


فترة  منذ  اجلديد  الدراسي  العام  عجلة  دارت 
في خدمة  موقعه  منا  كل  وشغل  ببعيد  عنا  ليست 
محافظني  حقوقه  عن  مدافعني  احلبيب  وطننا 
العزم على تنميته  على وحدته واستقراره عاقدين 

وازدهاره.
مهما اختلفت املواقع وتغيرت الوجوه واختلفت 
تتفق  وجوارحنا  فأفئدتنا  والطموحات  األهداف 
على حب هذا الوطن وكل منا يعلم ما يتوجب عليه 

فعله في سبيل نهضة ورقي بلدنا احلبيب.
مير العام بعد العام وهيئتنا منذ نشأتها تبذل 
اهتماما  وتولي  جهدها  وقصارى  والنفيس  الغالي 
الستعادة  الرشيدة  العليا  القيادة  لتوجيهات  كبيرا 
وصناعة  الكويت  لدولة  اإلقليمي  الريادي  الدور 
املليء  الغد  عالم  في  املنافسة  على  قادرة  أجيال 
متالطمة  أمواج  وسط  والتقلبات  بالصراعات 
بالعلم  املتسلحون  إال  مجابهتها  على  يقدر  لن 

واملعرفة.
ومترامي  متشعب  العلم  احلديث عن فضل  إن 
أن  حاول-  مهما   - أحد  يستطيع  وال  األطراف، 
يستوفي ما يستحقه من بحث وحتليل ويحيط بكل 
جوانبه، فال ريب أن العلم يحتاج إليه كل إنسان في 
حياته، في حركاته وسكناته، وحتتاج إليه كل أمة من 
وتقدمها  الرتقائها  الوحيدة  الوسيلة  هو  إذ  األمم، 

وعزها ومنعتها، ولكن هل يدرك طلبتنا أنه ال سبيل 
لتحقيق النمو والتقدم إال باجلد واالجتهاد وعدم 
االكتفاء باحلصول على مجرد مؤهل علمي سواء 
أكان »دبلوم« أم »بكالوريوس« ولكن بحثًا عن التميز 
تساؤل  خاطرهم  في  يجول  أن  يجب  واالزدهار 
نفوسهم  في  طالبنا  يزرع  أن  يجب  بعد؟«  »وماذا 
أنهم علماء وساسة الغد وعليهم أن يضعوا وطننا 
الطيبة  األرض  هذه  وأن  أعينهم  نصب  احلبيب 
كل  ينظر  أال  يجب  والكثير  الكثير  منهم  تستحق 
مبتغاه  في  فردية  أو  شخصية  مصلحة  إلى  منهم 
التي احتوتنا جميعًا على  الكويت  أو هدفه ولكنها 
أرضها على اختالف مشاربنا وال تفرق بيننا، يجب 
أن تصبح هي هدفنا وهي أملنا الذي نحيا به ومن 
جانبًا  وخالفاتنا  صراعاتنا  ننحي  أن  يجب  أجله، 
ونأتلف ونتفق على حب هذا الوطن ونبحث دائما 
عن التميز في كل أعمالنا طالبًا ومسؤولني وإداريني 

مما سينعكس على مستقبل بلدنا ورقيه وازدهاره.
»صناع  مجلة  حترير  أسرة  أمنيات  أطيب  مع 
املستقبل« لكافة منتسبي الهيئة من أعضاء هيئتي 
الهيئة  وأبناء  اإلدارية  والهيئة  والتدريب  التدريس 
من الطالب والطالبات بعام دراسي وتدريبي سعيد 

وموفق للجميع.

صناع املستقبل

»التطبيقي« وانطالقة جديدة نحو التميز
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العامة للتعليم  الهيئة  قام مدير عام 

في  املضف  علي  د.  والتدريب  التطبيقي 

قطاعات  جلميع  التفقدية  جوالته  إط��ار 

بجولة  وم��ع��اه��ده��ا،  وك��ل��ي��ات��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 

التدريبية  امل��ع��اه��د  ب��ع��ض  إل���ى  م��ي��دان��ي��ة 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ه��ي��ئ��ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى مدى 

التدريبي  ال��ع��ام  الس��ت��ق��ب��ال  ج��اه��زي��ت��ه��ا 

اجلديد 2018-2019.

وأث��ن��ى د.امل��ض��ف خ��ال اجل��ول��ة على 

مدير عام »التطبيقي« يتفقد جاهزية 
المعاهد التدريبية للعام الجديد 

2019-2018
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 في إطار جوالته امليدانية لقطاعات الهيئة املختلفة
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فيها،  العاملني  و  املعاهد  م��دي��ري  جهود 
ملقترحاتهم  بهم  اجتماعه  خال  واستمع 
التي من شأنها تذليل املعوقات ، وتسهيل 

سير العملية التدريبية بها.
والتقى مدير عام الهيئة خال جولته 
العالي  املعهد  من  كل  ب��زي��ارة  بدأها  التي 
لاتصاالت واملاحة واملعهد العالي للطاقة 
ال��ش��وي��خ  ومعهد   - ال��ص��ن��اع��ي  وامل��ع��ه��د 
اإلنشائي  ال��ت��دري��ب  وم��ع��ه��د  ال��ت��م��ري��ض 
السالم واملعهد  واملعهد الصناعي - صباح 
العالي للخدمات اإلدارية مبديري املعاهد 
العلمية  األق��س��ام  ورؤس����اء  وم��س��اع��دي��ه��م 
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العلمية،  اللجنة  وأع��ض��اء  وال��ت��دري��ب��ي��ة 

مثنيًا على جهود اجلميع واستمع خال 

التي  املقترحات  إلى بعض  اجتماعه بهم 

التعليمية  العملية  تيسير  ش��أن��ه��ا  م��ن 

والتدريبية والنهوض بها.

وق���د راف���ق م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة خال 

لشؤون  العام  املدير  نائب  من  كل  اجلولة 

، ونائب املدير  التدريب م.طارق العميري 

العام للشؤون اإلدارية واملالية م. حجرف 

احلجرف ، ومدير مكتب العاقات العامة 

إدارة  ، ومدير  العازمي  أ.فاطمة  واإلع��ام 

اخلدمات العامة م.فنيس العجمي ومدير 

والصيانة  ال��ه��ن��دس��ي��ة  اإلن���ش���اءات  إدارة 

م.فريد العوضي.
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التقويم الدراسي لكليات »التطبيقي«
الفصل الدراسي األول 2018 - 2019 )فصل الخريف( 
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الفصل الدراسي الثاني  2018 - 2019 )فصل الربيع( 
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التقويم الدراسي لكليات »التطبيقي«
الفصل الدراسي الصيفي 2018 - 2019 

10
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التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام 
التدريبي 2018 - 2019

الفصل التدريبي األول 2018 - 2019

11
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التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام 
التدريبي 2018 - 2019

الفصل التدريبي الثاني 2018 - 2019

12
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التقويم التدريبي لمعاهد التدريب للعام 
التدريبي 2018 - 2019

فترة التدريب الميداني والعطلة الصيفية 2018 - 2019

13
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االجتماعية  ال���ش���ؤون  وزي����رة  أص����درت 
ب��إش��ه��ار اجلمعية  وزاري������ا  ق�����رارا  وال��ع��م��ل 
تسجيل  مت  التعليم.وقد  جل��ودة  الكويتية 
الكويتية  "اجلمعية  اس��م  حت��ت  اجلمعية 
جل���ودة ال��ت��ع��ل��ي��م"، وت��ه��دف اجل��م��ع��ي��ة إلى 
املساهمة في نشر الوعي بني أفراد املجتمع 
الصحيح  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ح��ص��ي��ل  أله��م��ي��ة 
ف���ي سلوكيات  ال��ت��غ��ي��ي��ر  أمن����اط  وم��راق��ب��ة 
منهم  لتجعل  امل��ج��ت��م��ع  ألف����راد  ال��ت��ع��ل��ي��م 
سوق  متطلبات  تلبية  على  ق��ادري��ن  أف���رادًا 
الدولة،  ملؤسسات  احلقيقي  والبناء  العمل 
وم��ك��اف��ح��ة ال���ش���ه���ادات ال��وه��م��ي��ة وامل�����زورة 
واملغشوشة  الوهمية  األب��ح��اث  ومكافحة 
واملسروقة وجميع املمارسات التي من شأنها 
اإلضرار بضبط جودة التعليم... وللتعرف 
على اجلمعية عن قرب كان لنا هذا اللقاء 
هاشم  األس��ت��اذ  للجمعية  ال��س��ر  أم��ني  م��ع 

الرفاعي.. فإلى تفاصيل اللقاء....
أهداف اجلمعية

وتأسيس  إش���ه���ار  مت  ع���ام  أي  ف���ي   <
وما  التعليم  جلودة  الكويتية  اجلمعية 

عدد أعضائها؟
- في األول من ديسمبر من عام 2016 

وعدد أعضائها 53 عضوًا.

اجلمعية  إنشاء  من  الهدف  هو  ما   <
ومتى ولدت فكرة إنشائها؟

-  أهداف اجلمعية:
الوعي  نشر  في  اجلمعية  •  مساهمة 
التحصيل  أله��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  أف�����راد  ب���ني 
التغير  أمن��اط  ومراقبة  الصحيح،  العلمي 
املجتمع  ال��ت��ع��ل��ي��م ألف�����راد  ف���ي س��ل��وك��ي��ات 
تلبية  على  ق��ادري��ن  أف����رادًا  منهم  لتجعل 
احلقيقي  وال��ب��ن��اء  العمل  س��وق  متطلبات 

ملؤسسات الدولة.
واملزورة  الوهمية  الشهادات  •  مكافحة 
واملغشوشة  الوهمية  األب��ح��اث  ومكافحة 
التي من شأنها  املمارسات  واملسروقة وكافة 

اإلضرار بضبط جودة التعليم.
وصياغة  احللول  وض��ع  في  املشاركة   •
ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا أن تضمن  ال��ت��ش��ري��ع��ات 

وحتافظ على جودة التعليم.
من  اجلمعية  إن��ش��اء  فكرة  ول��دت   وقد 
الشهادات  حملاربة  الوطنية  "احلملة  رح��م 
ال��وه��م��ي��ة وامل��������زورة" ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت عام 

.2014

مجلس اإلدارة
> م��ن أول م��ن ت��ول��ى رئ��اس��ة مجلس 
مجلس  تشكيل  هو  وم��ا  اجلمعية  إدارة 

إدارتها احلالي؟

أكد أنها تقدمت مبقترح قانون لكل من احلكومة واملجلس 
بشأن "حصر استخدام الشهادات غير املعادلة"

أقمنا العديد من الندوات التي عززت دور اجلمعية في القطاع األكادميي

العدد األول -سبتمبر   2018



- رئيس مجلس اإلدارة احلالي السيد.
بدر خالد البحر هو أول من تولى الرئاسة 

على  هو  اإلدارة  مجلس  تشكيل  وبقية 
النحو التالي:

 أ. د. علي الطراح - نائب الرئيس
أ. هاشم الرفاعي – أمني السر 

أ. بشار العثمان - أمني الصندوق
د. خالد الفاضل -       عضوًا

د. أنوار اإلبراهيم-     عضوًا
م. رعد الصالح-        عضوًا

د. علي بومجداد-       عضوًا
أ. د. أحمد العوضي-   عضوًا

 
إجنازات

العلمية  أب���رز  اإلجن����ازات  م��ا ه��ي   <
ج��ودة  إث����راء  ف��ي  للجمعية  العملية  و 
نشأتها  منذ  الكويت  دول��ة  في  التعليم 

وحتى اآلن؟

- لقد ساهمت اجلمعية في نقلة نوعية 
خطورة  من  وحتذيره  للمجتمع،  وتوعوية 
واألبحاث  وامل������زورة،  ال��وه��م��ي��ة  ال��ش��ه��ادات 
األجيال،  مستقبل  على  وأث��ره��ا  املسروقة، 
وعلى التنمية املستدامة، وتقدمت مبشروع 
لكل من احلكومة ومجلس  قانون  ومقترح 
األمة بشأن "حصر استخدام الشهادات غير 

املعادلة".
 كما مارست اجلمعية نشاطها وأقامت 
إنشائها  التي  الندوات حتى وهي في طور 
األكادميي،  القطاع  دور اجلمعية في  عززت 

وفي املجتمع بشكل عام وهي:
الوهمية  ال��ش��ه��ادات  خ��ط��ورة  ن���دوة:   •

واملزورة
االختبارات،  ت��س��رب  ك���ارث���ة  ن�����دوة:   •
التواصل  ع��ب��ر وس��ائ��ل  وال��غ��ش اجل��م��اع��ي 

االجتماعي.
• ندوة: التعليم بني اإلهمال والفساد.

• ندوة: الغش في الثانوية العامة.
• ندوة: التعليم إلى أين.

املهتمني  م��ع  اجلمعية  ت��واص��ل��ت  وق���د 
كما  األخ����رى،  ال��ع��ام  النفع  جمعيات  وم��ع 
قامت اجلمعية بلقاء املسؤولني في الدولة 

بدءًا من:
• سمو رئيس مجلس الوزراء  

العالي  التعليم  وزي��ر  التربية  وزي��ر   •
األسبق، ووكيل وزارة التعليم العالي.

• األمني العام للجامعات اخلاصة.
• رئيس ديوان اخلدمة املدنية

لالعتماد  ال��وط��ن��ي  اجل��ه��از  رئ��ي��س   •
األكادميي وضمان جودة التعليم

ملكافحة  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي���س   •
الفساد. 

للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر   •
التطبيقي والتدريب.

اللقاءات  بتلك  اجلمعية  رسخت  وق��د 
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م��ك��ان��ة اجل��م��ع��ي��ة، وع��الق��ت��ه��ا م��ع القطاع 
عام  نفع  كمؤسسة  ال��دول��ة  ف��ي  احل��ك��وم��ي 
املدني،  املجتمع  مؤسسات  ب��ني  م��ن  فاعلة 
وش��ارك��ت ت��ل��ك امل��ؤس��س��ات ن��ظ��رة اجلمعية 
فيما يعتري قطاع التعليم من ظواهر ومن 

مثالب سلبية وطرق معاجلتها.

عالقات تعليمية
اجل���م���ع���ي���ة  ع�����الق�����ة  ع������ن  م���������اذا   <

باملؤسسات التعليمية في الكويت؟
وب��األخ��ص على  رك��زت اجلمعية  - لقد 
التعليم، وقد قامت اجلمعية باتخاذ  قطاع 
قرارات مهمة خاصة فيما يتعلق بالضغط 
الشهادات  ح��م��ل��ة  م���ن  ع����دد  الس��ت��ئ��ص��ال 
يعد  م��ا  وه��و  عملهم،  م��راك��ز  م��ن  الوهمية 
هذا  أه���داف اجلمعية،  ف��ي حتقيق  جن��اح��ًا 
باإلضافة إلى حتريك اجلمعية للعديد من 
الشهادات  حملة  حملاربة  باحملاكم  القضايا 
ال��وه��م��ي��ة وامل�������زورة، وك���ذل���ك ف��ي��م��ا يتعلق 
بالغات  تقدمي  إلى  وص��وال  الغش  مبحاربة 

للنيابة العامة.
إجراءات  بتعزيز  اجلمعية  وقامت  كما 
اجل�����ودة وت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م من 
التعليم  ب��ق��ط��اع  امل���س���ؤول���ني  ل��ق��اء  خ����الل 
الصحافية  والتصريحات  البيانات  وإص��دار 
على  للمساعدة  التلفزيونية   وال��ل��ق��اءات 

تكوين الرأي العام الواعي ملخاطر الشهادات 
الوهمية واملزورة وتردي التعليم، والتطلعات 
في طرق حلها، وهو ما جنحت فيه اجلمعية 

بالفعل.

عالقات اجلمعية 
> ماذا عن العالقة مع وزارة التربية 
اجلهات  وكذلك  العالي  التعليم  ووزارة 

الرقابية في الدولة؟
- اجل��م��ع��ي��ة ت��ق��ف ف���ي ع��الق��ت��ه��ا على 
الدولة  واح��دة من جميع مؤسسات  مسافة 
مبا فيها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، 
حيث ترتكز العالقة أوال على مد يد العون 
للمساعدة على حتقيق أهداف جودة العليم، 
في الوقت نفسه تبدي اجلمعية مالحظاتها 
على أداء كل من وزارة التربية، ووزارة التعليم 
العالي واملؤسسات التابعة لها، كما ال تتواني 
اجلمعية عن توجيه االنتقاد إذا ما الحظت 
عدم جتاوب أي من تلك املؤسسات لدعوات 

اإلصالح.
واض��ح جدا في  رأي اجلمعية  كان  لقد 
وزارة التربية  والتعليم العالي من خالل ما 
تصدر الساحة من قضايا متثل فشال ذريعًا 
دع��ا اجلمعية  ما  وه��و  املهم،  املرفأ  ه��ذا  في 
الهيكلة، فكل  إع��ادة  تؤكد على ض��رورة  ألن 
لسنوات  حمل��ارب��ت��ه  ون��دع��و  كنا  نخشاه،  م��ا 

أصبحت  عندما  أكبر  بشكل  تبلور  قد  عدة  
املعنية  ال��رس��م��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
ب��وض��ع��ه��ا وت��ش��ك��ي��ل��ه��ا احلالي  ق�����ادرة  غ��ي��ر 
أزمات  من  التعليم  به  مير  ما  مواكبة  على 
املزورة  الشهادات  فضيحة  نهايتها  فكانت 
التي صدرت عن وزارة التعليم العالي، وهو 
تتضافر  أن  يستدعي  إن��ذار  مبثابة  يعد  ما 
في  وج��ذري��ة  شاملة  هيكلة  إلع��ادة  اجلهود 

اجلسد التعليمي.
لقد استشعرت اجلمعية الكويتية جلودة 
سنوات  ع��دة  منذ  املشكلة  حجم  التعليم 
استخدام  حظر  ق��ان��ون  مب��ش��روع  فتقدمت 
الشهادات غير املعادلة، للحكومة واملجلس، 
على  القضاء  يكفل  تشريعي  ف��راغ  لتغطية 
آفة الشهادات الوهمية واملزورة، ولكنه لم ير 
النور بالرغم من دعم احلكومة ممثال بسمو 

الرئيس وبعض أعضاء مجلس األمة.

