«التطبيقي» ..رسالة وطن
ي���وم� � ًا ب��ع��د ي� � ��وم ،وف� ��ي ظ���ل ال� �ت� �س ��ارع العلمي
والتكنولوجي الهائل في معظم بقاع العالم املتقدم
واحلديث ،تثبت الرؤية الثاقبة لرجال الكويت األوائل
الذين وضعوا حجر األس��اس للهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب واستشرفوا مستقبل البالد وما
ستشهده التركيبة السكانية من خلل واض��ح ونقص
كبير في اليد العاملة الوطنية الفنية وامل��درب��ة وكان
إص���دار م��رس��وم إن �ش��اء التطبيقي مب�ث��اب��ة األم ��ل في
إص�لاح اخللل املتوقع ،وآل��ت الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب على نفسها منذ إنشائها وحتى
اليوم ،مبسؤولية صناعة أجيال قادرة على خوض غمار
املنافسة في سوق العمل محلي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا وسخرت
كل اجلهود واإلمكانات املتاحة لهدف واحد وهو صقل
ق��درات وخبرات مخرجاتها لتمكينها من اإلسهام في
دفع عجلة التنمية في بلدنا احلبيب الكويت.
وال تتوقف رعاية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب ألبنائها م��ن ال�ط�لاب وال�ط��ال�ب��ات بانتهاء
فترة دراستهم وتدريبهم وحصولهم على الشهادات
العلمية والفنية التي تؤهلهم للوقوف على مستوى
واحد مع مخرجات أكبر املؤسسات التعليمية احمللية
واإلق�ل�ي�م�ي��ة ،ح�ي��ث حت��رص الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب على التطوير والتحديث الدائم
لبرامجها العلمية وال�ت��دري�ب�ي��ة لتتوافق م��ع أحدث
النظم العاملية ،كما حترص الهيئة على توفير الفرص
الوظيفية املالئمة ملخرجاتها والتي متكنهم من خاللها
من استنفار قدراتهم وإمكاناتهم واإلسهام بسواعدهم

في خدمة وطنهم ال��ذي لم يبخل يوم ًا باحتضانهم
ورعايتهم في ظل الرعاية والتوجيهات السامية حلضرة
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح  -حفظه الله ورعاه .-
وفي إطار هذه اجلهود ،وانطالقا من حرص الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مد جسور
ال �ت��واص��ل ب�ك��اف��ة ق�ط��اع��ات س��وق ال�ع�م��ل بالقطاعني
احل�ك��وم��ي واخل ��اص أق��ام��ت م��ؤخ��ر ًا م�ع��رض الفرص
الوظيفية والدراسية الثالث والذي استمر ملدة ثالثة
أيام برعاية وحضور مدير عام الهيئة د .علي املضف،
وش �ه��د امل �ع��رض ح �ض��ور ك�ث�ي��ف ط���وال أي��ام��ه الثالث
م��ن ال��رع��اة وامل�ش��ارك�ين وال� ��زوار إل��ى ج��ان��ب املشاركات
اجل ��ادة م��ن بعض ج�ه��ات القطاع اخل��اص ال�ت��ي جتد
في استقطاب مخرجات الهيئة املتميزة واملؤهلة وفق
أحدث نظم التدريب أم ً
ال لتنمية كوادرها الوطنية التي
متلك العلم والتأهيل الالزم إلحداث طفرة كبيرة في
سوق العمل ،وتستطيع دفع عجلة التنمية في البالد.
تتواصل جهود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب لكي تكتمل الصورة التي رسمت خطوطها
األول��ى قبل وض��ع حجر األس��اس لها ،يحدوها األمل
في أن يسهم أبناؤها من الطالب والطالبات بسواعدهم
من حتقيق الرؤية السامية بجعل الكويت مركزا مالي ًا
واقتصادي ًا وعلمي ًا إقليمي ًا وعامليا ،وتعمل من أجل ذلك
على توفير كامل ال��دع��م وال��رع��اي��ة لهم وتسخر كافة
جهودها لتحقيق هذا الهدف الوطني.

صناع املستقبل

رئيس التحرير

د .علي فهد املضف
مدير التحرير

سهـ ــام العنــزي
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حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة د .علي املضف

«التطبيقي» نظمت المعرض الفني
السابع والثالثين
حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة د .علي املضف
العدد الثالث -نوفمبر 2019

د.جاسم األستاد:
ف�� ��رص�� ��ة ك� �ب� �ي ��رة
للمشاركني لعرض
إبداعاتهم الفنية
على اجلمهور

حت��ت رع��اي��ة وح�ض��ور مدير عام
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال� �ت ��دري ��ب د.ع� �ل ��ي امل� �ض ��ف ،نظمت
ع�م��ادة ش��ؤون الطلبة امل�ع��رض الفني
ال� �س ��اب ��ع وال� �ث�ل�اث�ي�ن ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب
املدير العام للشؤون اإلداري��ة واملالية
م.ح��ج��رف احل��ج��رف ،ون��ائ��ب املدير
العام للخدمات األكادميية املساندة
د.ج���اس���م االس � �ت� ��اد ،وع �م �ي��د ش ��ؤون
الطلبة باإلنابة د.مشعل املنصوري،
وعدد من قياديي الهيئة ومنتسبيها.
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د.بدر العتيبي  :الهدف األساسي من إقامته هو استقطاب الطلبة
الذين ميلكون مواهب مميزة
تعزيز روح اإلبداع
< وب�ه��ذه املناسبة أوض��ح نائب املدير
العام للشؤون األكادميية د.جاسم االستاد
أن املعرض ميثل فرصة كبيرة للمشاركني
لعرض إبداعاتهم ،ومواهبهم الفنية على
اجل�م�ه��ور ،م��ؤك��د ًا أن ه��ذه امل �ع��ارض تعزز
روح اإلب ��داع ل��دى الطلبة ،وتنمي احلس
ً
خاصة وأن الهيئة
واملهارات الفنية لديهم،
ال تدخر أي جهد لدعم الطلبة املبدعني،
وت�ش�ج�ع�ه��م م��ن خ�ل�ال إق��ام��ة األنشطة
والفعاليات املختلفة ،داعي ًا املهتمني بالفن
وال��رس��م ل��زي��ارة امل �ع��رض واإلط�ل��اع على
أعمال الطلبة التي تستحق الدعم.
< م��ن ج �ه �ت��ه ق ��ال م �س��اع��د العميد
لألنشطة الطالبية بعمادة شؤون الطلبة
د.ب��در العتيبي إن امل�ع��رض اجتمعت فيه
العديد من املعروضات الفنية الراقية ،وقد
شارك فيه ما يقرب من  85لوحة فنية ما
ب�ين ال��رس��م الزيتي والنحت ،مشير ًا إلى
العدد الثالث -نوفمبر 2019

أن الهدف األساسي من إقامة املعرض هو
استقطاب الطلبة الذين ميلكون مواهب
مميزة في شتى املجاالت الفنية ،فالعمادة
تسعى ج��اه��دة لتسخير ك��اف��ة إمكاناتها
لتطوير أداء طلبة الهيئة.
وخ� �ل��ال امل� �ع���رض ال��ت��ق��ت «ص��ن��اع
املستقبل» مجموعة م��ن امل��واه��ب من
طلبة كليات ومعاهد الهيئة ورصدت
م �ش��اع��ره��م وأف� �ك ��اره ��م ف �ك��ان��ت ه��ذه
الكلمات :
فرصة عظيمة
< ف��ي البداية عبر ال�ط��ال��ب الفائز
ب��امل��رك��ز األول ب��امل�ع��رض ال�ط��ال��ب محمد
سعد البغيلي من كلية التربية األساسية،
ع��ن سعادته بحصوله على امل��رك��ز األول،
وم�ش��ارك�ت��ه ال�ت��ي اعتبرها ف��رص��ة لعرض
أعماله على املهتمني بالرسم ،وحتدث عن
فكرة لوحاته التي تعبر عن عصر النهضة،

مستخدم ًا األلوان الزيتية.
< ب��دوره قال الطالب بندر األس��ود من
معهد ال�ت�م��ري��ض إن ه ��ذه امل �ش��ارك��ة تعد
األول��ى ل��ه ،وأك��د أن��ه سيستمر باملشاركة
بالفعاليات واملعارض الفنية ،خاصة بعد
ف ��وزه ب�ج��ائ��زة تشجيعية ،ومت�ن��ى أن يرى
املزيد من األنشطة التي تدعمها الهيئة
إلبراز مهارات الطلبة ومواهبهم.
إظهار اإلبداعات
< أما ال�ط��ال��ب ح�س�ين حبيب حسن
فتحدث عن اللوحة التي ش��ارك بها وهي
جت�س�ي��د جل �س��ر ج��اب��ر ب��اس �ت �خ��دام أل ��وان
االكريليك ،شاكر ًا القائمني على املعرض،
وإدارة الهيئة على إتاحة الفرصة للشباب
إلظهار إبداعاتهم ،ومتنى املشاركة باملعارض
اخلارجية لرفع اسم الكويت عالي ًا.
< وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت ال �ط��ال �ب��ة رمي
زي ��دان م��ن كلية ال��دراس��ات ال�ت�ج��اري��ة إن
امل��واد التي استخدمتها ف��ي لوحتها هي
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الفحم والرصاص ،فهي تعرض التغيرات
واالض� �ط ��راب ��ات ال�ن�ف�س�ي��ة ال �ت��ي تصيب
اإلن�س��ان ،مشيرة إل��ى أن األل��وان املناسبة
ل �ل��وح��ة ه ��ي ال� �ل ��ون ال���رم���ادي واألبيض
واألس��ود ،فهي تعبر عن احلالة التي تريد
أن توصلها للجمهور الذي يرى اللوحة.
دافع نحو التقدم
< كما أكدت الطالبة فاطمة العجمي
من كلية الدراسات التكنولوجية أن املعرض
الفني هو حدث ينتظره الطلبة املوهوبون
في كل ع��ام ،فهو فرصة لعرض أعمالهم،
وداف���ع ن�ح��و ال�ت�ق��دم ال ��دراس ��ي ،متحدثة
ع��ن مشاركتها لهذا ال�ع��ام باملعرض فقد
شاركت بثالث لوحات ما بني األلوان املائية
واأللوان الشينية.
< وم��ن ج��ان�ب��ه أوض ��ح ال�ط��ال��ب راشد
ال��دوب من املعهد الصناعي – الشويخ أن
املعرض هذا العام يتميز بالتنظيم ،فهو
يضم عدد ًا من اللوحات املميزة التي تؤكد
أن طلبة الهيئة ميلكون مواهب ب��ارزة في
مختلف امل��ج��االت ،ش��اك��ر ًا ع �م��ادة شؤون
الطلبة ،والقائمني على املعرض على ما
بذلوه من جهود واضحة.

الطلبة الفائزون باملراكز األولى
املركز األول الطالب :محمد البغيلي

املركز الثاني الطالبة :منيرة الدملاني
املركز الثالث الطالبة :زينب العطار

الطلبة الفائزون باجلوائز التشجيعية
الطالبة :نوف إدريس		 
الطالبة :روان مشعل		 
الطالبة :مرمي العازمي		 
		
الطالب :مرزوق العلوان
الطالب :راشد الدوب		 

الطالبة :هنادي محمدي
الطالبة :فاطمة العجمي
الطالبة :فاطمة العبدالله
الطالب :بندر األسود
الطالب :عثمان فيصل
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برعاية وحضور مدير عام الهيئة

افتتاح معرض الفرص الوظيفية الثالث “ إنت قدها”
ب� ��رع� ��اي� ��ة وح� � �ض � ��ور م� ��دي� ��ر ع���ام

دور كبير

توعية اخلريجني

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

في هذا اإلطار أعرب مدير عام الهيئة

ومن جانبها أفادت نائب املدير العام

د.املضف خالل جولته على األجنحة املشاركة

للتخطيط والتنمية د.فاطمة الكندري

باملعرض عن سعادته بهذا التنوع هذا العام

ب��أن املعرض يهدف إل��ى توعية خريجي

من القطاعني احلكومي واخلاص ،والذي له

الهيئة باحتياجات سوق العمل املختلفة

دور كبير في تعريف الطلبة اخلريجني على

في ظل مشاركة ما يقارب  65جهة من

مختلف جهات سوق العمل ،مؤكد ًا على أن

القطاعني احل�ك��وم��ي واخل� ��اص ،مبينة

شعار “إنت قدها” ،بحضور نواب

إدارة الهيئة ال تألو جهد ًا في السعي لتوفير

ح� ��رص ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى امل� �ع ��رض على

ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة امل�ن��اس�ب��ة خلريجيها

ضرورة عرض كل جهة مشاركة ملتطلبات

امل��دي��ر ال �ع��ام  ،وع ��دد م��ن قياديي

لينخرطوا بسوق العمل احمللي ،متقدم ًا

ال �ت��وظ �ي��ف ف�ي�ه��ا ب�ش�ك��ل واض� ��ح للزوار

الهيئة.

بالشكر إلدارة متابعة اخل��ري�ج�ين وسوق

سواء من طلبة برنامج البكالوريوس ،أو

العمل على جهودها املميزة.

الدبلوم ،أو الدورات اخلاصة.

وال�ت��دري��ب د.ع�ل��ي املضف  ،نظمت
إدارة م �ت��اب �ع��ة اخل��ري �ج�ين وس ��وق
العمل التابعة لقطاع التخطيط
والتنمية بالهيئة املعرض السنوي
ال �ث��ال��ث ل�ل�ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة حتت

العدد الثالث -نوفمبر 2019
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• د.علي املضف “ :التطبيقي” ال تألو جهد ًا في السعي لتوفير
فرص العاملة املناسبة خلريجيها
جوائز وهدايا قيمة
ومن جهته أوضح مدير إدارة متابعة
اخلريجني وسوق العمل د .طالل املسعد
أن م �ع��رض ال �ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة يساهم
ف��ي إي�ج��اد ف��رص وظيفية تناسب ميول
وتطلعات الطلبة املستقبلية م��ن خالل
اجل�ه��ات املتنوعة امل�ش��ارك��ة منها اجلهاز
العسكري ،والبنوك ،شركات االتصاالت،
ش��رك��ات ال �ن �ف��ط ،وغ �ي��ره��ا م��ن اجلهات،
مشير ًا إلى أنه سيتم تقدمي العديد من
اجل��وائ��ز ،والهدايا القيمة ل��زوار املعرض
خ�لال أي��ام إقامته بالتعاون مع اجلهات
الراعية عن طريق إجراء السحب ،مؤكد ًا
أن إدارة متابعة اخلريجني ستعمل جاهدة
على استمرار إقامة هذا املعرض كل عام
مل��ا ي �ق��دم��ه م��ن خ��دم��ات مم �ي��زة تساعد
الطلبة.
وخ�لال املعرض جتولت مجلة صناع
املستقبل للتعرف على بعض املشاركني
ف��ي م�ع��رض ال �ف��رص الوظيفية الثالث
“إنت قدها”.
تقدمي الدعم
< وبينت مسؤول املوارد البشرية لدى
شركة “ ”Ooredooهديل حيدر حرص
الشركة على املشاركة الدائمة في معرض
الفرص الوظيفية ،وذلك لتقدمي الدعم
ألب�ن��ائ�ه��ا ال�ط�ل�ب��ة الس �ت �ق��دام الكفاءات
الكويتية الشابة ،وتشجيعها للعمل في
القطاع اخلاص.
< كما شكر عبد الله الفارس من بنك
بوبيان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

•د .فاطمة الكندري  :نهدف إلى توعية خريجي

الهيئة باحتياجات سوق العمل املختلفة
والتدريب الستضافتهم للمعرض الثالث

ح��دي �ث��ي ال �ت �خ��رج م��ن ال�ط�ل�ب��ة أصحاب

ل�ل�ف��رص ال��وظ�ي�ف�ي��ة “إنت قدها” ،وقد

شهادة البكالوريوس ،أو الدبلوم.

