


والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  بدأت 
إلى  جديدة  سطورًا  ليضيف  والثالثني  الثامن  عامها 
تاريخها الطويل واملشرف منذ إنشائها، الذي استطاعت 
أن  الرائدة  األكادميية  التعليمية  املؤسسة  هذه  خالله 
كانت  التي  والنجاحات  اإلجنازات  من  الكثير  حتقق 
هدفًا يصبو إليه أصحاب القرار بإنشائها، ووضع حجر 

األساس لها.
قدمت الهيئة منذ إنشائها عام 1982 للبالد عددًا 
كبيرًا من اخلريجني واخلريجات املؤهلني تأهياًل علميًا 
ومهنيًا، والذين ساهموا بسواعدهم وجهودهم في سد 
في  مستمرة  الهيئة  تزال  وال  العمل،  سوق  احتياجات 
تقدمي وإعداد أكبر عدد من الكوادر املؤهلة، تلك الكوادر 
التي أسهم في تأهيلها العديد من األساتذة املتخصصني، 
وأصحاب اخلبرة واملعرفة األكادميية واملهنية عامليًا، فما 
قدمته الهيئة من مخرجات كان ثمرة لدراسات عديدة 
قام بها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية 
املؤسسات  أرقى  في  األكادميية  خبراتهم  صقل  مت 
الطويلة  اخلبرة  وذات  املتخصصة،  العاملية  األكادميية 
في مجاالت التعليم التطبيقي والتدريب، حتى يكونوا 
على أمت استعداد لتأهيل وتدريب تلك الكوادر، وقامت 
الهيئة بتوفير كل اإلمكانات التي يحتاجون إليها سعيًا 
العمل  سوق  حاجة  سد  وهو  املنشود،  الهدف  لتحقيق 
من العمالة الوطنية املدربة واملؤهلة التي تستطيع أن 
تخوض غمار املنافسة، متسلحة بالعلم والتكنولوجيا 
احلديثة التي تخدم الكويت، وترفع من شأنها، وتعمل 
البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  رؤية  حتقيق  على 
املفدى بجعل الكويت مركزًا اقتصاديًا وجتاريًا وعلميًا 

رائدًا.

وتسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ومنذ إنشائها للوصول إلى التميز في مستوى البرامج 
واحتياجات  التنمية  أهداف  بهدف حتقيق  األكادميية 
أحد  األكادميي  االعتماد  برنامج  ويعتبر  املجتمع، 
تقدمها  التي  البرامج  وتعزيز  لدعم  املهمة  األدوات 
كلياتها ومعاهدها وحتقيق التميز على املستوى العاملي 
املتبعة  العاملية  للمعايير  املقايسة  عملية  تتم  حيث 
االعتماد  مؤسسات  خالل  من  املرموقة  اجلامعات  في 

األكادميي.
اجلوهري  الهدف  هو  األكادميي  التطوير  ويعد 
جميع  في  والتخصصات  البرامج  لبلورة  للهيئة 
للمجتمع  اخليارات  من  كبير  عدد  وتقدمي  املجاالت 
الطالبي املتنامي لفتح األبواب أمامه لتحقيق أهدافه 
واألقسام  واملعاهد  الكليات  مختلف  عبر  وتطلعاته 
العلمي  التأهيل  كله في حتقيق  ليسهم هذا  العلمية، 
االهتمام  كل  الدولة  له  تقدم  الذي  للطالب  واملهني 
برعاية  والتدريبي  التدريسي  مستواه  لرفع  والرعاية 
كاملة ودعم ال محدود من حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى الذي يحرص دائمًا على تكرمي مخرجات 
السامي  والتوجيه  النصح  وتقدمي  سنويًا،  الهيئة 
التكرمي، وهذه  التعليمية.. وهذا  الستكمال مسيرتهم 
الرعاية خير دليل على النجاحات التي حققتها الهيئة 
الهيئة ماضية قدمًا  املاضية، وستبقى  السنوات  خالل 
في حتقيق كل ما يسهم في رفعة وطننا الغالي، وإعالء 

شأنه بني احملافل الدولية.
وأن  العطاء،  يتواصل  أن  القدير  العلي  الله  ندعو 
عن  املسؤولني  جميع  الله  يوفق  وأن  املسيرة،  تستمر 

الهيئة في حتقيق التنمية، والتطلعات املنشودة.

صناع املستقبل

»التطبيقي« ..  والتسلح بالعلم 
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في ذكرى إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبعد مرور سبعة وثالثني عامًا على إنشائها، باتت 
اليوم متثل الصرح التعليمي الكبير الذي أصبح حلم كل فرد كويتي يتطلع إلى العمل اجلاد لكي يسهم في دعم 
مسيرة اإلمناء والنهوض احلضاري بدولة الكويت ، تستمر مساعي الهيئة نحو حتقيق رسالتها التي أنشئت 
من أجلها ، وهي توفير قوة العمل الفنية الوطنية امللبية ملتطلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث 
استطاعت الهيئة منذ إنشائها أن حتقق ما تصبو إليه، وذلك بتوفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل في القطاعات 
والقياديني  املسؤولني  من  لعدد  الكلمات  بعض  العدد  ه��ذا  في  نعرض  املناسبة  وبهذه  واخل��اص��ة،  احلكومية 

بالهيئة التي عبروا من خاللها عن سعادتهم باالنتماء إلى الهيئة ودورها الهام جتاه الوطن واملجتمع .

قياديون ومسؤولون :
»التطبيقي« دور وطني كبير..

ومهمة تعليمية مميزة

مبناسبة مرور سبعة وثالثني عامًا على إنشائها
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• رؤيتنا للعام 2020 
ت����ت����م����رك����ز ح�����ول 
حت���ق���ي���ق اجل������ودة 
الشاملة في جميع 

املجاالت
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تنمية القوى العاملة
ب������ه������ذه امل����ن����اس����ب����ة 
املدير  ن��ائ��ب  تقدمت 
للتخطيط  ال���ع���ام 
بالهيئة  والتنمية  
األستاذة الدكتورة 
الكندري  فاطمة 
بخالص التهاني 
منتسبي  جلميع 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة 
التطبيقي  للتعليم 

والتدريب.
 وق��ال��ت:  »إن الهيئة 
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كرست كل إمكاناتها، وعملت بكل جد على 
حتقيق الهدف األساسي الذي أنشئت من 
العاملة  ال��ق��وى  وتنمية  وهوتوفير  أج��ل��ه، 
في  القصور  مواجهة  يكفل  مبا  الوطنية 
احتياجات  وتلبية  الفنية،  العاملة  القوى 
قطاع  أن  على  مؤكدًة  البالد،  في  التنمية 
التخطيط والتنمية يعمل على حتقيق هذا 
الهدف من خالل إعداد اخلطط السنوية، 
بإستراتيجية  مسترشدة  العمل،  وب��رام��ج 
ال���دول���ة ب��ع��ي��دة امل����دى وال��ت��وج��ه��ات التي 
تتبناها خطط التنمية في الدولة، والتي 
البالد  ال��س��م��وأم��ي��ر  ص��اح��ب  رؤي���ة  تعكس 
الكويت  حتويل  ف��ي  ورع���اه-  الله  -حفظه 

إل����ى م���رك���ز م���ال���ي وجت�������اري، خ���اص���ة في 
وبشكل  العالي،  التعليم  سياسات  مجال 
التعليم  بسياسة  منها  يتعلق  ما  أساسي 
إدارات  أن  مضيفة  وال��ت��دري��ب،  التطبيقي 
قطاعات التخطيط والتنمية ساهمت في 
العديد من اإلجنازات متمثلة في املشاريع 
اإلنشائية إلنشاء وتطوير وحتديث مرافقها 
للكليات  االس��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ل���زي���ادة 
وامل��ع��اه��د ل��ق��ب��ول األع�����داد امل��ت��زاي��دة من 
املختلفة  بالتخصصات  واملتدربني  الطلبة 
والصناعي  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب���رام���ج  م���ن 
باإلضافة  والبكالوريوس،  الدبلوم  وبرامج 
من  العمل  وس��وق  اخلريجني  متابعة  إل��ى 

>  د.الكندري:
 كرست كل إمكاناتها 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف 
األس������اس������ي ال�����ذي 

أنشئت من أجله
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خ�����الل إب�������رام االت���ف���اق���ي���ات 
اخلارجية  اجل��ه��ات  م��ع 
ف����رص عمل  ل��ت��وف��ي��ر 
للشباب بالقطاعني 

اخلاص والعام.

حت�����������ق�����������ي�����������ق 
اإلجنازات

جانبه  م����ن 
املدير  ن��ائ��ب  أك���د 
للتع���ليم  ال��ع�����������������ام 
والبحوث  التطب����يقي 
أن  األن��ص��اري  أ.د. جاسم 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
خطت خطوات ثابتة وراسخة نحوحتقيق 
اإلجن����ازات ف��ي ك��اف��ة امل��ج��االت ؛ لتحقيق 
أهداف خطط التنمية املستدامة، ومن أبرز 
هذه اإلجنازات بالقطاع هي حصول برامج 
كلية الدراسات التكنولوجية، وبرنامج علوم 
تكنولوجيا  وبرنامج  واملعلومات،  املكتبات 
علما  األك��ادمي��ي،  االعتماد  على  التعليم 
إجراءات  استكمال  على  العمل  ج��ار  بأنه 
ال��ت��م��ري��ض عليه،  ب���رام���ج ك��ل��ي��ة  ح��ص��ول 
التعليم  ق��ط��اع  ح��ص��ول  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
اجلودة،  شهادة  على  والبحوث  التطبيقي 
متطلبات  انهاء  على  العمل  يتم  وحاليًا 
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احلصول على شهادة اجلودة لكلية التربية 
اللغة  ب��رن��ام��ج  واس���ت���ح���داث  األس���اس���ي���ة، 
والثانوية  املتوسطة  للمرحلة  اإلجنليزية 

– بكلية التربية األساسية-بنني.
الدؤوب  بالعمل  األنصاري  أ.د.  وأش��اد 
للقطاع على حتديث لوائح كل من: املهام 
وأخالقيات  العلمية،  األب��ح��اث  العلمية، 
العمل  ومعايير  وضوابط  العلمي،  البحث 
وضوابط  الصيفي،  ال��دراس��ي  الفصل  في 
اإلشرافية،  ال��وظ��ائ��ف  اخ��ت��ي��ار  وم��ع��اي��ي��ر 
األقسام  ف���ي  ال��ع��م��ل  وإج��������راءات  ون���ظ���ام 
ال��ع��ل��م��ي��ة، ب���اإلض���اف���ة إل����ى ض��ب��ط نظام 
ترقيات أعضاء هيئة التدريس مبا يتماشى 

»ال���ت���خ���ط���ي���ط   <
ساهم   وال��ت��ن��م��ي��ة« 
ف�����������ي ال������ع������دي������د 
م�������ن اإلجن�������������ازات 
باملشاريع  متمثلة 

اإلنشائية

> أ.د. األنصاري:
ال����ه����ي����ئ����ة خ���ط���ت 
خ���ط���وات راس��خ��ة 
نحو حتقيق املزيد 

من  التطورات 
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مرنة  سياسة  تتبع  ال��ت��ج��اري��ة«  :»ال���دراس���ات  د.احل��ن��ي��ان   <
ومتوازنة في القبول كمًا ونوعًا

ف��ي اجلامعات  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  ال��ن��ظ��م  م��ع 
وحتديث  املرموقة،  التعليمية  واملؤسسات 
الئحة املخصصات املالية للمهام العلمية، 
واالبتعاث إلى أرقى اجلامعات العاملية ذات 

التصنيف العاملي. 
رؤية  أن  ع��ل��ى  م���ؤك���دًا  ك��ل��م��ت��ه  وخ��ت��م 
القطاع للعام 2020 تتمركز حول حتقيق 
املجاالت  ج��م��ي��ع  ف���ي  ال��ش��ام��ل��ة  اجل�����ودة 

البرامج  واألكادميية منها تطوير  العلمية 
املستجدات  آخ��ر  مع  يتوافق  مبا  واملناهج 
العاملية واستحداث التخصصات املهنية مبا 
يتواكب مع خطة الدولة التنموية وحتقيق 
إلى  باإلضافة   2035 لعام  الكويت  رؤي��ة 
االعتمادات  على  الكليات  برامج  حصول 

األكادميية.

املشاركة مبستقبل الكويت

كلية  عميد  أوض���ح  وب���دوره 
ال�������دراس�������ات ال���ت���ج���اري���ة 
د.أح����م����د احل���ن���ي���ان أن 
ال��ك��ل��ي��ة ت��ع��م��ل حتت 
مظلة الهيئة لتكون 
رائدة مبجال توفير 
امللبية  العمل  قوة 
الح�����ت�����ي�����اج�����ات 
في  ال����ت����ن����م����ي����ة 
ومواكبة  ال��ب��الد، 
شتى  ف��ي  نهضتها 
ومتكني  امل������ج������االت، 
طلبة  م���ن  اخل��ري��ج��ني 
ال���ه���ي���ئ���ة ف�����ي امل����ش����ارك����ة 

في  حت���دي���دًا  ال��ك��وي��ت  مستقبل  ب��ص��ن��اع��ة 
والقانونية  وامل��ال��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  األع���م���ال 
 ،2035 واملعلوماتية وفق رؤية الكويت لعام 
ومتوازنة  م��رن��ة،  سياسة  الكلية  تتبع  ل��ذا 
إمكانية  تتيح  التي  ونوعًا  كمًا  القبول  في 
قبول جميع املتقدمني من الشباب الكويتي 

لاللتحاق مبختلف التخصصات.

