


الهيئة  ف��ي  السنوي  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ع��رس  انتهى 
إحدى  ب��ف��وز  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
القوائم الطالبية برئاسة االحتاد العام لطلبة ومتدربي 
والطالبات،  الطالب  من  زمالئهم  ثقة  ونيلهم  الهيئة، 
والتحضر، تصدر  بالرقي  انتخابية متيزت  بعد عملية 
فيها أبناء الهيئة املشهد، وكانوا سفراء فوق العادة لهذا 
فترة  بهم طوال  يشرف  الذي  والكبير  العظيم  الصرح 
دراستهم وبعد تخرجهم في محرابه، ويشرفون جميعًا 
في  العمل  غمار  وخ��وض  التخرج،  بعد  إليه  باالنتماء 
بالقطاعني  املختلفة  والهيئات  اجلهات  مواقع  من  أي 

احلكومي واخلاص طوال حياتهم.
في ختام أي عملية انتخابية ال بد من وجود طرف 
األص���وات،  أغلبية  حصد  م��ن  متكن  منتصر  أو  ف��ائ��ز 
وط���رف آخ��ر ل��م ي��وف��ق ف��ي الظفر ب��ال��ع��دد األك��ب��ر من 
والنجاح  باالنتخابات،  املشاركني  أو  املقترعني  أص��وات 
املشاركة  ول��ك��ن  ف��ق��ط،  األول���ى  امل��راك��ز  يعني حصد  ال 
اجلادة والفاعلة واحترام وتقبل اآلخر وخوض جتربة 
وتعمل  والعقول  اخلبرات  تصقل  حقيقية  دميقراطية 
على اتساع األفق واإلدراك، هي أكبر املكاسب التي من 
لسنوات  وانعكاساتها  آثارها  ومتتد  تتحقق  أن  املمكن 
ع��دي��دة ومم��ت��دة، وف���ي أي م��ن ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل التي 

يختارها أبناؤنا.
وفي حقيقة األمر نستطيع القول إن جميع أبناء 
األخيرة  الدميقراطية  التجربة  في  املشاركني  الهيئة 
ومتدربي  لطلبة  العام  االحت��اد  انتخابات  في  املتمثلة 
ومشاركتهم  خ���الل مم��ارس��ت��ه��م  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة جن��ح��وا 

املبذولة  اجلهود  كم  على  الضوء  تسليط  في  املتميزة 
داخل القطاعات واإلدارات املختلفة، ومن قبلها اإلدارة 
صاحب  حضرة  رؤي��ة  تنفيذ  جانب  في  للهيئة  العليا  
السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
نهجه  وال��س��ي��ر على   - ورع���اه  ال��ل��ه  - حفظه  ال��ص��ب��اح 
الشباب  ورعاية  االهتمام  بضرورة  السامية  وتوصياته 
من أبناء وبنات الهيئة، ومساعدتهم في صقل خبراتهم، 
وتعظيم الدافع لديهم للمشاركة في بناء الوطن ودفع 

عجلة التنمية به في كافة املجاالت.
نتوجه بخالص  أن  إال  السياق  يفوتنا في هذا  وال 
وفرت  التي  للهيئة  العليا  اإلدارة  إلى  والتقدير  الشكر 
الفرصة جلميع الطلبة خلوض هذه التجربة الناجحة، 
وتطبيق أقصى درجات املهنية واالحترافية في تنفيذها، 
وذلك إميانًا من الهيئة بأن هؤالء الطالب والشباب هم 
كذلك  م��وص��ول  والشكر  واملستقبل،  الغد  دول��ة  رج��ال 
والتنفيذ  اإلش��راف  تولت  التي  الطلبة  ش��ؤون  لعمادة 
لهذه العملية الدميقراطية في جميع الكليات واملعاهد، 
املراحل،  كافة  في  األمثل  األداء  حتقق  أن  واستطاعت 

وحصدت اإلشادة والتقدير من اجلميع.
وختامًا هنيئًا لنا ولهيئتنا املوقرة وألبنائها وطالبها 
األعزاء بنجاح جتربتهم، واإلشادة الكبيرة التي حصلوا 
تهانينا  وخالص  واملراقبني،  املتابعني  كافة  من  عليها 
لها  األمنيات  أطيب  مع  باالنتخابات  الفائزة  للقائمة 
ثقتهم،  نالوا  الذين  زمالئهم  مساعدة  في  بالتوفيق 
السنوات  ف��ي  التوفيق  يحالفهم  ل��م  مل��ن  أوف���ر  وح��ظ 

العديدة املقبلة.

صناع املستقبل

االتحاد العام للطلبة .. الجميع فائزون
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»التطبيقي«:
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ممن انتهت فترة توليهم املناصب اإلشرافية

نظم مكتب املدير العام بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفاًل لتكرمي املتقاعدين ، والذين انتهت فترة توليهم 

املناصب اإلشرافية ، بحضور مدير عام الهيئة د.علي املضف ، و نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية م.حجرف احلجرف، 

ونائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د.جاسم األستاد ، ونائب املدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري ، ونائب 

املدير العام للتخطيط والتنمية أ.د.فاطمة الكندري ، وعدد من قياديي الهيئة.

• د. علي المضف: الهيئة وصلت إلى هذه المكانة بفضل جهودكم المخلصة



بصمات واضحة
> ألقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
كلمة   امل��ض��ف  د.ع��ل��ي  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
خالل احلفل أثنى فيها على جهود املكرمني 
كل  ال��واض��ح��ة  وبصمتهم  مسيرتهم،  خ��الل 
وصلت  الهيئة  أن  م��ؤك��دًا  عمله،  م��ج��ال  ف��ي 
جهود  بفضل  وارتقت  العلمية،  مكانتها  إلى 
أن  إلى  أشار  كما  فيها،  والعاملني  املخلصني 
كل  توفير  على  دائ��م��ا  حت��رص  الهيئة  إدارة 
ويعكسوا  ليتميزوا،  العاملون  يحتاجه  م��ا 

صورتها بني املؤسسات التعليمية األخرى.
مبادرة طيبة

> وفي هذا السياق شكر د.فهد الرويشد 
املبادرة  هذه  على  املضف  د.علي  العام  املدير 
ال��ط��ي��ب��ة، وع��ل��ى ح��ض��ور ن���واب امل��دي��ر العام، 

ولدعمهم الدائم للهيئة.
املبادرة  ه��ذه  إن  العنزي  د.ع���ادل  وق��ال   <
ومتنى  للجميع  م��ع��ن��وي  ح��اف��ز  إال  م��اه��ي 
السداد، والتوفيق لكل العاملني في الوظائف 

اإلشراقية.
العازمي بدور السيد  أ.فاطمة  > وأشادت 
ال��دك��ت��ور امل��دي��ر ال��ع��ام د.ع��ل��ي امل��ض��ف بهذه 
املبادرة اإلنسانية اجلميلة التي تتيح الفرصة 
إلقامة مثل هذه االحتفاالت، كما شكرت إدارة 
العالقات العامة واإلعالم على ما يقومون به 

من جهود إلبراز دور الهيئة.
> وعبر م.حمد احلمد عن سعادته لهذه 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  للهيئة  متمنيًا   ، امل��ب��ادرة 

واالزدهار في جميع األصعدة واملجاالت.
التحسني والتطوير املستمر

> وأش�����ار م.م��ح��م��د احل���م���دان إل���ى دور 
خالل  من  الدائم  للدعم  ونوابه  العام  املدير 
عملية التحسني والتطوير في مجال اجلودة 
التوفيق،  متنى  كما  االك��ادمي��ي،  واالع��ت��م��اد 

والسداد لكل من ساهم في هذا التطوير.
الدعيج خالص  من جانبه قدم م.أسامة 
العام،  املدير  الدكتور  للسيد  وتقديره  شكره 
الطيبة،  اللفتة  الكرام على مثل هذه  ونوابه 
معاهد  جلميع  وال��ت��ط��ور  االزده����ار  متمنيًا 

وكليات الهيئة.

> من جهتها قالت د.رباح النجادة إن هذا 
مسؤولية  علينا  وألقى  أثلج صدورنا،  اللقاء 
للمزيد من العطاء واالزدهار كما شكرت إدارة 
العالقات العامة واإلع��الم ملا يقومون به من 

دور إلبراز الهيئة.
العامة  الهيئة  املكيمي  د.حسني  > وشكر 
باملدير  ممثلة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
امل��ض��ف ع��ل��ى ه���ذا االحتفال،  ال��ع��ام د.ع��ل��ي 
وأشاد بدور مثل هذه االحتفاالت في اعطاء 

احلافز للمزيد من التقدم والعطاء.
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»المستقبل الطالبي« حصدت انتخابات اتحاد 
طلبة »التطبيقي« بـ5872 صوتًا

بينما حلت “املستقلة” باملركز الثاني و”الوحدة اإلسالمية” بالثالث

متكنت قائمة املستقبل الطالبي من الفوز بانتخابات االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
بـ5841  الثاني  املركز  في  املستقلة  القائمة  جاءت  فيما  صوتًا،   5872 على  وحصلت  جرت،  التي  االنتخابات  في  والتدريب 

صوتًا، وفي املركز الثالث جاءت قائمة الوحدة اإلسالمية بـ149 صوتًا. 

ومعاهد  كليات  في  االنتخابات  ج��رت 
طالبية  قوائم   3 فيها   وتنافست  الهيئة، 
واملستقلة،  ال���ط���الب���ي،  امل��س��ت��ق��ب��ل  ه����ي: 

االنتخابات  وشهدت  اإلسالمية.  والوحدة 
إقبااًل كبيرًا من الطالبات، ولم تؤثر درجة 
االنتخابية  األج��واء  في  املرتفعة  احل��رارة 

ب��ل زادت��ه��ا ح����رارة، وس��ط أج���واء وشيالت 
إلى  إضافة  القوائم  أنصار  بني  حماسية 
التصويت  م��ق��ار  أم����ام  »ال���دح���ة«  ح��ض��ور 

العدد الثاني -أكتوبر   2019



االقتراع شهد أجواء حماسية وإقبااًل كبيرًا من املشاركني

والدراسات  األساسية  التربية  كليتي  في 
التكنولوجية. 

التربية األساسية
شهدت كلية التربية األساسية حضورًا 
من  جيد  تنظيم  وسط  للطالبات،  كثيفًا 
قبل اللجنة املشرفة ساعد في حل بعض 
املشاكل واملناوشات التي لم تؤثر على سير 

العملية االنتخابية والتصويت. 
كلية  في  االقتراع  رئيسة جلنة  وقالت 
التربية األساسية -  بنات خالدة الفضالة 
كان  التصويت  على  الطالبات  إق��ب��ال  إن 
كبيرا جدًا ووصل ألكثر من ألف مقترعة 
م��ن��ذ ف��ت��ح ب���اب ال��ت��ص��وي��ت ع��ن��د التاسعة 

صباحا ، وحتى الواحدة ظهرا. 
بنني    - األساسية  التربية  كلية  وم��ن 
الشيرازي  د.م���رمي  اللجنة  رئيسة  ق��ال��ت 
ف��ور فتح صناديق  ق��وي��ا  ب��دأ  إن احل��ض��ور 
االقتراع، وإن العملية سارت وسط تنظيم 
مشيرة  معوقات،  أي  دون  ومحكم  شديد 
إلى أن اللجنة سادها الهدوء واالنضباط 

بالكامل في الداخل واخلارج. 

الدراسات التجارية
بنات،  التجارية  ال��دراس��ات  كلية  أم��ا 
عن  حضورًا  أكثر  االنتخابي  املشهد  فكان 
ل�4900 طالبة  الكليات، حيث يحق  بقية 
بشكل  االق��ت��راع  عملية  وج��رت  التصويت، 

جيد من دون أي مشكالت. 
واس���ت���ع���دت ال���ع���م���ادة م��ن��ذ أك���ث���ر من 
أس��ب��وع م��ن خ��الل جل��ان ع��دة ت��ش��ارك في 
يعّبر  ال��ذي  الدميقراطي  العرس  تنظيم 
جميع  بني  الكبيرة  ومكانتها  الهيئة  عن 
قبل  حتى  األص���وات  ع��دد  وبلغ  الكليات، 
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1200 طالبة، ومتت عملية  الظهر  صالة 
التصويت بالهوية الطالبية، وُمنع تصوير 

أي ورقة اقتراع. 
بنني،  التجارية  ال��دراس��ات  كلية  وف��ي 

اللجنة،  أم����ام  م��ت��وس��ط��ا  احل���ض���ور  ك����ان 
أو  القبلية  الالفتات  مظاهر  غابت  حيث 
الطائفية التي كانت حاضرة في انتخابات 

السنوات املاضية. 

الفضالة:  • خالدة 
أكثر من ألف مقترعة 
الصباح  ســاعــات  فــي 

األولى

اإلشـــــادة   تـــعـــددت   •

الشرطة  رجال  بدور 

على تعاونهم إلجناح 

العرس الدميقراطي

الشيرازي: • د.مرمي 
وسط  سارت  العملية 
تـــــنـــــظـــــيـــــم شـــــديـــــد 
أي  دون  ومـــــحـــــكـــــم 

معوقات
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وذكر املنظمون في اللجنة أن األبواب 
كان  واإلقبال  صباحًا  التاسعة  في  فتحت 
األولى،  االقتراع  ساعات  منذ  ج��دًا  عاليًا 
الشرطة  رج��ال  ب��دور  كما تعددت اإلشادة  
على تعاونهم إلجناح العرس الدميقراطي. 
وأضافوا أن عدد األصوات وصل إلى 450 
طالبا قبل صالة الظهر من إجمالي عدد 
األصوات 2641 صوتًا، وتزايدت األصوات 

بعد فترة الظهيرة .

»اإلنشائي« و«التكنولوجيا«
ك��م��ا ش��ه��دت االن��ت��خ��اب��ات ف���ي معهد 
التدريب اإلنشائي بنني حضورًا ضعيفًا من 
بعض الطلبة ، خاصة قائمة املستقلة دون 
اكتظت  وقد  األخ��رى،  القوائم  من  غيرها 
واإلعالنات  والهويات  بالدفاتر  الطاوالت 
التابعة للقائمة كما حرص أعضاؤها على 
برحابة  املقترعني  من  زمالئهم  استقبال 

ومودة كبيرتني. 

الدراسات التكنولوجية
التكنولوجية  الدراسات  كلية  وشهدت 
ما  عكس  قويًا  وح��ض��ورًا  شديدة  منافسة 
فكانت  ال��ش��وي��خ،  ومعاهد  كليات  شهدته 
عدد  وت��واج��د   ، مستمرة  الطلبة  ح��رك��ة 
كبير من كوادر القوائم، وكان واضحا سعي 

القائمتني املتنافستني لالكتساح. 

»العلوم الصحية«
التي تضم  الصحية  العلوم  كلية  وفي 
جلنة االقتراع للعلوم الصحية والتمريض 
والطاقة بنني، فقد كان عدد املوجودين في 
ال�11  الساعة  فقبل  ضئياًل،  الكلية  أروقة 

ظهرا لم يكن هناك أي ازدحام. 

حضورًا  أكثر  التجارية” بنات   “الدراسات  في  االنتخابي  املشهد   •
عن بقية الكليات
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صقل املهارات
من جهته قال عميد كلية الدراسات 
إن  امل��زروع��ي  ال��ل��ه  د.ع��ب��د  التكنولوجية 
بسهولة  ت��س��ي��ر  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ع��ال��ي��ات 
التنظيم  حسن  على  دليل  وه��ذا  ويسر، 
تفاعل  وكذلك   ، الطالبية  القوائم  من 
الطلبة االيجابي، مضيفًا أن االنتخابات 
ال��ط��الب��ي��ة ه��ي إح����دى امل��س��اح��ات التي 
ليصقل  آخ��ر  أم��را  الطالب  فيها  يتعلم 
م��ه��ارات��ه ف���ي ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي خلدمة 

اجلموع الطالبية. 

انتخابات رائعة
ال��ع��م��ي��د املساعد  ذك���ر  وم���ن ج��ان��ب��ه 
نشهده  م��ا  إن  العجمي  د.راش���د  ل��ش��ؤون 
اليوم هو عرس دميقراطي لشباب الكويت 
وطلبة الهيئة، مبينًا أن االنتخابات سارت 
ضبط  هناك  وك��ان  وانسجام  بانسيابية 

مسبق لهذه العملية. 

الثقة بالنفس
للشؤون  العميد  مساعد  أش��ار  فيما 
إلى  ال��زن��ك��ي  د.ط���الل  »ب��ن��ني«  الطالبية 
الثقة  ال��ط��ال��ب  مت��ن��ح  االن��ت��خ��اب��ات  أن 
أريحية  في  دوره  ي��ؤدي  وجتعله  بنفسه، 

أن  الطالب  وتعلم  ضغوط،  أي  دون  من 

الصوت  وأن يعطي   ، بنفسه  واثقًا  يكون 

ملن ميثله خير متثيل، الفتًا إلى أن هذه 

أو  األم��ة،  جتربة عملية مصغرة ملجلس 

املجلس البلدي.

لقطات
كلية  ف���ي  األم�����ن  م���س���ؤول���و  ق����ام   •

الدراسات التجارية مبنع دخول طالبات 

القوائم  إح��دى  لدعم  أخ��رى  كليات  من 

مما تسبب في بعض املشادات بني رجال 

األمن والسالمة والطالبات

• انقطع التيار الكهربائي في جلنة 

كلية الدراسات التجارية ملدة 10 دقائق، 

األمر الذي علق عملية التصويت.

لسيارات  كثيف  حضور  هناك  كان   •

اإلس��ع��اف ورج���ال األم���ن ف��ي ك��ل كليات 

الهيئة.

 4 األس��اس��ي��ة  التربية  كلية  وف���رت   •

االحتياجات  ذوي  طلبة  لنقل  س��ي��ارات 

اخلاصة إليصالهم إلى مقار االقتراع.