اجلهات  م��ع  العالقة  ع��ن  >..  وم���اذا 
الرقابية في الدولة؟

ت��ع��اون ف��ي إط��ار مشترك بني  -  هناك 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد »نزاهة« وبني 
وقد مت  التعليم،  الكويتية جلودة  اجلمعية 
النمش  الرحمن  املستشار عبد  لقاء سعادة 
ونائبه املستشار رياض الهاجري، ومت بحث 
املشروع املشترك بني الهيئة واجلمعية لوضع 
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خطة عمل لتحديد األولويات التي ستسهم 
التعليم من  في قطاع  الفساد  مكافحة  في 
اآلليات  وترتيب  التشريعات،  صياغة  خالل 
ت��ن��ف��ي��ذ إج�������راءات سريعة  ال��ت��ي س��ت��س��ه��ل 
التي  ال��ث��غ��رات  بسد  كفيلة  ت��ك��ون  وناجحة 

تعرقل عملية إصالح التعليم.
العامة  الهيئة  فإن  العمل  خطط  ومن 
تأسيس  ب��ص��دد  "ن���زاه���ة"  ال��ف��س��اد  ملكافحة 
أسس  لتضع  اجلمعية  م��ع  مشتركة  جلنة 
ملكافحة  العامة  الهيئة  مشروع  على  العمل 
ينم عن  ما  وهم  بالتعليم،  الفساد اخلاص 
االهتمام البالغ الذي تبديه "نزاهة" لقطاع 
بناء  ف��ي  األه��م  اللبنة  يعد  ال��ذي  التعليم 
التنمية  لتطور  األساسي  والركن  املجتمع 
نعول  أن  ال ميكن  إذ  دول��ة،  أي  اقتصاد  في 
تنل  لم  ما  األوط��ان  بناء  في  األجيال  على 
من  اخل��ال��ي  الصحيح  العلم  م��رات��ب  أعلى 
الشوائب، إذ ال يصح أن يكون للفساد مكان 
يؤدي النقالب  ألنه  التعليمية  العملية  في 
الفرص،  ت��ك��اف��ؤ  م��ب��دأ  وان���ع���دام  امل���وازي���ن 
وسيطرة غير األكفاء على مفاصل التنمية 

مما يعني انهيار الدولة ومؤسساتها.

أبرز القضايا
تولتها  التي  القضايا  أب��رز  هي  ما   <

اجلمعية للنهوض بالتعليم في البالد؟
- وم���ن ب���ني أه���م ال��ق��ض��اي��ا ج��ن��ب��ا إلى 
محاربة الشهادات الوهمية واملزورة ومحاربة 
األبحاث  وم���ح���ارب���ة  األك����ادمي����ي  ال���ف���س���اد 
التعليمية،  بالعملية  والنهوض  املسروقة 
من  واح���د  لتحقيق  تسعى  اجلمعية  ف���إن 
ب��ني أه���م م���واد ال��ق��ان��ون ال��ت��ي ت��ق��دم��ت له 
إن���ش���اء هيئة  ل��ل��ح��ك��وم��ة وامل���ج���ل���س وه����و 
االعتماد والتفتيش األكادميي التي ستكون 
التعليم  قطاع  منه  يعاني  ملا  األمثل  احل��ل 
العالي في دولة الكويت بعد أن أثبتت وزارة 
التعليم العالي فشلها، وعدم مقدرتها على 
إدارة هذا املرفأ احلساس في مسيرة التنمية 

الهيئة صمام األمان  البشرية، بحيث تكون 
باملؤهالت  ال��ع��ب��ث  أش���ك���ال  م���ن  ش��ك��ل  ألي 
إنشاؤها سوى  والتي ال يتطلب  األكادميية، 
حتويل اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي، 
وض��م��ان ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م إل���ى ه��ي��ئ��ة يضم 
في  املوجود  الشهادات  معادلة  قطاع  إليها 
الهيئة  العالي، لتختص هذه  التعليم  وزارة 
قوائم  اعتماد  شؤون  في  املتكاملة  املستقلة 
اجلامعات والشهادات العلمية وحتت سقف 
واحد، باإلضافة إلى كل ما له عالقة بجودة 
التعليم العالي كاألبحاث العلمية أو شهادات 

مزاولة املهنة وغيرها. 

طموحات وآمال
والطموحات  اخل��ط��ط  ع��ن  م���اذا   <

املستقبلية للجمعية؟
- إن كل ما حتدثنا به خالل اللقاء يعد 
طموحا حاليا ومستقبليا فيما يتعلق بإقرار  
مشاريع القوانني املقدمة، وحتقيق أهداف 
وباألخص  ال��دول��ة،  م��ع  املشتركة  اللجان 
اجتثاث ظاهرة الشهادات الوهمية واملزورة 
ومحاربة حملتها وما تسبب فيه ومحاربة 
ظواهر الغش واألبحاث املسروقة، وتوعية 
واملجتمع  املتخصص  األكادميي  املجتمع 

بشكل عام.
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د. حسين المكيمي: نتعاون مع 
الجميع لخروج العرس الديمقراطي 

بشكل يليق بمكانة الهيئة

حّذر من أي خروج عن املألوف وااللتزام باللوائح الطالبية والتحلي بالروح الوطنية

جترى انتخابات االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة للعام 
الدراسي والتدريبي 2019-2018  يوم االثنني املوافق 15 أكتوبر 
املقبل، على أن يكون موعد انعقاد اجلمعية العمومية يوم السبت 

املوافق 13 أكتوبر.
وأكد عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.حسني زايد راشد املكيمي اكتمال جميع االستعدادات 
إلجراء االنتخابات الطالبية في املوعد احملدد، مشيرًا إلى أن فتح 
باب الترشح لالنتخابات أمام القوائم الطالبية والطلبة سيكون 
م��راق��ب جلنة االنتخابات  أن��ه م��ن ح��ق  أك��ت��وب��ر، مضيفا   5 ف��ي  
من  الطالبية  الهوية  بخالف  الشخصية  إثبات  طلب  الطالبية 

الطالب املصوت في االنتخابات ك� "البطاقة املدنية".

وأشار إلى أّن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت يتجاوز 
خالل  تدرس  الهيئة  إدارة  أّن  إلى  الفتًا  وطالبة،  طالب  ألف   35
اجتماعها األسبوع املقبل إجراء بعض التعديالت للسماح لطلبة 
الطالبية، موضحًا  االنتخابات  في  بالتصويت  واملعاهد  ال��دورات 
كهيئة  التطبيقي  ملؤسسة  ينتمي  أن جند طالبًا  الصعب  أنه من 
دورات  في  أّن��ه  ملجرد  التصويت  له  يحق  وال  وتعليمية،  أكادميية 
إلى  للوصول  املقبل،  اجتماعنا  في  سنناقشه  ما  وه��ذا  تدريبية، 

القرار املناسب، لدمج هذه الفئة إلى إحدى اللجان االنتخابية
الطالبية  الهوية  اس��ت��خ��راج  ض���رورة  على  املكيمي  د.  وش��دد 
جلميع الطلبة املقيدين في الفصل الدراسي األول، الفتًا إلى أنه 
البد من وجود الهوية الطالبية مع الطالب أثناء عملية االقتراع، 
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بالتصويت  طالب  ألي  يسمح  لن  بأنه  م��ؤك��دًا 
بصورة من اجلدول الدراسي للطالب.

في  مستمرة  العمادة  ب��أّن  املكيمي  د.  وب��ني 
استخراج الهويات الطالبية حتى يوم 13 أكتوبر، 
ولن يسمح باستخراج أيًا منها بعد هذا التاريخ، 
محذرًا من أي خروج عن املألوف خالل العرس 
الدميقراطي، مشيرًا إلى أّن الالئحة الطالبية 
ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال 
ال متد بالعملية التعليمية واألكادميية بصلة، 
أو  الفوضى،  ن��وع من  أي  إح��داث  أو من شأنها 
أّنه  مؤكدًا  الدميقراطي،  العرس  صفو  تعكير 
لن يتهاون في تطبيق اللوائح والنظم على كل 
أو  قبلية  إع��الن��ات  أي  بنشر  عالقته  يثبت  من 
الشؤون  أّن عمادة  إلى  أو طائفية، الفتًا  فئوية 
الطالبية اتخذت إجراءات ستحيل من خاللها 
لتوقيع  للتحقيق  الفعل  بهذا  يقوم  طالب  أي 

العقوبات الرادعة.
العمادة قامت من  أن  إلى  وأشار  د.املكيمي 
بحق  الطالبية  العقوبات  بعض  بتوقيع  قبل 
بعض الطلبة الذين قاموا ببعض األعمال التي 
املاضي،  العام  االنتخابية  بالعملية  تضر  كادت 
إلى  باإلضافة  الطلبة،  أحد  فصل  إلى  أدى  ما 
توقيع عدد من العقوبات األخرى على الطلبة 
التحلي  الطلبة ضرورة  متمنيًا من  املخالفني، 
بالروح الوطنية، وعدم نشر أي تعليق أو الفتات 
قبلية أو فئوية أو حزبية، مشيرًا إلى أن عمادة 
الكليات  إدارة  م��ع  اتفقت  الطالبية  ال��ش��ؤون 
لتعليق  املخصصة  األماكن  بتحديد  واملعاهد 
بالقوائم  اخل��اص��ة  وال��ب��وروش��رات  ال��ب��وس��ت��رات 
لها مكان  يكون  قائمة  كل  أّن  الطالبية، بحيث 
ال��ب��وس��ت��رات مبقاسات محددة  وت��ك��ون  م��ح��دد، 
أي���ض���ًا، وذل����ك ل��ع��دم ت��ش��وي��ه أس����وار وحوائط 

وجدران املباني.
تام بني  تعاون  املكيمي على وج��ود  د.  وأك��د 
املختلفة  الدولة  وجهات  ووزارات  الهيئة،  إدارة 
وذلك  وال��ب��ل��دي��ة،  وال��ص��ح��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ومنهم 
لتنظيم العرس الدميقراطي واخلروج باملظهر 
والطلبة،  األك��ادمي��ي��ة  ب��امل��ؤس��س��ة  يليق  ال���ذي 
الهيئة  أبناء  جلميع  والنجاح  التوفيق  متمنيًا 

من الطالب والطالبات.

الدولة  وج��ه��ات  الهيئة  ب��ن  ت��ام  ت��ع��اون   -
لتنظيم اليوم االنتخابي على أكمل وجه

- أكثر من 35 ألف طالب وطالبة لهم حق 
التصويت

- أكد أن من حق مراقب اللجنة   االنتخابية 
الهوية  ب��خ��الف  الشخصية  إث��ب��ات  طلب 

الطالبية للتحقق من الطالب

لتعليق  ق��ائ��م��ة  ل��ك��ل  مخصصة  أم��اك��ن   -
البوسترات االنتخابية ومبقاسات معينة 
الكليات  وأس�����وار  ج����دران  ت��ش��وي��ه  ل��ع��دم 

واملعاهد
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أقام املعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حفاًل مبناسبة 
التدريبي  للعام  األول  التدريبي  الفصل  بدء 
مدير  نائب  وحضور  برعاية   2018-2019
عام الهيئة لشؤون التدريب م.طارق العميري 

وع���دد م��ن ال��ق��ي��ادي��ن ومم��ث��ل��ي ج��ه��ات سوق 
احلكومي  ب��ال��ق��ط��اع��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ع��م��ل 
تربطها  ال��ت��ي  النفطي  وال��ق��ط��اع  واخل����اص 
ب��امل��ع��ه��د ع��الق��ات وث��ي��ق��ة ت��ه��دف ال���ى تعزيز 
التدريب،  م��ج��ال  ف���ي  وال���ش���راك���ة  ال���ت���ع���اون 

واإلدارية  التدريبية  الهيئة  أعضاء  وبحضور 
وجميع العاملن باملعهد، وذلك مبقر املعهد 

بالشويخ.
قال راعي احلفل نائب املدير العام لشؤون 
ان احلفل  العميري  املهندس طارق  التدريب 

“العالي للطاقة بالتطبيقي” يحتفل 
ببدء الفصل األول للعام التدريبي 

الجديد 2019-2018
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يأتي جريًا على العادة السنوية التي يحرص 
عليها املعهد العالي للطاقة، أحد أهم املعاهد 
العام  بداية  التدريب، في  املوجودة في قطاع 
التدريبي اجلديد، مثنيًا على دور املعهد في 
إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومدربة للعمل في 
القطاع احلكومي واخلاص والنفطي، متمنيًا 

التوفيق جلميع املعاهد التابعة للهيئة.
من جانبه عبر مدير املعهد العالي للطاقة 
بداية  ف��ي  ل��ه  كلمة  ف��ي  ال��دع��ي��ج  أس��ام��ة  م. 
احلفل بكافة احلضور من ضيوف املعهد من 
جهات سوق العمل املختلفة وجميع العاملن 
واإلدارية،  التدريبية  الهيئة  وأعضاء  باملعهد 
مهنئا متدربي املعهد ببدء الفصل التدريبي 
للجميع  متمنيا   ،2018-2019 للعام  األول 
فصال تدريبيا موفقا وناجحا يستطيعون من 
بقوة  واإلسهام  املشاركة  كل في مكانه  خالله 

في دفع عجلة التنمية والتطوير في البالد.
وق����ام م. ال��دع��ي��ج ب��ت��وج��ي��ه ال��ش��ك��ر الى 
ال��ه��ي��ئ��ة د. ع��ل��ي امل��ض��ف لدعمه  م��دي��ر ع���ام 
للطاقة  العالي  للمعهد  وامل��ت��واص��ل  ال��دائ��م 
ل��ش��ؤون التدريب  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وك��ذل��ك نائب 
العام  املدير  ونائب  العميري  ط��ارق  املهندس 
للشؤون اإلدارية واملالية م.حجرف احلجرف 
بالهيئة  اإلدارات  وم��دراء  العام  املدير  ون��واب 
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املعهد  إجناح مسيرة  في  املخلصة  جلهودهم 
واإلسهام في حتقيق أهدافه خلدمة الوطن، 
النجاح  شركاء  الى  التقدير  خالص  موجهًا 
ج��ه��ات سوق  م��ن  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��ال��ي  للمعهد 
وزارة  وجه اخلصوص  وعلى  املختلفة  العمل 
وشركة  ال���زور  شمال  وش��رك��ة  وامل���اء  الكهرباء 
بوبيان  وب��ن��ك  ل��ل��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات،  اي��ك��وي��ت 
ل��رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة ل��ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 

يقيمها املعهد.
حترص  املعهد  إدارة  ان  الدعيج  م.  وأك��د 
دائمًا على تذليل كافة الصعاب أمام منتسبيه 
ج��م��ي��ع مؤسسات  م���ع  ال���دائ���م  وال��ت��ن��س��ي��ق 
جديدة  عمل  أس��واق  لفتح  املختلفة  ال��دول��ة 
واحلكومي  واخل���اص  النفطي  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
الس��ت��ق��ط��اب خ��ري��ج��ي امل��ع��ه��د ف���ي مختلف 
مشوار  استكمال  يتم  أن  آم��اًل  تخصصاتهم، 
ب��دأه األخ���وة األف��اض��ل مدراء  ال��ذي  النجاح 

املعهد السابقن.
وعقب ذلك قام نائب املدير العام لشؤون 

املعهد  وم��دي��ر  العميري  ط���ارق  م.  ال��ت��دري��ب 
بتكرمي  ال��دع��ي��ج  أس��ام��ة  م.  للطاقة  ال��ع��ال��ي 
العاملن  وبعض  العمل  سوق  جهات  ممثلي 

باملعهد وبعض مديري اإلدارات بالهيئة ممن 
أسهموا في تطوير العمل باملعهد ومساعدته 

على القيام بدوره على الوجه األكمل.
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ش���رع���ت األب�������واب ، وازدان��������ت ال���ق���اع���ات ، 
بالعلم  الفكر  إن��اء  لملء   ، العقول  واستعدت 
والعمل ، وعاد الطلبة جميعهم لينهلوا العلم 
النافع من أساتذتهم ، ليتسلحوا بالعلم النافع 

في مجابهة الحياة ، لخدمة وطنهم ودينهم .
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ب��دأت 
الستقبال  م��ب��ك��رًا  اس��ت��ع��دادات��ه��ا  وال���ت���دري���ب 
فترة  منذ  الجديد  والتدريبي  ال��دراس��ي  العام 
ونوابه  العام  المدير  تفقد  خ��ال  من  طويلة، 
والوقوف  المعنية  اإلدارات  وم��دي��ري  ال��ك��رام 
وتذليل  والمعاهد  الكليات  اس��ت��ع��دادات  على 
العملية  سير  تعوق  قد  التي  الصعوبات  كافة 
التعليمية بكل أريحية ودون اي مشاكل ألبنائنا 
وراء  كان  فقد  والمتدربين،  والطالبات  الطلبة 
كبيرًا ألناس  وعمًا   ، كبيرًا  الشكل جهدًا  هذا 
المسيرة  م��واص��ل��ة  أج���ل  م���ن   ، ب��ج��د  ع��م��ل��وا 

