الموهوبون ..وتحديات العصر
حالة من النشاط واجلد بدت في أوجها ،وظهرت جلية
على كافة مستويات وأركان العملية التعليمية مصاحبة
لبداية الفصل الدراسي الثاني في كليات ومعاهد الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،حيث عمدت اإلدارة
العليا للهيئة واستمرار ًا جلهودها في هذا اجلانب إلى توفير
الفرص املناسبة الواحدة تلو األخرى لطالب وطالبات الهيئة
للمشاركة في عدد كبير من الفعاليات املهمة مثل مسابقة
هاكثون الكويت ،ومعرض الطيران ،وأسبوع التدريب املتميز
مبعهد التدريب اإلنشائي ،وغيرها من الفعاليات التي تصقل
مهارات الطلبة ،وتزيد من خبراتهم وتدفعهم وتؤهلهم
لالحتكاك املباشر مع مختلف جهات سوق العمل بكافة
قطاعات الدولة ،مما ميكنهم من إظهار قدراتهم ومواهبهم
وإبداعاتهم ،وهذا هو اجلانب األهم واألساس لصناعة أجيال
قادرة ،ومتمكنة من الوقوف صفا واحدا مع أبناء أعرق
وأعظم األمم التي صنعت من العلم طريقا لها نحو الريادة
في كافة مناحي احلياة وعلومها املختلفة.
في عاملنا املعاصر أصبح للموهبة والتفوق العقلي
أهمية خاصة ،فالتحديات كثيرة ورغبات اإلنسان في ازدياد
مستمر ،وتهدف البلدان املتقدمة من وراء اهتمامها بهذا
املجال إلى توفير كافة الظروف واإلمكانات لتنمية القدرات
العقلية املتوفرة لدى أبنائها املوهوبني على نحو يسمح لهم
بإعطاء أفضل ما عندهم ملجتمعاتهم بحيث حتتفظ هذه
املجتمعات مبكانتها العلمية والتكنولوجية واالقتصادية
بني دول العالم ،وتعد الثروة البشرية هي الثروة احلقيقية
ألي مجتمع ،ويأتي املوهوبون على رأس تلك الثروة نظرا
ألهميتهم في مواجهة حتديات العصر ،ولذلك فإن البحث
عنهم ورعايتهم وحتقيق أفضل الوسائل الستثمار موهبتهم
هو ما يهم كل املجتمعات ،فهم كوادر املستقبل لقيادة بالدهم

في جميع املجاالت ،وعليهم تراهن الدول في سباقها للحاق
بركب التقدم في عصر يقوم على املنافسة والتميز.
جميل أن تبذل الهيئة قصارى جهدها خلدمة العلم
والتعليم ،ولصناعة العقول والسواعد التي ستبني الغد،
وستضع البلد على خارطة التقدم والرقي ،وجميل أن
يتكاتف اجلميع ،وتتآلف القوى لغاية نبيلة تفيد الوطن،
وتخدم اجلماهير ،وتضع لبنة جديدة في صرح البناء
والتنمية واملستقبل الذي ننشده مزدهراً ،ونحلم به نقي ًا من
أدوات وأفعال الهدم ،طاهر ًا من خبث التطرف ،منزه ًا عن
ثقافة احلقد والكراهية ،متسع ًا لكل الرؤى واألفكار واجلهود
التي تتعدد لتتوحد وتتداخل ألوانها لتشكل لوحة األمل،
وتتباين لتستخلص األفضل واألجمل واألكمل.
واألجمل أن تتصل حلقة التعاون وال تنفصل وأال تصاب
بالوهن أو الضعف لكي يشعر اجلميع بالتكامل والتضحية
وإنكار الذات من أجل هذا الهدف ،وما أجمله من هدف وما
أروعها من تضحية.
لكننا ما زلنا نتطلع إلى دور أكبر للقطاع اخلاص
للمشاركة في رعاية الطالب واخلريجني املوهوبني ،فنجد أن
هذا القطاع املهم واحليوي يقوم بدور محدود للغاية رغم
اهتمام الدولة بهذا القطاع وحتفيزه وتشجيعه باستيعاب
أعداد أكبر من القوى البشرية الوطنية.
يجب أن يكون لهذا القطاع دور كبير ومؤثر في تنمية
وتدريب القوى البشرية الوطنية ،واستقطاب املوهوبني من
خريجينا ،بل إيجاد طرق أكثر للتواصل بني القطاع اخلاص
واجلهات العلمية واألكادميية ملتابعة املسيرة العلمية للطالب
املتفوقني ،وبذل جهد أكبر للبحث عنهم واالهتمام بهم ألنهم
كوادر املستقبل لقيادة البالد في جميع املجاالت.

صناع املستقبل

رئيس التحرير

د .علي فهد املضف
مدير التحرير

سهـ ــام العنــزي
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«اإلنشائي» َّ
نظم أسبوع التدريب المتميز
السنوي السادس
حتت رعاية وزير التربية ووزي��ر التعليم العالي الدكتور سعود احلربي افتتح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب الدكتور علي املضف "أسبوع التدريب املتميز التطوعي السادس"  ،والذي نظمه معهد التدريب اإلنشائي خالل الفترة
من  19-26يناير  ،وذلك مبقر املعهد  -الصباحية .
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• د.املضف :نتوجه بالشكر لكل املشاركني والداعمني خاصة

احلرس الوطني إلسهامهم املتواصل كل عام

• م.ال � � �ع � � �م � � �ي� � ��ري:
"التدريب اإلنشائي"
يعتبر منصة للدورات
ال� �ت� �ط ��وع� �ي ��ة ب �ع��دد
 80دورة شارك فيها
 1800متدرب
شكر للمساهمني
ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ش�ك��ر امل��دي��ر العام
د .املضف وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي د.احلربي على رعايته ملثل هذه
الفعاليات ،ودعمه املتواصل لها ،موص ً
ال
ش��ك��ره ل��وك �ي��ل احل� ��رس ال��وط �ن��ي على
مشاركتهم الدائمة ودعمهم لألسبوع،
وذلك انطالقا من املسؤولية املجتمعية
للتطبيقي ومعهد التدريب اإلنشائي.
 80دورة
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل�ش��ؤون ال�ت��دري��ب م.ط ��ارق العميري إن
معهد التدريب اإلنشائي يعتبر منصة
ل�ل��دورات التطوعية حيث ق��دم  80دورة
تدريبية بلغ عدد املتدربني فيها 1800
متدرب ،معبر ًا عن فخره مبساهمة قطاع
التدريب مبثل ه��ذه الفعاليات ،شاكر ًا
ال �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذا األسبوع

جهد واض��ح ،م��ؤك��د ًا على
مل��ا ب��ذل��وه م��ن
ٍ
حرص الهيئة في تقدمي كل ما هو أفضل
للكويت.
املهارات الوظيفية
وأف� ��اد م��دي��ر امل�ع�ه��د م.ع �ب��د العزيز
ال� ��روي� ��ح ب � ��أن ال � �ه� ��دف األس� ��اس� ��ي من
إقامة وتنظيم ه��ذا األسبوع هو تزويد
العاملني في القطاعي العام واخلاص
باملهارات الوظيفية واحلياتية املطلوبة
لإلسهام ف��ي تعزيز الكفاءة الوظيفية
لديهم مما ينعكس إيجاب ًا على األداء
العام من خالل تقدمي دورات تدريبية في
مجاالت متنوعة يحصل امل�ش��ارك فيها
على شهادات معتمدة من الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،مشير ًا إلى
أن املشاركات في هذا األسبوع قد امتدت
لتغطي دول مجلس التعاون اخلليجي
والعديد من الدول العربية واإلقليمية.

وأض� ��اف م.ال ��روي ��ح أن ع�ل��ى هامش
األس� �ب ��وع ف��ي ن�س�خ�ت��ه ال �س��ادس��ة أقيم
"م �ع��رض ال �ت��دري��ب اإلن �ش��ائ��ي "2020
مب��ش��ارك��ة م��ؤس��س��ات وش���رك���ات عاملية
ومحلية متخصصة في العمل اإلنشائي
ب �ه��دف م��د ج �س��ور ال �ت �ع��اون ب�ي�ن سوق
ال �ع �م��ل وق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة ،واملجتمع
ليصبح بذلك املعهد اإلنشائي هو حلقة
ال��وص��ل ب�ين املستهلك وس ��وق العمل،
مؤكد ًا على أن إقامة مثل هذه الفعاليات
ه��ي م�س��اه�م��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي حتقيق
رؤي��ة الكويت اجل��دي��دة ،والسيما ركيزة
"رأس مال بشري إبداعي" وركيزة "مكانة
ودوليا".
متميزة إقليميا
ً
استكمال النجاحات
وحول هذه الفعالية أوضح الرئيس
التنفيذي لها املهندس عيسى بن عيسى
أن تنظيم ه��ذا األس �ب��وع أت��ى استكما ًال
العدد الخامس -يناير 2020
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• م.الرويح  :هدفنا تزويد العاملني في القطاعني العام واخلاص

باملهارات الوظيفية واحلياتية املطلوبة
ل �ل �ن �ج��اح��ات ال �س��اب �ق��ة ال��ت��ي حققها،
واستمرار ًا في الشراكات اإلستراتيجية

البحر األستاذ عبد الرحمن البحر عن

املخرجات والتوظيف – تكويت العقود

مشاركته بالفعالية حيث أك��د على أن

بشركة نفط الكويت أ.جمال احلشاش إن

مع اجلهات املناظرة مبشاركة محاضرين

مثل ه��ذه الفعاليات ل��دع��م املؤسسات

مشاركة الشركة جاءت للتنسيق والتعاون

وم� ��درب �ي�ن م �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي مجاالت

احل�ك��وم�ي��ة وق �ط��اع ال �ت��دري��ب م��ا ه��و إال

إلع ��داد ال�ب��رام��ج التدريبية لتخصص

التدريب املختلفة اشتملت على أكثر من
 15مجا ًال حيث مت اإلعالن عن  80دورة

جزء من مسؤولية الشركة االجتماعية،

عامل حفر آبار بترولية ،ودورة ميكانيكا

وهذه املشاركة األولى للشركة ،وأكد على

م �ن �ش��اة ن �ف �ط �ي��ة ،ك �م��ا مت �ن��ى التوفيق

تدريبية مجانية استفاد منها عدد كبير

أن هذه املشاركة ستستمر باملستقبل.

والنجاح جلميع منتسبي الهيئة.