أوضح الفارس بأن بنك بوبيان يستهدف

< وم ��ن ج��ان�ب�ه��ا أوض �ح��ت م��ن وزارة
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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ال ��دف ��اع ج�م�ي�ل��ة ال �ن �ج��ار أن هناك
العديد من املميزات التي قد يحصل
عليها اخل��ري��ج ال��راغ��ب بااللتحاق
بالوزارة ،مشير ًة إلى أن الوزارة تضم
قسمني املدني والعسكري.
شكر وتقدير
< وق ��د ب�ي�ن��ت م��دي��ر العالقات
العامة بالكلية األسترالية مي املسلم
أن التخصصات التي توفرها الكلية
م��ن ش�ه��ادة الدبلوم والبكالوريوس
في تخصص اإلدارة العامة ،املوارد
البشرية التسويق والهندسة .كما
رح��ب��ت امل �س �ل��م ب �خ��ري �ج��ي الهيئة
احل��اص �ل�ين ع �ل��ى ش� �ه ��ادة الدبلوم
الستكمال دراستهم ،واحلصول على
شهادة البكالوريوس .وشكرت املسلم
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
< من ناحيته شكر مسؤول أول
قسم املوارد البشرية في بنك الكويت
ال��وط �ن��ي م� �ب ��ارك ال �ع �ن��زي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
على استضافتهم مبعرض الفرص
ال��وظ �ي �ف �ي��ة “إنت قدها” للسنة
الثالثة على التوالي ،كما أوضح أن
الوطني حريص على توفير فرص
وظيفية حلديثي التخرج.
< وذك��ر رئ�ي��س قسم العالقات
ال �ع��ام��ة ب �ش��رك��ة امل �ط��اح��ن الدقيق
واملخبوزات الكويتية جاسم السداح،
أن الشركة تعتبر من أهم القطاعات
ب ��ال ��دول ��ة ك��ون �ه��ا ش ��رك ��ة صناعية
وغذائية ،مضيف ًا أن الشركة تطمح
ألن يكون لديها كوادر شبابية وطنية
للمساعدة في العمليات اإلنتاجية
ف � ��ي ش� ��رك� ��ة امل � �ط� ��اح� ��ن ال ��دق� �ي ��ق
واملخبوزات الكويتية.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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< ب ��دوره ��ا ش �ك��رت امل��وظ �ف��ة بديوان
احملاسبة دع��اء الشمري ،الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب إلتاحة
ال �ف��رص��ة ل��ل��دي��وان ل �ل��وص��ول للطلبة،
ومشاركتهم باملعرض ،وتوضيحهم طريقة
التسجيل في الديوان ،والشروط املناسبة
والتخصصات املناسبة لكل قسم.
دور فعال
< وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ش �ك��رت موظفة
عمادة ش��ؤون الطلبة في كلية الدراسات
التجارية منيرة الشاهني الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب على حسن
التنظيم والدور الفعال التي تقدمه الهيئة
في مساعدة الطالب والطالبات في إتاحة
الفرص الوظيفية بعد التخرج.
< م��ن ناحيته ش�ك��ر امل��وظ��ف بقسم
ال�ب�ع�ث��ات ال�ط�لاب�ي��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب فيصل
املعيلي «إدارة البعثات» لتقدمي الفرص
حل��دي �ث��ي ال��ت��خ��رج م ��ن ح �م �ل��ة شهادة
الدبلوم الستكمال دراس��ة البكالوريوس،
ك �م��ا ت �خ��ص ال �ب �ع �ث��ات م��وظ �ف��ي الهيئة
“الكادر العام” وبعثات ال �ك��ادر اخلاص
“املاجستير والدكتوراه” كمعيدي بعثة.
وأوضح بأن جميع البعثات تكون خارجية،
وللموظفني للكويتيني فقط.
< بدورها شكرت عضو هيئة التدريس
ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ت��رب �ي��ة األس��اس��ي��ة ،ورئيسة
اللجنة الثقافية واالجتماعية في قسم
األص��ول واإلدارة التربوية د .سعاد عبد
الكرمي نور إدارة متابعة اخلريجني ،وسوق
العمل إلقامتهم املعرض السنوي الثالث
للفرص الوظيفية وال��دراس �ي��ة ،وأيضا
ش �ك��رت امل �ش��ارك�ين م��ن ك �ل �ي��ات ومعاهد
ال �ه �ي �ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وال�ت��دري��ب ،وال�ش��رك��ات اخل��اص��ة البنوك،
وأوض �ح��ت عبد ال �ك��رمي أن ه��ذا املعرض
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• د.طالل املسعد :العديد من اجلوائز والهدايا للزوار واملشاركني
بالتعاون مع اجلهات الراعية
يهدف إلى توفير فرص متعددة للتواصل
املهني والوظيفي للطالب واخلريجني،
وتشجيعهم على انتهاز الفرص من خالل
هذا املعرض.
بوابة الربط
< وق ��د بينت رئ �ي��س ق�س��م املعارض
وامل� ��ؤمت� ��رات ب� � ��إدارة ال��ع�ل�اق��ات العامة
واإلع�ل�ام ف��ي هيئة ال�ق��وى العاملة دانة
العوضي كون الهيئة لها دور كبير جتاه
الكويتيني ،أو الوافدين بالقطاع اخلاص
ألنها تعتبر البوابة التي تربط ما بني
الطالب ،وم��ا ب�ين العالم احلقيقي في
ال �ق �ط��اع اخل� ��اص ،ك�م��ا ذك ��رت أن وجود
العدد الثالث -نوفمبر 2019

ال �ه �ي �ئ��ة ب��امل �ع��رض م �ه��م ج� ��د ًا لتوجيه
الشباب حديثي التخرج ملعرفة حقوقهم،
وأيض ًا توجيه اخلريجني لالنخراط في
ال�ق�ط��اع اخل ��اص ،خ��اص��ة ل��وج��ود عالوة
اجتماعية تختلف على حسب الشهادة
أو احل��ال��ة االجتماعية ،وتوضيح مزايا
االنخراط في القطاع اخلاص ،كما تقدم
الهيئة مكافآت للخريجني يجب التقدمي
عليها ،وه��ذه امل�ك��اف��أة دع��م م��ن الدولة،
وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة أش� ��ارت ال �ع��وض��ي إل ��ى أن
هذه املشاركة الثالثة للهيئة في معرض
ال�ف��رص الوظيفية ،متمنية أن تستمر
املشاركة في السنوات املقبلة.
< وم ��ن ج��ان �ب��ه أوض� ��ح ع �ض��و هيئة

التدريب باملعهد العالي للطاقة جاسم
م� ��راد ،أن امل�ع�ه��د ي �ه��دف إل��ى استقبال
خ��ري �ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة للحصول
ال��دب�ل��وم ف��ي أكثر م��ن تخصص ،كما أن
مشاركتنا في معرض الفرص الوظيفية
“إنت قدها” تعتبر فرحة لتوضيح دور
املعهد ف��ي ال�ت��دري��ب مبختلف املجاالت
وال��ت��خ��ص��ص��ات ،وت� �ط ��رح ع �ل��ى حسب
اح�ت�ي��اج��ات س��وق ال�ع�م��ل ،وم��ن األقسام
ال��ت��ي ي�ض�م�ه��ا ال �ق �س��م  :ف �ن��ي تشغيل
مقطرات -إنتاج طاقة كهربائية – فني
تشغيل توربينات غازية.
< كما ذكر املهندس في املعهد العالي
لالتصاالت م .راش��د عبدالله القعيد أن
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مشاركة املعهد في هذا املعرض يختص
بالفرص الوظيفية وال��دراس�ي��ة لتلبية
متطلبات س��وق العمل  ,حيث يشارك
امل �ع �ه��د ال��ع��ال��ي ل�ل�ات� �ص ��االت واملالحة
بأقسامه األربعة قسم التراسل ,واملالحة
والكمبيوتر ,وقسم السنتراالت.
< م��ن ج��ان�ب�ه��ا ع �ب��رت م��س��ؤول أول
شؤون املوظفني في شركة رابطة الكويت
واخلليج للنقل ( ) KGLحياة علي ،عن
فرحتها ب��امل�ش��ارك��ة الثانية ف��ي معرض
ال�ف��رص الوظيفية  ,كما أك��دت أن هذا
امل�ع��رض يعد فرصة للطلبة ،وه��م على
مقاعد الدراسة ملعرفة احتياجات سوق
العمل ف��ي مختلف التخصصات ،كما
ذك��رت علي عن احتياجات الشركة لعدة
ت�خ�ص�ص��ات م�ن�ه��ا ف�ن�ي��و حل ��ام وح� ��دادة,
مهندس كهرباء وميكانيك ،باإلضافة
إلى القانونيني واإلداريني واحملاسبني.
استبيان توضيحي
< كما بني احمللل السلوكي باملجلس
األع �ل��ى للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة مبارك
ال� �ص� �ب���اح ،م� �ش ��ارك ��ة م �ج �ل��س األع� �ل ��ى
للتخطيط والتنمية في معرض الفرص
ال��وظ �ي �ف �ي��ة امل� �ق ��ام ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب مللء الفراغ
بني الواقع ،واملستقبل الواعد من خالل
قيامنا بتقدمي استبيان توضيحي للطلبة
واخلريجني في رغبتهم باالنضمام إلى
ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي أو اخل� ��اص ،وذلك
لرصد البيانات واملعلومات لسد الفراغ
العلمي ،ومعرفة رغبات الطلبة املشاركني
في املعرض ،وفي االستبيان املقدم لهم.
تكرمي املشاركني والرعاة
وفي ختام فعاليات املعرض مت تكرمي
اجلهات الراعية واملشاركة ،وتقدمي الدروع
ال�ت��ذك��اري��ة ل�ه��م ،وم��ن اجل �ه��ات الراعية

شركة أوريدو لالتصاالت والبنك األهلي
الكويتي ،والكلية األسترالية بالكويت،
وب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ،وشيفروليه
الغامن ،وبيت التمويل الكويتي ،وشركة
ال�ص��ان��ع للصناعات ال�ك�ي�م��اوي��ة ،وبنك
بوبيان ،وهوندا الغامن ،ومؤسسة البترول
الكويتية ،وشركة إيكويت للبتروكيماويات،
والبنك التجاري ،وديوان احملاسبة و،kgl
ومصنع األنابيب البالستيكية ولوازمها،
كما مت تكرمي اجلهات اخلارجية املشاركة
باملعرض وتكرمي إدارات الهيئة املشاركة.

ث��م مت إج ��راء سحب علني على جائزة
امل� �ع ��رض “سيارة” م �ق��دم��ة م ��ن إدارة
متابعة اخلريجني وسوق العمل وفاز بها
أح��د الطلبة امل�ش��ارك�ين ،وذل��ك بحضور
نائب املدير العام للتخطيط والتنمية
أ.د.فاطمة الكندري ونائب املدير العام
للخدمات األكادميية املساندة د .جاسم
األستاد ومدير إدارة متابعة اخلريجني
وسوق العمل د .طالل املسعد.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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أخبار
عن مشروع

«مستشعر الغاز اآلمن العاملي»

ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي»
ح���ص���دت ال��م��رك��ز
األول بـمــسـابـــقة
جائزة سمو الشيخ
س����ال����م ال��ع��ل��ي
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة
«هاكثون الكويت»

العدد الثالث -نوفمبر 2019

ش��ارك ف��ري��ق الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم يركب على صمام أسطوانة الغاز ،ويطلق
التطبيقي وال�ت��دري��ب مبسابقة "هاكثون إن���ذار ًا ف��ي حالة تسريب ال�غ��از م��ع إغالق
ال� �ك ��وي ��ت" ال��ت��ي أط �ل �ق �ت �ه��ا ج ��ائ ��زة سمو مصدر الغاز نهائي ًا ،ويعمل أعضاء الفريق
ليربط ببرنامج خاص
الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بالتعاون حالي ًا على تطويره ُ
م��ع م��رك��ز ال �ك��وي��ت ل�لاب �ت �ك��ار وم� �ش ��روع " على الهواتف الذكية للتمكن من املتابعة،
همتك" ،والتي تهدف إلى رعاية املوهوبني
والتحكم بالغاز عن بعد،وقد حصل هذا
الفائقني في التقنية الرقمية ،وإعدادهم
امل �ش��روع على امل��رك��ز األول ب �ف��وزه بجائزة
البتكار اختراعات تسهم في وض��ع حلول
التميز على مستوى اجلامعات ،واملؤسسات
تكنولوجية لبعض املشكالت التي يعاني
التعليمية داخل الكويت.
منها املجتمع.
اجلدير بالذكر أن املشاريع الطالبية
أتت مشاركة فريق التطبيقي ،واملكون
م ��ن ال �ط��ال �ب��ات ن � ��ورة ال� �ع ��ازم ��ي ،وأسيل التي حصلت على املراكز األولى في مسابقة
العجمي ،ورتاج الشمري ،وغدير العنزي من "هاكثون الكويت" مرشحة للحصول على
املعهد العالي لالتصاالت واملالحة مبشروع ب���راءات اخ �ت��راع عاملية مل��ا اتسمت ب��ه من
"مستشعر الغاز اآلمن العاملي " ،وهو جهاز ابتكار ومتيز.
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“أخالقيات التواصل االجتماعي الحديث” في «التمريض»
ن�ظ��م ق�س��م اإلرش� ��اد ال�ن�ف�س��ي بعمادة
ش ��ؤون الطلبة بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال �ت��دري��ب م�ح��اض��رة حوارية
بعنوان “أخالقيات التواصل االجتماعي
احلديث “ قدمها كل من د .محمد العوضي
ود .علي السند ضمن حملة “ همم تعانق
القمم” ،وذلك بحضور كل من عميد الكلية
د .عبد احلكيم الصغير ،ومساعد العميد
للشؤون الطالبية-بنات د .علي خريبط،
وعدد من طلبة كليات ومعاهد الهيئة.
حت� ��دث خ�لال �ه��ا د .ع �ل��ي ال �س �ن��د عن
التغيير الذي أحدثته الهواتف الشخصية
على الفرد من الناحية السلوكية والعقلية

واملعرفية إيجابية كانت أم سلبية ،مضيفا
أن حت��ول اس �ت �خ��دام ال�ه��ات��ف إل��ى إدم ��ان،
يعتبر اضطرابا سلوكيا يقود الفرد لتكرار
الفعل بغض النظر عن عواقبه ،ونتيجة
ه��ذا اإلدم ��ان ق��د يتجاوز احل��د الطبيعي،
وي��دف��ع ال�ف��رد إل��ى االك�ت�ئ��اب وال�ق�ل��ق ،وقد
يصل إل��ى االنتحار ،حيث إن من عالمات
ه��ذا اإلدم��ان هو الشعور بعدم ال��راح��ة إذا
ك��ان الهاتف بعيداً ،واستخدام اجلهاز في
ب��داي��ة ونهاية ال �ي��وم ،م�ش��ددا على ضرورة
وج��ود رسائل توعية تبني اآلث��ار اإليجابية
والسلبية الستخدام التكنولوجية احلديثة
والسلوكيات العالجية الستخدامه منها

حت��دي��د ال �ه��دف م��ن االس �ت �خ��دام وم ��ا هو
مطلوب إجن ��ازه ،والتحكم ف��ي اإلشعارات
غير املهمة ،وت��رك اجلهاز بعيدا في حال
انخفاض طاقة اجلهاز.
بعدها حت��دث د .محمد العوضي في
قضية األخالق وحتول األخالق إلى وسائل
في الهواتف يتحدى فيها املستخدم ،محذرا
من البحث في خصوصية الغير ،وتصديق
كل األخبار غير الصحيحة ،والثقة الوهمية
مبا ينشر في وسائل التواصل االجتماعي،
موضحا أن املستخدم خياره بيده ويجب
أن يكون هناك سقف من القيم حتكم بني
اإلرادة والقدرة.

ن�ظ��م ق�س��م اإلرش� ��اد ال�ن�ف�س��ي بعمادة
ش ��ؤون الطلبة بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال �ت��دري��ب م�ح��اض��رة حوارية
بعنوان “أخالقيات التواصل االجتماعي
احلديث “ قدمها كل من د .محمد العوضي
ود .علي السند ضمن حملة “ همم تعانق
القمم” ،وذلك بحضور كل من عميد الكلية
د .عبد احلكيم الصغير ،ومساعد العميد
للشؤون الطالبية-بنات د .علي خريبط،
وعدد من طلبة كليات ومعاهد الهيئة.
حت� ��دث خ�لال �ه��ا د .ع �ل��ي ال �س �ن��د عن
التغيير الذي أحدثته الهواتف الشخصية
على الفرد من الناحية السلوكية والعقلية

واملعرفية إيجابية كانت أم سلبية ،مضيفا
أن حت��ول اس �ت �خ��دام ال�ه��ات��ف إل��ى إدم ��ان،
يعتبر اضطرابا سلوكيا يقود الفرد لتكرار
الفعل بغض النظر عن عواقبه ،ونتيجة
ه��ذا اإلدم ��ان ق��د يتجاوز احل��د الطبيعي،
وي��دف��ع ال�ف��رد إل��ى االك�ت�ئ��اب وال�ق�ل��ق ،وقد
يصل إل��ى االنتحار ،حيث إن من عالمات
ه��ذا اإلدم��ان هو الشعور بعدم ال��راح��ة إذا
ك��ان الهاتف بعيداً ،واستخدام اجلهاز في
ب��داي��ة ونهاية ال �ي��وم ،م�ش��ددا على ضرورة
وج��ود رسائل توعية تبني اآلث��ار اإليجابية
والسلبية الستخدام التكنولوجية احلديثة
والسلوكيات العالجية الستخدامه منها

حت��دي��د ال �ه��دف م��ن االس �ت �خ��دام وم ��ا هو
مطلوب إجن ��ازه ،والتحكم ف��ي اإلشعارات
غير املهمة ،وت��رك اجلهاز بعيدا في حال
انخفاض طاقة اجلهاز.
بعدها حت��دث د .محمد العوضي في
قضية األخالق وحتول األخالق إلى وسائل
في الهواتف يتحدى فيها املستخدم ،محذرا
من البحث في خصوصية الغير ،وتصديق
كل األخبار غير الصحيحة ،والثقة الوهمية
مبا ينشر في وسائل التواصل االجتماعي،
موضحا أن املستخدم خياره بيده ويجب
أن يكون هناك سقف من القيم حتكم بني
اإلرادة والقدرة.