التعليمية في الهيئة .
وب���ع���د ك����ل م����ا ل��م��س��ن��اه وش����اه����دن����اه من 
استعدادات ضخمة ، وتجهيزات جمة ، والتي إن 
دلت على شيء فتدل على مدى اهتمام القيادة 
األكاديمي  الصرح  بهذا  الباد  في  السياسية 
الباد  ت��خ��دم  أج��ي��ااًل  ي��خ��رج  وال���ذي   ، الكبير 
وتدفع عجلة التنمية بها ، وهذا االهتمام ليس 
بشيء جديد ، وأمر حديث ، فلقد تعودنا عليه 
منذ قديم األزل ، ورأيناه منذ بدايات الصحوة 

التعليمية في الباد .
ومادام االهتمام بالتعليم في الباد قد وصل 
أوجه فإن الطلبة مطالبون ببذل أقصى مجهود 
لديهم لينهلوا من نبع العلوم المختلفة بنهم، 
وشغف كيما يصلوا إلى مآربهم ، ويتمكنوا من 
التي  مسيرتهم  وي��واص��ل��وا   ، ب��اده��م  خ��دم��ة 

نتمناها لهم ، ويتمنونها ألنفسهم .
فبالعلم تبنى األوطان ، وتتقدم الحضارات، 
تقول   ، ال��ب��اد  ف��ي  التنمية  ع��ج��ل��ة  وت��ن��ط��ل��ق 
الحكمة المأثورة »سلح عقلك بالعلم خير من 
أن تزين جسدك بالجواهر« ، ففي العلم فوائد 

جمة ال تحصى ، وال تعد .
ولذا فإن نصيحتنا ألبنائنا المستجدين في 
عامهم الدراسي األول بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب هي أن يتسلحوا باألخاق 
يعملوا  وأن   ، بالعلم  يتسلحوا  وأن   ، الحميدة 
تحقيق  على  لهم  األول  ال��ي��وم  منذ  جاهدين 
 ، العلم  طلب  ف��ي  يتكاسلوا  وأال   ، مساعيهم 
فاألخاق   ، الغد  إلى  اليوم  عمل  يؤجلوا  وأال 
، والعلم يكسو  الحميدة تكسبهم هيبة ووق��ارًا 
يجعلهم  واالجتهاد  والجد   ، بالنور  وجوههم 
يدركون ما يتمنون ...كل عام وأنتم بخير ، وعام 

دراسي سعيد –بإذن الله- .

للعلم فوائد كبرى

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

العدد األول -سبتمبر   2018
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 على المجتمع اإليمان بأن وجود 
الفني الماهر بنفس أهمية الطبيب 

والمهندس

24

أكد أن هناك تعاونًا تامًا ووثيقًا بني 
للنهوض  الهيئة  قطاعات  جميع 

بالعملية التعليمية والتدريبية

1992م. بالتـعاون مـــع املؤســــسة األملانية  للتعاون  الفـني  GTZ ، والتي  أنشــــئ املعهـــــــد الصنـــــاعي -  صباح السالم في عـــــــــام 
تصـنف كأحـد املؤسـسات التعليمية املـميزة عامليا  ، وذلك إلعداد  فنـــيني  مميزين  لسوق  العمل  في  جميـــع التخصـصات الفنـية، 
مت  وقد  القطـاعـات  الصناعية،  مختلف  في  البشــرية  القـــوى  تنـمية  في  واملســــاهمة  التخصــصات  لتلك  البـــالد  حاجة  ولسـد 
جتهـــــــيز املعهد حني نشـــــأته مبعدات أملانية حديثة ومتميزة، ويضاف إلـــى ذلك املناهج األملانية املترجمة جلميع التخصصـــات 
الفنية املعد تدريسها في املعهد بالتعاون مع نخبة من املهندسني العاملني في قطاع التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
في السطور التالية يتحدث مدير املعهد الصناعي - صباح السالم املهندس محمد الطويل عن التخصصات والبرامج املوجودة 
باملعهد ومدخالت املعهد والتعاون مع سوق العمل باالضافة الى اجلديد عن االعتماد االكادميي للبرامج التي يقدمها وغيرها من 

املوضوعات الهامة باملعهد.

م. محمد الطويل :
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األقـــســـام والــتــخــصــصــات املـــوجـــودة 
باملعهد

- ي��ض��م امل��ع��ه��د ع����ددًا م��ن األق���س���ام هي 
واإللكترونيات  وال��ك��ه��رب��اء  ال��س��ي��ارات  ق��س��م 
املواد  وقسم  امل��ع��ادن  وميكانيكا  واإلن��ش��اءات 
عددًا  تضم  األق��س��ام  ه��ذه  وجميع   ، ال��ع��ام��ة 
من التخصصات املختلفة التي تقوم بتوفير 
احتياجات سوق العمل الذي نعمل معه وفق 
والتنسيق  ال��ت��ع��اون  م��ن  متكاملة  منظومة 
التخصصات  ت��ط��وي��ر  أو  اس��ت��ح��داث  لبحث 

حسب حاجة جهات سوق العمل املختلفة.
املوجودة  لألقسام  استعراض  يلي  وفيما 

باملعهد والتخصصات التي تضمها:

> قسم السيارات
)3( تخصصات ملا دون الثانوية

- ميكانيكا سيارات
- كهرباء سيارات

- سمكرة السيارات
الثانوية  على  للحاصلني  برنامج   )1(

العامة أو الثانوية الصناعية
- فاحص مركبات

> قسم اإلنشاءات
- النجارة والديكور

> ميكانيكا املعادن
- ميكانيكا عامة

- حلام
- خراطة وآالت تشغيل

> قسم الكهرباء
- متديدات كهربائية

- كهرباء قوى
- تبريد وتكييف

> قسم اإللكترونيات
- راديو وتلفزيون

- أجهزة قياس وحتكم آلي

> قسم املواد العامة
يشملها  التي  العامة  امل���واد  خ��ال  وم��ن 
للمتدرب  التخرج  متطلبات  تكتمل  القسم 
باملعهد الصناعي، واملواد التي يدرسها متدربو 

القسم هي:
 - العربية  اللغة   - اإلسامية  الثقافة   -
التربية   - وال��والء  القيم   - اللغة اإلجنليزية 
 - الرياضيات   - الصناعية  اإلدارة   - البدنية 

الكيمياء - الفيزياء.

أعداد الطلبة
املنتسبني  وامل���ت���درب���ني  ال��ط��ل��ب��ة  أع�����داد 
للمعهد الصناعي - صباح السالم هذا العام 
يشكلون عددًا غير مسبوق فهذا العام يعتبر 
عامًا نوعيًا بالنسبة لألعداد، فالقبول وصل 
600 طالب  إل��ى   580 إل��ى  في الصف األول 
علم بأن الطاقة االستيعابية للمعهد تتراوح 
بني 350 إلى 400 ولكن نتيجة توافر اجلهود 
والتعاون التام بني جميع العاملني باملعهد ، 
هذه  استيعاب  مت  ال��ت��دري��ب  هيئة  وأع��ض��اء 

األعداد.

مدخالت املعهد

األفكار  غ��رس  على  املعهد  ف��ي  نعمل   -

البناءة في نفوس مدخات املعهد من الطلبة 

واملعارف  اخل���ب���رات  وإك��س��اب��ه��م  وامل���ت���درب���ني 

في  وتسهم  معارفهم  تصقل  ال��ت��ي  ال��ازم��ة 

اتساع مداركهم، ولكن يجب أواًل على أبنائنا 

أج��ر من  الله ال يضيع  ب��أن  الطلبة اإلمي��ان 

طوال  واجتهادهم  جدهم  وأن  عمًا  أحسن 

بالنجاح  عليهم  سينعكس  ال���دراس���ة  ف��ت��رة 

إلى  بدفعه  احلبيب  وطنهم  وعلى  والتفوق 

األمام ورفع رايته خفاقة عالية.

نظرة املجتمع ودور الدولة

- األس���رة ه��ي األس���اس ف��ي التربية وفي 

وعلى  الطلبة  ألب��ن��ائ��ن��ا  السليمة  التنشئة 

كافة أفرادها  اإلميان بأن وجود الفني املاهر 

ال��درج��ة من  ن��ف��س  ع��ل��ى  املتمكن  وال��ص��ان��ع 

األهمية من وجود الطبيب واملهندس ، وعلى 

أصحاب  اكتشاف  على  العمل  كذلك  الدولة 

املتميزين  ومن  الطلبة  من  اخلاصة  املهارات 

كامل  بشكل  ودعمهم  التدريبية  املعاهد  في 

فترة  ط���وال  لهم  املناسبة  احل��واف��ز  وت��وف��ي��ر 
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جديدة  تخصصات   3 استحداث  نــدرس 
ملرحلة الدبلوم ما بعد الثانوية

منظومة  وفــــق  الــعــمــل  ســــوق  مـــع  نــعــمــل 
لبحث  والتنسيق  الــتــعــاون  مــن  متكاملة 

استحداث أو تطوير التخصصات
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دراس��ت��ه��م وب��ع��د ت��خ��رج��ه��م ل��ل��م��ض��ي قدما 
ذلك  ألن  وق��درات��ه��م  إمكاناتهم  تطوير  ف��ي 
سينعكس ليس على الفرد املؤهل فقط ولكن 

على الوطن بأكمله.  

اســــتــــحــــداث تـــخـــصـــصـــات وأقــــســــام 
جديدة باملعهد

إدارة  مسؤولية  بتولي  شرفنا  أن  منذ   -
وبالتعاون  السالم  صباح   - الصناعي  املعهد 
م���ع م��س��اع��د م��دي��ر امل��ع��ه��د امل��ه��ن��دس سالم 
الداوود لدينا خطط لتطوير مرحلة الدبلوم 
في  وفرة  هناك  وأن  الثانوية، خاصة  بعد  ما 
خريجي )املتوسط(، وبعد التنسيق والنقاش 
أن  وجدنا  العمل،  س��وق  جهات  من  ع��دد  مع 
املخرجات،  ه��ذه  مثل  ل��وج��ود  ح��اج��ة  ه��ن��اك 
النقاشات  بعض  هناك  احلالية  الفترة  وفي 
ت��خ��ص��ص��ات جديدة   3 اس��ت��ح��داث  ل���دراس���ة 

ملرحلة الدبلوم ما بعد الثانوية.

التعاون مع القطاع النفطي

- نحن في دولة نفطية وهناك عدد من 

للتعليم  العامة  الهيئة  ب��ني  م��ا  االتفاقيات 

ف���ي املعهد  وال���ت���دري���ب مم��ث��ل��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 

العامة  واملؤسسة  السالم  صباح   - الصناعي 

الزيارات  م��ن  بعدد  قمنا  وك��ذل��ك   ، للبترول 

املتبادلة في إطار التعاون  املشترك الستقبال 
ملخرجات  ،  والتسويق  امل���ي���دان���ي  ط��ل��ب��ة 

املعهد  للعمل في املؤسسة.

عن  التطبيقي  التعليم  قطاع  فصل 
التدريب

- الهدف األساسي من إنشاء الهيئة العامة 

املــتــبــادلــة في  الـــزيـــارات  قمنا بــعــدد مــن 
طلبة  الستقبال  التعاون  املشترك  إطــار 

امليداني

للمشروعات  العمل  ســوق  فــي  املستقبل 
الصغيرة واملتوسطة

26
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 ، التدريب  هو  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
الوطنية  بالعمالة  احمللي  العمل  سوق  ورف��د 
وال   . احتياجاته  لسد جميع  واملدربة  املاهرة 
شك أن هناك تعاونًا تامًا ووثيقًا بني جميع 
قطاعات الهيئة للنهوض بالعملية التعليمية 
والتدريبية، وأرى أن املعاهد املوجودة بالهيئة 
قادرة على حتمل املسؤولية ، واستكمال رسالة 
الهيئة التي تقوم بها خلدمة الوطن في حالة 

الفصل.

كلمة أخيرة 
إسهاماتكم  ، وعلى  الزيارة  نشكركم على 
التدريبية  املعاهد  على  الضوء  تسليط  في 
املعهد  وع��ل��ى   ، ع���ام  بشكل  للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
الصناعي - صباح السالم بشكل خاص، ونأمل 
الستيعاب  املنشآت  مستوى  على  نتوسع  أن 
االلتحاق  في  ترغب  التي  املتزايدة  األع���داد 
باملعهد ، خاصة وأن التدريب والقطاع الفني 
واملهني هو أساس التنمية ، وأن املستقبل في 
سوق العمل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، 
كما نأمل في توفير الدعم وامليزانية الازمة 
املنشآت  مستوى  على  التوسعية  ملتطلباتنا 
والبرامج والتخصصات. لكي نستطيع تلبية 

كافة مخرجات سوق العمل. 
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رئيس قسم الكهرباء 
م. أمين األنصاري

- يضم قسم الكهرباء ثالثة تخصصات رئيسية هي - متديدات كهربائية والقوى 
الكهربائية والتبريد والتكييف.

في  يــدرس  سنوات  ثــالث  ملــدة  والــدراســة  باملعهد  لاللتحاق  الطالب  قبول  يتم   -
يبدأ  الثاني  العام  وفي  الكهرباء  تخصص  في  عام  بشكل  األساسية  املواد  األول  العام 
الكهربائية  والتمديدات  الكهربائية  القوى  لتخصصي  وبالنسبة  التخصص،  في 
فهما متشابهان إلى حد ما ، ويدرس الطالب فيهما التمديدات واألجهزة الكهربائية 
بسوق  لاللتحاق  الــدراســة  نهاية  في  جاهز  يكون  بحيث  فيها  والتحكم  واحملــركــات 
كافة  بــدراســة  فيه  الطالب  يقوم  والتكييف  التبريد  لتخصص  وبالنسبة  العمل، 

وحدات التكييف من حيث الصيانة والتجميع والتركيب.
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رئيس قسم السيارات
م. طالل المضف

- يضم قسم السيارات أربعة تخصصات رئيسية منها )3( 
وكهرباء  سيارات  ميكانيكا  وهــي  الثانوية  دون  ملا  تخصصات 
واحد  تخصص  إلــى  بــاإلضــافــة  الــســيــارات،  وسمكرة  ســيــارات 
الصناعية  الثانوية  أو  العامة  الثانوية  على  للحاصلني  يقدم 

وهو فاحص مركبات.
االلتحاق  إلى  بها  امللتحقني  تؤهل  البرامج  هذه  جميع   -
ويحصل  احــتــيــاجــاتــه،  كــافــة  مــع  يتناسب  مبــا  العمل  بــســوق 
املتدربني بالقسم على كافة املهارات األساسية التي يحتاجون 
إليها في صناعة السيارات مبا يخص فحص السيارات وصيانة 

السيارات وإصالحها.

رئيس قسم اإلنشاءات
م. سليم الرشيدي

يضم قسم اإلنشاءات تخصص جنارة وديكور الذي يستقبل الطلبة 
ويتدرب  العمل،  سوق  احتياجات  لسد  أعــوام،  ثالثة  مدار  على  للدراسة 
الــطــالــب فــي أقــســام:  األثـــاث »الــطــاولــة والــكــرســي وغـــرف الــطــعــام والنوم 
ــن األعـــمـــال« والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي«اجلـــداريـــات واألرضـــيـــات  وغــيــرهــا م
النور  ــى  إل سيخرج   CNC وقــســم  املــســرحــي  الــديــكــور  واملــعــلــقــات«  وقسم 

قريبًا.