من املتدربني ،حيث تعتبر فرصة ثمينة

م��ن جهته أك��د م��دي��ر التسويق في

سنويا كإحدى
يقدمها املعهد اإلنشائي
ً

ش��رك��ة ال �ص �ن��اع��ات ال��وط�ن�ي��ة م.ط� ��واري

دعم الشباب

امل �ب��ادرات والفعاليات واألن�ش�ط��ة ،التي

املنفي على أن الشركة تسعى دائما لدعم

ب���دوره أك��د أ.ع �ب��دال �ل��ه ال�ق�ط��ان من

تعتبر من صميم إستراتيجياته خلدمة
ً
وانطالقا من دوره
املجتمع وسوق العمل،

الطلبة والهيئة حيث تسهل عملية البناء،

الهيئة العامة للشباب أن املشاركة جاءت

وعرض ما هو متوفر بالسوق احمللية من

املجتمعي ،وإميان ًا من إدارة املعهد بالعمل

منتجات للبناء حيث إن شركة الصناعات

ل��دع��م ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي كاحلرفيني
واملهندسني مضيف ًا أننا بالهيئة نسلط

التطوعي ،وأهمية املسؤولية املجتمعية.

الوطنية رائدة في مجال مواد البناء فهي

الضوء على إجنازاتهم ،وندعو احلرفيني

توفر منتجاتها من البنية التحتية إلى

للتسجيل ف��ي م��رك��ز ش �ب��اب القادسية

األصباغ والسيراميك.

اخلاص باحلرف اليدوية التابع للهيئة

مسؤولية مجتمعية
وحتدث من شركة محمد عبد الرحمن
العدد الخامس -يناير 2020
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عمل مناسبة لها.
وقال نائب مدير عام شركة شواطئ
اخلليج م.ج��اس��م ال �ع �ي��دان إن مشاركة
الشركة جاءت مساهمة في بناء املجتمع
حيث إن الشركة تسعى لعرض كل ما هو
جديد م��ن املنتج الكويتي ،والتشجيع
لبناء جيل مهندسني ناجح.
ع �ل��ى ه ��ام ��ش ف �ع��ال �ي��ات األس� �ب ��وع
عقدت ع��دة دورات وحلقات نقاشية
من أهمها
• ح �ل �ق��ة ن �ق��اش �ي��ة ب �ع �ن��وان العالقة
ب�ين التدريب والعمل التطوعي "املفهوم
واألثر"
 د.يوسف الكاظم -دولة قطر «رئيساالحتاد العربي للعمل التطوعي»
 د.أح�م��د ب��وزب��ر رئيس مجلس إدارةشركة ديكم لالستشارات والتدريب
 م.ف� �ن� �ي ��س ال �ع �ج �م��ي م ��دي ��ر إدارةاخل� ��دم� ��ات ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب
• دورة أس��اس �ي��ات ال�ع�م��ل التطوعي
يلقيها رئ�ي��س م��رك��ز ت��راب��ط للمؤمترات
«س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان» أ.ف��ي��ص��ل الشنفري،
محاورها مفهوم وقيم العمل التطوعي،
وأن ��واع وم�ج��االت التطوع ،ودواف ��ع العمل
التطوعي.
• دورة اكتشاف ق��درات ال��ذات يلقيها
ام�ين ع��ام مؤسسة العمل التطوعي من
اجل مصر «جمهورية مصر العربية» د.وائل
رض��ا ،محاورها تنمية ال �ق��درات البشرية
ومهارات العمل اجلماعي وإدارة الوقت.
• دورة إدارة التغيير والتعليم بني
ال��واق��ع وامل��أم��ول يلقيها أ.ح �س�ين العلي
«دولة قطر» ،محاورها مفاهيم إدارة الغيير
والنماذج العاملية الدارة التغيير وجتربة
مدير القرن جاك ويلش واألرقام الفلكية.
• دورة ف �ن��ون ال��زراع��ة يلقيها مدير

• م.ب��ن عيسى  :تنظيم هذا األسبوع أتى
ً
استكماال للنجاحات السابقة التي حققها
واستمرار ًا في الشراكات اإلستراتيجية
• البحر :املشاركة بالفعالية لدعم املؤسسات
احل�ك��وم�ي��ة و ق �ط��اع ال �ت��دري��ب ه��و ج��زء من
مسؤولية الشركة االجتماعية
العدد الخامس -يناير 2020
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ال��زراع��ات املائية – شركة مشاتل الشاهني
م.علي احلمد ،محاورها الزراعة املنزلية
واملائية واألسمدة املغذية للنبات.
• دورة ق��ررت ان اتغير يلقيها أ.خالد
العنزي ،محاورها أمناط التفكير وكيفية
ت �ع��زي��ز ال� � ��ذات وال �ش �خ �ص �ي��ة والتفكير
اإلبداعي.
• دورة فنون العرض والتقدمي يلقيها
املستشار.حمد القصار ،محاورها مهارات
العرض والتقدمي وكيفية اختراق حاجز
اخل��وف عند مواجهة اجلمهور ومهارات األسئلة الفعالة واخالقيات الكوتشنغ.
• دورة اإلسعافات األولية يلقيها من
االتصال الفعال.
• دورة إدارة الضغوط النفسية يلقيها احل��رس الوطني الكويتي كل من نقيب.
د.يوسف الرسيس ،محاورها مفهوم وأنواع م�ح�م��د ص��ال��ح – وك �ي��ل ض��اب��ط .احمد
الضغوط النفسية وتطبيقات في أساليب ع �ب��رال��رض��ا – م�ه�ن��ي اول.ال� �س� �ي ��د علي،
م �ح��اوره��ا أس��اس �ي��ات اإلس �ع��اف��ات األولية
مواجهة الضغوط النفسية.
• دورة أس��اس�ي��ات الكوتشنغ يلقيها والتعامل م��ع ح��االت االغ�م��اء واسعافات
م��درب��ة ف��ي امل� �ه ��ارات احل�ي��ات�ي��ة والقيادة إصابات اجلروح والنزيف.
• دورة أسس ومهارات التصميم املعماري
وتطوير ال��ذات «مملكة البحرين» أ.اسراء

املختلفة وتصميم الواجهات.
وف��ي خ�ت��ام فعاليات أس�ب��وع التدريب
املتميز أف��اد الرئيس التنفيذي لألسبوع
م.ع� �ي� �س ��ى ب���ن ع �ي �س��ى ب� ��أن م���ا حققته
الفعالية من جناح كان نتاجا الحتياجات
ورغبات العديد من مؤسسات الدولة في
تنمية م��ه��ارات وق � ��درات ال�ع��ام�ل�ين فيها
حيث مت تقدمي  80دورة تدريبية وعدد ٣
سمنار بواقع  766ساعة تدريبية حاضر

ح �م �ي��د ،م� �ح���اوره���ا ت �ع��ري��ف وم� �ه���ارات تلقيها م.هويدا بو رزي��ره ،محاورها أسس فيها  103محاضرين ومدربني من داخل
الكوتشنغ وموازنة عجلة احلياة ،و مهارات التصميم امل�ع�م��اري وامل�س��اق��ط املعمارية ال �ك��وي��ت ،و 12م�ح��اض��ر م��ن خ ��ارج دولة
العدد الخامس -يناير 2020
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الكويت ،وأثمرت املشاركة باجتياز عدد ما
يقارب من  1741متدربا من أصل 2100
مقعد مت توفيرها في هذه الفعالية.
وأش � ��ار ب��ن ع�ي�س��ى إل ��ى أن التفاعل
اإليجابي مع الفعاليات املصاحبة كاملعرض
 CTI Expo2020ال ��ذي ش��ارك��ت فيه
كبرى الشركات احمللية املعنية باإلنشاءات
وال �ه �ن��دس��ة وال �ت��دري��ب ح�ي��ث ق��دم��ت من
خالله العروض والهدايا للحضور والورش
احلرفية التفاعلية ال�ت��ي أع�ط��ت املجال
 "2020ع� ��دد م ��ن اجل� �ه ��ات احلكومية
لسوق العمل معرفة مهارات الطلبة.
ش��اك��را اإلدارة العليا للهيئة العامة واخلاصة كأحد املبادرات خلدمة املجتمع
للتعليم التطبيقي والتدريب على دعمها وسوق العمل.
جهات القطاع احلكومي:
وتعاونها في تنفيذ هذه الفعالية ،وجناحها
• احلرس الوطني الكويتي
ل �ت �ك��ون ب��ال �ص��ورة اإلي �ج��اب �ي��ة املطلوبة،
• الهيئة العامة للشباب
وموصوال مبدير معهد التدريب اإلنشائي
• شركة نفط الكويت
املهندس عبد العزيز الرويح ،وفريق العمل
• جمعية املهندسني الكويتية
املميز الذي أظهر الفعالية بهذه الصورة
• الهيئة العامة للبيئة
املشرفة حيث كان لهم الدور الكبير في هذا
• املؤسسة العامة للرعاية السكنية
النجاح.
جهات القطاع اخلاص:
شارك في "معرض التدريب اإلنشائي

• شركة محمد عبدالرحمن البحر
• شركة أبيات
• شركة البحر األهلية
• بنك بوبيان
• شركة مصاعد روتانا
• شركة الدروازة العاملية
• اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني
• شركة الصناعات الوطنية
• مكتب كيان
• شركة مطارات كوريا اجلنوبية
• شركة أبراج النيل.
العدد الخامس -يناير 2020
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التقويم الدراسي للكليات التطبيقية

الفصل الدراسي الثاني ( 2020 - 2019فصل الربيع)

العدد الخامس -يناير 2020
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التقويم الدراسي للكليات التطبيقية
الفصل الدراسي الصيفي 2020 - 2019

العدد الخامس -يناير 2020
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التقويم التدريبي للمعاهد التدريبية
للعام التدريبي 2020 - 2019
الفصل التدريبي الثاني 2020 - 2019

العدد الخامس -يناير 2020
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التقويم التدريبي للمعاهد التدريبية
للعام التدريبي 2020 - 2019

فترة التدريب الميداني والعطلة الصيفية 2020 - 2019

العدد الخامس -يناير 2020
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أك�������د أن «ت�����ط�����وي�����ر امل����ن����اه����ج»
يستحدث برامج جديدة تتعلق
بالطاقة املتجددة

		
د.التويم لـ

:

حريصون على التنسيق
والتواصل مع سوق
العمل في القطاعين
العام والخاص
أن��ش��ئ م��رك��ز تطوير امل��ن��اه��ج ع��ام  1998بالقرار
رقم  ،805/1998ومنذ ذلك الوقت وهو يقوم مبهمة
ج��ل��ي��ل��ة ،أال وه���ي دراس�����ة اح��ت��ي��اج��ات س���وق العمل
الكويتي ،وإم���داده بالكفاءات البشرية املعدة فني ًا
وتقني ًا باملهارات وامل��ع��ارف ال�لازم��ة ،وذل��ك من خالل
التعاون مع الكليات واملعاهد بالقطاعني احلكومي

• نسعى لتحويل كل
امل��ل��ف��ات لـ”الرقمية”
ألن����ه����ا ث��������روة ك��ب��ي��رة

واخل����اص مل��ع��رف��ة التخصصات وامل���ه���ارات املطلوبة،

ن����ن����ق����ل����ه����ا ل��ل�أج����ي����ال

برامج الهيئة مبا يتناسب مع التطور العاملي...لذا

التالية

وإع��داد البرامج واملناهج املناسبة ،ومتابعة تطوير
التقت “صناع املستقبل” مبدير مركز تطوير البرامج
واملناهج د.ط��ارق التومي ليتحدث عن أهداف املركز
وط��م��وح��ات��ه ،واس��ت��ع��دادات��ه للفترة املقبلة..فإلى
تفاصيل اللقاء ...
2020
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• هدفنا الرئيسي إمداد البالد بالعمالة الوطنية املاهرة في
عدة مجاالت
< في البداية حدثنا عن مركز

