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العامة  الهيئة  تستمر  اجلديد  العام  انطالقة  مع 
ومعاهدها  كلياتها  عبر  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
منذ  مسيرتها  مواصلة  في  اخلاصة  التدريبية  ودوراتها 
إنشائها وحتى اليوم ، وتقدمي رسالتها الوطنية السامية 
املؤسسة  وهي   ، البالد  في  والتعليم  العلم  خدمة  في 
مدار  على  وقفزاتها  إجنازاتها  بحجم  الكبيرة  الوطنية 
تاريخها ، فهي لم تتوقف يومًا عن العمل اجلاد واملخلص 
لتنمية ورفع كفاءة  مخرجاتها التدريبية واملهنية بهدف 
املختلفة  بقطاعاته  العمل  سوق  في  لالنخراط  تأهيلها 
 ، الوطني  االقتصاد  تنمية  في  فعال  بشكل  لإلسهام 

وتعديل التركيبة السكانية في البالد. 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  وتبذل 
توجيهات  لتنفيذ  اهتمامها  جل  وتولي  جهدها  قصارى 
القيادة العليا الرشيدة الستعادة الدور الريادي اإلقليمي 
في  املنافسة  على  قادرة  أجيال  وصناعة   ، الكويت  لدولة 
أمواج  وسط  والتقلبات  بالصراعات  املليء  الغد  عالم 
متالطمة لن يقدر على مجابهتها إال املتسلحون بالعلم 

واملعرفة. 
احلديث عن فضل العلم متشعب ومترامي األطراف، 
وال يستطيع أحد - مهما حاول- أن يستوفي ما يستحقه 
في  ريب  فال   ، جوانبه  بكل  ويحيط  وحتليل  بحث  من 
حركاته  في  حياته،  في  إنسان  كل  إليه  يحتاج  العلم  أن 
إذ هو الوسيلة  إليه كل أمة من األمم،  وسكناته، وحتتاج 
هل  ولكن   ، ومنعتها  وعزها  وتقدمها  الرتقائها  الوحيدة 
يدرك أبناؤنا من الطالب والطالبات أنه ال سبيل لتحقيق 
االكتفاء  وعدم  واالجتهاد  باجلد  إال  والتقدم  النمو 
باحلصول على مجرد مؤهل علمي سواء أكان »الدبلوم« أو 
»البكالوريوس« ؟ ولكن بحثًا عن التميز واالزدهار يجب أن 

يتسلل إلى نفوسهم التساؤل »وماذا بعد؟« يجب أن يزرع 
طالبنا في أفئدتهم وعقولهم أنهم علماء وساسة الغد ، 
وعليهم أن يضعوا وطننا احلبيب نصب أعينهم ، وأن هذه 
أال  يجب  والكثير  الكثير  منهم  تستحق  الطيبة  األرض 
ينظر كل منهم إلى مصلحة شخصية أو فردية في مبتغاه 
يحتوينا  الذي  الكويت  احلبيب  وطننا  ولكنه  هدفه  أو 
وال   ، مشاربنا  اختالف  على  الطيبة  أرضه  على  جميعًا 
يفرق بيننا، يجب أن يصبح هو هدفنا وأملنا الذي نحيا 
به ومن أجله، يجب أن نتفق على حب هذا الوطن ونبحث 
دائما عن التميز في كل أعمالنا طالبًا ومسؤولني وإداريني 

مما سينعكس على مستقبل بلدنا ورقيه وازدهاره.
إصدار  مع  املستقبل«  »صناع  مجلة  أسرة  حرصت 
اجلديد  والتدريبي  الدراسي  العام  لهذا  أعدادها  أول 
ستبدأ  حيث  جديدة،  بحلة  تظهر  أن   2019-2020
بإحداث تغيير في أسلوب طرح املوضوعات التي تهم كافة 
التوجهات والشرائح التي تنتمي للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وستستمر »صناع املستقبل« في فتح 
الطالب  وأبنائها من  بالهيئة  العاملني  كافة  أمام  أبوابها 
والفكري  األدبي  بنتاجهم  باملشاركة  الراغبني  والطالبات 

إلى جانب املشاركات األكادميية.
نأمل أن يكون العام الدراسي اجلديد مفعمًا بالنجاح 
واالزدهار جلميع أبنائنا الطالب والطالبات ، وأن تتضافر 
النهاية  في  لتشكل  التعليمية  العملية  أركان  جميع 
حتقيق  إلى  للوصول  اللبنات  متكامل  تربويا  نظامًا 
يساير  جيل  لتهيئة  وكذلك  التربوية،  املنظومة  أهداف 
خدمة  على  قادرا  ويكون  والثقافي  العلمي  التطور  ركب 
مجتمعه، وطامحا إلى مستقبل زاهر مملوء باإلجنازات 

والنجاحات.

صناع املستقبل

عام جديد نحو المستقبل
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خطاك السوء يا بو ناصر
 تتأهب البالد خالل الفترة احلالية الستقبال سمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد -  حفظه الله ورعاه - وعودته 
من الواليات املتحدة األمريكية بعد رحلة عالج وفحوصات تكللت بالنجاح، وبهذه املناسبة تقدم مجلة »صناع املستقبل« 
عبر صفحات عددها اجلديد أهم احملطات التي سجلها تاريخ البالد بأحرف من نور ملسيرة صاحب السمو أمير البالد طيلة 

عمل سموه بعدد من املناصب الرسمية التي شرفت بقيادة سموه وبعد تقلده مقاليد احلكم.

صفحات مضيئة سجلها التاريخ لقائد اإلنسانية

حلظة مهمة
شهد يوم 29 يناير 2006 حلظة مهمة 
في تاريخ الكويت احلديث مع تولي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 

في البالد.
السياسي  الكويت  ل��دور  املتابع  وي��درك 
الشيخ  سمو  سياسة  جناح  وعامليًا  إقليميًا 
ص��ب��اح األح��م��د ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ف��ي نصرة 
الدولة  وحماية  للشعوب،  العادلة  القضايا 
بها  وال��وص��ول  كيانها  يهدد  تأثير  أي  م��ن 
إل��ى ب��ر األم���ان ف��ي ظ��ل محيط مضطرب 

باملشاكل والتهديدات.
لقد حظي سموه بتأييد شعبي ورسمي 
قبل  م��ن  ب��اإلج��م��اع  مبايعته  ومت���ت  كبير 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتني  أعضاء 
في 29 يناير 2006 ليصبح أول أمير منذ 
أمام  الدستورية  اليمني  ي��ؤدي   1965 ع��ام 

مجلس األمة.

الفطنة والذكاء
االبن  ه��و  األح��م��د  صباح  الشيخ  سمو 
الرابع ألمير الكويت الراحل الشيخ أحمد 
اجل���اب���ر ال��ص��ب��اح ال����ذي ت��وس��م ف���ي جنله 
فأدخله  سنه  صغر  منذ  وال��ذك��اء  الفطنة 
املدرسة املباركية، ومن ثم أوفده إلى بعض 
للدراسة  منها  األجنبية  والسيما  ال���دول 
واكتساب اخلبرات واملهارات السياسية التي 
العام  بالشأن  العمل  ممارسة  في  ساعدته 
1954 عضوًا  األمر عام  بادئ  أن عني  منذ 
عهد  ال��ت��ي  العليا  التنفيذية  اللجنة  ف��ي 
إليها آنذاك مهمة تنظيم مصالح احلكومة 

ودوائرها الرسمية.

مسيرة سموه العطرة
ال��ع��ط��اء منذ  ب���دأت مسيرة س��م��وه ف��ي 
رئيس  م��ن��ص��ب  ت���ول���ي���ه  م����ع   1955 ع�����ام 
فقد  وال��ع��م��ل  االجتماعية  ال��ش��ؤون  دائ���رة 

العمال،  ب��ني  ال��ع��الق��ة  تنظيم  ع��ل��ى  ع��م��ل 
تدفق  ظل  في  خصوصًا  العمل،  وأصحاب 
العربية  ال����دول  ال��ه��ج��رات اخل��ارج��ي��ة م��ن 
واستحداث  الكويت  في  للعمل  واألجنبية 
ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي للشباب  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز 
وذوي  واملسنني  واألمومة  الطفولة  ورعاية 
قيام  وت��ش��ج��ي��ع  اخل���اص���ة  االح���ت���ي���اج���ات 
بالرياضة  واالهتمام  النسائية  اجلمعيات 

والتنمية  العلم   •
رأس  على  املعرفية 
صاحب  اهتمامات 

السمو

العدد األول -سبتمبر   2019
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وإنشاء األندية الرياضية.
وعلى  بالفنون  اهتماما  سموه  وأول���ى 
لرعاية  مركز  أول  أنشأ  فقد  املسرح  رأسها 
 1956 ع��ام  الكويت  ف��ي  الشعبية  الفنون 
مهام سموه  إل��ى  أضيفت   1957 ع��ام  وف��ي 
رئاسة دائرة املطبوعات والنشر إذ عمل على 
»الكويت  للكويت  الرسمية  اجلريدة  إصدار 
اليوم«، ومت إنشاء مطبعة احلكومة لتلبية 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن امل��ط��ب��وع��ات ووق��ت��ه��ا مت 

إصدار مجلة »العربي«.
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األحمد  وأب�����دى س��م��و 
اهتماما بارزا بإحياء التراث العربي وإعادة 
نشر الكتب واملخطوطات القدمية وتشكيل 
الكويت«  تاريخ  »كتابة  ملشروع  جلنة خاصة 

وإص����دار ق��ان��ون امل��ط��ب��وع��ات وال��ن��ش��ر الذي 
الصحافة  أن حتقق  ف��ي  دور مميز  ل��ه  ك��ان 
ب��ني مثيالتها  م��رم��وق��ة  م��ك��ان��ة  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
العربية ملا تتصف به من حرية  ال��دول  في 

واتزان.
وبعد استقالل دولة الكويت عام 1961 
التأسيسي  املجلس  في  عضوا  سموه  عني 
الذي عهدت إليه مهمة وضع دستور البالد 
 1962 ع��ام  وزاري  تشكيل  أول  في  ثم عني 

وزيرًا لإلرشاد واألنباء.
1963 وبعد إج��راء أول  28 يناير  وفي 
انتخابات تشريعية الختيار أعضاء مجلس 
األم����ة ع���ني س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األحمد 
مع  سموه  مسيرة  لتبدأ  للخارجية  وزي���را 

والدبلوماسية  اخلارجي  السياسي  العمل 
لقب  ج���دارة  ع��ن  ليستحق  فيها  ب��رع  التي 
الكويتية،  اخل��ارج��ي��ة  ال��س��ي��اس��ة  م��ه��ن��دس 
أن  بعد  العالم  في  الدبلوماسيني  وعميد 
الوزارة  تلك  رأس  على  عامًا  أربعني  قضى 
املهمة قائدا لسفينتها في أصعب الظروف 
دولة  على  م��رت  التي  السياسية  وامل��واق��ف 

الكويت.
الدور  فخر  بكل  الكويتيون  ويستذكر 
الكبير لسمو الشيخ صباح األحمد عندما 
علم  رفع سموه  للخارجية حني  وزي��را  كان 
امل��ت��ح��دة بعد  م��ب��ن��ى األمم  ف���وق  ال��ك��وي��ت 

قبولها عضوا فيها في 11 مايو 1963.
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س���م���وه  ت�����ول�����ى   •
 1955 ع������������������ام 
م����ن����ص����ب رئ����ي����س 
دائ�����������رة ال�����ش�����ؤون 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 

والعمل

ص���اح���ب  أن����ش����أ   •
مركز  أول  ال��س��م��و 
ل���رع���اي���ة ال��ف��ن��ون 
ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ف���ي 
ال�������ك�������وي�������ت ع������ام 

1956
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وإعادة  العربي  التراث  بإحياء  بارزًا  اهتمامًا  سموه  • أبدى 
نشر الكتب واملخطوطات القدمية

صاحب السمو حكيم العرب
54 عاما سعيًا  وسعى سموه منذ نحو 
اخلالفات  وحل  األشقاء،  جمع  على  دؤوب��ًا 
ع��ن��دم��ا ش����ارك ف��ي ال��ل��ق��اء ال����ذي نظمته 
ممثلي  م��ع  اليمن  ف��ي  املتنافسة  األح���زاب 
للحرب  ل���وض���ع ح���د  وال���س���ع���ودي���ة  م��ص��ر 
األهلية هناك، والتي استأنفت اجتماعاتها 
وعندما   1966 أغسطس  ف��ي  الكويت  ف��ي 
ال��ي��م��ن اجلنوبي  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ت���ده���ورت 
واليمن الشمالي وبدأت الصدامات بينهما 
على احلدود املشتركة قام سموه بزيارة إلى 
توقيع  أثمرت   1972 أكتوبر  في  الدولتني 

اتفاقية سالم بينهما.
بوساطة   1980 ع���ام  ف��ي  س��م��وه  وق���ام 
ناجحة بني سلطنة عمان وجمهورية اليمن 
اتفاقية  ت��وق��ي��ع  عنها  ن��ت��ج  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
سموه  وجه  ثم  ومن  املبادئ  بإعالن  خاصة 
لزيارة  الدولتني  خارجية  ل��وزي��ري  ال��دع��وة 
الطرفان  اجتمع  1984 حيث  عام  الكويت 
على مائدة احلوار وتوصال إلى اإلعالن عن 
واحترام  بينهما  اإلعالمية  احل��رب  انتهاء 

حسن اجلوار وإقامة عالقات دبلوماسية.
ول��ع��ل م���ا رس��م��ه س��م��و ال��ش��ي��خ صباح 

العدد األول -سبتمبر   2019

8



العدد األول -سبتمبر   2019

• صاحب السمو استحق عن جدارة لقب مهندس السياسة 
اخلارجية الكويتية  وعميد الدبلوماسيني في العالم

للسياسة  ع���ق���ود   5 ن��ح��و  م��ن��ذ  األح���م���د 
اخلارجية لدولة الكويت استطاع أن يتخطى 
من  تاريخها  ف��ي  حرجة  م��راح��ل  بالكويت 
خالل انتهاج مبدأ التوازن في التعامل مع 
أبرزها  وم��ن  بأنواعها  السياسية  القضايا 
استمرت  التي  اإليرانية   - العراقية  احلرب 
1988 وم��ا نتج  1980 حتى ع��ام  من ع��ام 
الكويت  أمن  على  أثرت  تداعيات  من  عنها 

واستقرارها داخليا وخارجيا.
وبذل سموه طوال سنوات قيادته لوزارة 
وتنمية  تعزيز  ف��ي  كبيرا  جهدا  اخلارجية 
ع��الق��ات ال��ك��وي��ت اخل��ارج��ي��ة م��ع مختلف 
دول العالم، خصوصا الدول اخلمس دائمة 

العضوية في مجلس األمن.
استقرارا  ذل��ك  نتيجة  ال��ب��الد  وش��ه��دت 
اتضحت  وث��ب��ات��ا  اخل��ارج��ي��ة  سياستها  ف��ي 
 1990 عام  أغسطس  الثاني من  في  ثماره 
للحق  مناصرا  أجمع  العالم  وق��ف  عندما 
والذي  العراقي،  العدوان  الكويتي في وجه 
أثمر ص��دور ق��رار مجلس األم��ن رق��م 678 
الذي أجاز استخدام كل الوسائل مبا فيها 
العسكرية ضد العراق ما لم يسحب قواته 

من الكويت.

العدد األول -سبتمبر   2019

9



العدد األول -سبتمبر   2019

قدرة فائقة على حتمل املسؤولية
ونظرًا إلى ما يتمتع به سموه من فطنة 
املسؤولية  حتمل  على  فائقة  وق��درة  وذك��اء 
فقد أسندت إلى سموه العديد من املناصب 
اخلارجية حيث  وزي��ر  منصب  ال��ى  إض��اف��ة 
عني وزيرا لإلعالم بالوكالة في الفترة من 2 
1975 وفي  3 فبراير  1971 وحتى  فبراير 
16 فبراير 1978 عني نائبا لرئيس مجلس 
1981 تسلم حقيبة  4 مارس  ال��وزراء وفي 
اإلعالم بالوكالة إضافة إلى وزارة اخلارجية 

حتى 9 فبراير 1982.
وفي 3 مارس 1985 عني نائبا لرئيس 
حتى  للخارجية  ووزي����را  ال�����وزراء  مجلس 
منصب  ت��ول��ى  ع��ن��دم��ا   1992 أك��ت��وب��ر   18
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
أسندت   2001 فبراير   14 وف��ي  اخلارجية 
إلى سموه مهمة تشكيل احلكومة الكويتية 
مجلس  ورئ��ي��س  العهد  ول��ي  ع��ن  بالنيابة 
الوزراء آنذاك األمير الوالد الراحل الشيخ 
س��ع��د ال��ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ال��م ال��ص��ب��اح طيب 
 13 وفي  الصحية  بسبب ظروفه  ث��راه  الله 
بتعيني  أميري  مرسوم  صدر   2003 يوليو 

• مساهمات صاحب السمو منارة يحتذى بها في دعم اجلهود 
لنبذ اخلالفات وتوحيد الكلمة وجمع الشمل العربي 

10



العدد األول -سبتمبر   2019

ملجلس  رئيسا  األحمد  صباح  الشيخ  سمو 
الوزراء.

