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"  التطبيقي "  وأربعون عام� من العطاء..

 

من أولى اهتمامات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارتها العليا خدمة المجتمع  وا�سهام 

بقوة وفاعلية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث قامت الهيئة بإبرام العديد من االتفاقيات 

والشراكات مع بعض المؤسسات والشركات محلي� وإقليمي� ودولي� في سبيل تحقيق أهدافها، و تكمن 

أهمية الشراكات في تلبية متطلبات سوق العمل وما يحمله من متغيرات تحكم احتياجاته من خريجي 

الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية، با�ضافة إلى تطوير مختلف جوانب المجتمع لتحقيق المشاريع 

التنموية، وتزويد المدربين والمتدربين بمهارات تقنية المعلومات وتدريبهم عليها في جميع المجاالت 

وتطوير مهاراتهم، وإنجاز المشاريع الهامة بسبب الشراكة والتعاون بين القطاعين وتحقيق مستوى أفضل 

من التنمية االقتصادية واالجتماعية، با�ضافة إلى إيجاد فرص عمل وظيفية لمتدربي وطلبة الهيئة في 

القطاع الخاص وتطوير أدائهم الوظيفي، وتدريبهم ليصلوا إلى المعايير العالمية المتميزة.

الكبير في تحسين  ا³ثر  لها  التي كان  االتفاقيات  العديد من  الهيئة  أبرمت  الماضية  السنوات  وخالل 

بتوقيع  الهيئة  ولم تكتفي  أعلى مستوى فني،  بأيدي عاملة على  العمل  وتزويد سوق  الهيئة  مخرجات 

اتفاقيات الشراكة فقط، بل سعت دائما إلى التوسع الجغرافي في البالد فكان البد من توفير السعة 

المكانية المناسبة و بتقنية عالية لمواكبة تطورات العصر الحديث لذلك قدمت الهيئة من خالل مشاريعها 

ا�نشائية اكبر صرح تعليمي في البالد وهو المجمع التكنولوجي الصحي والذي يضم عدد من الكليات و 

المعاهد التي بنيت على أحدث المواصفات العلمية والتقنية ، كذلك المجمع التربوي في منطقة العارضية 

جميع  في  العمراني  التوسع  إلى  ،با�ضافة  التجارية  الدراسات  وكلية  ا³ساسية  التربية  كلية  يضم 

التكنولوجية  المستويات  أعلى  إلى  الدائم في منشآتها  التطوير  إلى  السعي  دائمة  محافظات، فالهيئة 

لتحقيق أفضل الطرق التعليمية.

من جهة أخرى ال تغفل الهيئة عن استحداث تخصصات وبرامج جديدة يحتاج إلها سوق العمل لمواكبة 

التطور العلمي في العالم وتطوير جميع البرامج والتخصصات الحالية.

في الختام ال يسعنا إال أن نتقدم بالشكر لجميع الذين عملوا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مصاف  في  جعلها  مما  الهيئة،  في  التعليمي  العمل  تطوير  في  وساهموا  الماضية  عام�  ا³ربعين  خالل 

المؤسسات التعليمية  المتقدمة.

 

االفتتاحية  |
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ..
»تعليم وتدريب بال حدود«

جهودها الواضحة لتحقيق أهدافها: إن الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب 
ــب  ــي وتدري ــم عال ــدم تعلي ــة تق ــة تعليمي مؤسس
مهنــي بهــدف توفيــر وتنميــة القــوى العاملــة 
ــي  ــوازن ف ــق الت ــا لتحقي ــة وإعداده ــة والوطني الفن
ــاد،  ــي الب ــة ف ــة التنمي ــع عجل ــل ودف ــوق العم س
ــتراتيجية  ــة اس ــم رؤي ــى رس ــة إل ــعى الهيئ وتس
وتطويــر  التنميــة  خطــط  ملواكبــة  حديثــة 
وانتهــاج  والتدريبيــة  التعليميــة  السياســات 
ــل  ــا تعم ــاً، كم ــاً ونوع ــة كم ــول مرن ــة قب سياس
اســتجابًة  ومناهجهــا  برامجهــا  حتديــث  علــى 
ــياً  ــل متاش ــوق العم ــي س ــددة ف ــرات املتج للمتغي
مــع ركائــز خطــة التنميــة فــي البــاد كونهــا أكبــر 
ــاً  ــدم تعليم ــت يق ــة الكوي ــي دول ــي ف ــرح تعليم ص
ــا  ــة مل ــاً ودورات خاص ــاً نوعي ــاً مهني ــاً وتدريب تطبيقي
ــل  ــوق العم ــد س ــة ومي ــب وطالب ــوق 50000 طال يف
ــج وخريجــة مــن الكــوادر  ــد عــن 10000 خري مبــا يزي
ــي  ــم التطبيق ــال التعلي ــي مج ــة ف ــرة املدرب املاه

ــي . واملهن

ــا  ــرة م ــي فت ــي ف ــي واملهن ــم الفن ــهد التعلي ش
ــم  ــة للتعلي ــة العام ــوم الهيئ ــدور مرس ــل ص قب
مقارنــًة  ملوحظــاً  منــواً  والتدريــب  التطبيقــي 
ــرع  ــذا الف ــة ه ــى حاج ــا اقتض ــام، مم ــم الع بالتعلي
مــن التعليــم إلــى إطــار تنظيمــي وإداري يســتجيب 
لهــذه احلاجــات الناميــة واملتطــورة للتعليــم الفنــي 
واملهنــي، ونتيجــًة لذلــك مت االتفــاق فــي أوائــل 
ــروع  ــع مش ــة لوض ــكيل جلن ــى تش ــات عل الثمانين
ــي.. ــم التطبيق ــة للتعلي ــة عام ــاء هيئ ــون إنش قان

ال يســعنا إال أن نؤكــد علــى أهميــة التعليــم 
والتدريــب الفنــي واملهنــي الواضحــة واملتمثلــة 
ــة  ــرية املدرب ــوى البش ــل الق ــى تأهي ــه عل ــي قدرت ف
ــل  ــتويات العم ــن مس ــل ضم ــوق العم ــول س لدخ

ــة. ــي العالي ــي واملهن الفن
بــكل مــا ســبق، فقــد  الهيئــة  مــن  وإميانــاً 
ســعت بــكل مــا متلــك مــن جهــود إلــى مــد أواصــر 
التعــاون وتوطيدهــا مــع مختلــف جهــات التوظيــف 
احلكوميــة واخلاصــة مــن خــال عقــد البروتوكــوالت 
واالتفاقيــات وإبــرام مذكــرات التفاهــم مــع اجلامعات 

ــة . ــة والدولي ــة احمللي ــد التدريبي واملعاه
وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، إليكــم أبــرز هــذه 

ــات واملذكــرات :  االتفاقي

ســعت الهيئــة ومنــذ نشــأتها إلــى حتقيــق 
ــة  ــدات التابع ــا والوح ــال أجهزته ــن خ ــا م أهدافه
لهــا، لــذا فقــد حرصــت اإلدارة العليــا للهيئــة 
ــكل  ــل ل ــي العم ــة ف ــة الكامل ــر املرون ــى توفي عل
قطاعاتهــا فــي إطــار التشــريعات والنظــم واللوائــح 
األساســية التــي تكفــل تنســيق أداء العاملــن وقــد 
أثبتــت قدرتهــا علــى مواجهــة التحدبــات والصعــاب 
ــة  ــر طريق ــي تطوي ــت ف ــوام وجنح ــر األع ــى م عل

ــه. ــم وجودت ــج التعلي ونه

ظروف إنشائها:

للتعليم أهمية جذرية في تأسيس 
المجتمعات وبناء ثقافاتها وتطوير عالقاتها 

بين األفراد والجماعات على حّد سواء..

