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هدف  جودته  من  والتحسني  التعليم  مخرجات  تنمية 
هو  كما   ، احلبيبة  دولتنا  أجهزة  جميع  إليه  تسعى  أساسي 
بالسياسات  االرتقاء  أجل  العالم من  دول  في معظم  احلال 
التعليمية احلالية، والوصول بها إلى مراحل متقدمة تواكب 
الرئيس  فالتحدي  املتقدم،  العالم  دول  في  نظيراتها  فيها 
للنظم التعليمية املعاصرة ال يتمثل فقط في تقدمي التعليم، 

ولكن التأكد من أن التعليم املقدم يتسم بجودة عالية.
واألكادمييات  املؤسسات  توجه  يأتي  ذلك  من  وانطالقا 
التنافسية  ظل  في  خاصة   - العالم  في  واملهنية  التعليمية 
وفتح احلدود بني الدول والولوج إلى عصر الفضاء املفتوح - 
نحو األخذ بنظام اجلودة واالعتماد، وتأسيس آليات لضمان 
جودة البرامج األكادميية والتربوية، وتطوير نظم وإجراءات 
ويتماشى   ، العاملية  التوجهات  يساير  مبا  اجلودة  ومعايير 
وظروف كل مجتمع، في محاولة لتقييم املمارسات التعليمية 
وتطويرها بحيث تتسع عملية التقييم لتشمل التقييم على 
اجلامعات  من  الذاتي  والتقييم  والوطني،  احمللي  املستوى 
والكليات نفسها، والتقييم اخلارجي من اجلهات أو اللجان 
األكادميية املماثلة واملتخصصة، إضافة إلى التقارير الدورية 
أدائها  عن  األكادميية  واملؤسسات  الكليات  تنشرها  التي 

لوظائفها التعليمية والبحثية واملجتمعية.
وقد خطت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
العزم  من  ولديها   ، االجتاه  بهذا  وكبيرة  جادة  خطوات 
األهداف  لتحقيق  عليها  القائمني  يكفي  ما  واإلصرار 
قدم  على  الوقوف  إلى  محليًا  احلدود  لتجاوز  والطموحات 
املساواة ، بل والتنافسية مع املؤسسات املناظرة إقليميًا وعامليًا 
إذ تعمل الهيئة جاهدة عبر التعاون مع أكبر املؤسسات العاملية 
واألكادميي  املؤسسي  االعتماد  على  للحصول  واملتخصصة 
وضمان ضبط اجلودة في جميع  قطاعاتها املختلفة وكلياتها 

ومعاهدها وصواًل خلدمات عالية اجلودة ترضي احتياجاتها 
وحتقق اجلودة ملنتسبيها ، ولكافة املتعاملني معها، ونتيجة 
لهذه اجلهود حصلت كلية الدراسات التكنولوجية أخيرًا على 
االعتماد األكادميي لعشرة برامج تقدمها كما حصلت أربعة 
معاهد تدريبية على االعتماد املهني واملؤسسي من أكادميية 

باريس.
الهيئة  تشهده  الذي  الكبير،  والتنوع  املتزايد  اإلقبال 
ومعاهدها  بكلياتها  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
يتطلب  الراهن،  الوقت  في  اخلاصة  التدريبية  ودوراتها 
، واالستعداد اجلاد  التعليمية بها  الفرص  املزيد من  إتاحة 
في  باملشاركة  الراغبني  الوطن  أبناء  من  املزيد  الستقبال 
بسواعدهم،  التنمية  عجلة  ودفع   ، البالد  وشأن  بناء  إعالء 
خاصة مع توجه الدولة وحكومتها الرشيدة للمضي قدمًا في 
التطبيق اجلاد لسياسة اإلحالل وتوفير الفرص الوظيفية 
املؤسسات  إلى  لالنضمام  واملؤهلني  املدربني  الوطن  ألبناء 
ورعايتهم  احتضانهم  أو  بالبالد  واالقتصادية  الصناعية 
للبدء مبشروعاتهم الصغيرة واملتوسطة، إال أن ذلك ال يعنى 
وجودته  التعليم  بنوعية  التضحية  األحوال  من  حال  بأي 
بإحداث خلل في مستوى كفاءته الداخلية واخلارجية، وهو 
نتبني  مستمرة  تقوميية  وقفات  نقف  أن  ضرورة  يتطلب  ما 
من خاللها مستوى األداء مقارنة بالنظم واملؤسسات املناظرة 

في العالم.
العلمي  التطور  ملواكبة  املتسارعة  الهيئة  خطوات 
محليًا  اإلجناز  حدود  جتاوز  وأحالم  العاملي  والتكنولوجي 
مزيدًا  وتتطلب  األفق  في  وتلوح  تبدو  العاملية  إلى  وإقليميًا 
من البذل والعطاء ، وتوحيد الصفوف واجلهود من أبنائها 
رقعته  وزيادة  النجاح  مكتسبات  على  للحفاظ  املخلصني 

واملضي قدمًا نحو منصات التتويج واالرتقاء.

صناع املستقبل

»التطبيقي« .. ومعايير الجودة العالمية
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حتركات مناديب
و�???ي ك??ل??ي??ة ال??ت??رب??ي??ة ا_�??ا�??ي??ة - بن5¨ 
ب???دت ا_�????وا¡ اôن??ت??�??اب??ي??ة ع??ل??v أو�??ه??ا �ي 
التصويX¨ وشهدت %ركات قوية ب5 مناديب 
 vعل و�ثهم   ¨sا*ست�دي ô�تقبا‰  القواzم 
 sع الطلبة  أ�لب  لعeو·   Èأد ما   ¨Xالتصوي
'ان  أمام  والتوا�د  الصبا�ية¨  ا;ا}رات 
اôنت�ابات  'نة  رzيسة   Xوقال  ÆXالتصوي
 oنادي� �ت`   -ò  ¨lالصان هند  الكلية¨  �ي 
 Xل�  Yي� �??ب??ا�??ا¨  التا�عة  �??ي   Ÿق??ت??راôا
�Eهر  ولم   ¨qاكA*ا  sم اôنت�ابية  العLلية 
وقد   ¨Xالتصوي �??و‰   qعراقي أو  شواzب   Íأ
 300  Ÿق??ت??راôا بداية  �ي  ا*صو�5  ع??دد   mبل
 nي�ال  Íc??ال òالطالب  أن  �البå¨  مCيHة 
القوان5 بعد أو قبq التصويX �وا¡ بالنعرات 
 tصويت� ��ب  يتم  القبلية  أو  الطاHzية 
و�???o الالz�ة  ال??ق??ان??ون??ي  وا�???�???ا– اإل�?????را¡ 

 ÆåÁد{
وك??ان??X ا_�????وا¡ أك??ث??ر �??L??ا�??اÎ �??ي كلية 
 XلLع Y??ب???ن???ات¨ �??ي ال??ت??رب??ي??ة ا_�??ا�??ي??ة - 
وا*Aروبات  ا*??Qك??وôت   lو“ي�  vعل الطالبات 
 Xالتصوي  vعل  sهeيH�لت الطالبات   vعل
وا*AاركةÆ وأو}�X رzيسة 'نة اôنت�ابات 
الال�ي  الطالبات  ع??دد  أن  الCHالة¨  �??ال??د… 
ألn �البة¨   14 يقار«   Xالتصوي  sله  o�ي
 Yي� ¨ Îنسبة اإلقبا‰ عالية �داò أن vير… إلAم
�وا�دت ا'LوŸ الطالبية منc الصباÕ الباكر 
 sم Íإدار *قر اôقتراŸ الE� Ícي بتنEيم 
قبq إدار… الكلية¨ ولم نوا�t أÍ �عوبة لوعي 
 - Ícال  Xالتصوي بعLليات  التام  الطالبات 
ا_�وات  عدد  �ا‚   Yي� الطالبية¨  بالهوية 
 qقب s600 �وت م vي �اعات النهار ا_ول�

 Æåالطالبات

شيالت و&معات
و�AابهX أ�وا¡ كلية الدرا�ات الت�ارية 
�سيدت   Y??ي??� ال???ك???ل???ي???ات¨  ب??ب??اق??ي  ب???ن???5¨   -

ا*Aهد بقو…¨  والAيالت  الطالبية  الت�Lعات 
وك??ان وا}??�??ا �??وا�??د ع??دد كبير م??s عاملي 
òا*ستقبq الطالبيå¨ ولعq السبب �ي –لp أن 
 vثرا علRيعتبر م�وريا وم Íندو‚ الت�ار�

Æنت�اباتôا Zzنتا

إ�بال جيد
الكلية  �??ي   Ÿق??ت??راôنة ا' f??ي??zر وق???ا‰ 
الطلبة   sم �يد  òاإلق??ب??ا‰  إن   vالي�ي علي 
الC� Ícروا بدورهم لدعم و�eكية قواLzهم 

ا*تنا�سة علv مقاعد الهيئة اإلدارية¨ كLا أن 
�ي   Xالتصوي لهم   o�ي  sيcال الطلبة  عدد 
ا_�وات  وع??دد  �الب¨   2000 يHو‚  الكلية 
بلm لGاية الساعة 12 �هرا 300 �وت¨ وهcا 
بالعLلية  ا*??A??ارك??ة  �??ي  �يدا  م??Rش??را  يعتبر 

Æåنت�ابيةôا
الت�ارية  ال??درا�??ات  كلية  �عيد   vوعل
 Õي �???اع???ات الصبا???� ك????ان اإلق???ب???ا‰  ب???ن???ات¨ 
ا_ولv متو�طا إلv �يد¨ أمام مقار الل�ان 
اôن??ت??�??اب??ي??ة¨ وق???ال???X رz??ي??س??ة م??ك??ت??ب شRون 

»المستقلة« تظفر باتحاد طلبة 
»التطبيقي« بـ 6262 صوتاً في 

عرس ديمقراطي مميز

5

فيما عدا »املستقلة« و»املستقبل الطالبي« كاÊ حضور القواzم 
 Îجدا Îخجوال Èاألخر

بعد غيا« عام واحد  وفي أجواء تنافسية را�ية

لطلبة  العام  االحت??اد  بانتخابات  املستقلة  القاzمة  ف??ازت 
و�فرت  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ومتدربي 
 Êأ استطاعت  إ–  املقبل¨  الدراسي  العام  خالل  االحت??اد  بقيادة 
حتEى بثقة 6262 طالباÎ وطالبة¨ مقابل 5452 صوتا ملنافستها 
املتبقية¨   Àالثال القواzم  حضور   Êكا فيما  الطالبي¨  املستقبل 
املستقلة¨   l??و&??م اإلس??الم??ي??ة¨  وال??وح??دة  ال??ط??الب??ي  التحالف 
خجوال جدا¨ لم تستطl أ�واها¨ وهي الوحدة اإلسالمية¨ نيل 

أكثر من 77 صوتا.
 jوس  ¨ Îواحتفاليا  Îحافال الهيئة  ومعاهد  كليات  ي??وم   Êوك??ا
البنات  كليات  بدت  فيما  بواباتها¨   lجمي أحا◊  أمني  تشديد 
ف??ي ال??ش??وي??خ أك??ث??ر ه????دوءا¨ وع??زوف??ا ع??ن ال??ت??B??وي??ت م??ن كليات 
املRيدة  الطالبية  بالهتافات  كلياتهم  ضجت  الذين  الشبا«¨ 

للقواzم¨ والشيالت واألغاني القبلية.
ولفت في املشهد االنتخابي احلضور األمني املكثف لرجال 
وزارة الداخلية¨ بSشرا· وحضور مدير أمن محافEة الفروانية 
بناء  »الداخلية«  إسناد  طلب  جاء   Yحي العنزي¨  صال`  اللواء 
على طلب اإلدارة العليا في الهيئة¨ لتنEيم عملية االنتخابات 

وتQمينها. 
 Îشديدا Îم ال??ط??الب??ي??ة ت??ن??اف??س??ا??zوش??ه??د اال�???ت???راع ب??ني ال??ق??وا
تزينت   Yحي الطالبي«¨  و«املستقبل  »املستقلة«  �اzمتي  بني 
بالفتات   Êاللجا مل??داخ??ل   Îوص???وال بالكليات  احمليطة  ال??ش??وارع 
القواzم¨ والتي حملت شعارات مختلفة¨ حيY كاÊ شعار �اzمة 
املستقبل الطالبي »نحن للتاريخ فخر«¨ بينما اختارت القاzمة 

املستقلة شعار »مجدنا شمf ستشر‚«.

البحث العلمي في 
العالم العربي بين الواقع 
والتحديات
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»المستقلة« تظفر باتحاد طلبة 
»التطبيقي« بـ 6262 صوتًا في 

عرس ديمقراطي مميز

بعد غياب عام واحد  وفي أجواء تنافسية راقية

لطلبة  العام  االحت��اد  بانتخابات  املستقلة  القائمة  ف��ازت 
وظفرت  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ومتدربي 
أن  استطاعت  إذ  املقبل،  الدراسي  العام  خالل  االحت��اد  بقيادة 
حتظى بثقة 6262 طالبًا وطالبة، مقابل 5452 صوتا ملنافستها 
املتبقية،  الثالث  القوائم  حضور  كان  فيما  الطالبي،  املستقبل 
املستقلة،  وجت��م��ع  اإلس��الم��ي��ة،  وال��وح��دة  ال��ط��الب��ي  التحالف 
خجوال جدا، لم تستطع أقواها، وهي الوحدة اإلسالمية، نيل 

أكثر من 77 صوتا.
وسط  واحتفاليًا،  حافاًل  الهيئة  ومعاهد  كليات  ي��وم  وك��ان 
البنات  كليات  بدت  فيما  بواباتها،  جميع  أحاط  أمني  تشديد 
ف��ي ال��ش��وي��خ أك��ث��ر ه����دوءا، وع��زوف��ا ع��ن ال��ت��ص��وي��ت م��ن كليات 
املؤيدة  الطالبية  بالهتافات  كلياتهم  ضجت  الذين  الشباب، 

للقوائم، والشيالت واألغاني القبلية.
ولفت في املشهد االنتخابي احلضور األمني املكثف لرجال 
وزارة الداخلية، بإشراف وحضور مدير أمن محافظة الفروانية 
بناء  »الداخلية«  إسناد  طلب  جاء  حيث  العنزي،  صالح  اللواء 
على طلب اإلدارة العليا في الهيئة، لتنظيم عملية االنتخابات 

وتأمينها. 
وش��ه��د االق���ت���راع ب��ن ال��ق��وائ��م ال��ط��الب��ي��ة ت��ن��اف��س��ًا شديدًا 
تزينت  حيث  الطالبي«،  و«املستقبل  »املستقلة«  قائمتي  بن 
بالفتات  اللجان  مل��داخ��ل  وص���واًل  بالكليات  احمليطة  ال��ش��وارع 
القوائم، والتي حملت شعارات مختلفة، حيث كان شعار قائمة 
املستقبل الطالبي »نحن للتاريخ فخر«، بينما اختارت القائمة 

املستقلة شعار »مجدنا شمس ستشرق«.
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حتركات مناديب
وف���ي ك��ل��ي��ة ال��ت��رب��ي��ة األس��اس��ي��ة - بنني، 
ب���دت األج����واء االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى أوج��ه��ا في 
التصويت، وشهدت حتركات قوية بني مناديب 
على  وحثهم  املستجدين،  الستقبال  القوائم 
عن  الطلبة  أغلب  لعزوف  أدى  ما  التصويت، 
جلان  أمام  والتواجد  الصباحية،  احملاضرات 
االنتخابات  جلنة  رئيسة  وقالت  التصويت. 
صناديق  فتح  »مت  الصانع،  هند  الكلية،  في 
خلت  حيث  ص��ب��اح��ا،  التاسعة  ف��ي  االق��ت��راع 
تظهر  ولم  املشاكل،  من  االنتخابية  العملية 
وقد  التصويت،  ح��ول  عراقيل  أو  شوائب  أي 
 300 االق��ت��راع  بداية  في  املصوتني  ع��دد  بلغ 
يخالف  ال��ذي  »الطالب  أن  طالب«،  مضيفة 
القوانني بعد أو قبل التصويت سواء بالنعرات 
تصويته  سحب  يتم  القبلية  أو  الطائفية 
وف���ق الالئحة  ال��ق��ان��ون��ي  وات���خ���اذ اإلج�����راء 

ضده«. 
وك��ان��ت األج����واء أك��ث��ر ح��م��اس��ًا ف��ي كلية 
ب���ن���ات، ح��ي��ث عملت  ال��ت��رب��ي��ة األس��اس��ي��ة - 
واملشروبات  امل��أك��والت  توزيع  على  الطالبات 
التصويت  على  لتحفيزهن  الطالبات  على 
واملشاركة. وأوضحت رئيسة جلنة االنتخابات 
الالتي  الطالبات  ع��دد  أن  الفضالة،  خ��ال��دة 
ألف طالبة،   14 يقارب  التصويت  لهن  يحق 
مشيرة إلى أن »نسبة اإلقبال عالية جدًا، حيث 
توافدت اجلموع الطالبية منذ الصباح الباكر 
إداري من  ملقر االقتراع الذي حظي بتنظيم 
قبل إدارة الكلية، ولم نواجه أي صعوبة لوعي 
الذي مت  التصويت  بعمليات  التام  الطالبات 
األصوات  عدد  فاق  حيث  الطالبية،  بالهوية 
في ساعات النهار األولى 600 صوت من قبل 

الطالبات«. 

شيالت وجتمعات
وتشابهت أجواء كلية الدراسات التجارية 
تسيدت  ح��ي��ث  ال���ك���ل���ي���ات،  ب��ب��اق��ي  ب���ن���ني،   -

املشهد بقوة،  الطالبية والشيالت  التجمعات 
وك��ان واض��ح��ا ت��واج��د ع��دد كبير م��ن عاملي 
»املستقبل الطالبي«، ولعل السبب في ذلك أن 
صندوق التجاري يعتبر محوريا ومؤثرا على 

نتائج االنتخابات.

إقبال جيد
الكلية  ف��ي  رئ��ي��س جلنة االق��ت��راع  وق���ال 
الطلبة  من  جيد  »اإلق��ب��ال  إن  اليحيى  علي 
الذي حضروا بدورهم لدعم وتزكية قوائمهم 

املتنافسة على مقاعد الهيئة اإلدارية، كما أن 
في  التصويت  لهم  يحق  الذين  الطلبة  عدد 
األصوات  وع��دد  طالب،   2000 يفوق  الكلية 
بلغ لغاية الساعة 12 ظهرا 300 صوت، وهذا 
بالعملية  امل��ش��ارك��ة  ف��ي  جيدا  م��ؤش��را  يعتبر 

االنتخابية«.
التجارية  ال��دراس��ات  كلية  صعيد  وعلى 
ف���ي س���اع���ات الصباح  ك����ان اإلق���ب���ال  ب���ن���ات، 
األولى متوسطا إلى جيد، أمام مقار اللجان 
االن��ت��خ��اب��ي��ة، وق���ال���ت رئ��ي��س��ة م��ك��ت��ب شؤون 

5

فيما عدا »املستقلة« و»املستقبل الطالبي« كان حضور القوائم 
األخرى خجواًل جدًا 
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افتتاح  »ف����ور  ال��ق��ح��ط��ان��ي  ال��ط��ل��ب��ة ش��ري��ف��ة 
طالبات  م��ن  كبيرة  أع���داد  تهافتت  اللجنة 

التجاري على الصناديق«.
وفي معهد السكرتارية بنات، بدا احلماس 
واضحًا على الطالبات منذ التاسعة صباحًا 
ال��واح��دة ظ��ه��را، وف��ي البنني  واس��ت��م��ر حتى 
ج����اءت األج�����واء ع��ل��ى ع��ك��س م���ا س��ب��ق. أما 
معهد االتصاالت واملالحة فكان إقبال الطلبة 
أن  بسبب  القوائم  منسقو  وغ��اب  متواضعًا، 
آلية  على  خ��ط��را  تشكل  ال  املعهد  ص��ن��ادي��ق 
التغير بني القوائم، وفي معهد صباح السالم، 
املنافسة  غياب  لوحظ  بنني،  الطاقة  ومعهد 
ما  ال��ص��ن��دوق��ني،  ع��ن  وال��ق��وائ��م  االنتخابية 

جعل الطلبة يعزفون عن التصويت.

صخب طالبي 
التكنولوجية  ال���دراس���ات  كلية  وش��ه��دت 
الكلية  أبواب  بنني صخبا طالبيا كبيرا على 
ومداخلها، وتعالت أصوات الشيالت والهتافات 
من قبل مؤيدي القوائم، بعكس كلية البنات 

رئيس  وقال  للغاية،  وهادئة  راك��دة  بدت  التي 
»5250 عدد  امل��ط��ي��ري  ع��ي��د  ال��ب��ن��ني،  جل��ن��ة 
منذ  بدأنا  بالتصويت،  لهم  املسموح  الطالب 
عدد  بلغ  الثانية  ال��س��اع��ة  وح��ت��ى  ال��ت��اس��ع��ة، 
املصوتني 1000 طالب، ما يعد إقباال ممتازا، 

والترتيب لهذا العام األفضل«.

حتذيرات
الطالبية  الشؤون  عميد  قال  جانبه  من 
التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ي 
والتدريب الدكتور حسني املكيمي »حذرنا من 
أي حتركات من  أو  نعرات طائفية  أي  وج��ود 

56

أي  وج��ود  من  حذرنا   : املكيمي  حسن  د. 
شأنها  من  حتركات  أي  أو  طائفية  نعرات 

أن تعمل على تفرقة الطلبة
النظام  هو  مييزنا  ما  األستاد:  جاسم  د. 
اآللي لالنتخابات حيث ساعد في تنظيم 

سير العملية
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شأنها أن تعمل على تفرقة الطلبة، وسيفصل 
رص��ده يخالف هذه  يتم  أو طالبة  أي طالب 

التحذيرات«.

إقبال ممتاز 
للخدمات  العام  املدير  نائب  قال  ب��دوره، 
االستاد  جاسم  الدكتور  املساندة  األكادميية 
واإلقبال  ج��ي��دة  ال��ع��ام  ه���ذا  »ان��ت��خ��اب��ات  إن 
رأيت  م��ا  حسب  املشاكل  م��ن  وخالية  مم��ت��از، 
الكليات  ب��ني  م��ا  بها  قمت  التي  اجل��ول��ة  ف��ي 
النظام  هو  مييزنا  »م��ا  أن  مضيفا  واملعاهد« 
تنظيم  ف��ي  س��اع��د  حيث  لالنتخابات  اآلل���ي 
س��ي��ر ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات ب��س��الس��ة وشكل 
في  التنظيم  على  ركزنا  العام  وه��ذا  سريع، 
االنتخابات من ناحية اإلعالنات االنتخابية 

للتقليل من االحتكاك بني الطلبة«.

تنظيم جيد 
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��س��اع��د ال��ع��م��ي��د في 
األساسية  التربية  كلية  الطالبية  ال��ش��ؤون 
هذا  »االنتخابات  إن  احملبوب  شافي  الدكتور 
العام تختلف عن األعوام السابقة من ناحية 
بشكل  املتواجد  األم��ن��ي  والعنصر  التنظيم 
هذا  على  الداخلية  وزارة  بدور  مشيدا  كبير« 

الدعم والتنظيم.
الطلبة في  ق��س��م ش���ؤون  رئ��ي��س  وق��ال��ت 
اللجنة،  ورئيسة  بنات،  الصحية  العلوم  كلية 
هناء الكندري »بدأ اليوم االنتخابي بتنظيم 
اللجنة  أعضاء  قبل  له من  نظير  وترتيب ال 
كاملة، حيث إن إجمالي عدد الطالبات 782 
عصرًا   3 حتى  املقترعات  ع��دد  وبلغ  طالبة، 
بالنسبة  مقبوال  رقما  عد  ما  مقترعة،   200
لكليتنا«، مؤكدة أن الوضع بعد فترة الظهيرة 

يكون أكثف عادة.

