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المعلم.. أساس نهضة األمم

المعلم.. أساس نهضة األمماالفتتـاحية

الركائــز  أحــد  هــو  املعلــم 
ــات  ــاء اجملتمع ــي بن ــية ف األساس
مســيرته  فخــال  وتطورهــا،  
معظــم  يقضــي  العمليــة 
وقتــه برفقــة نــواة املســتقبل 
بنــاء  فــي  األســاس  وحجــر 
الــدول واحلضــارات وهــم الطلبــة 
والطالبــات. وال يخفــى علــى أحــد 
أن طبيعــة عمــل املعلــم ليســت 
ــا  ــا م ــال فيه ــو ين ــهلة فه بس
ينــال مــن جهــد وتعــب مــن خال 
التحضيــر املتواصــل للمناهــج 
والبرامــج الدراســية باإلضافــة 
ــاء  ــي إلق ــي ف ــده اليوم ــى جه إل
دروس  ومتابعــة  احملاضــرات 
ــر  ــات. وال يقتص ــة والطالب الطلب
دوره فقــط فــي إيصــال املعلومات 
واخلبــرات إلــى الطلبــة، بــل تقــع 
ــر  ــؤوليات أكب ــه مس ــى عاتق عل
ــانتدته  ــك، كمس ــن ذل ــر م بكثي
لــدور األســرة فــي اجلانــب التربوي 
يعلــم  فاجلميــع  واألخاقــي، 
خطــان  والتربيــة  العلــم  بــأن 
باجملتمعــات  يســيران  متوازيــان 
وإذا  املشــرق،  املســتقبل  إلــى 
انحنــى أحدهمــا عــن مســاره 
ســقط اآلخــر. فالعلــم ال ينتفــع 
بــه إذا لــم يقتــرن بالفضيلــة، 
اخليــر  إلــى  يهديــان  كاهمــا 
ــم. ــاة املظل ــق احلي ــران طري ويني

املعلــم احلقيقــي؟ مــن هــو 
املعلــم احلقيقــي هــو الــذي 
ــرى  ــهر لي ــب ويس ــد ويتع يجته
والطالبــات  الطلبــة  أبنائــه 
العــا،  الدرجــات  ينالــون 
واملراكــز الرفيعــة فــي الدولــة 
احلقيقــي  ،املعلــم  باســتحقاق 
هــو مــن يصنــع القــادة والعلمــاء 
الشــأن  أصحــاب  واملفكريــن 
العظيــم فــي مســتقبل البلــدان.
وحــرٌي بنــا أن نحتفــل بيــوم 
املعلــم مــن كل عــام فــي شــهر 
أكتوبــر، وهــو أقــل مــا ميكــن 
ــا  ــاء مل ــات وف ــه كلمس ــه ل تقدمي
ــبيل  ــي س ــاب ف ــن أتع ــه م قدم
ومســتقبل  الكويــت  نهضــة 
ــة  ــرة مجل ــن أس ــا. ونح أجياله
نبــارك  املســتقبل  صنــاع 
واألســاتذة  املعلمــن  جلميــع 
ــي  ــاص وتفان ــوا بإخ ــن عمل الذي
رســالتهم  إيصــال  أجــل  مــن 
الســامية إلــى األجيــال القادمــة 
ــد  ــر.. ق ــم بخي ــام وأنت ــكل ع … ف
ال توفــي الكلمــات حقكــم ولكــن 
القلــب،  مــن  لكــم  شــكراً   ..
ولكــن  نعــم  ثقيلــة،  األمانــة 
أهــاً  بأنكــم  مؤمنــون  نحــن 
ــا  ــع أيدين ــن نض ــا نح ــك. فه لذل
بهــذه  نصــل  لكــي  بأيدكــم 
األمانــة ألصحابهــا بأفضــل حلــة 
ولكــم منــا أطيــب األمنيــات..
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في لقاء لمجلة »صناع المستقبل« 

خريجو الهيئة لهم بصمات واضحة بقطاع الطيران المدني 

مع نائب المدير العام لشئون التخطيط والمشاريع 
والمتحدث الرسمي باإلدارة العامة للطيران المدني

المهندس سعد العتيبي :

تعتبــر الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب الرافــد 
األساســي والشــريك اإلســتراتيجي املهــم الــذي ميــد الوطــن 
ــة  ــة الوطني ــدي العامل ــن األي ــه م ــا يحتاج ــل مب ــوق العم وس
املدربــة واملؤهلــة بالعلــم واملعرفــة، وقــد أخــذت الهيئــة 
ــع  ــر وحتديــث مخرجاتهــا مــن خــال تنوي علــى عاتقهــا تطوي
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــج التدريبي ــية والبرام ــات الدراس التخصص
كلياتهــا ومعاهدهــا، وإميانــاً منهــا بأهميــة التعــاون املشــترك 
وتوطيــد العاقــات مــع مؤسســات الدولــة اخملتلفــة مــن أجــل 
تخريــج كــوارد تتوافــق ومتطلبــات ســوق العمــل، كان للهيئــة 
تعــاون مثمــر مــع إحــدى أهــم مؤسســات الدولــة وهــي اإلدارة 

ــي. العامــة للطيــران املدن
ــع  ــاء م ــا لق ــاون كان لن ــذا التع ــى ه ــوء عل ــليط الض  ولتس
ــر العــام لشــئون التخطيــط واملشــاريع واملتحــدث  نائــب املدي
ــعد  ــدس س ــي املهن ــران املدن ــة للطي ــاإلدارة العام ــمي ب الرس
العتيبــي ليحدثنــا عــن العاقــة الوطيــدة التــي جتمــع 

ــة .. ــات الدول ــوادر مبؤسس ــت الك ــة تكوي ــن وأهمي الطرف

 الشــك أن اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي كجهــة حكوميــة 
مختصــة ولهــا ســلطة تديــر وتشــغل مطــار الكويــت 
ــواء  ــة س ــة والتعليمي ــات األكادميي ــة باجله ــا عاق ــي له الدول
داخــل دولــة الكويــت أو خارجهــا، حيــث جتمعنــا عاقــة طيبــة 
ومتينــة ومســيرة طويلــة مــن التعــاون املشــترك مــع الهيئــة 
ــوادر  ــًة وأن الك ــب خاص ــي والتدري ــم التطبيق ــة للتعلي العام
ــع  ــل تتمت ــوق العم ــا بس ــا ونراه ــا به ــي متدن ــة ال التدريبي
ــى  ــير إل ــا أود أن أش ــل اإلدارة، وهن ــدم عم ــة تخ ــات عالي مبؤه
ــة  ــد الهيئ ــد معاه ــع أح ــا م ــذي يجمعن ــر ال ــاون الكبي التع
ــل  ــل تأهي ــن أج ــة م ــاالت واملاح ــي لاتص ــد العال ــو املعه وه
ــة  ــة اجلوي ــرج املراقب ــل بب ــاق للعم ــن لالتح ــة اخلريج الطلب
وقطــاع املاحــة اجلويــة باإلضافــة إلــى باقــي قطاعــات اإلدارة 

ــي. ــران املدن ــة للطي العام
اإلدارة 	  التــي حتتاجهــا  التخصصــات  أكثــر  مــا هــي 

املدنــي؟ للطيــران  العامــة 
تعتبــر اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي جهــة فنيــة حتتــاج إلــى 
كــوادر فنيــة للعمــل فيهــا وتخصصــات نــادرة بســوق العمــل 
لــذا يتــم التنســيق واالســتعانة بالتخصصــات مبجــال املاحــة 
اجلويــة التــي تقدمهــا معاهــد وكليــات الهيئــة منهــا مراقــب 
ــة،  ــات الدقيق ــن التخصص ــا م ــوي وغيره ــب اجل ــرادار واملراق ال
كمــا أننــا نعمــل علــى تدريــب الطلبــة فنيــاً  لالتحــاق الحقــاً 
بــاإلدارة مــن خــال العمــل املتواصــل مــع إدارة الهيئــة لفتــح 

قنــوات تعــاون جديــدة تخــدم الطرفــن.

التطبيقــي 	  للتعليــم  العامــة  الهيئــة  اســتطاعت 
إنشــائها  منــذ  املاضيــة  األعــوام  وخــال  والتدريــب 
ــل  ــوق العم ــع س ــة م ــدة ومتين ــات وطي ــي عاق أن تبن
العامــة  اإلدارة  مــع  التعــاون  ضمــن  وكان  الكويتــي، 
للطيــران املدنــي توفيــر مخرجــات تلبــي احتياجــات 
اإلدارة، كيــف تــرى طبيعــة هــذه العاقــة ومــاذا حققــت 

خــال الفتــرة الســابقة؟
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نعمل بجد ليتم افتتاح
مبنى المطار الجديد T2 بنوفمبر 2025

تربطنا عالقة وطيدة
بكليات ومعاهد »التطبيقي«

بعــد 	  الهيئــة  مخرجــات  مســتوى  وجــدمت  كيــف 
انخراطهــم بالعمــل بــاإلدارة العامــة للطيــران املدنــي؟

فــي الواقــع نحــن منتلــك برنامــج تدريبــي داخــل اإلدارة حلديثــي 
التخــرج بحيــث يكــون هنــاك تدريــب وتقييــم للطلبــة 
ــكر  ــبة أود أن أش ــذه املناس ــج، وبه ــات البرنام ــة مخرج ودراس
أســرة الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب علــى 
ــق  ــة وتوجيهــم نحــو الطري ــة بدعــم الطلب جهودهــم الدؤوب
ــن  ــي حتتض ــران املدن ــة للطي ــث أن اإلدارة العام ــح، حي الصحي
الكثيــر مــن خريجــي الهيئــة وتفتخــر بهــم فهــم جــزء مــن 
أســرة اإلدارة وكانــت لهــم بصمــة واضحة مبختلــف القطاعات 
منهــا قطــاع املشــاريع وقطــاع الســامة وقطــاع املاحــة، ومــا 
ــة  ــم الفني ــو قدراته ــم ه ــن غيره ــة ع ــات الهيئ ــز مخرج ميي
ومهاراتهــم العاليــة التــي تتناســب مــع ظــروف العمــل 
ــور  ــة التط ــى مواكب ــم عل ــى قدرته ــة إل ــة، باإلضاف الصعب

ــي. التكنولوج
ــا 	  ــي م ــور التكنولوج ــع التط ــة وم ــرة املقبل ــال الفت خ

ــي  ــاهم ف ــات تس ــن تخصص ــات اإلدارة م ــي احتياج ه
ــة؟ ــة املؤسس رفع

ال شــك أن مؤخــراً أصبحــت صناعــة الطيــران املدنــي صناعــة 
ــل  ــة  مث ــات الدولي ــن املنظم ــر م ــا الكثي ــة تتبعه متخصص
منظمــة الطيــران املدنــي الدولــي )إيــكاو( واحتــاد النقــل اجلــوي 
ــع  ــي ) ACI( فجمي ــارات العامل ــس املط ــك مجل ــا( وكذل )اإليات
ــل  ــدول لتأهي ــات لل ــي توصي ــة تعط ــات الدولي ــذه املنظم ه
وتدريــب الكــوادر حتــى يتــم تشــغيل املطــارات بطريقــة آمنــة 
ــا  ــيق م ــم التنس ــذا يت ــددة، ل ــراءات مح ــق إج ــليمة ووف وس
بــن دولــة الكويــت وهــذه املنظمــات لتأهيــل وتدريــب الكــوادر 

ــات  ــدة تخصص ــة لع ــة ماس ــوم بحاج ــن الي ــة، فنح الوطني
ــاد  ــوي واألرص ــل اجل ــران والنق ــامة الطي ــارات وس كإدارة املط
اجلويــة، حيــث أصبحــت هــذه التخصصــات علــم تســعى لــه 
الــدول كونــه يحقــق إيــرادات إضافيــة لهــا، ممــا حتــم علينــا 
أن نوســع مداركنــا وننطلــق مــن منطلــق أوســع لتحويــل إدارة 
ــي  ــاجت إضاف ــق ن ــتقلة حتق ــة مس ــى هيئ ــي إل ــران املدن الطي

يضــاف إلــى النــاجت القومــي للدولــة .
تســعى وزارات الدولــة ومؤسســاتها لتكويــت كوادرهــا 	 

مــن خــال جــذب الشــباب الكويتــي لهــا، مــا هــو 
ــأن؟ ــذا الش ــم به توجهك

نفتخــر أن لدينــا نســبة كبيــرة مــن الكــوادر الوطنيــة ونعتبــر 
ــا  ــن مب ــف الكويتي ــي توظي ــة ف ــات احلكومي ــى اجله ــن أعل م
يبلــغ نســبة %98 مــن العاملــن وممــا ال شــك أن هذه النســبة 

ــس  ــة رئي ــل برئاس ــل متواص ــود وعم ــة جه ــت نتيج أت
ــداهلل  ــي العب ــداهلل العل ــيخ عب ــي الش ــران املدن الطي

ــى برنامــج  ــا نعمــل عل ــاح، كمــا أنن الســالم الصب
جديــد مــع املكتــب اإلستشــاري العاملــي، نهــدف 

مــن خالــه إلــى تأهيــل قــادة املســتقبل 
ــد  ــركاب اجلدي ــى ال ــغيل مبن ــادة وتش لقي

T2 املتوقــع افتتاحــه فــي نوفمبــر 2025.

