


بخير،  وأنتم  عام  كل  اجلديد،  الدراسي  العام  بدأ 
نتمنى في البداية التوفيق والصالح للجميع، وأن يكون 
عامًا موفقًا ملؤه السعادة، وشعاره التفوق، وذروة سنامه 

النجاح بإذن الله للجميع.
أن  البد  فإننا  الدراسي  العام  ببداية  نذكر  إذ  ونحن 
ننوه أن البدايات الصحيحة بجد واجتهاد، ومثابرة تقود 

إلى خواتيم سعيدة، وجناح باهر، وتفوق واضح.
ألبنائه،  اخلير  وفير  املعطاء  البلد  ذلك  الكويت 
والتي متتد أياديه باخلير والعطاء إلى كل بقاع األرض 
ينتظركم، وينتظر جهودكم، وينتظر علمكم وعملكم لرد 

جميله عليكم...فكما يقول الشاعر.
بالعلم واملال يبني الناس ملكهم

لم ينب ملك على جهل وإقالل

العلم،  هو  اليوم  العالم  لدى  الشاغل  الشغل  إن 
فبالعلم تتقدم األمم لتصنع أمجادًا وحضارات، وبالعلم 
يسود الرقي وتنطلق عجلة التنمية، وتدور عجلة اإلنتاج، 

وترتفع رايات األمم.
توفر  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  والهيئة 
التدريس  هيئتي  من  اإلمكانات  كل  جميعهم  ألبنائها 
إمكانات  توفر  أنها  كما  مستوى،  أعلى  على  والتدريب 

مادية تتمثل في املباني وقاعات احملاضرات، وكل ما من 
لتخرج  والتدريبية،  التعليمية  العملية  يسهل  أن  شأنه 
بأروع صورة، وعلى أفضل شكل، وهي تضع   نصب أعينها 
دائمًا وأبدًا تخريج أجيال قادرة مدربة، تساهم مساهمة 

فعالة في التنمية التي تنشدها البالد.
الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  تطبق  وهي  والكويت 
إلى  حتتاج  عامليًا  ماليًا  مركزًا  بجعلها  األحمد  صباح 
ذلك  صناعة  على  قادرة  ومؤهلة،  مدربة  وطنية  سواعد 

النهوض املنشود، وهذا الطموح املأمول.
فأنتم شباب اليوم وقادة املستقبل، بأيديكم حتققون 
البلد  هذا  بناء  في  تساهمون  وبسواعدكم  املعجزات، 
احلبيب، فثابروا واجتهدوا في الدراسة، لتحققوا آمالكم 
تستحق  التي  الكويت  وطموحات  وآمال  وطموحاتكم، 

منكم الكثير.
ختامًا نتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات، 
فهم النبيني، وقوة حفظ املرسلني، والتوفيق والسداد من 

رب العاملني، وليكن شعاركم قول أبي الطيب املتنبي..
الستسهلن الصعب أو أدرك املنى

فما انقادت اآلمال إال لصابر.

صناع املستقبل

بداية عام دراسي شعاره الجد والمثابرة



»التطبيقي«: نهاية قضية 
الشعب المغلقة بشكل 
تام.. قريبًا
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للتعليم  العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  هنأ 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال���ت���دري���ب د. أح���م���د األث����ري 
والتدريب  ال��ت��دري��س  هيئتي  أع��ض��اء  جميع 
واجلهاز اإلداري بديوان عام الهيئة والكليات 

الطالب  واملعاهد وجميع 
بدء  مبناسبة  والطالبات 
اجلديد،  ال��دراس��ي  العام 
من  باملستجدين  مرحبًا 
فصل  أول  ف���ي  ال��ط��ل��ب��ة 
دراسي لهم في مسيرتهم 
األك������ادمي������ي������ة، م���ع���رب���ًا 
بالتوفيق  مت��ن��ي��ات��ه  ع���ن 

والنجاح للجميع.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة 
الهيئة  عام  مدير  وجهها 

والتدريبي  ال���دراس���ي  ال��ع��ام  ب���دء  مب��ن��اس��ب��ة 

املناسبة  بهذه  يسعدني  فيها:  ق��ال  اجلديد، 

راجيًا  للجميع  ال��ص��ادق��ة  التهنئة  أق���دم  أن 

يكون  وأن  والسداد  والتوفيق  العون  الله  من 

عامًا دراسيًا حافاًل بالتميز واإلب��داع، مقدرًا 
تؤتي  وال��ت��ي  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ك��ل  للجميع 
العلمية  املكانة  الهيئة  بتبوؤ  دائ��م��ًا  ثمارها 

واألكادميية الرائدة التي تشغلها حاليًا.

أن  األث������ري  د.  وأك�����د 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي وال���ت���دري���ب 
الستكمال  س��ب��ي��ل��ه��ا  ف���ي 
بتوفير  السامية  رسالتها 
الوطنية  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ي��د 
واملؤهلة  وامل��درب��ة  الفنية 
التعليم  أح��دث نظم  وف��ق 
متكنت  وال��ت��دري��ب،ول��ق��د 
القليلة  األع������وام  خ����الل 

د. األثري:
التحديث والتطوير الدائمان 

ألركان العملية التعليمية يدفع 
عجلة التنمية إلى األمام
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املاضية، من أن تقطع شوطًا كبيرًا في حتديث 
بكلياتها  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اخلاصة،  ودورات���ه���ا  وم��ع��اه��ده��ا 
الدائم مع جهات سوق  والتواصل  بالتنسيق 
العمل املختلفة ومت بذل جهود كبيرة لتوفير 
التعليمية  العملية  أركان  الكامل لكل  الدعم 
مل��ا ف��ي ذل��ك م��ن ف��وائ��د ع��دة تسهم ف��ي دفع 
دائمًا،  األم��ام  إل��ى  البالد  في  التنمية  عجلة 
ورفاهيتها  املجتمعات  تقدم  ب��أن  منا  إمي��ان��ًا 
ومدى  فيها،  التعليم  نظم  ت��ق��دم  م��ن  ينبع 
لكل  الدائم  والتجويد  التطوير  على  القدرة 
تقود  التي  املستقبل  آفاق  واستشراف  أركانه 

إلى التقدم واالزدهار.

أن يضعوا  الهيئة  األث��ري طلبة  د.  ودع��ا 
العلمي  التحصيل  ف��ي  وامل��ث��اب��رة  اإلخ���الص 
الصفوف  يتقدموا  لكي  دائمًا  أعينهم  نصب 
ال��ت��ي ستكون ق���ادرة ف��ي ال��غ��د ال��ق��ري��ب على 
عند  ال��ك��وي��ت  احل��ب��ي��ب  لوطننا  اجل��م��ي��ل  رد 
املختلفة،  ال��ع��م��ل  م��ج��االت  ف��ي  ان��خ��راط��ه��م 
بالهيئة  ال��ع��ام��ل��ن  ج��م��ي��ع  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��ًا 
وداعيًا إلى االستمرار ببذل الغالي والنفيس  
مستمدين  يخصه،  فيما  كل  اجل��اد  والعمل 
ظل  في  القدير،  املولى  من  والتوفيق  العون 
ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال��الم��ح��دودة م��ن صاحب 
البالد  وسمو ولي عهده األمن  السمو أمير 
التربية  ووزي��ر  الرشيدة  الكويتية  واحلكومة 

وزير التعليم العالي د. محمد الفارس.

وفي ختام كلمته توجه د.األثري، بالدعاء 
إلى الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن 
ي��دمي عليها نعمة األم��ن واألم���ان حتت ظل 
ال��ب��الد الشيخ  أم��ي��ر  ق��ي��ادة  ص��اح��ب السمو 

صباح االحمد .
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قياديو » التطبيقي « يباركون لجميع 
منتسبي الهيئة العام الدراسي 

والتدريبي الجديد 2018-2017
أدلى عددًا من قياديي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكلمات لهم مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد مرحبني 
فيها بجميع ابناء الهيئة من الطالب والطالبات املستمرين منهم واجلدد بكليات ومعاهد الهيئة في الفصل الدراسي والتدريبي 
األول لهم، آملني لهم التوفيق والنجاح، كما قدموا كذلك أطيب وخالص تهانيهم ملدير عام الهيئة ولكافة العاملني واعضاء هيئتي 

التدريس والتدريب بهذه املناسبة، وفيما يلي نص هذه الكلمات:
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> ب��داي��ة ت��ق��دم ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون 
اإلدارية واملالية  م. حجرف احلجرف بالتهنئة 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  عام  ملدير 
التدريس  هيئتي  واعضاء  ونوابه  والتدريب 
والتدريب وأسرة الهيئة عامة وجميع منتسبي 
الهيئة من الطالب والطالبات, مبناسبة بداية 

العام الدراسي اجلديد.
املناسبة  ه���ذه  ف��ي  احل��ج��رف  م.  ورح����ب 
بالطلبة اجلدد امللتحقني بالهيئة في عامهم 
الدراسي والتدريبي األول مباركًا لهم قبولهم 
ف��ي ك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د ال��ه��ي��ئ��ة, آم���اًل ل��ه��م كل 
بداية  العام  يكون هذا  وأن  والنجاح  التوفيق 
باجلدية  تتسم  حياتهم  في  جديدة  ملرحلة 
التكرمي  منصات  اعتالء  اج��ل  من  واالص���رار 

والتفوق.
الشؤون  ق��ط��اع  أن  احل��ج��رف  م.  وأوض���ح 
كافة  لتسخير  سعى  لطاملا  واملالية  اإلداري���ة 
االمكانات وتذليل الصعاب أمام جعل التعليم 
أداة فاعلة في مسيرة التنمية املجتمعية لبناء 
التطلعات  حتقيق  على  ق���ادرة  منتجة  ق��وة 
وامليزانية  االمكانات  وف��ق  وذل��ك  والتوقعات 
كذلك  تسعى  الهيئة  ادارة  أن  مؤكدًا  املتاحة, 
إلى تذليل جميع العقبات أمام كافة أطراف 
واركان العملية التعليمية في العام الدراسي 
العملية  ت��س��ي��ر  ح��ت��ى  اجل���دي���د  وال���ت���دري���ب 
اليوم  وتسهل  الصحيح,  بالشكل  التعليمية 
الدراسي على عضو هيئة التدريس والتدريب, 

والطالب.
كلمة  م���وج���ه���ًا  احل���ج���رف  م.  وأض������اف 
للطالب والطالبات: »ابنائي وبناتي يجب أن 
يكون التفوق واإلبداع طريقا لكم, وال يتحقق 
بالعمل  يكون  ولكن  األمنيات  مبجرد  ذل��ك 
اجل����اد واجل���ه���د امل���ت���واص���ل, وب���ق���در حرصي 
على مطالبتكم باالستزادة من مناهل العلم 
االنشطة  مل��م��ارس��ة  أدع��وك��م  فإنني  وامل��ع��رف��ة 

واملشاركة في الفعاليات التي توفرها وتقيمها 
لكم الهيئة, ولها دور كبير في تنمية املواهب 
وصقل الشخصية, كما ال يفوتني أن أدعوكم 
إل���ى ال��ت��م��س��ك ب��ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة واألخ����الق 
القيم  على  احل��رص  ك��ل  واحل���رص  النبيلة, 
الوطنية النبيلة التي جبلها عليها, واحلفاظ 
على وحدة الصف وعدم إثارة ما من شأنه أن 
يؤثر على وحدتنا الوطنية التي هي حصننا 
الله  بعد  األول  دفاعنا  اآلم��ن وخط  ومالذنا 
عز وجل, مع متنياتي لكم جميعا مبستقبل 
باهر خلدمة كويتنا احلبيبة, في ظل حضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى وسمو ولي 

عهده األمني«.

العام  املدير  نائب  كذلك  تقدمت  كما   <
فاطمة  د.  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل���ش���ؤون 
الكندري بالتهنئة الى مدير عام الهيئة والى 

والتدريب  ال��ت��دري��س  هيئتي  واع��ض��اء  ن��واب��ه 
الطلبة  وجميع  بالهيئة  العاملني  وجميع 
امل��ل��ت��ح��ق��ني ح��دي��ث��ا بكليات  خ��اص��ة اجل����دد 
دراسية  مرحلة  ب��داي��ة  ف��ي  الهيئة  وم��ع��اه��د 
جديدة لهم, آملة منهم بذل مزيد من اجلهود 
للتحصيل اجلاد واملخلص حتى االنتهاء من 
في  ملا  وتفوق  بنجاح  الدراسية  املرحلة  ه��ذه 
احلبيب  ولوطنهم  لهم  عدة  فوائد  من  ذلك 
الكويت, مع خالص أمنياتنا القلبية بالتوفيق 

والنجاح جلميع الطلبة.

الدراسي  للعام  الهيئة  استعدادات  وع��ن 
االستعدادات  ان  الكندري  د.  أك��دت  اجلديد 
بدء  موعد  قبل  تبدأ  ال��دراس��ي  العام  لبداية 
تسهيل  على  بالعمل  كبيرة  بفترة  ال��دراس��ة 
وتوفير  امل��س��ت��ج��دي��ن  ال��ط��ل��ب��ة  اس���ت���ق���ب���ال 
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م. احلجرف: 
تولي  »التطبيقي«   
كافة أركان العملية 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ج��ل 

اهتمامها

د. الكندري:
تهيئة  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل 
لعام  ال���ظ���روف  ك���ل 
دراسي مثمر وناجح



العدد األول -سبتمبر   2017

قد مت  وان��ه  لهم, خاصة  الدراسية  اجل��داول 
االستيعابية  الطاقة  تفوق  اع��داد  استيعاب 
امليزانية  وف���ق  وامل���ع���اه���د,  ال��ك��ل��ي��ات  ل��ب��ع��ض 
امل��ت��اح��ة, ب��االض��اف��ة ال���ى ذل���ك ي��ت��م التأكد 
مستلزمات  وت��وف��ي��ر  امل��خ��ت��ب��رات  جتهيز  م��ن 
على  الطلبة  توزيع  على  والوقوف  التدريب, 
العلمية  ب��األق��س��ام  املختلفة  التخصصات 
الكورسات  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  وال��ت��أك��ي��د 
التمهيدية لهم والعمل على توحيد املقررات 
فضال  التدريب,  معاهد  جلميع  التمهيدية 
عن ذلك يتم التنسيق مع جهات سوق العمل 
وجهات التدريب اخلارجية واملعنية بالدورات 

التدريبية اخلاصة بالطلبة.
وأكدت د. الكندري في هذا املجال حرص 
اإلدارة العليا للهيئة على تهيئة كل الظروف 
وناجح  مثمر  وتدريبي  دراس��ي  لعام  املناسبة 
املستجدين  وال��ط��ال��ب��ات,  ال��ط��الب  الب��ن��ائ��ن��ا 

منهم واملستمرين. 

وأشارت د. الكندري الى ان الهيئة العامة 
اشد  حت��رص  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
احل���رص ع��ل��ى اس��ت��ي��ع��اب ال��ع��دد االك��ب��ر من 
الطلبة في كل عام وذلك وفق امكاناتها وفي 
حدود امليزانية احملدودة لها في ضوء سياسة 
ترشيد اإلنفاق, حيث تؤثر الكثافة الطالبية 
ل��ع��دد م��ن امل���ق���ررات ال��دراس��ي��ة ع��ل��ى السعة 

املكانية في بعض الكليات واملعاهد, كما تؤثر 
اماكن  توفير  على  كذلك  الطالبية  الكثافة 
سوق  بجهات  املناسبة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��دري��ب 

العمل.

امل���دي���ر العام  ن��ائ��ب  > م���ن ج��ان��ب��ه ع��ب��ر 
بالتكليف  وال��ب��ح��وث  التطبيقي  للتعليم 

56

التطلعات  العلي:  د. 
واآلم�������������ال ك���ب���ي���رة 
صفحات  الض���اف���ة 
تاريخ  ال��ى  ج��دي��دة 

الهيئة املشرف
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لبداية  الكبير  تفاؤله  ع��ن  العلي  ع��دن��ان  د. 
التطلعات  ان  الدراسي اجلديد, مؤكدًا  العام 
واآلم��ال كبيرة الضافة صفحات جديدة الى 
بالنجاحات  واملفعم  امل��ش��رف  الهيئة  ت��اري��خ 

واإلجنازات.
واضاف د. العلي: يشرفني بهذه املناسبة 
التعليم  ق��ط��اع  ع��ن  ون��ي��اب��ة  باسمي  أرف���ع  أن 
التهاني  آي���ات  أس��م��ى  وال��ب��ح��وث  التطبيقي 
واجلميع  ع��ام  وك��ل  ال��دراس��ي اجلديد  بالعام 

بخير«.
كما تقدم د. العلي بخالص تهانيه جلميع 
هيئتي  وأع��ض��اء  واإلداري����ني  الهيئة  قياديي 
الهيئة  ومتدربي  وطلبة  والتدريب  التدريس 
أن  وجل  عز  املولى  واملعاهد, سائال  بالكليات 
يجعله عاما مباركا حافال باالجنازات على كل 
املستويات, وأن يسدد خطى اجلميع ويوفقهم 
إلى العمل اجلاد املخلص في القول والعمل 
طموحاتنا  حتقق  التي  واالج��ت��ه��اد,  وال���دأب 

وآمالنا لرفعة ونهضة وطننا الغالي«.

امل���دي���ر العام  ن��ائ��ب  > م���ن ج��ان��ب��ه ق���دم 
أحمد  د.  امل��س��ان��دة  األك��ادمي��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
قياديي  جميع  إل��ى  أمانيه  أط��ي��ب  اخلليفة 
التدريسية  الهيئة  الهيئة واإلداريني وأعضاء 
في  وامل��ت��درب��ني  الطلبة  وع��م��وم  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وم��ع��اه��د  ك��ل��ي��ات 

التطبيقي والتدريب.
وش���دد د. اخل��ل��ي��ف��ة ع��ل��ى أي���دي األس���رة 
التعليمية وحثها على املضي قدمًا في تطوير 
أن  املولى  سائال  واألك��ادمي��ي  التربوي  العمل 
متمنيًا  في جهودهم,  ويبارك  يسدد اخلطى 
بذل  املستجدين  واملتدربني  الطلبة  ألبنائه 
وااللتزام  األك��ادمي��ي  التحصيل  ف��ي  اجل��ه��د 
باخللق والسيرة احلسنة منذ بداية هذا العام 
لبناء  الطريق  ف��ي  واث��ق��ة  بخطوات  والسير 

الوطن الغالي الذي ينتظر منكم الكثير.

9

د. اخلليفة للطلبة: 
س����ي����روا ب��خ��ط��وات 
طريقكم  في  واثقة 
الذي  ال��وط��ن  لبناء 
ي�����ن�����ت�����ظ�����ر م���ن���ك���م 

الكثير
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واخ��ت��ت��م د. اخل��ل��ي��ف��ة ب��ال��ق��ول: ك��ل عام 
واجلميع بخير متمنيًا من املولى الكرمي أن 
اجلميع  على  وفالح وجناح  عام خير  يجعله 
وإلى  اجلميع  وط��م��وح��ات  آم���ال  يحقق  وأن 
ملا  اجلميع  الله  ووف��ق  النجاحات.  من  مزيد 

يحبه ويرضاه.

> من جهته تقدم نائب مدير عام الهيئة 
والتدريب لشؤون  التطبيقي  للتعليم  العامة 
التدريب م. طارق العميري بالتهنئة الى مدير 
عام الهيئة د. احمد االثري والى نوابه الكرام 
والتدريب  التدريس  هيئتي  اعضاء  وجميع 
والهيئة اإلدارية والطالب والطالبات مبناسبة 

بدء العام الدراسي اجلديد
وقال م. طارق العميري ان العام الدراسي 
اجلديد ميثل حتديا جديدا تخوضه الهيئة 
بالتطبيقي  التحقت  التي  نظرًا ألن االعداد 
قياسية, مما يدفعنا  اع��داد  تعتبر  العام  هذا 

االمكانات  كافة  لتسخير  اجل��ه��ود  ملضاعفة 
انتظام  على  للعمل  الصعاب  كافة  وتذليل 
والوقوف  الطلبة  التعليمية جلميع  العملية 

على تسيير كافة االمور التي تتعلق بذلك.
املعاهد  جميع  ان  العميري  م.  واض���اف 
بالهيئة على جاهزية تامة الستقبال الطلبة 
ف��ي ال��ع��ام ال��دراس��ي اجل��دي��د وأن��ه مت جتهيز 

واعداد املختبرات والورش وقاعات احملاضرات 
االمور  ك��اف��ة  ان  م��ؤك��دًا  الطلبة,  الستقبال 
الدراسي اجلديد سيكون  العام  ان  الى  تشير 

عام مثمر وجيد.