«دورة اإلسعافات
األول������ي������ة» ف��ي
«العلوم الصحية»

ن�ظ��م ق�س��م ص�ح��ة ال �ف��م واألس��ن��ان في
ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال �ص �ح �ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب دورة تدريبية
لإلسعافات األولية كمتطلب لطالبات مقرر
احلاالت الطارئة في عيادات طب األسنان ،
قدمها الدكتور صفي الدين أحمد طبيب
ممارس عام ومدرب إسعاف أولي في جمعية
الهالل األحمر .
العدد الثالث -نوفمبر 2019

16

أخبار
بإشراف مركز الدعم التربوي

اخ���������ت���������ت���������ام
«ال����ت����م����ك����ي����ن
ال�������ط���ل���اب�������ي»
ال�����ث�����ال�����ث ف���ي
«ال������ت������رب������ي������ة
األس������اس������ي������ة»

اختتم مركز الدعم التربوي بكلية التربية
األس��اس �ي��ة ب��رن��ام��ج “التمكني ال�ط�لاب��ي ،”3
والذي يقيمه سنوي ًا ،والذي استمر ملدة أربعة
أيام ،قدم خاللها املركز مجموعة متنوعة من
الورش العملية واحملاضرات العلمية ملجاميع
الطالبات ف��ي الكلية بهدف تنمية قدراتهن
األكادميية ،وتطوير إمكانياتهن الشخصية،
وت��زوي��ده��ن باملعارف واملفاهيم التي تعينهن
على النجاح ،والتميز في مسيرتهن األكادميية،
وحياتهن املستقبلية.
وقد انطلقت أولى فعاليات هذا البرنامج
ي ��وم األح� ��د  3ن��وف�م�ب��ر  2019ب �ح �ض��ور كل
م��ن عميد الكلية أ .د .ف��ري��ح ع��وي��د العنزي
وم�س��اع��دي��ه أ .د .لطيفة ال �ك �ن��دري العميد
املساعد للشؤون الطالبية -ب�ن��ات وللشؤون
األك��ادمي �ي��ة ب��اإلن��اب��ة و ا .د .ش��اف��ي احملبوب
العميد املساعد للشؤون الطالبية -بنني ،حيث
أش��اد األس �ت��اذ ال��دك�ت��ور عميد الكلية بالدور
احليوي ال��ذي يقوم به مركز الدعم التربوي
في تلبية احتياجات طلبة وطالبات الكلية،
وتقدمي العون لهم ،وتذليل ما يواجهون من
حتديات تعرقل مسيرتهم العلمية.
وق ��دم د .ال�ع�ن��زي عميد ال�ك�ل�ي��ة خالص
ال�ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان ل�ف��ري��ق ع�م��ل امل��رك��ز على

سعيه ال ��دؤوب ،وج�ه��وده احلثيثة ف��ي تنظيم
وإقامة مثل هذه البرامج واألنشطة التوعوية
وال�ت�ن�م��وي��ة ،وت��وف�ي��ر االس �ت �ش��ارات العالجية
وال��وق��ائ�ي��ة داخ��ل أس ��وار الكلية مب��ا يتماشى
مع رسالة الكلية التربوية ،ورؤيتها في تهيئة
املناخ األكادميي املناسب وتأهيل وإعداد الطلبة
إعداد ًا سليم ًا.
وع��ن أه�م�ي��ة ب��رن��ام��ج التمكني الطالبي
أش � ��ارت أ.د ل�ط�ي�ف��ة ال �ك �ن��دري ق��ائ �ل��ة :يأتي
برنامج التمكني الطالبي للسنة الثالثة على
ال�ت��وال��ي ،ويقدمه نخبة متميزة م��ن أعضاء
هيئة ال�ت��دري��س م��ن داخ��ل الكلية ،وم��ن قبل
عدد من األكادمييني واملتخصصني من جامعة
ال�ك��وي��ت ووزارة التربية ،وك��ان��ت ورش العمل
غنية ف��ي ت�ن��وع م��وض��وع��ات�ه��ا ووس��ائ�ل�ه��ا فقد
تناول بعضها مواضيع تتعلق باإلعداد املهني
للطلبة ك��امل �ه��ارات ال�لازم��ة للمعلم الناجح
واملعلم التكنولوجي ،واألدوات املستخدمة في
الفصل وم�ه��ارات اإلم�لاء ،بينما هدفت بقية
ورش العمل إل��ى تطوير امل �ه��ارات الشخصية
للطالبات ك�م�ه��ارات ال�ع��رض واإلل �ق��اء وإدارة
املشاعر واالنفعاالت و بناء الشخصية.
وذك � ��رت رئ �ي �س��ة م��رك��ز ال ��دع ��م التربوي
ال��دك�ت��ورة سعاد الشبو أن البرنامج جن��ح في
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حتقيق أهدافه ،والقى اهتمام ًا
وصدى واسع ًا
ً
بني جموع الطالبات ،حيث كان اإلقبال على
احمل��اض��رات وال� ��ورش إق �ب��ا ًال ك �ب �ي��راً ،وكانت
مشاركة الطالبات مشاركة فعالة وبارزة؛ فقد
ً
وج��دن ف��ي ه��ذه احمل��اض��رات ف��رص� ًا
موائمة
للحوار والنقاش ،واكتساب اخلبرات ،وتبادل
اآلراء.
ه��ذا وق��د ع�ب��ر امل �ش��ارك��ون ع��ن شكرهم
وامتنانهم لعمادة الكلية ،وللقائمني على
امل��رك��ز الهتمامهم ،وحرصهم ال��دائ��م على
مصلحة الطالبات ،ومتنياتهم بتكرار مثل
هذه البرامج الهادفة.
وأضافت د .سعاد الشبو أن مركز الدعم
ال�ت��رب��وي يطمح ف��ي توسيع ع��دد ال ��دورات
نظرا ل��زي��ادة اإلق�ب��ال عليها ،كما أن املركز
بصدد تقدمي دورات موازية مخصصة لكلية
البنني.
وش �ك��رت د .س�ع��اد الشبو جميع الذين
ق��دم��وا ال � ��دورات ،وأث �ن��ت على ج�ه��ود فريق
الدعم في تنظيم هذا البرنامج الذي حقق
غاياته باقتدار بحمد الله سبحانه وتعالى.
ومن جانبها ذك��رت رئيسة وح��دة الدعم
النفسي ف��ي امل��رك��ز د .ت�غ��ري��د ال��رف��اع��ي أن
ب��رن��ام��ج التمكني ال�ط�لاب��ي يحقق أهداف

برنامج التمكين الطالبي للسنة الثالثة
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ي��ق��دم��ه ن��خ��ب��ة متميزة
م��ن أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س داخ���ل الكلية
م��رك��ز ال��دع��م ال �ت��رب��وي امل�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى أساس
صقل شخصية الطالبة ،وتقدمي محاضرات
تنمي املهارات احلياتية والشخصية لها من
خ�لال العديد م��ن احمل��اض��رات وورش العمل
حملاضرين تربويني من داخل ،وخارج الكلية.
وأش��ارت د .هيفاء اليوسف رئيسة وحدة
القياس ف��ي امل��رك��ز إل��ى أن برنامج التمكني
اتسم بحسن التنظيم ،والتواصل املستمر مع
الطالبات ،فقد ملسنا إقباال كبيرا من بناتنا
الطالبات خالل هذا املوسم ،وهو األمر الذي
نعتبره مؤشر ًا من مؤشرات النجاح.
وأكدت رئيسة وحدة اإلعالم في املركز د.
خديجة العلي أن فريق الدعم التربوي حرص
على أن يكون برنامج التمكني الطالبي في
حلته الثالثة متنوعا في فعالياته ،فعلى سبيل
املثال تناولت هذه الفعاليات املهارات املهمة
التي يجب أن يتزود بها معلم املستقبل لكي
يكون معلما ناجحا ،كما غطى البرنامج بعض
قضايا التكنولوجيا احلديثة ك��أدوات املعلم

التكنولوجي ،ووسائل االتصال االجتماعي،
كما كانت هناك بعض الفعاليات التي ركزت
ع �ل��ى ش�خ�ص�ي��ة م�ع�ل��م امل�س�ت�ق�ب��ل كمهارات
العرض ،واملهارات الشخصية ،واللغوية.
واجل��دي��ر بالذكر أن التفاعل اإليجابي
من اجلمهور والطالبات في الورش التدريبية
كان محل إعجاب وثناء ،وكذلك من الواضح
لكل راص��د ح��رص ال�ط��ال�ب��ات على البرامج
املستقبلية ملركز الدعم التربوي ،وهذا دليل
على اهتمامهن الكبير بتنمية ذواتهن نفسيا
واجتماعيا وتربويا.
وذكرت الطالبة أسماء ناصر أنها استفادت
كثيرا من حضورها بعض الورش العملية التي
كانت غنية باملعلومات التي تفيد الطالبات
املعلمات في احلاضر واملستقبل ،ومتكنهن من
تطبيق هذه املهارات في حياتهن املستقبلية،
كما قدمت جزيل الشكر ،والتقدير ملنظمي،
وم �ق��دم��ي ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ع �ل��ى جهودهم
القيمة.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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«ال��������ع��������ال��������ي
للخدمات اإلدارية»
ح�������از االع���ت���م���اد
ال����م����ؤس����س����ي
م����ن أك���ادي���م���ي���ة
ب��������������اري��������������س

العدد الثالث -نوفمبر 2019

حصل املعهد العالي للخدمات اإلدارية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
على االعتماد املؤسسي من أكادميية باريس
امل�ق� ّي��م ل�ب��رام��ج امل�ع��اه��د التدريبية التابعة
للهيئة.
وبهذه املناسبة أفاد مدير املعهد العالي
للخدمات اإلداري� ��ة د.أح �م��د ال�ع��ازم��ي على
ب��أن حصول املعهد على االعتماد املؤسسي
جاء إميان ًا بأهمية ضمان ج��ودة التدريب ،
وانطالق ًا من رؤية صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح -حفظه
الله ورعاه،-مؤكد ًا على أن حصول املعهد على
االعتماد ما هو إال نتاج لتضافر جهود اإلدارة
وأعضاء الهيئة التدريبية واإلداري��ة باملعهد،
متقدم ًا بالشكر لفريق العمل  ،وأعضاء
جلنة االعتماد األكادميي.
من جهته عبر املدير اإلقليمي ألكادميية
باريس د.رضا فرح عن سعادته بهذا التعاون
م��ع الهيئة ،م�ش�ي��د ًا ب��دع��م ط��اق��م التدريب
املتواصل لهذا التعاون.
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«ال��ت��م��ري��ض» ك��رم��ت ع��م��ي��ده��ا ال��س��اب��ق د.ال���م���زروع���ي

نظمت كلية التمريض بالهيئة العامة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال��ت��دري��ب حف ً
ال
لتكرمي عميدها السابق الدكتور عبدالله
املزروعي برعاية نائب املدير العام للتعليم
التطبيقي وال �ب �ح��وث األس �ت��اذ الدكتور
جاسم األنصاري ،و بحضور عميد الكلية
د .علي احلجرف ،ومساعديه ،وع��دد من
أع�ض��اء الهيئات التدريسية والتدريبية
واإلدارية.
ف��ي ب��داي��ة احل�ف��ل أل�ق��ى د.احلجرف
كلمة ترحيبية بالنيابة عن أس��رة الكلية
عبر فيها عن شكرهم وتقديرهم ألخ كرمي
تولى عمادة كلية التمريض لفترة قصيرة
ن�س�ب�ي� ًا إال أن��ه ت��رك خ�لال�ه��ا أث� ��ر ًا طيب ًا
ملموس ًا من قبل جميع الزمالء والزميالت،
مؤكد ًا على أن تكرمي د .املزروعي في هذا
احلفل البسيط هو فرصة لإلشادة بروحه
الطيبة ،وخلقه السامي ،وإدارته احلصيفة
خالل فترة توليه العمادة ،والتي بال شك
كان لها األثر البارز في قيام الكلية بدورها
األكادميي على أكمل وجه الذي يهدف في

النهاية إلى تزويد سوق العمل بكفاءات
مت��ري �ض �ي��ة م��ؤه �ل��ة وف���ق أع �ل��ى املعايير
العاملية للتعليم التمريضي،مثمن ًا اجلهد
الكبير الذي بذله د.املزروعي خالل العام
املاضي من خالل إدارته لكليتني في نفس
الوقت.
م��ن ج��ان �ب��ه ش �ك��ر د .امل ��زروع ��ي كافة

الزمالء والزميالت بالكلية على ما أبدوه
م��ن مشاعر طيبة جتلت ف��ي إق��ام��ة هذا
احلفل ،مشيد ًا في الوقت ذات��ه بالتعاون
ال�لام�ح��دود م��ن قبل اجلميع ال��ذي ملسه
خالل فترة توليه العمادة ،متمنيا للجميع
كل التوفيق والنجاح ،ولكلية التمريض
املزيد من التقدم واالزدهار.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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نظم املعهد العالي لالتصاالت واملالحة معتمد ًا لتدريب تخصصات املراقبة اجلوية
التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي من قبل املنظمة العاملية للطيران املدني،
وال �ت��دري��ب ح �ف�ل ً
ا مب�ن��اس�ب��ة ال �ي��وم العاملي ودوره���ا ف��ي ح�ص��ول املعهد على االعتماد

ال���������������ي���������������وم
ال������ع������ال������م������ي
ل���������ل���������ج���������ودة
ب�����ـ«االت�����ص�����االت
وال������م���ل��اح������ة»

للجودة ،وذلك في مسرح املعهد-الشويخ.

املؤسسي من باريس أكادميي ،مؤكدا أن هذه

بهذه املناسبة ألقى مدير املعهد العالي االعتمادات اخلمسة جتعل منتسبي املعهد
لالتصاالت واملالحة الكابنت منذر الكندري

فخورين به كونه أكثر جهاز تعليمي على

كلمة أك��د فيها أن�ن��ا نحتفل ال�ي��وم باليوم

مستوى املنطقة حصوال على االعتمادات

العاملي للجودة باعتبارنا أول جهاز تعليمي العاملية.
تدريبي على مستوى الشرق األوسط يحصل

وختم كلمته شاكرا مدير املعهد خالل

على شهادة اجل��ودة عام  ،1997مضيفا أن تلك الفترة أ .خليل العبدلله على قيادته
هذا اإلجناز يبني لنا كمنتسبي املعهد مدى لهذا العمل ،وجميع منتسبي املعهد على
علو مكانة املعهد ،معبرا عن فخره كونه أحد اجل��ه��ود ال �ت��ي س��اه �م��ت ف��ي حت�ق�ي��ق هذا
أعضاء فريق التدقيق الداخلي الذي ساهم

اإلجن ��از ،كما شكر جميع منتسبي مكتب

في حتقيق هذا اإلجناز.

اجلودة على جهودهم الفعالة.

وذكر الكابنت الكندري أن شهادة اجلودة

وخ�ل�ال احل �ف��ل أل �ق��ى م .امل��ؤم��ن بالله

س��اه�م��ت ف��ي تسهيل ح �ص��ول امل�ع�ه��د على

ح �س��ن م �ح��اض��رة حت���دث ف �ي �ه��ا ع ��ن نشأة

االع�ت�م��اد األك��ادمي��ي م��ن الكلية البحرية اجل��ودة وتاريخ اجل��ودة كما ذكر أسماء أبرز
األسترالية  ،1999وتسهيل عملية حصول رواد اجل��ودة حول العالم ،كما شرح الفرق
املعهد على االعتماد األكادميي من البورد

بني ضبط اجل��ودة ،وضمان اجل��ودة ،وإدارة

األمريكي للهندسة والتكنولوجيا،باإلضافة اجلودة الشاملة.
إل ��ى تسهيل م�ه�م��ة امل�ع�ه��د ل�ي�ك��ون مركز ًا
العدد الثالث -نوفمبر 2019

ف��ي اخل �ت��ام ق ��ام ك��ل م��ن م��دي��ر املعهد
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الكابنت م�ن��ذر ال�ك�ن��دري ،ومساعد املدير
م.م�ش�ع��ل ال�ن�ش�ي��ط ،ورئ �ي��س مكتب إدارة
اجل� ��ودة م .أن� ��وار أح �م��د ب�ت�ك��رمي ك��ل من
أعضاء الفرق التابعة ملكتب إدارة اجلودة
وأف� �ض ��ل األق� �س ��ام وامل��ك��ات��ب ال �ت��ي تتبع
إج � ��راءات اجل� ��ودة ب��اإلض��اف��ة إل��ى تكرمي
مكتب إدارة اجلودة.
حضر احل�ف��ل ع��دد م��ن أع�ض��اء هيئة
التدريب ،وأعضاء الهيئة اإلداري��ة باملعهد
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن رؤس ��اء األقسام،
وعدد من الطالب والطالبات.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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أخبار
خالل لقائه بالهيئة التدريسية
بـ« التربية األساسية»

د.العنزي:
ّ
ن��ح��ض��ر ل��م��ؤت��م��ر
وط�������������ن�������������ي
ل����ل����ت����ع����ل����ي����م
ي�����ض�����م ج���م���ي���ع
ال���������ج���������ه���������ات
ال������ت������رب������وي������ة