3صناع املستقبل - أكتوبر 2022 حــــوار العددحــــوار العدد

إعداد:
مريم الصراف
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تكنولوجيا كفاءة الطاقة .. 
برنامج يعزز الثقافة الترشيدية للطاقة في المجتمع ..

خريج البرنامج يمتلك خيارات وظيفية رحبة
في شتى قطاعات سوق العمل المختلفة.

استحداث » كفاءة الطاقة 
 أتى تماشيًا مع ركائز رؤية الكويت  2035 .

ــة ذات  ــي كلي ــة ه ــات التكنولوجي ــة الدراس كلي
طابــع أكادميــي فنــي، تدمــج فــي مناهجهــا املقــررات 
ــي  ــي ف ــي الفن ــب العمل ــة والتدري ــة العلمي النظري
ــة،  ــة احلديث ــات التكنولوجي ــن التخصص ــد م العدي
ــرق  ــي مش ــتقبل وظيف ــل مس ــا تكف ــي بدوره الت
ــم  ــة والعال ــاه الدول ــل اجت ــي ظ ــا، ف ــن به للملتحق

للعصــر الرقمــي. 
تضــم الكليــة عــدة أقســام وتخصصــات تتناســب 
واحتياجــات ســوق العمــل بقطاعيــة احلكومــي 
واخلــاص، ومنهــا قســم »تكنولوجيــا ميكانيــكا 
القــوى والتبريــد« وهــو أحــد األقســام العلميــة 
اخملتلفــة  الدولــة  التــي متــد قطاعــات  الفاعلــة 
بكفــاءات وطنيــة علــى مســتوى عــاٍل مــن التدريــب 
برنامجــن  حاليــاً  القســم  ويقــدم  والتأهليــل، 
علميــن همــا برنامــج »ميكانيــكا القــوى« وبرنامــج 
»التبريــد«، وكاهمــا معتمــد مــن مجلــس االعتمــاد 
للهندســة والتكنولوجيــا ABET ، مؤخــراً اعتمــد 
مجلــس إدارة الهيئــة برنامــج جديــد ليكــون ضمــن 
البرامــج التــي يقدمهــا القســم وهــو برنامــج 
ــا كفــاءة الطاقــة« وذلــك بعــد موافقــة  »تكنولوجي
ديــوان اخلدمــة املدنيــة وتأكيــد الكثيــر مــن اجلهــات 
حاجتهــا امللحــة خملرجــات هــذا البرنامــج، ممــا يخلــق 
فــرص وظيفيــة ويعــزز عمليــة إصــاح ســوق العمل. 

والتمكينيــة املعلنــة لتحقيــق  رأس مــال بشــري 
ــتدامة،  ــة مس ــة معيش ــي بيئ ــاهم ف ــي يس إبداع
كمــا أن البرنامــج متوافــق مــع أربــع أهــداف أطلقتها 
األمم املتحــدة فــي عــام 2015 بشــأن حتقيــق التنميــة 
ــاً  ــه هدف ــة ألهميت ــكل إضاف ــذا يش ــتدامة وه املس
ــاور  ــدة مح ــدم ع ــك يخ ــاً، وكذل ــاً وتخصص ونطاق
فــي اســتراتيجية وزارة الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة كونهــا اجلهــة املســئولة عــن تأمــن 

ــاد.  ــي الب ــة ف ــة الكهربائي الطاق

برنامــج  بهــا  يتمتــع  التــي  املميــزات  ومــن 
ــد  ــق عوائ ــو حتقي ــة« ه ــاءة الطاق ــا كف »تكنولوجي
ــي  ــع ف ــا جتتم ــة قلم ــة واجتماعي ــة وبيئي اقتصادي
يــؤدي االســتخدام  آخــر، حيــث  برنامــج علمــي 
الرشــيد للطاقــة إلــى تقليــل االســتهاك وبالتالــي 
احملافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة فــي البــاد وتقليــل 
الهــدر فــي امليزانيــة العامــة للدولــة مــن خــال دعــم 
ــاج  ــة اإلنت ــن تكلف ــاوز ال90% م ــذي جت ــة وال الطاق
وأضرارهــا  البيئيــة  االنبعاثــات  تقليــل  وكذلــك 

ــى  ــة عل ــاره اإليجابي ــى آث ــة إل ــاد، باإلضاف ــي الب ف
وزارة الكهربــاء واملــاء والطاقــة املتجــددة كونهــا 
ــن  ــتخدمن النهائي ــك املس ــي وكذل ــدر الرئيس املص
للطاقــة الكهربائيــة مــن خــال تقليــل فاتــورة 
البعــد  البرنامــج  عوائــد  وتتجــاوز  االســتهاك، 
ــق  ــزز ويخل ــو يع ــي فه ــوي والبيئ ــادي والتنم االقتص
ثقافــة ترشــيدية مجتمعيــة تنعكــس إيجابيــاً علــى 

ــاد. ــي الب ــة ف التنمي
كمــا أن جميــع املقومات الازمــة لنجــاح أي برنامج 
ــه  ــن طبيعت ــدءاً م ــص ب ــذا التخص ــي ه ــر ف تتواف
مــروراً بأهميتــه وانتهــاًء بالفــرص الوظيفيــة املتاحــة 
بالقطاعــات احليويــة فــي البــاد، حيــث ميتلــك خريــج 
هــذا البرنامــج خيــارات رحبــة للتوظيــف فــي ســوق 
ــي  ــي أو احلكوم ــاع النفط ــي القط ــواء ف ــل س العم
أو اخلــاص، وحيثمــا وجــدت منشــآت ومبانــي وجــدت 
ــة  ــن طبيع ــج، وتكم ــذا البرنام ــي ه ــة خلريج احلاج
ــورة  ــدمي  ص ــي تق ــة« ف ــاءة الطاق ــج »كف ــل خري عم
ــا  ــآت بأنواعه ــي املنش ــة ف ــن أداء الطاق ــة ع حقيقي
كافــة، كاجملمعــات الســكنية الكبيــرة والفنــادق 
والشــركات واملؤسســات واجملمعــات التجاريــة، ويقــوم 
بعــد ذلــك بتحليــل البيانــات التــي مت رصدهــا بهــدف 
تطويــر إجــراءات حتســن وترشــيد اســتهاك الطاقــة 

 . فيها

وميكــن القــول بــأن هــذا البرنامــج هــو ثمــرة تعــاون 
ــة  ــاء والطاق ــاء وامل ــة ووزارة الكهرب ــن الكلي ــا ب م
املتجــددة ومعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة و 
بالتنســيق مــع مركــز تطويراملناهــج والبرامــج فــي 
ــي يتمحــور حــول  ــة برنامــج تقن ــة، وهــو مبثاب الهيئ
ــق  ــي تســاهم فــي حتقي ــة الت ــة اجملــاالت التقني كاف
ــال  ــن خ ــة م ــل للطاق ــيد واألمث ــتهاك الرش االس
تأهيــل وإعــداد خريجــن متمكنــن مــن وصــف 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــل الطاق ــة وحتلي ــاس ومراقب وقي
اقتصاديــاً  الفعالــة  واحللــول  املقترحــات  تقــدمي 
والصديقةللبيئــة لكافــة املرافــق واألنظمــة واملعدات 
واملبانــي،  املنشــآت  فــي  للطاقــة  املســتهلكة 
وســيكون االلتحــاق بــه متاحــاً لــكا اجلنســن 
)ذكور-إنــاث ( مــن حملــة شــهادة الثانويــة العامــة أو 
مــا يعادلهــا ) علمــي ( وليــس مقتصــراً علــى الذكــور 
فقــط كمــا هــو احلــال فــي باقــي برامــج القســم .

ــياً   ــج متاش ــذا البرنام ــتحداث ه ــرة اس ــت فك وأت
ــرة  ــز املباش ــام 2035 والركائ ــت لع ــة الكوي ــع رؤي م

بــاب التطبيقي 5بــاب التطبيقي4

إعداد:
عائشة الغانم
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»التدقيق الجمركي«

 النشاط الرئيسي في اإلدارة العامة للجمارك

دأبــت الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب ومنــذ 
ــل  ــوق العم ــد س ــي م ــالتها ف ــق رس ــى حتقي ــأتها عل نش
احمللــي بعمالــة فنيــة مدربــة وعلــى قــدر عــاٍل مــن املهنيــة 
ــر  ــد أواص ــى توطي ــدةً إل ــعى جاه ــي تس ــذا فه ــة، ل واحلرفي
التعــاون وتوثيقهــا مــن خــال توقيــع االتفاقيــات مــع جهــات 

ســوق العمــل اخملتلفــة.
وفــي هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة ممثلــًة بقطــاع التدريــب قي 
توقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع اإلدارة العامــة للجمــارك والتــي 
ــة  ــاالت واملاح ــي لاتص ــد العال ــدمي املعه ــى تق ــت عل نَص
بعــض الــدورات املتخصصــة فــي اجلمــارك تكــون معتمــدة 
مــن ديــوان اخلدمــة املدنيــة ومتوافقــة مــع متطلبــات 

ــي املعهــد.  ــي ف النظــام التدريب
وإميانــاً مــن الهيئــة بأهميــة طبيعــة عمــل القطــاع اجلمركي 
فــي الكويــت، ودوره الهــام واحليــوي فــي كونــه مــن خطــوط 
الدفــاع األولــى فــي حمايــة املنافــذ البريــة والبحريــة واجلوية، 
ــي  ــق ف ــش والتدقي ــة التفتي ــرعن آلي ــئول املباش ــو املس فه
ــا  ــى خارجه ــاد إل ــل الب ــن داخ ــا م ــع وحركته ــل البضائ نق

والعكــس . 
ومــن الــدورات التــي يقدمهــا املعهــد والتــي شــهدت إقبــاالً 
غيــر مســبوق لالتحــاق بهــا هــي دورة  تخصــص » التدقيــق 
اجلمركــي« والتــي يقدمهــا قســم املاحــة حلملــة الشــهادة 
الثانويــة ويتــم قبــول املتقدمــن بعــد اســتيفائهم لبعــض 
ــخصية،  ــات الش ــارات واملقاب ــط كاالختب ــروط والضواب الش
ومــن ثــم يتــم اعتمــاد أســماءهم مــن اإلدارة العامــة 

ــارك. للجم
وتتمثــل طبيعــة عمــل »املدقــق اجلمركــي« – املســمى 
الوظيفــي خلريــج هــذه الــدورة - بعــدة مهــام وظيفيــة وهــي  
ــق  ــابق والاح ــي الس ــي والقانون ــق املال ــف والتدقي الكش
علــى اإلرســاليات والشــحنات عبــر املنافــذ البحريــة واجلويــة 
ــت(  ــة )الترانزي ــواردة أو املؤقت ــادرة أو ال ــواء الص ــة س والبري
ومطابقتهــا للمواصفــات فــي املســتندات فــي األعــداد 
يقــوم  كمــا   ، اجلمركيــة  الضريبــة  الســتخراج  واألوزان 
بالكشــف والتدقيــق ومعاينــة اإلرســاليات مــن األشــخاص 
ــش  ــن الغ ــامتها م ــد س ــها لتحدي ــركات وتفتيش أو الش

»طبيعة عمل
المدقق الجمركي«

ليس لها نظير في 
الجهات الحكومية األخرى

التجــاري و التزويــر، كمــا يقــوم املدقــق اجلمركــي بالبحث 
عــن الســلع اجلديــدة واملســتحدثة فــي بعــض البضائــع 
لتحديــد الوصــف لهــا وطريقــة اســتعمالها وعامتهــا، 
كمــا يقــوم بتبويــب وتصنيــف الرمــز اإلحصائــي للســلع 
وفــق النظــام الدولــي للبضائــع ، باإلضافــة الــى دراســة 
وحتليــل املشــاكل التجاريــة التــي قــد تطــرأ أثنــاء 
اإلجــراءات اجلمركيــة متهيــداً إليجــاد احللــول عبــر تقاريــر 
جمركيــة وجتاريــة محكمــة مــع تقــدمي التوصيــات 
اخلاصــة لتســهيل حركتهــا ضمــن أحــكام االتفاقيــات 

ــة. ــة الدولي االقتصادي
 وبســبب الــدور احلســاس والهــام الــذي يقــوم بــه 
ــة  ــة العام ــى الهيئ ــاً عل ــي« كان لزام ــق اجلمرك »املدق
للتعليــم التطبيقــي والتدريــب احلــرص علــى انتــداب 
ــا األول  ــة هدفه ــة متخصص ــرات جمركي خب
ملتحقــي  مهــارات  صقــل  هــو 
الــدورة وتخريجهــم كدفعــة 
يتمتعــون  ومتميــزة  واعيــة 
بخبــرات علــى أعلــى 

مســتوى.