تطوير املناهج والبرامج؟

 أن� �ش ��ئ م ��رك ��ز ت� �ط ��وي ��ر املناهجوالبرامج في عام  ،1998وذلك لتطوير
واستحداث املناهج والبرامج املختلفة
ف��ي ك�ل�ي��ات وم �ع��اه��د ال�ه�ي�ئ��ة وال� ��دورات
اخلاصة.
الهدف من املركز

< ما هو الهدف من املركز؟
 ال �ه��دف ال��رئ�ي�س��ي م��ن امل��رك��ز هوإم��داد سوق العمل بالعمالة املاهرة في

ي �ت��م ال �ت �ع��اون م��ع س��وق ال�ع�م��ل ف��ي عدة

 -تكمن أهمية البرامج في أنها متد

ق �ط��اع��ات ك��احل �ك��وم��ي امل �ت �م �ث��ل بديوان

س��وق العمل بتخصصات مختلفة ،وغير

اخلدمة املدنية ،والقطاع العسكري وغيره،

م�ت��اح��ة ف��ي درج ��ة ال��دب �ل��وم ف��ي مختلف

والقطاع اخلاص كقطاع البنوك ،وشركات

التخصصات ك��ال��دراس��ات التكنولوجية

االت �ص��االت ،وشركة الصناعات املختلفة،

وال �ت �ج��اري��ة ،وال �ت �م��ري��ض وغيرها،وهي

واحت ��اد ال�ص�ن��اع��ات ،وش��رك��ة امل�ل�ا ،وشركة

تخصصات تغطي شريحة غير متوفرة

ال �غ��امن ،وش��رك��ات ال �ب �ت��رول “”equate

عند باقي اجلامعات العامة واخلاصة في

.”“knpc””koc

الكويت ،كبرنامج تشغيل مصافي في كلية
الدراسات التكنولوجيا ميد شركة البترول

البرامج املقدمة

< ما هي أهمية البرامج املقدمة من

مركز تطوير البرامج واملناهج؟

ال��وط �ن �ي��ة مب�ش�غ�ل�ين ل �ل �م �ص��اف��ي ،وكلية
التمريض متد وزارة الصحة في تخصص
التمريض وهو تخصص نادر،وكلية العلوم

عدة مجاالت مختلفة كالطبية والفنية
وال�ت�ج��اري��ة والصحية وغ�ي��ره��ا ،وأيض ًا
متابعة تطوير ج ��ودة امل�ن��اه��ج وربطها
بالطالب م��ن خ�لال دراس ��ة احتياجات
سوق العمل.
عالقة املركز بسوق العمل

< حدثنا عن عالقة املركز بسوق

• إقامة دورات لنشر الوعي في

 -للمركز عالقة وطيدة بسوق العمل

كتابة املناهج والبرامج لهيئتي

العمل؟

ال��ع��ام واخل� ��اص وب��ال �ت �ع��اون م��ع إدارة
متابعة اخلريجني وس��وق العمل تقوم
اإلدارة بإنشاء البرامج وإع��داد الورش،

التدريس والتدريب

ووض ��ع جل�ن��ة اس�ت�ش��اري��ة للتنسيق في
هذه البرامج مع سوق العمل ،وأيض ًا يتم
التدريب امليداني للطلبة بالتعاون مع
سوق العمل في أثناء فترة الدراسة ،وبعد
التخرج يتم قبولهم كموظفني،وكذلك
2020
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الصحية مت��د وزارة الصحة بتخصص الطوارئ

التدريب والتطوير

الطبية والتغذية ،وكلية التربية األساسية متد وزارة

< دور امل���رك���ز ف���ي ت���دري���ب أع���ض���اء هيئتي

التربية باملعلمني ،إضافة إل��ى أن قطاع التدريب
يفتح للطالب م�ج��اال مي��ارس املهنة ال�ت��ي يرغب
فيها.

التدريس والتدريب؟
 تطوير أعضاء هيئتي التدريس والتدريب منخ�لال إق��ام��ة دورات لنشر ال��وع��ي ف��ي كتابة املناهج
والبرامج،ومت تقدمي أكثر من  16دورة خالل السنوات

برامج جديدة

املاضية ،ونشر الوعي جزء من أهدافنا كما أن أساس

< هل هناك برامج جديدة؟ ما هي؟

التدريب لرفع مستواهم في كتابة املقررات والبرامج.

 ه�ن��اك ع��دة ب��رام��ج تتعلق بالطاقة املتجددةفهناك برنامجا كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة،
وب��رن��ام��ج اإلط �ف��اء دب �ل��وم ،وال�ص�ي��ان��ة امليكانيكية،

< ح��دث��ن��ا ع��ن ارت���ب���اط امل��ن��اه��ج باالعتماد
األكادميي

ومعاهد كمبيوتر تخصصات صيانة متعددة ،وفي

 -ه��ي ج��زء أس��اس��ي بالتقومي ال��ذات��ي ،حيث إن

اجلانب الصحي برنامج فني تخدير بالتعاون مع

املناهج في جميع جهات االعتماد األكادميي تعتبر
أساس ًا للتقييم ،كما نحاول نرفع هذه البرامج ملستوي

املستدامة ،والتكنولوجيا املالية والبترول من خالل

االعتماد حيث إننا نرى شروط هذه اجلهات ،ونعمل

ه��ذه البرامج وامل �ق��ررات ،كما أننا نواكب كل ما هو

ع�ل��ى أس��اس �ه��ا ،واس�ت�ط��اع��ت الهيئة احل �ص��ول على

جديد في هذا املجال.

العديد من االعتمادات.

الصحة ،ومقررات حتاكي مواضيع مختلفة كالتنمية

2020
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< كلمة أخيرة
 امل���رك���ز م��ف��ت��وح ألع� �ض���اء هيئتيالتدريس والتدريب لتطوير واستحداث
البرامج ،ورف��ع مستوي الكفاءة في كتابة
املناهج واملقررات ،ونحن بصدد نشر برنامج
جديد خاص باملناهج يتيح قاعدة بيانات
كبيرة للكليات واملعاهد ملراجعة البرامج
وخططهم وت��وث�ي��ق ه��ذه ال �ب��رام��ج بشكل
متاح وسهل.،
وي�س�ع��ي امل��رك��ز ل�ت�ح��وي��ل ك��ل امللفات
ل �ل��رق �م �ي��ة ألن� �ه ��ا ث� � ��روة ك��ب��ي��رة لنقلها
للجيل ال�ت��ال��ي م��ع ض ��رورة التوثيق لكل
ب��رن��ام��ج ،وامل��رك��ز مفتوح الستقبال اآلراء
واالق�ت��راح��ات ،وف��ي موقع املركز آلية نبني
فيها تطوير واستحداث البرامج ،وهناك
مناذج خاصة في كتابة املقررات والبرامج
وطلب استحداث ،أو تطوير حيث إن هذه
النماذج االلتزام فيها ينظم العمل.
2020
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أخبار

«ال���������دراس���������ات
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة»
كرمت د.الهاجري  

ك��رم��ت كلية ال ��دراس ��ات التكنولوجية

جهود وإجنازات ساهمت في خدمة وتطوير

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب القسم والطلبة والكلية ككل ،وعلى تعاونه
ً
ممثلة بقسم تكنولوجيا هندسة البترول خالل فترة رئاسته للقسم ،متمني ًا له دوام
رئ�ي��س القسم السابق د .ن��اص��ر الهاجري التوفيق في حياته العملية.
تقدير ًا لعطائه وجهوده املبذولة خالل فترة
توليه ملنصبه ،وذلك في مبنى الكلية.

ب� ��دوره أث �ن��ى رئ �ي��س ق�س��م تكنولوجيا
هندسة البترول د .محمد الرمح على جهود  

بهذه املناسبة ألقى عميد كلية الدراسات

د .الهاجري خالل توليه ملنصبه وإسهاماته

التكنولوجية د .عبدالله املزروعي كلمة ،شكر

الواضحة في خدمة القسم وتطويره ،شاكر ًا

خاللها د .ناصر الهاجري على ما قام به من احلضور على تلبيتهم لهذه الدعوة.
العدد الخامس -يناير 2020
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التسجيل لعملية اس��ت��ط�لاع ال���رأي ال��ط�لاب��ي ألعضاء
ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س ب���ـ «ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي» ف���ب���راي���ر ال���ج���اري
أع� �ل���ن م���رك���ز ال� �ق� �ي ��اس وال� �ت� �ق ��ومي

 16/2/2020إل� ��ى ن �ه��اي��ة دوام يوم

والتنمية املهنية بالهيئة العامة للتعليم

اخلميس امل��واف��ق  ،12/3/2020وذلك

التطبيقي والتدريب عن خطة استطالع من خالل الدخول على صفحة املركز في
ال ��رأي ال�ط�لاب��ي ح��ول األداء التدريسي املوقع الرسمي للهيئة:
للفصل ال��دراس��ي الثاني ،2019/2020

.WWW.PAAET.EDU.KW

والتي بدأ التسجيل بها من قبل أعضاء

كما سيتم فتح الشاشة للطلبة للقيام

م��ن ي ��وم األح� ��د امل ��واف ��ق 15/3/2020
إلى يوم اخلميس املوافق ،30/4/2020
وبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس سيكون
فتح شاشة نتائج استطالع الرأي الطالبي

هيئة ال �ت��دري��س م��ن ي��وم األح ��د املوافق بعملية استطالع الرأي الطالبي ،اعتبارا يوم األحد املوافق .17/5/2020

في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين

تعزيز التعاون المشترك بين «التطبيقي» و»نفط الكويت»
التقى عميد كلية التمريض بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب د.
علي احلجرف بوفد من شركة نفط الكويت
برئاسة مدير مجموعة التدريب والتطوير
الوظيفي ع��ادل األنصاري لبحث التعاون
املشترك ،وسبل تعزيزه بني الكلية والشركة،
وذل ��ك ف��ي ض��وء م��ذك��رة التفاهم املوقعة
ب�ين الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب وشركة نفط الكويت التي تهدف
إلى استقطاب الطلبة الكويتيني الدارسني
في كلية التمريض للعمل لدى مستشفى
ً
رغبة من الشركة
األحمدي بعد تخرجهم،
بتكويت الهيئة التمريضية باملستشفى.
خ�لال اللقاء أش��اد اجلانبان بالنتائج
اإليجابية احملققة من خالل تطبيق هذه
املذكرة طيلة ال�س�ن��وات اخل�م��س املاضية،
ح�ي��ث ت �ع��اق��دت ال �ش��رك��ة م��ع  128طالب ًا
وطالبة من كلية التمريض ،واستمر منهم
 53ط��ال�ب� ًا وط��ال �ب��ة ،وت �خ��رج منهم حتى