عزوف كبير
من جهتها، بينت رئيسة الشؤون الطالبية 
في املعهد العالي لالتصاالت واملالحة، ورئيسة 
سبيكة  -بنات،  املعهد  في  االنتخابات  جلنة 
تعمل  ل��م  الطالبية  ال��ق��وائ��م  »أن  السميط 
في  العضوات  والطالبات  الصحيح،  بالشكل 
الطالبات  تشجيع  على  يعملن  ل��م  االحت���اد 
وإبراز  االنتخابية،  العملية  املشاركة في  على 

دور االحتاد في مصلحة الطالبات في املعهد، 
ما أدى لعزوف الكثير منهن بسبب قلة الوعي 

وال��ت��ح��ف��ي��ز«، م��ؤك��دة أن »ال��ف��رق ش��اس��ع عن 
السنة املاضية، والقوائم هي السبب«. 

د. شافي احملبوب : نثمن  دور » الداخلية« 
على هذا الدعم والتنظيم

في  االق��ت��راع  صناديق  فتح  مت   : الصانع 
العملية  ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح��ا  ح��ي��ث خ��ل��ت 

االنتخابية من املشاكل
الفضالة : نسبة اإلقبال عالية جدًا حيث 
الصباح  منذ  الطالبية  اجلموع  توافدت 

الباكر 
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> المدير العام د. علي المضف يتفقد اللجان االنتخابية بمرافقة عدد من قياديي الهيئة
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> كليات البنن تسيدت التصويت

االنتخابي  املشهد  والشيالت  الطالبية  التجمعات  تسيدت   -

الهدوء،  إل��ى  البنات  كليات  م��ال��ت  فيما  الهيئة  كليات  ف��ي  ب��ق��وة 

، وحماسهم جنم  وأحيانا العزوف عن املشاركة، فيما كان الشباب 

اليوم االنتخابي، خاصة في املعهد التجاري الذي يعتبر صندوقه 

وفقا ملراقبي االنتخابات، محوريا ومؤثرا على النتائج.

> »الدراسات التكنولوجية« معقل »املستقلة«
قوية  مواجهة  بنني،   - التكنولوجية  الدراسات  كلية  شهدت   -
الودي بني أنصار قائمتي املستقلة واملستقبل  غلب عليها الطابع 

الطالبي.
- أما في كلية البنات، فاجتهت ممثالت القائمة املستقلة إلى 
تشجيع الطالبات على املشاركة بهدف سقوط املستقبل الطالبي، 

على أن تستحوذ املستقلة عليها وتبقى صناديق التكنولوجيا من 
أصعب األصوات بني القائمتني.

8

من أجواء االنتخابات
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ال��ق��ائ��م��ة  أص��������وات  ارت���ف���ع���ت   -
امل��س��ت��ق��ل��ة ف���ي ان��ت��خ��اب��ات االحت����اد 
»التطبيقي«  ومتدربي  لطلبة  العام 
 1576 ب�   2018/2019 للعام النقابي 
عن العام املاضي، على حساب قائمة 

»املستقبل الطالبي«.

ال��ق��ائ��م��ة  ت��ك��س��ر  م�����رة  ألول   -
في  ص��وت  ال�6000  حاجز  املستقلة 
تاريخ انتخابات االحتاد العام لطلبة 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وم��ت��درب��ي 
التطبيقي والتدريب، للعام النقابي 
في  خ��س��ارت��ه��ا  ب��ع��د   ،2018/2019

العام املاضي مقاعد الهيئة اإلدارية 
ملصلحة قائمة املستقبل الطالبي.

القائمة  ن��ت��ائ��ج  أرق�����ام  زادت   -
 1576 ب�  املاضي  العام  عن  املستقلة 
 6262 ص���وت���ا، ب��ع��د ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى 
عن  أص�������وات   810 ب����ف����ارق  ص����وت����ًا، 
ارتفع  ال��ت��ي  ال��ط��الب��ي«  »امل��س��ت��ق��ب��ل 
عدد ناخبيها عن العام املاضي ب�138  
صوتًا، رغم خسارتها، بعد حصولها 
خ��س��رت  ك���م���ا  ص����وت����ا.   5452 ع���ل���ى 
صوتا   38 الطالبية  الوحدة  قائمة 
عن العام املاضي، بحصولها على 77 

صوتا.

املقترعن،  أع������داد  ارت��ف��ع��ت   -
بينما  مقترعا،  ال�11790  وجت��اوزت 
مقترعًا،   10115 املاضي  العام  كانت 

مبقدار جتاوز ال�1675 صوتا.

أعداد المشاركين في العرس 
الطالبي بـ »التطبيقي« تجاوزت 

11790 مقترعًا

9
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اتحاد طلبة ومتدربي »التطبيقي« 
ل هيئته اإلدارية شكَّ

أع��ل��ن أم���ني س��ر االحت����اد ال��ع��ام لطلبة 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ومتدربي 
والتدريب محمد فرحان اجلنفاوي الشمري 
أن الهيئة اإلدارية اجلديدة املنتخبة لالحتاد 
اجتمعت  ق��د   2019/2018 النقابي  للعام 
ومت ت��وزي��ع امل��ن��اص��ب اإلداري����ة وال��ت��ي جاءت 
العازمي  اجلويسري  راش��د  مبارك  كالتالي، 
رئيسا للهيئة اإلدارية، مشعل يحيى السويط 
الكليات،  لشئون  للرئيس  نائبا  الظفيري 
نائبا  ال���ع���ن���زي  م��ح��م��د  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ف��ه��د 
فواز  عبدالرحمن  املعاهد،  لشئون  للرئيس 
األكادميية،  للشئون  للرئيس  نائبا  احلربي 
للرئيس  نائبا  العنزي  ال��ه��ذال  فهد  فيصل 
اجلنفاوي  ف��رح��ان  محمد  ال��ل��ج��ان،  لشئون 
الشمري أمينا للسر، حمدان عنيزان الهلفي 
محمد  أحمد  عبدالعزيز  للصندوق،  أمينا 
نواف  خالد  لالحتاد،  تنفيذيا  مديرا  حبش 

عبدالله  الطالبية،  للجنة  رئيسا  الطاحوس 
املستجدين،  للجنة  رئيسا  اجل��دع��ي  أحمد 
للجنة  رئيسا  اخل��ال��دي،  عبدالعزيز  شبيب 
الرياضية، سعود يوسف خليل الشطي رئيسا 
للجنة التنسيق واملتابعة، حيدر صالح بهمن 

رئيسا للجنة العالقات العامة واإلعالم.
وتقديره  ب��ش��ك��ره  اجل���ن���ف���اوي  وت���وج���ه 
ال���ت���ي ج�����ددت ثقتها  ال��ط��الب��ي��ة  ل��ل��ج��م��وع 
لقيادة  ملعقلها  وأعادتها  املستقلة  بالقائمة 
مقاعد االحتاد مجددا بعد غياب عام نقابي 
اإلدارية  الهيئة  اعضاء  أن  إلى  واحد، مشيرا 
سيعملون جاهدين لتحقيق طموحات وآمال 

اجلموع الطالبية والدفاع عن مصاحلهم.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص ت��ش��ك��ي��ل م��ن��اص��ب جلان 
ال��ط��ال��ب��ات أوض��ح��ت ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س لشئون 
فاطمة  الطالبة  اخ��ت��ي��ار  مت  ان��ه  ال��ط��ال��ب��ات 
لشئون  للرئيس  نائبة  القالف  ماجد  رؤوف 

الطالبات، واختيار شهد محمد حمد العنزي 
أم��ي��ن��ا م��س��اع��دا ل��ل��س��ر، ف���رح ع��ب��اس سمير 
فضية  ال��ط��الب��ي��ة،  للجنة  رئ��ي��س��ة  امل��ط��ي��ري 
ظاهر صالح الرشيدي رئيسة للجنة البرامج 
واألنشطة، شاهه شبيب سعد الهاجري رئيسة 
سليمان  ش��ه��د  وأخ���ي���را  االع��الم��ي��ة،  للجنة 

لرئاسة اللجنة الدينية.
ال��ق��الف بشكرها  ت��وج��ه��ت  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
بالقائمة  ال���ط���ال���ب���ات  ل��ل��ج��ان  وت���ق���دي���ره���ا 
م��ش��ك��ورة في  ب��ذل��ن ج��ه��ود  ال��الت��ي  املستقلة 
بفضل  ومت��ك��ّن  الطالبات  زميالتهن  خ��دم��ة 
ومعاهد  بكليات  الطالبات  ثقة  وبفضل  الله 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ح��ص��د م��ق��اع��د االحت�����اد برقم 
قياسي لم يتحقق من قبل في أي انتخابات 
سابقة وهو 6262 صوتا، متمنية زيادة نسبة 
املقبلة،  االنتخابات  ف��ي  الطالبية  املشاركة 
من  لكل  الشكر  بتوجيه  تصريحها  وختمت 

شارك بالعملية االنتخابية.
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> عميد شؤون الطلبة د. حسين المكيمي وبعض أعضاء الهيئة اإلدارية الجديدة لالتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة
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مبارك الجويسري: ثقة الجموع الطالبية تاج نفخر 
به ووسام عز على صدورنا جميعًا

أكد رئيس الهيئة اإلدارية في القائمة املستقلة مبارك اجلويسري 
برقم  غاليا،  نصرا  يعتبر  املستقلة  القائمة  حققته  ال��ذي  الفوز  أن 
»ث��ق��ة اجلموع  أن  إل��ى  االحت����اد، الف��ت��ا  ان��ت��خ��اب��ات  ف��ي  للفوز  قياسي 
به ووس��ام عز على صدر كل  تاج نفخر  املستقلة  الطالبية بقائمتهم 

منتسبي القائمة املستقلة«.
وأكد اجلويسري أن حصول القائمة املستقلة على هذا الرقم لم 
، وعمل متواصل  ف��راغ، ولكن نتيجة جهود قد بذلت  يكن ليأتي من 
الطالبية  الطلبة، وهو عهد اجلموع  الدفاع عن حقوق ومصالح  في 
بقائمتهم املستقلة الذي لم حتد عنه، مؤكدا أن عودة القائمة املستقلة 
ملعقلها بعد غياب عام نقابي واحد يبرهن على متسك اجلموع الطالبية 

بها وثقتهم بإجنازاتها امللموسة التي تخدم مسيرتهم الدراسية.

رئيس الهيئة اإلدارية لالحتاد العام لطلبة ومتدربي »التطبيقي«
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> مدير عام الهيئة د. علي المضف وعدد من قياديي الهيئة وصورة تذكارية مع رجال الداخلية المشاركين في تأمين المقار االنتخابية
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»التطبيقي« و»الحرس الوطني« بحثا تعزيز 
التعاون واستحداث برامج جديدة

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
المضف  فهد  علي  د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
بمكتبه بديوان عام الهيئة بالعديلية وفدًا من 
الرئاسة العامة للحرس الوطني يترأسه وكيل 
الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم 
عبدالرزاق الرفاعي، في إطار تأكيد الجانبين 
التنسيق  أواص�����ر  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  وح��رص��ه��م��ا 
وال��ت��ع��اون ان��ط��اق��ًا م��ن ال��ب��روت��وك��ول الموقع 
الرفاعي  هاشم  الركن  الفريق  راف��ق  بينهما، 
خ���ال ال���زي���ارة ب��ع��ض م���ن ق���ي���ادات الحرس 
ال��وط��ن��ي ، وت���م ال��ل��ق��اء ب��ح��ض��ور ن��ائ��ب مدير 
م.حمود  باإلنابة  التدريب  لشؤون  الهيئة  عام 
العامة  ال��ع��اق��ات  م��ك��ت��ب  وم���دي���ر  ال��ق��ط��ان، 

أ.  الهيئة  باسم  الرسمي  المتحدث  واإلع��ام 
فاطمة العازمي.

للحرس  العامة  الرئاسة  وف��د  زي��ارة  تأتي 
الجانبين  من  إدراك��ًا  “التطبيقي”  ل�  الوطني 
بأهمية التعاون العلمي والتقني الذي يسهم 
والتي   ، المنشودة  األه��داف  إلى  الوصول  في 
ناقشا  اللذين  الطرفين  من  كل  إليها  يسعى 
وإقامة  ال���زي���ارات  ت��ب��ادل  اجتماعهما  خ���ال 
الندوات واللقاءات التعريفية بكليات ومعاهد 
في  الوطني  الحرس  لمساعي  الهيئة  تأكيدًا 
توفير وإيجاد فرص عمل لخريجي التطبيقي 

وفق الشروط والضوابط المعتمدة .
كما بحث الجانبان خال اللقاء التعاون 

الس��ت��ح��داث ب��رام��ج ج��دي��دة ب��اإلض��اف��ة إلى 
ت��خ��دم منتسبي  وال��ت��ي   ، ال��م��وج��ودة ح��ال��ي��ًا 
ومعاهد  كليات  بعض  ف��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ح��رس 
الهيئة، والتعاون كذلك فيما يتعلق باالعتماد 
كا  منتسبي  وت���ب���ادل  وال��م��ه��ن��ي  األك��ادي��م��ي 
ال��ط��رف��ي��ن ل��ل��ت��دري��س وال��ت��دري��ب، ف��ض��ا عن 
إعداد البرامج التدريبية وفق اإلستراتيجيات 

واألساليب الحديثة.
وف���ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء وج���ه وك��ي��ل الحرس 
ال���رك���ن م��ه��ن��دس هاشم  ال���ف���ري���ق  ال���وط���ن���ي 
عبدالرزاق الرفاعي الدعوة لزيارة مقر الحرس 
الوطني إلى مدير عام الهيئة د. علي المضف، 

الذي ثمن من جانبه الدعوة ورحب بها.

انطالقًا من البروتوكول املوقع بينهما 

> د. علي المضف والفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي يتوسطا عددًا من قياديي “التطبيقي” و”الحرس الوطني”
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مدير عام »التطبيقي« يستقبل القائم باألعمال 
بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى الكويت

لبحث أوجه التعاون املشترك في املجاالت األكادميية

> د. علي المضف خالل استقباله القائم باألعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية نسرين بوكرم بحضور أ. فاطمة العازمي

العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  اس��ت��ق��ب��ل 
علي  د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
الهيئة  ع��ام  بديوان  بمكتبه  المضف  فهد 
في  بالوكالة  باألعمال  القائم  بالعديلية، 
السفارة اللبنانية لدى دولة الكويت نسرين 
العاقات  مكتب  م��دي��ر  ب��ح��ض��ور  ب���وك���رم، 
العامة واإلعام أ. فاطمة العازمي ، وذلك 
لبحث توطيد أوجه التعاون المشترك في 

المجاالت األكاديمية بين الجانبين.
المضف  د.  رح���ب  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  ف��ي 
بضيفة الهيئة ، مقدمًا لها نبذة تعريفية 

التعليمية  ومساراتها  “التطبيقي”  ع��ن 
لخدمة  ورسالتها  المختلفة،  والعلمية 
الوطن والمجتمع عبر الكليات والمعاهد 
الهيئة  تقدمه  ال��ذي  وال���دور  لها،  التابعة 
لجميع  منتسبيها من الطاب والطالبات 

من خال توفير الفرص التعليمية لهم.
باألعمال  ال��ق��ائ��م  ع��ب��رت  جهتها  م��ن 
بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى الكويت 
نسرين بوكرم عن شكرها وامتنانها لحسن 
الهيئة،  جانب  من  والضيافة  االستقبال 
للطلبة  دراسية  منح  من  تقدمه  ما  وعلى 

اللبنانيين المقيمين في الكويت متطرقة 

المراحل  زي��ادة عددها خال  إمكانية  إلى 

المقبلة.

تبذلها  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  ب��وك��رم  وثمنت 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

وحرصها الدؤوب على رعاية وتعليم طابها 

وأبناء  اللبنانيين  والطلبة   ، ع��ام  ب��وج��ه 

الجاليات العربية واألجنبية المقيمة على 

أرض دولة الكويت.
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للتعليم  العامة  الهيئة  عام  مدير  أكد 
التطبيقي والتدريب د. علي المضف فضل 
تعالى  بقوله  مستشهدًا   ، والعلماء  العلم 
آَمُنوا  ِذيَن  اَلّ ُه  الَلّ "َيْرَفِع  في اآلية الكريمة 
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت"، متقدمًا  ِمنُكْم َواَلّ
كافة  ع��ن  وبالنيابة  نفسه  ع��ن  ب��األص��ال��ة 
منتسبي الهيئة ببالغ الشكر والتقدير إلى 
وكافة  والتدريب  التدريس  هيئتي  أعضاء 
بيوم  االحتفال  ذكرى  بمناسبة  المعلمين 
وإخاصهم  جهودهم  لهم  مباركًا  المعلم، 
ومتمنيًا   ، واألكاديمي  التربوي  العمل  في 
أداء  في  والنجاح  التميز  من  م��زي��دًا  لهم 
رسالتهم السامية التي يضطلعون بها في 

بناء األجيال وازدهار ونهضة الوطن.
هيئتي  ألع��ض��اء  أن  المضف  د.  وأك���د 
وجه  ع��ل��ى  بالهيئة  وال��ت��دري��ب  ال��ت��دري��س 
ال��خ��ص��وص وال��م��ع��ل��م ب��ص��ف��ة ع��ام��ة دور 
والطموحات  األه���داف  تحقيق  ف��ي  كبير 
المنشودة من خال رؤية الكويت الجديدة 
أمير  السمو  صاحب  رعاية  2035  تحت 
ال��ب��اد ال��م��ف��دى ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األحمد 
ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح - حفظه ال��ل��ه ورع����اه - 
 ، بمكانتهم  واالع���ت���زاز  ال��ت��ق��دي��ر  م���ؤك���دًا 
تماثل  نبيلة  رس��ال��ة  أص��ح��اب  وبصفتهم 
كلمات  من  ومهما سطرنا  األنبياء،  رسالة 

الثناء واالمتنان فلن نوفهم حقهم كامًا 
ولن تضاهي بحر عطائهم الفياض، فبهم 

يتطور التعليم وتزدهر األوطان.
أوضح  المعلم  بيوم  االحتفاء  وح��ول 
يستحقه  م��ا  يعكس  ذل��ك  أن  المضف  د. 
ويؤكد  واهتمام  ورعاية  تقدير  من  المعلم 
الجسام  والمسؤوليات  ورسالته  دوره  على 
ال��م��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ف��ي ت��رب��ي��ة وتعليم 
األجيال، مشيرًا إلى أن الهيئة دأبت دائمًا 
على النهوض واالرتقاء بالمستوى العلمي 
التدريس  هيئتي  ألع��ض��اء  واألك���ادي���م���ي 
والتدريب وإتاحة كل الفرص لهم لتحقيق 
إي��ف��اده��م في  المهني م��ن خ���ال  ن��م��وه��م 
وخارجها  ال��ك��وي��ت  داخ���ل  تدريبية  دورات 
لتطوير  المستمر  السعي  إل��ى  باإلضافة 
وتحسين  واألكاديمية  العلمية  مكانتهم 
إلى  أدى  م��ا  وتشجيعهم  عملهم  ظ���روف 
انعكس  ما  حصولهم على جوائز عالمية، 
إيجابًا على مخرجات الهيئة ودفع بعجلة 

التنمية في الباد إلى األمام.
وفي الختام توجه  د. المضف بجزيل 
الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الهيئة 
ال��ت��دري��س��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة على 
جهودهم المقدرة لتبقى مخرجات الهيئة 
مستذكرًا  ال��ك��وي��ت،  لنهضة  ف��ي��اض��ًا  نبعًا 

بكامل الحب والتقدير المعلمين األوائل، 

والتدريبية  التدريسية  الهيئة  وأع��ض��اء 

إنشائها  منذ  بها  عملوا  ال��ذي��ن  بالهيئة 

ب��إرس��اء قواعد  ق��ام��وا  م��م��ن  اآلن،  وح��ت��ى 

العلم والتعليم وكان لهم دور تاريخي بارز 

في تخريج عدد كبير من السواعد الوطنية 

المواقع  من  العديد  التي شغلت  المميزة 

الريادية بالدولة.

د. المضف: يوم المعلم فرصة لالحتفاء 
بصناع األجيال ومستقبل الوطن

أكد أن له دور كبير في حتقيق األهداف والطموحات املنشودة من خالل رؤية الكويت اجلديدة 2035  

> مدير عام الهيئة د. علي فهد المضف
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بالهيئة  ممثلة  الكويت  دول��ة  شاركت 
في  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
لمنظمة  العمومية  الجمعية  اج��ت��م��اع 
الهولندية  بالعاصمة  العالمية  المهارات 
أم��س��ت��ردام خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن 15 - 18 
االجتماع  ه���ذا  وي��ع��د  2018م،  أك��ت��وب��ر 
للدول  ال��س��ن��وي��ة  االج���ت���م���اع���ات  ض��م��ن 
العالمية  ال��م��ه��ارات  بمنظمة  األع��ض��اء 
من  أك��ث��ر  ض��م  حيث   )WorldSkills(
500 مندوب ومتحدث من 79 دولة، وُيعد 
االجتماع منصة أساسية لمناقشة اإلعداد 
العالمية  المهارات  لمسابقة  والتنظيم 
والمقررة  روسيا  كازان بجمهورية  في   45
2019م، كما ناقش  خال شهر أغسطس 
القطاع  تواجه  التي  التحديات  االجتماع 
للعمل  العالم  أنحاء  جميع  في  المهني 
على رفع مستوى المهارات، وسبل تطوير 
المعايير  ت��ح��دي��د  خ���ال  م��ن  ال��م��ه��ارات 
القطاعات  ف���ي  وال��ت��أث��ي��ر  ال��م��ه��ارات��ي��ة 
الحكومية والخاصة للمشاركة في تعزيز 

المهارات وإدخال التقنيات المتقدمة.
منظمة  أن  ب���ال���ذك���ر  ال���ج���دي���ر  م����ن 
جميع  بتنظيم  تقوم  العالمية  المهارات 
ومشاريع   ، الفني  وتوصيفها  ال��م��ه��ارات 
لكل  المتطلبات  وتحديد   ، االخ��ت��ب��ارات 

53 مهارة تتبع  والتي يبلغ عددها  مهارة 
وإدارية  وحرفية  هندسية  م��ج��االت  ع��دة 

وتقنية.
الجمعية  اج��ت��م��اع  ف��ي  ال��ك��وي��ت  مثل 
العالمية  ال��م��ه��ارات  لمنظمة  العمومية 
لشؤون  “التطبيقي”  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
التدريب والممثل الرسمي لدولة الكويت 
المهندس طارق يوسف العميري، وتعتبر 

المسابقة مناسبة دولية تعقد كل سنتين 
ال�����دول األعضاء،  إح����دى  م���ن  دول����ة  ف���ي 
واحد  بمتسابق  دول��ة عضو  ك��ل  وت��ش��ارك 
ومدرب مرافق له في كل مهارة ويتم حاليًا 
ومدهم  والمتسابقين  ال��خ��ب��راء  إع����داد 
العملية  والكفايات  النظرية  بالمعارف 
متطلبات  م��ع  يتماشى  ب��م��ا  المطلوبة 

المهارات العالمية .