وفيمــا يختــص بطبيعــة الدراســة فــي هــذه الــدورة فهي 
عبــارة عــن أربــع فصــول دراســية يتخللهــا بعــض املــواد 
العلميــة كقانــون اجلمــارك املوحــد، واإلجــراءات اجلمركيــة، 
ــة، والنظــام  ــة اجلمركي ــة العمــل اجلمركــي، والتعرف وبيئ
ــن  ــي م ــرى الت ــواد األخ ــن امل ــا م ــي وغيره ــي اآلل اجلمرك
االتفاقيــات  بالــدورة علــى  امللتحــق  يتعــرف  خالهــا 
ــة،  ــر اجلمركي ــة، وإدارة اخملاط ــة اجلمركي ــة لألنظم الدولي
ويتــم تطبيــق مــا مت دراســته فــي فتــرة التدريــب العملــي 
وامليدانــي والتــي تكــون عــادةً فــي نهايــة مــدة الدراســة.

بــاب التدريببــاب التدريب

إعداد:
يوسف المطر
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فعالية اليــوم التـوعوي 
بسـرطان الثدي بالمعهد 
العالي لالتصاالت والمالحة

نظــم املعهــد العالــي لالتصــاالت واملالحــة 
فعاليــة »اليــوم التوعــوي لســرطان الثــدي« 
ــة  ــة التدريبي ــاء الهيئ ــن أعض ــدد م ــور ع بحض
واإلداريــة باملعهــد باإلضافــة إلــى الطالبــات 

ــد. ــرح املعه ــى مس ــك عل وذل
وحــول هــذه الفعاليــة أوضحــت مســاعد املديــر 
للشــئون التدريبيــة م. معصومــة بوشــهري أنــه 
ــجيع  ــزة بتش ــة املمي ــذه الفعالي ــم ه مت تنظي
ــا  ــن إقامته ــدف م ــي اله ــد ويأت ــن إدارة املعه م
ــرا  ــرض نظ ــذا امل ــة به ــي والثقاف ــر الوع لنش

ــرة. ــة األخي ــي اآلون ــر ف ــكل كبي ــاره بش النتش
ــا  ــات منه ــدة جه ــة ع ــارك بالفعالي ــد ش وق
فجــر  مركــز  الكويــت،  ســدرة  مستشــفى 
الهلبــان لالستشــارات النفســية، آمبــر فيتنــس 

ــاوس. ــت ه ــك وداي بوتي

بــاب التدريب
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تحت رعايـة

         مدير عـام الهيئة باإلنابة

حتــت رعايــة وحضــور مديــر عــام الهيئــة العامــة للتعليــم 

التطبيقــي والتدريــب باإلنابــة أ. د/جاســم األنصــاري نظمــت 

عمــادة شــؤون الطلبــة معرضهــا الطالبــي األول وذلــك 

بالتعــاون مــع إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم واالحتــاد العــام 

ــات  ــن الكلي ــدد م ــاركة ع ــة، مبش ــي الهيئ ــة ومتدرب لطلب

ــدى  ــى م ــك عل ــة وذل ــة للهيئ ــادات التابع ــد والعم واملعاه

ــة – الشــويخ.  ــوان عــام الهيئ يومــن بدي

خــالل االفتتــاح قــال عميــد شــؤون الطلبــة د/ عبــد الكــرمي 

ــدة  ــق ع ــى لتحقي ــرض أت ــذا املع ــم ه ــأن تنظي ــر ب العريع

ــل  ــح التفاصي ــا توضي ــا، منه ــادة له ــعى العم ــداف تس أه

ــي  ــة ف ــام  الدراس ــية لنظ ــة األساس ــي الالئح ــة ف املدرج

كليــات التطبيقــي واملتمثلــة فــي نظــام املقــررات وكيفيــة 

ــف  ــرح وتعري ــى ش ــة إل ــدات، باإلضاف ــدد الوح ــاب ع احتس

الطالــب بطريقــة الدراســة املثاليــة التــي تخولــه للتخــرج 

ــا  ــدم جتاوزه ــى ع ــرص عل ــه واحل ــموحه ل ــدة املس ــي امل ف

لتجنــب اآلثــار الســلبية املترتبــة علــى ذلــك، مضيفــاً بأنــه 

مت تســليط الضــوء كذلــك علــى 

بعــض النقــاط الهامــة مثــل التقديــر النهائــي للطالب 

واحلــرص علــى عــدم انخفــاض معدلــه ومحاولــة جتنــب 

ــرق  ــي الط ــا ه ــة وم ــرات منخفض ــى تقدي ــول عل احلص

املناســبة لتجنــب احلصــول علــى اإلنــذارات أو الفصــل، 

كمــا مت التطــرق إلــى آليــة وقــف القيــد وطريقــة 

ــد،  ــة أو املعه ــن الكلي ــي  م ــي أو اجلزئ ــحاب الكل االنس

ــاً  ــة  إلكتروني ــة الطالبي ــى الهوي ــول عل ــة احلص وأهمي

ــة  ــا ، باإلضاف ــدمي عليه ــة التق ــوات طريق ــرض خط وع

إلــى شــرح طريقــة التقــدمي علــى املكافــأة االجتماعيــة 

ــا. ــة لتفعيله ــتندات املطلوب واملس

ــى  ــرض أ/ ليل ــام للمع ــق الع ــادت املنس ــا أف      وبدوره

ــة  ــاعدة الطلب ــي مس ــاهم ف ــرض يس ــي أن املع ماجك

ــة  ــن اخلاص ــية والقوان ــة الدراس ــى اخلط ــرف عل بالتع

بالدراســة وكذلــك تعريــف الطلبــة املســتجدين علــى 

كليــات ومعاهــد الهيئــة وكيفيــة التقــدمي علــى اإلعانة 

ــة لهــم.  الطالبي

ــوم  ــة العل ــد بكلي ــه أكــد مســاعد العمي ومــن جانب

الصحيــة محمــد العتيبــي علــى أن هــذا املعــرض 

يهــدف بالدرجــة األولــى إلــى خدمــة الطلبــة والــرد على 

جميــع استفســاراتهم سواءاملســتمرين أو املســتجدين 

واملتعلقــة بجميــع جوانــب مســيرتهم الدراســية داخــل 

أســوار كليــات ومعاهــد الهيئــة.

ــرض  ــور املع ــن جمه ــر ب ــل املباش ــق التفاع ولتحقي

فقــد  أمورهــم،  وأوليــاء  والطالبــات  الطلبــة  مــن 

بكلياتهــا  اخملتلفــة  الهيئــة  قطاعــات  شــاركت 

بــاب الطالبية 10بــاب الطالبية9

طلبتنا المستمرين والمستجدين«د. عبد الكريم العريعر: »المعرض الطالبي األول يهدف لخدمة 

ــا  ــة عمله ــط طبيع ــي ترتب ــا الت ــا وعماداته ومعاهده

مبســيرة الطالــب الدراســية، مــن خــالل تواجــد املوظفن 

اخملتصــن باألجنحــة اخلاصــة لــكل جهــة، لإلجابــة علــى 

استفســارات اجلمهــور وتوضيــح جميــع األمــور الهامــة 

التــي تكــون قــد تكــون مبهمــة أو غيــر واضحــة 

ــب. للطال

وحــول هــذه املشــاركة أشــارت رئيــس مكتــب شــؤون 

الطلبــة فــي كليــة التربيــة األساســية أ.أمانــي الرغيــب 

أن املكتــب يرحــب بجميــع الطلبــة والطالبــات وعلــى أمت 

االســتعداد لتلبيــة جميــع متطلباتهــم ومســاعدتهم 

تواجههــم  عقبــات  أو  صعوبــات  أي   تخطــي  فــي 

فمهمــة مكتــب شــئون الطلبــة هــي تقــدمي اخلدمــات 

 بهــدف عــرض بعض اخلدمــات املصرفيــة التــي يقدومونها 
ــي والتــي قــد تهــم الطالــب وولــي أمــره على حد ســواء.  ــرض الطالب ــى أن املع ــارة إل ــدر اإلش ــام جت ــي اخلت ــة.األول حقــق الغايــة األساســية منــه وهــي تعزيــز التفاعــل وف ــة اخملتلف ــات الهيئ ــب وقطاع ــن الطال ــا ب ــر م املباش

ــب  ــد للطال ــادة  القي ــف وإع ــل وق ــة مث ــة للطلب الطالبيــة الطالبي لإلنتخابــات  والتجهيــز  التحضيــر  ومشــاركة الطــالب فــي جميــع األنشــطة ســواء داخــل أو وكذلــك 
ــة. ــارج الهيئ ــم خ ــي أجنحته ــد ف ــوك بالتواج ــض البن ــت بع ــا قام اخلاصــة باملعــرض مثــل بنــك الكويــت الوطنــي وبنــك كم

ــان، بوبي

إعداد:
عذاري بن ناجـي

عمادة شئون الطلبة  نظمت معرضها الطالبي األول
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السيارة الطائرة … 
هل ستصبح حقيقة ؟

مــن الطاقــة، لــذا فقــد اقترحــت شــركة 
ــكلة  ــذه املش ــباً له ــاً مناس >> Alef << ح
متثــل بتحويــل هــذه الســيارة إلــى ســيارة 
طائــرة ذات ســطحني تتحــول جوانبهــا 
وســفلية،  علويــة  ألجنحــة  الطويلــة 
ــام  ــي ع ــركة ف ــتطاعت الش ــك اس وبذل
2018 االنتقــال إلــى الســيارة الطائــرة ذات 
الســطحني فــي بعــض الرحــات تدريجيــاً، 
باإلضافــة إلــى امتاكهــا منــاذج أوليــة 

ــودي.  ــران العم ــى الطي ــادرة عل ق

لهــذا  الفنيــة  العقبــات  عــن  مــاذا 
الســيارات؟ مــن  النــوع 

مــن املؤكــد أن اعتمــاد الســيارة الطائــرة 
ــتهلكاً  ــيكون مس ــل س ــيلة للتنق كوس
للوقــت وُمكلفــاً ماديــاً، كمــا أن التحليــق 

بهــا أو حتــى قيادتهــا علــى الطرقــات 
ــران  ــة طي ــى رخص ــول عل ــب احلص يتطل
ــني  ــة القوان ــام بكاف ــى اإلمل ــة إل باإلضاف
عمليــة  بتنظيــم  اخلاصــة  والقواعــد 

تشــغيلها واســتخدامها. 
ــرة  ــغ تكلفــة شــراء الســيارة الطائ وتبل
ــال  ــي ح ــف دوالر ف ــراز )A( 300 أل ذات الط

ــام 2025. ــي ع ــواق ف ــا باألس توفره

كشــفت شــركة >> Alef << الناشــئة 
 )A( عــن ســيارتها الكهربائيــة ذات الطــراز
ــرة  ــيارة طائ ــا أول س ــن اعتباره ــي ميك والت
حقيقيــة كهربائيــة ذات تصميــم وشــكل 
أنيــق وذلــك فــي احلــدث الــذي مت تنظيمــه 
ــر فــي ســان  لإلعــان عنهــا بجامعــة دارب

ــا.  ــو، كاليفورني ماتي

تتميــز هــذه الســيارة الكهربائيــة والتــي 
ال تــزال قيــد التطويــر، بقدرتهــا علــى 
ملســافة  والطيــران  العامــودي  اإلقــاع 
ــاً، وبالرغــم  110كــم أي مــا يعــادل 68 مي
مــن وجــود شــركات منافســة أخــرى فــي 
ــذه  ــات ه ــم مركب ــال، إال أن معظ ذات اجمل
اعتبارهــا ســيارات  الشــركات ال ميكــن 
ــذي  ــس التنفي ــح الرئي ــث أوض ــرة، حي طائ
 >> Alef << واملؤســس املشــارك فــي شــركة
جيــم دوخوفنــي بــأن هنــاك بعــض األمــور 
ــيارة  ــر بالس ــب أن تتوف ــي يج ــة الت التقني
الطائــرة مثــل إمكانيــة قيادتهــا فــي 
الطــرق والوقــوف فــي األماكــن اخملصصــة 
للســيارات العاديــة وأن تكــون قــادرة علــى 

ــودي.  ــاع العام اإلق
كمــا تتمتــع ســيارة الطــراز )A( بســطح 
ــواء  ــمح لله ــكل يس ــبكي الش ــوي ش عل
باملــرور عبــر ثمانيــة مــراوح داخليــة متكنها 
لكــن  صحيــح،  بشــكل  اإلقــاع  مــن 
الطيران ألي مســافة باســتخدام الشــبكة 
واملــراوح فقــط يتطلــب كميــة هائلــة 

إعداد:
ريمـا الرجيب

بــاب التكنولوجيا 1111
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على العملية التعليمية

آثار التكنولوجيا اإليجابية

إعداد:
أ. أماني العنزي

عضو هيئة تدريب - معهد التمريض

12آراء حــرة

إلى  التعليم  تكنولوجيا  مجال  في  التطور  أدى  لقد 

والتي  التكنولوجية،  املستحدثات  من  الكثير  ظهور 

التعليمية ضرورة ملحة  العملية  أصبح توظيفها في 

لاستفادة منها في رفع كفاء العملية التعليمية ومن 

بني تلك املستحدثات التعليم االلكتروني، فقد  أحدث 

هذا النوع من التعليم نقلة نوعية كبيرة خاصًة خال 

العملية  عناصر  جميع  صياغة  وأعاد  كورونا  جائحة 

تفاعلية  الكترونية  تعليمية  بيئة  خالقاً  التعليمية 

تعليمية  كمنصات  تستغل  التي  بالتطبيقات  غنية 

لزيادة فعالية التعليم من قبل املعلم واملتعلم.

