


ضمن  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  تسعى 
سلسلة جهودها لالرتقاء بالعملية التعليمية إلى تطوير البرامج 
واملناهج التي تقدمها الكليات واملعاهد التابعة لها ورفع مستوى 
مخرجاتها من خالل التواصل والتعاون الدائم مع جهات سوق 
العمل بقطاعاته املختلفة، وإجراء عملية التقييم الدائم لتلك 
املناهج، وتقدمي التصور الكامل واملستمر لإليجابيات والسلبيات 
وفقًا  املناهج  تطوير  أو  استحداث  في  قدمًا  للمضي  وذلك  لها، 

للحاجة.
الهدف  هذا  لتحقيق  للهيئة  العليا  اإلدارة  جهود  وتتواصل 
األكادميية  االعتمادات  على  احلصول  أوالها  وسائل  عدة  عبر 
واملؤسسية الالزمة من خالل التعاون مع اجلهات املانحة إقليميًا 
وعامليًا لالرتقاء باملقررات واملناهج، ومن ثم املخرجات، وثانيا مد 
بكافة  احمللية  العمل  مع جهات سوق  والتعاون  التواصل  جسور 
قطاعاته للظفر بالفرص الوظيفية املناسبة واملالئمة ملخرجات 

الهيئة.
الثاني  السنوي  املعرض  افتتاح  كانت  اجلهود  هذه  وآخر 
متابعة  إدارة  نظمته  الذي  والدراسية  الوظيفية  للفرص 
اخلريجني وسوق العمل، الذي استمر ملدة ثالثة أيام بديوان عام 
الهيئة في الشويخ. وقد شهد  افتتاحه حضور مدير عام الهيئة د. 
علي املضف ونواب املدير العام، وعدد كبير من قياديي الهيئة، كما 
شهد حضور عدد كثيف من الطالب والطالبات والضيوف وسط 

مشاركة أكثر من 65 جهة من جهات سوق العمل املختلفة.
ويعد املعرض السنوي الثاني للفرص الوظيفية والدراسية 
العمل  سوق  قطاعات  مع  للتواصل  للطلبة  مناسبة  فرصة 
املتنوعة لالطالع على متطلباته الوظيفية إلى جانب االستفادة 
الدولة  قطاعات  جهات  قبل  من  املتاحة  الوظيفية  الفرص  من 
األخرى  الفرص  بعض  إلى  إضافة  املعرض،  هذا  في  املشاركة 

الستكمال الدراسة.
أبناء  واحتضان  برعاية  تعنى  التي  ذاتها  اجلهود  إطار  وفي 

الهيئة جاءت مشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤخرًا في مسابقة مهارات آسيا العاملية »أبوظبي 2018« مبشاركة 
527 متسابقًا، ميثلون 20 دولة حتت رعاية سمو الشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدولي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة.
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  عام  مدير  حديث  وجاء 
األولى  الدورة  في  مشاركته  خالل  املضف  علي  د.  والتدريب 
مهارات  تطوير  ألهمية  وتأكيده  العاملية  آسيا  مهارات  ملسابقة 
الشباب واحتواء إبداعاتهم وطاقاتهم املهنية والتقنية باعتبارهم 
أجيال املستقبل ومن الركائز األساسية لدعم التنمية املستدامة 
في املجتمع، ليثبت أن الهيئة ماضية قدمًا في رعاية واحتضان 
ومتيزهم  تفوقهم  لضمان  لهم  الدعم  كامل  وتقدمي  أبنائها 
الفرص  وتوفير  املوهوبني منهم  واحتضان  دراستهم  فترة  خالل 

الوظيفية املناسبة لهم بعد تخرجهم.
الشباب  طاقات  احتواء  أهمية  على  املضف  د.  شدد  كما 
وابتكاراتهم املهنية ومواهبهم املتنوعة في القطاعات التكنولوجية 

والهندسية.
هذا وتولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جل 
جهودها واهتمامها لرعاية أبنائها من الطالب والطالبات إميانًا 
منها بأنه ليس لألمم على مر العصور واحلضارات أن تتقدم إال 
إنسانية تسهم في تقدمها  مبا متلك من موارد بشرية وطاقات 
ورقيها. وليس ألمة من األمم وال حضارة من احلضارات أن تلحق 
الله  وهبهم  ممن  احلضارة  هذه  بصناع  تهتم  لم  ما  تنافس  أو 
ر والتدبير السليم، فتذلل لهم الصعاب  القدرة على التفكير النيِّ
والعقبات وتوفر لهم اإلمكانات ومتنحهم وتشجعهم وتهيئ لهم 
عقلية  قدرات  من  الله  وهبهم  ما  ليستثمروا  املناسبة  البيئات 
واستعدادات كامنة، فيخترعوا ويبتكروا ويقوموا بحل املشكالت 
إلى  التقدم  عجلة  يدفعون  ثم  ومن  مجتمعاتهم،  تواجه  التي 

األمام في كافة املجاالت .

صناع املستقبل

»التطبيقي« .. وركائز التنمية
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»التطبيقي« تفتتح المعرض السنوي 
الثاني للفرص الوظيفية والدراسية

افتتح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد املضف في 26 نوفمبر  2018  املعرض السنوي 

الثاني للفرص الوظيفية والدراسية الذي نظمته إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل ، وقد استمر  ملدة ثالثة أيام بديوان 

عام الهيئة بالشويخ.
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حضر افتتاح املعرض املقام برعاية مدير 
كبير  وع���دد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن���واب  الهيئة  ع���ام 
كثيفًا  حضورًا  شهد  كما  بها،  القياديني  من 
م��ن ال��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات وال��ض��ي��وف وسط 
م��ش��ارك��ة  65 ج��ه��ة م��ن ج��ه��ات س���وق العمل 

مبختلف قطاعاته.
املضف  علي  د.  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  وأك���د 
أثبتت  ش��ب��اب��ي��ة  ط���اق���ات  ت��ض��م  ال��ه��ي��ئ��ة  أن 
سوق  وعلى  ال��دراس��ة  سنوات  خ��ال  جدارتها 
إمكاناتها  من  واالستفادة  استقطابها  العمل 

وقدراتها.
مناسبة  فرصة  يعد  امل��ع��رض  أن  وأوض���ح 
العمل  س��وق  قطاعات  مع  للتواصل  للطلبة 
الوظيفية  متطلباته  على  لاطاع  املختلفة 
الوظيفية  الفرص  من  االستفادة  جانب  إلى 
امل��ت��اح��ة م���ن ق��ب��ل ج��ه��ات ق��ط��اع��ات الدولة 
املختلفة املشاركة في هذا املعرض، إضافة إلى 

بعض الفرص األخرى الستكمال الدراسة.
إلى  والطالبات  الطاب  املضف  د.  ودع��ا 
احل��ض��ور خ��ال أوق���ات امل��ع��رض امل��م��ت��دة من 
ال��ص��ب��اح إل���ى ال��ع��ص��ر خ���ال األي����ام الثاثة 
هذه  شاكرًا  املشاركة،  اجلهات  من  لاستفادة 
اجل��ه��ات ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة ف��ي إجن����اح املعرض 
للعام الثاني، ومثمنًا دور جميع  إدارات الهيئة 

املشاركة.
متابعة  إدارة  م���دي���ر  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
»التطبيقي«  ب������  ال��ع��م��ل  وس����وق  اخل��ري��ج��ني 
جهة   65 يضم  إن  املعرض  املسعد:  د.ط��ال 
إلى  حكومية  وقطاعات  شركات  من  مختلفة 
إعادة  وبرنامج  املدنية  اخلدمة  دي��وان  جانب 

الهيكلة و قطاعات نفطية مختلفة.
وأشار  املسعد إلى أن للجامعات والكليات 
اخلاصة وجامعة الكويت نصيبًا من املعرض 
التطبيقي  ل��ط��ل��ب��ة  دراس���ي���ة  ب���رام���ج  ل��ط��رح 

الستكمال دراستهم بعد الدبلوم.
امل��ع��رض ه��ي تعريف  ف��ك��رة  وأض����اف: إن 
»التطبيقي« وخارجها مبتطلبات  الطلبة من 
الطاب  يستفيد  أن  متمنيًا  ال��ع��م��ل،  س��وق 
والقطاعات  الشركات  عروض  من  والطالبات 

املشاركة في املعرض.
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د. املضف: الهيئة تضم طاقات شبابية أثبتت جدارتها
وعلى سوق العمل استقطابها واالستفادة من إمكاناتها وقدراتها
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املختلفة  العمل  سوق  قطاعات  مع  للتواصل  للطلبة  مناسبة  فرصة  املعرض 
لالطالع على متطلباته الوظيفية
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شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في مسابقة مهارات آسيا العاملية 
»أبوظبي 2018« التي أقيمت خالل الفترة 
مركز  في   2018 نوفمبر    29 إل��ى   26 من 
 527 للمعارض، مبشاركة  الوطني  أبوظبي 
20 دول���ة حت��ت رعاية  م��ت��س��اب��ق��ًا، مي��ث��ل��ون 
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
اإلمارات  لدولة  الدولي  والتعاون  اخلارجية 

العربية املتحدة الشقيقة.

للتعليم  العامة  الهيئة  عام  مدير  وأكد 
أهمية  املضف  د. علي  والتدريب  التطبيقي 
إبداعاتهم  واحتواء  الشباب  مهارات  تطوير 
وطاقاتهم املهنية والتقنية باعتبارهم أجيال 
املستقبل ومن أهم الركائز األساسية لدعم 

التنمية املستدامة في املجتمع.
وشدد د.املضف خالل مشاركته في الدورة 
على  العاملية  آسيا  مهارات  ملسابقة  األول��ى 
وابتكاراتهم  الشباب  طاقات  احتواء  أهمية 

القطاعات  في  املتنوعة  ومواهبهم  املهنية 
التكنولوجية والهندسية.

وأوضح أن مسابقة مهارات آسيا العاملية 
املهارات  إلب��راز  املهمة  احملطات  إح��دى  تعد 
الفنية في املجتمعات اآلسيوية، مشيرًا إلى 
أنها توفر املناخ املالئم للتنافس التقني بني 
اخلبرات  ت��ب��ادل  ف��ي  وتساهم  ال��ق��ارة  شباب 

والتجارب بني كافة الدول املشاركة.
العامة  الهيئة  أن  إل��ى  املضف  د.  وأش��ار 

مشاركة »التطبيقي« في مسابقة 
مهارات آسيا العالمية 2018 بأبوظبي

لدعم  للشباب  املهنية  املهارات  تطوير  أهمية  املضف:  علي  د. 
التنمية في املجتمع
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تعمل  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
التعليم  إل��ى دع��م  ت��ه��دف  رؤي���ة ثاقبة  وف��ق 
وال���ت���دري���ب واالب���ت���ك���ار وري�������ادة األع���م���ال 
الوطنية في  الشبابية  الطاقات  واستقطاب 
إلى  إض��اف��ة  الصناعية،  امل��ج��االت  مختلف 
والتدريبية  األكادميية  الكوادر  توفير أفضل 
املتخصصة وأحدث األجهزة واملعدات وورش 

العمل احلرفية.
رئ��ي��س منظمة  م��ع  امل��ض��ف  د.  وب��ح��ث 
م���ه���ارات آس��ي��ا ال��ع��امل��ي��ة وم��دي��ر ع���ام مركز 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  أبوظبي 
املتعلقة  األم����ور  ك��اف��ة  ال��ش��ام��س��ي  م��ب��ارك 
فكرة  وترسيخ  الشبابية  امل��ه��ارات  بتطوير 
االبتكار والتميز لدى املتسابقني إلى جانب 
املصاحبة  والفعاليات  املسابقة  استضافة 

لها.
مهارة   17 املسابقة  منافسات  وتتضمن 
املعلومات  تقنية  ب��رم��ج��ي��ات  ح��ل��ول  منها 
وتصميم مواقع اإلنترنت وإدارة نظم شبكة 
األلعاب  وتصميم  األزي��اء  وتقنية  املعلومات 
واللحام  امل��ت��ح��رك��ة  وال���روب���وت���ات  ال��رق��م��ي��ة 
والديكور  وال����ده����ان  ال��ه��ن��دس��ي  وال���رس���م 
والتوصيالت الكهربائية والتبريد والتكييف 
الصحية  وال���رع���اي���ة  ال���س���ي���ارات  وت��ق��ن��ي��ة 

واالجتماعية.

االرتقاء مبنظومة املواهب
الهيئة  ع��ام  مدير  نائب  أك��د  جانبه  من 
أهمية  العميري  ط��ارق  م.  التدريب  لشؤون 
ملواكبة  اآلس��ي��وي��ة  الشبابية  امل��ه��ارات  دع��م 
قائال:  العاملية،  الصناعية  ال��ث��ورة  ت��ط��ورات 
االرت��ق��اء مبنظومة  إل��ى  تهدف  املسابقة  إن 
صناعة  ف��ي  للمساهمة  آس��ي��ا  ف��ي  امل��واه��ب 
في  نوعية  نقلة  وإح��داث  الصناعي  التقدم 

منظومة التعليم التقني واملهني في القارة 
اآلسيوية.

الكويت شاركت  أن  العميري  م.  وأوض��ح 
و)التبريد  )ال��ل��ح��ام(  ه��ي  م���ه���ارات  ب��ث��الث 

في  الكهربائية(  )التمديدات  و  والتكييف( 
هذه املسابقة التي تشمل إجمااًل 17 مهارة 
السيارات  وصيانة  التمريض  منها  متنوعة 
حرص  مؤكدًا  والكمبيوتر،  واإللكترونيات 

9

احتواء طاقات الشباب وابتكاراتهم املهنية ومواهبهم املتنوعة 
في القطاعات التكنولوجية والهندسية

املسابقة  في  املعلومات  تقنية  شبكات  نظم  ادارة  مهارة  من  • جانب 

املسابقة في  الكويتية  الورش  إحدى  مشاركة  من  • جانب 
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الواعد  الكويتي  الشباب  ودع��م  رعاية  على 
لتنمية  واإلب������داع  االب��ت��ك��ار  أص���ح���اب  م���ن 
مواهبهم وصقلها من خالل تنظيم الدورات 
والعاملية  القارية  املسابقات  في  ومشاركتهم 
الوطن  لبناء  األساسية  الركيزة  باعتبارهم 

في املستقبل.

وشارك في املسابقة التي استمرت على  
الوطني  أبوظبي  مركز  في  أيام  أربعة  مدى 
 20 ميثلون  شخص   500 نحو  للمعارض 
ومسائية  صباحية  عمل  ورش  وتشمل  دولة 
حسب  جت��رى  التي  املسابقات  مختلف  في 
مسابقة  ف��ي  املطبقة  وال��ل��وائ��ح  ال��ش��روط 

املهارات العاملية.

56

ملواكبة  اآلسيوية  الشبابية  املهارات  دعم  العميري:  طارق  م. 
الثورة الصناعية العاملية

ابوظبي في  العاملية  آسيا  مهارات  مسابقة  في  املشارك  الكويتي  • الوفد 
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11

الكويتي  ال��وف��د  رئيس  اجتمع 
املهارات  مسابقة  ف��ي  امل��ش��ارك 
أبوظبي   - األول�����ى  اآلس��ي��وي��ة 
2018 مدير عام الهيئة العامة 
والتدريب   التطبيقي  للتعليم 
ال��دك��ت��ور  ع��ل��ي امل��ض��ف ونائب 
التدريب  لشئون  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
امل��ه��ن��دس ط���ارق ال��ع��م��ي��ري مع 
العامة  امل���ؤس���س���ة  م���ح���اف���ظ 
والفني  ال��ت��ق��ن��ي  ل���ل���ت���دري���ب 
وذلك  الفهيد،  أحمد  الدكتور 
املهارات  مسابقة  هامش  على 
أبوظبي   - األول�����ى  اآلس��ي��وي��ة 
أوجه  ب��ح��ث  مت  ح��ي��ث   ،2018
ملا  املشترك  والتنسيق  التعاون 
يؤدي  ومبا  الطلبة،  فيه صالح 
جهة  من  املسابقة  تطوير  إل��ى 
واالستفادة من جتارب وخبرات 
واستثمارها  املشاركة  اجل��ه��ات 

على أرض الواقع.

د. المضف وم. العميري اجتمعا مع محافظ المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والفني د.أحمد الفهيد

خالل املشاركة في مسابقة املهارات اآلسيوية األولى - أبوظبي 2018
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مدير عام الهيئة وعدد من قيادييها 
في جولة لتفقد مواقع المجمع 

التكنولوجي بالشويخ

خالل موجة التقلبات اجلوية التي تعرضت لها البالد

12
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والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  عام  مدير  قام 
اإلدارية  للشؤون  العام  املدير  نائب  يرافقه  املضف  فهد  علي  د. 
واملالية م. حجرف احلجرف وعميد كلية الدراسات التكنولوجية 
م.أسامة  للطاقة  العالي  املعهد  وم��دي��ر  امل��زروع��ي  أ.د.ع��ب��دال��ل��ه 
الدعيج ومدير إدارة اخلدمات بالهيئة م. فنيس العجمي وم.فريد 
ب��ع��دة جوالت  ج��اب��ر عيسى  م.  و  ال��ه��اج��ري  ف��اح  م.  و  العوضي 

وتفقد  ملتابعة  بالشويخ  الهيئة  عام  دي��وان  مواقع  على  ميدانية 
آثار األمطار الغزيرة التي خلفتها التقلبات اجلوية التي تعرضت 

لها الباد خال الفترة السابقة ومعاجلة آثارها أواًل  بأول.
العامة  األشغال  وزارة  بآليات  االستعانة  اجلولة  خال  ومت 
الدراسات  وكلية  للطاقة  العالي  املعهد  املياه من سرداب  لسحب 

التكنولوجية، ومن جتمعات املياه في بعض املواقع األخرى.

13
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 »التكنولوجية« تسعى إلى إعداد القوى 
العاملة الفنية على جميع المستويات 

لخدمة الوطن

14

أك���د أن الكلية حريص���ة دائمًا على 
التواص���ل م���ع جمي���ع جه���ات س���وق 

العمل احلكومي واخلاص 

الكلية الصناعية هي أول مؤسسة تعليمية تقوم بتصميم وتقدمي مناهج دراسية تتعلق باملجال التكنولوجي. بدأت في العام 
الصناعية  الكلية  في  الدراسة  برنامج  إنهاء  مت   ،1976-1977 الفترة  وفي  الثانوية.  املرحلة  مستوى  على   1954-1955 الدراسي 
الدراسات  كلية   ،)1983( للتكنولوجيا  الكويت  معهد   ،)1976( التطبيقية  للتكنولوجيا  الكويت  معهد  إل��ى  عنوانها  وتغير 
دراسية  فصول  خمسة  ال��دراس��ة  برنامج  م��دة  وكانت  حكمها،  في  ما  أو  الثانوية  خريجي  قبلت  والتي   ،)1986( التكنولوجية 
احلالية،  التسمية  إلى  أخرى  مرة  املعهد  اسم  تغيير  مت   ،1986-1987 عام  وفي  تخصصه،  في  دبلوم  على  اخلريج  يحصل  بعدها 
كلية الدراسات التكنولوجية )CTS(. وقد شهدت هذه املؤسسة، في أشكالها املبكرة واحلالية، عمليات إمنائية مستمرة نتيجة 
لسياسة البلد املتمثلة في اعتماد تكنولوجيات مستكملة. وقد أدرج هذا التطور في البرامج واخلطط واملناهج الدراسية ونظم 
التعليم واإلنشاءات واملختبرات وورش العمل، وذلك ملواكبة أحدث التقنيات املستخدمة في سوق العمل. ومن ثم، فإن الكلية هي 
املؤسسة األقرب إلى احتياجات خطط التنمية واألسرع لتلبية االحتياجات املتصاعدة لسوق العمل. وفي ضوء هذه اخللفية، 
وضعت الكلية مهمتها على النحو التالي: ضمان اجلودة في أداء خريجيها وتأهيلهم ملناصبهم احملتملة في سوق العمل مع التميز 
في جميع مكونات برامجها، ولكي نتعرف أكثر على الكلية وأقسامها قمنا بجولة في كلية الدراسات التكنولوجية والتقينا  عميد 
الكلية أ.د. عبدالله املزروعي، ومساعد العميد لشؤون الطلبة - بنات د. راشد العجمي وعدد من رؤساء األقسام فإلى التفاصيل:

أ.د. المزروعي :
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أهداف كلية الدراسات التكنولوجية
أ.د.عبد  الكلية  عميد  ق��ال  ال��ب��داي��ة  ف��ي 
الله املزروعي إن كلية الدراسات التكنولوجية 
تسعى بقوة إلى إعداد القوى العاملة الفنية 
لتلبية  املستويات  جميع  على  والتطبيقية 
طريق  ع��ن  ال��دول��ة،  ف��ي  التنمية  احتياجات 
التي  والتدريبية  التعليمية  تطوير  البرامج 
واملدخالت  وال��ط��ب��ي��ع��ة  ال��وق��ت  ف��ي  تختلف 
إلى  كذلك  تسعى  أنها  مضيفًا  واملخرجات، 
ت��ع��زي��ز ال���ق���درات امل��ه��ن��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة للقوى 
تعزيزها،  أج��ل  من  العمل  س��وق  في  العاملة 
البحوث  وت��ن��ف��ي��ذ  االس����ت����ش����ارات  وت���ق���دمي 
التكنولوجيا  واستيعاب  لتكييف  التطبيقية 
إلم��ك��ان��ات ال��ب��ي��ئ��ة م���ن أج���ل ح���ل مشكالت 
املؤسسات  إنتاجية  وتعزيز  احمللية،  الصناعة 
والوحدات احمللية، ورفع مستوى الوعي لدى 
التكنولوجيا  ف��ي  املتخصصني  غير  األف���راد 
حياتهم  ف��ي  ملساعدتهم  مهاراتهم  وتطوير 
ال��ي��وم��ي��ة. وال���ه���دف ه��و حت��ق��ي��ق ت����وازن بني 
االستهالك من خالل  ومعدالت  اإلنتاج  قيم 

تعديل اآلليات املعتمدة من قبلهم.