الكويت شاركت في اجتماع الجمعية العمومية 
لمنظمة المهارات العالمية بجمهورية هولندا

العدد الثاني -أكتوبر   2016

تعد مناسبة دولية تعقد كل سنتني في دولة من إحدى الدول األعضاء 

> م. طارق العميري خالل مشاركته باجتماع الجمعية العمومية لمنظمة المهارات العالمية
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د. المزروعي: االعتماد األكاديمي لـ 10 برامج 
علمية بـ »الدراسات التكنولوجية«

بارك عميد كلية الدراسات التكنولوجية 
وزير  التربية  لوزير  المزروعي  الله  عبد  د. 
وللمدير  العازمي  د.ح��ام��د  العالي  التعليم 
ال��ع��ام ول�����إدارة ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
 10 حصول  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
األكاديمي  االعتماد  على  الكلية  في  برامج 
وهي  األم��ري��ك��ي��ة،   »ABET« م��ن  مؤسسة 
وتكنولوجيا  م��ب��ان��ي،  إن���ش���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
تكييف  وتكنولوجيا  الميكانيكية،  الطاقة 

الصناعات  وتكنولوجيا  وال��ت��ب��ري��د،  ال��ه��واء 
المصافي،  تشغيل  وتكنولوجيا  الكيميائية، 
وتكنولوجيا نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، 
وتكنولوجيا  الكهربائية،  اآلالت  وتكنولوجيا 
االتصاالت اإللكترونية، وتكنولوجيا هندسة 
البترول  ه��ن��دس��ة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ت��ص��ن��ي��ع، 

اإلنتاج والتصدير. 
يدل  المميز  اإلن��ج��از  ه���ذا  أن  وأوض����ح 
على أن هذه البرامج المعتمدة قد استوفت 

الشروط والمعايير األساسية لتخريج طلبة 
بمجاالت  العمل  س��وق  ل��دخ��ول  مستعدين 

العلوم والهندسة  التكنولوجية.
االعتماد  ال���م���زروع���ي  أن  د.  أوض����ح  و 
يمتلك  ال��خ��ري��ج  أن  إل���ى  يشير  األك��ادي��م��ي 
في  القيادة  على  ق��ادرًا  قويًا  تعليميًا  أساسًا 
االبتكار والتقنيات الناشئة وتوقع احتياجات 
الرفاهية والسامة العامة. مبينا أن االعتماد 
األكاديمي يعتبر عملية مراجعة لتحديد ما 

أوضح أن هذا اإلجناز املميز يدل على أنها استوفت الشروط واملعايير األساسية 
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معايير  تلبي  التعليمية  البرامج  كانت  إذا 
حصلت  الكلية  أن  مشيرا  المحددة،  الجودة 
على االعتماد األكاديمي لمدة 6 سنوات مما 
العشر  ال��ب��رام��ج  ه��ذه  استحقاق  على  ي��دل 

لاعتماد األكاديمي. 
وأشار د. المزروعي إلى أن فريق مؤسسة 
»ABET«  األمريكية أثنى على الكلية خال 
المبدئي  التقرير  ف��ي  وأوض���ح  ل��ه��ا،  زي��ارت��ه 
لاعتماد  مستحقة  العشرة  البرامج  كل  أن 
في  زيارتهم  للكلية  كانت  حيث  األكاديمي، 
برامج  واطلعوا خالها على  الماضي،  العام 
مع  بااللتقاء  وقاموا  مبانيها،  وعلى  الكلية 
الطلبة وسوق العمل وأعضاء هيئة التدريس 

بالكلية. 
اإلنجاز مهم  أن هذا  المزروعي  د.  وأك��د 
لمستقبلهم  استثمارًا  يعتبر  حيث  للطلبة 
نوعية  أن  ع��ل��ى  ي����دل  االع���ت���م���اد  ه����ذا  ألن 
فرقا  تحدث  الطالب  تلقاها  التي  التعليم 
االعتماد  ال��م��ه��ن��ي��ة، ألن  ح��ي��ات��ه  ف��ي  ك��ب��ي��را 
العلمية  الطالب  تجربة  أن  تعني  األكاديمي 
في البرنامج تلبي معيارا عالميا في التعليم 
الفني بالمهنة، كما أن االعتماد يعزز فرص 

العمل الخاصة بالطالب بالشركات المتعددة 
ال��ج��ن��س��ي��ات ح��ي��ث إن ه���ذه ال��ش��رك��ات تهتم 
برامج معتمدة  الذين تخرجوا من  بالطلبة 
أي  اش��ت��راك  االعتماد  يدعم  كما  أكاديميا، 
الترخيص  خال  من  فنية  مهنة  في  خريج 
أن  تطلب  دائما  التي  والشهادة  والتسجيل 
موضحا  أكاديميا،  معتمدا  البرنامج  يكون 
ل��ل��ح��ص��ول على  ت��ع��ت��م��د  ال�����دول  ب��ع��ض  أن 
برنامج  يكون  ال��دراس��ة  بأن  استكمال  منح 
يعطي  كذلك  أكاديميا،  معتمدا  المبتعث 
االعتماد فرصة للطالب على مستوى العالم  
اعتماد  ب��أن  علما  وظ��ي��ف��ة،  على  للحصول 
أنحاء  ج��م��ي��ع  ف��ي  ب��ه  م��ع��ت��رف    »ABET«
والعديد  الدولية  االتفاقيات  حسب  العالم 

من أنظمة االعتماد الدولية.
لجميع  بالشكر  ال��م��زروع��ي  د.  وت��ق��دم   
م���ن س��اه��م ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ه���ذا اإلن���ج���از من 
عمداء سابقين ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة 
منهم  تطلب  قد  وال��ذي  والتدريب  التدريس 
دوام  متمنيا  إل��ي��ه،  ل��ل��وص��ول  ك��ب��ي��را  ج��ه��دا 
العامة  للهيئة  والتقدم  والنجاح  التوفيق 

للتعليم التطبيقي والتدريب.

> عميد كلية الدراسات التكنولوجية
أ.د. عبدالله المزروعي
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أخبار18

األساسية  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ش���ارك���ت 
التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
اإلقليمي  ال���م���ن���ت���دى  ف����ي  وال����ت����دري����ب 
إدماج  تضمين  ح��ول   2018 لليونسكو 
العالمية  والقيم  المواطنة  على  التربية 
المشتركة في برامج إعداد المعلمين في 
، وذلك في فندق لوفاتيو  الوطن العربي 
في مسقط، بإشراف اليونسكو وعدد من 

الجهات المعنية.
لشؤون  ال��م��س��اع��د  ال��ع��م��ي��د  وأك�����دت 
الطالبات في كلية التربية األساسية أ.د. 
ركز  المنتدى  أن  الكندري  لطيفة حسين 
ملحة  قضايا  على  وجهوده  توجهاته  في 
لتعزيز  كبيرة  تربوية  قيمة  وذات  ومهمة 
ال��م��ش��ت��رك��ات ال��وط��ن��ي��ة، وح��م��اي��ة األمن 
منظومة  وف��ق  الشباب  ورع��اي��ة  الوطني، 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي مؤسسات  ال��ت��رب��ي��ة  إدم����اج 
إعداد المعلم في عالمنا العربي وعالميا، 
العربية  ال��دول  من  العديد  شاركت  ولقد 
في المنتدى منها مصر ولبنان وفلسطين 

ول��ي��ب��ي��ا وال����س����ودان وال���ع���راق واإلم�����ارات 
والسعودية واألردن وسوريا ولبنان. هدفت 
السياسات  وتنفيذ  تطوير  إل��ى  الفعالية 
أجل  م��ن  التعليم  بمحتوى  المرتبطة 
العالمية  ال��ق��ي��م  وت��رس��ي��خ  ال��م��واط��ن��ة 

المشتركة في كليات إعداد المعلم. 
المنتدى  أن  ال��ك��ن��دري  أ.د.  وأض��اف��ت 

اإلقليمي  نال استحسان الجميع وشارك 
ب��ه ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن ال��م��ف��ك��ري��ن وصانعي 
القرار والمعنيين بالعمل األكاديمي ، وتم 
التطويرية  والمقترحات  األف��ك��ار  ت��ب��ادل 
غدا  المنتدى  وسيناقش   ، والتحفيزية 
في  والعالمية  العربية  ال��ت��ج��ارب  أي��ض��ا 

مجال المواطنة. 

»التربية األساسية« تشارك في المنتدى 
اإلقليمي لـ»اليونسكو«

إلدماج التربية على املواطنة في برامج إعداد املعلمني

> أ.د لطيفة الكندري أثناء إدارة المناقشات في الجلسة الثالثة للمنتدى
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أ.د لطيفة الكندري الجلسة  وترأست 
على  التربية  بعنوان  للمنتدى  الثالثة 
مع  متصل  عالم  في  العالمية  المواطنة 
تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في 
العالمية،  المواطنة  على  التربية  تعزيز 
الممكنة  المستقبلية  األف���ك���ار  وإب�����راز 
اليونيسكو  ق��ب��ل  م��ن  ال��م��ج��ال  ه���ذا  ف��ي 
العربية  اإللكترونية  البوابة  إط��اق  وت��م 
وفي  العالمية.  المواطنة  على  للتربية 
استخدام  ومناقشة  ع��رض  ت��م  الجلسة 
التعليم  ورق��م��ن��ة  االل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
العالي. وشارك في الجلسة أنس أبوهال 
في  ال��ع��ال��ي  التعليم  ب��رن��ام��ج  أخ��ص��ائ��ي 
يانغسكوك  د.  وأيضا  بيروت،  اليونيسكو 

والمحيط  آسيا  في مركز  تعمل  التي  لي 
الهادئ للتربية من أجل التفاهم الدولي، 
ولقد تم عرض مبادرة حول تطوير مقرر 
ع���ن ب��ع��د ل��ن��ش��ر م��ف��اه��ي��م ال��ت��رب��ي��ة على 

المواطنة العالمية .
الجهات  أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر  وم����ن 
المنتدى  ه��ذا  ف��ي  لليونسكو  المشاركة 
الله بن  الملك عبد  اإلقليمي هي: مركز 
األديان  بين  للحوار  الدولي  العزيز  عبد 
قابوس،  السلطان  وجامعة   ، والثقافات 
عمان  ف��ي  لليونسكو  الوطنية  واللجنة 
ودول�����ة ق��ط��ر ، ب��اإلض��اف��ة إل���ى أك��ث��ر من 
التربية  م��ج��ال  ف��ي  متخصص  خمسين 

الوطنية.

> جانب من الحضور في المنتدى اإلقليمي لليونسكو

> أ.د لطيفة الكندري أثناء إدارة المناقشات في الجلسة الثالثة للمنتدى
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أخبار20

األساسية  ال��ت��رب��ي��ة  كلية  عميد  أك���د 
التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
والتدريب أ.د فهد الرويشد أن الكلية دشنت 
مشروع تزويد مرافقها بكاميرات المراقبة، 
المشاريع  م��ن  يعد  المشروع  أن  مضيفا 
الحركة،  تنظيم  إل���ى  ال��ه��ادف��ة  األم��ن��ي��ة 
والسيما أن هذا المشروع جاء ضمن نظام 
أمني متطور، وسيوفر  االطمئنان واألمان 

داخل وقرب البوابات.
مسألة  أن  إل���ى  ال��روي��ش��د  أ.د.  وأش����ار 
من  الكلية  داخ��ل  البيئة  وتنظيم  األم��ن 
العامة  الهيئة  بها  تهتم  التي  األول��وي��ات 
للتعليم التطبيقي والتدريب إذ إن قضايا 
األمن والسامة تمس جميع العاملين في 

هذه المؤسسة التعليمية.
المالي  المدير  ص��رح��ت  جانبها  م��ن 
واإلداري في الكلية األستاذة هناء الخالد 
ب���أن ال��م��ش��روع ي��ه��دف إل���ى ت��زوي��د بعض 
م���راف���ق ال��ك��ل��ي��ة ب��ك��ام��ي��رات م���وزع���ة على 
المباني  بعض  وف��ي  الخارجية  ال��ب��واب��ات 
األمن  إشاعة  يحقق  ما  وهو  والكافيتريا 
والطمأنينة ورصد أي مستجدات تتطلب 

المساعدة والمتابعة والمراقبة. 
ال��م��س��اع��د لشؤون  ال��ع��م��ي��د  وأش�����ارت 

أن  إل���ى  ال��ك��ن��دري  لطيفة  أ.د  ال��ط��ال��ب��ات 
الميدان  ل��رص��د  األم��ن��ي��ة  ه���ذه األج���ه���زة 
ومتابعة مستجداته باستخدام مواصفات 
بيئة  إيجاد  في  تساعد  عالية  تكنولوجية 
وإدارة  للطلبة  ومائمة  مريحة  جامعية 

الكلية في الوقت ذاته.
الرويشد  فهد  أ.د  الكلية  عميد  وق��دم 
العاملين  لجميع  وامتنانه  شكره  عظيم 
في  الماضية  األشهر  في  ساهموا  الذين 

ب��ل��ورة ه���ذا ال��م��ش��روع وم��ت��اب��ع��ت��ه إل���ى أن 
تحقق الهدف المنشود بفضل الله تعالى، 
في  تتردد  ال  الكلية  بأن  حديثه  مختتمًا 
فهم  طلبتنا  تخدم  التي  المشاريع  دع��م 

مستقبل وعماد وطننا الغالي.

ن »التربية األساسية«  تدشِِّّ
كاميرات المراقبة في الكلية

> عميد كلية التربية األساسية أ.د. فهد الرويشد و أ.د لطيفة الكندري واستعراض لكاميرات المراقبة
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»أكاديمية باريس« في  »االتصاالت والمالحة« 
للبدء بعملية االعتماد المؤسسي للمعهد

قام  وفد من أكاديمية باريس بزيارة إلى 
التابع  العالي لاتصاالت والماحة  المعهد 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
المؤسسي  االع��ت��م��اد  بعملية  للبدء  وذل���ك 

للمعهد.
أش������ار مدير  ال����م����وض����وع  ه�����ذا  وح������ول 
وبعد  بأنه  الكندري  منذر   . الكابتن  المعهد 
أن ح��ص��ل ال��م��ع��ه��د ع��ل��ي ش��ه��ادة ال���ج���ودة “ 
واعتماد  إداري،  ك��اع��ت��م��اد   “  ISO 9001
والتكنولوجيا  للهندسة  األم��ري��ك��ي  ال��ب��ورد 
ثمانية  لعدد  برامجي  كاعتماد   )ABET(
برامج تدريبية لقسمي الكمبيوتر والتراسل، 
واعتماد برامجي لقسم الماحة من الكلية 
البحرية األسترالية للبرامج البحرية، وبعد 
لتخصص  الدولي  االعتماد  علي  الحصول 
المراقبة الجوية من اإلدارة العامة للطيران 
للطيران  العالمية  المنظمة  ممثل  المدني 
بخطوته  المعهد  ف��إن   ”ICAO“ المدني 
المؤسسي من  هذه سيحصل علي االعتماد 
باريس أكاديمي، والذي يعتبر اعتماد أوروبي 

أيضا .
سلسلة  ب���أن  ال��ك��اب��ت��ن  الكندري  وأك����د 
اعتماد  عملية  ستسهل  ه���ذه  االع��ت��م��ادات 
الوطني  ال���ج���ه���از  م���ن  م��ؤس��س��ي��ا  ال��م��ع��ه��د 

التعليم  ج��ودة  وضبط  األكاديمي  لاعتماد 
األولى  الخطوة  موضحا  بأن  الكويت،  في 
للمعهد ستبدأ بتشكيل فريق عمل ليتم من 
خاله البدء بالعمل مع بداية شهر نوفمبر 

المقبل . 
وأش����ار ال��ك��اب��ت��ن ال��ك��ن��دري ب���أن المعهد 
االعتماد  ع��ل��ى  ال���ح���ص���ول  م���ن  س��ي��ت��م��ك��ن 
مايو  شهر  نهاية  أق��ص��اه  بموعد  األك��ادي��م��ي 
التدريبي،  ال��ع��ام  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  م��ن  ال��م��ق��ب��ل 
مبينا  أن المعهد لن يواجه صعوبة أبدا في 

الحصول على هذا االعتماد المؤسسي وذلك 
بسبب كم االعتمادات التي يمتلكها حاليا . 

ك��م��ا ت��وج��ه ال��ك��اب��ت��ن ال��ك��ن��دري بجزيل 
الشكر إلي مدير عام الهيئة د. علي المضف 
وجميع قيادات الهيئة علي ما يولوه للمعهد 
المزيد  لبذل  دافعًا  يشكل  مما  اهتمام  من 
من الجهود من أجل إظهار الوجه المشرف 
المحلية  ال��م��س��ت��وي��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  للهيئة 

واإلقليمية والدولية .

21

الكابنت الكندري : سيتمكن من احلصول على االعتماد األكادميي مبوعد أقصاه نهاية شهر مايو املقبل

> الكابتن منذر الكندري وم. محمد الحمدان  ولقاء وفد »أكاديمية باريس«
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أخبار22

ن أولى اجتماعات مجلس  »العالي للطاقة« دشَّ
إدارته مع جهات سوق العمل

التابع  للطاقة  ال��ع��ال��ي  المعهد  دّش���ن 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
أولى اجتماعات مجلس إدارة المعهد تفعيا 
للقرار 17/92 ، والخاص بتنظيم العمل في 
قطاع ومعاهد التدريب، في انطاقة لوضع 
خطة طريق لتطوير المعهد وبادرة لتحقيق 
ب��ن��ي��ت ع��ل��ى أساسها  ال��ت��ي  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

وقطاع المعاهد التدريبية.

باالشتراك  اإلدارة  مجلس  تم  تشكيل 
م���ع ج��ه��ات س���وق ال��ع��م��ل ال��ت��ي م��ث��ل��ه��ا كل 
إيكويت  وش��رك��ة  وال��م��اء  الكهرباء  وزارة  م��ن 
للبتروكيماويات وشركة شمال الزور األولى.

المعهد  م��دي��ر  ق��ال  نفسه  ال��س��ي��اق  ف��ي 
ال���دع���ي���ج إن  ل��ل��ط��اق��ة م. أس���ام���ة  ال���ع���ال���ي 
بمشاركة  ل��ل��م��ج��ل��س  األول  االج����ت����م����اع 
والقطاع  وال��خ��اص  الحكومي  القطاعين 
النفطي شهد الموافقة على أهداف المعهد 

إلى  التوصل  وت��م  المقبلة  المرحلة  خ��ال 
عمل  ورش  الن��ط��اق  ت��ص��ور مشترك  وض��ع 
العمل  سوق  وجهات  المعهد  بين  بالتعاون 
أو  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ب��رام��ج  ل��ت��ط��وي��ر  المختلفة 
الفعلية  والمساهمة  منها  الازم  استحداث 
والمشاركة  المعهد  م��خ��رج��ات  تطوير  ف��ي 
في تأهيلها تماشيًا مع رؤية صاحب السمو 
ورع��اه -  الله  المفدى - حفظه  الباد  أمير 
العمل  لسوق  الفعلية  بتوفير  االحتياجات 

وضع تصور مشترك النطالق ورش عمل تسهم في تطوير واستحداث البرامج

>  صورة  خالل اجتماع مجلس اإلدارة 
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من العمالة الوطنية الماهرة والمدربة. 
التطوير  إدارة  مدير  أش��ارت  جانبها  من 
م.  وال���م���اء  ال��ك��ه��رب��اء  وزارة  ف��ي  وال��ت��دري��ب 
عواطف الشاهين إلى أن التعاون والتنسيق 
بين جميع قطاعات الدولة يهدف إلى توفير 
واالرتقاء  المعهد  لطلبة  المناسب  التدريب 
الفرص  وت���وف���ي���ر  ال���م���خ���رج���ات  ب��م��س��ت��وى 

المناسبة لها في سوق العمل.
العام للشؤون  المدير  أكد مساعد   كما 
ال��زور م. فهد غنيم  الفنية في شركة شمال 
الزعبي أن الشركة تهدف إلى استقبال طلبة 
واستقطاب  الميدانية  بالبرامج  المعهد 

خريجيه للعمل بالشركة.
من جانب آخر تطلع مدير إدارة الموارد 
للبتروكيماويات  إيكويت  في شركة  البشرية 
م. محمد الشرهان إلى توفير الدعم الكامل 
التوفيق  متمنيًا  للطاقة،  العالي  للمعهد 

والسداد للجميع.
حضر االجتماع من جانب جهات سوق 
في  والتدريب  التطوير  إدارة  مدير  العمل، 
عواطف  المهندسة  وال��م��اء  الكهرباء  وزارة 
البشرية  ال���م���وارد  إدارة  وم��دي��ر  ال��ش��اه��ي��ن، 
الشرهان،  المهندس محمد  إيكويت  بشركة 
شمال  شركة  الفنية  للشؤون  العام  والمدير 
ومن  الزعبي،  فهد  المهندس  األول��ى  ال��زور 
المعهد  م��دي��ر  ل��ل��ط��اق��ة  ال��ع��ال��ي  ال��م��ع��ه��د 
األقسام  ورؤس���اء  الدعيج  أسامة  المهندس 
األقسام  ورؤس��اء  النوعية  والمكاتب  العلمية 

في الهيئة اإلدارية.
العامة  الهيئة  م��ع  المعهد  ب��ح��ث  ك��م��ا 
بين  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��ال  للصناعة 
الجانبين بمقر المعهد بالشويخ استحداث 

وت��ط��وي��ر ب��رام��ج ت��دري��ب��ي��ة ت��خ��دم األه����داف 
بمستوى  ب��االرت��ق��اء  للجانبين  المشتركة 
تدريب  على  وحصولهم   ، المعهد  مخرجات 
مناسبة  وظيفية  ف��رص  لهم  يضمن  متميز 

بعد التخرج.
وقد أسفر االجتماع اتفاقًا بين الجانبين 
لرصد  القادمة  األي��ام  خ��ال  التنسيق  على 
البرامج  انطاق  وبدأ  الفعلية  االحتياجات 
العامة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��م��خ��ص��ص��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
للصناعة خال الفصول التدريبية القادمة.

العالي  المعهد  مدير  االجتماع  حضر 
ورؤساء  الدعيج  أس��ام��ة  المهندس  للطاقة 
أعضاء  وبعض  النوعية  والمكاتب  األق��س��ام 
العامة  الهيئة  التدريب بالمعهد، ومن  هيئة 
م.مشاري  المحطة  مدير  من  كل  للصناعة 
العنزي ومن قسم التشغيل م.طال الحربي 
أحمد  م.  الكهربائية  ال��ص��ي��ان��ة  ق��س��م  وم���ن 
أ. حمد  ال���ت���دري���ب  ق��س��م  ورئ���ي���س  ال���ك���وت، 

العجمي.

> صورة جماعية ألعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للطاقة
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للخدمات  العالي  المعهد  مدير  أعلن 
اإلدارية د.احمد العازمي عن أولى الخطوات 
العملية نحو تنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
من اجل افتتاح الملتقى التدريبي الثالث 

لسنة  2018  »عطاء ونماء 3« .
الملتقى سيكون  أن  وأوضح د.العازمي 
ال��ه��ي��ئ��ة العامة  ت��ح��ت رع���اي���ة م��دي��ر ع���ام 
د.علي  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  للتعليم 
من  كبيرة  شريحة  سيخدم  وأن��ه  المضف، 
حيث   ، الهيئة  في  التدريب  هيئة  أعضاء 
بجهود عظيمة  الملتقى  فريق عمل  يقوم 
من أجل االرتقاء بمستوى الفعالية، و ذلك 
لوجود نخبة من األسماء البارزة في عالم 

التدريب ستشارك في الملتقى.
وأشار د.العازمي إلى أن الملتقى يهدف 
إلي تطوير مهارات المشاركين في منهجية 
الملتقيات  أهمية  لنا  ويبين   ، ال��ت��دري��ب 
التدريبية ومدى مواكبتها للمادة التدريبية 
الحديثة ، وذلك من اجل تعزيز المهارات 
وصقل الخبرات لدى جميع المدربين في 
المستجدات  ومتابعة  التدريبي  الحقل 

وتطوير المهارات ونقل الخبرات.