ح�ي�ن��ه  29ط��ال �ب � ًا وط��ال �ب��ة ،ومت االتفاق
ع�ل��ى اس�ت�ك�م��ال إج� ��راءات جت��دي��د املذكرة قبل التحاقهم ب��ال��دراس��ة ،وي�ت��م التعاقد
ملدة خمس سنوات أخرى ،مع التأكيد على
بعدها مع من يجتاز املقابلة ،وتصرف له
االس�ت�م��رار ب��ال�ت��واص��ل ،وت �ب��ادل املعلومات
الشركة مكافأة مالية طيلة فترة دراسته،
لتحقيق تطلعات وطموحات اجلهتني.
اجلدير بالذكر أن الشركة تقوم بإجراء ويتم تعيينه بعد تخرجه مباشرة كعضو
امل�ق��اب�لات الشخصية ف��ي ب��داي��ة ك��ل فصل هيئة متريضية في مستشفى األحمدي.
دراسي للطلبة املسجلني في برامج الكلية
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أخبار

حتت رعاية مدير عام الهيئة
وتزامن ًا مع األعياد الوطنية

ص��رح عميد كلية ال�ت��رب�ي��ة األساسية ال��دول��ة املختلفة ,وال �ت��ي س�ت��ؤت��ي ثمارها
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق ًا ،آم ً
ال أن ميتد هذا التعاون ليشمل
ً
ممثلة مبكتب املناطق التعليمية األخرى.
د.فريح العنزي بأن الكلية
التربية العملية قد قامت بتأسيس مشروع

د.ال������ع������ن������زي :
ان��ط�لاق م��ش��روع
«ه������م������ة ..ألن���ك
ال���م���س���ت���ق���ب���ل»
ف���ب���راي���ر ال���ج���اري

وأض��اف د.العنزي أن الفريق سينظم

"همة" التربوي التنموي ،والذي يهدف إلى خ�لال شهر إب��ري��ل املقبل أس�ب��وع��ا ثقافيا
الربط والتكامل بني جميع أطراف العملية ب��ال�ت�ع��اون م��ع جمعية املعلمني الكويتية
التعليمية ،وتنمية امل��وارد البشرية ،ونشر

يتخلله ال �ع��دي��د م��ن ال� ��ورش التدريبية

ثقافة التنمية املستدامة من خالل تقدمي ال�ت��ي م��ن خاللها سيقدم خبراته الفنية
ب��رام��ج ت�ط��وي��ر م�ه�ن��ي متميز للمعلمني والتربوية للمعلمني واملعلمات ،مؤكد ًا أن
مبا يلبي احتياجاتهم ،ويضمن إسهامهم

الصدى الذي حققه املشروع في عامه األول

بفعالية في بناء املجتمع ،فاستطاع حتقيق هو داف��ع نحو تقدمي املزيد من الفعاليات
إجن� ��از غ �ي��ر م �س �ب��وق ف��ي ال �س �ن��ة املاضية ،األخ ��رى األك�ث��ر تقدم ًا وت �ط��وراً ،فهو يعد
ومستمر بعطائه وجهوده -بإذن الله تعالى -إجن��از ًا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
للسنة ال�ث��ان�ي��ة ،ل��ذا ح��رص ال�ف��ري��ق على

وال �ت��دري��ب ،وي�ت�ف��ق م��ع اخل�ط��ة التنموية

توطيد أواص��ر ال�ت�ع��اون م��ع وزارة التربية الوطنية املنبثقة من تصور صاحب السمو
وال �ش��راك��ة املجتمعية م��ع بقية مؤسسات أمير البالد -حفظه الله و رعاه.-
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إطاللة
تطوير الذات وتنميتها

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

بشكل
إهمال وركود الذات وعدم تطويرها
ٍ
دائم يؤدي مع األ ّي��ام لتراجع ذكاء اإلنسان،
وقدراته العقل ّية واإلبداع ّية ،وتطوير الذات
ِ
البشرية هو سنة الله في خلقه ،وهو الشعار
أساسيا
الذي نادى ِبه الكثيرون ،وكان سب ًبا
ً
في تغيير مجرى حياتهم ،ومجرى التاريخ
بشكل عام ،وال يحتاج تطوير ال��ذات اّإل إلى
ٍ
الكثير من العزم واإلرادة القو ّية.
وي �س��اع��د ت �ط��وي��ر ال� ��ذات ف��ي الوصول
ُ
إل��ى األه� ��داف وال �غ��اي��ات ال�ت��ي يسعى إليها
حسن من طرق التواصل مع
اإلنسان ،كما ُ
وي ّ
اآلخرين ،وذل��ك من خالل تطوير المهارات
وتنميتها ،وه��ذا ما يزيد من ق��وة العالقات
األسر ّية ،واالجتماع ّية ،والعملية .كما تساعد
عملية تطوير الذات على إظهار قوة اإلنسان
الداخلية بنضجها ،وكل المميزات الموجودة
فيها ،وتزيد من الشعور بالسعادة والفرح،
ألن اإلن�س��ان يتمكّ ن من اكتشاف كل
وذل��ك ّ
األشياء التي تحزنهُ والتي تسعد ُه .باإلضافة
إل��ى م��ا يكتسبه اإلن �س��ان م��ن ق ��درات تعينه
على التصدي لكل ال�ع��وائ��ق التي ق��د تقف
حياته ،وم��ن مواجهة المصاعب
في طريق
ِ
المحرجة .ما يمكن اإلنسان من
والمواقف ُ

ال�ح�ص��ول على مكانة مرتفعة ف��ي العمل،
مكانته ومستواه العلمي والعملي.
وتعزيز
ِ
وال بد أن تتوفر في الشخص الذي ُيريد
تحمل المسؤولية
تطوير ذات��ه القدرة على
ّ
الذاتية وااللتزام التام تجاه الذات .باإلضافة
إل��ى التضح ّية بالوقت والجهد وال�م��ال في
سبيل تحقيق ه��ذا ال �ه��دف ،وال��ق��درة على
السيطرة على الذات والتحكم بها ،والتحلي
بثقة عالية بالنفس ،وبكمية من التفاؤل.
ٍ
فض ً
عال من الطموح الذي
ال عن امتالك قدر ٍ
ال يقف عند نهاية معينة .وام�ت�لاك الهمة
التحمل.
العال ّية والقدرة على
ّ
ب��داخ��ل ك��ل منا ق��درات وإم�ك��ان��ات فائقة
لكننا نفتقد إل��ى الدافع ال��ذي يدفعنا إلى
استخراج مثل هذه ال�ق��درات ،فليكن دافعنا
هو طموحنا لغد أفضل نتدارك فيه ما سقط
منا ،ونحن نركض خلف إح��راز نجاح هنا،
أوتحقيق حلم هناك.
أبناؤنا األع��زاء من الطالب والطالبات
اعملوا على تطوير ذاتكم باستمرار ،وليكن
سعيكم دائ �م � ًا تحقيق ال�ت�ف��وق ال النجاح
فقط.
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حتقيق ًا خلطة التنمية  2035التي تنبثق من رؤية صاحب السمو

«التطبيقي» تنظم الملتقى العلمي والثقافي
األول «إثراء الذات وبناء القدرات»
حتقيق ًا خلطة التنمية الوطنية التي تنبثق من رؤية صاحب السمو لتكون الكويت مركز ًا مالي ًا وجتاريا وثقافيا
بحلول عام  ،2035وتطبيق ًا لدور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تأهيل وإعداد األيدي العاملة،
وتغذية س��وق العمل بالفنيني واملتخصصني في كافة املجاالت  ،تنظم عمادة ش��ؤون الطلبة امللتقى العلمي
والثقافي األول «إثراء الذات وبناء القدرات» خالل الفترة من  12-10مارس املقبل على املسرح الرئيسي بكلية
التربية األساسية
العدد الخامس -يناير 2020
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• د.امل �ض��ف :يأتي امللتقى تعزيز ًا ملشاركة الهيئة ف��ي تأهيل
وإعداد األيدي العاملة
وع��ن امللتقى ق��ال م��دي��ر ع��ام الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي
املضف ،إن امللتقى العلمي الثقافي األول
"إثراء الذات وبناء القدرات" الذي تنظمه
عمادة شؤون الطلبة جاء لتعزيز مشاركة
الهيئة املجتمعية ،وتعزيز دورها في تأهيل
وإعداد األيدي العاملة لتغذية سوق العمل
ب��ال�ف�ن�ي�ين وامل �ت �خ �ص �ص�ين ذوي الكفاءة
العالية ،وعليه تبلورت فكرة امللتقى الذي
يدعم مواهب الطلبة ،وإبداعاتهم من خالل
عرض مشاريعهم وأفكارهم ومواهبهم على
مختلف امل��ؤس�س��ات احلكومية واخلاصة
امل �ع �ن �ي��ة ،وال��ت��ي ب ��دوره ��ا ت �ق��دم الرعاية
والدعم لهذه املبادرات واالبتكارات العلمية
والتكنولوجية امل�ش��ارك��ة بامللتقى ،مبينا
أن ه��ذا امللــتقى ميثل احل��راك التنافسي
واإلبداعي السنوي لطلبة ،ومتدربي الهيئة
لتحسني وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بعرض
م�ش��اري�ع�ه��م االب �ت �ك��اري��ة ف��ي م �ج��ال ري��ادة
األعمال اإلبداعــية بالتخصصات املهنـية
واألكــاديـــمية إلكسابهم األفكار احلديثة،
واملبتكرة التي ترسخ القيم االجتماعية
لديهم ،مشيرا إل��ى أن ال�ه��دف الرئيسي
م��ن امللتقى ه��و اح�ت�ض��ان ،وتشجيع هذه
املشاريع واملبادرات واالهتمام بها عن طريق
التنسيق مع اجلهات التي تهتم باألفكار
الطالبية ،وفتح آف��اق علمية جديدة من
خالل تبادل األفكار واخلبرات املثمرة التي
تسهم بشكل كبير في رفع املستوى الثقافي
وال�ع�ل�م��ي ،مضيفا أن��ه سيتخلل امللتقى
العديد من املسابقات في مختلف املجاالت
منها االب�ت�ك��ارات العلمية والتكنولوجية
العدد الخامس -يناير 2020
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والتقنية ،واألوملبياد ،واملناظرات الطالبية،
واألفالم القصيرة ،والفنون املوسيقية.
رؤية امللتقى:
أن مي�ث��ل امل�ل�ت�ق��ى ال�ع�ل�م��ي والثقافي
لطلبة ومتدربي الهيئة احلراك التنافسي
واإلب��داع��ي وال�ن��وع��ي السنوي األب��رز على
م �س �ت��وى دول � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،وأن ي��ك��ون هو
استقطاب خلطة الدولة التنموية 2035م،
في حتديد وحتسني وتطوير مسار مهارات
الطلبة اإلبداعية املختلفة ،حتى يصبح
امللتقى مبثابة م �ن��ارة مضيئة ف��ي تبادل
اخل �ب��رات ،واألف �ك��ار ال�ت��ي تساعد برنامج
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
لتحقيق رؤية الدولة.
رسالة امللتقى:
االستثمار في العنصر البشري واملزاوجة
ب�ين أساليب القطاع اخل��اص ،وال�ع��ام في
نهضة وبناء األوط��ان ،من خالل األنشطة
والفعاليات املهمة إلب��راز مواهب الطلبة
وال�ط��ال�ب��ات باملشاريع االب�ت�ك��اري��ة ،وريادة
األعمال اإلبداعية في كافة التخصصات
املهنية واألك��ادمي�ي��ة ،مع إكسابهم األفكار
واملشاريع احلديثة واملبتكرة ،وترسيخ القيم
االجتماعية والتنافس الشريف واألمانة
العلمية.
األهداف :
• احتضان األفكار واملشاريع واملبادرات
الطالبية واإلطار اإلستراتيجي للمشاريع.
• إثراء الساحة الطالبية بكوادر تهتم
باإلنتاج العلمي واإلبداعي.
• تفعيل دور الشباب في حتقيق رؤية
الدولة  2035م
• ت� �ع� �م� �ي ��ق االه� � �ت� � �م � ��ام ب ��ال� �ع� �ل ��وم
والتكنولوجيا والعناية مبختلف العلوم
واملعارف.
• ال�ت�ن�س�ي��ق وال��ت��ع��اون م��ع اجلهات
والهيئات ذات االهتمام باألفكار الطالبية.
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• تشجيع طلبة ومتدربي الهيئة على
العمل الريادي واملشاريع الصغيرة.
• تنمية امل�ه��ارات القيادية واحلوارية
لدى طلبة ومتدربي الهيئة.
• دعم وعرض االبتكارات واالختراعات
ومشاريع ريادة األعمال.
• فتح آفاق علمية جديدة عن طريق
تبادل اخلبرات واملهارات.
• رعاية وإبراز املواهب الطالبية ؛ لرفع
املستوى العلمي والثقافي.
ويشهد امللتقى ع ��دد ًا م��ن الفعاليات
العلمية والثقافية منها على سبيل املثال
ورشة صناعة الروبوت ،وندوة حضارة أرض
الكويت ،وورشة التقدم العلمي.
كما يقام على هامش امللتقى معرض
ل� �ل� �ك� �ت ��اب ،وم � �ع� ��رض ل �ل�آث� ��ار الكويتية
وللصناعات الطالبية ،باإلضافة إلى تنظيم
ع��دد م��ن ال� ��دورات التدريبية ال�ت��ي تعنى
بتطوير مهارات الشباب ،وصقل خبراتهم