رئيس مكتب الجودة
م.عبدالعزيز البذالي

باريس  مــن  األكــادميــي  االعــتــمــاد  على  املعهد  حصل 
يقدمها،  الــتــي  والتخصصات  الــبــرامــج  جلميع  أكــادميــي 
األيــزو  نظام  على  للحصول  العمل  إطــار  فــي  اآلن  ونحن 
لكافة اإلجراءات اإلدارية وفي انتظار التدقيق الداخلي 

ثم التدقيق اخلارجي للحصول على شهادة األيزو.
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ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا ُتسّمى  أن�����واع  َن����وع م���ن  ه���ي 
بإمكان  البوابّية،  امللوّية  بالبكتيريا  علمّيًا 
اإلنسان  جسم  إل��ى  الدخول  اجلرثومة  ه��ذه 
مع  ول��ك��ن  الهضمّي،  ج��ه��ازه  داخ���ل  والعيش 
مرور الوقت قد ُتسّبب تقّرحاٍت في املعدة وفي 
اجلزء العلوي لألمعاء الدقيقة، خصوصًا في 
اإلثنى عشر، كما قد تؤّدي في بعض األحيان 

إلى اإلصابة بسرطان املعدة.
البوابّية  امللوية  بالبكتيريا  الَعدوى  ُتعّد 
إلى  ال��ّدراس��ات  إذ ُتشير إح��دى  شائعة ج��ّدًا؛ 
أّن نحو ثلثي سّكان العالم حتتوي أجسامهم 
على هذه اجلرثومة، ولكن دون التسّبب بأي 
أمراض أو تقّرحات ، وحّتى دون الشعور بأّي 
وف��ي حال  أع���راض عند معظم األش��خ��اص، 
من  العديد  توجد  صحّية  مبشاكل  تسّببها 
التقّرحات  وتشفي   ، تعاجلها  التي  األدوي���ة 
البكتيريا  ه��ذه  تنتقل  وق��د  عنها،  ال��ّن��اجت��ة 

إل�����ى ج���س���م اإلن����س����ان عن 
ط��ري��ق ال��ط��ع��ام أو امل���اء أو 
الطعام  آن��ي��ة  ب��اس��ت��خ��دام 
امُل��س��ت��خ��دم��ة س���اب���ق���ًا من 
ُمصابني  أش����خ����اص  ق���ب���ل 
التعّرض  عند  وكذلك  بها، 
اجلسم  ل��س��وائ��ل  أو  للعاب 
ُتكثر  امُلصابني.  لألشخاص 
العدوى بهذه اجلرثومة في 
الدول الّنامية، التي تفتقر 
ملصادر مياه نظيفة ولنظام 
ُيصاب  وق��د  جّيد،  تصريف 
والبالغون  األط���ف���ال  ب��ه��ا 

على حٍدّ سواء، إّل أن الكثير من األشخاص 
ُي��ص��اب��ون ب��ه��ا ف��ي م��رح��ل��ة ال��ط��ف��ول��ة، وعند 
جسم  إل��ى  البوابّية  امللوية  البكتيريا  دخ��ول 
حتميها  التي  املعدة  بطانة  تهاجم  اإلن��س��ان 
لهذه  الفرصة  بذلك  ُمتيحًة  األحماض،  من 
األحماض للتأثير على ِبطانة املعدة ُمسّببًة 
التقّرحات  ه���ذه  ع���ن  ت��ن��ت��ج  وق���د  ال���ُق���رح���ة، 
العديد من املشاكل، كعسر الهضم، والّنزيف، 

باإلضافة إلى امُلعاناة من التهابات أخرى.

أعراض اإلصابة بجرثومة املعدة
على الّرغم من عدم تسّبب جرثومة املعدة 
بأي أعراض عند معظم األشخاص املصابني 
إّل أن بعضهم يعانون من نوبات تتمّثل  بها، 

باآلتي:
- كثرة التجشؤ، وهو إطالق الغازات عن 

طريق الفم.

- اإلصابة بالنتفاخات في البطن.
- اإلحساس بالغثيان، وقد يكون َمصحوبًا 

ب�«الستفراغ«.
ب��الن��زع��اج وب���آلٍم خفيفة في  -ال��ش��ع��ور 

البطن.
أّما األشخاص امُلصابون بأشكاٍل أكثر 
شّدة من عدوى البكتيريا امللوية البوابّية 

فقد يعانون من األعراض اآلتية:
- الشعور بآلٍم شديدة في البطن.

- الغثيان و«الستفراغ« الذي قد يحتوي 
على دم.

- اإلعياء والشعور بالتعب الشديد.
- الشعور بفقدان الشهّية، باإلضافة إلى 

معاناتهم من رائحة فم كريهة. 
لون  ك��أن يصبح  اإلخ���راج؛  تغّيرات في   -
البراز لديهم داكنًا ُيشّبهه العلماء عادًة بلون 
اإلسهال  من  يعانون  قد  كما  القطران،  م��اّدة 

املتكّرر.
بفقر  اإلص������اب������ة   -
ال����دم، وم���ا ي��ص��اح��ب��ه من 
كضيق  ع���دي���دة  أع������راض 
ال��ت��ن��ّف��س، وت���س���ارع دّق���ات 
بالتعب  وال��ش��ع��ور  القلب، 

باستمرار.
م��ن حرقة  امل��ع��ان��اة   -

املعدة.

ع���������اج ج����رث����وم����ة 
املعدة

ل�������ع�������الج ال�������ع�������دوى 

جرثومة المعدة.. الوقاية والعالج

عيادة
»صناع املستقبل«
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بالبكتيريا امللوية البوابّية يجب على املريض 
املضاّدات  نوعني من  يتكّون من  مّركب  تناول 
إلى نوع آخر من األدوية  احليوّية، باإلضافة 
وذلك  امل��ع��دة،  أح��م��اض  مستوى  ُتقّلل  ال��ت��ي 
للعمل  احليوّية  للمضاّدات  الفرصة  إلتاحة 
ال��ع��الج هذه  وُت��س��ّم��ى طريقة  أك��ث��ر،  ب��ك��ف��اءة 
اخ��ت��ي��ار األدوي���ة  ال��ث��الث��ي، ويعتمد  ب��ال��ع��الج 
السابق  امل��رض��ّي  ال��ّت��اري��خ  على  امُلستخدمة 
كان  م��ا  إذا  معرفة  إل��ى  باإلضافة  للمصاب، 
من  معّينة  أن���واع  جت��اه  حساسّية  م��ن  يعاني 

األدوية املستخدمة عادًة.
العالج  ف��ي  امُلستخدمة  األدوي���ة  أب��رز  إّن 
ال��ث��الث��ّي جل��رث��وم��ة امل��ع��دة ت��ض��ّم واح����دًا من 
األدوي������ة امل��ث��ّب��ط��ة ل��ق��ن��وات ال���ب���روت���ون مثل 
بانتيبرازول، وإيسموبرازول، ورابيبرازول، التي 
نوعني  إل��ى  باإلضافة  املعدة،  أحماض  ُتقّلل 
من املضاّدات احليوّية مثل: كالريثرومايسني، 
ما  وع���ادًة  وميترونيدازول،  وأموكسيسيلني، 
ُيشفى املريض َتامًا من العدوى بعد اخلضوع 
جلولٍة واحدة فقط من العالج الثالثي، وَقد 
إلى  احل����الت  ب��ع��ض  ف��ي  احل��اج��ة  تستدعي 
اللجوء جلولٍة أخرى من العالج، ولكن بتغيير 
دواء أو أكثر، وللَتحّقق من الشفاء يجب على 
امُلصاب اخُلضوع لفحوصاٍت ُمعّينة عن طريق 
النتهاء  بعد شهر من  وذلك  البراز  أو  البول 

من العالج

عاج جرثومة املعدة باألعشاب
الغذائّية  ال��ع��الج��ات  ُم��ع��ظ��م  خ��ض��ع��ت 
وُوجد  دراسات مخبرية،  إلى  املعدة  جلرثومة 
عدد  من  خّفضت  العالجات  ه��ذه  ُمعظم  أّن 
ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا ف��ي امل��ع��دة ، ول��ك��ن��ه��ا ف��ش��ل��ت في 
القضاء عليها، لذا ُينصح باستشارة الطبيب 
استبدالها  وع��دم  األغ��ذي��ة،  بهذه  البدء  قبل 
بالوصفة الطبية دون إعالم الطبيب املختص 
بذلك، ومن هذه العالجات الغذائية ما يأتي:
- الشاي األخضر: أظهرت دراسة أجريت 
في عام 2009 على الفئران أّن الشاي األخضر 
قد ُيساعد على قتل البكتيريا امللوية البوابّية 
وتكاثرها،  ُم���ع���ّدلت من��وه��ا  م��ن  وال��ت��ب��ط��يء 
ووجدت الدراسة أّن استهالك الشاي األخضر 
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التهاب  العدوى قد مينع حدوث  قبل حدوث 
اس��ت��ه��الك��ه خ���الل وجود  إذا مت  أّم���ا  امل���ع���دة، 
البكتيريا امللوية البوابّية فإنه قد ُيخّفف من 

شدة هذه اللتهابات.
مضادة  عالية  ق��درات  للعسل  العسل:   -
ل��ل��ج��راث��ي��م وال��ب��ك��ت��ي��ري��ا، وق���د أث��ب��ت��ت عدة 
دراسات قدرة العسل على تقصير فترة عالج 
كان  إذا  خ��اّص��ًة  ال��ب��واب��ّي��ة،  امللوية  البكتيريا 
للبكتيريا  مضادًا  تأثيرًا  له  فإّن  خام  العسل 
أقوى من أنواع العسل األخرى، لكن ل توجد 
أدّلٌة علمية كافية تبنّي قدرة العسل على قتل 
،  أو تقليل عددها  البكتيريا امللوية البوابّية 

في املعدة.
أجريت  دراس���ة  أثبتت  ال��زي��ت��ون:  زي��ت   -
عام 2007م أّن زيت الزيتون له قدرات عالية 
قوّيًا  مضادًا  يعد  أنه  كما  للجراثيم،  مضاّدة 
لثماني ساللت بكتيرية، ثالثة منها مقاومة 

الزيتون  زي��ت  أن  كما  احل��ي��وي��ة،  للمضادات 
يبقى مستقّرًا في املعدة.

ُيستخدم  س��وس  العرق  س��وس:  العرق   -
له  أّن  إل  املعدة،  قرحة  لعالج  كعالج طبيعي 
خواصًا مضاّدة للبكتيريا أيضًا، وقد ُأجريت 
دراسة عام 2009م أثبتت أّن العرق سوس ل 
من  مينعها  أنه  إل  مباشرة،  البكتيريا  يقتل 

اللتصاق والتمّسك على جدران اخلاليا.
البروكلي  براعم  ُتعّد  البروكلي:  براعم   -
بسبب  ال��ب��واب��ّي��ة  امل��ل��وي��ة  للبكتيريا  م��ض��اّدًة 
سلفورافاني؛  ي��دع��ى  م��رك��ب  على  احتوائها 
ح��ي��ث أث��ب��ت��ت ال��ع��دي��د م��ن ال���دراس���ات التي 
براعم  أّن  والفئران  البشر  على  إج��راؤه��ا  مّت 
البروكلي ُتقّلل من التهابات املعدة، كما ُتقّلل 
التجمعات واملستعمرات البكتيرية في املعدة 
دراسة  وف��ي  وأع��راض��ه��ا،  آث��اره��ا  وُتخّفف من 
أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني 

البكتيريا  من  يعانون  الذين  املرضى  وعلى   ،
بودرة  استهالك  أّن  أظهرت  البوابّية  امللوية 
وُيحّسن  البكتيريا،  يحارب  البروكلي  براعم 
وُيقّلل من العوامل التي تؤدي إلى مشاكل في 

األوعية الدموية.

الوقاية من جرثومة املعدة
املعدة،  بجرثومة  اإلص��اب��ة  م��ن  للوقاية 
يجب أن يهتم الشخص بنظافته الشخصية 
عدوى  ن��ق��ل  م��ن  للتقليل  األول  امل��ق��ام  ف��ي 
آلخر،  شخص  من  املعدة  بجرثومة  اإلصابة 
خ���اص���ًة األش���خ���اص امل���س���ؤول���ني ع���ن إع����داد 
األماكن  ف���ي  أو  امل���ن���زل  ف���ي  س�����واًء  ال��ط��ع��ام 
العامة، إضافة إلى ذلك، يجب الهتمام برفع 
املياه  وتوفير  األس��اس��ي��ة  املعيشة  مستويات 
تقليل  على  هذا  يعمل  إذ  للسكان؛  النظيفة 

فرص اإلصابة بجرثومة املعدة.
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الكندري : 97.4% نسبة إنجاز 
األهداف للعام التدريبي السابق.. 

ونسعى لألفضل

32

أكد تسخيراملعهد جلميع اإلمكانات 
املتدربني  الستقبال  والتسهيالت 

املستمرين واملستجدين

الهيئة د. علي فهد املضف  الكندري على هامش زيارة مدير عام  الكابنت منذر  املعهد  العالي لالتصاالت واملالحة  أكد مدير 
التفقدية للوقوف على استعدادات املعهد الستقبال العام اجلديد أن املعهد قام بتجهيز كافة متطلبات العام التدريبي اجلديد 
بالشكر  متقدمًا  واملستجدين،  املستمرين  واملتدربات  املتدربني  الستقبال  والتسهيالت  اإلمكانات  جميع  تسخير  إلى  مشيرا   ،

اجلزيل إلى كل إدارات الهيئة على دعمهم للعملية التدريبية باملعهد.
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أهداف وطموحات
اللقاء  خالل  الكندري  استعرض  كما 
التدريبي  ال��ع��ام  خ���الل  امل��ع��ه��د  إجن�����ازات 
ف��ل��س��ف��ة العمل  ب����أن  ال���س���اب���ق، م��وض��ح��ا 
اإلدارة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ب��امل��ع��ه��د 
باألهداف ، مشيرا إلى أن املعهد حدد 85 
 ، السابق  التدريبي  العام  بداية  مع  هدفًا 
وقد متكن من حتقيق نسبة إجناز مذهلة 
وصلت  ح��ي��ث  امل��رس��وم��ة  األه����داف  لتلك 
التدريبي،  ال��ع��ام  نهاية  م��ع   97.4% إل��ى 
منوها بأن هذه النسبة ما كانت لتتحقق 
جميع  بجهود  الهيئة  ق��ي��ادات  دع��م  ل��وال 
مقارنة  الكندري  وطرح  باملعهد،  العاملني 
بني عدد األهداف ونسب اإلجناز للسنوات 
ال��ث��الث��ة ال��س��اب��ق��ة، ح��ي��ث أك���د ب���أن العام 
 42 2015/2016 كان يتضمن  التدريبي 
%92.8، أما  ، وكانت نسبة اإلجناز  هدفًا 
العام التدريبي 2016/2017 فقد تضمن 
63 هدفًا ، وكانت نسبة اإلجناز 96.2%، 
أما العام التدريبي السابق فقد تضمن 85 
هدفًا ومتكن املعهد من إجناز ما هو نسبته 

.97.4%

إجنازات املعهد
وأشار الكندري إلى أن إجنازات املعهد 
على  رك��زت  السابق  التدريبي  العام  خالل 

رئيسية  م���ح���اور  خ��م��س��ة 
ف��ي مجال  أه���داف  أهمها 
ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���دري���ب���ي���ة، 
وأه���داف  مهنية  وأه����داف 
ث���ق���اف���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة، 
وأخيرا  إعالمية  وأه���داف 
خدمة  مجال  في  أه��داف 
األهداف  وح��ول  املجتمع، 
العملية  م�����ج�����ال  ف������ي 

ال��ت��دري��ب��ي��ة أش����ار ال��ك��ن��دري إل���ى أه���م ما 
اعتماد  ه��و  احمل���ور  ه���ذا  ف��ي  حتقيقه  مت 
األمريكي  ال��ب��ورد  م��ن  تدريبية  ب��رام��ج   6
 ABET وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ل���ل���ه���ن���دس���ة 
شهادة  على  املعهد  حصول  إلى  باإلضافة 
باإلضافة   ،  ISO 9001/2015اجلودة
من  اجلوية  املراقبة  اعتماد تخصص  إلى 
 ICAO املدني  للطيران  العاملية  املنظمة 
املدني  للطيران  العامة  اإلدارة  بواسطة 
املعهد  أن  كما  الكويت،  في  املنظمة  ممثل 
املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  اع��ت��م��اد  بانتظار 
باستحداثها  ق��ام  تدريبية  برامج  ألربعة 
بالتعاون مع جهات سوق العمل واإلدارات 
فني  هي  البرامج  وه��ذه   ، بالهيئة  املعنية 
ألياف ضوئية ، وصيانة بداالت إلكترونية 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  صوتية  أج��ه��زة  وصيانة   ،

برنامج جوال بيئي.

تطوير البرامج
ك��م��ا أك����د ال���ك���ن���دري ب����أن امل��ع��ه��د قام 
التدريبية  ال��ب��رام��ج  م���ن  ع���دد  ب��ت��ط��وي��ر 
املستمرة باملعهد، وحول جهات سوق العمل 
اخلاص أشار الكندري إلى أن املعهد متكن 
أي��ض��ًا م��ن ف��ت��ح ب���اب ال��ت��ع��اون م��ع إحدى 
شركات القطاع اخلاص من خالل التعاون 
تعيني  أج��ل  م��ن  الهيكلة  إع���ادة  م��ع جهاز 

مخرجات املعهد في القطاع اخلاص، ونوه 
الكندري بأن فلسفة العمل باملعهد تعتمد 
على حصر االحتياجات اخلمسية جلهات 
سوق العمل من مخرجات املعهد مبختلف 
احتياجات  أن  إل��ى  مشيرا   ، التخصصات 
ج��ه��ات س���وق ال��ع��م��ل ل��ل��س��ن��وات اخلمس 
4600 خريج وخريجة  إلى  املقبلة  تصل 
بناء  ق��ادري��ن على  ال��رق��م يجعلنا  وه��ذا   ،
خطة تدريبية متزنة تفي بعمل موازنة ما 
على  املقبولني  وتوزيع  القبول  خطة  بني 
االحتياجات  مع  يتفق  مبا  التخصصات 

الفعلية جلهات سوق العمل.
فقد  املهني  اجلانب  يخص  فيما  أم��ا 
املهني  امل��ع��رض  تنظيم  م��ن  املعهد  متكن 
اخلامس باإلضافة إلى املشاركة بلجنتني 
الكويت،  مستوى  على  للبيئة  مهنيتني 
كما استضاف املعهد عددًا  من الفعاليات 
املهنية للعديد من كليات ومعاهد الهيئة، 
أما احملور الثقافي واالجتماعي فقد متكن 
التدريب  واح��ة  أسبوع  تنظيم  من  املعهد 
الذي تضمن 14 فعالية مختلفة ، باإلضافة 
واألنشطة  ال����ن����دوات  م���ن  ال���ع���دي���د  إل����ى 
االجتماعية التي من شأنها توطيد أواصر 
احملبة والتواصل بني العاملني في املعهد، 
أما محور خدمة املجتمع فقد متكن املعهد 
باإلضافة  بالدم  تبرع  فعالية  تنظيم  من 
إلى املشاركة في معرض 
املوروث الشعبي ، وكذلك 
وقفة  فعالية  استضافة 
وفاء واملشاركة مبعرض 

شركة نفط الكويت.