تطوير  ب��ص��دد  الكلية  أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا 
األقسام العلمية، واستحداث برامج جديدة 
السريع  والتقني  العلمي  التطور  مل��ج��اراة 
مؤكدًا  احمللي،  العمل  سوق  يحتاجه  ال��ذي 
املستقبلية،  اخلطط  من  العديد  هناك  أن 
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خالل  من  والشعب  التسجيل  مشاكل  حل  على  حريصون   <
جداول ثابتة للمستجدين

الكلية  تسعى  التي  األكادميية  واإلجن���ازات 
تطوير  م��ن��ه��ا   2020 ل��ل��ع��ام  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا 
تطوير  طريق  عن  العلمية  األقسام  مناهج 
دراسية  برامج  واستحداث  احلالية،  املناهج 
البكالوريوس،  برنامج  واستخدام  جديدة، 
الدولة بالقطاعني  الكلية مبؤسسات  وربط 
واألفكار،  اخلبرات  لتبادل  ؛  واخلاص  العام 
امليداني،  التدريب  ب��رام��ج  م��ن  واالس��ت��ف��ادة 
دور  يعزز  مما  اخلريجني  الطلبة  وتوظيف 

الكلية في املساهمة في خدمة املجتمع.
وأضاف د.احلنيان أن الكلية تسعى إلى 
مع  يتالءم  األكادميي مبا  االعتماد  حتقيق 
مستوى  رف��ع  ف��ي  يساهم  مم��ا  تخصصاتها 
من  سعت  الكلية  أن  كما  الهيئة،  مخرجات 
العلمية،  األقسام  بتزويد  اإلداري��ة  الناحية 
وامل���ك���ات���ب اإلداري��������ة ب���امل���ع���دات واألج���ه���زة 
اإلداري  ال��ع��م��ل  وب��ت��ح��وي��ل  التكنولوجية، 

الورقي إلى عمل إلكتروني.
وشدد د.احلنيان على حرص الكلية على 
حل مشاكل التسجيل والشعب الدراسية من 
للمستجدين،  ثابتة  ج���داول  توفير  خ��الل 
وإيجاد احللول للحاالت التي حتتاج إضافة 

مقررات الزمة للتخرج.
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الكلية  بأن  حديثه  د.احلنيان  واختتم 
تسعى دائما على احلفاظ على سير العمل، 

وتوفير بيئة أكادميية آمنة للطلبة.

خدمات تربوية متميزة
بدوره أكد عميد كلية التربية األساسية 
أ. د. فريح عويد العنزي حرص كلية التربية 
التربوية  املؤسسات  أن تكون من  األساسية 

املعلم من خالل تقدمي  إع��داد  الرائدة في 
املتميزة،  والتعليمية  التربوية  اخل��دم��ات 
لتأهيل طلبة الكلية ليكونوا معلمني ذوي 

كفاءة عالية خلدمة سوق العمل.
الهدف  أن  على  العنزي  د.فريح  وشدد 
التربية  كلية  ت��ط��وي��ر  ف��ي  ل��ل��ع��م��ادة  ال��ع��ام 
لكافة  الشامل  التحديث  عبر  األس��اس��ي��ة 
األقسام العلمية واملكاتب النوعية من خالل 
تبني منظور تربوي علمي، وحتسني مستوى 
الكلية،  العاملة في  أداء الوحدات 
وحتقيق مفهوم اجلودة في 
كافة التعامالت اإلدارية، 
على  واحل��������ص��������ول 
األكادميي  االعتماد 
العلمية  ل��ل��ب��رام��ج 
ف���������ي األق��������س��������ام 
ومواكبة  العلمية، 
التطورات العلمية 
؛ لتحقيق  واملهنية 
املرجوة  األهداف  تلك 
التربية  كلية  إنشاء  من 

األساسية.

رؤية وأهداف الكلية
األهداف  ه��ذه  العنزي  فريح  د.  وح��دد 
بإعداد معلمني تربويني ذوي كفاءة عالية، 
وإعداد الكوادر الفنية املساندة، لتغذية سوق 
العمل، وتوفير الكوادر العلمية املؤهلة من 
القادرة  والتدريب  التدريس  هيئة  أعضاء 

على حتقيق رؤية ورسالة وأهداف الكلية. 
عملية  تشجيع  على  د.ال��ع��ن��زي  وأك���د 
املعرفة  م���ج���االت  ف���ي  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
االستشارية،  اخلدمات  وتقدمي  املختلفة، 
وعامليًا،  وإقليميًا  محليًا  اخلبرات  وتبادل 
ومن أهم األهداف واالهتمامات في الكلية 

الرائدة  املؤسسات  أحد  األساسية«  »التربية   : العنزي  أ.د   <
في إعداد املعلم الكفء
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مهم  دور  من  لهم  ملا  اإلع��اق��ة  ذوي  تأهيل 
في املجتمع، وفي ظل االجت��اه العاملي في 

مجال حقوق اإلنسان.
كل  متمنيًا  كلمته  العنزي  د.  واختتم 
الهيئة  منتسبي  لكل  وال��ت��وف��ي��ق  ال��ن��ج��اح 
والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
داعيًا اجلميع إلى بذل كل اجلهود لتطوير 
ال��ه��ي��ئ��ة، وت��ق��دم��ه��ا ل��ت��واك��ب ال��ت��ط��ور في 

املجاالت العلمية والعملية. 

الرؤية املستقبلية
التدريب  معهد  مدير  أك��د  جهته  م��ن 
الرؤية  أن  بوشهري  سيف  م.فاضل  املهني 
الستقطاب  بالتخطيط  تبدأ  املستقبلية 
املرحلة  خ��ري��ج��ي  م���ن  أع��ل��ى  م��س��ت��وي��ات 
من  الثانوية  املرحلة  وخريجي  املتوسطة، 
أجل رفع أعداد املتدربني باملعهد، ولتحسني 
احلالية،  البرامج  وتطوير  األداء،  مستوى 
يتوافق مع  برامج جديدة مبا  واستحداث 
 ،2035 الكويت  ورؤي��ة  العمل  حاجة سوق 
وهوالنهج الذي تسير عليه الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب منذ إنشائها 

وحتى اآلن. 

النوعية   واملكاتب  العلمية  األقسام  جلميع  شامل  حتديث   <
من خالل تبني منظور تربوي علمي
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يسعى  املعهد  أن  بوشهري  م.  وأض��اف 
الشهادة  على  للحاصلني  مسار  فتح  إل��ى 
ملا  مشابهة  برامج  في  املتوسطة  املرحلة 
هومنفذ في معهد الشويخ ومعهد صباح 

السالم.
وأشار بوشهري إلى أن معهد التدريب 
بعض  وحتسني  جتهيز  على  يعمل  املهني 
باملعهد،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال���ق���اع���ات  ال�����ورش 

ويحرص على التطوير والتحديث الدائم 
لها، مبينًا بالنسبة للتطوير اإلستراتيجي 
العمل  س���وق  م��ع  بالتنسيق  قمنا  ف��إن��ن��ا 
للتحقق من جدوى التخصصات احلالية، 
واستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع 
ظاهرة  م��ن  واحل��د   ،2035 الكويت  رؤي��ة 
الغياب وال��ت��س��رب ال��ت��ي ت��وج��د ح��ال��ة من 
ضعف مستوى التحصيل املهني من خالل 
االختصاصيني  م��ن  ك��اٍف  ع��دد  تعيني 
من  والنفسيني  االجتماعيني 
املشاكل  م���ع���اجل���ة  أج�����ل 
للمتدربني،  السلوكية 
الوصف  وت���ع���دي���ل 
ال��������وظ��������ي��������ف��������ي 
املعهد،  خلريجي 
تعديل  ث���م  وم���ن 
احلالي  امل��س��م��ى 
ل����ل����خ����ري����ج����ني 
م���������ن »ح������رف������ي 
فني  م���س���اع���د  إل�����ى 
ث���ان���ي«، وت��ع��ي��ني عدد 
وظيفة  ش���اغ���ل���ي  م�����ن 

املعهد  يحتاجه  وهوما  م��درب،  مساعدي 
املجال  وإف��س��اح  ال����ورش«،   « العملي  مل��ق��رر 
باالنتقال  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ش��ه��ادات  ألص��ح��اب 

باملعاهد املناسبة.
يسعى  امل��ع��ه��د  أن  م.ب���وش���ه���ري  وذك����ر 
إلصدار نشرة فصلية تبرز أهم اإلجنازات 
ملنتجات  خ��اص  م��ع��رض  وع��م��ل  للمعهد، 
التواصل  ك��ل س��ن��ت��ني م��ن خ���الل  امل��ع��ه��د 
توعوية  حملة  لعمل  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  م��ع 
أجل  من  املتوسطة  للمرحلة  امل��دارس  في 
التعريف بدور وأهمية املعهد في استقطاب 

املتعثرين دراسيًا.

رؤية  مع  تتوافق  جديدة  برامج  استحداث   : م.بوشهري   <
الكويت 2035 نهجنا الذي نسير عليه

14



العدد الرابع -ديسمبر   2019

عطاء قيم
بدوره قال مدير املعهد العالي للطاقة 
ب���اإلن���اب���ة م.م��ح��م��د ح��م��د ب��وح��م��دي إن 
متميز،  جهٍد  كل  إلى  دائمًا  يسعى  املعهد 
لاللتزام  ثقياًل  وزن��ًا  ويعطى  م،  قِيّ وعطاٍء 
بالفكر  ع��ال��ي��ًا  واه��ت��م��ام��ًا  واالن���ض���ب���اط، 
ف��ي مجمله ح��اف��ز قوي  وه���ذا  واإلب�����داع، 

طموحاته،  حتقيق  يواصل  لكي  للمعهد 
كما  ليظل  ؛  إجنازاته  إلى  املزيد  ويضيف 
للهيئة  مشرّفًة  حضاريًة  واجهًة  هودائمًا 
والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
واإلدارية  األكادميية  اإلجن��ازات  أهم  ذاك��رًا 
كحصول  امل��ع��ه��د  حققها  ال��ت��ي  وامل��ه��ن��ي��ة 
اجلودة  على شهادة  للطاقة  العالي  املعهد 

تعكس  التي   ISO 9001:2015 العاملية 
امل��ع��ه��د ف���ي املجال  م����دى مت��ي��ز وت���ط���ور 
ال��ت��دري��ب��ي، وت��ؤك��د م��س��اع��ي��ه ف��ي تطبيق 
واحلفاظ  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل��ع��اي��ي��ر  األن��ظ��م��ة 
وحصول  املستمر،  والتطوير  اجل��ودة  على 
املعهد على االعتماد املؤسسي من مؤسسة 
باريس أكادميي، والذي يعد مبنزلة تأكيد 

> نسعى إلى فتح مسار للحاصلني على » املتوسطة« في برامج 
مشابهة ملعهدي الشويخ وصباح السالم
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والتي  فنيا،  املؤهلة  مخرجاته  ج��ودة  على 
العمل  أس��واق  للتعاون مع  املجال  ستفتح 
واخلاص  النفطي  الثالثة  القطاعات  في 
الفصل  م���ق���ررات  وت��ط��وي��ر  واحل���ك���وم���ي، 
م��ع متطلبات  ي��ت��ن��اس��ب  ال��ت��م��ه��ي��دي مب��ا 
االعتماد األكادميي وسوق العمل، وتطوير 
نظام الدراسة والتقومي للفصل التمهيدي 
املعهد،  وأه����داف  رس��ال��ة  م��ع  يتناسب  مب��ا 
ووضع شروط وآلية اختيار ممن سيشارك 

التمهيدي، وتشغيل  التدريس للفصل  في 
ومواكبة خطة  املتوفرة،  الشمسية  األل��واح 

الدولة في ترشيد استهالك الطاقة.