مجال  في  التكنولوجيا  توظيف  مميزات  ومن 

التعليمهي تنمية التفكير واالبتكار مع مراعاة الفروق 

مهارات  من  حتسن  أنها  كما  و  للمتعلمني،  الفردية 

التفكير النقدي وأيضاً تزيد من تفاعل الطلبة من خال 

استخدام  الوسائل التعليمية املشوقة.

ال  التي  ايجابياتها  التكنولوجيا  هذه  أثبتت  كما 

هائلة  على جتمع كميات  قدرتها  مثل  ننكرها  أن  ميكن 

وأي مكان،  وقت  أي  في  لها  الوصول  البيانات ميكن  من 

ومن خالها نستطيع حتديد نقاط ضعف محددة ميكن 

حتويلها إلى نقاط قوة، وميكنها خلق فرص تعلم جديدة، 

عن  جديدة  جوانب  اكتشاف  على  الطاب  ومساعدة 

من  أكثر  إجنازات  حتقيق  من  يتمكنوا  حتى  أنفسهم، 

أي وقت مضى، باإلضافة إلى أنها سهلت الوصول إلى 

التكنولوجيا  وقت، فقبل ظهور هذه  أّي  في  املعلومات 

في  طويلة  زمنية  فترة  لقضاء  يحتاجون  الطاب  كان 

املكتبة من أجل البحث عن املعلومات، واليوم ميكنهم 

أجهزة  أو  النقالة  هواتفهم  خال  من  عليها  احلصول 

الكمبيوتر اخلاصة بهم.
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إدارة الموارد المائية إدارة الموارد المائية 
ومستقبل العالمومستقبل العالم

إعداد:
محمد المسماري

مدرب متخصص -قسم المصادر المائية
المعهد العالي للطاقة

املــوارد  إدارة  تعريــف  ميكــن 
تخطيــط  عمليــة  املائية بأنهــا 
ــا،  ــا وإدارته ــة وتنميته ــوارد املائي امل
ــا  ــة كل م ــذه املظل ــت ه ــع حت ويق
ــة  ــث كمي ــن حي ــاه م ــق باملي يتعل
امليــاه وجودتهــا واســتخداماتها ممــا 
يعنــي ببســاطة وجــود ميــاه كافية 
بجــودة مناســبة خملتلــف متطلبــات 
امليــاه مثــل ميــاه الشــرب والصــرف 
ــد  ــذاء، وتولي ــاج الغ ــي، وإنت الصح
ــي  باإلضافــة  الطاقــة، والنقــل املائ
إلــى احلفــاظ علــى ســالمة النظــم 

ــاه . ــى املي ــدة عل ــة املعتم البيئي
وخطــورة  أهميــة  ولفهــم 
ــن  ــة ميك ــوارد املائي ــوع إدارة امل موض
النظــر الــي الدراســات واإلحصــاءات 
ــة  ــات تابع ــرا ً)جله ــورة مؤخ املنش
ملنظمــة األمم املتحــدة و منظمــة 
الفــاو - األغذيــة والزراعــة ومنظمــة 
ــي  ــك الدول ــة والبن ــة العاملي الصح
اإلحصائيــات  تشــير  حيــث   )
ــرض  ــى تع ــرة إل ــات األخي والدراس
ــي  ــم ف ــدان العال ــن بل ــد م العدي
ــدة  ــوط متزاي ــي لضغ ــت احلال الوق
فــي مجــال املــوارد املائيــة و مــع مــا 

عــدم انتظــام إمــدادات امليــاه كمــا 
ــات  ــات ونوب ــرة الفيضان ــد وتي تتزاي

اجلفــاف وحدتهــا. 
اجلوفيــة  امليــاه  وبنظــرة علــى 
ومصادرهــا فــي العالــم جنــد أن 
فــي مختلــف  مليــاري شــخص 
علــى  يعتمــدون  العالــم  أنحــاء 
امليــاه اجلوفيــة كأحــد أهــم املصــادر 
ــرةً  ــاً عاب ــي 276 حوض ــاك حوال وهن
للحــدود يتشــارك فيهــا 148 بلــداً، 
ومتثــل 60 ٪ مــن تدفقــات امليــاه 
العذبــة فــي العالــم. ويســتلزم 
ــة واإلدارة املائيــة  االســتفادة الكامل
أن  االحــواض  لهــذه  املناســبة 
وتنســيق  تعــاون  هنــاك   يكــون 
ــاركة  ــدان املتش ــف البل ــن مختل ب
املائيــة  املــوارد  إدارة  لتحســن 
واحلفــاظ  االســتدامة  وضمــان 
ــك  ــه ذل ــا ميثل ــا مل ــا وتنميته عليه
ــدان  ــتركة للبل ــة مش ــن مصلح م
يتطلــب  مــا  وهــو  املتشــاركة 
والتنســيق  التعــاون  بالتأكيــد 
إدارة  طريقــة  لتحســن  بينهــا 
مواردهــا املائيــة واخلدمــات املرتبطــة 

ــا. به

ــن  ــة م ــات الدولي ــده اإلحصائي ترص
ــد الســريع للنمــو الســكاني  التزاي
ملعظــم بلــدان العالــم فتشــير 
باســتمرار  أنــه  إلــى  التقديــرات 
املعــدالت احلاليــة فمــن املتوقــع 
ــل  ــد تص ــبة ق ــوة بنس ــدوث فج ح
املتوقــع  الطلــب  بــن  الــي٪40 
امليــاه  مــن  املتاحــة  واإلمــدادات 
ــب  ــى اجلان ــام 2030. وعل ــول ع بحل
ــك  ــات البن ــير إحصائي ــر فتش اآلخ
الدولــي ومنظمــات األمم املتحــدة 
ــارب  ــا يق ــذاء مل ــر الغ ــى أن توفي إل
ــول  ــمة بحل ــارات نس ــعة ملي تس
ــاج  ــادة اإلنت ــب زي ــام 2050 يتطل ع
احلاليــة   املعــدالت  عــن  الزراعــي 
بنســبة ال تقــل عــن 60٪ وزيــادة 
 .٪15 بنســبة  امليــاه  اســتهالك 
أن ٪40  إلــى  التقديــرات  و تشــير 
مــن ســكان العالــم يعيشــون فــي 
ــول عــام  ــاه وبحل ــادرة املي مناطــق ن
ــار  ــي 1.8 ملي ــيعيش حوال 2025 س
شــخص فــي مناطق أو بلــدان تعاني 
نــدرة مطلقــة فــي امليــاه وســيعمل 
تغيــر املنــاخ علــى تفاقــم األوضــاع 
عــن طريــق تغييــر دورة املــاء فيــزداد 

يســتوجب  عامــة  وبصفــة 
ملواجهــة الوضــع املســتقبلي املنــذر 
ــر  ــق وتطوي ــم تطبي ــر أن  يت باخلط
إدارة املــوارد املائيــة علــى أوســع 
فــي  األســاليب  وبأحــدث  نطــاق 
مختلــف بلــدان العالــم مــن خــالل 
إنشــاء وتطويــر املؤسســات والبنية 
ــي  ــات الت ــم املعلوم ــة ونظ التحتي
تدعــم وتوجــه إدارة امليــاه، باإلضافــة 
إلــى ضــخ املزيــد مــن  االســتثمارات 
املوجهــة لتعزيــز اجلهــات املرتبطــة 
نظــم  وإنشــاء  املائيــة،  باملــوارد 
متطــورة للمعلومــات لرصــد املــوارد 
ــر  ــاء وتطوي ــات، وإنش وإدارة املعلوم
اجلويــة  باألرصــاد  التنبــؤ  نظــم 
ــر  ــة وتطوي ــة التحتي ــر البني وتطوي
أدوات مؤسســية وتنظيميــة ضماناً 
لتنميــة املــوارد املائيــة واحلفــاظ 
ــدول  ــى ال ــب عل ــا يج ــا. كم عليه
ــات مائيــة  املتوقــع تعرضهــا ألزم
ضــخ  القريــب   املســتقبل  فــي 
لبحــث  مناســبة  اســتثمارات 
و  وســائل  تطبيــق   و  تطويــر  و 
لتعزيــز  مبتكــرة  سياســات  
اإلنتاجيــة واحلفــاظ علــى املــوارد 

املائيــة وحمايتهــا وإعــادة تدويــر 
واســتغالل املصــادر الغيــر تقليديــة 
للميــاه مثــل ميــاه األمطــار وميــاه 
ــائل  ــر وس ــن وتطوي ــرف وحتس الص
مجــال  فــي  ومتطــورة  جديــدة 
ــة  ــادة تغذي ــل إع ــاه مث ــن املي تخزي
اجلوفيــة  امليــاه  وأحــواض  آبــار 
وحتســينها وممــا الشــك فيــه أن 
ــذه  ــل ه ــدول ملث ــي ال ــار و تبن إنتش
ــأنه  ــن ش ــيكون م ــات س السياس
تعزيــز األمــن املائــي علــى املســتوي 

العاملــي .
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ــة  ــات التعليمي ــن املؤسس ــد م ــت العدي اجته
والتدريبيــة مؤخــراً الســتخدام املناهــج اإللكترونية 
ــة  ــة الورقي ــج التقليدي ــن املناه ــدالً م ــة ب الرقمي
لعــدة أســباب، فبعــد حتــول العالــم بأكملــه إلــى 
تكنولوجيــا التعليــم؛ بهــدف تقدمي نظــام تعليمي 
ذي جــودة عاليــة بأقــل التكاليــف، اتضــح أن هنــاك 
العديــد مــن اإليجابيــات واملميــزات فــي اســتخدام 

هــذا النــوع مــن التعليــم. 
مــا املقصــود بالتحــّول للمحتــوى واملنهــج 

الرقمــي؟ التعليمــي 
ــة،  ــث والدراسـ ــة البح ــالل عملي ــن خ           م
ــة  ــم املرتبط ــات واملفاهي ــي أّن التعريف ــح ل اتّض
ــوى  ــّول للمحت ــة »التح ــوع املقال ــة مبوض واملتعلق
واملنهــج التعليمــي الرقمــي« مختلفــة ومتنوّعــة 
وال يوجــد تعريــف محــدّد لهــا، حيــث أشــارت أغلب 
الدراســات إلــى تعريفــات عــدة. فقــد مت تعريفهــا 
علــى أنهــا أســلوب تعليمــي وتدريبي جديــد يعمل 
علــى توســيع قاعــدة التعليــم والعمــل بالتقنيات 
ــتحداث  ــن اس ــالً ع ــّورة، فض ــة املتط التكنولوجي
ــلة  ــق سلس ــع تعمي ــّورة م ــغيلية متط ــر تش أط
املفاهيــم التعليميــة والتدريبيــة فــي إطــار أعمــال 
ــالً  ــت بدي ــي أصبح ــة، والت ــات اإللكتروني التطبيق
ــن  ــدي م ــم التقلي ــاليب التعلي ــتراتيجياً ألس إس
خــالل احلصــول علــى املزيــد مــن اخلدمــات املتمّيــزة 
ــة  ــات التعليمي ــاً باملمارس ــاً وثيق ــة ارتباط املرتبط
التــي جتعــل احليــاة أكثــر ســهولة، وذلك عــن طريق 
ــق  ــب لتحقي ــم والطال ــد املعل ــت وجه ــر وق توفي

ــدة بأقــل التكاليــف.  مكاســب علميــة عدي
ــورة  ــر الث ــي عص ــن ف ــا الراه ــي وقتن           وف
التكنولوجيــة،  يشــهد العالــم تطــّوراً ســريعاً في 
مجــاالت التقــدم التقنــي التــي انعكســت بدورهــا 
علــى جميــع جوانــب احليــاة اخملتلفــة، خاصــًة فــي 
ــت  ــث أصبح ــي، حي ــي والتدريب ــن التعليم اجملال
غالبيــة املؤسســات التعليميــة والتدريبيــة ال 
ــادة  ــد زي ــيما بع ــك، الس ــة ذل ــتطيع مواكب تس
التكنولوجيــة  التقنيــات  اســتخدام  عمليــات 