ال������ت������ط������ل������ع������ات 
املستقبلية

التطلعات  وح�����ول 
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املعهد  رؤي��ة  أن  الكندري  أك��د  املستقبلية 
يعمل  بحيث   2035 ال��ك��وي��ت  م��ع  تتفق 
املعهد دوما إلى توفير بيئة تدريب تفاعلية 
من خالل توفير محاكيات جتعل العملية 
التدريبية ممتعة ، مؤكدا أن املعهد ميتلك 
أكبر مجمع محاكيات مالحي بحري جوي 
على مستوى املنطقة، متمنيا بأن يتمكن 
املعهد من توفير برنامج تدريبي تخصصي 
وتشغيل  إدارة  م���ج���ال  ف���ي  وم��ح��اك��ي��ات 
املعهد  ليكون  واملترو  القطارات  محطات 
الكويت  األول��ى في  التدريب  بذلك وجهة 
في مجال النقل البحري واجلوي والبري 
لتحقيق  الثالثة  األض���الع  تشكل  وال��ت��ي 
الشق الثاني من رؤية الكويت ذات العالقة 
بأن تكون الكويت مركزا جتاريا، مؤكدا أن 
طموح املعهد هو العمل على توفير عمالة 
إدارة  قادرة على  تكون  فنية وطنية مدربة 

وتشغيل محطات القطارات واملترو مبجرد 
انطالقته.

رؤية الكويت 2035
في  العاملني  جميع  أن  الكندري  أك��د 
عاتق  على  امللقى  ال���دور  ي��درك��ون  املعهد 

املعهد باعتباره الرافد الوحيد في الكويت 
م���ج���ال املالحة  ف���ي  ل��ت��وف��ي��ر م��خ��رج��ات 
الشق  أن  إل��ى  ، مشيرا  واجل��وي��ة  البحرية 
واملتعلق   2035 الكويت  رؤي��ة  من  الثاني 
لن  م��رك��ز جت���اري  إل���ى  ال��ك��وي��ت  بتحويل 
يتحقق ما لم يتم االهتمام بالنقل الذي 

56

قمنا بتطوير عدد من البرامج التدريبية 
املستمرة في »االتصاالت واملالحة«

املهني  امل��ع��رض  تنظيم  م��ن  املعهد  متكن 
اخلامس باإلضافة إلى املشاركة بلجنتني 

مهنيتني للبيئة على مستوى الكويت
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للتجارة، فال جتارة  أساسيا  يعتبر مطلبا 
دون نقل وال نقل دون جتارة، ولعل اتفاقية 
توفير  ض��رورة  على  تؤكد  األخيرة  الصني 
كوادر وطنية فنية مدربة قادرة على تشغيل 
مع  يتفق  لوجستي  بفكر  احلرير  طريق 

املتطلبات واملعايير العاملية.
وف��ي اخل��ت��ام ت��ق��دم ال��ك��ن��دري بجزيل 
إلى السيد مدير  الشكر وعظيم االمتنان 
لدعمه  املضف  علي  الدكتور  الهيئة  ع��ام 
حسن  لضمان  ال��دائ��م  وتواصله  املستمر 
سير العملية التدريبية، مؤكدا بأنه سيتم 
رفع تقرير كمي ونوعي عن إجنازات العام 
ال��ق��ادم ك��م��ا سيتم رف���ع خطة  ال��ت��دري��ب��ي 
احلالي  التدريبي  للعام  الزمنية  العمل 
أن��ه على  إل��ى  الهيئة، مشيرا  ق��ي��ادات  إل��ى 
ثقة بأن إجنازات املعهد ستكون أفضل من 

السنوات الثالثة السابقة.

35

بحيث   »2035 »الكويت  مع  تتفق  رؤيتنا 
يعمل املعهد دومًا على توفير بيئة تدريب 

تفاعلية

نشأة المعهد
1966 ثم معهد تدريب  أنشأت الدولة معهد االتصاالت السلكية والالسلكية عام 
يونيو  وفي  اجلوية،  املالحة  مبعهد  بعد  فيما  سمى  ال��ذي  عام1968  املدني  الطيران 
 1993 ، وفي يوليو  1986 مت دمج املعهدين معًا في مركز االتصاالت واملالحة اجلوية 
مت تغيير اسم املركز ليصبح معهد االتصاالت واملالحة. كما مت تعديل اسم املعهد إلى 

املعهد العالي لالتصاالت واملالحة اعتبارًا من 2008/1/7.
وأهدافه  املعهد  رس��ال��ة  يصف  م��وث��ق  ج���ودة  إدارة  ن��ظ��ام  خ��الل  م��ن  املعهد  يعمل 
العليا  اإلدارة  ال��ت��زام  وي��ع��رض  واأله���داف  الرسالة  ه��ذه  لتحقيق  املوجهة  واألع��م��ال 
بتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتطوير النظام املطابق ملواصفات ومتطلبات نظام اجلودة 

.9001:2000ISO

مجاالت عمل الخريجين
يعمل خريجو وخريجات املعهد في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ، وذلك 
والهيئات  املؤسسات  مثل  املتدربة  أو  امل��ت��درب  فيه  تخرج  ال��ذي  التخصص  حسب 
 ، النفط  شركات   ، الصحة   ، الداخلية   ، الدف�اع  اإلع���الم،   ، امل��واص��الت   : وال����وزارات 

االتصاالت ، الكمبيوتر  والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب … وغيرها.

األقسام 
العلمية للمعهد

 
العامة  العلمية  األق��س��ام   تهدف 
بقاعدة  امل��ع��ه��د  منتسبي  ت��زوي��د  إل���ى 
م��ع��رف��ي��ة ، وإل������ى إك���س���اب���ه���م م���ه���ارات 
للبرامج  م��دخ��اًل  باعتبارها  أس��اس��ي��ة 
التخصصية. كما تتكفل هذه األقسام 
واألقسام  التمهيدي.  الفصل  ببرامج 

العامة هي :

- قسم الكمبيوتر
- قسم التراسل

- قسم السنتراالت
- قسم املالحة

- قسم الكهرباء واإللكترونيات
- قسم اللغة اإلجنليزية

- قسم املواد العامة
- قسم املواد األساسية

- الفصل التمهيدي
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»العالي للطاقة« : عمل 
دؤوب توجناه بـ 40 برنامجًا 

تدريبيًا و6350 متدربًا

36

في ذكرى مرور 50 عامًا على إنشائه

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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اجلديد باملعهد العالي للطاقة
نحتفل هذا العام بذكرى مرور 50 عامًا 
على إنشاء املعهد العالي للطاقة عمل دؤوب 
 ، تدريبيًا  برنامجًا   40 ي��ع��ادل  م��ا  وحصيلة 
اخلمسني  ه��ذه  م��دى  على  م��ت��درب��ًا  و6350 
دولة  في  وامل��اء  الكهرباء  قطاع  خلدمة  عامًا 

الكويت.
مت  التي  للطاقة  العالي  املعهد  إجن��ازات 
حتقيقها خالل العام التدريبي السابق متت 
هيئة  أعضاء  من  مميزة  باقة  جهود  بفضل 
العاملني  وجميع  اإلداري��ة  والهيئة  التدريب 
على  واح����دة  ك��أس��رة  ع��م��ل��وا  ال��ذي��ن  باملعهد 
تنفيذ اجلزء األول من اخلطة اإلستراتيجية 
املوضوعة في بداية تولينا املسؤولية باملعهد 
لتطوير كافة أركان العمل باملعهد وجنحوا في 
حتقيق وإجن��از كافة األه��داف املأمولة للعام 

السابق.

أهم إجنازات املعهد العالي للطاقة
حصل املعهد العالي للطاقة على شهادة 
االستعداد  وجار   ،2015 للعام   9001 اآليزو 
خالل املرحلة املقبلة للحصول على االعتماد 
األك��ادمي��ي من ABET خ��الل زي��ارة وف��د ال� 
استكمااًل  وذل��ك   ، للمعهد  املقبلة   ABET
ملا مت اجنازه من جهود للسادة مديري املعهد 
باملعهد،ومن  العاملني  وجميع    ، السابقني 
التي  للطاقة  ال��ع��ال��ي  املعهد  إجن����ازات  أب���رز 
حت��ق��ق��ت ف���ي ب���داي���ة ال���ع���ام احل���ال���ي تدشني 
احلقيبة اإللكترونية وذلك للمرة األولى في 
تاريخ الهيئة واملعهد ، حيث حتتوي احلقيبة 
تدريسها  يتم  التي  املناهج  على  اإللكترونية 
خالل الفصل التمهيدي وهي مواد الفيزياء 
وال��ري��اض��ي��ات والئ��ح��ة ال��س��ل��وك ال��ط��الب��ي ، 
وك��ذل��ك إرش�����ادات ع���دة ل��ل��ط��ال��ب ت��وض��ح له 

يلزم  م��ا  ك��ل  واس��ت��خ��راج  كيفية عمل حساب 
خالل  م��ن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  العملية  الس��ت��ك��م��ال 

الفصل التدريبي.

استحداث وتطوير البرامج
مت تشكيل 27 جلنة على مستوى اإلدارة 
وجميع األقسام من خالل اخلطة التنفيذية 
إعدادها  مت  ال��ت��ي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  للخطة 
للمعهد ، ومت إجناز العديد من املهام املكلفة 
القصور  بعض  وه��ن��اك   ، اللجان  بعض  بها 
في عمل بعض اللجان األخرى سنعمل على 

تالفيها في العام احلالي.
استحداث  اللجان جلنة  ه��ذه  أب��رز  وم��ن 
تطوير  وجل��ن��ة  العمل  س��وق  م��ع  تخصصات 
البرامج ، وهذان احملوران هما أساس اخلطة 
توجيهات  على  بنيت  والتي  اإلستراتيجية، 
أداء ومتيز  ببناء شبكات وجودة  إستراتيجية 
خ��ري��ج ب��اإلض��اف��ة إل���ى ف��ت��ح أس����واق جديدة 
م��ع خطة  وذل���ك متاشيًا  اخل��ري��ج��ني،  لعمل 

التنمية بدولة الكويت 2035.

وفيما يتعلق بتطوير واستحداث البرامج 
اجل���دي���دة، ف��ك��م��ا ذك���رن���ا آن���ف���ًا ه��ن��اك بعض 
وتعقد  األم��ور  هذه  مثل  على  تعكف  اللجان 
بعض  مع  دوري��اَ  ومستمرة  دائمة  اجتماعات 
برامج  استحداث  لبحث  العمل  سوق  جهات 
ج��دي��دة وت��ط��وي��ر ال��ب��رام��ج ال��ت��ي حت��ت��اج إلى 
ذلك، خلدمة أبناء الوطن في مجال الهندسة 

الكهربائية وامليكانيكية والكيميائية.

التعاون مع سوق العمل
جهات  مع  للطاقة  العالي  املعهد  تعاون 
واخلاص  احلكومي  بالقطاعني  العمل  سوق 
ووث��ي��ق خل��دم��ة جميع  ت��ام  ت��ع��اون  والنفطي 
أثناء  لهم  املناسب  املناخ  وتوفير  املعهد  أبناء 
ال���دراس���ة وال��ت��دري��ب وك��ذل��ك ت��وف��ي��ر فرص 
هذه  أب���رز  وم��ن  ال��ت��خ��رج،  بعد  لهم  وظيفية 
إيكويت  وش��رك��ة  ال���زور  اجل��ه��ات شركة شمال 
ووزارة الكهرباء واملاء، وغيرها من الكويت التي 
نسعد بالتعاون معها لتلبية كافة احتياجاتها 
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 9001 اآلي���زو  ش��ه��ادة  على  املعهد  حصل 
للعام 2015
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واملدربة  الفنية  الوطنية  العاملة  من األيدي 
احمللية  التدريب  نظم  أح��دث  وف��ق  واملؤهلة 

والعاملية.
كلمة أخيرة

تسليط  في  املتميزة  لكم جهودكم  نشكر 
ال��ض��وء ع��ل��ى ال��ع��م��ل داخ���ل ك��ل��ي��ات ومعاهد 
للطاقة  العالي  واملعهد  عامة  بصفة  الهيئة 
بصفة خاصة، ونتقدم بخالص الشكر لإلدارة 
املضف  علي  د.  العام  وللمدير  للهيئة  العليا 
م. طارق  التدريب  العام لشؤون  املدير  ونائب 
الكامل  ودع��م��ه��م  ال��ع��م��ي��ري  إلسهاماتهم 
العالي  واملعهد  بالهيئة  العمل  مسيرة  لدفع 

للطاقة.

العالي  ب��امل��ع��ه��د  ال��ع��ل��م��ي��ة  األق���س���ام 
للطاقة

- القوى امليكانيكية

الهدف من إنشاء قسم القوى امليكانيكية 

هو إعداد العمالة الفنية املدربة مبستوياتها 

سوق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ال��الزم��ة  املختلفة 

املستوى  رف��ع  على  العمل  كذلك  و   ، العمل 

وصقل املهارات للعمالة الوطنية بسوق العمل 

التخصص  مجال  ف��ي  قصيرة  دورات  وعقد 

، وي��ت��م حت��ق��ي��ق ه���ذه األه�����داف ع���ن طريق 

اخلدمات  توفير  و  العمل  س��وق  مع  التعاون 

الفنية الالزمة حسب اإلمكانات املتاحة.

 Water Resources  املصادر املائية -
  Department

باملعهد  امل��ائ��ي��ة  امل��ص��ادر  إن��ش��اء قسم  مت 

التدريبي  ال����ع����ام  ف����ي  ل���ل���ط���اق���ة  ال���ع���ال���ي 

 ، م(   1992 ع���ام  )دي��س��م��ب��ر   1992/1993

وذلك لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء واملاء 

)وزارة الطاقة حاليا( في كل ما يشمل العلوم 

توزيع  و  إن��ت��اج  ف��ي  والكيميائية  امليكانيكية 

املياه العذبة و قليلة امللوحة . 

احترافي  بشكل  العمل  سوق  مع  نتعاون   
خلدمة جميع أبنائنا

مت تشكيل 27 جلنة على مستوى اإلدارة 
وجميع األقسام من خالل 
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 Electrical الكهربائية  الشبكات   -
Network Department

الكهربائية  ال��ش��ب��ك��ات  ق��س��م  إن��ش��اء  مت 
ب��امل��ع��ه��د ال��ع��ال��ي ل��ل��ط��اق��ة م���ع ب���داي���ة العام 
لتلبية  وذل���ك   ، ال��ت��دري��ب��ي  1992/1993 
احتياجات وزارة الكهرباء واملاء )الطاقة(  من 
للعمل  وذل�����ك   ، امل���درب���ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
بقطاعات التوليد والنقل و التوزيع  للشبكات 
مستمر  تطوير  ف��ي  القسم  و   . الكهربائية 
خالل  م��ن  وذل���ك   ، تخصصاته  و  لبرامجه 
اللقاءات املنظمة واملستمرة مع إدارات الوزارة 

املختلفة.
 Electrical  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال���ق���وى   -

Power Department

و  ب��إع��داد  الكهربائية  القوى  قسم  يقوم 

على  ق���ادرا  ليكون  الكويتي  الشباب  تأهيل 

العمل في محطات توليد الطاقة الكهربائية 

األساسيني  بشقيه  الكهرباء  قسم  خالل  من 

واملعدات  اآلالت  جلميع  والصيانة  التشغيل 

قادرا  يكون  و   ، الدقيقة  واآلالت  الكهربائية 

على تصميم وفحص مخططات التمديدات 

القسم على تطوير  الكهربائية. كما يحرص 

برامجه باستمرار ملواكبة ظروف سوق العمل 

، وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه م��ن ال��ف��ن��ي��ني و يقوم 

يقوم  إن��ه  حيث  م��ت��ط��ورا،  ت��دري��ب��ا  بتدريبهم 

بتخريج الكوادر الفنية املدربة لوزارة الطاقة 

)الكهرباء واملاء( والهيئة العامة للصناعة.

- املواد العامة
أن��ش��ئ قسم امل���واد ال��ع��ام��ة ع��ام 1989 م 
األساسية  ب��امل��ع��ل��وم��ات  امل��ت��درب��ني  ل��ت��زوي��د  و 
تقدمها  التي  التدريبية  للبرامج  امل��س��ان��دة 
األق���س���ام ال��ع��ل��م��ي��ة األخ�����رى ف���ي امل��ع��ه��د ، و 

املتدربني  تأهيل  من  أهميته  القسم  يستمد 
اللغة  و  الرياضيات  في  األساسية  باملهارات 
تعتبر  التي  و  اآلل��ي  احل��اس��ب  و  اإلجنليزية 
التدريب  عملية  في  األساسية  اجلوانب  من 
وتزويد املتدربني بحصيلة املعلومات املطلوبة 
في حياتهم العملية ككوادر فنية  في اجتياز 
األقسام  تقدمها  ال��ت��ي  التدريبية  امل��ق��ررات 

العلمية األخرى.