عن الهيئة:
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ثانيًا – مجال التوظيف:أواًل – مجال التعليم والتدريب:

مذكرة تفاهم بن الهيئة ممثلة بكلية العلوم 	 
الصحية وجامعة شيلفدهالم 2009 .

مذكرة تفاهم بن الهيئة وجامعة هل – 	 
اململكة املتحدة 2012 .

مذكرة تفاهم بن الهيئة واجلمعية األمريكية 	 
للتدريب والتنمية 2014.

اتفاقية تعاون أكادميي مع جامعة هانيانغ 2015.	 
مذكرة تفاهم بن الهيئة وجامعة الكويت 2015.	 
اتفاقية تعاون مع جامعة أوكرانيا التقنية 	 

الوطنية )معهد كييف التقني( 2016.
بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي – 	 

جامعة القاهرة – كلية التربية النوعية 2016 .
اتفاقية تعاون مع جامعة اخلليج للعلوم 	 

والتكنولوجيا.

مذكرة تفاهيم بن الهيئة واحتاد الصناعات 	 
الكويتية 2012 .

مذكرة تفاهم بن الهيئة وشركة هيونداي 	 
للصناعات الصديقة للبيئة 2014 .

مذكرة تفاهم بن الهيئة مع شركة نفط 	 
الكويت 2014 .

مذكرة تفاهم بن الهيئة والشركة الوطنية 	 
ملشاريع التكنولوجيا 2015 .

مذكرة تفاهم بن الهيئة وشركة املا القابضة 	 
. 2016

مذكرة تفاهم بشأن تعين الباحثن عن عمل 	 
في اجلمعيات التعاونية 2017 .

اتفاقية رعاية مع بنك بوبيان 2017 .	 
بروتوكول تعاون مع قوة اإلطفاء العام 2021 .	 
بروتوكول تعاون مع الرئاسة العامة للحرس 	 

الوطني 2021 .
مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة 2022 .	 
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استحداث برنامج تدريبي )معاين فني( في 	 
قسم السيارات حسب االتفاقية املبرمة مع 

وزارة الداخلية للدورات اخلاصة 

برنامجي فني فاصد دم وفني سجات طبية 	 

معهد التمريض المعهد الصناعي – صباح السالم 

ــب  ــة فــي جان أمــا فيمــا يختــص مبســاعي الهيئ
ــدة  ــام جدي ــات وأقس ــتحداث تخصص ــر واس تطوي
واعتمــاد احلالــي منهــا أكادمييــاً، لتواكــب متطلبــات 
ســوق العمــل وتســد حاجتــه مــن العمالــة الفنيــة 
ــت  ــد قام ــر، فق ــى املعايي ــق أعل ــة وف ــرة واملدرب املاه
الهيئــة علــى مــدى أعوامهــا األربعــون علــى متابعة 
ــوق  ــع س ــب م ــث ويتناس ــد وحدي ــو جدي ــا ه كل م
ــا  ــر هن ــات، ونفخ ــن تخصص ــي م ــل الكويت العم

بســرد بعضــاّ منهــا :

برنامج دبلوم هندسة الطاقة املتجددة بقسم 	 
تكنولوجيا الهندسة الكهربائية .

برنامج دبلوم الوقاية من احلريق والسامة 	 
بقسم تكنولوجيا الهندسة الكيميائية.

برنامج مفتش جتاري بالتعاون مع وزارة التجارة.	 
استحداث دورة مشغل حاسب آلي بالتعاون 	 

مع شركة نفط الكويت 

المعهد العالي للخدمات اإلدارية كلية الدراسات التكنولوجية  
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بصمات ال تمحى من ذاكرة التطبيقي 

ــهدوا  ــائها وش ــذ إنش ــا من ــم تاريخه ــطروا بجهوده ــا س ــن أبنائه ــارزة م ــخصيات ب ــة ش ــدت الهيئ فق

ــدة، فكانــت إجنازاتهــم مثمــرة ســاهمت بدفــع عجلــة التعليــم  علــى حتوالتهــا علــى مــدى ســنوات عدي

التطبيقــي والتدريــب فــي البــاد، وبفضلهــم أصبحــت اليــوم صرحــاً أكادمييــاً شــامخاً نعتــز ونفخــر بــه.

فلهــم منــا أســرة مجلــة )) صنــاع املســتقبل (( كل التقديــر علــى مــا قدمــوه مــن اســهامات ســتظل 

محفــورة بذاكــرة الهيئــة وتاريخهــا..

• أ.منصور املشعل• أ.منصور املشعل

نائب املدير العام للشئون التدريب 

• د.أحمد السرهيد• د.أحمد السرهيد

عميد كلية التربية األساسية 

• م.رفاع الرومي • م.رفاع الرومي 

مدير معهد التدريب املهني

• صبحي محارب القحطاني • صبحي محارب القحطاني 

مدير املعهد الصناعي – صباح السالم 

• خولة السميط • خولة السميط 

مدير إدارة الشئون القانونية 

• د.فوزية العبد الغفور • د.فوزية العبد الغفور 

مديرة مركز القياس والتقومي والتنمية املهنية

• غلوم العطار • غلوم العطار 

مدير إدارة خدمة اجملتمع والتعليم املستمر

• د.حسن النصر اهلل • د.حسن النصر اهلل 

عميد كلية العلوم الصحية 
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• د.يعقوب الرفاعي• د.يعقوب الرفاعي

هــو أول مديــر عــام للهيئــة مــن مواليد عــام 1938 حاصــل على ليســانس اآلداب 
مــن جامعــة القاهــرة عــام 1963، حصــل علــى دبلــوم فــي تخطيــط التعليــم مــن 
املركــز اإلقليمــي لليونســكو ودبلــوم كليــة التربيــة جامعــة ريــدجن فــي اململكــة 
املتحــدة، شــغل عــدة وظائــف منهــا مديــر إدارة التعليــم االبتدائــي ومستشــار 
ــي  ــة ف ــاً للهيئ ــراً عام ــم مدي ــة ث ــوزارة التربي ــاً ل ــت ووكي ــة الكوي ــي لدول ثقاف

الفتــرة مــن عــام 1982 وحتــى عــام 1985 . 

• أ.أحمد املزروعي• أ.أحمد املزروعي

مــن مواليــد عــام 1946 حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة العامــة مــن 
ــة، عمــل رئيســاً لقســم  ــات املتحــدة األمريكي ــورك بالوالي ــة نيوي جامعــة والي
اإلدارة العامــة فــي كليــة التجــارة بجامعــة الكويــت ورئيســاً ملكتــب التطويــر 
اإلداري بــوزارة التربيــة وعضــواً للجنــة تبســيط اإلجــراءات املنبثقــة عــن اللجنة 
ــا  ــكرية، كم ــة العس ــر الكلي ــة تطوي ــواً للجن ــر اإلداري وعض ــا للتطوي العلي
ــر ومقــاالت علميــة تخــص أداء العاملــن وطــرق اســتخدام  كان لــه عــدة تقاري
احلاســبات اآلليــة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية وترشــيد اســتخدام 
احلاســبات اآلليــة فــي أجهــزة احلكومــة بدولــة الكويــت، فــي 29 ديســمبر 1985 
صــدر مرســوم أميــري بتعــن د.جاســم خلــف مديــراً عامــاً للهيئــة بعــد موافقة 

مجلــس الــوزراء.