> كما توجه عميد كلية التربية االساسية 
د. فهد الرويشد بالتهنئة الى جميع قيادات 

ال�����ع�����م�����ي�����ري:  م. 
م��ض��اع��ف��ة اجل��ه��ود 
ل����ت����ل����ب����ي����ة ك�����اف�����ة 
االح�������ت�������ي�������اج�������ات 
وت���ذل���ي���ل ال��ص��ع��اب 

أمام الطلبة
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والتدريب  التدريس  هيئتي  واعضاء  الهيئة 
تهانيه  بخاصة  والطالبات  الطالب  وجميع 
القلبية مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد 
كلية  ج��ه��وزي��ة  على  م��ؤك��دًا   ,2017-2018
الدراسي  العام  الستقبال  األساسية  التربية 
استعداداتها  ومتام  وجه,  أكمل  على  اجلديد 
لبدء العام الدراسي”, متمينًا جلميع الطلبة 
والنجاح,  التوفيق  واملستمرين  املستجدين 
داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت واهلها 

من كل مكروه وسوء.

العالي  املعهد  مدير  تقدم  جانبه   من   <
العازمي  احمد  الدكتور/  اإلداري��ة  للخدمات 
الدكتور/  الهيئة  عام  ملدير  التهنئة  بخالص 
وإلى أعضاء  ولنوابه األفاضل  األثري  أحمد 
والهيئة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ت��دري��س��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
اإلدارية مبناسبة العام الدراسي اجلديد وإلى 
الطالب والطالبات اجلدد منهم واملستمرين 
متمنيًا لهم ولكافة الطلبة التوفيق والنجاح 
أن  منهم  راج��ي��ًا  التعليمية,  مسيرتهم  ف��ي 
يضعوا نصب أعينهم اإلخالص واملثابرة في 
على  قادرين  يكونوا  لكي  العلمي  التحصيل 
االنخراط  عند  احلبيب  للوطن  اجلميل  رد 
 , في مجاالت العمل والوظيفة بعد التخرج 
مقدما الشكر للجميع على جهودهم املبذولة 
أن  وج��ل  عز  الله  املاضي  سائال  العام  خ��الل 

يوفقهم ملا فيه اخلير للعام اجلديد .

> بدوره تقدم عميد كلية العلوم الصحية  
الطلب���ة  بالتهنئة   الصغير   عبداحلكيم  د. 
الدراسي  ال��ع��ام  ب��دء  مبناسبة  والطالب���ات 
لهم  وج��ل  ع��ز  املول���ى  م��ن  راجي���ًا  اجل��دي��د 
التوفيق والنج���اح, مؤكدا حرص الكلي���ة في 
العام اجلديد على وضع اخلطط الستقب���ال 
ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد وامل��س��ت��م��ري��ن ب��ت��ع��اون إدارة 
لقاء  لتنظي���م  الطلب���ة  احت��اد  م��ع  الكلي���ة 

ت��ن��وي��ري إلع��ط��اء ش���رح واف�����������ى ع��ن مشاكل 
وعدم  اللوائح  وتطبيق  واإلرش���اد  التسجيل 
م��خ��ال��ف��ة ش�����روط ال��ت��خ��رج ل��ت��س��ه��ي��ل أم���ور 
ارشادهم وتسجيلهم في املواد العلمي����ة حتى 

يتسنى لهم التخرج في الوقت احملدد.
في  العاملي���ن  جلمي���ع  الشكر  م��وص��اًل 
الكلي���ة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب 
واإلداري�������ني وال��ع��ام��ل��ي�����������ن ف���ي ك��اف��ة مجال 
جه��د  من  بذلوه  ما  على  املعاون��ة  اخلدمات 
السابق���ة وما  الدراسي���ة  األع��وام  مشكور في 
يسعون لبذل���ه في السنوات القادم��ة من جهد 
وإيثار للمساهم���ة في خلق جو صح���ي مناسب 
للدراس���ة وتوفي���ر سبل الراح���ة والطمأنين���ة 
للطلب���ة والطالب���ات خللق ج��و م��ن الترابط 
العائلي األم���ر الذي يدعم الثقة بني الطالب 
واملدرس. مؤكدا على حرص الكلي���ة إلى بذل 
وتسهي���ل وتذليل الصعوب���ات جلميع أعض���اء 
فيها  والعاملي��ن  والتدريب  التدريس  هيئة 
ومتابع���ة  املستحق���ة  طلباته���م  ومتابع���ة 
أموره��م اإلداري���ة واملالي���ة ودفعهم للمشاركة 

باملؤمت���رات العلمي���ة والورش العلمي���ة داخل 
التطورات  أح���دث  ملواكب���ة  ال��ك��وي��ت  وخ����ارج 
باملستوى  لالرتق���اء  والعملي��ة  العلمي���ة 
أن  شأنه  من  ال��ذي  األم���ر  والعملي  العلمي 
الكلي���ة.  موضحا  رفع��ة وتطوير  يساهم في 
بأعضائها  باالحتفاء  ستقوم  الكلي����ة  ب��أن 
اجل����دد وامل��ت��ق��اع��دي��ن وامل��س��ت��ق��ي��ل��ي�����ن منهم 
بذلوه  ما  على  جله���وده���م  وتثمين���ًا  تقديًرا 
إقامة  ضمن  للكلي����ة  متميزة  خدمات  م���ن 

احتفاالتها السنوية والفصلي����ة.
ستقوم  الكلي���ة  ب��أن  الصغير  د.  وأش���ار 
العلمي���ة(  أقسامها  طريق  )ع��ن  كبي���ر  بدور 
بتطوي���ر برامجها العلمي���ة من حيث النوعي���ة 
واملتغي��رات  العلمي���ة  ال��ت��ط��ورات  ومتابع���ة 
في  للمس��اهم��ة  مجال���ه  ف��ي  ك��ل  اليومي���ة 
إيصال أدق وأهم املعلوم���ات العلمي���ة اجلديدة 
إلى محاولة  إض���اف���ة  والطالب���ات.   للطلب���ة 
ع����ن  وإعالمي���ًا  مهني����ًا  الكلي���ة  دور  إب���راز 
طري���ق إق���ام���ة الن��دوات العام���ة واملؤمت���رات 
واملعارض  اإلعالمي���ة  واملقاب��الت  العلمي����ة 

للطلبة:  املعاهد  ومدراء  الكليات  عمداء 
والتفوق  للنجاح  اجل��ه��د  وب���ذل  امل��ث��اب��رة 
احلبيب  للوطننا  اجل��م��ي��ل  رد  اج���ل  م��ن 

الكويت
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الصحي����ة التي م���ن شأنه���ا إيض���اح الص���ورة 
والدور الذي يؤدي����ه مخرج����ات هذه الكلي���ة 
م���ن الطلب����ة والطالب����ات في خ��دم���ة ورفع����ة 

هذا البل�����د.
والنج���اح  التوفي��ق  الصغير  د.  ومتنى 
منه���م  آم����اًل  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  جل��م��ي��ع 
املثاب����رة وبذل اجله��د العلمي حتى يقطفوا 
جلمي���ل  رًدا  والنجاح  بالتفوق  تعبهم  ثمار 
وال��دي��ه�����������م وح��رًص��ا ع��ل��ى رف���ع ش���أن بلدهم 
بتطوي���ر  وذل���ك  ال��ك��وي��ت  امل��ع��ط��اء  احل��ب��ي��ب 
القطاعات  ج��م��ي��ع  ف���ي  ال��ص��ح��ي  امل���ج���ال 
الصحي���ة.  مشيرا بأن الكلي���ة ستقوم بوضع 
استراتيجي���ة خاصة ملتابع���ة مخرجاته���ا في 
باستكمال  الراغبي���ن  وك��ذل��ك  العمل  س��وق 

دراستهم خارج الكويت.

> من جانبه تقدم مدير معهد التمريض 
والتبريكات  التهاني  بخالص  وائل حمادة  د. 

العام  بدء  مبناسبة  الهيئة  منتسبي  جلميع 
التدريبي اجلديد, آمال أن يكون عاما تدريبيا 

موفقا حافال بالعطاء والتميز .
وثمن د. حمادة بكل التقدير دور جميع 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  مسئولي 
في  التمريض  معهد  أس���رة  وم��ن  وال��ت��دري��ب 
دعم اجلهود املبذولة في سبيل تقدمي مناذج 
على  ق��ادرة  التمريض  معهد  أبناء  من  ج��ادة 
العطاء املخلص في سبيل خدمة هذا الوطن 

املعطاء.
املتفانية  اجل��ه��ود  أن  ح��م��ادة  د.  وأوض���ح 
وال���ت���ي ق��دم��ت م���ن أج���ل االس���ت���ع���داد للعام 
ال��ت��ق��دي��ر واالحترام  ك��ل  ل��ه��ا  ن��ك��ن  اجل��دي��د 
الصادق  الوعي  يدل على  فإمنا  دل  إن  وه��ذا 
واإلخالص األكيد في أداء الرسالة التربوية 

التي حملنا أمانتها .
وأكد د. حمادة أن املعهد قد أمت استعداده 
,فقد  ال��ت��دري��ب��ي��ة  بالعملية  ل��ل��ب��دء  ال��ك��ام��ل 
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أستوفينا اجلاهزية لبداية 
من  س��واء  التدريب  مشوار 
الهيئة  اس��ت��ع��داد  ن��اح��ي��ة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة وأي����ض����ا من 
املختبرات  جاهزية  ناحية 
التدريبية  وال����ف����ص����ول 
الوسائل  أف��ض��ل  ل��ت��ق��دمي 

في  والتحديث  التطور  تواكب  التي  املمكنة 
ش��ت��ى اجل���وان���ب مل��س��اع��دة امل��ت��درب��ني اجلدد 
والقدامى في التدريب والتحصيل للنهوض 
مخرجات  وت��ق��دمي  ومهاراتهم  مبستوياتهم 

قادرة على العطاء.

املعهد الصناعي -  ب��دوره اوضح مدير   <
صباح السالم م. ناصر حمد املهندي أنه في 
سبتمبر من كل عام تستقبل كليات ومعاهد 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
ك��وك��ب��ة م���ن امل���ت���درب���ني وال����دارس����ني اجل���دد 
منتسبني اليها من مختلف املراحل الدراسية 
كل  لهم  متمنني  والتعليم,  التربية  وزارة  في 

التوفيق والسداد بعامهم الدراسي اجلديد.
صباح   - الصناعي  املعهد  صعيد  وعلى 
السالم, فقد بدأ استعداداته الستقبال الطلبة 
املستجدين واملستمرين وذلك بتقدمي العديد 
املختلفة  والتخصصية  املهنية  ال���دورات  من 
هيئة  اعضاء  مستوى  ورف��ع  التدريب  لقطاع 
اخلبرات  وتبادل  املختلفة  باملعاهد  التدريب 
بان  متمنيا  بينهم.  فيما  والعملية  العلمية 
 2017-2018 ال��دراس��ي��ة  السنة  ه��ذه  تكون 
املعطاء  الوطن  هذا  وخلدمة  للعطاء  دافعة 

بني  ش��أن��ه  ورف���ع  خلدمته  جميعًا  ونتكاتف 
الدول املتقدمة جاعلني من وحدتنا الوطنية 
السمو  مثااًل يحتذى به حتت قيادة صاحب 

أمير البالد حفظه الله ورعاه.

> ك��م��ا ت��ق��دم م��دي��ر امل��ع��ه��د ال��ص��ن��اع��ي - 
بالتهنئة  بوحمدي  محمد  املهندس  الشويخ 
لقيادات الهيئة والطالب والطالبات مبناسبة 
ب��داي��ة ال��س��ن��ة ال��دراس��ي��ة اجل��دي��دة -2017
عام  هذا  عامنا  يكون  ان  الله  سائال   ,2018
خير وب��رك��ة وج��د واج��ت��ه��اد وت��وف��ي��ق وجناح, 
فلنعقد العزم منذ البداية وجنعل هذا العام 
عاما دراسيا متميزا باجلد واالجتهاد عامرا 
معهد  معهدنا  ولنجعل  والعزمية,  بالنشاط 
علم ومعرفة ونشاط واجناز, واخيرا أدعو من 
الله العلي القدير أن يوفقنا للعلم النافع وان 

ييسر علينا حياتنا العلمية في معهدنا.

> بدوره قال مدير معهد التدريب املهني م. 
علي العبيدلي  إنه ملن دواعي سروري وبواعث 
أملي أن أهنئ جميع العاملني بالهيئة العامة 
رأسهم  وعلى  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
ونائب  الكرام  ونوابه  األث��ري  أحمد  الدكتور 
طارق  املهندس  التدريب  لقطاع  العام  املدير 

االعزاء  وطالباتنا  طالبنا  وجميع  العميري 
مبناسبة بدء العام الدراسي اجلديد.

الذي  الشامخ  الصرح  ذلك  »التطبيقي« 
كان ومايزال حاضنًا للكوادر الوطنية الشابة 
لدولتنا  م��ش��رق  ملستقبل  ي��ض��يء  ون��ب��راس��ًا 
اإلنساني  ال��ع��م��ل  م��رك��ز  ال��ك��وي��ت  احل��ب��ي��ب��ة 
بقيادة صاحب السمو أمير البالد قائد العمل 
اإلنساني - حفظه الله ورع��اه-  وول��ي عهده 
وتتضاعد  الهمم  تعلو  فبدعمهما  األم���ني,  
جميعًا  نطمح  النفحات  وبتلك  ال��س��واع��د 
في تخطي أسوار معهدنا ليشع جهدنا على 
وحتديات  ظ���روف  ظ��ل  ف��ي  ب��أس��ره  املجتمع 
ت��خ��رج ع��ل��ي��ن��ا ف���ي ط��ي��ات األزم���ن���ة واألي����ام 
روح  وإغ��الء  والتالحم  التكاتف  إلى  لتدعونا 
وأمن  مصلحة  ووض����ع  ال��ص��احل��ة  امل��واط��ن��ة 
, ففيه عزنا  إعتبار  وطننا  احلبيب فوق كل 

وعلى أرضه عيشنا وحتت سمائه كرامتنا.
وتوجه م. العبيدلي الى الله بالدعاء أن 
سمو  االنسانية  أمير  ووالدنا  أميرنا  يحفظ 
األمير/ صباح األحمد اجلابر الصباح وولي 
ن���واف األحمد  ال��ش��ي��خ/  ع��ه��ده األم���ني سمو 
الرشيدة  حكومتنا  وي��وف��ق  الصباح  اجل��اب��ر 
وينمي  لنا جهدنا  ويبارك  أمننا  وأن يحفظ 

باخلير مساعينا خلدمة وطننا احلبيب.

13
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ي��ش��ع��ر ال��ط��ال��ب وه���و ع��ل��ى م���ش���ارف مرحلة 
ممزوجة  مبشاعر  عمره  م��ن  ج��دي��دة  تعليمية 
بني الفرحة والقلق واخلوف مما ينتظره، خاصة 
سبق  عما  كثيرا  تختلف  اجلامعية  املرحلة  أن 
واالعتماد  احلرية  من  املزيد  حيث  حياته،  من 
على الذات واالنفتاح على عالم جديد يضع لك 

أسس استكمال باقي احلياة..
 لذلك إليكم بعض النصائح التي ستفيدكم 

في حياتكم اجلامعية اجلديدة:

الواقع  إلدراك  دراس����ي  أس��ب��وع  أول  خ��ص��ص   �1
اجلديد واملرحلة العلمية التي دخلتها، وتعرف على 
ألنهم  سابقة،  دراسية  سنوات  وفي  منك  أكبر  زم��اء 
سيساعدونك على فهم األمور بسرعة، ويوضحون لك 
طبيعة كل مادة وعادات وأساليب األساتذة وطبيعة كل 
منهم في شرح مادته، مما يساعدك على التأقلم على 

الوضع اجلديد سريعا.
الكافي  ال��ق��در  على  احل��ص��ول  على  اح���رص   �2
البدء  قبل  إليها  حتتاج  التي  وال��س��اع��ات  ال��ن��وم  م��ن 
كل  لاستيقاظ  ثابت  موعد  وحتديد  ال��دراس��ة،  في 
وااللتزام  م��وع��دك  ف��ي  ال��ذه��اب  على  للحفاظ  ي��وم 
زيادة  على  ذلك سيساعدك  ألن  اجلامعي،  باجلدول 
من  امل��زي��د  على  احل��ص��ول  م��ن  تتمكن  لكي  نشاطك 

التفوق في الدراسة.
أن  وميكن  الصحي،  األك��ل  تتناول  أن  ح��اول   �3
ي��ك��ون ذل���ك م���ن ال��ص��ع��ب حت��ق��ي��ق��ه ن��ظ��را لصعوبة 
احل��ص��ول ع��ل��ى »ال��س��ن��دوت��ش��ات« ال��ت��ي ك��ان��ت تعدها 
األم سابقا، ولكن حاول احلصول على قدر كاف من 
األكل الصحي ليساعدك على البقاء في صحة جيدة 

وتعطيك الطاقة لبدء مجهود ملرحلة دراسية جديدة، 
التمارين  بعض  مب��م��ارس��ة  ب��االل��ت��زام  عليك  وأي��ض��ا 
أن تساعدك على مواصلة  الرياضية ألنه من شأنها 

التركيز والنشاط والذهني املطلوب.
انتقاء  اجلامعة  ف��ي  ل��ك  ي��وم  أول  م��ن  ح��اول   �4
على  مساعدتك  إمكانية  فيه  ت��رى  ال���ذي  الصديق 
ال��ت��ف��وق ف��ي اجل��ام��ع��ة، وح���اول أن ي��ك��ون على نفس 
ال���درج���ة ال��ع��ل��م��ي��ة، وف����ي ذات ال���وق���ت ي��ض��م��ن لك 

االستمتاع باحلياة اجلامعية بكل ما مييزها.
5� حاول تنظيم وقت الراحة الذي ستحصل عليه 
بني كل محاضرة في اجلامعة، ألن ذلك سيساعدك 
ويشعرك  السابقة  احمل��اض��رة  ج��و  م��ن  اخل���روج  على 

بأنك تبدأ يومك من جديد بنشاط.
وعدم  احمل���اض���رات،  بحضور  االل��ت��زام  عليك   �6
االع��ت��م��اد ع��ل��ى احمل���اض���رات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ف��ي الفصل 
في  املشاركة  املجموعة  صفوف  ضمن  وكن  الدراسي، 
احملاضرة  أثناء  اجلامعيني  األس��ات��ذة  مع  املناقشات 

ألن ذلك سيساعدك على استيعاب املنهج بسهولة.
ما  ل��ك��ل  مستوعبا  ل��س��ت  ب��أن��ك  تشعر  ح��امل��ا   �7
تتلقاه من مناهج على يد األساتذة اجلامعيني، فإن 
زمائك  لكل  وإمن��ا  وح��دك  ينتابك  لن  الشعور  ذلك 
إعادة قراءة  العام، وفي هذه احلالة عليك  من نفس 
م��ذك��رات احمل��اض��رات، وح���اول م��ع أصدقائك اجلدد 
تنتظر  وال  سويا  بشرحه  الدكتور  ق��ام  م��ا  استيعاب 
حتى نهاية الفصل الدراسي حملاولة فهم املنهج كله، 
فإن في هذه احلالة سيكون عليك استيعاب كل هذا 

الكم مرة واحدة.
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دوام اعضاء الهيئة االدارية  للفصل الدراسي االول 2017/09/10.2017/2018األحد

2017/09/12الثالثاء
االول  ال��دراس��ي  للفصل  القيد  إع���ادة  ح��االت  إدخ���ال  فترة  انتهاء 

.2017/2018

دوام اعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي االول 2017/09/17.2017/2018األحد

2017/09/17األحد
وبداية   2017/2018 األول  ال���دراس���ي  للفصل  ال���دراس���ة  ب��داي��ة 

التسجيل املتأخر والسحب واإلضافة.
االثنني
الثالثاء

2017/09/18
2017/09/19

امتحان مستوى اللغة االجنليزية للطلبة املستجدين.