ــــه  ــــل ال د.عــــــــبــــــــد   •
املـــــــــــــــــــــزروعـــــــــــــــــــــي : 
االنـــــــــتـــــــــخـــــــــابـــــــــات 
الــــطــــالبــــيــــة يــتــعــلــم 
الــطــالــب صقل  فــيــهــا 
العمل  فـــي  مـــهـــاراتـــه 

النقابي 

العجمي: • د.راشد 
هو  الــيــوم  نشهده  مــا 
عــــــرس دميـــقـــراطـــي 
لــــشــــبــــاب الــــكــــويــــت 

وطلبة الهيئة
العدد الثاني -أكتوبر   2019
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الزنكي:  د.طــــالل   •
عـــمـــلـــيـــة االقـــــتـــــراع 
ـــيـــة  ـــــــة عـــمـــل ـــــــرب جت
مصغرة ملجلس األمة 

أو “البلدي”

العدد الثاني -أكتوبر   2019
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ضاري الشمري :
هدفنا تحقيق المصلحة الطالبية 

وإثراء الوحدة الوطنية

أكد أن االحتاد يسعى إلى حل القضايا 
العالقة وعلى رأسها الشعب املغلقة

رئيس احتاد طلبة ومتدربي »التطبيقي«

الطالب  آراء  عن  يعبر  ال��ذي  الكيان  هو  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ومتدربي  لطلبة  العام  االحت��اد  يعد 
والطالبات، وطموحهم داخل الهيئة ، وميارس فيه الطالب والطالبات جميع األنشطة الطالبية ، كما أنه يعتبر املنافح واملدافع 
عن الطلبة ضد أي عقبات أو حتديات تواجههم ، فهو مبثابة اللسان الناطق عن مشكالتهم ، وأمنياتهم ، وطموحاتهم ، وهو الذي 

يقوم كذلك بتنظيم ممارسة األنشطة الطالبية.
قائمة  أن  أكد  وال��ذي   ، الشمري  العليان  طالل  ض��اري  الهيئة  ومتدربي  لطلبة  العام  االحت��اد  رئيس  التقت  املستقبل"  "صناع 
املستقبل الطالبي تسعى بصفتها قائمة طالبية وطنية دميقراطية محافظة لتحقيق جملة من املبادئ ، وهي حتقيق املصلحة 
الطالبية والدفاع عن حقوق الطلبة األكادميية والنقابية، وتنادي بالوحدة الوطنية، ونبذ أشكال التفرقة بني الطلبة والدفاع 
عن مصاحلهم، مضيفًا أن أبواب االحتاد مفتوحة أمام اجلميع ،  ونرحب بالزمالء األعزاء ، ونكن لهم االحترام والتقدير ، ومند 

لهم أيادينا باخلير للعمل سويًا ملا فيه مصلحة الطلبة...فإلى تفاصيل اللقاء...
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بطاقة تعريفية
ال��ت��ع��رف أك��ث��ر على  ن����ود  > ب���داي���ة 
ومتدربي  لطلبة  العام  االحت��اد  رئيس 

الهيئة؟
- ضاري طالل العليان الشمري، طالب 
العمل  دخ��ل��ت  األس��اس��ي��ة،  ال��ت��رب��ي��ة  بكلية 
التطوعي،  العمل  بأهمية  إلمياني  النقابي 
وااليجابيات التي يضفيها على الشخصية 
م����ن مت�����رس ع���ل���ى ق���ب���ول ال�������رأي اآلخ�����ر، 
معاجلتها،  وس��ب��ل  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة 
 فضال عن األجر الكبير من الله -عز وجل-.

أهداف "املستقبل الطالبي"
قائمة  وأه������داف  م���ب���ادئ  ه���ي  م���ا   <
تقود  وأن��ه��ا  خاصة  الطالبي  املستقبل 
ال��ع��ام لطلبة  ح��ال��ي��ًا م��ق��اع��د االحت����اد 

ومتدربي الهيئة ؟
ال��ط��الب��ي تسعى  امل��س��ت��ق��ب��ل  ق��ائ��م��ة   -
دميقراطية  وطنية  قائمة طالبية  بصفتها 
وهي  املبادئ،  من  جملة  لتحقيق  محافظة 
عن  وال���دف���اع  ال��ط��الب��ي��ة  املصلحة  حتقيق 
حقوق الطلبة األكادميية والنقابية، وتنادي 
التفرقة  أش��ك��ال  ونبذ  الوطنية،  ب��ال��وح��دة 
بني الطلبة والدفاع عن مصاحلهم، وتلتزم 
باملمارسة الدميقراطية في اتخاذ القرار عبر 
سيادة واحترام قرار األغلبية، وكفالة حرية 
التعبير واحترام ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر، كما 
تسعى للحفاظ على هوية املجتمع وأصالته 
 املستمدة من قيم ديننا اإلسالمي احلنيف.
املستقبل  ق��ائ��م��ة  أه�����داف  ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
أوال  التأكيد  فأود  الطلبة  الطالبي خلدمة 
املستقبل  لقائمة  وتقديري  احترامي  على 
ال���ط���الب���ي ال���ت���ي ت��ش��رف��ت ب���ال���وص���ول من 
خاللها ملنصب رئيس االحت��اد، ولكن يجب 

اليوم  لالحتاد  اإلداري��ة  الهيئة  بأن  التنويه 
العاملة  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ق��وائ��م  جميع  مت��ث��ل 
بالتطبيقي، ونقف من اجلميع على مسافة 
واحدة، بل ونرحب بأي فكرة أو مقترح من 
كان  وف��ي ح��ال  أي طالب  أو  قائمة  أي  قبل 
فسوف  الطلبة  جموع  يخدم  املقترح  ه��ذا 
حتقيقه،  على  ونعمل  االحت���اد،  في  نتبناه 
هدفهم  الطالبية  القوائم  وكافة  فاالحتاد 
وتذليل  الطلبة،  جموع  خدمة  وه��و  واح��د، 
االحتاد  وأب��واب  تواجههم،  التي  الصعوبات 
زمالء  بهم  ونرحب  اجلميع  أم��ام  مفتوحة 
ومند  والتقدير،  االح��ت��رام  لهم  نكن  أع��زاء 
فيه  مل��ا  س��وي��ا  للعمل  باخلير  أي��ادي��ن��ا  لهم 

مصلحة الطلبة.
حملتنا  خ������الل  ط���م���وح���ات���ن���ا  وع������ن 
االنتخابية فكان لدينا العديد من األهداف 
الصعوبات  لتذليل  لتحقيقها  نسعى  التي 
التي تواجه طالب وطالبات الهيئة، وبفضل 
اإلداري����ة  بالهيئة  زم��الئ��ي  م��ن  مل��س��ت  ال��ل��ه 
عزمية وإص��رارًا لبذل اجلهد وحتقيق هذه 
األه���داف، ولعل أب��رزه��ا إي��ج��اد ح��ل ملشكلة 
على  ح��دت��ه��ا  تقليص  أو  امل��غ��ل��ق��ة،  ال��ش��ع��ب 
التنسيق  ب��ص��دد  اآلن  ون��ح��ن  ت��ق��دي��ر،  أق���ل 
ال��ن��واب رئيس وأع��ض��اء اللجنة  ال��س��ادة  مع 
املشكلة  لعرض  األم��ة  مبجلس  التعليمية 
تتفاقم  مشكلة  ألن��ه��ا  حلها  س��ب��ل  وب��ح��ث 
عامًا بعد عام مع ازدياد أعداد املقبولني في 
 الهيئة، وال بد من تكاتف كافة اجلهود حللها.

التشكيل النهائي
للهيئة  النهائي  التشكيل  ه��و  م��ا   <
اإلدارية لالحتاد العام لطلبة ومتدربي 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ع��ام ال����دراس����ي وال��ت��دري��ب��ي 

؟  2020  2019-

- جاء توزيع املناصب اإلدارية بالتوافق 
بني أعضاء االحتاد، حيث تشرفت باختياري 
رئيسا للهيئة اإلدارية لالحتاد، ناصر حسني 
الكليات  ل��ش��ؤون  للرئيس  ن��ائ��ب��ا  ال��وس��م��ي 
نائبا  السهلي  العزيز محمد  واملعاهد، عبد 
راشد  علي  األك��ادمي��ي��ة،  ل��ل��ش��ؤون  للرئيس 
الهاجري نائبا للرئيس لشؤون االحتاد، ظافر 
حزام بن شربه العجمي أمينا للسر، سعود 
عبد الله احمللسي أمينا للصندوق، محمد 
البرامج  للجنة  رئيسا  البصيري  م��ب��ارك 
واألن��ش��ط��ة، خ��ال��د ي��وس��ف ال��وق��ي��ت رئيسا 
عبد  املستجدين،  وجلنة  الطالبية  للجنة 
الرحمن علي الرحيلي رئيسا للجنة الثقافية 
وال��ل��ج��ن��ة ال��دي��ن��ي��ة، ه���زاع م��اج��د الفضلي 
العالقات  وجلنة  اإلعالمية  للجنة  رئيسا 
العامة، سلطان راشد العتيبي رئيسا للجنة 
اجلاركي  ع��ادل  صالح  والتطوير،  التدريب 
فهد  عبدالرحمن  الرياضية،  للجنة  رئيسا 
 الزعبي رئيسا للجنة الشكاوى واملقترحات.
فقد  الطالبات  جلان  تشكيل  يخص  وفيما 
نائبا  العجمي  حسني  أح��الم  باختيار  ج��اء 
عبد  فاطمة  ال��ط��ال��ب��ات،  ل��ش��ؤون  للرئيس 
الهادي املطيري أمينا مساعدا للسر، منيرة 

األفكار  بكل  ن��رح��ب 
وامل���ق���ت���رح���ات ال��ت��ي 
ت������خ������دم م���ص���ل���ح���ة 
أيدينا  ومند  الطلبة 

للجميع 

سيادة  عبر  القرار  اتخاذ  في  الدميقراطية  باملمارسة  نلتزم 
واحترام األغلبية
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املستجدات،  للجنة  رئيسا  الشمري  ماهر 
رئ��ي��س��ا للجنة  إي����الف م��ح��م��د اخل���ال���دي 
الطالبية، فاطمة إسماعيل التميمي رئيسا 
للجنة الدينية، رؤية شعيب الفضلي رئيسا 

للجنة البرامج واألنشطة.

اإلجنازات  أهم  على  اطلعتنا  هل    <
واحملطات املهمة التي مرت بها وحققتها 
ق���ائ���م���ة امل��س��ت��ق��ب��ل ال���ط���الب���ي ط����وال 

مسيرتها؟
ب��أن��ن��ي أتشرف  ك��م��ا س��ب��ق وأس��ل��ف��ت   -
أن  إال  الطالبي  املستقبل  لقائمة  بانتمائي 
املمثل  وه��و  ل��الحت��اد،  كرئيس  اآلن  موقعي 
وطالبات  ط��الب  لكافة  والوحيد  الشرعي 
الهيئة فال يجوز لي التحدث باسم أي من 
املستقبل  تاريخ  أن  إال  الطالبية،  القوائم 
ال��ط��الب��ي ح��اف��ل ب����اإلجن����ازات، ول��ك��ن هذه 
اإلجنازات دوما تكون باسم الهيئات اإلدارية 
تنص  وحسبما  الهيئة،  إدارة  ك��ون  لالحتاد 

قوائم  م���ع  ت��ت��ع��ام��ل  وال��ن��ظ��م ال  ال���ل���وائ���ح 
االحت���اد  م��ع  تعاملها  وي��ن��ح��ص��ر  ط��الب��ي��ة، 
فقط ألنه املمثل الشرعي للطلبة، باستثناء 
تكون  االنتخابات  تسبق عملية  التي  األيام 
للقوائم الطالبية صفتها لعرض برنامجها 
االنتهاء  وحل��ني  الطلبة  على  االن��ت��خ��اب��ي 
م���ن االن���ت���خ���اب���ات واخ���ت���ي���ار ه��ي��ئ��ة إداري�����ة 
ف���إن احلديث  ل���الحت���اد، ول���ذل���ك  ج���دي���دة 
وتاريخها  الطالبي  املستقبل  إجن���ازات  عن 
العام. م��ن��س��ق��ه��ا  ع��ن��ه��ا  ي��ت��ح��دث   امل���ش���رف 

األولويات 
الفترة  ف���ي  أول���وي���ات���ك���م  أه����م  م���ا   <

املقبلة؟
املغلقة  - كما سبق فإن مشكلة الشعب 
هي املشكلة الرئيسية للطلبة، ولذلك فهي 
يوفقنا  أن  الله  ونسأل  أولوياتنا  رأس  على 
أو تقليص  ل��ه��ا،  إي���ج���اد ح���ل ج����ذري  ف���ي 
ح��دت��ه��ا، وس���وف ي��ك��ون لنا ل��ق��اء ق��ري��ب مع 

وسلبيات  أب��ع��اد  لطرح  التعليمية  اللجنة 
ه���ذه امل��ش��ك��ل��ة، إض��اف��ة ل��ع��دد م��ن القضايا 
وذوي  الهيئة  إدارة  من  نأمل  التي  األخ��رى 
االخ��ت��ص��اص ال��ت��ع��اون م��ع االحت���اد حللها، 

ومنها ما يلي:
- معاملة الطالب احلاصل على تقدير 
على  احلاصل  الطالب  معاملة  نفس   FA
تقدير F على اللجنة العليا للقبول، وباقي 
اللجان املختصة إلقراره ملا له من إيجابيات 
أس��وة مبا هو  على مستقبل الطلبة، وذل��ك 
أن  حيث  ال��ك��وي��ت،  جامعة  ف��ي  ب��ه  معمول 
تقدير F ال يؤثر كثيرًا على معدل الطالب، 
وفي نفس الوقت جند أن التقدير FA يؤثر 
بشكل سلبي على معدل الطالب ومستقبله 

الدراسي.
الطلبة  ح��ص��ول  ش����روط  ت��خ��ف��ي��ض   -
شروط  من  إن��ه  حيث  التفوق  مكافأة  على 
صرف مكافأة التفوق حصول الطالب على 
معدل 3.60 في الفصل الدراسي وأن يكون 

لوال الدعم السنوي السامي من صاحب السمو وولي عهده األمني 
ملا استطاع االحتاد القيام بواجبه جتاه الطلبة
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17 وح��دة دراسية وه��ذا الشرط  ل�  مسجال 
اقترحنا  ل��ذا  الطلبة،  غالبية  على  صعب 
تخفيض الشرط بحصول الطالب على 15 
على  الطلبة  لتشجيع   17 من  بدال  وح��دة 

التفوق.
األقصى  احلد  لرفع  الالئحة  تعديل   -
للتسجيل بالصيفي إلى 9 وحدات دراسية، 
عدم احتساب اإلنذار األول للمستجدين عن 
بالهيئة  اللتحاقه  األول  ال��دراس��ي  الفصل 
ال  الدراسي  مشواره  بداية  مع  الطالب  ألن 
يكون على دراية كاملة باللوائح التي تنظم 

مسيرته الدراسية.
- ت��ع��دي��ل الئ��ح��ة إع�����ادة ال��ق��ي��د ألنها 
عند  به  فاملعمول  الطالب،  بحق  مجحفة 
احتساب إعادة القيد يتم احتساب 23 وحدة 
افترضنا  وإذا   ،A بتقدير  للطالب  جديدة 
أن الطالب كانت لديه مواد حصل بها على 
تقدير F مسبقا، وفي حال أخذنا هذا األمر 
املعدل سنجد  احتساب  االعتبار عند  بعني 
أكبر لرفع معدله، ولكن  الطالب  أن فرصة 
ال��ن��ظ��ام امل��ع��م��ول ب��ه ح��ال��ي��ا ال ي��ن��ظ��ر إلى 
قسم  لطلبة  السماح  للطالب،  املعادة  امل��واد 
املكتبات واملعلومات بالتسجيل في امليداني 
لتيسير  التخصصية  امل��واد  اجتيازهم  قبل 

مسيرتهم الدراسية وأسوة بزمالئهم بباقي 
احتكار  ع��دم  الكلية،  في  العلمية  األق��س��ام 
املواد من قبل األساتذة نظرا ملا يسببه من 

ضرر على الطلبة ويؤخر تخرجهم.
شريحة  مع  التسجيل  مكاتب  تعاون   -
يدويا  جداولهم  تسجيل  في  اإلع��اق��ة  ذوي 
أولوية  ال��ذي مينح  ال��وزاري  القرار  وتفعيل 

التسجيل يدويا لتلك الشريحة.
- تطبيق نظام فصلني صيفيني ملساعدة 

الطلبة على التخرج.
التسجيل  أولوية  إعطاء  على  العمل   -
الدراسية، حيث  اإلجازات  لطالب وطالبات 
من  محدد  بوقت  ملزمة  الشريحة  تلك  إن 
جهات عملها للحصول على املؤهل الدراسي 
وفي حال تأخر الطالب عن املدة املقررة له 
سيترتب على ذلك وقوعه مبشاكل إدارية مع 

جهة عمله.
 14 للطلبة  ث��اب��ت��ة  ج����داول  حت��دي��د   -
اجتيازها  للطالب  ليتسنى  دراس��ي��ة  وح��دة 
والتحويل لكلية أخرى، حيث أن املعمول به 
أنه ال يجوز للطالب التحويل لكلية أخرى 
ال  الوقت  وبنفس  وح��دة،   14 اجتيازه  قبل 
الوحدات  تلك  تسجيل  الطالب  يستطيع 

نظرا لقلة الشعب الدراسية املطروحة.
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ن���س���ع���ى إل������ى إق������رار 
م���ع���ام���ل���ة ال���ط���ال���ب 
احلاصل على تقدير 
زميله  ن��ف��س   ""FA

"F“ احلاصل على

ت����ع����دي����ل ال���الئ���ح���ة 
األقصى  احل��د  لرفع 
بالصيفي  للتسجيل 
وح�����������دات   9 إل�����������ى 

دراسية
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- تخصيص عدد من املقاعد الدراسية 
محددي  لغير  الهيئة  ومعاهد  كليات  ف��ي 
اجلنسية الذين ليس لديهم أب عسكري، أو 
أم كويتية، وذلك من منطلق إنساني نظرا 

لظروفهم. 
م��راع��اة ش��ري��ح��ة ذوي اإلع��اق��ة عند   -
في  به  املعمول  إن  حيث  الغياب،  احتساب 
ال��الئ��ح��ة ح��ص��ول ال��ط��ال��ب ع��ل��ى احلرمان 
الدراسي  بالفصل  أي��ام   6 تغيبه  ح��ال  ف��ي 
مب���ع���دل ي���وم���ني غ���ي���اب ب����األس����ب����وع، وفي 
مبعدل  تغيبه  ك��ان  إذا  أي���ام   9 غيابه  ح��ال 
ال��ن��ظ��ام مجحف  أي���ام ب��األس��ب��وع، وه���ذا   3
حلاالتهم  ن����ظ����را  اإلع�����اق�����ة  ذوي  ب���ح���ق 
لألطباء. م��راج��ع��ات��ه��م  وك���ث���رة   ال��ص��ح��ي��ة 
-العمل على تخفيض شرط نسبة التحويل 
في   65% ليكون  األساسية  التربية  لكلية 
لتمكني   70% من  ب��دال  الثانوية  الشهادة 
الطلبة من حتقيق طموحاتهم، واحلصول 

على الشهادات العليا التي يحلمون بها.
التدريب  في  الطلبة  رغبات  تسجيل   -
امل��ي��دان��ي ع��ب��ر امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي للهيئة 
ال��ط��ل��ب��ة، ول��ت��وف��ي��ر الوقت  ت��س��ه��ي��ال ع��ل��ى 
ومتاشيا مع سياسة الهيئة اخلاصة بتفعيل 

أنظمة وخدمات التعليم الذكية.
للتخفيف  امل����ق����ررات  ب��ع��ض  دم����ج   -
ال��ط��ل��ب��ة، وت��ق��ل��ي��ص م��ش��ك��ل��ة الشعب  ع���ن 
 ال���دراس���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ت��رب��ي��ة األس���اس���ي���ة.
وغيرها من القضايا األخرى التي سيسعى 

االحتاد إليجاد حلول لها.

مستعدون للتعاون
القائمة  اس���ت���ع���دادات  ع���ن  م����اذا   <
للتعاون مع جميع القوائم املنافسة في 

خدمة الطلبة؟
للتعاون  استعداد  على  كاحتاد  نحن   -

تعاون  عن  أما  الطالبية،  القوائم  كافة  مع 
القوائم  باقي  الطالبي مع  املستقبل  قائمة 

فيسأل عنها املنسق العام للقائمة.
> هل هناك تعاون بينكم وبني االحتاد 
السابق الستكمال بعض امللفات أو متابعتها 

؟
كأشخاص  اإلداري����ة  الهيئة  أع��ض��اء    -
هم زمالء أعزاء نرحب بهم حالهم في ذلك 
حال جميع الطلبة املقيدين بالهيئة، وعن 
فمن  سابقة  ملفات  ألي  االحت���اد  متابعة 
ملف  أي  متابعة  احت���اد  أي  على  ال��واج��ب 
وهناك  للطالب،  الدراسية  املسيرة  يخص 
املتعاقبة  اإلداري���ة  الهيئات  تابعتها  ملفات 
على االحتاد، وال ضير لدينا في متابعة أي 
ملف، طاملا فيه مصلحة للطلبة، حتى وإن 

كان هذا امللف مطروحًا منذ عدة سنوات.