• د.جاسم اخللف• د.جاسم اخللف

• د.عبدالرحمن احمليالن• د.عبدالرحمن احمليالن

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه بعلــم وظائــف األعضــاء مــن جامعــة تكســاس 
ــاء  ــف األعض ــم وظائ ــاعداً بقس ــتاذاً مس ــل أس ــة، عم ــدة األمريكي ــات املتح بالوالي
بكليــة العلــوم الصحيــة، شــغل عــدة مناصــب مهمــة منهــا عميــداً لكليــة العلوم 
الصحيــة ثــم تولــى إدارة الهيئــة كمديــر عــام لهــا خــال الفتــرة مــن ديســمبر 1987 
وحتــى أبريــل 1994، وتولــى منصــب وزيــر الصحــة مــن عــام 1994 ولغايــة عــام 1996 .

شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة وعضــو منتــدب للمجموعــة التعلميــة 
القابضــة، وبــن 2006 إلــى 2009 كان رئيســاً جلامعــة اخلليــج للعلــوم والتكنولوجيــا، 
كمــا عمــل نائبــاً لرئيــس مجلــس إدارة شــركة »إيــاس للتعليــم األكادميــي والفنــي«، 
ــل  ــن قب ــام 2007 م ــذي لع ــر تنفي ــل 100 مدي ــة أفض ــن قائم ــان ضم ــف د.احملي صن

ــان بيزنــس« ــة »أرابي مجل

ــى  ــوم عل ــب الي ــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدري ــى تقــف الهيئ ــوم عل ــب الي ــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدري تقــف الهيئ

منــارة عاليــة مــن اإلزدهــار منــارة عاليــة مــن اإلزدهــار والتطــور األكادميــي مبســيرة مليئــة بالكفاح والتطــور األكادميــي مبســيرة مليئــة بالكفاح 

واجلهــود العظيمــة لقياديــن متتعــوا باخلبــرة واحلنكــة اإلداريــة، حيــث واجلهــود العظيمــة لقياديــن متتعــوا باخلبــرة واحلنكــة اإلداريــة، حيــث 

ــه  ــي علي ــا ه ــل مل ــد لتص ــوا بج ــأتها وعمل ــذ نش ــزم من ــوا بع ــه كافح ــي علي ــا ه ــل مل ــد لتص ــوا بج ــأتها وعمل ــذ نش ــزم من ــوا بع كافح

اآلن، صــورة مشــرفة يفتخــر بهــا أبنائهــا، فليــس مــن الســهل حتقيــق اآلن، صــورة مشــرفة يفتخــر بهــا أبنائهــا، فليــس مــن الســهل حتقيــق 

ذلــك إال مــن خــال مثابــرة وعمــل واجتهــاد اخمللصــن لتكــون أساســاً ذلــك إال مــن خــال مثابــرة وعمــل واجتهــاد اخمللصــن لتكــون أساســاً 

شــامخاً ومرموقــاً للعلــم واملعرفــة والعطــاء.شــامخاً ومرموقــاً للعلــم واملعرفــة والعطــاء.

التطبيقي منارة علٍم وازدهار
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حاصــل علــى بكالوريــوس الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة 
ــام 1988  ــي ع ــام 1983 وف ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح ــن بالوالي نيوهيف
حصــل علــى شــهادة املاجســتير بالهندســة امليكانيكيــة مــن 
جامعــة بورتانــد وفــي عــام 2001 حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن 
ــة  ــة عالي ــرة مهني ــك د.املضــف خب ــة، ميتل ــل البريطاني جامعــة بروني
نتيجــة لشــغله لعــدة مناصــب منهــا رئيــس فريــق عمــل منظومــة 
املؤهــات املهنيــة الكويتيــة ورئيــس اللجنــة العليــا للمؤمتــر الدولــي 
للهندســة امليكانيكيــة عــام 2004 وعضــواً فــي اللجنــة العليــا 
ــد مــن اإلجنــازات  ــة، حقــق العدي ــة الكويتي ملنظومــة املؤهــات املهني
ــة وقــام بتدريــس عــدد  ــة فــي مجــاالت الهندســة امليكانيكي العلمي
مــن املقــررات التخصصيــة باالنتــداب بجامعــة الكويــت ولــه جهــود 
مميــزة فــي عــدد مــن اجلمعيــات املهنيــة والتخصصيــة بالكويــت، كمــا 
حضــر وشــارك وقــدم أورقــاً علميــة بالعديــد مــن املؤمتــرات العلميــة 
حيــث نشــر أكثــر مــن 12 بحثــاً علميــاً فــي أكثــر مــن مجلــة دوليــة 
ــراً  ــه مدي ــري بتعين ــوم أمي ــدر مرس ــام 2005 ص ــي ع ــة، ف متخصص
ــر  ــه كمدي ــام 2018 مت تعين ــي ع ــة وف ــة للصناع ــة العام ــاً للهيئ عام
ــر  ــة وزي ــر التربي ــب وزي ــغل منص ــام 2021 ش ــي ع ــم ف ــة ث ــام للهيئ ع

ــي. ــث العلم ــي والبح ــم العال التعلي

• د.علي املضف• د.علي املضف

حاصــل علــى الشــهادة اجلامعيــة بــإدارة األعمــال من كليــة التجارة 
واإلقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة الكويــت ثــم ابتعــث لنيــل 
املاجســتير والدكتــوراه مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، تقلــد عــدد 
ــة  ــات التجاري ــة الدراس ــداً لكلي ــا عمي ــة منه ــب الهام ــن املناص م
ــى  ــة حت ــاً للهيئ ــراً عام ــة ومدي ــات املصرفي ــد الدراس ــراً ملعه ومدي

ــر2010 . أكتوب

• د.يعقوب الرفاعي• د.يعقوب الرفاعي

ــة  ــن جامع ــال م ــي إدارة األعم ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل حاص
الكويــت فــي عــام 1993 وعلــى درجــة املاجســتير مــن جامعــة اخلليــج 
العربــي مبملكــة البحريــن أمــا فــي عــام 2000 حصل علــى الدكتــوراه في 
اإلدارة بتقديــر امتيــاز مــن اململكــة املتحــدة، شــغل مناصــب عــدة منهــا 
ــوث  ــي والبح ــم التطبيق ــام للتعلي ــر الع ــب مدي ــاعد نائ ــب مس منص
ــات  ــات والعاق ــراً إلدارة البعث ــم مدي ــى عــام 2002  ث مــن عــام 2000 حت
الثقافيــة، لــه عــدد مــن املؤلفــات واألبحــاث مبجــال االســتثمار البشــري 
وتطويــر التدريــب، عمــل رئيســاً للمكتــب الثقافــي فــي اســتراليا 
ــة   ــام إدارة الهيئ ــى زم ــم تول ــرة مــن 2008- 2012 ث ــدا خــال الفت ونيوزلن

فــي عــام 2013 .