اخر موعد الستالم الدرجات املؤجلة.2017/09/19الثالثاء

انتهاء فترة اإلضافة.2017/09/21اخلميس

آخر موعد لالنسحاب اجلزئي من املقررات.2017/10/5اخلميس

2017/10/12اخلميس
اخ�����ر م���وع���د الس����ت����الم اجل�������دول ال�����دراس�����ي ل��ل��ف��ص��ل ال����دراس����ي 

الثاني 2017/2018.
األحد

اخلميس
2017/11/5

2017/11/16
ف�����ت�����رة االرش������������اد وال����ت����س����ج����ي����ل امل����ب����ك����ر ل���ل���ف���ص���ل ال������دراس������ي 

الثاني 2017/2018.
األحد

اخلميس
2017/11/5

2017/11/30
فترة التقدمي لطلبات تغيير التخصص والتحويل للفصل الدراسي 

الثاني 2017/2018.

2017/12/14اخلميس
املقررات  جميع  من  الكلي  االنسحاب  طلبات  لتقدمي  موعد  آخ��ر 

وطلبات وقف القيد.

آخر يوم لرصد احلرمان للفصل الدراسي االول 2017/12/18.2017/2018االثنني

2017/12/20األربعاء
االول  ال���دراس���ي  احلرمان للفصل  ال���دراس���ة ورف���ع  ف��ي  ي���وم  آخ���ر 

.2017/2018
السبت
السبت

2017/12/23
2018/01/6

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول 2017/2018.

2018/01/8االثنني
الدراسي  ال��دراس��ي��ة للفصل  امل��ق��ررات  ل��رص��د درج���ات  آخ��ر م��وع��د 

األول  2017/2018.
نهاية الفصل الدراسي االول 2018/01/11.2017/2018اخلميس

االحد
اخلميس

2018/01/14
2018/01/25

إجازة منتصف العام الدراسي  2017/2018.

2018/01/28االحد
الدراسي  التدريس والهيئة اإلداري��ة للفصل  بدء دوام أعضاء هيئة 

الثاني 2017/2018.

  

التقومي الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 2018/2017

الفصل الدراسي األول )فصل اخلريف(
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2018/01/28االحد
الدراسي  للفصل  اإلداري����ة  والهيئة  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء  دوام 

الثاني 2017/2018.
االثنني 
الثالثاء

 2018/01/29
2018/01/30

امتحان مستوى اللغه االجنليزية للطلبة املستجدين.

2018/01/30الثالثاء
ان��ت��ه��اء ف���ت���رة ادخ�����ال ح�����االت اع�����ادة ال��ق��ي��د ل��ل��ف��ص��ل ال���دراس���ي 

الثاني 2017/2018.
اخر موعد الستالم درجات االمتحانات املؤجلة.2018/01/31األربعاء

2018/02/04االحد
بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 2017/2018 وبداية فترة 

التسجيل املتأخر والسحب واإلضافة.
انتهاء فترة االضافة.2018/02/08اخلميس

2018/03/08اخلميس
للفصل  ال���������دراس���������ي  اجل�������������دول  الس�������ت�������الم  م������وع������د  اخ���������ر 

الصيفي   2017/2018.

اخر موعد الستالم اجلدول الدراسي للفصل االول 2018/03/15.2018/2019اخلميس

آخر موعد لالنسحاب اجلزئي من املقررات .2018/03/22اخلميس
االحد

اخلميس
2018/04/08
2018/04/12

ف��ت��رة االرش������اد وال��ت��س��ج��ي��ل امل��ب��ك��ر ل��ل��ف��ص��ل ال���دراس���ي الصيفي 
.2017/2018

االثنني
اخلميس

2018/04/16
2018/04/26

ف���ت���رة االرش��������اد وال��ت��س��ج��ي��ل امل���ب���ك���ر ل��ل��ف��ص��ل ال�����دراس�����ي االول 
.2018/2019

االثنني 
اخلميس

 2018/04/16
2018/05/03

فترة التقدمي لطلبات تغيير التخصص والتحويل للفصل الدراسي 
االول 2017/2018.

2018/05/03اخلميس
املقررات  جميع  من  الكلي  االنسحاب  طلبات  لتقدمي  موعد  آخ��ر 

وطلبات وقف القيد.

آخر يوم لرصد احلرمان للفصل الدراسي الثاني   2018/05/10.2017/2018اخلميس

2018/05/14االثنني
آخ�����ر ي�����وم ف����ي ال�����دراس�����ة ورف������ع احل����رم����ان ل��ل��ف��ص��ل ال����دراس����ي 

الثاني   2017/2018.
الثالثاء

اخلميس
2018/05/15
2018/05/24

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2017/2018.

2018/05/28االثنني
ال��دراس��ي��ة للفصل الدراسي  امل��ق��ررات  آخ��ر م��وع��د ل��رص��د درج���ات 

الثاني   2017/2018.
نهاية الفصل الدراسي الثاني 2018/05/31.2017/2018اخلميس

2018/06/03االحد
ال����ت����دري����س للعام  ال��ص��ي��ف��ي��ة ألع����ض����اء ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ط���ل���ة  ب�����دء 

الدراسي 2017/2018.
بدء العطلة ألعضاء الهيئة االدارية. 2018/06/10االحد

تابع التقومي الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 2018/2017

الفصل الدراسي األول )فصل الربيع(
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2017/9/10األحد
بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية + فتح تقدمي طلبات إعادة 

القيد عن طريق االنترنت

بدء دوام أعضاء هيئة التدريب + بداية التدريب  2017/9/17األحد

االثنني

اخلميس

2017/9/18

2017/9/21

اختبارات الدور الثاني +  فترة تقدمي طلبات تغيير التخصص 
+  عقد اللقاءات التنويرية للمستجدين
 من املتوقع يصادف رأس السنة الهجرية

2017/9/24األحد
الثاني  ال�������دور  اخ����ت����ب����ارات  ن���ت���ائ���ج  م���وع���د إلع������الن  آخ�����ر 

2017/2016
+ موعد بداية دورة املستجدين

2017/9/28اخلميس
تخرج  تاريخ  موعد   + القيد  إعادة  طلبات  تقدمي   يوم  اخر 

الدور الثاني

2017/12/21اخلميس
آخ���ر ي���وم ف��ي ال��ت��دري��ب + اخ���ر ي���وم لفصل و رص���د درجات 
احلاصلني على درجة اقل من 20 في املقررات العملية + أخر 

موعد لتقدمي طلبات سحب األوراق من املعاهد
االحد

اخلميس

2017/12/25

2018/01/4
فترة االختبارات النهائية للدور األول

آخر موعد لتسليم نتائج اختبارات الدور األول2018/01/7االحد

2018/01/11اخلميس
خريجي  دورة  نهاية  موعد   + االول  التدريبي  الفصل  نهاية 

الدور االول

بداية عطلة منتصف العام التدريبي2018/1/14األحد

نهاية عطلة منتصف العام التدريبي2018/1/25اخلميس

2018  - التقومي التدريبي ملعاهد التدريب للعام التدريبي 2017 
الفصل التدريبي األول  2017 - 2018 
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2018/06/03األحد
بداية الدراسة والتسجيل املتأخر والسحب واإلضافة 

للفصل الدراسي الصيفي 2017/2018.

انتهاء فترة االضافة.2018/06/05الثالثاء

انتهاء فترة االنسحاب من املقررات.2018/06/05الثالثاء

2018/07/19اخلميس
آخر يوم لرصد احلرمان للفصل الدراسي الصيفي   

.2017/2018

2018/07/23االثنني
أخر يوم في الدراسة ورفع احلرمان للفصل الدراسي 

الصيفي   2017/2018.

الثالثاء 
اخلميس

 2018/07/24
2018/07/26

فترة االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الصيفي   
.2017/2018

2018/07/29االحد
آخر موعد لرصد درجات املقررات الدراسية للفصل 

الدراسي الصيفي  2018/2017.

نهاية الفصل الدراسي الصيفي 2018/07/30.2017/2018االثنني

2018/09/02االحد
بدء الدوام ألعضاء الهيئة االدارية للفصل الدراسي االول 

.2018/2019

2018/09/09االحد
دوام اعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي االول 

.2018/2019

بدء الدراسة للفصل الدراسي االول 2018/09/16.2018/2019االحد

تابع التقومي الدراسي لكليات التعليم التطبيقي للعام الدراسي 2018/2017

الفصل الدراسي الصيفي
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2018/1/28األحد
بدء دوام أعضاء هيئة التدريب و الهيئة اإلدارية + فتح 

تقدمي طلبات إعادة القيدعن طريق االنترنت

االثنني

اخلميس

2018/1/29

2018/2/1

اختبارات الدور الثاني +  فترة تقدمي طلبات تغيير 
التخصص +  عقد اللقاءات التنويرية للمستجدين

2018/2/4األحد
الدور  اختبارات  نتائج  إلعالن  موعد  آخر   + التدريب  بداية 
الثاني للفصل التدريبي األول 2017/+2018 موعد بداية 

دورة املستجدين

2018/2/8اخلميس
تخرج  تاريخ  + موعد  القيد  إع��ادة  لتقدمي طلبات  يوم  اخر 

الدور الثاني

2018/5/10اخلميس
درجات  رصد  و  لفصل  يوم  اخر   + التدريب  في  يوم  آخر 
احلاصلني على درجة اقل من 20 في املقررات العملية + أخر 

موعد لتقدمي طلبات سحب األوراق من املعاهد
االحد

االربعاء
2018/5/13
2018/5/24

فترة االختبارات النهائية للدور األول

آخر موعد لتسليم نتائج اختبارات الدور األول2018/5/27األحد

االربعاء
اخلميس

2018/5/30
2018/5/31

فترة تقدمي طلبات إعادة القيد خلريجي التدريب امليداني

2018/5/31اخلميس
الثاني + موعد نهاية دورة خريجي  التدريبي  الفصل  نهاية 

الدور االول

بدء العطلة الصيفية ألعضاء هيئة التدريب2018/6/3األحد

بدء العطلة الصيفية ألعضاء الهيئة اإلدارية2018/6/10األحد

بدء دوام أعضاء الهيئة اإلدارية للعام التدريبي 2018/9/22019/2018األحد

بدء دوام أعضاء هيئة التدريب للعام التدريبي 2018/9/92019/2018األحد

بداية التدريب للعام التدريبي 2018/9/162019/2018األحد

2018  - التقومي التدريبي ملعاهد التدريب للعام التدريبي 2017 
الفصل التدريبي الثاني  2017 - 2018 
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البيــــــــــــــــــانالتاريخاليوم

بداية فترة التدريب امليداني2018/6/3األحد

2018/7/26اخلميس
نهاية فترة التدريب امليداني  + موعد تاريخ تخرج التدريب 

امليداني

2018/9/2األحد
التدريبي  ل���ل���ع���ام  اإلداري���������ة  ال��ه��ي��ئ��ة  أع����ض����اء  دوام  ب�����دء 

2019/2018

2018/9/9األحد
التدريبي  ل���ل���ع���ام  ال���ت���دري���ب  ه��ي��ئ��ة  أع����ض����اء  دوام  ب�����دء 

2019/2018

بدء التدريب للعام التدريبي 2018/9/162019/2018األحد

2018  - التقومي التدريبي ملعاهد التدريب للعام التدريبي 2017 
فترة التدريب امليداني والعطلة الصيفية  2017 - 2018 
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د. أحمد األثري:
نهاية قضية الشعب المغلقة 

بشكل تام..قريبًا

54

أكد وجود اتفاق مع “املالية” سيترتب عليه وفرة مالية سيتم صرفها العام احلالي
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للتعليم  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  أك��د 
التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد األثري 
أن قضية الشعب املغلفة التي برزت في كليات 
املاضية  ال��ع��دي��دة  ال��س��ن��وات  خ��ال  الهيئة 

ستنتهي متامًا خال الفترة املقبلة.
وقال األثري في تصريح صحافي إنه إذا 
مرت األمور بحسب اتفاقنا مع وزارة املالية 
فلن يتم الصرف من ميزانية العام احلالي 
إلى ميزانية السنوات السابقة هذا سيترتب 
عليه وجود وفرة مالية سيتم صرفها السنة 
متوفرة  ميزانية  هناك  وستكون  احلالية 
وكافية لفتح الشعب املغلقة والقضاء عليها 

بصورة نهائية.
وأشار إلى أن الهيئة عاجلت العديد من 
املغلقة في جميع  بالشعب  األمور اخلاصة 
الكليات، وخال فترة إداراتنا للهيئة عملنا 
بكل جهد وإصرار لانتهاء من هذه املشكلة 

وشارفت على االنتهاء.

املشاريع التنموية
وب��خ��ص��وص امل���ش���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة في 
الفترة  بانه وخال  األث��ري  بني  التطبيقي 
تنموية  ط���ف���رة  ه���ن���اك  س��ت��ك��ون  امل��ق��ب��ل��ة 
من  ال��ب��اد  تشهدها  ل��م  ك��ب��ي��رة  وتعليمية 
البدء  على  تعمل  الهيئة  أن  خاصة  قبل، 
صباح  منطقة  مجمع  م��ش��روع  تنفيذ  ف��ي 
اجلهراء  منطقة  مجمع  ومشروع  األحمد، 
األكادمييني ‘ الذين نعمل عليهما في نفس 
من  مت��ام��ًا  سننتهي  وبافتتاحهما  ال��وق��ت، 
مشيرا  ال��ك��وي��ت،  ف��ي  القبول  أزم��ة  مشكلة 
سيستوعب  األحمد  صباح  مشروع  أن  إل��ى 
ما يقارب 14 ألف طالب وطالبة، في حني 
20 ألف  مشروع اجلهراء سيخدم أكثر من 
انه  أي   – واح���د  وق��ت  ف��ي  طالبة وط��ال��ب��ة 
سيكون حجم استيعاب أكبر بكثير من هذا 
ال��ع��دد م��ع ت��وزي��ع اجل���داول ال��دراس��ي على 

فترات اليوم.

القبول وامليزانية احملدودة
وق�����ال األث������ري ن��ح��ن م��س��اه��م��ت��ن��ا في 
كبيرة  املغلقة  الشعب  أزم���ة  على  القضاء 

تنظر  الناس ال  أن  كما  القبول،  أزم��ة  وحل 
ولكنها  األخ��رى  األكادميية  املؤسسات  إل��ى 

وأكبر  أهم  باعتبارها  التطبيقي  إلى  تنظر 
ال���ك���وي���ت، وكأخر  ف���ي  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ؤس��س��ة 

23

وتعليمية  تنموية  طفرة  هناك  ستكون 
ال��ب��اد م��ن ق��ب��ل في  ل��م تشهدها  ك��ب��ي��رة 

الفترة املقبلة

م���ش���روع���ا ص����ب����اح األح����م����د واجل����ه����راء 
 34 م��ن  أك��ث��ر  سيستوعبان  األك��ادمي��ي��ان 

ألف طالب وطالبة في آن واحد
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بعد  الطالب  إليها  يلجأ  أكادميية  مؤسسة 
طالب  آالف   6 ق��ب��ول  ع��ن  اجلامعة  إع���ان 
البعثات  ف���ي  ط���ال���ب   6 وق���ب���ول  وط���ال���ب���ة 
الداخلية واخلارجية وهو عدد محدود من 
األكبر  العدد  أما  العامة،  الثانوية  خريجي 
من الطلبة فيتوجه إلى التطبيقي وحسب 
احملدد،  ال��ع��دد  نقبل  وامل��ي��زان��ي��ة  إمكاناتنا 
ولكن املشكلة تكمن في أن الهيئة هي أخر 
ث��م جتد  وم��ن  ال��ق��ب��ول،  عملية  تعلن  جهة 
في  مقبولني  غير  الطلبة  من  ع��ددًا  هناك 
الفصل الدراسي األول، وذلك تقديرًا حلجم 
املسؤولية املوضوعة على عاتقًا نسعى بقدر 
املستطاع إلى توفير املقاعد الازمة للطلبة، 
كما أن الطلبة ميكنهم التقدمي مرة أخرى 

للدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

نسب القبول
الدراسي  للفصل  القبول  نسب  وح��ول 

ال  املعلنة  النسب  إن  األث���ري:  ق��ال  الثاني 
التعدي عليها وحسب سياستنا فإن  ميكن 

النسب التي مت القبول عليها خال الفصل 
الدراسي األول هي التي سيتم القبول عليها 

56

ستقضي  التنموية  التطبيقي  مشاريع 
على أزمة القبول متاما في الكويت خال 

السنوات املقبلة
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في الفصل الدراسي الثاني.
إعداد كشوف  بأنه جار  األثري  وأضاف 
البدون  أب��ن��اء  للطلبة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ن��ح 
انتظار  في  أنهم  إلى  باإلضافة  والوافدين، 
ال��ت��رب��ي��ة وزي����ر التعليم  ك��ش��ف م��ن��ح وزي����ر 
أن االنتهاء من األسماء  إلى  العالي، الفتًا 

سيكون في نوفمبر املقبل.

التربية اخلاصة
تعيني  ع��ن طلب  الهيئة  إع��ان  وح��ول 
اخلاصة  ال��ت��رب��ي��ة  لقسم  ال��ك��ل��ي��ات  مل��درب��ي 
األثري  أوضح  األساسية،  التربية  كلية  في 
إن هذا اإلع��ان هو إع��ان تكملي لإلعان 
التربية  الكلية  مب��درب��ي  اخل���اص  ال��س��اب��ق 
ل���ه ظ���روف���ه اخلاصة  ول���ك���ن  األس���اس���ي���ة، 
فبعد  لذا  لإلعان،  القانونية  ب��اإلج��راءات 
االنتهاء من تلك اإلجراءات مت اإلعان في 

هذا التخصص فقط.

هيئتا التدريس والتدريب
وأشار األثري قرب اإلعان عن وظائف 
ألعضاء هيئة تدريس في القريب العاجل، 
يتم األعداد والتنسيق له بني إدارة أعضاء 
واألقسام  الكليات  وعمادة  التدريس  هيئة 
ال��ع��ل��م��ي��ة، وس��ي��ك��ون إع����ان ش��ام��ل ف��ي كل 

التخصصات بكليات التطبيقي.
إلى  الهيئة في حاجة  أن  األث��ري  وأك��د 
وتدريب  ت���دري���س  ه��ي��ئ��ت��ي  أع���ض���اء  ت��ع��ي��ني 
ووجود  املكانية،  التوسعة  ظ��ل  ف��ي  خاصة 
مبستويات  طلبة  وقبولها  ومكانتها  الهيئة 
يفكرون  الطلبة  جعل  عالية،  ونسب  عالية 
في التطبيقي كاالختيار األول لهم قبل أي 
مؤسسة أكادميية أخرى، والدليل هو حجم 
عملية القبول التي تصل إلى 18 ألف طالب 
وطالبة سنويًا، وعلى الرغم من أن امليزانية 
كانت ل� 8 آالف طالب وطالبة فقط، إال أن 
في الفصل الدراسي األول مت قبول أكثر من 
11 ألف طالب وطالبة، وزدنا أيضًا فوقهم 
3 آالف. باإلضافة لقبول الفصل الدراسي 
للطلبة،  قبلة  أصبحت  والهيئة  ال��ث��ان��ي، 
وال��ط��ل��ب��ة ي��ف��ض��ل��ون االل��ت��ح��اق ف��ي كليات 

في  يجعلنا  م��ا  وه��و  التطبيقي،  وم��ع��اه��د 
حاجة مستمرة إلى أعضاء هيئتي تدريس 
وتدريب لتغطية القبول املتزايد من الطلبة 

للهيئة.