هــذا األســلوب التعّلمــي أيضــاً بصــورة عامــة على 
اســتخدام وســائل التقنيــة احلديثــة فــي عمليتــي 
التعليــم والتدريــب مــع توافــر منصــات تعليميــة 
مبحافــظ  مرتبطــة  ُمتخّصصــة  وبرمجيــات 
تعليميــة وتدريبيــة، مــزوّدة أيضــاً بكفــاءات عاليــة 
ــرات  ــل احملاض ــى نق ــل عل ــودة تعم ــتوى واجل املس
ــق  ــن طري ــالب ع ــى الط ــة إل ــات العلمي واملعلوم
وســائل وآليــات االتصــال املتطــّورة مــن حاســبات 
ووســائط جتمــع بن الصــوت والصــورة والرســومات 
ــل  ــائط تعم ــك الوس ــة، تل ــة واملتحرك اإليضاحي
لتمكينهــم مــن فهــم احملتــوى العلمــي بشــكل 
أفضــل وبصــورة مشــوّقة وإيجابيــة معتمــدة على 
ــات  ــج واحملتوي ــس املناه ــة، بعك ــة الراجع التغذي
التقليديــة الورقيــة، حيــث ال مُيكننــا تطبيــق ذلــك 
ــتوى  ــس املس ــة(  بنف ــج التقليدي ــا )املناه عليه

ــاءة.  والكف
          اليــوم أصبــح مــن الضــرورة امللحــة 
اســتخدام تلــك الوســيلة التعليميــة االلكترونية، 
التــي تتطلــع إليهــا أغلــب املؤسســات األكادمييــة 
والتدريبيــة؛ واالســتغناء عــن املناهــج الورقيــة 
التقليديــة، حيــث أصبحــت املناهــج الرقميــة 
مطلبــاً عامليــاً عنــد العديــد مــن املؤسســات 
ــالب  ــى الط ــة إل ــة، باإلضاف ــة والتدريبي التعليمي
ــة  ــي عملي ــم ف ــهولة التحك ــور لس ــاء األم وأولي
القــراءة واإلضافــة مــن خــالل اســتخدام األجهــزة 
االلكترونيــة، مــع إمكانيــة حملهــا فــي أي مــكان 
ــوزن  ــة ال ــة ثقيل ــب الورقي ــس الكت ــان، بعك وزم
والتــي يصعــب حملهــا، الســيما لطــالب املراحــل 
اخلاصــة،  االحتياجــات  وذوي  املبكــرة  الســنية 
ويجــدر بنــا القــول: إّن مــن أهــم إيجابيــات تطبيــق 
إمكانيــة  هــي  الرقميــة،  واحملتويــات  املناهــج 
الوصــول للمعلومــة بشــكل مــرن وســهل، وذلــك 
ــوى  ــث للمحت ــرك بح ــتخدام مح ــق اس ــن طري ع
يصــل بالطالــب إلــى املــادة أو املعلومــة العلميــة 
ــة  ــدالً مــن عملي ــراد الوصــول إليهــا مباشــرة ب امل
تصفــح أوراق الكتــب، ومتتــاز تلك الوســيلة احلديثة 
ــكل  ــة ل ــاط املهم ــد النق ــع حتدي ــاطة م بالبس
ــاً: إن  ــول أيض ــن الق ــق. ومُيك ــكل دقي ــوع بش موض
اســتخدام املناهــج الرقميــة، يقضــي علــى عملية 
ــا  ــية وتكاليفه ــب الدراس ــخ الكت ــة ونس طباع
الباهظــة، باإلضافــة إلــى عمليــة نقلهــا وتخزينها 
الدراســية  املنشــآت  ًعلــى  ســنويا  وتوزيعهــا 

احلديثــة فــي إجنــاز املهــام واألعمــال املوكلــة علــى 
املســتويات كافــة مبختلــف اجملــاالت. فقــد أصبــح 
التحــّول للمحتويــات واملناهج التعليميــة الرقمية 
اليــوم أحــد أهــم عناصــر العمــل األساســية 
ــاره  ــة، باعتب ــة والتعليمي فــي العمليتــن التدريبي
ــي  ــهم ف ــزة تُس ــة ممّي ــيلة إيجابي ــّول( وس )التح
خدمــة ورفــع املســتوى التعليمــي لدى املؤسســات 
ــالب  ــى الط ــة إل ــة، باإلضاف ــة والتدريبي التعليمي
ــائل  ــك الوس ــول: إن تل ــا الق ــدر بن ــن. ويج واملعلم
التعليميــة الرقميــة تُعتبــر أحــد مفــرزات العصــر 
ــالل  ــداً خ ــاالً متزاي ــهد إقب ــث،  وتش ــي احلدي التقن
اآلونــة األخيــرة مقارنًة بالســنوات القليلــة املاضية 
ــود  ــابق، ويع ــي الس ــه ف ــت علي ــا كان ــس م بعك
الســبب الرئيســي إلــى توافــر اإلمكانــات الهائلــة 
التــي تقدّمهــا تلــك الوســائل احلديثة عبر وســائط 
متعــدّدة ســهلة التطبيــق واالســتخدام، ذات جودة 
ــت(  ــة )اإلنترن ــبكات العنكبوتي ــر الش ــة عب عالي

ــات.  ــة املعلوم وتقني
ــذا  ــب ه ــد يُصاح ــاله، فق ــا أع ــا ذكرن          كم
التطــّور فوائــد وإيجابيــات عديــدة فــي العمليتــن 
ــذه  ــر ه ــن أن نحص ــة، ومُيك ــة والتدريبي التعليمي
خاصــًة  ومختصــر،  واضــح  بشــكل  الفوائــد 
ــم  ــي التعلي بعــد التجــارب الناجحــة فــي عمليت
بُعــد. مــن هنــا،  والتعليــم عــن  اإللكترونــي 
ــات  ــّول للمحتوي ــارئ أّن التح ــح للق ــب أن أوض يج
واملناهــج الرقميــة أمــرٌ ســهل التنفيــذ وذو فوائــد 
ــة  ــورة التكنولوجي ــن الث ــزءاً م ــر ج ــدة، ويُعتب ع
احلديثــة، التــي تعمــل علــى اســتخدام التقنيــات 
أهــداف  واإللكترونيــة لتحقيــق  التكنولوجيــة 
التعليــم بصــورة ســهلة وبتكلفــة أقــل بأقصــى 
درجــة مــن الفعاليــة. ومــن أهــم املزايــا أيضــاً، أنهــا 
أوجــدت قــدراً مــن تقنيــة التواصــل األكثــر مالءمــة 
ــراد مــن أي مــكان وفــي  ــن األف ــة وســرعة ب ومرون
ــن  ــد م ــى املزي ــول عل ــع احلص ــات، م ــع األوق جمي
ــزة بصــورة  اخلدمــات التعليميــة والتدريبيــة املتمّي
ممتعــة للغايــة للمعلمــن واملتعلمن. كمــا يعتمد 

والطــالب، كمــا أنهــا تعمــل أيضــاً علــى احملافظــة 
ــاع،   ــف أو الضي ــن التل ــج م ــب واملناه ــى الكت عل
وتُعتبــر وســيلة علميــة صديقــة للبيئــة بشــكل 
كبيــر بعكــس املناهــج الورقيــة التــي تســّبب هدراً 
ملصــدر األوراق التــي تُســتخدم فــي طباعــة الكتب 

ــة. ــج التعليمي واملناه
ــة،  ــة والتدريبي ــائل التعليمي ــراً الوس          وأخي
خاصــة املناهــج واحملتويــات التعليميــة، ســتصبح 
فــي القريــب العاجــل أكثــر اعتمــاداً علــى املعرفــة 
فــي اســتخدام األطــر التكنولوجيــة وااللكترونيــة 
ــة  ــة الورقي ــرق التقليدي ــى الط ــا عل ــن اعتماده م
وعلينــا كمؤّسســات  كمــا وضحنــا ســابقاً. 
أن  والتعليمــي  التدريبــي  اجملالــن  تعمــل فــي 
نُــدرك أهميــة هــذا التحــّول والعمــل علــى إيجــاد 
العديــد مــن األســاليب التعليميــة احلديثــة وغيــر 
ــودة  ــن ج ــأنها أن تضم ــن ش ــي م ــة، والت التقليدي
ــا أن  ــف. فعلين ــل التكالي ــب بأق ــم والتدري التعلي
ــن  ــور ع ــي القص ــالج نواح ــى ع ــل عل ــزز العم نُع
ــق االســتمرار فــي متابعــة آخــر املســتجدات  طري
ــم  ــي التعلي ــي مجال ــا ف ــم التكنولوجي ــي عال ف
والتدريــب، واحلــرص علــى تدريســها وحتديثهــا  مــع 
ــة  ــة احلديث ــم التعليمي ــلة املفاهي ــق سلس تعمي
ــوم  ــدّ الي ــي تُع ــابقاً، والت ــا س ــرنا إليه ــي أش الت
نوعــاً مــا بديــالً إســتراتيجياً للدراســة التقليديــة 
الورقيــة، فمــن الضــروري حتســن وتطويــر مهــارات 
ــي  ــة ف ــة املتقدم ــا احلديث ــتخدام التكنولوجي اس
ــلوك  ــر الس ــع تغّي ــب م ــم والتدري ــي التعلي مجال
ــالل  ــن خ ــك م ــدمي، وذل ــي الق ــام التعليم والنظ
عمليتــي تدريســها وتدريبهــا فــي مؤسســات 
الدولــة بالشــكل الصحيــح، باإلضافــة إلــى تدريب 
ــتفادة  ــتمر، لالس ــكل مس ــا بش ــن عليه العامل
منهــا بقــدر اإلمــكان فــي حتقيــق الغايــة العلميــة 

ــتقبلية . املس

للمحتوى والمنهج التعليمي الرقمي
التحول
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بداية 
خير

ــل  ــز وج ــاري ع ــد الب ــدء نحم ــادئ ذي ب ب

ــة  ــة للدراس ــودة الكامل ــة الع ــى نعم عل

ــي  ــا الت ــة كورون ــات جائح ــد تداعي ــن بع م

ألقــت بظاللهــا علــى قطــاع التعليــم، 

التعليميــة  املؤسســات  دفعــت  إذ 

ألغــالق أبوابهــا والتحــول إلــى التعليــم 

ــا  ــج التكنولوجي ــل، ودم ــي كبدي اإللكترون

ــت  ــي أصبح ــة الت ــة التعليمي ــي العملي ف

توجهــا عامليــاً.

ــا  ــة، فم ــة كل نهاي ــي بداي ــات ه  البداي

أن ينتهــي عــام يبــدأ عامــاً آخــر، ومــع 

لهمــة  الطالــب  يحتــاج  البدايــة  هــذه 

قويــة ونشــاط جــاد واســتعداد، مــدركاً 

ــات،  ــم درج ــو العل ــن أوت ــع الذي أن اهلل يرف

ــى  ــال رض ــم ين ــو العل ــعية نح ــو  بس فه

ــة  ــل أهمي ــا أن نغف ــوله، وال ميكنن اهلل ورس

ــد والتــي  ــة العــام اجلدي التهيئــة قبــل بداي

مســتلزمات  حتضيــر  خــالل  مــن  تكــون 

الدراســة ووضــع اخلطــة لإلجنــازات واملذاكرة 

أكثــر  الدراســي  العــام  يكــون  وبذلــك 

الدراســية  فاملرحلــة  وجناحــاً،  ســهولة 

ــا  ــان ففيه ــاة اإلنس ــل حي ــم مراح ــن أه م

يلتقــي باألصدقــاء وينشــئ عالقــات طيبــة 

نحــو  يرشــدونه  الذيــن  املعلمــن  مــع 

املســتقبل  معلمــن  وليعلــم  الصــواب، 

اهلل  بــأن  بشــرهم  الكــرمي  رســولنا  أن 

واألرض  الســماوات  وأهــل  ومالئكتــه 

اخليــر،  النــاس  معلــم  علــى  ليصلــون 

ــن  ــة م ــود اخمللص ــرة اجله ــارك ثم ــا نب وإنن

ــية  ــة واإلدارات املدرس ــات التعليمي املؤسس

واأوليــاء األمــور فــي دعــم وتشــجيع أبنائنــا 

ــة  ــات لتنمي ــالب والطالب ــن الط ــا م وبناتن

قدراتهــم وامكاناتهــم والنهــوض مبســتوى 

والدراســي. العلمــي  حتصيلهــم 
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إعداد:
د. محمد ناصر العجيل

عضو اللجنة العلمية والثقافية
لمشروع همة التربوي
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احملاسبةاحملاسبة
 البيئية البيئية