األقسام العلمية التي تضمها الكلية:
وب���ال���ن���س���ب���ة ألق����س����ام ال���ك���ل���ي���ة أوض����ح 
أ.د.عبدالله املزروعي أن الكلية تضم 9 أقسام 
علمية منها 8 في تخصصات هندسية وقسم 
واحد في العلوم و21 برنامجًا تقدم كدبلوم 
تقدم  فإنها  الكيميائية  الهندسة  باستثناء 

كدبلوم وبكالوريوس.

واألقسام العلمية بالكلية هي :
1 - قسم  تكنولوجيا هندسة  التصنيع. 
هندسة القوى  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��س��م   -  2

والتبريد.
السيارات  هندسة  تكنولوجيا  قسم   -  3

والبحرية.
الهندسة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ق���س���م   -  4

15

هدفنا حتقيق التوازن بني قيم اإلنتاج ومعدالت االستهالك 
من خالل تعديل اآلليات املعتمدة
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الكهربائية.
الهندسة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ق���س���م   -  5

اإللكترونية.
6 - قسم تكنولوجيا الهندسة املدنية.

الهندسة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ق���س���م   -  7
الكيميائية.

8 - قسم تكنولوجيا املختبرات.
9 - قسم تكنولوجيا هندسة البترول.

االل���ت���ح���اق ب��ال��ك��ل��ي��ة م���ا ب���ني األم���س 
واليوم

كلية  إن  امل��زروع��ي  الله  عبد  أ.د.  وتابع   -
الدراسات التكنولوجية بدأت كمعهد فني، وكان 
هناك بالفعل عدم إقبال وعزوف عن االنضمام 
للكلية رغم وجود مكافآت وحوافز  تشجيعية 
لالنضمام إليها، ولكن مبرور الوقت أصبحت 
الكلية ركنًا أساسيًا وأصياًل في تواصلها مع 
العمل وأصبحت هناك تنافسية عالية  سوق 
لاللتحاق بالكلية، ولدينا اآلن 7000 طالب 
قبول  سنويًا  ويتم  للكلية،  منتسبني  وطالبة 
األول  الفصلني  ف��ي   2500 إل��ى   2000 م��ن 

تخريج  يتم  األخيرة  السنوات  وفي  والثاني، 
مقارنة  العام  في  وطالبة  1000 طالب  نحو 

باألعداد الصغيرة جدًا في السابق.

التواصل مع جهات سوق العمل
دائمًا  حريصون  أنهم  املزروعي  أ.د.  وأكد 
على التواصل مع جميع جهات سوق العمل 
إب������رام ع����دد من  احل���ك���وم���ي واخل������اص ومت 
البترول  شركة  مع  اتفاقية  منها  االتفاقيات 
الوطنية الكويتية التي تضمن للطالب منذ 
دخوله والتحاقه بالدراسة في الكلية التعيني 
تخصص  ف��ي  بها  موظفًا  ويعتبر  بالشركة، 
حالية  م��ح��اوالت  وه��ن��اك  م��ص��اٍف،  تشغيل 
بالتنسيق  أخ���رى،  تخصصات  ف��ي  للتوسع 
وتنسيق  تعاون  وهناك  الشركة،  والتعاون مع 

القطاعات األخرى  م��ن  آخ��ر  ع��دد  م��ع  دائ���م 
بها،  طلبتنا  ان���خ���راط  م���ن  ال��ت��أك��د  ب��ه��دف 
ال��الزم��ة ع��ل��ى البرامج  ال��ت��ع��دي��الت  وإج����راء 
التنسيق مع جهات سوق  بعد  والتخصصات 

العمل.

ضبط اجلودة واالعتماد األكادميي
هناك  أن  امل���زروع���ي  ع��ب��دال��ل��ه  أ.د.  وذك���ر 
واالعتماد  ترتبط بضبط اجل��ودة  أم��ور  ع��دة 
فهناك  اجل��ودة  لضبط  وبالنسبة  األكادميي، 
التطبيقي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  م��رت��ب��ط��ة  أم����ور  ع���دة 
وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وأص��ب��ح��ت هناك  ك��ال��ب��ع��ث��ات 
أع��ل��ى في  أك��ث��ر وض��وح��ًا وشفافية  ض��واب��ط 
مناذج  هناك  أصبحت  كما  االبتعاث،  قضية 
معروفة وواضحة وشروط يتم إعالنها بوضوح 

16

تتطور  ب��ال��ك��ل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ب���رام���ج 
كافة  اح���ت���ي���اج���ات  مل���واك���ب���ة  ب���اس���ت���م���رار 

قطاعات سوق العمل
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واملتقدمون  املبتعثون  أساسها  على  يتقدم 
للتعيني، وذلك باإلضافة إلى اجلهود الكبيرة 
األكادميية،  االع��ت��م��ادات  جانب  في  املبذولة 
االعتماد  على  احل��ص��ول  ف��ي  أسهمت  وال��ت��ي 
األك���ادمي���ي ل��ع��ش��رة ب���رام���ج ف���ي ال��ك��ل��ي��ة من 
اجنازًا  يعد  مما  األمريكية   ABET منظمة 
كبيرًا للكلية باإلضافة إلى حلول الكلية في 
بني  الهندسية  التخصصات  60  في  امل��رك��ز 
اجلامعات العربية رغم كونها كلية، وتتواصل 
اجلهود حاليًا حلصول الكلية على االعتماد 
األك��ادمي��ي وامل��ؤس��س��ي، وج��ار العمل ف��ي هذا 
ومكتب  الهيئة  إدارة  م��ع  بالتعاون  اجل��ان��ب 
ضبط اجلودة واالعتماد األكادميي لتحقيق 

هذا الهدف.

سوق العمل
كلية  م��س��اع��د عميد  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه   -
 – الطلبة  ل��ش��ؤون  التكنولوجية  ال��دراس��ات 
العمل  إقبال سوق  إن  العجمي  د.راش��د  بنات 
الكلية يتزايد عامًا بعد آخر  على مخرجات 
الكلية من جهود في مجال  نظرًا ملا حتققه 
املميزة  والعالقات  والبرامج  املناهج  تطوير 
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ك��ل��ي��ة ب��ج��ه��ات س���وق العمل 
من  الكلية  حققته  مب��ا  م��ش��ي��دًا  املختلفة، 

إجنازات جتاوزت املستوى احمللي .
التخصصات  أن  إل��ى  د.العجمي  وأش���ار 
الكلية  في  للبنات  بالنسبة  للدراسة  املتاحة 
التطبيقية  ال��ع��ل��وم  ه��ي  ت��خ��ص��ص��ات  أرب��ع��ة 
واإللكترونيات  وال���ف���ي���زي���اء  وال���ك���ي���م���ي���اء 
األساسية،  امل��واد  إلى  باإلضافة  واالتصاالت، 
الكلية  ف��ي  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  أن  مضيفا 
ك��ب��ي��رة إلك��م��ال دراستهم  ل��دي��ه��م ط��م��وح��ات 
ولديهم  العلمية  املراتب  أعلى  إلى  والوصول 
إصرار إلثبات ذاتهم في سوق العمل، والتأكيد 
تتفوق  الكلية تتساوى بل  أن مخرجات  على 
على نظرائها في املؤسسات العلمية األخرى 

احمللية واإلقليمية.
وأكد د.العجمي أن الكلية تولي اهتمامًا 
كبيرًا بالنشاط الطالبي جنبًا إلى جنب مع 
التحاقهم  منذ  واألكادميي  العلمي  النشاط 
للدراسة فيها وحتى تخرجهم منها، وتشجع 
الفعاليات  جميع  في  املشاركة  على  الطلبة 
واملناسبات احمللية واإلقليمية التي تتيح لهم 

 االع��ت��م��اد األك���ادمي���ي ل��ع��ش��رة ب��رام��ج في 
الكلية من منظمة ABET األمريكية يعد 

إجنازًا كبيرًا للهيئة
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التنافس مع أقرانهم في اجلهات واملؤسسات 
املناظرة.

تخصصان رئيسيان
رئي���س قس���م تكنولوجي���ا  أك���د  ب���دوره   <
الهندسة الكيميائية د. عادل العنزي أن القسم 
بدأ بتخصص���ني رئيس���يني هم���ا: الصناع���ات 
الكيميائية وتش���غيل املصاف���ي للدبلوم وبدأنا 
في العام 2012 ببرنامج البكالوريوس، مؤكدًا 
أنهم يحرصون في القسم على مواكبة جميع 
التط���ورات التكنولوجية والعلمية املتس���ارعة 
م���ع التطوي���ر الدائم للبرام���ج والتخصصات 
لك���ي تكون متوافقة مع نظيراتها في اجلهات 

اإلقليمية واحمللية والدولية.
وذكر أن من أهم املشكالت والعوائق التي 
ق��د ت��واج��ه��ن��ا ه��ي ال��ل��غ��ة، خ��اص��ة أن جميع 
برامجنا تقدم باللغة اإلجنليزية مما يشكل 
عائقًا أمام البعض ولكن بتجاوز هذا العائق 
وبأريحية  األمور بشكل طبيعي  تسير جميع 
التسهيالت  كل  تقدمي  على  ونحرص  تامة، 
على  للتغلب  لطلبتنا  وامل��ط��ل��وب��ة  ال��الزم��ة 

جميع العوائق التي قد تواجههم.

فرص العمل
وع������ن ف������رص ال���ع���م���ل امل����ت����اح����ة أم�����ام 
اخلريجني أكد د. العنزي أن العالقة الوطيدة 
بني التطبيقي وكلية الدراسات التكنولوجية 
ال��ب��ت��رول الوطنية  م��ن ج��ان��ب وب���ني ش��رك��ة 
توفير  في  أسهمت  آخ��ر  جانب  من  الكويتية 
فرص العمل الالزمة ملخرجات القسم، حيث 
مبجرد  الشركة  ف��ي  موظفًا  الطالب  يعتبر 
التحاقه بالقسم للدراسة، مما يكسبه العديد 
من اخلبرات الالزمة ومعايشته التامة ألجواء 
الدراسية  ال��ف��ت��رة  قيد  زال  م��ا  وه��و  ال��ع��م��ل، 
مضيفًا أن العديد من جهات القطاع اخلاص 

تستقطب مخرجاتنا املؤهلة واملدربة.

تلبية احتياجات سوق العمل
> من ناحيته قال رئيس قسم تكنولوجيا 
إن  املشعل:  عبدالله  د.  اإللكترونية  الهندسة 

متفرعة  أق��س��ام  أرب��ع��ة  على  يحتوي  القسم 
وهندسة  الكمبيوتر  هندسة  تكنولوجيا  هي 
االتصاالت وهندسة املعدات الطبية وهندسة 
القسم  أن  م��ؤك��دًا  الصناعية،  اإلل��ك��ت��رون��ات 
العمل  س���وق  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  إل���ى  يسعى 
ال���دول���ة الس��ي��م��ا احليوية  ق��ط��اع��ات  ب��ك��اف��ة 
بتوفير  اخل��اص��ة  القطاعات  وك��ذل��ك  منها، 
ف�����رص ال���ع���م���ل مل���س���اع���دي امل���ه���ن���دس���ني في 
مجاالت متعددة منها الصناعية والفنية في 

القطاعات املختلفة.
وأض�����اف: إن ال��ق��س��م ي��س��ع��ى أي��ض��ًا إلى 
متطلبات  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  ال���ت���ط���ور  م���واك���ب���ة 
تكنولوجية  فرص  توفير  وكذلك  القطاعات 
منها  ومتطورة  متعددة  مجاالت  في  حديثة 
مجاالت  إل���ى  ونتطلع  اإلل��ك��ت��رون��ي،  األم���ن 

الربوتوكس والذكاء االصطناعي.

الطالبي  بالنشاط  كبيرًا  اهتمامًا  نولي 
جنبًا إلى جنب مع العلمي واألكادميي 
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املستمدة  الّطاقة  هي  املتجددة  الّطاقة 
اّلتي  أي  تتجدد  التي  الطبيعية  امل���وارد  من 
الوقود  عن  جوهريًا  تختلف  وه��ي  تنفد.  ال 
األحفوري من بترول وفحم وغاز الطبيعي، أو 
املفاعالت  في  اّلذي يستخدم  النووي  الوقود 
النووية. وال تنشأ عن الّطاقة املتجددة عادًة 
أو   )2CO( الكربون  أكسيد  كثاني  مخّلفات 
زي��ادة االحتباس  أو تعمل على  غ��ازات ض��ارة 
الوقود  اح��ت��راق  عند  ي��ح��دث  كما  احل����راري 
األحفوري أو املخلفات الذرية الّضارة الّناجتة 

عن املفاعالت النووّية.
الرياح  م���ن  امل��ت��ج��ددة  ال��ّط��اق��ة  وت��ن��ت��ج 
وامل���ي���اه وال��ش��م��س، ك��م��ا مي��ك��ن إن��ت��اج��ه��ا من 
ح��رك��ة األم�����واج وامل����د واجل����زر أو م��ن طاقة 
احملاصيل  م���ن  وك���ذل���ك  أرض����ي����ة،  ح����راري����ة 
أن  إال  للزيوت،  املنتجة  واألش��ج��ار  الزراعية 
زيادة  على  تعمل  مخلفات  لها  األخيرة  تلك 
االح��ت��ب��اس احل�����راري. وح��ال��ي��ًا أك��ث��ر معدل 
القوى  محطات  في  ي�ُنتج  املتجددة  للّطاقة 
الكهرومائية بواسطة الّسدود العظيمة أينما 
األنهار  لبنائها على  املناسبة  األماكن  وجدت 
ومساقط املياه، وتستخدم الّطرق التي تعتمد 
نطاق  على  الشمسّية  والّطاقة  ال��ري��اح  على 

البلدان  وبعض  املتقّدمة  البلدان  في  واس��ع 
الّنامية، لكن وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام 
في  مألوفًا  أصبح  املتجددة  الّطاقة  مصادر 
اآلونة األخيرة، وهناك بلدان عديدة وضعت 
خططًا لزيادة نسبة إنتاجها للّطاقة املتجددة 
بحيث تغطي احتياجاتها من الّطاقة بنسبة 

20٪ من استهالكها عام 2020. 
وقد اّتفق معظم رؤساء الّدول في مؤمتر 
ثنائي  إن��ت��اج  تخفيض  على  باليابان  كيوتو 
وذلك  القادمة،  األع��وام  في  الكربون  أكسيد 
املناخ  لتغّير  الرئيسّية  الّتهديدات  لتجنب 
األحفوري،  الوقود  واستنفاد  التلوث  بسبب 
والّسياسية  للمخاطر االجتماعية  باإلضافة 

للوقود األحفوري والّطاقة النووية. 
وي�����زداد م���ؤخ���رًا م��ا ي��ع��رف ب��اس��م جتارة 
األعمال  من  نوع  هي  اّلتي  املتجددة  الطاقة 
املتجددة  الّطاقات  حتويل  في  تتدّخل  التي 
اّلتي على  لها،  والّترويج  للدخل  إلى مصادر 
ال��ع��وائ��ق غير  ال��رغ��م م��ن وج���ود الكثير م��ن 
التقنية اّلتي متنع انتشار الّطاقات املتجددة 
العالية  االستثمارات  كلفة  مثل  واسع  بشكل 
دولة   65 يقارب  ما  أن  إال  وغيرها  البدائية 
املتجددة،  الّطاقات  في  لالستثمار  تخّطط 

وعملت على وضع الّسياسات الاّلزمة لتطوير 
املتجددة.  الّطاقات  في  االستثمار  وتشجيع 
في  امل��ت��ج��ددة  بالطاقة  االه��ت��م��ام  ازداد  كما 
األوسط  ال��ش��رق  دول  ف��ي  األخ��ي��رة  السنوات 
كبيرة  مبالغ  بضخ  احلكومات  بعض  وقامت 

لالستثمار في قطاع الطاقة املتجددة. 

أنواع الطاقة املتجددة
املستدامة«  »ال���ط���اق���ة  ك���ذل���ك  وت��س��م��ى 

ومنها: 
املائية،  ال��ط��اق��ة  واجل�����زر،  امل���د  ط��اق��ة   •
الطاقة الكهرومائية،  طاقة الرياح،  الطاقة 
الشمسية،  الطاقة احليوية،  الطاقة احلرارية 

األرضية، الوقود احليوي املستدام.

مميزات الطاقة املتجددة
• متوافرة في معظم دول العالم

• ال تلوث البيئة، وحتافظ على الصحة 
العامة للكائنات احلية.

• اقتصادية في كثير من االستخدامات.
• ضمان استمرار توافرها وتواجدها.

• تستخدم تقنيات غير معقدة.

الطاقة المتجددة

19

املهندس / يعقوب يوسف العطيبي
معهد التدريب املهني

من مشاركات السادة أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب والهيئة اإلدارية 
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»التطبيقي« تستضيف اجتماع فريق التعاون المشترك للتعليم 
الفني والتدريب المهني في دول مجلس التعاون الخليجي

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  ب��ح��ض��ور 
للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد 
التكنولوجي  المجمع  في  عقد  المضف 
عمل  لفريق  الثاني  االج��ت��م��اع  بالشويخ 
المشترك  للتعاون  اإلستراتيجية  الخطة 
والتدريب  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ج��ال  ف���ي 
الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  المهني 

.)2019-2023(
ب���داي���ة االج���ت���م���اع رح����ب د. علي  وف����ي 
التعاون  ف���ري���ق  أع���ض���اء  ب��ك��اف��ة  ال��م��ض��ف 
المشترك للتعليم الفني والتدريب المهني 
بدول مجلس التعاون الخليجي، في بلدهم 
العامة  الهيئة  رح��اب  وف��ي  الكويت،  الثاني 

مثمنًا  وال���ت���دري���ب،  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بمستوى  ل���ارت���ق���اء  وت��ع��اون��ه��م  ج��ه��وده��م 
التعليم والتدريب الفني في دول المجلس.

م��ن ج��ان��ب آخ���ر، ق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
لشؤون التدريب م. طارق العميري إن الفريق 
ع���ددًا من  االج��ت��م��اع  خ��ال  ناقش  المكلف 
الموضوعات الهامة والتي يأتي في مقدمتها 
الخارطة اإلستراتيجية التي استعرضها من 
بالمملكة  والتقني  الفني  التعليم  مؤسسة 

العربية السعودية م.أحمد جالة.
اجتماعه  خ���ال  ال��ف��ري��ق  ت��ط��رق  ك��م��ا 
اإلستراتيجية  الخطة  م��س��ودة  إع���داد  إل��ى 

للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني 
التعاون  مجلس  ب���دول  المهني  وال��ت��دري��ب 
للسنوات الخمس المقبلة، مضيفًا أن هناك 
ع����ددًا م��ن االت���ص���االت م��ع ج��ه��ات عالمية 
الفني  العمل  في  تجربتها  من  لاستفادة 
والتدريب المهاري والمهني، وجدير بالذكر 
أنه قد تم اعتماد مسودة الائحة التنظيمية 
الفني  التعليم  مسؤولي  للجنة  المقترحة 

والتدريب المهني.
ف��ي االج��ت��م��اع ممثلو دول  وق��د ش���ارك 
مجلس التعاون الخليجي، واألمانة العامة، 
العمل  وزراء  لمجلس  التنفيذي  والمكتب 

بدول مجلس التعاون.