املعهد  رؤي��ة  م.بوحمدي حول  وأض��اف 
املعاهد  أح����د  امل��ع��ه��د  أن   2020 ل��ل��ع��ام 
هوتقدمي  ودوره  التدريب،  بقطاع  العشرة 
للقطاعات  والتطوير  ال��ت��دري��ب  خ��دم��ات 
للقطاعات  ال��ط��اق��ة  م��ج��ال  ف��ي  املختلفة 
احلكومية واألهلية، وذلك لتقدمي خدمة 
مجتمعنا  إل��ى  مضافة  اقتصادية 
ووط��ن��ن��ا ع���ن ط��ري��ق إع����داد 
ذات  كويتية  كوادر وطنية 
علميًا  ومؤهلة  كفاءة، 
واجبها  وفكريًا ألداء 
الوطن،  خ��دم��ة  ف��ي 
الفرصة  وإت����اح����ة 
أم������ام امل���ؤس���س���ات 
احل������ك������وم������ي������ة، 
واخلاصة لتدريب 
م��وظ��ف��ي��ه��م، ورف���ع 
ك���ف���اءت���ه���م وأدائ����ه����م 
اإلداري والفني والتقني 
مبا يحقق تطلعات التنمية 

االقتصادية لوطننا، وحتقيق الطموحات، 
نقلة  ب���إح���داث  املستقبلية  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
نوعي  بأسلوب  حديثة  تعليمية  تطويرية 
في مجال التدريب املوجه للشباب الكويتي 
القطاعني احلكومي واخلاص  العامل في 
من خالل بناء برامج متطورة تعمل على 
كفاءتهم  ورف��ع  املتدربني،  مستوى  تطوير 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي ب��رام��ج ت��ل��ب��ي احلاجة 
قطاع  من  املختلفة  املجاالت  في  املتزايدة 

الطاقة في دولة الكويت.
مركز صحي

يطم����ح  املعه����د  إن  م.بوحم����دي  وق����ال 

16

>  م.بوحمدي : »العالي للطاقة« يحقق طموحات املؤسسات 
احلكومية واخلاصة
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إلقام����ة مرك����ز صح����ي ليك����ون لإلس����عافات 
الطارئ����ة  احل����االت  ولنق����ل  األولي���������ة�، 
ويق����وم  للمستش����في��������������ات احمليط�������������������ة، 
ذلك املركز للتدريب في املعهد لإلس����عافات 
األول����ي  الفن����ي  الدع����م  ولتوفي����ر  األولي����ة 
للح����االت الطارئة في املجمع التكنولوجي 
الفص����ل  درج����ات  واحتس����اب  بالش����ويخ، 
امليدان����ي ضم����ن املعدل العام حتى يتس����نى 

للخري����ج احلصول على معدل أعلى يؤهله 
لاللتحاق بوظيفة فنية حتقق له طموحه، 
وإنش����اء مرك����ز خدم����ة املواطن ف����ي املجمع 
التكنولوج����ي، وإتاحة الفرص����ة لقبول فئة 
اإلناث للدراس����ة، والتدري����ب ببرامج املعهد 
وفق����ا الحتياج����ات وزارة الكهرب����اء وامل����اء، 
للبرام����ج  األكادمي����ي  االعتم����اد  وجتدي����د 
املعتمدة من منظمة ABET، واس����تحداث 

إلق���ام���ة  ن��ط��م��ح   <
م����������رك����������ز ص����ح����ي 
ل��������إس��������ع��������اف��������ات 
األول��������ي��������ة ل���ن���ق���ل 
الطارئة  احل����االت 
ل���ل���م���س���ت���ش���ف���ي���ات 

احمليطة
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تخص����ص جدي����د ع����ن الطاق����ة املتج����ددة 
بالتنس����يق م����ع معه����د الكوي����ت لألبح����اث 
العلمي����ة وتدري����ب مدرب����ني م����ن املعهد في 
مجاالت الطاقة البديلة من ضمن اخلطة 
التدريبي����ة ملعه����د األبح����اث، ورب����ط مناهج 
وبرام����ج التدري����ب باالحتياج����ات الفعلي����ة 
لس����وق العمل، ومقتضيات خطط التنمية 

الشاملة والتطور التكنولوجي.
وذك����ر م.ب��وح��م��دي أن م��ج��م��وع��ة من 
سبق  باملعهد  التدريبية  الهيئة  أع��ض��اء 
ودولية  محلية  م��ؤمت��رات  ف��ي  ش��ارك��وا  أن 
في  املشاركة  أهمية  م��ؤك��دًا  ع��دة  بأبحاث 

الهيئة  تصقل  التي  املناسبات  ه��ذه  مثل 
التدريبية باخلبرات وتسمح لهم باالطالع 
العلمية  للجهات  األخ��رى  التجارب  على 

واألكادميية املناظرة.
التحدي األكبر

ومن جانبه أعرب عميد كلية التمريض 
بالذكرى  د.ع��ل��ي احل��ج��رف ع��ن س��ع��ادت��ه 
إنشاء  مرسوم  لصدور  والثالثني  السابعة 
ال��ه��ي��ئ��ة ف��ه��ي م��ن��اس��ب��ة الس��ت��ع��راض أبرز 
ك��ون��ه��ا خامس  ال��ت��م��ري��ض  كلية  إجن����ازات 
النشأة،  حيث  من  الهيئة  كليات  من  كلية 
ل��ت��ق��دم خمسة   2003 ع���ام  أن��ش��ئ��ت  ف��ق��د 
برامج دراسية منها برنامج دبلوم 
برامج  وث���الث���ة  مت���ري���ض، 
وبرنامج  ب��ك��ال��وري��وس، 
تخصصي في العناية 
أن  مبينًا  احل��رج��ة، 
حرصت  ال���ك���ل���ي���ة 
ع����ل����ى م���واج���ه���ة 
األكبر  ال��ت��ح��دي 
نشأتها،  م���ن���ذ 
وه������������وع������������زوف 
الكويتي  ال���ش���ب���اب 
لاللتحاق  التقدم  عن 
ب���ب���رام���ج ال��ت��م��ري��ض ؛ 

ل��ذا ات��خ��ذت ع��دة إج���راءات ملعاجلتها من 
خالل تبني شعار توطني مهنة التمريض، 
وتعريف املجتمع على اجلوانب اإلنسانية 
م��ج��االت عمل  م��ن خ��الل ع��رض  للمهنة 
اخلدمة  دي���وان  م��ع  بالتعاون  اخلريجني 
ال��ك��ل��ي��ة عملت  أن  إل���ى  م��ش��ي��رًا  امل��دن��ي��ة، 
العديد  لتحقيق  امل��اض��ي��ة  ال��ف��ت��رة  خ��الل 
ل��ذا سعت للحصول على  اإلجن���ازات؛  من 
خالل  من  لبرامجها  األك��ادمي��ي  االعتماد 
األكادميي  االعتماد  مؤسسة  مع  التعاقد 
التع���������لمية  التمري�����������ض  ل��ب��رام��ج 
معتمدة  أمريكية  مؤسسة  وهي   ،ACEN

اجتازت  وقد  األمريكية،  التعليم  وزارة  من 

والثانية  األول��ى  املرحلتني  بنجاح  الكلية 
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> د. احلجرف:
 »التمريض«  تبنت 
شعار توطني املهنة 
املجتمع  وت��ع��ري��ف 
ع�����ل�����ى اجل������وان������ب 

اإلنسانية لها 
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م��ن م��راح��ل االع��ت��م��اد األرب�����ع، وحصلت 
متهيدًا  عامني  وم��دت��ه  مرشح  وض��ع  على 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى االع��ت��م��اد األول����ي الذي 
 ،2020 م��ارس  ف��ي شهر  إج��راءات��ه  ستبدأ 
مضيفًا أنه مت إيفاد عدد من أعضاء هيئة 
للحصول  دراستهم  الستكمال  التدريس 
ابتعاث  على  ع��الوة  الدكتوراه،  درج��ة  على 
على  للحصول  التخرج  حديثي  الطلبة 
درجة املاجستير والدكتوراه ؛ لتتماشى مع 
احتياجات الكلية من تخصصات متريضية 
مختلفة، كما مت استحداث قسم للدراسات 

برنامج  مثل  التمريض  في  التخصصية 
وبرنامج  األط��ف��ال،  لتمريض  تخصصي 
تخصصي لتمريض كبار السن، باإلضافة 
إلى برامج تخصصية أخرى بالتنسيق مع 

اجلهات املسؤولة في سوق العمل.
أساسيات املعرفة

 – الصناعي  املعهد  م��دي��ر  عبر  كما 
ص��ب��اح ال��س��ال��م م.م��ح��م��د ال��ط��وي��ل عن 
فخره واعتزازه باإلجنازات التي حققتها 
والكوادر  الطلبة،  آالف  بتخريج  الهيئة 
املدربة واملؤهلة التي تعمل في القطاعني 
رؤية  مبينًا  واخل���اص،  احلكومي 
تطمح  وم���ا   2020 امل��ع��ه��د 
لتحقيقه كالتركيز على 
املعرفة،  أس���اس���ي���ات 
على  واالع�����ت�����م�����اد 
وجوانب  أس��ال��ي��ب 
العملي،  التدريب 
إميانًا  واإلن����ت����اج 
التطوير  بأهمية 
وصقل  وال��ب��ن��اء، 

املواهب الوطنية.
م.الطويل  وأض��اف 
ح���ق���ق  امل������ع������ه������د  أن 

التدريبي  للعام  اإلجن����ازات  م��ن  العديد 
على  امل��ع��ه��د  ك��ح��ص��ول   2019/2018
باريس  أكادميية  من  األكادميي  االعتماد 
-ISO 9001 وش��ه��ادة اجل���ودة اإلداري����ة 
فني  برنامج  استخدام  واعتماد   ،2015
ن��ظ��م اإلن�����ارة احل��دي��ث��ة، وب��رن��ام��ج فني 
نظم قوى كهربية حديثة من قبل قطاع 
م��س��م��ى تخصص  وت��غ��ي��ي��ر  ال����ت����دري����ب، 
رادي��ووت��ل��ف��زي��ون إل��ى ات��ص��االت ف��ي قسم 
على  االت��ف��اق  مت  وأخ��ي��رًا  اإللكترونيات، 
الداخلية  وزارة  م���ع  ع��م��ل  ورش����ة  ع��م��ل 

الستحداث تخصص دبلوم خبير فني.

أفراد فاعلون
التدريب  م��ع��ه��د  م���دي���ر  أك����د  ب������دوره   
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>م. الطويل : الهيئة تسعى لتخريج الكوادر الوطنية املدربة 
للعمل في قطاعات الدولة املختلفة
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الرويح  سل���يمان  م.عبدالعزي��ز  اإلنشائي 
متكني  إل��ى  يسعى  املعهد  أن  املناسبة  بهذه 
املتدربني من احلصول على املهارات واملعرفة 
التي متكنهم من اإلبداع في أعمالهم املهنية 
في  فاعلني  ك��أف��راد  وجناحهم  والوظيفية، 
املجتمع، وأن يكونوا هدفا للقطاع اخلاص 
م��ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ك��ري��س م��ف��ه��وم التعليم 

والتدريب املستمر.
عام  تأسس  املعهد  أن  م.ال��روي��ح  وذك��ر   
من  العمل  س��وق  احتياجات  ليلبي   2000
التشييد  مجال  في  املدربة  الفنية  العمالة 
إلى  املعهد  سياسات  تهدف  حيث  وال��ب��ن��اء، 
إضافة املزيد من التخصصات الفنية التي 
تلبي حاجة سوق العمل الكويتي، كما يهدف 
العملي  بشقيه  باملعهد  اإلنشائي  التدريب 
امل��ت��درب��ني املعارف  إك��س��اب  إل���ى  وال��ن��ظ��ري 
على  املتقدمة  والهندسية  التكنولوجية 
أيدي خبرات متميزة ألعضاء هيئة التدريب 
ف��ي م��ن��ظ��وم��ة ت��دري��ب��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة بأحدث 
امل��خ��ت��ب��رات وامل��ع��ام��ل وال��ف��ص��ول وال����ورش 
من  املتدربني  م��ه��ارات  صقل  ويتم  الفنية، 
خالل برامج تدريب ميداني تواكب التطورات 
التكنولوجية احلديثة بالتعاون مع شركات 
مقاولني،  م��ن  اخل��اص  القطاع  ومؤسسات 
؛  الهندسية  واملكاتب  البناء،  مواد  ومصانع 

> »ال��ص��ن��اع��ي« ح��ق��ق ال��ع��دي��د م��ن اإلجن������ازات ه���ذا العام 
كحصوله على االعتماد وشهادة اجلودة 
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إلع��داد ك��وادر فنية ق��ادرة على التفاعل مع 
سوق العمل، واستيعاب مستجداته.

يقدم  امل��ع��ه��د  أن  م.ال����روي����ح  وأض�����اف 
برامج تدريبية تخصصية في مجال البناء 
بالدولة،  احلكومية  للجهات  والتشييد 
ضخ  إلى  خاللها  من  املعهد  يهدف  والتي 
كوادر وطنية على أفضل املستويات الفنية 
ف��ض��ال ع���ن رف���ع ك���ف���اءة ال��ع��م��ال��ة الفنية 
التخصصات  تأهيلها في  أوإعادة  بالدولة، 
التقنية واملهنية، هذا باإلضافة إلى العديد 

من الدورات التدريبية التخصصية.

وع���دد م.ال���روي���ح أه��م أه���داف املعهد، 
م��ه��ن��ي��ة مبستويات  ع��م��ال��ة  وه���ي جت��ه��ي��ز 
سوق  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ت��ت��ن��اس��ب  مختلفة 
متطلبات  مع  متماشية  اإلنشائي  العمل 
أكبر  واستيعاب  للبالد،  التنموية  املرحلة 
عدد ممكن من املتدربني حسب اإلمكانات 
وذل��ك حسب  امل��ت��اح��ة،  وامل��راف��ق  البشرية، 
خ��ط��ة زم��ن��ي��ة مب���ا ي��ت��ن��اس��ب م���ع تقدير 
دي�����وان اخلدمة  ال���ص���ادر م���ن  االح���ت���ي���اج 
املدنية،وتقدمي أفضل اخلدمات التدريبية 
يتناسب مع  احترافية ومهنية مبا  بصورة 
لسوق  السريعة  الديناميكية  امل��ت��غ��ي��رات 
العمل، واعتماد املسار الذكي في 
ال��ت��دري��ب، واحل���ف���اظ على 
االع���ت���م���اد األك����ادمي����ي 
واحلصول  للبرامج، 
على اعتماد أكادميي 
وفتح  ل��ل��م��ن��اه��ج، 
البرامج  وت��ق��دمي 
ال�����ت�����دري�����ب�����ي�����ة 
اجلديدة باجلودة 
التي  وال��ك��ف��اي��ة 
ت����ؤه����ل امل����ت����درب 
عمل  على  للحصول 
م����ن����اس����ب ف������ي س����وق 
ال��ع��م��ل، ون��ق��ل ج���زء من 

ورفع  اخل����اص،  للقطاع  ال��ت��دري��ب  أع��ب��اء 
هيئة  أع��ض��اء  ل��دى  التدريبية  ال��ك��ف��اءات 
الشهادات  ع��ل��ى  ب��ح��ص��ول��ه��م  ال���ت���دري���ب 
املهنية العاملية، وخدمة املجتمع من خالل 
التشييد  م��ج��ال  ف���ي  تخصصية  دورات 
واإلج�����راءات  العمليات  وال��ب��ن��اء،وت��ط��وي��ر 
وتفعيل نظام اجلودة  اإلداري��ة، واحملافظة 
ISO 9001، واستقصاء رأي سوق العمل 
االحتياجات  على  للوقوف  دوري��ة  بصورة 
خالل  من  وتلبيتها  ملتطلباته،  األساسية 

برامج ومناهج املعهد.