العدد الثالث -نوفمبر 2019

التقى عميد كلية التربية األساسية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
أ.د فريح العنزي بأعضاء هيئة التدريس في
الكلية ،وذلك خالل جولته حلضور مجالس
األق�س��ام العلمية بهدف تأصيل العالقات
بني عمادة الكلية ،والهيئة التدريسية فيها.
في هذا السياق أكد أ.د العنزي أن الكلية
لديها ال��ع��دي��د م ��ن اخل� �ط ��ط وال � ��رؤى
الهادفة لالرتقاء بسمعة املؤسسة التعليمية،
و النهوض بها إلى مصاف الكليات التربوية
على املستوى احمللي واإلقليمي ،على سبيل
املثال ال احلصر اإلعداد ملجلة علمية تربوية
محكمة لنشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس،
واإلعداد الفتتاح مركز للدراسات والبحوث
التربوية بالكلية يشتمل على وحدة خاصة
ب�ج�م��ع وحت�ل�ي��ل ال �ب �ي��ان��ات ووح� ��دة خاصة
باإلحصاء ،،كذلك التحضير ملؤمتر وطني
للتعليم يضم كافة اجلهات التربوية يتطرق
إلى االجتاهات التربوية املعاصرة وعالقتها
بالتنمية املستدامة وتوجهاتها طبق ًا لرؤية
الكويت  ،2035مشير ًا في الوقت ذاته الى
أن ع �م��ادة ال�ك�ل�ي��ة ف��ي سياستها الراهنة
ستقوم بإعداد تقارير موضوعية عن إمكانية
استحداث برامج للدراسات العليا ،والدبلوم
ال�ع��ال��ي للتخصصات املستوفية لشروط
البرنامج ،فض ً
ال عن تقدمي مقترح خاص
بالتوسعة املكانية في الكلية في ظل تزايد
أعداد قبول الطلبة في كل عام دراسي.
ك�م��ا ث�م��ن أ.د ال�ع�ن��زي جميع اجلهود
املبذولة لالرتقاء بأداء الكلية من خالل ما
ملسه عند املشاركة في االجتماعات األولى
ملعظم ال�ل�ج��ان املختلفة ،واالس �ت �م��اع إلى
اآلراء ،وتقدمي التوجيهات الالزمة ،معبر ًا
عن ارتياحه للتجاوب امللحوظ من العاملني
في الكلية ،من خالل املوافقة على املشاركة
الفاعلة في هذه اللجان التطويرية ،الفت ًا
إل��ى أن اللجان ال�ت��ي مت تشكيلها مؤخر ُا
تعد الدعامات األساسية للتطوير املنهجي

جل��ودة اخل��دم��ات ف��ي الكلية ،وال�ت��ي تزخر
بالطاقات األكادميية املرموقة.
وأشاد أ.د العنزي كذلك بجهود الهيئة
اإلداري��ة بالكلية ،والتي متثل أهمية كبيرة
مل �س��ان��دة امل �س �ي��رة األك��ادمي��ي��ة ب �ق��در كبير
م��ن امل�ه�ن�ي��ة ،م�ض�ي�ف� ًا ف��ي ال��وق��ت ذات���ه أن
تقدير واس�ت�ث�م��ار ال�ط��اق��ات على اختالف
تخصصاتها من أولويات السياسة الراهنة،
ك�م��ا أن م��ؤش��رات جن��اح ال�ع�م��ل األكادميي
تتمثل في تعاضد اجلهود ،ووض��وح الرؤية
واإلدارة القوية.
وأوض�� ��ح أ.د ال �ع �ن��زي أن� ��ه مت تفعيل
بريد إلكتروني خاص بالعمادة الستقبال
الشكاوى واملقترحات م��ن أع�ض��اء الكلية،
فض ً
ال عن تدشني اخلدمة اإلخبارية لكافة
م�ن�ت�س�ب��ي ال �ك �ل �ي��ة الط�لاع �ه��م ع �ل��ى كافة
اإلع�لان��ات واالخ�ب��ار واإلجن ��ازات واألنشطة
في الكلية لتكون حلقة وصل بينهم.
ف��ي اخل �ت��ام أك ��د أ.د.ال� �ع� �ن ��زي ع�ل��ى أن
الرسالة األكادميية لن تكون مكتملة األركان
إال بتوحيد الطاقات ،وبلورة منظومة عمل
لتحديد مالمح املستقبل التربوي للكلية
عبر حماية املكتسبات السابقة ،ووصلها
ب��إجن��ازات مستقبلية م��ع األخ��ذ باالعتبار
فتح آفاق تطويرية جديدة.
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«العلوم الصحية» بـ«التطبيقي» استقبلت شرطة البيئة
استقبلت كلية العلوم الصحية فريقً ا
م��ن شرطة البيئة ،وذل��ك لتعريف الطلبة
بقانون حماية البيئة ،وأهمية االمتناع عن
التدخني في أرجاء الكلية.
وح ��ول ه��ذه ال��زي��ارة أوض �ح��ت مساعد
العميد للشؤون الطالبية -بنني -د .إقبال
الشايجي أن زي ��ارة ش��رط��ة البيئة للكلية
كانت على مدى يوميني ،قامت من خاللها
الشرطة بتعريف الطلبة على قانون البيئة،
وكيفية تطبيقه ف��ي الكلية ،وبينوا خالل
ال��زي��ارة امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي ي��رص��دون�ه��ا على
املخالفني مثل التدخني في األماكن املغلقة
وشبه املغلقة.
وأش � ��ارت د .ال�ش��اي�ج��ي إل ��ى أن شرطة
البيئة قامت بتقدمي النصائح والكتيبات
اإلرشادية للطلبة لتوعيتهم بعدم مخالفة
قانون البيئة ،مقدمة الشكر اجلزيل لوزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ،وف��ري��ق ش��رط��ة البيئة ع�ل��ى ما
قدموه للطلبة خالل هذه الزيارة.

«العالي للخدمات
اإلداري���������ة» نظم
«ال�������ض�������واب�������ط
ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة
لوسائل اإلع�لام»
نظم املعهد العالي للخدمات االدارية
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وال �ت��دري��ب م�ح��اض��رة ب�ع�ن��وان «الضوابط

القانونية لوسائل اإلعالم»
ح ��اض ��رت ف �ي �ه��ا احملامية
أ.ن� �ف�ي�ن م��ع��رف��ي  ،وذل���ك
مبسرح املعهد .
تطرقت أ.معرفي خالل
احمل��اض��رة إل��ى االستخدام
ال�س�ي��ئ ل��وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي من قبل أفراد
املجتمع  ،ومفهوم اجلرائم
ً
موضحة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،
م� ��راح� ��ل ت� �ش ��ري ��ع ق ��ان ��ون
ً
مبينة أهم الضوابط التي يجب االلتزام بها لتفادي الوقوع
مكافحة اجلرائم اإللكترونية ،
بهذه اجلرائم  ،مؤكد ًة على األهمية التي تشكلها توعية أفراد املجتمع مبثل هذه األمور من
خالل إقامة مثل هذه الندوات  ،وتنظيم احللقات النقاشية املتعلقة بها.
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تعاون بين الجامعة األمريكية و«ال��دراس��ات التجارية»

استضافت كلية ال��دراس��ات التجارية
ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب ممثلي اجلامعة األمريكية في
ال�ك��وي��ت ،وذل ��ك خ�لال ال�ل�ق��اء التعريفي
ال��ذي نظمته الكلية لطلبتها عن فرص

«ح��ي��ات��ي أجمل
ب���ل��ا ت����دخ����ي����ن»
ب��ـ”ال��ص��ن��اع��ي -
ال������ش������وي������خ»
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استكمال دراستهم في اجلامعة األمريكية
في الكويت  ،AUKبحضور عميد الكلية
الدكتور أحمد احلنيان ،ومساعد العميد
د .خالد العنزي  ،وعدد من أعضاء الهيئة
التدريسية في الكلية.

أطلقت جلنة التوعية للمحافظة على
البيئة باملعهد الصناعي – الشويخ بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حملة
للحد من ظاهرة التدخني بعنوان” حياتي
أج �م��ل ب�لا ت��دخ�ين “  ،وال �ت��ي ت �ه��دف إلى
تعريف الطلبة باألضرار الصحية املترتبة
على التدخني بشكل مباشر أو غير مباشر،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��أث �ي��ره ع�ل��ى ت �ل��وث الهواء
اجلوي.
وب� � ��دوره أك� ��د م��دي��ر امل �ع �ه��د م.محمد
بوحمدي على أهمية املساهمة الفعالة في
احلد من هذه الظاهرة املنتشرة بشكل كبير
ف��ي املجتمع  ،وال�ع�م��ل على ال�ت�ص��دي لها
من خ�لال التوعية املستمرة مبخاطرها و
أضرارها .

بهذا السياق أك��د د .احلنيان أن هذه
اللقاءات تساهم بشكل كبير في ربط كلية
الدراسات التجارية باملؤسسات التعليمية
املناظرة  ،وتعزز التعاون األكادميي مع تلك
املؤسسات.
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«أس�����اس�����ي�����ات ل���غ���ة اإلش������������ارة» ب���ـ«ال���ت���م���ري���ض»

نظمت كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب دورة تدريبية في أساسيات لغة اإلش��ارة بالتعاون مع
فريق اإلشارة التطوعي “ أصدقاء الصم “ ،وذلك على مدى يومني
لطالبات الكلية.
تهدف الدورة إلى توعية طالبات الكلية بلغة اإلشارة ،وأهميتها
وض ��رورة احل��رص على زي ��ادة انتشارها ،وذل ��ك ل��دم��ج ال�ص��م في

املجتمع ,حازت الدورة على تفاعل الطالبات مع املعلومات القيمة
التي تلقوها ،معبرين عن رغبتهن في حضور املزيد من هذه الدورات
ملا فيها من فائدة تعود عليهن ،وعلى املجتمع بالنفع.
في اخلتام مت توزيع الشهادات على الطالبات املشاركات ،كما
مت تكرمي رئيس فريق اإلش��ارة السيدة الزهراء التميمي تقدير ًا
جلهودها في تنظيم الدورة .

نظمت كلية التربية األساسية التابعة
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

«االن�������ت�������م�������اء
وال����م����واط����ن����ة»
ب������ـ «ال����ت����رب����ي����ة
األس������اس������ي������ة»

م�ح��اض��رة ب�ع�ن��وان “االنتماء واملواطنة”،
أل�ق�ت�ه��ا أ.ه �ب��ة ال�س�ه�ل��ي م��ن م��رك��ز تعزيز
الوسطية ،وذل��ك مب�س��رح الكلية ،حتدثت
فيها عن أهم طرق تعزيز االنتماء واملواطنة
الصاحلة ،مشيرة إلى أهمية دور التأصيل
ال �ش��رع��ي ل�ل�م��واط�ن��ة واالن �ت �م��اء  ،وربطها
بالدين اإلسالمي  ،من خالل التحلي باخللق
احلميد والتزام مرضاة الله لتحقيق حسن
االنتماء واملواطنة.
العدد الثالث -نوفمبر 2019

26

أخبار
م������ن������ظ������م������ة
االع��������ت��������م��������اد
ل�����ل�����ك�����ل�����ي�����ات
ال���������دول���������ي���������ة
زارت«ال����ت����رب����ي����ة
األس������اس������ي������ة»
“المكتبة الرقمية
وم������������ص������������ادر
ال��م��ع��ل��وم��ات» بـ
ال��������ع��������ل��������وم
ال������ص������ح������ي������ة”
العدد الثالث -نوفمبر 2019

زار وف��د م��ن منظمة االع�ت�م��اد للكليات
الدولية كلية التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب ،وذل��ك ضمن
س�ع��ي ال�ك�ل�ي��ة ف��ي احل �ص��ول ع�ل��ى االعتماد
األك��ادمي��ي لقسم تكنولوجيا التعليم ،حيث
ت�ق��وم املنظمة بالتأكد م��ن استيفاء القسم
للشروط ال��واج��ب توافرها بعناصر العملية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ،وت �ك��ام �ل �ه��ا مل �ص �ل �ح��ة الطلبة
وسالمتهم ،وأثناء الزيارة ألتقى الوفد مبدير
عام الهيئة باإلنابة أ.د.جاسم األنصاري ،ومت
نظمت كلية العلوم الصحية ف��ي الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب،
وبالتنسيق مع عمادة املكتبات والتقنيات ،ورشة
عمل تعريفية ألعضاء هيئة التدريس ،والطلبة
بالكلية عن كيفية استخدام املكتبة الرقمية
وقواعد البيانات ،بهدف تدريبهم على كيفية
استخدام مصادر املعلومات املتوفرة ،وطريقة
احل �ص��ول عليها م��ن خ�لال الكتب واملجاالت
العلمية التي تساعدهم أثناء عمل البحوث ،
باإلضافة إلى تدريبهم على الطريقة الصحيحة
الستخراج املعلومات من املكتبة الرقمية نظر ًا
ألهميتها حالي ًا في مجال البحوث ..

طرح أهم املوضوعات املشتركة ،وسبل التعاون
العلمي واألك��ادمي��ي بني اجلهتني بخصوص
االعتماد.
وق � ��ام ال ��وف ��د ب �ج��ول��ة ت �ع��ري �ف �ي��ة لقسم
تكنولوجيا التعليم ،وم��راف��ق كلية التربية
األس ��اس� �ي ��ة ،وذل� ��ك ب �ح �ض��ور رئ �ي��س القسم
بالكلية د.خلود النجار ،وذل��ك لإلطالع على
عملية التسجيل واإلجراءات األكادميية ،وسير
العملية التعليمية في الكلية بشكل عام.
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عميد «التجارية» استقبل وفد االتحاد العام لطلبة ومتدربي «التطبيقي»

التقى عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التسجيل “باي فورس” والتنسيق مع عمادة الكلية بشأن سلسلة
التطبيقي والتدريب د .أحمد احلنيان وف��دا من االحت��اد العام من البرامج واألنشطة التي ستقام للطلبة خالل الفترة املقبلة،
لطلبة ومتدربي الهيئة  ،بحضور كل من مساعد العميد للشؤون كما أعرب الوفد عن دعمه وتشجيعه لعمادة الكلية بشأن جهودها

الطالبية د .خالد العنزي ،ورئيس مكتب شؤون الطلبة أ .علي
يحيى.

مثل وفد االحتاد كل من رئيس الهيئة اإلدارية ضاري العليان،
ونائب الرئيس لشؤون الكليات واملعاهد ناصر الوسمي ،وأمني
السر ظافر العجمي ،وأم�ين الصندوق سعود احمللسي ،ورئيس
اللجنة الطالبية وجلنة املستجدين خالد الظفيري.
خالل اللقاء ناقش وفد االحت��اد مع عمادة الكلية العراقيل

الرامية لتطوير البرامج واملناهج مب��ا يؤهلها للحصول على
االعتماد األكادميي الذي يرتقي بالكلية في التصنيف ،ويرتقى
مبخرجاتها  ،ويفتح لهم آفاق ًا جديدة نحو االستكمال الدراسي.
من جانبه توجه رئيس االحتاد ضاري العليان بالشكر والتقدير
للدكتور احلنيان حلسن استقباله وحفاوته بالوفد  ،وسعة صدره،
واهتمامه بكل ما مت طرحه  ،وما أبداه من استعداد كامل للتعاون

ال�ت��ي ت��واج��ه طلبة الكلية وس�ب��ل حلها ،إض��اف��ة لتطبيق نظام مع االحتاد في تذليل أي صعوبات ميكن أن تواجه الطلبة.
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أخبار
«أم���������راض ال��ف��م
ف����ي ال���ك���وي���ت»
ب������ـ «ال����ع����ل����وم
ال������ص������ح������ي������ة»

نظم قسم صحة الفم واألس�ن��ان بكلية من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية .
العلوم الصحية في الهيئة العامة للتعليم
خ�لال احمل��اض��رة حت��دث د.ال �ص��راف عن
التطبيقي و ال �ت��دري��ب م �ح��اض��رة بعنوان
أبرز أمراض الفم وأسباب حدوثها،موضح ًا
"أمراض الفم في الكويت " حاضر فيها دكتور
احل��االت املرضية التي قد تصيب اإلنسان،
األسنان عبداحلميد الصراف بحضور عميد
الكلية د.عبد احلكيم الصغير ،و رئيس قسم والتي قد تكون لها أث��ر على صحة الفم و
صحة الفم واألسنان د.نورة العجمي ،وعدد األسنان ،مبين ًا أهم الطرق للوقاية منها .