عطاء منقطع النظير
األم��ي��ر عند  ول���م يقتصر جن���اح س��م��و 
ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة ف��ق��ط وإمن���ا استمر 
هذا العطاء والنجاح عند توليه قيادة دفة 
السياسة الداخلية للبالد فقد حرص منذ 
رئاسة  منصب  لتوليه  األول����ى  ال��ل��ح��ظ��ات 
وعميقة  ش��ام��ل��ة  رؤي���ة  تبني  ع��ل��ى  ال�����وزراء 
للتنمية في الكويت تطول مختلف قطاعات 
الدولة وعلى رأسها القطاع االقتصادي فقام 
سموه بتشجيع القطاع اخلاص وفتح فرص 
يضعهم  ال��ذي��ن  الشباب  أم��ام  احل��ر  العمل 
من  ورعايته  اهتماماته  مقدمة  في  سموه 

خالل دعم املشروعات الصغيرة.
واستمر سموه في مسيرة العطاء رئيسا 
 2006 عام  يناير  الكويتية حتى  للحكومة 
ال������وزراء واتخذ  ع��ن��دم��ا اج��ت��م��ع م��ج��ل��س 
الشيخ صباح  بتزكية سمو  باإلجماع  ق��رارا 
وفقا  للبالد  أميرا  الصباح  اجلابر  األحمد 
الصادر  اإلم��ارة  ت��وارث  3 من قانون  للمادة 

عام 1964.

• بذل سموه طوال سنوات قيادته ل�«اخلارجية« جهدًا كبيرًا 
في تعزيز وتنمية عالقات الكويت مع مختلف دول العالم
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اتخذه  ال��ذي  القرار  هذا  من  وانطالقا 
مجلس الوزراء ومن مبايعة أسرة آل الصباح 
مجلس  على  للدستور  وفقا  األم��ر  ع��رض 
األم��ة ال��ذي عقد جلستني ي��وم األح��د 29 
يناير 2006 خصصت األولى ملبايعة أعضاء 
مجلس األمة لصاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد أميرا للبالد فيما خصصت اجللسة 
الثانية لتأدية سموه القسم الدستوري أمام 
أع��ض��اء مجلس  ب��ح��ض��ور جميع  امل��ج��ل��س 

الوزراء.
ومنذ ذلك اليوم التاريخي بدأت أسطر 
جديدة تكتب في تاريخ الكويت وفي مسيرة 
سموه في قيادة الوطن العزيز حيث استمر 
ف��ي ت��ك��ري��س رؤي��ت��ه ال��ث��اق��ب��ة ف��ي االهتمام 
باالقتصاد ألنه عصب التنمية والتطور في 

أي مجتمع.

اإلجنازات من  عامًا   13
وعلى مدى 13 عاما من تولي صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 
شهدت البالد نهضة تنموية شاملة مرتكزة 
من  الضخمة  املشاريع  من  مجموعة  على 
البحرية(  األح��م��د  )ص��ب��اح  مدينة  أب��رزه��ا 

القطاع  ي��ن��ف��ذه��ا  م��دي��ن��ة  أول  ت��ع��د  ال��ت��ي 
اخلاص كامال ما يدل على تشجيع سموه 
في  أكبر  دورا  اخل��اص  القطاع  إعطاء  على 
املساهمة في تنمية الكويت وتنشيط عجلة 

االقتصاد.
األمير  افتتح سمو   2018 عام  وخ��الل 
ع���ددا م��ن امل��ش��اري��ع امل��ه��م��ة ف��ي ال��ب��الد من 
الثقافي«  السالم  عبدالله  »م��رك��ز  أب��رزه��ا 
و«مدينة الكويت لرياضة احملركات« و«مدينة 
اجلهراء الطبية« و »مبنى الركاب اجلديد« 
رقم »4« في مطار الكويت الدولي باإلضافة 
إل���ى ت��ص��دي��ر أول ش��ح��ن��ة ن��ف��ط خ��ف��ي��ف و 

»مستشفى جابر األحمد«.

»هذوال عيالي«
إدراك  ع��ن  السمو  ص��اح��ب  يغفل  ول��م 
الداخل  من  الكويتي  املجتمع  بناء  أهمية 
ف��ي ظل  وح��دت��ه ومتاسكه  واحل��ف��اظ على 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��ص��ف ب��امل��ن��ط��ق��ة من 
الذي  اإلره��اب��ي  التفجير  فكان  حني آلخ��ر 
 26 ال��ص��ادق في  تعرض له مسجد اإلم��ام 
يونيو 2015 أكبر دليل على تالحم القيادة 
والشعب في الكويت في مشهد مهيب وقف 

له العالم إكبارًا وتقديرًا.
ف��ب��ع��د ف��ت��رة ق��ص��ي��رة م��ن وق����وع حادث 
 26 بحياة  أودى  ال��ذي  اإلره��اب��ي  التفجير 
ش��ه��ي��دًا وع��ش��رات اجل��رح��ى س���ارع صاحب 
شخصيًا  احلضور  إل��ى  البالد  أمير  السمو 
إل���ى م��وق��ع احل����ادث غ��ي��ر ع��اب��ئ باألخطار 
التي قد حتيط به أو تهدد سالمته ليطلق 

جملته اإلنسانية الشهيرة »هذوال عيالي«.
وخ��الل ال��ع��ام امل��اض��ي أم��ر سمو البالد 
إنسانية  وب��ل��ف��ت��ة  األح��م��د  ال��ش��ي��خ ص��ب��اح 
احملبوسني  الغارمني  دي��ون  بتسديد  حانية 
سموه  نفقة  على  ومقيمني  مواطنني  م��ن 
من  مالية  مكرمة  إل��ى  باإلضافة  اخلاصة 
اليتامى  أب��ن��ائ��ه  ل��ص��ال��ح  اخل��اص��ة  نفقته 
بأعيادها  ال���ب���الد  اح���ت���ف���االت  مب��ن��اس��ب��ة 

الوطنية.

قائد اإلنسانية
تبوأت  فقد  اخل��ارج��ي  الصعيد  وع��ل��ى 
السمو  - نتيجة لسياسات صاحب  الكويت 
زمام  تولي  على  القائمة  احلكيمة  ورؤي��ت��ه 
اإلنساني  اخل��ي��ري  ال��ع��م��ل  ف��ي  امل���ب���ادرات 
- م��رك��زًا م��رم��وق��ًا ب��ني دول ال��ع��ال��م خالل 

للتنمية  وعميقة  شاملة  رؤية  تبني  على  حرص  سموه   •
في الكويت تطول مختلف القطاعات
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أن  السنوات العشر املاضية استحقت عليه 
يتم اختيارها من قبل األمم املتحدة »مركزا 
الشيخ  سمو  وتسمية  اإلن��س��ان��ي«،  للعمل 
اإلنساني«،  للعمل  »ق��ائ��دًا  األح��م��د  صباح 
خصوصا بعد أن استضافت الكويت املؤمتر 
اإلنساني  الوضع  لدعم  للمانحني  الدولي 
في سوريا لثالث دورات متتالية على أرضها 

معلنة تبرعها السخي مبئات املاليني إلغاثة 
الالجئني السوريني في دول اجلوار لسوريا.

الدعم الكويتي لفلسطني
ولم تنس الكويت القضية الفلسطينية 
األولى  العربية  قضيتها  اعتبرتها  ال��ت��ي 
الدعم  فاستمر  اليوم  وحتى  بدايتها  منذ 

وتيرته في  وازدادت  للفلسطينيني  الكويتي 
األحمد  الشيخ صباح  السمو  عهد صاحب 

اجلابر الصباح.
ففي يناير 2009 أعلنت الكويت تبرعها 
غوث  وك��ال��ة  ملصلحة  دوالر  م��ل��ي��ون   34 ب��� 
»أونروا«  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
تبعها في شهر مارس من العام ذاته تقدمي 

تأييد  ظل  في  الدستوري  القسم  سموه  أدى   2006 • يناير 
رسمي وشعبي كبير
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للسلطة  دوالر  مليون   200 مبلغ  الكويت 
سنوات   5 م��دى  على  ت��دف��ع  الفلسطينية 
ضمن برنامج إعادة إعمار غزة وفي نوفمبر 
البنك  مع  اتفاقية  الكويت  وقعت   2012
50 مليون  تساهم مبوجبها مببلغ  الدولي 
دوالر لدعم البرنامج الفلسطيني لإلصالح 

والتنمية الذي يشرف عليه البنك.
صاحب  عهد  ف��ي  الكويت  واستضافت 
األحمد  صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو 
»القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية 
التي   2009 ي��ن��اي��ر  ف��ي  األول����ى  ال��ع��رب��ي��ة« 
طرحها  عربية  تنموية  مبادرة  أول  شهدت 
صندوق  بإنشاء  متمثلة  البالد  أمير  سمو 
الصغيرة  التنموية  املشاريع  ومتويل  لدعم 
واملتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره 
مليارا دوالر تساهم الكويت فيه بحصة تبلغ 

500 مليون دوالر.

إلى  ام��ت��دت  الكويتية  اخل��ي��ر  ي��د 
العالم أجمع

ولم يغب الوضع اإلنساني العاملي عن 
اهتمام سموه فقد حرص على املشاركة في 
القمة اإلنسانية العاملية التي استضافتها 

مدينة إسطنبول التركية خالل شهر مايو 
2016 وأكد فيها سموه على أن القمة هي 
مؤشر واضح على تفاعل املنظمة الدولية 
اخلطيرة  التحديات  مع  بأسره  والعالم 

التي يواجهها املجتمع الدولي.
ك��م��ا ش��ه��د س��م��وه ف��ي ف��ب��راي��ر 2018 
اف��ت��ت��اح »م��ؤمت��ر ال��ك��وي��ت ال��دول��ي إلعادة 
العراق  مدن  حترير  عقب  العراق«  إعمار 

الدولة  بتنظيم  ي��س��م��ى  م��ا  ب��راث��ن  م��ن 
اإلس��الم��ي��ة »داع����ش« اإلره���اب���ي، ووصلت 
مليار   30 إل��ى  الدولية  التعهدات  قيمة 

دوالر.

تأييد دولي
ومازال سمو أمير البالد يحرص على 
مواصلة دوره الفاعل في حل اخلالف بني 
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األشقاء ورأب الصدع في البيت اخلليجي 
الشقيقة  ال��دول  تأييد من  الواحد وسط 
الواليات  خصوصا  أج��م��ع،  العالم  ودول 
املتحدة واالحتاد األوروبي عدا عن إعالن 
ترحيبها  مناسبة  م��ن  أك��ث��ر  ف��ي  ال��ك��وي��ت 
باستضافة محادثات السالم بني الفرقاء 

اليمنيني.

ل��ن ت��ف��ي ال��ك��ل��م��ات ح��ق س��م��و الشيخ 
في  ورع���اه-  الله  -حفظه  األحمد  صباح 
العطرة  مسيرته  ع��ل��ى  ال��ض��وء  تسليط 
ملستقبل  ال��ع��ري��ض��ة  ل��ل��خ��ط��وط  ورس���م���ه 
واضعا نصب  رؤية جديدة  الكويت ضمن 
ومكانة  ألبنائها  واع���دا  مستقبال  عينه 

متميزة بني دول العالم.

س����م����وه  رس����������م   •
اخل�����������������ط�����������������وط 
ملستقبل  العريضة 
ال����ك����وي����ت واض����ع����ًا 
ن������ص������ب ع���ي���ن���ي���ه 
م��س��ت��ق��ب��اًل واع�����دًا 
ومكانة  ألب��ن��ائ��ه��ا 
دول  ب���ني  م��ت��م��ي��زة 

العالم
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كليات ومعاهد »التطبيقي« استقبلت 
طلبتها ومتدربيها باللقاءات التنويرية

16

اخلطوة األولى للعام الدراسي والتدريبي اجلديد

شهدت انطالقة العام الدراسي والتدريبي في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، عدد من اللقاءات 
التنويرية للطلبة، وتبادل التهاني بني أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وسط حضور طالبي كبير، من الطلبة املستجدين أو 

املستمرين. 
»صناع املستقبل« جالت في أروقة كليات ومعاهد الهيئة، لتسليط الضوء على عدد من هذه اللقاءات واحلضور الطالبي الكبير 
الذي شهدته، وسجلت بعض الكلمات  لعدد من األساتذة واملدربني مبناسبة بدء العام الدراسي والتدريبي اجلديد نعرضها في 

السطور التالية:

 د. عبدالله املزروعي: الكلية تعمل على قدم وساق خلدمة أبنائها
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»كلية التربية األساسية«
االساسية  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ق���ال 
الكلية من كبرى  إن  العنزي،  الدكتور فريح 
بنحو  يقدر  حيث  ع��ددًا،  التطبيقي  كليات 
مشيرًا  العام،  هذا  وطالبة  طالب  ألف   25
الى ان »هناك نشاطا وبرامج علمية متقدمة 
الكلية، من خالل  انشطة  مدروسة لتطوير 
كانت  الذين  الزمالء  من  املشترك  التعاون 
لهم بصمة واضحة خالل السنني املاضية«.

»كلية الدراسات التكنولوجية«
الدراسات  كلية  عميد  ق��ال  جانبه،  من 
املزروعي،  عبدالله  الدكتور  التكنولوجية 
على  تعمل  »الكلية  إن  بالكلية  خالل جولة 
هناك  كان  الدراسة، حيث  لبدء  وس��اق  قدم 
عقد  كما  االنكليزية،  للغة  للطلبة  اختبار 
لقاء تنويري قدمته الكلية البنائها الطلبة، 
طالب  ك��ل  متطلبات  وت��وض��ي��ح  الرش��اده��م 
للتخرج. ونالحظ من خالل اللقاء حضور 
أع��داد كبيرة من ال��ط��الب، وه��ذا ي��دل على 

بداية  تكون  البداية  وه��ذه  ال��ط��الب،  جدية 
مشرقة لهم حتى يتفوقوا بدراستهم«.

الدراسات  كلية  عميد  م��س��اع��د  وق���ال 
التكنولوجية للبنني الدكتور راشد العجمي 
»بدأ الفصل بنظام ممتاز من خالل التعاون 
اللقاء  خ��الل  م��ن  ون��الح��ظ  العاملني،  ب��ني 
اقسام  م���ن  ال���ت���ن���وي���ري، ح���ض���ور اجل��م��ي��ع 
التعاون  لتبادل  نوعية  مكاتب  وم��س��ؤول��ي 

بينهم، ليوصلوا الطالب الى نهاية دراسة«.

»كلية الدراسات التجارية«
من جانب إخر،  نظمت كلية الدراسات 
للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة  التجارية 
للطلبة  تنويريًا  لقاء  والتدريب  التطبيقي 
للعام  ال����دراس����ة  ب���داي���ة  م���ع  امل��س��ت��ج��دي��ن 
وذلك   ، 2019-2020 اجل��دي��د  ال��دراس��ي 
احلنيان  أح��م��د  د.  الكلية  عميد  بحضور 
ومساعد العميد للشؤون الطالبية د. خالد 

العنزي.
خالل اللقاء رحب عميد الكلية د. أحمد 

املستجدين، وحثهم على  بالطلبة  احلنيان 
بذل اجلهد والعطاء واالجتهاد والتفوق مع 
على  وشجعهم  التعليمية،  مسيرتهم  بداية 
والفعاليات  األنشطة  في  الفعالة  املشاركة 
التي تنظمها الكلية، مؤكدًا أهمية االلتزام 
باحلضور واحلرص على االنتظام بالدراسة 
آفاقًا  واملثابرة من أجل التفوق الذي يفتح 
الوظيفة  على  ك��احل��ص��ول  للطالب  كبيرة 
ب��ش��ك��ل أس����رع واس��ت��ك��م��ال ال���دراس���ة بشكل 
الوقوع في فخ  أسهل، كما حذر الطلبة من 
اإلنذارات التي قد تؤدي إلى فصل الطالب 
م��ن ال��ك��ل��ي��ة، وح���ث ع��ل��ى االج��ت��ه��اد واجلد 
وبذل املزيد في التحصيل العلمي ومراجعة 
التوجيه  بالكلية  كمكتب  املساندة  املكاتب 
شؤون  ومكتب  التسجيل  ومكتب  واإلرش���اد 

الطلبة في الكلية.
للشؤون  امل��س��اع��د  العميد  ق���ال  ب����دوره 
ال��ط��الب��ي��ة ب��ال��ك��ل��ي��ة د. خ��ال��د ال��ع��ن��زي إن 
ملساعدة  وج����د  ال��ع��م��ي��د  م��س��اع��د  م��ك��ت��ب 
الطالب وخدمتهم من أجل التفوق وحتدي 

17

كليات  أك��ب��ر  م���ن  األس���اس���ي���ة«  »ال��ت��رب��ي��ة   : ال��ع��ن��زي  ف��ري��ح  د. 
»التطبيقي« ونعمل على مواكبة التطوير والتحديث الدائم
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الصعاب، مشيرا إلى ضرورة الرجوع لدليل 
الطالب للتعرف على نظام الدراسة بالكلية 
وكيفية  تخصص  لكل  التخرج  وصحائف 
إل��ى ضرورة  ن��وه  وكذلك  امل��ق��ررات،  تسجيل 
املوجود  اإللكتروني  املرشد  نظام  استخدام 
للتعرف  للهيئة  اإلل��ك��ت��رون��ي  امل��وق��ع  ع��ل��ى 
التخرج  وصحيفة  ال��دراس��ي  السجل  على 
واملقررات املجتازة واملقررات املتبقية وحساب 

املعدل االفتراضي. 
كما حتدث في اللقاء التنويري األستاذ 
علي السمحان  رئيس مكتب التسجيل بكلية 
الدراسات التجارية بنني  ، وركز على ضرورة 
حال  في  التسجيل  ملكتب  الطلبة  مراجعة 
عدم اكتمال الوحدات في اجلدول الدراسي، 
وعلى ضرورة التسجيل املبكر للحصول على 
للطلبة،  املناسبة  األوق���ات  حسب  امل��ق��ررات 
وجود  ح��ال  في  التسجيل  مكتب  ومراجعة 
للجدول  حل  إيجاد  أجل  من  مغلقة  شعب 
الدراسي ومن أجل اختيار املقررات البديلة. 
الطلبة  ش��ؤون  رئيس مكتب  رحب  في حني 
املستجدين  بالطلبة  يحيى  علي  األس��ت��اذ 
الطلبة  ش��ؤون  مكتب  مراجعة  إلى  ودعاهم 
الطالبية،  الهوية  على  احلصول  أج��ل  من 
ومن أجل التسجيل في األنشطة املختلفة، 
وكيفية  القيد،  إيقاف  لوائح  على  والتعرف 
ال����دراس����ي، وكذلك  ال��ت��ع��ث��ر  ال��ت��ع��ام��ل م���ع 
للحصول على اإلرشاد النفسي واالجتماعي، 
باإلضافة إلى املساعدات املالية للطلبة. كما 
الثقافية  األن��ش��ط��ة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ن��وه على 
والفنية واالجتماعية والرياضية، وهي جزء 
من حياة الطالب اجلامعية، باإلضافة إلى 
ممارسة هوايته داخل الكلية وتنمية املهارات 

التي قد تخلق فرصة عمل أخرى للطلبة.