رفع املستوى التدريبي

وأش���ار م.ال���روي���ح إل��ى إه��م اإلجن���ازات 
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> د.العازمي: »العالي للخدمات اإلدارية« مهتم بتقدمي كل 
ما هو جديد
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ال��ت��ي ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا املعهد  األك���ادمي���ي���ة 
ك���احل���ص���ول ع��ل��ى االع���ت���م���اد األك���ادمي���ي 
باريس،  أكادميية  من  التدريبية  للبرامج 
التدريبي ليشمل مخرجات  املستوى  ورفع 
الثانوية العامة، وفتح برامج جديدة تواكب 
اح��ت��ي��اج��ات س���وق ال��ع��م��ل، ورف���ع املستوى 
االبتعاث  خ��ط��ط  خ���الل  م���ن  األك���ادمي���ي 

ألعضاء هيئة التدريب.

إجنازات أكادميية
للخدمات  العالي  املعهد  مدير  وق��ال 
يهتم  املعهد  إن  العازمي  د.احمد  اإلداري��ة 
التركيز  مع  البرامج  من  اجلديد  بتقدمي 
حاليا،  ت��درس  التي  البرامج  حتديث  على 
اجلودة  ش��ه��ادات  على  للحصول  والسعي 
جلميع برامجها، حيث استطاع املعهد أن 
األكادميية  اإلجن��ازات  من  العديد  يحصد 
ك��احل��ص��ول ع��ل��ى ش���ه���ادة اآلي�����زو» 9001 
2015 » من الشركة املانحة خالل الفصل 
األول 2019/2018، واحلصول على شهادة 
باريس  م��ع  بالتعاون  املؤسسي  االع��ت��م��اد 
واستخدامه   ،tas نظام  وتفعيل  أكادميي، 
في جميع تعامالت أعضاء هيئة التدريب 
والطلبة مثل اجلداول - الغياب - الدرجات 
- إعادة القيد - كشوف األسماء- إحصاءات 

على  احلصول  من  املتدربني  متكني  إل��ى  نسعى  م.ال��روي��ح:   <
املهارات واملعرفة التي متكنهم من اإلبداع
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وتطوير  األداء،واستحداث  ملراقبة  وتقارير 
وجار  العمل،  جهات  مع  البرامج  من  عدد 
البدء  ومت  اع��ت��م��اده��ا،  إج�����راءات  متابعة 
التابع  جت���اري  مفتش  »ب��رن��ام��ج  بتنفيذ 
تسجيل  »برنامج  كذلك  ال��ت��ج��ارة«  ل���وزارة 
واللجان،  العمل  فرق  دور  بيانات«،وتفعيل 
اللجان  ومهام جميع  العمل  آليات  ووضع 
على مستوى األقسام، وعلى مستوى املعهد 
مع إتاحة فرص للمشاركة للجميع،وتشكيل 
»مناء  ال��ث��ان��ي  ال��ت��دري��ب  ملتقى  وت��ن��ف��ي��ذ 
إتاحة  م���ن خ��الل��ه  وال�����ذي مت  وع����ط����اء«، 

التدريب  هيئة  أع��ض��اء  جلميع  ال��ف��رص��ة 
الدورات،ووضع  على  واملشاركة  للحصول 
على  حتتوي  للمعهد  إستراتيجية  خطة 

رؤية ورسالة وأهداف للمعهد.
وذك������ر د.ال����ع����ازم����ي أه�����م اإلجن�������ازات 
اإلدارية، وهي تغيير اسم املعهد من »معهد 
»املعهد العالي للخدمات  السكرتارية« إلى 
التي  البرامج  م��ن  ع���ددًا  ليضم  اإلداري����ة« 
ورغبات  العمل  س��وق  ومتطلبات  تتناسب 
االحتياجات  جميع  وم��ت��اب��ع��ة   ، الطلبة 
ب��امل��ب��ن��ى، وت��وف��ي��ر امل��ك��ات��ب ألع��ض��اء هيئة 
التدريب، وأعضاء الهيئة اإلدارية حيث مت 
جتهيز مبنى ) 4 ( مبقر البنات، 
احلاسب  م��ب��ن��ى  وجت��ه��ي��ز 
اآللي مبقر البنني، وجار 
جتهيز مواقع أخرى، 
وت����ش����ك����ي����ل ف���ري���ق 
امل���ي���ك���ن���ة، وال�����ذي 
لتحويل  ي��ع��م��ل 
التقليدي  العمل 
ال��������ورق��������ي إل�����ى 
إلكتروني  ع��م��ل 
تدريب  مت  ح��ي��ث 
في  العاملني  جميع 
اإلدارات على املراسالت 
االلكترونية كذلك تفعيل 

عن  للتعامل  باملعهد  الطلبة  »إمي��ي��الت« 
طريق التراسل اإللكتروني، وتشكيل فريق 
األنشطة  بجميع  للقيام  وثقافي  إعالمي 
فصل  ل��ك��ل  باملعهد  وللعاملني  للطلبة، 
دراسي، وإقامة الندوات واملشاركة باملعارض 
املختلفة للمعهد، وذلك  البرامج  لتسويق 

عن طريق فرق العمل.
خطط مستقبلية

اخلطط  إل������ى  د.ال�����ع�����ازم�����ي  وأش��������ار 
تنفيذها  اجل���اري  واخل��ط��ط  املستقبلية، 
ك��اس��ت��ح��داث ع���دد م��ن ال��ب��رام��ج م��ع سوق 
العمل منها برنامج تسجيل بيانات إطفائي 
مع اإلدارة العامة لإلطفاء، وبرنامج تسويق 
وخدمة العمالء وبرنامج مفتش مصنفات 
على  واحل��ص��ول  اإلع����الم،  وزارة  م��ع  فنية 
املعهد،  برامج  لبعض  األكادميي  االعتماد 
لذلك،  اخل��اص  العمل  فريق  تشكيل  ومت 
من  التحتية  البنية  ومتابعة  وااله��ت��م��ام، 
احلديثة  املختبرات  وتوفير  وقاعات  مبان 
احتياجات  ودراس��ة  االحتياجات،  وجميع 
ب��رام��ج جديدة،  الس��ت��ح��داث  العمل  س��وق 
من  العاملني  مهارات  بتطوير  واالهتمام 
أعضاء هيئة التدريب واإلداريني من خالل 
الدورات وورش الع�������������مل املختلفة ،ودراسة 
احتياجات الطلبة، ورفع مستوى حتصلهم 
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البرامج مع سوق  العازمي: نطمح الستحداث عدد من  > د. 
العمل كتسجيل بيانات إطفائي وخدمة العمالء 
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العلمي من خالل مراجعة، ومتابعة املناهج 
وطرق التدريس.

تطوير طرق التدريب
من ناحيته أشار مدير املعهد الصناعي 
– الشويخ م.محمد بوحمدي إلى أن املعهد 
ال��ص��ن��اع��ي- ال��ش��وي��خ ق���ام ب��ق��ب��ول »468« 
املتدربني  عدد  بلغ  كما  مستجدا،  متدربا 
بلغ  ح��ني  ف��ي  متدربا،   »749« املستمرين 
أما  خ���ري���ج���ا،   »174« اخل���ري���ج���ني  ع����دد 
بالنسبة لبرامج الدبلوم خلريجي الثانوية 

العامة فقد قام املعهد بقبول » 30 » متدربا 
في تخصص دبلوم هندسة اإلطفاء، وقام 
تخصص  ف��ي  م��ت��درب��ا   »39« أي��ض��ا  بقبول 
الذكية،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ت��م��دي��دات  دب��ل��وم 
مت  ومتدربة  متدربا   »63« إل��ى  باإلضافة 
قبولهم في التخصص اجلديد دبلوم فني 
إلى  أيضا  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا  ثمينة.  م��ع��ادن 
»الثانوية  التكميلية  الرابعة  السنة  طلبة 
بها  املقبولني  عدد  بلغ  والتي  الصناعية«، 
»172« طالبا، تخرج  التدريبي  العام  لهذا 

منهم »90« طالبا.

للمعهد  أن  م.ب����وح����م����دي  وأض�������اف 
التي  وامل��ش��ارك��ات  األنشطة  م��ن  مجموعة 
تدفع بالعملية التدريبية إلى األمام، فعلى 
صعيد البرامج واملناهج التدريبية مت البدء 
ملا  الثمينة«  املعادن  »دبلوم  برنامج  بتنفيذ 
بعد املرحلة الثانوية، والذي مت استحداثه 
والصناعة،  ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
منشأة  »ميكانيكا  دورة  استحداث  مت  كما 
نفطية« لصالح شركة نفط الكويت، حيث 
قبل املعهد هذا العام أكثر من 100 متدرب 
في هذه الدورة التي متتد ملدة عام تدريبي 
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امليداني،  ل��ل��ت��دري��ب  ف��ت��رة  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
مت  حيث  االجنليزية  اللغة  م��ادة  وتطوير 
املعهد  ف��ي  اللغات  مختبرات  دور  تفعيل 
اإللكتروني  التعليم  م��واق��ع  ب��اس��ت��خ��دام 
مل��ن��اه��ج ال��ل��غ��ة اإلجن��ل��ي��زي��ة، وال���ب���دء في 
تطبيق االختبارات اإللكترونية ملادة اللغة 
مختبرات  في  املعهد  ملتدربي  اإلجنليزية 
املستمر  املعهد  اآلل���ي، وحل��رص  احل��اس��ب 
على تطوير طرق التدريب فقد مت إدخال 

اللحام االفتراضي في منهج اللحام.
املعهد  حرص  على  م.بوحمدي  وش��دد 

على إظهار الدور املهم الذي تقوم به الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشكل 
عام واملعهد الصناعي – بشكل خاص فقد 
قام املعهد بعدة مشاركات كتنظيم فعالية 
»عهد الصناعة« مبناسبة مرور خمسني عاما 
في  الشويخ  الصناعي-  املعهد  إنشاء  على 
فبراير 2019، ومشاركة املعهد في معرض 
الفرص الوظيفية والدراسية الثاني املقام 
بتنظيم من إدارة متابعة اخلريجني وسوق 
في  وامل��ش��ارك��ة   ،2018 نوفمبر  ف��ي  العمل 
الذي  األول  والتسجيل  ال��ق��ب��ول  م��ع��رض 
أقيم في الهيئة في مارس 2019، ومشاركة 
اجلمعيات  م��ع��رض  ف���ي  امل��ع��ه��د 
والعشرين  الثالث  العلمية 
 ،2019 أب������ري������ل  ف������ي 
جمعية  وح�����ص�����ول 
والديكور  ال��ن��ج��ارة 
على  امل���ع���ه���د  ف����ي 
األول  امل��������رك��������ز 
واملشاركة  ف��ي��ه��ا، 
ف����������ي م�����ع�����رض 
العاملي  ال��ص��ن��اع 
 »Maker Fair«
الكويت  م��ع��رض  ف��ي 
فبراير  ف����ي  ال����دول����ي 
بعرض  وذل�����ك   ،2019