> اجتماع فريق التعاون المشترك للتعليم الفني والتدريب المهني بدول مجلس التعاون بحضور د. علي المضف  
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»التطبيقي« و»بيت الزكاة« أعلنا دعمًا إضافيًا 
بمقدار 100 ألف دينار لصندوق طالب العلم

> مدير عام الهيئة د. علي المضف يتوسط د. ماجد العازمي وأ.موسى الجمعة

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  اس��ت��ق��ب��ل 
فهد  د.علي  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
الهيئة  ع���ام  ب���دي���وان  بمكتبه  ال��م��ض��ف،  
يترأسه  ال��زك��اة  بيت  م��ن  وف���دًا  بالعديلية 
نائب المدير العام للخدمات االجتماعية 
للتعاون  تأكيدًا  العازمي،  د.ماجد سليمان 
العملية  ي���خ���دم  ب���م���ا  ال��ج��ان��ب��ي��ن  ب���ي���ن 
كافة  صالح  ويحقق  ويدعمها  التعليمية 

منتسبي الهيئة من الطلبة.
وقد حضر اللقاء من بيت الزكاة مدير 
إدارة المشاريع والهيئات المحلية أ.موسى 

أ.منال  الصحافة  قسم  ورئ��ي��س  الجمعة 
ح��س��ي��ن وح��ض��ر م��ن »ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي« مدير 
مكتب العاقات العامة واإلعام المتحدث 

الرسمي باسم الهيئة أ. فاطمة العازمي.
اللقاء  العازمي خال  وأعلن د. ماجد 
ال���زك���اة دع���م���ًا إضافيًا   ب��ي��ت  ت��ق��دي��م  ع���ن 
 100 يبلغ  بالهيئة  العلم  لصندوق طالب 
المقدمة  الدفعات  إلى  إضافة  دينار،  ألف 
دينار، مشيرًا  ألف  تبلغ200  والتي  سنويًا 
إلى أن مجموع ما تم تقديمه للهيئة منذ 
ألف  و600  مليون   2 ت��ج��اوز   2001 ع��ام 

دينار ، وذلك إيمانًا من بيت الزكاة بأهمية 
التعليم وحرصه على تقديم كامل الدعم 
العام  ال��ص��ال��ح  لتحقيق  ل��ه  وال��م��س��ان��دة 
السمو  صاحب  نهج  على  وسيرًا   ، للوطن 
أمير الباد المفدى الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - قائد 

العمل اإلنساني.
من جانبه أعرب د. المضف عن شكره 
وامتنانه لبيت الزكاة على ما يقوم به من 
لخدمة  الهيئة  مع  مستمر  وتعاون  جهود 

منتسبيها من الطاب والطالبات.
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للتعليم  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  ن���ظ���م���ت 
وزارة  م��ع  بالتعاون  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
بمشاركة  ال��ش��ت��اء  تطعيم  حملة  الصحة 
ومكتب  المتدربين  وتسجيل  ق��ب��ول  إدارة 
العاقات العامة واإلعام من »التطبيقي«، 
ومن وزارة الصحة إدارة الصحة العامة قسم 
الصحي«  الصقر  »مركز  الوقائية  الصحة 
وذل���ك ب��رع��اي��ة وح��ض��ور م��دي��ر ع��ام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي 

المضف، بديوان عام الهيئة في العديلية.
وقدم مدير عام الهيئة د.علي المضف 
خالص  الحملة  فعاليات  ح��ض��وره  خ��ال 

حملة »تطعيم الشتاء« بـ »التطبيقي«

> نائب مدير عام الهيئة للخدمات األكاديمية المساندة د. جاسم األستاد مشاركًا في الحملة

> صورة جماعية لمدير عام الهيئة  د. علي المضف وعدد من  قياديي الهيئة خالل الحملة

بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
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في  المشاركين  كافة  إلى  والتقدير  الشكر 
الهيئة ال  اإلعداد والتنظيم لها، مؤكدًا أن 
والرعاية  الدعم  تقديم  في  دائ��م��ًا  تتوانى 
لكافة األنشطة والفعاليات التي تصب في 

مصلحة كافة منتسبيها.
قبول  إدارة  م��دي��ر  أف���اد  السياق  وب��ه��ذا 
أن  القطان  د.ح��م��ود  المتدربين  وتسجيل 
هذه المبادرة أتت انطاقًا من حرص الهيئة 
على  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
والمجتمع  خ��اص  بشكل  موظفيها  صحة 
الكويتي بشكل عام، متقدمًا بالشكر لوزارة 
البناءة  بالمساهمة  تفضلها  على  الصحة 
العاقات  مكتب  إلى  وكذلك  الحملة  بهذه 

العامة واإلعام على تعاونهم إلنجاحها.
من جانبها وجهت مدير مكتب العاقات 
باسم  الرسمي  المتحدث  واإلع��ام  العامة 
شكرها  خالص  العازمي  أ.فاطمة  الهيئة 
تعاونها  ع��ل��ى  ال��ص��ح��ة  ل�����وزارة  وت��ق��دي��ره��ا 
التي  الحملة،  ه��ذه  تنظيم  في  الهيئة  مع 
تهدف إلى تقديم التوعية الازمة للوقاية 
البعض في  التي قد تصيب  األم��راض  من 
فصل الشتاء، موصلة شكرها إلى مدير عام 
الهيئة لرعايته لهذه الحملة وإلدارة قبول 
في  ال��م��ش��ارك��ة  على  المتدربين  وتسجيل 

تنظيمها.
وتهدف الحملة إلى التصدي ألمراض 
واالنفلونزا  الرئوي  االلتهاب  مثل  الشتاء 

وتقديم التوعية لكافة منتسبي الهيئة.
وق���د ش��ه��دت ال��ح��م��ل��ة م��ش��ارك��ة كبيرة 
من  وع����دد  ال��ه��ي��ئ��ة  منتسبي  م���ن  وإق���ب���ااًل 

قيادييها.
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»التمريض« احتفل بمرور  56 عامًا على إنشائه

للهيئة  ال��ت��اب��ع  ال��ت��م��ري��ض  معهد  أق���ام 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتفااًل 

بمناسبة ذكرى مرور 56 عامًا على إنشائه.
استعرض  م���ع���رض���ًا  ال��ح��ف��ل  وت��ض��م��ن 
وض��ع حجر  منذ  المعهد  ت��اري��خ  م��ن خاله 
األساس له وحتى اآلن، وذلك بحضور مدير 
من  وع��دد  حمادة  وائ��ل  د.  التمريض  معهد 
بالمعهد،  والعاملين  التدريب  هيئة  أعضاء 

وذلك بمقر المعهد في المجمع التكنولوجي 
بالشويخ.

العلوم  كلية  عميد  االح��ت��ف��ال  وح��ض��ر 
ال��ص��غ��ي��ر ومدير  ال��ص��ح��ي��ة د.ع��ب��دال��ح��ك��ي��م 
المعهد العالي لاتصاالت والماحة الكابتن 
 - الصناعي  المعهد  ومدير  الكندري  منذر 

صباح السالم - م. محمد الطويل.
المعهد  م��دي��ر  أك���د  ال��م��ن��اس��ب��ة  وب���ه���ذه 

التمريض  معهد  احتفال  أن  حمادة  د.وائ��ل 
بذكرى مرور 56 عامًا على إنشائه هو تكريم 
مناصب  ت��ق��ل��دوا  ال��ذي��ن  المعهد  لخريجي 
وزارة الصحة، مشددًا على أهمية  إدارية في 
مهنة التمريض ورسالتها لخدمة المجتمع، 
مضيفًا أن المعرض المصاحب لاحتفالية 
إنشائه،  ب��داي��ة  م��ن��ذ  المعهد  ت��اري��خ  ع���رض 

وحتى اليوم.
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المعهد بصدد  أن  إل��ى  د.ح��م��ادة  وأش���ار 
المضي قدمًا في التوسعة بعدد من البرامج 
التدريبية وتوطيد وزيادة االرتباط مع سوق 
العمل المحلي، حيث إن معهد التمريض هو 
أول معهد تعليمي يختص بتدريب وتخريج 
الممرضات في منطقة الخليج وذلك عندما 

تم افتتاحه في عام 1962.
واختتم د.حمادة قائًا: إن إدارة المعهد 
حريصة على مواكبة التطورات التكنولوجية 
لتحسين  ال��ح��دي��ث��ة  ال��ن��ظ��م  واس���ت���خ���دام 
ال��خ��دم��ات ال��ت��م��ري��ض��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة وخلق 

أجيال فنية مدربة.
أجنحة  على  بجولة  الحضور  وق��ام  هذا 

المعرض المختلفة واطلعوا على تضمنته.
المتقدم  ب���ال���م���س���ت���وى  أش��������ادوا  وق�����د 

للمشاركين فيه.
> جولة على أجنحة المعرض
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شاركت كلية التربية األساسية بالهيئة 
في  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
اإلدارة  نظمته  ال���ذي  الجامعي  الملتقى 
التعليمية  ال��ع��اص��م��ة  ل��م��ن��ط��ق��ة  ال��ع��ام��ة 
على  أقيم  وال��ذي  التربية،  ل���وزارة  التابعة 
بمشاركة  للبنات،  ال��روض��ة  ثانوية  م��س��رح 
أكثر من خمس عشرة جهة من الجامعات 
األكاديمية  والمعاهد  والهيئات  الخاصة 

وجامعة الكويت.
وطالبات  ط����اب  ال��م��ل��ت��ق��ى  وح���ض���ر 
المرحلة  م���ن  م���درس���ة   13 م���ن  أك��ث��ر  م���ن 
القبول  بشروط  تعريفهم  بهدف  الثانوية، 
في  وال��خ��اص��ة  الحكومية  ال��ج��ام��ع��ات  ف��ي 
األدبية  التخصصات  أه��م  وم��زاي��ا  الكويت 
أهم  وتوضيح  المتاحة،  والتقنية  والعلمية 
الخدمات التي توفرها معاهد ومراكز اللغة 

اإلنجليزية عند تقديم القبول الجامعي. 
ك��ل��ي��ة التربية  أك���د ع��م��ي��د  م��ن ج��ان��ب��ه 
األساسية أ.د فهد عبدالرحمن الرويشد أن 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
تغتنم مثل هذه اللقاءات التنويرية للتعريف 

ب����دور ال��ك��ل��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ك���ي يلتحق 
اختياراتهم  وتصبح  بتخصصاتها  الشباب 
مبنية على أسس علمية وموضوعية تخدم 
حريصة  الكلية  وأن  المجتمعية،  التنمية 
الملتقيات  ه��ذه  مثل  ف��ي  ت��واج��ده��ا  على 
العامة  الثانوية  الطلبة في مرحلة  لتهيئة 
وتعريفهم  المستقبلية  الجامعية  للحياة 

األمور  وبيان  المتوفرة  التخصصات  بأهم 
والتربوية  واالج���ت���م���اع���ي���ة  األك���ادي���م���ي���ة 

والنفسية الخاصة بالبيئة الجامعية.
وبين أ.د الرويشد أن الملتقى يهدف إلى 
توجيه الطلبة نحو مؤسسات إعداد المعلم 
وتقديم  وإم��ك��ان��ات��ه��م  لطموحاتهم  وف��ق��ا 

الفرص التعليمية لرفد سوق العمل.

»التربية األساسية« في »التطبيقي« شاركت 
بالملتقى الجامعي لمنطقة العاصمة التعليمية

مبشاركة أكثر من 15جهة من اجلامعات احلكومية واخلاصة والهيئات واملعاهد األكادميية

> أ.د لطيفة الكندري  ووفد كلية التربية األساسية المشارك في الملتقى
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توجيه  أن  إل����ى  أ.د.ال����روي����ش����د  وأش�����ار 
الطالبات والطاب نحو التخصصات التي 
تلبي طموحهم يمكننا من تحقيق أهداف 
تواجه  التي  المصاعب  وتقليص  الكليات 
ال��ش��ب��اب ف��ي االل��ت��ح��اق ب��ال��م��ج��االت التي 
تخدم الباد، مقدمًا الشكر لكافة القائمين 
على الملتقى الجامعي، آمًا أن يتكرر في 

كل فصل دراسي.
بدورها أكدت العميد المساعد للشؤون 
الطابية أ.د لطيفة الكندري أهمية اختيار 
التخصص المائم في المرحلة الجامعية 
على  مباشرة  بصورة  الطالب  يتعرف  حتى 
منها  وأي  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة  ال��م��س��ت��ق��ب��ل  م��ه��ن 
األقرب إلى اهتماماته وميوله وبما يتوافق 

مع اشتراطات كل تخصص.
األساسية  التربية  كلية  وف��د  وأوض���ح 
والنسب  التخصصات  أهم  الملتقى  خال 
المئوية الخاصة بكل تخصص والمقصود 
إج���راءات  وك��ذل��ك  ال���ن���ادرة،  بالتخصصات 
التسجيل والقبول عبر البوابة اإللكترونية 
التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 

والتدريب.
ه����ذا وق����د ق����ام ال���وف���د ب��ت��وزي��ع بعض 
التربية  ب��ك��ل��ي��ة  ال���خ���اص���ة  ال����ب����روش����ورات 
الدعم  ومركز  التسجيل  ومكتب  األساسية 
الطلبة  ع��ل��ى  ل��ل��ك��ل��ي��ة  ال���ت���اب���ع  ال���ت���رب���وي 

والطالبات. 

»خدمة المجتمع والتعليم المستمر« 
تطلق برامجها للفصل الشتوي

> أ.د لطيفة الكندري  ووفد كلية التربية األساسية المشارك في الملتقى

المجتمع  خ��دم��ة  ع���م���ادة  أط��ل��ق��ت 

العامة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال��م��س��ت��م��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م 

مجموعة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 

الشتوي  للفصل  تدريبية جديدة  برامج 

. 2019 / 2018

المجتمع  خ���دم���ة  ع��م��ي��د  وأف��������اد 

بأن  الحمد  وليد  د.  المستمر  والتعليم 

المتنوعة  ال��ب��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 

التي يتم تقديمها خال الفصل الشتوي 

مدرب  »إع��داد  دورة  منها   2018-2019

معتمد« والتي تهدف إلى تنمية مهارات 

التحدث واإللقاء أمام الجمهور  وتطوير 

التكنولوجي«  »ال���ذك���اء  ودورة  ال�����ذات، 

ومميزاتها  الذكية  األجهزة  تتناول  التي 

الوقت  ف��ي  تأثيرها  وم���دى  وم��س��اوئ��ه��ا، 

الحالي وكذلك دورة »كيف تبني بيتك؟« 

والتي تهدف إلى تعليم الفرد األساسيات 

التي يجب أن يعتمد عليها لبناء البيت 

العديد  إلى  باإلضافة  بصورة صحيحة، 

التي  وال��ح��رف��ي��ة  المهنية  ال��ب��رام��ج  م��ن 

تقدمها العمادة.

البرامج  أن  إل���ى  ال��ح��م��د  د.  وأش����ار 

االحد  يوم  اعتبارًا من  التدريبية ستبدأ 

الفترة  خ���ال   2/12/2018 ال��م��واف��ق 

حتى  الخامسة  الساعة  م��ن  المسائية 

الثامنة مساء في مقر ديوان عام الهيئة 

الكليب  سلطان  ش���ارع   4 ق  بالعديلية 

مقابل مخفر العديلية مبنى رقم )12(.



الساعة 11.00 صباحًا

على املسرح الرئيسي في كلية التربية األساسية

 بوابة رقم )5(  - مقابل استاد جابر

التدريبي  امل��ل��ت��ق��ى  ي���ق���ام 
العالي  ل��ل��م��ع��ه��د  ال���ث���ال���ث 
للخدمات اإلدارية »التدريب.. 
الفترة  عطاء ومن���اء«  خ��ال 
 2018 دي��س��م��ب��ر   13-9 م��ن 
حتت رعاية مدير عام الهيئة 
التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 

والتدريب د .علي املضف.
ويخدم امللتقى شريحة كبيرة 
التدريب،  هيئة  أع��ض��اء  م��ن 
تطوير  أه����داف����ه  أه����م  وم����ن 
وتعزيز  امل���ش���ارك���ن  م���ه���ارات 
املهارات وصقل اخلبرات لدى 
ج��م��ي��ع امل���درب���ن ف���ي احلقل 
التدريبي ومتابعة املستجدات 

ونقل اخلبرات.
ن��خ��ب��ة مميزة  ب���ه  وي���ش���ارك 
البارزة  م��ن األس��م��اء  وك��ب��ي��رة 

في مجال التدريب.

الملتقى التدريبي الثالث للمعهد العالي للخدمات اإلدارية
»التدريب.. عطاء ونماء« من 9 إلى 13 ديسمبر 2018

حتت رعاية مدير عام الهيئة ويخدم شريحة كبيرة من املدربني

28
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ينظمه قسم تكنولوجيا التعليم حتت رعاية مدير عام الهيئة د. علي فهد املضف

الساعة 11.00 صباحًا

على املسرح الرئيسي في كلية التربية األساسية

 بوابة رقم )5(  - مقابل استاد جابر

مهرجان الطلبة الخامس لألفالم والتصوير الفوتوغرافي
األحد  9 ديسمبر 2018

29
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يضط���ر األم���ر في بع���ض األحيان إلى 
إجراء تغيير بس���يط في جهد احملول، لكي 

يتناسب مع ظروف حتميله.
وأبس���ط ط���رق التغيي���ر تتب���ع بإيجاد 
لوح���ة، عليها وصالت م���ن ملفات الطرف 
ف���ي كل وج���ه، وبنق���ل توصي���ل اخل���ط من 
يتغي���ر  األخ���رى  إل���ى  الوص���الت  إح���دى 
الفول���ت، وه���ذه العملي���ة تت���م بع���د ع���زل 
احمل���ول ع���ن اخل���ط، وتعطيله لفت���رة من 

الزمن، ويطلق عليه اسم:

.»Off  load  Tap Changers« 

مغيرات اجلهد بدون حمل: ـ
 وف���ي ه���ذا النوع م���ن مغي���رات اجلهد 
الب���د م���ن فص���ل احلم���ل  واملنب���ع )أي من 
الناحيت���ن( أواًل ث���م تغي���ر نق���اط مغي���ر 
اجله���د ب���دون حم���ل أي أن التي���ار املار فى 
الدائ���رة يس���اوي صفرًا، وع���ادة تتم عملية 
النق���ل بن النقاط س���واء برفع النس���بة أو 
خفضه���ا يدوي���ًا مع مراع���اة أن تتم عملية 

النق���ل ب���كل دقة والتأكد م���ن ذلك حتى ال 
تتوق���ف الكام���ة ف���ي منتصف املس���افة بن 
نقطتن، ونظرية عمله مبنية على أس���اس 
إضافة ع���دد من اللفات. ثالث مجموعات، 
خم���س مجموع���ات بالتوال���ي م���ع ملفات 
اجلهد العالي، حيث التيار األقل. والدائرة 
مغي���ر  عملي���ة  توض���ح  التالي���ة  املبس���طة 
اجلهد ب���دون حمل والتي ميكنها أن تعمل 

فى حدود )+( أو )-( )5%(.
عند التحرك من النقطة )1( إلى )2( 

م. أحمد رشاد
مدرب متخصص )ج( - املعهد العالي للطاقة

كيفية ضبط الجهد في محوالت 
القدرة الكهربائية

من مشاركات السادة أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب والهيئة اإلدارية 
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إل���ى )3( أو بالعكس البد من فصل احملول 
من اجلهتن. االبتدائي والثانوي.  

مغيرات اجلهد مع احلمل:
وهن���اك طريقة أخ���رى لتغيير الفولت 
باخل���ط  متص���اًل  احمل���ول  يك���ون  بينم���ا 
ومحماًل، وهي أحس���ن الطرق وأسهلها ولو 

أنها أكثر تكاليف، وتسمى:
.On load Tap Changing 

وفي هذا النوع من املغيرات تتم عملية 
التغيي���ر في نس���بة التحوي���ل بتغيير جهد 
احمل���ول حت���ت ظ���روف احلم���ل املختلف���ة، 
ومعن���ى ذل���ك م���رور تي���ار بدائ���رة احمل���ول 
اجله���د العال���ي وه���ذا الن���وع م���ن املغيرات 
الق���درات  ذات  احمل���والت  ف���ى  يس���تخدم 
العالي���ة، وتت���م عملي���ة التغيير إم���ا يدويًا 
ومعنى كلمة يدوي أي أن  الفني أو مراقب 
التش���غيل هو ال���ذي يعطي إش���ارة احلركة 
ملوتور ميكانيزم التش���غيل سواء بالزيادة أو 
النقصان أم���ا أوتوماتيكيًا فمعنى ذلك أن 
هناك أجهزة وقاية خاصة هي التي تعطي 

اإلشارة بتعديل نسبة التحويل للمحول.
وتك���ون نس���بة التحكم ملغي���رات اجلهد 
م���ع احلمل ذات م���دى كبير ع���ن الالحمل 
 EMBED ح���دود   إل���ى  تص���ل  حي���ث 
Equation.2 م���ن قيم���ة اجله���د العالي 
للمح���ول  وه���ذا يعن���ي أن زي���ادة اجله���د 
 EMBED Equation.2  العالي بنسبة
 EMBED بنس���بة  انخفاض���ه  أو 
Equation.2   يقابل���ه ثب���ات جهد امللف 
ه���ذا  ويت���م  منخف���ض(  )جه���د  الثان���وي 
التغيي���ر على خط���وات متع���ددة تصل إلى 
19 خطوة أتوماتيكيًا أو بالتشغيل اليدوي 

حتت تيار احلمل.
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الجويسري: وضعنا عدة أهداف
..ونعمل على تحقيقها في األيام المقبلة 

 تشكيل الهيئة اإلدارية لالحتاد جاء متجانسًا وميثل جميع الشرائح الطالبية

أكد أن للقائمة املستقلة تاريخًا مشرفًا مع حصد اإلجنازات الطالبية

بعد أن حسمت القائمة املستقلة  االنتخابات الطالبية لهذا العام بعد صراع  مع »املستقبل الطالبي«، لتستعيد قيادة احتاد 

طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي استطاعت أن حتظى بثقة 6262  طالبًا وطالبة، مقابل 5452  

العام لطلبة ومتدربي  الهيئة اإلدارية لالحتاد  اللقاء مع رئيس  صوتًا ملنافستها املستقبل الطالبي، بعد هذا الفوز كان لنا هذا 

الهيئة مبارك راشد اجلويسري لكي نتعرف منه أكثر على طموحات أعضاء االحتاد..فإلى تفاصيل اللقاء:
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سيرة ذاتية
• بداية نود التعرف أكثر على رئيس 

االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة؟
العازمي  اجل���وي���س���ري  راش�����د  -م���ب���ارك 
رئيس االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، 
وقد  التطبيقي،  في  اإلنشائي  باملعهد  طالب 
بعضوية   2017/2016 ال��ع��ام  ف��ي  تشرفت 
ترأست   2018/2017 ال��ع��ام  وف��ي  االحت���اد، 
ثم  تعالى  ال��ل��ه  وبفضل  املستقلة،  القائمة 
بفضل ثقة اجلموع الطالبية ترأست الهيئة 
اإلدارية لالحتاد خالل العام النقابي احلالي 

.2019/2018

طموحات وآمال
على  وأن��ت��م  طموحاتكم  ع��ن  م��اذا   •
ومتدربي  ل��ط��ل��ب��ة  ال���ع���ام  االحت�����اد  رأس 

الهيئة.
-أملنا في الله كبير لتحقيق أكبر قدر ممكن 
حقوق  عن  والدفاع  الطالبية  املكتسبات  من 
بثقتهم  ش��رف��ون��ا  ال��ذي��ن  الطلبة  وم��ص��ال��ح 
الغالية، وقد وضع االحتاد عدة أهداف للعمل 
ونأمل  املقبلة،  الفترة  خ��الل  حتقيقها  على 
من الله تعالى أن يوفقنا في حتقيقها،ولعل 