ف��ي ال��خ��ت��ام ش��ك��ر د.ال���ع���ازم���ي جميع 
أع��ض��اء ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى هذا 
الملتقى من أعضاء هيئة تدريب وغيرهم 
لتسخير جميع  جهودهم من أجل إنجاح 

هذه الفعالية.

د.العازمي: ملتقى »عطاء و نماء 3« سيخدم 
شريحة كبيرة من أعضاء هيئة التدريب

ينظمه املعهد العالي للخدمات اإلدارية

أخبار24
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»التخطيط والتنمية« يشارك في ورشة عمل 
»التفكير والقيادة اإلستراتيجية«

اإلستراتيجية  ال��وث��ي��ق��ة  م��ن  ان��ط��اق��ا 

الوطني  ال��ح��رس  أوال« نظم  األم��ن   2020«

والقيادة  ال��ت��ف��ك��ي��ر   “ ب��ع��ن��وان  ع��م��ل  ورش����ة 

الجمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   “ اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

، وبمشاركة  للتفكير اإلستراتيجي  الكويتية 

وذلك   ، ال��دول��ة  ووزارات  مؤسسات  م��ن  ع��دد 

ركن  الفريق  الوطني  الحرس  وكيل  برعاية 

مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ، وحضور 

الركن  اللواء  والتدريب  للعمليات  المعاون 

ف��ال��ح ش��ج��اع ف��ال��ح ، وت��ن��اول��ت ال��ورش��ة التي 

للتفكير  الكويتية  الجمعية  رئيسة  أدارت��ه��ا 

الحساوي  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي 

عددا من المحاور من أهمها :سمات التفكير 

اإلستراتيجي ، والقدرة على توجيه العقل ، 

واستشراف الواقع الجديد . وقد شارك قطاع 

ممثا  ال��ورش��ة  ب��ه��ذه  والتنمية  التخطيط 

فاطمة  ال��ق��رار  دع��م  مركز  مدير  ب��األس��ت��اذة 

خالد الخواري واألستاذة ريم غسان بيدس

نظمها احلرس الوطني الكويتي

25
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أخبار26

حاضنة الشويخ الحرفية تطرح فكرة
»Fab lab« عمل مشروع

للتعليم  العامة  الهيئة  ل��دور  ترسيخًا 
الشباب  ت��وج��ي��ه  ف��ي  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
والنشاط  والفنية  التطبيقية  المهن  نحو 
يساعد  بما  الخاص  بالقطاع  والعمل  الحر 
على إعادة التوازن لسوق العمل والمشاريع، 

ال��ح��رف��ي��ة بالعمل  ال��ش��وي��خ  ت��ق��وم ح��اض��ن��ة 
 ، التصنيع  مختبر   fab lab م��ش��روع  على 
احد  يكون  ب��ان  يرغب مستقبا  لمن  وذل��ك 
المهتمين بإنشاء منشأة أو مصنع بصناعات 

حرفية تخدم المجتمع والسوق المحلي.

أوض��ح مدير حاضنة  السياق  ه��ذا  ف��ي   
ال��ش��وي��خ ال��ح��رف��ي��ة م. راش����د ال��م��ح��م��د أن 
المشاريع  تلك  باحتضان  تقوم  الحاضنة 
المناسب  المناخ  وتوفير  دعمهم  خ��ال  من 
لهم ليكون أحد المشاريع التنموية الحرفية 

ترسيخًا لدور الهيئة في توجيه الشباب نحو املهن التطبيقية والفنية والنشاط احلر 
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لسوق العمل ، وتقديم المساعدة في تسويق 
تلك الصناعات ليكون أحد المصانع بأفكار 
وأياٍد شبابية كويتية لما للمختبر من صدى 
الصغيرة،  بالمشاريع  المهتمين  لدى  واسع 
بالدور  س��ت��ق��وم  ال��ح��اض��ن��ة  إدارة  أن  م��ؤك��دا 
الهيئة  إدارات  م��ع  وب��ال��ت��ن��س��ي��ق  اإلع���ام���ي 
في  وال��ش��روع  ال��م��ش��روع  احتياجات  لتوفير 

تتفيذه .
كما ثمن م. المحمد الدعم الذي تتلقاه 

الحاضنة من اإلدارة العليا بالهيئة .
بزيارة  الحاضنة  قامت  السياق  وبهذا   
إلي مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع ، 

 fab( التصنيع  وذلك لاطاع على مختبر 
.)lab

مدير  الحاضنة  وفد  استقبال  في  وك��ان 
ال��م��رك��ز ب��اإلن��اب��ة األس���ت���اذ ري����اض الشرف 
قدما  ال��ل��ذان  العجمي،  هيثم  وال��م��ه��ن��دس 
صورة كاملة لطبيعة العمل ونوعية األعمال 
والتي   ، ال��م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي  وال��خ��دم��ات 
تخدم سوق العمل من خال تلك المنتجات 
الحاضنة  مبادري  استفادة  ومدى  المصنعة 
وأص���ح���اب ال��م��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة م���ن تلك 
بالدورات  ال��ت��ح��اق��ه��م  ط��ري��ق  ع��ن  األع���م���ال 

المقامة في المركز .
 

27
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د.حمادة :
»التمريض« حريص  على 

مواكبة التطورات التكنولوجية 
واستخدام النظم اآللية الحديثة

28

أول معه���د تعليم���ي ف���ي منطق���ة 
اخلليج العرب���ي يختص بتدريب 

وتخريج املمرضات

قال مدير معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د ..وائل حمادة إن معهد التمريض هو أول معهد تعليمي 
1962 حتت إدارة وزارة الصحة، مضيفًا أن  في منطقة اخلليج العربي يختص بتدريب وتخريج املمرضات عندما افتتح في عام 
1993 مت قبول  1989م، وفي عام  تبعية املعهد انتقلت من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 
أول دفعة من املتدربني الذكور ، وذلك نظرا حلاجة سوق العمل إليهم، مؤكدا حرص املعهد على مواكبة التطورات التكنولوجية 
، واستخدام النظم اآللية احلديثة، وسعيه الدائم إلى التميز والرقي واملساهمة الفعالة لتحسني مستوى اخلدمات التمريضية 
والصحية ، وذلك عن طريق االستفادة من كل التطورات في مجال التعليم والتدريب خللق أجيال فنية مدربة قادرة على تأدية 

دورها ، واملساهمة بشكل فعال في خدمة الوطن .
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التطور اجلاد
وأكد د.حمادة أن املعهد يسعى إلى التطور 
والتدريبية  التعليمية  املنظومة  ف��ي  اجل��اد 
2008 ون��ظ��را حلاجة  ال��ع��ام  ان���ه ف��ي  ح��ي��ث 
املتخصصة  الفنية  الكوادر  من  العمل  سوق 
 ، ب��ه  وت���دري���ب امللتحقني  إع����داد  ع��م��ل ع��ل��ى 
وكانت البداية باستحداث برنامج التمريض 
املدرسي في العام 2014 ثم انتقل بعد ذلك 
والذي  اجلديد  مقره  إل��ى  التمريض  معهد 
س��اع��د ب��إم��ك��ان��ات��ه ال��ك��ب��ي��رة وامل��ت��ط��ورة سواء 
التدريبية  املختبرات  أو  الدراسية  بالقاعات 
وتطوير  اس��ت��ح��داث  ف��ي  التحتية  البنية  أو 
البرامج وزيادة أعداد املتقدمني نظرا للسعة 

املكانية الكبيرة املؤهلة لذلك.
وأشار د.حمادة إلى أن املعهد يضم عددا 
من البرامج منها التثقيف الصحي وبرنامج 
وبرنامج  ال����دم  ف��اص��د  وب��رن��ام��ج  ال��ت��ع��ق��ي��م 
ال���س���ج���ات ال��ط��ب��ي��ة ب���اإلض���اف���ة إل����ى عمل 
استحداث برامج مثل فني التخدير وبرنامج 
محضر علوم وبرنامج متريض صحة مهنية 
وبرنامج فاحص بصر وبرنامج مرشد تعاٍف، 
مضيفا أن جميع هذه البرامج مت استحداثها 
املاضية  القليلة  السنوات  خ��ال  وتطويرها 
مما عزز دور املعهد في املساهمة بسد النقص 
ب��ال��ت��خ��ص��ص��ات ال��ف��ن��ي��ة ال��ص��ح��ي��ة ف��ي سوق 
دأب على  قد  املعهد  أن  إلى  باإلضافة  العمل 
إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع املؤسسات 

العلمية واألكادميية.

اجلهات اخلارجية     
لم  امل��ع��ه��د  دور  أن  إل���ى  د.ح���م���ادة  ون����وه 
يقتصر على التطورات املنهجية في التعليم 
وال��ت��دري��ب داخ����ل ال��ك��وي��ت ف��ق��ط، ب��ل امتد 

عن  للبحث  اخل��ارج��ي��ة  اجل��ه��ات  إل���ى  دوره 
التعاون  مت  حيث  خارجيا  جديد  هو  ما  كل 

وزارة  عن  املنبثقة  الفرنسية  األكادميية  مع 
االعتماد  لعملية  الفرنسي  العالي  التعليم 

29

املقر اجلديد ساعد بإمكاناته الكبيرة واملتطورة في استحداث 
وتطوير البرامج وزيادة أعداد املتقدمني
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األكادميي واملؤسسي، فضا عن ذلك فقد بدأ 
معهد التمريض مرحلة جديدة من الشراكات 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م���ع  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
التفاهم مع  بإبرام مذكرة  واخل��اص متمثلة 
من  ل��اس��ت��ف��ادة  احلياتية  ال��ع��ل��وم  أك��ادمي��ي��ة 
التطور التكنولوجي والعلمي خلدمة العملية 
التدريبية، وبناء على هذه الشراكات فقد مت 
والتي  اخلاصة  باملستشفيات  الطلبة  تدريب 
بدورها أشادت مبستوى اخلريجني وتدريبهم 

وتأهيلهم ملمارسة مهنة التمريض السامية.
وت��ب��ع��ًا ل��ق��رار األم��ان��ة ال��ع��ام��ة الصحية 
برامج  بتوحيد  ب��اخل��ل��ي��ج،  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول 
التمريض في دول املنطقة، فقد تغير مؤهل 
القبول لالتحاق باملعهد إلى شهادة النجاح 

في الصف األول ثانوي أو ما يعادلها.
كان  العام  التمريض  برنامج  جانب  إلى 
املعهد يقدم ثاثة برامج تخصصية اختيارية 

للحاصات على دبلوم التمريض العام.

النساء  مت��ري��ض  ت��خ��ص��ص  ب��رن��ام��ج  أ- 
وحتي   63/62 ع��ام  الفترة من  في  وال���والدة 

عام 1985/84 م.
ب- برنامج تخصص التمريض اجلراحي 
عام  وح��ت��ى   76/75 ع����ام  م���ن  ال��ف��ت��رة  ف���ي 

1987/86 م
ت��خ��ص��ص مت��ري��ض صحة  ب��رن��ام��ج  ج - 
وحتي   84/83 ع��ام  من  الفترة  في  املجتمع 

عام 1987/86 م
مسمى الشهادة: دبلوم التمريض العام

مسمى اخلريج : ممرض قانوني
اللغة اإلجنليزية - لغة ثانية

أهداف برنامج التمريض العام:
ال��ب��رن��ام��ج إل��ى إع���داد وتأهيل  - ي��ه��دف 
ممرضني فنيني قادرين على القيام باألعمال 
التمريضية األساسية الشاملة ، واالشتراك مع 
باقي أفراد الفريق الصحي لتقدمي اخلدمات 
الصحية ، وذلك بتطبيق املعلومات واملهارات 
استخدام  م��ع  عليها  وت��درب��وا  درس��وه��ا  التي 
ملقابلة  التمريضية كأساس  العملية  خطوات 
والتأهيلية  والعاجية  الوقائية  االحتياجات 
للفرد واألسرة واملجتمع في مختلف مراحل 

العمر.
م��ن��ح شهادة  إل����ى  ال��ب��رن��ام��ج  ي���ه���دف   -

التطورات  ع��ل��ى  يقتصر  ل��م  امل��ع��ه��د  دور 
اجلهات  إل��ى  ام��ت��د  ب��ل  داخ��ل��ي��ًا  املنهجية 

اخلارجية للبحث عن كل ما هو جديد

30
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الثانوية  لشهادة  امل��ع��ادل��ة  ال��ع��ام  التمريض 
العامة إلتاحة الفرصة أمام الطاب إلكمال 

الدراسة اجلامعية في مجال التمريض.
في  التوسع  إل��ى  البرنامج  يهدف  كما   -
التخصصي  املستوى  على  التمريض  برامج 

ودورات خدمة املجتمع.

ال����ب����رن����ام����ج ال���ت���ع���ل���ي���م���ي واخل����ط����ة 
الدراسية:

ال��ت��م��ري��ض ه��و برنامج  ب��رن��ام��ج م��ع��ه��د 
سنوات  ثاث  فيه  الدراسة  مدة  عام  متريض 
فصلني  من  الدراسي  العام  ويتكون  دراسية، 
دراس��ي��ني ف��ي ال��س��ن��ة مب��ج��م��وع س��ت��ة فصول 
تدريبا ميدانيًا صيفيا  يتضمن  كما  دراسية، 
بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني من السنة 

الثانية ومدتها أربعة أسابيع.

نظام الدراسة:
تتم الدراسة في برنامج التمريض العام 
وف��ق��ًا ل��ن��ظ��ام ال��ف��ص��ول ال��دراس��ي��ة ، وخال 
ف��ص��ل دراس������ي ي���ك���ون ال��ب��رن��ام��ج ال���دراس���ي 
ي��ت��ل��ق��ي الطاب  ب��ح��ي��ث  م��ب��ي��ن��ا وم��خ��ط��ط��ا 
قاعات  ف��ي  والتطبيقية  النظرية  امل��ق��ررات 
ومختبرات  املعهد، واملقررات العملية امليدانية 
الصحية  وامل��راك��ز  املستشفيات  مختلف  ف��ي 
وذلك بغرض إعطاء الطالب القابلية والقدرة 
للمرضي  التمريضية  الرعاية  تقدمي  على 
التأقلم  إل��ى  إض��اف��ة  امليدانية،  امل��راح��ل  منذ 
تدريجيا  وذلك  النفسي،  والرضا  واالستقرار 

حسب املعلومات واملهارات املقررة لكل فصل.

املقررات الدراسية:
الثاث  السنوات  ط��وال  الدراسة  تشتمل 

على ثاثة أنواع من املقررات تضم:
1 - مقررات العلوم التمريضية

2 - مقررات العلوم الصحية املساندة
3 - مقررات العلوم الثقافية

احلوافز واإلمكانات املتاحة للطلبة:
السادسة  ال��درج��ة  على  اخل��ري��ج  يعني   -

بعد التخرج

- الدراسة مجانية
- مواصات من وإلى املعهد وإلى أماكن 

التدريب امليداني »للطالبات فقط«
- زي رسمي موحد مجانا

- كتب دراسية ومذكرات مجانا
- رحلة علمية للطلبة املتميزين

- مكافات مالية

اإلمكانات التعليمية:
تعليمية  وس��ائ��ط  امل��ع��ه��د  ف��ي  ي��ت��وف��ر   -
ال���دراس���ة النظرية  ت��س��ان��د  م��ت��ع��ددة ح��دي��ث��ة 

والتطبيقية بشكل فعال.
- مكتبة تضم مراجع علمية ومتريضية 

وصحية وثقافية عامة.
- مختبر لغات
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- مختبر حاسب آلي
م��ج��ه��زة جتهيزًا  م��خ��ت��ب��رات مت��ري��ض   -

حديثًا مبتطلبات البرنامج التعليمي
ف��ي��زي��اء/ أحياء  ك��ي��م��ي��اء/  - م��خ��ت��ب��رات 

مجهزة مبتطلبات املقررات
مستقبل خريج معهد التمريض:

مي��ن��ح امل��ع��ه��د ش��ه��ادة ال��ت��م��ري��ض العام 
واملعادلة لشهادة الثانوية العامة والتي تؤهل 

اخلريجني للتالي:
- يعني اخلريجون على الدرجة السادسة 

من مجموعة الوظائف العامة.
وظيفي  مب��س��م��ى  اخل���ري���ج���ون  ي��ع��ني   -
اخلدمات  أقسام  أح��د  في  قانوني«  »مم��رض 

الصحية.
- التخصص في احد فروع التمريض
- الدراسة اجلامعية والدراسات العليا

- االلتحاق بالدورات التعليمية املختلفة

مجاالت العمل:
واسعة  ال��ت��م��ري��ض��ي  ال��ع��م��ل  م���ج���االت 
ومتعددة، وميكن للخريج العمل في مختلف 
تشمل  والتي  الدولة  في  الصحية  املؤسسات 
وزارة الصحة ووزارة الدفاع واحلرس الوطني 
ومؤسسات  الكويت  نفط  شركة  ومستشفي 
حياته  اخل��ري��ج  يبدأ  حيث  اخل��اص  القطاع 

ال��س��ل��م الوظيفي  ف��ي  ي��ت��درج  ث��م  ال��ع��م��ل��ي��ة 
إلكمال تعليمه وسنني اخلبرة كالتالي:

أواًل: األعمال اإلكلينيكية:
- ممرض سريري

- ممرض مختص
- ممرض رعاية صحية أولية

ثانيًا: األعمال اإلدارية:
- م����س����ؤول ج���ن���اح أم�������راض ع���ام���ة أو 

متخصصة.
- مساعد رئيس ممرض مستشفي

- رئيس ممرض منطقة صحية
- مراقب إلدارة التمريض

- مدير إدارة التمريض

ثالثًا: املجاالت التعليمية:
أ- في اخلدمات التمريضية:

أو  املستشفيات  اح��دي  في  فني  موجه   -
اخلدمات اخلارجية.

لتطوير  مت���ري���ض  رئ���ي���س  م���س���اع���د   -
املعلومات التمريضية في إحدى املستشفيات 

أو اخلدمات اخلارجية
ب- في مجال التعليم باستمرار مسيرته 

التعليمية ميكن أن يحقق التالي:
- مدرس في معهد التمريض
- مدرس في كلية التمريض

- أستاذ مساعد ثم أستاذ في كلية العلوم 
الطبية املساعدة وكلية التمريض

رابعًا: مجال البحث والدراسة:
التمريض  مجال  ف��ي  باحث  أو  دارس   -
ب��رام��ج تعليم  أح���د  أو  ال��ص��ح��ي��ة  ب��اخل��دم��ة 

التمريض في الكويت
- خبير أو مستشار في مجال التمريض 

على املستوي احمللي أو اإلقليمي أو الدولي.

م����ج����االت ال���ع���م���ل ال���ت���م���ري���ض���ي واس���ع���ة 
وم���ت���ع���ددة ومي���ك���ن ل��ل��خ��ري��ج ال��ع��م��ل في 

مختلف املؤسسات الصحية في الدولة
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يتوق البشر دومًا إلى النجاح واإلنجاز في 
حياتهم الشخصية والعملية ليس على مستوى 
المؤسسات والكيانات فحسب، بل على مستوى 
الدول أيضًا، ولكن تحقيق النجاح الدائم حلمًا 
صعب المنال؛ ألن اإلنسان ُجِبل على المحاولة 
وال��خ��ط��أ وال��ف��ش��ل أح��ي��اًن��ا، وال��ف��ش��ل ال يعني 
االستسالم والرضوخ - كما يعتقد الكثيرون - 
مادام لن يكون المحطة األخيرة في التجارب 
يصبح  بل  والمؤسسات،  األف��راد  بها  يمر  التي 
الفشل فضيلة حين يكون دافًعا للنجاح، وسلًما 
األفضل  ب��ات��ج��اه  وال��دف��ع  وال��ن��ه��وض  للصعود 

وتحقيق األهداف.
اإلخفاق  يعني  دالالته  أبسط  في  والفشل 
مسبًقا،  محددة  أه��داف  إنجاز  أو  تحقيق  في 
أو  أو عمله  ح��ي��ات��ه  ف��ي  اإلن��س��ان  وه���و يصيب 
الفشل  ودائ��ًم��ا ما يثير  إدارت���ه،  أو في  دراس��ت��ه 
لدى الناس الخوف واإلحباط ، نظًرا الرتباطه 
واالزدراء  التوبيخ  م��ن  ي��ت��درج  ال��ذي  بالعقاب 
جانب  من  والمعنوّية  المادّية  العقوبات  إل��ى 
والشعور  الفشل  م��ن  ال��خ��وف  لكن  اآلخ��ري��ن، 
الدائم بالذنب ، والتخلي عن مهارة المحاولة 
والخطأ هو الفشل بعينه، ونحن نحاول أن نضع 
التي  الفرد  داخ��ل  النجاح  دافعية  على  أيدينا 
والنظرة  نجاح،  إلى  الفشل  تمكنه من تحويل 
التفاؤلية هي من أسباب النجاح، فمن ال ينظر 
إلى األشياء بتفاؤل فهو ينظر إليها بالعكس، 
والعكس يؤدي إلى االنتكاس والفشل، وهذا من 
إنسان  كل  على  تنغص  التي  المشاعر  أصعب 
عجزه  نتيجة  بالفشل  يشعر  حينما  سعادته 

فالعامل  إليه،  يصبو  معين  هدف  تحقيق  عن 
النفسي مهم للغاية في إقناع نفوسنا بتحقيق 
إلى  نصل  لم  وما  الحياة،  في  نجاحها  معالم 
بتميزها،  ونهتف  ب��ه��ا،  فنثق  نفوسنا  أع��م��اق 
ونكتب في قرارها أننا من الناجحين لن نحقق 

شيئًا في مثل هذا العالم الطموح.
نتجنب  أن  يمكننا  ال  ال��ح��ال  وبطبيعة 
عندما  ولكن  أحيانًا،  التعثر  أو  تمامًا  الفشل 
تلك  يمكننا عالج  عندئٍذ  التعثر  أسباب  نعلم 
نجاح،  إل���ى  التعثر  ذل���ك  وت��ح��وي��ل  األس���ب���اب، 
نجاح  إل��ى  التعثر  لتحويل  السليم  والمنهج 
يأتي بالمحاسبة والمراجعة لجوانب التقصير 
وت��الف��ي��ه��ا، وه����ذا ب�����دوره ي��س��ت��ل��زم ع�����ددًا من 
أبرزها  ولعل  التحويل،  هذا  إلحداث  المهارات 
بالقدرات  الجيدة  والمعرفة  بالنفس،  الثقة 
مات الشخصية، أي أن يعرف اإلنسان ما  والَسّ
يميزه عن غيره، فليس األذكياء والعباقرة فقط 
عبقريته  لكل  ولكن  النجاح،  يصنعون  من  هم 
في إطار ما يملك من مقومات لإلنجاز وقدرات 
فعالة، ومن مهارات هذا المنهج السليم التعلم 
من خبرات اآلخرين والقراءة الجيدة لتجارب 

الناجحين.
عبر  واإلخفاق  التعثر  تجاوز  إن  وأخ��ي��رًا.. 
جسر النجاح ليصنعه أصحاب اإلرادة القوية، 
الذين يعدون التعثر حلقة في سلسلة النجاح، 
لماذا   : س���ؤال  ع��ن  تجيب  أن  استطعت  وإذا 
عندما  ي��س��رًا  أكثر  اإلج��اب��ة  فستكون  تعثرت؟ 
مرارة  ذاق  فمن  أن��ج��ح؟  كيف  نفسك:  ت��س��أل 

التعثر واإلخفاق هو أدرى بطعم النجاح.