اللحام من خالل  التدريب في قسم  طرق 
 Virtual االف���ت���راض���ي  ال��ل��ح��ام  م��ك��ي��ن��ة 
Reality Welding، واملشاركة في ورشة 
 BHGE Inspection« ب��ع��ن��وان  ع��م��ل 
تنظيمها  مت  وال��ت��ي   ،«  Technology
 ،General Electric ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن 
وامل��ش��ارك��ة ف��ي تنفيذ دي��ك��ور م��س��رح حفل 
صاحب سموأمير البالد للطلبة املتفوقني 
ف��ي ال��ه��ي��ئ��ة، وع��م��ل ه��دي��ة ب��اس��م الهيئة 
لولي  وهدية  البالد،  السموأمير  لصاحب 
الطلبة  تكرمي  حفل  ضمن  األم��ني  عهده 
للشيخ  هدية  وعمل  الهيئة،  في  املتفوقني 
ن���اص���ر احمل���م���د، وه���دي���ة ل��ل��ش��ي��خ محمد 
ص��ب��اح ال��س��ال��م، وال��س��ي��د م����رزوق الغامن، 
وذلك لرعايتهم حفالت تكرمي اخلريجني 
ال��ه��ي��ئ��ة، وع���م���ل هدية  وامل���ت���ف���وق���ني ف���ي 
مبناسبة  كويتي«  »بوم  الهيئة  عام  للمدير 
عاما   50 وم���رور  للهيئة،  اجل��دي��د  املبنى 
الشويخ،   – الصناعي  املعهد  إن��ش��اء  على 
الصالة  ف��ي  وثقافي  ري��اض��ي  ي��وم  وإق��ام��ة 
املعهد،  مدير  برعاية  املعهد  في  الرياضية 
ومبشاركة مدربي املعهد ومتدربيه، وتنظيم 
م��ح��اض��رات ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى م��س��رح املعهد 
»الهيئة  بالتعاون مع جهات مختلفة مثل 
والشؤون  األوق��اف  وزارة  للصناعة،  العامة 
االجتماعي«،  اإلمن���اء  مكتب  اإلس��الم��ي��ة، 
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من  مجموعة  ل��ه  –الشويخ«  »ال��ص��ن��اع��ي   : ب��وح��م��دي  م.   <
األنشطة دفعت بالعملية التدريبية إلى األمام
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فعاليات،  ف��ي  املعهد  م��س��ؤول��ي  وم��ش��ارك��ة 
الطلبة  لتكرمي  املختلفة  الهيئة  وحفالت 
الهيئة  أع���ض���اء  وم��ش��ارك��ة  واخل���ري���ج���ني، 
التي  وامللتقيات  امل��ؤمت��رات  في  التدريبية 
الهيئة والدولة، ومشاركة  تقام على نطاق 
عدد من أعضاء هيئة التدريب في الدورات 
املقامة في مركز ابن الهيثم ومركز القياس 
والتقييم، ومشاركة عدد من أعضاء هيئة 
مستوى  على  خارجية  جلان  في  التدريب 
جمعيات  م��ع  وال��ت��ع��اون  وال��دول��ة،  الهيئة 
جمعية  املهندسني،  »جمعية  العام  النفع 
التدريب«  هيئة  أع��ض��اء  راب��ط��ة  املعلمني، 
إلقامة دورات تخصصية تساهم في تطوير 
أعضاء هيئة التدريب في خدمة املجتمع، 
إلتاحة  الهيئة  داخ��ل  جهات  مع  والتعاون 
ومرافق  ورش  الس��ت��خ��دام  ل��ه��م  ال��ف��رص��ة 
املعهد مبا يخدم طلبة الهيئة ومتدربيها، 
الكرمي  ال��ق��رآن  حفظ  مسابقة  وتنظيم 
الفائزين ضمن  املعهد، وتكرمي  سنويا في 
في  الثقافية  لألنشطة  اخلتامي  احلفل 
وتشجيعية  توعوية  لوحات  ولصق  املعهد، 
وتنظيم  امل��ع��ه��د،  مم���رات  ف��ي  للمتدربني 
يقوم  ب��ح��ي��ث  امل��ع��ه��د  م��س��ج��د  ف���ي  األذان 
مجموعة مختارة من املتدربني برفع األذان، 
وعمل خواطر قصيرة بعد صالة الظهر في 
ومطويات  أشرطة  وتوزيع  املعهد،  مسجد 

األوقاف  وزارة  إص����دارات  م��ن  املسجد  ف��ي 
ثقافية  زيارة  تنظيم  اإلسالمية،  والشؤون 
ملتدربي املعهد املميزين إلى معرض الكتاب 
لقاء  وعمل   ،2018 نوفمبر  الكويت  ف��ي 
ملختلف  املستجدين  للمتدربني  تنويري 
شرح  مت  ح��ي��ث  امل��ع��ه��د،  ف��ي  التخصصات 
املتدرب  وحقوق  وواج��ب��ات  التدريب  نظام 
وتنظيم  ل��ذل��ك،  املنظمة  ال��ل��وائ��ح  حسب 
رحلة ثقافية للمتدربني لزيارة مركز عبد 
بالدوري  واملشاركة  الثقافي،  السالم  الله 
الثقافي في الهيئة من قبل متدربي املعهد، 

والذي أقيم بتنظيم عمادة شؤون الطلبة، 
يوم   « مبناسبة  للمتدربني  رحلة  وتنظيم 
السكر العاملي » إلى مركز دسمان للسكري، 
وحضور محاضرة للدكتورة سعاد الفريح، 
توزيعات  خ��الل  من  املعلم  بيوم  واملشاركة 
املعهد،  ف��ي  للمدربني  املعلم  ب��ي��وم  تهنئة 
الوطني  ب��ال��ع��ي��د  ب��االح��ت��ف��ال  وامل��ش��ارك��ة 
تهنئة  وتوزيعات  باملعهد،  األع��الم  بتعليق 
التبرع  بحملة  واملشاركة  الوطني،  بالعيد 
واملتدربني  ل��ل��م��درب��ني  امل��ع��ه��د  ف��ي  ب��ال��دم 
شؤون  ع��م��ادة  تنظمها  وال��ت��ي  وامل��وظ��ف��ني 
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واملشاركة  الدم،  بنك  مع  بالتعاون  الطلبة 
باملعرض الفني الثالثني ملؤسسات التعليم 
املعهد  متدربي  أح��د  لوحة  وف��وز  العالي، 
ضمن  م��ن  تشجيعية  ب��ج��ائ��زة  امل��ش��ارك��ني 
األنشطة  في  واملشاركة  املميزة،  اللوحات 

العامة في الهيئة وخدمة املجتمع.
وعدد م.بوحمدي أبرز البرامج واملناهج 
»دبلوم  برنامج  بتنفيذ  كالبدء  للمعهد 
الثانوية،  املرحلة  بعد  ملا  الثمينة«  املعادن 
وزارة  مع  بالتعاون  استحداثه  مت  وال��ذي 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة، وذل���ك ف��ي الفصل 

 ،2019/2018 التدريبي  للعام  الثاني 
واستحداث دورة ملدة عام تدريبي »ميكانيكا 
حيث  الكويت  نفط  شركة  لصالح  عامة« 
للعام  األول  الفصل  في  البرنامج  سيبدأ 
التدريبي 2020/2019 بعد االنتهاء من 
استحداث  ومتابعة  اإلداري���ة،  اإلج���راءات 
تخصص »تفتيش وتآكل معادن« حيث مت 
االنتهاء من توصيف املواد، ومراسلة مدير 
إدارة الدورات اخلاصة لالجتماع مع سوق 
الطلبة  وأع���داد  املناهج  واع��ت��م��اد  العمل 
الورشة،  ب��ت��وف��ي��ر  ب��ال��ب��رن��ام��ج  ال��ب��دء  ث��م 
استحداث  إج����راءات  استكمال  ومتابعة 
بقسم   « ح�����وادث  ف��ن��ي   « ب��رن��ام��ج 
ال��س��ي��ارات خلدمة  ه��ن��دس��ة 
والبدء  الداخلية،  وزارة 
استحداث  ب��إج��راءات 
»هندسة  ب���رن���ام���ج 
وبرنامج  ال���ط���رق« 
املرورية«  »السالمة 
هندسة  ب���ق���س���م 
خلدمة  السيارات 
الداخلية،  وزارة 
وت������ط������وي������ر م�������ادة 
ال���ل���غ���ة اإلجن���ل���ي���زي���ة 
ت���ف���ع���ي���ل  مت  ح������ي������ث 
اللغات  م���خ���ت���ب���رات  دور 

التعليم  م��واق��ع  ب��اس��ت��خ��دام  امل��ع��ه��د  ف��ي 
اإلجنليزية،  ال��ل��غ��ة  مل��ن��اه��ج  اإلل��ك��ت��رون��ي 
ملادة  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  االخ��ت��ب��ارات  وتطبيق 
اللغة اإلجنليزية للسنة التدريبية الثالثة 
مل��ت��درب��ي امل��ع��ه��د ف��ي م��خ��ت��ب��رات احلاسب 
الرسم  منهج  تطوير  واس��ت��ك��م��ال  اآلل���ي، 
ال��ه��ن��دس��ي ل��ل��ف��ص��ل��ني ال��ث��ال��ث وال���راب���ع 
باإلضافة ملا مت إجنازه للفصلني اخلامس 
والسادس وتطوير منهج الرسم الهندسي 
 Sketch« وال��دي��ك��ور  النجارة  لتخصص 
االف��ت��راض��ي في  ال��ل��ح��ام  وإدخ����ال   ،»Up
منهج اللحام للفصلني التدريبيني الثاني 
األقسام  مناهج  رف��ع  والثالث،واستكمال 
تكون  حتى   OneDrive على  الكترونيا 
في متناول املدربني واملتدربني، وتفعيل دور 
االختبارات،  مستوى  لضبط  املادة  منسق 
واختبارات  لألسئلة  موحد  بنك  ووض��ع 
حقائب  وإع�����داد  امل�����واد،  لبعض  م��وح��دة 
من  تتكون  التدريبية  للمقررات  تدريبية 
»عروض تقدميية، مذكرة للمدرب ومذكرة 

للمتدرب«.

التعاون وسوق العمل
وحت����دث م.ب��وح��م��دي ع��ن ال��ت��ع��اون مع 
القطاعني احلكومي  العمل في  جهات سوق 
ال��ت��دري��ب املختلفة  واخل����اص، وم���ع ج��ه��ات 

28

املعادن  »دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج  بتنفيذ  ال��ب��دء  ب��وح��م��دي:   م.   <
الثمينة« ملا بعد املرحلة الثانوية
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الزيارات  م��ن  ال��ع��دي��د  للمعهد  إن  ق���ائ���اًل:  
وامل��ش��ارك��ات ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى ال��ت��ع��اون مع 
جهات سوق العمل من أجل تطوير البرامج 
فرص  إلي��ج��اد  وذل��ك  املعهد،  ف��ي  التدريبية 
عمل متجددة خلريجي املعهد كما تهدف إلى 
للمتدربني  امليداني  للتدريب  جهات  إيجاد 
 ، ESAB في املعهد منها التعاون مع شركة
احلديثة  املعدات  لعرض  عمل  ورش��ة  وإقامة 
الكويتية  البترول  مؤسسة  ودع��وة  للتدريب، 
KPC لزيارة املعهد واإلطالع على إمكاناته، 
وذلك للتعاون في عمل دورات تدريبية قصيرة 
لشركات  التابعة  الكويتية  العمالة  لتدريب 
املؤسسة، واالتفاق مع جهات جديدة للتدريب 
للسيارات  البهبهاني  »ش��رك��ة  مثل  امل��ي��دان��ي 
 - ال��غ��امن،  أحمد  يوسف  شركة   -GMC  –
شركة  كيا،   – الوطنية  ال��وك��االت  مجموعة 
البابطني – نيسان، مجموعة القرين لتجارة 
شركة  الوطني،  احلرس  فولفو،   – السيارات 
 ،CATERPILAER محمد البحر - ورشة
ال��ش��رك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة الس��ت��ي��راد ال��س��ي��ارات – 
MAZDA- شركة كويت هيدروليك إلصالح 
وصيانة معدات الطاقة السائلة، شركة تقنية 
امل��غ��اس��ل«، واالج��ت��م��اع مع  املطابخ وم��ع��دات 
مدير شركة General Electric في الشرق 
لتزويد  ال��ت��ع��اون  س��ب��ل  ل��ب��ح��ث  ؛  األوس�����ط 
ب��امل��ع��دات اجلديدة  امل�����واد  ف��ح��ص  م��خ��ت��ب��ر 
املعدات،  ه��ذه  على  للمدربني  دورات  وعمل 
واالجتماع مع العديد من اجلهات احلكومية 

جديدة  عمل  فرص  إيجاد  لبحث  واخلاصة 
ميدانية  زي���ارة  وع��م��ل  امل��ع��ه��د،  لتخصصات 
للمتدربني حلاضنة الشويخ احلرفية، وذلك 
في  ل��الن��خ��راط  اخلريجني  وتشجيع  لدعم 
زيارة  وتنظيم  واإلنتاجية،  احلرفية  املشاريع 
ميدانية لشركة املال والبهبهاني« دووج » قسم 
تخصص  في  للمتدربني  السريعة  اخلدمة 
السيارات،وعمل زيارة ميدانية لشركة محمد 
واملعدات  اآلليات  وورشة  البحر  عبدالرحمن 
حاضة  م��ع  وال��ت��ع��اون   ،« كاتربيلر   « الثقيلة 
احلاضنة  بتزويد  وذل��ك  احلرفية،  الشويخ 
بنماذج ووسائل شرح وتعليم كإعارة ملدة سنة، 
وتدريب عدد » 437 » متدربا في » 21 » جهة 

حكومية و»45« جهة خاصة للتدريب امليداني 
الصيف،  خ��الل  امليداني  التدريب  فترة  ف��ي 
وعمل زيارات ميدانية ملتدربي املعهد ملتخلف 

جهات سوق العمل احلكومية واخلاصة.
املعهد  إجنازات  أبرز  م.بوحمدي  وأضاف 
على  املعهد  كحصول  اإلداري  املستوى  على 
 ،ISO 9001:2015 العاملية  اجلودة  شهادة 
 TUV امل��ان��ح��ة للشهادة  م��ن اجل��ه��ة  وذل���ك 
توثيقا  اإلجن����از  ه���ذا  ي��ع��د  NORDحيث 
والنظم  ب�������اإلج�������راءات  امل���ع���ه���د  الل�����ت�����زام 
األداء  حتسني  على  املستمر  املتبعة،وحرصه 

ملواكبة أحدث النظم العاملية.
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الهيئة  عام  مدير  وحضور  رعاية  حتت 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي 
حفل  الطلبة  ش��ؤون  عمادة  أقامت  املضف 
املكيمي،  د.حسني  السابق  العميد  تكرمي 
وذل���ك ب��ح��ض��ور ع���دد م��ن ق���ي���ادات الهيئة 

بديوان عام الهيئة – الشويخ.
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  خ��ال احل��ف��ل عبر 
د.املضف عن سعادته ملا وصلت إليه عمادة 
شؤون الطلبة من تطور ومتيز، وذلك بفضل 
العاملني فيها، ذاكرًا اجلهود التي بذلها د. 
البارزة خال  املكيمي واملواقف واإلجن��ازات 
أو  كانت طابية  سواء  العمادة  توليه  فترة 
إشادة  فخرًا  ويكفي  رياضية،  أو  أكادميية 
سمو أمير الباد املفدى، وسمو ولي عهده 
التي  اخل��ري��ج��ني  ت��ك��رمي  بحفات  األم���ني 

أعطت  وال��ت��ي  س��ن��وي��ا،  ال��ع��م��ادة  تنظمها 
الوجه املشرق للهيئة.