باخلتام شكر األستاذ علي يحيى احتاد 
تنظيم  في  الفاعلة  على مساهمته  الطلبة 
السديد  التوجيه  على  منهم  اللقاء حرصا 
للمستجدين من خالل إلقاء كلمة عن طريق 
عضو االحتاد حيدر بهمن حث الطلبة على 
االلتزام بالدوام وشدد على احترام القوانني 

وعدم التدخني داخل مباني الكلية.

امل���ع���ه���د ال���ع���ال���ي ل���ل���خ���دم���ات اإلداري�������ة 
»بنات«

اإلدارية  للخدمات  العالي  املعهد  نظم 
للمتدربات  ال���ت���ن���وي���ري  ل���ق���اءه  “بنات” 
األول  ال���ت���دري���ب���ي  ل��ل��ف��ص��ل  امل���س���ت���ج���دات 
املعهد   مسرح  على  ذلك  و   ،2019/2020
العازمي  أح��م��د  د.  امل��ع��ه��د  م��دي��ر  ب��ح��ض��ور 

ومساعده أ. محمد الشمري. 
د.العازمي  رح����ب  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة   في 
قبولهن  ل��ل��م��ت��درب��ات  م���ب���ارك���ًا  ب��احل��ض��ور 

باملعهد، موضحًا بعض اللوائح والتعليمات 
ال��ع��م��ل، ونظام  ب��س��ي��ر  اإلداري������ة اخل���اص���ة 
الدراسة والتدريب، وذلك إلعدادهن اإلعداد 
لدخول  يؤهلهن  ال��ذي  واملهني  األك��ادمي��ي 
متنى  اخلتام  وف��ي  مستقباًل،   العمل  س��وق 
املستجدات  امل��ت��درب��ات  جلميع  د.ال��ع��ازم��ي 
التعليمية  مسيرتهن  في  والنجاح  التوفيق 

باملعهد العالي للخدمات اإلدارية .
حضر اللقاء كل من رئيس قسم شؤون 
رئيس   ، البلهان  .هدباء  األستاذة  املتدربات 
.عالية  واألستاذة  الطالبية،  الرعاية  مكتب 
املكتبية  اإلدارة  ق��س��م  رئ��ي��س   ، احل��م��ي��دي 
واألخصائية  اجلاسر   منيرة   . واألس��ت��اذة 
الفارسي،  ح��ي��اة   . األس���ت���اذة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ي��ك��ن��ة األس���ت���اذة . فاطمة  وع��ض��و جل��ن��ة 
معرفي باإلضافة إلى عدد من أعضاء هيئة 

التدريب باملعهد واملتدربات املستجدات.
وح��ث��ت رئ��ي��س��ة م��ك��ت��ب امل��ت��درب��ات على 

والعطاء  اجلهد  ب��ذل  على  الطلبة  نحث   : احلنيان  أحمد  د. 
واالجتهاد والتفوق مع بداية مسيرتهم التعليمية
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ض���رورة االل��ت��زام ب��احل��ض��ور وع���دم التغيب 
العلمي،  التحصيل  حيث سيؤثر ذلك على 
وحتدثت عن لوائح و قوانني وآلية الدراسة 

في املعهد.
ب����اإلض����اف����ة إل������ى ن����ظ����ام اخل����دم����ات 
امليكنة  تناولت عضو جلنة  اإللكترونية، ثم 
مبا  ف��ي��ه  التسجيل  وكيفية  ال��ن��ظ��ام،  آل��ي��ة 

يخدم املتدربة خالل فترة الدراسة املقبلة.
من جهته أكد مكتب الرعاية الطالبية 
ب��ع��ض ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ت��خ��ص امل��ت��درب��ة من 
التعليمية  واألنشطة  االجتماعية،  الناحية 
احلوار  باب  فتح  مت  كما  املعهد  في  املتاحة 
استفساراتهن  جميع  على  للرد  للمتدربات 
بعض  توضيح  بهدف  وذلك  ومالحظاتهن، 
األم����ور ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه امل��ت��درب��ات خالل 
فترة الدراسة، وفي نهاية اللقاء وجه مدير 
املعهد الشكر لهن على حضورهن وتعاونهن 

باللقاء التنويري.

املعهد العالي للخدمات اإلدارية »بنني«
للخدمات  ال��ع��ال��ي  امل��ع��ه��د  ع��ق��د  ك��م��ا 
للتعليم  العامة  بالهيئة  “بنني”  اإلداري����ة 
التنويري  ل���ق���اءه  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
ملتدربيه املستجدين  بحضور مساعد مدير 

املعهد أ.محمد الشمري .
أ.الشمري  رح����ب  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  ف���ي 
باملستجدين  وحثهم على االلتزام باللوائح 
ضرورة  وعلى  املعهد  في  املتبعة  والقوانني 
اس��ت��ق��اء امل��ع��ل��وم��ات اخل��اص��ة ب��ك��ل م��ا يهم 
باملعهد  ال��رس��م��ي��ة  امل���ص���ادر  م���ن  ال��ط��ال��ب 
احلساب  تفعيل  خ��الل  من  وذل��ك  والهيئة، 
العامة  الهيئة  حساب  ومتابعة  اإللكتروني، 
مواقع  على  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
التواصل االجتماعي، متمنيًا للجميع دوام 

التوفيق والنجاح .
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا أوض���ح���ت رئ���ي���س قسم 

ش����ؤون امل��ت��درب��ني أ.ف��اط��م��ة ص����ادق نظام 
فيما   باملعهد،  املتبع  واإلن�����ذارات  ال��غ��ي��اب 
فاطمة  أ.  االجتماعية  األخصائية  تطرقت 
الصعيليك إلى نظام املكافآت االجتماعية، 

وكل ما يخصها من معلومات مهمة .
أ. فاطمة معرفي عضو  وبدورها أهابت 
توفر  بضرورة   باملستجدين  ت��دري��ب  هيئة 
بريد إلكتروني شخصي لكل مستجد، وذلك 
كل ما يخص تخصصه  له معرفة  ليتسنى 

ودرجاته وغياباته .

الطالب  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  أب��ن��اء  جل��م��ي��ع  نتمنى   : ال��ع��ازم��ي  أح��م��د  د. 
والطالبات التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والتدريبية 

أ. محمد الشمري:
على  ال��ط��ل��ب��ة  ن��ح��ث 
االل����ت����زام ب��ال��ل��وائ��ح 

والقوانني املتبعة
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أخبار

اس�������ت�������ق�������ب�������ل 
م���دي���ر عام  س���ع���ادة 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
التطبيقي  للتعليم 
علي  د.  وال���ت���دري���ب 
اليوم  المضف  فهد 
الموافق  األرب����ع����اء 
 2019 ي��ول��ي��و   17
بديوان  مكتبه  ف��ي 

عام الهيئة � 
بالشويخ، سعادة 
جمهورية  س���ف���ي���ر 
الشقيقة  ال���ي���م���ن 
أ.د. علي بن منصور 
ومسؤول  س��ف��اع،  آل 
الثقافية  ال���ش���ؤون 

بن  خميس  السيد  بالسفارة  واإلعالمية 
علي شوبان.

أهمية  إلى  التطرق  اللقاء  خالل  تم 
أوجه  وبحث  البلدين  في  الفني  التعليم 
واليمن،  الكويت  بين  الثقافي  التعاون 
زيادة  إم��ك��ان��ي��ة  مناقشة  ال���ى  ب��اإلض��اف��ة 
للطلبة  ال��م��ق��دم��ة  ال���دراس���ي���ة  ال��م��ن��ح 
من  ال��ك��وي��ت  ف��ي  المقيمين  اليمنيين 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  قبل 

تعود  فوائد  من  ذل��ك  في  لما  والتدريب 
عليهم، لما يتمتع به خريجو التطبيقي 
من مستوى متميز في مجاالت دراساتهم 

المختلفة.

سفير  سعادة  المضف  د.  التقى  كما 
الدكتور  الكويت  لدى  الصديقة  اوكرانيا 
الثاني  والسكرتير  باالنوتسا  اوليكساندر 
في السفارة السيد تاراس بوساك، وذلك 
لبحث القضايا العلمية والثقافية الهامة 

تنسيق  وس������ب������ل 
العلمي  ال���ت���ع���اون 
كما  البلدين،  بين 
ن����اق����ش ال���ط���رف���ان 
خ�����الل االج���ت���م���اع 
س������ب������ل ت���ك���ث���ي���ف 
الثنائي  ال���ت���ع���اون 
اآلراء  وت�������ب�������ادل 
والتجارب الناجحة 
التعليم  مجال  في 
المختصين  ودع��وة 
والتدريب  بالتعليم 
ل���ت���ب���ادل ال����زي����ارات 
المجال،  ه���ذا  ف��ي 
العمل  إل��ى  إض��اف��ة 
الطلبة  تبادل  على 

الجانبين  بين  دراس��ي��ة  منح  خ��الل  م��ن 
في بعض التخصصات حيث أن للتعليم 
التطبيقي والفني دورا كبيرا في تحقيق 

التنمية وتقدم المجتمعات.
 وفي ختام اللقاء قدم سعادة السفير 
أوكرانيا  "د. باالنوتسا" نسخة من مجلة 

باللغة العربية للدكتور المضف.
وقد شكر د. المضف السفير األوكراني 

على هذه الزيارة.

20

د. المضف استقبل سفيري اليمن وأوكرانيا
لبحث أوجه التعاون العلمي و  الثقافي



واالعتماد  الجودة  إدارة  استقبل مدير 
للتعليم  ال���ع���ام���ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  األك���ادي���م���ي 
الحمدان  محمد  م.  والتدريب  التطبيقي 
وفد من الحرس الوطني الكويتي  برئاسة 
فيصل  العقيد/  التفتيش  مديرية  مدير 
التفتيش  ف���رع  ورئ���ي���س  ص��غ��ي��ر،  م��ح��م��د 
التخصصي العقيد/ محمد شباب رفاعي، 
محمد  المقدم  الجودة  معايير  اول  ورك��ن 

بروتوكوالت  اول  ورك�����ن  م��ح��م��د،  راش�����د 
والنقيب  محمد،  ف��ارس  عبدالله  ال��رائ��د/ 
عبدالله  والمالزم  محمد،  سامي  عبدالله 
محمد مبارك، ومن إدارة الجودة حضر كل 
من م.جمعة بن عبيد ورئيس قسم الجودة 

أ. مريم العبيدي.
وحول هذه الزيارة أوضح م. الحمدان 
أنها تأتي رغبًة من الحرس الوطني لبحث 

ولإلطالع  الخبرات  وت��ب��ادل  التعاون  أط��ر 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ج��رب��ة  ع��ل��ى 
تطبيق  م��ج��ال  ف��ي  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
نظام الجودة، مؤكدًا على السعي لتوطيد 
أواصر التعاون بين الجانبين لما يملكانه 
من خبرات وإمكانات متقدمة وإسهاماتهما 
المتميزة في دفع عجلة التنمية في البالد 

وخدمة الوطن والمجتمع.
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أخبار

التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  ممثلة  الكويت   شاركت 
في  تقام  التي   2019 العالمية  المهارات  مسابقة  في  والتدريب، 

روسيا االتحادية الشقيقة بمدينة كازان.
وقال رئيس وفد الكويت والموفد الرسمي للكويت لدى منظمة 
لشؤون  العام  المدير  نائب  العميري  م.ط��ارق  العالمية  المهارات 
على  نوعها  من  فريدة  مسابقة  هي  المسابقة  ه��ذه  أن  التدريب 
اإلختصاصات  ذوى  من  نخبة  فيها  يجتمع  حيث  العالم  مستوى 
الفنية والمهنية من 63 دولة حول العالم باإلضافة إلى الشركات 
باإلضافة  الفنية  والمهارات  المهني  للتعليم  والداعمة  ال��رائ��دة 

الفنية  ال��م��ه��ارات  تعزيز  ب��ه��دف  ال��ش��ب��اب  فئة  م��ن  للمتسابقين 
والتقنية.

من جانبه، أكد الموفد الفني لدى منظمة المهارات العالمية، 
بموافقة  العالمية جاء  للمنظمة  الكويت  انضمام  أن  م.فواز غيث 
مجلس الوزراء الموقر حيث كان اإلنضمام في عام 2012 وكانت 
وستشارك   .2013 ع��ام  ف��ي  المسابقة  ف��ي  للكويت  مشاركة  أول 
أربعة  في   2019 ك��ازان   - العالمية  المهارات  مسابقة  في  الكويت 
والتبريد  والتكييف  الكهربائية  والتمديدات  اللحام  وهي  مهارات 
والرعاية الصحية. تقام المسابقة بمشاركة 63 دولة و 56 مهارة 
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متسابق   1300 بحضور 
 3500 و  خبير   1300 و 
حضور  وم��ت��وق��ع  متطوع 

عدد 200000 زائر
الكويت  دول���ة  وك��ان��ت 
الجمعية  ف���ي  ح���اض���رة 
العمومية المقامة ضمن 
المصاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ل���م���س���اب���ق���ة ال����م����ه����ارات 
 45 بنسختها  العالمية 
العامة  بالهيئة  ممثلة 
في  التطبيقي  للتعليم 
الروسية  ك�����ازان  م��دي��ن��ة 
خالل الفترة من 22-28 
ويعد  2019م،  اغسطس 
ضمن  االج����ت����م����اع  ه�����ذا 
السنوية  االج���ت���م���اع���ات 
للدول األعضاء بمنظمة 
العالمية  ال�����م�����ه�����ارات 
حيث   )WorldSkills(

يضم أكثر من 500 ممثل ومتحدث من 82 دولة، من خالله يتم 
على  والتصويت  االدارة  مجلس  أع��ض��اء  اختيار  على  التصويت 
الدولة المضيفة للنسخة 47 منها حيث ترشحت جمهورية فرنسا 
وحازت  اراضيهم  على  المسابقة  الستضافة  اليابان  وامبراطورية 
جمهورية فرنسا على شرف استضافة مسابقة المهارات العالمية - 
ليون 2023.  والجدير بالذكر ان جمهورية الصين الشعبية فازت 
سنة  العمومية  الجمعية  اجتماع  خالل   46 النسخة  باستضافة 

2017 في ابوظبي.  
كما ناقش في االجتماع التحديات التي تواجه القطاع المهني 
في جميع أنحاء العالم للعمل على رفع مستوى المهارات، وسبل 

ت���ط���وي���ر ال����م����ه����ارات من 
المعايير  تحديد  خ��الل 
في  والتأثير  المهاراتية 
الحكومية  ال��ق��ط��اع��ات 
وااله��ل��ي��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
وإدخال  ال��م��ه��ارات  تعزيز 

التقنيات المتقدمة.
ال�����ج�����دي�����ر ب���ال���ذك���ر 
ال���م���ه���ارات  م��ن��ظ��م��ة  أن 
بتنظيم  ت��ق��وم  العالمية 
كافة المهارات وتوصيفها 
ال������ف������ن������ي وم������ش������اري������ع 
وتحديد  االخ�����ت�����ب�����ارات 
مهارة  ل��ك��ل  ال��م��ت��ط��ل��ب��ات 
وال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��دده��ا 53 
مجاالت  عدة  تتبع  مهارة 
وإدارية  وحرفية  هندسية 

وتقنية.
وم���ث���ل ال���ك���وي���ت في 
المهندس  االجتماع  هذا 
طارق يوسف العميري نائب المدير العام لشئون التدريب والممثل 
الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية،و المهندس 
المهارات  منظمة  ف��ي  الكويت  ل��دول��ة  الفني  الممثل  غيث  ف��واز 
العالمية، و المهندس مساعد الصالح مساعد الممثل الفني لدولة 
الكويت في منظمة المهارات العالمية. وتعتبر المسابقة مناسبة 
دولية تعقد كل سنتين في دولة من إحدى الدول األعضاء، وتشارك 
كل دولة بمتسابق واحد وخبير في كل مهارة وقد شاركت الكويت 
والمتسابقين  الخبراء  إع��داد  تم  كما  ك���ازان.  في  م��ه��ارات  بأربعة 
بما  المطلوبة  العملية  والكفايات  النظرية  بالمعارف  وم��ده��م 