«ي����وم ال��س��رط��ان
ال����ع����ال����م����ي» ب��ـ
«ال���������دراس���������ات
ال������ت������ج������اري������ة»
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ن�ظ��م م�ك�ت��ب ش���ؤون ال�ط�ل�ب��ة في كلية
الدراسات التجارية  -بنات بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب فعالية توعوية
ليوم السرطان العاملي بحضور عميد الكلية
د.أح �م��د احلنيان  ،ورئ�ي��س املكتب أ.إميان
اجلساس  ،ومسؤول النشاط الرياضي أ.غدير

القطان  ،وذل��ك في إط��ار السعي للتصدي
لهذا ال��داء اخلبيث  ،ولرفع الوعي العاملي
من مخاطر هذا املرض  ،وذلك عبر الوقاية،
وط��رق الكشف املبكر وال�ع�لاج باعتباره من
أكبر املشكالت الصحية التي تواجه العالم ،
وأكثر أسباب الوفاة على الصعيد العاملي.
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معرض الفن كمدخل لتطور الفكر التربوي
في «التربية األساسية»

نظم قسم األص��ول واإلدارة التربوية
بكلية التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب”معرض
ال�ف��ن ك�م��دخ��ل ل�ت�ط��ور ال�ف�ك��ر التربوي”
بحضور العميد املساعد للشؤون الطالبية
ب��ال�ك�ل�ي��ة أ.د .لطيفة ال �ك �ن��دري  -بنات
وب��إش��راف م��ن رئ�ي��س القسم د.ع�ب��د الله
العازمي.
بهذه املناسبة أعربت أ.د.الكندري عن
س�ع��ادت�ه��ا مب�س��اه�م��ات ال�ط��ال�ب��ات ،والتي
من ثمرتها ه��ذا املعرض اإلب��داع��ي الذي
يحتوي على معلومات ثمينة ،ولوحات
معبرة حتكي قصة تطور العلوم والفكر

اإلنساني عبر القرون.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور عبدالله
العازمي إن قسم األصول واإلدارة التربوية
يهتم اهتماما كبيرا بتشجيع األنشطة
الطالبية املصاحبة للمقررات الدراسية ؛
ألنها حتقق العديد من أه��داف املقررات
ال��دراس �ي��ة م��ن ج �ه��ة ،ك�م��ا تنمي مواهب
الطالبات من جهة أخ��رى .وعبر الدكتور
العازمي عن إعجابه بتنظيم الطالبات
للمعرض ،وحسن انتقاء األعمال الفنية
وق��درت��ه��ن ع �ل��ى ع� ��رض امل�� ��ادة العلمية
بطريقة سليمة.
وأشاد العازمي مبهارات الطالبات في

إدارة أركان املعرض ،والتعليق املوفق على
ع��دد من اللوحات التي تعكس نبذة عن
تاريخ التربية ،وطبيعة العصور املاضية،
منذ احلضارة اليونانية واإلسالمية إلى
عصر النهضة والعصر احلديث.
وأض� � ��اف د .ع �ب��دال �ل��ه ال� �ع ��ازم ��ي أن
الطالبات عقدن اجتماعاتهن للتحضير
لهذه الفعالية ،وأن القسم ساهم في توفير
احتياجاتهن إلجناح هذا املعرض املتميز
في موضوعه ومحتوياته وطريقة تناوله.
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برعاية مدير عام الهيئة حتت شعار “يا حلو ديرتنا”

افتتاح «معرض التصوير الضوئي األول»
حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د .علي املضف نظمت عمادة شؤون الطلبة
“معرض التصوير الضوئي األول” حتت شعار “يا حلو ديرتنا” الذي استمر ثالثة أيام  ،وذلك في القاعة املتعددة
األغراض-الشويخ.
شارك في املعرض عدد من الطالب والطالبات من الهيئة وجامعة الكويت ،وشهد املعرض مشاركة  55لوحة
تصويرية نالت اعجاب واستحسان احلضور.
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جناح التنظيم
< خالل املعرض عبرت نائب املدير العام
للتخطيط والتنمية أ.د .فاطمة الكندري
عن سعادتها بالتواجد في املعرض مع طالب
وطالبات كليات ومعاهد الهيئة ،باإلضافة إلى
طلبة جامعة الكويت ،موضحة أن املعرض
قد احتوى على العديد من اللوحات التي
تبرز ه��واي��ات وم��واه��ب الطلبة من الناحية
ال �ت �ص��وي��ري��ة ،م �ت �ق��دم� ً�ة ب��ال �ش �ك��ر ل �ك��ل من
ساهم في إجناح هذا املعرض من منظمني،
وم �ش��ارك�ين ب��اإلض��اف��ة إل��ى جل�ن��ة التحكيم
التي حرصت على انتقاء أجمل الصور التي
تعكس جمال الدولة.

د .فاطمة الكندري :نشكر كل من ساهم في
إجناح هذا املعرض من املنظمني واملشاركني

مهارات الطلبة
< كما أوضح عميد شؤون الطلبة ،وعميد
القبول والتسجيل بالهيئة د .مشعل املنصوري
أن معرض التصوير الضوئي األول قد شمل
على  70مشارك ًا ومشاركة من جامعة الكويت
والهيئة ،مؤكدا على أن املعرض يهدف إلى
اكتشاف وتطوير مهارات الطلبة ،وتنمية هذه
املهارات والقدرات بشكل كبير.
جامعة الكويت
< وب��دوره عبر عميد ال�ش��ؤون الطالبية
بجامعة الكويت د .علي النامي عن سعادته
بحضور ه��ذا املعرض ال��ذي ع��رض إبداعات
طلبة جامعة الكويت والهيئة ،وحث الطالب
والطالبات على االستمرار باملشاركة في مثل
هذه املعارض التي تبرز مواهبهم.
مواهب الطلبة
أما مساعد عميد شؤون الطلبة د .بدر
العتيبي فقد أك��د على أهمية دور الهيئة
باستقطاب واك�ت�ش��اف م��واه��ب الطلبة في
ال�ت�ص��وي��ر ،وم�ع��رف��ة ذائقتهم البصرية من
خالل هذا املعرض ،حيث أثبتت هذه اللوحات
ال�ت�ص��وي��ري��ة تسجيل ال�ع��دي��د م��ن املوافق،

د .م �ش �ع��ل امل� �ن� �ص ��وري :امل� �ع ��رض ي �ه��دف إل��ى
اكتشاف وتطوير مهارات الطلبة
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والصور اجلمالية وتوثيقها ،مضيف ًا أنه
سيتم العمل جلعل هذا املعرض كل عام؛
ل�ي�ت��م م��ن خ�لال��ه إب� ��راز م��واه��ب الطالب
وال �ط��ال �ب��ات ،وتشجيعهم ن �ظ��را الرتفاع
أهمية التصوير الفوتوغرافي اليوم.
اجلوائز التشجيعية
وعلى هامش املعرض قام كل من نائب
املدير العام للتخطيط والتنمية أ.د.فاطمة
الكندري وعميد الشؤون الطالبية بالهيئة
مشعل املنصوري ،وعميد الشؤون الطالبية
بجامعة ال�ك��وي��ت د.ع �ل��ي ال�ن��ام��ي بتكرمي
الطلبة الفائزين في املراكز األول��ى حيث
ف ��از ال �ط��ال��ب م�ح�م��د امل� �ت ��روك م��ن كلية
التربية األساسية باملركز األول ،والطالب
حمد العنزي من املعهد العالي لالتصاالت
واملالحة باملركز الثاني ،والطالبة خديجة
رات��ب من جامعة الكويت باملركز الثالث،
كما مت تكرمي كل من شركة ألبومي الراعية
للمعرض ممثلة بالسيد أس��ام��ة محمد
س�لام��ة ،وجل�ن��ة التحكيم ب��اإلض��اف��ة إلى
ت �ك��رمي ال�ط��ال�ب��ات امل �ش��ارك��ات ف��ي تنظيم
امل� �ع ��رض ،وال�ط�ل�ب��ة ال �ف��ائ��زي��ن باجلوائز
التشجيعية.
احلضور
ح �ض��ر االف �ت �ت��اح ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة أ.د .فاطمة
الكندري،وعميد ش��ؤون الطلبة بالهيئة
د.مشعل املنصوري،ومساعد عميد شؤون
الطلبة د .ب��در العتيبي ،وعميد الشؤون
الطالبية بجامعة الكويت د .علي النامي،
ومساعد العميد للرعاية الطالبية د.فهد
العازمي ومساعد العميد للتوجيه الطالبي
د .سلمان حاجي ،ومساعد العميد لعمادة
القبول والتسجيل د .حمد العجمي ،وعدد
من اإلداري�ي�ن وأعضاء الهيئة التدريسية
بالهيئة وعدد من الطالب والطالبات.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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أك � � � � � ��د أن � � � � � ��ه مت
ع� ��رض الالئحة
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة
ب� � �ص� � �ي� � �غ� � �ت� � �ه � ��ا
ال �ن �ه��ائ �ي��ة خ�لال
االجتماع

م.العميري :توحيد إستراتيجيات
التعليم الفني والمهني بدول
الخليج يفتح آفاق ًا جديدة للخريجين
قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من أهم القطاعات الفعالة ،التي يبذل القائمني عليه قصارى
جهدهم لتوفير بيئة تدريب تفاعلية ذات مواصفات عاملية  ،تخرج مخرجات ذات كفاءة مميزة تتفق مع رؤية صاحب السمو
أمير البالد املفدى بتحويل الكويت إلى مركز مالي وجتاري.
وفي اآلونة األخيرة شهد القطاع استضافة االجتماع اخلامس و العشرين للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب املهني
بدول مجلس التعاون اخلليجي  ،وكان ملجلة “ صناع املستقبل “ هذا اللقاء مع نائب املدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري
ليحدثنا عن هذا االجتماع ..فإلى تفاصيل اللقاء ..
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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متت مناقشة مخرجات منتدى تنظيم وتطوير العمل التطوعي

في دول مجلس التعاون
توحيد العمل الفني
• حدثنا عن االجتماع اخلامس
وال�ع�ش��ري��ن مل�س��ؤول��ي التعليم الفني
وال � �ت� ��دري� ��ب امل� �ه� �ن ��ي ب� � ��دول مجلس
التعاون اخلليجي؟
 خالل االجتماع تطرقنا إلى بعضإستراتيجيات العمل التي على أساسها
ميكننا توحيد العمل الفني بدول مجلس
ال�ت�ع��اون اخلليجي ،ومت ع��رض الالئحة
التنفيذية بصيغتها ال�ن�ه��ائ�ي��ة للجنة
م�س��ؤول��ي التعليم الفني وامل�ه�ن��ي بدول
اخلليج  ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى تنظيم طريقة
عملها ،بهذه املناسبة ،وأود أن أشير إلى
أن ه��ذه اللجنة ه��ي إح��دى جل��ان العمل
املشترك الرئيسية املعنية بالتعليم الفني
والتدريب املهني على مستوى دول مجلس
التعاون ،التي تعرض نتائج أعمالها على
اج �ت �م��اع جلنتي وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ،ووزراء
العمل في دول املجلس.
جدول أعمال اللجنة
• م��ا ه��و ج ��دول أع �م��ال اللجنة
خالل الزيارة؟
 اس�ت�م��رت ف�ت��رة زي ��ارة ال��وف��د ثالثةأي�� ��ام ،ت�ض�م�ن��ت خ�لال �ه��ا ج �ل �س��ات عمل
متنوعة للجنة ،وزي ��ارات ميدانية ألهم
ص��روح التدريب بالكويت والهيئة ،منها
زي ��ارة معهد التمريض ،واملعهد العالي
لالتصاالت واملالحة ،وذلك بهدف اإلطالع
على أحدث ما توصلت إليه الكويت مبجال
التدريب سواء من الناحية العمرانية أو
التعليمية ،وأود أن أؤكد أن لهذه الزيارات

امليدانية أهمية كبيرة لعرض هذه الصروح
التعليمية على أرض ال��واق��ع ،والتعرف
عليها عن قرب.
وضع إستراتيجيات موحدة
• ه���ل س��ي��ك��ون ه� �ن ��اك توحيد
ل� �ب ��رام ��ج ال � �ت� ��دري� ��ب ب � � ��دول مجلس
التعاون اخلليجي؟
 من الصعب توحيد البرامج الفنيةبني كافة دول اخلليج ،ولكن نحن نعمل
كأفراد جلنة لوضع إستراتيجيات تخلق
ب��دوره��ا ج��و ال�ت��وح�ي��د ،واجل��دي��ر بالذكر
أن ب ��رام ��ج ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ف �ن��ي ذات طابع
متشابه ،ول�ك��ن خلق إستراتيجية يبدأ
ب��أخ��ذ م�ن�ظ��وم��ة دول م�ج�ل��س التعاون
اخلليجي من خالل توحيد عدة مفاهيم
منها امل��دخ�لات ،وامل �خ��رج��ات ،والسمات،
والتصنيف ،والدرجات الوظيفية بشكل
مي�ك��ن ال�ط��ال��ب اخل��ري��ج ب��أي م��ن الدول
اخل �ل �ي �ج �ي��ة اس �ت �ك �م��ال دراس� �ت���ه بدولة
خليجية أخ ��رى ،بحيث ي�ك��ون للشهادة
العلمية وزن علمي ومعرفي وفق مقاييس
موحدة بني الدول اخلليجية.
توضيح األمور
• حدثنا عن أهمية هذه اللقاءات
التي تعقد بني أفراد اللجنة؟
 إن لهذه اللقاءات أهمية بالغة ،فهيخطوة ترفع فيها تقارير للمجالس الوزارية
وب��دوره��ا ملجالس ال �ق��ادة ب��دول اخلليج،
وبالواقع أن الفكرة تنطلق من اللجنة ثم
إلى األعلى التخاذ الالزم ،لذا نحن كفريق

ع ��رض� �ن ��ا ال� �ت� �ج ��ارب

امل�� �ت�� �م�� �ي� ��زة ل�� �ل� ��دول

األعضاء مثل جتربة
املرشداإللكترونيفي

نظام شؤون التدريب

نعمل على إعطاء اإلستراتيجيات املناسبة
ونوضح األمور التي حتتاج للتوحيد بني
دول اخلليج لتطبق على اجلميع من أجل
االستفادة من جتارب اآلخرين.
مناقشة النقاط املهمة
• م��ا ه��ي أه��م األوراق ال�ت��ي متت
مناقشتها خالل االجتماع؟
 منذ أول اجتماع بني أعضاء اللجنةحرصنا على مناقشة النقاط املهمة ومن
أهمها ه��و وض��ع إستراتيجيات واضحة
خل�ط��ة ع�م��ل ل�ل�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك باملجال
الفني واملهني،كما قام ممثلو دول مجلس
التعاون بتقدمي مقترحاتهم لألمانة العامة
لدول مجلس التعاون اخلليجي،كما متت
مناقشة مخرجات منتدى تنظيم وتطوير
العمل التطوعي في دول مجلس التعاون
في مجال التعليم الفني والتدريب املهني،
باإلضافة إل��ى ع��رض امل��وق��ع اإللكتروني
املوحد للجنة والتجارب املتميزة للدول
األعضاء مثل جتربة املرشد اإللكتروني
في نظام شؤون التدريب.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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أكد أن مؤشرات النجاح تتمثل
ف��ي ت�ع��اض��د اجل �ه��ود ووض ��وح
الرؤية واإلدارة القوية

:
		
د.العنزي لـ
«التربية األساسية»
تزخر بالطاقات
األكاديمية المميزة
مرت الكلية منذ نشأتها عام 1962م مبراحل
م�ت�ع��ددة وأس �م��اء مختلفة ،ت��درج��ت ع�ب��ره��ا من
معهد بسيط للمعلمني وامل�ع�ل�م��ات ،ح�ت��ى غدت
كلية أكادميية ضخمة تضم تسعة عشر قسم ًا
علمي ًا من مختلف التخصصات التي يحتاج إليها
س��وق العمل ال�ك��وي�ت��ي ،تتنوع األق �س��ام بالكلية
وتطرح برامج علمية متعددة ،ما بني علمي وأدبي
وإس�لام��ي وف �ن��ي وري��اض��ي وم��وس�ي�ق��ي وت�ق�ن��ي مع
أعضاء هيئتي تدريس وتدريب مؤهلتني ،من ذوي
اخل�ب��رة واملكانة م��ن داخ��ل الكويت وخارجها من
الدول العربية واألجنبية ..ولنتعرف على الكلية
أكثر ونشاطاتها وأقسامها كان لنا هذا اللقاء مع
عميد كلية التربية األس��اس�ي��ة ال��دك�ت��ور فريح
ال�ع�ن��زي ليحدثنا ع��ن ج��دي��د الكلية و خططها
املستقبلية ...
2019
نوفمبر2019الثالث-أكتوبر
العدد الثاني

«التربية األساسية»
ت � �ض� ��م ت� �س� �ع ��ة ع �ش��ر
ق � �س � �م � � ًا ع� �ل� �م� �ي� � ًا م��ن
مختلف التخصصات
التي تلبي احتياجات
سوق العمل
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للهيئة اإلداري��ة بالكلية جهود كبيرة ال ميكن أن ننكرها من
خالل ما توفره من دعم ومساندة
أقسام جديدة
< ه���ل ت� �ق ��وم ��ون ح ��ال� �ي� � ًا بكلية
التربية األساسية باستحداث برامج
أو أقسام دراسية جديدة؟
 نعم نحن بكلية التربية األساسيةن �ع �م��ل ع �ل��ى إع� � ��داد ت��ق��اري��ر ودراس� � ��ات
م��وض��وع �ي��ة ،وال��ت��ي ن �ط��رح ف�ي�ه��ا مدى
إمكانية استحداث برامج تقدم الدراسات
العليا أو الدبلوم العالي وفق ًا للشروط
املوضوعة للبرنامج املراد االلتحاق به.
االرتقاء بالكلية
< م ��ا ه ��ي اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة التي
تعتمدونها لتنمية مهارات العاملني
بكليتكم؟
 ب ��ال ��واق ��ع خ�ل��ال م��ش��ارك��ت��ي فياالج �ت �م��اع��ات األول� �ي ��ة مل�ع�ظ��م اللجان
املختلفة اخلاصة بالكلية المست اجلهود
التي يقوم بها ،ويقدمها أعضاء اللجان
وال�ع��ام�ل�ين ل�لارت�ق��اء ب ��أداء الكلية ،لذا
حرصت على االستماع إلى آراء اجلميع
وتقدمي التوجيهات الالزمة للوصول إلى
ما نسعى إليه ،وسعدت عندما الحظت
ال�ت�ج��اوب م��ن قبل العاملني م��ن خالل
موافقتهم للمشاركة الفاعلة باللجان
التطويرية،وبهذه املناسبة أود أن أشير
إلى أن هذه اللجان شكلت مؤخرا لتوفر
الدعامات األساسية من أج��ل التطوير
املنهجي جل��ودة اخلدمات التي نقدمها
بكليتنا ،ف�ه��ي ص ��رح ي��زخ��ر بالطاقات
األكادميية املرموقة التي تخدم املجتمع،
واستثمار هذه الطاقات وتقديرها على