كدورة كيف تبدأ مشروعك الصغير؟ ،ودورة
الفلك والطيران والبيئة والعلوم احلياتية،
ويحصل الطالب امل �ش��ارك ف��ي ختام هذه
الدورات على شهادة معتمدة.
ك �م��ا ي �ض��م امل�ل�ت�ق��ى ت�ن�ظ�ي��م ع ��دد من
املسابقات الطالبية منها على سبيل املثال
ال احل��ص��ر ،م�س��اب�ق��ة م �ش��اري��ع امل� �ب ��ادرات
الطالبية "املشاريع الصغيرة واملتوسطة"،
ومسابقة االبتكارات العلمية والتكنولوجية
وال�ت�ق�ن�ي��ة ،وم�س��اب�ق��ة ال �ب �ح��وث العلمية،
ومسابقة املناظرات "للمعرفة والقيادة"،
كما تقام مسابقة للشعر ،واخلط العربي،
وكتابة املقال.
وق��د قامت اللجنة املنظمة للملتقى
بوضع الشروط وآلية املشاركة بني الطالب
والطالبات كما خصصت عددا من اجلوائز
القيمة للفائزين بكافة املسابقات واملشاركني
باألنشطة املختلفة.
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< بعض املسابقات التي يضمها امللتقى «إثراء الذات وبناء القدرات»
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أك� � � � � � � � � ��د س� � �ع � ��ي
العمادة إلى تنوع
األن� �ش� �ط ��ة ال �ت��ي
ت� �ق ��دم� �ه ��ا ل��رف��ع
م� �س� �ت ��وى أب� �ن ��اء
الهيئة

:
د .العتيبي لـ
منشآت «التطبيقي» الرياضية أهلتها
الستضافة أهم البطوالت محلي ًا وخليجي ًا
عمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هي إحدى أهم ركائزها املنوط بها تقدمي برامج األنشطة
والرعاية الطالبية إلى الطلبة واملتدربني ،وتقوم العمادة بتحقيق أهدافها من خالل قطاعاتها الثالثة  ،وهي الرعاية الطالبية،
التوجيه الطالبي ،جلنة الشؤون الطالبية ،والنشاط الطالبي لذا كان لنا مبجلة صناع املستقبل حوار مع مساعد عميد شؤون
الطلبة للنشاط الطالبي د.بدر العتيبي ليحدثنا عن األنشطة التي قدمتها العمادة ،وخططها املستقبلية ،وامللتقى العلمي
والثقافي الذي سيعقد مارس املقبل ..فإلى تفاصيل اللقاء ..
العدد الخامس -يناير 2020
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• من مهام "شؤون الطلبة" العمل على اكتشاف وإبراز املواهب

الكامنة لدى أبنائنا
م �ه��ام م �س��اع��د ال�ع�م�ي��د للنشاط
الطالبي
• ه��ل ل�ن��ا أن ن�ت�ع��رف أك �ث��ر على
م �ه��ام م�س��اع��د عميد ش ��ؤون الطلبة
للنشاط الطالبي؟
 إن امل �ه��ام امل�ن��وط��ة مب�س��اع��د عميدش��ؤون الطلبة للنشاط الطالبي تتمثل
باإلشراف على جميع األنشطة اخلاصة
بالطلبة م��ن ح�ي��ث ال�ن�ش��اط الرياضي،
وال� �ف� �ن ��ي ،وال� �ث� �ق ��اف ��ي ،ب ��اإلض ��اف ��ة إلى
االجتماعي ،والهدف من هذه األنشطة هو
رفع مستويات أبنائنا الطالب والطالبات،
كذلك نعمل على اكتشاف ،وإبراز املواهب
الكامنة لديهم ،وقطاع األنشطة الطالبية
التابع لعمادة شؤون الطلبة يعمل وبجد
على تنوع األنشطة ،وزيارة حدة التنافس
بني الطلبة ليكون لديهم رغبة للمنافسات
الطالبية النزيهة ،كما حرصنا بعمادة
شؤون الطلبة على دعم بناتنا الطالبات
من خالل مشاركاتهن املتنوعة باألنشطة،
والفعاليات التي تنظمها العمادة.
أنشطة متنوعة
< حدثنا عن األنشطة املتنوعة
التي قدمتها عمادة شؤون الطلبة؟
 نتيجة المتالك الهيئة العديد منامل�ن�ش��آت ال��ري��اض�ي��ة ك��األس �ت��اد الرياضي
التكنولوجي الذي يتميز مبرافق رياضية
متقدمة تتناسب مع األنشطة الرياضية
الطالبية ،لذا كانت الفرصة متاحة أكثر
لالستفادة من ه��ذه امل��راف��ق ،واستضافت
ال �ه �ي �ئ��ة ب �ط��ول��ة اجل��ام �ع��ات اخلليجية
ال �ث��ام �ن��ة م�ح�ق�ق��ة امل ��رك ��ز األول بكأس
التفوق العام ،كذلك اآلن انتهجنا نهجا
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آخ��ر خ��اص باألنشطة الثقافية العلمية،
ونعمل حالي ًا على ملتقى طالبي هو األول
م��ن ن��وع��ه يتخلله الكثير م��ن الفعاليات
العلمية ،والبحثية،والتكنولوجية باإلضافة
إلى املسابقات الثقافية.
أما اجلانب الفني فقد عملنا بالعمادة
ع �ل��ى أك �ث��ر م��ن م �ع��رض خ ��اص بالفنون
التشكيلية مثل معرض التصوير الضوئي،
واملعرض الفني املشترك ،واملعرض الفني
ال �ع��ام ه��ذه مجموعة م��ن األن�ش�ط��ة التي
يسعى قطاع األنشطة من خاللها ليكون
جزء ًا أساسي ًا من املنظومة التعليمية التي
يتم بها صقل م��واه��ب طلبة  ،ومتدربي
الهيئة.
امللتقى العلمي الثقافي
• ح��دث��ن��ا ع���ن امل �ل �ت �ق��ى العلمي
وال��ث��ق��اف��ي األول ل �ط �ل �ب��ة وم �ت��درب��ي
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ت��ي ت�ع�ت��زم ال�ه�ي�ئ��ة تنظيمه
خالل مارس املقبل؟
 حتقيق ًا لرؤية الدولة  ،2035وتعزيز ًاللمشاركة املجتمعية ،وتطبيق ًا لدور الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في
ت��أه�ي��ل وإع� ��داد األي ��دي ال�ع��ام�ل��ة ،وتغذية
س� ��وق ال �ع �م��ل ب��ال �ف �ن �ي�ين ،واملتخصصني
ف��ي ك��اف��ة امل �ج��االت ،ت�ك��ون��ت ف�ك��رة امللتقى
ال �ط�لاب��ي،ب��ال �ب��داي��ة أردن � ��ا ع �ن��وان��ا يكون
مختلف ًا ليكون عنصر ج��ذب فكان عنوان
امللتقى " إث��راء ال��ذات وبناء القدرات " من
خالل هذا العنوان استطعنا تشكيل نقطة
االنطالقة جلميع املسابقات لتكون ذات
ط��اب��ع متميز ف��ي مختلف امل �ج��االت التي
تبرز االب�ت�ك��ارات وامل �ه��ارات اإلبداعية لدى
الطلبة ،وم��ن املسابقات التي سيتضمنها
امل �ل �ت �ق��ى ،م �س��اب �ق��ة االب� �ت� �ك ��ارات العلمية
والتكنولوجية والتقنية ،ومسابقة املبادرات
ال �ط�لاب �ي��ة ،وم�س��اب�ق��ة ال �ب �ح��وث العلمية،
وه��ي أول مسابقة من ه��ذا النوع للطلبة،
وم�س��اب�ق��ة امل �ن��اظ��رات ال �ت��ي ح��رص�ن��ا على
العدد الخامس -يناير 2020

وج��وده��ا بامللتقى ألنها تزيد م��ن خبرات
الطلبة بطرق احلوار ،وتقبل الرأي والرأي
اآلخر ،باإلضافة إلى العديد من املسابقات
األخ���رى ،م��ن خ�لال ه��ذا امللتقى حرصنا
أن تكون الهيئة م��رك��ز ًا الحتضان ،ورعاية
األفكار واملشاريع الطالبية.