- قسم العمليات الكيميائية
ال��ك��ي��م��اوي��ة من  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق��س��م  يعتبر 
واملاء  ال��ك��ه��رب��اء  وزارات  ف��ي  املهمة  األق��س��ام 
إلى  ووزارة الصحة باإلضافة  ووزارة األشغال 

القطاع النفطي  
البترول  شركة   – الكويت  نفط  شركة   (
الوطنية – شركة صناعات  البتر وكيماويات 

– شركة نفط اخلليج (.

للخريجني  ج��دي��دة  ع��م��ل  أس����واق  ف��ت��ح 
متاشيًا مع خطة التنمية بدولة الكويت 

2035
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الشطي : شعرت بفخر  كبير 
عندما شاهدت علم الكويت 

يرفرف في »األسياد«

نصح الشباب بتحمل الصعاب من أجل حتقيق األهداف 

على  احلاصل  الشطي  عبدالعزيز  علي  الكاراتيه  بطل  املنال،  فصعب  عليها  احملافظة  أما  سهل،  القمة  إلى  الوصول  إن  يقال 
العالي  املعهد  طلبة  أحد  ذلك  مع  عاليًا،وهو  خفاقًا  الكويت  علم  يرفع  أن  استطاع  وال��ذي  األسياد،  بطولة  في  الكاراتيه  ذهبية 
يخطط  وكيف  للقمة،  صعوده  قصة  عن  لنتعرف  اللقاء  هذا  معه  لنا  كان  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  للطاقة 

للحفاظ عليها ؟ وكيف يوفق بني الدراسة ورياضته املفضلة ..فإلى تفاصيل اللقاء ..
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سيرة ذاتية
> نريد بادئ ذي بدء أن نتعرف عليك 

عن قرب ؟
- االسم علي عبدالعزيز الشطي

- مواليد 1992/11/15.
- طالب في املعهد العالي للطاقة بالهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

في  ذهبية  ميدالية  على  احلصول   <
طوياًل  م���ش���وارًا  يعني  األس���ي���اد  ب��ط��ول��ة 
ليس سهاًل، عرفنا على رحلة هذا املشوار، 

وكيف صعدت إلى القمة ؟

مشوار بطولي
 ،2003 القادسية منذ  نادي  - لعبت في 
بطولة   2006 باملنتخب  ل��ي  م��ش��ارك��ة  وأول 
اخل��ل��ي��ج ف���ي اإلم��������ارات امل���ت���ح���دة  ف���ي فئة 
وكان  الذهبية،  امليدالية  حققت  الناشئني 
لي طموح كبير أني أغتنم أي فرصة يشارك 
لالنضمام  اس��ت��دع��ائ��ي  وي��ت��م  املنتخب  فيها 
مع  امليدالية  وحتقيق  واملشاركة  للمنتخب، 
املنتخب ألرفع علم الكويت واستمع إلى عزف 

النشيد الوطني في أي مشاركة أشاركها .
والبطوالت التي حققتها منذ 2006 إلى  
اإلمارات  ف��ي  اخلليج  بطولة  ذهبية   2018

.2006
املفتوحة  ال��ب��رت��غ��ال  ب��ط��ول��ة  -  برونزية 

.2007
املفتوحة  ال��ب��رت��غ��ال  ب��ط��ول��ة  -  ذهبية 

.2008
في  ال��ع��ال��م  بطولة  ف��ي  ال��س��اب��ع  -  املركز 

املغرب فئة شباب 2009.
 2009 املفتوحة  تركيا  -  برونزية بطولة 

مع نادي القادسية.
املفتوحة  اإلم���ارات  بطولة  ف��ي  -  فضية 

2011 مع نادي القادسية.
اإلم����ارات  ف��ي  ج��م��اع��ي  آس��ي��ا  -  برونزية 

.2012
بطولة  ف���ي  وج��م��اع��ي  ف����ردي  -  ذهبية 

اجلامعات في السعودية 2013.

تركيا  ف��ي  ون  ك��ارات��ي��ه  -  ذهبية  بطولة 

.2013

-  برونزية بطولة كاراتيه ون في إندونيسيا 

2014 باسم املرحوم يوسف احلربي امليدالية 

الله يرحمه.

كوريا  في  آسيا  أسياد  بطولة  -  برونزية 

 2006 كانت   باملنتخب  لي  مشاركة  أول   
بطولة اخلليج في اإلمارات املتحدة
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.2014
املفتوحة  ت��اي��ل��ن��د  ب��ط��ول��ة  -  برونزية 

.2015
اليابان  ف���ي  آس���ي���ا  ب��ط��ول��ة  -  برونزية 

.2015
-  ذهبية فردي وجماعي في بطولة بولندا 

املفتوحة 2017.
تايلند  ب��ط��ول��ة  ف���ي  ج��م��اع��ي  -  فضية 

املفتوحة 2018.
-  ذهبية بطولة أسياد آسيا في إندونيسيا 
2018 إهداء إلى حضرة صاحب السمو أمير 
ورعاهما  الله  حفظهما  عهده  وول��ي  ال��ب��الد 

والشعب الكويتي.

العامة  الهيئة  ف��ي  طالب  بصفتك   <
كيف  وال��ت��دري��ب..  التطبيقي  للتعليم 
استطعت أن توفق بني دراستك، ومتيزك 

الرياضي ؟

الدراسة والرياضة

- التنسيق بني الدراسة والرياضة يتطلب 

مسؤولية وأخذ األمور بجدية،  فنحن في دولة 

كبعض  اح��ت��راف��ي  بشكل  بالرياضة  تهتم  ال 

الدول الفقيرة إال إذا حقق الالعب امليدالية 

وثمانني  مئة  اإلن��س��ان  حياة  تتغير  األوملبية 

مستقبله  وتأمني  املادية،  الناحية  من  درج��ة 

ب��ال��دراس��ة، وامل��ع��اش ال��ش��ه��ري ل��ه وكثير من 

مثلي األعلى في الرياضة العب الكاراتيه 
مايكل  األمريكي  السباح  والثاني  رافيل 

فيلبس

 تعاملي مع زمالئي بالدراسة لم يختلف 
ق���ب���ل وب���ع���د احل����ص����ول ع���ل���ى امل��ي��دال��ي��ة 

الذهبية
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ي��ك��ون للدراسة  األش��ي��اء ف��االه��ت��م��ام األك��ب��ر 
االستقرار،  على  وال��ق��درة  الوظيفة،  لتأمني 

وتكوين أسرة .
وهل  ؟  ري��اض��ي��ًا  األع��ل��ى  مثلك  م��ن   <
ه����ن����اك م�����ن ي���دع���م���ك ع���ل���ى امل���س���ت���وى 

األسري؟
ال���ري���اض���ة العب  - م��ث��ل��ي األع���ل���ى ف���ي 
والثاني  أذربيجان  دول��ة  من  رافيل  الكاراتيه 

السباح األمريكي مايكل فيلبس.

املنافسة،  نتيجة  أع��ل��ن��ت  ع��ن��دم��ا   <
خفاقًا  ي��رف��رف  ال��ك��وي��ت  علم  وش��اه��دت 
أمامك، ماذا كان شعورك، وماذا يعني لك 

هذا ؟
شعور ال يوصف بعد اإليقاف من 2015 

وعزف  ال��ك��وي��ت،  بعلم  امل��ش��ارك��ة   2018 إل��ى 

الذهبية  امليدالية  وحتقيق  الوطني،  النشيد 
ش��ع��ور ف��خ��ر ل��ي ب��رف��ع ع��ل��م��ي ع��ال��ي��ًا، وهذا 
أي  ف��ي  الذهبية  يحقق  الع��ب  لكل  الشعور 
الكويتي  الشعب  وفرحة  بها،  يشارك  بطولة 
الله  من  بتوفيق  لله  احلمد  إجن��از  أكبر  كان 

ودعوات أهل الكويت.
دعم األصدقاء .

سماء  ف��ي  مشهور  بطل  ال��ي��وم  أن��ت   <
ال��ري��اض��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة، ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل مع 

زمالئك وأصدقائك في الدراسة ؟
- تعاملي مع زمالئي بالدراسة لم يختلف 
الذهبية  امليدالية  على  احلصول  وبعد  قبل 
ألقى  دائمًا  »آسياد«،  بدورة األلعاب اآلسيوية 

منهم التشجيع واملساندة املعنوية.

يقولون  ك��م��ا  ال��ق��م��ة  إل���ى  >  الصعود 

سهل، أما احلفاظ عليها فصعب جدًا، ما 
هي خططك للمحافظة على قمتك ؟

كثيرة  أم���ورًا  يتطلب  عليها  احملافظة   -
امل��ادي  ،  والدعم  دراستي،  أمور  تسهيل  منها 
وامل��ع��س��ك��رات مل���دة ط��وي��ل��ة، وح��ض��ور اجلهاز 
ال��ط��ب��ي وال��ن��ف��س��ي ط����وال ال��وق��ت ف��ك��ل هذا 

يحدث باجتهاد شخصي بصراحة لألسف .
> لعبة الكاراتيه من األلعاب العنيفة 

نوعًا ما، هل هذا يؤثر في حياتك ؟
-لعبة الكاراتيه لعبة عقلية وفنية، وهي 
اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا بشكل  إذا  ال��ن��ف��س  ع��ن  دف����اع 

صحيح وليس العكس 

الالعبون الكويتيون
> كيف ترى في املجمل أداء الالعبني 

الكويتيني في بطولة األسياد ؟
في  مم��ت��از  الكويتيني  ال��الع��ب��ني  أداء   -
ال��ب��ط��ول��ة م��ن أص���ل أرب��ع��ة الع��ب��ني  حققت 
ذه��ب��ي��ة وف��ض��ي��ة أح��م��د امل��س��ف��ر ب��ع��د إيقاف 
البلوشي صاحب  والالعب عبدالله  ٣سنوات، 
امليدالية الذهبية في بطولة آسيا شهر 7 في 
األردن، والالعب محمد بدر صاحب برونزية 
كذلك  األردن  ف��ي  آسيا  بطولة  ف��ي  جماعي 
ولكن لديهم  البطولة،  يتوفقوا في هذه  ولم 
مستقبل حافل لتحقيق عديد من امليداليات 

في البطوالت القادمة إن شاء الله 

بنصيحة  م��غ��ل��ف��ة  أخ���ي���رة  ك��ل��م��ة   <
مستخلصة من رحلة صعودك إلى القمة 

توجهها للشباب الكويتي .
أن  ش��ي��ئ��ا  أرادوا  إذا  ال��ش��ب��اب  أن��ص��ح   -
لهدفهم  ليصلوا  الصعاب  جميع  يتحملوا 
اإلجناز  تصنع  ف��اإلرادة  األسباب  كانت  مهما 

وحتقيق النجاح والله ولي التوفيق.
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دفاع  وهي  وفنية  عقلية  لعبة  الكاراتيه   
عن النفس

أداء الالعبني الكويتيني كان رائعًا وممتازًا 
في البطولة
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بالهيئة  العالي للطاقة  املعهد  من جانبه استقبل مدير 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب املهندس أسامة الدعيج 
بامليدالية  الفائز  الشطي  عبدالعزيز  علي  باملعهد  الطالب 
الذهبية في الكاراتيه خالل منافسات دورة األلعاب اآلسيوية 
»األسياد« املقامة في جاكرتا، وذلك بحضور مسؤول الفصل 

التمهيدي األستاذ مشعل أبو شيبة.
الالعب  إل��ى  القلبية  تهانيه  بخالص  م.الدعيج  وتقدم 
املتوج بامليدالية الذهبية، مؤكدا انه رفع اسم الكويت عاليا 

العاملية، مشيرا  املنافسات  اكبر  ومثلها خير متثيل في احد 
إلى أن املعهد العالي للطاقة له أن يفخر بهذا االجناز الذي 
أكادمييا  واملتميزين  املوهوبني  أبنائه  اح��د  يد  على  حتقق 
الطلبة  بقية  وان يحذو  االجن��ازات  تتكرر  أن  آماًل  ورياضيا، 

حذو زميلهم ويسهموا في رفع اسم بالدهم عاليا.
ال��ط��ال��ب علي  ب��ت��ك��رمي  امل��ع��ه��د  إدارة  ق��ام��ت  وق���د  ه���ذا 
كبير  إجن��از  م��ن  حققه  ومل��ا  ل��ه  تقديرا  الشطي  عبدالعزيز 

للهيئة وللكويت.

م.أسامة الدعيج: حصول الشطي على الذهبية في »األسياد«  فخر ل� »التطبيقي« وللكويت
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كرم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د. علي املضف مبكتبه بديوان عام الهيئة بالعديلية 
العزيز  عبد  علي  للطاقة  العالي  باملعهد  الطالب 
الشطي الفائز بامليدالية الذهبية في منافسات دورة 
شؤون  عميد  بحضور  “األسياد”  اآلسيوية  األلعاب 
شئون  عميد  مساعد  و  املكيمي،  حسني  د.  الطلبة 
ومدير  العتيبي،  بدر  د.  الطالبي  للنشاط  الطلبة 
مكتب العالقات العامة واإلعالم أ. فاطمة العازمي.

أب��ن��اء الهيئة  اب���ن م��ن  ف���وز  امل��ض��ف إن  ق���ال د. 
 ،  “ األس��ي��اد   “ منافسات  ف��ي  الذهبية  بامليدالية 
ومتثيل الوطن والهيئة خير متثيل  لهو مبعث فخر 
نثمن  إذ  ونحن   ، الهيئة  منتسبي  جلميع  واع��ت��زاز 
الشطي،  الالعب  إليه  وصل  ال��ذي  والتفوق  التميز 

الرياضي  بسلوكه  االقتداء  إلى  الهيئة  طلبة  جميع  ندعو 
واألكادميي القومي الذي مكنه من اعتالء منصات التتويج.

احتضان  على  دائما  الهيئة حترص  أن  املضف  د.  وأك��د 
وتعمل   ، واملتميزين  املوهوبني  م��ن  أبنائها  جميع  ورع��اي��ة 
إلى  تدفعهم  التي  الالزمة  اإلمكانات  جميع  تسخير  على 
من  الهيئة  منتسبي  جلميع  ال��ت��وف��ي��ق  متمنيًا  ال��ن��ج��اح، 
الطالب والطالبات ، وحتقيق املزيد من اإلجنازات في جميع 

الفعاليات التي يشاركون بها.
من جانبه أعرب الطالب علي الشطي عن عظيم امتنانه 
شاكرًا   ، للهيئة  العليا  اإلدارة  قبل  م��ن  لتكرميه  وتقديره 
الوطن  متثيل  من  مكناه  اللذين  الدائم  والتشجيع  الدعم 

والهيئة على أكمل وجه.

مدير عام »التطبيقي« كرَّم 
الشطي لفوزه بالميدالية الذهبية 

في »األسياد«
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علي حسين : »تقنية المعلومات 
والحاسب اآللي« يسعى إلى بناء 

منظومة متكاملة للعمل باحترافية

46

يعد مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبثابة الوقود احملرك للهيئة ، فهو 

وهو   ، األساسية  للبنية  اجلاهزة  والبرمجيات  التشغيل  ومستلزمات  وملحقاتها  والطابعات  األجهزة  من  باحتياجاتها  ميدها  من 

من يصمم ويوفر الشبكات لربط اجلهات املستفيدة ، وكذلك فهو مركز املعلومات لتنفيذ أعمالهـا وتأهيل وتنمية الكوادر الفنية 

واإلدارية للتعامل مع التقنيات احلديثة ، وتدريب اجلهات املستفيدة على استخدام النظم والبرمجيات لتطوير أعمال الهيئـة، 

وتوفير البيئة املناسبة للنظم اجلاهزة والتقنيات املعاونة في تطوير األنظمة التعليمية ، وغيرها الكثير من املهمات ، وللتعرف 

على هذا املركز احليوي أكثر وعن قرب كان لـ »صناع املستقبل« هذا اللقاء مع مدير مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي األستاذ 

علي حسني ، فإلى تفاصيل اللقاء :

أكد أن املركز يعد شريان الهيئة احليوي 



أكــثــر على  نــتــعــرف  أن  نـــود  بــدايــة   <
واحلاسب  املعلومات  تقنية  مركز  مدير 

اآللي األستاذ علي حسني؟
- البيانات الشخصية :

- االسم : علي أحمد محمد حسني
- احلالة االجتماعية : متزوج وأب لثالث 

أوالد وبنتني
- العمر : 48 سنة 

: موظف من سنة  الوظيفية  البيانات   -
1992 وتدرجت وظيفيًا من رئيس قسم آلي 
املعلومات  تقنية  مركز  إدارة  وحاليًا  مراقب 

واحلاسب اآللي
> ما اخلطط واملشروعات التي يعكف 

املركز على العمل فيها حاليًا ؟
- حاليًا يقوم املركز بالتركيز على االنتهاء 

من تشغيل بوابة الهيئة اجلديدة 
- أم���ا ال��ت��ال��ي ف��ه��ي م��ن ض��م��ن اخلطط 

واملشروعات التي يعمل على إجنازها املركز :
الساعات  جزئية  تطوير  من  االنتهاء   -

الزائدة في نظام بانر ، وتشغيلها واستخراج 
ال���الزم���ة ، وج��زئ��ي��ة تخريج  ال��ت��ق��اري��ر  ك��اف��ة 

الطلبة في النظام . 
وتشغيل  بديل  معلومات  مركز  إنشاء   -

Disaster Recovery  إدارة األزمات 
- تطوير نظام داخلي جديد للقبول.