يتماشى مع متطلبات المهارات العالمية .
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تقدم عميد كلية التمريض بالتكليف 
د. علي فالح الحجرف بالتهنئة بمناسبة 
2019/2020 الي  العام االكاديمي  بداية 
الهيئة  ع��ام  مدير  المضف  علي  الدكتور 
للتعليم  العامة  الهيئة  منتسبي  وجميع 
متمنيا  وطلبتها  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
بالنجاح  ح��اف��ال  دراس��ي��ا  ع��ام��ا  للجميع 
وتحقيق المزيد من االنجازات. كما رحب 
التمريض  كلية  وطالبات  بطلبة  العميد 
المستجدين  وكذلك  منهم  المستمرين 
مؤكدا لهم حرص الكلية على اتباع أعلى 
لتأهيلهم  التمريضي  التعليم  معايير 
السامية  التمريض  مهنة  في  لالنخراط 

بكفاءة واقتدار. وفي هذه المناسبة ايضا 
بارك العميد للطلبة المستجدين قبولهم 
ف��ي كلية ال��ت��م��ري��ض ، م��ن��وه��ا ب��ق��ب��ول ما 
250 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ف��ي الفصل  ي��ق��ارب 
موزعين   2019/2020 االول  ال��دراس��ي 
وهي  ال��ك��ل��ي��ة  ت��خ��ص��ص��ات  مختلف  ع��ل��ى 
وبكالوريوس  ع���ام  ت��م��ري��ض  ب��ك��ال��وري��وس 
استكمال  وبكالوريوس  مدرسي  تمريض 
تمريض ودبلوم تمريض عام، ومشيدا في 
التخصص  لهذا  باختيارهم  ذات��ه  الوقت 
كونه يعد من اكثر التخصصات المطلوبة 
ال��ع��م��ل، ع����الوة ع��ل��ى القيمة  ف���ي س����وق 

االنسانية لهذا التخصص

د. الحجرف : كلية التمريض تحرص على اتباع 
أعلى معايير التعليم التمريضي



العدد  األول -سبتمبر   2019

25

الهيئة  ع��ام  وح��ض��ور مدير  رع��اي��ة  تحت 
د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
ع��ل��ي ف��ه��د ال��م��ض��ف، ن��ظ��م��ت ع��م��ادة شؤون 
الطلبة حفل تكريم العبي منتخبات الهيئة 
الفائزين بالدورة الرياضية الثامنة لجامعات 
مجلس  ب���دول  ال��ع��ال��ي  التعليم  وم��ؤس��س��ات 
أقيمت  العربيةوالتي  الخليج  لدول  التعاون 

في الفترة من 1 إلى 10 أبريل 2019.
حضر الحفل نائب المدير العام للتعليم 
األنصاري،  جاسم  أ.د.  والبحوث  التطبيقي 
األكاديمية  للخدمات  العام  المدير  ونائب 

المساندة د. جاسم اإلستاد وعدد من قياديي 
الهيئة ومنتسبيها.

وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ت��ق��دم ع��م��ي��د شؤون 
الطلبة بالشكر الجزيل لمدير عام الهيئة د. 
الالمحدود للدورة  المضف على دعمه  علي 
المدير  ل��ن��واب  الشكر  م��وص��ال   ، الرياضية 
العام ولجميع اللجان العاملة في البطولة، 
بيت  لبنك  بالشكر  المكيمي  د.  تقدم  كما 
بالحضور  م��ث��ل��ه  ال��ك��وي��ت��ي��وال��ذي  ال��ت��م��وي��ل 
المدير التنفيذي للعالقات العامة واإلعالم 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��س��ي��د ي��وس��ف ال���روي���ح على 

رعايتهم  الرياضيةوعلى  ل��ل��دورة  رعايتهم 
لحفل التكريم.

ك��م��ا أث���ن���ى د. ال��م��ك��ي��م��ي ع��ل��ى ال����دور 
في  المشاركين  الطلبة  به  قام  ال��ذي  الكبير 
البطولةوعلى اإلنجازات التي حققوها خالل 
الدورة مما ساهم في رفع أسم الهيئة بشكل 
المحافل  ف��ي  ع���ام  بشكل  وال��ك��وي��ت  خ���اص 

الخليجية.
عام  السيد مدير  قام  الحفل  وفي ختام 
منتخبات  بتكريم  المضف  علي  د.  الهيئة 

الهيئة الفائزين بالدورة.

»التطبيقي« كرمت منتخباتها الفائزة في 
الدورة الرياضية الثامنة
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التدريب  هيئة  أعضاء  رابطة  نظمت 
العامة  الهيئة  ف��ي  التطبيقية  بالكليات 
مؤتمرا  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
التعاون  عن  اإلع��الن  خالله  تم  صحافيا 
الدولية  ج��ورم��ي��ن��ي��ا  ش��رك��ة  وب��ي��ن  بينها 
خصومات  لتوفير  الغذائية  للتجهيزات 
للتعليم  العامة  الهيئة  لمنتسبي  هائلة 
المؤتمر  وُع��ق��د  وال��ت��دري��ب،  التطبيقي 
وائل  المستشار  الرابطة  رئيس  بحضور 
أحمد  المهندس  ال��س��ر  وأم��ي��ن  ال��م��ط��وع، 
العامة  العالقات  مكتب  ومدير  العلوان، 
واإلعالم بالهيئة االستاذة  فاطمة العازمي، 
إضافة لفريق سواعد شبابية، ومن جانب 
الرئيس  حضر  الدولية  جورمينيا  شركة 
الموسوي،  ع��م��اد  أ.  للشركة  التنفيذي 
ومدير اإلدارة لعضوية البريفلديج أ. أيمن 
لعضوية  العمالء  خ��دم��ة  وم��دي��رة  نعيم، 

البريفلديج أ. نجاة كرير.
تأتي  االتفاقية  هذه  أن  المطوع  وقال 
اس��ت��ك��م��اال ل��م��ا ب��دأت��ه ال��راب��ط��ة م��ن قبل 
لتخفيف العبء عن األسر سواء الكويتية 
الهيئة  منتسبي  ال��زم��الء  م��ن  ال��واف��دة  أو 
ب���ال اس��ت��ث��ن��اء، إض���اف���ة ألع���ض���اء جمعية 

لوجود  ن���ظ���را  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��م��ه��ن��دس��ي��ن 
بروتوكول تعاون سابق بينها وبين الرابطة، 
وتأتي هذه الجهود خاصة بعد ارتفاع معدل 
التضخم وغالء االسعار، وانطالقا من هذا 
مع  للتعاقد  الرابطة  سعت  فقد  التوجه 
لمنتسبي  خصومات  لتوفير  جهات  ع��دة 
وتشجيع  دع��م  مثمنا  ع��ام،  بشكل  الهيئة 
إدارة الهيئة ممثلة بمديرها العام د. علي 
المضف لهذه المبادرات التي تخفف عن 

كاهل منتسبي الهيئة.
التعاون  ه����ذا  أن  ال��م��ط��وع  وأض�����اف 

بمثابة سبق لرابطة اعضاء هيئة التدريب  
الخصم  نسبة  ت��ص��ل  ح��ي��ث  بالتطبيقي 
إلى %40 على مدار العام وألكثر من 12 
عالمة تجارية يستفيد منها حامل بطاقة 
بالتعاون  الرابطة  تصدرها  التي  الخصم 
للتجهيزات  الدولية  جورمينيا  شركة  مع 
الخاص  القطاع  شركات  داعيا  الغذائية 
الي االقتداء ب "مجموعة بو خمسين" في 

دعم األكاديميين والمهندسين.
وثمن المطوع لمدير العالقات العامة 
واالعالم بالهيئة أ. فاطمة العازمي دورها 

م. وائل المطوع: نسعى لتخفيف العبء عن كاهل 
األسر من منتسبي الهيئة وجمعية المهندسين  



الرابطة  فعاليات  وتغطية  دعم  في  البارز 
األنشطة،  ع��ل��ى ح��ض��ور  دوم����ا  وح��رص��ه��ا 
الشرفية  العضوية  الرابطة  أهدتها  وق��د 
العضوية  أه����دت  ك��م��ا  ل���دوره���ا،  ت��ق��دي��را 
لشركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��رئ��ي��س  ال��ش��رف��ي��ة 
الغذائية  للتجهيزات  الدولية  جورمينيا 
أ. عالء  الموسوي تقديرا لدوره في إتمام 
هذا التعاون الذي يخدم منتسبي الهيئة 

وجمعية المهندسين .
م.  الرابطة  أمين سر  أعلن  من جهته 
أحمد علوان الشمري عن ترحيبه وسعادته 
الهيئة  منتسبي  ك��اف��ة  ح��ص��ول  بإمكانية 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
كارت  على  المهندسين  جمعية  ومنتسبي 
الخصومات  م��ن  واالس��ت��ف��ادة  االش��ت��راك 
جورمينيا  ش��رك��ة  تقدمها  ال��ت��ي  الكبيرة 

الدولية للتجهيزات الغذائية.
بدوره رحب الرئيس التنفيذي لشركة 
جورمينيا الدولية للتجهيزات الغذائية أ. 
مع  البناء  التعاون  بهذا  الموسوي  ع��الء  
جورمينيا  شركة  أن  إلى  مشيرا  الرابطة، 
هي المسئولة عن إدارة المطاعم بسلسلة 
المتضمنة  بوخمسين"  "مجموعة  فنادق 
إضافة  ب��الزا،  وك��راون  إن،  فندق هوليداي 
ألكثر من 12 عالمة تجارية أخرى أبرزها 
 PRIVILEGE زم���ان-ال���دي���وان-  )أي���ام 
 CLULE- GOURMXNIA
 –SHALXSTAN - SXKURA -
 SILK - ESPRESSO - JAMAWAR
تنال  أن  م��ت��م��ن��ي��ا   ،)- WXKAME
وتحقيق  المشاركين  استحسان  البطاقة 

أكبر استفادة ممكنة منها.
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المجتمع  خ���دم���ة  ع���م���ادة  ن��ظ��م��ت 
العامة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال��م��س��ت��م��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م 
حفاًل  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  للتعليم 
أ.محمد صبحي  من  كاًل  وتوديع  لتكريم 
الكهربائية  ال��ت��م��دي��دات  م����درب  م��ه��دي 
وأ.سامح المليجي مدرب الحاسب اآللي 
ت��ق��دي��رًا ل��ج��ه��وده��م ال��م��ب��ذول��ة ف��ي دعم 
مدار  على  للعمادة  التدريبية  المسيرة 
بحضور  وذل��ك  الماضية  عامًا  العشرون 
وليد  أ.د  المجمتع  خدمة  عمادة  عميد 
الحمد والعميد المساعد السابق للعمادة 

السابق  وال��م��ش��رف  ال��ب��راع��ص��ي  أ.ن��اص��ر 
العنزي  أ.ب���در  التدريبي  الجهراء  لمقر 
العمادة  م��درب��ي  م��ن  ع��دد  إل��ى  باإلضافة 
خدمة  لعمادة  التابع  الجهراء  موقع  في 
المجتمع  ولفيف من إداريي العمادة ، في 
ختام الحفل تطرق أ.د.الحمد إلى بعض 
لمقر  الالزمة  واالحتياجات  االقتراحات 
التوجيهات  وإع��ط��اء  التدريبي  الجهراء 
المستوى  رف��ع  شأنها  م��ن  التي  ال��الزم��ة 

التدريبي للمقر.

خدمة مجتمع »التطبيقي« 
كرمت مدربيها
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م. المسعد شاركت بلقاء “المرأة في مجال 
البيانات” بجامعة ستانفورد األمريكية

هيئة  عضو  المسعد  اسيل  م.  شاركت 
للخدمات  ال��ع��ال��ي  ب��ال��م��ع��ه��د  ال��ت��دري��ب 
علم  م��ج��ال  ف��ي  “المرأة  بلقاء  اإلداري����ة 
 Women in Data“ ”البيانات
Seience“ )WiDS( بجامعة ستانفورد 

األمريكية. 
وتحدثت م. المسعد عن تجربة الكويت 
في تنظيم مؤتمر “المرأة في مجال علم 
بالهيئة  الماضي  م��ارس  بشهر  البيانات” 
والتدريب.   التطبيقي  للتعليم  العامة 
وأفضل  المؤتمر  نتائج  كما تطرقت ألهم 

الممارسات في التنظيم واإلعداد والخطة 
القادمة لعام 2020. 

بأهداف  ب��ال��ت��ع��ري��ف  ال��ل��ق��اء  اب���ت���دأ 
لدعم  المستقبلية  وخ��ط��ط��ه  ال��م��ؤت��م��ر 
النساء في مختلف دول العالم في مجال 
د. مارجو  ت��ح��دث��ت  ك��م��ا  ال��ب��ي��ان��ات،  ع��ل��م 
وكيف  المؤتمر  ب��داي��ات  ع��ن  جيريتسين 
مناقشات  دارت  ذلك  وبعد  الفكرة.  جاءت 
مختلفه بين  الفريق التنظيمي المسؤول  
ستانفورد  ف��ي  المؤتمر  وتنظيم  إلع���داد 

وسفيرات من الدول األخرى.

كان اللقاء بدعم من جامعة ستانفورد 
وشركة فيسبوك التي قدمت زيارة خاصة 
طبيعة  ل��ش��رح  ال��ش��رك��ة  لمقر  للسفيرات 

األنشطة والعمل التقني داخل الشركة.
 Stanford“ م���رك���ز  ق�����دم  ك���ذل���ك 
 Institute for Coputational and
 Mathematical Engineering“
دعما  س��ت��ان��ف��ورد  ب��ج��ام��ع��ة   ””ICME
العمل  ورش  لحضور  للسفيرات  خ��اص��ا 
في  أغسطس  شهر  خ��الل  يقدمها  ال��ت��ي 

مجال علم البيانات.
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د. الشرجي شارك في المؤتمر السنوي الثاني 
والعشرون للكلية األوروبية لعلوم الرياضة

ش����ارك ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س بكلية 
الشرجي  خ��ال��د  د.  األس���اس���ي���ة  ال��ت��رب��ي��ة 
السنوي  المؤتمر  في  علمي  بحث  بورقتي 
لعلوم  األوروبية  للكلية  والعشرون  الثاني 
أقيم  وال���ذي   )ECSS(  2019 ال��ري��اض��ة 
حيث  "ب��راغ"،  التشيك  جمهورية  بعاصمة 
قدم الدكتور الشرجي دراسة جديدة تطرق 
فيها إلى موضوع جديد في عالم الرياضة 
وهو تأثير العمر النسبي على عملية إنتقاء 
العبين كرة اليد وتحديد مراكز اللعب في 
أي��ض��ًا إلى  ال��دراس��ة  ق���ارة آس��ي��ا. وتطرقت 
أهمية عامل النضج )المبكر أو المتأخر( 
الرياضية.  ال��م��واه��ب  إن��ت��ق��اء  عملية  ف��ي 
العب   446 على  البحث  عينة  واشتملت 

كرة يد يمثلون 15 دولة آسيوية.
وم���ن أه���م ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة ه��و وجود 
إنحراف نسبي في عملية إنتقاء الالعبين، 
الالعبين  من  العظمى  الغالبية  أن  حيث 
السنة  من  األول  الربع  مواليد  من  كانوا 
الميالدية، مما يعطي مؤشر مهم على أن 
عملية اإلنتقاء في تلك الدول تأثرت بشكل 

كبير بالنضج المبكر لهؤالء الالعبين.