أجواء أخوية
> ما رأيكم في مجريات االنتخابات 
أو  اعتراضات  أي  سجلتم  وهل  األخيرة 

رصدمت أي مخالفات ؟
- بفضل الله تعالى عملية االنتخابات 
األخ��ي��رة ج���رت ف��ي ه���دوء ت���ام وف���ي أجواء 
أخوية لم تشوبها أي سلبيات وكانت منافسة 
قوية وشريفة، وأمتنى أن تكون أي انتخابات 
والرائع  الراقي  الشكل  قادمة لالحتاد بهذا 
ال����ذي ي��ع��ك��س م���دى وع���ي وحت��ض��ر طالب 
أعداد  زي���ادة  أمت��ن��ى  كما  الهيئة،  وط��ال��ب��ات 
املشاركني في عملية التصويت الختيار من 

ميثلهم ملقاعد االحتاد..

الهيئة  ومتدربي  طلبة  ثقة  نلتم   <
انتخابات  ف���ي  ن��س��ب��ي��ًا  ض��ئ��ي��ل  ب���ف���ارق 
االحت������اد ع���ن ال���ق���وائ���م األخ������رى فهل 
في  حليفكم  النجاح  يكون  أن  تتوقعون 

قيادة االحتاد ألكثر من دورة ؟
يقني  على  نحن  ش��يء  أي  وقبل  أواًل   -
إدارية  كهيئة  ونحن  الله،  من  التوفيق  بأن 
لالحتاد عازمون على بذل قصارى جهودنا 
خلدمة اجلموع الطالبية سواء من منحونا 
فهذه  عنا،  حجبوها  من  أو  الغالية  ثقتهم 
مسؤولية وأمانة سوف نسأل عنها أمام الله 
-عز وجل- ونسأل الله أن يعيننا على حتمل 
هذه املسؤولية، وأداء األمانة كما ينبغي، كما 
لدى  القبول  جهودنا  تلقى  أن  الله  نسأل 

اجلموع الطالبية.

أمل في تعاون مثمر
> م����اذا ع���ن ال��ع��الق��ة ب���ني االحت����اد 
جميع  ع��ن  ال��دف��اع  ع��ن  م��س��ؤول  ككيان 
امل��ل��ف��ات ال��ت��ي ت��ه��م ال��ط��ل��ب��ة وب���ني إدارة 

الهيئة ؟
-  نحن كهيئة إدارية جديدة مت انتخابها 
ل��ق��ي��ادة االحت����اد ل��دي��ن��ا أم���ل ف��ي ال��ل��ه -عز 
وجل- ثم في إدارة الهيئة نحو تعاون مثمر 
وتذليل  العالقة،  امللفات  كافة  حلل  وبناء 
الدراسية  املسيرة  ت��واج��ه  التي  الصعوبات 
من  أي سلبيات  نر  لم  اآلن  وحتى  للطلبة، 
قبل إدارة الهيئة، وتفاءلنا خيرا بلقاء عميد 
حيث  امل��ن��ص��وري  مشعل  د.  الطلبة  ش���ؤون 
أبدى استعداده للتعاون مع االحتاد في حل 

أي قضايا أو مشكالت تواجه الطلبة.

فكرا  أو  سياسيا  تيارا  تتبعون  هل   <
معينا ؟

- نحن ال نتبع أي تيار سياسي ولدينا 
جموع  خلدمة  الرامية  اخل��اص��ة  قناعاتنا 
نسأل  كبيرة  ومسؤولية  أمانة  فهي  الطلبة، 
مبا  وأدائ���ه���ا  حملها  ع��ل��ى  يوفقنا  أن  ال��ل��ه 

يرضيه -عز وجل-.

االنتخابات األخيرة جرت في هدوء تام وبأجواء أخوية بعيدًا 
عن أي سلبيات
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الدعم والتمويل
>  م��ن أي���ن ت��ت��ل��ق��ون ال��ت��م��وي��ل وهل 

هناك دعم للقائمة؟
فهناك  االحت���اد  متويل  يخص  فيما   -
الهيئة  إدارة  قبل  م��ن  مخصصة  ميزانية 
لالحتاد ولكنها غير كافية لتنظيم البرامج 
ولوال  الطالب،  لها  يطمح  التي  واألنشطة 
ف��ض��ل ال��ل��ه ث��م ال��دع��م ال��س��ن��وي السامي 
صباح  الشيخ  البالد  أمير  السمو  لصاحب 
األحمد اجلابر الصباح -حفظه الله-، ودعم 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر 
االحتاد  استطاع  ملا  الله-  -حفظه  الصباح 
الطالبية،  اجل��م��وع  ب��واج��ب��ه جت���اه  ال��ق��ي��ام 
أن  الله  إلى  بالتوجه  الفرصة  هذه  وانتهز 
يحفظ صاحب السمو أمير البالد ويحفظ 
سمو ولي عهده األمني وأن يوفقهما ملا فيه 

خير الكويت وأبنائها.

لبعض  م��وج��ه��ة  ات��ه��ام��ات  ه��ن��اك   <
ال��ق��وائ��م ال��ط��الب��ي��ة ب��ع��دم ال��س��ع��ي إلى 

املصلحة الطالبية... ما تعليقكم؟
قائمة طالبية  إن  القول  - ال نستطيع 
ولكن  الطالب،  مصلحة  ضد  تعمل  كاملة 
رمب���ا ه��ن��اك أش��خ��اص ق��ل��ة ي��ن��ت��م��ون لهذه 
القوائم يعملون ملصاحلهم الشخصية دون 
كثيرا  يضر  وه��ذا  العامة،  ملصلحة  النظر 
النقابي  بالعمل  ويضر  الطلبة،  مبصلحة 

بشكل عام.

الفائت  االحتاد  لدور  تقييمك  ما   <
وإجنازاته؟

نكن  ال����س����اب����ق  االحت���������اد  أع�����ض�����اء   -
دراسة،  زم��الء  فهم  تقدير  كل  لشخوصهم 
املستوى  دون  ك��ان  النقابي  أداءه����م  ول��ك��ن 

املطلوب، ويؤخذ عليهم عدم حتركهم على 
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ط��الب��ي��ة، وهناك 
سابقة خطيرة بالعمل النقابي وهي بعض 
منسق  بها  ق��ام  التي  اخلجولة  التحركات 
هذه  ان  ب��ل  االحت���اد  وب��اس��م  املستقلة  ع��ام 
أعضاء  من  أي  بها  يتواجد  لم  التحركات 

االحتاد.

زيادة املكافأة
املكافأة  ب��زي��ادة  س��ت��ط��ال��ب��ون  ه��ل   <
االجتماعية وماذا عن تعاملكم مع ملف 
التي  امللفات  من  والكثير  املغلقة  الشعب 

تهم الطلبة؟
- اجلميع يشعر بزيادة األسعار ليس في 
الكويت بحسب، وإمنا على مستوى املنطقة 
والعالم، ومن الطبيعي أن زيادة األسعار البد 
أن يواكبها زيادة في قيمة مكافأة الطلبة ؛ 
الدراسية،  مسيرتهم  مواصلة  لهم  ليتسنى 
لتصبح  لزيادتها  سنسعى  بالطبع  ونحن 
الطلبة  من  الكثير  هناك  ألن  دينار   300
في أمس احلاجة لهذه الزيادة لتتماشى مع 

ارتفاع األسعار وتوفير احتياجاتهم.

> كلمة شكر ملن توجهها؟
أوجهها  وتقدير  وع��رف��ان  شكر  كلمة   -
الدميقراطي  ال��ع��رس  ف��ي  ش���ارك  م��ن  لكل 
ثقة  س��واء من منحونا  االحت��اد  بانتخابات 
متثيلهم، أو من صوتوا لقوائم أخرى، شكرا 
لوقتهم وحتملهم مشقة الوقوف أمام اللجان 
اختيار  على  وإصرارهم  بأصواتهم،  لإلدالء 
من ميثلهم في االحتاد ويكون صوتهم الذي 
والشكر  الهيئة،  ملسؤولي  قضاياهم  ينقل 
الذين  الهيئة  وموظفي  لقيادات  موصول 
وأخص  االن��ت��خ��اب��ات،  عملية  على  اش��رف��وا 
املضف  علي  د.  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ب��ال��ذك��ر 

على  بنفسه  اإلش����راف  على  ح��رص  ال���ذي 
عملية االنتخابات، وإعالن النتائج، وعميد 
شؤون الطلبة د. مشعل املنصوري، ومساعد 
العاملني  وكافة  حاجي،  سلمان  د.  العميد 
املعلومات  تقنية  م��رك��ز  وم��دي��ر  ب��ال��ع��م��ادة، 
وكافة  ح��س��ني،  ع��ل��ي  أ.  اآلل����ي  واحل���اس���ب 
م.  اخل��دم��ات  إدارة  وم��دي��ر  امل��رك��ز،  موظفي 
ب��اإلدارة وجميع  والعاملني  العجمي  فنيس 
أف����راد األم���ن جل��ه��وده��م ف��ي جن���اح عملية 

انتخابات االحتاد.

> كلمة أخيرة.
لكافة  أوج���ه���ه���ا  األخ����ي����رة  ك��ل��م��ت��ي    -
الهيئة بأننا في مركب واحد، وكلنا  قيادات 
بالهيئة  واالرت��ق��اء  الطالب  ملصلحة  يسعى 
وخريجيها، ونحن كاحتاد مند أيادينا لتعاون 
مثمر وبناء مع كافة قطاعات وإدارات الهيئة 
ل��ل��وص��ول ل��ه��ذا ال��ه��دف امل��ش��ت��رك السامي، 
وإلدارة  لنا  والتوفيق  ال��س��داد  الله  ون��س��أل 

الهيئة، وكافة اجلموع الطالبية.
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امللفات  جميع  حلل  الهيئة   إدارة  مع  وبناء  مثمر  تعاون  في  نأمل 
العالقة

س����ن����ط����ال����ب ب����رف����ع 
الطالبية  امل���ك���اف���أة 
دينار   300 لتصبح 
ال����غ����الء من  ب��س��ب��ب 

حولنا
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أخبار

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د. علي المضف رئيس مكتب التربية العملية أ.شعيفان الرشيدي، 
برئاسة  العملية  التربية  لمكتب  التابع  “هّمة”  مشروع  وفريق 
أ.مايسة الربيعان، وكاًل من د. أحمد الكندري ود. بدور الصقعبي 

وأ.غدير الرندي، وتمت خالل اللقاء مناقشة أبعاد المشروع وبحث 
سبل تطويره، وقد أعرب د. علي المضف عن تقديره لجهود الفريق 
التربوية  العملية  تطويريًا يخدم  كونه مشروعًا  للمشروع  ودعمه 

ويساهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة .
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د. المضف استقبل فريق مشروع »هّمة«



للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اج��ت��م��ع��ت 
بقطاع  م��م��ث��ل��ة  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
الدولي  البنك  م��ع  والتنمية  التخطيط 
ال��ت��اب��ع ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة ب��ح��ض��ور نائب 
المدير العام للتخطيط والتنمية د.فاطمة 
الكندري، وممثل البنك الدولي كبير خبراء 

إدارة القطاع العام إسماعيل رضوان. 
في بداية االجتماع رحبت  د. الكندري 
بالحضور، مشيرًة إلى الدور المهم للهيئة 
والتدريب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
تقدم  ك��ون��ه��ا  المجتمع  ف��ي  وم��خ��رج��ات��ه��ا 
ف��رص ال��دراس��ة وال��ت��دري��ب ف��ي تخصصات 

السوق  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ت��ت��واءم  مختلفة 
ال  الهيئة  خريجي  ف��إن  ل��ذل��ك  المحلي، 
تساهم  كما  بالتوظيف،  صعوبة  ي��ج��دون 
احتياجات  تجهيز  في  كبير  بشكل  الهيئة 
سوق العمل بقطاعيه العام والخاص وتقدم 

البرامج بناًء على احتياجاته اآلنية.

19

»التخطيط والتنمية« اجتمع مع البنك 
الدولي التابع لألمم المتحدة 
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من جانبه تطرق مدير إدارة الخريجين وسوق العمل د. طالل 
المسعد إلى الدراسة التي أجراها بعنوان » خريجو كليات ومعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بين الواقع الوظيفي 
الهيئة  بين  تعاون  وج��ود  إل��ى  منوهًا   ،« العمل  س��وق  واحتياجات 
بورش عمل ومعارض خاصة  القيام  الخاص عن طريق  والقطاع 

بسوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية للخريجين.
كما وذكر مدير إدارة التخطيط والمتابعة  د. عبد الله الشهاب 
التنمية  مع خطة  تتماشى  إستراتيجية جديدة  وضع  بصدد  أنه 

المستدامة بالهيئة.
وفي نهاية االجتماع تقدم وفد البنك الدولي بالشكر الجزيل 
للحضور، مؤكدًا على تكرار هذه الزيارة للهيئة في نوفمبر المقبل 
الكويتي  العمل  س��وق  واق���ع  ح��ول  أك��ث��ر  تفاصيل  على  للتعرف 

وخريجي الهيئة.
حضر االجتماع من جانب قطاع التخطيط والتنمية مدير إدارة 
الخريجين وسوق العمل د. طالل المسعد، مدير إدارة التخطيط 

والمتابعة  د. عبدالله الشهاب، مساعد نائب المدير العام للتعليم 

التطبيقي والبحوث د. دالل الردعان، مدير إدارة مركز دعم القرار 

أ. فاطمة الخواري، مدير إدارة الدورات الخاصة م. مازن الفريح، 

ومن جانب البنك الدولي مستشار الحماية االجتماعية والوظائف 

في الشرق  األوسط وشمال إفريقيا ناييب ريفيرا،  ومسؤول وحدة 

التطوير في العلوم االجتماعية زينة عفيف،  كبير االقتصاديين 

في الحماية االجتماعية وفرص العمل إحسان أجود.

المتحدة  لأمم  التابع  الدولي  البنك  أن  إلى  اإلش��ارة  تجدر 

يعتبر أحد الوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة التي تعني 

بالتنمية من أجل إنهاء الفقر وتقليص عدم المساواة ، وهم اآلن 

بصدد القيام بدراسة حول واقع سوق العمل الكويتي والتعرف على 

مخرجات الفرص الوظيفية للقطاع الخاص والعام باإلضافة إلى 

الصعوبات التي يواجهها الطالب الخريج في سوق العمل. 

20
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»العالي للخدمات اإلدارية« أقام فعالية 
 »رسائل حب ووفاء« لصاحب السمو أمير البالد

نظمت اللجنة الثقافية في قسم اللغة اإلنجليزية بالمعهد العالي للخدمات اإلدارية فعالية “رسائل حب ووفاء” بمناسبة سالمة 
 أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- من الوعكة الصحية، معبرين عن فرحتهم بتماثل سموه للشفاء.

شارك في الفعالية العديد من منتسبي المعهد من اإلداريين وأعضاء هيئة التدريب والطلبة المتدربين.
وعبروا من خالل مشاركتهم عن الحب والوفاء لصاحب السمو، مستذكرين دوره البارز في نهضة الكويت، وجعلها مركزا للعمل 

اإلنساني، متضرعين إلى  الله العلي القدير أن يمتع سموه بنعمتي الصحة والعافية.
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استقبل عميد كلية الدراسات التجارية 
د. أحمد الحنيان وفدا من الشركة الوطنية 
بقيادة   )NTEC( التكنولوجيا  لمشاريع 
الرئيس التنفيذي أنس ميرزا، وفريق العمل 
الذي يتضمن امتياز مرشد ودانا العوضي، 
بحضور مدير مركز اللغات بالهيئة العامة 
أ.د.عبد  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
ال��م��ح��س��ن دش���ت���ي، ورئ���ي���س  ق��س��م اللغة 
األساسية  ال��ت��رب��ي��ة  ب��ك��ل��ي��ة  االن��ج��ل��ي��زي��ة 

أ.د.حنان تقي، وكل من د. عبدالله العنزي  
ود.ندى الغربللي  ود. يوسف البدر.

وخالل اللقاء تطرق ممثل عن مؤسسة 
Education First العالمية »كارل جوهان 
بإمكانهم  التي  ال��خ��دم��ات  ع��ن  ويسترنج« 
تقديمها في مجال تقييم وتطوير مفاهيم 
للطلبة  االنجليزية  اللغة  ومهارات  وبرامج 
وأع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س وال��ت��دري��ب في 
كليات التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة 

واختبارات  والتدريب  اإللكتروني  كالتعلم 
الفصلية  واالخ��ت��ب��ارات  المستوى  تقييم 

والبحوث والشهادات الممنوحة.
األفكار  وتبادل  المثمر  النقاش  وتكلل   
نهاية  وفي  بالنجاح.  األط��راف  جميع  بين 
الشركة  ت��ق��وم  أن  على  االت��ف��اق  ت��م  اللقاء 
تفصيلي  ب��ش��ك��ل  م��ق��ت��رح��ات��ه��ا  ب��ت��ق��دي��م 
الجهات  على  عرضها  ثم  ومن   ، لدراستها 

العليا قبل اعتمادها.

»الدراسات التجارية« اجتمعت مع
»الوطنية لمشاريع التكنولوجيا«
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العامة  بالهيئة  التمريض  كلية  نظمت 
فعالية  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  للتعليم 
سالمة  بمناسبة  ووف��اء  حب  رسالة  بعنوان 
صاحب السمو أمير البالد المفدى وعودته 

إلى أرض الوطن سالما معافى. 
ش����ارك ف���ي أن��ش��ط��ة ال��ف��ع��ال��ي��ة عميد 
الكلية د. علي الحجرف، ومساعدو العميد، 
والتدريبية  ال��ت��دري��س��ي��ة  الهيئة  وأع��ض��اء 

وطالبات الكلية.
بعودة  سعادته  ع��ن  الحجرف  د.  وعبر 
ص��اح��ب ال��س��م��و إل���ى وط��ن��ه وش��ع��ب��ه بعد 
مؤكدا  بسموه،  ألم  الذي  الصحي  العارض 
أن جميع الشعب الكويتي يعتبر سمو األمير 

الله  والقدوة،داعيا  والمعلم  الوالد  بمنزلة 
-عز وجل- أن يتم على سموه نعمة الصحة 

والعافية وأن يحفظه للكويت وشعبها قائدًا 
ونبراسًا.