أبرزها ما يلي:
1 -   رفع احلد األقصى للتسجيل بالصيفي 
إلى 9 وحدات دراسية جلميع طالب وطالبات 
كليت���ي الدراس���ات التكنولوجي���ة والدراس���ات 
التجارية أس���وة مبا مت تطبيقه بكلية التربية 
األساس���ية، حيث توجد تخصص���ات لديهم 3 
وح���دات لكل مقرر  وهذا األم���ر يحرم الكثير 
من الطلبة من حتقيق شروط مكافأة التفوق 
رغ���م أحقيته���م به���ا، ولك���ن بع���ض الش���روط 
التعجيزي���ة التي ال دخ���ل للطالب بها متنعه 
م���ن حتقيق تفوقه، كما أن من ش���روط صرف 
مكاف���أة التف���وق حصول الطال���ب على معدل 
3.60 في الفصل الدراسي وأن يكون مسجاًل 
ل� 17 وحدة دراس���ية بنفس الفصل الدراس���ي 

وعدد7 وحدات دراسية بالفصل الصيفي، وال 
شك أن تلك الشروط تعجيزية للطلبة نظرًا 

لقلة الشعب الدراسية املطروحة أمامهم.
الشعب  ملشكلة  ج���ذري  ح��ل  إي��ج��اد   -  2
امل��غ��ل��ق��ة ال��ت��ي ت���ؤرق ال��ط��ل��ب��ة أو ع��ل��ى األقل 

العمل على تقليصها.
صيفيني  ف��ص��ل��ني  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق   -  3

ملساعدة الطلبة على التخرج
4 - تخفيض شروط حصول الطلبة على 
ش��روط صرف  من  إن��ه  التفوق حيث  مكافأة 
معدل  على  الطالب  حصول  التفوق  مكافأة 
3.60 في الفصل الدراسي وأن يكون مسجال 
ل� 17 وحدة دراسية وهذا الشرط صعب على 
غالبية الطلبة، لذا اقترحنا تخفيض الشرط 
بحصول الطالب على 15 وحدة بداًل من 17 

لتشجيع الطلبة على التفوق.
ال��ق��ي��د ألنها  إع����ادة  ت��ع��دي��ل الئ��ح��ة   -  5
عند  ب��ه  فاملعمول  ال��ط��ال��ب،  بحق  مجحفة 
 23 احتساب  يتم  أن��ه  القيد  إع��ادة  احتساب 
وإذا   ،A ب��ت��ق��دي��ر  ل��ل��ط��ال��ب  وح����دة ج���دي���دة 
مواد حصل  لديه  كانت  الطالب  أن  افترضنا 
بها على تقدير F مسبقًا، وأخذنا هذا األمر 
سنجد  املعدل  احتساب  عند  االعتبار  بعني 
ولكن  معدله،  لرفع  أكبر  الطالب  فرصة  أن 
املواد  إلى  ينظر  ال  به حاليًا  املعمول  النظام 

املعادة للطالب.
االحت�����اد  م���ق���ت���رح  ع�����رض  س���رع���ة   -  6
 FA تقدير  على  احلاصل  الطالب  مبعاملة 
تقدير  على  احلاصل  الطالب  معاملة  نفس 
F على اللجنة العليا للقبول وباقي اللجان 
على  إيجابيات  م��ن  ل��ه  مل��ا  إلق���راره  املختصة 
مستقبل الطلبة، وذلك أسوة مبا هو معمول 
F ال  أن تقدير  الكويت، حيث  به في جامعة 
نفس  وف��ي  الطالب،  معدل  على  كثيرًا  يؤثر 
الوقت جند أن التقدير FA يؤثر بشكل سلبي 

على معدل الطالب ومستقبله الدراسي.
كما يجب األخذ بعني االعتبار بأن غياب 

ال��ط��ال��ب ع��ن االخ��ت��ب��ار ل��ي��س م��ع��ن��اه ضياع 
مستقبله فاجلميع معرض للظروف الطارئة 

التي حتدث بأي وقت.
7 - عدم احتكار املواد من قبل األساتذة 
الطلبة  على  ض��رر  من  ذل��ك  يسببه  ملا  نظرا 

ويؤخر تخرجهم.
8 - تشكيل جلنة من إدارة القبول وممثل 
من ذوي االختصاص بقسم التربية اخلاصة، 
وممثل عن عمادة شؤون الطلبة، وممثل عن 
لتخفيض  املطلوبة  املعايير  لوضع  االحت��اد 

نسبة التحويل لذوي اإلعاقة.
املكتبات  ق��س��م  ل��ط��ل��ب��ة  ال���س���م���اح   -  9
قبل  امل��ي��دان��ي  ف��ي  بالتسجيل  وامل��ع��ل��وم��ات 
لتيسير  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة  امل������واد  اج���ت���ي���ازه���م 
بباقي  بزمالئهم  أس��وة  ال��دراس��ي��ة  مسيرتهم 

األقسام العلمية في الكلية.
التسجيل  م��ك��ات��ب  م��ع  التنسيق   -  10
مل��د ي��د ال��ع��ون م��ع شريحة ذوي اإلع��اق��ة في 
القرار  وت��ف��ع��ي��ل  ي���دوي���ًا  ج��داول��ه��م  تسجيل 
يدويًا  التسجيل  أولوية  الذي مينح  ال��وزاري 

لتلك الشريحة.
11 - العمل على إعطاء أولوية التسجيل 
حيث  الدراسية،  اإلج���ازات  وطالبات  لطالب 
من  محدد  بوقت  ملزمة  الشريحة  تلك  أن 
جهات عملها للحصول على املؤهل الدراسي، 
له  املقررة  امل��دة  عن  الطالب  تأخر  حال  وفي 
سيترتب على ذلك وقوعه مبشاكل إدارية مع 

جهة عمله.
 14 للطلبة  ثابتة  ج��داول  - حتديد   12
اجتيازها  للطالب  ليتسنى  دراس��ي��ة  وح���دة 
به  املعمول  إن  أخرى، حيث  لكلية  والتحويل 
أخرى  لكلية  التحويل  للطالب  يجوز  ال  أنه 
ال��وق��ت ال  وبنفس  وح���دة،   14 اج��ت��ي��ازه  قبل 
الوحدات  تلك  تسجيل  ال��ط��ال��ب  يستطيع 

نظرًا لقلة الشعب الدراسية املطروحة.
13 - تخصيص عدد من املقاعد الدراسية 
محددي  لغير  الهيئة  وم��ع��اه��د  ك��ل��ي��ات  ف��ي 
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الطلبة أو على األقل العمل على تقليصها
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أو  عسكري  أب  لديهم  ليس  الذين  اجلنسية 
نظرًا  إنساني  منطلق  من  وذل��ك  كويتية،  أم 

لظروفهم. 
عند  اإلعاقة  ذوي  شريحة  مراعاة   -  14
اح��ت��س��اب ال��غ��ي��اب، حيث إن امل��ع��م��ول ب��ه في 
في  احلرمان  على  الطالب  حصول  الالئحة 
الدراسي مبعدل  بالفصل  أيام   6 تغيبه  حال 
ي��وم��ي غ��ي��اب ب��األس��ب��وع، وف��ي ح��ال غيابه 9 
باألسبوع،  أي��ام   3 تغيبه مبعدل  كان  إذا  أي��ام 
ذوي  بحق  النظام مجحف  ه��ذا  أن  وال شك 
اإلع���اق���ة ن��ظ��رًا حل��االت��ه��م ال��ص��ح��ي��ة وكثرة 

مراجعاتهم لألطباء.
نسبة  العمل على تخفيض شرط   -  15
التحويل لكلية التربية األساسية ليكون ٪65 
لتمكني   ٪70 من  بدال  الثانوية  الشهادة  في 
واحلصول  طموحاتهم  حتقيق  م��ن  الطلبة 

على الشهادات العليا التي يحلمون بها.
16 - تسجيل رغبات الطلبة في التدريب 
للهيئة  اإلل��ك��ت��رون��ي  امل���وق���ع  ع��ب��ر  امل��ي��دان��ي 
تسهيال على الطلبة ولتوفير الوقت، ومتاشيًا 
أنظمة  بتفعيل  اخلاصة  الهيئة  سياسة  مع 

وخدمات التعليم الذكية.
17 - دمج بعض املقررات للتخفيف عن 
الدراسية  الشعب  مشكلة  وتقليص  الطلبة 
املقررات  تلك  ومن  األساسية،  التربية  بكلية 
ال��ت��ي حت��ت��اج ل��دم��ج ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال ال 

احلصر في قسم التربية البدنية ما يلي:-
 2  ،1 ال��س��ل��ة  ك����رة  وت����دري����س  أداء   - أ 

وتطبيقات.
 2  ،1 الطائرة  ال��ك��رة  وت��دري��س  أداء   - ب 

وتطبيقات.
 2  ،1 ال���ي���د  ك�����رة  وت����دري����س  أداء   - ت 

وتطبيقات.
ونفس احلالة بقسم التربية الفنية وقسم 
التصميم الداخلي، وقد طالب االحتاد إدارة 
لدمج  املعنية  اجلهات  مع  بالتنسيق  الهيئة 
عدد  تقليص  ف��ي  للمساعدة  امل��ق��ررات  تلك 
الشعب املغلقة ومساعدة الطلبة على التخرج، 
مع األخذ بعني االعتبار أن هذا الدمج ال يؤثر 

قطعيا على العملية التعليمية.

التشكيل النهائي لالحتاد
للهيئة  النهائي  التشكيل  ه��و  م��ا   •
ومتدربي  لطلبة  العام  لالحتاد  اإلداري��ة 

الهيئة للعام الدراسي والتدريبي -2019
2018؟ 

الهيئة  تعالى جاء تشكيل  الله  - بفضل 
جميع  ومي��ث��ل  متجانسًا  ل��الحت��اد  اإلداري�����ة 
املناصب  ت��وزي��ع  مت  كما  الطالبية،  الشرائح 

اإلدارية في أجواء أخوية.

إجنازات مشّرفة 
• خمس سنوات متتالية قبل الغياب 
لعام واح��د وال��ع��ودة لرئاسة االحت��اد، ما 
طوال  حققتموها  التي  اإلجن���ازات  أه��م 

فترة رئاسة قائمتكم لالحتاد ؟
مع  م��ش��رف  ت��اري��خ  املستقلة  للقائمة   -
يتسع  ال  وال��ت��ي  الطالبية  اإلجن���ازات  حصد 
املجال لذكرها كاملة، وسوف أذكر بعضًا مما 

يحضرني من تلك اإلجنازات، وهي كالتالي:
املطروحة  الدراسية  الشعب  عدد  -زي��ادة 

أمام الطلبة.
األساسية  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ت��ي  -ان���ت���ق���ال 

والدراسات التجارية ملباني العارضية.
الدراسات  لكلية  ج��دي��دة  مباني  -ف��ت��ح 

التكنولوجية وكلية العلوم الصحية.

34

ال��ن��ق��اب��ي احل��ال��ي بإجناز   ب��دأن��ا ع��ام��ن��ا 
لقائنا  ب��ع��د  ال��ط��الب��ي��ة  اجل��م��وع  ي��خ��دم 

بعميد القبول والتسجيل
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-تغيير كافيتريات الهيئة لتحسني جودة 
الوجبات واخلدمات املقدمة للطلبة.

للطلبة،  ال��ب��ق��اء  م���دة  -ت��ع��دي��ل الئ��ح��ة 
عذر  ولديه  قيده  إيقاف  يتم  الذي  فالطالب 
ال��دراس��ي ضمن  الفصل  ل��ه  طبي ال يحسب 

مدة البقاء.
بباقي  للطلبة  تصوير  م��راك��ز  توفير   -

كليات ومعاهد الهيئة.
- توفير مظالت ملواقف السيارات بكليات 

ومعاهد الهيئة.
- توفير مظالت في كلية التربية األساسية 

حلماية الطالبات من أشعة الشمس.
- عمل إحصائية ملعرفة عدد احلاصلني 

على إنذارات ومساعدتهم على التخرج.
بنسبة  الصيفي  الفصل  ميزانية  زيادة   -

80٪ لتقليص مشكلة الشعب املغلقة.
بنسبة  الدراسية  للكتب  خصم  توفير   -

.٪60
»سكن  ال��واف��دي��ن  الطلبة  مشاكل  ح��ل   -

الطلبة«.
- افتتاح املجمع الرياضي بالشويخ. 

- افتتاح فرع التربية األساسية باجلهراء
- توفير فروع لعدد 3  محالت عصير في 

12 كلية ومعهدًا.
- تنظيم حملة الشعب الدراسية بالتعاون 
التربية  كلية  من  بكل  العلمية  األق��س��ام  مع 

األساسية وكلية الدراسات التجارية.
10 كليات  - وضع مكائن سحب آلي في 

ومعاهد خلدمة الطالب والطالبات.
- رفع احلد األقصى للطلبة في القاعات 
الدراسية لتقليص مشكلة الشعب الدراسية.

األساسية  التربية  كلية  ملعب  افتتاح   -
وزراعته بالعشب خلدمة الطلبة.

- إبرام مشروع مستشارك القانوني الذي 
واحلفاظ  املجانية  االستشارة  للطالب  يتيح 

على حقه القانوني.
حتركاته  ف���ي  االحت������اد  اس��ت��ق��الل��ي��ة   -

ومطالباته.
للطالبات  اس��ت��راح��ة  واف��ت��ت��اح  جتهيز   -
وكلية  األس��اس��ي��ة  التربية  كلية  م��ن  ك��ل  ف��ي 

الدراسات التجارية.
- تفعيل دور املرشد األكادميي في كليات 

الهيئة.

- متديد فترة مدة البقاء لذوي اإلعاقة.
- إذن 10 دقائق تأخير لذوي اإلعاقة.

- أول����وي����ة ت��س��ج��ي��ل اجل��������داول ل����ذوي 
اإلعاقة.

- افتتاح مقرات لالحتاد بكليات ومعاهد 
على  والتعرف  الطلبة  مع  للتواصل  الهيئة 

مشاكلهم.
- إلغاء رسوم ملصق دخول السيارات في 

كليات ومعاهد الهيئة.
- توزيع اخلريجني من ذوي اإلعاقة على 
خالل  حاالتهم  م��ع  تتوافق  خاصة  م���دارس 

فترة التدريب امليداني. 
الكليات  ف���ي  امل���ي���اه  ب������رادات  ص��ي��ان��ة   -

واملعاهد.
مركبات  ل���وح���ات  س��ح��ب  ق����رار  إل���غ���اء   -

الطالب والطالبات. 
كرة  في  للطلبة  سنوية  دورات  تنظيم   -

القدم.
التي  واألنشطة  البرامج  إضافة لسلسلة 
دأب االحتاد على تنظيمها سنويًا خالل تولي 
يتسع  ال  وال��ت��ي  االحت���اد،  ملقاعد  »املستقلة« 

املجال لذكرها.

وقد وفقنا الله تعالى وبدأنا عامنا النقابي 
الطالبية بعد  احلالي بإجناز يخدم اجلموع 
بالهيئة  والتسجيل  القبول  بعميد  لقائنا 
املتبعة  اآللية  تعديل  وهو  النجادة،  أ.د.رب���اح 
مشكورة  استجابت  حيث  املبكر،  للتسجيل 
التسجيل  ف��ت��رات  بتمديد  االحت����اد  ملطلب 
وال  امل���ق���ررات،  تسجيل  م��ن  الطلبة  لتمكني 
كوثر  أ.  بالهيئة  العام  املسجل  جهود  ننسى 
درويش حلرصها على مصلحة الطلبة، فقد 
الدراسي  للفصل  املبكر  التسجيل  تعديل  مت 
عدد  زي��ادة  خ��الل  من   2019/2018 الثاني 
املواعيد للطلبة املستمرين من موعدين إلى 
مواعيد   6 اخلريجني  وللطلبة  مواعيد،   4
ل��ل��ت��س��ج��ي��ل امل��ب��ك��ر، وك���ذل���ك ت��ق��س��ي��م فترة 
التسجيل إلى مرحلتني مع فترة إيقاف ملدة 
3 أيام ملعاجلة اجلدول الدراسي، وفتح شعب 
دراس��ي��ة ج��دي��دة وم��ع��اجل��ة أي ت��ع��ارض بني 
املقررات إن وجدت، كما مت رفع احلد االقصى 
وحدة   15 لتكون  املستمر  للطالب  للوحدات 
دراسية بداًل من 12 وحدة، وللطالب اخلريج 
23 وحدة دراسية، ومت منح الطلبة الفائقني 
فوق  وم��ا   3.60 ع��ام  معدل  على  احلاصلني 
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الهيئة  قيادات  جلميع  باخلير  أيادينا  مند   
واملصلحة  التعاون  على  حرصًا  ومسؤوليها 

العامة

> أ.فاطمة العازمي مع رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد مبارك اجلويسري وأمني الصندوق حمدان الهلفي 
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مواعيد متميزة، وذوي االحتياجات اخلاصة 
امل��ت��ب��ق��ي ل��ه��م 24 وح�����دة وم����ا ف����وق وذل���ك 

ملساعدتهم في التسجيل.
املشاركة الطالبية

االنتخابات  في  الطالبية  • املشاركة 
جديدًا  قياسيًا  رق��م��ا  حققت  األخ��ي��رة 
فهل  بها،  فوزكم  عنه  نتج  مسبوق  وغير 
في  حليفكم  النجاح  يكون  أن  تتوقعون 

قيادة االحتاد ألكثر من دورة ؟
- إن الفوز الذي حققته القائمة املستقلة 
يعد نصرًا غاليًا حيث حصدت 6262 صوتًا 
بانتخابات  للفوز  قياسي  رق��م  بالفعل  وه��و 
االحت��اد لم يحدث من قبل، وال شك أن ثقة 
تاج  »املستقلة«  بقائمتهم  الطالبية  اجلموع 
نفخر به ووسام عز على صدور كافة منتسبي 
فإن  تعالى  الله  وبفضل  املستقلة،  القائمة 
حصول القائمة املستقلة على هذا الرقم لم 
يكن ليأتي من ف��راغ، ولكن نتيجة جهود قد 
الدفاع عن حقوق  بذلت وعمل متواصل في 
ومصالح الطلبة وهو عهد اجلموع الطالبية 
حتيد  ول���ن  ل��م  وال����ذي  املستقلة  بقائمتهم 
ملعقلها  املستقلة  القائمة  ع��ودة  أن  كما  عنه، 
ب��ع��د غ��ي��اب ع���ام ن��ق��اب��ي واح���د ي��ب��ره��ن على 
وثقتهم  بالقائمة  الطالبية  اجلموع  متسك 
مسيرتهم  تخدم  التي  امللموسة  بإجنازاتها 

الدراسية.
وفيما يخص توقعاتنا بأن يكون النجاح 
التوفيق  أن  نرى  فنحن  حليفنا،  واالستمرار 
من الله عز وجل، سوف نبذل جهودنا ونعمل 
ب��ج��د وإخ����الص وال��ك��ل��م��ة س��ت��ك��ون للجموع 

الطالبية، ونسأل الله التوفيق والسداد.

تعاون ملصلحة اجلميع
للتعاون  اس��ت��ع��دادات��ك��م  ع��ن  م���اذا   •
خدمة  ف��ي  األخ����رى  ال��ق��وائ��م  جميع  م��ع 

الطلبة؟
أبواب االحتاد مفتوحة للجميع،  -بداية 
ون��رح��ب ب���أي ط��ال��ب ل��دي��ه م��ق��ت��رح لتبنيه 
وتقدميه إلدارة الهيئة والعمل على حتقيقه 

طاملا يخدم املسيرة الدراسية.
وحسبما نصت الالئحة فإن عمل القوائم 
ال��ط��الب��ي��ة ي��ك��ون ق��ب��ل ان��ت��خ��اب��ات االحت����اد 
برنامجها  ع��ن  ل��إع��الن  ف��ق��ط  ب��أس��ب��وع��ني 

جموع  بثقة  تفوز  التي  والقائمة  االنتخابي، 
من  مجموعة  تفرز  االنتخابات  في  الطلبة 
اإلداري��ة لالحتاد  الهيئة  منها  ُتشكل  الطلبة 
وطالبات  ط��الب  جلميع  ممثلة  تكون  والتي 
الهيئة مبا في ذلك جميع القوائم الطالبية، 
مفتوحة  االحت�����اد  أب�����واب  أن  ث��ان��ي��ًا  ون���ؤك���د 
للجميع، ونرحب بأي مقترح من شأنه خدمة 
اجلموع الطالبية ولكن شريطة أن يكون حتت 
تصادم  ح��دوث  ع��دم  لضمان  االحت���اد  مظلة 
سالمة  على  وحفاظًا  الطالبية  القوائم  بني 

الطلبة، ومسيرتهم التعليمية.
وب��ني  ب��ي��ن��ك��م  ت���ع���اون  ه���ن���اك  • ه���ل 
امللفات  بعض  الستكمال  السابق  االحتاد 

أو متابعتها؟
أعزاء  زم��الء  السابق  االحت���اد  أع��ض��اء   -
نكّن لهم كل تقدير، وقد بذلوا ما لديهم من 
املتعارف  فمن  امللفات،  استكمال  وعن  جهد، 
ع��ل��ي��ه خ���الل ك��اف��ة االحت������ادات ال��س��اب��ق��ة أن 
تعمل  ل��الحت��اد  املنتخبة  اجل���دي���دة  ال��ه��ي��ئ��ة 
لالحتادات  م��ط��ال��ب��ات  أي  اس��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى 
احلصر  ال  املثال  سبيل  فعلى  سبقتها،  التي 
فقد استكمل االحتاد السابق مطالبة احتاد 
رفع  مب��وض��وع  يتعلق  فيما   2017/2016
إلى  ب��ال��ص��ي��ف��ي  للتسجيل  األق���ص���ى  احل���د 
وطالبات  ط��الب  جلميع  دراس��ي��ة  وح���دات   9
كلية التربية األساسية، حيث حصل االحتاد 
وجاء  الهيئة،  إدارة  من  مبدئية  موافقة  على 
االحتاد السابق 2018/2017 واستكمل هذا 
امللف ووفقهم الله في تطبيقه، ونعمل حاليًا 

على تعميم القرار بباقي كليات الهيئة.