وتعتبر نتائج الدراسة مهمة للمؤسسات 
الرياضية والتربوية بشكل عام وللمدربين 
خاص،  بشكل  البدنية  التربية  ومعلمي 
إنتقاء  ف��ي عملية  ال��وع��ي  م��ن خ��الل نشر 

الموهوبين للفرق الرياضية.
ويعتبر د. الشرجي هو الكويتي الوحيد 
في  المشاركين  القليلين  العرب  بين  ومن 

المؤتمر.
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في وقتنا الراهن، يشهد عاملنا تغييرات 
متسارعة في شتى املجاالت وفي مقدمتها 
بدورها  ساهمت  حيث  التقنية،  ال��ث��ورة 
إجناز  طريقة  في  التغيير  من  املزيد  في 
للمؤسسات  الوظيفية  وامل��ه��ام  األع��م��ال 
ب��ش��ك��ل ع�����ام. ف��ق��د أص���ب���ح ال���ي���وم عاملنا 
املؤسسات  أم��ام  التحديات  وزادت  رقميًا، 
السيما في قطاع التعليم والتدريب التي 
التطورات  ه��ذه  مواكبة  عليها  لزامًا  ب��ات 
بشكل مستمر، حيث إن معرفة استخدام 
اإلنترنت واحلاسب اآللي واألجهزة الذكية 
املماثلة  احلديثة  التقنيات  من  وغيرها 
تعتبر من الركائز األساسية لنجاح أي فرد 
إلجناز األعمال املوكلة له، حتى أصبحت 
ال��ش��ه��ادات م��ن غير اخل��ب��رة ال تكفي في 
عملية إجناز املهام بالشكل املطلوب. فقد 

املوظفني  إل���زام  على  التحول  ه��ذا  عمل 
التقنية  ال���وس���ائ���ل  اس���ت���خ���دام  م��ع��رف��ة 
بالشكل  امل��ع��اص��رة  اإلدارة  ف��ي  احل��دي��ث��ة 
ال��ص��ح��ي��ح م��ا س��اه��م ف��ي ت��غ��ي��ر ح���اد في 
أنظمة اإلدارات من حيث تقدمها. نتيجة 
املؤسسات  من  الكثير  اهتم  فقد  لذلك، 
والتدريبي  العلمي  املجالني  ف��ي  خاصة 
التدريبية  ال������دورات  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  ف���ي 
لتطوير  فاعلة  أداة  باعتبارها  ل��أف��راد 
اخلبرات  ن��ق��ل  م��ع  ال��ف��رد  وأداء  ق����درات 
عملية  ربط  إلى  باإلضافة  أفضل،  بشكل 
على  باحلصول  لديها  العاملني  ترقيات 
عدد معني من الدورات.  لذلك تعد اليوم 
عليها  يحصل  التي  التدريبية  الشهادات 
الفرد عاماًل رئيسيًا في متيزه، وبناًء عليه 
التعليمية والتدريبية  أصبحت املؤسسات 

مميزة  عناية  التدريبية  العملية  ت��ول��ي 
بالسابق. فالهدف  بعكس ما  كانت عليه 
الرئيسي بالنسبة لهم من إقامة أي دورة 
تدريبية هو العمل على رفع مستوى أداء 
وكفاءة الفرد مع تنمية قدراته من خالل 
املهام بشكل أفضل،  أداء  زيادة املعرفة في 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��دري��ب ال��ف��رد على أمور 
م��ن خ��الل تغيير أسلوب  وم��ه��ام ج��دي��دة 
أهداف  لتحقيق  واألع��م��ال  امل��ه��ام  إجن���از 

املؤسسة بالشكل الصحيح. 
العملية  أن جن��اح  ب��ال��ذك��ر،  واجل��دي��ر 
ق���درات  تنمية  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
أو حضور  ع��ق��د  ول��ي��س مب��ج��رد  ال���ف���رد، 
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ب��غ��رض احل��ص��ول على 
شهادة تدريبية، حيث إن عدم قدرة املتدرب 
على االستفادة من الدورة يعتبر بحد ذاته 
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فشاًل للبرنامج التدريبي.
 بناًء على ذلك، ميكن القول: إن جناح 
أي برنامج تدريبي يقاس عندما يستطيع 
العملية  م��ن  تعلمه  مت  م��ا  ن��ق��ل  ال��ف��رد 
في  التطبيق  موضع  ليضعه  التدريبية 
مجال تخصصه الذي يرتبط بشكل وثيق 
باجلانب التطبيقي باحلياة العملية ملكان 
عمل الفرد، وذلك من خالل معرفة كيفية 

إجناز املهام بالشكل الصحيح. 
ول��ك��ن ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ي��ش��ك��ل فيه 
لتلك  بالنسبة  ك��ب��ي��رة  أه��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب 
من  الكثير  تواجه  أيضا  فإنها  املؤسسات 
التغلب  م��ن  والب��د  والتحديات  املعوقات 
أن  ال���دراس���ات  ب��ع��ض  بينت  ف��ق��د  عليها. 
متعددة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  م��ش��اك��ل 
ومتنوعة، وتشكل عقبات في سبيل تنمية 
م��ه��ارات امل��ت��درب��ني. واأله���م م��ن ذل���ك، إن 
التعليمية  الس��ي��م��ا  امل��ؤس��س��ات  م��ع��ظ��م 
وال��ت��دري��ب��ي��ة ع���ادة ت��ص��رف م��ب��ال��غ مالية 
موظفيها،  ت��دري��ب  عملية  على  ضخمة 
طائلة  خسائر  ستتكبد  فإنها  وبالتالي 
لم  إذا  التدريبية  العملية  فشل  ح��ال  في 
مستوى  في  عالية  درج��ة  امل��ت��درب  يحقق 
املشكلة  ف���إن  ال��وظ��ي��ف��ي.  وال��ن��م��و  األداء 
املطروحة هي أن املؤسسات عادة ما تتكبد 
العاملني  تدريب  مبالغ طائلة في عملية 
لديها لكن بعضها ال يعود عليها بالفائدة 
قدرة  ع��دم  إل��ى  ي��ع��ود  وال��س��ب��ب  املطلوبة، 
املتدرب على نقل ما تعلمه من مكتسبات 
ليضعها  التدريبية  ال��دورات  في  ومهارات 
موضع التطبيق إلى حيز الواقع ما يجعل 
ذلك يؤثر سلبيًا في تعزيز دافعية الفرد، 
إل��ى ع��دم ق��درت��ه على مواكبة  ب��اإلض��اف��ة 
العمل  م��ج��ال  ف��ي  احل��اص��ل��ة  التغييرات 
في  احلديثة  األس��ال��ي��ب  تطبيق  السيما 
تنفيذ األعمال املوكلة سواء كانت اإلدارية 
خسائر  عنها  ينتج  التعليمية، وقد  أو 

مادية ومعنوية للمؤسسة. 

اليوم  العالم  أن  س��اب��ق��ًا،  ذك��رن��ا  وكما 
ت����ط����ورًا س���ري���ع���ًا ح��ت��ى أصبحت  ي��ش��ه��د 
ال��ش��ه��ادات األك��ادمي��ي��ة وح��ده��ا ال تكفي 
امل��ه��ام وامل��س��ؤول��ي��ات الوظيفية  ف��ي إمت���ام 
بالشكل املطلوب، لذلك يعد التركيز على 
إعداد البرامج التدريبية بالشكل املناسب 
ومهارات  ق����درات  لتنمية  م��ه��م��ًا  ع��ام��اًل 
على  معها  التعامل  يجب  حيث  األف���راد، 
بالفائدة  للمؤسسة  يعود  استثمار  أنها 
م��س��ت��ق��ب��اًل، خ��اص��ة أن��ه��ا ت��ص��رف مبالغ 
وذلك  التدريبية،  العمليات  على  طائلة 
يحدث عندما تتم تنمية قدرات ومهارات 
امل��ت��درب��ني ب��ح��ي��ث ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ن��ق��ل ما 
ليضعوها  التدريبية  البرامج  في  تعلموه 
في  ال��واق��ع  أرض  على  التطبيق  م��وض��ع 

احلياة العملية بالشكل الصحيح. 

نقاط  عشر  ف��ي  نلخص  أن  ميكن 

لفشل  ال���رئ���ي���س���ي���ة  األس�����ب�����اب  أه�����م 

ال������دورات وال���ب���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة في 

امل��رج��وة، وه��ي كما  حتقيق األه���داف 

يلي : 

• بعض الدورات والبرنامج التدريبية 
ال تعد حسب احتياجات العمل: كثيرًا ما 
في  االهتمام  دون  املوظفني  مشاركة  نرى 
ودراسة  املناسبة  ال���دورات  اختيار  عملية 

احتياجات العمل بشكل أساسي ودقيق. 
النظري  ب��اجل��ان��ب  ي��ه��ت��م  بعضها   •
دون العملي. أي يكون املدرب أحيانا ًعلى 
ملوضوع  النظرية  باخللفية  جيدة  دراي��ة 
اخلبرة  لديه  وليس  التدريبي  البرنامج 
العملية  فشل  إلى  ي��ؤدي  قد  ما  العملية، 
التدريبية في تنمية املهارات العملية التي 
يحتاجها املتدربون. مبعنى أن يتم إهمال 
الّتدريبي؛  البرنامج  من  العملّي  اجلانب 
حيث من املمكن أن تقتصر معرفة املدّرب 

املوضوع  من  النظرّي  اجلانب  على  فقط 
مع فقدانه للخبرة العملّية.

• أحيانًا يتم اختيار احلضور واملشاركني 
مع  يتناسب  مب��ا  ول��ي��س  األه����واء،  حسب 
أولوية وحاجة العمل الفعلية. فقد جتد 
عالقة  ال  تدريبية  دورة  يحضر  م��وظ��ف��ًا 
الذي  امل��وظ��ف  بينما  عمله  مب��ج��ال  لها 
أي  ال����دورة،  ح��ض��ور  م��ن  مينع  يحتاجها 
يتم اختيار املتدربني بناًء على احملسوبّية 

وليس على حاجة العمل. 
لديهم  ليس  احملاضرين  بعض  إن   •
رغبه  وال  التدريبية  العملية  ف��ي  قابلية 
في تعليم املتدربني أو احلضور، والبعض 
ت��ن��م��ي��ة مهارات  ق����ادر ع��ل��ى  األخ����ر غ��ي��ر 
وق�����درات امل��ت��درب��ني، وذل����ك ب��س��ب��ب فشل 
املعلومات  ت��وص��ي��ل  أو  ش���رح  ف��ي  امل����درب 
التدريبية بالشكل الصحيح، حيث تفتقر 

إلى إحداث تطوير في مهارات املتدربني. 
املتدّربني  ل��دى  الّرغبة  وج��ود  ع��دم   •
ب��ّد من  إّن��ه ال  إذ  والتعّلم؛  ال��ّت��دري��ب  ف��ي 
الشروع  قبل  للتدّرب  لديهم  الّرغبة  َتوّفر 

بحضور البرنامج التدريبي.
• ب��ع��ض األم���ث���ل���ة ت���ك���ون م���ن واق���ع 
املادة  تكون  بحيث  مختلفة،  وبيئة  آخ��ر 
التدريبية غير مناسبة الحتياجات العمل، 
أي يتم حضور دورات تدريبية ال عالقة لها 
مبجال واحتياجات العمل. وأحيانًا تكون 
املادة التدريبية فقيرة مبحتوياتها أو غير 

مناسبة ال للمدرب وال للمتدرب.
• بيئة العمل ال تساعد املتدربني على 
تطبيق ما تعلموه في البرنامج التدريبي، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دم وج��ود عالقة وثيقة 
بني البرنامج التدريبي واحتياجات العمل 
املؤسسات  من  الكثير  تتوّجه  إذ  الفعلية؛ 
للموظفني  ت��دري��ب��ي��ة  ب���رام���ج  ع��ق��د  إل���ى 
ملساعدتهم  أو  امليزانّية  الستهالك  فقط 
للترقية، بغّض النظر عن أهمية البرامج 

الحتياجات العمل. 
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• بعض املؤسسات ال تشجع امُلتدّربني 
معلومات  م��ن  اكتسبوه  م��ا  تطبيق  على 
ومهارات في البرنامج التدريبي إلى حيز 

الواقع باحلياة العملية. 
بعض  أن  ال���دراس���ات  ب��ع��ض  بينت   •
املقدمة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال������دورات  ال��ب��رام��ج 
إلى  وبحاجة  قدمية  وبعضها  فعالة  غير 
املستجدات  آخر  ملواكبة  وحتديث  تطوير 

والتغييرات احلاصلة في سوق العمل.  
التدريبية  وال��دورات  البرامج  بعض   •
الربح  إل��ى  تسعى  بحيث  جت��اري��ة،  ت��ك��ون 
تنمية  إل��ى  تسعى  م��ا  بقدر  ليس  امل���ادي، 
قدرات ومهارات األفراد، مبعنى أن الدورات 
تركز بشكل أكبر على العامل الربحي أكثر 

من العامل الفني واملهني.
فعلى املؤسسات التعليمية والتدريبية 
أن ت��ع��زز م��ن ال��ع��م��ل ع��ل��ى ع���الج نواحي 
ال��ق��ص��ور امل��ب��ي��ن��ة أع����اله م���ع األخ����ذ في 
حتقيق  ع��ل��ى  للعمل  امل��ن��اس��ب��ة  احل��ل��ول 
األه�����داف امل���رج���وة م��ن ان��ع��ق��اد ال����دورات 
بالشكل  منها  االستفادة  بغية  التدريبية 
على  وبناًء  املهنية.  احلياة  في  الصحيح 

بشكل  تعمل  أن  امل��ؤس��س��ات  فعلى  ذل���ك، 
صحيح على تشجيع العاملني لديها على 
تطبيق ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات 
التدريبية،  ال��دورات  في  مشاركتهم  خالل 
والعمل  ج��دي��دة  م��ه��ارات  لتأصيل  وذل��ك 
على تطوير الذات، باإلضافة إلى متابعة 
وباستمرار  دوري  بشكل  ال��ت��ط��ورات  آخ��ر 
مكتسبات  حتويل  بهدف  كفاءتهم،  لرفع 
املجال  إلى  التدريبية  وال���دورات  البرامج 
العملي في احلياة الوظيفية مبا في ذلك 
أث��ر داف��ع��ي��ة امل��ت��درب��ني ع��ن ط��ري��ق تنويع 
مهاراتهم لتعزيز دافعيتهم. ويحدث ذلك، 
عندما يستطيع املتدرب نقل ما تعلمه في 
الدورات التدريبية بالشكل املطلوب ليضعه 
من  العملية  احلياة  في  التطبيق  موضع 
ملوضوع  العملي  باجلانب  االهتمام  خالل 
البرنامج التدريبي، باإلضافة إلى اجلانب 
تشجيع  على  العمل  يجب  كما  النظري. 
تقدمها  التي  وامل��ب��ادرات  الذاتية  احللول 
مبا  لديها  وال��ع��ام��ل��ون  امل��ؤس��س��ات  إدارات 
على  للتغلب  التدريبية  ال���دورات  تخص 
مشكالت التدريب ونقاط الضعف، وذلك 

املوضوعية  املناقشات  تنشيط  خالل  من 
العمل،  مصلحة  م��ع  يتفق  مب��ا  ال��ه��ادف��ة 
بني  وثيقة  عالقة  حتقيق  إل��ى  باإلضافة 
العمل  واح��ت��ي��اج��ات  التدريبية  ال��ب��رام��ج 
وعلى  املطلوب.   ب��ال��ش��ك��ل  وال��وظ��ي��ف��ة 
امل��ؤس��س��ات أي���ض���ًا أن ت��ع��زز ال��ع��م��ل على 
عملية اختيار احلضور أو املشاركني حسب 
عن  بعيدًا  الفعلية  العمل  وحاجة  أولوية 
احملسوبّية. واألهم من ذلك، يجب العمل 
للتدّرب  املتدربني  لدى  الّرغبة  َتوّفر  على 
التدريبي  البرنامج  بحضور  الشروع  قبل 
مبعنى  فقط،  املعنيني  على  التركيز  مع 
توجيه البرامج التدريبية بشكل متخصص 
يحتاجونه  والذين  واملهتمني،  للمعنيني 
أخيرًا،  املستقبلي.  أو  احلالي  عملهم  في 
والتدريبية  التعليمية  امل��ؤس��س��ات  ع��ل��ى 
ضرورة  لديها  العاملني  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
باستمرار  دوري���ة  دراس���ات  ب��إج��راء  القيام 
آخر  ملتابعة  إل��ي��ه  امل��ش��ار  امل��وض��وع  ح���ول 
وذلك  التدريبي،  املجال  في  املستجدات 
لعمل التغييرات الالزمة مبا يتناسب مع 

احتياجات العمل. 
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والتدريبي  ال���دراس���ي  ال��ع��ام  إط��ال��ة  م��ع 
العليا  اإلدارة  إل��ى  نتقدم  أن  يسرنا  الجديد 
أعضاء  األف��اض��ل  ال��زم��اء  وال��س��ادة   ، للهيئة 
هيئتي التدريس  والتدريب ، وجميع العاملين 
ومعاهد  بكليات  والطالبات  الطاب  وأبنائنا 
يكون  بأن  واألمنيات  الدعوات  بأجمل  الهيئة 
عامًا دراسيًا مميزا بالجد واالجتهاد والمثابرة 
خدمة لوطننا العزيز ، والذي ما بخل علينا 

يوما وفتح أبواب العلم والمعرفة للجميع.
ومع إطالة العام الجديد فإننا ننتهز هذه 
الفرصة ، متمنين من اإلخوة واألخوات أعضاء 
الهيئة التدريسية والتدريبية أن يحثوا أبناءنا 
الطاب والطالبات على استشعار أهمية بذل 
الجهد في الدراسة وقيمة العمل ، وغرس حب 
البناء  على  وتحفيزهم  نفوسهم  في  العطاء 
والتطوير واالبتكار ، ومواكبة التقدم والتطور 
على مستوى العالم، وتحصينهم ضد أي أفكار 
يتمكنوا  أو مضللة حتى  نظريات محبطة  أو 
من مواجهة ما ازدحم به العصر الحالي من 
إيديولوجيات ونظريات فكرية مختلفة حتى 

نصل بهم إلى بر السامة واألمان.
كما أود أن أدعو أبنائي الطاب والطالبات 

أيام  أول  من  الجهد  ب��ذل  في  االستمرار  إل��ى 
ال���دراس���ة ، وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام ال���دراس���ي ، 
أعلى  على  للحصول  أساتذتهم  مع  والتعاون 
أرقى  إلى  الوصول  النتائج حتى يتمكنوا من 
نواكب  أننا  السيما  والمعرفة،  العلم  درج��ات 
يعتمد على  وال��ذي   ، المعلوماتية  اآلن عصر 
أحدث التقنيات التربوية والتعليم اإللكتروني، 
واالستفادة من اإلمكانات الكبيرة التي وفرتها 
المتميزة  المرافق  من  للهيئة  العليا  اإلدارة 
والماعب  وال��م��خ��ت��ب��رات  ال��م��ك��ت��ب��ات  م��ث��ل 
والمساهمة   ، والرياضية  الثقافية  واألنشطة 
شخصية  لخلق  ال��ه��ادف  النقابي  العمل  ف��ي 
قضايا  مع  يتفاعل  ال��ذي  الجامعي  الطالب 

المجتمع والوطن.
إلى  التهاني  آي��ات  أسمى  نرفع  وختامًا.. 
المفدى  ال��ب��اد  أمير  السمو  صاحب  حضرة 
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح - حفظه 
ال��ع��ارض الصحي  م��ن  - لشفائه  ورع���اه  ال��ل��ه 
الذي ألم به ، ونسأل الله أن يُمن عليه بتمام 
الحبيب  وطننا  يشهد  وأن  والعافية  الصحة 
التقدم واالزده��ار في ظل رعايته  المزيد من 

الكريمة والسامية.

