خليفة
  قال مديـــر اجلامعة ملركز 
العلـــوم الطبيـــة د.عبداهللا 
بهبهانـــي فـــي اللقـــاء الذي 
إعـــداده لوداع األســـتاذ  مت 
د.كريســـتوفر فـــورد: فـــي 
شتاء ١٩٩٣ عندما زار مدينة 
واشنطن وفد من كلية الطب 
بجامعة الكويت لتعيني عدد 
من األكادمييني، كان أول لقاء 
لي مع الشاب كريس، وأنا لم 
أقتصر على تزكيته بل سعيت 
جاهدا إلقناع زمالئي لتعيينه 
كباحث في علم املناعة بقسم 
اجلراحة حيث كان هذا القرار 
من بني القـــرارات التي كنت 
فيها على حق وأعتقد ان هذا 

كان نادرا ما يحصل.
  وبّني د.بهبهاني خالل حفل 
الوداع لقد جتاوزت االجنازات 
التي قام بها كريس قسم الذي 
عمل به لتغطي مختلف جوانب 
املشـــاريع واألنشطة مبا في 
ذلك مناهج املرحلة اجلامعية، 
العليا  الدراســـات  وبرنامج 
وعملية االعتماد األكادميية، 
واملكتبة الطبية ومجلة األسس 
والتطبيقـــات الطبيـــة، هذا 
العديد  الى رئاسة  باالضافة 
من اللجان او العمل فيها ما 
تطلب اجلهد الكبير وتوفير 
املفيدة، وبطريقة  املعلومات 
او بأخرى فإن كريس قد ترك 

أثـــرا في املكان الذي عمل فيه 
حيث قـــام بتطويره وأصبح 

أفضل عما كان عليه.
  وزاد د.بهبهاني ان اآلن حان 
وقت الوداع وال يبقى لدينا اال 
الذكريات عن هذا االنسان الذي 
أعطى الكثير وقدم املساعدة لكل 
من حوله فكان له األثر الكبير 
في الوسط الذي عمل فيه وإذا 
كنا صادقني فنحن من سنتذكره 
ملواقفه واحتجاجه ضد اإلدارة. 

وختم د.بهبهاني: حانت حلظة 
الوداع وال يسعنا اال ان نقول لك 
مع السالمة فقد كانت صحبتك 
رائعة ونحن حتما سنفتقدك، 
فليس من السهل علينا ان نقول 
وداعا ولكن سيكون تأثيرها 
أخف عندما نقولها لشـــخص 
رمبـــا ســـنحظى برؤيته بني 
احلـــني واآلخـــر، وحتى ذلك 
الوقت نتمنى لك كل التوفيق 

والنجاح. 

 .. ويقيم ورشة عمل اقتصادية 
 آالء خليفة

  اعلن عضو الهيئة االدارية في االحتاد الوطني لطلبة فرع اميركا سعد 
الزامل ان االحتاد وبالتعاون مع جمعية احملاســــبني واملراجعني سيقيم 
دورة بعنوان «اساسيات االستثمار في سوق الكويت لالوراق املالية»، 
تقدمها مديرة ادارة االصول في شركة املجموعة الدولية لالستثمار عالية 
الفارس، وذلك يومي االحد واالثنني املقبلني في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا حيث ســــتكون هناك رسوم تســــجيل رمزية للشخص 
الواحد عبارة عن ١٠ دنانير وسيكون،  التسجيل عن طريق موقع االحتاد 
االلكتروني (nuks.org) هذا وبني الزامل ان ورشة العمل هذه تقام في اطار 
باقة االنشطة الشتوية التي يقيمها االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
اميركا هذه السنة، وقد اكد الزامل ان هذه الدورة اتت من صميم اهتمام 
االحتاد بزيادة اجلانب الثقافي لطلبتنا في الواليات املتحدة االميركية، 
كما شــــدد الزامل على اجلموع الطالبية بانتهــــاز هذه الفرصة الثمينة 
ملعرفة اساسيات االستثمار في سوق الكويت لالوراق املالية واالطالع 

على اجلوانب االخرى للتعامل في سوق الكويت لالوراق املالية. 

 النفيسي اطلع على مشكالت
  «التخطيط والتنمية» في «التطبيقي»

 د.عبدالرزاق النفيسي ود.عبدالعزيز تقي ومديرو اإلدارات خالل اللقاء 

 محمد الخالدي
  قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.عبدالرزاق النفيســـي بزيارة لقطاع 
التخطيط والتنمية بناء على طلب القطاع، حيث قام 
نائب املدير العام للتخطيط والتنمية د.عبدالعزيز 
تقي ومديـــري االدارات واملراكز التابعة للقطاع 
بعرض اختصاصاتهم وافكارهـــم وطموحاتهم 
املســـتقبلية، وتطرق احلضور الهـــم املعوقات 
واملشـــكالت التي يعاني منها القطاع مثل نقص 
العمالة املتخصصة في مجال االحصاء واحلاسب 
اآللي واملهندسني باالضافة الى عدم وجود ميزانية 

متخصصة للقطاع باعتباره من القطاعات التي 
مت تأسيسها مؤخرا.

  وبعـــد ما تعـــرف املدير العام علـــى القطاع 
ومشـــكالته، وعد بتقدمي احللول ملعوقات العمل 
بعد دراسة االحتياجات بشـــكل متأن ملا لقطاع 
التخطيط من اهمية كبيرة في حتمل عبء تطوير 

الهيئة بكل قطاعاتها.
  وشـــكر د.عبدالعزيز تقي املديـــر العام على 
القطـــاع باعتبار  حضوره ملعايشـــة اهتمامات 
التخطيط عنصرا اساســـيا في التطور والتنمية 

املستقبلية. 