• د.أحمد األثري• د.أحمد األثري   

هــو مــن مواليــد 16 فبرايــر 1955 حصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي 
ــات  ــت بالوالي ــتر ماسيتشوس ــة ويس ــن جامع ــة م ــة الكيميائي الهندس
ــى  ــول عل ــة للحص ــد بعث ــافر كمعي ــام 1970، س ــة ع ــدة األمريكي املتح
ــاعد  ــدرس مس ــاد كم ــم ع ــة ث ــة الصناعي ــال الهندس ــتير مبج املاجس
مبعهــد الكويــت للتكنولوجيــا التطبيقيــة الــذي ُطــور الحقــاً إلــى كليــة 
ــي  ــف ف ــارك د.املض ــام 1938 ش ــي ع ــاً، ف ــة حالي ــات التكنولوجي الدراس
إنشــاء الهيئــة وتطورهــا حيــث شــغل عــدة مناصــب هامــة فيهــا  كنائب 
ملديــر عــام الهيئــة لشــئون التدريــب ونائــب املديــر العــام للتعليــم 
ــئون  ــام للش ــر الع ــاً للمدي ــام 1990 نائب ــي ع ــوث وف ــي والبح التطبيق
اإلداريــة واملاليــة وفــي مايــو مــن العــام 1994 تولــى إدارة الهيئــة كمديــرًا 

عامــاً لهــا . 

ــوم  ــة والعل ــة التربي ــدى منظم ــم ل ــدوب الدائ ــب املن ــغل منص ش
والثقافــة )اليونســكو( فــي باريــس حيــث انتخــب رئيســاً جملموعــة 77 
والصــن لــدى املنظمــة عــام 2004، تــدرج فــي العمــل بالهيئــة بعــدة 
مناصــب كعضــو هيئــة تدريــس بكليــة العلــوم الصحيــة ثــم عميــداً 
ــه اســهامات واضحــة  ــت ل ــر عــام الهيئــة، كان ــاُ ملدي لهــا، عمــل نائب

ــر عامــاً لهــا عــام 2010  بالهيئــة وأصبــح مدي

• د.عبدالرزاق النفيسي• د.عبدالرزاق النفيسي

• د.حمود املضف• د.حمود املضف
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منشآت الهيئة الحديثة
واحة للفكر واإلبداع األكاديمي والمهني

مباني الهيئة الحديثة .. تحفة معمارية تنسجم 
جماليتها مع فلسفتها التعليمية.

التطبيقــي  للتعليــم  العامــة  الهيئــة  دأبــت 
مبانيهــا  واســتحداث  تطويــر  علــى  والتدريــب 
ومنشــآتها ســواء فــي الكليــات أو املعاهــد أو مبنــى 
ديوانهــا العــام، كمــا لــم تغفــل الهيئــة عــن أهمية 
اجلانــب الترفيهــي ملنتســبيها، لــذا اهتمــت كذلــك 
ــك  ــح بذل ــة، لتصب ــة والترويحي ــآت الرياضي باملنش
ــه  ــا يحتاج ــم كل م ــاً يض ــاً جمي ــاً معماري صرح
الطالــب وأعضــاء هيئــة التدريــس والتدريــب وجميــع 
العاملــن فيهــا ويوفــر كل االحتياجــات التعليميــة 
والتدريبيــة والفنيــة الازمــة، ويعــود الفضــل بذلــك 
إلــى تضافــر اجلهــود بــن إدارات الهيئة والتســهيات 
التــي تقدمهــا اجلهــات احلكوميــة املعنيــة فــي 

ــة. ــراءات املطلوب األج
ــادة  ــى زي ــك إل ــن وراء ذل ــة م ــت الهيئ ــد هدف وق
ومعاهدهــا  لكلياتهــا  االســتيعابية  الطاقــة 
ومبانيهــا لتوفيــر فــرص التعليــم والتدريــب جلميــع 
ملرافقهــا  اجلغرافــي  التوزيــع  وتنــوع  املقبولــن 
ــار  ــي إط ــت ف ــات الكوي ــف محافظ ــمل مختل ليش

خطــة الامركزيــة التــي تتبعهــا.

ــدة وتوســعة  ــي اجلدي ــم املبان ــرة تصمي وخــال فت
القائمــة منهــا، مت تقــدمي دراســة تفصيليــة حلاجــات 
كل جهــة مــن قاعــات ومختبــرات وورش فنيــة 
ــة  ــة التعليمي ــه احلاج ــا تقتضي ــب م ــة حس تدريبي
ــر،  ــا العص ــي يتطلبه ــات الت ــدث املواصف ــق أح ووف
آخذيــن بعــن االعتــرا فصــل الطــاب عــن الطالبــات 
النهــج الــذي تســير عليــه الهيئــة منــذ إنشــائها، 
ــات  ــرى للبن ــن وأخ ــة للبن ــي منفصل ــاك مبان فهن
وكذلــك األمــر بالنســبة ملواقــف الســيارات وغيرهــا 

مــن املرافــق.

واملعاهــد، فقــد ســعت الهيئــة ألن تكــون لهــا 
ــال  ــن خ ــا م ــز له ــف ممي ــا وتعري ــة به ــة خاص هوي
تقــارب ألوانهــا وطريقــة توزيعهــا فــي املناطــق، كما 
ــي  ــك املبان ــة تل ــن مطابق ــد م ــى التأك ــت عل حرص
لشــروط األمــن والســامة كوجــود أنظمــة خاصــة 
ــاء  ــوة اإلطف ــن ق ــدة م ــات معتم ــك ومخطط بذب
ــوارئ  ــارج الط ــواب ومخ ــود أب ــة ووج ــام والبلدي الع

ــور. ــن األم ــا م وغيره
املشــاريع  وتنفيــذ  بنــاء  عجلــة  واســتمرت 
اإلنشــائية للهيئــة بالــدوران دون توقــف، فقــد مت 
تصميــم عــدة مبانــي ذكيــة فــي منطقــة الشــويخ 
ــر  ــتوعب أكث ــذي يس ــة ال ــام الهيئ ــوان ع ــا دي أبرزه
ــائل  ــدث الوس ــتخدمون أح ــف يس ــن 2000 موظ م
التقنيــة اإلداريــة وتكنولوجيــا املعلومــات باإلضافــة 
إلــى التحكــم اآللــي بجميــع املقومــات اخلدماتيــة، 
ــزة  ــب مجه ــاً مبكات ــن 17 طابق ــى م ــف املبن وبتأل
زيــادة  فــي  للمســاعدة  مســتوى  أعلــى  علــى 
ــر  ــب توفي ــى جان ــن إل ــة للموظف ــة اإلنتاجي الطاق
مواقــف كافيــة للســيارات ومداخــل خاصــة لكبــار 

ــم. ــى خصوصيته ــاً عل ــئولن حفاظ املس

ــات  ــة الدراس ــعة كلي ــة بتوس ــت الهيئ ــد قام وق
ــمل  ــة لتش ــوم الصحي ــة العل ــة وكلي التكنولوجي
قاعــات ومختبــرات وورش تســتوعب الزيــادة الطابية 
وأماكــن لــإدارة وأخــرى لألنشــطة االجتماعيــة 
والرياضية.كمــا عملــت علــى إنشــاء مبانــي مجهــزة 
بأحــدث التقنيــات واملرافــق اخملتلفــة فــي محافظــات 
الكوبــت منهــا كليــة التمريــض فــي منطقــة 
ــات(،  ــة )بن ــوم الصحي ــة العل ــوار كلي ــويخ بج الش
ــي  ــزء الغرب ــي اجل ــع ف ــذي يق ــي ال ــد الصناع واملعه
ــوالً  ــم فص ــويخ وض ــي الش ــة ف ــع الهيئ ــن مجم م

دراســة ومختبــرات مجهــزة لطلبــة النعهــد للعمل 
ــة. ــاالت الصناعي ــي اجمل ف

ومــن املعاهــد التــي مت بنــائ مبنــى خالــص لهــا هو 
معهــد التدريــب اإلنشــائي الــذي يقــع فــي منطقــة 
جنــوب الصباحبــة ويتمتــع بســعة مكانيــة كافيــة 
للمكاتــب والفصــول الدراســية ومواقف الســيارات.