اصنع من فشلك سلمًا للنجاح

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

العدد الثاني -أكتوبر   2018

33



العدد الثاني -أكتوبر   2018

ي��ع��رف االن��س��ان اآلل���ي أو ال��روب��وت بأنه 
اجلهاز الذي يتم تصميمه و تركيبه و برمجته 
عن  بديال  ليحل  ما  وظيفة  أو  بعمل  للقيام 
االن��س��ان ف��ي امل��ج��ال ال���ذي صمم م��ن أجله 
أكثر دقة  و لعمل  الوقت االستهالكي  لتوفير 
الشركات  فمعظم  مستمرة  عمل  النتاجية  و 
أعمال  الجن��از  ال��روب��وت��ات  تستخدم  العاملية 
التكنولوجية  واحلقبة  واالن��ت��اج.  التصنيع 
القادمة هي استخدام الروبوتات في مجاالت 
بامكان  ه��ل  نتسآئل  وه��ن��ا  مختلفة  علمية 
االستاذ  أو  امل��درس  محل  حتل  أن  الروبوتات 
اجل��ام��ع��ي و ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ط��ل��ب��ة داخ���ل 

الفصل؟.
امل��ت��ق��دم��ة تعليميا  ال����دول  ب��ع��ض  ب���دأت 
املوضوع  ه��ذا  ودراس����ات ح��ول  أب��ح��اث  بعمل 
من  التجربة  جن��اح  مل��دى  جتريبية  كخطوات 
عدمها فلنتعرف على االيجابيات و السلبيات 

بني املدرس اآللي و املدرس البشري :
التفاعل  على  البشري  امل���درس  ق���درة   •
سلوكياتهم  معرفة  و  الطلبة  مع  املشاركة  و 
أي  يحمل  ال  اآلل���ي  امل���درس  اليحمل  بينما 

مشاعر جتاه الطلبة.
يفهم  وال  ي���ع���رف  ال  اآلل�����ي  امل������درس   •
ايصالها  الصعب  م��ن  ت��ك��ون  ق��د  أسئلة  م��ن 

يتمكن  وال  الطالب  يريدها  التي  بالطريقة 
تغيير طريقة شرحه  من  اآلل��ي  امل��درس  من 

بصورة أسهل له .
• املدرس اآللي يطرح املواضيع بطريقة 
املدرس  بينما  مم��ل  بأسلوب  و  ج��دا  ج��ام��دة 
من  يغير  و  ال��ط��ال��ب  م��ع  يتفاعل  ال��ب��ش��ري 

أسلوب اجابته للطالب بطريقة سهلة .
• املدرس اآللي يكون أكثر مرحا و ترفيها 
بعمل  األسئلة  على  الطالب  اجابة  حال  في 

حركات أو يصدر أصواتا اعجاب له .
حسب  اآلل��ي  امل��درس  برمجة  امكانية   •

املادة التعليمية املطلوبة .
• امل�����درس اآلل����ي خ���ال م���ن  امل��ش��اع��ر و 
األحاسيس و بالتالي عدم قدرته على ضبط 
الفصل و التحكم بأعمال الطلبة و التصدي 
العمل  ي��ع��ي��ق  ازع�����اج  م��ن��ه��م  اذا ص���در  ل��ه��م 

املطلوب للمادة .
املدرس  امكانيات  ع��ن  يتعلق  فيما  ام��ا 

اآللي في بعض املواد التالية :
في مجال اللغة : يعمل املدرس اآللي على 
مساعدة الطلبة لتذكر املفردات و يعمل على 
بايجاد  للطالب  اللغوية  األخطاء  تصحيح 

طرق ذكية لتحفيزه.
التكيف  املمكن  من   : العلوم  مجال  في 

ال��ري��اض��ي��ة املعقدة  امل��س��ائ��ل  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  و 
املختلفة و طريقة حلها و أيضا لوجود أجهزة 
على  يعمل  فانه  الروبوت  بداخل  االستشعار 

تدريب الطلبة بأساسيات مادة الفيزياء .
الروبوت  : يعمل  التكنولوجيا  في مجال 
عبى شرح البرمجة املطلوبة للطالب و يعمل 
على اص���دار أص���وات و ح��رك��ات مضحكة في 
ح���ال ت��وص��ل��ه��م ل��ل��ب��رم��ج��ة امل��ط��ل��وب��ة و يعد 
  LEGO Mindstorms NXT برنامج 

من البرامج املشهورة للروبوتات .
و ميكن أن نلخص هذا املوضوع بأن مهما 
كانت قدرة املدرس اآللي وما ميتلكه من خالل 
برمجته من امكانيات هائلة للتدريس اال انه 
ال ميكنه التفاعل واالحساس مبشاعر الطلبة  
لألسباب التي مت ذكرها سابقا ولكن باالمكان 
استعانة املدرس البشري به كعامل مساعد في 
أعمال معينة و حسب املادة املطلوبة في وقتنا 
احلاضر بينما في املستقبل قد يكون املدرس 
التكنولوجيا  و  البرمجيات  تطوير  مع  اآللي 
ب��ه أن ي��ك��ون ق���ادرا على أن ي��ك��ون ب��دي��ال عن 
املدرس البشري و يشكل خطرا حقيقيا على 
املدرسني  ع��ن  االستغناء  و  ال��ت��دري��س  مهنة 

مستقبال .

المدرس اآللي ما بين الحقيقة و الخيال
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 املعهد العالي للطاقة
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املتوقع  الطاقة  م��وارد  تناقص  إن 
حدوثه، دفع العديد من الدول إلى البحث 
احللول  وإي��ج��اد  للوقود  بديلة  مصادر  عن 
في  املتوقعة  ال��وف��رة  ع��دم  مشكلة  ل��ت��ج��اوز 
الوقود  يكون  قد  لذلك  األح��ف��وري؛  الوقود 
بأنه  يعرف  إذ  األمثل،  البديل  هو  احليوي 
احلية  الكائنات  من  املستدامة  الطاقة  هو 
لذلك  النباتية.  أو  منها  احليوانية  س���واًء 
سعت الكثير من الدول لزراعة أنواع معينة 
في  الستخدامها  خصيصًا  ال��ن��ب��ات��ات  م��ن 
وفول  ال��ذرة  ومنها  احليوي،  الوقود  مجال 
األمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  الصويا 
النخيل  وزي��ت  البرازيل،  في  السكر  وقصب 
أهم مصادر  يعتبر من  وهو  آسيا.  في شرق 
امل��ت��ج��ددة. كما مت احل��ص��ول على  ال��ط��اق��ة 
الصناعي  التحليل  م��ن  احل��ي��وي  ال��وق��ود 
احليوانات  وبقايا  والفضالت،  للمزروعات 
القش  مثل  استخدامها.  إع��ادة  ميكن  التي 
واخلشب والسماد إضافة إلى حتلل النفايات 
ومخلفات األغذية التي ميكن حتويلها إلى 

الغاز احليوي.
الوقود  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  امل���زاي���ا  رغ���م 
احليوي من رخص تكلفته وإمكانية إنتاجه 
في أي وقت وفي أي مكان من العالم، بسبب 
م����وارده األول��ي��ة وع���دم تقيدها بأي  ت��واف��ر 
إلى  إض��اف��ة  طبيعية،  أو  جغرافية  ع��وام��ل 
الزراعية  املخلفات  من  استخراجه  إمكانية 
واحليوانية، يبقى للتوسع غير املدروس في 
الغذاء،  أسعار  بارتفاع  يهدد  خطر  إنتاجه 
وتشكيل اخلطر على األمن الغذائي العاملي، 
والب����د إلن���ت���اج ال���وق���ود احل���ي���وي االل���ت���زام 
ببعض التدابير والسياسات، للحفاظ على 
بيئيًا واقتصاديًا  إنتاجه بطريقة مستدامة 

واجتماعيًا.
أن���واع ال��وق��ود احل��ي��وي: ال��غ��از احليوي، 

اإليثانول، الديزل احليوي:
التوسع في  أك��د اخل��ب��راء على ض���رورة 
اإلن���ت���اج م���ن امل��خ��ل��ف��ات ال���زراع���ي���ة، وليس 
ن��ف��س��ه��ا، عماًل  ع��ل��ى ح���س���اب احمل���اص���ي���ل 
خبراء  اإلنسانية، حيث حذر  مببدأ حماية 

م��ن األمم امل��ت��ح��دة م��ن ال��ت��وس��ع في 
الذي سيلحق  الضرر  إنتاجه مؤكدين على 
من  إنتاجه  مبنع  وطالبوا  الغذائية  باملوارد 
القمح  مثل  الرئيسية،  الزراعية  احملاصيل 
على  سلبًا  ينعكس  ألن��ه  والشعير،  وال���ذرة 
الشعوب الفقيرة، حيث كشف تقرير ملنظمة 
احليوي  الوقود  إنتاج  في  التوسع  أن  الفاو 
مليون   60 إل��ى جت��وي��ع  ي���ؤدي   1% بنسبة 

إنسان في العالم.
مصادر إنتاج الوقود احليوي:

تنمو  الطحالب  ألن  الطحالب:  وق��ود 
ف��إن��ه��ا تتغلب ع��ل��ى واح����دة من  امل��ي��اه  ف��ي 
امل��ش��اك��ل األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا أن���واع 
الوقود احليوي األخرى، وهي التنافس على 
األرض م��ع احمل��اص��ي��ل ال��زراع��ي��ة األخ���رى. 
وبعض األشكال الشائعة من الطحالب هي 
األعشاب البحرية وزبد الُبرك املائية، والتي 
التعتبر نباتات حقيقة ولكنها تقوم بعملية 
للطحالب  ميكن  حيث  الضوئي،  التمثيل 
تخزين ما يصل إلى %50 من وزن أجسامها 



إلى  حتويلها  تنتظر  وبالتالي  الدهون،  من 
الغاز إلنتاج اإليثانول.

الذرة: تعتبر أكبر مصادر الوقود احليوي، 
في الوقت الراهن ولكنها حتتاج إلى مجهود 
منها  امل��س��ت��خ��رج  اإلي��ث��ان��ول  ويعتبر  ك��ب��ي��ر، 
أك��ث��ر اس��ت��دام��ة م��ن ال��ب��ت��رول، ل��ك��ن عملية 
معدالت  ولديها  مكلفة،  منها  الوقود  إنتاج 

استهالك عالية للطاقة.

الوقود  إن��ت��اج  ع��ال��م  ف��ي  السكر:  قصب 
املصدر  يعتبر  السكر  قصب  ف��إن  احل��ي��وي 
واسع  نطاق  على  استخدامًا  األكثر  الثاني 

بعد الذرة.

بقايا  الدهون احليوانية: ميكن حتويل 
احليوانية  الغذائية  املنتجات  من  الدهون 
إل���ى زي���ت واس��ت��خ��دام��ه ب��ع��د ذل���ك كوقود 
احليوانية  الدهون  حتتل  ولكن  للسيارات، 
الوقود  إن��ت��اج  قائمة  ف��ي  منخفضة  مرتبة 

احليوي بسبب الصعوبة في جتميعها.

بعض  ي�����رى  ال����ورق����ي����ة:  امل���خ���ل���ف���ات 
املخلفات  بعض  حتويل  إمكانية  الباحثني 
املخلفات  ولكن  احليوي،  الوقود  إنتاج  إلى 
الورقية تأتي في أسفل قائمة مصادر إنتاج 

الوقود احليوي.

أجيال الوقود احليوي:
الديزل  النباتية،  الزيوت  األول:  اجليل 
احليوي،  الكحول  احليوي،  الغاز  احليوي، 

الغاز الصناعي.
غذائية،  غير  محاصيل  الثاني:  اجليل 
امل��خ��ل��ف��ات احل���ي���وي���ة ك��ال��ق��ش واخل���ش���ب، 
احليوية  ب��ال��ط��اق��ة  متخصصة  محاصيل 
السليليوزي،  احل��ي��وي  وت��ت��ض��م��ن:ال��وق��ود 
الهيدروجني احليوي، ثنائي ميثل احليوي، 

ديزل الهيدروجني احليوي.
النباتية  اخلاليا  وق��ود  الثالث:  اجليل 
من  ال��زي��ت  نسبة  وفيه  الطحلبي«  »ال��زي��ت 
50-20 % من الوزن اجلاف، ومعدل سريع 

للنمو، كما تعيش في املياه املاحلة.
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الحاضنة تأخذ على عاتقها توفير الورش 
المجهزة والمعدات الالزمة ألي مشروع
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أكد أنها بصدد عمل إستراتيجية 
تخت���ص  ال  للمبادري���ن  حديث���ة 
وإمن���ا  فق���ط  الهيئ���ة  بخريج���ي 

تخدم شرائح عدة

إلى  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  تسعى 
املبادرين  وإك��س��اب   ، احلرفية  الشويخ  حاضنة  أعمال  تطوير 
رؤيتها  مع  متاشيًا   ، والالزمة  احلديثة  التكنولوجية  باخلبرة 
النمط  عن  باخلروج  التكنولوجية  هذه  استغالل  إلى  الرامية 
في  احل��ر  والعمل  امل��ب��ادري��ن  ودع��م  وإمن���اء  بتطوير  التقليدي، 
مجال ريادة األعمال، حيث تقوم بتطوير خطط عمل تتناسب 
مع كل مشروع مبا يخدم أهدافه، باإلضافة إلى إتاحة اخلدمات 

الالزمة للمحتضنني
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق أش���ار م��دي��ر ح��اض��ن��ة ال��ش��وي��خ احلرفية 
املهندس  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  التابعة 
إستراتيجية  ع��م��ل  ب��ص��دد  احل��اض��ن��ة  أن  احمل��م��د  إل���ى  راش����د 
وإمنا  فقط  الهيئة  خلريجي  تختص  ال  للمبادرين  حديثة 

تخدم قطاعات وشرائح عدة.
توفير  عاتقها  ع��ل��ى  ت��أخ��ذ  احل��اض��ن��ة  أن  احمل��م��د  م.  وأك���د 
الورش املجهزة واملعدات الالزمة للمشروع كما حترص على دعم 
وتسويق  املؤمترات  في  واملشاركة  الرخص  باستخراج  املبادرين 
انخراطهم  لضمان  اإلع��الم  وسائل  عبر  التجارية  مشاريعهم 
في العمل احلر ، وتقدمي منتجات ذات جودة عالية والبرمجة 

السريعة في إمتام أي عملية.
وأك����د م. احمل��م��د أن احل��اض��ن��ة ت��ض��م ع����ددًا م��ن امل��ب��ادري��ن 
أجلهم  من  وتسخر   ، لهم  والرعاية  الدعم  كامل  بتوفير  تقوم 
بداية  على  وضعهم  في  تسهم  التي  الالزمة  اإلمكانات  جميع 
الطريق الصحيح لتحقيق طموحاتهم الكبيرة عبر العمل في 

مشروعاتهم الصغيرة.

م. راشد المحمد:
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أهداف احلاضنة
إلى  للحاضنة  اإلداري  النظام  يهدف   -
للوصول  املتاحة  للموارد  األمثل  االستخدام 
اتصال  خطوط  ذات  منوذجية  حاضنة  إل��ى 
بدولة  األع��م��ال  م��ع مجتمع  وق��وي��ة  ف��ع��ال��ة 
املفاهيم  ودع��م  نشر  في  يساهم  مبا  الكويت 

اخلاصة بالصناعات الصغيرة.
و  وال���ف���ن���ي  اإلداري  ال���دع���م  ت��س��ه��ي��ل   -
للشباب  امل���ع���ن���وي  ال���دع���م  وت���ق���دمي  امل���ال���ي 
الكويتي الطامح إلى تأسيس مشروع صغير 
باإلضافة إلى تقدمي استشارات فنية وإدارية 
إحالل  بهدف   ، الصغيرة  مل��ب��ادري  املشاريع 
عن  الوافدة  العمالة  مكان  الوطنية  العمالة 
طريق فتح مجاالت عمل للشباب الكويتي ، 

خصوصا في مجال العمل احلر .

فلسفة احلاضنة 
تقوم حاضنة الشويخ احلرفية باستقبال 
أف��ك��ار امل��ب��ادري��ن اخل��الق��ة وحت��وي��ل��ه��ا ضمن 
إط��ار دراس���ة اجل���دوى إل��ى م��ش��روع وليد ذي 
حزمة  احلاضنة  له  توفر  خاصة  احتياجات 
خدماتية متكاملة تشمل املكان والدعم الفني 
وطرق  واالس��ت��ش��ارات  واإلداري،  والتسويقي 
متكاماًل  م��ش��روع��ًا  ليصبح  امل��ش��روع  مت��وي��ل 
مصاعب  اج��ت��ي��از  ع��ل��ى  ق�����ادرًا  للنمو  ق��اب��اًل 

التشغيل األولية.

دور احلاضنة في التنمية الوطنية
- حتقيق معدالت منو عالية للمشروعات 

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

التكنولوجيا احلديثة واملتطورة.
الترابط  حتقق  التي  املشروعات  دع��م   -

والتكامل مع املشروعات القائمة.
تساعد  التي  املشروعات  إقامة  تسهيل   -
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في  تسهم  التي  للمبادرين  الالزمة  اإلمكانات  جميع  نسخر   
وضعهم على بداية الطريق الصحيح
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ف��ي ال��ت��ح��ول م��ن امل��ش��روع��ات احل��رف��ي��ة إلى 
الصناعات الصغيرة املتطورة.  

أقسام احلاضنة
- قسم الدعم الفني و التدريب

التدريب  و  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م  ق��س��م  ي��ق��وم 
بتقدمي برامج تدريبية فنية وإدارية مصممة 
ل��ت��الئ��م اح��ت��ي��اج��ات ال��راغ��ب��ني ب��ال��ع��م��ل في 
م��ج��ال امل��ش��روع��ات ال��ص��غ��ي��رة، ح��ي��ث يغطي 
الهيئة  وخ��ري��ج��ي  ط��ل��ب��ة  ال���ت���دري���ب  ن��ط��اق 
من  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
جهة واملؤسسات واجلهات اخلارجية من جهة 
أخرى كما يحتوي املركز على قاعات تدريبية 
اإلصدارات  بأحدث  م��زودة  ومكتبة  متطورة 
اآللي  احل��اس��ب  وأج��ه��زة  املتخصصة  الفنية 

احلديثة.
- مركز إعداد وتأهيل املبادرين

م��رك��ز إع�����داد وت��أه��ي��ل امل���ب���ادري���ن مركز 
تدريبي متخصص في تقدمي برامج تدريبية 
املعنية  اجلهات  احتياجات  لتالئم  مصممة 
األف����راد من  و  الصغيرة  امل��ش��روع��ات  مب��ج��ال 
املركز  يقدم  و   ، الصغيرة  املشروعات  مبادري 
املتخصصة  التدريبية  ال���دورات  من  العديد 
ذات املستوى العالي من اجلودة بهدف صقل 
ورفع  الشباب  لدى  واإلداري��ة  الفنية  املواهب 
مخاطر  لتقليل  امل��ش��روع��ات  تشغيل  ك��ف��اءة 

السوق احمليطة باملشروع .

قسم تنمية املشروعات
ي��ش��رف ق��س��م ت��ن��م��ي��ة امل���ش���روع���ات على 
، ويقدم الدعم  الورش العاملة في احلاضنة 
اإلداري و املعنوي ويساعد في احلصول على 
الدعم املالي للمبادرين من خالل الشركات و 

احملافظ التمويلية املختلفة مما يساعد في 
فرص  من  تزيد  وسهلة  انطالقة جيدة  خلق 

جناح املشروعات بعيدًا عن مخاطر السوق.
مساحة احلاضنة 

مبساحات  ورش����ة   24 احل��اض��ن��ة  ت��ض��م 
ت��ت��راوح م��ا ب��ني 65 م��ت��رًا م��رب��ع��ًا إل���ى 198 
مترًا مربعًا وتتنوع املشاريع احملتضنة ما بني 

إنتاجية وخدماتية وصناعية خفيفة .

جولة في أروقة احلاضنة
أروقة  داخ���ل  جت��ول��ت  املستقبل«  »ص��ن��اع 
ح��اض��ن��ة ال��ش��وي��خ احل��رف��ي��ة وال��ت��ق��ت ع���ددًا 
مشروعاتهم  على  للتعرف  بها  املبادرين  من 
التسهيالت  ومعرفة  احلاضنة  تضمها  التي 
وذلك  إدارت��ه��ا  لهم  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

في السطور التالية:
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تدريبية  ب��رام��ج  بتقدمي  وال��ت��دري��ب«  الفني  »ال��دع��م  ي��ق��وم   
مصممة لتالئم املشروعات الصغيرة
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تفضيل القطاع اخلاص
احلرفية  الشويخ  بحاضنة  املبادر  قال   -
راك�����ان خ��ل��ف ال��ع��ن��زي: ت��خ��رج��ت م���ن كلية 
قانون،  دبلوم  بتخصص  التجارية  الدراسات 

وانضممت للحاضنة في شهر مايو 2018.
بدء  قبل  واجهته  التي  الصعوبات  وع��ن 
م��ش��روع��ه ق��ال ال��ع��ن��زي إن ال��ص��ع��وب��ات التي 
تعرض لها كانت ضئيلة جدا وذلك ألنه كان 
على استعداد تام خلوض هذه التجربة وقام 
 ، مبكرًا  للمشروع  املطلوبة  العمالة  ب��إع��داد 
ال��رخ��ص املطلوبة  ب��اس��ت��خ��راج  ك��ذل��ك  وق���ام 

والالزمة دون أي مشاكل.
حاضنة  إدارة  إن  العنزي  املبادر  وأض��اف 
الدعم  ك���ام���ل  ت���ق���دم  احل���رف���ي���ة  ال���ش���وي���خ 
مشاكل  أي  حل  في  وتسهم  لهم  والتشجيع 
ودائمًا  املبادرين  لها  يتعرض  أن  املمكن  من 
ما يقوم املسؤولون باحلاضنة بتقدمي النصح 

واإلرشاد لهم كلما تطلبت احلاجة ذلك.

طموحات وتطلعات
للمشروع  املستقبلية  ط��م��وح��ات��ه  وع���ن 
أعرب العنزي عن خالص أمنياته بأن يتطور 
أكبر، خاصة  إمكاناته بشكل  وتزداد  مشروعه 
 ، ألخيه  مشروعًا  كذلك  تضم  احلاضنة  وأن 

آماًل أن يتوسع مشروعيهما.
لشباب  م��ه��م��ة  نصيحة  ال��ع��ن��زي  وق����دم 
الوطن بأال يستسلموا بسهولة ملا قد يعانوه 
م���ن ص��ع��وب��ات وم���ش���اق ف���ي ب���داي���ة تأسيس 
أن���ه الب���د من  م��ؤك��دًا   ، الصغير  م��ش��روع��ه��م 
التحمل والصبر في بدايات تأسيس املشروع 
، وأن يتمسك املبادرون ، وأصحاب املشروعات 
أن يكبر  ف���ي  وال��ط��م��وح  ب���األم���ل  ال��ص��غ��ي��رة 
من  ووقتهم  جهدهم  يبذلوا  وأن  مشروعهم 

أجل ذلك الهدف.
وع���ن ال��ت��وج��ه ل��ل��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي أكد 
اخلاص  بالقطاع  العمل  يفضل  أنه  العنزي 
ذلك  ل��ه  يتيح  حيث  احل���ر،  العمل  وق��ط��اع   ،
قليلة  سنوات  في  بأعماله  والتطور  االرتقاء 
أن يتم  م��ن  وأوس���ع  أك��ب��ر  أه���داف  ، وحتقيق 
القطاع  ف��ي  بالعمل  ال��ت��ح��ق  إذا  حتقيقها 

احلكومي.
العنزي  خ��ل��ف  راك������ان  امل����ب����ادر  وت���وج���ه 
بااللتحاق  الكويتي  الشباب  إل��ى  بنصيحته 
بحاضنة الشويخ احلرفية ، وتأسيس مشروع 
خاص بهم، مضيفا أنهم سيجدون كل الدعم 
والتشجيع من إدارة حاضنة الشويخ احلرفية 
باحلاضنة،  املوجودين  املبادرين  من  وكذلك 
واحلفر  )ال����ن����ج����ارة  م����ج����االت  ف����ي  خ���اص���ة 

والتشكيل املعدني(.