الفصل الدراسي الثاني
وأش��ار األث��ري إلى قبول 6 آالف طالب 
للفصل  األول��ي��ة  امليزانية  بحسب  وطالبة 
بقبول  متامًا  كفيلة  وه��ي  الثاني  ال��دراس��ي 
في  قبولهم  يتم  لم  الذين  الطلبة  جميع 
الدراسي  الفصل  في  التعليمية  املؤسسات 

األول.
التدريب  بقطاع  التعيني  إع��ان  وح��ول 
العلمية  األقسام  جل��ان  وانتهاء  للمدربني 
منه، قال األثري إن التوظيف يعتمد على 
فالدرجات  ال��وظ��ي��ف��ي��ة،  ال���درج���ات  ت��وف��ي��ر 
بالهيئة صرف، وهي تقف عائق  الوظيفية 
التعيني، ونحن تقدمنا  أمام صدور قرارات 
باستغال  لنا  لسماح  بكتاب  املالية  ل��وزارة 

تسلمها  م��ن  فبدال   ، الوظيفية  ال��درج��ات 
في  اآلن  نستغلها  املقبل،  فبراير  شهر  في 
من  ترشحهم  مت  الذين  األشخاص  تعيني 
اجلداول  في  العجز  لسد  العلمية  األقسام 
الدراسية، وال ميكن تعيينهم إال باحلصول 
بان  مؤكدًا  الوظيفية،  الدرجات  تلك  على 
في  عملهم  س��ي��ب��اش��رون  امل��رش��ح��ني  جميع 

بداية الفصل الدراسي الثاني.
ولفت األثري إلى وجود بعض األضرار 
ال��ذي��ن مت  إل��ى اإلداري����ني  امل��ادي��ة بالنسبة 
ترشيحهم لقطاع التدريب من داخل الهيئة 
بحسب إذا مت تعيينهم في الفصل الدراسي 
الثاني، وذلك ألن معاشات العطلة الصيفية 
حتسب على املدة التي قضاها في التدريس، 
وهو سيكون قضى فصل دراسي واحد ، ومن 
إما  سنخيرهم  ونحن  م��ادي��ًا،  سيتضرر  ثم 
بصدور قرارهم اآلن مع وجود بعض األضرار 

املادية أو االنتظار للعام الدراسي املقبل.
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اإلع������ان ع���ن وظ���ائ���ف ألع���ض���اء هيئة 
تدريس في القريب العاجل

جار إعداد كشوف منح املدير العام للطلبة 
أبناء البدون والوافدين
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د.رباح النجادة:
»التطبيقي« أكبر مؤسسة 

أكاديمية في الكويت من حيث قبول 
أعداد الطلبة والمستمرين فيها

26

مع  اخلريجني  زيادة  أن  أكدت 
سببا  املتاحة  األماكن  محدودية 

لغطًا هذا العام

تعد عمادة القبول والتسجيل واحدة من أهم األقسام اإلدارية بالتطبيقي ، وذلك نظرًا ألنها البوابة الرئيسية للدخول إلى 
التعليم التطبيقي والتدريب ،وتتكون عمادة القبول من أربع إدارات كبيرة ومهمة ومنها: إدارة القبول ، وهي التي تختص بقبول 
وحتويل الطلبة، وأيضا املسجل العام الذي يختص بتغير تخصص وجداول الطلبة وكل ما يتعلق بالتحصيل الدراسي، باإلضافة 
الى إدارة اإلرشاد األكادميي، إدارة السجالت واملعلومات التي تهتم بتخريج الطلبة وكل ما يخص الطالب يكون في متناول عمادة 

القبول والتسجيل.
ولذا كان لنا هذا اللقاء مع عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة لتبني لنا 

اإلجنازات واملشاريع املستقبلية ، والطموحات واآلمال ، والتحديات والصعوبات التي تواجه العمادة فإلى تفاصيل اللقاء ..
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سيرة ذاتية
عميد  على  أكثر  نتعرف  أن  لنا  هل   <
العامة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  وال��ت��س��ج��ي��ل  ال���ق���ب���ول 
رباح  د.  أ.  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 

النجادة؟
اإلســــــم : األستاذة الدكتورة. رباح محمد 

علي النجادة
عميد القبول والتسجيل بالهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب
التربية  بقســم  الــتــدريــس  هيئة  عــضــو 

البدنية والرياضة - كلية التربية األساسية 

املؤهالت العلمية:-
- دكتوراه الفلسفة جامعة بنجر – شمال 

ويلـز يناير 1993م اململكة املتحدة
بوالية   / دنــفــر  جــامــعــة  ماجستيـــر   -
املتحدة  الــواليــات  1984م  يونيو  كــولــورادو 

األمريكية
الرياضية  التربية  كلية  بكـالـوريوس   -
 - بــالــقــاهــرة  1979م حلوان  يــونــيــو  جــامــعــة 

جمهورية مصر العربية .
ال��ت��اب��ع��ة  اإلدارات  أه�����م  ه����ي  م����ا   <

للعمادة؟
من  والتسجيل  القبول  عمادة   تتكون   -

أربع  إدارات
١- ادارة املسجل العام تختص باخلطط 
من  بها  يتعلق  ومــا  الكليات  لكل  الــدراســيــة 
وحــــدات وتــرمــيــز وقـــاعـــات ومــخــتــبــرات كما 
اجلداول  وضع  مسؤولياتها  ضمن  من  يقع  
االمتحانات  ومــواعــيــد  الــدراســيــة  الــدراســيــة 

والتقومي الدراسي وكل ما يتبعه
التسجيل  مكاتب  العمل  بتنفيذ  ويقوم 

بالكليات اخلمسة بنني وبنات
جميع  بعمل  تختص  الــقــبــول  إدارة   -٢

اإلجراءات املتعلقة بالقبول ، وما قبل القبول 
من معادالت ورفع املستندات واإلعالنات 

بكل  األكادميي تختص  اإلرشــاد  إدارة   -٣
املسيرة  خالل  األكادميي  باإلرشاد  يتعلق  ما 
اإلرشاد  مكاتب  العمل  بهذا  ويقوم  الدراسية 

بالكليات املختلفة.
تختص  واملعلومات  السجالت  إدارة   -٤
ومن  واالحصائيات  البيانات  جميع  بتوفير 
للطلبة  الـــشـــهـــادات  جتــهــيــز  مــســؤولــيــاتــهــا 

اخلرجني.
كبيرة  وم��س��ؤول��ي��ات  ث��ق��ي��ل  ع���بء   <
ما  والتسجيل  القبول  ع��م��ادة  تتحملها 

أبرز املهام امللقاة على عاتق العمادة ؟
والتسجيل ممثلة  القبول  تقوم عمادة   -
بإداراتها األربع ومكاتبها بتوفير كل ما يسهل 
املسيرة الدراسية للطلبة من بداية التقدمي 

الى التخرج

زيادة أعداد اخلريجني
األول  الدراسي  للفصل  القبول  إعالن   <
لغط  صاحبه   2017-2018 الدراسي  للعام 

كبير هل تفسرين لنا سبب هذا اللغط؟
العامة  الثانوية  أعــداد خريجني  زيــادة   -

رئيسي  سبب  املتاحة  األماكن  محدودية  مع 
في هذا اجلانب .

معايير القبول
> هل تشرحني لنا  بالتفصيل معايير 

وآلية القبول في التطبيقي؟
- يتم القبول بناء على النسب واألماكن 

املتاحة
ويتم اإلعالن خالل فترة التنسيق للقبول 
لالطالع على الشروط والفئات املسموح لها 

بالتقدمي، ويتم التقدمي إلكترونيًا.

عدد الطلبة املقبولني
قبولهم  مت  الذين  الطلبة  عدد  كم   <
والتدريبي  ال��دراس��ي  للفصل  الهيئة  في 
العدد  زاد  وهل   2017-2018 للعام  األول 
الطلبة  ت��ظ��ل��م��ات  ب��ع��ض  اس��ت��ق��ب��ال  ب��ع��د 

واالنتهاء من البت فيها؟
العدد  وزاد   ١٠٦٤٠ حــوالــي  قــبــول  مت   -

قلياًل.

فتح باب القبول
للفصل  القبول  ب��اب  فتح  يتم  متى   <
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األربع  بإداراتها  ممثلة  العمادة  تقوم   •
املسيرة  يسهل  م��ا  ك��ل  بتوفير  ومكاتبها 
التقدمي  ب��داي��ة  م��ن  للطلبة  ال��دراس��ي��ة 

إلى التخرج

وطالبة  ن��ح��و١٠٦٤٠ط��ال��ب��ًا  ق��ب��ول  مت   •
هذا العام
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ال����دراس����ي ال���ث���ان���ي وم����ا ه���ي ف����رص غير 
امل��ق��ب��ول��ني ف��ي ال��ف��ص��ل ال���دراس���ي  األول 

للعام 2018-2017؟
-سيتم اإلعالن بعد االعتماد من اللجنة 

العليا للقبول
تنوع  مت  اذا  للقبول  فــرص  هناك  دائــمــا 
االختيارات وزيادة الرغبات وتسليم املستندات 
فــي بــعــض احلــــاالت خـــالل الــفــتــرة احملـــددة 
وحــضــور االخــتــبــارات واملــقــابــالت فــي حالة 

وجودها واستيفاء جميع الشروط

دعم المحدود
> ه���ل جت�����دون ال���دع���م ال���ك���اف���ي من 
امل��ش��اك��ل  ع���ل���ى  ل��ل��ت��غ��ل��ب  ال��ه��ي��ئ��ة  إدارة 
القبول  ف��ت��رة  خ���الل  ت��واج��ه��ون��ه��ا  ال��ت��ي 

والتسجيل؟
وتوفر  الــدعــم  كــل  تــقــدم  الهيئة  إدارة   -

جميع اإلمكانات لتسهيل إجراءات القبول

>  م��ق��ارن��ة ب���األع���وام ال��س��اب��ق��ة هل 

في  للقبول  املعلنة  األرق����ام  أن  جت���دون 

الهيئة هذا العام مرضية إلى حد ما؟

ـــــام املــعــلــنــة لــلــقــبــول هذا  - نـــعـــم.. األرق

باألعوام  إلى حد كبير مقارنة  العام مرضية 

وتوفر  الدعم  كل  تقدم  الهيئة  إدارة   •
جميع اإلمكانات لتسهيل إجراءاتنا

للفصل  ال��ق��ب��ول  ع��ن  اإلع����الن  سيتم   •
ال����دراس����ي ال���ث���ان���ي ب��ع��د االع���ت���م���اد من 

اللجنة العليا 
اإلج���راءات  وتبسيط  بتسهيل  نقوم   •
النماذج  معظم  حت��وي��ل  مت  ل��ذل��ك  دوم���ًا 

اليدوية إلى إلكترونية
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أكبر  عــدد  قبول  العام  هــذا  فقد مت  السابقة 
بكثير مما مت االلتزام والتعهد به من خالل 

اللجنة العليا للقبول.
ترتيب »التطبيقي«

- م���ا ه���و ت��رت��ي��ب »ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي« بني 
التي  الكويت  في  األكادميية  املؤسسات 

تستقبل خريجي الثانوية العامة؟
التطبيقي  التعليم  الــعــامــة  الــهــيــئــة   -
والــتــدريــب هــي أكــبــر مــؤســســة أكــادميــيــة في 
الطلبة  أعــــــداد  قـــبـــول  مـــن حــيــث  الـــكـــويـــت 

واملستمرين فيها
لفتح  »ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي«  ت��أخ��ي��ر  ه���ل   <
األكادميية  املؤسسات  بعد  القبول  ب��اب 
للطلبة  األخ��ي��ر   األم���ل  جعلها  األخ����رى 
وح���م���ل���ه���ا م����س����ؤول����ي����ات ج����م����ة ت���ف���وق 

إمكاناتها؟ 
- التطبيقي تسبق املؤسسات األخرى في 
فتح باب التقدمي وتستمر أطول فترة إلعطاء 

مجال أوسع للطلبة

تبسيط اإلجراءات
يتزايد  التطبيقي  ع��ل��ى  اإلق��ب��ال   <
عام بعد آخر.. ما هي أبرز استعداداتكم 
األك���ادمي���ي���ة واإلن��ش��ائ��ي��ة ل��ت��ل��ب��ي��ة ه��ذا 

االقبال املتزايد؟
- نقوم بعد كل قبول مبراجعة اإلجراءات 
لــذلــك مت حتويل  وتــبــســيــطــهــا  لــتــســهــيــلــهــا 

اليدوية  الــنــمــاذج  معظم 
إلكترونية  منـــــاذج  ــــى  إل

والتقدمي اآللي للطلبة.
ت������ن������درج  ه���������ل   <
واملقابالت  االختبارات 
ال���ش���خ���ص���ي���ة ل��ب��ع��ض 
األقسام العلمية ضمن 

إجراءات القبول بالهيئة ؟
- تعتبر شرطًا للقبول بناء على شروط 

القبول للقسم املختص

النسب املئوية
ال��ن��س��ب املئوية  ال��ف��رق ب��ني  > م��ا ه��و 

للتقدمي والنسب املئوية للقبول؟
التي  األدنــي  احلــد  التقدمي هي  - نسب 

تسمح للطلبة للتقدمي على الرغبات املتاحة
حسب  القبول  نسب  حتديد  يتم  بينما   
األماكن املتاحة لكل تخصص ونسب الطلبة 

املتقدمني املتنافسني على التخصص.

> م���ا ه���ي آل���ي���ة ت��س��ل��ي��م امل��س��ت��ن��دات 

مشاكل  تواجهون  وهل  بالقبول  اخلاصة 

تقنية تؤثر على عملكم؟

- يتم رفع املستندات أليًا

تعليمات وإرشادات

واإلرشادات  التعليمات  أبرز  هي  ما   <

للطالب  توجيهها  على  حت��رص��ون  ال��ت��ي 

وأثناء  والتسجيل  ال��ق��ب��ول  ف��ت��رة  خ��الل 

دراستهم؟

الصفحة  مبــتــابــعــة  الــطــلــبــة  نــنــصــح   -

وبجداولهم  بـــهـــم  اخلــــاصــــة  الــشــخــصــيــة 

الدراسية

على  املوجودة  التعليمات  على  واالطــالع 

موقع الهيئة واملرشد اإللكتروني

،ومراجعة القسم العلمي ومكتب اإلرشاد 

أي مشكلة  وجـــــود  حـــالـــة  فــــي   األكــــادميــــي 

اكادميية

> كلمة أخيرة.

- أمتنى التوفيق جلميع 

والطالبات  الطالب  أبنائنا 

دراسية  لهم مسيرة  وأمتنى 

باخلبرات  مليئة  نــاجــحــة 

اإليجابية املثمرة.
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ال��ط��ل��ب��ة  ن���ن���ص���ح   •
الصفحة  مب��ت��اب��ع��ة 
الشخصية اخلاصة 
ب���ه���م وب���ج���داول���ه���م 

الدراسية

للطالب  أمت���ن���ى   •
مسيرة  وال��ط��ال��ب��ات 
دراس�����ي�����ة ن��اج��ح��ة 
م��ل��ي��ئ��ة ب���اخل���ب���رات 

اإليجابية املثمرة
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د. المكيمي : ندعو القطاعين 
العام والخاص  لدعم المبدعين 

من طلبة ومتدربي الهيئة

54

املشكالت  أب��رز  أن  أك��د 
العمادة  تواجهها  التي 
ه����ي ال��ب��ي��روق��راط��ي��ة 

احلكومية 

قال الدكتور حسني املكيمي عميد شؤون الطلبة بالتطبيقي إن التواصل مع الطلبة يكون  من خالل مكاتب العمادة في مختلف 
الكليات واملعاهد ألن العمادة مختصة برعاية الطلبة ، وهذه الرعاية تأتي من خالل املكاتب التي متثل عمادات مصغرة للعمادة 

املسؤولة عن تقدمي كل ما يخدم الطالب .
البيروقراطية  هي  الطلبة  ش��ؤون  عمادة  تواجهها  التي  املشكالت  أب��رز    أن  املستقبل«  »صناع  مع  لقائه  في  املكيمي  د.  وأش��ار 

احلكومية واحلدود املوضوعة التي ال نستطيع جتاوزها ...فإلى تفاصيل اللقاء 
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سيرة ذاتية
عميد  على  أكثر  نتعرف  أن  لنا  هل   <

شؤون الطلبة ب�«التطبيقي« ؟
املكيمي،  راش��د  زاي��د  د. حسني  االس��م   -
التربية  األساسية قسم  التربية  بكلية  أستاذ 
البدنية والرياضة، حاصل على ماجستير في 
جامعة  من  الفراغ  أوق��ات  ودراس���ات  الترويح 
في  بالفلسفة  ودك��ت��وراه   »2003 مينيسوتا 
ال��ت��روي��ح ودراس�����ات أوق����ات ال���ف���راغ   جامعة 

مينيسوتا يوليو 2005

النجاح والتوفيق
وامل��ت��درب��ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت��ق��ول  • م����اذا 
خاص  بشكل  وللمستجدين  ع��ام  بشكل 
والتدريبي  ال���دراس���ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  ف��ي 

اجلديد؟
واملتدربني  الطلبة  جميع  نهنئ  –بداية 
عامة واملستجدين بشكل خاص مبناسبة بدء 
2017- اجلديد  والتدريبي  ال��دراس��ي  العام 
2018 وأمتنى لهم جميعا التوفيق والنجاح 
ف��ي ح��ي��ات��ه��م ال��دراس��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة ، وأق���ول 
أهم  تعتبر  األول���ى  ال��دراس��ي��ة  السنة  إن  لهم 
الطلبة  الكثير من  ، وهناك  للطالب  مرحلة 
ال يهتمون بهذه الفترة ويجد الطالب نفسه 
مفصوال من الهيئة، بسبب املشكالت التي قد 
تواجهه في املعدل أو تراكم اإلنذارات وغيرها 

من األمور الدراسية، وأبوابنا مفتوحة جلميع 
الطلبة ملساعدتهم والرد على استفساراتهم.

األنشطة  ف��ي  باملشاركة  الطلبة  وأن��ص��ح 
العمادة  تنظمها  التي  املختلفة  والفعاليات 
الكليات،  مختلف  ف��ي  مكاتبها  خ���الل  م��ن 
والفني  والرياضي  الثقافي  النشاط  فهناك 
شخصيات  صقل  على  تعمل  ال��ت��ي  وغيرها 

الطلبة.

تواصل
الطلبة  مع  التواصل  ميكنكم  • كيف 

وأنتم اجلهة املعنية بالتعامل معهم؟
خالل  م��ن  الطلبة  م��ع  التواصل  يتم   –

مكاتب العمادة في مختلف الكليات واملعاهد 
فهذه  الطلبة،  برعاية  مختصة  العمادة  ألن 
متثل  التي  املكاتب  خ��الل  من  تأتي  الرعاية 
عمادات مصغرة للعمادة املسؤولة عن تقدمي 
كل ما هو يخدم الطالب، وبهذه املناسبة أشكر 
مدير عام الهيئة الدكتور أحمد األثري ونائب 
املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية حجرف 
احلجرف ونائب املدير العام لشؤون التدريب 
إلنشاء  الداعمني  العميري  ط��ارق  املهندس 

هذه املكاتب.