وإجنــاز  تنفيــذ  فــي  قدمــاً  الهيئــة  ومضــت 
مشــاريعها اإلنشــائية اخلاصــة بكلياتهــا ومعاهدها 
التكنولوجــي  للتطــور  مواكبــة  تكــون  بحيــث 
والتعليمــي احلديــث، فقامــت بنقــل كليتــي التربيــة 
إلــى مجمــع  التجاريــة  والدراســات  األساســية 
ــي  ــه حوال ــاحة مباني ــغ مس ــذي تبل ــة وال العارضي
ــع  ــتيعابية تتس ــة إس ــع بطاق ــر مرب ــف مت 700 أل
ــع  ــر جمي ــة ويوف ــب وطالب ــف طال ــارب 25 أل ــا يق مل
اخلدمــات الطابــة التــي تُرغــب الطلبــة فــي البقــاء 

ــة . بالكلي
ــم تكــن هــذه اخلطــوة ســهلة، فقــد  ــع ل وبالطب
واجهــت إدارة الهيئــة بعــض الصعوبــات والعقبــات 
ــاريع  ــك املش ــتام تل ــرعة اس ــى س ــرت عل ــي أث الت

ــاح  ــا والنج ــب عليه ــد مت التغل ــن وهلل احلم ولك
فــي جتاوزهــا.

ــم  ــبة لتصامي ــا بالنس أم
الكليــات  مبانــي 
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منطقــة  فــي  التكنولوجــي  اجملمــع  يشــتمل 
جميــع  تخــدم  عديــدة  مرافــق  علــى  الشــويخ 
منتســبي الهيئــة منهــا املســرح اجلديــد الــذي 
ــدث  ــزوداً بأح ــخص م ــارب 1500 ش ــا يق ــع مل يتس
تقنيــات الصــوت واإلضــاءة مــع األخــذ بعــن االعتبــار 
اســتخدامع فــي املناســبات الرســمية الكبــرى 
ــث  ــه حي ــا مداخل ــع به ــي تتمت ــة الت للخصوصي
أنهــا علــى اتصــال مباشــر مــع مواقــف الســيارات 
املصنفــة طبقــاً ملراكــز املدعويــن، هــذا إلــى جانــب 
ــد عــن 1500  املســجد الــذي ُصمــم ليتســع ملــا يزي
ــة  ــاحات خارجي ــى وبس ــاء املغط ــي الفن ــخص ف ش

ــل. ــي الداخ ــن ف ــدد املصل ــف ع ــتوعب ضع تس
وحرصــاً مــن إدارة الهيئــة علــى توفيــر كافــة 
ــتاد  ــاء اس ــد مت بن ــع فق ــي اجملم ــة ف ــات اخملتلف اخلدم
وفقــاً  رياضيــة  منشــآت  ومجموعــة  رياضــي 
فمدرجــات  األوملبيــة،  القياســية  للمواصفــات 
االســتاد الرياضــي تتســع لـــ 8000 متفــرج مــع 50 
ــزوار، ويحيطــه مواقــف  ــار ال مقعــد مخصــص لكب
مــن  ويحــده  ســيارة   3000 لـــ  تتســع  ســيارات 
ــب  ــم ماع ــي يض ــع رياض ــي مجم ــمال الغرب الش
ــاً  ــرة ومســبحاً أوملبيــاً ونادي تنــس وكــرة ســلة وطائ
ــاالت  ــى ص ــًة إل ــكواش، إضاف ــة لاس ــاً وصال رياضي
مغطــاة مجهــزة بأحــدث التقنيــات علــى مســتوى 
ــي  ــن ف ــن اجلنس ــل ب ــاة الفص ــع مراع ــم م العال
جميــع املرافــق، ويخــدم هــذا الصــرح الرياضــي 
جميــع طــاب الكليــات واملعاهــد وأعضــاء الهيئــة 

التدريســية والتدريبيــة والهيئــة اإلداريــة.
ــي  ــم ف ــي الضخ ــع التكنولوج ــذا اجملم ــون ه وك
ــارج  ــل ومخ ــع بـــ 6 مداخ ــويخ يتمت ــة الش منطق
تربطــه مبعظــم مناطــق الكويــت منهــا مــا يتصــل 
ــي وشــارع اجلهــراء وجمــال  بشــارع اجلاحــظ والغزال
عبدالناصــر، فقــد ســاهم ذلــك بشــكل كبيــر فــي 

ــة. ــات املروري ــام واالختناق ــن اإلزدح ــل م التقلي

ــاريع  ــر مش ــد أكب ــو أح ــع ه ــذا اجملم ــر ه ويعتب
ــة إلدارة  ــرات دائم ــة مق ــى إقام ــدف إل ــة ويه الهيئ
واالجتماعيــة  التعليميــة  ولألنشــطة  الهيئــة 

وخلدمــة الطلبــة والطالبــات.

ُصممت مبانيها لتقدم جميع وسائل التعليم 
الحديثة التي تدعم العمل التعليمي.

مشاريع في طور التنفيذ ويتم العمل عليها
في مناطق )صباح األحمد/جابر األحمد/ الجهراء( 

أواًل: منطقة صباح األحمد:

ــة 	  ــي املنطق ــة ف ــات التطبيقي ــروع للكلي ف
وبســعة  مربــع  متــر   217,321 مبســاحة 
مكانيــة ملــا يقــارب 5000 طالــب وطالبــة 
)كليــة الدراســات التجاريــة وكليــة الدراســات 

التكنولوجيــة(.
فــروع للمعاهــد التدريبيــة فــي املنطقــة 	 

مبســاحة 235,771 متــر مربــع وبســعة مكانية 
ــة. ــب وطالب ــارب 3200 طال ــا يق مل

ثانيا:ً منطقة جابر األحمد 

فــروع للمعاهــد التدريبيــة فــي املنطقــة 	 
مبســاحة 260,511 متــر مربــع وســعة مكانيــة 

ــة. ــب وطالب ــارب 4000 طال ــا يق مل
فــرع ملعهــد التدريــب املهنــي )بنــن( مبســاحة 	 

65,639 متــر مربــع وبســعة مكانيــة ملــا يقارب 
1000 طالــب.

ثالثًا: محافظة الجهراء

مجمــع تكنولوجــي جتــاري صحــي تربــوي فــي 	 
ــاحة 660,000  ــون مبس ــة العي ــوب منطق جن
متــر مربــع وبســعة مكانيــة ملــا يقــارب 
15,000 طالــب وطالبــة )كليــة الدراســات 
التكنولوجيــة، كليــة الدراســات التجاريــة، 
كليــة التربيــة األساســية، كليــة العلــوم 

الصحيــة، كليــة التمريــض(.
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التطبيقــي  للتعليــم  العامــة  الهيئــة  مســيرة 
والتدريــب لــم تكــن مفروشــة بالــورد كمــا يظــن البعــض 
فالتحديــات التــي واجهتهــا كبيــرة ومتعــددة منــذ اليــوم 
ــت  ــث كان ــائها، حي ــوم إنش ــه مرس ــدر في ــذي ص األول ال
ــات مشــتتة  ــع كيان ــات التحــدي والنجــاح مــع جتمي بداي