»التمريض« احتفت بسالمة وعودة أمير البالد
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للخدمات  ال���ع���ال���ي  ال��م��ع��ه��د  ن��ظ��م 
“الخدمات  بعنوان  عمل  ورش��ة  اإلداري����ة 
اآللية وتطبيقها” بإشراف مساعد مدير 
ورئيس فريق  الشمري  د. محمد  المعهد 

المكينة بالمعهد أ. فاطمة معرفي. 
المهارات  تزويد  إل��ى  الورشة  وتهدف 
التقنية الحديثة للوظائف اإلشرافية بما 
واألهداف  التكنولوجي  التطور  يناسب 

العامة للمعهد. 
 قدم الورشة كل من أ.فاطمة معرفي، 
أ. بدر  بالهيئة  ومن مركز الحاسب اآللي 
العديد  إل���ى  ت��ط��رق��ا  ال��ظ��ف��ي��ري - ح��ي��ث 
استخدام  كيفية  أهمها  كان  المحاور  من 
  out look-one drive ب���رن���ام���ج 
مع  األق��س��ام  ورؤس����اء  المديرين  ل��ت��ع��اون 
بين  والتعاون  للهيئة،  الرئيسي  المكتب 
وأهمية  القسم،  وموظفي  األقسام  رؤساء 
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة 

لزيادة إنتاجية ودقة عمل الموظف.

»العالي للخدمات اإلدارية«
نظم ورشة عمل »الخدمات اآللية وتطبيقها«
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العالمي  “اليوم  بنات فعالية   - العلوم الصحية  أقامت كلية 
الكلية  ع��م��ي��د  م���ن  ك���ل  ب��ح��ض��ور  الثدي”  س���رط���ان  ل��م��ك��اف��ح��ة 
د.عبدالحكيم الصغير ومساعده للشؤون الطالبية- بنات الدكتور 
- علي خريبط، وبتنظيم من مكتب شؤون الطلبة برئاسة أ.هناء 

الكندري وبإشراف مشرفة النشاط االجتماعي أ.منية الخرس.
لمكافحة سرطان  ال��ع��ال��م��ي  ب��ال��ي��وم  ال��م��ش��ارك��ة  ه���ذه  ت��أت��ي 
الكافي عن  الوعي  نشر  بأهمية  الكلية  إيمانًا من عمادة  الثدي 
هذا المرض، وإظهار أهمية الكشف المبكر عنه، وأهمية إجراء 

الفحوصات الالزمة والضرورية.
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»اليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي«
بـ »العلوم الصحية«
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»التربية األساسية« نظمت
»ملتقى الجودة السنوي األول«

حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب د. علي املضف نظمت كلية التربية األساسية 
حفل » ملتقى اجلودة السنوي األول »، وذلك في مسرح كلية التربية األساسية-العارضية.

خالل احلفل مت عرض فيديو لفريق اآليزو بكلية التربية األساسية يوضح جهد الفريق خالل ثالثة أعوام من العمل 
بهدف حتقيق املعايير و املواصفات الدولية للجودة، تضمن عرض النقاط املهمة لهذا النظام و الهدف من الدليل منها إسهامه 
في التحسني املستمر للخدمات، وضمان تقليل األخطاء، كما يقوم بتقدمي وتبسيط اللوائح حتى تكون في متناول يد كل 
الصيفي،  والفصل  الطالبي  والسلوك  كالتعيينات  مجاالت  عدة  متضمنا  األخ��رى،  والكليات  الكلية،  أس��وار  داخ��ل  شخص 
اجلودة،  سياسة  بيان  الدليل  يضم  كما  األساسية  التربية  كلية  في  املستخدمة  لآللية  األساسي  املرجع  الدليل  يعد  كما 

وإستراتيجية الكلية من حيث رؤيتها ورسالتها و أهدافها.
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حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة



أهمية اجلودة
في بداية احلفل أعرب مدير عام الهيئة 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
الكلية  فخره بحصول  املضف عن  د.علي 
ع��ل��ى ش��ه��ادة اجل����ودة ال��ع��امل��ي��ة )اآلي����زو(، 
ال��ت��ي تساهم  م��وض��ح��ا أه��م��ي��ة اجل�����ودة 
ومخرجات  منتجات  على  احل��ص��ول  ف��ي 
ميكن  خاللها  من  والتي  الكفاءة،  عالية 
ال��وص��ول إل��ي رض��ا العميل، وال��رض��ا عن 
النفس، وشكر كل من عميد كلية التربية 
األساسية د.فريح العنزي، وفريق اجلودة 
قاموا  ال��ذي  الكبير  اجلهد  على  بالكلية 
به للحصول على شهادة اجلودة، موصال 
فهد  د.  ال��س��اب��ق  ال��ك��ل��ي��ة  لعميد  ال��ش��ك��ر 
الدائم،  التقدم  للكلية  متمنيا  الرويشد، 

والتحسن املستمر.

جهد دؤوب
العام  املدير  نائب  عبر  السياق  وبهذا 
جاسم  أ.د.  والبحوث  التطبيقي  للتعليم 
األن����ص����اري ع���ن س��ع��ادت��ه ب��ح��ض��ور هذا 
في  الهيئة  ع��ام  مدير  وبتواجد  امللتقى، 
الهيئة،  تاريخ  في  املهم  احل��دث  مثل هذا 
وفخور بهذه اإلجنازات واإلجراءات املتبعة 
سبقها  التي  األساسية  التربية  كلية  في 
عمل مضٍن وعمل جاد وشاق لفريق العمل 
ورؤسائه د.عروب القطان، وأ.د.حنان تقي 
وباقي فريق العمل، آمال من باقي الكليات 
األساسية،  التربية  كلية  ح��ذو  حت��ذو  أن 
نظرا  اجل���ودة،  نظام  أهمية  على  م��ؤك��دا 
املؤسسي،  االع���ت���م���اد  ع��ل��ي��ه  ي��ب��ن��ى  ألن����ه 
واالعتماد األكادميي لكل البرامج، مقدما 
األساسية  ال��ت��رب��ي��ة  كلية  لعميد  ال��ش��ك��ر 
بدء  في  جلهوده  الرويشد  د.فهد  السابق 
ود. فريح  ع��ل��ي��ه،  وال��ع��م��ل  امل���ش���روع  ه���ذا 

: اجل����ودة ت��س��اه��م ف��ي احل��ص��ول ع��ل��ى منتجات  امل��ض��ف  د. 
ومخرجات عالية الكفاءة
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العنزي الذي استكمل هذا العمل، وجميع 
العاملني، وموصال الشكر للحضور الكرمي 
على تواجده، ولرعاة امللتقى كما عبر عن 
واملتميزة،  املتتالية  الهيئة  بجهود  تفاؤله 
سائال  املتميز،  النظام  هذا  على  وإقبالها 
الكويت  ل��دول��ة  واالزده�����ار  التوفيق  ال��ل��ه 
احلبيبة حتت قيادة حضرة صاحب السمو 

أمير البالد، وولي عهده األمني.

أهم الركائز
 ومن جانبه أوضح عميد كلية التربية 
األساسية أ.د. فريح العنزي أهمية األخذ 
تأهيل  في  العاملية  واملواصفات  باملعايير 
املنظومات  وب��ن��اء  التعليمية  امل��ؤس��س��ات 
أهم  م��ن  تعد  وال��ت��ي  املتكاملة،  اإلداري����ة 
وارتقاء أي مؤسسة تعليمية،  ركائز تقدم 
إذ تعتبر تلك املعايير واملواصفات العاملية 
القائم  املتكامل  باملؤسسي  نظامًا يتصف 
ع��ل��ى وض����وح ال��ع��م��ل��ي��ات، وس���الم���ة سير 
املستفيد،  يرتضيه  م��ا  وف��ق  اإلج�����راءات 

ووفق مواصفات اجلودة العاملية.
األساسية  التربية  كلية  أن  وأض���اف   
الكلية  ل��ت��أه��ي��ل  س���ن���وات  م��ن��ذ  ت��س��ع��ى 
التي  اآلي������زو  وم���واص���ف���ات  مل��ت��ط��ل��ب��ات، 
ستتحقق بفضل تضافر اجلهود ، وبتنفيذ 
متقن ومتفان من فرق اجلودة، وبتشجيع 
السابقة،  العمادة  م��ن  متواصلني  ودع��م 
العاجل،  القريب  ف��ي  احلالية  وال��ع��م��ادة 
وأض��اف أ.د.ال��ع��ن��زي إن ه��ذا الدليل يعد 
التدريس  ق��ط��اع  لكليات  م��ه��م��ًا  م��رج��ع��ًا 
إذ  والتدريب،  للتعليم  العامة  الهيئة  في 
وتفنيد  جمع  ب��ني  عليه  العاملون  عكف 
ليخرج  م��ت��واص��ل��ة  وم���راج���ع���ة  وت��ف��ري��غ 
أيديكم  بني  ويضعونه  احلالية،  بالصورة 
مرجعًا مهمًا ودلياًل رئيسيًا لكل العمليات 

واإلجراءات اخلاصة بالكليات. 
عام  إطاللة  إن مع  العنزي  أ.د.  وق��ال 
دراس����ي ج��دي��د ي��ح��دون��ا األم���ل ملستقبل 
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محدودة،  ال��ال  بالعطاءات  مشرق  جميل 
فتحية إجالل وإكبار ملن جاد بوقته وجهده 
لالرتقاء  بالقليل   ول���و  وع��م��ل��ه  وع��ل��م��ه 
األساسية،   التربية  كلية  أداء  مبستوى 
فقد كانوا ومازالوا رافد خير ومنبع عطاء 

ال ينضب.
 وختم أ.د.العنزي كلمته شاكرا جميع 
آماًل  من ساهم في حتقيق ه��ذا اإلجن��از 
كلية  على  بالنفع  اجلهود  هذه  تعود  بأن 
كافة  واملستفيدين من  األساسية  التربية 

شرائح املجتمع.

اإلصالح اإلداري
اجلودة  ملتقى  رئيس  أك��دت  وبدورها 
على  ال��ق��ط��ان  د.ع�����روب  األول  ال��س��ن��وي 
مجال  ف��ي  األول  ي��ع��د  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  أن 
اجل���ودة، وم��واص��ف��ات اآلي���زو ال��ذي يضم 
مجال  في  اخلبرات  أصحاب  من  العديد 
بأن  مفيدة  التعليمية،  املؤسسات  تأهيل 
الكلية  تأهيل  ف��ي  س��اه��م  اجل���ودة  ف��ري��ق 
بإعداد   2015/9001 اآلي��زو  ملواصفات 
ه���ذا ال��دل��ي��ل وامل��س��م��ى ب��امل��رج��ع، والذي 
واضحة  ب��ص��ورة  اللوائح  إج���راءات  يضم 
إعدادها  على  أشرف  ومجدولة  ومبسطة 
ومراجعتها ما ال يقل عن 28 عضوًا في 

الكلية، 
وأض��اف��ت د. ال��ق��ط��ان إن امل��ت��أم��ل في 
عمليات إصالح التعليم في الوقت الراهن 
والتحسني   التطوير  ركائز  من  أن  يجد 
واحلرص  اإلداري  اإلصالح  على  التركيز 
على  القائم  املؤسسي  العمل  بناء  على 
اإلنسان،  لعمل  املنظمة  والنظم  اللوائح 
واحل��اف��ظ��ة حل��ق��وق��ه ف���ي ن��ط��اق عمله، 
العاملية  اإلداري����ة  اجل���ودة   معايير  ولعل 
وامل��س��م��اة مب��واص��ف��ات اآلي���زو خ��ي��ار مهم 

وأساسي لتحقيق ذلك، وهي منوذج ناجح 
املعايير  لعصر  املواكبة  احلديثة  ل��إدارة 
وامل���واص���ف���ات ال��ت��ي ت��رف��ع م��س��ت��وى إلى 

اجلودة والتميز.
كما أكدت د. القطان إن النظام اإلداري 
املتميز من خالل مواصفات اآليزو يسهم 
في متكني املؤسسة التعليمية من حتليل 
املشكالت التي تواجهها ويجعلها تتعامل 
معها من خالل اإلج��راءات التصحيحية 
املشكالت  ت��ل��ك  م��ث��ل  مل��ن��ع  وال���وق���ائ���ي���ة 

أ. د. األنصاري:  نظام اجلودة أساس ُيبنى 
عليه االعتماد املؤسسي واألكادميي لكل 

البرامج

أ.د. فريح العنزي :   ضرورة األخذ باملعايير 
التعليمية  املؤسسات  تأهيل  في  العاملية 

وبناء املنظومات اإلدارية
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وت���ك���راره���ا م��س��ت��ق��ب��اًل. ف����إذا ك���ان القرن 
باإلنتاجية،  االهتمام  قرن  هو  العشرون 
القرن  والعشرين هو  احل��ادي  القرن  فإن 
املهتم بجودة اخلدمة واملنتج، وفي ختام 
إعداد  ف��ي  ساهم  م��ن  ك��ل  شكرت  كلمتها 
ودعم وإخراج هذا الدليل وكل من ساهم 

في دعم وإجناح هذا امللتقى.
بعنوان  نقاشية  تضمن احلفل حلقة 
»نظام اجلودة في مؤسسات التعليم: بني 
التجربة والتحديات« شارك فيها كل من 
التربية  كلية  ف��ي  اجل����ودة  ف��ري��ق  رئ��ي��س 
األساسية د. عروب القطان، ورئيس قسم 
اللغة اإلجنليزية بالكلية أ.د. حنان تقي، 
ومدير معهد االتصاالت واملالحة الكابنت 
التدريس  هيئة  وع��ض��و  ال��ك��ن��دري،  م��ن��ذر 
منذر  املهندس  للطاقة  العالي  باملعهد 

املعتوق.
وخ�����الل احل��ل��ق��ة ال��ن��ق��اش��ي��ة حتدث 
الكابنت الكندري عن جتربة املعهد العالي 
ف��ي احل��ص��ول على  وامل��الح��ة  لالتصاالت 
ش��ه��ادة اجل���ودة، ع��دد خاللها اإلجن���ازات 
العمل  ج���راء  املعهد  عليها  حصل  ال��ت��ي 
ب��ن��ظ��ام اجل�����ودة ب��اع��ت��ب��اره أق�����دم جهاز 
األوسط  ال��ش��رق  مستوى  على  تعليمي 
على  وأثرها  الشهادة،  ه��ذه  على  يحصل 
املعوقات  مبينا   ،1997 ع��ام  منذ  املعهد 
فترة حصوله  املعهد خالل  واجهها  التي 
نظام  أن  كما وض��ح  اجل���ودة،  على شهادة 
العالي  املعهد  في حصول  اجل��ودة ساهم 
لالتصاالت واملالحة على خمسة اعتمادات 
عاملية من جهات مختلفة، كما ساهم في 
تطوير جودة املنتج وتوفير عمالة وطنية 
مدربة قادرة على دفع عجلة التنمية إلى 

األمام.
املعهد  جتربة  املعتوق  م.  بني  وب��دوره 
نظام اجلودة  للطاقة في حتقيق  العالي 
من عام 1998 إلى اآلن، واملكاسب الذي 
ال��ن��ظ��ام، وصوال  حققها م��ن خ��الل ه��ذا 
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تطبيق  التي حتققت خالل  النتائج  إلى 
هذا النظام، مؤكدا على أن حصول كلية 
التربية األساسية على نظام اجل��ودة هو 
إجناز يسجل للكلية، حيث إن الكلية كانت 
املعلومات،  جمع  ف��ي  كبير  لوقت  حتتاج 
للكلية  متمنيا  الكبير،  حلجمها  نظرا 
االستفادة من التجارب السابقة للمعهد 
العالي للطاقة واملعهد العالي لالتصاالت 
شهادة  على  الكلية  وح��ص��ول  وامل��الح��ة، 

ISO9001 اجلودة
ف��ي اخل��ت��ام ت��ق��دم ك��ل م��ن م��دي��ر عام 
ال��ه��ي��ئ��ة د.امل���ض���ف، ون��ائ��ب امل��دي��ر العام 
أ.د.العنزي  الكلية  وعميد  أ.د.األنصاري، 
ل��ت��ك��رمي رع�����اة احل���ف���ل وك����ل م���ن فريق 
املراجعة  اجل��ودة، وفريق اإلع��داد، وفريق 

بكلية التربية األساسية
حضر احلفل كل من نائب املدير العام 
أ.د. جاسم  والبحوث  التطبيقي  للتعليم 
للخدمات  العام  املدير  ونائب  األنصاري، 
االستاد  د. ج��اس��م  امل��س��ان��دة  األك��ادمي��ي��ة 
وعميد كلية التربية األساسية أ.د. فريح 
وعدد  الهيئة،  قيادي  من  وع��دد  العنزي، 
والتدريب  التدريس  هيئتي  أع��ض��اء  م��ن 

بالهيئة. 

د. عروب القطان:
فريق اجلودة ساهم 
الكلية  ت��أه��ي��ل  ف���ي 
مل���واص���ف���ات اآلي�����زو 

2015/9001
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إن أح���د أس����رار ت��ق��دم ال��ي��اب��ان هو 
نظامها التعليمي الفريد الذي يتميز 
بني  األدوار  وتوزيع  والتناغم  بالتنوع 
بينهما،  والتنسيق  وامل��درس��ة  البيت 
واإلمي������ان ب���ق���درات ال��ط��ف��ل وض����رورة 
يهدف  أن  يجب  التعليم  وان  تنميتها، 
وسعادته.  الطفل  متعة  حتقيق  إل��ى 
اليابانيني  ال��ت��ام��ي��ذ  أن  ع��ج��ب  ف���ا 
من  األول��ى  الصفوف  منذ  متكنوا  قد 
العالم،  أط���ف���ال  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��وق 

في  األمريكيني  األطفال  على  وحتى 
معظم االمتحانات العاملية.

وعلينا في العالم العربي أال نقتصر 
نوجه  بل  الغرب،  خبرات  دراس��ة  على 
أنظارنا كذلك صوب خبرات دول آسيا 
ملا لها من حضارة وتاريخ وقيم تتشابه 
ف���ي ك��ث��ي��ر م���ن ج��وان��ب��ه��ا م���ع ال��ع��ال��م 
نظم  تطوير  إل��ى  وحاجتنا  ال��ع��رب��ي، 
شخصية  بناء  في  يسهم  مبا  التعليم 
التحديات  ض���وء  ف��ي  وق��ي��م��ه  ال��ف��رد 

املختلفة، والغزو الثقافي والفكري من 
خال اإلنترنت ووسائل اإلعام. ومن 
الياباني  التعليمي  النموذج  ف��إن  ث��م 
املتميز في بناء شخصية وتنمية قيم 
واالنتماء  والتعاون  اجلماعي  العمل 
التفكير  م���ه���ارات  وت��ن��م��ي��ة  وال������والء، 
علينا  ي���ف���رض  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب���أن���واع���ه 
ق���راءت���ه وحت��ل��ي��ل��ه وال��س��ع��ي ل��إف��ادة 
منوذج  لبناء  فيه  التميز  ن��ق��اط  م��ن 

لتطوير وحتديث تعليمنا العربي.
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الطفل  ت���رب���ي���ة  ف����ي  امل����ن����زل  دور 
الياباني:

بأنها  الياباني  الطفل  تربية  تتميز 
وال��روض��ة، ووجود  البيت  ب��ن  م��ا  م��وزع��ة 
ت��ع��ت��م��د تربية  وت���ك���ام���ل؛ ح��ي��ث  ت��ن��س��ي��ق 
الطفل الياباني منذ صغره على "التعليم 
الذي  األم"  بواسطة  أو"التعليم  املنزلي" 
األم  ب��ن  اخل��اص��ة  ال��ع��اق��ة  على  يعتمد 
والنفسي،  اجلسمي  واالرت��ب��اط  وطفلها، 
واألمهات  ل��آب��اء  تدريبية  دورات  وه��ن��اك 
معه،  والتعامل  الطفل  تعليم  كيفية  في 
وإتاحة الفرصة لألم لفهم سمات وسلوك 

وأحاسيس طفلها . 
وي��ع��ت��م��د امل��ن��ه��ج امل��ن��زل��ي ع��ل��ى قيام 
ركائز  على  أطفالهن  ب��ت��دري��ب  األم��ه��ات 
له  مل��ا  ب��امل��درس��ة  االل��ت��ح��اق  قبل  التعليم 
م��ن أه��م��ي��ة ف��ي جن��اح��ه��م دراس���ي���ًا، ففي 
طفلها  بتعليم  األم  ت��ق��وم  ال��ث��ال��ث��ة  س��ن 

رقم مئة،  والعد حتى  الهجائية  احل��روف 
التي  البسيطة  العمليات احلسابية  وأداء 
رق���م عشرة،  م��ن��ه��ا  أي  ن���اجت  ي��ت��ج��اوز  ال 
وهذه  األغنيات .   بعض  وت��ردي��د  وح��ف��ظ 
تعلمها  ال  واحلسابية  القرائية  امل��ه��ارات 
األطفال  ري���اض  ودور  م��ؤس��س��ات  معظم 
النمو  نحو  موجهًا  يكون  اهتمامها  ألن 
العقلية  والتهيئة  والقيمي،  االجتماعي 
نظامي  بشكل  الطفل  إلع��داد  واحلركية 

لالتحاق باملدرسة. 
القدرة  طفلها  ب��إك��س��اب  األم  وت��ه��ت��م 
العمل،  ف���ي  واإلخ������اص  ال��ت��رك��ي��ز  ع��ل��ى 
بعمل  وبالقيام  االن��غ��م��اس،  على  وت��ع��وده 
االنهماك  فيتعلم  واح��د  وق��ت  ف��ي  واح��د 
به .   يقوم  ال��ذي  العمل  وإجن���از  املخلص، 
طفلها  تعويد  على  اليابانية  األم  وتركز 
على جتنب املواقف التي تسبب مضايقات 
املترتبة  العواقب  تدبر  يتعلم  وأن  للغير، 

بأمزجة  سلوكه  ويربط  تصرفاته،  على 
وأحاسيس اآلخرين .  