أن  د.املكيمي  به  احملتفى  أك��د  ب��دوره  و 
تستحق  ك��ف��اءات مم��ي��زة  ال��ع��م��ادة متتلك 
عام  مدير  شاكرًا  املزيد،  لتقدم  التشجيع 
الذي  ال��دع��م  على  ال��ك��رام  ون��واب��ه  الهيئة، 
ق���دم���وه ل���ه خ���ال ع��م��ل��ه ك��ع��م��ي��د لشؤون 

الطلبة.
في نهاية احلفل قام مدير عام الهيئة 
الطلبة  ب��ت��ك��رمي ع��م��ي��د ش����ؤون  د.امل���ض���ف 
الدروع  وت��ب��ادل  املكيمي،  د.حسني  السابق 
والهدايا التذكارية املقدمة من أسرة عمادة 
شؤون الطلبة والقطاع املصرفي في الكويت 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  واحت����اد ط��ل��ب��ة وم��ت��درب��ي 

للتعليم التطبيقي والتدريب.

“ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي” 
ك�����رم�����ت ع��م��ي��د 
ش�����ؤون ال��ط��ل��ب��ة 
ال���������س���������اب���������ق 
د.ح��������س��������ي��������ن 
ال����م����ك����ي����م����ي
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ال��م��رض��ى” إع���ان���ة   “ زار  وال���م���اح���ة”  “االت����ص����االت  وف���د 

زار وفد من أعضاء هيئة التدريب 
العالي  باملعهد  العامة  امل���واد  بقسم 
الهيئة  ف���ي  وامل����اح����ة  ل���ات���ص���االت 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ج��م��ع��ي��ة ص���ن���دوق إع���ان���ة امل���رض���ى، 
املشاركة  بأهمية  منهم  إميانا  وذل��ك 
ملختلف  ال��دع��م  وت��ق��دمي  املجتمعية 

التي  واخل��اص��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
تعنى مبساعدة احملتاجني واملعوزين.

وح��ول ه��ذه ال��زي��ارة أوض��ح رئيس 
السويلم  ناصر  أ.  العامة  امل��واد  قسم 
بالتبرع  متثلت  القسم  م��ش��ارك��ة  أن 
املتحركة ملساعدة  الكراسي  بعدد من 
الطلبة في حالة حدوث ظرف طارئ 

متقدما  اس��ت��خ��دام��ه��ا،  ي��س��ت��دع��ي 
ب���خ���ال���ص ال���ش���ك���ر ل��ل��ق��ائ��م��ني على 
جمعية  عام  مبدير  ممثًا  الصندوق 
صندوق إعانة املرضى جمال الفوزان 
اخلدمات  وع��ل��ى  ال���ب���ادرة،  ه��ذه  على 
الصندوق  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة 

خلدمة املجتمع.



بكلية  ال��ط��ل��ب��ة  ش������ؤون  م��ك��ت��ب  ن���ظ���م 
الدراسات التجارية – بنات - بالهيئة العامة 
إلى  رح��ل��ة  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
حضانة الهبة لذوي االحتياجات اخلاصة ، 
العاملي  باليوم  الكلية  فعاليات  وذلك ضمن 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
الدعم  ال��زي��ارة بهدف تقدمي  ه��ذه  أت��ت 
مشاركًة  ومشاركتها  الفئة  لهذه  والتقدير 
فّعالًة وكاملة في اخلطط والبرامج التنموية 

املتعلقة بها.
احلضانة  إدارة  ق��ام��ت  ال���زي���ارة  خ���ال 
ل��ل��ط��رق احلديثة  م��ب��س��ط  ش����رح  ب��ت��ق��دمي 
املستخدمة واملتبعة في تعليم ذوي الهمم ، 
كما مت تسليط الضوء على الرعاية اخلاصة 

التي تقدمها إدارة احلضانة لهذه الفئة.
في ختام الزيارة مت توزيع هدايا بسيطة 
والسرور  البهجة  أدخلت  والتي   ، لألطفال 

على قلوبهم.

»ال���������دراس���������ات 
نظمت  التجارية« 
حضانة  إل��ى  رحلة 
»ال���ه���ب���ة« ل���ذوي 
االحتياجات الخاصة
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التكنولوجية- الدراسات  كلية  نظمت 
التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  بنني 
وال��ت��دري��ب زي����ارة مل��ع��رض أح��م��د اجلابر 
الكويت  ن��ف��ط  ب��ش��رك��ة  وال���غ���از  ل��ل��ن��ف��ط 
تكنولوجيا  قسم  مع  بالتعاون  باألحمدي 
هندسة السيارات والبحرية، وقسم القوى 

والتبريد.
خ����ال ال����زي����ارة ق����دم م���رش���دو شركة 
عملية  تفصيليًا عن  الكويت شرحا  نفط 
إنتاج وتصدير وتصنيع النفط والغاز في 
واملراحل  اس��ت��خ��راج��ه،  وكيفية  ال��ك��وي��ت، 

في  استخدامه  يتم  أن  إل��ى  بها  التي مير 
ش��ت��ى امل���ج���االت، ك��م��ا ق���ام ال��وف��د بجولة 
خالها  تفقدوا  املعرض  في  استكشافية 
مناذج احملاكاة التي توثق تاريخ الصناعات 
مشاهدة  عن  فضًا  الكويت  في  النفطية 

بانوراما النفط والغاز في املعرض. 
ح��ول ه��ذه ال��زي��ارة أوض��ح رئيس قسم 
تكنولوجيا هندسة السيارات والبحرية د. 
خالد العوضي أن الكلية تسعى من خال 
تنظيم مثل هذه الزيارات إلى دعم العامل 
املشترك بني الثقافة البترولية، وتخصص 

تكنولوجيا الهندسة البحرية لدى الطاب، 

مشيرًا إلى أن مشروع ميناء مبارك الكبير 

املقرر  ومن  االنتهاء،  وشك  على  البحري 

التكنولوجية  ال��دراس��ات  لكلية  يكون  أن 

األكبر  النصيب  البحرية  بقسم  متمثلة 

في توفير العمالة الوطنية له.

وف���ي اخل���ت���ام ت��ق��دم ك���ل م���ن د.خالد 

بالشكر  امل��ك��م��ش  س��ع��د  ود.  ال���ع���وض���ي، 

هذه  وملنسقي  امل��ع��رض،  ع��ل��ى  للقائمني 

الزيارة من شركة نفط الكويت.

»الدراسات التكنولوجية- بنين«  زارت معرض أحمد الجابر للنفط

»ال������دراس������ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة« ش����ارك����ت ب��ت��ح��ك��ي��م 
م��س��اب��ق��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ص��ن��اع��ي��ة ال������14  »م��ل��س��ت«

هندسة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���س���م  ش������ارك 
ال���دراس���ات  بكلية  وال��ب��ح��ري��ة  ال��س��ي��ارات 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  التكنولوجية 
التصفيات  بتحكيم  والتدريب  التطبيقي 
ال�  الصناعية  التطبيقات  ملسابقة  األول��ى 
2019- ال��دراس��ي  للعام  »ملست«  ل���   14
بإشراف  املختلفة،  مراحلها  ف��ي   2020
تكنولوجيا  بقسم  التدريس  هيئة  عضو 
وال��ب��ح��ري��ة د. جاسم  ال��س��ي��ارات  ه��ن��دس��ة 
الرثمان، ومبشاركة 40 مدرسة من جميع 

املناطق التعليمية في الكويت.
وحول هذه املشاركة أوضح رئيس قسم 

والبحرية  ال��س��ي��ارات  هندسة  تكنولوجيا 
تشكلها  التي  األهمية  العوضي  د.خ��ال��د 
ن����واة لإلبداع  ب��اع��ت��ب��اره��ا  امل��س��اب��ق��ة  ه���ذه 
واالب��ت��ك��ار، م��ؤك��دًا ع��ل��ى ض����رورة توظيف 
واستثمارها   ، واالبتكارات  اإلبداعات  تلك 
خدمة  ف���ي  م��ن��ه��ا   االس���ت���ف���ادة  لتحقيق 
ال��ك��وي��ت،م��ش��ي��رًا إل��ى أن��ه م��ن خ��ال هذه 
الفائزة  االختراعات  تطوير  يتم  املسابقة 
واستثمارها في مسابقات عاملية إلبراز دور 

الكويت في التكنولوجيا.
التدريس  هيئة  أف��اد عضو  جانبه  من 
السيارات  ه��ن��دس��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ق��س��م 

والبحرية د. جاسم الرمثان بأن األنشطة 

املشاركة في املسابقة متنوعة مت اختيارها 

على  مجاالت،مؤكدًا  عدة  لتشمل  بعناية 

أهمية الفرصة التي قدمتها الكلية لطلبة 

القسم املتمثلة في اخلوض بتجربة فعلية 

ميدانية من حيث التقييم والدقة واجلودة 

إلى  باإلضافة  املتنافسني  لدى  العمل  في 

دعم أنشطة وزارة التربية، متقدمًا بالشكر 

داود  أ.  ملست  ملنظمة  اإلقليمي  للمدير 

األحمد وإلدارة الكلية إلتاحة املجال أمام 

الطلبة للمشاركة في هذه املسابقة.
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ال���ش���ه���وان م���ن كلية  ش���ارك���ت د.ف�������داء 
العامة  بالهيئة  التكنولوجية  ال���دراس���ات 
مؤطر  كخبير  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
“تكوين  بعنوان  إقليمية  شبه  عمل  ل��ورش��ة 
تعليمية  مساقات  إع��داد  مجال  في  املكونني 
التكوين عن بعد”  تستجيب ملعايير هندسة 
الشقيقة  عمان  سلطنة  في  أقيمت  والتي   ،
حتت رعاية نائب رئيس الدولة الشيخ خطاب 
من املنظمة  بتنظيم  ال��ه��ن��ائ��ي،  غ��ال��ب  ب��ن 
والثقافة-  وال��ع��ل��وم  ل��ل��ت��رب��ي��ة  اإلس��ام��ي��ة 
اإلقليمي  مب��ك��ت��ب��ه��ا  مم��ث��ل��ة  اإلي��س��ي��س��ك��و- 
الوطنية  اللجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب��ال��ش��ارق��ة 

العمانية للتربية والعلوم والثقافة .
عمل  بورقتي  د.الشهوان  مشاركة  متثلت 
األولى بعنوان “واقع برامج وأساليب املعنيني 
في مجال إعداد مساقات تعليمية تستجيب 
“ والثانية  بعد  عن  التكوين  هندسة  ملعايير 
األساليب  أح���دث  ع��ن  أمثلة  بعنوان”شرح 

ال��ت��رب��وي��ة ف���ي م��ج��ال ت��ك��وي��ن امل��ع��ن��ي��ني في 
“ استعرضت  مجال إعداد مساقات تعليمية 
خالهما أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
الوطن  وواق����ع  التعليم ،  ف��ي  وتطبيقاتها 
عن  اإللكتروني  التعليم  تطبيق  في  العربي 

بعد.
ت��ك��رمي املشاركني  ال��ورش��ة مت  ف��ي خ��ت��ام 
وتبادلهم   ، للورشة  املعرفي  تقديرًا إلثرائهم 

للخبرات في هذا املجال .
الورشة  توصيات  أن  إل��ى  اإلش���ارة  جت��در 
قد رفعت ملمثل “اإليسيسكو” بأن جهود دول 
اخلليج واضحة باملبادرات الناجحة للتطوير 
من  اإلمكانات  توفر  مع  التربوي  والتدريب 
التعليم وحتسني مستواه  لدعم  ال��دول  قبل 
يتم  وأن  العاملية  التوجهات  وف��ق  لألفضل 
ال��ت��ع��اون م���ع امل��ك��ات��ب األق��ل��ي��م��ي��ة ف���ي ذات 
التخصص لتحقيق شراكة فعلية مستدامة 

تتوافق مع هذه التوجهات العاملية.