التشكيلة واخل��زف والرسم بأنواعه ،ونرى
م��ن خ�لال��ه امل �ش��ارك��ات ال�ف�ع��ال��ة ملؤسسات
التعليم العالي داخل الدولة ،باإلضافة إلى
حرصنا على استضافة البطوالت الرياضية
التي تقام على مستوى مؤسسات التعليم
العالي مثل دوري مؤسسات التعليم العالي
ال��ذي يقام على منشآت الهيئة الرياضية
مبشاركة اجلامعات واملؤسسات النوعية.

< م� � ��اذا ع� ��ن ت � �ع� ��اون ال� �ع� �م ��ادة مع
املؤسسات التعليمية األخرى؟
شريك أساسي
 نحن دائم ًا ندعو املؤسسات التعليمية< م��اذا عن التعاون ال��ذي يجمعكم
األخ�� ��رى ل �ل �م �ش��ارك��ة ب��أن�ش�ط�ت�ن��ا خاصة
املعرض الفني املشترك ،وهو خاص بالفنون مع الهيئة العامة للشباب؟
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• ن��رغ��ب ف��ي ات �س��اع رق �ع��ة امل �ش��ارك��ة ل ��دى ال�ط�ل�ب��ة مبختلف
النشاطات الثقافية واالجتماعية

 الهيئة العامة للشباب ه��ي شريكأس���اس���ي م���ع ال� �ع� �م ��ادة ب ��دع ��م البحوث
العلمية واالب�ت�ك��ارات الطالبية ،وه��ي من
املشاركني معنا بامللتقى الطالبي والثقافي
القادم من خالل تقدمي الدعم للفائزين
باملسابقات.
آمال وتطلعات
< ما هي خططكم املستقبلية؟
 نسعى من خالل أنشطتنا أن نكونمن��وذج � ًا أس��اس �ي � ًا م��رت�ب�ط��ا ارت �ب��اط��ا كليا
باملجال التكنولوجي بحيث يكون هناك
استمرار ،وتنوع لألنشطة الطالبية املرتبطة
بالتكنولوجيا ،باإلضافة إل��ى رغبتنا في
اتساع رقعة املشاركة لدى الطلبة مبختلف
النشاطات الثقافية واالجتماعية.

• الهيئة العامة للشباب شريك أساسي
معنا بدعم البحوث العلمية واالبتكارات
الطالبية
• ن��دع��و امل��ؤس��س��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة األخ���رى
للمشاركة بأنشطتنا خاصة املعرض الفني

املشترك
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«كورونا»..تحذيرات ونصائح
ينتمي فيروس كورونا ال��ذي أدى إل��ى وف��اة العشرات من

احليوانات حتمل فيروسات عدة خطيرة ،فمن غير املعتاد أن

املواطنني في الصني ،خاصة في والي��ة ووه��ان ،إل��ى فئة من تنتقل إلى البشر.
الفيروسات معروفة لدى اخلبراء ،ويخشاها األطباء ،حيث
وف��ي ح��ال اإلص��اب��ة ب �ه��ذا ال �ف �ي��روس فستظهر العديد
يشبه الفيروس اثنني من الفيروسات القاتلة ،وهما “سارس”

الذي تسبب في وفاة  9%ممن أصيبوا به وفيروس “ميرس” أو
كورونا الشرق األوسط الذي أدى إلى وفاة  35%ممن أصيبوا
به.

م��ن األع� ��راض ال �ت��ي مي�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا تشخيص اإلصابة
ومالحظتها ،ومن أبرز هذه األعراض :السعال والقيء وضيق
التنفس واحلمى الشديدة والتهاب الرئة.
وفي السطور التالية نتعرف أكثر على فيروس كورونا،

ومن املعتقد أن السالالت التي تسببت في مرض "سارس"
و"ميرس" واملرض املتفشي حالي ًا "كورونا" لم يكن مصدرها ونعرض بعض سبل الوقاية منه ،كما نعرض بعض النصائح
البشر ،بل احليوانات ،ومنها األفاعي واخلفافيش ،ورغم أن التي جتنب العدوى واإلصابة به.
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ما هو فيروس كورونا؟

انتقلت من قطط إلى البشر في الصني ال ��رئ ��وي ،وامل �ت�لازم��ة التنفسية احل ��ادة
ع��ام  ،2002فيما انتقل ف�ي��روس كورونا الوخيمة والفشل الكلوي ،وحتى الوفاة.

ف� �ي ��روس ��ات ك���ورون���ا ف �ص �ي �ل��ة واسعة
االن�ت�ش��ار م�ع��روف��ة بأنها تسبب أمراض ًا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية
ت��ت��راوح م��ن ن ��زالت ال �ب��رد ال�ش��ائ�ع��ة إلى ( )Mersمن اإلبل إلى البشر في اململكة

وف �ي �م��ا ي �ل��ي أه ��م ال �ن �ص��ائ��ح لتجنب

االع �ت�ل�االت األش ��د وط ��أة م�ث��ل متالزمة

العربية السعودية في عام  ،2012وهناك

اإلص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا خ�لال السفر،

ال �ش��رق األوس� ��ط التنفسية ""MERS

العديد من سالالت فيروس كورونا األخرى بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

ومتالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم املعروفة التي تسري بني احليوانات دون
أن تنتقل العدوى منها إلى البشر ،ومن
"السارس".
ما هو فيروس كورونا املستجد؟

املرجح أن يتم الكشف عن سالالت جديدة

ابتعد عن األشخاص املصابني
ينصح األط�ب��اء بالبقاء على بعد 3
أق ��دام م��ن أي شخص تتواصل معه في

الترصد
حتسن وسائل
يتمثل ف �ي��روس ك��ورون��ا اجل��دي��د في من الفيروس مع
ّ
ّ
س�لال��ة ج��دي��دة م��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا لم حول العالم جتعل الفيروس ينتقل إلى املجتمع ،و 6أقدام في حال كان الشخص
يسعل أو يعطس .ففيروس كورونا ينتقل
البشر.
تُكشف إصابة البشر بها سابق ًا.
كما ينتقل فيروس اإلنفلونزا عن طريق
فيروس كورونا

ما هي أع��راض اإلص��اب��ة بفيروس اس �ت �ن �ش��اق رذاذ ال �ع �ط��اس أو البصاق

هل ميكن أن ُيصاب البشر بالعدوى كورونا؟
تتوقف األعراض على نوع الفيروس،
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د م��ن مصدر
لكن أك�ث��ره��ا ش�ي��وع� ًا م��ا ي�ل��ي :األع ��راض
حيواني؟
املفصلة إل��ى أن التنفسية ،واحل� ّ�م��ى ،وال �س �ع��ال ،وضيق
خلصت ال�ت�ح��ري��ات
ّ
فيروس كورونا املسبب ملتالزمة االلتهاب النفس ،وصعوبة التنفس ،وفي احلاالت

للمصابني.
غسل اليدين بشكل متكرر
ح�ي��ث تنتقل اجل��راث �ي��م والبكتيريا
والفيروسات عبر املصافحة أو مالمسة

ال ��رئ ��وي احل� ��اد ال��وخ �ي��م "ال� �س ��ارس" قد األشد وطأة ،قد تسبب العدوى االلتهاب األشياء واألدوات امللوثة ،ولتجنب التقاط
العدد الخامس -يناير 2020

العدوى باألمراض ،ينصح بغسل اليدين منت الطائرات ،لذلك من األفضل اتخاذ

 -جتنب االتصال مع املرضى.

باملاء والصابون بشكل متكرر ،خاصة قبل احتياطات صحية عند السفر ،وأهمها

 -اغسل يديك ج�ي��د ًا مل��دة  20ثانية

ت�ن��اول الطعام ،واس�ت�خ��دام املعقمات في استخدام وسادتك اخلاصة ،واصطحاب ع�ل��ى األق� ��ل ،واس �ت �خ��دم م�ط�ه��ر األي ��دي
حال تواجدك في أماكن ملوثة.
غطائك اخلاص ،ومسح السطوح املعرضة احلاوي على الكحول.
للتلوث باملناديل املعقمة أو سائل معقم

ارتداء األقنعة

مناسب.

ان��ت��ش��رت ص� ��ور األش� �خ���اص الذين
يرتدون األقنعة في الصني وفي املطارات

ارتداء القفازات

بجميع أنحاء العالم ،وتشير الدراسات

مع ارت�ف��اع ح��االت اإلص��اب��ة بفيروس

إل��ى أن ه��ذه األق�ن�ع��ة تقلل م��ن مخاطر
انتقال الفيروسات لكنها ال متنعها متام ًا،

كورونا بشكل حاد ،ال شك أن وسائل النقل
ال �ع��ام��ة ت�ع��ج ب��اجل��راث �ي��م والفيروسات،

ومن األفضل ارتداء األقنعة السميكة مثل واألف�ض��ل استخدام ق�ف��ازات خاصة عند
إن  ،95ال��ذي مينع  95%من اجلزئيات استخدام هذه الوسائل.
من املرور عبره.
وفيما يلي بعض اإلج��راءات األخرى
استخدام وسائدك في الطائرة

ال� �ت���ي ي���وص���ي ب� �ه ��ا اخل� � �ب � ��راء ،خاصة

على ال��رغ��م م��ن فحص ال�ع��دي��د من لألشخاص الذين سافروا ،أو يخططون
املطارات للمسافرين،خاصة القادمني من للسفر إلى املناطق املصابة:
الدول املتأثرة بالفيروس ،إال أنه ال يزال

 -جتنب احل�ي��وان��ات احلية أو امليتة،

هناك احتمال صعود بعض املصابني على وعدم تناول اللحوم النيئة.