ــدة.   ــة واح ــت مظل ــدة وزارات حت ــع ع تتب
ــا  ــا بقطاعيه ــق طريقه ــة ش ــتطاعت الهيئ ــد اس لق
التطبيقــي والتدريبــي إلــى ســوق العمــل الكويتــي مــن 
ــات  ــن التخصص ــد م ــة بالعدي ــة املدرب ــة الوطني العمال
ــر  ــن األول واألكب ــت احلاض ــى أصبح ــة حت ــة واملهني الفني
العامــة  الثانويــة  خريجــي  مــن  الكويــت  لطلبــة 
ــل  ــل العم ــب فض ــكل طال ــن ل ــاذ األم ــطة وامل واملتوس

ــي.  ــي والتطبيق ــاع املهن بالقط
ــات  ــي وحتدي ــن املاض ــر م ــة أكب ــات الهيئ ــوم حتدي الي
املســتقبل أكبــر بكثيــر مــن احلاضــر، ولكــن أبنائهــا 
ــذا  ــن ه ــوا ع ــم يتخل ــة ول ــلموا الراي ــم يس ــن ل اخمللص
الكيــان إلدراكهــم لــدوره الريــادي فــي منظومــة التعليــم 
ــة  ــق رؤي ــو حتقي ــري نح ــال البش ــي رأس امل ــتثمار ف واالس

ــة.  ــة املتعاقب ــل احلكوم ــج عم ــت 2035 وبرام الكوي
ــل  ــة مــن قب ــي حتظــى بهــا الهيئ ــة الكرميــة الت الرعاي
ــمو  ــاح وس ــد الصب ــواف األحم ــيخ ن ــر الش ــمو األمي س
ولــي العهــد الشــيخ مشــعل األحمــد الصبــاح واحلكومة 
ــم  ــة ل ــة الهيئ ــخي مليزاني ــم س ــن دع ــه م ــا يقابل وم
ــم  ــة التعلي ــي أهمي ــادة ف ــان القي ــوال إمي ــون ل ــن لتك تك
التطبيقــي والتدريــب ولــدوره احليــوي فــي البنــاء والتنمية. 
ــة  ــات الهيئ ــا قطاع ــت به ــي قام ــرة الت ــاعي اخلي املس
شــهادة علــى معــدل النمــو الــذي تشــهده كليــات 
ــة  ــداد الطلب ــتوى أع ــى مس ــس عل ــة لي ــد الهيئ ومعاه
والطالبــات الــذي جتــاوز اخلمســن ألــف، ولكــن فــي تنافس 
أقســامها العلميــة علــى التميــز واجلــودة باحلصــول علــى 
االعتمــادات األكادمييــة مــن مختلــف املؤسســات العامليــة 
وفــي تنــوع مخرجاتهــا وحتديثهــا ومواكبتهــا الحتياجــات 

ــة اخلــاص والعــام. ســوق العمــل فــي قطاعي

ــد  ــات واملعاه ــاع الكلي ــة بقط ــة متمثل ــا إن الهيئ كم
ــر  ــع الكثي ــة م ــراكات التعليمي ــد الش ــى عق ــت عل عمل
مــن قطاعــات الدولــة والقطــاع اخلــاص لضمــان حصــول 
ــت  ــا، فكان ــبة خلريجيه ــف املناس ــى الوظائ ــا عل طلبته
ســباقه فــي ذلــك علــى املؤسســات التعليميــة فــي دولــة 

ــت. الكوي
خريجــي الهيئــة جتدهــم اليــوم يشــغلون العديــد مــن 
ــاري  ــي والتج ــي والصح ــاع النفط ــي القط ــف ف الوظائ
والصناعــي واإلداري وفــي الــوزارات والهيئــات التابعــة لهــا 

وهــم أحــد أهــم ركائزهــا.
ــم يقتصــر علــى مــد ســوق العمــل مــن  ــة ل دور الهيئ
اخلريجــن، بــل امتــد إلــى قطــاع الدولــة واملواطنــن 
ــي  ــدم ملوظف ــة تق ــب متكامل ــة تدري ــال منظوم ــن خ م
ــة  ــج تعليمي ــم، وبرام ــن الهيث ــز أب ــا مرك ــة يقوده الدول
وتدريبيــة لألفــراد تقدمهــا عمــادة خدمــة اجملتمــع، ناهيــك 
ــة  ــطة الثقافي ــة واألنش ــدوات العلمي ــرات والن ــن املؤمت ع
ــة.  ــد الهيئ ــات ومعاه ــا كلي ــي تقيمه ــة الت واالجتماعي
ــن  ــت م ــدي جعل ــن التح ــة م ــيرة الناجح ــذه املس ه
ــه  ــًا بذات ــان منفص ــون كي ــى أن يك ــادرًا عل ــاع ق كل قط
ــق  ــن اســتطاعوا حتقي ــه الذي ــى قــدرات أبنائ معتمــًدا عل

ــاع . ــة كل قط ــق رؤي ــي حتقي ــة ف ــازات نوعي إجن
هــذه الشــموع األربعــن شــارك فــي أنارتهــا كل مخلص 
ــل  ــن ترج ــم م ــع ومنه ــن كل موق ــة وم ــاء الهيئ ــن أبن م
ــر  ــاه اهلل واخلي ــن توف ــم م ــان ومنه ــل الفرس ــا ترج عنه
بــكل أبنائهــا الذيــن ينتمــون لهــذا الكيــان وينشــدون لــه 
مســتقبل أفضــل مشــرق مــن كــوادر تدريســية، وتدريبية، 

وإداريــة، وفنيــة.
ــة  ــي األول الهيئ ــعيد لبيت ــاد س ــد مي ــام عي ــي اخلت ف

ــب. ــي والتدري ــم التطبيق ــة للتعلي العام

ودمتم ساملن

شمعة من عمر التطبيقي مليئة بالتحدياتشمعة من عمر التطبيقي مليئة بالتحديات
 واآلمال واآلمال 

  أ.د. فيصل علي الشريفي
عضو هيئة تدريس

 بكلية العلوم الصحية 
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التطبيقي ..
 الطريق نحو آفاق المستقبل المشرق

بقلـم:
أ. وداد المضف

مدير المعهد العالي للخدمات اإلدارية

العامــة للتعليــم النطبيقــي  حتتفــل الهيئــة 

والتدريــب بذكــرى مــرور 40 عامــاً علــى إنشــاءها، هــذا 

الصــرح  التعليمــي العظيــم، الــذي يعــد مفخــرة لنا 

جميعـــاً اذ أصبــح أحــد قطاعــات الدولــة الرئيســية 

التي تســهم إسهامــــا فعــــاالً وايجابياً في حتقيـــق 

أهــداف

تأسســت  فقــد  لوطننــا.  الشــاملة  التنميــة   

الهيئــة فــي عــام 1982م، وباتــت تشــرف علــى خطط 

جميــع الكليــات واملعاهــد الفنيــة والتطبيقيــة 

ــل  ــوق العم ــد س ــى تزوي ــا عل ــاً منه ــة؛ حرص واملهني

الوطنيــة  والعمالــة  الفنيــة  بالكــوادر  الكويتــي 

املؤهلــة مــن البنــن والبنــات مبســتويات عاليــة 

ــع  ــدم جمي ــبة تخ ــة مناس ــهادات تعليمي ــق ش وف

احتياجــات قطاعــات الدولــة.