مشكالت
• ما هي أبرز املشاكل التي تواجهونها 
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بعمادة شؤون الطلبة ؟
– أب����رز امل��ش��ك��الت ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا هي 
املوضوعة  واحلدود  احلكومية  البيروقراطية 
التي ال نستطيع جتاوزها، فعند تنظيم حدث 
املراسالت  من  الكثير  هناك  فعالية  أو  معني 
التي تتم، على الرغم من أنها ضرورية ولكنها 
تأخذ وقتا طويال جدا األمر يجهدنا كعاملني 
هذا  بسبب  معينة  فعالية  إلمت��ام  الهيئة  في 

األمر.
سوء  من  الهيئة  طلبة  يعاني  هل   •

اإلرشاد والتوجيه؟
– هذه مشكلة أزلية بدأت بعد فترة الغزو 
وحاليا  السابق  ف��ي  طالبا  كنت  إنني  حيث 
في  العلمي  املرشد  كان  الهيئة،  في  كمسؤول 
ولكن   ، طلبته  متابعة  ع��ن  م��س��ؤوال  السابق 
للمرشد،  م���ادي  م���ردود  ه��ن��اك  ليس  حاليا 
التلقني في  ب���أن وس��ي��ل��ة  أع��ت��ق��د  وح��ال��ي��ا ال 
والرد على االستفسارات  التنويرية  اللقاءات 
الوسائل  إل���ى  ب���ل أص��ب��ح االجت�����اه  م��ف��ي��دة، 
وبرامج  التكنولوجيا  خ���الل  م��ن  احل��دي��ث��ة 
التواصل االجتماعي، وهناك مرشد أكادميي 

متوفر في املوقع اإللكتروني للهيئة متاح لكل 
الطلبة واملتدربني يرد على أسئلة واستفسارات 
الطلبة، فليس هناك عذر للطلبة ألن جميع 
املعلومات املتعلقة باخلطة الدراسية متوفرة 
في املوقع اإللكتروني، ومن األمور التي يقع 
متأخرة  تأتي  أسئلتهم  أن  هي  الطلبة  فيها 
جدا وقبل بداية العام الدراسي بفترة وجيزة، 
األمر الذي يربك الطلبة واملسؤولني في ذات 

الوقت.

مبدعون
في  امل��ب��دع��ني  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  • ه��ن��اك 
ال��ت��ي توجهها  ال��ه��ي��ئ��ة، م��ا ه��ي ال��رس��ال��ة 
ودعمهم  لتبنيهم  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ل��ل��ج��ه��ات 

وصقل مواهبهم ؟

بهم  تفخر  م��ب��دع��ون  ه��ن��اك  بالفعل   –
الهيئة وتفخر بهم الكويت ونحاول إدخالهم 
في الكثير من البرامج مثل »ستارت أب كويت« 
جوائز  هناك  أن  كما  أول���ى،  م��راك��ز  وحققنا 
خارجية حصلوا عليها في مسابقات مختلفة 
املجتمع  ب��راءات اختراع كثيرة تخدم  وهناك 
املستوى  ع��ل��ى  ح��ت��ى  ال��ه��ي��ئ��ة،  طلبة  ق��دم��ه��ا 
املسابقات  ك��ل  تكتسح  فالهيئة  ال��ري��اض��ي 

الرياضية مبختلف األلعاب.
املبدعني  لدعم  اخل��اص  القطاع  وندعو 
ندعو  أن��ن��ا  كما  الهيئة  وم��ت��درب��ي  طلبة  م��ن 
عرقلة  وعدم  تسهيل  إلى  احلكومية  اجلهات 
م��ش��ارك��ة اجل��ه��ات اخل��اص��ة ف��ي ه���ذا األم���ر، 
وهناك مشكلة نواجهها تتمثل في عدم رعاية 
الكثير  ه��ن��اك  إن  إذ  النهاية،  حتى  امل��ش��روع 
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م��ن امل��ش��روع��ات واإلجن����ازات 
واالخ����ت����راع����ات ت���ن���دث���ر وال 
ال���واق���ع  أرض  ع��ل��ى  ت��ط��ب��ق 
لذلك  االهتمام،  عدم  بسبب 
يتكاتف  أن  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 

لدعم هؤالء املبدعني.
بعض  ه����ن����اك  أن  ك���م���ا 
أع����ض����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري���س 
ال��ت��دري��ب ال  وأع���ض���اء هيئة 
بسبب  األم���ور  ب��ه��ذه  يهتموا 
عدم وجود احلافز املادي لهم 
وهو  التفرغ  بعدم  التعذر  أو 
أمر مؤسف يقلقنا كثيرا في 
الوقت الذي جتد فيه هناك 
أشخاص كرسوا وقتهم لدعم 
من  بهم  واالهتمام  املبدعني 
دول  معظم  ف��ي  مقابل  دون 

العالم.
العملية  ف������ان  ل����ذل����ك 
ل��ي��س ت��دري��س��ًا ف��ح��س��ب كما 
أكثر  هي  بل  البعض  يعتقد 
ذل���ك ون��ح��ت��اج ألعضاء  م��ن 
والتدريب  التدريس  هيئتي 
ب���ال���ع���م���ل وص����ق����ل م���واه���ب 

وإبداعات الطلبة خالل وقت 
الفراغ، وال ننسى بأن الدولة 
في  اخل��اص��ة  امل��ب��ال��غ  أنفقت 
لرد  ال��وق��ت  وح���ان  ابتعاثهم 
دعم  هذا اجلميل من خالل 

الطلبة املبدعني.

تعاون
تعاونكم  تقيم  • كيف 
ال��ع��ام لطلبة  م��ع االحت���اد 

ومتدربي الهيئة؟
مثمر  ت���ع���اون  ه��ن��اك   –
توافق  وهناك  الطرفني  بني 
ب��اآلراء كما أن احتاد الطلبة 
معينة  الئ��ح��ة  إل���ى  يحتكم 
حت��م��ي��ه، ون��ح��ن ن��ع��م��ل على 
اإلش������راف ع��ل��ي��ه م���ن خالل 
أو  الصحافية  التصريحات 
أي إعالن ينشر حتى نحميه 
االحتاد  ويعمل  اخل��ط��أ،  م��ن 
الرسائل  إي��ص��ال  على  أيضا 
ما  متبادل  وال��دع��م  للطلبة 

بني الطرفني.
ملن  أخ����ي����رة  ك���ل���م���ة   •

توجهها؟
الشكر  بجزيل  أتقدم   –
املتمثلة  اإلع�������الم  ل���������وزارة 
الشيخ  ال���س���اب���ق  ب���وزي���ره���ا 
س���ل���م���ان احل����م����ود وال����وزي����ر 
محمد  ال����ش����ي����خ  احل�����ال�����ي 
العبد الله، للرعاية اخلاصة 
التي  والفعاليات  ل��أح��داث 
أقيمت خالل الفترة املاضية، 
العليا  ال���ق���ي���ادة  واه���ت���م���ام 
وزير  التربية  بوزير  املتمثلة 
الدكتور  ال��ع��ال��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
والدكتور  ال���ف���ارس  م��ح��م��د 
امل��دي��ر العام  أح��م��د األث����ري 
كافة  وتشجيع  بدعم  للهيئة 
الطلبة  انشطة عمادة شؤون 
بالهيئة التي تستهدف رعاية 

واحتضان الطلبة.
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بيننا  مثمر  ت��ع��اون 
واحت�����������اد ال���ط���ل���ب���ة 
ت��واف��ق  وه���ن���اك    ..

باآلراء  

جاهزون للمواجهة في »دوري 
املناظرات«

دوري  بطولة  على  الهيئة  حصلت 
الكويت  جامعة  تنظمه  التي  املناظرات 
ال���ف���وز دائ���م���ا ح��ك��را على  ب��ع��د أن ك����ان 
طلبة اجلامعة خالل الفترات السابقة، 
هذا  لتكرار  العام  ه��ذا  ال���دوري  وننتظر 
الفوز بفضل جهود طلبتنا وإبداعاتهم، 
الهيئة  في  الطلبة  شؤون  عميد  وداعب 
د.  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
اجلامعة  ف��ي  املسؤولني  املكيمي  حسني 
خوفا  املناظرات  دوري  إلغاء  سيتم  »هل 

من مواجهتنا« ؟

التصويت بالهوية في 
االنتخابات املقبلة

أكد عميد شؤون الطلبة في الهيئة 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
مقبلة  ال��ع��م��ادة  أن  املكيمي  ح��س��ني  د. 
العام  االحت���اد  انتخابات  تنظيم  على 
لطلبة ومتدربي الهيئة مع بداية العام 
الدراسي، مشيرا إلى أن التصويت هذه 
السنة سيكون من خالل هوية الطالب 
ول���ي���س ب��ال��ب��ط��اق��ة امل���دن���ي���ة ك��م��ا ك��ان 
إلى  بذلك  ون��ه��دف  سابقا،  ب��ه  معمول 

تعزيز الهوية وانتماء الطالب للهيئة.
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هل تسكن بجوار
أحد أبراج شبكات المحمول؟ 

كوارث صحية قد تسببها لك ولعائلتك
أحياًنا يستمتع البعض بالعودة للوراء قليًل واكتشاف كيف كانت بدايات االختراعات الرهيبة، التي غيرت حياتنا جذرًيا، 

مكاملة  أول  موتوروال،  شركة  في  كبير  مهندس  وهو  كوبر،  مارتن  أجرى  حينما  الهاتفية  املكاملات  بدأت  الهاتفية.  املكاملات  ومنها 

هاتفية باستخدام الهاتف احملمول في العالم، وذلك في الثالث من أبريل »نيسان«  1973، حينما اتصل بشركة اتصاالت منافسة؛ 

ليبلغهم أنه يتحدث إليهم عن طريق الهاتف احملمول، وسرعان ما اندلعت بعد هذه املكاملة الهاتفية األولى، مئات االختراعات 

التكنولوجية والهاتفية، التي جعلت من االتصاالت اللسلكية وسيلة ال غنى عنها في حياة مليارات البشر، جتمع األحباب عن 

بعد، وحتافظ على تواصل فعال وآِني بني األصدقاء.
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ان��ت��ش��رت ال��ه��وات��ف اخل��ل��وي��ة ف��ي الدنيا 
انتشار النار في الهشيم، واستخدمها الناس 
وهو  العالم،  أنحاء  كل  واس��ع في  على نطاق 
م��ا أدى إل���ى ح��اج��ة ُم��ل��ّح��ة إلي��ص��ال إش���ارة 
وكل  بيت،  ك��ل  إل��ى  احمل��م��ول  الهاتف  شبكات 
في  بشر  فيه  يوجد  مكان  أو  سكاني،  جتمع 
هذا العالم، لتلبية احلاجة الدائمة لالتصال 
والتواصل مع اآلخرين، وهو ما دفع اخلبراء 

لالستعانة بأبراج شبكات احملمول.

بهذه  احمل��م��ول  ش��رك��ات  استعانة  س��ر 
األبراج

وجد املختصون أن أنسب وسيلة لتقوية 
شبكة الهواتف اخللوية وإيصالها لكل مكان، 
هي وضع أبراج لشبكات الهواتف اخللوية في 
األبراج  وهذه  وخارجها،  السكنية  التجمعات 
رأس��ي��ة طويلة،  أع��م��دة  أو  م��ب��اٍن مرتفعة  ه��ي 
تستقبل  إلكترونية،  وهوائيات  حتوي معدات 
وترسل من خاللها إشارات التردد الالسلكي، 
وغيرها  الهاتفية،  املكاملات  إج��راء  يسّهل  مبا 

من االتصاالت الالسلكية.
وبشكل أبسط، عند إجرائك مكاملة صوتية 
ع��ب��ر ه��ات��ف��ك، ف���إن ه��ات��ف��ك ي��ص��در موجات 
أقرب  الهوائي في  يتلّقاها  كهرومغناطيسية، 
برج شبكات هواتف خلوية، والذي بدوره يقوم 
بنقل هذه املوجات إلى »مركز حتويل«، ليوصل 
هذه املوجات للهاتف اخللوي الثاني، وهذا ما 

يسمح للمستخدمني بإجراء املكاملات.
كل  يغطي  الالسلكي،  العالم  ه��ذا  وف��ي 
برج من هذه األبراج مساحة جغرافية معينة، 
بشكل يضمن عدم وجود ثقوب في التغطية، 
أو تداخل في اإلش��ارات، وهو ما يتطلب من 
املهندسني اختيار موقع البرج بعناية شديدة، 
لبناء شبكة متماسكة تلبي جميع احتياجات 

املستخدمني في تلك املنطقة.

هل ميكن أال تضّر هذه األبراج بصحتنا؟ 
األمر يختلف بني أمريكا والدول النامية

يستخدم الناس، بطبيعة احلال، الهواتف 
يعني  ما  وه��و  املكاملات،  إج��راء  في  احملمولة 
الكثير من اإلشارات الالسلكية املترددة ذهاًبا 
اخللوية،  الهواتف  شبكات  أب��راج  بني  وإي��اًب��ا 
محيط  في  اإلش��ارات  لتلك  انتشاًرا  فيسبب 

امل���ك���ان، ح��ي��ث ي��ت��ع��رض ل��ه��ا ال���ن���اس بشكل 
مستمّر.

السرطان  مبنظمة  اخلبراء  بعض  يقّلل 
األم��ري��ك��ي��ة م���ن ت��أث��ي��ر ت��ل��ك امل���وج���ات عند 
وع���دم  ل��ت��ق��ّط��ع��ه��ا  األرض،  س��ط��ح  م��س��ت��وى 
منها  أقل  الطاقة  كّمّية  فتكون  استمراريتها، 
مقارنة باملستويات العليا القريبة من هوائيات 
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تنخفض  إذ  اخللوي؛  الهاتف  شبكات  أب��راج 

عن  املسافة  زي���ادة  م��ع  بسرعة  الطاقة  كمية 

هوائي البرج، فيصبح مستوى التعرض لتلك 

املوجات عند مستوى سطح األرض منخفًضا 

جًدا مقارنة باملستوى القريب من الهوائي. 

ويؤكد هؤالء اخلبراء أن كمية طاقة تلك 

املوجات على مستوى سطح األرض أقل بآالف 

امل����رات م��ن احل���د األق��ص��ى اآلم���ن للتعّرض 

الفيدرالية  االت��ص��االت  جلنة  حت���دده  ال���ذي 

األمريكية وغيرها من السلطات التنظيمية، 

لكن اخلطورة تكمن في االقتراب الشديد من 

تلك الهوائيات، أو الّتعّرض املباشر لها، وهو 
ما ينبغي احلذر منه.

املخدرة  كاملواد  متاًما  خطر  وجودها 
في الدول النامية!

ك��ث��ي��ًرا ح��ني يتمكنون من  ال��ن��اس  ي��ف��رح 
لهم  تتيح  أق����وى،  ات��ص��ال  لشبكة  ال���وص���ول 
استخدام هواتفهم في كافة أرجاء املنزل، وقد 
يشعرون بالضيق الشديد عند تذبذب شبكة 
إحدى  ف��ي  ضعفها  أو  الالسلكية  االت��ص��ال 
أن لسوء حظهم  ��ا منهم  ظ��ًنّ امل��ن��زل،  ن��واح��ي 
فيها  تضعف  سكنية  منطقة  ف��ي  ال��ت��واُج��د 

كثيرون  يعرفه  ال  ما  لكن  االت��ص��االت،  شبكة 
إذ  يكون حلسن حظهم ال غيره،  قد  ه��ذا  أن 
السرطان  منظمة  خ��ب��راء  رأي  ع��ك��س  ع��ل��ى 
األمريكية، تأتي آراء كثيرة ضد أبراج شبكات 
الدولية  الوكالة  تشّدد  إذ  اخل��ل��وي؛  الهاتف 
للبحوث املتعّلقة بالسرطان، التابعة ملنظمة 
احملمول  الهاتف  أب��راج  أن  العاملية،  الصحة 
هي أبراج قوية جًدا، تسّبب أمراًضا مختلفة 
لألشخاص الذين يقيمون في نطاق 50 متًرا 

من هذه األبراج.
وذهبت الوكالة إلى أبعد من ذلك، فقالت 
إن اإلش��ع��اع��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن ه���ذه األب����راج 
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ت��س��ب��ب سرطان  ل���إن���س���ان، وق����د  م��س��رط��ن��ة 
نفس  اإلن��س��ان  على صحة  تؤثر  إذ  ال��دم��اغ، 
اآلث����ار ال��ت��ي ي��ت��ع��ّرض ل��ه��ا ع��ن��د وج����وده في 
ال��ك��ل��وروف��ورم املخدرة،  م��ك��ان م��ح��اط مب���واد 
ملادة  باإلضافة  العادم،  والبنزين  والرصاص، 

الدي دي تي احملظورة في أمريكا.
الناجت  اإلشعاع  ِقيم  أن  الوكالة  وتضيف 
عن هذه األبراج أقّل بكثير من حدوده القصوى 
املسموح بها، لكن في كثير من البلدان النامية 
الناجت عن  ال توجد قواعد منّظمة لإشعاع 
أو  السكنية  املناطق  ُت���راَع  ول��م  األب���راج،  ه��ذه 
املالعب  أو  املستشفيات  أو  املكاتب  أو  املدارس 

التعرض  تقليل  محاوالت  في 
لإشعاع.

واألجنة  الطيور  حتى 
لم َتسلم من هذه األبراج

يعّد  ال���س���رط���ان  أن  م���ع 
يعيشون  مل��ن  ت��ه��دي��د  أخ��ط��ر 
الهاتف  أب�����راج  م��ح��ي��ط  ف���ي 
احمل�����م�����ول، ل��ك��ن��ه ل���ي���س هو 
بحسب  ال���وح���ي���د  ال��ت��ه��دي��د 
الناس  ي��ع��ان��ي  إذ  اخل���ب���راء، 
ف��ي تلك امل��ن��اط��ق غ��ال��ًب��ا من 
مثل  أخ���رى،  صحية  مشاكل 
والتعب  ال���ن���وم،  اض��ط��راب��ات 
قد  ال��ذي  والصداع  واإلعياء، 
يصل ملشاكل في الذاكرة، مع 
السمع،  وم��ش��اك��ل  االك��ت��ئ��اب، 
واألم�����راض  امل��ف��اص��ل،  وآالم 
ب��اإلض��اف��ة ملشاكل  اجل��ل��دي��ة، 

القلب واألوعية الدموية.
وي����الح����ظ اخل����ب����راء أن 
كثيًرا  تتضاءل  الطيور  أعداد 
شبكات  أب������راج  م��ن��اط��ق  ف���ي 
تضرر  مع  اخللوية،  الهواتف 

ج��م��اج��م األج���ن���ة وص���غ���ار ال��ط��ي��ور، وقشور 
األجنة  على  أيًضا  ينطبق  ما  وه��و  البيض، 
أرّق،  جماجم  لهم  إذ  بعد؛  يولدوا  لم  الذين 
ب��اإلش��ع��اع، وه��و من  ت��أث��ًرا  أك��ث��ر  فيصبحون 
أب��راج شبكات احملمول في  آث��ار وج��ود  أخطر 

املناطق السكنية، وهو أمر مروع حًقا.