ل��دي �ن��ا ال��ع��دي��د م ��ن اخلطط
وال � � � ��رؤى ال� �ه���ادف���ة ل�ل�ارت� �ق ��اء
وال�ن�ه��وض بالكلية ف��ي مصاف
ال� �ك� �ل� �ي ��ات ال� �ت ��رب ��وي ��ة محلي ًا
وإقليمي ًا
2019
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من العقبات التي نواجهها زيادة إقبال خريجي الثانوية علينا
مما قلص بدوره السعة املكانية لدينا
ق� �م� �ن ��ا ب �ت �ف �ع �ي��ل
ب��ري��د إلكتروني
خ ��اص بالعمادة
الس� � � �ت� � � �ق� � � �ب � � ��ال
ال� � � � � �ش� � � � � �ك � � � � ��اوى
وامل �ق �ت��رح��ات من
أعضاء الكلية
2019
نوفمبر2019الثالث-أكتوبر
العدد الثاني

اختالف تخصصاتها هي على رأس أولوياتنا
كإدارة ليلتحق بها عدد كبير من الطلبة.
< حدثنا عن ال��دور ال��ذي تقوم به
الهيئة اإلدارية بالكلية؟
 إن الهيئة اإلداري��ة بالكلية لها أهميةوجهود كبيرة ال ميكن أن ننكرها من خالل
م��ا ت��وف��ره م��ن ال��دع��م وامل �س��ان��دة لتستمر
امل �س �ي��رة األك��ادمي��ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة ع �ل��ى أكمل
وج��ه ،ولتصبح الكلية مب�ص��اف املؤسسات
التعليمية الكبرى.
مؤشرات النجاح
< برأيك ما هي مؤشرات جناح العمل
األكادميي؟
 ب��رأي��ي الشخصي أن م��ؤش��رات جناحالعمل األكادميي تتمثل في تعاضد اجلهود،
ووضوح الرؤية ،واإلدارة القوية التي بدورها

ت��وف��ر البيئة التعليمية الصحية للمعلم
واملتعلم.
< حدثنا عن العقبات التي تواجهكم
بالكلية؟
 إن زي��ادة عدد إقبال خريجي الثانويةال �ع��ام��ة ع �ل��ى االل��ت��ح��اق ب�ك�ل�ي��ة التربية
األس��اس �ي��ة ف��ي ك��ل ع��ام أوج ��د ع��دة عقبات
أبرزها السعة املكانية التي ال تستطيع أن
تتحمل األعداد الهائلة من الطلبة.
جديد «التربية األساسية»
< م ��ا ه ��و اجل ��دي ��د ب�ك�ل�ي��ة التربية
األساسية؟
 نسعى دائما لتقدمي كل ما هو جديدسواء للطلبة ،أو أعضاء الهيئة التدريسية
ل��ذا قمنا بتفعيل ب��ري��د إل�ك�ت��رون��ي خاص
بالعمادة الستقبال الشكاوى واملقترحات

من أعضاء الكلية ،كما عملنا على تدشني
اخلدمة اإلخبارية لكافة منتسبي الكلية
الطالعهم على كافة اإلع�لان��ات واألخبار
واإلجن���ازات واألنشطة ف��ي الكلية لنكون
حلقة وصل بينهم.
خطط مستقبلية
< ما هي اخلطط التي تسعى كلية
التربية األساسية إلى حتقيقها؟
 بالواقع إننا بكلية التربية األساسيةلدينا العديد من اخلطط والرؤى الهادفة
ل�لارت �ق��اء ب�س�م�ع��ة امل��ؤس �س��ة التعليمية،
والنهوض بها في مصاف الكليات التربوية
ع�ل��ى امل�س�ت��وى احمل �ل��ي واإلق �ل �ي �م��ي ،حيث
ن�ع�م��ل ح��ال�ي��ا ع�ل��ى إع� ��داد م�ج�ل��ة علمية
تربوية محكمة لنشر أبحاث أعضاء هيئة
التدريس ،باإلضافة إلى اإلع��داد الفتتاح

مركز للدراسات والبحوث التربوية بالكلية
يشتمل على وحدة خاصة بجمع وحتليل
البيانات ،ووح��دة خاصة باإلحصاء ،كما
ت�س�ع��ى ال�ك�ل�ي��ة ل�ت�ح�ض�ي��ر م��ؤمت��ر وطني
للتعليم ي�ض��م ك��اف��ة اجل �ه��ات التربوية،
ويتطرق إلى االجتاهات التربوية املعاصرة،
وعالقتها بالتنمية املستدامة وتوجهاتها
طبق ًا لرؤية الكويت .2035
< كلمة أخيرة؟
 في اخلتام أريد أن أوضح أن الرسالةاألك��ادمي�ي��ة ل��ن تكون مكتملة األرك ��ان إال
بتوحيد الطاقات ،وب�ل��ورة منظومة عمل
لتحديد مالمح املستقبل التربوي للكلية
عبر حماية املكتسبات السابقة ،ووصلها
بإجنازات مستقبلية مع األخ��ذ باالعتبار
فتح آفاق تطويرية جديدة.

ن �ع �م��ل ع �ل��ى إع� ��داد
ت�� � �ق� � ��اري� � ��ر ن � �ط� ��رح
فيها م��دى إمكانية
اس� �ت� �ح ��داث ب��رام��ج
جديدة

2019
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بهـــــــدف تنــظيم
العمـــــل التـــربوي
امل � � �ش � � �ـ � � �ـ � � �ت� � ��رك
وت � � � � ��وح� � � � � �ي � � � � ��د
سياسات وخطط
التنمية

العدد الثالث -نوفمبر 2019

االجتماع التنسيقي لجامعات
ومؤسسات التعليم العالي بدول
«التعاون» الخليجي بـ « التطبيقي»
استضافت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب االج�ت�م��اع التنسيقي
ملناقشة النظام األساسي جلامعات  ،ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية والذي يهدف إلى تنظيم العمـل التربوي املشــترك  ،وتوحيد
أهداف وسياسات  ،وخطط التنمية في مجـال التعليم العالـي حتت مظلـة املجلس .

41

د .جاسم األستاد  :متت مناقشة العديد من النظم واللوائح ذات

العالقة بتطوير األنشطة الطالبية
مبادرة طيبة
ب �ه��ذا ال �ش��أن أف� ��اد ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
للخدمات األكادميية امل �س��ان��دة بالهيئة
د.ج��اس��م األس �ت��اد ب��أن ه��ذا االج�ت�م��اع جاء
مب�ب��ادرة طيبة من الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ،وال �ق��ائ �م�ين على
األن �ش �ط��ة ال�ط�لاب�ي��ة ف�ي�ه��ا ،وخ�ل�ال��ه متت
مناقشة العديد من النظم ،واللوائح ذات
العالقة بتطوير األنشطة الطالبية املشتركة،
وطرح املوضوعات املهمة ،واملتعلقة مبسيرة
التعاون ،والتكامل بني دول املجلس.
تطوير األنشطة الطالبية
كما رحب مساعد عمادة شؤون الطلبة
ل�لأن�ش�ط��ة ال �ط�لاب �ي��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر العتيبي,
باستضافة فريق العمل اخل��اص بتطوير
األنشطة الطالبية في األمانة العامة ملجلس
التعاون اخلليجي ،واملؤسسات ،واجلامعات
للتعليم العالي ف��ي دول مجلس التعاون
اخلليجي ,مشير ًا إل��ى أن محور االجتماع
هو تطوير األنشطة الطالبية اخلاصة في
األن�ش�ط��ة ال��ري��اض�ي��ة ،واألن �ش �ط��ة اخلاصة
ب��امل�ع�س�ك��رات واجل ��وال ��ة ،وك��ذل��ك املهرجان
امل �س��رح��ي ،وال �ل��وائ��ح واألن �ش �ط��ة اخلاصة
بامللتقيات الطالبية.
ووج��ه العتيبي الشكر إلخوانه أعضاء
اللجنة املكلفة بتعديل النظام األساسي,
م ��ؤك ��د ًا ح ��رص ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب على تطوير اللوائح
اخلاصة باألنشطة اخلاصة بالطالبات.
وال� �ت� �ق ��ت "ص � �ن� ��اع امل �س �ت �ق �ب��ل" بعض
امل �ش��ارك�ي�ن م��ن األش� �خ ��اص واجل� �ه ��ات في
االجتماع ،والذين أش��ادوا بالتنظيم الرائع

ل�لاج �ت �م��اع ،م�ع��رب�ين ع��ن ش�ك��ره��م للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على
حسن االستضافة.
الترابط والتآخي
من جانبه حتدث عميد ش��ؤون الطلبة
ف��ي جامعة الكويت الدكتور علي النامي,
ح��ول االج�ت�م��اع املنبثق م��ن جلنة عمداء
شؤون الطلبة املقام في جدة ,وذلك من أجل
تطوير األنشطة ،وتنسيقها ب�ين جامعات
دول مجلس التعاون ,مبين ًا أن هناك أنشطة
ثابتة ف��ي اللجنة منها اجل��وال��ة ،وامللتقى
الثقافي والزيارات الطالبية ,وهناك األسبوع
الثقافي بني طالبات دول مجلس التعاون,
وكذلك الدورة الرياضية.
وأوض��ح د .النامي أنهم حاولوا تنسيق
األنشطة ،وزيادتها بني دول مجلس التعاون
من أجل الترابط والتآخي.
وفي اخلتام وجه النامي الشكر للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على
حسن االستقبال والضيافة.
تعديل األنظمة واللوائح
م� ��ن ج �ه �ت��ه أش� � ��اد م� �ش ��رف ال� �ب ��رام ��ج
التطوعية ف��ي جامعة امل�ل��ك عبد العزيز
متعب املالكي مبا تبذله األمانة من جهود
ف��ي سبيل إب��راز النشاط ال�ط�لاب��ي ،,مبين ًا
أن االج �ت �م��اع ت �ط��رق إل ��ى ع ��دة مواضيع،
منها تعديل على بعض اللوائح ،واألنظمة
املوجودة ,وقد مت اعتمادها ،وإقرارها من قبل
أعضاء اللجنة.
م ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ق ��ال ��ت م �س��اع��د عميد
الشؤون الطالبية في كلية التربية األساسية
د.لطيفة الكندري :تشرفت بحضور الوفد،

• األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �م �ج �ل��س ت��ش��رف
على عدة جلان منها
السياسي والعسكري
واالق � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��ادي
واألمني
وه���م ال �ع �م��داء امل� �س ��اع ��دون م ��ن جامعات
دول اخلليج ,وق��د مت االجتماع في الكلية
بخصوص األنشطة الثقافية واالجتماعية
التي تخص جميع الطالب والطالبات في
كليات دول مجلس التعاون.
ومتنت الكندري أن يثمر هذا االجتماع
عن أعمال ،وأنشطة ثقافية كبيرة للطالب
والطالبات.
لقاء مثمر
من جانبه أوض��ح عميد ش��ؤون الطلبة
د.مشعل املنصوري أن اللقاء ك��ان مثمراً،
وت �ط��رق ل�ع��دة أم ��ور ،منها أه ��داف مجلس
ال �ت �ع��اون اخلليجي لألنشطة بشكل عام,
باإلضافة إلى تغيير بعض اللوائح لتصب
في مصلحة الطالب والطالبات ،ومت تغيير
بعض املواد.
وقال املنصوري ان االجتماعات مستمرة,
واالجتماع القادم -ب��إذن الله -بشهر أبريل
في سلطنة عمان.
العدد الثالث -نوفمبر 2019
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• د .علي النامي :تنسيق األنشطة وزيادتها بني دول مجلس التعاون
من أجل الترابط والتآخي

العربية محمد التويجري الذي حتدث عن
أه��م القضايا ال�ت��ي مت��ت مناقشتها خالل
االج �ت �م��اع ق��ائ�لا :مت��ت م�ن��اق�ش��ة األنظمة
األساسية لألنشطة الطالبية ،ومنها الدورة
ال��ري��اض �ي��ة ،وامل�ع�س�ك��ر واجل��وال��ة واألسبوع
ال�ث�ق��اف��ي وال�ع�ل�م��ي ،وال ��زي ��ارات الطالبية،
ومت االت�ف��اق على إض��اف��ة امللتقى الطالبي
والعلمي للطالبات.

• ال �ت��وي �ج��ري :بداية

< أم��ا مم�ث��ل كلية ال�ع�ل��وم التطبيقية
د.ناصر سعيد الغزالي – سلطنة عمان فقد
أوضح أن نظرة االجتماع كانت حول النظام
األس ��اس ��ي ل�لأن �ش �ط��ة ال �ط�لاب �ي��ة ف ��ي كافة
اجلامعات التي حتت إشراف األمانة العامة
لدول مجلس التعاون اخلليجي.
وحرص الغزالي على عمل كتيب شامل
مللتقى ال�ط��ال�ب��ات وال��ط�ل�اب ,وف��ي اخلتام
وج��ه الشكر وال �ع��رف��ان للهيئة على حسن
وع��ن خ�ط��ة األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ذكر
االستقبال والضيافة.
ال�ت��وي�ج��ري أن ه�ن��اك بعض ال�ب��رام��ج تقام
خ�ل�ال ه��ذه ال �ف �ت��رة ،وه��ي املعسكر الثالث
تطلعات كبيرة
عشر للجوالة الذي يتم تنظيمه في جامعة
كما سيعقد اجتماع جلنة عمداء شؤون
ً
< وعلى هامش االجتماع التقت أيضا اجلوف ،وفي بداية العام املقبل ستتم إقامة الطالب الواحد والثالثني في كلية العلوم
"صناع املستقبل" مع رئيس التعليم العالي امل�ه��رج��ان املسرحي اجلامعي اخل��ام��س في التطبيقية في سلطنة عمان ،وكذلك امللتقى
لألمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج جامعة امللك عبدالعزيز -جدة.-
ال�ث�ق��اف��ي وال�ع�ل�م��ي ل�ل�ط��ال�ب��ات خ�ل�ال شهر

العام املقبل ستتم إقامة

امل � �ه� ��رج� ��ان امل��س��رح��ي
اخل ��ام ��س ف ��ي جامعة

امللك عبد العزيز
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• د.مشعل املنصوري :اللقاء كان مثمر ًا وتطرق لعدة أمور ستخدم
األنشطة الطالبية بدول "التعاون"
أبريل  ،2020وهناك أيضا الزيارة الطالبية
ال �ق��ادم��ة ف��ي ج��ام�ع��ة اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي في
البحرين ،كما ستكون هناك زيارة طالبية
خ��ارج �ي��ة إل� ��ى ك ��وري ��ا خ �ل�ال ش �ه��ر يوليو
.2020
وأك��د التويجري أن التطلعات كبيرة،
وتنفيذ ًا لقرارات أصحاب اجلاللة والسمو
قادة دول املجلس بدعم الطالب والطالبات،
وشباب دول مجلس التعاون في كل املجاالت،
وليس فقط في املجالني الثقافي والعلمي،
وف��ي االج �ت �م��اع��ات املقبلة للجنة عمداء
ش ��ؤون ال �ط�لاب س ��وف ي�ت��م ال �ن �ق��اش حول
األنشطة اخلاصة بالطالبات ،وس��وف يتم
ط��رح مشاركتهن ف��ي امل �ه��رج��ان املسرحي،
وسيدور النقاش كذلك حول مشاركتهن في
ال��زي��ارات الطالبية الداخلية واخلارجية.
واملقصود بالزيارات الداخلية هي التي تتم
داخل دول مجلس التعاون ،والتي تقام كل
عام في جامعة من جامعات دول املجلس.
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى ال� ��زي� ��ارات الطالبية
اخلارجية السنوية ،وهي التي تكون خارج
دول مجلس التعاون ،وتكون وفق ًا لتعاون
دولي بني دول مجلس التعاون وبعض الدول
الصديقة.
وأثنى التويجري على التعاون بني دول
مجلس التعاون ،ومشاركة دول املجلس كاملة
في جميع األنشطة التي تقام سنوي ًا ،قائال:
إن هناك رض��ا تام ًا ح��ول جهود ومشاركات
ك��اف��ة ال ��دول األع �ض��اء ،م��ؤك��دا أن األمانة
العامة هي املشرف العام على هذه األنشطة،
واملنسق العام لها ،مضيفا أن هناك جدو ًال
خالل السنوات اخلمس املقبلة لكل األنشطة
الطالبية سواء للطالب أو الطالبات.
وع� ��ن م��ه��ام األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
التعاون اخلليجي ذك��ر محمد التويجري