مجريات االنتخابات
االنتخابات  مجريات  في  رأيكم  • ما 
أو  اعتراضات  أي  سجلتم  وهل  األخيرة؟ 

رصدمت أي مخالفات؟
- االنتخابات األخيرة أثبتت زيادة الوعي 
حيث  الهيئة،  وطالبات  طالب  لدى  النقابي 
التصويت  في  الطالبية  املشاركة  نسبة  زادت 
االحتاد  مقاعد  لقيادة  ميثلهم  من  الختيار 

رغم العواصف الترابية التي صاحبت عملية 
كان  ال��ط��الب��ي��ة  اجل��م��وع  أن  إال  ال��ت��ص��وي��ت، 
العرس  ه��ذا  في  املشاركة  على  إص��رار  لديها 
بفضل حسن  ثم  الله  وبفضل  الدميقراطي، 
العملية  على  القائمني  قبل  م��ن  التنظيم 
الشكل  بهذا  االنتخابات  خرجت  االنتخابية 
من  اعتراضات  أي  هناك  تكن  ول��م  امل��ش��رف، 

قبل كافة املشاركني.
االحت����اد  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ع���ن  • م����اذا 
ك��ك��ي��ان م��س��ؤول ع��ن ال���دف���اع ع��ن جميع 
ال��ط��ل��ب��ة وب����ني إدارة  ال���ت���ي ت��ه��م  امل��ل��ف��ات 

الهيئة؟
النقابي  عامنا  بداية  في  مازلنا  نحن   -
أي��ادي��ن��ا باخلير لكافة  أع��رب��ن��ا ع��ن م��د  وق��د 
قيادات الهيئة ومسئوليها، وذلك حرصًا من 
الهيئة  م��ن  ال��دائ��م  ال��ت��واص��ل  االحت���اد على 
وال��ع��م��ل س���وي���ًا ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل أي ع��ق��ب��ات أو 
ونأمل  الطالبية،  اجل��م��وع  ت��واج��ه  صعوبات 
أي  لتذليل  الهيئة  ق��ي��ادات  من  ج��اد  بتعاون 

صعوبات تواجه الطلبة.

مستقلون سياسيًا وفكريًا
فكرًا  أو  سياسيًا  تيارًا  تتبعون  هل   •

معينًا؟
-بفضل الله فإن القائمة املستقلة ال تتبع 
أي تيار سياسي أو فكري وكافة القرارات يتم 
املباشر  التصويت  عملية  من خالل  اتخاذها 
وال يوجد أي تدخالت خارجية، ويلتزم كافة 
وهي  ومبادئها  بأهدافها  القائمة  منتسبي 

كالتالي:-

مبادئ القائمة.
1 - اإلسالم هو الوعاء الذي نستقي منه 

احللول.
الطائفية  ب��ال��ت��ف��رق��ة  ن���ؤم���ن  ال   -  2

والقبلية.
تقسيم  ون��رف��ض  ب��امل��س��اواة  ن��ؤم��ن   -  3

املجتمع الكويتي إلى طبقات.
4 - نعتز بعروبتنا وندعو إلى التضامن 

 االنتخابات األخيرة أثبتت زيادة الوعي 
النقابي لدى طالب وطالبات الهيئة
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اجلموع  ظن  حسن  عند  نكون  أن  نرجو   
الطالبية التي أولتنا ثقتها الغالية

العربي، ولكن ال نضع العنصر العربي أساسًا 
في التعامل.

القضايا  على  التركيز  إل��ى  ن��دع��و   -  5
الرئيسية واالبتعاد عن اجلزئيات التي تؤدي 

للتفرقة في كل األمور.

وتتمثل أهداف القائمة فيما يلي:
1 - العمل لتحقيق االستقاللية الكاملة 

للحركة الطالبية.
أو  تقييد  ش��أن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  رف���ض   -  2

حتجيم احلركة الطالبية.
بعيدًا  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ح��ق��وق  امل��ط��ال��ب��ة   -  3
ع��ن امل��زاي��دات وامل��ه��ات��رات، وذل��ك ع��ن طريق 
مجريات  جتاه  والواضح  اجل��اد  املوقف  اتباع 

األمور.
4 - العمل على حل مشكالت الطلبة مبا 

يكفل حقوقهم كاملة غير منقوصة.
دعم القائمة

وهل  ال��ت��م��وي��ل  ت��ت��ل��ق��ون  أي���ن  م���ن   •
هناك دعم للقائمة؟

دعم  أي  تتلقى  ال  املستقلة  -ال��ق��ائ��م��ة 
اشتراكات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  م��ي��زان��ي��ت��ه��ا  وت��ق��وم 
الدعم  عن  أم��ا  وتبرعاتهم،  فقط  املنتسبني 
سنوي  م��ادي  دع��م  فهناك  لالحتاد  بالنسبة 
لتقدمي  يكفي  ال  أن��ه  إال  الهيئة،  إدارة  م��ن 
الهبة  ول���وال  للطلبة،  واألن��ش��ط��ة  ال��ب��رام��ج 
االحتاد  يتلقاها  ال��ت��ي  ال��س��ام��ي��ة  األم��ي��ري��ة 
ولي  ومن سمو  البالد،  أمير  سنويًا من سمو 
كان  م��ا  ورع��اه��م��ا-  ال��ل��ه  -حفظهما  ال��ع��ه��د 
االحتاد ليستطيع االستمرار في تقدمي تلك 

الفعاليات للطلبة.
القوائم  ل��ب��ع��ض  ات��ه��ام��ات  ه��ن��اك   •
املصلحة  إل���ى  ال��س��ع��ي  ب��ع��دم  ال��ط��الب��ي��ة 

الطالبية... ما تعليقكم؟
-ال أريد اخلوض في تلك االتهامات وإن 
كانت بالفعل موجودة، فبكل أسف هناك بعض 
مكاسب  لتحقيق  امل��واق��ف  تستغل  ال��ق��وائ��م 

انتخابية دون النظر ملصلحة الطلبة.
دور االحتاد السابق

السابق  االحتاد  لدور  تقييمك  ما   •
وإجنازاته؟

-أعضاء االحتاد السابق زمالء أعزاء نكن 

لهم كل تقدير، وال ميكنني أن أكون اخلصم 
واحل���ك���م، ه���م ب���ذل���وا م���ا ل��دي��ه��م م���ن جهد 
تقييمهم من  وج��اء  كامل،  نقابي  عام  ط��وال 
عملية  خالل  الطالبية  اجلموع  كلمة  خالل 

االنتخابات األخيرة.
املكافأة  ب���زي���ادة  س��ت��ط��ال��ب��ون  ه��ل   •
االج��ت��م��اع��ي��ة، وم�����اذا ع���ن ت��ع��ام��ل��ك��م مع 
امللفات  من  والكثير  املغلقة  الشعب  ملف 

التي تهم الطلبة ؟
للطلبة  تصرف  التي  احلالية  املكافأة   -
التي  زي��ادة األسعار  كافية في ظل  باتت غير 
اخلليج  دول  بينها  وم���ن  ال��ع��ال��م  اج��ت��اح��ت 
أن طالب  ل���الحت���اد  س��ب��ق  وق����د  وال���ك���وي���ت، 
للمسؤولني  م��ط��ال��ب��ت��ن��ا  وجن����دد  ب��زي��ادت��ه��ا، 
بضرورة زيادة املكافأة إلى 250 دينارًا لتمكني 
التي  املستلزمات  على  احلصول  من  الطلبة 

حتتاجها مسيرتهم الدراسية.

توجهها؟ ملن  شكر  • رسالة 
منبر  خ��الل  وم��ن  الفرصة  ه��ذه  -انتهز 
ألتوجه  املستقبل«  »ص��ن��اع  ال��غ��راء  مجلتكم 
بالشكر والتقدير جلميع الطالب والطالبات 
االنتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف���ي  ش���ارك���وا  ال���ذي���ن 
الوقوف لإدالء بأصواتهم الختيار  وحتملوا 

النقابي  للعام  االحت���اد  ت��ق��ود  ج��دي��دة  هيئة 
لعمادة  بالشكر  أتوجه  كما   ،2019/2018
واحلاسب  املعلومات  وم��رك��ز  الطلبة  ش���ؤون 
اآلل��ي، وإدارة اخل��دم��ات، وك��ل من ش��ارك في 
بهذا  ل��ل��خ��روج  االن��ت��خ��اب��ات  عملية  تنظيم 
توجيه  ك��ذل��ك  يفوتني  وال  امل��ش��رف،  الشكل 
املستقلة  ال��ق��ائ��م��ة  منتسبي  ل��ك��اف��ة  ال��ش��ك��ر 
»ب��ن��ني وب���ن���ات« مل��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود والتي 
أثمرت احلصول على ثقة اجلموع الطالبية 

والوصول ملقاعد االحتاد.

أخيرة؟ • كلمة 
التعاون  جند  أن  تعالى  الله  من  -نأمل 
وعمادتي  للهيئة  العليا  اإلدارة  من  امل��أم��ول 
ال��ق��ب��ول وش����ؤون ال��ط��ل��ب��ة، وال���س���ادة عمداء 
القطاعات  وكافة  املعاهد  وم��دي��ري  الكليات 
لتحقيق تطلعات اجلموع الطالبية واالرتقاء 
أنني  التأكيد على  بالهيئة ومخرجاتها، وأود 
لالحتاد  اإلداري�����ة  الهيئة  أع��ض��اء  وزم��الئ��ي 
العطاء  مواصلة  على  وإص��رار  عزمية  لدينا 
وحتقيق مزيد من اإلجن��ازات خلدمة جموع 
أن  بالدعاء  تعالى  الله  إلى  ونتوجه  الطلبة، 
نكون عند حسن ظن اجلموع الطالبية التي 

أولتنا ثقتها الغالية.
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ولو  اإلش���ارة  ش��يء يجب  كل  وقبل  بداية 
باختصار إلى معنى السيرفر والذي رغم كونه 
من أكثر األمور  شيوعًا في عالم الشبكات إال 
وحتى  اإلنترنت  مستخدمي  من  الكثير  أن 
ومتخصصيها  ال��ش��ب��ك��ات  م��ه��ن��دس��ي  ب��ع��ض 
يختلط عليهم املعنى ويلتبس الفهم لديهم، 
فبعضهم ال يعرف عن السيرفر إال أنه جهاز 
في  امل��ن��اف��ذ!  م��ن  الكثير  على  يحتوي  كبير 
السيرفر  ع��ن  اآلخ��ر  البعض  يعرف  ال  ح��ن 
ال���وي���ن���دوز سيرفر  وه���و  ي��س��ت��خ��دم��ه  م���ا  إال 
أن  آخ��رون  ويعتقد   )Windows server(
يعمل  أن  خ��اص ال ميكن  هو جهاز  السيرفر 

غيره عمله.
أس���اه���م في  أن  أود  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن 
أي  هو  فالسيرفر  للجميع  ال��ص��ورة  توضيح 
جهاز أو نظام برمجي متكامل منصب على أي 

جهاز يوفر خدمة عن بعد، فالطابعة املرتبطة 
 Print( بشبكة محلية تسمى سيرفر الطباعة
server( واحلاسوب الشخصي الذي يحتوي 
برامج استضافة ملواقع إنترنت يعتبر سيرفر 
وكذلك   )web server( ن���وع  م��ن  إن��ت��رن��ت 
اجلهاز الذي يتم نصبه بن الشبكة الداخلية 
كأن   )WAN( اخلارجية  والشبكة   )LAN(
جدار  أو   )gateway( ب��واب��ة  أو  راوت���ر  يكون 
األجهزة  م��ن  غ��ي��ره��ا  أو   )firewall( ن���اري 
التي توفر عدة خدمات للمستخدمن، ومن 
وملا كانت  املنطلق يصح تسميته سيرفر  هذا 
تعمل  ال��ت��ي  البرمجية  واألن��ظ��م��ة  األج��ه��زة 
كخوادم في الشبكات تكون عادة خاصة للعمل 
تعداد  إج�����راء  ف��س��ن��ح��اول   )dedicated(
وظائف  مع  السيرفرات  ان��واع  لبعض  بسيط 

كل منها:

 Proxy( ال���ب���روك���س���ي  س���ي���رف���ر   -  1
أو  كجهاز  السيرفر  ه��ذا  ويعمل   :)server
)الراوتر  األجهزة  أحد  في  برمجية  كوظيفة 
متصفح  وه��و  املستخدم  برنامج  ب��ن  م��ث��ًا( 
اإلنترنت عادة وبن خادم خارجي وليكن ويب 
سيرفر مثًا لترشيح الطلبات وحتسن األداء 

ومشاركة االتصال بن عدة مستخدمن.
2 - خادم البريد )mail server(: ويعمل 
على نقل وتخزين رسائل البريد اإللكتروني 
عبر الشبكة ويكون أيضًا إما جهازًا خاصًا أو 
 windows( جزءًا من نظام برمجي متكامل
جهاز  في  منصب   )server as example

خاص.
وهو   :)web server( الويب  - سيرفر   3
السيرفر الذي يقع في منتصف بقية السيرفرات 
والذي يقدم خدمة التصفح واالتصال عن بعد 

)Network Server Types( انواع خوادم الشبكة

54

إعداد: م.فوزية احلالق
مدرب متخصص )أ(

املعهد العالي لالتصاالت واملالحة

من مشاركات السادة أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب والهيئة اإلدارية 
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السيرفرات  ببقية  باالستعانة  حقيقي  بشكل 
للمحتوى  وإدارة  تخزين  جهاز  عن  عبارة  وهو 
الرقمي ملواقع وخدمات متعددة ويقوم بعملية 
للوصول  اإلنترنت  استام طلبات متصفحات 
إلى موقع محدد وجلب ذلك املوقع من الذاكرة 
املرفقة به واحلرص على إيصاله إلى احلاسوب 
البروتوكول  خ��دم��ات  باستخدام  طلبه  ال��ذي 

.)HTTP(
 application( التطبيقات  - خادم   4
السيرفرات  م��ن  خ��اص  ن��وع  وه��و   :)server
ب��ع��ض األح���ي���ان بخوادم  ف���ي  ت��س��م��ى  ال��ت��ي 
حيث   )middleware( الوسيطة  الطبقة 
هائلة  ومعاجلة  تخزين  إمكانيات  تضم  أنها 
 database( وتقع بن خوادم قواعد البيانات

واملستخدم   )servers
ال�����ن�����ه�����ائ�����ي وت�����رب�����ط 

بينهما.
- خ��������������������وادم   5
الزمن  ف���ي  االت����ص����ال 
 real time( احلقيقي
 communication
تسمى  و : )s e r v e r s
الدردشة  ب��خ��وادم  ع��ادة 
مت����ري����ر  خ�������������وادم  أو 
دردش������������ة اإلن����ت����رن����ت 
 Internet Relay(
تدعى   وكذلك   )Chat
ف�����ي ب���ع���ض األح����ي����ان 
خ�������������وادم  ال����رس����ائ����ل 
 Instant( اآلن�����ي�����ة 
 )Messaging IM
للمستخدمن  وتسمح 
ب�����ت�����ب�����ادل ال����رس����ائ����ل 
النصية وحتى متعددة 
شبه  بشكل  ال��وس��ائ��ط 

آني.
- خ��������������������وادم   6

بروتوكول نقل  امللفات
  :)FTP server(  
وه��ي واح���دة م��ن أقدم 
أن���واع اخل���وادم وتهدف 
بروتوكول  خ��دم��ة  إل���ى 
ن��ق��ل امل���ل���ف���ات وال����ذي 

ينقل امللفات بن املواقع املتباعدة بشكل آمن 
السيطرة  لنقل  يستخدم  وك��ذل��ك  وم��ن��ظ��م 

والتحكم عن بعد.
والتنسيق  ال����ت����ع����اون  خ���������وادم    -  7
هذه  وت��وف��ر   :)collaboration server(
املستخدمن  بن  التعاون  قابلية  السيرفرات 
بغض النظر عن البعد املكاني سواء أكان في 
شبكة مؤسسة داخلية أو عبر اإلنترنت عامليًا 
وهو ما يسمى )groupware( والذي يعتبر 

أحد أهم أهداف بناء الشبكات وتوسيعها.
 :)list server( ال��ق��وائ��م  خ���وادم    -  8
للقوائم  اف��ض��ل  إدارة  اخل����وادم  ه��ذه  وت��ق��دم 

البريدية بغض النظر عما إذا كانت نقاشات 
تفاعلية متاحة للعامة أو قوائم باجتاه واحد 
)أي إرسال من موقع إلى املستخدمن فقط( 
واملنشورات  واملجات  االعانات  إدارة  وكذلك 

اإللكترونية.
 telnet( الطرفية  الشبكة  - خ���وادم   9
عن  الدخول  لتسهيل  وتستخدم   :)server

.)remote login( بعد
 virtual( االف��ت��راض��ي��ة  - اخل����وادم   10
وجود  وال  افتراضية  كونها  رغم   :)servers
االفتراضية  السيرفرات  أن  إال  فيزيائيًا  لها 
األخرى  السيرفرات  ع��دد  ع��دده��ا  ق��د جت��اوز 
مستمر  ت���زاي���د  ف���ي  وأع����داده����ا   2009 ع���ام 
الرقم  أص��ب��ح��ت  وق���د 
مراكز  عالم  واحد في 
وأصبحت  ال��ب��ي��ان��ات. 
مصطلحات احلوسبة 
واحلوسبة  السحابية 
االف��ت��راض��ي��ة ه��ي لغة 
عالم  في  والغد  اليوم 

الشبكات واإلنترنت.
- اخل���������وادم   11
ال��������ب��������رم��������ج��������ي��������ة 
 s o ft w a r e (
servers(: وال نقصد 
مجردة  ب����رام����ج  ب���ه���ا 
برمجية  أن��ظ��م��ة  ب���ل 
م��ت��ك��ام��ل��ة ع����ام����ة أو 
ت��ن��ص��ب على  خ���اص���ة 
أجهزة معينة لتقدمي 
ملستخدمي  خ���دم���ات 
نظام  ومنها  الشبكة 
الشهير  ال���ت���ش���غ���ي���ل 
سيرفر  ال�����وي�����ن�����دوز 
وال���ن���ظ���ام ال��غ��ن��ي عن 
اللينكس  ال��ت��ع��ري��ف 
نظام  ي��ع��ت��ب��ر  وال�����ذي 
وخوادم  شبكات  إدارة 
ب�����ش�����ك�����ل ط���ب���ي���ع���ي 
ومميزات  وبإمكانيات 
أك��ث��ر ب��ك��ث��ي��ر مم���ا في 

الويندوز.
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م. محمد بوحمدي:
»الصناعي- الشويخ« حصل على االعتماد 
األكاديمي من مؤسسة باريس أكاديمي 

لجميع برامجه ونسعى للمزيد

40

أكد أن من أهداف املعهد املس���اهمة 
في حتقيق خطط التنمية 

، وكان يتبع في ذلك الوقت وزارة الشؤون  1968 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  أنشئ مركز التدريب الصناعي في عام 
مركز  اسمه  عندئذ  وأصبح   ، الصناعية  الشويخ  منطقة  إلى  املركز  انتقل  ثم  واملالية،  اإلداري��ة  اجلهة  من  والعمل  االجتماعية 
التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  تابعًا  الصناعي  للتدريب  الشويخ  مركز  أصبح   1982 عام  وفي  الصناعي.  للتدريب  الشويخ 
والتدريب بعد صدور مرسوم إنشائها ، وفي عام 1993 أصبح اسم املركز  معهد التدريب الصناعي،  وفي عام 2000 مت تغيير الهيكل 
التنظيمي للمعهد حيث أصبح يحتوي على خمسة أقسام تدريبية تضم أحد عشر تخصصًا تدريبيًا. ، وانطالقًا من الدور الذي 
الصناعي  املعهد  الهيئة  افتتحت  احلديثة  التقنية  واملعرفة  العلم  نشر  في  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  توليه 
2004 بأرض املجمع التكنولوجي ، وذلك ملواصلة رسالتها التدريبية، وقد جهز املعهد بجميع املعدات والتجهيزات  في سبتمبر 
احلديثة واملتطورة، بناء على احتياجات جهات سوق العمل املختلفة، ولذا قمنا بجولة في املعهد الصناعي - الشويخ وأجرينا 

لقاء مع مدير املعهد م. محمد بوحمدي، لنتعرف أكثر على املعهد الصناعي ....
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أهداف املعهد:
في البداية حتدث مدير املعهد م.محمد 
ب��وح��م��دي ع��ن أه���داف امل��ع��ه��د، وع���دد إياها 
قائاًل: إن أهداف املعهد تتلخص في اآلتي:  

خطط  أه��داف  حتقيق  في  املساهمة   -
الوطنية  القوى  الشاملة في تنمية  التنمية 

العاملة.
ف��ن��ي��ة وط��ن��ي��ة مدربة  ت��وف��ي��ر ع��م��ال��ة   -
ومستويات  مختلفة  صناعية  مجاالت  في 

مهارية محددة.
- توفير برامج تدريبية تلبي احتياجات 

سوق العمل احلالية واملستقبلية.

