


تواصلت احتفاالت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخريجيها املتفوقني، حيث 
نّظمت حفلها الرابع العاشر لتكرمي خريجي العام الدراسي 2018/2017 على مسرح ديوان 

عام الهيئة اجلديد في الشويخ حتت رعاية وحضور رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
د.علي  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  عام  مدير  طالب  احلفل  وخالل 
أنهم  مؤكدًا  واإلسالمية،  العربية  وهويتها  الكويت  علم  حول  يتوحدوا  بأن  الشباب  املضف 
بحكم تكوينهم العلمي والثقافي واألخالقي سيكون لهم صوتهم اخلاص في أنشودة التقدم 

وحتقيق رؤية »كويت 2035«.
ولعّل حرص الهيئة على تكرمي متفوقيها سنويًا يأتي في إطار تشجيعها للشباب على 
والسعي  املجاالت،  في جميع  الوطن  وتنمية  نهضة  في  للمشاركة  والتفوق  والتميز  التقدم 

لبناء املستقبل بسالح اإلميان بالله، والعلم الذي يفصل بني الظلمة والنور.
معًا،  واجتماعية  اقتصادية  قضية  ليصبح  تغّير  التعليمية  العملية  مفهوم  أن  والشك 
لذلك، أصبح على املؤسسات التعليمية أن تلبي احتياجات اجلهات الوطنية من القوة البشرية 
ذات الكفاءة املطلوبة، حتى تستطيع هذه الكفاءات أن حتقق امليزة التنافسية، والنجاح على 

املستوى احمللي واخلارجي. 
أداء رسالتها، فهي تطّور من برامجها  الهيئة للتميز في  يأتي سعي  املنطلق،  ومن هذا 
لتقدم  املستويات،  كافة  على  والتدريب  التعليم  خبراء  آراء  وتستطلع  الدراسية،  ومناهجها 

املخرجات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومتطلبات خطط التنمية.
وقد استطاعت الهيئة بفضل الدعم والتأييد الذي تقدمه لها القيادة العليا للبالد، أن 
تنجز العديد من املشروعات اإلنشائية اجلديدة لكلياتها ومعاهدها على مستوى محافظات 

الكويت بهدف زيادة القدرة االستيعابية لها. 
كما أنها دائمة السعي للتواصل داخليًا وخارجيًا مع املؤسسات العلمية املختلفة لتوقيع 
اتفاقيات من شأنها أن ترتقي مبستوى خريجيها في مجاالتهم ووفق تخصصاتهم مبا يواكب 

أحدث وآخر التطورات واملستجدات العلمية والتدريبية.
والهيئة كذلك، ال تغفل عن دورها االجتماعي في إعداد البرامج والدورات التي تساهم في 

تنمية مهارات القوى العاملة في الكويت، ولكافة اجلهات احلكومية واخلاصة.
للدورة  بطلة  واستحقاق  جدارة  بكل  تّوجت  حيث  جناحاتها،  تواصل  اليوم  والهيئة 
الرياضية الثامنة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
املبارك احلمد  الشيخ جابر  الوزراء  رئيس مجلس  رعاية سمو  والتي اختتمت مؤخرًا حتت 

الصباح، ومبشاركة حوالي 730 رياضيًا وإداريًا ميثلون 16 مؤسسة تعليمية خليجية.
مختلف  في  امليداليات  من  عدد  أكبر  بالبطولة  املشاركون  »الهيئة«  رياضيو  حصد  وقد 

األلعاب، كما شهدت البطولة جناحًا تنظيميًا مشهودًا. 
وإداريينا، متمنني لهم  وأساتذتنا  أن نهنئ طلبتنا ومتفوقينا  إال  وفي اخلتام ال يسعنا 

املزيد من التقدم والتفّوق واالزدهار ملا فيه اخلير لكويتنا الغالية. 

مع حتيات  أسرة جملة صناع املستقبل

»التطبيقي« بين التكريم والتتويج



















تأتي امتحانات نهاية العام الدراس���ي 2018 – 2019 بالتزامن مع ش���هر رمضان الكريم، ولعّل 

ه���ذه المصادفة تش���كل حافزًا للطلبة على بذل الجهد بش���كل أكبر م���ن جهة والحرص على تنظيم 

أوقاتهم من جهة أخرى، حيث أن لشهر رمضان المبارك خصوصية ومزايا في مجتمعنا الكويتي.

وليس���ت هذه هي المرة األولى التي تتزامن فيها االمتحانات مع ش���هر رمضان فقد حدثت عدة 

م���رات وفق���ًا لالختالف بين التقويمين الش���رقي الذي يأخ���ذ بالتاريخ الهج���ري، والتقويم الغربي 

الذي يأخذ بالتاريخ الميالدي، وفرق العشرة أيام بينهما.

نعم لقد مررنا بهذه التجربة س���ابقًا وكانت تجربة ناجحة رغم ما القته من صعوبات اس���تطاع 

طلبتنا مواجهتها بكل عزيمة وإصرار، فتحّدوا الوقت والصيام، وأصّروا على النجاح وحرصوا على 

حصد العالمات وأفضل النتائج وكان لهم ما طمحوا إليه.

إن شهر رمضان شهر الصبر، وشهر الرحمة والغفران، هو شهر المعارك والبطوالت واالنتصارات، 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة، حيث كان صلى الله عليه وسلم، حريصًا 

أن تك���ون أغل���ب غزواته في ش���هر رمضان، تقّربا لله ع���ز وجّل، لما في ذلك من تحّمل للش���دائد في 

الجهاد، فكانت غزوة بدر الكبرى، تلك الموقعة الفاصلة في تاريخ اإلسالم والمسلمين.. إنها معركة 

الفرق���ان، وفت���ح مكة كان في ش���هر رمض���ان، والذي قّدم فيه الرس���ول الكريم أرفع نموذج للتس���امح 

والتواض���ع والس���مّو الذي عرفته اإلنس���انية عبر تاريخه���ا، وكذلك معركة عين جال���وت وغيرها من 

المعارك واالنتصارات التي تحققت للمسلمين في شهر رمضان.

ولع���ل اجتم���اع االمتحانات مع ش���هر رمض���ان الفضيل يمّث���ل فرصة ألبنائن���ا وإخوتنا الطالب 

والطالبات لالجتهاد والنجاح دراسيًا وكسب األجر والمثوبة من خالل الصيام والعبادة والصبر، فما 

أروع أن يك���ون اإلص���رار على النجاح والتمّيز مختلط���ًا بالتحديات وبالثبات على اإليمان باألهداف 

الموضوع���ة بعيدًا عن الكس���ل والتكاس���ل واإلحباط، مع تمّتعه بهمة عالية وع���زم كبير، وهذا األمر 

ليس صعبًا إذا ما تم تنظيم الوقت بش���كل جيد، ووضع برنامج وجدول دراس���ي منّظم ومعّد بش���كل 

عملي، بحيث يأتي يوم االمتحان والطالب متمّكن من مواّده الدراسية فيأتي بأفضل النتائج.

 وما أروع أن تختلط فرحة العيد بفرحة النجاح، وأبناؤنا يمتلكون من الطاقات ما يمّكنهم من 

تجاوز جميع الصعاب، فإلى األمام، ودعاؤنا للجميع بالخير والتوفيق.     

االمتحانات ورمضان
صبر وإصرار

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير






















