أنها تشرف على عدة جلان في كل املجاالت
سواء في املجال السياسي ،أو العسكري ،أو
االقتصادي ،أو األمني ،وهناك عدة أمانات
مساعدة ،ال�ش��ؤون االقتصادية والتنموية،
وال �ش��ؤون السياسية ،وال �ش��ؤون العسكرية
واألمنية ،والقانونية.
ويعتبر قطاع اإلنسان والبيئة هو املشرف
على إدارة التعليم تندرج حتته جلنة وزراء

التعليم العالي ،وجلنة وزراء التعليم العام،
واالع�ت�م��اد األك��ادمي��ي وم�ع��ادل��ة الشهادات،
والتعليم التقني ،وجلنة رؤساء اجلامعات،
وجلنة الوكالء ،وجلنة عمداء شؤون الطالب،
وجلنة عمادة القبول والتسجيل ،وأمانات
اللجان ،وميلك في ح��دود  60جلنة حتت
بند إدارة التعليم.
العدد الثالث -نوفمبر 2019

أك��������دت أن إدارة
الهيئة مت��د يدها
دوم������������ ًا ل���ل���ت���ع���اون
مل��ص��ل��ح��ة اجل���م���وع
الطالبية

نائب رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة لشؤون الطالبات لـ

أحالم العجمي :
نسعى للقاء «التعليمية البرلمانية»
لعرض «الشعب المغلقة» وإيجاد حل لها
االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ،يعتبر حلقة وصل الطالب مع اإلدارة  ،فهو من
يحمل هموم ومشاكل الطلبة ،وهو من يدافع عنها  ،ويسعى إلى حلها »..صناع املستقبل» التقت نائب رئيس االحتاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة أحالم العجمي لتتعرف من خاللها على خطط االحتاد املستقبلية في حل املشكالت الطالبية ..فإلى تفاصيل
اللقاء ...
2019
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دورن��ا ال يقل عن زمالئنا البنني في االحت��اد بل نخدم أع��داد ًا

أكبر

العمل التطوعي

وكل منا يعمل لصالح اجلموع الطالبية

< ب��داي��ة ه��ل ل��ن��ا أن ن��ت��ع��رف أكثر

لتذليل أي ص�ع��وب��ات ت��واج��ه مسيرتهم

على نائب رئيس االحتاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة لشؤون الطالبات؟
 أح �ل�ام ال �ع �ج �م��ي ،ط��ال �ب��ة باملعهدالعالي لالتصاالت واملالحة ،أؤمن بالعمل
ال �ت �ط��وع��ي مل��ا ل��ه م��ن ف��وائ��د ف��ي تنمية
الشخصية ،وتطوير الذات ،وأجد متعة في
خدمة زميالتي الطالبات محتسبة أجري
عند الله -عز وجل.-
أعداد أكبر
< امل������رأة مم��ث��ل��ة ب���ق���وة ف���ي احت���اد
الطلبة ف��م��اذا ع��ن ال��ت��ع��اون م��ع كافة
أعضاء االحتاد؟
 دور البنات في االحتاد ال يقل أهميةعن دور زمالئنا البنني ،بل على العكس
نحن كجناح للطالبات نقوم بخدمة أعداد
أكبر من الطالبات.
وعن مدى التعاون مع أعضاء االحتاد
فهناك فصل كامل بني جل��ان الطالبات،
وجل ��ان ال�ط�ل�ب��ة ،وع�م�ل��ي ك�ن��ائ��ب لرئيس
االحتاد ينصب في جناح الطالبات فقط،
وف��ي ح��ال ك��ان��ت ه �ن��اك قضية مشتركة
للبنني والبنات نطلب نحن جناح الطالبات
اجتماع مع رئيس االحتاد للتناقش حول
آلية العمل جتاه هذه القضية املشتركة،
فيما ع��دا ذل��ك فعمل جل��ان الطالبات
م�س�ت�ق��ل ك�ل�ي��ا ع��ن ع �م��ل جل ��ان البنني،

الدراسية.
نسعى لتذليل العقبات
< ما هي أهم أهدافكم التي تعملون
على تنفيذها خ�لال املرحلة املقبلة
عبر االحت���اد ال��ع��ام لطلبة ومتدربي
الهيئة؟
 لدينا العديد من البرامج واألنشطةالتي نعمل على تنظيمها بالفترة املقبلة،
إضافة لسعينا املستمر حلل أي مشاكل
تواجه طالب وطالبات الهيئة.
أهم القضايا الطالبية
< م��ا ه��ي أه��م القضايا الطالبية
التي تشغل تفكيركم حالي ًا؟
 ب��اع�ت�ق��ادي أن أب ��رز القضايا التيتعيق املسيرة الدراسية للطلبة هي قضية
الشعب املغلقة ،لذلك فإن االحت��اد يضع
هذه القضية على رأس أولوياته ،إضافة
لسعي االحت� ��اد ل�ت��وف�ي��ر أف �ض��ل خدمات
ممكنة للطلبة ،واالهتمام مبرافق الكليات
وامل�ع��اه��د ،وااله�ت�م��ام مبستوى الوجبات
التي تقدم للطالبات ،وبهذا الصدد فقد
طالبنا بفرع إضافي لكافيتريا الطالبات
في كلية التربية األساسية ،وكذلك فرع
إضافي ملركز الطالب لتخفيف االزدحام،
وت��وف �ي��ر ال��وق��ت ع�ل��ى ال �ط��ال �ب��ات ،ونأمل
من إدارة الهيئة االستجابة لهذا املطلب
احليوي.

ل���دي���ن���ا ال���ع���دي���د من

ال���ب���رام���ج واألن��ش��ط��ة
ال�����ت�����ي ن����ع����م����ل ع��ل��ى

ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ب��ال��ف��ت��رة

املقبلة

جلان االحتاد
< ه���ل س��ب��ق ل���ك امل��ش��ارك��ة ف���ي أي
م��ن جل���ان احت���اد الطلبة أو املشاركة
ف����ي األن���ش���ط���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة داخ����ل
«التطبيقي»؟
 س��ب��ق ل���ي أن ت��ش��رف��ت بعضويةاالحت� � ��اد ف ��ي جل� ��ان ال��ط��ال��ب��ات بالعام
ال�ن�ق��اب��ي  ،2017/2018ك�م��ا س�ب��ق لي
امل�ش��ارك��ة باجلمعيات العلمية ،وال شك
في أن مشاركاتي السابقة بالعمل النقابي
أهلتني لتولي منصب نائب رئيس االحتاد
ل �ش��ؤون ال�ط��ال�ب��ات خ�ل�ال ال �ع��ام احلالي
.2019/2020
هدف واحد
< كيف ترين التعاون والدعم من
إدارة الهيئة وأعضاء هيئتي التدريس
والتدريب؟
 إدارة الهيئة بشكل عام تسعى لنفسال �ه��دف ال� ��ذي ي�س�ع��ى ل��ه االحت � ��اد ،وهو
توفير األج ��واء املناسبة لنجاح العملية
2019
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ط��ال��ب��ن��ا ب��ف��رع إض���اف���ي ل��ك��اف��ي��ت��ري��ا ال��ط��ال��ب��ات ف���ي ك��ل��ي��ة التربية

األساسية

التعليمية ،وتذليل أي صعوبات تواجه
الطلبة ،وجن��د أن إدارة الهيئة وعمداء
ال �ك �ل �ي��ات ،وم ��دي ��ري امل��ع��اه��د ،وغالبية
قطاعات الهيئة متعاونني م��ع االحتاد،
وميدون لنا يد العون ،وانتهز هذه الفرصة
ألت��وج��ه بالشكر لكافة ق �ي��ادات الهيئة،
وجميع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب
على ما يبذلونه من جهود مخلصة لنجاح
العملية التعليمية والتدريبية ،وتسليح
اخلريجني مب��ا ينفعهم بعد التحاقهم
بسوق العمل.
قضايا الطلبة قضايانا
< «املكافأة االجتماعية» و»الشعب
امل��غ��ل��ق��ة»م��ن أه���م ال��ق��ض��اي��ا ال��ت��ي تهم
الطلبة بشكل عام فهل هناك خطط
للعمل ع��ل��ى ه���ذه امل��ل��ف��ات م��ن وجهة
نظركم؟
2019
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 ن �ح��ن ك��أع��ض��اء احت � ��اد ج� ��زء منال�ط�ل�ب��ة وه�م��وم�ه��م ه��ي ن�ف��س همومنا،
وم��ا يسري عليهم يسري علينا ،ولذلك
فنحن من الطلبة واليهم وكافة قضاياهم
هي أولوية لنا ،ونعمل على حلها ،وفيما
ي�خ��ص امل �ك��اف��أة ال�ط�لاب�ي��ة ف�ق��د طالبنا
بزيادتها نظرا لزيادة األسعار التي طالت
كل شيء ،وأصبحت املكافأة احلالية غير
كافية ،وعن مشكلة الشعب املغلقة فهناك
ل��ق��اءات دوري� ��ة م��ع إدارة ال�ه�ي�ئ��ة بهدف
تقليص ه��ذه املشكلة حل�ين إي �ج��اد حل
جذري لها مبجلس األمة ،ويسعى االحتاد
حاليا للقاء اللجنة التعليمية مبجلس
األم���ة ل �ع��رض مشكلة ال�ش�ع��ب املغلقة،
وال�ع�م��ل على زي ��ادة امل�ي��زان�ي��ة املخصصة
للهيئة لتمكينها من فتح الشعب املغلقة،
وتوفيرها أم��ام الطلبة ملساعدتهم على
التخرج.

طعم الفوز
< نلتم ثقة طلبة ومتدربي الهيئة
ب��ف��ارق ضئيل ن��س��ب��ي�� ًا ف��ي انتخابات
االحت����اد ع��ن ال��ق��وائ��م األخ����رى ،فهل
تتوقعون أن ي��ك��ون النجاح حليفكم
في قيادة االحتاد ألكثر من دورة؟
 هذه ليست املرة األولى التي أشاركبها في انتخابات االحتاد ،وتذوقت من قبل
طعم الفوز مبقاعد االحت��اد ،وباعتقادي
أن الفوز األخير ال��ذي حققناه له طعم
آخر ونشوة مميزة ،فالفوز بفارق  31صوتا
يعني أن هناك منافسة حقيقية وقوية بني
القوائم خلدمة اجل�م��وع الطالبية ،كما
أن ارت�ف��اع نسبة املشاركني في التصويت
الختيار هيئة إدارية تقود مقاعد االحتاد
تبرهن على م��دى تقدم ال��وع��ي النقابي
ل��دى ط�ل�اب وط��ال �ب��ات ال�ه�ي�ئ��ة ،وه ��ذا ما
نسعى إل�ي��ه ،وتسعى إل�ي��ه ك��اف��ة القوائم
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الطالبية ،وفيما يخص قيادتنا لالحتاد
ألكثر من دورة نقابية مقبلة فنحن نسعى
لبذل قصارى جهودنا لنكون أه�لا لثقة
اجلموع الطالبية التي اختارتنا لتمثيلهم
مبقاعد االحت ��اد ،والتوفيق أوال وأخيرا
من الله -عز وجل ،-وانتهز هذه الفرصة
ل�ت��وج�ي��ه حت�ي��ة ش�ك��ر وع��رف��ان جلموعنا
الطالبية التي شرفتنا بثقتها الغالية
التي نعتبرها تاج فوق رؤوسنا ،ونسأل الله
السداد والتوفيق لنكون عند حسن ظنهم
بنا ،ولتحقيق طموحاتهم التي يتطلعون
إليها.
حتركات خجولة
< ما تقييمك لدور االحتاد الفائت
وإجنازاته؟
 االحت� ��اد امل��اض��ي أوال وأخ��ي��را همزم�ل�اء ل�ن��ا ،ول�ك��ن م��ع اح�ت��رام�ن��ا لهم لم
يكن أداؤه��م على املستوى املطلوب ،ولم
تكن هناك أي إجن��ازات تذكر سوى بعض
التحركات اخلجولة التي لم تثمر عن أي
مكتسب طالبي يحسب لهم.
< كلمة شكر ملن توجهينها؟
 أوجه شكري أوال للجموع الطالبيةالتي أولتنا ثقتها الغالية ،ثم إلى زميالتي
ع �ض��وات االحت� ��اد ال�لات��ي يقتطعن من
وقتهن خلدمة زميالتهن طالبات الهيئة،
وال�ش�ك��ر إلخ��وان��ي أع �ض��اء االحت���اد على
جهودهم في خدمة اجلموع الطالبية.
< كلمة أخيرة.
 أؤك � ��د ل��زم �ي�لات��ي ال �ط��ال �ب��ات بأنقلوبنا مفتوحة لهن قبل أبوابنا ونرحب
بأي مقترح من شأنه االرتقاء بالعملية
التعليمية ،ونسعد بتلقي استفساراتهن
واإلجابة عنها بأي وقت.

سبق ل��ي أن تشرفت بعضوية االحت���اد في

جلان الطالبات بالعام النقابي 2017/2018

الفوز بفارق  31صوتا يعني أن هناك منافسة
حقيقية وقوية بني القوائم خلدمة الطلبة
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أمراض الشتاء التي يجب أن
تستعد لها بنصائح بسيطة
يأتي الشتاء بطقسه البارد
علينا رافض ًا أن مير مرور الكرام
ع�ل��ى ال �ب �ع��ض ،ل��ذل��ك ي�ج��ب أن
ت� �ك ��ون ع �ل��ى أمت االس� �ت� �ع ��داد،

إن م��ن أه ��م أم� ��راض ال �ش �ت��اء التي م��ن قبل أش�خ��اص آخ��ري��ن ،مثل مقابض
الباب .ومن املهم أيض ًا احلفاظ على املنزل
يجب أن تستعد لها:
واألدوات ال�ت��ي ت��وج��د فيه نظيفة مثل:
نزالت البرد

الكؤوس والنظارات واملناشف ،خاصة إن

ميكنك املساعدة في منع نزالت البرد

كان هناك شخص مريض.

ونحن هنا لنعرفك كيف تقوم

عن طريق غسل يديك باستمرار ،فهذا قد

ب��االس�ت�ع��داد ألم ��راض الشتاء

يدمر البكتيريا التي قد تكون التقطها

نصيحة م�ه�م��ة :إذا أص �ب��ت بالبرد،

وهزميتها.

عند مل��س األس�ط��ح املختلفة املستخدمة

استخدم املناديل بدال من القماش ،ألنها
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األقل نقال للعدوى إلى اآلخرين.

الربو
ال� �ه���واء ال� �ب���ارد ه ��و أح� ��د العوامل

املفترض أن ينتهي املرض بعد عدة أيام.
نصيحة مهمة :عندما يصبح الناس

التهاب احللق

الرئيسية احملفزة ألع��راض الربو مثل:

يعتبر ال �ت �ه��اب احل �ل��ق م��ن أم ��راض

الصفير وضيق التنفس ،لذلك يجب أن

مريضني بالقيء واإلس �ه��ال ،ي�ك��ون من

الشتاء الشائعة والتي تسببها االلتهابات

يكون األشخاص الذين يعانون من البرد

املهم شرب السوائل ملنع اجلفاف ،ويعتبر

الفيروسية ،كما أن هناك بعض األدلة

حذرين بشكل خاص في الشتاء.

األط�ف��ال الصغار وكبار السن معرضني

نصيحة مهمة :ح��اول أن تبقى في

للخطر ب�ش�ك��ل خ���اص ،ك�م��ا مي�ك��ن من

االن �ت �ق��ال م��ن غ��رف��ة داف �ئ��ة إل��ى الهواء املنزل في األي��ام الباردة ج��داً ،وفي حال

خ�لال ش��رب محاليل اجلفاف الفموية

اخلروج قم بارتداء وشاح فضفاض على

املتاحة في الصيدليات أن تقلل من خطر

األن��ف وال �ف��م ،كما يجب أن تهتم أكثر

اجلفاف.

ع�ل��ى أن ب�ع��ض ال��ع��ادات اخل��اط�ئ��ة مثل
البارد ،ميكن أن يؤثر على احللق.
ن�ص�ي�ح��ة م �ه �م��ة :ت�ع�ت�ب��ر الغرغرة
باملاء املالح الدافئ وسيلة سريعة وسهلة
الل�ت�ه��اب احل �ل��ق ،ميكنك وض��ع ملعقة
صغيرة من امللح في كوب من املاء املغلي
املبرد جزئيا ،صحيح أن ذلك لن يشفي

باالنتظام على أخ��ذ أدوي �ت��ك ،واإلبقاء
على أدوية االستنشاق إلى جانبك.
نوروفيروس
هو عبارة عن فيروس يكون في املعدة
ويكون معدي ًا للغاية ،وميكن أن يحدث

ألم املفاصل
الكثيرون يذكرون أن املفاصل تصبح
أكثر إيالم ًا وقسوة في الشتاء ،وال يوجد
دليل على أن تغير الطقس هو السبب في
ذلك.