نظام الدراسة والتدريب:
وأض��اف أن م��دة ال��دراس��ة والتدريب في 
املعهد ثالث سنوات مقسمة إلى ستة فصول 
بالنظام  باملعهد  ال��دراس��ة  تتميز  تدريبية، 
ال��ث��ن��ائ��ي، وال����ذي ي��ت��م م��ن خ��الل��ه تقسيم 
 2 فترة  كل  دراسيتني  فترتني  إل��ى  األس��ب��وع 
يوم ونصف  بحيث تخصص الفترة األولى 
للتدريب  الثانية  والفترة  النظرية،  للمواد 
في  بينهما  التبديل  يتم  أن  على  العملي 
أس��ب��وع موضحًا  ك��ل  ال��ث��الث��اء م��ن  منتصف 
في  الطالب  أن  النظام  هذا  من مميزات  أن 
التمارين  إجن��از  يستطيع  العملي  التدريب 
إحداث  ع��دم  وكذلك  انقطاع،  دون  العملية 
كثرة  خ��الل  من  التعليمية  للعملية  إرب��اك 
ال��ت��ب��دي��ل ب���ني ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي ب���ل يتم 

التبديل مرة واحدة أسبوعيًا.

أقسام وتخصصات املعهد:
أوضح  املعهد  وتخصصات  أق��س��ام  وع��ن 

م.بوحمدي أنها تتمثل في اآلتي:

1 - قسم الهندسة الكهربائية:
 - تخصص اإللكترونيات الصناعية.

 - تخصص االتصاالت اإللكترونية.

 - تخصص التمديدات الكهربائية.

41

إلى  مقسمة  سنوات  ثالث  املعهد  في  والتدريب  الدراسة  مدة   
ستة فصول تدريبية
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 - تخصص التبريد والتكييف

2 - قسم هندسة السيارات:

 - تخصص السيارات.

 - تخصص اآلالت واملعدات الثقيلة.

3 - قسم اللحام:

 - تخصص حلام اإلنشاءات.

-  تخصص حلام التمديدات.

4 - قسم اخلراطة وأنظمة التشغيل:

 - تخصص األنظمة واآلالت امليكانيكية.

.CNC تخصص تشغيل املاكينات و - 

-  تخصص الكتروميكانيكا.

5 - قسم اإلنتاج وتشكيل املعادن:

 - تخصص إنتاج وتركيبات ميكانيكية.

 - تخصص تشكيل صفائح معدنية.

6 - قسم النجارة والديكور:
 - تخصص النجارة والديكور.

العامة  امل���واد  إل��ى قسم  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا 
األساسية  ب���امل���ع���ارف  ال��ط��ال��ب  مي���د  ال�����ذي 
كاللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، والثقافة 
اإلس��الم��ي��ة، واحل��اس��ب اآلل����ي، وق��ي��م الوالء 
وال���ع���م���ل، وال��ت��رب��ي��ة ال��ب��دن��ي��ة، ح��ي��ث يبلغ 
 16 املعهد  يقدمها  التي  التخصصات  ع��دد 

تخصصًا.
السنة الرابعة:

يستطيع  ب��وح��م��دي:  م��ح��م��د  م.  وت��اب��ع 

الرابعة  بالسنة  االل��ت��ح��اق  املتميز  الطالب 
الصناعية،  ال��ث��ان��وي��ة  ش��ه��ادة  على  ليحصل 
ومتاثل هذه الشهادة شهادة الثانوية العامة، 
وبعد التخرج يحق له إكمال الدراسة في كليات 
أو  التكنولوجية،  الدراسات  كلية  مثل  الهيئة 
مؤكدًا  إل��خ،  أو......  األساسية  التربية  كلية 
اجتماعية  مكافأة  على  يحصل  امل��ت��درب  أن 

ومكافأة تفوق إذا انطبقت عليه الشروط.

األنشطة واخلدمات:
املعهد  أن  بوحمدي  محمد  م.  وأوض��ح 

56

ي��س��ت��ط��ي��ع ال���ط���ال���ب امل��ت��م��ي��ز االل��ت��ح��اق 
شهادة  ع��ل��ى  ليحصل  ال��راب��ع��ة  ب��ال��س��ن��ة 

الثانوية الصناعية
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االجتماعية  ال���رع���اي���ة  ب��ت��ق��دمي  ي���ق���وم  
املتدربني  جلميع  وال��ري��اض��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
م��ن خ��الل مكتب ش��ؤون امل��ت��درب��ني، والذي 
وخارجية  داخ��ل��ي��ة  رح���الت  بتنظيم  ي��ق��وم 
ومسابقات وندوات ثقافية وأنشطة رياضية 

مختلفة.

مجاالت عمل اخلريجني:
اخلريج  أن  بوحمدي  محمد  م.  وأك���د 
ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ع��م��ل ف���ي ال���ق���ط���اع اخل���اص 
اخلريج  تعيني  ويتم  احل��ك��وم��ي،  وال��ق��ط��اع 
على الدرجة السادسة وعالوتني في القطاع 
احل��ك��وم��ي ح��س��ب ق���ان���ون دي�����وان اخلدمة 

املدنية.

مخرجات املعهد
من  تخرجوا  الذين  الطلبة  ع��دد  وع��ن 
إن��ه حتى  بوحمدي   م. محمد  ق��ال  املعهد 
العام  2017 تخرج أكثر من 9650 متدربًا 

مت رفد سوق العمل بهم من مستوى فني.
وإجمالي عدد اخلريجني للعام السابق 
2017-2018 بلغ 600 متدرب من مستوى 
حوالي  الصناعية  بالثانوية  وتقريبًا  فني، 

100 متدرب.
حاليًا  املعهد  منتسبي  عدد  أن  مضيفًا 
دبلوم  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  م���ت���درب   1200 ي��ف��وق 
البرامج اجلديدة التي أنشئت مؤخرًا، وهي 
التمديدات الذكية ودبلوم هندسة اإلطفاء 
التابع  الصناعية  األط��راف  تركيب  ودبلوم 

لوزارة الصحة.

العالقات مع جهات سوق العمل
وذكر م. محمد بوحمدي أن العالقة بني 
جهات  وجميع  الشويخ   - الصناعي  املعهد 
سوق العمل عالقة متجذرة ووطيدة، حيث 
املعهد، وبني  إدارة  دوري��ًا بني  يتم االجتماع 
لتطوير  وال��ت��ع��اون  للتنسيق  اجل��ه��ات  ه��ذه 

وحتديث البرامج بشكل دائم ومستمر، ومبا 
مطالب  ويلبي  للمتدربني  الفائدة  يحقق 
ت��ل��ك اجل���ه���ات، ومب���ا ي��ح��ق��ق رؤي����ة املعهد 

املستقبلية.

التدريب امليداني:
وأشار م. محمد بوحمدي  إلى أنه يتم 

من خالل التدريب امليداني تدريب الطالب 
احلكومية  واملؤسسات  الشركات  بعض  في 
الكتساب بعض املهارات واخلبرات من خالل 
احتكاكه بسوق العمل، وتكون مادة التدريب 

امليداني من متطلبات التخرج للطالب.
ويتم توزيع التدريب امليداني على ثالثة 
فصول تدريبية الرابع واخلامس والسادس، 
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االجتماعية  ال���رع���اي���ة  ي���ق���دم  امل��ع��ه��د  
والثقافية والرياضية جلميع املتدربني
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ولكل فصل تدريبي فترة زمنية مدتها أربعة 
أس��اب��ي��ع، وب��ذل��ك ي��ك��ون إج��م��ال��ي التدريب 

امليداني إثني عشر أسبوعًا.
ض�����ب�����ط اجل���������������ودة واالع������ت������م������اد 

األكادميي
واالعتماد  اجل������ودة  ض��ب��ط  ع���ن  أم����ا 
إن  ب��وح��م��دي  م. محمد  ف��ق��ال  األك���ادمي���ي 
 2017 السابق  ال��ع��ام  خ��الل  حصل  املعهد 
ع��ل��ى االع���ت���م���اد األك����ادمي����ي م���ن مؤسسة 
وذلك  ب��رام��ج��ه،  أك��ادمي��ي جلميع  ب��اري��س 
ك��اف��ة منتسبي  ب��ني  ال��ت��ام  ال��ت��ع��اون  بفضل 
العمل  لتطوير  املتواصلة  املعهد وجهودهم 

وارتقائه.

شهادة اجلودة اآليزو 9001/2015
وأكد م. محمد بوحمدي أن العمل جار 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة إلع����داد التدقيق  خ���الل 
وهي  األخ��ي��رة  امل��رح��ل��ة  ويليها  ال��داخ��ل��ي، 
ث���م احلصول  ال��ت��دق��ي��ق اخل���ارج���ي، وم���ن 
القريبة  الفترة  خ��الل  اجل��ودة  شهادة  على 

املقبلة.

القطاعني  ف��ي  العمل  اخل��ري��ج  يستطيع 
على  تعيينه  وي��ت��م  واحل��ك��وم��ي  اخل���اص 

الدرجة السادسة
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م.محمد حمد بوحمدي : نبارك جلميع 
منتسبي املعهد حلصوله على االعتماد 

املهني واملؤسسي من أكادميية باريس

م.محمد حمد  الشويخ   - الصناعي  املعهد  بارك مدير 
املعهد  حصول  مبناسبة  املعهد  منتسبي  جلميع  بوحمدي 
على االعتماد املهني واملؤسسي من أكادميية باريس، مقدمًا 
الشكر لإلدارة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
العام  املدير  ولنائب  الهيئة  عام  والتدريب ممثلة في مدير 
ضبط  وملكتب  ومساندتهما،  لدعمهما  ال��ت��دري��ب  ل��ش��ؤون 
اجلودة واالعتماد األكادميي في الهيئة على تعاونه الدائم 
مع املعهد، موصاًل الشكر جلميع اللجان العاملة في املعهد 
املميز  اإلجن��از  في سبيل حتقق هذا  تدخر جهدًا  لم  التي 
في تاريخ املعهد، والذي حقق قفزة كبيرة في مواكبة أرقى 

املستويات العاملية في التدريب.
على  يعمل  ح��ال��ي��ًا  املعهد  أن  إل��ى  م.ب��وح��م��دي  وأش���ار 
 ISO 9001:2015 إجراءات احلصول على شهادة اجلودة
اإلدارية  باإلجراءات  واالرتقاء  والتي تضمن ضبط اجلودة 
فعليًا  االن��ت��ه��اء  مت  وق��د  العاملية،  املعايير  وف��ق  املعهد  ف��ي 
األقسام  في  العمل  إج��راءات  بتوثيق  السادسة  املرحلة  من 
ثم  التطبيق  مرحلة  في  قريبًا  وسيبدأ  النوعية،  واملكاتب 
أواخر  املعهد على شهادة اجلودة في  املراجعة قبل حصول 

العام احلالي.
وكان املعهد قد حظي بتكرمي املدير العام للهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي املضف ومدير أكادميية 
حلصوله  الكويت  في  الفرنسية  السفارة  وممثلي   ، باريس 
والتي  باريس  أكادميية  واملؤسسي من  املهني  على االعتماد 
ل���وزارة  التابعة  وامل��ه��ن��ي  األك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد  جهة  تعتبر 
داخل  األوروبي  واملخولة مبنح االعتماد  الفرنسية  التعليم 

وخارج دول االحتاد األوروبي.
الهيئة  خطة  م��ع  متاشيًا  يأتي  اإلجن���از  ه��ذا  أن  يذكر 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحصول جميع كليات 
ومعاهد الهيئة على اعتمادات أكادميية ومهنية لبرامجها، 
كما يتوافق مع سعي املعهد املستمر لالرتقاء بجودة التدريب 
املعهد  رؤي���ة  ب��ه��ذا  ليحقق  امل��خ��رج��ات  م��س��ت��وى  وحت��س��ني 

املستقبلية في كونه الصرح املهني الداعم لكويت 2035.



إن بناء ثروة بشرية مبدعة والنهوض بالتعليم 
في كافة مراحله من األولويات اإلستراتيجية التي 
اهتماماتها،  الرشيدة في صدر  تضعها حكومتنا 
الجهود  من  كبيرة  سلسلة  ذلك  أجل  من  وتبذل 
وتستعين  واألم����وال  ال��دع��م  م��ن  الكثير  وت��رص��د 
لتدريب  خارجها  وم��ن  البالد  داخ��ل  من  بخبراء 
والمعلومات  بالخبرات  وتمدها  الوطنية  الكوادر 
مستوياتها  كافة  على  القيادة  من  تمكنها  التي 

بالمستقبل.
وفي اإلطار ذاته تتفاعل المؤسسات التعليمية 
الكبرى في البالد مع هذه الجهود الوطنية وتبذل 
من جانبها جهودًا كبيرة وعظيمة لصناعة أجيال 
وطنية مؤهلة ومدربة لكي تسهم بسواعدها في 
وعالج  البالد  في  والتطوير  التنمية  عجلة  دف��ع 
الخلل في التركيبة السكانية وإحالل المواطنين 
قطاعات  في  ال��واف��دة  العمالة  محل  الكويتيين 

الدولة المختلفة.
أي��ن تذهب  ي��ف��رض نفسه..  ال���ذي  وال��س��ؤال 
الهيئة  خاصة  التعليمية  المؤسسات  مخرجات 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي قدمت 
ل��ه��م ال��ب��الد ط���وال ف��ت��رة ال���دراس���ة ك��ام��ل الدعم 
الخاص  القطاع  دور  أي��ن  ذل��ك  وقبل  ؟  والرعاية 
في مختلف  االجتماعية  المسؤولية  تطبيق  من 
المجاالت التنموية والخدمية ؟ ومنها بالتأكيد 
اإلنسان  بناء  أساس  يعتبر  الذي  التعليم  مجال 

وسر تقدم األوطان.
والمعرفة  ال��ع��ل��م  أن  ف��ي��ه  ش���ك  ال  وم���م���ا 
االقتصادية  التنمية  ف��ي  أس��اس��ي��ًا  يلعبان  دورًا 
تركيبة  على  إيجابي  تأثير  ولهما  واالجتماعية 
المتسارعة  التطورات  إن  إذ  االقتصاد،  وهيكلة 
والمعرفة  المختلفة  ال��ع��ل��وم  وال��ح��دي��ث��ة  في 

يشهدها  التي  والتكنولوجيا  واالبتكار  اإلنسانية 
الكبير  العالم  من  لتجعل  اليوم  جاءت  العالم 
لكل  المتطورة  الحلول  صغيرة  ولتقدم  ق��ري��ة 
نمو  في  السبب  فكانت  والحياة،  اإلنسان  مشاكل 

اقتصادي مذهل لدول العالم المتقدم.
 إن العلم و المعرفة أصبحا  اليوم  أهم  موردين 
من الموارد االقتصادية التي تسعي إليها الشعوب ، 
وتتسابق في مجاالتها المختلفة من أجل التفوق 

وتحقيق أفضل تنمية اقتصاديه مستدامة . 
ثرواتها في  وم��ص��ادر  ال��دول��ة  ق��وة   وأصبحت 

هذا العصر نابعة من القدرة على إنتاج العقول.
أكبر من جهات  دور  إلى  اليوم بحاجة  ونحن 
التعليمية  بالعملية  للنهوض  الخاص  القطاع 
في البالد، خاصة وان االستثمار في التعليم غير 
لالستثمار  ال��م��ادي  بالمفهوم  بالمطلق  معني 
بما  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  وإن��م��ا 
وال��ع��ال��م��ي��ة في  ال��م��دن��ي��ة  م��ع متطلبات  ي��ت��واءم 
تصبح  حتى  البشرية  ال��م��وارد  وت��أه��ي��ل  ت��دري��ب 
إحداث  على  ق��ادرة  التعليمية  العملية  مخرجات 
آخذين  المنشود  اإليجابي  المجتمعي  التغيير 
التجربة التعليمية اآلسيوية التي تحتل المرتبة 
بد  ك��ان ال  ل��ه��ذا  م��ث��ااًل يحتذى.  عالميا  األول���ى 
الحكومية  المؤسسات  ج��ه��ود  ك��اف��ة  تضافر  م��ن 
بهدف  المدني  المجتمع  ومؤسسات  والخاصة 
والممارسات  وال��س��ل��وك��ي��ات  ال��م��ه��ارات  ت��ح��دي��د 
متكاملة  وطنية  إستراتيجية  ضمن  المنشودة 
لجعل الطالب مواطنًا صالحًا في مجتمعه ورفع 
رفع طاقة  إلى  يؤدي  ما  كفرد،  اإلنتاجية  طاقته 
مفهوم  تكريس  في  وسيساهم  الكلية،  المجتمع 
العدالة المجتمعية، ومن ثم دعم وتنمية عجلة 

االقتصاد الوطني.

االستثمار في التعليم

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير
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» الشويخ الحرفية« تقوم باستقبال أفكار 
المبادرين وتحويلها إلى مشروع توفر له 

حزمة خدماتية متكاملة

أك���د أنها أول منوذج عملي س���اهم 
في تكوين صورة واضحة مبشروع 

تأهيل الشباب للعمل احلر

التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل�����دور  ت��رس��ي��خ��ًا 
والتدريب في توجيه الشباب نحو املهن التطبيقية والفنية 
مبا  اخل���اص،  القطاع  ف��ي  والعمل  احل��ر  والنشاط  واحلرفية 
من  وانطالقًا  العمل،  س��وق  إل��ى  ال��ت��وازن  إع��ادة  على  يساعد 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إدارة  ح��رص 
دائ��م��ًا ع��ل��ى م��واص��ل��ة ال��دع��م ال��ك��ام��ل ألب��ن��ائ��ه��ا م��ن أصحاب 
للتعليم  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  قرر  الصغيرة  املشاريع 
منذ  احلرفية  الشويخ  حاضنة  إنشاء  والتدريب  التطبيقي 

2004 ، وتكون تبعيتها لقطاع السيد املدير العام ، وهي  عام 
إحدى اإلدارات املهمة التي بادرت الهيئة بإنشائها متاشيا مع 
للعمل  الكويتي  الشباب  وتأهيل  دعم  في  األميرية  الرغبة 
التنمية  خطة  ف��ي  أس��اس��ي  دور  لعب  إل��ى  واالن��ط��الق  احل���ر  

االقتصادية والبشرية للدولة.
اللقاء  ه��ذا  لنا  ك��ان  احل��اض��ن��ة  دور  على  أك��ث��ر  وللتعرف 
فإلى  احملمد  راش��د  م.  احلرفية  الشويخ  حاضنة  مدير  م��ع 

تفاصيل احلوار :

م. راشد المحمد:
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أول منوذج عملي
الشويخ  حاضنة  مدير  أكد  البداية  في 
حاضنة  أن  على  احملمد  راش��د  م.  احلرفية 
أول من���وذج عملي  ال��ش��وي��خ احل��رف��ي��ة ه��ي 
على أرض الواقع ساهمت في تكوين صورة 
والسلبيات  االي��ج��اب��ي��ات  ل��دراس��ة  واض��ح��ة 
الكويتي  الشباب  تأهيل  مب��ش��روع  املتعلقة 
للعمل احلر، وأن الهدف األساسي من إنشاء 
امل��ب��ادري��ن في  م��ن  ه��و خلق جيل  احلاضنة 
املشروعات الصغيرة قادرين فنيًا وإداريًا على 

إدارة مشروعاتهم بكفاءة وبنجاح.

فلسفة احلاضنة
حاضنة  أن  احمل��م��د  راش����د  م.  وأض����اف 
أفكار  باستقبال  ت��ق��وم  احل��رف��ي��ة  ال��ش��وي��خ 
إطار  ضمن  حتويلها  و  اخل��اق��ة  امل��ب��ادري��ن 
دراس������ة اجل������دوى إل����ى م���ش���روع ول���ي���د ذي 
احتياجات خاصة توفر له احلاضنة حزمة 
والدعم  امل��ك��ان  تشمل  متكاملة  خدماتية 
واالستشارات  واإلداري  التسويقي  و  الفني 
مشروعًا  ليصبح  امل���ش���روع  مت��وي��ل  وط����رق 
اجتياز  على  ق����ادرًا  للنمو  ق��اب��ًا  متكامًا 

مصاعب التشغيل األولية.

أهداف احلاضنة
وأكد م. راشد احملمد أن أهداف احلاضنة 

تتمثل في اآلتي :
للشباب  جديدة  عمل  ف��رص  خلق   -  1
الكويتي من خال مساعدتهم على تأسيس 

مشروعهم اخلاص.
اخلاصة  امل��ف��اه��ي��م  ودع�����م  ن��ش��ر   -  2
لثقافة  وال��ت��روي��ج  ال��ص��غ��ي��رة  ب��ال��ص��ن��اع��ات 

العمل احلر.

48

في  تسهم  التي  للمبادرين  الالزمة  اإلمكانات  جميع  ر  نسخِّ  
وضعهم على بداية الطريق الصحيح
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ذات  من��وذج��ي��ة  ح��اض��ن��ة  ت��ك��وي��ن   -  3
م��ع مجتمع  وق��وي��ة  فعالة  ات��ص��ال  خطوط 

األعمال بدولة الكويت.
والفني  اإلداري  ال���دع���م  ت��وف��ي��ر   -  4
الكويتي  للشباب  املعنوي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

الطامح إلى تأسيس مشروع صغير.
وإداري����ة  فنية  اس��ت��ش��ارات  ت��ق��دمي   -  5
ملبادري املشروعات الصغيرة في مجال إعداد 

خطط العمل ودراسات اجلدوى. 
6 - املساهمة في مجال البحث العلمي 
وتطبيق االبتكارات العلمية لطلبة ومتدربي 

الهيئة.
الفنية  التدريبية  البرامج  إع��داد   -  7
مهاراتهم  م���ن  ت��ص��ق��ل  ال���ت���ي  واإلداري���������ة 

وتشجعهم على العمل احلر.
معاهد  خ��ري��ج��ي  وت��دري��ب  تهيئة   -  8
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  وكليات 

اخلاصة  م��ش��روع��ات��ه��م  إلدارة  وال���ت���دري���ب 
م���ش���روع���ات صغيرة  أص���ح���اب  ل��ي��ص��ب��ح��وا 
ورجال أعمال املستقبل عوضًا عن الوظيفة 
يحقق معدالت منو  احلكومي مما  والعمل 
عالية للمشروعات املشتركة باحلاضنة ومبا 
يدفع بعجلة االقتصاد الوطني إلى األمام.