العلم .. وبر السالمة واألمان

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

العدد التاسع -مايو   2018
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للتدريب  الهيثم  ابن  مركز  استضاف 
إلحياء  الكويتية  األحمر  الهالل  جمعية 
احتفالية قائد اإلنسانية، وقد رحب مدير 
مركز ابن الهيثم للتدريب الدكتور . وليد 
اظبيه بالضيوف الكرام من جمعية الهالل 
مدير  العون  عبدالرحمن  السيد  األحمر، 
عام جمعية الهالل األحمر، والسيد خالد 
العامة واإلعالم  العالقات  اخلليفي خبير 

والبروتوكول. 
العامة  ال���ع���الق���ات  خ��ب��ي��ر  ق����ام  وق����د 
.خالد  ال��س��ي��د  وال���ب���روت���وك���ول  واإلع������الم 
بعنوان  م���ح���اض���رة  ب���إل���ق���اء  اخل��ل��ي��ف��ي 
حتدث   .   HUMANITY” “TALK
صاحب  اإلن��س��ان��ي  العمل  قائد  ع��ن  فيها 
السمو  أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
-حفظه الله ورعاه-، وذلك مبناسبة مرور 
خمس سنوات على تسميته من قبل األمم 
املتحدة بقائد العمل اإلنساني، باإلضافة 
إلى اإلجنازات التي حققتها دولة الكويت 

في العمل اإلنساني.
جمعية  ع�����ام  م����دي����ر  حت�����دث  ف���ي���م���ا 
عبدالرحمن  ال��س��ي��د.  األح���م���ر،  ال��ه��الل 
الهالل  ون��ش��أة جمعية  ت��اري��خ  ع��ن  ال��ع��ون 
األح��م��ر وم��ش��ارك��ة ال��ك��وي��ت ف��ي األعمال 
حث  إلى  باإلضافة  التطوعية،  اإلنسانية 

“ابن الهيثم للتدريب”
استضاف “الهالل األحمر”

إلحياء احتفالية “قائد اإلنسانية”

34

استقبال طلبات االلتحاق بـ»التطبيقي« 9 يونيو
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الشباب، وتشجيعهم ودعوتهم على العمل 
التطوعي  اخليري  العمل  وأن  التطوعي، 
غير مرتبط بسن معينة حيث إنه يبدأ من 

18 سنة فما فوق .
وأكد العون خالل محاضرته أن جمعية 
الهالل األحمر الكويتية تقوم على مبادئ 
اإلنسان،  كرامة  وحفظ  اإلنسانية  أهمها 
التحيز  وع�����دم  احل���ي���اد  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
اخلدمة  أن  مبينًا  طائفة،  أو  مذهب  ألي 
التطوعية أساس عمل اجلمعية، باإلضافة 

إلى رفع علم الكويت وهو األصل .
األحمر  ال��ه��الل  جمعية  إن   : وت��اب��ع 
وخارج  داخ���ل  ف��ي  إغ��اث��ي��ة  جمعية  تعتبر 
الكويت، وتضم مساعدات نقدية وعينية . 
في اخلتام وجه الضيوف الشكر ملركز 
ابن الهيثم للتدريب الستضافته اجلمعية 

في املركز .
تكرمي  االح��ت��ف��ال��ي��ة مت  ن��ه��اي��ة  وف����ي 
ال��ض��ي��وف م���ن ق��ب��ل مم��ث��ل س��ف��ي��ر دول���ة 
على  الكعبي  سعيد  الشقيقة  اإلم����ارات 

مشاركتهم في املركز.

الضبية: نفخر بـ »قائد اإلنسانية« وريادة الكويت عامليًا

الـــــــــعـــــــــون: الــــعــــمــــل 
ل  متأصِّ اإلنـــســـانـــي 
الكويت  أهــــل  لــــدى 

منذ القدم
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د. إقبال الشايجي : اللقاء التنويري من أهم 
دعائم حسن سير العملية التعليمية

أكدت أن املهام واملسؤوليات كثيرة وكبيرة ولكننا نشعر بسعادة كبيرة ونحن نؤديها 

عمادة شؤون الطلبة بكلية العلوم الصحية  أحد الركائز األساسية املناط إليها تقدمي برامج األنشطة والرعاية الطالبية 
والرعاية   ، الطالبي  النشاط  وه��ي:  الثالث  قطاعاتها  خالل  من  أهدافها  بتحقيق  العمادة  وتقوم  واملتدربني.  الطلبة  إلى 

الطالبية ، والتوجيه الطالبي ، وجلنة الشؤون الطالبية.
وتقوم هذه القطاعات مبجهودات جبارة ، على جميع األصعدة ، وفي كل االجتاهات التي تعني بالطلبة ، ونشاطاتهم 

املختلفة ...
للشؤون  الصحية  العلوم  كلية  عميد  مساعد  الشايجي  الرحمن  عبد  إقبال  الدكتورة  املستقبل"  "صناع  التقت  ول��ذا 

الطالبية – "بنني" لنتعرف منها على مهام وأنشطة العمادة عن قرب ...

سيرة ذاتية
على  نتعرف  أن  نود  البداية  في   •

أكثر  عليكم؟
- الدكتورة إقبال عبد الرحمن الشايجي 
مساعد العميد للشؤون الطالبية – "بنني"، 
اإلكلينيكية  احليوية  الكيمياء  في  دكتوراه 

من جامعة غالسكو – اململكة املتحدة .

مهام وتكاليف
العميد  مساعد  وتكاليف  مهام   •
هل  ومتعددة  كثيرة  الطالبية  للشؤون 

لنا أن نتعرف عليها ؟
ومسؤوليتنا  مهامنا،  ف��إن  بالطبع   -
كثيرة، وكبيرة، ولكننا نشعر بسعادة كبيرة، 

ونحن نؤديها وهي كالتالي :
في  القبول  سياسة  تنفيذ  متابعة   -  

املختصة  الكلية  مجلس  وق���رارات  الكلية 

بشؤون الطلبة.

-  ال��ت��ن��س��ي��ق واإلش������راف ع��ل��ى إع���داد 

النهائية  واالمتحانات  الدراسية  اجل��داول 

"من خالل عضويته في جلنة اجلداول في 

الكلية".

-  اإلش�������راف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة اإلرش�����اد 

واإلرش���اد  التوجيه  مكتب  م��ع  بالتنسيق 
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عن  أهمية  تقل  ال  للطلبة  والبدنية  والعقلية  النفسية  • السالمة 
حتصيلهم العلمي

واألقسام العلمية.
األكادميية  ال��ط��ل��ب��ة  م��ش��اك��ل  ح���ل   -

والسلوكية.
- التنسيق مع عمادة النشاط والرعاية 
الطالبية بشأن تشكيل اجلمعيات العلمية 

وانتخابات الطلبة بالكلية.
الصلة  ذات  امل��ك��ات��ب  م��ع  التنسيق   -
باللقاءات  اخل���اص���ة  ال��ت��رت��ي��ب��ات  ل��وض��ع 
واإلشراف  املستجدين  للطلبة  التنويرية 

على تنفيذها.

اللقاء التنويري
الفائدة  ما  منكم  نتعرف  أن  نود   •
الكبيرة للقاء التنويري للمستجدين؟ 

ومل������اذا ت����رك����زون ع��ل��ي��ه��ا ه����ذا ال��ع��ام 
له  يسبق  لم  تنسيقي  بشكل 

مثيل؟
أساسيات  م���ن   •
م�������ه�������ام م����س����اع����د 
للشؤون  ال��ع��م��ي��د 
اإلشراف  الطالبية 
ع�����ل�����ى ال���ط���ل���ب���ة 
مسيرتهم  خ����الل 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، مبا 
حسن  ي����ض����م����ن 
حتصيلهم  س���ي���ر 
األك�������������ادمي�������������ي، 
على  ومساعدتهم 
الفترة  في  التخرج 

احملددة لبقائهم في 
لهذه  وبدايًة  الكلية. 

التركيز  مت  امل��س��ي��رة، 
ه�����ذا ال����ع����ام ال����دراس����ي 

املستجدين  الطلبة  على 

اإلمكان  بقدر  وحتفيزهم  واستقطابهم 
الذي  التنويري،  اللقاء  حضور  على 
أه���م دع��ائ��م ح��س��ن سير  يعتبر م��ن 
العملية التعليمية، وميهد الطريق 
ل��ل��ط��ل��ب��ة خ����الل فترة  األك����ادمي����ي 
املعلومات  مغبة  ويقيهم  دراستهم، 
عليها  يحصلون  ال��ت��ي  املغلوطة 
ولكي  موثوقة.  غير  مصادر  من 
ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى حضور  ن��ح��ف��ز 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  قمنا  ال��ل��ق��اء، 
املسجل العام أ. كوثر درويش 
في عمادة القبول والتسجيل 
جداول  لتوزيع  مشكورين 
بعد  ال��دراس��ي��ة  الطلبة 
ح�����ض�����ور ال���ل���ق���اء 

التنويري.
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ولقد حضر هذا العام ولله احلمد ما يقارب 
مستجدين   – البنني  الطلبة  م��ن   70%
حيث  الصحية،  ال��ع��ل��وم  لكلية  وم��ح��ول��ني 
عرفناهم بكلية العلوم الصحية والعاملني 
وواجباتهم  على حقوقهم  وأطلعناهم  بها، 
للتعليم  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����ي  ك��ط��ل��ب��ة 
الدراسة  ومتطلبات  والتدريب،  التطبيقي 
والتخرج، واللوائح اخلاصة بهم في الهيئة 
الصفحة  ف��ي  منها  نسخة  ل��ه��م  ووض��ع��ن��ا 
االلكترونية لكلية العلوم الصحية، وأخيًرا 
مت ت��وزي��ع اخل��ط��ة ال��دراس��ي��ة ل��ك��ل طالب 

حسب تخصصه. 
املستمرين  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ب��ال��ن��س��ب��ة  أم����ا 
تواصل  على  فنحن  أيًضا(،  )واملستجدين 
دائ����م م��ع��ه��م ع��ن ط��ري��ق تطبيق م���اي يو 
مشاكلهم  وح����ل  مل��س��اع��دت��ه��م   ،)MyU(
الدراسية ولوضع اإلعالنات املهمة اخلاصة 
بهم، كمواعيد التسجيل والسحب واإلضافة 
إلى ذلك.  وما  والبعثات  التخرج  وإعالنات 
هذا باإلضافة إلى إرشاد الطلبة وتوجيههم 
في  وامل��س��ب��ق��ة  امل��ه��م��ة  امل���ق���ررات  لتسجيل 
اخلطة الدراسية ومساعدة اخلريجني على 

سرعة التخرج ما أمكن.

السالمة النفسية
عرفنا  –كما  مهامكم  ضمن  م��ن   •
النفسية  ال��س��الم��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ    -
ل��ل��ط��ل��ب��ة كيف  وال��ع��ق��ل��ي��ة وال���ب���دن���ي���ة 

تقومون بذلك؟
والعقلية  ال��ن��ف��س��ي��ة  ال��س��الم��ة  إن   -
والبدنية للطلبة ال تقل أهمية عن سالمة 
احملفز  ت��ك��ون  ق��د  ب��ل  العلمي،  حتصيلهم 
في  والتقدم  استمرارهم  حلسن  وال��داف��ع 
مكافأة  مثاًل  الضروري  ل��ذا، من  ال��دراس��ة. 
بعرض  نقوم  حيث  الطلبة،  من  املتفوقني 
أسمائهم في قائمة الشرف كل فصل دراسي، 
والتي من شروطها أن يكون املعدل الفصلي 
17 وحدة دراسية على األقل  3,5 واجتياز 

لتشجيعهم  وذل��ك  ال��دراس��ي،  الفصل  ف��ي 
أواًل على التفوق، وثانًيا على اجتياز العبء 
ملساعدتهم  ال��دراس��ي  للفصل  االع��ت��ي��ادي 
فعاًل  الحظنا  وق��د  ال��ت��خ��رج.  س��رع��ة  على 
أكبر عدد ممكن من  بأخذ  الطلبة  اهتمام 
قائمة  ف��ي  اسمهم  ُيكتب  حتى  ال��وح��دات 

الشرف. 
الثقافية  األنشطة  إلى  باإلضافة  هذا 
التي  وال��رح��الت  واحمل��اض��رات  والرياضية 
حتت  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ش��ؤون  مكتب  ينظمها 
ِإشراف عمادة النشاط والرعاية الطالبية، 
ال��ع��ام الدراسي.  ت��ك��ون ع��ل��ى م���دار  وال��ت��ي 
وم����ن احمل����اض����رات امل��ه��م��ة ال���ت���ي نخطط 
بني  التنمر  ع��ن  محاضرة  ه��ي  حالًيا  لها 
ُتؤثر  ق��د  التي  العوامل  م��ن  وه��و  الطلبة، 
سلًبا على صحتهم النفسية، وبالتالي على 
حتصيلهم األكادميي. كما نحاول جميعنا 
في كلية العلوم الصحية تذليل الصعوبات 
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلاصة  وال��ع��ق��ب��ات 
حسن  لتأمني  املستطاع  ق��در  الكلية  ف��ي 

مسيرتهم التعليمية معنا.
غرس األخالق

وال��ق��ي��م  امل����ب����ادئ  أه�����م  ه����ي  • م����ا 
على  حت�����رص�����ون  ال����ت����ي  األخ����الق����ي����ة 

غرسها في نفوس الطلبة ؟
التي  األخالقية  والقيم  املبادئ  من   •
االجتهاد  هي  دائ��ًم��ا،  عليها  الطلبة  نحث 
ال���غ���ش وحتمل  ال�����دراس�����ة وجت���ن���ب  ف����ي 
احلاجة  دون  أفعالهم،  وعواقب  املسؤولية 
ل��ت��واج��د أول���ي���اء أم���وره���م ل��ل��ت��وس��ط لهم 
أؤمن  فأنا  املشاكل،  أو اخلروج من  للنجاح 
قادرين  اجلامعية  املرحلة  في  الطلبة  بأن 
وحتمل  بأنفسهم  ق��رارات��ه��م  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
مصادر  إل��ى  فقط  بحاجة  ه��م  نتائجها، 
اتخاذ  على  تساعدهم  صحيحة  معلومات 
القرار الصحيح، ولذلك سلحناهم بلوائح 
وقوانني الهيئة اخلاصة بالسلوك الطالبي 
ودليل  الهيئة  كليات  ف��ي  ال��دراس��ة  ون��ظ��ام 

تواصل  على  نحن   •
املستمرين  م��ع  دائ���م 
تطبيق  ط���ري���ق  ع���ن 
“MyU” ملساعدتهم 
وح����������ل م���ش���اك���ل���ه���م 

الدراسية

أن����ص����ار  م������ن  أن��������ا   •

اإللكتروني  التعليم 
معلومات  وضعت  لذا 
امل���ق���ررات ال��ت��ي أق��وم 
ب����ت����دري����س����ه����ا ع��ل��ى 

صفحة إلكترونية

ل��ك��ل  ن���ص���ي���ح���ت���ي   •

ما  أن  ه����ي  ال���ط���ل���ب���ة 
ت�����زرع�����ون�����ه ال����ي����وم 

ستحصدونه غدًا
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اإلرش���اد األك��ادمي��ي ال��رائ��ع ال��ذي أصدرته 
بعمادة  األك���ادمي���ي  اإلرش����اد  إدارة  م��ؤخ��ًرا 

القبول والتسجيل.

التعليم اإللكتروني
التعليم  أن��ص��ار  م��ن  أنكم  سمعنا   •

اإللكتروني ...هل هذا صحيح؟
فأنا  ال��ش��خ��ص��ي،  ال��ص��ع��ي��د  ع��ل��ى   •
االلكتروني  التعليم  أن��ص��ار  م��ن  بالفعل 
التدريس،  ف��ي  التكنولوجيا  واس��ت��خ��دام 
ل�����ذا، وض���ع���ت م��ع��ل��وم��ات امل����ق����ررات التي 
إلكترونية  صفحة  على  بتدريسها  أق���وم 
http : //a lshay j ie tra ining . (
blogspot.com/( يستفيد منها جميع 
إلى  باإلضافة  الكلية،  في  الكيمياء  طلبة 
ام��ت��ح��ان��ات إل��ك��ت��رون��ي��ة ُت��ص��ح��ح ل��ه��م فور 
كنوع  النتيجة  وتعطيهم  منها  انتهائهم 

م��ن امل��راج��ع��ة. وق���د ق��م��ت م��ؤخ��ًرا بكتابة 
مدونة ُتعنى ببعض أمور الطلبة، قد تكون 
تدريس  هيئة  وأعضاء  كطلبة  لنا  متنفًسا 
للحديث وإبداء الرأي والتعليق بشكل عام، 
وجهات  اح��ت��رام  ض���رورة  على  التأكيد  م��ع 
النظر كلها، ما اتفق منها معنا وما اختلف، 

واألهم أن نوقن أننا جميًعا سواسية:
ا َخَلْقَناُكْم  اُس ِإَنّ َها الَنّ قال تعالى: }َيا أَُيّ
َوَقَباِئَل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأن��َث��ى  َذَك��ٍر  ِم��ْن 
َه  ِه أَْتَقاُكْم ِإَنّ الَلّ ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد الَلّ
َعِليٌم َخِبيٌر{ )سورة احلجرات – اآلية 13(
وفي املادة 29 من دستور دولة الكويت: 
الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، 
احلقوق  في  القانون  ل��دى  متساوون  وه��م 
في  بينهم  متييز  ال  ال��ع��ام��ة،  وال��واج��ب��ات 
أو  اللغة  أو  أو األص��ل  ذلك بسبب اجلنس 

الدين.