خ��ص��ائ��ص ت��رب��ي��ة ط��ف��ل م���ا قبل 
املدرسة في اليابان:

مت��ث��ل م��رح��ل��ة احل���ض���ان���ة وري����اض 
التحول  مرحلة  ال��ي��اب��ان  ف��ي  األط��ف��ال 
واملدللة  امل��ن��ض��ب��ط��ة  غ��ي��ر  ال��ت��رب��ي��ة  م���ن 
إلى  املنزل  التي يتعرض لها الطفل في 
ويلتحق  الروضة.  في  الصارمة  التربية 
األطفال باحلضانة من سن ثاثة أشهر، 
أو  الثالثة  رياض األطفال فمن سن  أما 
ال��راب��ع��ة إل��ى س��ن ال��س��ادس��ة، وه��ن��اك ما 
منها   60% روض���ة  أل��ف   60 على  ي��رب��و 
حكومي.  م��ن��ه��ا  و40%  ح��ك��وم��ي  غ��ي��ر 
الشؤون  وزارة  ال��روض��ات  معظم  وتتبع 

االجتماعية. 
ول���ل���ح���ض���ان���ات وري�������اض األط���ف���ال 
فهي  متيزها،  خاصة  طبيعة  اليابانية 
متثل أول مجتمع خارج األسرة يتعامل 
معه الطفل، وإما أن يتحول إلى مجتمع 
ث��م تلقى  أو ط��ارد للطفل. وم��ن  ج��اذب 
ويقضي  امل��وارد.  كل  لها  وتتوفر  االهتمام 
ساعة   12 إل��ى  تصل  ف��ت��رة  فيها  الطفل 
باستقبال  ال��دراس��ي  ال��ي��وم  وي��ب��دأ  يوميًا 
حتى  املعلم  أو  املعلمة  بواسطة  األطفال 
التاسعة، ويتضمن اليوم احلوار الصباحي 
للمعلمة مع الطفل واألنشطة اجلماعية 
وتناول  للقيلولة  وف��ت��رة  ال��غ��داء،  وت��ن��اول 
واألنشطة  اللعب  وجبة خفيفة وممارسة 
امل��رح��ة ث��م ينصرف األط��ف��ال ب��داي��ة من 
للرعاية  ممتدة  فترة  وه��ن��اك  ال��س��ادس��ة، 
حتى الثامنة مساًء مراعاة لظروف عمل 

اآلباء واألمهات املختلفة. 
في  للطفل  األول����ى  ال��ل��ح��ظ��ات  وم���ن 
يلعب  لكي  دمية  للطفل  يقدم  احلضانة 
معها، ويكلمها ويحضنها كبديل عن أمه، 
ومابس  أردي���ة  بصناعة  األم  ت��ق��وم  كما 

لتلك الدمية. 
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من  م��ط��ل��وب  م��ح��دد  زي  ي��وج��د  وال 
للحضانة  ح���ض���وره  ف��ب��م��ج��رد  ال��ط��ف��ل، 
واخل���ام���ات  األدوات  ك���ل  ت��وف��ي��ر  ت��ت��ول��ى 
املطلوبة ليتعامل معها الطفل، وال يسمح 
لألطفال باستخدام الهواتف احملمولة أو 

األجهزة الذكية داخل احلضانة.
األطفال  جميع  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وي��ت��م 
ب��ال��ت��س��اوي ف���ا مت��ي��ي��ز، وت��ت��ح��دد رسوم 
م��ن خ��ال مجلس  أو احلضانة  ال��روض��ة 
امل��دي��ن��ة، وي��ت��ق��دم أول��ي��اء األم���ور مبلفات 
بتوزيع  املدينة  مجلس  ويقوم  االلتحاق، 
الروضات، وحتديد  على  األطفال  ملفات 
مصاريف االلتحاق بها كنسبة مئوية من 
رواتب اآلباء وفقًا لدخل األب ووفقًا لعدد 
األطفال الذين يعولهم، وتصل املصروفات 
ما بن )2( إلى )3( في املئة من الدخل، أو 
يتم إعفاؤه إذا كان دخله منخفضًا، وتسدد 
املصروفات إلى مجلس املدينة، فا يوجد 
تعامل مالي مباشر بن الروضة وولي أمر 
التعليمية  العدالة  على  حفاظًا  الطفل، 

وتكافؤ الفرص بن جميع األطفال.
تكون  أن  األط���ف���ال  ري����اض  وت���راع���ي 

بيئتها أقرب إلى البيئة املنزلية وأن يكون 
ال��ع��ام��ل��ون ب��ه��ا م��ن اإلن����اث ح��ي��ث وصلت 
مشبعة  ت��ك��ون  وأن  إل���ى  96% ،  نسبتهن 
بالدفء والعطف، وتهتم باللعب واجلوانب 
االجتماعية والسلوكية، وتدريب األطفال 
وإلقاء  بأنفسهم،  حوائجهم  قضاء  على 
والسباحة  والرسم  املوسيقى  في  الدروس 

واللغة اإلجنليزية . 
يوميًا،  وج��ب��ت��ن  ال��ط��ف��ل  وي���ت���ن���اول 
يحملون  م���ح���ت���رف���ون  ط���ه���اة  ي��ع��ده��م��ا 
وتتناسب  ال��ط��ه��ي،  مب��م��ارس��ة  ت��رخ��ي��ص��ًا 
وتراعي  الفئات  كل  مع  املقدمة  الوجبات 
املوانع الدينية أو الصحية كانتماء الطفل 
الديني، وحساسية بعض األطفال لبعض 

أنواع الطعام.

تعليم  ف��ي  املستخدمة  األساليب 
الطفل في رياض األطفال اليابانية:

1 - تقسيم فصول الروضة :
طفًا  ثاثن  ال��واح��د  الفصل  يضم 
من  فقط  واح���دة  معلمة  عليهم  ت��ش��رف 

ع���دد األط���ف���ال يتيح  ك��ث��رة  أن  م��ن��ط��ل��ق 
والتعامل  للتعرف،  للطفل  أفضل  فرصة 
واالستفادة  البشر  من  عددية  أمن��اط  مع 
منهم، ويخلق الكثير من املواقف التربوية 
وميارسون  األط��ف��ال  منها  يتعلم  ال��ت��ي 
خبرات علمية أو اجتماعية وحتى سلبية 

لكنها ضرورية لنموهم وتوازنهم. 

وي����ت����وزع ن��ص��ي��ب ك����ل م��ع��ل��م��ة من 
التاميذ وفقًا لآلتي:

وأكثر:  س��ن��ة  ع��م��ر  ف��ي  األط���ف���ال    –
نصاب املعلمة الواحدة أربعة أطفال.

– األطفال فوق سنتن نصاب املعلمة 
الواحدة  ثماني أطفال. 

أربع، خمس سنوات،  أطفال ثاث،   –
نصاب املعلمة الواحدة ثاثون طفًا.

العمل  ع��ل��ى  األط���ف���ال  ت��ع��وي��د   -  2
باملجموعات:

تعتمد الروضة على العمل اجلماعي، 
البعض،  بعضهم  م��ع  األط��ف��ال  وت��ع��اون 
إل���ى مجموعات  األط���ف���ال  ي��ق��س��م  ح��ي��ث 
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دائم  بشكل  أطفال  عشرة  إل��ى  تسعة  من 
البعض،  لبعضهم  قبولهم  على  اعتمادًا 
م��ع��اي��ي��ر علمية  ع��ل��ى  اع���ت���م���ادًا  ول���ي���س 
لديها  وكل مجموعة  املهارات.  أو  كالذكاء 
دور  ويقتصر  املشتركة  اخلاصة  طاولتها 
املعلمة على تنظيم املشاريع التي يقومون 
للمجموعة  ي��س��ن��د  ال����ذي  وال��ع��م��ل  ب��ه��ا، 
يتطلب عملهم مع بعضهم البعض بشكل 
تعاوني وتشاركي. وكل مجموعة لها اسم 
املجموعات.  ب��اق��ي  ع���ن  مي��ي��زه��ا  خ���اص 
للمجموعة  والتشجيع  امل��ك��اف��آت  وت��ق��دم 
ككل. وميسك املعلم عصا تشبه املايكرفون 
العصا  وه��ذه  األطفال،  مع  حديثه  أثناء 
كعامة لألطفال تعني أن له حق الكام، 
وعندما يطلب أحد األطفال اإلذن بالكام 
يعطيه املعلم هذه العصا كإشارة لألطفال 
ومن  الكام..  له حق  ال��ذي  الوحيد  بأنه 
وحسن  احل���وار  آداب  الطفل  يتعلم  هنا 
ب��ع��ض األطفال  ي��ق��وم  ك��م��ا  االس���ت���م���اع. 
على  ويعتمدون  الطعام،  موائد  بتجهيز 
والكميات  أطباقهم  جتهيز  ف��ي  أنفسهم 

التي يحتاجونها.

إح����دى  م����ن  امل���ع���ل���م���ة  ط���ل���ب���ت  وإذا 
أن يقوموا برسم قصة، يتفق  املجموعات 
األطفال على قصة معينة ثم يتفقون على 
تقسيمها بينهم. وقبل البدء في أي عمل 
مجموعة  كل  من  املعلمة  تطلب  جماعي 
البعض،  ب��ع��ض��ه��م  ب���أي���دي  مي��س��ك��وا  أن 
وجود  ويستشعروا  أعينهم  يغمضوا  وأن 
سينجز  فقط  بتعاونها  التي  املجموعة 
العمل. فوجود املجموعة في حياة الطفل 
تعد أمرا أساسيا، واملعلمة إذا توجه إليها 
توجيه  منه  تطلب  بسؤال  األطفال  أح��د 
بأنهم  وت��ذك��ره��م  ل��ل��م��ج��م��وع��ة.  ال���س���ؤال 

مطالبون بالتنسيق بصورة جماعية.
3 - تصميم أدوات اللعب واستخدامها 

لغرس قيم تربوية :
املدرسة  قبل  م��ا  طفل  تربية  تعتمد 
ب��ال��ي��اب��ان ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الفك  ك���أل���ع���اب  واألن����ش����ط����ة  األل�����ع�����اب 
طي  وفن  والتظليل،  والتلوين  والتركيب 
الفردي  والغناء  األدوار،  ومتثيل  األوراق، 
املختلفة  امل����واق����ف  وه�����ذه  واجل���م���اع���ي، 
واألن���ش���ط���ة ت���ك���ون ل�����دى ال���ط���ف���ل ث����روة 

م��ن اخل���ب���رات امل��ف��ي��دة، وي���ت���درب الطفل 
خال  فمن  نفسه.  على  االع��ت��م��اد  على 
وإعادة  املتاحة  واخلامات  املوارد  استغال 
والنماذج  األش��ك��ال  وص��ن��ع  استخدامها 
ُيتاح للطفل أن يسأل ويفكر، ويقوم املعلم 
أثناء ممارسة  املعلومات  املعلمة بطرح  أو 
األنشطة املختلفة. وتهدف األنشطة إلى 
وتنمية  وق��درات��ه،  الطفل  م��واه��ب  تنمية 
اجلوانب العقلية للطفل، وبناء شخصية 
ال��ط��ف��ل وغ���رس ال��ق��ي��م ب��ص��ورة متدرجة 
وتوصيل  كسلوك،  وممارستها  ومستمرة، 
املفاهيم املجردة في صور ملموسة للطفل 

بصورة مبسطة.

ومن أمثلة األنشطة املستخدمة:
كل  وحت���ت  ل��ألط��ف��ال  ص���ور  تعليق   •
الطفل  يضع  سلسلة  توضع  منها  ص��ورة 
عدد  خ���ال  وم���ن  ش��ه��ر،  ك��ل  فيها  حلقة 
احل��ل��ق��ات ي��ع��رف ال��ط��ف��ل م��ف��ه��وم الزمن 

والعدد.
بناء  مثل  والتركيب  الفك  أل��ع��اب   •
خال  من  والنماذج  واملجسمات  األشكال 
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تدوير  وإع�����ادة  للبيئة  ص��دي��ق��ة  خ��ام��ات 
اخلامات واألدوات.

• ألعاب الرسم والتلوين سواء بصورة 
فردية أو جماعية، وعمل معرض للوحات 

األطفال.
مع  للتعامل  امل��درس��ي��ة  ال���رح���ات   •

الطبيعة.
• املسرحيات والتمثيل والعرائس.

في  كاملكعبات  اللعب  أدوات  وتتميز 
رياض األطفال اليابانية باحلجم الكبير 
يحركها  أن  واح��د  لطفل  بحيث ال ميكن 
من  أكثر  يتعاون  أن  يستلزم  مما  بنفسه 
طفل لعمل شكل معن. أما أدوات الرسم 
عدد  يكون  بحيث  املجموعة  على  فتوزع 
املجموعة  ع��دد  أق��ل من  والفرش  األق��ام 
من  املعاونة  بطلب  األط��ف��ال  يقوم  حتى 
بعضهم.  مع  يتعاونوا  أن  فابد  اآلخرين 
ويتعلمون  دوره���م،  انتظار  تعلم  وعليهم 
احل����ذر ع��ن��د ال��ت��ق��اط ال��ف��رش��اة ح��ت��ى ال 
أن  كما  اآلخ��ري��ن.  على  األل����وان  تتطاير 
املعلمات يقمن متعمدات بسحب وتقليص 
عدد األلعاب حتى يتعلم األطفال التعاون 

مع بعضهم البعض.
4 - تقليل روح املنافسة بن األطفال 

جلذب انتباه املعلمة :
األطفال  بن  تنافس  هناك  يوجد  ال 
للحصول على انتباه املعلمة. ألن السلطة 
وامل��س��ؤول��ي��ة أع��ط��ي��ت ل��ألط��ف��ال أص����ًا. 
األطفال  ومجموعات  اجلماعي  فالعمل 

هي قيم حترص التربية اليابانية عليها.
بسلطة  اإلح��س��اس  من  التقليل   -  5
التقليل  املعلمة  حتاول  املعلمة:  وجود  أو 
من استخدام سلطتها داخل الفصل حتى 
احل���د األدن����ى. ول��ي��س م��ن ال���ض���روري أن 
دائمًا مع األطفال  املعلمة موجودة  تكون 
فهي تفترض قدرتهم على السيطرة على 

أنفسهم وسلوكهم.

6 - تفويض السلطة من املعلمة إلى 
نفسه  مسؤولية  الطفل  وحتمل  األطفال 

ومسؤولية سلوكياته السلبية:
مسؤولن  الغالب  في  األطفال  يكون 
على  واإلش����راف  املجموعات  تنظيم  ع��ن 
تنفيذ املشاريع وحتى حل اخلافات داخل 
بأنفسهم،  مشكاتهم  وح��ل  املجموعات، 
ويتم استغال أخطاء الطفل في تعليمه 
وتوجيهه، حيث تناقش املعلمة الطفل في 
على  والضرر  سلوكه  على  املترتبة  اآلث��ار 
الصحيح  ال��س��ل��وك  وتعليمه  اآلخ���ري���ن، 
بإحداث  الطفل  ق��ام  إذا  فمثًا  عمليًا، 
ضوضاء يتم مناقشته وتوجيهه. وُتستغل 
ب��ك��اء ال��ط��ف��ل الك��ت��س��اب ثقته،  م���واق���ف 
وجعله يشعر باهتمام املعلمة به من خال 
بكائه،  أسباب  والتعرف على  احلوار معه، 

ومناقشته وتوفير الدعم له.
لتنمية  للطفل  الفرصة  إت��اح��ة   -  7

شعوره بذاته واالعتماد على النفس:
إدارة  ف��ي  كبير  ب���دور  األط��ف��ال  ي��ق��وم 
ب�)ماحظن(  يسمى  ما  فهناك  الصف. 
من األطفال أنفسهم، وهم املسؤولون عن 
بعض األدوار الظاهرة مثل توزيع الشاي 
واتخاذ  ال��غ��داء،  فترة  ف��ي  األط��ف��ال  على 
ال���ق���رار داخ����ل امل��ج��م��وع��ات ف��ي��م��ا يخص 
م��ن ان��ت��ه��ى م��ن عمله واالن��ف��ض��اض من 
املجموعة. وهكذا تساعد املعلمة األطفال 
على إنشاء عاقات معتمدة على األطفال 

اآلخرين وليس عليها.
8 - محاولة جتنب فكرة أن األطفال 

يسيئون السلوك ألنها طبيعتهم :
املستخدمة  الضبط  وس��ائ��ل  تعتمد 
م���ن ق��ب��ل م��ع��ل��م��ة ال���روض���ة غ��ال��ب��ًا على 
املناسب  للسلوك  املبسط  الشرح  طريقة 
التي  املتتالية  األسئلة  م��ن  مجموعة  أو 
ميكن  ال  األط��ف��ال  أن  فرضية  على  تبنى 
يعرفون،  وه���م  اخل��ط��أ  ع��ل��ى  ي��ق��دم��وا  أن 
على  لألطفال  تنظر  اليابانية  فالتربية 

أنهم غير قادرين على ارتكاب األخطاء وال 
مييلون لإليذاء.