التأهيل والتدريب
- ومن جانبه قال املبادر بحاضنة الشويخ 
احل��رف��ي��ة ف��ي��ص��ل ال��ن��ج��دي ان���ه ت��خ��رج من 
والتحق  واملالحة  لالتصاالت  العالي  املعهد 
صغير  مبشروع  قريبة  فترة  منذ  باحلاضنة 

عبارة عن »كراج ميكانيكا عامة«.
الدعم  كامل  أن��ه وج��د  النجدي  وأض��اف 
وفرت  التي  احلاضنة  إدارة  م��ن  والتشجيع 
في  وس��اع��دت��ه��م   ، احتياجاتهم  جميع  لهم 
وقامت  ال��الزم��ة  التراخيص  على  احل��ص��ول 
في  وال��ب��دء  احل��ر  العمل  خل��وض  بتأهيلهم 

ومتابعة  بأنفسهم  الصغيرة  مشاريعهم  إدارة 
تطورها ومنوها أواًل بأول.

نصيحة
الشباب  إل��ى  بنصيحته  النجدي  وتقدم 
واملهارات  اخل��ب��رات  ال��ك��وي��ت��ي مم��ن مي��ل��ك��ون 
الالزمة لاللتحاق بحاضنة الشويخ احلرفية 
وخ����وض جت��رب��ة ال��ع��م��ل احل����ر، ح��ي��ث تقوم 
كما  وامل��ع��دات  امل��ك��ان  بتوفير  احلاضنة  إدارة 
تساعدهم في إدارة مشاريعهم وتذليل جميع 

الصعاب والعوائق التي قد تواجههم.
احلرفية  الشويخ  بحاضنة  املبادر  وأش��ار 
لواء  ال��ع��م��ل حت��ت  أن  إل���ى  ال��ن��ج��دي  فيصل 
املبادرين  يكسب  احلرفية  الشويخ  حاضنة 
اخلبرات الالزمة إلدارة املشاريع اخلاصة بهم 
بعد اخلروج من احلاضنة ، متمنيًا التوفيق 
الشكر  خ��ال��ص  وم��ق��دم��ا  امل��ب��ادري��ن  جلميع 
احلرفية  الشويخ  حاضنة  إلدارة  والتقدير 

لدعمهم وتشجيعهم الالمحدود.
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24 ورش�����ة مب��س��اح��ات  ت��ض��م احل���اض���ن���ة 
تتراوح ما بني 65 مترًا مربعًا إلى 198
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األسباب الشائعة 
لضعف الذاكرة

تكمن  الذاكرة  لضعف  الشائعة  األسباب 
على  ال��ق��درة  ع��دم  بالشيخوخة،  ب��اإلص��اب��ة 
التركيز، القلق، اإلدمان على الكحول، تعاطي 
األدوية  بعض  تناول  الدماغ،  أورام  املخدرات، 
بالدماغ  املتعلقة  األمراض  ببعض  واإلصابة 
بتدهور  يتسبب  ال��ذي  الزهامير  أو  كاخلرف 

في خاليا الدماغ.

 ق���د ت��ع��ان��ي ب��ع��ض ال��ن��س��اء م���ن فقدان 
الذاكرة بالتزامن مع انقطاع الطمث نتيجة 
النساء  من  والبعض  الهرمونية،  االختالالت 
ال���ذاك���رة ع��ل��ى املدى  ق��د ي��ص��ن بضعف ف��ي 
احلمل.  ف��ت��رة  أث��ن��اء  ج��ان��ب��ي  ك��أث��ر  القصير 
والعاطفية  النفسية  لبعض احلاالت  أّن  كما 
الشخص  يتعرض  كأن  أو  الذاكرة،  على  أث��را 
أث���رًا يتسبب  ال���رأس ق��د تترك  إلص��اب��ة على 
إل��ى أن  ل��ل��ذاك��رة، إض��اف��ة  بضعف أو ف��ق��دان 

لسوء التغذية أو التعب الشديد الذي ينجم 
كبير  بشكل  الرياضة  ممارسة  أو  العمل  عن 

ومرهق قد يساعد في ضعف للذاكرة.

بعض املمارسات التي تساعد 
في عالج ضعف الذاكرة 

ال��ن��وم والراحة  > أخ���ذ ق��س��ط ك���اف م��ن 
خاصة في فترة الليل. 

التي  الرياضية  التمارين  بعض  أداء   <

ضعف الذاكرة الذي يحدث نتيجة أسباب عديدة ومختلفة مع حدوث بعض التغييرات امللحوظة في الشخصية والسلوك 

وقد يؤثر ذلك بشكل خطير على قدرة الشخص بالقيام ببعض األنشطة اليومية. 

توفر لنا الذاكرة على املدى القصير مساحة تعمل على تخزين بعض األمور املهمة، وكغيرها تتعرض الذاكرة لعّدة عوامل تقّلل 

من كفاءتها كقّلة النوم، التوتر، القلق، االكتئاب وامللل، ارتفاع في درجة احلرارة، الصرع، السكتة الدماغية، الدوخة، التغيرات 

البصرية. 

ضعف الذاكرة
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ت��س��اع��د ف��ي حت��س��ن ال���ذاك���رة ع��ن طريق 
الدم  م��ع  احململة  األكسجن  كمية  زي���ادة 

إلى الدماغ. 
التمارين الذهنية  أداء بعض  > ميكن 
الذاكرة، كحفظ  التي تساعد في حتسن 
بالنسبة  امل��ه��م��ة  ال��ه��ات��ف  أرق������ام  ب��ع��ض 
للشخص، أو حفظ بعض األمور البسيطة 
خ��اص��ة ع��ن��د ال���ذه���اب ل��ل��ت��س��وق، وكذلك 

حفظ بعض التواريخ املهمة. 
أو  املتقاطعة  الكلمات  بعض  ح��ل   <

بعض األلغاز. 

بعض  ق���راءة  أو  ج��دي��دة  لغة  تعلم   <
الكتب والصحف اليومية. 

بعض األغذية التي تساعد في 
عالج ضعف الذاكرة 

> امل��ك��س��رات واح���دة م��ن األص��ن��اف التي 
تساعد في التحسن من الذاكرة، فهو مصدر 
اجلوز  م��ن  ك��وب  نصف  ب��أن  علمًا  للثيامن، 
ج���رام من  مللي   0.54 ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  م��ث��اًل 

الثيامن. 

التي  م���ن األص���ن���اف  ال���ب���ري  ال���ت���وت   <
تساعد  التي  األكسدة  مضادات  على  حتتوي 

في حتسن الذاكرة. 
بالكاروتن  غنيًا  مصدرًا  يشكل  اجل��زر   <

املهم للذاكرة. 
> البيض يحتوي على مادة دهنية تسمى 
اخلاليا  تغذية  في  تساعد  التي  الليسيثن 

العصبية للذاكرة. 
> البامية من اخلضراوات التي بإمكانها 

أن تدعم الذاكرة.

العدد الثاني -أكتوبر   2018
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ك���ي���ف ت��ث��ق��ف ن���ف���س���ك؟؟ س������ؤال قد 
تطرحه على ذاتك بني الفينة واألخرى.. 
إعلم إن عملية تثقيف نفسك هي عملية 
اجتهادية بحتة، مبعنى أن تثقيف النفس 
شخص  ل��ك��ل  ت��ع��ود  ال���ذات���ي  التعليم  او  
في  حتى  أو  عقلية  ك��ان��ت  س���واء  وق��درت��ه 
املهمة  العملية  لهذه  وقت  مساحة  توفير 

مهم  إن��س��ان  وك���ل  إن���س���ان،  ل��ك��ل  بالنسبة 
بالنسبة إليه أن يلم بجوانب الثقافة، ألن 
أموره  ج��وان��ب  ف��ي  ستنفعه  الثقافة  ه��ذه 
نفسك  تثقف  فكيف  املختلفة..  احلياتية 

بنفسك؟؟
النفس..  لتثقيف  خطوة   14 هناك 

تعاَل معنا لتتعرف إليها :

مفتاحك  هي  الدائمة:  ال��ق��راءة   -  1
القراءة  فإن  جيد  بشكل  نفسك  لتثقيف 
في كل املجاالت جتعلك ملما بكل جوانب 
ل��ك بأن  امل��ط��ل��وب��ة وال��ت��ي تتيح  ال��ث��ق��اف��ة 
ب��أف��اق ج��دي��دة جتعلك ف��ي حالة  ت��دخ��ل 

سعة لألفق دائمة.
2 -  احلفاظ على وقت معني ومساحة 

                      خطـوة..
جسرك إلى التعليم الذاتي

كيف تثقف نفسك في شتى املجاالت؟

14



هادئة : لتحصل على أكبر استفادة ممكنة 
تثقف  أن  على  العملية  تلك  وت��س��اع��دك 
مهمان  ع��ام��ان  وامل��ك��ان  ف��ال��وق��ت  نفسك 

جدا.
األمثل  السبيل  ه��ي   : امل��ع��رف��ة    -  3
أو  ال��دائ��م��ة،  امل��ع��رف��ة  ألن  نفسك  لتثقف 
محاولة الوصول ملعرفة دائمة جتعلك في 
حالة دائمة من الشغف لتحصيل الثقافة 

بشكل جيد.
4 -  البحث : إن تثقيف نفسك يجب 
معرفي  بحث  عملية  خ��ال  من  يكون  أن 
ما  ك��ل  ع��ن  البحث  ودوري����ة، ألن  مستمرة 
هو جديد يجعل طريقك لتثقيف نفسك 

سها ال صعوبة فيه.
ال��ت��اري��خ هو  م��ع��رف��ة   : ال��ت��اري��خ    -  5
أنه البد من  كما  املستقبل،  ملعرفة  خطوة 
معرفة تاريخ بلدك، عائلتك، دينك، وهكذا 

كي تكون على قدر كبير من الثقافة.
اإلمل���ام  إن   : ب���األح���داث  اإلمل�����ام    -  6

ب���األح���داث اجل���اري���ة م��ن ح��ول��ك طريقة 
هامة لتثقف نفسك، ألن اإلملام باألحداث 
يجعلك في حالة معرفة مستمرة ملا يحدث 

حولك، وفى حالة إطاع دائم وثقافة.
7 -  الدورات التثقيفية : إن دخولك 
يجعلك  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  دورات  ف���ي  امل��س��ت��م��ر 
إل���ى م��س��ت��وي��ات ثقافية  وت��ص��ل  حت��اف��ظ 
عالية، ويجعل معرفتك الثقافية في حالة 

تناٍم مستمرة.
8 -  املناقشة : إن كنت تبحث فعا عن 
طريق كي تصبح مثقفا، فعليك مبناقشة 
كل األم��ور التي تعجز عن فهمها، وسماع 
رأي األخرين، وخاصة الدارسني والعاملني 
ب��ش��ئ��ون امل���وض���وع ال����ذي ت��ب��ح��ث ع��ن��ه، أو 
ألن  ل��ه،  إجابة  عن  تبحث  ال��ذي  التساؤل 
املناقشات مع أشخاص أعلى ثقافة منك 
يسمى  مبا  مستواهم  إل��ى  تصل  يجعلك 
باحملاكاة، الن مناقشتك املستمرة تستطيع 
املفردات  من  الكثير  تأخذ  أن  من خالها 

واللغة الثقافية العالية التي لديهم.

محفزا  أم��ام��ك  ض��ع   : احمل��ف��ز    -  9
ليساعدك على أن تثقف نفسك باستمرار، 
ألن احلوافز تساعدك دائما على مواصلة 
االس��ت��م��رار، وب���ذل اجل��ه��د ل��ل��وص��ول إلى 

هدفك املنشود.
الذهاب  إن    : العامة  املكتبات    -  10
طريقك  باستمرار  العامة  املكتبات  إل��ى 
فعالة،  بطريقة  نفسك  تثقف  ك��ي  األول 
إليها  الذهاب  وتواصل  املكتبات  تلك  ألن 
يجعلك في حالة نهم ملعرفة وقراءة املزيد 
من الكتب التي وبا شك جتعلك في حالة 

ثقافية رفيعة املستوى.
حتديد  إن   : ه��دف��ك  حت��دي��د    -  11
الهدف يجعلك تعرف كيف تثقف نفسك، 
ت��ري��ده من  ال���ذي  ال��ه��دف  اكتشافك  ف��ان 
مباشر  بشكل  ي��س��اع��دك  نفسك  تثقيف 
تصل  أن  تريد  التي  املستوى  معرفة  على 

إليه، وكيف تصل إليه.
12 -  تدرج املستوي : يجب أن حتث 
ن��ف��س��ك ع��ل��ى ق�����راءة ك��ت��اب ف���ي بدايتك 
لتثقيف نفسك ثم االنتقال إلى مستوى 
مختلفة  فثاثة  كتابني  ت��ق��رأ  ب��أن  أع��ل��ى 
التوجهات واجلوانب، ما يجعلك في حالة 

إملام أكبر باملعرفة والثقافة.
اهتمامك  إن   : االه���ت���م���ام    -  13
لهدفك  تصل  يجعلك  نفسك  بتثقيف 
الذين  ك��ل  ودق��ي��ق��ة ألن  ب��ص��ورة س��ري��ع��ة 
اهتموا  غاية معينة  إلى  الوصول  يريدون 
الغاية، ما جعلهم هذا  كثيرا، وجدا بهذه 

االهتمام األفضل في مجاالتهم.
14 -  االستماع : ان فن االستماع من 
الفنون الراقية التي ستساعد في طريقك 
لتثقيف نفسك، حيث أنها ستفتح أمامك 
وج��ه��ات ن��ظ��ر أخ���رى ل��م ت��ك��ن ت���دري بها، 
تتفهم  يجعلك  اجليد  االستماع  أن  كما 
يستجيب  ووع��ي��ك  واض���ح،  بشكل  األم���ور 
لكل املعلومات الثقافية التي تتلقاها من 

خال ذلك االستماع.
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م���ا ه���ي أب�����راج امل���ي���اه وم���ا ال���ه���دف من 
وجودها في دولة الكويت ؟

مبنية  خ��زان��ات علوية  ه��ي  امل��ي��اه  أب���راج 
ضمن  م��ن  وتعتبر  املسلحة  اخل��رس��ان��ة  م��ن 
وجودها  وهدف  البالد  في  املياه  توزيع  شبكة 
في  الضغط  وثبات  استقرار  على  احملافظة 
إلى  يخضع  ال  فبذلك  العذبة  امل��ي��اه  شبكة 
 . الضغط  زي��ادة  أو  االنخفاض  أو  التذبذب 
البرج عبارة عن عامود خرساني دائري يعلوه 
خزان مخروطي وجند أن املوقع الواحد مكون 

من عدة أبراج متجاورة.

الشكل حتى ال  بهذا  بنائها  في  والسبب 
يحدث فيها انخفاض مباشر أو سريع بضغط 
املياه في الشبكة فيكون الهبوط بسيطا لذلك 
حتافظ على استقرار ضغط  الشبكة فتقلل 
من الكسورات في شبكة املياه أي أنها متتص 
زيادة أو نقصان الضغط املفاجئ في الشبكة 
االستهالك  ف��ي  املفاجئة  ال��ت��غ��ي��رات  بسبب 
بالزيادة أو النقصان كما أن هذا التغير ميكن 
االستهالك  في  التغيرات  متابعة  املشغل من 
ب��دق��ة ك��م��ا أن��ه��ا ت��س��ت��خ��دم ك��م��خ��زون يومي 

للمنطقة التابع لها البرج  .
ف��ي ال��ع��ام��ود اخل��رس��ان��ي ت��وج��د أنابيب 
املياه واخلدمات اخلاصة بالبرج ولكن املياه ال 
تتجمع إال بالشكل املخروطي العلوي املغلق 
أي مواد  من األعلى باخلرسانة لعدم تسرب 

من املمكن أن تؤدي لتلوثه  .
جالون  660ألف   - سعته  الواحد  البرج 

متجددة لالستهالك

األب�������راج يحمالن  م���ن  ن���وع���ان  ي���وج���د 

التصميم ذاته ونفس الشكل ولكن طريقتهما 
إن  حيث  وال��ت��خ��زي��ن  التشغيل  ف��ي  تختلف 
أنبوبان  به  ويكون  خ��زان  يسمي  األول  النوع 
واحد يدخل للخزان واآلخر يخرج منه وهي 
العلوية«  »اخل��زان��ات  مسمى  عليها  يطلق  ما 
واخلروج  الضخ  محطة  من  ال��دخ��ول  ويأتي 

يذهب على املستهلك مباشرة.
مثل جنوب  ع��دة  مناطق  ف��ي  وم��وج��ودة 
عبدا  وميناء  الصناعية  وصبحان  اجل��ه��راء 
لله الصناعية  واخليران وهي عبارة عن خزان 
الضغط  منسوب  على  وحت��اف��ظ  للمنطقة 

العالي . 

أما النوع الثاني من األبراج ويشبه األول 
استقرار  على  احملافظة  ووظيفتها  بالشكل 
الضغط في الشبكة ولكن االختالف مع النوع 
مبحطة  متصل  واح���د  أن��ب��وب  لها  أن  األول 
ال��ض��خ م���ن ج��ان��ب وب��ال��ش��ب��ك��ة م���ن اجلانب 
اآلخر وهذا األنبوب يعتبر هو خط الدخول 
واخلروج للبرج في آن واحد كما بالشكل رقم 

)3( وهي األكثر تواجد في الك�ويت مث�ل أبراج 
والعارض��ية  والع��دي��لية  الس��رة  وجنوب  بيان 
وصبحان  وف���يلكا  واألح��������م��دي  واجل���ه���راء 

وأبراج الكويت السياحية.

وتتم عملية وصول املياه للبرج عن طريق 
املختلفة  الضخ  محطات  من  املباشر  الضخ 
أرضية تعمل باالنسياب  أو من خزانات مياه 
)ت��ت��واج��د دائ��م��ا ف��ي ال��ن��اط��ق امل��رت��ف��ع��ة عن 
مستوى سطح البحر مبسافات كبيرة كاملطالع 
العالي واملنخفض والعقيلة وميناء عبد الله 
وال��وف��رة (  وت��ت��دف��ق امل��ي��اه إل��ى أع��ل��ى البرج 
البرج  بداخل  يرتفع  علوي  أنبوب  من خالل 
الفعلي  التخزين  ويكون  وهو تخزين مؤقت  
اخلرسانة  من  مصنوعة  أرضية  خزانات  في 
موزعة  األرض   باطن  في  م��وج��ودة  املسلحة 
مبناطق عدة في أنحاء مناطق الدولة سواء 
التخزينية  أو جنوبية وتكون سعتها  شمالية 
وهذا  تقريبا  جالون  مليون   2600 احلالية 
اإلستراتيجي  باملخزن  يعرف  ما  هو  املخزون 

بالكويت  .
األب��راج في عملية  الفائدة من هذه  وما 

التشغيل حملطات الضخ ؟
لكي يصل املاء للمستهلك البد أن يتوفر 
ارتفاع عمود  يتوافر من  والضغط  له ضغط 
امل���اء ف���األب���راج ت��وف��ر ال��ض��غ��ط ووج����ود املياه 
ف��ي ال��ب��رج ه��و م��ا ي��ب��ن ل��ك أن امل��ي��اه تصل 
املياه  مستوي  هبوط  ح��ال  وف��ي  للمستهلك 
في البرج أو اختفاء املاء فسيعلم املالحظ ) 
املشغل ( أن هناك زيادة في كميات االستهالك 
ت��ص��ل للشبكة من  ال��ت��ي  امل��ي��اه  ك��م��ي��ات  ع��ن 
ويدل  االنسيابية  اخلزانات  أو  الضخ  محطة 

أبراج المياه في دولة الكويت    

اعداد م / محمد حافظ    
 قسم املصادر املائية   / املعهد العالي للطاقة
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عن املشكالت لدى بعض املنازل في وصول املاء 
، فيقوم املشغل برفع الضغط عن طريق  لها 
زيادة  أو  الضخ  محطات  من  التشغيل  زي��ادة 
الفتح من اخلزانات االنسيابية  والعكس من 
ذلك في حالة ارتفاع منسوب املياه في البرج 
يكون كميات االستهالك أقل من كميات املياه 
الضغوط  ترتفع  وبالتالي  للشبكة  الواصلة 
حتدث  أن  وميكن  الشبكة  ف��ي  معدالتها  ع��ن 
زيادة  أو  الضخ  بتقليل  املشغل  فيقوم  تلفيات 
االنسيابية  اخل���زان���ات  خ���روج  ع��ل��ى  اإلغ����الق 
األبراج  ه��ذه  تعتبر  األول���ى  ب��ال��درج��ة  ان��ه  أي 
بالنسبة للمشغل في احملطات مؤشرا لوصول 

املياه للمستهلكن من عدمه.
 يبلغ عدد مواقع األبراج في دولة الكويت 
في  ب��رج��ا   )61( عليها  م��وزع��ة  موقعا   )16(

املناطق املختلفة .
 ويعود تفاوت أعداد  األب��راج في املناطق 
واختالف ارتفاعاتها حلاجة املنطقة باإلضافة 
تكن  لم  املخطط  في  جديدة  مناطق  إلدراج 
إيصال  فيستحيل  السابقة  املخططات  ضمن 
يتطلب  لذلك  القدمية  األب��راج  لها من  امل��اء 
إنشاء أبراج علوية من النوع األول بالقرب من 
هذه املناطق ، أما اختالف ارتفاعاتها  فيكون 
على حسب ارتفاع أرضيتها عن سطح البحر 

في مناطق االستهالك املختلفة  .
وتوجد برامج صيانة دورية دائمة جلميع 
األبراج ويتم الكشف عليها ومعاجلتها مبواد 
خاصة ويتم غسلها وتعقيمها كما أن طبيعة 
تسمح  ال  امل��خ��روط��ي��ة  األب����راج  ه���ذه  تصميم 

بوجود ترسبات .
و كل برج يسمح بالتغذية ليوم كامل ويتم 
تغذيته بأكثر من مصدر ) في الغالب مصدر 
بالضخ ومصدر باالنسياب ( ففي حال حدوث 
في محطات الضخ ال يؤدي لشعور املستهلك 

بأي مشكلة قد حتدث.
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لصاحب  ال��س��ام��ي��ة  للرغبة  حتقيقًا 
السمو أمير البالد / الشيخ صباح األحمد 
الى مركز مالي  الكويت  بتحويل  الصباح 
العديد  ال��ك��وي��ت  ف��ي  انطلقت  وجت����اري، 
وتزامنا  الكبرى،  التنموية  املشاريع  من 
املرسوم  ص��در  السامية  الرغبة  تلك  م��ع 
بإنشاء  2012م  لسنة   4 رق���م  األم��ي��ري 
كلية  تكون  أن  األحمد على  جامعة جابر 
تبنى  التي  النواة  هي  األساسية  التربية 
لتساهم  الطموحة  اجلامعة  ه��ذه  عليها 
التنموية  الرغبة  تلك  وحتقيق  دع��م  في 
وتغذي مختلف أسواق العمل في الكويت 
مختلف  في  الشابة  الكويتية  بالطاقات 