اخلاص  القطاع  مع  التعاون  زيادة   -  9
باملشروعات  املعنية  وامل��ؤس��س��ات  واأله��ل��ي 
وتسهيل  الشباب  ملساندة  بالدولة  الصغيرة 
ملشروعاتهم  وإدارت���ه���م  ام��ت��اك��ه��م  عملية 

اخلاصة.
الكويتية  العمالة  أع���داد  زي���ادة   -  10
مسؤولية  حتمل  على  والقادرة  املتخصصة 
الوافدة  ال��ع��م��ال��ة  ال��ع��م��ل احل���ر الس��ت��ب��دال 

بالعمالة الوطنية.
املثالية  البيئة  وتنمية  -  تطوير   11
تنمية  م��ش��روع��ات  إلق��ام��ة  احلاضنة  داخ��ل 

للمجتمع احمليط عن طريق جعل احلاضنة 
نواة ألعمال خريجي الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب.

دور احلاضنة في التنمية الوطنية
 وعن دور احلاضنة في التنمية الوطنية 
في  احلاضنة  دور  إن  احملمد  راش��د  م.  ق��ال 

التنمية الوطنية يتمثل في اآلتي :  
- حتقيق معدالت منو عالية للمشروعات 

املشتركة باحلاضنة.
ن��ق��ل وتوطني  ت��س��ه��ي��ل  ال��ع��م��ل ع��ل��ى   -

التكنولوجيا احلديثة واملتطورة.
الترابط  التي حتقق  املشروعات  دعم   -

والتكامل مع املشروعات القائمة. 
- تسهيل إقامة املشروعات التي تساعد 
إلى  احلرفية  امل��ش��روع��ات  م��ن  التحول  ف��ي 

الصناعات الصغيرة املتطورة.    
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إن حرق الهيدروكربونات كوقود أحفوري، 
سواء الغاز الطبيعي أو النفط اخلام ألغراض 
إن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء  م���س���ؤول ع���ن أح���د أوجه 
الكويت،  دولة  في  القومي  الطاقة  استهالك 
املوارد  لهذه  امل��ف��رط  االس��ت��خ��دام  أدى  حيث 
غير املتجددة إلى سلسلة من القضايا، مثل 
ومن  اجل��وي.  والتلوث  احل���راري  االحتباس 
أجل التعامل مع هذه القضايا، يجب تقليل 
وبالتالي  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات،  على  اعتمادنا 
الكربون  أك��س��ي��د  ث��ان��ي  ان��ب��ع��اث��ات  تخفيض 
وميكن  املنشودة.  األه��داف  أجل حتقيق  من 
التطوير  من  مبزيد  التحدي  ه��ذا  مواجهة 
أو  الكهرباء  إلن��ت��اج  س���واء  البديلة  للطاقة 
لتسخني امل��ي��اه ف��ي األج���واء ال��ب��اردة أو عند 
الطاقة  من  االستفادة  خالل  من  احتياجها 
املتجددة ومثال على ذلك الطاقة الشمسية 

.)Solar Thermal Energy( احلرارية
التعرف  ي��ت��م  س���وف  املنطلق  ه���ذا  وم���ن 
على تقنية تسخني املياه بالطاقة الشمسية 
 )Solar Water Heating System(

.SWHS �والتي سوف يرمز لها الحقا ب
تسخني  ألنظمة  الرئيسية  املكونات 

املياه بالطاقة الشمسية:

 Solar( ال��ش��م��س  أش��ع��ة  مجمع   -  1
collector(:  توجد عدة أنواع من مجمعات 
أشعة الشمس، واملعروفة منها واألكثر شيوعًا 

لالستخدامات املنزلية وغيرها:
 Flat( املستوي  السطح  ذو  مجمع   <
تسخني  درجة  ينتج   :  )Plate Collector
50 درج���ة  ل��غ��اي��ة   10 م����اء م��ت��وس��ط��ة م���ن 

سيليزية فوق درجة حرارة اجلو اخلارجية.
امل��ف��رغ��ة  األن���اب���ي���ب  ذو  م��ج��م��ع    <
 Evacuated Tubes( ال�����ه�����واء  م����ن 

Collector(: يعمل على تسخني املاء أكثر 
حرارة  درج���ة  ف��وق  سيليزية  درج���ة   50 م��ن 
اجلو اخلارجية وذلك لقدرة هذا النوع على 
تقليل فقد احلرارة التي تعمل على تسخني 
املاء.وميكن استخدام هذا النوع لتدفئة ماء 
الكبيرة  امل���اء  كميات  أو  السباحة  أح���واض 
باألخص في األجواء ذات الرطوبة املتوسطة 

أو العالية.
 Thermal( احل�����راري  اخل����زان   -  2
على  احل����راري  اخل���زان  يعمل   :)storage

نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية

من مشاركات السادة أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب والهيئة اإلدارية 

م. منصور أحمد اجلمعان
عضو هيئة تدريب - املعهد الصناعي - صباح السالم

Solar Water Heating System

>  )1( نظام تسخني املياه بالطاقة الشمسية



تخزين املاء الساخن لكي يعمل النظام على 
سعة  حسب  مستخدميه  احتياجات  تغطية 

االستخدام و التخزين املطلوبة.
الشمسي  غير  املساعد  النظام   -  3
  :)Non-solar auxiliary system(
املاء  تسخني  ع��ل��ى  امل��س��اع��د  ال��ن��ظ��ام  يعمل 
أو عدم كفايتها  بحالة غياب أشعة الشمس 
باألخص  الليلية  أو  النهارية  بالفترة  سواء 
بفصل الشتاء، ويتم تشغيل النظام املساعد 
الغاز  أو  ال��ك��ه��رب��اء  اس��ت��خ��دام  ط��ري��ق  ع���ن 

وغيرها.
 Control( ال��ت��ح��ك��م  ن���ظ���ام   -  4
على  ال��ت��ح��ك��م  ن��ظ��ام  ي��ع��م��ل    :)system
حتديد طلب تسخني املاء املطلوب للتحكم 
ال��ت��ي س��وف يتم جتميعها  ب��درج��ة احل���رارة 
وتوزيعها. وكذلك يعمل النظام على تفعيل 
النظام  يِف  لم  إذا  املساعد  التسخني  نظام 
الشمسي مبتطلبات درجة احلرارة املطلوبة. 

ن��ظ��ام ت��س��خ��ني املياه  ط��ري��ق��ة ع��م��ل 
:)SWHS( بالطاقة الشمسية

سوف يتم التطرق لشرح عملية تسخني 
املوضح  للنظام  الشمسية  ب��ال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
الدارجة  األنظمة  من  وهو   ،)1( رقم  بصورة 
باألسواق العاملية. وكما هو موضح بالصورة 
الساخنة معزول  املياه  يوجد خزان لتخزين 
عن  تسخينها  يتم  التي  املياه  س��واء  حرارايًا 
نظام  أو  التقليدي  التسخني  نظام  طريق 

التسخني الشمسي.

الشمسية:  بالطاقة  التسخني  دورة 
احلراري  االنتقال  ووسيط  مغلقة  دورة  هي 
مخففًا  جياليكول  إيثيلني  يكون  ما  غالبًا 
وتقوم  النظام  مصّنع  يحددها  بنسب  باملاء 
مضخة ت��دوي��ر وس��ي��ط االن��ت��ق��ال احل���راري 
خزان  م��ن  نسبيًا  ال��ب��ارد  ال��وس��ي��ط  بسحب 
وهنا  الشمس  أش��ع��ة  ملجمع  وإرس��ال��ه  امل��ي��اه 
ي��ت��م ت��س��خ��ني وس���ي���ط االن���ت���ق���ال احل�����راري 
اندفاعها خلزان  ثم  الشمس  أشعة  بواسطة 
أنابيب  أن  ومب��ا  ساخنة،  بحالة  وه��ي  امل��ي��اه 

)األنابيب  احل��راري  االنتقال  وسيط  انتقال 
ال��ن��ح��اس��ي��ة( ت��ك��ون ع��ل��ى ش��ك��ل م��ل��ف  إذن 
وسيط  بني  ما  ح��راري  تبادل  حت��دث عملية 
االن��ت��ق��ال احل���راري وامل���اء امل��ار ب��اخل��زان عن 
طريق األنابيب النحاسية إلى أن يصل املاء 
لدرجة االستخدام املطلوبة، وفي هذه احلالة 
ي��ع��م��ل ن��ظ��ام ال��ت��ح��ك��م ع��ل��ى إي��ق��اف تدوير 
وسيط االنتقال احلراري مما يعني أن نظام 

التسخني الشمسي مت إيقافه.

ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال���س���خ���ان  ن���ظ���ام  دورة 
)املساعد غير  الشمسي(:

في حالة أن درجة حرارة وسيط االنتقال 
احل������راري ب�����دورة ال��ن��ظ��ام ال��ش��م��س��ي كانت 
أو أقل من درجة حرارة ماء اخلزان  مساوية 
أو  امل��اء  لتسخني  كافية  غير  ال��درج��ة  وه��ذه 
رفع درجة حرارته يتم تشغيل نظام السخان 

التقليدي عن طريق نظام التحكم بواسطة 
استخدام ملفات تعمل على الغاز أو الكهرباء 
وتقوم بتسخني مياه  باخلزان  تكون مغمورة 
االستخدام  لدرجة  ال��وص��ول  لغاية  اخل��زان 

املطلوبة.

دورة نظام التسخني املزدوج:

في هذه احلالة توجد أشعة شمس تعمل 
على رفع درجة حرارة اخلزان ولكن غير كافية 
إليصال درجة حرارة املاء للدرجة املطلوبة. إذن 
يقوم نظام التحكم بتشغيل النظام الشمسي 
املاء ألعلى درجة ممكنة  ليرفع درجة حرارة 
ثم يقوم بتشغيل نظام التسخني التقليدي 
في  املطلوبة.  احل���رارة  لدرجة  امل��اء  إليصال 
على  الشمسي   النظام  يعمل  احل��ال��ة  ه��ذه 
تقليل استهالك الطاقة غير البديلة لتقليل 
لتقليل  باجلو   الكربون  أكسيد  ثاني  معدل 

التلوث واالحتباس احلراري.

>  )2(  مجمع ذو السطح املستوي  

>  )3( تسخني ماء حوض السباحة بالطاقة الشمسية
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أك�����ث�����ر وأق���������ل ال�����ش�����ع�����وب ات�����ص�����ااًل 
باإلنترنت

»موزاييك إف إم«

كللشللف مللوقللع »روسللليلللا الللليلللوم« نللقللًا عن 
اتصااًل  الشعوب  وأقللل  أكثر  عن  »ذاغللارديللن« 
بشبكة اإلنترنت ، موضحًا أن 50٪ من سكان 

العالم، غير متصلني باإلنترنت.
وبللالللنللسللبللة للللللشللعللوب األكلللثلللر اتلللصلللااًل 
املرتبة  فللي  أيسلندا  دولللة  كانت  باإلنترنت، 
تليها لوكسمبورغ في   ،٪98.2 األولى بنسبة 
املرتبة الثانية بنسبة 98.1٪،  ونفس النسبة 
لل »ليختنشتاين«، وبرمودا بنسبة 98٪ ونفس 

النسبة لدولة البحرين.
أمللللا تللرتلليللب اللللشلللعلللوب األقلللللل اتلللصلللااًل 
األول  املركز  في  إريتريا  فكانت  باإلنترنت، 
بنسبة 1.2٪، وتلتها الصومال بنسبة ٪1.9، 

بلغت  بينما   ،٪3.8 بنسبة  بيساو  غينيا  ثم 
نسبة أفريقيا الوسطى 4٪، وآخرهم النيجر 

بنسبة بلغت ٪4.3.

ال��ب��رام��ج اخل��ب��ي��ث��ة التي   اح����ذر م���ن 
تستهدف »واتساب«  للتجسس عليك

 G« الللفلليللروسللات  حلللّذرت شللركللة مكافحة 
برامج  من  »واتساب«  DATA«  مستخدمي 
Android.Trojan-« ضارة جديدة تسمى
جتسس  بللرامللج  وهللي   ،»Spy.Buhsam.A
»واتساب«  رسللائللل  قلللراءة  قلللادرة على  جللديللدة 

وإصابة الهواتف الذكية.
وميللكللن لللبللرامللج الللتللجللسللس هلللذه قلللراءة 
رسائل محادثات »واتساب«  كاملة، وبإمكانها 
املتصلني  وقائمة  الصور  سجل  إلى  الوصول 
والرسائل القصيرة وكاميرا الهاتف احملمول.

وبللإمللكللان هلللذه الللبللرامللج أيللضللًا  تشفير 
وفك  املللدردشللني،  بللني  التنقل  عند  الرسائل 

تشفيرها وقراءتها.
الللشللركللة  تنزيل  تنصح  لللذلللك  وجتللنللبللًا 
الللتللطللبلليللقللات مللللن مللللصللللادر ملللوثلللوقلللة مثل 
»آبللل سللتللور« وقراءة  أو  بللاي«  »غللوغللل  متجر 
والتقييمات، فضًا عن  التطبيقات  تعليقات 
باستخدام  الللذكللي  هاتفك  ضلللرورة  حماية 
هذه  أن  غير  الللفلليللروسللات،  مكافحة  برنامج 
البرامج قد ال تتعرف على بعض البرمجيات 

اخلبيثة.

تبعد عنا 6 سنوات ضوئية.. العلماء 
يجدون األرض الثانية
»مواقع إلكترونية«

في  كوكبًا جليديًا  الفلك  علماء  اكتشف 
الشمس.  إلى  النجوم  أقللرب  أحد  مللدار حول 

العالمية التكنولوجيا  أخبار  آخر 
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الكوكب بأنه يشبه األرض ويبعد  وصف هذا 
يكون  فهل   ، فقط  سنوات ضوئية  عنها ست 
مقدمة الكتشاف البديل املثالي للحياة خارج 
متفائلون  الللعلللللمللاء  الللشللمللسلليللة؟  املللجللمللوعللة 

بحذر، ومتخوفون من املفاجآت.
وميتلك الكوكب الصخري -الذي ُيعرف 
بنجم برنارد ب، أو )GJ 699 b(- كتلة أكبر 
مرات،  ثاث  بحوالي  األرض  كوكب  كتلة  من 
ويللللدور حلللول جنللملله املللضلليللف ملللرة كللل 233 

يومًا.
وتقدر درجة حرارة سطح الكوكب بحوالي 
أنه من  يعني  درجللة مئوية، مما   170 سالب 
احملللتللمللل أن يللكللون عللاملللًا مللتللجللمللدًا ال يائم 

احلياة الشبيهة باألرض.
الكوكب  كللان  إذا  يللقللولللون:  اخلللبللراء  لكن 
يتمتع بجو ثابت وغني، فإن درجة احلرارة قد 
تكون أعلى وقد تكون هناك مياه سائلة حتت 

اجلليد تسمح بوجود حياة مستقبًا.
ويقع الكوكب على بعد ست سنوات ضوئية 
فقط من األرض، وبذلك يعتبر النجم الرابع 
الثاثي  النجوم  القرب، بعد نظام  من حيث 

.)Alpha Centauri( »ألفا سنتوري«
وقللد شلللارك بللهللذه الللدراسللة باحثون من 
لللنللدن، ومللن معهد  جامعة كللويللن ملللاري فللي 
علوم  ومعهد  كتالونيا  في  العليا  الللدراسللات 

الفضاء في إسبانيا.
السرعة  الللبللاحللثللون طللريللقللة  واسللتللخللدم 
الللشللعللاعلليللة فلللي اكللتللشللاف جنلللم بلللارنلللارد ب. 
وترصد هذه التقنية التذبذب في جنم بسبب 

اجلاذبية التي يحملها.
ريللبللاس، من  إغناسي  د.  قللال  مللن جهته، 
معهد الدراسات العليا بكتالونيا ومعهد علوم 
للغاية،  دقيق  التحليل  بإسبانيا:  الفضاء 
الكوكب  بللأن   ٪99 بنسبة  واثللقللون  والعلماء 

موجود هناك.
ويللضلليللف أنللله بللالللرغللم مللن ذللللك عليهم 
يجمعوا  وأن  تفاؤلهم  في  حذرين  يكونوا  أن 

املزيد من البيانات.
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يأتي الشتاء بطقسه البارد علينا رافضًا 
أن مي��ر م���رور ال���ك���رام ع��ل��ى ال��ب��ع��ض، لذلك 
ونحن  االس��ت��ع��داد،  أمت  على  تكون  أن  يجب 
هنا لنعرفك كيف تقوم باالستعداد ألمراض 

الشتاء وهزميتها.
إن من أهم أمراض الشتاء التي يجب أن 

تستعد لها:
نزالت البرد

البرد  ن��زالت  منع  ف��ي  امل��س��اع��دة  ميكنك 
قد  فهذا  باستمرار،  يديك  غسل  طريق  عن 
يدمر البكتيريا التي قد تكون التقطها عند 
قبل  من  املستخدمة  املختلفة  األسطح  ملس 
ومن  الباب.  مقابض  مثل  آخرين،  أشخاص 
املهم أيضًا احلفاظ على املنزل واألدوات التي 
والنظارات  الكؤوس  مثل:  نظيفة  فيه  توجد 

ك���ان ه��ن��اك شخص  وامل���ن���اش���ف، خ��اص��ة إن 
مريض.

نصيحة مهمة: إذا أصبت بالبرد، استخدم 
نقال  األق��ل  القماش، ألنها  من  بدال  املناديل 

للعدوى إلى اآلخرين. 

التهاب احللق 
يعتبر التهاب احللق من أمراض الشتاء 
الشائعة والتي تسببها االلتهابات الفيروسية، 
ك��م��ا أن ه��ن��اك ب��ع��ض األدل����ة ع��ل��ى أن بعض 
غرفة  م��ن  االن��ت��ق��ال  مثل  اخلاطئة  ال��ع��ادات 
على  يؤثر  أن  البارد، ميكن  الهواء  إلى  دافئة 

احللق. 
نصيحة مهمة: تعتبر الغرغرة باملاء املالح 
الدافئ وسيلة سريعة وسهلة اللتهاب احللق، 

في  امل��ل��ح  م��ن  صغيرة  ملعقة  وض��ع  ميكنك 
كوب من املاء املغلي املبرد جزئيا، صحيح أن 
ذلك لن يشفي العدوى، ولكن لديه خصائص 
تأثير  له  أن يكون  مضادة لاللتهابات وميكن 

مهدئ. 

الربو 
الهواء البارد هو أحد العوامل الرئيسية 
احملفزة ألعراض الربو مثل: الصفير وضيق 
األشخاص  يكون  أن  يجب  لذلك  التنفس، 
الذين يعانون من البرد حذرين بشكل خاص 

في الشتاء. 
نصيحة مهمة: حاول أن تبقى في املنزل 
في األيام الباردة جدًا، وفي حال اخلروج قم 
والفم،  األن��ف  وش��اح فضفاض على  ب��ارت��داء 

أمراض الشتاء التي يجب أن 
تستعد لها بنصائح بسيطة 
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كما يجب أن تهتم أكثر باالنتظام على أخذ 
أدويتك، واإلبقاء على أدوية االستنشاق إلى 

جانبك. 

نوروفيروس 
ه��و ع��ب��ارة ع��ن ف��ي��روس ي��ك��ون ف��ي املعدة 
ل��ل��غ��اي��ة، ومي��ك��ن أن يحدث  وي���ك���ون م��ع��دي��ًا 
ع��ل��ى م���دار ال��س��ن��ة، ول��ك��ن��ه أك��ث��ر ش��ي��وع��ًا في 
األماكن  بعض  ف��ي  وينتشر  ال��ش��ت��اء،  فصل 
ومن  وامل���دارس،  واملستشفيات  الفنادق  مثل 

املفترض أن ينتهي املرض بعد عدة أيام.
الناس  يصبح  ع��ن��دم��ا  م��ه��م��ة:  نصيحة 
املهم  من  يكون  واإلس��ه��ال،  بالقيء  مريضني 
شرب السوائل ملنع اجلفاف، ويعتبر األطفال 
السن معرضني للخطر بشكل  وكبار  الصغار 
خ��اص، كما ميكن من خ��الل ش��رب محاليل 
أن  الصيدليات  املتاحة في  الفموية  اجلفاف 

تقلل من خطر اجلفاف. 

ألم املفاصل
 الكثيرون يذكرون أن املفاصل تصبح أكثر 
إيالمًا وقسوة في الشتاء، وال يوجد دليل على 

أن تغير الطقس هو السبب في ذلك. 
ميرون  الناس  من  كثير  مهمة:  نصيحة 
ببعض االكتئاب خالل الشتاء، وهذا يجعلهم 
يدركون األلم بشكل أكثر حدة، وكل احلاالت 
الطبية لديهم تزداد سوءًا، لذلك ميكن لعادة 

يومية أن تعزز احلالة النفسية واجلسدية. 