ــرية  ــوارد البش ــة امل ــى تنمي ــاً إل ــعى دوم ــي تس ه

ــة  ــن العمال ــه م ــا يحتاج ــل مب ــوق العم ــة س وتغذي

ــرات  ــارات واخلب ــابهم امله ــال إكس ــن خ ــة م الوطني

احلديثــة  التطــورات  ملواكبــة  يحتاجونهــا  التــي 

ــن  ــي القطاع ــة ف ــى إنتاجي ــق أقص ــل حتقي ــن أج م

احلكـــومي واخلـــاص مبــا يتماشــى مــع خطــة التنمية 

ــت. ــة الكوي ــتدامة لدول املس

ولقــد ارتبطــت “التطبيقــي” بــكل مــا مــن شــأنه 

رقــي اجملتمــع وخدمتــه وتطويــره نحــو آفاق املســتقبل

املشــرق ذلــك أنــه إضافــة إلــى مــا يقدمــه قطــاع 

التعليــم التطبيقــي بكافــة كلياتــه اخلمــس وقطــاع 

التدريــب.

مبعاهــدة املتعــددة ودوراتــه اخلاصــة اخملتلفــة التــي 

تســهم إســهاما فعــاال فــي جميــع مجــاالت احليــاة

ــن  ــن خريج ــل م ــوق العم ــات س ــي احتياج وتلب

وخريجــات كويتيــن يتمتعــون باخلبــرة والكفــاءة

العالية.

ــي  ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام ــالة الهيئ إن رس

والتدريــب هــي الســعي فــي التطويــر املســتمر 

لبرامــج ومناهــج التدريــب التــي تتركــز فــي حتقيــق 

أهــداف احملــاور األساســية مــن اســتراتيجية التنميــة 

ــي  ــان الكويت ــاء االنس ــه بن ــى رأس ــت وعل ــي الكوي ف

علــى  تعينــه  التــي  الوســائل  مختلــف  وتوفيــر 

ــة. ــة احلديث ــر العومل ــورات عص ــة تط مواكب

ــت،  ــة التكوي ــى عملي ــة عل ــت الهيئ ــا حرص كم

ــون  ــي ليك ــباب الكويت ــداد الش ــي إع ــا ف ــًة منه رغب

ــر  ــاء وتطوي ــي بن ــه ف ــد علي ــذي يُعتم ــد ال ــل الغ أم

الوطــن، كمــا أســمهمت فــي إبــراز العمالــة الوطنية 

ملســتويات العمالــة الوســطى الفنيــة واملهنيــة التي 

حتتاجهــا البــاد لتصبــح منافســة للعمالــة الوافــدة 

فــي كثيــر مــن مجــاالت اإلنتــاج واخلدمــات.

إن هــذه الذكــرى الغاليــة علــى قلوبنــا جميعــاً تعد 

حافــزاً قويــاً ملزيــد مــن التميــز فــي العمــل واإلخــاص 

ــه فــي إعــداد  ــوا إلي فــي العطــاء لتحقيــق مــا نصب

البــاد  مســتقبل  لرســم  وتخريجهــم  األجيــال 

ــرق. املش
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مسيرة عمل وعطاء..

تســعى الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريب 
ــي  ــر ف ــي األكب ــي واألكادمي ــرح التعليم ــر الص ــي تعتب الت
الكويــت إلــى حتقيــق رســالتها التــي أنشــئت مــن اجلهــا  
ــل أربعــن عامــا -  ــذ إنشــائها فــي عــام 1982 – أي قب من
بتوفيــر قــوة العمــل الفنيــة الوطنيــة امللبيــة ملتطلبــات 
ــول  ــل التح ــي ظ ــة ف ــاً خاص ــاً ونوع ــل كم ــوق العم س
الســريع فــي األســواق واملتطلبــات الكبيــرة مــن العمالــة 
الفنيــة املاهــرة فــي قطاعــات الدولــة احلكوميــة واخلاصة، 
وذلــك مــن خــال سياســة القبــول لديهــا والتــي تســاهم 
ــوالت  ــل التح ــي ظ ــت 2035 ف ــة الكوي ــق رؤي ــي حتقي ف
الرقميــة فــي مختلــف القطاعــات، والتركيز علــى اقتصاد 
املعرفــة وتطويــر الصناعــات وتنميــة املشــاريع الصغيــرة 
واملتوســطة التــي تشــمل توفيــر فــرص وظيفيــة متنوعة 
فــي كافــة اجملــاالت الفنيــة واإلداريــة والصحيــة واملهنيــة، 
حيــث حرصــت الهيئــة كل احلــرص علــى أن تصبــح ضمــن 
مصــاف املؤسســات التعليميــة املتطــورة مبجــال تطويــر 
ــة واحلصــول علــى  ــة والفني البرامــج واملناهــج التطبيقي
ــي  ــل ف ــل املتواص ــك العم ــة، كذل ــادات األكادميي االعتم
ــة  ــادة الطاق ــاريع لزي ــدة واملش ــاءات اجلدي ــاالت اإلنش مج
ــرص  ــر ف ــة توفي ــد بغي ــات واملعاه ــتيعابية للكلي االس
ــات  ــر املتطلب ــك توفي ــة مــن جهــة وكذل دراســية للطلب
الهامــة مــن العمالــة جلهــات العمــل اخملتلفــة فــي البــاد.

يتيــح  املهنــي  والتدريــب  التطبيقــي  التعليــم  إن 
للطــاب اكتســاب خبــرة عمليــة فــي املســار الوظيفــي 
الــذي اختــاروه قبــل التخــرج، كمــا تلعــب فــرص التعلــم 
التطبيقــي واملهنــي دورًا مهًمــا فــي تنميــة املهــارات 
ــر  ــة التطوي ــص أهمي ــن تلخي ــف ميك ــة التوظي وإمكاني

ــة  ــة النظري ــن املعرف ــرق ب ــر بالف ــد كبي ــى ح ــي إل املهن
ــذه  ــون ه ــن ينه ــاب الذي ــارات العملية للط ــل امله مقاب
البرامــج التطبيقيــة والتدريبيــة وإمكانهــم البــدء علــى 
الفــور فــي املســار الوظيفــي الــذي اختــاروه بثقــة تامــة 
خاصــة فــي ظــل االحــال الوظيفــي وحاجــة القطاعــات 
الــى موظفــن ميلكــون املهــارات الفنيــة الازمــة ملتطلبات 
ــم  ــة التعلي ــي بيئ ــاب ف ــبة للط ــا بالنس ــال، أم األعم
التطبيقــي والتدريــب املهنــي فهــم يقضــون ســاعات فــي 
ورش العمــل العمليــة واخملتبــرات كل أســبوع فــي تعلــم 
املهــارات العمليــة املتعلقــة باجملــال الــذي يختارونــه  ممــا 
ــل  ــرص العم ــاف ف ــي استكش ــول ف ــا أط ــم وقًت مينحه
ــن  ــتقبلية م ــم املس ــم لوظائفه ــي تعده ــة الت الفعلي
ــن  ــر م ــظ أن كثي ــا ناح ــي، وهن ــب امليدان ــال التدري خ
قطاعــات العمــل ال تهتــم بقــدرة العامــل علــى البحــث 
ــارات  ــك امله ــوادر متل ــى ك ــة ال ــم بحاج ــا ه ــري إمن النظ
الازمــة لتحقيــق أهــداف املنشــأة باإلضافــة إلــى التعلــم 