ميادين العلم والعمل.
األس��اس، دخلت مجموعة  وعلى هذا 
الهندسية  االستشارات  من شركات  كبيرة 
بناء  ف��ي  لتساهم  العاملية  والتصميمية 
وسواعد  متقدمة،  بخبرات  كويت جديدة 
متخصصة. هذه االنطالقة غير املسبوقة 
ال���ب���اب ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه لشباب  ف��ت��ح��ت 
م��ع تلك  ال��ك��وي��ت م��ن اجل��ن��س��ن للعمل 
الشركات لتحقيق احللم اجلديد. لذلك، 
إبراهيم  أحمد  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  حتمس 
النجاده  صالح  علي  والدكتور  األنصاري 
األستاذان بقسم التصميم الداخلي بكلية 
التربية األساسية ليقوما بدراسة ميدانية 
احتياجات  طبيعة  ل��دراس��ة  تهدف  كانت 
أسواق العمل بدولة الكويت من خريجي 
واملهارات  العلم  ذوي  الداخلي  التصميم 
امل��ت��ق��دم��ة ل��ت��ت��وائ��م م��ع اح��ت��ي��اج��ات تلك 
األس������واق امل��ف��ت��وح، ول��ي��ت��اح ل��ه��م فرصة 
العمل مع تلك الشركات العاملية واكتساب 

اخلبرات واملهارات املهنية املتقدمة.
حاليا، يعتبر قسم التصميم الداخلي 
األقسام  أحد  األساسية  التربية  كلية  في 
التطبيقية  الفنية  الطبيعة  ذات  العلمية 

املجال  في  للعمل  مخرجاتها  تهيأ  التي 
التربوي مبدارس املرحلة املتوسطة بدولة 
إلى  اإلع��داد حد  من  النوع  هذا  الكويت. 
القسم  خريجي  فرص  من  كبير  مستوى 
غير  ال��ع��م��ل  أس����واق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
التربوية، السيما فرص العمل مع الشركات 
التي  العاملية  والتصميمية  االستشارية 
الباحثان  ق��ام  لذلك،  الكويت.  في  تعمل 
بعمل دراسة استقصائية جمع معلوماتها 
رك���زت على  اس��ت��ب��ان��ة  م��ن خ���الل تصميم 
ومقدار  ال��ك��ف��اءات  نوعية  على  ال��ت��ع��رف 
مجال  ف��ي  املتخصصة  وامل��ه��ارات  العلوم 
التصميم الداخلي التي حتتاجها أسواق 
املعايير  مع  وتتوائم  الكويت،  في  العمل 
املعمول بها من مجلس اعتماد التصميم 
 Council for Interior ال��داخ��ل��ي 
 ،)Design Accreditation )CIDA
عن  املسئولة  الربحية  غير  املؤسسة  وهي 
في  ال��داخ��ل��ي  التصميم  ب��رام��ج  اع��ت��م��اد 
الوطنية  وال��راب��ط��ة  ال��ش��م��ال��ي��ة،  أم��ري��ك��ا 
 National وال��ت��ص��م��ي��م  ال��ف��ن  مل����دارس 
 Association of Schools of Art
إتباع  إن   .)and Design )NASAD

االعتمادات االكاديمية العالمية
سبيل لالرتقاء بجودة التعليم
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ت��ل��ك امل��ع��اي��ي��ر ال��ع��امل��ي��ة ج��دي��ر بتحسن 
الداخلي،  التصميم  تعليم  مستوى جودة 
ورف���ع ك���ف���اءات وم���ه���ارات م��خ��رج��ات هذا 

التخصص احليوي في الكويت. 
ان��ت��ه��ت ال����دراس����ة ال����ى حت��دي��د عدة 
قسم  بجودة مخرجات  لالرتقاء  توصيات 
التربية  ك��ل��ي��ة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��ص��م��ي��م 
وتعد  العاملي  املستوى  لتواكب  االساسية 
م��ص��م��م داخ��ل��ي م��ح��ت��رف ل��س��وق العمل 
الباحثان  تقدم  عاملية.  بكفايات  الكويتي 
بخطة شاملة إلدخال  ال��دراس��ة  ه��ذه  في 
منظمة  من  املطلوبة  واملهارات  املعلومات 
 CIDA االمريكية  األكادميي  االعتراف 
الداخلي  التصميم  لقسم  يتسنى  حتى 

احلصول على اعتراف أكادميي عاملي.  من 
أهم توصيات هذه الدراسة ضرورة تطبيق 
معايير االعتماد األكادميي العاملية لبرامج 
كلية التربية االساسية بشكل عام وبرنامج 
التصميم الداخلي بشكل خاص لإلرتقاء 
مخرجات  وج����ودة  التعليمي  ب��امل��س��ت��وى 

القسم العلمي في دولة الكويت.  
ك��ذل��ك، أك���د ال��ب��اح��ث��ان ع��ل��ى ضرورة 
التدريس  املناهج وطرق  النظر في  إع��ادة 
لتواكب  ال��داخ��ل��ي  التصميم  لتخصص 
أن  السيما  العاملية،  العلمية  املتطلبات 
دول  ف��ي  مناظرة  عاملية  جامعات  ه��ن��اك 
التعليم  العربي مطابقن جلودة  اخلليج 
في  كومنولث  فرجينيا  كجامعة  العاملية 

 Virginia Commonwealth قطر 
واجلامعة   University in Qatar
 American دب������ي  ف����ي  االم���ري���ك���ي���ة 
وجامعة   ،University in Dubai
 Michigan State م��ي��ت��ش��غ��ان  والي����ة 
االم��������ارات  دول������ة  ف����ي   University
االعتمادات  ه��ذه  مثل  املتحدة.  العربية 
واالعترافات االكادميية ببرامج التصميم 
األساسية  ال��ت��رب��ي��ة  ك��ل��ي��ة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي 
جتعلها محط أنظار الباحثن عن التميز 
تزيد من  أن  واإلن��ت��اج، وميكن  العمل  في 
العاملية  الشركات  فرص عملية في بعض 
مرتبطة  محلية  مشاريع  في  تعمل  التي 

بهذا التخصص.  
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ح���ي���اة ال���ع���ل���م���اء م���س���ي���رة ش���اق���ة من 
ثمار  العالم  فيها  يهبون  والعطاء،  البذل 
سنوات  مدى  على  امُلضنية،  مجهوداتهم 
من العمل اجلاد من أجل بناء عالم أفضل. 
ال تخلو رحلتهم من مواجهة الصعوبات، 
في  ُتصادفهم  التي  العقبات  أمام  والتعثر 
تأتي  ال  ال��ت��ي  أه��داف��ه��م،  حتقيق  ط��ري��ق 

بالطبع على طبٍق من فضة. 
على  غ��ال��ًي��ا  الثمن  غالبيتهم  ي��دف��ع 
واجتماعية  م���ادي���ة  ت��ض��ح��ي��ات  ه��ي��ئ��ة 
نظريته  إث���ب���ات  س��ب��ي��ل  ف���ي  وغ���ي���ره���ا، 
واخل������روج ب���أف���ك���اره إل����ى ال���ن���ور، غ��ي��ر أن 
السطور  عنهم  تتحدث  ال��ذي��ن  العلماء 
ال��ت��ال��ي��ة ل���م ي��ك��ت��ف��وا ب��ه��ذا وح���س���ب، بل 

أخ���ذه���م ط��م��وح��ه��م إل���ى م��س��ت��ًوى أعلى 
كّلفهم ثمنه ُفقدان حياتهم.

إلثبات  باملرض  نفسه  أص��اب  طبيب 
طريقة انتشاره

سيادتها  رس��م��ًي��ا  إسبانيا  نقلت  بعدما 
الكاريبي،  البحر  أكبر جزر  على جزيرة كوبا، 

»ومن العلم ما قتل« ..
علماء وأطباء لقوا حتفهم في 

سبيل إثبات نظرياتهم
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إل��ى ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ف��ي األول م��ن يناير 
»كانون الثاني«عام 1899، كان مرض »احلمى 
أكبر  م��ن    »Yellow Fever  – ال��ص��ف��راء 
األمريكية  احلكومة  واج��ه��ت  التي  امل��خ��اوف 

اجلديدة هناك.
ال��ع��دي��د من  أرواح  ت��ل��ك احل��م��ى  أخ���ذت 
األف���راد ف��ي ك��وب��ا؛ األم��ر ال��ذي أث��ار مخاوف 
قواتهم،  صحة  على  األمريكيني  امل��س��ؤول��ني 
أمريكي  ج��ن��دي  أل����ف   50 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
قلق  كذلك  أث���ارت  اجل��زي��رة.  ف��ي  متمركزين 
املتحدة  ال��والي��ات  ف��ي  الفيدرالية  احلكومة 
الواليات  ف��ي  امل���رض،  انتشار  إمكانية  ح��ول 
اجل��ن��وب��ي��ة م���ع ت���زاي���د ال���ت���ج���ارة ب���ني كوبا 

والواليات املتحدة.
تدابير  عدة  األمريكية  احلكومة  اتخذت 
وقائية، واستخدمت سلطاتها لتنفيذ برنامج 
ى  صحي ضخم، يهدف إلى القضاء على احلَمّ
صيف  حلول  مع  الحًقا  كوبا،  في  الصفراء 
املتحدة  ال��والي��ات  برنامج  أثبت   ،1900 ع��ام 
في  امل��رض  السيطرة على  في  الوقائي فشله 

البالد.
احلكومة  م���ح���اوالت  م���ن  ال���ي���أس  ب��ع��د 

األم��ري��ك��ي��ة ف���ي ال��س��ي��ط��رة على 
اجليش  أراد  الصفراء،  احلمى 
األم���ري���ك���ي ج���م���ع م���زي���د من 
كوبا؛  في  امل��رض  عن  البيانات 
عسكرية  جلنة  بتشكيل  فأمر 
مبتابعة  ك���ل���ف���ه���ا  ج�����دي�����دة 
املتعلقة  العلمية،  التحقيقات 
باألمراض امُلعدية املنتشرة في 

جزيرة كوبا.
ف���ي م��اي��و »أي�����ار« م���ن عام 
من  ال��ل��ج��ن��ة  ُش��ك��ل��ت   ،1900
بينهم  م����ن  أع����ض����اء،  أرب����ع����ة 
 Jesse الزي��ر  »جيسي  الدكتور 
يعمل  ك���ان  ال���ذي   ،»Lazear
هوبكنز  جونز  مستشفى«  ف��ي 
العريق،   »Johns Hopkins
لدراسة  اجل��ي��ش  إل���ى  وان��ض��م 
األمراض اإلستوائية في أماكن 

انتشارها الرئيسة.

القيادة  م��ن  إذن  ع��ل��ى  اللجنة  حصلت 
العسكرية؛ لبناء منشأة جتريبية ُأطلق عليها 
اسم »مخيم الزير Camp Lazear«. هناك 
اعتمدت دراستهم على جتارب جريئة ُأجريت 
على البشر، األمر الذي كان القيام به ضرورًيا؛ 
إذ لم يكن معروًفا وقتها أن احلمى الصفراء 

ُتصيب أي أنواع أخرى غير البشر.
أثبتت اللجنة أن نوًعا من البعوض كان 
الصفراء،  للحمى  امُلسبب  للفيروس  الناقل 
اف���ت���رض ال��ع��ال��م ال��ك��وب��ي »ك���ارل���وس فينلي 
تربط  ُمشابهة،  نظرية   »Carlos Finlay
بني البعوض واإلصابة باملرض ألول مرة عام 
1881، لكنه لم ُيقدم إثباًتا قاطًعا لنظريته 

أمام املجتمع العلمي العاملي.

الدكتور  خ��اص��ًة  اللجنة  أع��ض��اء  س��ع��ى 
الزير إلى مساعدة فينلي في توضيح واختبار 
نظريته عن البعوض، األمر الذي تسبب في 
وفاته خالل املراحل املبكرة جًدا من التجارب، 
عندما سمح لبعوضة أن تلدغه؛ لكي تنقل له 
املرض الذي أودى بحياته في سبتمبر«أيلول« 

عام 1900.

كيميائي  ذّواق��������ه«..  ال��س��م  »ط���ب���اخ 
قتلته السموم التي اكتشفها 

يبدو أن املثل القائل »طباخ السم ذّواقه«، 
  Carl Scheele شيله  ك���ارل  على  ينطبق 
التاسع  ف��ي  ول��د  نابًغا،  كيميائًيا  ك��ان  ال��ذي 
من ديسمبر عام 1742، مبدينة »شترالزوند 
تخضع  كانت  التي  األملانية،   »Stralsund

حلكم السويد آنذاك.
التدريب  ال��راب��ع��ة ع��ش��رة  ف���ي س���ن  ب���دأ 
ال���ش���رك���ات مبدينة  إح�����دى  ل����دى  ص��ي��دل��ًي��ا 
ساعده  وه��ن��اك   ،Gothenburg غوتنبرغ 
جانب  إلى  املتنوعة،  الكيميائية  امل��واد  توافر 
في  املوجودة  العلمية  للكتب  املكثفة  قراءته 
ذل��ك ال��وق��ت، على االن��ط��الق ف��ي رح��ل��ة من 

الدراسات واالكتشافات.
1768، انتقل شيله إلى  الحًقا في عام  
 Stockholm العاصمة السويدية ستوكهولم
مجال  ف��ي  أخ���رى  وظيفة  على  للحصول  ؛ 
من  أفضل  بشكٍل  ليقترب  وأيًضا  الصيدلية، 
بالفعل  هناك  استطاع  العلمية.  األوس���اط 
وعالم  الكيميائي  مع  التعاون 
ال��ن��ب��ات واحل���ش���رات »أن����درس 
 Anders ري��ت��س��وس  ي���وه���ان 
عزل  في   ،»Johan Retzius
زبدة  من  الطرطريك  حمض 
الطرطير وُنشرت نتائجهم في 

عام 1770.

انُتِخب  ه��ذا،  على  ع���الوًة 
لعضوية   1775 ع����ام  ش��ي��ل��ه 
امللكية  السويدية  األك��ادمي��ي��ة 
السويد  للعلوم، بحضور ملك 
وه���و ش���رف ع��ظ��ي��م ل��م يسبق 
مثله  صيدلة  ط��ال��ب  ن��ال��ه  أن 
م���ن ق���ب���ل،  ف��ض��اًل ع���ن ذل���ك، 
عناصر  اكتشف  م��ن  أول  ك��ان 
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الهيدروجني،  وفلوريد  والكلور،  األكسجني، 
الهيدروجني،  وكبريتيد  السيليكون،  وفلوريد 

وسيانيد الهيدروجني.

عزل  م����ن  أول  ك���ون���ه  إل�����ى  ب���اإلض���اف���ة 
والستريك،  ال��ط��رط��ري��ك،  أح��م��اض  ووص���ف 
والالكتيك، واليوريك، والبنزويك، واجلاليك، 
والبروسيك،  وال���الك���ت���وز،  واألوك���س���ال���ي���ك، 
وحمض الزرنيخ، واملوليبديك، والتنجستيك، 
وزرنيخيت النحاس. كذلك، كان أول من قدم 
تقريًرا عن تأثير الضوء على أمالح الفضة؛ 
التصوير  أس�����اس  ب��ع��د  ف��ي��م��ا  ���ل  ش���َكّ ال�����ذي 

احلديث.

 1786 ع��ام  – توفي  – مع األس��ف  لكنه 
ف��ي ال��ث��ال��ث��ة واألرب���ع���ني م��ن ع��م��ره، ب��ع��د أن 
نتيجة جتاربه  األرجح  تدهورت صحته على 
توفر  دون  والزرنيخ،  السيانيد  على  املتكررة 
إلى  عمله،  مكان  في  مناسبة  تهوية  وسائل 
املواد الكيميائية  جانب اعتياده تذوق جميع 
التي اكتشفها؛ والتي ُيعد كثير منها ُسموًما 

قاتلة.

غواصته  أغ��رق��ت��ه  غ��واص��ات  ُمصمم 
األخيرة

 Horace هونلي  ل��وس��ون  ه���وراس  ك��ان 
في  رائ�����ًدا  م��ه��ن��دًس��ا   Lawson Hunley

عام  يونيو   20 ف��ي  ول��د  ال��غ��واص��ات،  تصميم 
مارس  األمريكية،   تينيسي   بوالية   1823
بصفته  وخدم  محامًيا،  البداية  في  القانون 
عضًوا في املجلس التشريعي اخلاص بوالية 
ل��وي��زي��ان��ا، إال أن���ه ك���ان مي��ل��ك ش��غ��ًف��ا جتاه 

الغواصات.
األمريكية،  األهلية  احل��رب  ان���دالع  بعد 
التابعة  البحرية  ال��ق��وات  ف��ي  هونلي  ش��ارك 
وساعد  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة،  ال���والي���ات  لتحالف 
وبناء ثالثة من��اذج مختلفة من  في تصميم 
أول غواصة  الثالث  ُيعد منوذجه  الغواصات. 
التي شارك في متويلها بنفسه  قتالية، تلك 

ثم أودت بحياته الحًقا.
في 15 أكتوبر عام 1863، توفي  هونلي  
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قيامهم  خ��الل  الطاقم،  أف��راد  من  سبعة  مع 
بتجربة اختبار غواصته الثالثة، التي غرقت 
بهم في قاع البحر بوالية  كارولينا اجلنوبية. 
الغواصة  الكونفدرالية  ال��والي��ات  اس��ت��ردت 
الغارقة فيما بعد، وأرسلتها مجدًدا مع طاقم 
احلياة،  قيد  على  ال��ب��ق��اء  ف��ي  ج��دي��د، جن��ح 
حني  كبيًرا  إجن���اًزا  حققوا  ه��ذا  على  ع���الوة 

متكنوا من إغراق سفينة حربية.
 »CSS H. L. Hunley« ُسميت الغواصة
ِنسبًة إلى  هونلي  بعد وفاته في عمر األربعني 
عاًما، وُتعد أول غواصة من نوعها في التاريخ 

ُتغرق سفينة حربية للعدو في قتال.

مدام كوري واإلشعاع الذري
عاملة    Marie Curie ك����وري  م����اري   
اكتشفت  التي  الشهيرة،  والكيمياء  الفيزياء 
والراديوم   Polonium البولونيوم  عنصر 
النشاط  حول  بأبحاثها  وُعرفت   ،Radium
اإلشعاعي. حازت على جائزتي نوبل، إحداهما 
 ،1903 ع���ام  عليها  ح��ص��ل��ت  ال��ف��ي��زي��اء  ف��ي 
 Pierre ك��وري  بيير  زوجها   مع  باالشتراك 
Curie  والفيزيائي الفرنسي  هنري بيكريل 

Henri Becquerel ، واألخرى 
ح��ص��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا م���ن���ف���ردة في 

الكيمياء عام 1911.

ك��ان��ت م�����دام  ك�����وري  أول 
وأول  نوبل،  بجائزة  تفوز  امرأة 
مرتني،  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ح��ص��ل  م���ن 
الوحيدة  ال��س��ي��دة  ك��ذل��ك  ُت��ع��د 
ال��ت��ي ف����ازت ب��ه��ا ف���ي مجالني 
إسهامات  ق��دم��ت  مختلفني. 
الفيزياء،  م��ج��ال  ف��ي  جليلة 
ل������م ت���ق���ت���ص���ر ع����ل����ى خ���دم���ة 
ع��م��ل��ه��ا اخل����اص وح���س���ب؛ بل 
من  الالحقة  األجيال  ساعدت 
والكيميائيني  ال��ف��ي��زي��ائ��ي��ني 

النوويني. 

نظرية  ك��������وري  أس����س����ت 
واتضح  اإلش��ع��اع��ي،  ال��ن��ش��اط 

معها األضرار املميتة التي ميكن أن ُيحدثها 
الكائنات  ع��ل��ى ص��ح��ة  اإلش��ع��اع��ي  ال��ن��ش��اط 
احل��ي��ة. ت��وف��ي��ت ف��ي ال���راب���ع م��ن ي��ول��ي��و عام 
الدم الالتنسجي  1934، بعد إصابتها بفقر 
تعرضها  عن  الناجم   aplastic anemia

املتكرر لإلشعاع الذري خالل عملها.

طموُحه  حياَته  أنهى  روس��ي  طبيب 
في إطالة ُعمره

بوغدانوف  أل��ك��س��ن��در  ال����روس����ي   ك����ان 
طبيًبا    Alexander Bogdanov
وفيلسوًفا وسياسًيا ثورًيا وكاتب خيال علمي، 
باإلضافة إلى تأسيسه أول مؤسسة في العالم 
ُتكرس جهودها بالكامل في مجال نقل الدم 
عمليات  أن  بوغدانوف   اعتقد    .1926 عام 
نوًعا  فيها  ورأى  اجل��س��م،  ُتنشط  ال���دم  نقل 
مقاومة  بإمكانه  ال���ذي  البديل  ال��ع��الج  م��ن 

األمراض.

عمره  من  واخلمسني  الرابعة  في  أج��رى 
عملية نقل دم بينه وبني طالب جامعي، دمه 
ل واملالريا. اعتقد بوغدانوف أن  ُمصاب بالُسّ

أكسبه  متكرر  بشكل  ل  للُسّ السابق  تعرضه 
م��ن��اع��ة ُت���ق���اوم امل�����رض، ل��ك��ن ح��ال��ت��ه أخذت 

تتدهور سريًعا بعد عملية نقل الدم.

أج���رى األط��ب��اء ن��ق��ل دم ج��دي��د ل���ه، مع 
حتول  حتى  العمل  ع��ن  كليتاه  توقفت  ه��ذا 
ِرئتاه متتلئان  وب��دأت  األس��ود،  إلى  بوله  لون 
أن حالته في  أدرك طبيبه حينها  بالسوائل. 
عملية  على  واف��ق  لكنه  األخ��ي��رة،  مرحلتها 
عائلة   م��ن  طلب  على  ب��ن��اًء  أخ���رى،  دم  نقل 
بوغدانوف . حتسن تنفسه فترًة قصيرة، ثم 
توفي بعدها بفشل في القلب في السابع من 

أبريل عام 1928.

الطالب  ت��ع��اف��ى  ع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ�����ر، 
نقل  عملية  بعد  عاًما   21 العمر  من  البالغ 
ال���دم س��ري��ًع��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ام��ت��الك كل 
منهما نفس فصيلة الدم من الفئة O؛ األمر 
بوغدانوف   األط��ب��اء في مؤسسة  ت��رك  ال��ذي 

في حيرة حول السبب الذي أعياه هكذا.

لم  املشكلة  أن  حالًيا  األط��ب��اء  يفترض 
تكن في عملية نقل الدم األخيرة تلك، والتي 
كانت التجربة 12 التي أجراها  
لكن  نفسه،  على  ب��وغ��دان��وف  
التي  دم  نقل  عملية   11 ف��ي 
أن  املمكن  من  سابًقا.  بها  قام 
تكون إحداها قد جعلت جسده 
مضادة،  أجسام  بتكوين  يقوم 
تفاعلت بشدة مع الدم اجلديد 

الذي استقبله.