أنواع التكاليف البيئية

من حيثمن الناحية الرقابية
مصادر التكاليف

من حيث
طريقة القياس

 خاصة باملنع	 

خاصة باالعطال الداخلية	 

خاصة باالعطال اخلارجية	 

خاصة  بالتقييم	 

بيئية  داخلية	 

بيئية  خارجية	 
 املصروفات البيئية الرأسمالية	 

املصروفات التشغيلية	 

أثبتــت وبينــت العديــد مــن الدراســات مؤخــراً أن هنــاك 
ــات  ــر  قطاع ــول أث ــع ح ــل اجملتم ــن قب ــداً م ــاً متزاي قلق
ــة ) الهــواء  ــة علــى البيئــة الطبيعي األنشــطة  االقتصادي
– املــاء – النباتــات – احليوانــات – التربــة – الكيماويــات – 
ــريعات  ــن التش ــد م ــن العدي ــى س ــا أدى إل ــات ( مم اخمللف
معاجلــة  بهــدف   العالــم  حــول  البيئيــة  والقوانــن 
العمليــات االقتصاديــة \ البيئيــة محاســبياً فــي أنظمتهــا 
حيــث  املاليــة،  لقوائمهــا  أثنــاء حتضيرهــا  احملاســبية 
أشــارت الدراســات إلــى وجــود 3 معاييــر دوليــة محاســبية  
ــة. ــادر الطبيعي ــة – املص ــكات – الزراع ــع  واملمتل للمصان

قصور احملاسبة املالية مبا يتعلق باالفصاح
Deficiencies in financial accounting with regard 

to disclosure
ــر  ــق الكثي ــي اتف ــرن املاض ــعينيات الق ــة تس ــذ بداي من
مــن الباحثــن علــى وجــود قصــوراً فــي املنهــج احملاســبي 
املالــي فــي التعامــل مــع احملاســبة البيئيــة، فبالرغــم مــن 
اخلبــرة املتوافــرة عنــد احملاســبة املاليــة فــي التعامــل مــع 
العمليــات االقتصاديــة اال أنــه ال يوجــد منهــج واضــح فــي 
التعامــل مــع العمليــات ذات الطابــع البيئــي واالجتماعــي.

مفهوم احملاسبة البيئية
Environmental Accounting

ــبة  ــن  AICP   احملاس ــبن القانوني ــد  احملاس ــرف معه ع
والقــرارات  البيئيــة   التكاليــف  أنهــا  علــى  البيئيــة 
إلــى  املعلومــات  تلــك  ايصــال  وطريقــة  االقتصاديــة 

املاليــة القوائــم  مســتخدمي 

  عيوب احملاسبة البيئية
Disadvantages of environmental accounting

 ال ميكــن معاجلــة اســتهالك مصــادر البيئــة األوليــة . 	
كالهــواء واملــاء واليابســة محاســبياً .

التاأثيــر الســلبي الــذي تعكســه التكاليــف البيئيــة . 	
علــى الربحيــة وقيمــة الســهم وبالتالــي كلمــا زادت 
ــت  ــا قل ــة كلم ــف البيئ ــة وتنظي ــف حماي مصاري

القيمــة الســوقية للســهم. 

إعداد:
أ. فؤاد داوود الحوطي

عضو هيئة تدريب
المعهد العالي للخدمات اإلدارية
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قواعد العشق األربعين

أليــف  التركيــة  الكاتبــة  نشــرت 
شــافاك قواعــد العشــق األربعــون عقب 
نشــرها لروايتهــا )لقيطــة اســطنبول(، 
الكاتبــة  تســرد  الروايــة  هــذه  فــي 

حكايتــن متوازيتــن. 
إحداهــا فــي الزمــن املعاصــر واألخــرى 
فــي القــرن الثالــث عشــر، عندمــا واجــه 
الدرويــش  الروحــي،  الرومــي مرشــده 
“شــمس  بإســم  املعــروف  املتنقــل 
ــدا  ــاً جّس ــا مع ــف أنهم ــزي” وكي التبري
ــرك  ــدة. تتح ــب اخلال ــعر احل ــالة ش رس
ــدة  ــرة واح ــات م ــالث رواي ــر ث ــة عب الرواي
تفصلهمــا  مختلفــن  زمنــن  وفــي 
ثمانيــة قــرون تقريبــا. حتكــي عن شــمس 
الديــن التبريزي مؤســس “قواعد العشــق 
يغيــر  أن  اســتطاع  الــذي  األربعــون” 
شــخصية صوفيــة فــذة كجــالل الديــن 
الرومــي ليصبــح شــاعراً. فموالنــا جــالل 
ــذي  ــه اخلطيــب ال ــن الرومــي الفقي الدي
اســتحوذ علــى مشــاعر النــاس فــي 
ــات  ــرن الصراع ــر، ق ــث عش ــرن الثال الق
الدينيــة والطائفيــة، حتــول بفعــل هــذا 
ــر  ــق ال نظي ــة عش ــى داعي ــي إل الصوف
الدينــي  قفطانــه  مــن  فخــرج  لــه 
الثقيــل إلــى لباســه العــادي وهــو يدعــو 
ــق  ــل العش ــان وتفضي ــدة األدي ــى وح إل
ــاة.  ــع احلي ــن مت ــره م ــى غي ــي عل اإلله
فــي عــام 1244 ميــالدي، التقــي الرومــي 
ــر  ــد غي ــوال وق ــش اجل ــمس الدروي بش
لقاؤهمــا هــذا حيــاة كل منهمــا. وبعــد 
لقــاء الرومــي بهــذا الرفيــق االســتثنائي، 
حتــول مــن رجــل ديــن عــادي إلــى شــاعر 
يجيــش بالعاطفــة، وصوفــي ملتــزم، 
وداعيــة إلــى احلــب، فابتــدع رقصــة 
ــود  ــع القي ــن جمي ــرر م ــش، وحت الدراوي
والقواعــد التقليديــة. يقــول شــمس 
عــن صاحبــه: الرومــي علــى حــق، فهــو 
ــه  ليــس مــن الشــرق وال مــن الغــرب، إن
ــه ينتمــي  ــى مملكــة احلــب. إن ينتمــي إل
إن  العشــق:  قواعــد  احملبــوب.  إلــى 
الطريقــة التــي نــرى فيهــا اهلل مــا هــي 
إال انعــكاس للطريقــة التــي نــرى فيهــا 
ــب  ــن اهلل يجل ــم يك ــإذا ل ــنا، ف أنفس

إلــى عقولنــا ســوى اخلــوف واملالمــة 
فهــذا يعنــي أن قــدرًا كبيــرًا مــن اخلــوف 
ــا إذا  ــنا، أم ــي نفوس ــق ف ــة يتدف واملالم
رأينــا اهلل مفعًمــا باحملبــة والرحمــة فإننا 
نكــون كذلــك. إن الطريــق إلــى احلقيقــة 
ميــر مــن القلــب ال مــن الــرأس، فاجعــل 
الرئيســي.  دليلــك  عقلــك  ال  قلبــك 
واجــه، حتــد وتغلــب فــي نهايــة املطــاف 
معرفتــك  إن  بقلبــك.  النفــس  علــى 
ــة اهلل. ــى معرف ــتقودك إل ــك س بنفس

ــد أن تعــرف اهلل وتبحــث  ــت تري إذا كن
عــن عرشــه فإنك ال جتــده في الكنيســة 
ــزال تريــد  أو فــي الكنيــس. إذا كنــت ال ت
ــد،  ــه بالتحدي ــع عرش ــن يق ــرف أي أن تع
يوجــد مــكان واحــد فقــط تســتطيع أن 
ــق  ــب عاش ــو قل ــه، وه ــه عن ــث في تبح
حقيقــي. فلــم يعــش أحــد بعــد رؤيتــه 
ولــم ميــت أحــد بعــد رؤيتــه، فمــن يجــده 

يبقــى معــه إلــى األبــد. 
واحلــب مــن مــواد  الفكــر  يتكــّون 
ــي  ــر ف ــط البش ــر يرب ــة. الفك مختلف
عقــد، لكــن احلــب يذيــب جميــع العقــد، 
إن الفكــر حــذر دومــا وهــو يقــول ناصًحا: 
“احــذر الكثيــر مــن النشــوة” بينمــا 
ــى  ــدم عل ــرث! أق ــب: “ال تكت ــول احل يق
ــر ال  ــن أن الفك ــي ح ــة”. وف ــذه اجملازف ه
ميكــن أن يتالشــى بســهولة، فــإن احلــب 
ــن  ــا م ــح ركاًم ــهولة ويصب ــدم بس يته
ــوارى  ــاء نفســه، لكــن الكنــوز تت تلق
بــن األنقــاض والقلــب الكســير يخبــئ 
كنــوزًا. تنبــع معظــم مشــاكل العالــم 
ــم  ــوء فه ــن س ــة وم ــاء لغوي ــن أخط م
بســيط. ال تأخــذ الكلمــات مبعناهــا 
ــرة  ــج دائ ــا. وعندمــا تل الظاهــري مطلًق
احلــب، تكــون اللغــة التــي نعرفهــا قــد 
ــذي  ــيء ال ــن، فالش ــا الزم ــى عليه عف
الميكــن التعبيــر عنــه بكلمــات، ال ميكــن 
ــوة  ــدة واخلل ــت. الوح ــه إال بالصم إدراك
تكــون  فعندمــا  مختلفــان،  شــيئان 
وحيــًدا، مــن الســهل أن تخــدع نفســك 
ويخيــل إليــك أنــك تســير علــى الطريــق 
ــا،  ــل لن ــي أفض ــوة فه ــا اخلل ــومي. أم الق
ــن دون  ــدك م ــون وح ــي أن تك ــا تعن ألنه

للكاتبة التركية/ أليف شافاك
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أن تشــعر بأنــك وحيــد. لكــن فــي نهايــة 
األمــر، مــن األفضــل لــك أن تبحــث عــن 
ــرآة  ــة م ــون مبثاب ــخص يك ــخص، ش ش
لــك، تذكــر أنــك ال تســتطيع أن تــرى 
ــخص  ــب ش ــي قل ــا، إال ف ــك حًق نفس
ــا  ــك. مهم ــي داخل ــود اهلل ف ــر، وبوج آخ
حــدث فــي حياتــك ومهما بــدت األشــياء 
مزعجــة فــال تدخــل ربــوع اليــأس. وحتــى 
لــو ظلــت جميــع األبــواب مؤصــدة، فــإن 
ــد  ــك. أحم ــًدا ل ــا جدي ــيفتح دربً اهلل س
ربــك! مــن الســهل عليــك ان حتمــد اهلل 
عندمــا يكــون كل شــيء علــى مــا يــرام. 
فــال يعنــي الصبــر أن تتحمــل املصاعــب 
ســلًبا، بــل يعنــي أن تكــون بعيــد النظــر 
ــي  ــة الت ــة النهائي ــق بالنتيج ــث تث بحي

ــة. ــة عملي ــن أي ــتتمخض ع س
صبرهــم  ينفــد  ال  اهلل  عشــاق  إن 
مطلقــا، دع احليــاة تعيــش فيــك. وال 
تقلــق إذا قلبــت حياتــك رأًســا علــى 
عقــب.. فــكل إنســان هــو عمــل متواصل 
نحــو  بثبــات  لكــن  ببــطء  يتحــرك 
ــارة  ــو عب ــا ه ــد من ــكل واح ــال. ف الكم
ــعى  ــل يس ــر مكتم ــي غي ــل فن ــن عم ع
ــع  ــل م ــال. إن اهلل يتعام ــدا لالكتم جاه
كل واحــد منــا علــى حــدة ألن البشــرية 
ــر  ــاط ماه ــمها خط ــة رس ــة جميل لوح
تتســاوى فيهــا جميــع النقــاط مــن 
ــن  ــورة. م ــال الص ــة إلكم ــث األهمي حي
الســهل أن حتــب إلــه يتصــف بالكمــال، 
األصعــب  لكــن  والعصمــة.  والنقــاء، 
مــن ذلــك أن حتــب إخوانــك البشــر بــكل 
ــرء ال  ــر أن امل ــم. تذك ــم وعيوبه نقائصه
ــب.  ــى أن يح ــادر عل ــو ق ــا ه ــرف إال م يع
ــب. ومــا لــم  ــال حكمــة مــن دون ح ف
ــن  ــق اهلل، فل ــب خل ــف نح ــم كي نتعل
نســتطيع أن نحــب حًقــا ولــن نعــرف اهلل 

ــا. حًق
يتبــوأ اإلنســان مكانــة فريــدة بــن 
خلــق اهلل، إذ يقــول: “ونفخــت فيــه مــن 
روحــي”. ُخلقنــا جميًعــا دون اســتثناء 
لكــي نكــون خلفــاء اهلل علــى األرض، 
فاســأل نفســك: كــم مــرة تصرفــت 
كخليفــة لــه، هــذا إن فعلت ذلــك؟ تذكر 