قروح البرد 
بجانب أنها من أمراض الشتاء الشائعة، 
قد تكون قروح البرد عالمة على وجودك حتت 
الضغط النفسي، لذلك ميكن للرعاية خالل 
فرص  تقليل  على  تساعد  أن  الشتاء  فصل 

اإلصابة بها.
 ن��ص��ي��ح��ة م��ه��م��ة: ك���ل ي����وم ق���م بعمل 
األشياء التي جتعلك تشعر أنك أقل إحساسًا 
الذهاب  أو  داف��ئ،  أخذ حمام  بالضغط، مثل 
أح���د األف����الم املفضلة  أو م��ش��اه��دة  ل��ل��ت��ن��زه، 

لديك. 

برودة األطراف »اليدان والقدمان« 
ظاهرة »رينود« تعتبر حالة شائعة جتعل 
أصابعك يتغير لونها وتصبح مؤملة جدًا في 

الطقس البارد، حيث تتشنج األوعية الدموية 
الصغيرة في اليدين والقدمني، مما يحد من 
تدفق الدم مؤقتًا إلى الدين والقدمني، وميكن 
لكثير من الناس العيش مع أعراضهم، ولكن 

في احلاالت الشديدة يجب أخذ الدواء.
تشرب  وال  ت��دخ��ن  ال  م��ه��م��ة:  ن��ص��ي��ح��ة 
األعراض،  تتفاقم  أن  ميكن  حيث  الكافيني، 
واجلوارب  الدافئة  ال��ق��ف��ازات  دائ��م��ًا  وارت���دي 

عند اخلروج في الطقس البارد. 

اجللد اجلاف 
وغالبًا  شائعة،  حالة  ه��و  اجل��اف  اجللد 
ما يكون أسوأ في فصل الشتاء، عندما تكون 
يعتبر  ل��ذل��ك  منخفضة،  البيئية  ال��رط��وب��ة 
الترطيب ضروريًا خالل فصل الشتاء. وبداًل 
تلك  ميتص  اجللد  أن  السائد  االعتقاد  من 
املستحضرات، في احلقيقة هي تعمل كمانع 
الطبيعية  ال��رط��وب��ة  تبخر  ل��وق��ف  للتسرب 
هو  امل��رط��ب  لتطبيق  وق��ت  وأف��ض��ل  للبشرة، 
بعد االستحمام، حيث تكون بشرتك مازالت 

رطبة، ومرة أخرى قبل النوم. 
دافئ  ب��أخ��ذ ح��م��ام  ق��م  م��ه��م��ة:  نصيحة 
الذي  هو  ج��دًا  الساخن  امل��اء  ساخنًا،  وليس 

يجعل اجللد أكثر جفاف وحكة. 

االنفلونزا 
قاتلة  ت����ك����ون  أن  مي���ك���ن  اإلن����ف����ل����ون����زا 
الذين  ف��األش��خ��اص  الضعفاء،  لألشخاص 
تبلغ أعمارهم فوق ال� 60، والنساء احلوامل 
واألشخاص الذين يعانون من أمراض صحية 
مزمنة مبا فيها السكري، واالنسداد الرئوي، 
يكونون معرضني بشكل أكبر للخطر، أفضل 
طريقة للوقاية من اإلنفلونزا هي باحلصول 
على تطعيم االنفلونزا، حيث يعطي احلماية 
من املرض ملدة عام. إذا كنت فوق ال� 56 عامًا 
أو لديك حالة صحية مزمنة، فقد يناسبك 
احلماية  يوفر  ال��ذي  الرئوية  امل��ك��ورات  لقاح 

ضد االلتهاب الرئوي.
طبيبك  باستشارة  قم  مهمة:  نصيحة   
ف���ي ح���ال م��ع��رف��ة أن���ك ف���ي خ��ط��ر اإلصابة 

باالنفلونزا. 
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ال يخفـى على أحد أهمية املضخات في 
احلياة اليومية لإلنسان، فال تكاد متر دقائق 
من عمر اإلنسان إال ويجد إحدى املضخات 
تسارع في خدمته وأداء مهمة يحتاج إليها 

لتسهيل حياته وجعلها أكثر راحة ويسرًا.
إال أن أهم مضخة على اإلطالق ليست 
اخلالق  صنع  من  هي  بل  البشر  صنع  من 
سبحانه وتعالى، فالقلب هو املضخة األهم 

واألغلى قيمة في حياة اإلنسان، فعلى مدار 
القلب  مضخة  تــتــوقــف  ال  الــعــمــر  ســنــوات 
عن العمل إال في اللحظة التي كتبها الله 

لإلنسان كي تنتهي رحلته على األرض.
التحدث عن طريقة  هنا بصدد  ولسنا 
طريقة  أو  القلب  خلق  في  اخلالق  إعجاز 
عمله أو مثل هذه التفاصيل الطبية فزمالء 
في مجال التخصص سيكون لهم بالتأكيد 

القدرة األفضل على ذلك.
إنـــه مــن الناحية  الــبــعــض  وقـــد يــقــول 
بإمكانية  اإلدعــاء  نظريًا  ميكن  الهندسية 
على  قــادر  صناعي  قلب  تصنيع  أو  اختراع 
وظيفته  وأداء  الــبــشــري  الــقــلــب  مـــجـــاراة 
مع  تتعامل  مضخة   هــو  نــظــريــًا  فالقلب 
تخيل  فيمكن  وبالتالي  الـــدم،  وهــو  ســائــل 
ميكنها  محددة  مواصفات  لها  مضخة  أن 

مضخات الحياة

من مشاركات السادة أعضاء هيئتي 
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القيام بنفس املهمة.
مدى  أي  إلــى  التعرف  محاولة  وفــي   
وصل اإلنسان في خطوات محاكاة القلب، 
يدعي  أجد من  لم  قلب صناعي  واختراع 
إلــى  تصنيع قلب صناعي  أنــه قد توصل 
متكامل له مميزات تقارب  مميزات وقدرات 
القلب اإلنساني من حيث احلجم و القدرة 

واالعتمادية والراحة في االستخدام. 
املعلومات  مصادر  في  البحث  وخــالل 
الصناعي  ــقــلــب  ال يــســمــى  مـــا  صـــادفـــت 

الكامل
total artificial heart (TAH) 

 والتي تعرفها اجلهة املنتجة لها بأنها
 a pump that is surgically
 installed to providecirculation
 and replace heart ventricles

that are diseased or damaged
وتــرجــمــتــهــا الــنــصــيــة »مــضــخــة يتم 
الدورة  بعملية  لتقوم  جــراحــيــًا  تركيبها 
الدموية واستبدال بطينات القلب املريضة 

أو التالفة«.
أن  نتخيل  قــد  الترجمة  إلــى  وبالنظر 
إلى  وصــل  قد  إليه  املشار  الصناعي  القلب 
احلــــد األقـــصـــى مـــن الــتــمــاثــل مـــع القلب 
نستعرض  ــة  ــقــارن امل ولــنــســتــطــيــع  الــبــشــري 
مقارنة بسيطة فمن ناحية االستخدام فإن 
كونها  في  تنحصر  النوعية  هــذه  استخدام 
مرحلة مؤقتة تعبر باملريض اجلسر املوصل 
البديل،  الطبيعي  القلب  زرع  مرحلة  إلــى  

وليس كعالج دائم او بديل للقلب الطبيعي.
أما من ناحية احلجم فيكفي النظر إلى 
الصورة املرفقة للتعرف على احلجم فحجم 
املــزروع في اجلسم  البديل  الصناعي  القلب 
الطبيعي  للحجم  مقاربًا  يكون  قد  البشري 
إال أنه يحتاج إلى توصيالت خارجية جلزء 
خارجي  وهو جزء  األساسي  احملــرك  يسمى 
إلى  املريض كحقيبة صغيرة ويصل  يحمله 
بالستيكية  أنابيب  بواسطة  اجلسم  داخــل 

تنقل الدم.
العلمية  األبحاث  أحدث  واحد من  وفي 
البحث  يــعــرض   2018 يناير  فــي  املــنــشــورة 
صغير  صــنــاعــي  لقلب  جتــريــبــيــًا  تصميمًا 
البحث  يأمل  عالية  مواصفات  ذي  احلجم 
الــصــنــاعــي اجلديد  الــقــلــب  فــي أن يــحــاكــي 
والقدرة  الكفاءة  حيث  من  البشري  القلب 
على العمل لفترات أطول تصل إلى سنوات 
وأال ميثل  املـــريـــض  عــلــى  أقــــل  ومبــخــاطــر 
عائقًا كبيرًا أمام املريض في ممارسة حياته 

العادية.
والصور املرفقة واملنقولة من ورقة البحث 
والتركيب  للجهاز  الصغير  احلجم  توضح 

الداخلي له.
وقد تكون النتيجة املستخلصة من هذه 
الهندسة  بني  والتناغم  التعاون  أن  اجلولة 
والطب سيصل في وقت ما إلى نتائج أفضل 
من الواقع احلالي، ونأمل أن يكون قريبًا، وال 
يسعنا في النهاية إال أن ندعو الله لنا ولكم 

بالصحة والعافية.
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االتجاهات الواعدة في المعرفة 
وعلم النفس التربوي

Improving Students’ Learning with Effective Learning 
Techniques: Promising Directions from Cognitive and 

Educational Psychology (Dunlosky et al., 2013)

يترك العديد من الطلبة وراءهم نظامًا 
أزمة.  في  أنه  الناس  بعض  يعتقد  تعليميًا 
يتطلب  س��وف  التعليم  مستوى  ولتحسني 
األمر بذل بعض اجلهود على جبهات عديدة، 
ولكن الفرضية املركزية لهذه الدراسة هي أن 
ج��زءًا واح��دًا من احلل ينطوي على األمور  
أفضل  تنظيم  على  ال��ط��اب  تساعد  ال��ت��ي 
لتعلمهم من خال استخدام تقنيات التعلم 
الفعالة. حيث أن هناك بعض علماء النفس 
وتقييم  بتطوير  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  ال��ت��رب��وي��ني 
تقنيات التعلم سهلة االستخدام التي ميكن 
أهدافهم  حتقيق  على  ال��ط��اب  تساعد  أن 

التعليمية. 
تقنيات   10 يناقش  امللخص،  ه��ذا  وف��ي 
تلك  فائدة  ح��ول  توصيات  وتقدمي  للتعلم 
التقنيات. وقد اختيرت هذه التقنيات التي 

من املتوقع أن تكون سهلة نسبيًا لاستخدام 
من  الكثيرون  يعتمدها  أن  ميكن  وبالتالي 

الطاب.
وتشمل التقنيات االستجواب التفصيلي، 
وتسليط  وال��ت��ل��خ��ي��ص،  ال���ذات���ي،  التفسير 
الرئيسية  والكلمة  التسطير(،  )أو  ال��ض��وء 
ذات الداللة، واستخدام الصور لتعلم النص، 

وإعادة القراءة، واختبار املمارسة العملية.
ولتقدمي توصيات حول الفائدة النسبية 
لهذه التقنيات، فقد قامت الدراسة بتقييم 
عبر  تعمم  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ف��وائ��د  ك��ان��ت  إذا  م��ا 
أرب���ع ف��ئ��ات م��ن امل��ت��غ��ي��رات: ظ���روف التعلم، 

وخصائص الطالب، واملواد، ومهام املعيار.
ظ���روف ال��ت��ع��ل��م: وت��ش��م��ل ج��وان��ب بيئة 
مثل  التقنية،  تنفيذ  فيها  يتم  التي  التعلم 
ي����درس وح����ده أو مع  ال��ط��ال��ب  ك���ان  إذا  م��ا 

مجموعة.
خ���ص���ائ���ص ال����ط����ال����ب: وت���ش���م���ل ع���دة 
ومستوى  وال���ق���درة،  ال��ع��م��ر،  مثل  متغيرات 

املعرفة السابقة.
املواد: قد تختلف قي املفاهيم البسيطة 

للمشاكل والنصوص املعقدة.
النتائج  مقاييس  وتشمل  املعيار:  مهام 
مثل  الطاب،  بإجناز  الصلة  ذات  املختلفة 
املشكات،  حل  ب��ال��ذاك��رة،  تتعلق  التي  تلك 
ال��دراس��ة أي��ض��ًا مراجعات  وال��ف��ه��م، وت��ق��دم 
الدراسة  ه��ذه  ف��إن  ل��ذا  تقنية،  لكل  شاملة 
إل���ى ح��د م��ا ل��ذل��ك مت تقسيم كل  ط��وي��ل��ة 

استعراض للتقنيات إلى األقسام التالية:
أن  ومل��اذا يجب  للتقنية،  ع��ام  1. وص��ف 

تعمل
2. آثار هذه التقنية.

إعداد / م.لؤي بن ناجي

املعهد العالي للطاقة
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• ظروف التعلم.
• خصائص الطالب.

•  املواد.
•  مهام املعيار.

3. السياقات التعليمية التمثيلية.
4. التنفيذ.

5. التقييم العام.
وه��ن��ا الب���د م��ن اس��ت��ع��راض ك��ل تقنية 
اآلخرين،  ع���ن  م��س��ت��ق��ل  ب��ش��ك��ل  وق���راءت���ه���ا 
مقارنتها  ميكن  معينة  متغيرات  وماحظة 
مع التقنيات. وتوضيح التوصيات النهائية، 
وقد تختلف التقنيات على نطاق واسع فيما 
حتسني  بغرض  تعميمها  بإمكانية  يتعلق 

تعلم الطاب.
تقييمات  امل��م��ارس��ة  اخ��ت��ب��ارات  وت��ل��ق��ى 
مختلف  م��ن  املتعلمني  تفيد  ألن��ه��ا  عالية 
لتعزيز  مستخدمة  وهي  وال��ق��درات  األعمار 
املعيار  مهام  من  العديد  عبر  الطاب  أداء 
رئيسي( وهي  ذات مفهوم  للعناصر  )دالالت 
تفسير،  استبيان،  التعليمية،  السياقات  في 

وممارسة تؤدي لعلمية تقييم التقنية.  
وبالتالي فإن فعالية هذه التقنيات غير 

معروفة حاليًا بشكل واضح. ومع ذلك، فإن 
معتدلة  تصنيفات  تلقت  ال��ت��ي  التقنيات 
اجليدة  النتائج  من  يكفي  ما  تظهر  املرافق 
باستخدامها  ت��وص��ي  ال��دراس��ة  ف��إن  ل��ذل��ك 
الدراسة مت  املناسبة، وفي هذه  في احلاالت 
وصف كل تقنية على حدة بالتفصيل. وقد 
تقييمًا  التطبيق  بعد  تقنيات  خمس  القت 
وتسليط  كتلخيص،  للعناصر:  منخفضًا 
الرئيسية،  ال��ك��ل��م��ة  امل���ه���ام،  ع��ل��ى  ال���ض���وء 
وإعادة  والتعلم،  للنص  ال��ص��ور  واس��ت��خ��دام 
القراءة، وبعد ذلك مت تصنيف هذه التقنيات 
على أنها ذات فائدة متدنية ألسباب عديدة، 
والتعلم  ال��ن��ص  وص���ور  التلخيص  وع���رض 
املطلوب  النص  تعلم  وتبيان  واستخداماتها 
مل��س��اع��دة ب��ع��ض ال��ط��اب ع��ل��ى ب��ع��ض مهام 
املعيار، وحتديد الظروف التي يتم مبوجبها 
تنفيذ هذه التقنيات ومن ثم تنتج فوائد وإن 

كانت محدودة في استيعاب عملية التعلم. 
من  الكثير  إل��ى  حاجة  هناك  ت��زال  وال 
التقنيات.  تلك  البحوث الستكشاف فعالية 
بعض  ف��ي  تنفيذها  ال��ص��ع��ب  م��ن  وبعضها 
ال���س���ي���اق���ات، ل���ذل���ك ف����إن األم�����ل ف���ي هذه 

الدراسة من وجهة املؤلفني أنها سوف تعّزز 
وليس فقط  الطاب،  تعلم  التحسينات في 
من خال عرض التعلم فقط ولكن املرجح 
أن يكون للتقنيات التأثيرات األكثر عمومية 
ال��ب��اح��ث��ني على  خ���ال تشجيع  م��ن  أي��ض��ًا 
األخرى.  التقنيات  من  التحقيق  مواصلة 
ه���ذا وق���د ن��اق��ش��ت ال���دراس���ة ب��ع��ض املسائل 
التي  التقنيات  هذه  تنفيذ  بكيفية  املتعلقة 
الضوء  وتسليط  والطلبة،  املعلمون  ينفذها 

على اجتاهات البحث في املستقبل.

املرجع
John Dunlosky, Katherine 

A. Rawson, Elizabeth J. Marsh, 
Mitchell J. Nathan, and Daniel T. 
Willingham )2013(. Improving 
Students’ Learning with Effective 
Learning Techniques: Promising 
Directions from Cognitive 
and Educational Psychology. 
Psychological Science in the 
Public Interest 14)1( 4–58. 
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حالة  األخيرة  الفترة  خالل  الكويت  شهدت 
من التقلبات الجوية التي فرضت علينا جميعًا  
الطيبة  األرض  هذه  على  ومقيمين  كمواطنين 
أخذ الحيطة والحذر خشية تداعياتها والتزامًا 
الجهات  بثتها  التي  والتوجيهات  بالتعليمات 
الرسمية والمعنية عبر وسائل اإلعالم المختلفة 

ووسائل التواصل االجتماعي.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اآلث������ار ال��س��ل��ب��ي��ة التي 
التي  والخسائر  السيئ  الطقس  موجة  خلفتها 
االصطفاف  ح��ال��ة  أن  إال  م��ن��ا،  بالبعض  أل��م��ت 
الوطني لمواجهة األحداث ووحدة الصف وروح 
الجسد  أوص���ال  ف��ي  دب��ت  التي  ال��واح��د  الفريق 
ال��وط��ن��ي وح���ال���ة االس��ت��ن��ف��ار ال��ت��ي ب���دا عليها 
جميع المسؤولين بالدولة والجهود المتواصلة 
والحثيثة منهم  خففت إلى حد كبير من حدة 
ال��وط��ن لهذه  ع��ب��ور  ف��ي  ، وأسهمت  اآلث���ار  ه��ذه 
األحداث بتسطير ملحمة جديدة تذكرنا جميعًا 
وطننا  ع��ل��ى  م���ّرت  ال��ت��ي  العصيبة  ب��ال��م��واق��ف 
الحبيب، وكيف كان ألبنائه ورجاله الفضل والدور 
بتوحدهم  عليها  والتغلب  تجاوزها  في  الرائد 
وإنكارهم لذاتهم واصطفافهم خلف راية الوطن، 

والعمل فقط من أجل سالمته ورفعته.
التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وف���ي 
والتدريب لم يختلف الحال عنه كما في جميع 
العابرة،  األح��داث  هذه  لمواجهة  الدولة  أجهزة 
مدير  برئاسة  للطوارئ  عليا  لجنة  تشكيل  فتم 
عام الهيئة وعضوية عدد من القياديين وبعض 
م��دي��ر عام  وت��ع��ددت ج���والت   ، اإلدارات  م��دي��ري 
مواقع  في  المسؤولين  من  وع��دد  ونوابه  الهيئة 
الهيئة المختلفة للتعامل فورًا مع المستجدات 
وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ك��اف��ة ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ق��د تكون 
ح���دث���ت ب��س��ب��ب م���وج���ة ال��ت��ق��ل��ب ف���ي الطقس 

كل  المسؤولين  جميع  ولبى  الغزيرة،  واألمطار 
الجهود  واستنفرت  ال��واج��ب،  ن���داء  موقعه  ف��ي 
والهمم إلى أن انتهت هذه الفترة التي زادت من 
اليقين واإليمان  لدينا بأن العمل بروح الفريق 
قادرون  وأننا  للنجاح،  الطرق  أقصر  هو  الواحد 
المزيد  وتحقيق  ال��ص��ع��اب  ك��اف��ة  تخطي  ع��ل��ى 
لحمتنا  قوة  بفضل  واإلن��ج��ازات  النجاحات  من 
وطننا  خدمة  وهو  واح��د  هدف  خلف  وترابطنا 

الحبيب الكويت والذود عنه وحمايته.
وفي الحقيقة كم نحن بحاجة إلى استحضار 
نحو  كبيرة  ق��ف��زات  لنقفز  واإلرادة  ال���روح  ه��ذه 
األكاديمية  الحياة  مناحي  ك��ل  ف��ي  المستقبل 
فيما  ولنا  وغيرها،  واالقتصادية  واالجتماعية 
رأي��ن��اه م��ن إص���رار وت��ح��ٍد ب��دا على وج���وه كافة 
قادرون  أننا  على  ودليل  مثال  خير  المسؤولين 
بفضل لحمتنا وحبنا لهذه األرض الطيبة على 
التغلب على مختلف الصعاب التي قد تواجهنا 

وتعوق تقدمنا.
في اعتقادي أن روح التعاون، والعمل الجاد 
التي ظهرت إبان فترة الطقس السيئ هي نفس 
الروح التي نريد استحضارها دومًا في كل عمل 
مسيرتنا  ونواصل  الهمم،  بها  لنشحذ  به،  نقوم 
نحو األفضل، نعم نستطيع بصدق أن نستحضر 
هذه الروح، والتي ظهرنا ونحن نعمل بها كخلية 
نحل متناسقة، كل يؤدي دوره باحترافية وإتقان 
وتفاٍن، دعونا نواصل هذه الروح ، وأال نركن إلى 
لهذا  حبنا  نستثمر  أن  علينا  والخمول،  الدعة 
من  ونسعى  األمثل  والشكل  النحو  على  الوطن 
أج��ل ذل��ك ف��ي ك��اف��ة االت��ج��اه��ات، ي��ق��ول تعالى 
“وأن ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف 

يرى”.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

روح التعاون
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