هل يصل األمر خلصوبة الرجال؟
الهواتف  ش��ب��ك��ات  أب�����راج  خ��ط��ر  ت���ع���دى 
تكشف  إذ  كثيرون؛  يتوقع  مما  أكثر  اخللوية 
دراسات علمية أجريت في عام 2007، أن 25 
يقيمون في نطاق  الذين  من األشخاص   %

300 متر من أبراج شبكات الهاتف اخللوي، 
يعانون اضطرابات هرمونية، مع اختالف في 
إفرازات املواد الكيميائية التي يفرزها املخ، وأن 
من يسكنون في حدود تلك األبراج ملّدة عشر 
مثل  بالسرطان؛  لإصابة  معّرضون  سنوات، 
البنكرياس،  وس��رط��ان  البروستاتا،  س��رط��ان 
وسرطان الثدي، وأمراض الرئة واجللد، وذلك 

بنسبة تفوق ثالثة أضعاف عن غيرهم.
ويؤكد الدكتور جمال شعبان، نائب رئيس 
أن  السابق،  مصر  في  للقلب  القومى  املعهد 
األب���راج تؤثر  الناجتة ع��ن ه��ذه  االن��ب��ع��اث��ات 
الرجال،  مستوى خصوبة  على  مؤقت  بشكل 
املخ  ع��ل��ى  سلبية  آث���ار  ب��ج��ان��ب 
قصور  م��ن  تسببه  مل��ا  وال��ق��ل��ب، 
في الدورة الدموية في اجلسم، 
ي��س��ب��ب ت��ي��ب��ًس��ا ف���ي األط�����راف، 
ال�����دول  أن  ش���ع���ب���ان  وأوض��������ح 
امل��ت��ق��دم��ة ت��ن��ق��ل ت��ل��ك األب����راج 
خارج املناطق السكنية، وهو ما 
النامية  الدول  في  عادًة  يحدث 
وم���ن���ه���ا ال���ع���دي���د م����ن ال�����دول 

العربية.
القصوى  األه���م���ي���ة  وم����ع 
يعد  فلم  الهاتفية،  لالتصاالت 
أحد يستطيع أن يستغني عنها 
كعادة  لكنها  واح����د،  ل��ي��وم  ول���و 
التكنولوجية،  التقنيات  أغلب 
مميزات،  على  تنطوي  تكاد  ال 
عيوبها  ف������وًرا  ت��ت��ك��ش��ف  ح��ت��ى 
الفّتاكة، وهو ما يتطلب حرًصا 
التعامل  ف��ي  ع��ال��ًي��ا  وان��ت��ب��اًه��ا 
أشكال  ك���اف���ة  وإب����ع����اد  م���ع���ه���ا، 
الذكية  والهواتف  التكنولوجيا 
م��ن ح��ول��ن��ا ب��ع��ض ال��وق��ت، ولو 

فقط خالل النوم.
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أعلنت مساعد العميد للشؤون الطالبية 
)بنات( ا.د لطيفة حسني الكندري عن افتتاح 
كلية  عميد  رع��اي��ة  حت��ت   ، الصحية  العيادة 
عبدالرحمن  ف��ه��د  د  ا.  األس��اس��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة 
الرويشد وبحضور كل من مدير إدارة منطقة 
الفروانية الصحية د. حمود الزعبي، ومختار 
الهيفي،  براك  عبدالله  أ.  العارضية  منطقة 

وممثلني من الهالل األحمر.
الضيوف  من  حشد  االفتتاح  حضر  وقد 
ورؤساء األقسام العلمية واألساتذة والطالبات 

واإلداريات.
عبدالرحمن  فهد  د  ا.  اعتبر  جهته  من 
الرويشد افتتاح العيادة الطبية نتيجة جلهود 
مخلصة قامت بها جهات عديدة دعمًا منها 

لكلية التربية األساسية وتطويرا خلدماتها.
وقال اغتنم هذا الفرصة الطيبة ألشكر 
جميع اجلهات التي مدت يد العون كي يظهر 
الغالي.  املشروع على وجه يخدم وطننا  هذا 
وأشار العميد إلى أن حتسني البيئة الدراسية 
التربية  كلية  إدارة  اه��ت��م��ام  ع��ل��ى  تستحوذ 
األساسية وخططها من أجل تلبية توجيهات 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ف��ي  العليا  اإلدارة 
والتي حترص احلرص  والتدريب  التطبيقي 
ك��ل��ه ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات أف��ض��ل للطالب 
بتوفير  ال���دوام  على  وتطالبنا   ، والطالبات 
برسالة  النهوض  ش��أن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  وتطوير 

الكلية بصورة مشرفة. 
إن   : بالقول  حديثه  فهد  الدكتور  وختم 
افتتاح العيادة بداية ألعمال جديدة يتم فيها 
واألهلية  احلكومية  املؤسسات  م��ع  التعاون 

خدمة لطالبنا وطالباتنا بعون الله تعالى.
لطيفة  أ.د.  أش����ارت  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
ال��ك��ن��دري إل���ى أن ه���ذا امل��ش��روع ي��ه��دف إلى 
تقدمي اخلدمات الطبية والعالجية والوقائية 
على  األساسية  التربية  كلية  داخ��ل  املمكنة 
مدار السنة الدراسية، وتشمل تلك اخلدمات 

وتقدمي  ال����ط����وارئ  ح�����االت  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
واملساهمة في  ال��الزم��ة،  األول��ي��ة  اإلس��ع��اف��ات 
بث الوعي الصحي، وتعزيز العادات السليمة، 
وتقدمي االستشارات، وعمل الندوات والدورات 

التثقيفية واملعارض ذات الصلة. 
أن  على  ال��ك��ن��دري  د.لطيفة  ن��وه��ت  كما 
هم  الصحية  ال��ع��ي��ادة  م��ن  املستفيدة  الفئة 
وأعضاء  األس��اس��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  كلية  ط��ال��ب��ات 
الهيئة التدريسية والتدريبية وأعضاء الهيئة 

اإلدارية والعاملني.
لشؤون  امل���س���اع���د  ال��ع��م��ي��د  وأوض����ح����ت 
الطالبات املهام التي تختص بها العيادة ومنها 
الرعاية  توفير  احلصر  ال  املثال  سبيل  على 

ومباشرة  ال��ك��ل��ي��ة،  داخ���ل  ال��الزم��ة  الصحية 
اإلسعافات  وت���ق���دمي   ، ال���ط���ارئ���ة  احل������االت 
في  ال��ع��ي��ادة  الكلية .  أروق����ة  داخ���ل  األول��ي��ة 
معنية  جهات  مع  وتنسيق  ربط  جهة  الكلية 
بحد  األمر  وهذا  الصحية  اخلدمات  بتوفير 
ذاته يساهم في زيادة الوعي واإلرشاد الطبي 
داخل الكلية ، وذلك من خالل توزيع النشرات 
من  املستهدفة  للفئات  التوعوية  التثقيفية 

خالل نشر الثقافة الصحية وتقدمي الالزم.
الكندري  د.لطيفة  ش��ددت  اخل��ت��ام  وف��ي 
ع��ل��ى ح����رص ع���م���ادة ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى سالمة 
هذا  وس��ي��ك��ون   ، منتسبيها  ج��م��ي��ع  وص��ح��ة 
امل����ش����روع ال��ص��ح��ي ان���ط���الق���ة ط��م��وح��ة مع 
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املشاريع  من  املزيد  إلجناز  الصحية  اجلهات 
مستقبلي  تصور  وضع  خالل  املستقبلية من 

لتقدمي خدمات طبية واسعة النطاق.
د. لطيفة جميع اجلهات  وأخيرا شكرت 
دورهم  على  وأثنت   ، امل��ش��روع  لهذا  الداعمة 
بالذكر  وخصت  اجلميل،  التعاوني  الوطني 
وزارة الصحة العامة والدكتور حمود الزعبي 
والدكتور  الصحية  الفروانية  منطقة  مدير 
الفروانية  مستشفى  مدير  العجمي  مهدي 
االفتتاح.  ي��وم  في  ومشاركتهم  دعمهم  على 
منطقة  م��خ��ت��ار  ع��ل��ى  ل��ط��ي��ف��ة  د.  واث���ن���ت 
العارضية أ. عبدالله براك الهيفي واجلمعيات 
التعاونية الداعمة للمشروع، وجمعية الهالل 
األحمر الكويتي ومركز اجلهراء الصحي على 
جهودهم الكرمية –كل في مجاله- في توفير 
توفير  وكذلك  الصحية  واملستلزمات  املعدات 

املشروع  أه��داف  لتحقيق  للعيادة  املمرضات 

على نحو يحقق الصالح العام ويدعم اجلهود 

املبذولة في االرتقاء مبستوى جودة اخلدمات 

التعليمية.
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الهيئة  منتسبي  لجميع  بالتهنئة  نتقدم  بداية 
عام  وم��دي��ر  وال��ت��دري��ب،  التطبيقي  للتعليم  العامة 
وأعضاء  ال��ك��رام  ال��ع��ام  المدير  ن��واب  وال��س��ادة  الهيئة 
هيئتي التدريس والتدريب ، والسادة عمداء الكليات، 
ومديري المعاهد ، وجميع اإلداريين وطالب وطالبات 
الهيئة في بداية عام دراسي جديد، نسأل الله أن تكون 
بداية موفقة  للجميع، نتمنى أن تضاف فيه صفحات 
جديدة إلى تاريخ الهيئة المفعم والمليء باإلنجازات 
وصدارتها  ريادتها  الهيئة  تحفظ  وأن   ، والنجاحات 
وإقليميًا  محليا  واألكاديمية  التعليمية  للمؤسسات 
بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين شرفوا بحمل 
لوائها والعمل في محرابها منذ إنشائها وحتى اليوم.

الجديد،  والتدريبي  الدراسي  العام  انطالقة  مع 
تواصل الهيئة مساعيها نحو تحقيق رسالتها السامية 
العمل  ورفد سوق  وتدريب  بتأهيل  الوطن  في خدمة 
نظم  اح��دث  وف��ق  الفنية  الوطنية  العاملة  ب��األي��دي 
قادرة  أجيال  ، وصناعة  العالم  في  والتدريب  التعليم 
على حمل لواء الوطن ، وخوض غمار المستقبل بكل 
واإلس��ه��ام بجهودهم  وع��وائ��ق،  م��ن صعاب  م��ا يحمل 
والتكنولوجي  التقني  التطور  مواكبة  في  وسواعدهم 
التنمية  لعمليات  ال��م��ن��ش��ود  ال��ن��ج��اح  يحقق  ال���ذي 
والتطور التي تقودها حكومتنا الرشيدة في ظل رعاية 
األحمد  ص��ب��اح  الشيخ  ال��ب��الد  أم��ي��ر  السمو  ص��اح��ب 

الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – .
العملية  محور  األع��زاء  وطالباتنا  طالبنا  وعلى 
التعليمية في عامهم الدراسي الجديد أن ينظروا إلى 
ما حققوه في األعوام الماضية، وما يمكن أن يحققوه 
في هذا العام واألعوام التي ستأتي، وعليهم أن يتيقنوا 

بأن كل جهد سيبذلونه في هذه المرحلة من حياتهم، 
سيكون بمثابة قاعدة لنجاحات أخرى يؤسسون فيها 
يراهن  الذي  الحبيب  بلدنا  ومستقبل   ، لمستقبلهم 

عليهم في خطواته نحو التطور والنماء واالستقرار.
وكلنا ثقة بأن جميع منتسبي الهيئة من أعضاء 
والطالب  واإلداري�����ة  والتدريبية  التدريسية  الهيئة 
شاقة  مهمة  جميعًا،  أمامنا  أن  ي��درك��ون  والطالبات 
مفادها  عالية،  بهمة  عواتقنا  على  نحملها  أن  علينا 
بأن الكويت يجب أن تعود درة للخليج مرة أخرى وأن 
تتفق جهودنا وأعمالنا لمواكبة التطور الذي يشهده 
أن  جميعا  علينا  ويجب  الحاضر،  عصرنا  في  العالم 
علميًا  المتقدمة  ال��دول  مصاف  إل��ى  بوطننا  نرتقي 
يكون  أن  جميعا،  منا  يتطلب،  ما  وه��و  وتكنولوجيا، 
هدفنا األول هو النهوض بالوطن والسير بالمجتمع 
خبرات  إل��ى  المعارف  وتحويل  والتطور،  النمو  نحو 
سواء  وإن��ج��ازات��ه��ا،  مؤسساتنا  إنتاجية  ترفع  عملية 
البالد  بناء  في  دورها  تأخذ  التي  التطبيقية  بالعلوم 
ورف����ع م��س��ت��واه ال��ص��ح��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال���زراع���ي 
والعمراني وغيرها من المجاالت، أو العلوم اإلنسانية 
تأهيل  وه��و  األك��ب��ر،  الهدف  تحقيق  إل��ى  تسعى  التي 

وبناء اإلنسان والمواطن باعتباره الغاية األسمى.
وأخيرا نأمل أن يشهد العام الدراسي المقبل نجاحًا 
أكبر وعطاءات أكثر بما يخدم مصلحة جميع أعضاء 
العملية التعليمية في الهيئة، والعمل بكل جهد على 
تطوير، وتنمية العمل كفريق واحد متعاون، ومتفاهم، 
والتيقن بأن العمل أواًل وأخيرًا سيكون للكويت وطننا 
العاملين  وجميع  وتدريبي،  دراس��ي  عام  وكل  الغالي، 

بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخير.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

عام جديد نحو النهضة والتطور



العدد األول -سبتمبر 2017

املاء هو عبارة عن اّتاد عنصرين غازّيني 
حيث  م��ن  البعض  بعضهما  ع��ن  مختلفني 
ال��ت��رك��ي��ب، وإن���ت���اج س��ائ��ل ي��س��ّم��ى امل����اء، فهو 
الهيدروجني  من  جزيئني  اختالط  عن  ناجت 
املاء  األوكسجني وصيغة  واح��د من  مع جزء 
أساسّيات  من  وامل��اء   ،H2O هي  الكيميائية 
فال  احل��ي��اة،  قيد  على  احلّية  الكائنات  بقاء 
شرب  عن  االستغناء  ميكنه  حّي  كائن  يوجد 
امل��اء تؤّدي  ب��أّن قّلة شرب  امل��اء، ومن املعروف 
إلى مشاكل كبيرة وقد تصل تلك املشاكل إلى 

الوفاة فجأة.

أه��ّم��ّي��ة امل����اء ف��ي ج��س��م اإلن���س���ان يجب 
احملافظة على شرب كّمّيات كافية من املاء أي 
مبقدار لتر ونصف إلى لترين يومّيُا، ملا للماء 
من فوائد كثيرة على اجلسم، ومن أهّم فوائد 

شرب املاء: 
-مفيد جّدًا خلاليا اجلسم وجعلها تقوم 

أكمل  ع��ل��ى  ب��داخ��ل��ه��ا  االس��ت��ق��الب  بعملّيات 
وجه.

-املاء مهم جدًا للجهاز الهضمي فتناول 
كمية كافية من املاء يومّيًا تعمل على تخليص 
اجلهاز الهضمّي من الفضالت ومتنع إصابة 
وجتعله  اإلمساك،  بحاالت  الهضمّي  اجلهاز 

أنشط في القيام بوظائفه.
-ش��رب امل��اء ينّظم درج��ة ح���رارة اجلسم 
فيجعلها ضمن املعدل الطبيعّي والذي يبلغ 
سبع وث��الث��ون درج���ة م��ئ��وّي��ة، وي��ف��ّض��ل عند 
ارت��ف��اع درج���ة ح���رارة اجل��س��م ال��ق��ي��ام بشرب 

كّمّيات إضافّية من املاء.
العصارة  إف������راز  ع��ل��ى  ال��ك��ب��د  -ي���ح���ّف���ز 
تخليص  في  كبير  دور  لها  التي  الصفراوّية 
اجل��س��م م���ن ال��س��م��وم، وح��م��اي��ة ال��ك��ب��د من 

التلّيف والتلف أيضًا.
-يحرق الدهون الزائدة في اجلسم، فاملاء 
فقدرته  للجسم،  املثالّي  ال��وزن  على  يحافظ 

خاّصّية  تكسبه  ال��ض��اّرة  ال��ده��ون  ح��رق  على 
البشرة،  ت��رط��ي��ب  ال������وزن.  ع��ل��ى  احمل��اف��ظ��ة 
ُيغّذي  املاء  وذلك ألّن  للجلد،  ليونة  وإعطاء 
لذلك  نضارة،  أكثر  ويجعلها  البشرة  خاليا 
من  كبيرة  كّمّيات  يشربون  الذين  األشخاص 
من  وليونة  ن��ض��ارة  أكثر  بشرتهم  تكون  امل��اء 

غيرهم.
وذل��ك ألّن  الكلى،  أم��راض  - يحمي من 
من  الكلى  يخّلص  كبيرة  بكّمّيات  امل��اء  شرب 
وأيضًا  فيها،  امل��وج��ود  وال��س��م��وم  ال��ت��رّس��ب��ات 
ل��ه ق���درة على تفتت احل��ص��وات ال��ض��اّرة في 

الكلى.
-تخليص اجلسم من الترسبات امللحّية، 
فهنالك الكثير من األماكن التي تترّسب فيها 
األمالح كاملرارة، فيقوم املاء بتخليص اجلسم 

منها.
فيزيد  امل��رض��ع��ة،  ل���أم  للحليب  -م����دّر 
قبل،  من  ليونة  أكثر  ويجعله  احلليب  كّمّية 

قطرات الماء.. تساوي حياة
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وذلك ُيساعد الرضيع على الرضاعة بسرعة 
وبسهولة.

وذلك  للشعر  والرطوبة  الليونة  -إعطاء 
يحمي الشعر من التكّسر، ويجعل الشعر أكثر 

نعومة إذا ُشرب بكّمّيات كبيرة. 
-ترطيب املفاصل، ومنع االحتكاك فيما 
كّمّية  على  يحافظ  امل���اء  ألّن  وذل���ك  بينها، 

السائل اللزج املوجود بني املفاصل.
للجسم،  واحل��ي��وّي��ة  ال��ن��ش��اط  يعطي   -
وذلك ألّنه ينّشط الدماغ، وإن قّلة شرب املاء 
جتعل الشخص دائم اخلمول، ويصبح ُمحّب 

جّدُا للنوم.

احملافظة على املاء
كما أّنه من املهم أيضًا أن يحافظ اإلنسان 
بنفاياته  تلويثها  عدم  طريق  عن  املياه  على 
الشخصية أو نفايات املصانع، بل إّنه من املهم 
أو التخّلص منها  إعادة تدوير هذه النفايات 
بطرٍق غير طرحها في مياه األنهار والبحار، 
كما أّنه من املهم إعادة تدوير املياه سواء كان 
ذلك في املنزل أو على مستوى الدول وإعادة 
غير  أخ��رى  عملياٍت  في  املياه  هذه  استخدام 
الشرب، كرّي املزروعات والتي تستفيد بشكٍل 
كبيٍر من هذه املياه؛ الحتوائها على األسمدة 

الطبيعية التي تساعدها على النمو أيضًا.

طرق احملافظة على املياه
- يجب إغالق صنبور املاء وإحكام إغالقه 

بعد االنتهاء من الغسيل. 
- ع��ن��د ق��ي��ام��ك ب��ت��ن��ظ��ي��ف أس��ن��ان��ك ال 
تنظيفك  فترة  طيلة  مفتوحًا  الصنبور  تدع 
ألسنانك، هذا سيعمل على إهدار الكثير من 
املاء لذلك بعد أن تقوم بغسل فرشاة األسنان 
عملية  م��ن  تنتهي  حتى  امل���اء  صنبور  أغ��ل��ق 
به  متأ  كأسًا  استخدم  ذل��ك  بعد  التنظيف 
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امل��اء للمضمضة ب��داًل م��ن إه���دار امل��زي��د من 
املاء.

- طرق احملافظة على املياه يجب إغالق 

صنبور املاء وإحكام إغالقه بعد االنتهاء من 

الغسيل.

باالستحمام من األفضل  - عند قيامك 

أن ت��س��ت��خ��دم ال����دش ب����داًل م��ن م��ل��ئ حوض 

يوفر  ال����دوش  اس��ت��خ��دام  ألّن  االس��ت��ح��م��ام، 

الكثير من املاء الذي سيتم هدره بضعفني إن 

لم يكن أكثر في حوض االستحمام.

الصالة،  ألداء  ب��ال��وض��وء  القيام  عند   -

وذلك  باملاء،   االسترشاد  اإلمكان  قدر  حاول 

بحيث  قلياًل  امل��ي��اه  صنبور  فتح  ط��ري��ق  ع��ن 

التبذير، ومن  تتمكن من الوضوء بعيدًا عن 

املستحسن أن تستخدم إناء مملوء باملاء فهو 

يؤدي الغرض دون إهدار.