أنــه يقــع علــى عاتــق كل منــا اكتشــاف 
الــروح اإللهيــة فــي داخلــه حتــى يعيــش 
ال يعنــي القــدر أن حياتــك محــددة بقــدر 
محتــوم. لذلــك فــإن تــرك كل شــيء 
عــزف  فــي  املشــاركة  وعــدم  للقــدر 
موســيقى الكــون دليــل علــى جهــل 
ــم كل  ــون تع ــيقى الك ــق. إن موس مطل
مــكان وتتألــف مــن أربعــن مســتوى 
ــذي  ــتوى ال ــو املس ــدرك ه ــا. إن ق مختلًف
ــر آلتــك  ــه حلنــك. فقــد ال تغي تعــزف في
املوســيقية، بــل تبــدل الدرجــة التــي 

ــزف.  ــا الع ــد فيه جتي
يجــب أال يحــول شــيء بينك وبــن اهلل، 
ــار، وال أي  ــة، وال أحب ــة، وال قساوس ال أئم
ــة أو  ــة األخالقي ــى الزعام ــر عل ــي آخ وص
الدينيــة، وال الســادة الروحيــون، وال حتــى 
ــن ال  ــك لك ــك ومبادئ ــن بقيم ــك. آم إميان
تفرضهــا علــى اآلخريــن، وإذا كنــت حتطم 
قلــوب اآلخريــن فمهمــا كانــت العقيــدة 
ــدة  ــت عقي ــي ليس ــا فه ــي تعتنقه الت
األصنــام  عبــادة  عــن  ابتعــد  جيــدة. 
ــك.  ــوه رؤيت ــا تش ــا، ألنه ــع أنواعه بجمي
ــم  ــك. تعل ــدُه دليل ــن اهلل واهلل وح ليك
احلقيقــة يــا صديقــي لكــن احــرص علــى 
أال تصنــع مــن احلقائــق التــي تتكــون 

ــا. ــك أوثان لدي
ال قيمــة للحيــاة مــن دون عشــق. ال 
ــذي  ــوع العشــق ال تســأل نفســك مــا ن
تريــده، روحــي أم مــادي، إلهــي أم دنيــوي، 
ال  فاالنقســامات   … شــرقي  أم  غربــي 
ــامات.  ــن االنقس ــد م ــى مزي ــؤدي إال إل ت
ليــس العشــق تســميات وال عالمــات وال 
ــيط.  ــي بس ــو، نق ــا ه ــه كم ــف. إن تعاري
العشــق مــاء احليــاة. )والعشــق هــو روح 
ــا  ــا عندم ــون مختلًف ــح الك ــار( )يصب الن

ــة  ــي الرواي ــاء(”. وتنته ــار امل ــق الن تعش
بتلقــي التبريــزي حتفــه فــي قونيــة 
علــى يــد قاتــل مأجــور فــي رحلــة بحثــه 
ــتمر  ــب، ويس ــن احل ــه ع ــن اهلل وبحث ع
ــن  ــى احلــب ب الرومــي بعــده بالدعــوة إل
البشــر وجهــاد النفــس، وتتأثــر إيــال 
بطلــة الروايــة بقصــة الرومــي والتبريــزي 
مبراجعــة  فتبــدأ  حياتهــا،  وتنقلــب 
وتتقــرب  ورتابتهــا،  األســرية  حياتهــا 
مــن مؤلــف روايــة »الكفــر احللــو« الــذي 
أســلم وأصبــح اســمه عزيــز، وصــار يضع 
ــر  ــدره ليتذك ــى ص ــمس عل ــالدة الش ق
ــزي، لكــن املــوت لــم  بهــا شــمس التبري
مُيهلــه للبقــاء أكثــر، فقــد أصيــب مبــرض 
ــن  ــة« ودف ــي »قوني ــات ف ــرطان، وم الس

ــي. ــن الروم ــالل الدي ــر ج ــوار قب بج
ــن  ــي فضاءي ــدور ف ــت ت ــداث كان فاألح
ــن  ــرًا للقصت ــن نظ ــن متباعدي مختلف
ــة؛  ــا الكاتب ــن تعرضهم ــن اللت املتوازيت
»ماساتشوســتس«  مدينــة  األول 
األمريكيــة التــي تــدور فيهــا أحــداث 
قصــة البطلــة األمريكيــة إيــال، والثانــي 
ــى  ــداد« حت ــمرقند« و«بغ ــن »س ــدأ م يب

مدينــة »قونيــة« التركيــة.

20 19

إعداد:
تهاني مهدي

معهد التدريب اإلنشائي
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السعادة الوظيفية

تؤثــر الســعادة الوظيفيــة فــي الناحيــة النفســية 
وابداعــه  كتركيــزه  املوظــف،  لــدى  والفكريــة 
ــر  وابتــكاره فــي مهامــه بصــورة إيجابيــة، كمــا تؤث
كذلــك فــي الناحيــة االقتصاديــة مــن خــالل حتقيــق 
ــة،  ــة قليل ــائر مادي ــل خس ــي مبقاب ــادي عال ــد م عائ
ــة  ــعادة الوظيفي ــن دور الس ــل ع ــا أن نغف وال ميكنن
وأثرهــا فــي الناحيــة االجتماعيــة التــي تكمــن فــي 
بنــاء عالقــات وفــرق عمــل ناجحــة وداعمــة وعالقــات 

ــرى. ــات األخ ــع املؤسس ــتراتيجية م اس
الهامــة  النفســية  احلاجــات  هــذه  ولتحقيــق 
ــض  ــف بع ــزي املوظ ــك عزي ــل، إلي ــة العم ــي بيئ ف
النصائــح البســيطة التــي قــد متكنــك مــن الوصول 

ــة: ــعادتك الوظيفي ــى س إل

حاجة القوة . 	
ــول  ــا الوص ــن خالله ــن م ــرق ميك ــدة ط ــاك ع هن
إلــى القــوة فــي بيئــة العمــل، فقــد يــرى البعــض أن 
اتقــان العمــل وســرعة أدائــه هــو املفتــاح األساســي 
ذلــك  ويتبــع  والترقيــات  الوظيفــي  النمــو  فــي 
احلصــول علــى عائــد مالــي مجــزي، والبعــض األخــر 
قــد يراهــا فــي التعلــم املســتمر والبحــث املتواصــل 
عــن املعرفــة، وهنــاك فريــق آخــر يراهــا فــي الصحــة 
ــا  ــي، كم ــي املثال ــر اخلارج ــة واملظه ــوة البدني والق
ميكــن للمبــادرة وتولــي املســئوليات والقيــادة حتقيــق 

ــض. ــدى البع ــوة ل ــة الق حاج

حاجة االنتماء. 	
التــي ميكــن الوصــول إليهــا مــن خــالل بنــاء 
ذلــك  ودليــل علــى  ناجحــة،  إنســانية  عالقــات 

ما هو المفهوم الحقيقي للسعادة؟
الســعادة احلقيقيــة وفــق نظــرة العــالج الواقعــي هــي إشــباع لالحتياجــات 
النفســية لإلنســان والتــي تتمثــل بحاجته للقــوة واالنتمــاء واحلريــة والترويح، 
ويشــكل البحــث عــن حيــاة وظيفيــة ســعيدة مطلبــاً ملحــاً للعديــد مــن 

املوظفــن، بــل رمبــا املطلــب األكثــر أهميــة للجميــع فــي اجملتمــع الوظيفــي.

هل تتحقق السعادة بالنجاحات التي نحققها في حياتنا؟
يقــول رجــل األعمــال األمريكــي هيرمــان كايــن »أن النجــاح ليــس املفتــاح 

إلــى الســعادة، ولكــن الســعادة هــي املفتــاح إلــى النجــاح«  
السعادة في بيئة العمل:

لــو أســقطنا حاجــات الفــرد النفســية التــي ذكرناهــا ســابقاً علــى بيئــة 
العمــل وقــام املوظــف بتحقيقهــا بطريقــة ابداعيــة متنوعــة ذات اختيــارات 
واســعة ألصبــح لــدى املوظــف رضــا نفســي وســعادة عاليــة، وكلمــا قلــت 
هــذه االختيــارات والبدائــل كلمــا أصبــح هنــاك ضيــق واضطــراب وعــدم رضــا 

حقيقــي.
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إعـداد:
نــورة الحليــل

»مطلبنا جميعًا«

الدراســة التــي قامــت بهــا جامعــة هارفــرد والتــي 
اســتغرقت 75 عامــاً وتُعــرف بدراســة )غلــوك ( مــن 
خاللهــا مت مراقبــة تأثيــر العالقــات اإلنســانية علــى 
الصحــة النفســية لــدى الفــرد وأثبتــت فــي نهايتها 
أن العالقــات اجليــدة هــي التــي جتعــل الفــرد يتمتــع 
ــاة. ــدى احلي ــعيدة م ــليمة وس ــية س ــة نفس بصح

حاجة احلرية. 	
هــي مــن احلاجــات النفســية املرتبطــة باالســتقرار 
ــى املشــاركة  ــه عل ــل بقدرت النفســي للفــرد، وتتمث
فــي إبــداء اآلراء واألفــكار واملقترحــات بــكل حرية دون 
الشــعور بالتهديــد أو العقــاب، لــذا فمــن الضــروري 
علــى كل مســؤول وقائــد أن يعــزز هــذه احلاجــة فــي 

نفــوس موظفيــه.

حاجة الترويح واملتعة . 	
وهــي لألســف مــن احلاجــات املنســية والتــي 
لــم يســلط عليهــا الضــوء فــي مختلــف املياديــن، 
موظــف  مــن  لتحقيقيهــا  احلاجــة  وتختلــف 
إلــى آخــر، ولكــن ذلــك ال مينــع املؤسســة مــن 
ــة  ــة والترويحي ــطة الترفيهي ــض األنش ــة بع إقام
للموظفــن، كتنظيــم لقــاء مفتــوح لالحتفــال 
أو  املوظفــن  أحــد  تخــص  اجتماعيــة  مبناســبة 
تخصيــص قاعــة حتتــوي علــى ألعــاب حتفــز التركيــز 
والتفكيــر أو قاعــة رياضيــة ملمارســة التماريــن 
الرياضيــة اخملتلفــة فــي وقــت فــراغ املوظــف، فكبــرى 
املؤسســات والشــركات العامليــة تتبــع هــذا النهــج.

بتحقيق السعادة الوظيفية
نتطور ونتقدم في جميع نواحي الحياة:   

قصة وعبرة:
تــدور أحــداث هــذه القصــة فــي فتــرة الغــزو 
الغاشــم عــام 1990 وحدثــت ألســير كويتــي يرويهــا 
ــول  ــذي ح ــيدي ال ــير الرش ــو د.بش ــه وه ــا بنفس لن
ــى  ــة إل ــاعر املتضارب ــة واملش ــى منح ــة إل ــذه احملن ه
مشــاريع ناجحــة، حيــث أخــذ علــى نفســه التحــدي 
ــة  ــدمي الرعاي ــت بتق ــي متثل ــه والت ــق فكرت ــي حتقي ف
النفســية لزمالئــه األســرى الكويتيــن فــي ســجون 
ــر  ــة ومت حتري ــه باحلري البصــرة، وبعــد أن مــن اهلل علي
دولتنــا احلبيبــة قــام د.الرشــيدي وبدعــم مــن املغفور 
ــاء  ــح بإنش ــر الصب ــد اجلاب ــر األحم ــيخ جاب ــه الش ل
ــرق  ــتوى الش ــى مس ــي عل ــي تأهيل ــز نفس أول مرك
ــل املواطنــن واملقيمــن مــن  ــه تأهي الوســط مهمت
ــذا  ــق ه ــا، وحق ــية وتباعته ــات النفس ــار الصدم آث
املركــز العديــد مــن النجاحــات وســاهم فــي تأهيــل 

عــدد كبيــر مــن األشــخاص.