شكرًا من القلب
للعاملني  توجهينها  أخيرة  كلمة   •

في كلية العلوم الصحية .
لكل  امل��وج��ه��ة  كلمتي  ال��ن��ه��اي��ة،  ف��ي   •
من  الصحية،  العلوم  كلية  ف��ي  العاملني 
أع��ض��اء هيئة ت��دري��س وت��دري��ب وإداري����ني، 
وتفانيكم  جهودكم  لكل  القلب  من  شكًرا 
الكلية  أس����اس  ف��أن��ت��م  ال��ط��ل��ب��ة،  مل��ص��ل��ح��ة 

وعمادها.
ما  ه���ي:  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ك��ل  أم���ا نصيحتي 
تزرعونه اليوم، حتصدونه غَدا. فمهما بدت 
بالدراسة  وم��زدح��م��ة  طويلة  الفترة  ه��ذه 
بداية  إال  ما هي  والواجبات،  واالمتحانات 
طريقكم ملستقبل أفضل، سواء كانت شهادة 
أعلى أو وظيفة تتمنْونها، فال تفرطوا في 
املديد،  عمركم  من  القليلة  السنوات  ه��ذه 
وازرعوها باجلد واالجتهاد والتفوق. وإياكم 

والغش! فهو آفة املجتمعات وهادمها.

االجتهاد  هي  دائًما  عليها  الطلبة  نحث  التي  والقيم  املبادئ  • من 
في الدراسة وحتمل املسؤولية



اخل���ط���وة األول������ى: ص��ي��اغ��ة ال���س���ؤال 
وحتديد املشكلة "فكرة البحث"

ك��ي��ف، م�����اذا، م��ت��ى، م���ن، مل�����اذا، أو أين؟ 
لذا،  يومي.  بشكل  نطلقها  األسئلة  عشرات 
ملعظم  البداية  نقطة  هي  تكون  أن  عجب  ال 
البحث  يبدأ طريق  إذ  االكتشافات اجلديدة، 
العلمي عندما تطرح سؤاالاً عن شيء تراه أو 
سؤال  أي  ليس  وبالطبع  تالحظها،  مشكلة 
يصلح كنواة لبحث علمي جديد، إمنا ينبغي 
األقل  على  أو  بتخصصك  ا  مرتبطاً يكون  أن 
ا  ا، وليس سؤاالاً عابراً ضمن اهتماماتك فعلياً

أو حتمسااً حلظيااً!
الفكرة  حتديد  اخلطوة  ه��ذه  في  عليك 
التي  املشكلة  أو  عليها،  العمل  ت��ري��د  ال��ت��ي 
م��ن خالل  وعالجها  لها  ح��ل  إلي��ج��اد  تسعى 
طريقة  اكتشاف  وليكن  البحثي،  مشروعك 
العثور  أو  الطرق،  ح��وادث  من  للحد  مبتكرة 
على عالج جديد ألحد األم��راض. والب��د أن 
ا قابالاً للقياس، وُيفضل أن  يكون السؤال شيئاً

يكون باإلمكان عده.
اخلطوة الثانية: اخللفية العلمية

أن  ت��ري��د  أن��ت  وبالطبع  ت��راك��م��ي،  العلم 
ا. ل����ذا، خ��ذ وق��ت��ك ف��ي هذه  ت��ض��ي��ف ج���دي���داً
البحث  إّن  إذ  األه���م���ي���ة،  ب��ال��غ��ة  اخل���ط���وة 
ذات  املمكنة  املعلومات  كل  جتميع  ومحاولة 
إليه  توصل  ما  آخ��ر  ملعرفة  باملوضوع  الصلة 
من سبقوك في نطاق بحثك. يجنبك تضييع 
مزيد من الوقت واجلهد في تكرار أخطاء، أو 
الوصول  مت  ق��د  ك��ان  لنتائج  ال��وص��ول  حتى 
بالفعل! قم في ذلك  وإثباتها من قبل  إليها 
باالعتماد على مصادر ومراجع موثوقة، بدالاً 

مجهولة  عشوائية  مقالة  على  االعتماد  من 
م��ع تنظيمها   ، م��ث��الاً اإلن��ت��رن��ت  امل��ص��در على 
وحفظها بالتدوين؛ لتسهيل الرجوع واالطالع 

ا متى حتتاج إليها. عليها بسرعة الحقاً
اخلطوة الثالثة: الفرضية

إّنها تخمني مدروس، وهنا بعد أن اطلعت 
بافتراض  تبدأ  املتاحة  املعلومات  كافة  على 
ف��ال��ف��رض��ي��ة ه��ي محاولة  ل��س��ؤال��ك،  إج��اب��ة 
للعثور على رد السؤال، وإيجاد حل للمشكلة 

مع تفسير ميكن اختباره.
بالتنبؤ  ل��ك  تسمح  اجل��ي��دة  ال��ف��رض��ي��ة 
هذا(،  )فعلت  :إذا  النحو  هذا  على  بالنتائج، 
ثم )هذا(؛ سيحدث )هكذا( والسبب هو ..... 
والنتائج  الفرضية  م��ن  ك��ل  إق���رار  عليك  أي 
حٍد  على  باختبارها  ستقوم  التي  امُلتوقعة 
التوقعات  ت��ك��ون  أن  يجب  قلنا  وك��م��ا  س���واء، 

سهلةاً أو قابلةاً للقياس.
اخلطوة الرابعة: التجربة

عليك  الفرضية  خطأ  أو  صحة  إلثبات 
ا. لذا، ستقوم في هذه اخلطوة  اختبارها عملياً
يتضمن  بحيث  دق��ي��ق  ب��روت��وك��ول  بتصميم 
خطوات العمل بالترتيب ملزيد من التنظيم + 
األدوات امُلستخدمة في التجربة أو التجارب، 
. ذلك،  ويجب أن تكون تلك التجارب قياسيةاً
بالتأكد من القيام بتغيير عامل واحد فقط 
كل مرة مع احلفاظ على ثبات جميع الظروف 
ا  أيضاً ينبغي عليك  كما  األخ��رى،  التجريبية 
تكرار جتاربك عدة مرات للتأكد من أّن النتائج 
ولم تكن مجرد حادث. هنا  األولى حقيقية، 
األهمية  غاية  في  نقطة  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در 
بأحد  االستعانة  وه��ي  أال  البروتوكول؛  تلي 

البحثي  املشروع  املتخصصني لإلشراف على 
اخلاص بك، ومن الضروري التوعية مبعايير 
ا  اختيار هذا املشرف بعناية؛ كأن يكون شخصاً
يدري،  م��ن  وإاّل  طيبة،  سمعة  ذا  ثقة  محل 
يكون  وأن  البحثية!  للسرقة  تتعرض  فرمبا 
ذا مكانة علمية بحيث يتمكن من توجيهك 
ال��دخ��ول في  وم��س��اع��دت��ك على  ع���ام،  بشكل 
من  وغيرها  ال��ت��ج��ارب  تلك  وإج���راء  املعامل 
للحصول  يدعمك  قد  أّنه  التسهيالت، حتى 
متى  ه��ذا  كل  بالطبع  متويلية.  منحة  على 
والبرتوكول  بفرضيتك  إقناعه  ف��ي  جنحت 
الذي وضعته الختبارها. لذا، عليك أن تبذل 

جهدك في األمر.
البيانات  حتليل  اخلامسة:  اخلطوة 

ورسم استنتاج
جمع  ميكنك  التجربة،  اكتمال  مبجرد 
كانت  إذا  مم��ا  للتحقق  وحتليلها  ال��ن��ت��ائ��ج 
تدعم فرضيتك أم ال، فإذا وجدت أّن النتائج 
مثل  في  فرضيتك.  تدعم  لم  أو  دقيقة  غير 
نتائج  بتبليغ  العلماء  ي��ق��وم  احل���االت  ه��ذه 
جتربتهم، ثم يعودون بضع خطوات للخلف 
وتنبؤ  فرضية  إن��ش��اء  أو  التجربة،  لتعديل 
تعلموها  التي  املعلومات  إلى  ا  استناداً جديد 
أسباب  معرفة  بعد  ذل���ك،  جتربتهم.  خ��الل 
لو  وحتى  التحديد،  وجه  على  عدم صحتها 
في  ترغب  فقد  لفرضيتك،  داع��م��ةاً  وجدتها 
ملزيد  جديدة  بطريقة  أخ��رى  م��رةاً  اختبارها 

من التأكيد.
اخلطوة السادسة: النشر

اآلن، بعد حتليل البيانات واحلصول على 
النتائج. ستقوم بإبالغها في تقرير نهائي أو 
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ا بالضبط من خالل  ورقة علمية، فالعلماء املتخصصون يفعلون نفس الشيء تقريباً
أو من خالل تقدمي نتائجهم في  النهائي في مجلة علمية،  نشر تقريرهم 

مجلد أو احلديث في اجتماع علمي.

وفيما يلي نوجز شروط ونصائح النشر العلمي:
، اجعل هدفك الرئيسي من النشر هو "املساهمة  • بدايةاً
رائعة،  لنتائج  توصلت  قد  تكون  أن  املمكن  فمن  العلمية"، 
لذا،  جيدة.  بطريقة  ُتعرض  لم  ألّنها  قبولها  يتم  ال  إمن��ا 
على  جديد  م��ن  نتائجك  وع��رض  أف��ك��ارك  بتسويق  اهتم 
البحثية  األوراق  فحتى  تيأس،  وال  تستحقه،  ال��ذي  النحو 

ا،  ألكبر العلماء واملتخصصني ُمعرضة للرفض، وُترفض أحياناً
وتعلم من جتربتك  أسبابه،  واع��رف  ا  األمر سريعاً تقبل  ولكن 

لتطوير عملك القادم.
• عند انتقاِئك ملجلة ما. تأكد أوالاً من أّن رسالتها تتفق مع 

موضوع بحثك أو ورقتك، ومن األفضل أن تقوم بإدراج شيء من 
أوراقها كمرجع، وبالتالي فإّن اختيار أحد املجالت بعينها يعتمد 

بشكل كبير على اطالعك بآخر ما ُنشر بها.
• من الهام إقناع مشرفك مبدى أهمية النشر بالنسبة لك، 

وإشراكه في كل اخلطوات.
احلقوق  حفظ  أّن  واع��ل��م  النشر،  حقوق  ف��ي  ا  ج��ي��داً فكر   •
اخلاصة بك يبدأ بحفظك حقوق اآلخرين؛ فابتعد عما ُيسمى 
plagiarism، والتزم بأخالقيات البحث، وعدم تزوير أي   � بال� 

نتائج.
وتخالهم  من حولك  كل  في  الثقة  وتفقد  ا  تكن شكاكاً ال   •

ا تستطيع الوثوق به، وتناقش معه  يسرقون فكرتك، بل جد شخصاً
واستشيره حول احملتوى وطريقة العرض واللغة.

والتدقيق  اللغة  س��الم��ة  م��ن  للتأكد  ا؛  وت���ك���راراً ا  م����راراً الكتابة  راج���ع   •
اللغوي.

• اقرأ بدقة كامل التفاصيل املتعلقة بالنشر في املجلة التي وقع عليها 
االختيار، فلكل مجلة خطوات ومعايير يجب اتباعها، وإاّل ُرفض البحث.
استخدام مراجع  الورقة، مع  لعناصر  القياسي  بالترتيب  التزم   •

تتمتع باحلداثة، وأساليب إحصائية مالئمة … إلخ.
وأن  لالهتمام،  مثيرةاً  مفيدةاً  رسالتك  ت��ك��ون  أن  يجب   •

وبناء  منطقي  علمي  كتابة  بأسلوب  ُمقدمةاً  تكون 
واضحةاً  أهميتها  ت��ك��ون  وأن  سليم،  ُمنظم 

لتوفير الوقت بحيث يسهل على احملررين 
واملراجعني فهمها.

• وفي النهاية عليك أن تعلم أّن النشر 
العلمي هو مثل تعلم اللغة لن جتيدها حتى 
أخطاِئك،  من  وتعلم  ا  باكراً فابدأ  متارسها، 

وَحّسن نتائجك.
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د. رباب الصفار :

مهرجان الطلبة لألفالم والتصوير 
الفوتوغرافي يتألق في عامه السادس

42

إقامة مهرجان الطلبة لألفالم والتصوير للعام السادس على التوالي يؤكد النجاح الكبير الذي حققه املهرجان على مدى 
النجار على  التعليم برئاسة الدكتورة خلود  ، وقسم تكنولوجيا  التربية األساسية  املاضية، وحرص أساتذة كلية  سنواته 

اكتشاف املواهب واملبدعني واملتميزين في مجال األفالم والتصوير.
، وأقسامها املختلفة للطلبة للتفاعل مع  الكلية  ويأتي املهرجان ضمن سلسلة األنشطة والفعاليات التي تقيمها عمادة 
عابرة  ليست  أنها  الشابة  الكويتية  املواهب  ُتثبت  يوم  بعد  ويوما  والرياضية،  واالجتماعية  الثقافية  وأنشطتهم  هوايتهم 
املوهوبني  صناعة  في  خاصة   ، قبل  من  قدم  تطأها  لم  بعيدة  أماكن  إلى  والوصول  بقوة،  بصمتها  وضع  على  ق��ادرة  انها  بل 
واملتميزين، السيما أن هذه املواهب متتلك كل عناصر اإلبداع والتميز، وال ينقصها سوى الدعم والتشجيع لتأخذ العالمة 

الكاملة في اختبار الطاقة الكامنة.
الطلبة  ملهرجان  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  األساسية  التربية  كلية  في  املساعد  باألستاذ  املستقبل"   "صناع  التقت  لذا 

لألفالم والتصوير الفوتوغرافي السادس د. رباب الصفار  لنتعرف عن مهرجان الطلبة لألفالم والتصوير عن قرب ...

أكدت أنه مبثابة استعداد لهم 
ملواجهة سوق العمل مستقباًل
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االستعدادات 
> م��اذا ع��ن االس��ت��ع��دادات إلقامة 
والتصوير  ل��ألف��الم  الطلبة  م��ه��رج��ان 

الفوتوغرافي 2019?
لألفالم  ال��ط��ل��ب��ة  م��ه��رج��ان  ي���ق���ام   -
عامه  ف����ي  ال���ف���وت���وغ���راف���ي  وال���ت���ص���وي���ر 
املدير  رعاية  حتت  التوالي  على  السادس 
التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  العام 
فقرات  ع��دة  من  يتكون  حيث  والتدريب، 
والطالبات  الطالب  ألعمال  واستعراض 
استعدادًا  وي��ك��ون  املهرجان  ف��ي  لعرضها 

لهم ملواجهة سوق العمل مستقباًل.

من يشارك
قاصرة  باملهرجان  املشاركة  هل   <
ف���ق���ط ع���ل���ى ط���ل���ب���ة ك���ل���ي���ة ال��ت��رب��ي��ة 

األساسية؟
العام  ه����ذا  امل���ؤمت���ر  ف���ي  امل���ش���ارك���ة   -
التربية  كلية  طلبة  على  مقتصرة  ليست 
األساسية بل تشمل طلبة التعليم العالي 
واجلامعات  املعاهد  من  الكويت  دول��ة  في 

اخلاصة واحلكومية كافة .
ل��ق��د ح��رص��ن��ا ع��ل��ى ت��وس��ي��ع نطاق 
في  العالي  التعليم  طلبة  لكافة  املشاركة 

دولة الكويت حيث يشمل طلبة اجلامعات 
أصعدة  ك��اف��ة  على  واحلكومية  اخل��اص��ة 

التعليم العالي ملرحلة البكالوريوس.

معايير االختيار
> ه����ل ت���وج���د م��ع��اي��ي��ر  م���ح���ددة 
الخ����ت����ي����ار ال����ف����ائ����زي����ن وامل����ش����ارك����ني 

باملهرجان؟
لألفالم  الطلبة  مهرجان  ملسابقة   -
معايير  السادس  الفوتوغرافي  والتصوير 
واملرشحني  الفائزين  اختيار  ف��ي  دقيقة 
جلنة  لدينا  إن��ه  حيث  األخ��ي��رة  للمراكز 
خ���اص���ة ل���الخ���ت���ي���ار أف���ض���ل امل���ش���ارك���ني 

والفائزين.

اجلوائز املقدمة
> وم�������اذا ع����ن اجل����وائ����ز امل��ق��دم��ة 

للفائزين باملهرجان؟
- سيكون هناك جوائز قيمة للمراكز 
ال���ث���الث���ة األول������ى ف���ي م��س��اب��ق��ة األف����الم 
العديد  برعاية  الفوتوغرافي  والتصوير 

من الشركات العاملية.
في  الفائزة  األعمال  بعض  بأن  علمًا 
مبسابقة  شاركت  السابق  العام  مهرجان 

منتور العربية والتي حاز ت فيها مشاركات 
على  األول��ى  املراكز  في  الفائزين  الطلبة 
الوطن  مستوى  على  الثالث  التصنيف 

العربي.