بن  العاطفي  االرت��ب��اط  تدعيم   -  9
املعلمة والطفل:

تعليم  ف��ي  كبير  ب���دور  املعلمة  ت��ق��وم 
األم  متثل  فهي  ق��درات��ه،  وتنمية  الطفل 
البديلة للطفل طوال تواجده في الروضة، 
فهي حتتضنه وتقبله وتثني عليه ومتدحه 
وتقنعه  وتناقشه  ج��ي��د،  بسلوك  ق��ام  إذا 
التقنيات  وم��ن  خ��اط��ئ،  بسلوك  ق��ام  إذا 
املستخدمة لبناء عاقة طيبة بن الطفل 
واملعلمة إبقاء املعلمة مع الطفل لسنتن 
الطفل.  مل��ن��زل  املعلمة  وزي����ارة  ث���اث،  أو 
كبيرة  ج��ه��ودًا  واإلدارة  املعلمات  وت��ب��ذل 
وتقوية  املجموعات  لبناء  ال��ع��ام  أول  ف��ي 
الصات بن األطفال داخلها فتعقد لقاء 
ألمهات األطفال في كل مجموعة بحيث 
ومجموعة  األط���ف���ال،  مجموعة  تلتقي 

األمهات في نفس الوقت.

تربية  من  نستفيد  أن  ميكن  كيف 
طفل ما قبل املدرسة في اليابان؟

منذ  الطفل  بتربية  ال��ي��اب��ان  اعتنت 
حلظاته األولى كمفتاح للمستقبل، وبناء 
يجب  ما  وه��ذا  وتقدمها.  اليابان  نهضة 
تعليم  م��ن خ��ال  وذل���ك  إل��ي��ه،  أن نسعى 
الطفل من خال اللعب، وأن ميثل التعلم 
وأنشطته،  ص��وره  وتنويع  للطفل،  متعة 
الفردي  وال��غ��ن��اء  ال��رس��م  مم��ارس��ة  ومنها 
واجلماعي، ومتثيل املسرحيات، والرحات 
واملجسمات  النماذج  واستخدام  املدرسية، 
وف���ن ط��ي األوراق،  وال���دم���ى،  وال��ع��رائ��س 
واألنشطة  والفنية،  املوسيقية  واألدوات 
والقصص  ال��ك��ت��ب  وق������راءة  ال��ري��اض��ي��ة، 
طويلة  فترة   الطفل  وقضاء  واحلكايات، 
في الروضة، ونومه ولعبه، وتناوله للطعام 
ف��ي��ه��ا، مم��ا ي����ؤدي إل���ى إح��س��اس الطفل 
مبتعة التعلم، وتقوية االرتباط العاطفي 
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الصداقات  وتكوين  والطفل  املعلمة  بن 
مع األطفال اآلخرين. 

ت��وع��ي��ة وتدريب  إل���ى  وه��ن��اك ح��اج��ة 
الطفل  تربية  على سبل  واآلب��اء  األمهات 
واللغة  احل��س��اب  م��ب��ادئ  تعليمه  وط���رق 
على  التركيز  وض��رورة  والتفكير،  واملنطق 
واستغال  الطفل  م��ع  واحل���وار  النقاش 
خبراته،  ل��ت��ت��ك��ون  وامل��ن��اس��ب��ات  امل���واق���ف 
والتعامل مع بكاء الطفل ومعرفة األم أو 
املعلمة ألسباب بكائه إذا كان لسبب نفسي 
وتقوية  ثقته  واكتساب  لسبب عضوي،  أو 
الطفل.  وبن  بينها  واالرت��ب��اط  العاقات 
واستغال أخطاء الطفل لتعليمه الصواب 
أخطائه  على  املترتبة  باألضرار  وتعريفه 
وليس ملجرد انتقاده وتوبيخه، وذلك كان 
منهج الرسول )صلى الله عليه وسلم( في 
تعليم املسلمن من خال املواقف العملية، 
الله عليه وسلم  الرسول صلى  وقد حاور 
األطفال وناقشهم كما في حواره مع عبد 

الله ابن عباس، وحواره مع الطفل الذي 
مات العصفور الذي ميلكه، مبا يدل على 
سبق اإلسام للتربية احلديثة في احترام 
مهارات  وتكوين  وكرامته،  الطفل  عقلية 

التفكير الناقد لديه.

تعويد  وامل��ع��ل��م��ات  األم����ه����ات  وع���ل���ى 
ال���ط���ف���ل ع���ل���ى ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي مع 
وأداء  نفسه،  على  واالع��ت��م��اد  اآلخ��ري��ن، 
املتدرجة،  البسيطة  ال��ي��دوي��ة  األع���م���ال 
البيئة ومواردها دون  التعامل مع  وحسن 
إه���دار، وإع���ادة ت��دوي��ر اخل��ام��ات. وتعليم 
ال��ط��ف��ل م���ن خ����ال امل���واق���ف واخل���ب���رات 
الطفل  ي��ج��رب  وأن  وامل��ل��م��وس��ة،  احلسية 
بنفسه وبيده. وغرس االحترام لرموز بلده 
واألناشيد  الوطنين  واألبطال  كالزعماء 

الوطنية.

وال بد من االهتمام بتحقيق املساواة 

األط��ف��ال، وضرورة  ب��ن جميع  وال��ع��دال��ة 
املنظم  دور  احمل��ل��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات  ت���ول���ي 
ومؤسسات  األم���ور  أول��ي��اء  ب��ن  للتعامل 
رياض األطفال، وحتديد رسوم االلتحاق 
وتوزيع  األب،  رات����ب  م��ن  م��ئ��وي��ة  كنسبة 
وتوافر  األط��ف��ال،  ري���اض  على  األط��ف��ال 
األدوات واخلامات والوجبات وأماكن النوم 

والقيلولة لطفل في الروضة.
في  التفكير  نعيد  أن  علينا  خ��ت��اًم��ا، 
ممارساتنا داخل رياض األطفال واألساليب 
املتبعة فيها، والتخلي عن أسلوب احملاولة 
من  بد  فا  األط��ف��ال،  تربية  في  واخلطأ 
مدروسة  ومنهجية  علمية  خطوات  اتباع 
اليابانية،  التربية  ف��ي  كما  الطفل  م��ع 
العربية،  بادنا  مستقبل  مفتاح  فالطفل 
وهو مواطن الغد، وبه يكون نهضة بادنا 

وتقدمها. 
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الكشف املبكر عنه يعني عالجه بأقل قدر من األضرار السلبية

»أكتوبر الوردي«
شهر التوعية بسرطان الثدي

تعريف مرض سرطان الثدي

سرطان الثدي هو مرض خبيث يحدث 
نتيجة خلل في خاليا الثدي التي تتكاثر 
بشكل غير طبيعي مكونة أورامًا وتغيرات 
في نسيج الثدي تظهر على املدى البعيد، 
وينتشر سرطان الثدي إذا لم يتم الكشف 
الثدي ومن  أج��زاء  إلى جميع  املبكر عنه 

ثم إلى باقي أعضاء اجلسم.
الثدي  إح��ص��ائ��ي��ات س��رط��ان  وح����ول 
العاملية،فإن  ال��ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  ب��ح��س��ب 

ال��س��ن��وي��ة اجل��دي��دة بسرطان  اإلص���اب���ات 
إصابة  م��ل��ي��ون   1038 ب����  ت��ق��در  ال���ث���دي 
الذين  امل���رض  ه��ذا  ضحايا  وأن  س��ن��وي��ًا، 
ألف   458 ب���  ُي��ق��درون  حياتهم  ي��ف��ق��دون 
اإلصابة  ت��ق��ت��ص��ر  وال  س���ن���وي���ًا،  ش��خ��ص 
بسرطان الثدي على النساء فقط، بل إنه 

قد ُيصيب الرجال أيضًا! 

أسباب غير معروفة

بسرطان  اإلص��اب��ة  أس��ب��اب  ت���زال  وال 

الثدي غير معروفة، إال أنه مت الكشف عن 
بسرطان  لإلصابة  مشتركة  عوامل  ع��دة 
والتلوث  والسمنة،  ال��وراث��ة،  منها  الثدي 
البيئي، والعالجات الهرمونية، إضافًة إلى 

شرب الكحول.

سبب تسمية “أكتوبر الوردي” 
بهذا االسم

أكتوبر الوردي هي مبادرة عاملية حتمل 
شعار الشريط ال��وردي، حيث أصبح شهر 

سرطان  عن  املبكر  للكشف  التوعية  حمالت  الوردي”،  “أكتوبر  عليه  يطلق  والذي   ، عام  كل  من  أكتوبر  شهر  في  تنطلق 

فأعراض  بصمته،  تكمن  خطورته  لكن  النساء،  ُتصيب  التي  السرطانية  األم��راض  أكثر  من  الثدي  سرطان  ويعتبر  الثدي 

سرطان الثدي ال تظهر إال باملراحل املتقدمة جدًا حيث تتضاءل نسبة الشفاء منه.
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أكتوبر هو الشهر العاملي للتوعية بسرطان 
الثدي.

وبينما يرمز الشريط األحمر للتوعية 
مبرض اإليدز، فإن الشريط الوردي يرمز 
للتوعية بسرطان الثدي ، وهو من تصميم 

مؤسس منظمة “جوهان نايك”.
ومت اعتماد الشريط الوردي للتوعية 
بسرطان الثدي رسميًا عام 1992 بعد أن 
“سوزان  ِقبل مؤسسة  استخدامه من  بدأ 
في  املشاركني  على  وزع��ت��ه  التي  كومني” 
السرطان  من  للناجني  السباقات  إح��دى 

في نيويورك عام 1991.

أهمية حمالت التوعية
بسرطان الثدي

الثدي  سرطان  عن  املبكر  الكشف  إن 
ال��وح��ي��د حملاربته  ال��س��الح  اخل��ب��ي��ث ه��و 
وال��ن��ج��اح ف���ي ع���الج���ه، وم���ن ه��ن��ا تكمن 

الثدي  بسرطان  التوعية  حمالت  أهمية 
وآلية  بأعراضه  املجتمعية  املعرفة  لرفع 
الشفاء  نسبة  يرفع  ال��ذي  األم��ر  عالجه، 

والتعافي منه للبقاء على قيد احلياة.
والتمكن من اكتشاف أعراض سرطان 
الثدي املبكرة يعني عالجه بأقل قدر من 
األضرار السلبية التي حتدث عند التأخر 
بالكشف عنه كاستئصال كامل الثدي، أو 

العالج باجلرعات الكيماوية.
املنظمات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ب��ن��ت  وق����د 
العاملية  الصحة  منظمة  منها  ال��دول��ي��ة 
أن��ش��ط��ة وح���م���الت ت��وع��وي��ة ح���ول مرض 
سرطان الثدي، حيث تنفق هذه املنظمات 
نشر  سبيل  في  ال���دوالرات  ماليني  سنويًا 
املعرفة عامًة ، وللنساء خاصًة في جميع 
منها،  النامية  ذل��ك  ف��ي  مب��ا  العالم  دول 
وتنشط معظم هذه احلمالت بصورة أكبر 
تتوقف  لكنها ال  ال��وردي  أكتوبر  في شهر 

أبدًا في باقي شهور السنة.

على  الناشطني  م��ن  ال��ع��دي��د  أن  كما 
جانب  إل��ى  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تتبنى  الناجحة  الوجوه اإلعالمية  بعض 
األمر وتقوم بتوعية النساء للكشف املبكر 
عن سرطان الثدي في شهر أكتوبر الوردي 

من كل عام.

الكشف املبكر

للكشف عن  ال��ت��وع��ي��ة  ف���إن  وخ��ت��ام��ًا، 
سرطان الثدي املبكر البدَّ أن تتحول إلى 
الفعلية، ونعني بذلك  مرحلة اإلجراءات 
أن تقوم كل فتاة وسيدة بإجراء الفحوصات 
والفحص  بشكل شهري،  الذاتية  الدورية 
وأن  سنوي،  بشكل  الطبيب  عند  ال��دوري 
تعتني بطبيعة غذائها لتحمي نفسها من 
التمارين  النحافة مع ممارسة  أو  البدانة 

الرياضية، فالوقاية خيٌر من العالج.

39
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هدفنا خلق جيل قادر فنيًا وإداريًا
على إنجاح مشروعه الخاص
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أكد أن “املبادرين واملشاريع الصغيرة” 
تأهيل  مل��ش��روع��ات  عملي  من��وذج  أول 

الشباب 

ترسيخًا لدور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
في توجيه الشباب نحو املهن التطبيقية والفنية واحلرفية 
والنشاط احلر والعمل في القطاع اخلاص، مبا يساعد على 
إع���ادة ال��ت��وازن إل��ى س��وق العمل، وان��ط��اق��ًا م��ن ح��رص إدارة 
على  دائ��م��ًا  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
مواصلة الدعم الكامل ألبنائها من أصحاب املشاريع الصغيرة 
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
الشويخ  »حاضنة  الصغيرة  واملشاريع  املبادرين  مركز  إنشاء 

تبعيتها  تكون  أن  على   ،2004 ع��ام  منذ  سابقا«   – احلرفية 
التي  املهمة  اإلدارات  إحدى  وهي  العام،  املدير  السيد  لقطاع 
بادرت الهيئة بإنشائها متاشيا مع الرغبة األميرية في دعم 
وتأهيل الشباب الكويتي للعمل احلر، واالنطاق إلى لعب دور 

أساسي في خطة التنمية االقتصادية والبشرية للدولة.
وللتعرف أكثر على دور املركز كان لنا هذا اللقاء مع مدير 
فإلى  احمل��م��د  راش���د  م.  الصغيرة  وامل��ش��اري��ع  امل��ب��ادري��ن  م��رك��ز 

تفاصيل احلوار...

م. راشد المحمد:
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أول منوذج عملي
املبادرين  مركز  مدير  أك��د  البداية  ف��ي 
واملشاريع الصغيرة م. راشد احملمد على أن 
املركز هو أول منوذج عملي على أرض الواقع 
لدراسة  واض��ح��ة  تكوين ص���ورة  ف��ي  س��اه��م 
مبشروع  املتعلقة  والسلبيات  اإليجابيات 
وأن  احل��ر،  للعمل  الكويتي  الشباب  تأهيل 
املركز »حاضنة  الهدف األساسي من إنشاء 
الشويخ احلرفية سابقا« هو خلق جيل من 
قادرين  الصغيرة  املشروعات  في  املبادرين 
إدارة مشروعاتهم بكفاءة  وإداري��ًا على  فنيًا 

وجناح.
املركز  أن  احمل���م���د  راش�����د  م.  وأض������اف 
اخلالقة  امل��ب��ادري��ن  أف��ك��ار  باستقبال  ي��ق��وم 
وحتويلها ضمن إط��ار دراس��ة اجل��دوى إلى 
ويوفر  احتياجات خاصة،  وليد ذي  مشروع 

تشمل  متكاملة  خدماتية  حزمة  املركز  له 
واإلداري  والتسويقي  الفني  والدعم  املكان 
واالستشارات، وطرق متويل املشروع ليصبح 
على  ق���ادرًا  للنمو  قاباًل  متكاماًل  مشروعًا 

اجتياز مصاعب التشغيل األولية.

أهداف املركز
وأك��د م. راش��د احملمد أن أه��داف املركز 

تتمثل في اآلتي:
للشباب  خلق فرص عمل جديدة   –  1
الكويتي من خالل مساعدتهم على تأسيس 

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

العمل احلر.
ذات  – ت��ك��وي��ن ح��اض��ن��ة من��وذج��ي��ة   3

مجتمع  مع  وقوية  فعالة  اتصال  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  اس��ت��ش��ارات فنية  ت��ق��دمي   –  5
مل���ب���ادري امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة ف��ي مجال 

إعداد خطط العمل ودراسات اجلدوى.
البحث  م���ج���ال  ف���ي  امل��س��اه��م��ة   –  6
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  خريجي  وت��دري��ب  تهيئة   –  8
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  وكليات 

41

املبادرين وحتويلها  نقوم باستقبال أفكار 
إلى مشروع وليد ذي احتياجات خاصة
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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 
والعمل احلكومي مما يحقق معدالت منو 
باحلاضنة،  املشتركة  للمشروعات  عالية 
إلى  الوطني  االقتصاد  بعجلة  يدفع  ومب��ا 

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

اخلاصة.
الكويتية  العمالة  أع���داد  زي���ادة   –  10
مسؤولية  حتمل  على  والقادرة  املتخصصة 
الوافدة  العمالة  الس��ت��ب��دال  احل��ر  العمل 

بالعمالة الوطنية.
املثالية  البيئة  وتنمية  تطوير    –  11
تنموية  مشروعات  إلقامة  احلاضنة  داخ��ل 

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

التطبيقي والتدريب.

دور املركز في التنمية الوطنية
وعن دور املركز في التنمية الوطنية قال 
التنمية  في  املركز  دور  إن  احملمد  راش��د  م. 

الوطنية يتمثل في اآلتي:
عالية  من�����و  م�����ع�����دالت  حت���ق���ي���ق   –

للمشروعات املشتركة باحلاضنة.
وتوطني  ن��ق��ل  تسهيل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل   –

التكنولوجيا احلديثة واملتطورة   .
– دعم املشروعات التي حتقق الترابط 

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

الصناعات الصغيرة املتطورة.
واملشاريع  امل���ب���ادري���ن  مركز   وي��ش��م��ل 

إلى  و16   م���ش���روع   16 ع��ل��ى  ال��ص��غ��ي��رة 
يتمتعون  واآلن  تخرجوا  ق��د  مبادرًا ،   18
مسيرتهم  ل��ت��ك��م��ل��ة  خ��اص��ة  م��ش��اري��ع  ف���ي 

احلياتية.
املبادرين  م��ن  ك��ب��ي��رة  إم��ك��ان��ات  ول��دي��ن��ا 
التدريبية  ال�����دورات  ي��ق��دم��ون  وامل����ب����ادرات 
اخلاصة لفئات املجتمع كلها تفيد الشباب 

من اخلبرات املوجودة داخل املركز.
وفترة االحتضان للمشروع بحدود ثالث 
أس��س مشروعه  امل��ب��ادر  يكون  منها  س��ن��وات 
وقادر على استمراريته ما بعد ثالث سنوات 
في أماكن أخرى وقطاعات أكبر وأوسع، هذه 
املركز  ه��ذا  خريجي  م��ن  م��وج��ودة  االمثلة 
� ومستمرين في حياتهم  في قطاعات أكبر 

العملية .
العاملة  القوى  من  موجود  دعم  هناك 
فترة  أث��ن��اء  الطلبة  ه��ؤالء  لدعم  للهيكلة 

احتضانهم لهذا املكان .

42

والدعم  املكان  تشمل  متكاملة  خدماتية  حزمة  يوفر  املركز 
الفني والتسويقي واإلداري واالستشارات
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لدينا إمكانات كبيرة من املبادرين واملبادرات يقدمون الدورات 
التدريبية اخلاصة لفئات املجتمع كافة

م. شيخة جنديل: نستقبل المبادرين 
ونقدم لهم استشارات فنية 
ونساعدهم بدراسات الجدوى

مركز  ف��ي  امل��ش��روع��ات  وت��ط��وي��ر  تنمية  ق��س��م  م��ن 
املبادرين واملشاريع الصغيرة .

وتقدمي  ومقابلتهم  املبادرين  استقبال  القسم  وظيفة 
االستشارات الفنية للمبادرين ومساعدتهم في إعداد خطط 
العمل ودراسة اجلدوى، وإعداد التقارير الفنية عن املشاريع 
اآللي  النظام  على  واإلش��راف  املركز  في  لالنتساب  املقدمة 

للتسجيل في املركز ومتابعة املشاريع املتقدمة .