- تطوير نظام داخلي جديد للتسجيل.
للمكافأة  جديد  داخلي  نظام  تطوير   -

االجتماعية .
 Virtual Desktop تقنية  تطبيق   -

.Infrastructure
- التوجه إلى حتويل بعض األنظمة إلى 

.Smart Mobile
 Bring your own تقنية  تطبيق   -

.)device )BYOD
القطاعات  أداء  وك��ف��اءة  ج���ودة  زي����ادة   -
اإلداري��������ة واألك����ادمي����ي����ة م���ن خ����الل أمتتت 

األنظمة .
- ضمان جودة العمل بوضع آليات لقياس 

اجلودة واألداء .
 Office365 تقنية  استخدام  تعميم   -

ال��ت��واص��ل وإل���غ���اء ج��م��ي��ع وسائل  ك��وس��ي��ل��ة 
ال���ت���واص���ل األخ������رى م���ع ال����ك����وادر اإلداري������ة 

واألكادميية .
- توفير إحصائيات وتقارير بصورة دورية 

جلميع اجلهات والقطاعات .
 Single Sign On  تقنية استخدام   -
جلميع أنظمة الهيئة من خالل بوابة الهيئة 

اجلديدة.
- تطوير البنية التحتية للشبكة وأجهزة 

احلماية وكفاءتها .
حسب   )ISO( احل���وك���م���ة  ت��ط��ب��ي��ق   -
لتكنولوجيا  امل���رك���زي  اجل���ه���از  ت��وج��ي��ه��ات 

املعلومات
- استكمال الربط اآللي مع وزارات الدولة 

التي لم يتم الربط معها
ونقل  اإلنترنت  مستوى  أفضل  توفير   -

املعلومات.
وهل  للمركز  التابعة  األقــســام  مــا   <
عددها  لزيادة  مستقبلية  خطط  هناك 

في املستقبل؟
يحتوي املركز على هيكل تنظيمي مكون 
من مراقبتني ووحدات تابعة ملدير املركز ولكل 

منها أدواره ومهامه.
اجلزء األول من السؤال :

- م��دي��ر م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات وي��ح��وي على 
»شعبة دعم نظم التعليم اإللكتروني – شعبة 
الدراسات  شعبة   – العقود  ومتابعة  امليزانية 
احلكومة  خ���دم���ات  دع����م  ش��ع��ب��ة   – ال��ف��ن��ي��ة 
اإللكترونية – شعبة أمن املعلومات واخلدمات 

املساندة«.
على  وحت��وي  املعلومات  نظم  مراقبة   -
املعلومات  ق��س��م   – ال��ن��ظ��م  ت��ط��وي��ر  »ق��س��م 

واإلحصاء – قسم املتابعة وضبط اجلودة«.
- م��راق��ب��ة ال��دع��م ال��ف��ن��ي وحت����وي على 
»قسم احلاسبات الشخصية واخلوادم – قسم 

احلاسب املركزي«  .
بخصوص اجلزء الثاني من السؤال فقد 
مت إرسال املقترح اجلديد للهيكل على أمل أن 

تتم املوافقة عليه من اجلهات املعنية .
مشروع  عــن  حتــدثــونــا  أن  لكم  هــل   <
ــي الــهــيــئــة؟ وهـــل من  املــيــكــنــة الــشــامــلــة ف

جديد في هذا اجلانب؟
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تطوير  من  االنتهاء  على  جاهدين  نعمل 
جزئية الساعات الزائدة في نظام بانر 
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امليكنة الشاملة في الهيئة عبارة عن :
1 - بناء بنية  معلوماتية مناسبة ، وفعالة 
دراس���ة  الوضع  عبر  املعلومات  لتكنولوجيا 
احلالي ووضع إستراتيجية مليكنة العمل في 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
حلول  وإي��ج��اد  الهيئة  أع��م��ال  تطوير   -
 Paper-less«  « ورق��ي��ة  ال  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
ولوائح  نظم  وض��ع  environment  عبر 
واملراسالت  األرش��ف��ة،  عملية  تنظم  وأنظمة 
إدارات  املهام جلميع  وإدارة  العمل  وإج��راءات 
الهيئة  ومنتسبيها ، ومثال عنها بحيث يقوم 
الطالب اخلريج من الثانوية العامة بتقدمي 
إلى  دون احل��اج��ة  امل��وق��ع  م��ن خ��الل  الطلب 

مراجعة الهيئة وتسليم املستندات .
السابقة  النقطة  ف��ي  ذك���ره  مت  اجل��دي��د 

بخصوص املشاريع التي يعمل املركز عليها.

إضافة إلى ذلك قام مركز تقنية املعلومات 
واحلاسب اآللي بأرشفة التالي :

- الشهادات القدمية للكليات

- م���ل���ف���ات أع����ض����اء ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري���س 
والتدريب

- ملفات موظفني الكادر العام
- ملفات املعاهد األهلية 
- ملفات اإلدارة القانونية

- ملفات إدارة اخلدمات

لاللتحاق  القبول  عمليات  جميع   <
ــــــــدورات  بــكــلــيــات ومـــعـــاهـــد الــهــيــئــة وال
ـــن طريق  تــتــم ع ـــة  ـــاص الــتــدريــبــيــة اخل
ــة، مــــا هي  ــئ ــي ــه ــل املــــوقــــع اإللـــكـــتـــرونـــي ل
نظم  أحــدث  ومواكبة  لتطوير  خططكم 

التكنولوجيا في هذا اجلانب؟
- مركز تقنية املعلومات واحلاسب اآللي 
 ، العاملية  التقنيات  أح��دث  باستخدام  يقوم 

البنية  خ��الل  من  املستجدات  كافة  ومواكبة 
التحتية للشبكة أو بيئات العمل التطويرية.

-  حاليًا يقوم املركز بعمل دراسة تطويرية 
عملية    القبول  في  نوعية  نقلة  إلى  تهدف 
وقت  في  عنها  اإلع��الن  وسيتم   ، والتسجيل 

الحق إن شاء الله .
- مت تطوير البوابة اإللكترونية الرسمية 
واإلجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
تكنولوجيا  وأدوات  وسائل  أحدث  باستخدام 
ب��ه��دف خ��دم��ة ج��م��ي��ع قطاعات  امل��ع��ل��وم��ات 
 ، وال��ك��ل��ي��ات  امل��ع��اه��د  شاملة  الهيئة  وإدارات 
رئيسية  صفحة  على  البوابة  حتتوي  حيث 
تعكس هذه الصفحة الهوية الرسمية للهيئة 
مع  للبوابة،  والفرعية  الرئيسية  واألق��س��ام 
العامة،  واإلع����الن����ات  األخ���ب���ار  آخ���ر  إظ���ه���ار 

النقل  لعملية  شاملة  خطة  بوضع  قمنا 
إلى ديوان عام الهيئة اجلديد
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والكليات  واملعاهد  والروابط جلميع األقسام 
التي تتبع الهيئة. 

احملتويات  جميع  تصفح  للزائر  وميكن 
العامة بدون قيود، كما ميكنه اختيار تصفح 
اإلجنليزية،  أو  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ال���ب���واب���ة 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ب��ع��ض اخل��ص��ائ��ص األخرى 
اخلاصة باملستخدم والتي تهدف إلى تسهيل 
ال��ب��ح��ث ع���ن وال���وص���ول إل���ى امل��ع��ل��وم��ة ذات 

االهتمام .

ــن خــطــط مــركــز تقنية  > حــدثــنــا ع
إلى  لالنتقال  اآللــي  واحلاسب  املعلومات 

ديوان عام الهيئة اجلديد بالشويخ؟
لعملية  املركز بوضع خطة شاملة  قام   -

النقل بحيث تكون كالتالي :
عمل  م��ن  التأكد   : النقل  عملية  قبل   -
ال��ش��ب��ك��ة ال��داخ��ل��ي��ة وش��ب��ك��ة اإلن���ت���رن���ت في 
وتشغيل  جت��ري��ب  وأي��ض��ا   ، امل��ب��ن��ى  اجلديد 
أنظمة  س��واء  اإللكترونية  اخل��دم��ات  جميع 

داخلية ، أو ربط مع جهات حكومية .
مركز  ي��ش��رف   : ال��ن��ق��ل  عملية  أث��ن��اء   -
املعلومات على عملية نقل األجهزة وتشغيلها 
والتأكد من جميع التوصيالت قبل أن يصل 
املوظفني إلى مكاتبهم اجلديدة وتأمني عمل 
األنظمة واألجهزة بطريقة متوازية في املكان 
توقف  دون  اآلخ����ر  امل��ك��ان  وأي��ض��ا   ، احل��ال��ي 
خلدمات تقنية املعلومات التي تقدم للكوادر 
والتدريب  التدريس  وأعضاء هيئة   ، اإلداري��ة 

والطلبة 
- بعد النقل :  تقدمي دعم فني في جميع 
القطاعات ومتابعة آليات العمل دون تأخير .

من  ع������دد  ه����ن����اك   -
باالنتقال  قامت  اإلدارات 
العام  الديوان  إلى  فعليًا 
اجلديد هل قمتم بتوفير 
التقنية  اخلدمات  جميع 

لهم؟
وب������ص������ورة  ن�����ع�����م   -
سريعة دون تأخير، وأيضا 
تقدمي كافة الدعم الفني 
خارج  امل��ط��ل��وب  والتقني 

استمرارية  ب��ه��دف  ال��رس��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  أوق����ات 
العمل جلميع قطاعات الهيئة دون توقف .

> مـــاذا عــن تــعــاون املــركــز مــع اجلهات 
املعلومات  بتكنولوجيا  املعنية  العاملية 

واحلاسب اآللي العاملة بالكويت؟ 
جهات  ع���دة  م��ع  بالتعاقد  امل��رك��ز  ق���ام   -
وأنظمة  ت��راخ��ي��ص  توفير  خ��الل  م��ن  عاملية 

وأجهزة ملواكبة التطورات احلديثة ، ومنها :
 – – م��اي��ك��روس��وف��ت  – ب��ان��ر  - أوراك������ل 

Dell - Emc – سيسكو

املعوقات
تواجهكم  التي  املــعــوقــات  عــن  مــاذا   <

وما هي اآللية التي تتبعونها ؟

اعتماد  ف���ي  ت���ك���ون  غ��ال��ب��ًا  امل���ع���وق���ات   -
العمل  آل��ي��ات  لتطوير  املقترحة  امل��ي��زان��ي��ات 

والبنية التحتية في مركز املعلومات من قبل 
اجلهات الرقابية .

- ق��ل��ة ال���ك���وادر ال��ب��ش��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة في 
وتخصصات  والبرمجة  التطوير  تخصصات 
الدعم الفني والصيانة ، وعدم توفر ميزانية 
لتدريبهم وتأهيلهم ، وعدم توفر حوافز مالية 

كما في اجلهات األخرى .
احللول

ف��ي حل  املتبعة  اآلل��ي��ة  أم��ا بخصوص   -
ه��ذه امل��ع��وق��ات – احمل��اول��ة ف��ي إي��ج��اد حلول 
ميزانيتها  يعتمد  لم  التي  للمشاريع  بديله 

من قبل اجلهات الرقابية 
عقود  خ��الل  م��ن  بشرية  م���وارد  توفير   -

الشركات .
سواء  املتاحة  امل���وارد  جميع  استغالل   -

بشرية أو أجهزة .

ومشروعاتكم  تطلعاتكم  ــي  ه ــا  م  <
ــات  ــوم ــل ــع املــســتــقــبــلــيــة ملـــركـــز تــقــنــيــة امل

واحلاسب اآللي؟
واستخدام  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ب��ن��اء   -
أحدث وسائل التكنولوجيا والعمل باحترافية 
خلدمة جميع املستفيدين سواء كانوا إداريني 
أو  طلبة  أو  وتدريب  تدريس  هيئة  أعضاء  أو 

جمهور .

> كلمة أخيرة..
على  ملجلتكم  اجل��زي��ل  بالشكر  أت��ق��دم   -
هذا اللقاء كما أشكر اإلدارة 
متمثلة  الهيئة  ف��ي  العليا 
املضف  .ع��ل��ي  د  السيد  ف��ي 
م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة  على 
من  الصعوبات  كافة  تذليل 
والتطوير  االه��ت��م��ام  خ��الل 
ب��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ، 
قادرة  تنمية  حتقيق  بغية 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى 
اإلدارية  الكوادر  ومتطلبات 

واألكادميية والطالبية.
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امل���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة م����ن أفضل  ت���ع���د 
حياتهم  في  الشباب  بها  مي��رّ   التي  املراحل 
عن  كّليا  تختلف  مرحلة  فهي  ومسيرتهم، 
البدني  ب��اإلره��اق  ومت��ت��از  الثانوية،  املرحلة 
واملقاييس  التخّصصات  كثرة  من  والنفسي 
وكثرة األساتذة وتشّعب طرق وآليات الدراسة، 
كما متتاز باإلحساس بالغربة للطلبة اجلدد 

في  وحقوقهم   ، بواجباتهم  جهلهم  نظير 
هذا الصرح اجلديد، كما أّنها مرحلة يتّلقى 
الشاب  أحسن  ما  إذا  الشامل  التكوين  فيها 
اجلامعي استغاللها، ولعّل أكثر ما يجب على 
الطاّلب احلاملني لشهادة الثانوية وألول مرّة 
عند ولوجهم للحياة اجلامعية أعمال عديدة 

ينصح بها الطلبة وهي ما يلي:

التمّيز  األول������ى:  ال��ن��ص��ي��ح��ة   <   
الدراسي، وهو أساس دخولك اجلامعة، وهو 
عليك حتقيقها  يجب  التي  األه���داف  أول��ى 
م��ن خ���الل احل��ض��ور ال��دائ��م وامل��س��ت��م��ّر لكل 
احمل��اض��رات س���واء مت��ّي��زت ه��ذه احملاضرات 
باإلجبارية في احلضور أو ال، وأن جتعل كل 
املقاييس على نفس الدرجة من األهّمية، فال 

5  نصائح للطالب المستجد 

50



العدد األول -سبتمبر   2018

يجب أن تضع في ذهنك بأّن هناك مقاييس 
أساسية وأخرى ثانوية، كما ال يجب أن تعتقد 
كافيا،  للمحاضرات  املتواصل  حضورك  ب��أّن 
بل عليك السعي مللء وقت فراغك مبراجعة 
الدروس والبحث ومناقشة الزمالء ومحاورة 
أّن  وتذكر  لك،  تتاح  فرصة  كل  في  األساتذة 
الذي يتخرج مبعّدل عاّل ليس كالذي يتخّرج 
مبعدل عادي، فاألّول تتاح لهم فرص عديدة 

كالتكوين في اخلارج والتوظيف ..إلخ.
  

> النصيحة الثانية: عليك مبعرفة 
بيئتك اجلامعية وكّل ما يحيط بك، فال تكن 
سألوه  وعندما  الطب  كّلية  في  درس  كالذي 
فلم  جامعته  ف��ي  اإلع����الم  ك��ّل��ي��ة  مبنى  ع��ن 
جامعتك  في  جولة  خذ  بل  موقعها،  يعرف 
كّلما سنحت لك الفرصة لذلك، وتعّرف على 
كّل  وم��ق��ّر  فيها،  امل��وج��ودة  التخّصصات  ك��ل 
إدارة ومكتب، فقد حتتاج إليها يوما ما، كما 
أّنك قد جتد أصدقاء لن جتدهم في كّليتك 
وقسمك، بل حتى التنّوع في قائمة األصدقاء 
مفيد في تكوين النفس، كما أّن هناك مكاتب 
الثقافية  لألنشطة  وأخ��رى  الّلغات،  لتعليم 

الطالب  عزيزي  تكن  فال  إل��خ،  والرياضية.. 
صباح  ك��ل  يذهب  ال��ذي  الروتيني  كاملوّظف 
ملكتبه وال يعرف املكاتب املجاورة له في نفس 

الطابق أو في الطوابق األخرى.
 

العمل  ال���ث���ال���ث���ة:  ال��ن��ص��ي��ح��ة   <
هو  األخير  هذا  يكون  يكاد  حيث  التطوعي، 
أهّم أسباب حصولك على حياة أفضل  أحد 
ب��ع��د ال���ت���خ���ّرج، ألّن ال��ط��ال��ب ال����ذي ي���زاول 
النشاط الطالبي مبختلف أنواعه »الثقافي، 
والرياضي، والنقابي...« أفضل بكثير من ذلك 
أضالع  ب��ني  وقته  ك��ل  يقضي  ال��ذي  الطالب 
مثّلث املوت« املدّرج - الغرفة – املطعم«، فعليك 
ب��ح��ض��ور احمل���اض���رات وال���ن���دوات وال����دروس 
واألنشطة  وال��ع��ل��م��ي��ة  وال��ف��ك��ري��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
م��ارس مثل هذه  وال��ذي  إل��خ.  و..  الرياضية 
النشاطات في حياته اجلامعية يفهم جّيدا 
التعّرف  لك  يتيح  فهذا  اإلجن��از،  هذا  قيمة 
على أشخاص جدد خارج محيط األصدقاء 
وفرصة  مختلفة،  خلفيات  وم��ن  واألس����رة، 
والكثير  ومهاراتك  نفسك  الكتشاف  جّيدة 

من األشياء اجلديدة.