ك���ان  ب��وغ��دان��وف  يطمح 
الدم  نقل  عمليات  متنحه  أن 
ُيفلح  لم  أنه  إال  حياًة طويلة، 
في خداع املوت وداهمه سريًعا. 
رغم ذلك، ساهمت جتاربه في 
األطباء  م���ن  خ��ل��ف��ائ��ه  وض����ع 
مجال  طليعة  في  روس��ي��ا،  في 

تطوير خدمات نقل الدم.
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املوارد  من  املستمدة  الّطاقة  هي  البديلة  أو  املتجددة  الّطاقة 
من  كمثيالتها  ليست  وهي  تنفذ.  وال  تتجدد  التي  الطبيعية 
البترول  مثل  األحفوري  كالوقود  التقليدية  الطاقة  مصادر 
يستخدم  اّلذي  النووي  الوقود  حتى  أو  الطبيعي،  والغاز  والفحم 

في املفاعالت النووية. 
العادة  في  عنها  ينتج  ال  نظيفة  طاقة  هي  املتجددة  الّطاقة 
زيادة  على  يعمل  الذي   )CO2( الكربون  أكسيد  كثاني  مخّلفات 
االحتباس احلراري أو أية غازات ضارة أخرى كما يحدث في حالة 

احتراق الوقود األخرى التقليدية.
والرياح  والشمس  هي  الرئيسية  املتجددة  الّطاقة  مصادر 
وحتى  بل  األرض  باطن  من  املستخرجة  احلرارية  والطاقة  املياه، 
احملاصيل الزراعية كاألشجار املنتجة للزيوت وإن لم تكن نواجتها 

دوما نظيفة. 
الشمسّية  والّطاقة  الرياح  من  الناجتة  الطاقة  مصادر 
البلدان  وبعض  املتقّدمة  البلدان  في  واسع  نطاق  على  مستخدمة 
الّنامية، ولكن بشكل عام وسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الّطاقة 
املتجددة أصبح في اآلونة األخيرة مألوفًا وخاصة التي تـُنتج من 
خالل محطات القوى الكهرومائية عن طريق الّسدود املبنية على 

األنهار ومساقط املياه.
رؤساء  معظم  اّتفق  م   1992 عام  باليابان  كيوتو  مؤمتر  في 
األعوام  خالل  الكربون  أكسيد  ثنائي  إنتاج  تخفيض  على  الّدول 
تغّير  في  املتمثلة  الرئيسّية  الّتهديدات  لتجنب  وذلك  القادمة 
إلى  باإلضافة  األحفوري،  الوقود  واستنفاد  التلوث  بسبب  املناخ 

املخاطر االجتماعية والّسياسية الناجتة عنه.

الطاقة البديلة )المتجددة( في الكويت
إعداد د. فهد العوضي 

كلية التربية األساسية - قسم العلوم - الفيزياء



الطاقة الشمسية
حتى اآلن لم يتم استخدام سوى جزء بسيط من الطاقة 
املتوفرة في حياتنا. وتضم تقنيات تسخير الطاقة  الشمسية 
الشمسية الطاقة احلرارية الشمسية سواء بالتسخني املباشر 
أو ضمن عملية حتويل احلرارة إلى حركة ميكانيكية أو طاقة 
كهربائية. أو باستخدام الطاقة الضوئية الشمسية من خالل 
اخلاليا  ألواح  باستخدام  املستمر(  )التيار  الكهرباء  توليد 

الكهروضوئية.

> رسم توضيحي: كيفية عمل شريحة اخللية الكهروضوئية

عملية التحويل الكهروضوئية هي عملية حتويل اإلشعاع 
اخلاليا  بواسطة  كهربائية  طاقة  إلى  مباشرة  الشمسي 
 Photoelectric( الشمسية  اخلاليا  أو  الكهروضوئية 
Semi-( عبر استخدام مواد لها صفة أشباه املوصالت )Cells

قبل  من  الظاهرة  هذه  اكتشاف  مت  ولقد   .)Conductors
بعض علماء الفيزياء في أواخر القرن التاسع عشر امليالدي 
حيث وجدوا أن الضوء يستطيع حترير اإللكترونات من بعض 

املعادن كالسيليكون وبالتالي توليد تيار كهربائي. 
وتعتمد كمية التيار الكهربائي املتولدة من الطاقة الشمسية 
الضوئية على عدة عوامل منها أوقات سطوع الشمس وحالة 
اخلاليا  كفاءة  وأيضا  رملية،  عواصف  أو  غيم  من  الطقس 
إلى  الضوئية  الطاقة  حتويل  عملية  عن  املسؤولة  الشمسية 
كهربية إذ يبلغ متوسط كفاءتها ما بني )16%-6(. وألن عمل 
الشمس  استقبال ضوء  على  يعتمد  الشمسية  اخلاليا  ألواح 
أخرى  إلى  فترة  من  تنظيف  عمليات  إلى  حتتاج  قد  فإنها 
وصول  منع  على  تعمل  أتربة  أو  غبار  من  يغطيها  ما  إلزالة 

ضوء الشمس إليها. 
الطاقة  من  املتولدة  الطاقة  من  الفائض  تخزين  ميكن 
الضوئية في بطاريات لالستفادة منها أو بربطها بشكل مباشر 
بشبكة الكهرباء العمومية للدولة وذلك بعد حتويلها من تيار 

 )AC Current( إلى تيار متردد )DC Current( مستمر
.)Power Inverters( باستخدام احملوالت الكهربائية

الطاقة  من  حاليا  العربية  األرض  إلى  يصل  ما  متوسط 
 .))Kw.h/)day.m2 5( الشمسية الضوئية يساوي ما يقارب
حتويل  كفاءة  ذات  ضوئية  خاليا  هذه  وضع  افترضنا  فإذا 
مقدارها )5 %( على مساحة مقدارها )Km2 1600( - أي 
ما يعادل مساحة دولة الكويت تقريبًا )دون اجلزر( - فيصبح 
Mw.h/  106×4( مقدارها  كهربائية  طاقة  توليد  بإمكاننا 
اليوم  الكويت  يزيد على خمسة أضعاف حاجة  ما  أي   )day

من الكهرباء في فترة االستهالك القصوى.

 • الطاقة الشمسية احلرارية 

رسم توضيحي: طريقة عمل املجمع احلراري الشمسي املركزة

رسم توضيحي: طريقة عمل التجميع احلرارس الشمسي الغير مركز

االستخدام الرئيسي لهذه التقنية يكون في املباني السكنية 
لتوفير املاء الساخن أو التدفئة بشكل عام.

طاقة الرياح
طاقة الرياح هي الطاقة الناجتة من حتويل الطاقة احلركية 
للرياح - بواسطة حتريكها لزعانف التوربينات )املولدات( إلى 
طاقة كهربائية. وهي طاقة وفيرة وقابلة للتجدد، إال أن وفرتها 
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ينصح  ال  فمثال  آخر.  إلى  مكان  من  تختلف 
وجود  إلمكانية  احلضرية  املناطق  في  بوضعها 
عوائق متنع االستفادة من سرعات الرياح اجليدة، 
ولكنها مجدية في املناطق الريفية أو الصحراوية 

نظرا التساع تلك املساحات وقلة أبنيتها. 
إنتاجها  ذروة  أن  الرياح هو  أحد عيوب طاقة 
كما  االستهالك.  ذروة  مع  بالعادة  يتوافق  ال 
ولهذا  الدميومة،  صفة  يحمل  ال  إنتاجها  أن 
العمومية  الشبكة  مع  مباشر  بشكل  ربطها  يتم 
لالستفادة  بطاريات  في  بتخزينها  أو  للكهرباء 

منها متى استدعت احلاجة.
مما يجدر ذكره أن الرياح البحرية هي األكثر 
ثباتًا وشدة من الرياح البرية، إال أن مزارع الرياح 
عن  مرتفعة  وصيانة  بناء  تكاليف  لها  البحرية 

مثيالتها في املزارع البرية.

طاقة األمواج
من  املتولدة  الطاقة  هي  البحرية  الطاقة 
فمن  واجلزر.  املد  أو من ظاهرة  موجات احمليط 
اآلن  حتى  ولكن  العالم.  محيطات  مياه  حركة 
االقتصادية  جدواها  التكنولوجيا  تلك  تثبت  لم 

بشكل عام كالطاقات املتجددة األخرى )ملاذا؟(.

مشاريع الطاقة البديلة في الكويت
الطاقات  أنواع  بني  جدوى  األكثر  الشمسية  الطاقة  تعد 
املتجددة في الكويت وفقا لطبيعة البالد املناخية السيما أن زيادة 
استهالك الطاقة الكهربائية في البالد تتزامن مع ذروة االشعاع 
الدولة لالستثمار  الشمسي. لذا توجهت أغلب املشاريع داخل 
في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدما تكنولوجيا كبيرا 

باإلضافة الى انخفاض تكاليف إنشاء مشاريعه.
يبلغ عدد سكان الكويت نحو 4.4 مليون نسمة بحسب آخر 
 350 يتم استهالك نحو  املركزية لإلحصاء فيما  اإلدارة  أرقام 
ألف برميل يوميا من النفط ألغراض توليد الكهرباء وحتلية 
املياه أي ما قيمته نحو 15.7 مليون دوالر )على أساس سعري 
وزارة  النفط(، في حني تشير توقعات  45 دوالرا لبرميل  يبلغ 
النفط الى زيادة الطلب على الطاقة الى مليون برميل نفط 
يوميا بحلول عام 2035 مع بلوغ عدد سكان الكويت الى 5.5 

مليون نسمة.

500 سدرة  • مشروع 
مشروع »سدرة 500« للطاقة الشمسية الضوئية أحد

أكتوبر  في  الكويت  نفط  شركة  أنشأتها  التي  املهمة  املشاريع   
2016 على مساحة قدرها )m2 103×360( أي ما يعادل )50 
ملعب كرة قدم( في منطقة )أم قدير( غرب البالد إلنتاج )10 
الطاقة يدخل نصفها  1500 منزل( من  )تكفي إلنارة   )Mw
عملية  في  يدخل  اآلخر  ونصفها  العامة  الكهرباء  شبكة  في 

الرفع الصناعي من 27 بئرا من آبار نفط أم قدير.
وسمى املشروع بهذا االسم ألنه يقلل من انبعاثات الكربون 
مبا يعادل وجود 500 ألف شجرة على مدى 25 عاما من العمر 
االفتراضي للمشروع. كما سيوفر املشروع لشركة نفط الكويت 
ما يقارب من )20 %( من الطاقة التي تستهلكها الشركة في 

املنطقة.

 • مشروع الشقايا
املهمة في  الكويتية  املشاريع  أوائل  الشقايا هو من  مشروع 
لألبحاث  الكويت  معهد  نفذها  التي  املتجددة  الطاقة  مجال 
الذي يجمع مزيجا من  بالعالم  األول  املشروع  لكونه  العلمية 
تقنيات الطاقة املتجددة )الشمسية بنوعيها الضوئي واحلراري 

والرياح( حتت إدارة موحدة. ترجع بدايات املشروع إلى عام

رسم توضيحي: ترتيب رؤية الكويت للطاقة املتجددة بني دول مجلس التعاون اخلليجي 
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الشمسية  لــــألــــواح  جـــويـــة  وصــــــورة   500 ســـــدرة  ـــروع  ـــش م مـــوقـــع   <
الكهروضوئية

 2009 عندما طرحت كفكرة على صاحب السمو أمير البالد 
2013 تطبيقا  الشيخ صباح األحمد. ثم افتتح املشروح عام 
لرؤيته صاحب السمو بتأمني )%15( من الطلب احمللي على 
 2030 العام  بحلول  املتجددة  الطاقة  باستخدام  الكهرباء 
على  تنفيذها  يتم   )Mw  2000( إلى  تصل  إنتاجية  بقدرة 

ثالث مراحل.

الشمسية  ـــواح  االل ومجمع  الــريــاح  مجمع  الشقايا:  مــشــروع  موقع   <
الكهروضوئية

وخالل هذه األشهر الستة األولى من افتتاح املجمع متت 
ألف طن من غاز ثاني   15 انبعاث  البيئة اجلوية من  حماية 
اكسيد الكربون فيما لو مت حرق الوقود األحفوري إلنتاج هذه 

الكمية من الطاقة الكهربائية.
وتستقبل شبكة وزارة الكهرباء في الكويت حاليا نحو )20 
Mw( من املشروع منها )Mw 10( من طاقة الرياح ومثلها 
يصل  أن  املنتظر  ومن  الكهروضوئية.  الشمسية  الطاقة  من 
بحلول   )Mw  70( الى  املشروع  من  الشمسية  الطاقة  انتاج 

.2018
ويعمل معهد الكويت لألبحاث العلمية بالتنسيق مع وزارة 
الكهرباء ومؤسسة البترول الكويتية على اجناز املرحلة الثانية 

للمشروع والتي ستنتج )Mw 100( بحلول عام 2020. 
حاليا حتتل الكويت املرتبة االولى بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي في انتاج الطاقة الكهربائية من الرياح املتولدة من 

مشروع الشقايا.

أهم مخرجات مشروع الشقايا:
• احلفاظ على البيئة من خالل تعزيز تكنولوجيا الطاقة البديلة.

عمل  فرص  وخلق  واألجنبي  احمللي  املال  رأس  استقطاب   •  
عند  والصيانة  التشغيل  فترة  اثناء  تقليدية  غير  وطنية  جديدة 

نهاية جميع املراحل.
الشركات  ودعم  احمللية  اخلفيفة  الصناعات  فرص  تعزيز   •  

الصغيرة واملتوسطة.  

مشاريع مستقبلية
 وتستمر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من جانبها في 
طرح املشاريع املختلفة في مجال الطاقة البديلة في عدد من 
املرافق واملنازل من خالل تركيب اخلاليا كهروضوئية في عدد 
اآلن. وقد أجرى  و150 منزال حتى  التعاونية  من اجلمعيات 
جديدة  مشاريع  فاعلية  لتحديد  للجدوى  دراستني  باحثوها 

للطاقة املتجددة:
وقياس  اختبار  أجل  من   )Kw  260( بطاقة  رياح  مزرعة   •
غرب  شمال  احلجم  صغيرة  الرياح  )مولدات(  توربينات  أداء 
الكويت وتعمل هذه التوربينات )مولدات( داخل وخارج الشبكات 

الكهربائية وتخدم أبراج االتصاالت أيضا في املناطق البعيدة.
ألواح اخلاليا  الثاني محطة باستخدام  • ويتضمن املشروع 
الضوئية بطاقة )Kw 10( وتوربينات )مولدات( الرياح بطاقة )6 
Kw( وذلك من أجل إنتاج وتخزين الهيدروجني كناقل للطاقة 

واستخدامه في خاليا الوقود الهيدروجيني لتوفير الكهرباء.

ترشيد استهالك الطاقة
القانون  مع  يتناقض  ال  الطاقة  استهالك  ترشيد  مبدأ 
تزيد  ال  ثابتة  محفوظة  الطاقة  بأن  القائل  الشهير  الفيزيائي 
التقليل  يعني  الطاقة  استهالك  ترشيد  فمبدأ  تنقص.  وال 
اليومية  حياتنا  في  منها  مستفاد  الغير  املهدرة  الطاقة  من 
كأفراد. وممارسة ثقافة الترشيد ونشرها ال يوفران املال فقط، 
لنا  فيها  نعيش  التي  البيئة  استدامة  على  يحافظان  وإمنا 
اليومية  لسلوكياتنا  تعديل  هو  نحتاجه  ما  وكل  وألجيالنا. 
جتاه طريقة استهالكنا للطاقة. ومثال بسيط على ذلك هو 
 )Fluorescent lamps( الفلورسية  املصابيح  استعمال 
تهدر  املعدني ألنها  الفتيل  ذات  التقليدية  للمصابيح  كبديل 
إال بجزء  الطاقة في صورة حرارة ال يستفاد  كبيرا من  جزء 

يسير منها كطاقة ضوئية.
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Vacuum Circuit Breaker القاطع املفرغ من الهواء

الكهربائية للقاطع تكون داخل  ان عملية توصيل وفصل األقطاب 
( ملم   10  ( أق��ل من  ال��ى  التفريغ  درج��ة  فيها  أسطوانة محكمة تصل 
ويتم   ، واألخ��ر متحرك  ثابت  أحدهما  تالمسني  على  .وحتتوي  زئبقي 
االحكام بني قضيب التالمس املتحرك وجسم احلجرة بواسطة منفاخ 
القوس  ميتد  التالمسني  فتح  وعند   ، للصدأ  قابل  الغير  ال��ف��والذ  من 
الكهربائي بينهما في مسار شديد التأين مكون من بخار معدني . وعند 
على  املوصل  البخار  هذا  يتكثف  القوس  وانطفاء  بالصفر  التيار  مرور 
األجزاء املعدنية في زمن اليتجاوز بضع ميكروات من الثانية . ويؤدي 
ذلك الى ارتفاع سريع في متانة العزل الكهربائي للثغرة بني التالمسني 

ومن ثم الى عدم اعادة اشعال القوس الكهربائي .
قطع  عند  للتالمسات  به  املسموح  التسخني  حد  جت��اوز  ولتفادي 
تيارات كبيرة ، فقد تشكل أجسام التالمسات وبها عدة شقوقمائلة جلعل 
اجتاه التياراملار بها المحوري بحيث تتولد قوة مغناطيسية على القوس 

الكهربائي املمتد بني التالمسني جتعله يتحرك على سطحيها .
احتياجها ألي من  املفرغة هي عدم  للقواطع  ميزة  أهم  ولعل من 
حوالي  ه��و  للتالمسات  االف��ت��راض��ي  والعمر  امل��ت��ك��ررة  الصيانة  أع��م��ال 
)100( عملية فتح عند تيار القصر وحوالي )20000( عملية فتح عند 
التيار املقنن املتواصل . وفي أي حال من األحوال يجب تغيير احلجرة 
التالمسات بعد حوالي )30000( دورة فتح  التي حتتوي على  املفرغة 

وقفل كأقصى حد ، حتى وان متت حتت ظروف الالحمل.
هذا النوع من القواطع تكون غرفة أطفاء الشرارة مفرغة متاما 

من الهواء بدرجة عالية جدا جدا تصل الى 

ال  ول��ذل��ك  اجل���وى،  الضغط  حت��ت   Torr  1  /  1000000000

ميكن عمل صيانة داخلية للمالمسات الرئيسية للقاطع و هذا يعتبر 

النوع من القواطع وعند اجراء األختبارات على هذا  من عيوب هذا 

النوع من القواطع و قياس املقاومة الداخلية للمالمسات و وجد ان 

بالكامل مما  الشرارة  أطفاء  استبدال غرفة  يتم  قيمتها غير سليمة 

يزيد من تكاليف الصيانة و هذا النوع يستخدم فى اجلهود حتى 36 

كيلو فولت.

أنواع القواطع من حيث ميكانيزم 
التشغيل المستخدم

62

أفقيالنوع

03161234الرقم التسلسلي

2002سنة االنتاج

A630التيار

KV12اجلهد

Hz50التردد

Kg 145الوزن

م/أ. نظير جالل الشامي
املعهد العالي للطاقة

مواصفات القاطع الكهربائي 



ال جدال أن الوطن هو أعز وأغلى ما نملك، 
جزءًا  نوفيه  فلن  أج��ل��ه،  م��ن  بذلنا  مهما  وأن��ن��ا 
ظله  تحت  نشأنا  فقد  علينا،  حقه  م��ن  يسيرًا 
وت��رع��رع��ن��ا ف���وق أرض���ه وب��ي��ن ج��ن��ب��ات��ه، وف���ي كل 
رعايته  استشعرنا  حياتنا  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
يبقى  ول��ك��ن  علينا،  وح��ن��وه  واح��ت��ض��ان��ه  وأم��ن��ه 
أن  الممكن  ال��س��ؤال األه���م أال وه����و.. ه��ل م��ن 
هل  الوطن؟  لهذا  أوفياء  جنودًا  جميعًا  نصبح 
يتباهى  واجهة حضارية  نصبح  أن  الممكن  من 

بها هذا البلد؟
ذلك  نستطيع  نستطيع،  نعم  هي  واإلجابة 
ي��ق��ول تعالى }وق���ل اعملوا  ال��ع��م��ل،  م��ن خ��ال 
ومن  والمؤمنون{،  ورسوله  عملكم  الله  فسيرى 
إلى  خاصة  برسالة  أبعث  أن  أود  المنطلق  ه��ذا 
بأن  مفادها  والطالبات  الطاب  وبناتي  أبنائي 
أعملوا، وساهموا مساهمة فعالة في تقدم ورقي 
هذا الوطن، الذي اختصكم بالرعاية، وقدم لكم 
الكثير والكثير بدءًا من قيادته التي تحتضنكم، 
ال��ت��ي تؤهلكم ألن  ل��ك��م ك��ل اإلم��ك��ان��ات  وت��ق��دم 
ت��ح��م��ل��وا ال����والء وال��ح��ب ل��ه��ذا ال���وط���ن، م����رورًا 
لمدكم  بوسعهم  ما  يبذلون  الذين  بأساتذتكم 
بكم  المحيطين  كل  إلى  وص��واًل  النافع،  بالعلم 

الذين يقدمون لكم كل التسهيات.
العملي  المفهوم  ذل��ك  ه��و  ال��وط��ن  ح��ب  إن 
الواقعي الذي يجب أن يتعدى الشعارات البراقة 
واألناشيد الحماسية، فأعظم ما نهديه لوطننا 
إلى  واالرتقاء  دراستنا  في  واالجتهاد  الجد  هو 
أن  نعلم  فكما  والمعرفة،  العلم  درج��ات  أقصى 
هناك خلًا في التركيبة السكانية، وهناك بعض 
عزوفًا  تلقى  الدراسية  والبرامج  التخصصات 
بالكليات  االلتحاق  في  وندرة  الوطن،  أبناء  من 
وال��م��ع��اه��د ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا، رغ���م ك��ل م��ا تقدمه 

الدولة والهيئة من دعم لها.

والحيوي  ال��ه��ام  الهيئة  دور  م��ن  وان��ط��اق��ًا 
بالعمالة  العمل  سوق  رواف��د  من  أساسي  كرافد 
تحقيق هدفها  ع��ل��ى  دائ��م��ًا  ت��ح��رص  ال��وط��ن��ي��ة 
ودورها اإلستراتيجي في تحقيق التوازن لعملية 
عام  بوجه  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
وإعادة التوازن لسوق العمل بوجه خاص وتوجيه 
والنشاط  الفنية  المهن  نحو  الكويتي  الشباب 
التعليم  تطوير  على  ت��ح��رص  أن��ه��ا  كما  ال��ح��ر، 
هذا  في  المتسارعة  التقنية  التطورات  ومواكبة 
العالم، مع االلتزام بالتخطيط العلمي السليم 
لعملية  ودفعًا  دعمًا  العمل،  في  أساسي  كمنهج 
الوطن  بحاجات  واستشعارًا  الباد  في  التنمية 
الذي أعطانًا الكثير والكثير وآن األوان ألن نرد 

له اليسير من عطاياه لنا.
حب  الحياة  في  شعاركم  أبنائي  يا  فاجعلوا 
الوطن، والعمل على تحدي الصعاب من أجله، 
إلى  تلتفتوا  ال  التحديات،  غمار  في  والخوض 

قول القائل..
ما كل ما يتمنى المرء يدركه

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
بل ضعوا نصب أعينكم قول الشاعر :

تجري الرياح كما تجري سفينتنا.. 
نحن الرياح ونحن البحر والسفن 
وختامًا تحية وتقدير منا لحكومتنا الرشيدة 
المؤسسات  ولجميع  للهيئة  العليا  ول�����إدارة 
والفرص  والحافز  الدعم  توفر  التي  التعليمية 
الذين يجب  الوطن  المناسبة ألبناء  التعليمية 
صالح  لتحقيق  واستغالها  اقتناصها  عليهم 
أمنياتنا  وخالص  وتقدمه،  ورفعته  الوطن  هذا 
والطالبات  ال��ط��اب  وبناتنا  ألبنائنا  الطيبة 

بالوصول إلى أعلى درجات النجاح والتفوق.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

كلنا جنود هذا الوطن
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