> هل هناك دعم من كلية التربية 
للهيئة  ال��ع��ل��ي��ا  واإلدارة  األس���اس���ي���ة 

للمهرجان؟
بني  وج��ه��ود حثيثة  ت��ع��اون  ه��ن��اك   -
التربية  كلية  عميد  وبني  املهرجان  جلان 
األس��اس��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل���ى رع��اي��ة املدير 
التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  العام 
والتدريب حيث يتم تذليل كل الصعوبات 
ال��ت��ي ت��واج��ه س��ي��ر ع��م��ل امل��ه��رج��ان لهذا 

العام. 

> كلمة أخيرة.
- شكرا على تسليط الضوء اإليجابي 
والتصوير  لألفالم  الطلبة  مهرجان  على 
يكون  أن  نرجو  العام  لهذا  الفوتوغرافي 
ينال الصدى على مستوى  إضافة مميزة 

الوطن العربي .
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قياديو »التطبيقي« في ذكرى إنشائها:
الهيئة منارة تعليمية رائدة ومصدر 
إشعاع للعلم والمعرفة في البالد

حتتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبرور ستة وثالثون عامًا على إنشائها..  واليوم متثل هذا الصرح التعليمي 
الكبير الذي أصبح حلم كل فرد كويتي يتطلع إلى العمل لكي يسهم في دعم مسيرة اإلمناء والنهوض احلضاري بدولة الكويت.

لهذه  باالنتماء  واعتزازهم  فخرهم  عن  خاللها  من  عّبروا  لهم  بكلمات  الهيئة  في  املسؤولني  من  عدد  أدل��ى  املناسبة  وبهذه 
املؤسسة العريقة، مؤكدين عزمهم على املضي قدمًا في العمل على تطّور وارتقاء جميع أوجه العمل في الهيئة.

44

مختصون بـ »العلوم الصحية« :

المختبرات ترفع شعار »األمن والسالمة« .. أواًل 

املختبر هو ذلك املكان املجهز الذي جترى فيه التجارب العلمية أو التحاليل الطبية، وقد ساهمت املختبرات في اكتشاف 
الكثير من االكتشافات العلمية التي أثرت في تاريخ البشرية، حيث أصبح املختبر هو املركز األساسي للحصول على املعرفة 

واإلسهام في خدمة وتقدم الشعوب وضمان رفاهيتها.
والعمل في املختبرات يتطلب وعيًا كاماًل بأهمية وخطورة املواد واألجهزة املستخدمة، حيث إن كثيرًا من املواد يتصف 
بالسمية ، أو يكون مهيجًا لألغشية ومنها ما هو حارق ، أو قابل لالشتعال ، وغير ذلك من أشكال اخلطورة، لذا يجب قبل 
البدء في العمل باملختبر أن نعي أهمية وخطورة املواد املستخدمة  ، وأن نأخذ احليطة واحلذر وأن نتبع تعليمات السالمة 

املوصى بها في كل مختبر.
لذا قامت مجلة “صناع املستقبل”  بعمل تقرير حول األمن والسالمة في املختبرات الدراسية في كلية العلوم الصحية 

وكانت اللقاءات التالية:

أكدوا ل�”صناع املستقبل” على أهمية االلتزام بالتعليمات وتطبيقها حرفيًا 
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ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ق���ال ال��دك��ت��ور سعود 
الشمري من قسم الصحة البيئية في كلية 
للتعليم  العامة  الهيئة  إن  الصحية  العلوم 
املختبرات  ج��ه��زت  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
وأجهزة  للحريق،  م��ض��ادة  سالمة  بأنظمة 
من  للتقليل  املتطايرة  ل��ل��غ��ازات  استشعار 
اخلاطئة.  العمليات  من  الناجتة  احل��وادث 
من  املتطورة  األجهزة  وج��ود  إلى  باإلضافة 
الفصول  بجميع  والنظافة  اجل���ودة  حيث 
التي  املستلزمات  جميع  وتوفير  امليدانية 
ي��ح��ت��اج��ه��ا ال��ط��ال��ب وامل��ع��ل��م م���ن خدمات 
وجعلها  وتبسيطها  ال��دراس��ة  سبل  لتوفير 

كما في احلياة العملية.
وأوضح الشمري أن املختبرات تعد أحد 
وعلى  الكلية،  ف��ي  امل��وج��ودة  األم��اك��ن  أه��م 
الطالب االطالع على شروط األمن والسالمة 
قبل الدخول، وأثناء التواجد داخل املختبر، 
داخله،  به  املسموح  باللبس  االل��ت��زام  يجب 
من  االنتهاء  بعد  نظافته  على  واحملافظة 
املستخدمة  امل��واد  من  والتخلص  التجربة 
بشكل سليم، واحل��رص على ع��دم األك��ل أو 

الشرب داخل املختبر.
بدوره قال عضو هيئة التدريس في كلية 

البيئية  الصحة  قسم  من  الصحية  العلوم 
والسالمة  األمن  إن  نبيل اخلليفي  الدكتور 
وعلى  ج���دًا،  مهم  الكلية  مختبرات  داخ���ل 
الطلبة االلتزام بالشروط والنظم املخصصة 
املختبر، كما مينع دخول أي شخص  داخل 
مدرب  وبإشراف  لهم  املصرح  عدا  طالب  أو 
أو معلم ملا في  ذلك من خطورة على حياة 

الطالب.
وناشد د. خليفي الطلبة االلتزام بالزي 
القفازات  ول��ب��س  امل��خ��ت��ب��ر،  داخ���ل  امل��ن��اس��ب 
املستخدمة  امل��واد  من  خوفا  العني  وتغطية 

داخل املختبر.
كلية  في  الطلبة  أح��د  بني  ناحيته  من 
العلوم الصحية الطالب عبد الله الظفيري 
الزي  لبس  على  احل���رص  الطلبة  على  أن 
املناسب مثل القفازات، واستخدام النظارات 
الواقية حلماية العني من املواد الكيميائية 
والغازات املستخدمة، واحلرص على تغطية 
الشعر عند التعامل مع املواد احلارقة. وعدم 
لبس األحذية املفتوحة عند استخدام املواد 

الكيميائية.

على  االط��الع  الطالب  على  الشمري:  د. 
الشروط قبل استخدام املختبر
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إجراءات السالمة العاّمة 
حسب املستوى

تعّد حماية الصحة العامة واحلفاظ 
الدرجة  من  أخالقية  عملية  األمن  على 
تضع  أن  ال����دول����ة  م���ن  ت��ت��ط��ل��ب  األول�������ى، 
املناسبة  ال��ت��ش��ري��ع��ات  وت��س��ّن  ال��ق��وان��ني، 
واملعامل  املختبرات  داخ��ل  عليها  للعمل 
املختلفة، وتختلف إجراءات السالمة في 
املختبرات باختالف املستوى املعمول به 

مثل:

العيون
استخدام  الوقاية،  وسائل  أهم  من  إّن   <
العيون من دخول  الواقية حلماية  النظارات 
املواد الكيميائية أو التعرض املباشر للغازات.

أو  الكيميائية  ال��ت��ج��ارب  إج���راء  عند   <
واقي  استخدام  يجب  مشّعة،  مواد  استخدام 
والرقبة  الرأس  اجلسم بشكٍل كامل، مبا فيه 
من  النوع  لهذا  املخصصة  اجللدية  والبدلة 

التجارب.
> ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ل��ي��زر واإلض����اءة 
يجب  العالية،  احل��رارة  استخدام  أو  العالية 
مواد  من  ومصنوعة  مناسبة  نظارات  ارت��داء 

مخصصة.
املوجودة  امل����ادة  ه��ي  م��ا  ت��ع��رف  ل��م  إذا   <
وعدم  ب��ت��ات��ًا،  بها  العبث  ع��دم  يجب  أم��ام��ك 
ملسها أو محاولة استنشاقها، أو تعريض العني 

املباشرة لها.
الكيميائية إلى  امل��واد  > في ح��ال دخ��ول 
وقٍت  بأسرع  الطبيب  مراجعة  فيجب  العني 

ممكٍن، دون محاولة فرك العني باليدين.

جتهيزات املختبر
استشعار  وأجهزة  حماية  نظام  وج��ود   <

متطورة.
> وجود مصادر للمياة وأدوات مستخدمة 

إلطفاء احلريق ومخارج طوارئ.
خاّصة  وأنظمة  تهوية  أنظمة  وج���ود   <

التجارب  من  الناجتة  الغازات  من  للتخلص 
املختلفة.

املخلفات  م��ن  التخلص  على  العمل   <
بشكل سليم.

السلوك الشخصي للعاملني
> استخدام أجهزة املختبر ضمن الغرض 

املخصص لها فقط.

> أخذ العمل في املختبر على درجٍة كبيرٍة 
مع  وامل����زاح  االستهتار  وع���دم  املسؤولية  م��ن 

العاملني أثناء إجراء التجارب والتطبيقات.

> ع��دم ادخ���ال األط��ف��ال إل��ى املختبرات 
خطرة،  م��واد  على  احتوائها  بسبب  واملعامل 

ومواد كيميائية وغازات منبعثة.
الطالبية  ال��ب��ع��ث��ات  ادخ����ال  ف��ي ح���ال   <
بهدف الفائدة التعليمية يجب ابقائهم حتت 

رقابة العاملني املدربني.
التعامل  ة،فعند  حتذيرَيّ لوحات  وضع   <

مع املواد الكيميائية يجب أخذ أعلى درجات 
اجللد  ت��ع��رض  لتقليل  واحل�����ذر؛  احل��ي��ط��ة 
وعدم  الكيميائية،  للمواد  واليدين  والعيون 
التجارب  م��ن  املنبعثة  ال���غ���ازات  اس��ت��ن��ش��اق 
إلى  الكيميائية  امل���واد  دخ���ول  أو  املختلفة، 
داخل اجلسم عن طريق شربها باخلطأ أو عن 
املستخدمة  امل��واد احل��ادة  أو  طريق اجل���روح، 

أثناء التجربة.

خزانة التجارب
> عند إجراء التجارب اخلطرة واملعقدة 
معايير  وذات  ج��اه��زة،  خ��زان��ٍة  إع����داد  ي��ج��ب 
خاصة للمواد املستخدمة في هذه التجارب، 

والتأكد من صالحيتها من وقت آلخر.
> ال تدخل أي جزٍء من اجلسم بتاتًا إلى 
خزانة التجارب أثناء إجراء التجربة، والتأكد 

من لبس الواقي املطلوب لهذه التجربة.
التجارب  > احملافظة على نظافة خزانة 
من  والتخلص  التجربة  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد 

د. اخلليفي:  مينع دخول أي شخص أو 
طالب من غير املصرح لهم منعًا باتًا
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املواد املتبقية بالشكل السليم.
وعدم  خ��اص،  مبفتاٍح  اخل��زان��ة  اقفال   <
إعطاء املفتاح لألشخاص غير املخولني لهذه 

التجارب.

مالمسة املواد الكيميائية للجلد
فعند إجراء التجارب ال بّد من استخدام 
لذلك  املختلفة  واألدوات  الكيميائية  امل��واد 

تأكد مما يلي:
> عدم وجود قطع أو ثقوب في القفازات 

املتسخدمة.
> احل����رص ع��ل��ى غ��س��ل ال���ق���ف���ازات قبل 
كافة  إزال��ة  على  حرصًا  اليدين؛  من  خلعها 
على  واملتبقية  ال��ع��ال��ق��ة  الكيميائية  امل����واد 

القفازات.
القفازات  اس���ت���ب���دال  ع��ل��ى  احل�����رص   <

واستخدامها لفترة معينة.

املالبس التي يرتديها العاملون
عند التعامل مع املسننات أو احملركات 
ارتداء  عدم  من  تأكد  ال��دوراة  األدوات  أو 
أو  كالسنسال،  ال��زي��ن��ة  أن���واع  م��ن  ن���وٍع  أي 
بني  امل����واد  ه���ذه  دخ����ول  لتقليل  اخل����امت 

املسننات.
> احل�����رص ع��ل��ى ت��غ��ط��ي��ة ال��ش��ع��ر عند 

التعامل مع املواد احلارقة.
> ع���دم ل��ب��س األح���ذي���ة امل��ف��ت��وح��ة عند 
تعرض  لتقليل  الكيميائية  امل��واد  استخدام 

اجللد لهذه املواد.
من  املصنوعة  املالبس  استخدام  ع��دم   <
األلياف الصناعية؛ لقابلية اشتعالها العالية، 
املصممة  ال��ق��ط��ن��ّي��ة  ب��امل��الب��س  واس��ت��ب��دال��ه��ا 

لغرض التجارب.

الزي  لبس  على  احل��رص  الظفيري: 
امل��ن��اس��ب ق��ب��ل ال��ع��م��ل داخ��ل��ه ..أم���ر 

ضروري
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ال��ل��ث��ة ع��ل��ى األسنان  أم����راض  ت��ؤث��ر 
وعظامها، ومن أعراضها اللثة املنتفخة 
حساسية  إل����ى  إض���اف���ة  ال���ن���زف���ي���ة،  أو 

األسنان ورائحة الفم الكريهة.
اللثة  أم������راض  ت���ف���ادي  أج����ل  وم����ن 
يقدم موقع »اليف سترونغ« مجموعة 
م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��ع��اج��ات امل��ن��زل��ي��ة قد 

تساعد في التخلص منها:
- اغسل أسنانك يوميًا في مدة تتراوح 
بني 3 إلى 4 دقائق، ويفضل بعد كل وجبة 

أو وجبة خفيفة.
للتخلص من  املياه  الكثير من  - شرب 

اإلضافية  ال��ط��ع��ام  ج��زي��ئ��ات  أو  البكتيريا 
التي قد تبقى في الفم، من خالل استخدم 
بكتيريا موجودة في  أي  الفم لقتل  غسول 
الفم، لذا يجب عليك البحث عن مكونات 
 cetylpridinium( ال���ك���ل���وري���د  م��ث��ل 
 )domiphen( بروميد  أو   )chloride
عند شراء غسول الفم فكال املكونني يزيالن 

بالك األسنان.
- استخدام فرشاة األسنان ملدة 3 أشهر. 
ابحث عن شعيرات مكسورة أو منحنية عند 
شراء فرشاة األسنان اجلديدة. كما البد أن 
تكون فرشاة أسنان إضافية في متناول اليد. 
خزن واح��دة في درج مكتبك في العمل، أو 

ضع واحدة في سيارتك.
- ال تنس تدليك خط اللثة مع فرشاة 
وإزال����ة  لتخفيف  ب���ك  اخل���اص���ة  األس���ن���ان 
البالك. فهذه العملية تزيد الدورة الدموية 
ال��ت��ي جت��ل��ب األك��س��ج��ني إل���ى ال��ل��ث��ة، مما 

يجعلها أكثر صحة وقوة.
أق�����وى م���ن خالل  - اج���ع���ل أس���ن���ان���ك 
فيتامني  من  عالية  كميات  على  حصولك 
الكثير  وش����رب  ال���غ���ذائ���ي،  ن��ظ��ام��ك  ف���ي  د 
م��ن احل��ل��ي��ب، م��ع ت��ن��اول األط��ع��م��ة الغنية 
واللوز،  واجل����ن  ال��ل��ن  م��ث��ل  ب��ال��ك��ال��س��ي��وم 

بحسب ما ورد ب�«سكاي نيوز عربية« .
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يقتصر  البصل  دور  أن  البعض  يظن 
إال  الطعام،  على  لذيذة  نكهة  إضفاء  على 
النبات  لهذا  أن  يؤكدون  التغذية  أن خبراء 
العديد  مكافحة  في  كثيرة  فوائد  العشبي 

من أمراض هذا العصر.
من  احل��ج��م  متوسطة  ح��ب��ة  وحت��ت��وي 
ال��ب��ص��ل ع��ل��ى ح���وال���ي 90 ف���ي امل���ئ���ة من 
امل��اء، و40 سعرة ح��راري��ة، و9 غ��رام��ات من 
ال��ك��رب��وه��ي��درات، أم��ا ال��ده��ون ف��ال تتجاوز 

0.10 غرام.
نسبة  تقليل  ف��ي  دورا  البصل  ويلعب 
الذي  األم��ر  ال��دم،  في  السيئ  الكولسترول 
على  يحتوي  أن��ه  كما  القلب،  صحة  يعزز 
C وم��رك��ب��ات م��ن ش��أن��ه��ا تقوية  ف��ي��ت��ام��ني 

مناعة اجلسم.
الكيرسيتني  م��ادة  إن  اخل��ب��راء  وي��ق��ول 
من  اإلن��س��ان  البصل حتمي  ف��ي  امل��وج��ودة 
اإلصابة مبرض السرطان، ال سيما سرطان 

القولون وسرطان املعدة.

البصل  يحتويها  التي  الكروم  مادة  أما 

معدل  تنظيم  ف��ي  ف��ت��س��اه��م  ج�����ذوره،  ف��ي 

أحد  يعد  البصل  أن  كما  ال��دم،  في  السكر 

التي  والبكتيريا  االلتهابات  مضادات  أهم 

تصيب اللثة.

النزيف  وق����ف  ف���ي  ال��ب��ص��ل  وي��س��اع��د 

األن���ف���ي، م��ن خ���الل وض���ع ش��ري��ح��ة أسفل 

األنف واستنشاقها. وفي هذا اإلطار، ينصح 

والبصل  العسل  من  مزيج  بتناول  اخلبراء 

ملعاجلة احلمى ونزالت البرد.

بقي أن نشير إلى أن البصل يحتوي على 

حمض الفوليك، الذي يساعد اإلنسان على 

النوم، وفق ما يؤكد خبراء التغذية، كما أنه 

يقلل من الشعور باالكتئاب ويحسن املزاج، 

بحسب ما ورد ب�«سكاي نيوز عربية« .
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