م . مها العباسي: نقدم الدعم 
التسويقي للمشاريع باإلضافة إلى 

إعداد المؤتمرات والمعارض

قسم املشروعات عبارة عن إشراف إداري وفني عن املشاريع 
املشاريع  أداء  الدورية عن  التقارير  وإعداد  املركز  املنتسبة في 
واإلداري��ة مع  الفنية  ال��دورات  تنظيم  إلى  باإلضافة  املنتسبة 
إشراف  إلى  باإلضافة  الهيئة،  داخل  واملعاهد  التدريب  مراكز 

على التدريب امليداني للطلبة.
املنتسبة  للمشاريع  التسويقي  الدعم  تقدمي  على  نقوم 
باإلضافة إلى إعداد املؤمترات واملعارض التوجيهية للمشاريع 

احملتضنة.
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أكد أن »الفرص الوظيفية«
هذا العام سيكون  أكبر من سابقه
وسيتم استيعاب جميع املشاركني

إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل هي إحدى اإلدارات التابعة لقطاع التخطيط والتنمية في الهيئة ، وهي اإلدارة املسؤولة 

ملعرفة ميزان العرض والطلب املتعلقة مبخرجات الهيئة ، وتزويد سوق العمل الوطني بقطاعيه احلكومي واألهلي باحتياجاته 

مثل  بالدولة  بالتوظيف  املعنية  واجلهات  الهيئة  بني  الوصل  حلقة  فهي   ، الهيئة  مخرجات  من  واملتخصصة  الفنية  العمالة  من 

ديوان اخلدمة املدنية ، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بالدولة خللق وتوفير فرص وظيفية لشريحة الشباب الكويتي ، لذا 

كان لنا هذا اللقاء مع مدير إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل الدكتور طالل املسعد ليحدثنا عن أهم رؤية اإلدارة ، وعالقتها 

بسوق العمل الكويتي ..
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رؤية اإلدارة
م��ت��اب��ع��ة  إدارة  رؤي�������ة  ه�����ي  م�����ا   <

اخلريجني وسوق العمل؟
- إن رؤية إدارة متابعة اخلريجني وسوق 
العامة  الهيئة  رؤي���ة  م��ن  مشتقة  ال��ع��م��ل 
للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي تتبنى 
ثم  وم��ن  العمل،  لسوق  وتعدهم  الشباب، 
الفرص  تهيئة  ب���اإلدارة  مهامنا  م��ن  ج��زء 
خالل  من  اخلريجني  للشباب  الوظيفية 
قطاعيها التطبيقي والتدريبي، لذا فنحن 
بإدارتنا نقوم بشكل عام بالتواصل مع سوق 
العمل العام واخلاص؛ ملعرفة احتياجاتهم، 
الكليات  مع  والتنسيق  املخاطبة  ثم  ومن 
وامل��ع��اه��د خل��ل��ق م��زي��د م��ن ف���رص العمل 

للشباب اخلريج.

آلية العمل
> ما هي آلية العمل باإلدارة؟

- تتكون اإلدارة من ثالثة أقسام منها 
وقسم  وال��ب��ح��وث،  باإلحصاء  خ��اص  قسم 
آخر يعمل على التواصل مع سوق العمل، 
باألعمال  خ����اص  ق��س��م  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
اإلداري�����ة وامل��خ��اط��ب��ات داخ���ل ال��ه��ي��ئ��ة من 
األدوار،  ه��ذه  وتقسيم  العمل  آل��ي��ة  خ��الل 
واجلهاز اإلحصائي يقوم بعمل اإلحصاءات 
والدراسات ملعرفة توجهات الطلبة املنتسبني 
استطالع  إلى  باإلضافة  واملعاهد  للكليات 
كما  املستقبلية،  واحتياجاته  العمل،  سوق 
أن هناك العديد من املخاطبات مع وزارات 
املدنية،  اخلدمة  ودي��وان  املختلفة،  الدولة 
الصناعات  واحت���اد  العامة  ال��ق��وى  وهيئة 
التواصل معرفة  الكويتية نحاول من هذا 

احتياجات سوق العمل املستقبلية.
ونحن باإلدارة نحرص على  التواصل 
مع أسواق العمل املعنية بتوظيف خريجي 

الهيئة منها املستشفيات، وشركات النفط، 
والبنوك، وغيرها من وزارات الدولة.

اهتمام بالقطاع اخلاص
تشجيع  ف��ي  اإلدارة  دور  ه��و  م��ا   <
بوظائف  لاللتحاق  الكويتي  الشباب 

القطاع اخلاص؟
بالقطاع  ج���دًا  نهتم  ب����اإلدارة  نحن   -
قلة  إلى  الرئيسي يرجع  والسبب  اخلاص، 
نسبة الكويتيني الضئيلة، والتي تكاد تبلغ 
ضعيفة  نسبة  ب��دوره��ا  تعتبر  وال��ت��ي   5%
الرغم  وع��ل��ى  احل��ك��وم��ي،  القطاع  مبقابل 
متدربون  فنيون  الهيئة  خريجي  أن  م��ن 
يقبلون  ن��راه��م  ال  أن��ن��ا  إال  متميز،  بشكل 
باألمان  رغبة منهم  القطاع اخلاص،  على 
احلكومي،  القطاع  يوفره  ال��ذي  الوظيفي 
ومن هنا فإننا نعمل على خلق تواصل مع 
القطاع اخلاص، ونحاول تذليل الصعوبات 
ال��ت��ي ق��د ت��واج��ه اخل���ري���ج، ون��وف��ر فرصًا 

تتناسب مع تطلعاته.

إجنازات حتققت
> ما هي أهم إجنازات اإلدارة؟

- من أهم إجن��ازات اإلدارة مؤخرًا هي 
مستوى  ع��ل��ى  دراس����ة  أك��ب��ر  تعتبر  دراس����ة 
وجدنا  أننا  هو  لها  دفعنا  وال��ذي   ، الهيئة 
آخر دراسة كانت عام2003، لذا نحتاج ملزيد 
من الدراسات التي تقوم على أرقام فنحن 
بأمس احلاجة ملزيد من الدارسات، وهدفت 
الدراسة للتعرف على اخلريجني منذ سنة 
2000 إلى سنة 2015، واستطعنا التوصل 
من  الهدف  وبالطبع  خريجًا ،   6345 إلى 
الدراسة التعرف على واقع اخلريجني بعد 
بكليات  مهارات  من  اكتسبوه  وما  التخرج، 
ومعاهد الهيئة، وهل هيأهم لسوق العمل؟ 

ومدى رضاهم على أدائهم اليومي، أخذت 
الدراسة الوقت الكافي لالنتهاء منها أي ما 
التحضير  خالل  من  تقريبًا  السنة  يقارب 

واإلعداد، وظهور النتائج .
كما أن طوال السنوات املاضية حرصنا 
على إبرام العديد من االتفاقيات املهمة مع 
املشتركة مع  االتفاقية  أهمها  العمل  سوق 
االتفاقية  هذه  الكويتية  الصناعات  احتاد 
الكويتية  الصناعات  احت��اد  ألن  لنا  مهمة 
يضم حتت مظلته 320 مصنعًا، وبالتالي 
هو بالنسبة لنا هدف رئيسي للتواصل مع 
باإلضافة  واحتياجاته،  الصناعي  القطاع 
إلى اتفاقية مع مجموعة املال التي بها 19 
ألف موظف وموظفة، وبالتالي يحتاجون  
االس���ت���ف���ادة م���ن م���ه���ارات خ��ري��ج��ي كلية 
الهيئة،  ومعاهد  التكنولوجية  ال��دراس��ات 
العديد من االتفاقيات  إبرام  ونحن بصدد 
لتسهيل أمور اخلريجني، وعقد املزيد من 

اللقاءات مع ديوان اخلدمة املدنية.
السنوات  خ����الل  ح��رص��ن��ا  أن���ن���ا  ك��م��ا 
املعارض  إق���ام���ة  ع��ل��ى  ال��ق��ل��ي��ل��ة  امل��اض��ي��ة 
على  نقبل  اآلن  فنحن  الطالبية  السنوية 
السنة الثالثة على املعرض الثالث للفرص 

بالقطاع  م��ه��ت��م��ون 
ع���دد  ألن  اخل�������اص 
الكويتيني به ضئيل 
 5% ي���ب���ل���غ  وي������ك������اد 

فقط

الشباب  تتبنى  التي  الهيئة  رؤي��ة  من  مشتقة  استراتيجيتنا 
وتؤهلهم للعمل
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أهم  الكثير  بشهادة  يعتبر  فهو  الوظيفية، 
ويلبي  ج��ه��ة،  م��ن  للطلبة  ي��وج��ه  م��ع��رض 

احتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

»الفرص الوظيفية«
> ح���دث���ن���ا ع����ن م���ع���رض ال���ف���رص 
نوفمبر  س��ي��ع��ق��د  ال�����ذي  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

املقبل؟ 
- معرض الفرص الوظيفية هذه السنة 
وسوف  املاضية،  السنة  م��ن  أكبر  سيكون  
تستوعب  أكبر  مساحة  توفير  على  نعمل 
عملية  على  وح��رص��ن��ا  امل��ش��ارك��ني،  جميع 
اخ��ت��ي��ار اجل��ه��ات امل��ش��ارك��ة ال��ت��ي تتناسب 
واملعاهد،  ب��ال��ك��ل��ي��ات  ال��ت��خ��ص��ص��ات  م���ع 
تتماشى مع  توفير مجاالت عمل  ونحاول 
منها  بالهيئة  ت���درس  ال��ت��ي  التخصصات 
البنوك،  املستشفيات،  العسكري،  القطاع 
امل��ص��ان��ع، اجلامعات  االت���ص���االت،  ش��رك��ات 
باإلضافة إلى اجلهات احلكومية، وما مييز 
ال��س��ح��وب��ات والهدايا  ال��ع��ام  امل��ع��رض ه��ذا 

للطلبة،  ال��رع��اة  قبل  من  املقدمة  القيمة 
على  الطلبة  لتشجيع  منا  محاولة  وذل��ك 
حضور املعرض واالستفادة منه، كما عملنا 
العام  املعرض من  إقامة  على مراعاة وقت 
الدراسي الذي يوشك على االنتهاء قريبًا.

التي  امل��ع��ارض  بعمل  نستمر  وس���وف 
الطلبة  من  ملزيد  الوظيفة  الفرص  توفر 
كما  أكبر،  بشكل  فيها  ونطور  اخلريجني، 
ن��س��ع��ى خل��ل��ق ب��رن��ام��ج ن��ت��واص��ل ف��ي��ه مع 
السلبيات  مل��ع��رف��ة  ال��ت��خ��رج  ب��ع��د  ال��ط��ال��ب 
خالل  لها  يتعرضون  ال��ت��ي  واإلي��ج��اب��ي��ات 

عملهم.

الرعاة والداعمني
والداعمني  ال��رع��اة  أه���م  ه��م  م��ن   <

للمعرض؟
- أهم الرعاة :

الراعي البالتيني:
شركة أوريدو لالتصاالت

الراعي الذهبي:

بنك الكويت الوطني
البنك األهلي الكويتي
بيت التمويل الكويتي
شركة زين لالتصاالت

بنك بوبيان
شفرولية الغامن

الكلية األسترالية في الكويت
مصنع الصانع للمنتجات الكيماوية

هوندا
الراعي الفضي:
البنك التجاري

)KPC( مؤسسة البترول الكويتية
إيكويت

العدساني/  خ��ال��د  ي��وس��ف  م��ؤس��س��ة 
مصنع األنابيب البالستيكية ولوازمها

شركة كي جي ال لوجستك
ديوان احملاسبة

قمنا بإعداد دراسة تعتبر هي األكبر على مستوى الهيئة  للتعرف 
على اخلريجني من 2000 إلى  2015 
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واحتياجات  واقع  على  للتعرف  وامليدانية  العلمية  الدراسات  بأهمية  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  من  إميانًا 
سوق العمل فقد قامت إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل بقطاع التخطيط والتنمية بقيادة د. طالل املسعد  بعمل دراسة 
ميدانية خلريجي الهيئة، وتعتبر من أكبر الدراسات امليدانية على عينة من خريجي الهيئة من االعوام 2000 وحتى 2015 حتت 

عنوان »خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بني الواقع الوظيفي واحتياجات سوق العمل«.

ح���������رص���������ن���������ا ع�����ل�����ى 
ال���ع���دي���د من  إب��������رام 
سوق  مع  االتفاقيات 
العمل أهمها مع احتاد 

الصناعات الكويتية

 »6345« من  تكونت عينة الدراسة 
قطاعات  ف��ي  م��س��ئ��ول   »2018« و  خ��ري��ج 
على  اإلج��اب��ة  خ��الل  من  املختلفة  العمل 
أداء  ل��ق��ي��اس  خصيصًا  ُأع����دا  اس��ت��ب��ي��ان��ان 
الكليات  مختلف  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ري��ج��ي 
واملعاهد على القيام باألعمال املناطة بهم 

في مقار أعمالهم.
الهدف من الدراسة هو التعرف على 
آراء خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة 
وال���دورات  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
اإلعداد  تأثير  ح��ول  اخل��اص��ة  التدريبية 
األكادميي واملهني للقيام باألعمال املناطة 
 -  2000 األع����وام  ف��ي  العمل  ل��س��وق  بهم 

،2015
اح���ت���وى اس��ت��ب��ي��ان ال����دراس����ة على 
عدد من البنود من أهمها: قدرة املوظفني 
للعمل،  االستعداد  الذاتي،  التطوير  على 
مطابقة التخصص للعمل الذي يقومون 
الوظيفي  ال���رض���ا  إل����ى  ب���االض���اف���ة  ب����ه، 

واالقتصادي للخريجني.
خ��ص��ل��ت ال����دراس����ة  إل����ى ع����دد من 

التوصيات من أهمها:
املؤسسات  ب��ني  امل��س��ت��م��ر  ال��ت��واص��ل   -
وسوق  والتدريبية  والتطبيقية  التعليمية 
املتاحة  ال��ع��م��ل  ف����رص  وم��ع��رف��ة  ال��ع��م��ل 
عمل  عن  الباحثني  بني  االلتقاء  وتسهيل 

واجلهات الطالبة.
التطبيقي  التعليم  ب��رام��ج  تطوير   -
وذلك  مستمر  بشكل  وال��ت��دري��ب  والعالي 
لتزويد سوق العمل بخريجني قادرين على 
التعامل مع التغيرات السريعة التي تطرأ 

على سوق العمل واحتياجاته املستمرة.
- تشجيع مزيد من الدراسات والبحوث 
والظواهر  املشكالت  تفسر  التي  امليدانية 

اخلاصة بقضايا ومتغيرات سوق العمل.
للتوجه  ومتكينهم  الطلبة  توعية   -
احلكومية  غير  العمل  س��وق  جهات  نحو 
واملشاريع الصغيرة واملتوسطة واالستفادة 

الدولة  توفرها  التي  التسهيالت  في  منها 
الصغيرة  للمشاريع  الوطني  والصندوق 
وح��اض��ن��ة ال��ش��وي��خ احل��رف��ي��ة وغ��ي��ره��ا من 

التسهيالت التي تقدمها الدولة.
ومسارات  في سياسات  النظر  إع��ادة   -
على  والعمل  واملتوسط  الثانوي  التعليم 
للعمل  الضرورية  املهارات  الطلبة  إكساب 
في  للعمل  وال��ت��دري��ب  واحل��رف��ي  التقني 

القطاع الصناعي واخلاص.



العدد الثاني -أكتوبر   2019

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

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

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

 ، املجتمع  بها  تخدم  عالية  معايير  و  أسس  على  مدربة  عمالة  توفر  مهمة  أقسام  عدة  – الشويخ  الصناعي  املعهد  يضم 
وأحد هذه األقسام هو قسم اللحام.

التكميلية  الصناعات  مجال  في  متيزوا  قد  نراهم  لذا  املعدنية  اإلنشاءات  بتقنيات  متخصص  اللحام  قسم  خريج  إن   
واحلديدية لإلنشاءات املعدنية مثل األبواب، الشبابيك املعدنية ، باإلضافة إلى هياكل األسطح وغيرها...لذا أردنا التعرف 
وأهم  القسم  جديد  عن  ليحدثنا  السالمني  يعقوب  املهندس  اللحام  قسم  رئيس  مع  لقاء  لنا  فكان  القسم  هذا  على  أكثر 

تطلعاته احلالية واملستقبلية ..
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م.السالمين : 
دورة »ميكانيكا منشأة نفطية«

تستقطب الطلبة لالنخراط بالقسم

أك���د أن هن���اك إقب���ااًل كبي���رًا عل���ى “اللح���ام” 
لتلبيته احتياجات سوق العمل
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العاملية  اللحام  مسابقة  في  مشاركتنا 
بروسيا جتربة مهمة تعرفنا فيها على 

جتارب الفرق املشاركة 

»اللحام«
> بداية عرفنا على قسم اللحام ؟

الفعالة  األقسام  أح��د  هو  اللحام  قسم   -
ب��امل��ع��ه��د ال��ص��ن��اع��ي – ال���ش���وي���خ، ف��ه��و قسم 
تخصصي يخرج كوادر فنية وطنية تعمل  في 
القطاع  س���واًء  ال��دول��ة  ف��ي  مختلفة  قطاعات 
العديد  طلبتنا  حقق  اخل���اص،  أو  احلكومي 
ببطوالت  اإلجن��ازات من خالل مشاركاته  من 
وأود  وعامليًا،  خليجًا  والفنية  املهنية  املهارات 
م��ن األقسام  ال��ل��ح��ام  ق��س��م  أن  إل���ى  أش��ي��ر  أن 
احليوية ضمن ستة أقسام تخصصية باملعهد، 
حلام  تخصص  هما   تخصصني  ي���درس  فهو 
التخرج  بعد  له  الوظيفي  واملسمى  متديدات 
بتكنولوجي  متخصص  مصنع  ميكانيكي 
واملسمى  إن��ش��اءات  حل��ام  وتخصص  ال��ل��ح��ام، 
إنشاءات  التخرج ميكانيكي  بعد  له  الوظيفي 

متخصص في تقنيات اإلنشاءات املعدنية.

أنواع اللحام
> ما هي أنواع حلام املعدن ؟

- اللحام هو عملية وصل يتم فيها وصل 
مادتني عادة ما تكون معدنيتني ببعض بشكل 
يعطي ص���الدة دائ��م��ة، وي��ت��م ذل��ك م��ن خالل 
رفع درج��ة احل��رارة والضغط، أو ب��دون ضغط 
للوصلة،  املطلوبة  امليتالورجية  احلالة  حسب 
التي تتم  العملية  اللحام بأنه  وميكن تعريف 
ع���ادة ب��واس��ط��ة ص��ه��ر امل��ع��دن ع��ن ط��ري��ق رفع 
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من  ت��دري��ب  هيئة  عضو   19 يضم  القسم 
حملة املاجستير والبكالوريوس والدبلوم 

درجة حرارة الوصلة، وميكن احلصول على 
احلرارة الالزمة لعملية الصهر باستخدام 
بواسطة  أو  الكهربائي،   القوس  أو  الغاز،  
ميكننا  كما  الكهربائي،  احل��ث  اس��ت��خ��دام 
يعتبر  فهو  البارد  اللحام  بواسطة  اللحام 
من أهم الطرق املستخدمة لوصل املعادن.