- إذا رأيت صنبورًا به خلل ويسيل منه املاء 

القيام  فعليك  بالنقاط  يسيل  كان  لو  حتى 
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مشكلة  أي  هناك  كانت  وإن  ف��ورًا،  بإصالحه 
التوصيالت  أو  اخل��زن��ات  أو  الصنبور  تخص 
ألن  وق��ت،  بأسرع  بإصالحها  القيام  فعليك 

نقطة املاء املهدورة عند آخرين لها قيمتها.
- عند القيام بغسل اخلضروات والفواكه، 
من األفضل أن تقوم بغسلها في إناء مملوء 
باملاء، هذا أفضل من كمية املاء التي ستهدرها 

وانت تقوم بغسلها باملاء اجلاري. 
- ع��ن��د ال��ق��ي��ام ب��غ��س��ل س��ي��ارت��ك عليك 
والصابون  امل���اء  م��ن  دل��و  ط��ري��ق  ع��ن  غسلها 
تعمل  ألنها  امل��اء  خراطيم  استخدام  وجت��ب 

على هدر الكثير من املاء.
- إذا كان في املنزل حديقة يجب االستعانة 
واالبتعاد عن  التنقيط  بنظام  األشجار  برّي 
املاء بشكل كبير  الوسائل األخرى التي تهدر 
الصغيرة؛  األشجار  قلع  في  سببًا  يكون  وقد 
ألن قوة ضخ املاء قد تقلع األشجار الصغيرة 
من مكانها لذلك الرّي بالتنقيط مفيد جدًا، 
وذلك  للري  املناسبة  األوق��ات  اختيار  ويجب 
وذلك  امل��س��اء،  في  أو  الباكر  الصباح  في  إّم��ا 
ممكن  وق��ت  أك��ب��ر  رط��ب��ة  األرض  تبقى  حتى 
وتستفيد األشجار من املاء، خالفًا للري وقت 
الظهيرة فسيتبخر املاء بسرعة قبل أن يصل 

جذور األشجار. 
- ق��م ب��اس��ت��خ��دام امل���اء ال���ذي غسلت به 
اخل���ض���روات وال��ف��واك��ه ل����رّي امل���زروع���ات في 
ح��دي��ق��ت��ك، وح��ت��ى امل����اء ال����ذي ف���ي حوض 
ال��س��م��ك ع��ن��د ت��غ��ي��ي��ره ق��م ب��اس��ت��خ��دام��ه في 
تفيد  السمك  ح��وض  وم��ي��اه  امل���زروع���ات،  رّي 

األشجار فهو مبثابة السماد.
لغسل  املماسح  استعمال  املفضل  من   -

األرضيات بداًل من هدر كميات من املاء.
اخلطط  تضع  أن  ال��دول��ة  على  يجب   -
تافظ  أن  شأنها  من  التي  القوانني  وتسن 
على مصادر املياه وخاصة املياه اجلوفية ومياه 

األنهار، فهي تتعرض للكثير من امللوثات من 
املياه العادمة وغيرها، واألنهار تكون ملوثاتها 
ت��ك��ون مخلفات  وق��د  امل��ص��ان��ع  م��ن مخلفات 
كيماوية لذلك على الدولة فرض رقابة على 
املصانع ومتابعة مصادر املياه وتسينها قدر 

اإلمكان.
توعية  ب��ح��م��الت  ال��ق��ي��ام  م���ن  ُب����د  ال   -
املياه  استخدام  ترشيد  بضرورة  للمجتمعات 
تراود  ال��ت��ي  املستقبلية  امل��خ��اط��ر  وت��وض��ي��ح 
اإلنسان بسبب شح املياه وارتفاع درجة احلرارة 
وقلة املياه اجلوفية وإغالق الكثير من اآلبار 

بسبب انتهاء املاء منها.
بالقدر  األم��ط��ار  م��ي��اه  جتميع  ي��ج��ب   -

كبيرة  أح���واض  إن��ش��اء  ط��ري��ق  ع��ن  املستطاع 

إما  واستخدامها  األمطار  مياه  فيها  تتجمع 

مياه  أن  امل��ع��روف  فمن  ل��ل��زراع��ة،  أو  للمنازل 

األمطار مياه عذبة وتصلح للشرب، لذلك ال 

بد من أن يكون هناك مشروع ينفذ إما على 

مستوى القرية أو املدينة أو على مستوى كل 

بيت في محاول استغالل هطول األمطار في 

احلياة  في  الستخدامها  وجتميعها  الشتاء 

اليومية، وتوفير املياه اجلوفية ومياه األنهار 

قدر املستطاع.
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6فوائد تعود بها القراءة 
والمطالعة على الصحة العقلية
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ميولهم  باختالف  األشخاص  لدى  القراءة  أهمية  تختلف 
واه��ت��م��ام��ت��ه��م، ف��م��ن��ه��م م���ن ي��ع��ت��ب��ره��ا وس��ي��ل��ة ج��ي��دة ومفيدة 
ومنهجًا  ض��رورة  يعتبرها  من  ومنهم  الفراغ،  بوقت  لالستمتاع 
من   لها  ملا  واملعرفة  املتعة  حدود  تتجاوز  القراءة  أن  إال  للحياة. 

فوائد عديدة تعود على الصحة العقلية والقدرات الذهنية.

نقدم لكم فيما يلي ست فوائد للقراءة واملطالعة، من شانها 
أن تعزز القدرات الذهنية والصحة العقلية للقّراء.

1 -  من فوائد القراءة تقوية الوصالت العصبية
ُتعد القراءة من أكثر االنشطة التي حتّفز الدماغ للقيام مبهامه 
لدى  خصوصًا  والتحليلية،  التواصلية  الدماغية  ال��ق��درات  وُت��ّط��ور 
األطفال واليافعني كما وتقّوي عمل الوصالت العصبية املوجودة في 

الدماغ. 
2 - من فوائد القراءة وأهمية القراءة أنها تعّزز التركيز

إن العمليات التي يقوم بها الدماغ أثناء قراءة النصوص وحتليلها 
مع  الظواهر  وربط  والتحليل  والتخّيل  والتفكير  التأمل  بني  تتنوع 
مفاهيمها؛ ما يؤدي إلى تنمية القدرات التأملية والتعبيرية الكتابية 

منها والشفوية، وتطوير القدرات التحليلية، ورفع مستوى التركيز. 
التركيز بشكل أفضل ينصح اخلبراء  وزيادة  تعزيز  للحديث عن 
مثل  صحية  سلوكية  ومبمارسات  األطعمة  من  معينة  بأنواع  دائمًا 
النوم لفترة كافية واالبتعاد عن التدخني. وتأتي القراءة من االنشطة 
للجهد  وذل��ك  العقل  تركيز  زي��ادة  في  قوي  بشكل  املساعدة  الذهنية 
في  األح���داث  سير  على  احلفاظ  أو  النص  سياق  تتبع  في  املطلوب 
الرواية او االحتفاظ بأسماء شخصيات العمل الروائي أو استشهادات 

الكاتب وأفكاره. 
3 -  من فوائد القراءة تطوير القدرات اإلبداعية

أن  إذ  ال��ق��راءة،  معدالت  مع  طرديًا  اإلبداعية   القدرات  تتناسب 
أيضًا  ومتكّنه  مألوف،  غير  بشكل  التفكير  من  الفرد  متّكن  القراءة 

من اإلتيان مبا هو غير مسبوق نظرًا لتجدد أفقه الثقافي والفكري 
املختصني  من  العديد  ربط  وقد  واالط��الع.  القراءة  نتيجة  املستمر 
بالصحة العقلية مدى تطور القدرات اإلبداعية لدى األفراد مبعدالت 

القراءة واملطالعة.  
4 -  من فوائد القراءة تنشيط الذاكرة

املنتظمة  القراءة  ف��إَنّ  ال��ق��راءة؟«  أهمية  »ما هي  السؤال  كان  إذا 
بكونها واحدة من األنشطة الدماغية ومصدرًا لتعزيز املهارات العقلية 
فقد  الزهامير؛  اإلصابة مبرض  من  ��ُد  وحَتِ الذاكرة  فقدان  من  تقلل 
الزهامير  ظهرت عليهم  القّراء مبرضى  أن  الدراسات  أظهرت بعض 
غير  من  بغيرهم  مقارنًة  متأّخر  وق��ت  في  باملرض  اإلصابة  أع��راض 

القّراء. 
مستوى  على  أفضل  نشاطًا  لصاحبها  تضمن  املستمرة  املطالعة 
الذهن والذاكرة. قد يكون من املفيد أيضًا هنا تدريب العقل بتمارين 
بسيطة على التذكر من خالل عمل تلخيصات للكتب على شكل رسوم 

توضيحية أو مخططات التلخيص.
5 -  من فوائد القراءة مقاومة االكتئاب والتوتر

تلعب القراءة دورًا في تقليل معدالت االكتئاب والتوتر العصبي، 
أفكار  سلبية  من  تقلل  قد  جديدة  فكرية  أبعادًا  يكتسب  القارئ  ألن 
معينة اكتسبها بفعل بعض التجارب االجتماعية والشخصية. وتعد 
الصداع  مثل  البسيطة  العصبية  األم���راض  مقاومات  أح��د  ال��ق��راءة 

واألرق.
ميكنك تطوير استراتيجية في مقاومة االكتئاب من خالل خطة 
في مجال  الكتب  هذه  تكون  قد  عناوين محددة.  فيها  تنتقي  ق��راءة 
الرواية أو التنمية البشرية ورمبا السيرة الذاتية التي حتكي قصص 

أشخاص آخرين.
6 -  حتفيز الذهن من فوائد القراءة واملطالعة

تختلف هذه احملفزات من  وقد  دائ��م،  إلى حتفيز  العقل  يحتاج 
القراءة على  إلى آخر لكن بال شك فإن  إلى آخر ومن عقل  شخص 
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رأس هذه األمور احملفزة. باإلضافة إلى القراءة قد يكون السفر وتعّلم 
اللغات أو ألعاب الذكاء واأللغاز وألعاب الذهن مثل الشطرجن وغيرها 
مرتبط  هنا  التحفيز  م��وذوع  والعقل.  للذهن  اجلّيدة  احملفزات  من 
إلى  ورمب��ا  حتليل  أو  الستيعاب  حتتاج  جديدة  معلومات  باستقبال 
ربط مما يحفز العقل على العمل. من هنا ينصح بالبعد عن الكتب 
النوم  قبل  فترة ما  القراءة في  التي حتتاج جهد عقلي في  الدسمة 
حيث يكون العقل مهيئًا للدخول في فترة خمول وال يستجيب كباقي 

األوقات او الصباح مثاًل.

تنمية  املطالعة  وف��وائ��د  ال��ق��راءة  أهمية  م��ن  أن  ال��ذك��ر  ع��ن  غني 

اجلانب املعرفي لدى الشخص القارئ في املجال الذي يقرأ فيه، وفيها 

أيضًا إكساب للخبرات واملعارف والنظر لوجهات نظر مختلفة حول 

املواضيع واملجاالت املتعددة.

ومن فوائد القراءة واملطالعة زيادة احلصيلة اللغوية لدى اشخص 

القارئ، وهو األمر الذي يكسبه رصيدًا من املفردات والتراكيب التي 

تعينه في التعبير عن نفسه وفي الكتابة والتأليف.
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ح���ي���اة ال���ع���ل���م���اء م���س���ي���رة ش���اق���ة من 
ثمار  العالم  فيها  يهبون  والعطاء،  البذل 
سنوات  مدى  على  امُلضنية،  مجهوداتهم 
من العمل اجلاد من أجل بناء عالم أفضل. 
ال تخلو رحلتهم من مواجهة الصعوبات، 
في  ُتصادفهم  التي  العقبات  أمام  والتعثر 
تأتي  ال  ال��ت��ي  أه��داف��ه��م،  حتقيق  ط��ري��ق 

بالطبع على طبٍق من فضة. 
على  غ��ال��ًي��ا  الثمن  غالبيتهم  ي��دف��ع 
واجتماعية  م���ادي���ة  ت��ض��ح��ي��ات  ه��ي��ئ��ة 
نظريته  إث���ب���ات  س��ب��ي��ل  ف���ي  وغ���ي���ره���ا، 
واخل������روج ب���أف���ك���اره إل����ى ال���ن���ور، غ��ي��ر أن 
السطور  عنهم  تتحدث  ال��ذي��ن  العلماء 
ال��ت��ال��ي��ة ل���م ي��ك��ت��ف��وا ب��ه��ذا وح���س���ب، بل 

أخ���ذه���م ط��م��وح��ه��م إل���ى م��س��ت��ًوى أعلى 
كّلفهم ثمنه ُفقدان حياتهم.

إلثبات  باملرض  نفسه  أص��اب  طبيب 
طريقة انتشاره

سيادتها  رس��م��ًي��ا  إسبانيا  نقلت  بعدما 
الكاريبي،  البحر  أكبر جزر  على جزيرة كوبا، 

»ومن العلم ما قتل« ..
علماء وأطباء لقوا حتفهم في 

سبيل إثبات نظرياتهم
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إل��ى ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ف��ي األول م��ن يناير 
»كانون الثاني«عام 1899، كان مرض »احلمى 
أكبر  م��ن    »Yellow Fever  – ال��ص��ف��راء 
األمريكية  احلكومة  واج��ه��ت  التي  امل��خ��اوف 

اجلديدة هناك.
ال��ع��دي��د من  أرواح  ت��ل��ك احل��م��ى  أخ���ذت 
األف���راد ف��ي ك��وب��ا؛ األم��ر ال��ذي أث��ار مخاوف 
قواتهم،  صحة  على  األمريكيني  امل��س��ؤول��ني 
أمريكي  ج��ن��دي  أل����ف   50 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
قلق  كذلك  أث���ارت  اجل��زي��رة.  ف��ي  متمركزين 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  الفيدرالية  احلكومة 
الواليات  ف��ي  امل���رض،  انتشار  إمكانية  ح��ول 
اجل��ن��وب��ي��ة م���ع ت���زاي���د ال���ت���ج���ارة ب���ني كوبا 

والواليات املتحدة.
تدابير  عدة  األمريكية  احلكومة  اتخذت 
وقائية، واستخدمت سلطاتها لتنفيذ برنامج 
ى  صحي ضخم، يهدف إلى القضاء على احلَمّ
صيف  حلول  مع  الحًقا  كوبا،  في  الصفراء 
املتحدة  ال��والي��ات  برنامج  أثبت   ،1900 ع��ام 
في  امل��رض  السيطرة على  في  الوقائي فشله 

البالد.
احلكومة  م���ح���اوالت  م���ن  ال���ي���أس  ب��ع��د 

األم��ري��ك��ي��ة ف���ي ال��س��ي��ط��رة على 
اجليش  أراد  الصفراء،  احلمى 
األم���ري���ك���ي ج���م���ع م���زي���د من 
كوبا؛  في  امل��رض  عن  البيانات 
عسكرية  جلنة  بتشكيل  فأمر 
مبتابعة  ك���ل���ف���ه���ا  ج�����دي�����دة 
املتعلقة  العلمية،  التحقيقات 
باألمراض امُلعدية املنتشرة في 

جزيرة كوبا.
ف���ي م��اي��و »أي�����ار« م���ن عام 
من  ال��ل��ج��ن��ة  ُش��ك��ل��ت   ،1900
بينهم  م����ن  أع����ض����اء،  أرب����ع����ة 
 Jesse الزي��ر  »جيسي  الدكتور 
يعمل  ك���ان  ال���ذي   ،»Lazear
هوبكنز  جونز  مستشفى«  ف��ي 
العريق،   »Johns Hopkins
لدراسة  اجل��ي��ش  إل���ى  وان��ض��م 
األمراض اإلستوائية في أماكن 

انتشارها الرئيسة.

القيادة  م��ن  إذن  ع��ل��ى  اللجنة  حصلت 
العسكرية؛ لبناء منشأة جتريبية ُأطلق عليها 
اسم »مخيم الزير Camp Lazear«. هناك 
اعتمدت دراستهم على جتارب جريئة ُأجريت 
على البشر، األمر الذي كان القيام به ضرورًيا؛ 
إذ لم يكن معروًفا وقتها أن احلمى الصفراء 

ُتصيب أي أنواع أخرى غير البشر.
أثبتت اللجنة أن نوًعا من البعوض كان 
الصفراء،  للحمى  امُلسبب  للفيروس  الناقل 
اف���ت���رض ال��ع��ال��م ال��ك��وب��ي »ك���ارل���وس فينلي 
تربط  ُمشابهة،  نظرية   »Carlos Finlay
بني البعوض واإلصابة باملرض ألول مرة عام 
1881، لكنه لم ُيقدم إثباًتا قاطًعا لنظريته 

أمام املجتمع العلمي العاملي.

الدكتور  خ��اص��ًة  اللجنة  أع��ض��اء  س��ع��ى 
الزير إلى مساعدة فينلي في توضيح واختبار 
نظريته عن البعوض، األمر الذي تسبب في 
وفاته خالل املراحل املبكرة جًدا من التجارب، 
عندما سمح لبعوضة أن تلدغه؛ لكي تنقل له 
املرض الذي أودى بحياته في سبتمبر«أيلول« 

عام 1900.

كيميائي  ذّواق��������ه«..  ال��س��م  »ط���ب���اخ 
قتلته السموم التي اكتشفها 

يبدو أن املثل القائل »طباخ السم ذّواقه«، 
  Carl Scheele شيله  ك���ارل  على  ينطبق 
التاسع  ف��ي  ول��د  نابًغا،  كيميائًيا  ك��ان  ال��ذي 
من ديسمبر عام 1742، مبدينة »شترالزوند 
تخضع  كانت  التي  األملانية،   »Stralsund

حلكم السويد آنذاك.
التدريب  ال��راب��ع��ة ع��ش��رة  ف���ي س���ن  ب���دأ 
ال���ش���رك���ات مبدينة  إح�����دى  ل����دى  ص��ي��دل��ًي��ا 
ساعده  وه��ن��اك   ،Gothenburg غوتنبرغ 
جانب  إلى  املتنوعة،  الكيميائية  امل��واد  توافر 
في  املوجودة  العلمية  للكتب  املكثفة  قراءته 
ذل��ك ال��وق��ت، على االن��ط��الق ف��ي رح��ل��ة من 

الدراسات واالكتشافات.
1768، انتقل شيله إلى  الحًقا في عام  
 Stockholm العاصمة السويدية ستوكهولم
مجال  ف��ي  أخ���رى  وظيفة  على  للحصول  ؛ 
من  أفضل  بشكٍل  ليقترب  وأيًضا  الصيدلية، 
بالفعل  هناك  استطاع  العلمية.  األوس���اط 
وعالم  الكيميائي  مع  التعاون 
ال��ن��ب��ات واحل���ش���رات »أن����درس 
 Anders ري��ت��س��وس  ي���وه���ان 
عزل  في   ،»Johan Retzius
زبدة  من  الطرطريك  حمض 
الطرطير وُنشرت نتائجهم في 

عام 1770.

انُتِخب  ه��ذا،  على  ع���الوًة 
لعضوية   1775 ع����ام  ش��ي��ل��ه 
امللكية  السويدية  األك��ادمي��ي��ة 
السويد  للعلوم، بحضور ملك 
وه���و ش���رف ع��ظ��ي��م ل��م يسبق 
مثله  صيدلة  ط��ال��ب  ن��ال��ه  أن 
م���ن ق���ب���ل،  ف��ض��اًل ع���ن ذل���ك، 
عناصر  اكتشف  م��ن  أول  ك��ان 
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الهيدروجني،  وفلوريد  والكلور،  األكسجني، 
الهيدروجني،  وكبريتيد  السيليكون،  وفلوريد 

وسيانيد الهيدروجني.

عزل  م����ن  أول  ك���ون���ه  إل�����ى  ب���اإلض���اف���ة 
والستريك،  ال��ط��رط��ري��ك،  أح��م��اض  ووص���ف 
والالكتيك، واليوريك، والبنزويك، واجلاليك، 
والبروسيك،  وال���الك���ت���وز،  واألوك���س���ال���ي���ك، 
وحمض الزرنيخ، واملوليبديك، والتنجستيك، 
وزرنيخيت النحاس. كذلك، كان أول من قدم 
تقريًرا عن تأثير الضوء على أمالح الفضة؛ 
التصوير  أس�����اس  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ���ل  ش���َكّ ال�����ذي 

احلديث.

 1786 ع��ام  – توفي  – مع األس��ف  لكنه 
ف��ي ال��ث��ال��ث��ة واألرب���ع���ني م��ن ع��م��ره، ب��ع��د أن 
نتيجة جتاربه  األرجح  تدهورت صحته على 
توفر  دون  والزرنيخ،  السيانيد  على  املتكررة 
إلى  عمله،  مكان  في  مناسبة  تهوية  وسائل 
املواد الكيميائية  جانب اعتياده تذوق جميع 
التي اكتشفها؛ والتي ُيعد كثير منها ُسموًما 

قاتلة.