بـرأيي:
الســعادة هــي صناعــة ذاتيــة تنبــع مــن اإلنســان 
نفســه، وليســت رهنــاً بظروفــه اخلارجيــة، بــل هــي 

نتــاج أفــكار صحيحــة وســليمة وإيجابيــة.
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المعلم هو صانع حضارات األمم بغرسه العلوم والمعارف للطلبة
حــن نبــدأ احلديــث عــن املعلــم البــد أن نســتذكر كيــف 

والتــي  الهامــة  العلميــة  املكانــة  املعلــم  اكتســب 

ــا  ــن أضلعه ــا م ــة جناحه ــة التعليمي ــتمد العملي تس

ولكــي تصــل  والطالــب،  واملعلــم  التعليــم  الثالثــة 

العمليــة التعليميــة بالطريقــة الصحيحــة لفهــم 

ــه  ــم وتدريب ــل املعل ــن تأهي ــد م ــب الب ــتيعاب الطال واس

ــق  ــة حتق ــة بطريق ــذ العملي ــن تنفي ــن م ــون متمك ليك

ــة. ــة املطلوب الرؤي

ونحــن فــي دولــة الكويــت جنــد االهتمــام الكبيــر باملعلــم 

منــذ القــدم إلميــان حكومتهــا بأهميــة املعلــم ودوره 

ــة  ــب بطريق ــوب للطال ــل املطل ــة توص ــيلة علمي كوس

ناجحــة، لــذا جنــد التقديــر واالهتمــام مــن الدولــة 

ــه  ــي تعاون ــات الت ــخر كل اإلمكاني ــم وتس ــذا املعل له

ــة  ــة العلمي ــت املكان ــث أعط ــالته، حي ــق رس ــي حتقي ف

ــم  ــوم املعل ــنوي بي ــا الس ــم باحتفاله ــة للمعل املرموق

ــه  ــه ألهميت ــل ب ــا يحتف ــا عاملي ــه يوم ــص ل ــذي خص ال

ــع،   ــي اجملتم ــره ف ــم ودوره وتأثي ــة املعل ــه، ولعظم ومكانت

ــم  ــوم املعل ــام بي ــي كل ع ــت ف ــدراس الكوي ــل م حتتف

ــي  ــن معان ــا ع ــراً منه ــن وتعبي ــود املعلم ــراً جله تقدي

ــوم وزارة  ــوم تق ــذا الي ــالل ه ــم، وخ ــة له ــن واحملب التضام

ــة  ــات الثقافي ــطة والفعالي ــن األنش ــد م ــة بالعدي التربي

ــز  ــن وجتهي ــا للمعلم ــز هداي ــا جتهي ــة منه واالجتماعي

بطاقــات شــكر مــن الطلبــة لهــم باإلضافــة إلــى نشــر 

ــة  ــف اليومي ــي الصح ــم ف ــل املعل ــن فض ــات ع كلم

ووســائل اإلعــالم لتوعويــة اجملتمــع بأهميــة املعلــم ودوره، 

فهــو صانــع األجيــال وأكبــر مؤثــر فيــه فلــو ال وجــوده ملــا 

كان للعلــم مكانــة و لظــل النــاس غارقــن بجهلهــم ال 

ــافات. ــات و االكتش ــب االختراع ــون برك يلحق

ــي  ــم ف ــوم املعل ــت »اليونســكو« بي  وهــذا العــام احتفل

ــدأ  ــم يب ــول التعلي ــعار » حت ــر بش ــن أكتوب ــس م اخلام

باملعلمــن » الــذي ُســلط فيــه الضــوء علــى إيجــاد 

ــادة أداء  ــى زي ــاعد عل ــة تس ــم تعليمي ــتحداث نظ واس

املعلمــن فــي ظــروف عمــل تتيــح لهــم فرصــة للتطــور 

ــي . ــي والفن املهن

ــذي  ــم ال ــر العل ــو منب ــم ه ــه أن املعل ــك في ــا ال ش ومم

وأســاس  األوطــان  بــه  وترتقــي  العقــول  بــه  تضــاء 

ــس كل  ــي نف ــد ف ــي تخل ــدوة الت ــوده والق ــع وعام اجملتم

ــي  ــة الت ــة العلمي ــى الناحي ــره عل ــر أث ــذ ال يقتص تلمي

يقدمهــا لتالميــذه وإمنــا ميتــد ليشــمل قيمــه واجتاهاتــه 

وســلوكه  وينعكــس ذلــك كلــه علــى أفعالــه وتصرفاتــه 

ــول  ــن الق ــذه، وميك ــى تالمي ــل إل ــا تنتق ــرعان م ــي س الت

ــي  ــخصية الت ــي الش ــح ه ــم الناج ــخصية املعل أن ش

باســتطاعتها املــزج بــن الصفــات الشــخصية اإليجابيــة 

ومهــارات التعليــم املهنيــة وســلوكيات التميــز واإلبــداع 

ــا  ــى به ــب أن يتحل ــي يج ــارات الت ــم امله ــن أه ــن م فم

املعلــم الناجــح هــي اســتخدام أســلوب اإلثارة والتشــويق 

جلــذب انتبــاه الطلبــة والعــدل بينهــم مــن خــالل منحهم 

فــرص متكافئــة وامتيــازات متســاوية والتواصــل الفعــال 

معهــم واالســتماع آلرائهــم باإلضافــة إلــى العمــل وفــق 

خطــة محــددة لتقســيم املهــام وأدائهــا ضمــن الوقــت 

ــض  ــد بع ــح توج ــم الناج ــارات املعل ــب مه ــدد، وبجان احمل

ــم  ــه كمعل ــي جناح ــر ف ــي تؤث ــخصية الت ــات الش الصف

أمــام الطلبــة وهــي الصبــر والنشــاط والثقــة والتحكــم 

ــة   ــة واملهاري ــراء اللغــوي والثقــة املعلوماتي بالنفــس والث

وغيرهــا مــن الصفــات التــي يضــع بهــا املعلــم بصمــًة 

ــه. واضحــًة علــى طلبت

قــد يــرى البعــض أن دور املعلــم ووظيفتــه تنحصــر 

ــم  ــل ك ــف لنق ــة الص ــي غرف ــوف ف ــه بالوق ــي قيام ف

ــار  ــذ أو اختب ــى مجموعــة مــن التالمي مــن املعلومــات إل

الطلبــة مبعلومــات حصلــوا عليهــا، غيــر مدركــن لــدوره 

ــي  ــة الت ــخصيات االجتماعي ــن الش ــي تكوي ــر ف الكبي

تخــرج للمجتمــع فهــو حجــر األســاس والقــوة ال ميكــن 

ــب  ــدس والطبي ــرج املهن ــه يخ ــه بفضل ــتغناء عن االس

والسياســي والعامــل واملــزارع فطــالب اليــوم هــم شــباب 

ــم ويكســبهم مهــارات  ــذي يهيئهــم املعل املســتقبل ال

ــز. ــع متمي ــاء مجتم ــاعد ببن تس

إن املعلــم هــو رســول العلــم وأكثــر أدوات التعليــم 

أهميــة إن صلــح صلحــت العمليــة التعليميــة وإن فســد 

ــات  ــاهد اجملتمع ــذا نش ــة ل ــة التعليمي ــدت العملي فس

املتطــورة حتــرص علــى توفيــر كافــة الســبل التــي ميكــن 

ــى حقوقــه  كتقــدمي  ــم مــن خاللهــا احلصــول عل للمعل

ــة  ــة التعليمي ــه داخــل وخــارج البيئ ــة ل ــة الكامل الرعاي

ووضــع قوانــن صارمــة لــكل مــن يتعــرض لــه أثنــاء تأديته 

ــة  ــة اجملاني ــدورات التعليمي ــراكه بال ــه واش ــام عمل مله

التــي ترفــع مــن مســتوى أدائــه وتذليــل كافــة العقبــات 

التــي تقــف أمامــه باإلضافــة إلــى منحــه احلوافــز املاديــة 

التــي تكفــل لــه حيــاة طيبــة  وغيرهــا مــن احلقــوق التــي 

ــى  ــه عل ــة عمل ــى تأدي ــم وتســاعده عل يســتحقها املعل

أكمــل وجــه 

العلم يرفع بيتًا ال عماد له 
والجهل يهدم

بيت العز والكرم..

في
المعـلمالمعـلميوم

2324



صناع املستقبل - أكتوبر 2022 31صناع املستقبل - أكتوبر 302022

إلى كافة المعلمين والمعلمات..

»يا من تزرعون العطاء لتحصدون السخاء من النور واملعرفة، 

شكراً لكم دون انتهاء وهنيئاً لكم هذا الضياء، فبعطاءكم 

بنيتم األجيال ونهضتم باألمم، وبجهودكم أشعلتم وقود 

العقول وأطلقتم أشرعة األمل حتت سماء شمسها وردية 

بنظرة ذات همة مستقبلية أشعتها القادم أجمل بإذن اهلل 

فشكراً لكل معلم يقدر مهنته بروح الطموح والتضحية، 

شكراً ألهل التميز والتقدير ألجمل رسالة مجدية، وكل عام 

وأنتم بخير.«

د. هناء املال
عضو هيئة التدريب

 كلية التربية األساسية
عضو اللجنة اإلعالمية والعالقات 

العامة ملشروع همة التربوي

صناع لمستقبل مشرق .. 

»ممــا ال شــك فيــه ان املعلــم أســاس التطويــر وحجــر 

األســاس فــي بنــاء األمم، وذلــك مــن خــالل إعــداد نشــئ قــادر 

ــق  ــذا املنطل ــن ه ــتقبل، وم ــع للمس ــون صان ــى أن يك عل

ــة  ــذه املهن ــار ه ــن اخت ــكل م ــل ل ــكر اجلزي ــدم بالش أتق

ــل  ــتقبل أفض ــي مس ــتطيع أن نبن ــم نس ــامية، فبك الس

ــل.« ــٍد أفض ــاع غ ــم صن ــام وأنت ــكل ع ــب، ف ــا احلبي لوطنن

د. منيرة شرار

رئيس مكتب التربية العملية
كلية التربية األساسية

قـــالوا فـي يوم المعلم ..

د. بــدور خــالد الصقعبـــي
عضو هيئة التدريب

كلية التربية األساسية
رئيس مشروع هّمة التربوي

رسول العلم.. شكرًا ..

»املعلــم هــو صانــع األجيــال وبانــي العقــول ومربي النشــئ 

وهــو مــن يرســم لهــم خريطــة الطريــق إلــى احلــق، 

ــا مــن أفنــى  فبوجــوده تســمو األخــالق وتزدهــر األوطــان، ي

ــة،  ــة واملعرف ــا الثقاف ــال ومنحه ــم األجي ــي تعلي ــره ف عم

فهنيئــاً  لــك يــا معلــم قــول رســولنا الكــرمي  »مــن ســن 

ســنة حســنة فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا إلــى يــوم 

القيامــة« فأنــت القــدوة واملثــل األعلــى لغيــرك، فــكل عــام 

ــر..« ــم بخي ــول العل ورس

د. محمد ناصر العجيل
عضو هيئة التدريب

كلية التربية األساسية
 عضو اللجنة العلمية والثقافية 

ملشروع هّمه التربوي

نجـوم مضــيئة..

ــق  ــال الطري ــة تســتدل بهــا األجي »املعلمــون جنــوم مضيئ

ــة  ــى ظلم ــم تتالش ــور علمه ــرة، فبن ــاة مزده ــو حي نح

اجلهــل، ومبــكارم أخالقهــم تــزدان األمم، وهــا نحــن فــي هــذا 

الشــهر نحتفــل بيــوم املعلــم العاملــي، ويطيــب لــي بهــذه 

املناســبة أن أهنــئ نفســي وزمــالء املهنــة حاملــي رســالة 

األنبيــاء والرســل بيومهــم املســتحق، وأن أمتنــى لــكل 

ــر  ــاء واألج ــة بالعط ــدة مليئ ــاً مدي ــة أعوام ــم ومعلم معل

ــم  ــا اهلل وإياك ــة، أعانن ــم الطيب ــى جهوده ــم عل العظي

علــى حمــل الرســالة، وأداء األمانــة فــي تنشــئة جيــل مــن 

ــن.« ــن للوط ــن املصلح الصاحل
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»المستقبل الطالبي«

»التطبيقــي«  ومعاهــد  كليــات  عاشــت 

عرســاً دميقراطيــاً متثــل فــي عمليــة انتخــاب 

ممثليهــم فــي احتــاد طلبــة ومتدربــي الهيئــة 

العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب، 

وكانــت املنافســة بــن قائمتــي »املســتقلة« 

ــول  ــت بحص ــي« وانته ــتقبل الطالب »واملس

صوتــاً   6288 علــى  الطالبــي  املســتقبل 

متصــدرةً بذلــك املركــز األول وظافــرةً مبقاعد 

ــا  ــت نظيرته ــا حصل ــة، فيم ــة اإلداري الهيئ

ــاً. ــى 4688 صوت ــتقلة عل املس

ومعاهــد  كليــات  مواقــع  شــهدت 

ــث  ــراً، حي ــاً كبي ــاالً طالبي ــي« إقب »التطبيق

توافــد الطــالب منــذ ســاعات الصبــاح 

األولــى علــى مقــار االقتــراع كل حســب 

كليتــه ومعهــده، حريصــن بذلــك علــى 

اختيــار مــن ميثلهــم ليكــون مبثابــة صوتهــم 

الــذي ينقــل همومهــم وآرائهــم لــإلدارة 

العليــا، ونحــن في أســرة »صناع املســتقبل« 

نبــارك لـــ »املســتقبل الطالبــي« هــذا الفوز، 

ــداد. ــق والس ــع دوام التوفي ــن للجمي متمن

حصدت مقاعد »اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة« بـ 6288 صوتًا
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