وأضيف أن هناك أنواعًا وطرقًا أخرى 
عن  يتم  الكهربائي  ال��ق��وس  منها  للحام 
الناجتة من تقوس كهربي  طريق احل��رارة 
بني القطب، واجلزء امللحوم وعادة ما تصل 
درجة احلرارة في هذا النوع من اللحام إلى 
الكافية  4000 درجة مئوية، وهي الدرجة 
الصهر  أو  اللحام  نقطة  في  املعدن  لصهر 
عند  يلتحم  سلك  من  اإلض��اف��ي  للمعدن 

تبريده مكونًا وصلة متينة.
وأما حلام الغاز هو أشهرها ففيه يتم 
وكذلك  امللحوظة،  األج��زاء  أط��راف  صهر 
نتيجة  ذل��ك  املكونة  أو  امل��ض��اف��ة،  املرسبة 
ت��ول��د ح����رارة ن��اجت��ة م��ن اح��ت��راق خليط 
غازي أي وقود غازي مناسب مع الهواء أو 
األوكسجني النقي، فتتم عملية اللحام بعد 
أن يتجمد املعدن املنصهر، ومن أهم الغازات 
املستخدمة في عملية اللحام األسيتيلني، 
الكيروسني،  الطبيعي،  الغاز  الهيدروجني، 

غاز االستصباح، غازات البنزين.

إقبال كبير
> هل هناك إقبال على القسم ؟

على  كبير  إقبال  بالواقع هناك  نعم   -
العمل  سوق  احتياجات  يلبي  ألنه  القسم 
الكويتي سواًء احلكومي أو اخلاص، يضم 
على  مقسمني  طالبًا   150 حاليًا  القسم 
حلام  تخصص  بني  ما  تدريبية  دفعات   7

إنشاءات، وحلام متديدات ومتهيدي.
> كم عدد أعضاء الهيئة التدريبية 

بالقسم ؟
تدريب  هيئة  عضو   19 يضم  القسم   -
من حملة املاجستير والبكالوريوس والدبلوم 

من ذوي الكفاءة واملهارة احلرفية.

إجنازات القسم

- ما هي إجنازات قسم اللحام ؟
من  العديد  لديه  القسم  لله  احلمد 
مسابقة  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه  منها  اإلجن�����ازات 
اللحام العاملية التي أقيمت بدولة روسيا، 
فهي جتربة مهمة للقسم حيث مت التعرف 
على جتارب الفرق املشاركة من اجلامعات 
الدولية، وأحدث أنواع اللحام املستخدمة 
بالعالم، كما مثل القسم الهيئة مبعرض 
 Maker Faire Kuwait الصناع العاملي
2019 »ميكرفير«، وتشرفنا مبرور مؤسس 
 Dale م��ع��رض ال��ص��ن��اع ال��ع��امل��ي ال��س��ي��د
به  شاركنا  ال��ذي  جلناح    Dougherty

في املعرض.
أن  أود  التي  القسم  إجن���ازات  أه��م  وم��ن 

ورشة  ف��ي  تدريبي  إن��ش��اء فصل  ه��و  أذك��ره��ا 
اللحام االفتراضي مع تزويد الفصل بشاشتي 
للمتدربني،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ل��ع��رض 
وإدخال اللحام االفتراضي في منهج اللحام 

للفصل التدريبي الثاني والثالث.

صعوبات وحتديات
تواجه  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  ه���ي  م���ا   <

القسم؟
- هناك حتديات كثيرة للقسم فنحن 
ل��ن��ك��ون مب��ص��اف األقسام  دائ���م���ًا  ن��س��ع��ى 
والتخصصات العاملية، ونعمل بجد لالرتقاء 
مبهنة وحرفة اللحام، ال أستطيع أن أنكر 
أن هناك بعض املعوقات التي تواجهنا في 
القسم منها ضيق املساحة املتوفرة للورش 
مع األعداد املتزايدة للطلبة في كل فصل 
دراسي، والتخصصات اجلديدة املطروحة 
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ميتلكون  خريجونا 
أع����ل����ى م���س���ت���وي���ات 
ال����ك����ف����اءة وامل����ه����ارة 
وي������ع������م������ل������ون ف���ي 
قطاعات  مختلف 

الدولة 

استحداث  سيتم  أن��ه  خاصة  القسم،  في 
أن��ه مت  العلم  مع  امل��ع��ادن،  وتآكل  تفتيش 
امل����واد، ومراسلة  ت��وص��ي��ف  م��ن  االن��ت��ه��اء 
مدير الدورات لالجتماع مع سوق العمل؛ 
ليتم اعتماد املناهج وإعداد الطلبة، ومن 
ثم البدء بالبرنامج لتوفير املكان املناسب 
عدم  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  املختبر،  و  ل��ل��ورش��ة 
توفير امليزانية الكافية للدورات التدريبية 
جهات  قبل  م��ن  تقدم  التي  التخصصية 
عاملية متخصصة في مجال اللحام، وأود 
التدريب  ب��ات  احلالي  بوقتنا  أن  أب��ني  أن 
ألي  رئيسيًا  مدخاًل  الوظيفي  والتطوير 
امل��ؤس��س��ات على  ل��ه  جن���اح ومت��ي��ز تسعى 
خططها  يدعم  فهو  أنشطتها،  اخ��ت��الف 
العاملني  تكسب  لتطبيق خطوات عملية 
العمل  متطلبات  حتاكي  ومهارات  ق��درات 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  واملستقبلية،  احلالية 
نأمل إنشاء مركز املهارات الفنية بالقسم 

لتولي عملية تنظيم األنشطة و املسابقات 
احمللية والدولية.

ميكانيكا منشأة نفطية
منشأة  ميكانيكا  دورة  عن  حدثنا   <

نفطية ؟
مدتها  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اس��ت��ح��داث  مت   -
نفطية  منشأة  ميكانيكا  وهي  شهور،  تسعة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة نفط ال��ك��وي��ت، وذلك 
ك���ان ن��ت��اج��ًا ل��ل��ت��ع��اون م��ا ب��ني ش��رك��ة نفط 
التطبيقي  العامة للتعليم  الكويت، والهيئة 
خريجي  يستقطب  وال��ب��رن��ام��ج  وال��ت��دري��ب، 
الثانوية العامة، ويعمل على تطوير العمالة 
النفط  شركة   مقاولي  ع��ق��ود  ف��ي  احلالية 
على  مقسمني  طالب   100 قبول  مت  حيث 
م��ن بعد  أول سنة  ف��ي  دراس��ي��ة  ث��الث شعب 
 – الصناعي  املعهد  في  البرنامج  هذا  طرح 

الشويخ.

سوق العمل
> م��ا م��ج��االت ع��م��ل ال��ط��ل��ب��ة بعد 
بسوق  عالقتكم  هي  وكيف  ؟  التخرج 

العمل ؟
مساعد  ي���خ���رج  ال���ل���ح���ام  ق��س��م  إن   -
ف��ن��ي حل����ام ع��ل��ى ال���درج���ة ال���س���ادس���ة مع 
ثالث ع��الوات، وذل��ك حسب قوانني ديوان 
خريجينا  أن  أؤك�����د  أن  وأود  اخل����دم����ة، 
املهارة  و  الكفاءة  أعلى مستويات  ميتلكون 
ويعملون في مختلف قطاعات الدولة أهما 
باإلضافة  البترول  وشركات  النفط،  وزارة 
الكويتي،كما  باجليش  ال��دف��اع  وزارة  إل��ى 
ت��ق��دم م��ن قبل شركات  أن ه��ن��اك ع��روض��ًا 
املقاوالت العمالقة التي تطلب التعاقد مع 
التخرج مبزايا  طلبتنا للعمل لديهم بعد 

ورواتب مغرية.
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من  ك����������ًّاّ  أن  م������ن  ال������رغ������م  ع����ل����ى 
م��اك��س��وي��ل وأي��ن��ش��ت��اي��ن ق��د أح��دث��ا ث���ورةًّ 
من  ك���ٍلاّ  ف��ي  بنظريتيهما  ال��ف��ي��زي��اء  ف��ي 
العامة  وال��ن��س��ب��ي��ة  الكهرومغناطيسية 
فيزياء  وك��م��ا  ل��ك��ن��ه��م��ا  ال��ت��رت��ي��ب،  ع��ل��ى 
فهما  تقليديتني؛  نظريتني  كانتا  نيوتن، 
تاريٌخ وحيد.  للكون فيهما  منوذجان كان 
فعلى املستويات دون  الذرية ال تتفق هذه 
ا عن ذلك  النظريات مع املشاهدات، وعوضًّ
علينا استخدام النظريات الكمومية التي 
مي��ك��ن ل��ل��ك��ون م���ن خ���ل��ه��ا ام���ت����ك أي 
وسعته  زخمه  منها  لكل  محتمل،  تاريخ 

االحتمالية.

النظرات الكالسيكية
التي  العملية  ل��ل��ح��س��اب��ات  بالنسبة 
تتضمن العالم اليومي، ميكننا االستمرار 
الك�سيكية،  ال���ن���ظ���ري���ات  ب���اس���ت���خ���دام 
ال���ذرات  س��ل��وك  فهم  ف��ي  رغبنا  إن  لكننا 
من  ا  كموميًّ ا  إص����دارًّ نحتاج  واجل��زي��ئ��ات 
الكهرومغناطيسية،  في  ماكسويل  نظرية 
امل��ب��ك��ر، ح��ني كانت  ال��ك��ون  أردن���ا فهم  وإن 
م���ادة ال��ك��ون وط��اق��ت��ه م��ح��ص��ورة ف��ي حيز 
إصدار  على  احلصول  علينا  ا،  ج��دًّ صغير 
كمومي من نظرية أينشتاين في النسبية 
هذه  م��ث��ل  إل���ى  ب��ح��اج��ة  العامة،  ونحن 
إلى  نسعى  ا  كناّ إن  ألننا  ا  أيضًّ النظريات 

هذا  ي��ك��ون  فلن  للطبيعة،  ج��وه��ري  ف��ه��ٍم 
القوانني  بعض  ك��ان��ت  إن  ا  متسقًّ الفهم 
علينا  ل��ذا  كمومية.  واألخ���رى  ك�سيكية 
العثور على إصدارات كمومية لكل قوانني 
النظريات  ه���ذه  م��ث��ل  ُت��دع��ى  ال��ط��ب��ي��ع��ة. 

بنظريات احلقل الكمومي.

قوى الطبيعة األربع
ميكن أن نقسم القوى املعروفة في 

الطبيعة إلى أربع:

• اجلاذبية: إنها أضعف القوى األربعة 
وتؤثر  كبير  مجال  على  متتد  ق��وة  لكنها 
على ك��ل ش��يء ف��ي ال��ك��ون ب��ق��وى جتاذب. 
الكبيرة  بالنسبة لألجسام  أنه  ذلك  يعني 
ال��ت��ث��اق��ل��ي��ة وميكنها  ال��ق��وى  ك��ل  جت��ت��م��ع 

التفوق على القوى األخرى.
ا  أيضًّ ��ه��ا  إناّ ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي��س��ي��ة:   •
بكثير  أق������وى  وه�����ي  ال����ن����ط����اق،  واس����ع����ة 
م���ن اجل���اذب���ي���ة، ل��ك��ن��ه��ا ت��ؤث��ر ف��ق��ط على 
��ا، وهي  اّ اجل��س��ي��م��ات امل��ش��ح��ون��ة ك��ه��رب��ائ��يًّ
الشحنة،  متماثلة  األجسام  بني  تنافرية 
هي  املتعاكسة.  الشحنات  ب��ني  وجتاذبية 
مستوى  ع��ل��ى  ��ا  ب��ع��ضًّ بعضها  تلغي  ق���وى 
على  املهيمنة  ها  لكناّ ال��ك��ب��ي��رة،  األج��س��ام 
مستوى الذرات واجلزيئات، وهي املسؤولة 

عن كامل الكيمياء والبيولوجيا.

• القوى النووية الضعيفة: إنها تسبب 
ا في  ا أساسيًّاّ النشاط اإلشعاعي وتلعب دورًّ
تشكيل العناصر في النجوم والكون املبكر. 
القوى في حياتنا  ولكننا ال نصادف هذه 

اليومية.
القوة  وهي  القوية:  النووية  القوى   •
والنترونات  البروتونات  على  تبقي  التي 
النواة. كما تبقي على ترابط  ا داخل  سويًّاّ
أمٌر  وذلك  والنترونات نفسها،  البروتونات 
البروتونات  من  ك���ًّاّ  أن  إذ  األهمية،  بالغ 
أصغر  جسيمات  م��ن  مؤلفة  وال��ن��ت��رون��ات 
وهي الكواركات. القوى النووية القوية هي 
والطاقة  بالنسبة للشمس  الطاقة  مصدر 
ال��ن��ووي��ة. ك��م��ا أن��ه��ا وك��م��ا ال��ق��وة النووية 
الضعيفة، ليست على متاٍس مباشر معنا.

النظرية الكمومية
كانت أول القوى التي ُأنتج لها إصداٌر 

كمومي هي الكهومغناطيسية.
للحقل  الكمومية  النظرية  وُتسمى 
ميكا  ينا د و لكهر با طيسي  مغنا و لكهر ا
 Quantumال������������������������ك������������������������م������������������������وم
وقد   ، Electrodynamics  QED
أربعينيات  فاينمان في  طورها ريتشارد 
ال��ق��رن امل��اض��ي إل���ى ج��ان��ب آخ��ري��ن، وقد 
��ا ل��ك��ل ن��ظ��ري��ات احلقل  أص��ب��ح��ت من��وذجًّ

الكمومي.
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حقول القوى
للنظريات  ����ا  وف����قًّ أس���ل���ف���ن���ا،  وك���م���ا 
بواسطة  ال���ق���وى  ت��ن��ت��ق��ل  ال��ك���س��ي��ك��ي��ة 
احلقول، لكن في نظريات احلقل الكمومي 
جسيمات  من  مؤلفة  القوى  حقول  ُتعد 
وهي  ُتدعى البوزونات،  مختلفة  ابتدائية 
اجلسيمات احلاملة للطاقة، وتنتقل جيئةًّ 
ا بني جسيمات املادة حاملةًّ القوى.  وذهابًّ

وُتدعى جسيمات املادة بالفيرميونات.
تعد اإللكترونات والكواركات أمثلةًّ عن 
مثاٌل  فهي  الفوتونات  ��ا  أماّ الفيرميونات، 
عن البوزونات، والبوزونات هي التي تنقل 

الطاقة الكهرومغناطيسية.

QED توقعات

ي����ح����دث ه����و أن ج���س���ي���م م����ادي  م����ا 
ا، أو جسيم طاقة،  كاإللكترون يصدر بوزونًّ
ارت��داد له كارتداد املدفع  ومن ثم يحصل 
جسيم  يصطدم  القذيفة،   إط����ق  بعد 
الطاقة بعد ذلك بجسيم مادي آخر ويتم 

ا حركة اجلسم. امتصاصه، مغيرًّ
ا ل� QED كل التفاع�ت احلاصلة  وفقًّ
بني اجلسيمات املشحونة، وهي اجلسيمات 
الكهرومغناطيسية-  بالقوة  تتأثر  التي 

توصف بعبارات تبادل الفوتونات.
وُوجد   QED توقعات  اخُتبرت  لقد 
أنها تتطابق مع النتائج التجريبية بدقة 
الرياضية  احلسابات  إجن��از  لكن  عالية. 
املطلوبة باستخدام QED ميكن أن يكون 
تضيف  حني  أنك  املشكلة  وتكمن  ا،  صعبًّ
تبادل اجلسيمات  السابق من  إلى اإلطار 
ال��ك��م��وم��ي��ة، وال��ت��ي تتضمن  امل��ق��ت��ض��ي��ات 
فيها  يحدث  أن  ميكن  التي  التواريخ  كل 
التي  املمكنة  ال��ط��رق  ك��ل  أي  ال��ت��ف��اع��ل- 
اجلسيمات-  تبادل  فيها  يحدث  أن  ميكن 

تصبح الرياضيات معقدة.



التي  والصعوبات  المشكالت  أكبر   م��ن 
من الممكن أن تواجه أبناءنا وبناتنا األعزاء 
هي  الهيئة،  ومعاهد  كليات  وطالبات  طالب 
فيمر  أولوياتهم،  وترتيب  وقتهم  إدارة  كيفية 
الواجبات،  وت��ت��راك��م  اس��ت��ث��م��ار،  دون  ال��وق��ت 
التحصيل،  وي��ق��ل  اإلرادة  تضعف  وع��ن��ده��ا 
المتسارع،  ال��وق��ت  بقطار  اللحاق  ويصعب 
بال  االخ��ت��ب��ارات  موسم  أم��ام  أنفسنا  ونجد 
استعدادات مناسبة، أو تخطيط أمثل فتكون 
المستوى  دون  أو  للبعض  مؤلمة  النتائج 

للبعض اآلخر.
ال��دراس��ي يحتاج وقت  ال��ع��ام  ب��داي��ة  ف��ي 
االستغالل،  وحسن  التوازن،  لبعض  الطالب 
ال��ب��ع��ض وض���ع ج���دول معين  ورب��م��ا يفضل 
بينما  الدراسية،  المواد  ومراجعة  للدراسة 
يرى اآلخرون أن وضع جدول بحد ذاته يمثل 
االلتزام  يتم  لم  إذا  خاصة  للوقت،  مضيعة 
ب��ه أو ك��ان االل��ت��زام ب��ه ضعيفا، واأله���م من 
وال نجعل  الوقت،  ننظم  أن  ذاك هو  أو  ه��ذا 
على  مذاكرتها  وقت  في  تطغى  بعينها  م��اّدة 
أنها  أو  نحبها،  أننا  إما  بحّجة  المواد،  بقّية 
صعبة تحتاج لوقت أطول أو ألّي سبب آخر، 

على  حصل  إن  كثيرًا  يستفيد  لن  فالطالب 
مقابل  في  بعينها،  م��اّدة  في  الدرجات  أعلى 
أو الضعف في م��اّدة أخ��رى!. ولتكن  التعثر  
أن نضعها  ال��ت��ي يجب  األس��اس��ي��ة  ال��ق��اع��دة 
نصب أعيننا دائمًا هي أال نؤجل عمل اليوم 
أّواًل  وواجباتنا  دروس��ن��ا  نستذكر  وان  للغد، 
المحاضرات  وأن نحرص على حضور  بأّول، 
والدروس العملية، مع مراجعة أهم النقاط 

بها،  وتسجيلها فور االنتهاء منها.
ك��م��ا ن��ن��ص��ح أب���ن���اءن���ا وب��ن��ات��ن��ا األع�����زاء 
الطالبية  األنشطة  مختلف  في  بالمشاركة 
ال��ري��اض��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة التي 
قد  وال��ت��ي  تنظيمها،  على  الهيئة  ت��ح��رص 
يعزف البعض عن المشاركة بها بدعوى أنها 
تهدر وقت الطالب، فعلى العكس تمامًا نجد 
أن مثل هذه األنشطة والفعاليات تعمل على 
هممهم  وتستنهض  الطلبة،  نشاط  تجديد 

وتدفعهم للتفوق الدراسي.
نكون  ألن  بحاجة  إننا  القول،  وُخالصة 
بطريقة  وقتنا  بتوزيع  نقوم  وأن  متوازنين 
في  م��رادن��ا  ن��ن��ال  ح��ّت��ى  وصحيحة  مناسبة 

ق. النجاح والتفُوّ

 فن إدارة الوقت

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير
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