 قد يتعرض كبار السن واملسافرينالذين يعانون من مشكالت صحية أساسية
خلطر اإلصابة بأمراض أكثر شدة ،ويجب
عليهم مناقشة السفر مع مقدم الرعاية
الصحية
 إذا سافرت إل��ى أح��د املناطق التيظهرت فيها العدوى خالل الفترة األخيرة،
وشعرت بالغثيان واحلمى أو السعال أو
صعوبات في التنفس فيجب عليك:
 - 1جتنب االتصال مع اآلخرين.
 - 2ال تسافر أثناء املرض.
 - 3غطي فمك وأنفك مبنديل عند
السعال أو العطاس.
 - 4اط �ل��ب احل �ص��ول ع�ل��ى الرعاية
الصحية على الفور.
2020
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ممثلة بـ “الدراسات التكنولوجية” و«العالي لالتصاالت واملالحة »

«التطبيقي» شاركت في معرض الكويت
للطيران 2020
شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معرض الكويت للطيران  2020الذي أقيم برعاية
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح مبشاركة الهيئات احلكومية العسكرية واملدنية
واملنظمات الدولية والشركات العاملية املتخصصة في مجال الطيران املدني والعسكري حول العالم.
مثل الهيئة في املعرض كلية الدراسات التكنولوجية بقسم هندسة الكترونيات صناعية  ،واملعهد العالي
لالتصاالت واملالحة بقسم املالحة من خالل عرض مشاريعهم اخلاصة في مجال الطيران.
العدد الخامس -يناير 2020
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د.عبدالله املزروعي:
امل��ش��ارك��ة أت���ت بهدف
اإلس����ه����ام ف���ي تطوير
امل�������ه�������ارات م�����ن خ��ل�ال
عرض املشروعات

فرصة ثمينة
ح��ول ه��ذه املشاركة أك��د نائب املدير
العام للتخطيط والتنمية باإلنابة د.طالل
املسعد أن معرض الكويت للطيران يعتبر
فرصة ثمينة للطلبة يلتقون من خاللها
بأبرز الشركات للتعرف على كل ما هو
جديد في مجال الطيران باإلضافة إلى
إبراز دور الهيئة ،وتخصصاتها ،وجهودها
املبذولة في تعليم الطلبة وتدريبهم في
مجال املالحة والطيران ،آمال أن يتم فتح
تخصصات جديدة في السنوات املقبلة
تخص هذا املجال خلدمة سوق العمل.
تطوير املهارات
من جانبه أفاد عميد كلية الدراسات
التكنولوجية د.ع�ب��د الله امل��زروع��ي بأن

مشاركة الكلية ف��ي امل�ع��رض أت��ت بهدف
اإلس� �ه ��ام ف ��ي ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات الطلبة
م��ن خ�ل�ال ع��رض ب�ع��ض امل �ش��اري��ع التي
ص�م�م��وه��ا ،وامل�ت�ع�ل�ق��ة مب �ج��ال الطيران
مثل الطائرات الصغيرة التي تستخدم
في اإلنقاذ وكشف األلغام باإلضافة إلى
كشف هوية األش �خ��اص وغ�ي��ره��ا ،شاكرا
قسم تكنولوجيا الهندسة االلكترونية
على تفاعلهم ،ومشاركتهم في املعرض
على رأسهم د.عبد الله املشعل ،موصال
شكره ملنظمي هذا املعرض املتميز.
ك� �م ��ا وق� � ��دم مم �ث �ل��و ق� �س ��م امل�ل�اح ��ة
باملعهد العالي لالتصاالت واملالحة ،ندوة
تعريفية عنه للحضور سلطوا الضوء من
خاللها على التخصصات املتاحة فيه،
والتي تخدم قطاع املالحة اجلوية ودور

القسم البارز في توفير أيدي عاملة فنية
متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.
محاكي جديد
ع �ل��ى ص�ع�ي��د م �ت �ص��ل أك ��د أ.أسامة
امل ��ذن م��ن قسم امل�لاح��ة باملعهد العالي
لالتصاالت واملالحة إن قسم املالحة يعتبر
أحد الروافد األساسية في قطاع املالحة
اجلوية نظرا ملا يقدمه في مجال الطيران
املدني ،حيث يضم القسم عدة تخصصات
منها التسهيالت وأمن وسالمة املطارات
وت �خ �ص��ص األرص� � ��اد اجل ��وي ��ة ،وأض���اف
أ.املذن أنه متت إضافة محاكي جديد في
املعهد وه��و محاكي ال�ط��ائ��رة اآليرباص
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د .ط��ل�ال املسعد:
ف������رص������ة ث���م���ي���ن���ة
ل��ل��ط��ل��ب��ة يلتقون
فيها بأبرزالشركات
للتعرف على كل ما
هو جديد

دور فعال
من جانبها أفادت أ.نادية الصباح من
قسم املالحة باملعهد بأن املعهد له دور فعال
في دعم احلركة املالحية في دولة الكويت
حيث إن مخرجاته الفنية تخدم القطاعات
ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��دول��ة منها ال �ط �ي��ران املدني،
وأض��اف��ت أن املعهد يحتوي على أجهزة
أرص��اد جوية ومحاكيات يتم من خاللها
تدريب وتطوير مهارات الطلبة ،وذكرت أن
مشاركة املعهد في معرض الطيران تهدف
إل��ى إب��راز دور املعهد باإلضافة إل��ى إلقاء
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الضوء على تخصصاته ،ودوره في خدمة
دول��ة الكويت ،مشيرة إل��ى حصول املعهد
على االعتماد األكادميي لتخصص املراقبة
اجل��وي��ة م��ن امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة للطيران
امل��دن��ي ال��ذي سيساهم ف��ي تأهيل املعهد
لتخريج الطاقات الشبابية الكويتية ذات
الكفاءة العالية ضمن معايير دقيقة.
“الطائرات املسيرة”
وب��دوره أضاف د.عبد الله املشعل من

قسم هندسة الكترونية بكلية الدراسات
التكنولوجية أن الكلية ح��رص��ت على
تشجيع امل�ش��اري��ع الطالبية التي تخدم
ق�ط��اع ال�ط�ي��ران مثل م �ش��روع الطائرات
املسيرة التي يتم برمجتها الستخدامات
عسكرية وأمنية كالكشف ع��ن األلغام
م� ��ن خ �ل��ال وض � ��ع ب� �ع ��ض احل� �س ��اس ��ات
املتخصصة في الكشف عنها ،باإلضافة
إلى احلساسات التي تستخدم في الكشف
ع��ن ال �غ��ازات ال�س��ام��ة ،وم��دى انتشارها،
والتي تقوم برسم خرائط النتشارها كما
تستخدم ف��ي عمليات البحث واإلنقاذ
من خ�لال حتديد موقع الضحايا حتت
األن �ق��اض ف��ي ح ��ال ح �ص��ول ال� ��زالزل أو
الفيضانات ،وختم كلمته متمنيا استمرار
هذه املشاركات التي يتم من خاللها عرض
ال�ط��اق��ات ،وال�ك�ف��اءات الشبابية ،وجهود
الطلبة املجتهدين في هذا املجال.
ك �م��ا حت ��دث ال �ط��ال��ب ع �ل��ي القطان
م��ن ق�س��م ال�ه�ن��دس��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة بكلية
ال ��دراس ��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ع��ن مشاركة
القسم في معرض الطيران الذي مت من
خالله ع��رض الطائرات الروبوتية التي

ت�ق��وم بالكشف ع��ن األل �غ��ام ،والطائرات
التي تستخدم في عمليات البحث واإلنقاذ
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��رض ب ��روش ��ورات كلية
الدراسات التكنولوجية التي تتضمن أهم
أقسامها وتخصصاتها بهدف نشر الوعي
حول الكلية.
ش��ارك في املعرض أكثر من  35دولة
وال �ع��دي��د م��ن ش��رك��ات ال �ط �ي��ران املدنية
والعسكرية باإلضافة إلى عدة جهات من
القطاع احلكومي والقطاع اخل��اص ،ومت
ع��رض العديد م��ن ال�ط��ائ��رات العسكرية
احل��دي �ث��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ع ��روض جوية
للطائرات بأنواعها.

د .عبد الله املشعل :نتمنى اس��ت��م��رار هذه
امل���ش���ارك���ات ال���ت���ي ي��ت��م م���ن خ�لال��ه��ا ع��رض
الطاقات والكفاءات الشبابية
املذن :متت إضافة محاكي الطائرة اآليرباص
 320ب���ه���دف ت���ط���وي���ر وت����دري����ب الطلبة
بـ”املالحة”
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النوبة القلبية
والسكتة القلبية
هل هما وجهان
لعملة واحدة؟
أ .عالية الصيبعي  -مدرب (ب)
كلية التمريض
غ��ال��ب�� ًا م ��ا ي �س �ت �خ��دم ال� �ن ��اس هذين
املصطلحني بالتبادل عند وص��ف احلالة
الصحية التي أودت باملصاب إلى الدخول
لوحدة اإلنعاش ،أو وحدة العناية بالقلب،
علما بأنهما مختلفان باملعنى العلمي حيث
إن النوبة القلبية حتدث عندما يتم حظر
تدفق الدم إلى عضلة القلب ،بينما السكتة
القلبية حتدث عندما يتوقف القلب متام ًا
عن النبض ،وبشكل مفاجئ.
إن وض�ع�ن��ا ال�ع�ب��ارت�ين السابقتني في
جملة علمية أدق فبإمكاننا أن نقول بأن
النوبة القلبية هي مشكلة تخص الدورة
الدموية بينما السكتة القلبية املفاجئة
هي مشكلة تخص كهرباء القلب أي مشكلة
كهربائية.
ولكن كيف حتدث النوبة القلبية؟
حت ��دث ال �ن��وب��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة ع �ن��دم��ا يتم
ان �س��داد أح��د ال�ش��راي�ين التي تغذي جزء ًا
من عضلة القلب باألوكسجني ،وغالب ًا ما
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يكون االن �س��داد ن��اجت� ًا ع��ن ت��راك��م الدهون
والكوليسترول ،ومواد أخرى تشكل تكتل في
الشرايني املغذية للقلب .كما أنه إذا لم يتم
إع��ادة فتح الشريان املسدودة بسرعة ،فإن
ذلك اجلزء الذي يتغذى عادة بواسطة هذا
الشريان يبدأ في الضمور ثم املوت .وكلما
ط��ال ه��ذا االن�س��داد دون ع�لاج ،زاد الضرر
على القلب حتم ًا.
ومن عالمات وأع��راض األزم��ة القلبية
الشائعة هي الشعور بالضغط على الصدر،
والضيق ،واإلحساس باأللم في الصدر أو
ال��ذراع ،والذي ممكن أن ينتشر إلى الكتف
وال �ظ �ه��ر وال��رق��ب��ة ،غ �ث �ي��ان ،ع �س��ر هضم،
حرقة أو ألم في املعدة ،ضيق في التنفس،
تعرق دون اإلحساس باحلر ،إعياء ،أو دوار
مفاجئ .أيضا أع��راض النوبة القلبية قد
تكون فورية ومكثفة وفي كثير من األحيان
تبدأ األع��راض ببطء وتستمر لساعات أو
أي��ام أو أسابيع قبل ح��دوث النوبة القلبية
وال يتوقف القلب ع��ادة عن النبض أثناء