ال �ع��دوى ،ولكن لديه خصائص مضادة

على مدار السنة ،ولكنه أكثر شيوع ًا في

ل�لال�ت�ه��اب��ات ومي �ك��ن أن ي �ك��ون ل��ه تأثير فصل الشتاء ،وينتشر في بعض األماكن

نصيحة م�ه�م��ة :كثير م��ن الناس

مهدئ.

مثل الفنادق واملستشفيات واملدارس ،ومن

مي��رون ببعض االك�ت�ئ��اب خ�لال الشتاء،
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وه��ذا يجعلهم ي��درك��ون األل��م بشكل أكثر

تكون الرطوبة البيئية منخفضة ،لذلك

ح��دة ،وك��ل احل��االت الطبية لديهم تزداد ي�ع�ت�ب��ر ال �ت��رط �ي��ب ض ��روري� � ًا خ�ل�ال فصل
س��وءاً ،لذلك ميكن لعادة يومية أن تعزز ال�ش�ت��اء .وب ��د ًال م��ن االع�ت�ق��اد ال�س��ائ��د أن
احلالة النفسية واجلسدية.
قروح البرد
ب �ج��ان��ب أن� �ه ��ا م ��ن أم� � ��راض الشتاء
الشائعة ،قد تكون قروح البرد عالمة على
وج���ودك حت��ت ال�ض�غ��ط ال�ن�ف�س��ي ،لذلك

اجل �ل��د مي �ت��ص ت �ل��ك امل �س �ت �ح �ض��رات ،في
احلقيقة هي تعمل كمانع للتسرب لوقف
تبخر الرطوبة الطبيعية للبشرة ،وأفضل
وقت لتطبيق املرطب هو بعد االستحمام،
حيث تكون بشرتك م��ازال��ت رط�ب��ة ،ومرة

مي�ك��ن ل�ل��رع��اي��ة خ�ل�ال ف�ص��ل ال �ش �ت��اء أن أخرى قبل النوم.
تساعد على تقليل فرص اإلصابة بها.
نصيحة م�ه�م��ة :ك��ل ي��وم ق��م بعمل
األش� �ي ��اء ال �ت��ي جت�ع�ل��ك ت�ش�ع��ر أن ��ك أقل
إحساس ًا بالضغط ،مثل أخذ حمام دافئ،
أو الذهاب للتنزه ،أو مشاهدة أحد األفالم
املفضلة لديك.

نصيحة مهمة :قم بأخذ حمام دافئ
وليس ساخن ًا ،املاء الساخن جد ًا هو الذي
يجعل اجللد أكثر جفاف وحكة.
االنفلونزا
اإلن� �ف� �ل ��ون ��زا مي �ك��ن أن ت� �ك ��ون قاتلة

برودة األطراف «اليدان والقدمان» لألشخاص الضعفاء ،فاألشخاص الذين
ظاهرة «رينود» تعتبر حالة شائعة جتعل ت �ب �ل��غ أع��م��اره��م ف���وق ال� �ـ  ،60والنساء
ً
أصابعك يتغير لونها وتصبح مؤملة جدا احل��وام��ل واألش�خ��اص الذين يعانون من
في الطقس البارد ،حيث تتشنج األوعية
أمراض صحية مزمنة مبا فيها السكري،
الدموية الصغيرة في اليدين والقدمني،
واالنسداد الرئوي ،يكونون معرضني بشكل
مما يحد من تدفق الدم مؤقت ًا إلى الدين
والقدمني ،وميكن لكثير من الناس العيش أكبر للخطر ،أفضل طريقة للوقاية من
مع أعراضهم ،ولكن في احلاالت الشديدة اإلن �ف �ل��ون��زا ه��ي ب��احل�ص��ول ع�ل��ى تطعيم
االن �ف �ل��ون��زا ،ح �ي��ث ي�ع�ط��ي احل �م��اي��ة من
يجب أخذ الدواء.
نصيحة مهمة :ال تدخن وال تشرب
الكافيني ،حيث ميكن أن تتفاقم األعراض،
وارتدي دائم ًا القفازات الدافئة واجلوارب
عند اخلروج في الطقس البارد.
اجللد اجلاف
اجللد اجلاف هو حالة شائعة ،وغالب ًا

املرض ملدة عام .إذا كنت فوق الـ  56عام ًا أو
لديك حالة صحية مزمنة ،فقد يناسبك
لقاح املكورات الرئوية الذي يوفر احلماية
ضد االلتهاب الرئوي.
نصيحة مهمة :قم باستشارة طبيبك
ف��ي ح��ال معرفة أن��ك ف��ي خطر اإلصابة

م��ا يكون أس��وأ ف��ي فصل ال�ش�ت��اء ،عندما باالنفلونزا.
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ُت �ع� ّ�د احل �ق��ول الكهرومغناطيسية من
مجاالت الطاقة غير املرئية أو اإلشعاع ّية
ال�ت��ي تُنتجها ال�ك�ه��رب��اء ،وع�ن��د استعمال
سماعات البلوتوث ،أو غيرها من األجهزة

أضرار
سماعات
«البلوتوث»

التأثير على العصب السمعي
أش���ارت إح ��دى ال ��دراس ��ات ال�ت��ي خضع
ل�ه��ا  12م��ري�ض� ًا ح��ول ت��أث�ي��ر اإلشعاعات
الكهرومغناطيسية لسماعات البلوتوث

ال�لاس �ل �ك �ي��ة م �ث��ل :ال �ه��وات��ف احمل �م��ول��ة أو والهاتف النقال على العصب السمعي ،ولم
امليكرويف ،تبدأ ب��إص��دار إشعاعات ُمعينة
أي آث��ار جانبية قصيرة املدى
ينجم عنها ّ
م��ن ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��روم�غ�ن��اط�ي�س�ي��ة ،تُدعى للمجاالت الكهرومغناطيسية الناجمة
باسم إش�ع��اع ت ��رددات ال��رادي��و ،وق��د أَ ْدرجت
ع ��ن س��م��اع��ات ال��ب��ل��وت��وث ع �ل��ى العصب
الوكالة الدولية لبحوث السرطان في عام
السمعي ،بينما جنم عنها خطورة التعرض
 2011هذا النوع من اإلشعاع على أنّه من
إلشعاعات الهاتف النقال على املدى البعيد
حيث
اإلش �ع��اع��ات ال�ت��ي تُسبب ال �س��رط��ان،
ُ
في اإلصابة باألورام العصبية السمعية.
يزيد ذلك من نسبة خطورة اإلصابة بالورم
الدبقي ،وهو من أنواع السرطانات ا ُملرتبطة
أضرار عديدة
باستعمال الهواتف احملمولة.
أن اإلش� �ع ��اع ��ات
وب� ��ذل� ��ك ن �س �ت �ن �ت��ج ّ
فرط احلساسية
بأن من
أشارت منظمة الصحة العاملية ّ
ُيعاني مرض فرط احلساس ّية ،الذي يرتبط
بعدة أعراض جسدية مثل :الغثيان والصداع،
ّ
أساسها التع ّرض للطاقة الكهرومغناطيس ّية
الناجمة عن سماعات البلوتوث ،والهواتف
احمل�م��ول��ة واإلن �ت��رن��ت ال�لاس�ل�ك��ي ،ول �ك��ن ال

الكهرومغناطيسية ال تؤثر بشكل كبير على
العصب القوقعي السمعي ،بالنسبة للدرجة
التي تؤثر بها اإلش�ع��اع��ات التي تُصدرها
الهواتف النقالة ،وذلك حسب الدراسة.
أن األشخاص
كما أشارت دراسات أخرى ّ
ال ��ذي ��ن ي �س �ت �م �ع��ون إل� ��ى امل��وس �ي �ق��ى عبر
السماعات أو يرتدون السماعات ،والتي من

أن الطاقة بينها سماعات البلوتوث ،مُيكن أن تُلحق
يوجد دليل علمي واض��ح على ّ
الكهرومغناطيسية تؤثر بالفعل في فرط العديد من األض��رار التي تؤثر على حاسة
احلساس ّية وتُنتج أعراضها عند البعض.
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السمع بشكل عام.

المضادات الحيوية
أ .هند محمد الشمري  -مدرب (ب) كلية التمريض
ملاذا تلح في طلب املضاد احليوي من الطبيب عندما يخبرك
بأنه ال فائدة من استخدامه ألنه لن يفيد في عالجك؟
ملاذا تصر على شراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصفة
طبية؟
ه��ل تعلم أن معظم األم ��راض املعدية يتسبب فيها نوعان
من اجلراثيم :البكتيريا ،أو الفيروسات .املضاد احليوي يعالج
ال�ع��دوى البكتيرية لكنه ال يعالج ال�ع��دوى الفيروسية فمثال
الزكام ،واألنفلونزا ،وأغلب حاالت احتقان احللق سببها عدوى
فيروسية.
وإن استخدامك للمضاد احليوي مع العدوى الفيروسية لن
يشفيك من تلك العدوى
ل��ن ي�س��اع��دك ف��ي ال�ش�ع��ور بالتحسن ال مي�ك��ن للمضادات
احليوية أن تقتل الفيروسات ألن الفيروسات لها بنية ،وتركيبة
مختلفة ،وتتكاثر بطريقة مختلفة عن البكتيريا .تعمل املضادات
احليوية عن طريق استهداف آليات النمو في البكتيريا “وليس
الفيروسات” لقتل أو تثبيط بكتيريا معينة.
ومن أمثلة األمراض التي تسببها الفيروسات السعال ،ونزالت
البرد وسيالن األنف ،والتهاب اجليوب األنفية ،والتهاب الشعب
الهوائية احلاد واألنفلونزا.
ال حت �ت��اج معظم األم� ��راض ال�ف�ي��روس�ي��ة إل��ى دواء خاص،
مبعنى أن جهاز املناعة اخل��اص بك س��وف يعمل على محاربة
املرض .ومع ذلك ،ميكن أن يستغرق هذا بعض الوقت؛ ميكن أن
يستمر السعال والبرد من  7إلى  10أيام .إذا كنت مصابا مبرض
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فيروسي ،يجب عليك الراحة ،وشرب الكثير من السوائل ،وعالج
األع��راض مثل احلمى أو األوج��اع واآلالم بجرعات مناسبة من
مسكنات األلم وخافضات احلرارة ،أو حسب توجيهات الطبيب
ننصح املرضى بضرورة العودة إلى منازلهم ،واخللود إلى الراحة
بدال من إعطائهم مضادات حيوية.
كثرة تعاطي امل �ض��ادات احليوية تشكل خ�ط��ورة على صحة
الفرد ،وإن أصيب املريض بعدوى بكتيرية يجب أال يقطع العالج
بعد يومني م��ن ب��دئ��ه ،حيث إن��ه إذا توقف ع��ن ت�ن��اول كبسوالت
املضاد احليوي عند شعوره بتحسن بعد يومني مث ًال ،يعتبر هذا
السلوك خاطئ ًا ،وق��د يسبب مضاعفات على مستقبل ،وصحة
اجلسم حيث أن البكتيريا تعتاد في اجلسم على نوع جرعة املضاد
القليلة ،مما يزيد من مقاومتها لهذا املضاد مستقب ًال.
استعملها حسب اإلرشادات مبعنى آخر إكمال املدة كاملة حتى
لو أحسست بتحسن ,ألنه في حالة تناول املضاد احليوي تضعف
البكتيريا ،ويبدأ الشخص يحس بالتحسن ,وما أن يتركه حتى
تعود اإلصابة باملرض مرة أخرى وتتولد مقاومة عند البكتيريا
فتصبح أشد ضررا على اإلنسان وتطول مدة عالجه.
وللمضادات احليوية بدائل طبيعية جندها في بعض األغذية
كالثوم مث ًال ،إذ مينع الثوم تكاثر البكتيريا ،وأيضا يعتبر زيت
اخلردل من البدائل الطبيعية للمضادات احليوية.حاول االبتعاد
عن املضادات احليوية ،واستخدام البدائل الطبيعية
وأخير ًا نتمنى السالمة للجميع.

فن األداء الصوتي للمدرب
إعداد املدرب م.منصور أحمد اجلمعان
قد يكون الصوت مهم ًال في ه��ذه األي��ام ألننا في عصر
إبهار الصورة التي استحوذت على حياة كل شخص تقريبا،
سواء في التلفزيون ،أوالسينما،أو الهاتف النقال ،أو ببرامج
وسائل التواصل االجتماعي .لذلك يعتبر الصوت عنصر ًا
مهم ًال على الرغم من أن��ه يدعم ال�ص��ورة إليصالها بشكل
سليم.
الصوت بعيدا عن الصورة هو انعكاس لشخصية املدرب،
وم��ن خ�لال ص��وت امل ��درب ميكننا بطريقة غير مباشرة أن
نكتسب كثير ًا من املعلومات عنه ،مثال على ذل��ك ،هل هو
شخص واث��ق من نفسه؟ مهزوز؟ عصبي؟ ه��ادئ؟ فكاهي؟
مش ّوق؟ كل هذه املعلومات نستطيع أن نكتسبها من طريقة
أدائه وتعبيراته الصوتية ،وهذا الشيء يجعله أكثر اهتماما
بالصوت ،وهذه القيمة يجب أن تكون موجودة في حياة كل
مدرب ،ويستطيع ممارستها مع أسرته ومتدربيه ومسؤوليه،
وغيرهم ممن يستطيع تقدمي نفسه بأجمل طريقة ممكنة
لهم.
النقطة الثانية واألساسية ب��أن الصوت يفتح اخليال،
وهذه أهم ميزة ميتلكها كعنصر منفصل عن الصورة،ملاذا؟
ألن اإلن �س��ان ع�ن��دم��ا يسمع ال �ص��وت ي��رس��م ص ��ورة محددة
ومعينة في ذهنه ،ومن ميزات الصوت هذه األيام أنه عنصر
ألفضل وسيلة للترفيه ،واكتساب املعرفة ب��دون أي تشتيت

مبعزل عن الصورة ،وذلك من خالل قيادتنا للسيارة ،أو أداء
املهام املنزلية أو العمل.
الصوت هو موهبة فطرية وهبت ملجموعة من الناس،
والصوت اجلميل ليس حكر ًا على أحد ،وهو جوهرة مكنونة
في كل واحد منا لكي تقدمنا ونقدمها .لذلك يجب علينا
كمدربني أن نهتم بفن الصوت ،وأن نطور مهارتنا مبفاهيمه
األساسية التي س��وف نتطرق إليها ،وذل��ك ألن��ه على درجة
كبيرة من األهمية.
ومن مفاهيم الصوت األساسية:
• اختيار الطبقة الصوتية.
• قوة الصوت.
• التلوين الصوتي.
• أهمية اللغة.
• مواقع الضغط باللفظ.
• مواقف الوقف باللفظ.
ومن هذا املنطلق ،فالصوت جوهرة مدفونة في قلب كل
شخص سواء مدرب أو غيره ،على أن يستخرجها بالطريقة
الصحيحة ،وينفض الغبار عنها،وبالتأكيد سوف يصل لقلوب
املستمعني عن طريق آذانهم.

إطاللة

التعليم ..رؤية جديدة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

كثر الحديث في األون��ة األخيرة وفي
ظ��ل ال �ت��رق��ب الع �ل�ان اس��م��اء الحكومة
الجديدة التي يعمل على تشكيلها سمو
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ صباح
الخالد ،عن حاجة البالد الى رؤية جديدة
في كافة المجاالت والقطاعات وخاصة
المتعلقة بالعلم والتعليم ،حيث من شأن
هذه الرؤية الجديدة ان تسهم في تحقيق
التطور المنشود للنهوض بهذا القطاع
الحيوي في البالد.
الحديث عن الحاجة إلى رؤية جديدة
ال يقلل أب��د ًا من شأن الجهود المخلصة
ال��م��ب��ذول��ة ع �ل��ى أرض ال� ��واق� ��ع والتي
يستشعرها أهل العلم والتعليم في البالد،
ولكن ابتعاد الكويت النسبي واحتاللها
مراتب متأخرة في المؤشرات العالمية في
جودة التعليم يعد جرس إنذار الستنفار
الهمم وبذل المزيد من الجهود والبحث
عن مواطن ونقاط أخرى لالنطالق نحو
تحقيق أه��داف ارح��ب وأك�ب��ر ،فال بد من

تضافر كافة الجهود لوضع سياسة تعليمية
تضمن التناغم بين كافة مراحل التعليم
وتحقق التوازن المطلوب بين المخرجات
األكاديمية ومتطلبات سوق العمل بكافة
قطاعاته وتقضي على الطوابير الطويلة
التي تنتظر للحصول على فرصة وظيفية
قد ال تأتي وإن أتت قد تقود صاحبها إلى
تخصص مغاير ينهي به آماله وطموحاته
إل ��ى ج��ان��ب م��ؤه �ل��ه ال�ع�ل�م��ي داخ� ��ل درج
مكتبه.
نأمل أن يمارس كل طرف من أطراف
العملية التعليمية في البالد دوره��م في
وضع النقاط وخارطة طريق تقودنا إلى
تحقيق اح�ت�ي��اج��ات ال�ك��وي��ت التعليمية
والتدريبية وفق خطة زمنية محددة لسد
النقص ف��ي التخصصات المهمة التي
نحتاجها وف��ي مقدمتها التخصصات
الصحية و لتكن خطوة في طريق تحقيق
خطة التنمية ال�ت��ي تجعل م��ن الكويت
واقعا لذلك الحلم الذي نريده جميعا.