شيئا  تعّلم  ال��راب��ع��ة:  النصيحة   <

احلياة  ألّن  ج���دي���دة،  أش���ي���اء  ب���ل  ج���دي���دا، 

وأوقات  احلّرية  بالكثير من  اجلامعية متتاز 

الفراغ، وميكنك خاللها تعلم أشياء جديدة 

لم تتعّلمها في مراحلك السابقة، كتعّلم لغة 

غير  أخ��رى  مهارات  على  التدّرب  أو  جديدة، 

تلك التي متتلكها، كتعّلم تقنيات استخدام 

التصوير  وم��ه��ارة  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا 

التخطيط  وم��ه��ارة  وال��ت��س��وي��ق  والتصميم 

وت��ل��خ��ي��ص بعض  امل��ط��ال��ع��ة  أو  واخل��ط��اب��ة، 

الذي  الكرمي  القرآن  حفظ  وخاصة  الكتب، 

كان  مهما  اجلامعة  في  طالب  كل  به  أنصح 

تخّصصه، وغيرها من املهارات اجلديدة التي 

ستضاف إلى رصيد شخصيتك، وتذّكر باّنه 

عليك أن ال تخرج من اجلامعة كما دخلتها 

أّول مّرة.

 

> النصيحة اخلامسة واألخيرة: 
ال تتوّقع الكثير بعد التخّرج، حتى ال تصطدم 

بواقع مرير، ووجب عليك أن تفهم جّيدا باّن 

مرحلة اجلامعة ليس مرحلة احلصول على 

هي  بل  فقط،  بها  العمل  أج��ل  من  الشهادة 

مرحلة التكوين ولفتح آفاق جديدة ولتعّلم 

ومواهبك،  ش��خ��ص��ي��ت��ك  وص���ق���ل  م����ه����ارات 

كالتجارة،   العمل  سوق  إلى  تنطلق  ثّم  ومن 

أب���واب���ه الواسعة  ودخ����ول ع��ال��م ال��ع��م��ل م��ن 

كما  فقط  الوظيفة  إل��ى  ول��ي��س  وامل��ت��ع��ّددة، 

يتم دوما برمجة طالبنا بشكل خاطئ على 

هذا األمر. فاجلامعة في الدول املتقدمة هي 

مرحلة لفتح آفاق لكّل الدارسني بها، وما هي 

تليها عهدة مهنية  أكادميية  إاّل عهدة وفترة 

حّرة وآفاق مستقبلية عديدة.
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أثر الثورة التكنولوجية على عملية 
تعيين طلبة حديثي التخرج 

املختلفة، حيث  احلياة  على جميع جوانب  ب��دوره  انعكس  الذي  التقني  التقدم  في  سريعًا  تطورًا  اليوم  عاملنا  يشهد 
أصبحت ال تستطيع بعض املؤسسات ، واملناهج التعليمية مواكبة ذلك، حتى أن الشهادات من غير اخلبرة التكنولوجية 
ال تكفي في عملية اختيار املتقدمني كما كانت عليه بالسابق. في املاضي القريب كانت تعتبر الشهادات التعليمية أبرز 
زيادة  بعد  السميا   ، التكنولوجية  الثورة  عصر  في  الراهن  وقتنا  في  ذلك  الينطبق  لكن  التوظيفية  العملية  في  عامل 
عمليات استخدام التقنيات احلديثة في اجناز املهام الوظيفية واإلدارية على كافة املستويات مبختلف املجاالت. فالوظائف 
الدراسية  الشهادات  على  اعتمادها  التكنولوجية من  األطر  استخدام  في  املعرفة  على  اعتمادًا  أكثر  املستقبلية ستصبح 
واألكادميية، حيث عمل هذا التقدم على وجود منافسة محلية وعاملية شديدة بني املنشآت، لم تشهدها األسواق من قبل. 

وأصبح استخدامها مطلبًا أساسيًا للمنافسة في ظل التغييرات املتسارعة لتقدمي أفضل اخلدمات.
بالشكل  التكنولوجية  والتطبيقات  الوسائل  استخدام  معرفة  للعمل  املتقدمني  إل��زام  التقدم  ه��ذا  صاحب  فقد   

اإلدارية للخدمات  العالي  – املعهد  السياحة  قسم   - العدســـــــــاني   أحمد  ناصر  • بقلم 
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الصحيح ما ساهم في تغيير حاد في 
من  امل��ؤس��س��ات  ل���دى  اإلدارات  أن��ظ��م��ة 
اليوم  فقد أصبحت  ت��ق��دم��ه��ا،  ح��ي��ث 
املوظفني خاصة اجلدد  عملية اختيار 
القليلة  بالسنوات  مقارنة  صعبة جدًا 
السابقة، حيث تعد اليوم املعرفة واملهارة 
في استخدام التطبيقات التكنولوجية 
احلديثة من املتطلبات األساسية لدى 
املتقدمة،  ال��دول  معظم  في  قطاع  أي 
ومن هنا تظهر املشكلة األساسية، من 
املنشآت من  العديد من  اهتمام  خالل 
مختلف املجاالت بتطبيق العديد من 
التكنولوجية  والبرمجيات  التطبيقات 
تعامالتها  تنفيذ  طريق  عن  احلديثة 
الداخلية واخلارجية. مبعنى أنه ميكن 
ملعرفة الفرد في استخدام البرمجيات 
والتطبيقات احلديثة بالشكل الصحيح 
التوظيف  ش�����روط  ع��ل��ى  ت��ت��ف��وق  أن 
التعليمية  الشهادات  مثل  التقليدية 
اليوم  ب��ات  حيث  الوظيفية،  واخل��ب��رة 
م��ف��ه��وم امل��ع��رف��ة ف���ي اس��ت��خ��دام تلك 
التقنيات يكتسب زخمًا لدى املؤسسات 
ف��ي ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل����اص ، 
من  جديد  مجال  تأسيس  على  وعمل 
جديدة  عمل  ف��رص  وشكل  التوظيف 

لدى املؤسسات.
الثورة  خ��ل��ق��ت  امل��ق��اب��ل  ف���ي  ل��ك��ن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة حت��دي��ات ص��ع��ب��ة أمام 
األفراد خاصة اجلدد وحديثي التخرج 
كما  املتسارعة.  املتغيرات  هذه  ملواجهة 
تؤكد بعض الدراسات الراهنة، أن هذا 

االجتاه العاملي سيزداد مستقباًل. 
ومن املتوقع أن تكون املهارات املهنية 
ارتباطًا  مرتبطة  القادمة  والوظيفة 
التكنولوجيا  استخدام  مبعرفة  وثيقًا 
واألطر املتقدمة، هذا يعني أن الوظائف 
املتميزة واألعلى تقديرًا ستكون لألفراد 
في  واملعرفة  امل��ه��ارات  ميتلكون  ال��ذي��ن 
ال��ي��وم موجة  امل��ج��ال، حيث متثل  ه��ذا 
أن  يعني  مم��ا  ج��دي��دة  ومحلية  عاملية 
األكثر  امل��ه��ارات  امل��ه��ارات ستشكل  تلك 

في  واملؤسسات  املنشآت  قبل  من  طلبًا 
وال��ع��ام. فال بد أن  القطاعني اخل��اص 
والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  تقرن 
تدريسها  يتم  التي  واملعلومات  املعارف 
التكنولوجيا  اس���ت���خ���دام  مب����ه����ارات 
املتطلبات  من  أصبحت  التي  احلديثة 
تسهم  والتي  العمل،  لسوق  الضرورية 
وت��س��اع��د إل����ى ح���د ك��ب��ي��ر ف���ي عملية 
يتحقق  ول����ن  م��خ��رج��ات��ه��ا.  ت��وظ��ي��ف 
التعليمية  املؤسسات  تقم  لم  ما  ذلك، 
على  التعليم  أهمية  بإبراز  والتدريبية 
املستجدات  آخ����ر  ع��م��ل��ي��ة  اس���ت���خ���دام 
إلى  باإلضافة  احلديثة،  التكنولوجية 
تعميق سلسلة  وتعزيزها مع  حتديثها 
أعمال  إط��ار  في  التوظيفية  املفاهيم 
أصبحت  والتي  احلديثة،  التطبيقات 
األعمال  ألساليب  إستراتيجيًا  بدياًل 

التقليدية. 
على  ال��ي��وم  ال���ض���روري  م��ن   فبات 
التعليمية  امل����ؤس����س����ات  م���خ���رج���ات 
استخدام  مهارات  حتسني  والتدريبية 
التكنولوجية  وال��ب��رام��ج  التطبيقات 
لالستفادة  املطلوب،  بالشكل  احلديثة 
منها بقدر اإلمكان لتحقيق غاياتاتهم 
املستقبلية مع األخذ في عني االعتبار 
أثر اخلبرة واملهارة في عملية االستخدام 
املوظفني.  وتعيني  اختيار  عملية  على 
فكلما زادت معرفة الفرد في استخدام 
تلك التطبيقات احلديثة  مع نقل ما 
اكتسبه إلى واقعه العملي، كان مستوى 

رضا الفرد واملؤسسات مرتفعًا. 
التعليمية  امل����ؤس����س����ات  ف���ع���ل���ى 
التخطيط  ف��ي  ت��ب��دأ  أن  وال��ت��دري��ب��ي��ة 
عملية  خ�������الل  م������ن  ل���ل���م���س���ت���ق���ب���ل 
الشابة  األج��ي��ال  تأهيل  على  التركيز 
ب���������األدوات وامل����ه����ارات  ، وت��س��ل��ي��ح��ه��ا 
جتعلها  التي  األساسية  التكنولوجية 
التغييرات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
امل��ت��س��ارع��ة ف��ي ع��ص��ر الثورة  ال��ع��امل��ي��ة 
التكنولوجية في شتى املجاالت ، وذلك 
العصر  متطلبات  لتلبية  لتأهيلها 

سوق  باحتياجات  ربطها  مع  احلديث 
ال��ع��م��ل ح��ت��ى مي��ك��ن��ه��ا ال��ت��ك��ي��ي��ف مع 
ثمة  ف��إن  املستقبلية،  املتغيرات  ه��ذه 
التي  األساسية  املهارات  من  مجموعة 
لألجيال  إكسابها  على  العمل  ينبغي 
في  العمل  م��ن  نتمكن  حتى  ال��ق��ادم��ة 
ال��ت��غ��ي��رات، حتى  ع��امل��ي��ة س��ري��ع��ة  بيئة 
يكونوا قادرين على التعامل مع وسائل 
الثورة التكنولوجية ، ومعداتها وتدفق 
االجتاه  في  نسير  لكي  الهائلة  املعرفة 
على  ق����ادر  مجتمع  ل��ب��ن��اء  ال��ص��ح��ي��ح 
إلى  إضافة  التحديات.  تلك  مواجهة 
ما سبق، فالبد من التركيز على أسس 
وركائز متينة للتعليم والتدريب بصورة 
احلديث  التكنولوجي  والتعليم  عامة 

بصورة خاصة. 
الشهادات  أن  س��اب��ق��ًا،  ذك��رن��ا  ك��م��ا 
التعليمية والتدريبية وحدها أصبحت 
املتقدمني  تعيني  عملية  ف��ي  تكفي  ال 
واملتدربني  ال��ط��ل��ب��ة  ف��ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل، 
احلني  بني  تدريبية  ب��دورات  االلتحاق 
واآلخ����ر مل��واك��ب��ة آخ���ر امل��س��ت��ج��دات في 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ج���ال 
واإلل���ك���ت���رون���ي���ة امل��ت��خ��ص��ص��ة، وذل���ك 
على  والعمل  جديدة  مهارات  لتأصيل 
متابعة  إل��ى  باإلضافة  ال���ذات،  تطوير 
التطورات بشكل دوري وباستمرار  آخر 
ملعرفة كيفية تطبيقها بالشكل املطلوب 
لرفع كفاءتهم بهدف حتويل مكتسبات 
ال���ب���رام���ج وال�������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة إلى 
عملية  في  والعملي  العلمي  املجالني 
مبا  العملية  احل��ي��اة  ف��ي  االس��ت��خ��دام 
مبعنى  املتدربني،  دافعية  أثر  ذلك  في 
تنويع مهارات املتدرب لتعزيز دافعيتهم 
إلى  ف��ي نقل م��ا اكتسبوه م��ن م��ه��ارات 
عندما  ذلك  ويحدث  الوظيفي  املجال 
في  ت��ع��ل��م��ه  م���ا  ن��ق��ل  ال���ف���رد  يستطيع 
الصحيح  بالشكل  التدريبية  ال���دورات 

ليضعه موضع التطبيق.



ومواقف  حياتنا  بها  تمر  مختلفة  م��راح��ل 
أم  ك��ان��ت  إيجابية  آث��اره��ا،  فينا  ت��ت��رك  م��ت��ع��ددة 
سلبية، ومع إدراك أعيننا للنور يبدأ الدور األسري 
المثل  وغ���رس  األول����ى  التنشئة  ف��ي  وال��ع��ائ��ل��ي 
ووضع  وجداننا  في  عليها  جبلنا  التي  والقيم 
اللبنات األساسية لهذا الكيان الجديد على هذه 
الحياة ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة فالكلية أو 
المعهد ولكل منهم دور كبير في صقل الشخصية 
ونمطها الفكري والثقافي إال أن للكلية والمعهد 
الدور األبرز في إظهار الجوانب اإليجابية وذلك 
الطالبية  والمنافسات  العملية  التجارب  لكثرة 
أهم  وم��ن  دراس��ت��ه  أث��ن��اء  الطالب  بها  يمر  التي 
هذه التجارب التي يمر بها معترك االنتخابات 
الطالبية إذ إننا نجد بين طالبنا تنافسًا حقيقيًا 
والثقافية  النفسية  توجهاتهم  عن  يعّبر  وج��ادًا 
وذلك في إطار من الود والعالقات الطيبة التي 

يجب أن تسود بين طالبنا.
بعد أيام قليلة يتجدد العرس الديموقراطي 
لطلبة  العام  االتحاد  انتخابات  بإقامة  السنوي 
التي  الطيبة  المناسبة  تلك  الهيئة،  ومتدربي 
ينبري فيها أبناء الهيئة ويتنافسون من خاللها 
الكبير،  لبيتهم  ال��ح��ض��اري  ال��وج��ه  إظ��ه��ار  ف��ي 
إليه  باالنتماء  جميعًا  ن��ش��رف  ال���ذي  وال��م��ك��ان 
وال��ع��م��ل بين ج��وان��ب��ه وأرك���ان���ه، وخ���الل األع���وام 
األخيرة رأينا جميعًا كيف كانت انتخابات اتحاد 
الرقي  في  نموذجًا  كانت  وكيف  بالهيئة  الطالب 
الهيئة  بها  سعدت  كبيرة  واحتفالية  والتحضر 
كان  التنافس  إن  حيث  لها  فخر  مبعث  وك��ان��ت 
على أشده بين جميع القوائم تحت مظلة إدارية 
وتنظيمية متميزة وكل قائمة كانت تطمح بالفوز 
لخدمة جميع الطالب على اختالف توجهاتهم 

وتسارع  واحدة  قائمة  بالفوز  النهاية تظفر  وفي 
تهنئتها  الى  التوفيق  لم يحالفها  التي  القوائم 
ل��ل��ق��ي��ام باألعباء  ال��ع��ون وال��م��س��اع��دة  وم���د ي��د 
التعليمية  العملية  لخدمة  بالجميع  المنوطة 

والنهوض بكافة أركانها.
طالبنا  ن��خ��اط��ب  أن  ن���ود  المناسبة  وب��ه��ذه 
الحبيبة:  ولكويتنا  للهيئة  واألوف��ي��اء  األع���زاء 
نجاح  الديموقراطية  التجربة  غمار  خوضكم 
هيئة  وكأعضاء  للهيئة  عليا  ك��إدارة  جميعًا  لنا 
أبناء  ولجميع  إداري��ة  وهيئة  وتدريبية  تدريسية 
كبيرة  وفرصة  والطالبات،  الطالب  من  الهيئة 
ولبلدكم  لهيئتكم  ال��ح��ض��اري  ال��وج��ه  إلظ��ه��ار 
في  له  سفراء  خير  بأنكم  أكبر  ودالل��ة  الحبيب 
فبكم  القريب،  المستقبل  وفي  الحاضر  الوقت 
وستصبح  وال���ط���م���وح���ات  األم���ان���ي  س��ت��ت��ح��ق��ق 
إقليميًا  وثقافيًا  وتجاريًا  ماليًا  مركزًا  الكويت 
أمير  السمو  صاحب  حضرة  ينادي  كما  ودول��ي��ًا 
هذا  لتحقيق   - ورع����اه  ال��ل��ه  حفظه   - ال��ب��الد  
الهدف الغالي ويعطي توجيهاته السامية دائما 
تعترض  التي  والمعوقات  الصعاب  كافة  لتذليل 
طريقكم حيث إن سموه يعتبر شباب الكويت هم 
الوطن  ستقود  التي  والقاطرة  البشرية  الثروة 
.. طالبنا  أكثر إشراقًا  إلى غد أفضل ومستقبل 
األعزاء ننتظر منكم الكثير والكثير لخدمة هذا 
البلد المعطاء لرفع اسمه وشأنه عاليًا، وأطيب 
ثقة  س��ت��ن��ال  وال��ت��ي  ال��ف��ائ��زة  للقائمة  تهانينا 
ونؤكد  متدربيها  وكافة  الهيئة  وطالبات  ط��الب 
لكافة القوائم األخرى المشاركة، أن النجاح في 
إظهار الوجه الحضاري للهيئة وللوطن الحبيب 
أفضل ص��ورة هو  في  االنتخابي  العرس  وخ��روج 

النجاح األكبر واألهم .

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير
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