النوبة القلبية.
أم��ا السكتة القلبية املفاجئة حتدث
فجأة ،وغالبا دون سابق إن��ذار ورغ��م عدم
وجود عالمات حتذير مسبقة وجد القليل
جدا من املصابني أعراض ًا مسبقة لألزمة
مثل التعب ،الضعف ،ضيق في التنفس،
دوخة أو دوار ،خفقان في القلب أو ألم في
الصدر.
كما ذكرنا في البداية أن السكتة القلبية
تكون نتيجة عطل كهربائي في القلب الذي
يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب ،حيث
يتحكم النظام الكهربائي للقلب في معدل
ضربات القلب وإيقاعها .ف��إذا حدث خطأ
ما في نظام الكهربائي قد ي��ؤدي ذلك إما
إل��ى زي ��ادة نبض ال�ق�ل��ب ،أو ان�خ�ف��اض في
نبض القلب ،أو عدم انتظام ضربات القلب
بشكل عام ،وغالبا يعتبر اضطراب النظام
اإلي�ق��اع��ي لنبضات القلب غير ض��ار ألنه
يحدث لفترة قصيرة ،ولكن عندما يصبح
ه��ذا االض��ط��راب م��زم�ن� ًا وي�ت�ك��رر لفترات
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طويلة ي��ؤدي إل��ى السكتة القلبية ،وينتج
عن ذلك عدم ق��درة القلب لضخ ال��دم إلى
الدماغ والرئتني واألعضاء األخرى فمن ثم
يفقد الشخص وعيه وبعد دقائق من توقف
نبض القلب وف��ي ح��ال ع��دم تلقى املصاب
العالج الفوري قد یؤدي ذلك إلى وفاته.
إن السكتة القلبية املفاجئة قد حتدث
عند األشخاص الذين ليس لديهم أمراض
القلب املعروفة .ومع ذلك ،فإن عدم انتظام
ضربات القلب التي تهدد احلياة ع��ادة ما
تتطور لدى شخص يعاني من حالة قلبية
سابقة ،ورمب��ا لم يتم تشخيصها .وتشمل
احل��االت :مرض الشريان التاجي ،تضخم
القلب ،خلل ف��ي صمامات القلب ،عيوب
خلقية في القلب ،أو مشاكل كهربائية في
القلب ،ونظرا ألن السكتة القلبية املفاجئة
ترتبط غالبا مبرض الشريان التاجي ،فإن
نفس العوامل التي تعرضك خلطر اإلصابة
مبرض الشريان التاجي ميكن أن تعرضك
خلطر السكتة القلبية املفاجئة .وتشمل
هذه العوامل تاریخ عائلي ملرض الشريان

التاجي ،التدخني ،ضغط دم مرتفع ،ارتفاع
الكوليسترول في الدم ،السمنة ،داء السكري
ضغط عصبي ،وقلة احلركة.
كما تشمل العوامل األخ��رى التي قد
تزيد من خطر السكتة القلبية املفاجئة،
النظام الغذائي غير املتوازن وال��ذي يؤدي
إل��ى ان�خ�ف��اض م�س�ت��وي��ات ال�ب��وت��اس�ي��وم أو
املغنيسيوم في ال��دم ،ومشاكل في التنفس
أثناء النوم ،والتي تؤدي إلى توقف التنفس
أثناء النوم ،والفشل الكلوي املزمن.
إذا م ��ا ه ��و ال� ��راب� ��ط ب�ي�ن السكتة
القلبية والنوبة القلبية؟
ال�س�ك�ت��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة امل�ف��اج�ئ��ة مي�ك��ن أن
حت��دث بعد ن��وب��ة قلبية ،أو أث�ن��اء الشفاء
م��ن ال �ن��وب��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة .ك�م��ا ت��زي��د النوبات
القلبية من خطر السكتة القلبية املفاجئة.
فبالفعل معظم النوبات القلبية ال تؤدي
إلى السكتة القلبية املفاجئة ،ولكن عندما
حتدث السكتة القلبية املفاجئة ،فإن النوبة
القلبية غالبا ما تكون هي السبب.

هل أنا في خطر إذا؟
وف �ق��ا جلمعية ال�ق�ل��ب ال�ك��وي�ت�ي��ة فإن
«أمراض القلب تعتبر املسبب األول للوفيات
بدولة الكويت وعلى مدى السنوات العشر
األخ� �ي ��رة ب�ي�ن��ت اإلح �ص��ائ �ي��ات احلديثة،
والصادرة من وزارة الصحة بأن  42%من
الوفيات كانت بسبب أمراض القلب ،ومتثل
اإلص��اب��ة بالنوبة القلبية احل ��ادة النسبة
األعلى من تلك األمراض".
وكيف الوقاية منهما؟
ل�ل��وق��اي��ة م��ن خ�ط��ر اإلص��اب��ة بالنوبة
القلبية والسكتة القلبية املفاجئة عليك
بزيارة الطبيب ،وعمل الفحوصات الالزمة
للتأكد من سالمة جسدك من أي مشكالت
ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ق �ل��ب وإت��ب��اع ن �ظ��ام غذائي
ص �ح��ي ،وم� �ت ��وازن ل�ل��وق��اي��ة م��ن األم ��راض
األيضية التي قد تؤدي إلى أمراض القلب
كداء السكر وأمراض الضغط والكولسترول
والسمنة وال�ت��وق��ف ع��ن التدخني إن كنت
مدخن ًا والعيش بأسلوب حياة صحي.
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سرطان عنق الرحم طرق الوقاية
 ..والكشف المبكر

د .نبيل كمال  -كلية التمريض

إن الهدف الرئيسي من ه��ذه املقالة
هو إلقاء الضوء على م��رض خبيث قد
ي�ص�ي��ب ال ق ��در ال �ل��ه ب�ع��ض ال �ن �س��اء في
ال�ك��وي��ت ,ه��ذا امل ��رض ه��و س��رط��ان عنق
الرحم.
< مل�� ��اذا مت اخ� �ت� �ي ��ار ه� ��ذا امل ��وض ��وع
حتديد ًا؟
 مت اختيار سرطان عنق الرحم ألنه نوعمن األورام السرطانية القليلة التي ميكن
منعها ،نعم ميكن منع هذا املرض اللعني.
< بداية ما هو عنق الرحم؟
 ه��و اجل ��زء ال�س�ف�ل��ي م��ن ال��رح��م فيال �س �ي��دات ،ح�ي��ث ت��رب��ط ق �ن��اة ع�ن��ق الرحم
اجل��زء الداخلي من املهبل وجتويف جسم
الرحم.
< ما مدى انتشار هذا املرض؟
 ع�ن��د دراس ��ة ان�ت�ش��ار ه��ذا امل ��رض بنياإلن ��اث ع��ام��ة م��ن دون حت��دي��د فئة عمرية
ف��إن س��رط��ان عنق ال��رح��م يصنف على أنه
السبب الرئيسي الثامن لألورام السرطانية
في اإلناث،حيث تتدرج األورام األكثر شيوعا
ب ��دءا ب �س��رط��ان ال��ث��دي ،وال��غ��دة الدرقية،
والرحم ،والقولون ،وأورام الغدد الليمفاوية،
وسرطان الدم ثم املبيض،وعنق الرحم.
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ن�س��اء ال��ذي��ن تتراوح
أعمارهم بني  15إلى  44سنة فإن سرطان
عنق الرحم هو الثالث األكثر شيوعا بعد
سرطان الثدي ،والغدة الدرقية.
وتشير التقديرات اإلحصائية بالكويت
إل��ى أن��ه ي�ت��م تشخيص ح��وال��ي  59حالة
سرطان عنق الرحم سنويا "التقديرات لعام
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 "2018وحتدث حوالي  31حاله وفاة بسبب
هذا السرطان سنويا "تقديرات ."2018
< م��ا ه��و ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي امل ��ؤدي
لسرطان عنق الرحم؟
 السبب الرئيسي لإلصابة بهذا املرضت�ت��م ع��ن ط��ري��ق ال �ع��دوى ب �ف �ي��روس يسمى
فيروس الورم احلليمي.
ه��ل ه�ن��اك ع��وام��ل أخ ��رى مساعدة
على حدوث هذا املرض؟
هناك العديد من العوامل التي تساعد
على تفاقم هذه املشكلة ومنها
• التدخني
• تعدد مرات احلمل والوالدة
• اس � �ت � �خ� ��دام وس� ��ائ� ��ل م� �ن ��ع احلمل
الهرمونية مثال حبوب منع احلمل لفترات
طويلة
• ال�� �ع� ��دوى امل� �ش� �ت ��رك ��ة ب �ي�ن ف� �ي ��روس
ال ��ورم احلليمي م��ع ف�ي��روس نقص املناعة
الذاتي"اإليدز".
• وج ��ود بعض احل ��االت ال�ت��ي تضعف

مناعة املريض مثال استخدام بعض األدوية
املثبطة للمناعة مثال الكورتيزون ،أو العالج
الكيميائي.
• بعض العادات الغذائية اخلاطئة.
• عوامل وراثية
لقد مت ذكر أن ورم عنق الرحم السرطاني
ممكن منعه..فكيف ذلك؟
أو ًال :تلقيح النساء باملصل الواقي من
هذا الفيروس
إن اكتشاف املصل ال��واق��ي م��ن فيروس
ال��ورم احلليمي أدى إل��ى احل��د بشكل فعال
من احتمالية حدوث سرطان عنق الرحم.
ويعتبر سن  11-13في البنات هو السن
املثالية للتطعيم من ه��ذا الفيروس حيث
إن اجلهاز املناعي في هذا السن يكون أكثر
نشاطا مم��ا ي��وف��ر احل�م��اي��ة املستدامة من
اإلصابة املستقبلية بهذا الفيروس.
ثانيا :اتخاذ التدابير الطبية الالزمة
للكشف املبكر عن هذا املرض
تعتبر برامج فحص عنق الرحم املنظمة

بشكل ج�ي��د ،وال �ت��ي تشمل جميع النساء
املتزوجات من األسس اإلستراتيجية التي
مي�ك��ن أن تقلل م��ن ح ��االت اإلص��اب��ة بهذا
السرطان مع احلد من الوفيات.
ومن أهم وسائل الكشف املبكر
 عمل مسحة لعنق الرحم للكشف علىاخلاليا السرطانية ،وتعتبر هذه الطريقة
ه��ي األك�ث��ر شيوعا واس�ت�خ��دام��ا .وف��ي هذا
الفحص يتم كشط اخلاليا من عنق الرحم
بلطف ،ويتم فحصها مجهري ًا الكتشاف أي
تغيرات غير طبيعية
 ع �م��ل اخ� �ت� �ب ��ارات احل �م��ض النوويلفيروس الورم احلليمي اخللوي ،ويستخدم
كفحص مساعد ملسحة عنق الرحم
ه ��ل ه� �ن ��اك ت��وج �ي �ه��ات وإرش � � ��ادات
بخوص تطبيق نظام صحيح لالكتشاف
املبكر ؟
التوجيهات العاملية في هذا اخلصوص
تتضمن:
• قبل س��ن  21ع��ام � ًا ال ي��وج��د حاجة
لعمل مسحة عنق الرحم
• السيدات في املرحلة العمرية  21إلى
 65يجب عمل مسحة عنق الرحم كل ثالث
سنوات
• السيدات فوق سن  65عام ًا ال يوجد
داع لعمل الفحص إذا ك��ان��ت الفحوصات
السابقة طبيعية
وهناك بعض التفاصيل األخرى ،والتي
يقوم بتحديدها الطبيب املعالج
وف���ي ال �ن �ه��اي��ة ن�ل�خ��ص م ��ا مت ذك ��ره
للوقاية من هذا السرطان ومنعه
• احرصي على إجراء فحص خاليا عنق
الرحم "عن طريق إج��راء مسحة" للتحقق
من سرطان عنق الرحم بصفة دوري��ة كل 3
سنوات إذا كان عمرك  21سنة أو أكثر.
• أفضل ميعاد للقاح ضد فيروس الورم
احلليمي في سن  11-12سنة.
• ابتعدي عن التدخني
• اتباع أسلوب غذائي صحي
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