ــغيلية. ــزة التش ــة واألجه ــى األنظم ــي عل العمل
ونحــن بكليــة الدراســات التجاريــة أحــد روافــد الهيئــة 
ــي  ــة ف ــة املتمثل ــداف الهيئ ــزام بأه ــى االلت ــرص عل نح
ــل  ــا يكف ــة مب ــة الوطني ــوى العامل ــة الق ــر وتنمي توفي
مواجهــة القصــور فــي القــوى العاملــة الفنيــة الوطنيــة 
ــي  ــة ف ــة املطلوب ــن العمال ــا م ــاد بحاجته ــد الب وتزوي
ــد  ــة لس ــتويات الازم ــداد واملس ــات واألع ــاالت والنوعي اجمل
ــن  ــه م ــا تقدم ــق م ــن طري ــل ع ــوق العم ــات س احتياج
ــتجابة  ــق االس ــة وحتق ــدرات الطلب ــع ق ــاءم م ــج تت برام

ــع. ــات اجملتم ــة حلاج الوظيفي

عميد كلية الدراسات التجارية
أ.د.أحمد الحنيان

هيئة التطبيقي
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 نفتخــر مبــرور أربعــون عامــاً علــى إنشــاء 
ــى مســتوى  ــر جهــاز تعليمــي تدريبــي عل أكب
خاللهــا  قدمــت  عامــاً  أربعــون   … املنطقــة 
التطبيقــي  للتعليــم  العامــة  الهيئــة 
والتدريــب أكثــر مــن ١٤٠ ألــف خريــج وخريجــه 
خملتلــف جهــات ســوق العمــل الكويتــي … 
ولعــل املتتبــع خلــط زمــان لهيئــة يــدرك مــدى 
ــن  ــه م ــا متتلك ــي م ــهدته ف ــذي ش ــور ال التط
تعليميــة  وتســهيالت  ومبانــي  إنشــاءات 
وتدريبيــة جعلتهــا قــادرة علــى اســتيعاب 
ــة ٥٠٪ مــن مخرجــات النظــام التعليمــي  قراب
ــل  ــا جتاه ــرة، وال ميكنن ــنوات األخي ــالل الس خ
الكــم الكبيــر والهائــل مــن التخصصــات 
والتــي جعلتنــا متميزيــن مقارنــة باجلهــات 
التعليميــة والتدريبيــة ، بــل أننــا نعتبــر الرافــد 
الوحيــد علــى مســتوى الكويــت للعديــد مــن 
التخصصــات، ونفتخــر بــأن هنــاك العديــد من 
أبنــاء الهيئــة ممــن تقلــدوا ويتقلــدون مناصــب 
ــوق  ــات س ــف جه ــي مختل ــاً ف ــة حالي قيادي
ــر  ــن توفي ــة م ــت الهيئ ــراً متكن ــل، ومؤخ العم
محاكيــات تعتبــر مــن العالمــات البــارزة علــى 

ــة. ــتوى املنطق مس
التطــور          لعــل هــذه اإلجنــازات وهــذا 
ــا  ــان حكومتن ــوال إمي ــا ل ــا ليتحقق ــم يكون ل
الثاقبــة  والرؤيــة  الهيئــة  بــدور  الرشــيدة  

للقيــادات التــي تولــت إدارتهــا التــي لــم تقــف 
مكتوفــة األيــدي مقابــل الزيــادات فــي األعــداد 
التعليمــي،  النظــام  خملرجــات  املســتقبلية 
فالتخطيــط الســليم هــو الســمة البــارزة 
ــتقبالً،  ــتميزها مس ــة وس ــزت الهيئ ــي مي الت
ولــن  ندخــر جهودنــا كعاملــن فــي الهيئــة من 
أجــل االســتمرار فــي حتقيــق رؤيتهــا ورســالتها  
فــي ســبيل خدمــة اجملتمــع الكويتــي، ختاماً إن 
طموحنــا ال يقــف ومــا نحتاجــه هــو بالفعــل 
وتســهيالت  وماديــة  بشــرية  مــوارد  توفيــر 
تعليميــة وتدريبيــة متكننــا مــن تقــدمي عمليــة 
تعليميــة تدريبيــة تلبــي طموحــات ســوق 
ــة  ــة للدول ــط االمنائي ــوء اخلط ــي ض ــل ف العم
مــن أجــل حتقيــق رؤيــة الكويــت ٢٠٣٥ والراميــة 
إلــى حتويــل الكويــت ملركــز مالــي وجتــاري، 
لنــا مبــا قدمنــا وهنيئــا للكويــت  فهنيئــاً 
بامتالكهــا أكبــر جهــاز تعليمــي تدريبــي علــى 

ــة. ــتوى املنطق مس

 التطبيقي تحديات 
وإنجازات مستمرة..

الكابتن منذر الكندري
عضو هيئة تدريب بالمعهد العالي

 لالتصاالت والمالحة
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للتعليــم  العامــة  الهيئــة  تعيــش 

ــام احتفــاالت  ــب هــذه األي التطبيقــي والتدري

ــي هــذه  ــى إنشــائها، وتأت الذكــرى الـــ 40 عل

الذكــرى لتحقيــق الهيئــة املزيــد مــن الرقــي 

والتقــدم، والتــي يشــهد لهــا اجلميــع البعيــد 

منهــم قبــل القريــب بالقفــزات العديــدة 

كانــت  تربويــة  املســتويات،  جميــع  علــى 

أواجتماعيــة أو اقتصــادي و غيرهــا.

ويســتذكر جميــع منتســبي الهيئــة هــذه 

اإلجنــازات العظيمــة التــي حققتهــا عبــر 

الســنني، ومــامت بذلــه مــن أجــل املضــي 

ــة  ــة واملهني ــة والتطبيقي ــيرة التعليمي باملس

إلــى  زاهــر  حاضــر  منطلــق  مــن  قدمــاً 

مســتقبل مشــرق مبعانــي ومكاســب الكفاح 

ــاالت. ــتى اجمل ــي ش ف

ــل  ــر أو يتجاه ــد أن ينك ــتطيع أي أح واليس

الهيئــة  أجنزتهــا  التــي  الهائلــة  الطفــرة 

ــع  ــى اآلن بجمي ــة حت ــا التاريخي ــذ بداياته من

القــاده الــذي كان لهــم دور فعــال خــال هــذه 

ــازات. ــورات واإلجن التط

ولقــد اســتطاعت الهيئــة العامــة للتعليم 

التطبيقــي والتدريــب أن تتقــدم بخطــوات 

ــا كان  ــاً م ــها، ودائم ــاء نفس ــي بن ــة ف واثق

ــن  ــدف م ــي واله ــور األساس ــو احمل ــب ه الطال

ــا ــدي أبنائه ــة، فبأي ــة التنمي عملي

وســواعدهم يتحقــق اإلجنــاز املشــهود وهــم 

أيضــاً الذيــن يجنــون الثمــار بعــد ذلــك.

وقــد متكنــت الهيئــة العامــة للتعليــم 

التطبيقــي والتدريــب مــن النهــوض باإلنســان 

وبنــاء مواطــن صــال صالــح القــادر علــى 

البــذل والعطــاء فكانــت النهضــة التعليميــة 

ــم ــن أه ــة م ــة والتطبيقي ــة واملهني والثقافي

معطياتهــا، فامتــدت جــذور هذه املؤسســة 

لتشــمل اجلميــع بــا اســتثناء. وقــد أصبحــت 

ــة  املنجــزات الضخمــة التــي حققتهــا الهيئ

فــي مختلــف مياديــن التنميــة البشــرية 

الشــاملة محــل اهتمــام اجملتمــع وجتربــة 

وعطــاء  جهــود  بفضــل  رائــدة  منوذجيــة 

ــن. ــذا الوط ــاء ه ــي بن ــة ف ــادات اخمللص القي

بقـلم:
الدكتور/ أحمد الكندري
كلية التربية األساسية
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