ورش�����������ة ع���م���ل 
ب��س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان 
ب�����م�����ش�����ارك�����ة 
د.ال������ش������ه������وان
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العامة  بالهيئة  التمريض  كلية  نظمت 
للتعليم التطبيقي والتدريب حفًا لتكرمي 
املزروعي  الدكتور عبدالله  السابق  عميدها 
برعاية نائب املدير العام للتعليم التطبيقي 
والبحوث األستاذ الدكتور جاسم األنصاري، 
علي احلجرف،  د.  الكلية  عميد  و بحضور 
الهيئات  أع��ض��اء  م��ن  وع����دد  وم��س��اع��دي��ه، 

التدريسية والتدريبية واإلدارية.
في بداية احلفل ألقى د.احلجرف كلمة 
ترحيبية بالنيابة عن أسرة  الكلية عبر فيها 
عن شكرهم وتقديرهم ألخ كرمي تولى عمادة 
كلية التمريض لفترة قصيرة نسبيًا إال أنه 
قبل  من  ملموسًا  طيبًا  أث��رًا  خالها  ت��رك 
أن  على  مؤكدًا  والزميات،  الزماء  جميع 
تكرمي  د. املزروعي في هذا احلفل البسيط 
وخلقه  الطيبة،  بروحه  لإلشادة  فرصة  هو 
فترة  خ���ال  احلصيفة  وإدارت�����ه  ال��س��ام��ي، 
توليه العمادة، والتي با شك كان لها األثر 
األكادميي  ب��دوره��ا  الكلية  قيام  ف��ي  ال��ب��ارز 
النهاية  ف��ي  يهدف  ال��ذي  وج��ه  أكمل  على 
بكفاءات متريضية  العمل  تزويد سوق  إلى 
للتعليم  العاملية  املعايير  أعلى  وفق  مؤهلة 
التمريضي،مثمنًا اجلهد الكبير الذي بذله 
من خال  املاضي  العام  خ��ال  د.امل��زروع��ي 

إدارته لكليتني في نفس الوقت.
كافة  امل����زروع����ي  د.  ش��ك��ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 
أبدوه  ما  على  بالكلية  والزميات  الزماء 
م��ن م��ش��اع��ر طيبة جت��ل��ت ف��ي إق��ام��ة هذا 
بالتعاون  ذات��ه  ال��وق��ت  ف��ي  احل��ف��ل، مشيدًا 
ملسه  ال���ذي  اجلميع  قبل  م��ن  ال��ام��ح��دود 
خال فترة توليه العمادة، متمنيا للجميع 
التمريض  ولكلية  وال��ن��ج��اح،  التوفيق  ك��ل 

املزيد من التقدم واالزدهار.

»ال����ت����رب����ي����ة األس�����اس�����ي�����ة« ش�����ارك�����ت ف�����ي ال���ي���وم 
ال����ع����ال����م����ي ل����������ذوي االح�����ت�����ي�����اج�����ات ال����خ����اص����ة
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ال�������دراس�������ات   «
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة«
ب���� »ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي«
ن���ظ���م���ت ح��ف��ل��ه��ا 
ال��������س��������ن��������وي 
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كلية  ف��ي  االجتماعية  اللجنة  نظمت 
العامة  بالهيئة  التكنولوجية  ال���دراس���ات 
للتعليم التطبيقي والتدريب حفلها السنوي 

بحضور عميد الكلية د. عبد الله املزروعي.
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة أع��رب��ت رئ��ي��س��ة اللجنة 
وامتنانها  ش��ك��ره��ا  ع��ن  العتيبي  إمي���ان  م. 
للحضور الكرمي على مشاركتهم في احلفل، 

املنضمني ألسرة  اجل���دد  ب��ال��زم��اء  م��رح��ب��ًة 
م��ث��ل هذه  تنظيم  اس��ت��م��رار  آم��ل��ًة  ال��ك��ل��ي��ة، 
أواصر  تقوية  إلى  تهدف   والتي  املناسبات، 

احملبة واأللفة بني اجلميع.
في ختام احلفل مت تكرمي عميد الكلية 
جلهودهم  ت��ق��دي��رًا  ومساعديه  د.امل���زروع���ي، 

الواضحة في جناح مسيرة الكلية.
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بكلية  التعليم  تكنولوجيا  قسم  نظم 
التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
طاب  تخرج  حفل  والتدريب  التطبيقي 
وطالبات القسم العلمي للفصل الدراسي 
األول 2019/2020 بحضور رئيس قسم 
النجار،  خ��ل��ود  د.  التعليم  تكنولوجيا 
والتدريب  ال��ت��دري��س  ه��ي��ئ��ت��ي  وأع���ض���اء 

والعاملني بالقسم العلمي.
 بهذه املناسبة أشاد ا.د.فريح العنزي 
التعليم  تكنولوجيا  بقسم  الكلية  عميد 

واملهمة  امل��ت��م��ي��زة  األق����س����ام  م���ن  ك���ون���ه 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ك��ل��ي��ة، وي��ض��م مجموعة 
على  وامل��ب��دع��ني  املتميزين  ال��ط��اب  م��ن 

املستويني العلمي والعملي.
النجار  خ���ل���ود  د.  ب����ارك����ت  ب����دوره����ا 
خلريجي وخريجات القسم، متمنية لهم 
دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية 

القادمة.
فيلم قصير  ع��رض  خ��ال احلفل مت 
القسم  وط��ال��ب��ات  ط���اب  أع��م��ال  لبعض 

وب��ع��ض األح����داث ال��ت��ي م���روا ب��ه��ا خال 

رحلتهم الدراسية في الكلية ، كما تخلل 

احلفل بعض الفقرات الشعبية التي القت 

استحسان وإعجاب احلضور.

راب��ح��ة ساملني  ا.  أش���رف على احل��ف��ل 

ع���ض وه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���ب ب��ال��ق��س��م، وفي 

ختامه قام عميد الكلية ا.د.فريح العنزي  

ود.خلود النجار  ود. حامد اجلبر بتكرمي 

الطاب  والطالبات..

“ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا ال����ت����ع����ل����ي����م”ب�����”ال����ت����رب����ي����ة 
األس�������اس�������ي�������ة”  ك��������رم ط���ل���ب���ت���ه ال���م���ت���ف���وق���ي���ن 

ال���ك���وي���ت« »ن����ف����ط  زار  ال����ش����وي����خ«   – »ال���ص���ن���اع���ي 
الصناعي  امل���ع���ه���د  م�����ن  وف������د  ق������ام 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ش��وي��خ   –
املعهد  والتدريب ممثًا مبدير  التطبيقي 
م.محمد بوحمدي،  وم.عبدالعزيز السداح 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن رؤس���اء األقسام 
واملكاتب، بزيارة ملجموعة العمالة الكويتية 
وذلك  ال��ك��وي��ت،  نفط  بشركة  العقود  ف��ي 
املشتركة  العاقات  وتوطيد  تعزيز  بهدف 
 – الصناعي  باملعهد  ممثلة  الهيئة  ب��ني 
أجل  من  الكويت  نفط  وشركة   ، الشويخ 
احتياج  لسد  مؤهلة  وطنية  عمالة  توفير 
هذا  ل��ذا مت  ال��ك��وي��ت��ي،  النفطي  ال��ق��ط��اع 
منشأة  ميكانيكا  دورة  اس��ت��ح��داث  ال��ع��ام 
كبيرًا  إقبااًل  القت  والتي  باملعهد،  نفطية 

من خريجي الثانوية.

ع��دة محاضرات  ال��زي��ارة  كما تضمنت 
ودوره���ا  ال��ك��وي��ت  ن��ف��ط  ب��ش��رك��ة  تعريفية 
وتوفير  املقاولني  عقود  عمالة  تكويت  في 

األمن الوظيفي لهم،  وعلى هامش الزيارة 
الهيئة بجولة في معرض أحمد  قام وفد 

اجلابر للنفط  والغاز الطبيعي.
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بالهيئة  الصحية  العلوم  كلية  ش��ارك��ت 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلًة 
بقسم العلوم الطبية التطبيقية بورشة عمل 
املنزلية"،  املخاطر  ضد  األولية  "اإلسعافات 

وذلك في كلية التربية األساسية.
بعض  ب��ع��رض  القسم  م��ش��ارك��ة  متثلت 
استخدامها  ميكن  ال��ت��ي  واألدوات  ال��ط��رق 
في حالة حدوث أي طارئ أو حادث مفاجئ، 

من أجل احلفاظ على حياة املصاب، ومنع 
الفريق  أن يصل  إلى  أي مضاعفات  حدوث 
الطبي املختص مثل كيفية وقف النزيف أو 
إعادة فتح املجاري التنفسية بعد انسدادها، 

وغيرها من احلوادث الشائعة.
كما قدم الطلبة بعض اخلدمات الطبية 
الدم   قياس ضغط  للحضور مثل  البسيطة 

ونسبة السكر فيه . 

»العلوم الصحية« 
ش���ارك���ت ب��ورش��ة 
»اإلس�����ع�����اف�����ات 
األول��������ي��������ة ض���د 
المخاصر المنزلية«

38
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ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري��ض 
ب���� “ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي” 
شاركت في اليوم 
ال��ع��ال��م��ي ل��ذوي 
االحتياجات الخاصة

اخلاصة” حيث تطوع عدد من طلبة الكلية في املشاركة بتوزيع هدايا بسيطة لألطفال أدخلت 
البهجة و السرور على قلوبهم ، وقد أتت هذه الزيارة بهدف تقدمي الدعم املعنوي لهذه الفئة ، 
ومشاركتها مشاركًة فّعالًة وكاملة والتشجيع على دمجها بشكل كلي مع املجتمع في مختلف 

املجاالت .

ت���زام���ن���ًا م����ع ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل����ذوي 
شؤون  مكتب  نظم  اخلاصة  االحتياجات 
بالهيئة  التمريض  بكلية  “بنني”  الطلبة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب زيارة 
االحتياجات  ل��ذوي  “مهارات  حضانة  إلى 

39

ع��ل��وم األغذية  ق��س��م  ش���ارك���ت ط��ال��ب��ات 
بالهيئة  الصحية  العلوم  بكلية  والتغذية  
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بفعالية 
زال��ت هناك  فما  السكر  م��رض  تغلب على   "
فرصة "، والتي نظمها القسم  بحضور عميد 
ومساعده   الصغير،  د.ع��ب��داحل��ك��ي��م  الكلية 
للشؤون األكادميية د.جعفر قاسم وعدد من 

اإلداريني.
حيث قمن بتقدمي محاضرة توعوية عن 
مرض السكر، أنواعه، مضاعفاته، فهو يعتبر 
االلتزام  تتطلب  التي  املزمنة  األم��راض  من 
بجرعات األدوية واألكل الصحي الذي يعتمد 
االختيار  فهي  واأللياف  الكربوهيدرات  على 

األفضل ملرضى السكر.
بالفعالية  م��ش��ارك��ت��ه��ن  مت��ث��ل��ت  ك���م���ا 
املقاييس  أخذ  منها  للزوار  خدمات  بتقدمي 
اجلسمانية، وقياس مستوى الضغط والسكر، 

وتعريفهم على طرق اختبار الغذاء اخلاص 
القياس  أدوات  ال���س���ك���ر،وع���رض  مب���رض���ى 

يتم  أن  خالها  م��ن  ميكن  التي  والتحاليل 
تشخيص املريض بالسكر .

»ت����غ����ل����ب ع����ل����ى م��������رض ال����س����ك����ر ف����م����ا زال������ت 
ه�����ن�����اك ف������رص������ة« ب������� »ال������ع������ل������وم ال���ص���ح���ي���ة«
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في  والتقنيات   املكتبات  ع��م��ادة  نظمت 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
اإلشاعة  ملكافحة  م��ع��ًا   “ بعنوان  محاضرة 
فوالذ-  د.حسني  فيها  حاضر   “ اإللكترونية 
أستاذ مشارك بقسم علوم املكتبات واملعلومات 
للخدمات  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ن���ائ���ب  ب��ح��ض��ور 

األكادميية املساندة د.جاسم األستاد.
خ����ال احمل����اض����رة حت����دث د.غ����ل����وم عن 
والهدف  املزيفة،  واألخ��ب��ار  اإلش��اع��ة  مفهوم 
التي  املعايير  أب���رز  م��وض��ح��ًا  إط��اق��ه��ا،  م��ن 
جلمعيات  ال���دول���ي  االحت�����اد  ي��س��ت��خ��دم��ه��ا 
ومؤسسات املكتبات “إفا” في كشف األخبار 

ب��ع��ض التجارب  ال��ك��اذب��ة وامل��زي��ف��ة، ع��ارض��ًا 
اإللكترونية،  الشائعات  م��ن  للحد  العاملية 
والتطبيقات  احللول  بعض  إلى   تطرق  كما 
التي  اإللكترونية  اإلش��اع��ة  لكشف  العملية 
الويب  بيئة  نتيجة  بكثرة  ت��ت��داول  أصبحت 
التي  االجتماعي  التواصل  وسائل  وانتشار 
الظاهرة،  هذه  منو  في  كبير  بشكل  ساهمت 
أو  تتبعه  الصعب  من  أصبح  ال��ذي  وتناقلها 

حتى الوقوف عنده.
في اخلتام كرم د.األستاد احملاضر تقديرًا 
إلقاء هذه احملاضرة، وملا قدمه  ملشاركته في 

من معلومات ونصائح مهمة وقيمة فيها .

لمكافحة  “م��ع��ًا 

اإلش������������اع������������ة 

اإلل���ك���ت���رون���ي���ة” 

ب���“ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي”
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أقامت وحدة اللغة االجنليزية بكلية التمريض بالهيئة العامة 
اللغة  “تدريس  بعنوان  محاضرة  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
االجنليزية للمهن التخصصية” حاضر فيها رئيس وحدة اللغة 
العميد املساعد  العازمي بحضور  الله متعب  االجنليزية د. عبد 
للشؤون األكادميية د. ليلى الشطي ، ومدير مركز اللغات أ. د. عبد 

احملسن دشتي ، وعدد من أعضاء هيئة والطلبة.
خال احملاضرة شرح د.العازمي أسس تعليم اللغة االجنليزية 
للمهن التخصصية وكيفية اختافها عن تدريس اللغة اإلجنليزية 

العامة ، موضحًا بعض اخلصائص واملبادئ التي يجب االهتمام 

فيها ، وأخذها بعني االعتبار عند كتابة األهداف العامة والتعليمية 

العام  التعليم  بني  الفروقات  وكذلك   ، التخصصية  امل��واد  لتلك 

للغة االجنليزية والتعليم اخلاص للمهن التخصصية ، متطرقًا 

إلى مزايا هذه املواد ، وكيف تنمي مهارات الطالب وتسلحه باللغة 

املطلوبة لنجاحه في مجال عمله وانخراطه في سوق العمل بعد 

التخرج.