غواصته  أغ��رق��ت��ه  غ��واص��ات  ُمصمم 
األخيرة

 Horace هونلي  ل��وس��ون  ه���وراس  ك��ان 
في  رائ�����ًدا  م��ه��ن��دًس��ا   Lawson Hunley

عام  يونيو   20 ف��ي  ول��د  ال��غ��واص��ات،  تصميم 
مارس  األمريكية،   تينيسي   بوالية   1823
بصفته  وخدم  محامًيا،  البداية  في  القانون 
عضًوا في املجلس التشريعي اخلاص بوالية 
ل��وي��زي��ان��ا، إال أن���ه ك���ان مي��ل��ك ش��غ��ًف��ا جتاه 

الغواصات.
األمريكية،  األهلية  احل��رب  ان���دالع  بعد 
التابعة  البحرية  ال��ق��وات  ف��ي  هونلي  ش��ارك 
وساعد  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة،  ال���والي���ات  لتحالف 
وبناء ثالثة من��اذج مختلفة من  في تصميم 
أول غواصة  الثالث  ُيعد منوذجه  الغواصات. 
التي شارك في متويلها بنفسه  قتالية، تلك 

ثم أودت بحياته الحًقا.
في 15 أكتوبر عام 1863، توفي  هونلي  

56



العدد األول -سبتمبر   2017

قيامهم  خ��الل  الطاقم،  أف��راد  من  سبعة  مع 
بتجربة اختبار غواصته الثالثة، التي غرقت 
بهم في قاع البحر بوالية  كارولينا اجلنوبية. 
الغواصة  الكونفدرالية  ال��والي��ات  اس��ت��ردت 
الغارقة فيما بعد، وأرسلتها مجدًدا مع طاقم 
احلياة،  قيد  على  ال��ب��ق��اء  ف��ي  ج��دي��د، جن��ح 
حني  كبيًرا  إجن���اًزا  حققوا  ه��ذا  على  ع���الوة 

متكنوا من إغراق سفينة حربية.
 »CSS H. L. Hunley« ُسميت الغواصة
ِنسبًة إلى  هونلي  بعد وفاته في عمر األربعني 
عاًما، وُتعد أول غواصة من نوعها في التاريخ 

ُتغرق سفينة حربية للعدو في قتال.

مدام كوري واإلشعاع الذري
عاملة    Marie Curie ك����وري  م����اري   
اكتشفت  التي  الشهيرة،  والكيمياء  الفيزياء 
والراديوم   Polonium البولونيوم  عنصر 
النشاط  حول  بأبحاثها  وُعرفت   ،Radium
اإلشعاعي. حازت على جائزتي نوبل، إحداهما 
 ،1903 ع���ام  عليها  ح��ص��ل��ت  ال��ف��ي��زي��اء  ف��ي 
 Pierre ك��وري  بيير  زوجها   مع  باالشتراك 
Curie  والفيزيائي الفرنسي  هنري بيكريل 

Henri Becquerel ، واألخرى 
ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا م���ن���ف���ردة في 

الكيمياء عام 1911.

ك��ان��ت م�����دام  ك�����وري  أول 
وأول  نوبل،  بجائزة  تفوز  امرأة 
مرتني،  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح��ص��ل  م���ن 
الوحيدة  ال��س��ي��دة  ك��ذل��ك  ُت��ع��د 
ال��ت��ي ف����ازت ب��ه��ا ف���ي مجالني 
إسهامات  ق��دم��ت  مختلفني. 
الفيزياء،  م��ج��ال  ف��ي  جليلة 
ل������م ت���ق���ت���ص���ر ع����ل����ى خ���دم���ة 
ع��م��ل��ه��ا اخل����اص وح���س���ب؛ بل 
من  الالحقة  األجيال  ساعدت 
والكيميائيني  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ني 

النوويني. 

نظرية  ك��������وري  أس����س����ت 
واتضح  اإلش��ع��اع��ي،  ال��ن��ش��اط 

معها األضرار املميتة التي ميكن أن ُيحدثها 
الكائنات  ع��ل��ى ص��ح��ة  اإلش��ع��اع��ي  ال��ن��ش��اط 
احل��ي��ة. ت��وف��ي��ت ف��ي ال���راب���ع م��ن ي��ول��ي��و عام 
الدم الالتنسجي  1934، بعد إصابتها بفقر 
تعرضها  عن  الناجم   aplastic anemia

املتكرر لإلشعاع الذري خالل عملها.

طموُحه  حياَته  أنهى  روس��ي  طبيب 
في إطالة ُعمره

بوغدانوف  أل��ك��س��ن��در  ال����روس����ي   ك����ان 
طبيًبا    Alexander Bogdanov
وفيلسوًفا وسياسًيا ثورًيا وكاتب خيال علمي، 
باإلضافة إلى تأسيسه أول مؤسسة في العالم 
ُتكرس جهودها بالكامل في مجال نقل الدم 
عمليات  أن  بوغدانوف   اعتقد    .1926 عام 
نوًعا  فيها  ورأى  اجل��س��م،  ُتنشط  ال���دم  نقل 
مقاومة  بإمكانه  ال���ذي  البديل  ال��ع��الج  م��ن 

األمراض.

عمره  من  واخلمسني  الرابعة  في  أج��رى 
عملية نقل دم بينه وبني طالب جامعي، دمه 
ل واملالريا. اعتقد بوغدانوف أن  ُمصاب بالُسّ

أكسبه  متكرر  بشكل  ل  للُسّ السابق  تعرضه 
م��ن��اع��ة ُت���ق���اوم امل�����رض، ل��ك��ن ح��ال��ت��ه أخذت 

تتدهور سريًعا بعد عملية نقل الدم.

أج���رى األط��ب��اء ن��ق��ل دم ج��دي��د ل���ه، مع 
حتول  حتى  العمل  ع��ن  كليتاه  توقفت  ه��ذا 
ِرئتاه متتلئان  وب��دأت  األس��ود،  إلى  بوله  لون 
أن حالته في  أدرك طبيبه حينها  بالسوائل. 
عملية  على  واف��ق  لكنه  األخ��ي��رة،  مرحلتها 
عائلة   م��ن  طلب  على  ب��ن��اًء  أخ���رى،  دم  نقل 
بوغدانوف . حتسن تنفسه فترًة قصيرة، ثم 
توفي بعدها بفشل في القلب في السابع من 

أبريل عام 1928.

الطالب  ت��ع��اف��ى  ع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ�����ر، 
نقل  عملية  بعد  عاًما   21 العمر  من  البالغ 
ال���دم س��ري��ًع��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ام��ت��الك كل 
منهما نفس فصيلة الدم من الفئة O؛ األمر 
بوغدانوف   األط��ب��اء في مؤسسة  ت��رك  ال��ذي 

في حيرة حول السبب الذي أعياه هكذا.

لم  املشكلة  أن  حالًيا  األط��ب��اء  يفترض 
تكن في عملية نقل الدم األخيرة تلك، والتي 
كانت التجربة 12 التي أجراها  
لكن  نفسه،  على  ب��وغ��دان��وف  
التي  دم  نقل  عملية   11 ف��ي 
أن  املمكن  من  سابًقا.  بها  قام 
تكون إحداها قد جعلت جسده 
مضادة،  أجسام  بتكوين  يقوم 
تفاعلت بشدة مع الدم اجلديد 

الذي استقبله.

ك���ان  ب��وغ��دان��وف  يطمح 
الدم  نقل  عمليات  متنحه  أن 
ُيفلح  لم  أنه  إال  حياًة طويلة، 
في خداع املوت وداهمه سريًعا. 
رغم ذلك، ساهمت جتاربه في 
األطباء  م���ن  خ��ل��ف��ائ��ه  وض����ع 
مجال  طليعة  في  روس��ي��ا،  في 

تطوير خدمات نقل الدم.
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واألبحاث  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  ال��رس��ائ��ل  إع�����داد 

تتطلب  ال��ت��ي  امل��ه��ة،  العمليات  م��ن  العلمية 

فأثناء  كتابتها.  ف��ي  املطلقة  ال��دق��ة  ���ري  َتَّ

الدرجات  لنيل  يتطلب  اجلامعية  ال��دراس��ة 

رس���ال���ة علمية،  إع�����داد  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

املواضيع  وت��وص��ف  ت��ف��س��ر  بحثية  ورق����ة  أو 

أو  العلمية،  أو  الفنية،  أو  التقنية،  البحثية 

االجتماعية.

فإعداد الورقة البحثية مير بعدة خطوات 

رئ��ي��س��ي��ة ك��اخ��ت��ي��ار امل���وض���وع، وم���ن ث��م تبدأ 

عملية البحث، ثم إضافة املالحظات، ووضع 

املراجع،  تنظيم  ث��م  ال��رئ��ي��س��ي��ة،  اخل��ط��وط 

للطلبة والباحثين..
9 أدوات ال غنى عنها في كتابة 

األبحاث العلمية
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بالتنسيق  انتهاًء  الكتابة،  عملية  في  والبدء 
في  أم��ا  امل��راج��ع.  وإض��اف��ة  للبحث  النهائي 
بعض  على  الضوء  نلقي  التقرير سوف  هذا 
تساعد  ال��ت��ي  وامل���واق���ع  وال��ب��رام��ج،  األدوات، 
اخلاص  البحث  إع��داد  عملية  في  الباحثني 

بهم.

Producteev - 1
مبفردك  بحثك  ب��إع��داد  ت��ق��وم  ك��ن��ت  إن 
بد من  ال��ُزم��الء، فال  أو ضمن مجموعة من 
وجود أداة فعالة لتنظيم الوقت، وإدارة املهام 
على  التطبيق  ه��ذا  فيعمل  منك.  املطلوبة 
التشتت،  ف��رص  بتقليص  اإلنتاجية  تعزيز 
يجب  التي  باملهام  قائمة  إنشاء  يتيح  حيث 
ويقوم  احمل��ددة،  في مواعيدها  أداؤه��ا  عليك 
فيمكنك  وق��ت��ه��ا،   ي��ح��ني  ع��ن��دم��ا  بتنبيهك 
الواجب  املختلفة  املهام  وإدارة  تنظيم وقتك، 
املتعددة  ال��ط��رق  م��ن خ��الل  إجن��ازه��ا  عليك 
سطح  تطبيق  استخدام  فيمكنك  للتطبيق. 
املكتب، أو تطبيق الويب، أو تطبيقات الهواتف 
أو  إس،  ُأو  وآي  األن��دروي��د،  لنظامي  الذكية 

املزامنة بينهم جميًعا في آٍن واحد.

Libgen  - 2
بعد اختيار موضوع البحث، تأتي خطوة 
تناولت  ال��ت��ي  العلمية  امل��ص��ادر  ع��ن  البحث 
املوضوع قبل ذلك. لكن عندما ُتنشر األوراق 

البحثية، تصبح متاحًة 
مادي،  للعامة مبقابل 
ومبا أنك طالٌب فسوف 
العديد  إل����ى  ت���ت���اج 
البحثية  األوراق  م��ن 
ب��ص��ورة م��ت��ك��ررة، وقد 
ت��ك��ون غ��ي��ر ق����ادٍر على 
األبحاث.  تلك  ش���راء 
املوقع  ف���ه���ذا  ل���ذل���ك 
اآلالف  م���ئ���ات  ي���وف���ر 
واملجالت  األوراق  م��ن 

العلوم: كالتاريخ، والطب،  البحثية في شتى 
والبرمجة،  والهندسة،  والرياضة،  والفيزياء، 
وعلم  واالقتصاد،  واجليولوجيا،  واجلغرافيا، 
من  وال��ع��دي��د  واألدي�����ان،  والتعليم،  ال��ن��ف��س، 

املجاالت األخرى مجاًنا.

Mendeley - 3
في  املتخصصة  البرامج  أه��م  من  ُيعتبر 
وتنظيم  بجمع  ي��ق��وم  ح��ي��ث  امل���راج���ع،  إدارة 
ومزامنتها  واح���د،  م��ك��اٍن  ف��ي  األب��ح��اث  كافة 
على أجهزتك املختلفة، فيعمل على ترتيبها 
ملؤلف  أو  البحث،  مل��وض��وع  وف��ًق��ا  وتصنيفها 
النشر،   س��ن��ة  أو  ال��ن��ش��ر،  ج��ه��ة  أو  ال��ب��ح��ث، 
فيمكنك البحث داخل كافة املراجع والوصول 
إل��ى ف��ق��رة م��ح��ددة داخ���ل ب��ح��ٍث م��ا، وتدوين 
البرنامج  فيحتوي  املختلفة.  مالحظاتك 
على قارئ للُكتب واألبحاث املختلفة بصيغة 
األبحاث  كافة  بني  التنقل  فيمكنك   ،PDF
البرنامج،  إلى  مسبًقا  بإضافتها  قمت  التي 
واستخدامها في إعداد بحثك بسالسة. حيث 
3 مليون طالب  أكثر من  البرنامج  يستخدم 
فهو  ل��ذل��ك  مختلفة،  تعليمية  م��راح��ل  ف��ي 
متاح لكافة أنظمة التشغيل: ويندوز، وماك، 
للهواتف  إس  ُأو  وأي  وأن���دروي���د،  ول��ي��ن��ك��س، 

الذكية.

Zotero  - 4
املصدر،  مفتوحة  امل��ه��م��ة   ال��ب��رام��ج  م��ن 

املكتبية، واألوراق  والبيانات  املراجع  إدارة  في 
األبحاث  بتنظيم  ي��ق��وم  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  
وفًقا  وترتيبها  تصنيفها  ثم  وم��ن  العلمية، 
��ّك��ن ال��ب��اح��ث��ني من  ل��ع��دة خ���ي���ارات. ح��ي��ث مُيَ
مع  ومشاركتها  املختلفة  املراجع  عن  البحث 
املالحظات،  إض��اف��ة  وك��ذل��ك  امل��ت��خ��ص��ص��ني، 
الوصفية  والبيانات  وامللحقات،  والعالمات، 
فالبرنامج  م��رج��ع.  بكل  اخل��اص��ة  املختلفة 
متكامل مع متصفح الويب، وجميع البرامج 
ذلك  كل  النصوص.  في معاجلة  املتخصصة 
باإلضافة إلى كونه متاًحا ألنظمة التشغيل 

املختلفة كويندوز، وماك، ولينكس.

Grammarly - 5
التطبيقات  بني  من  األول  املركز  يحتل 
اللغوية  األخ���ط���اء  ب��ت��ص��ح��ي��ح  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
حيث  وبجدارة.  اإلجنليزية  للغة  واإلمالئية 
من  أضعاف   10 ب�  أفضل  األخ��ط��اء  يصحح 
أداة املراجعة املتاحة في برنامج مايكروسوفت 
األخطاء.  تجيم  على  يعمل  كما  أوف��ي��س. 
التي  األخطاء  من  نوًعا   250 يصحح  حيث 
كما  معها.  التعامل  األوف��ي��س  يستطيع  ال 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز امل��ع��ن��ى ب���وض���وح، حيث 
املناسب  التصحيح  ويجد  األخطاء،  يكشف 
االقتراحات  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ع���رض  م��ع  ل��ه��ا 
احملتملة. فالتطبيق مميز ميكن استخدامه 
يجعلك  حيث  للكتابة؛  متاح  مكان  أي  ف��ي 
لدى  أهمية قصوى  له  لذلك  كاتًبا محترًفا، 

الباحثني أثناء كتابة رسائلهم العلمية.

WorldCat - 6
ي���ع���ت���ب���ر أك���ب���ر 
ق������اع������دة ب����ي����ان����ات 
م����ك����ت����ب����ي����ة ع���ل���ى 
م���س���ت���وى ال���ع���ال���م، 
مؤسسة  يتبع  حيث 
املكتبة الرقمية على 
فيتيح  اإلن���ت���رن���ت. 
كافة  ع����ن  ال���ب���ح���ث 
وامل���ق���االت  األوراق 
البحثية التي ميكن 
وكذلك  ق���راءت���ه���ا، 
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املختلفة  الرقمية  وامل���واد  العلمية  األب��ح��اث 
في العديد من املكتبات في آٍن واحد، ويسمح 
أكثر  يوجد  حيث  خاللها.  والتنقل  بالبحث 
دولة   170 ألف مكتبة متواجدة في   74 من 
العاملي.  الفهرس  ه��ذا  خدمات  من  تستفيد 
عن  م��ن��ه  االس��ت��ف��ادة  ال��ب��اح��ث��ون  ويستطيع 
طريق البحث عن املقاالت العلمية املختلفة، 
ا  واستخراج صيغة كتابتها في املراجع تلقائًيّ

من الصيغ املختلفة املتواجدة في املكتبة.
Endnote - 7

إدارة وتنظيم  ف��ي  امل��ه��م��ة   ال��ب��رام��ج  م��ن 
البحث  كتابة  في  املستخدمة  املراجع  وكتابة 
العلمي، حيث يتيح البحث في قواعد البيانات 
واألوراق  املقاالت،  على  واحلصول  املختلفة، 
البحثية الكاملة وإدراجها في البرنامج، ومن 
َثم إمتام البحث وإكمال قائمة املراجع اخلاصة 
من  املختلفة  املراجع  على  احلصول  أو  بك. 
الفهرس العاملي Worldcat. باإلضافة إلى 
إمكانية إنشاء مكتبتك اخلاصة التي تتوي 

على األبحاث والكتب واملراجع اخلاصة بك، 
كما  اخل��ي��ارات.  من  للعديد  وفًقا  وتنسيقها 
املجالت  أفضل  اقتراح  على  تعمل  أداًة  يتيح 
البحثية.  ورق��ت��ك  لنشر  امل��ن��اس��ب��ة  العلمية 
حيث ميكنك استخدام البرنامج وفًقا لنظام 
بني  املزامنة  وكذلك  ب��ك،  اخل��اص  التشغيل 

األنظمة املختلفة.

Paperrater - 8
أما اآلن، وبعد االنتهاء من كتابة البحث 
وتعديل  املستخدمة  املراجع  وإضافة  العلمي 
ت��ق��ي��ي��م الورقة  ال���ع���ام، الب���د م���ن  ال��ت��ن��س��ي��ق 
البحث  ن��ق��اء  درج���ة  ع��ن  وال��ك��ش��ف  البحثية 
وخلوه من الفقرات املقتبسة من املصادر دون 
اإلشارة إليها. فهذا املوقع يعمل على تليل 
حيث  تقييمها،  ث��م  وم��ن  البحثية،  ورق��ت��ك 
يعمل على كشف الفقرات املنسوخة بدون ذكر 

املصدر، ويحدد تلك الفقرات، ويظهر املصادر 
املختلفة املأخوذة عنها.

Prezi - 9
العروض  لعمل  األفضل  البرنامج  ُيعتبر 
التقدميية، فيختلف عن الشرائح التقليدية 
لوحة  عن  عبارة  فالبرنامج  متاًما.  اخلطية 
بإطالق  ل��ل��م��س��ت��خ��دم��ني  ت��س��م��ح  واح�������دة 
ال��ع��ن��ان ألف��ك��اره��م وق��درات��ه��م اإلب��داع��ي��ة في 
ال  عدد  وإضافة  التقدميية،  العروض  إنشاء 
والفيديو.  وال��ص��ور،  ال��ن��ص��وص،  م��ن  نهائي 
طريقة  ب��أي  امل��ع��ل��وم��ات  ترتيب  ميكن  حيث 
اخلرائط  تطبيق  فيمكنك  تريد،  أسلوب  أو 
العديد  يقدم  فالبرنامج  بسهولة،  الذهنية 
تصميم  في  املميزة  واألدوات  التأثيرات  من 
العروض التقدميية. أما للباحثني فيمكنهم 
إنشاء  ف��ي  واس��ت��خ��دام��ه  ال��ب��رن��ام��ج  تميل 

عرٍض لتقدمي بحثهم تقدمًيا جذاًبا.
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