“تدريس اللغة اإلنجليزية للمهن التخصصية” بكلية التمريض
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بالهيئة  األساسية  التربية  كلية  ش��ارك��ت 
في  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مؤمتر"حتسني حياة 
ضمن رؤية كويت جديدة "2035، حيث ناقش 
امل��ؤمت��ر ثاثة م��ح��اور أس��اس��ي��ة، وه��ي حتسني 
اخلدمات الصحية، وتنمية الوعي املجتمعي، 
الدامج"،  "التعليم  التعليمي  النظام  وتطوير 
وت��وف��ي��ر ال��ف��رص ال��وظ��ي��ف��ي��ة "ت��ش��ج��ي��ع ذوي 

اإلعاقة على العمل احلر".
 أت����ت م���ش���ارك���ة ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��ق��دمي عرض 
ي��ت��ض��م��ن ج��ه��وده��ا ف���ي دع���م وحت��س��ني حياة 
الهيئة  ة  مظَلّ اإلع��اق��ة حتت  ذوي  األش��خ��اص 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
العميد  أف������ادت  امل���ش���ارك���ة  ه����ذه  وح�����ول 
في  واألك��ادمي��ي��ة  الطابية  للشؤون  املساعد 
ب����أن الهدف  ال���ك���ن���دري  أ.د.ل��ط��ي��ف��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
مدى  توضيح  هو  املشاركة  ه��ذه  من  الرئيسي 
املشاركة مبثل هذه  الكلية على  حرص عمادة 
ف��ي توفير  ال��ت��ي تساهم  امل��ؤمت��رات احل��واري��ة 
الفرص األكادميية املواتية لتحقيق املزيد من 
اإلجن���ازات ف��ي عملية دم��ج ذوي اإلع��اق��ة في 
مسلطًة  التعليمي،  النظام  وتطوير  التعليم، 
كلية  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ل��ى  ال��ض��وء 
اإلعاقة  ذوي  من  ألبنائها  األساسية  التربية 
ك��ون��ه��م مي��ث��ل��ون ش��ري��ح��ة م��ه��م��ة ف���ي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في كثير 

من  العديد  في  ويشاركون  التخصصات،  من 
وبناء  مواهبهم،  لتنمية  الطابية  الفعاليات 
هذه  وتتمثل  ك��ف��اءات��ه��م،  ورف���ع  شخصيتهم، 
الفرصة لذوي االحتياجات  بإتاحة  اخلدمات 
عبر  األك��ادمي��ي��ة  املسيرة  الستكمال  اخل��اص��ة 
التخصص في مجاالت عديدة، وتشكيل جلنة 
ذوي االحتياجات اخلاصة ملتابعة مسيرة الفئة 
التربوي  الدعم  مركز  يقدم  كذلك  امل��ذك��ورة، 
داخل الكلية فعاليات وخدمات استشارية تلبي 
حاجات هذه الفئة اجتماعيا ونفسيا وأكادمييا 
داخلية  س��ي��ارات  الكلية  ت��وف��ر  كما  وت��رب��وي��ا، 
االحتياجات  ذوي  الطالبات  لنقل  "غ��ول��ف" 
اخل��اص��ة م��ن م��ب��ن��ى آلخ����ر؛ ت��س��ه��ي��ًا حلركة 
ركنًا  بافتتاح  مؤخرًا  الكلية  وقامت  تنقاتهن 
لتعزيز  الطالبات"  استراحة  "رك��ن  اجتماعيًا 
فكرة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع سائر 

الطالبات، وغيرها العديد من اخلدمات.
وأكدت أ.د. الكندري على أن الهيئة العامة 
بفلسفة  تؤمن  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
ذلك  وأن  للجميع،  امل��س��ت��دام��ة  التنمية  أن 
األمر ال ميكن أن يتحقق إال مبشاركة جميع 
شرائح املجتمع في عملية البناء والعطاء وفق 
سياسات جامعة وبرامج هادفة تستوعب كافة 
تواجه  التي  العوائق  ب��إزال��ة  وت��ق��وم  الطاقات 
املراحل  كافة  في  والطالبات  الطاب  جميع 

التعليمية. 

»ال������ت������رب������ي������ة 
األس������اس������ي������ة« 
ب���»ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي« 
ش������ارك������ت ف��ي 
»ت��ح��س��ي��ن ح��ي��اة 
األش����������خ����������اص 
اإلع���اق���ة«  ذوي 
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أخبار

ضمن رؤية
 كويت جديدة »2035«  
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نظمت اللجنة الثقافية واالجتماعية بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقاءها االجتماعي 

األول ألساتذتها وذلك تزامًنا مع انتخابات رابطة اعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث جاء هذا اللقاء لتعزيز التعارف والترابط 

االجتماعي واملهني بني منتسبي الكلية وتسليط الضوء على املقترحات التي تهدف الى النهوض بها في مختلف املجاالت.

»الدراسات التجارية« نظمت لقاءها االجتماعي األول 
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املؤسسة  هي  • الهيئة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  األول������ى 
تغطي  ال���ت���ي  ب��ال��ب��اد 
ج������������زءًا ك�����ب�����ي�����رًا م��ن 
اح�����ت�����ي�����اج�����ات س�����وق 

العمل

العدد الرابع -ديسمبر   2019

د.الرشيدي لـ    :
لم نصل إلى مستوى 

الرضا في األعداد 
المطلوبة للتخرج 

السنوي بـ”التمريض”

ج���دي���دة   ب����رام����ج  ط�����رح  أن  أك�����د 
من  التعليمية  امل��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر 
أهم اخلطط املستقبلية للمعهد

للتعليم  العامة  بالهيئة  التمريض  معهد  يعد 
التي  املعاهد  أهم  من  واحدًا  والتدريب  التطبيقي 
تخرج عمالة وطنية مدربة ملستشفيات الكويت، 
املواطنني  من  كثيفة  دفعات  بتخريج  يتميز  فهو 
للعمل  مستوى  أع��ل��ى  على  وامل��درب��ني  اجل��اه��زي��ن 
 .. واخل��اص  احلكومي  بالقطاعني  باملستشفيات 
وخططه   ، املعهد  مميزات  من  مزيد  على  للتعرف 
اللقاء  ه��ذا  املستقبل”  “صناع  ل���  ك��ان  املستقبلية 
عبدالله  محمد  باملعهد  التدريب  هيئة  عضو  مع 

الرشيدي ..فإلى تفاصيل اللقاء ...
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> البطاقة الشخصية
- الدكتور. محمد عبدالله الرشيدي 

عضو هيئة تدريب “معهد التمريض”

األولى بالكويت
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  أب���ن���اء  ك���أح���د   <
كيف  والتدريب   التطبيقي  للتعليم 

ترى “التطبيقي”؟
املؤســــسة  هـــي   الهيئـــــــة  أن  أرى   -
التعليمية  األولى في الكويت التي تغطي 
العمل،  سوق  احتياجات  من  كبيرًا  جزءا 

وتوفر عمالة وطنية ذات كفاءة عالية.  

> م���ا ه���و ت��خ��ص��ص��ك ال����دراس����ي، 
ومراحل التحصيل العلمي لكم؟

التخصص متريض )صحة عامة(   -
ولله احلمد.

التحصيل العلمي. 
> شهادة معهد التمريض 2001

- بكالوريوس التمريض 2008
- ماجستير  الصحة العامة 2009

- دكتوراه في الصحة العامة 
2016

حتديات وصعوبات
> ما الذي ينقص معهدكم؟

- هناك نقص في الكوادر التعليمية 
والتخصصات  الــتــمــريــض،  لــتــخــصــص 

واملشاركة  املستمرة  ال��ق��راءة   •
وورش  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ف���ي 
ال���ع���م���ل اخل����ارج����ي����ة ض������رورة 

للطلبة

والتخصصات  للتمريض  التعليمية  الكوادر  في  نقص  • هناك 
الطبية املساندة مثل التغذية والصيدلة

العدد الرابع -ديسمبر   2019
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والصيدلة،  التغذية  مثل  املساندة  الطبية 
كــذلــك هــنــاك نــقــص فـــي بــعــض األدوات 
التدريبية، وعدم جهوزية بعض املختبرات 

بسبب نقص اإلمداد.

مدخات املعهد
> م���ا رأي����ك مب���دخ���ات امل��ع��ه��د من 
أن��ت��م راض���ون ع��ن أع��داد  الطلبة وه��ل 

اخلريجني؟
- لـــم أصـــل إلـــى مــســتــوى الـــرضـــا في 
ولكن  السنوي،  للتخرج  املطلوبة  األعــداد 
معهد التمريض أفضل من كلية التمريض 
في تخريج عمالة وطنية، ألنه وبحسب ما 
أعرف من خالل متابعتي للخريجني، املعهد 
يتفوق في أعداد اخلريجني من اجلنسية 

الكويتية مقارنة بكلية التمريض.

خطط مستقبلية
املستقبلية  خ��ط��ط��ك��م  ه���ي  م���ا   <
بالقسم  التدريسي  بالعمل  للنهوض 

العلمي؟
برامج  فـــي طـــرح  تــتــمــثــل  - خــطــطــنــا 
املناهج  تطوير  فــي  واالســتــمــرار  جــديــدة، 
املدربني  الـــزمـــالء  وتــشــجــيــع  التعليمية، 
تدريبية،  ودورات  عــمــل  ورش  حــضــور  فــي 

ومؤمترات عاملية.

> م��ن خ��ال دراس��ت��ك��م ب��اخل��ارج ما 
رأيك باملناهج التي تدرس باملعهد؟

تطوير  عــلــى  املــعــهــد  إدارة  حتـــرص   -

الكويتية  اجلنسية  من  اخلريجني  أع��داد  في  يتفوق  املعهد   •
مقارنة بالكلية 

العدد الرابع -ديسمبر   2019

ط������������رح ب������رام������ج 
ج������������������دي������������������دة 
في  واالس���ت���م���رار 
ت���ط���وي���ر امل��ن��اه��ج  
على رأس خططنا 

املستقبلية
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إلى  بحاجة  لكنها  دائـــم  بشكل  املــنــاهــج 
املزيد من التطوير لتتماشى وتتواكب مع 

التحديث املستمر للعلوم الطبية .

القراءة واملشاركة بالفعاليات
- نصيحة تود توجيهها للطلبة.

> الـــقـــراءة املــســتــمــرة، واملــشــاركــة في 
اخلارجية،  العمل  وورش  التطوعي  العمل 
التطوعية  اجلــمــعــيــات  فـــي  والــتــســجــيــل 
من  ذلــك  في  ملا  األحمر،  الهالل  كجمعية 
والعملية  العلمية  لشخصيتهم  صــقــل 
ــزيــد مــن اخلـــبـــرات الالزمة  امل وإكــســابــهــم 
خلوض غمار سوق العمل بكفاءة وأريحية 

أكبر.

م���ن  االس�������ت�������ف�������ادة  م���������دى  م�������ا   <
التكنولوجيا في العمل التدريسي؟

إلى حد ما جيد في متابعة حضور   -
برامج مهمة  لكن هناك  و  الطلبة،  وغياب 
وهي  اإللكترونية،  املكتبة  مثل  تعمل،  ال 
واألبحاث  املــراجــع  على  للحصول  مهمة 

اجلديدة.

> كلمة أخيرة ملن توجهها؟
صناع  مجلة  على  القائمني  أشــكــر   -
املستقبل الصادرة عن الهيئة على إعطائي 
العامة  لــلــهــيــئــة  وأمتـــنـــى  الــفــرصــة،  هـــذه 
من  املزيد  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 

االزدهار والرقي.
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ض���������������رورة ت���ف���ع���ي���ل 
اإللكترونية  املكتبة 
ل�����ل�����ح�����ص�����ول ع���ل���ى 
امل���راج���ع واألب���ح���اث 

اجلديدة
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شاركت كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معرض اخلليج للدفاع والطيران اخلامس 
الذي أقيم برعاية وحضور رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر ، وذلك في أرض املعارض – مشرف.

 ، فيها  العلمية  األقسام  طلبة  قبل  من  اجنازها  مت  التي  املشاريع  من  بعدد  التكنولوجية  ال��دراس��ات  كلية  مشاركة  ومتثلت 
وبإشراف من أعضاء هيئة التدريس في هذه األقسام.

العدد الرابع -نوفمبر   2019

“التطبيقي” شاركت في معرض الخليج 
للدفاع والطيران الخامس

ممثلة ب�”الدراسات التكنولوجية”
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إعجاب الزوار
وحول هذه املشاركة أفادت نائب املدير 
أ.د.فاطمة  والتنمية  للتخطيط  ال��ع��ام 
بعرض  قامت   ال��ك��ل��ي��ة  ب����أن  ال���ك���ن���دري 
تنفيذها  التي مت  املشاريع  مجموعة من 
من قبل الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، 
واحلماية،  ال��دف��اع  ب��أوج��ه  تتعلق  وال��ت��ي 
حازت  املشاركة  املشاريع  أن  إل��ى  مشيرة 
خصوصًا  امل���ع���رض،  زوار  إع���ج���اب  ع��ل��ى 
صناعي”  ك��ط��رف  ال��ي��د  “بديل  م��ش��روع 
احلياة  ملتابعة  الكثيرين  سيخدم  الذي  
بشكٍل شبه طبيعٍي دون احلاجة ملساعدة 

اآلخرين.
مشاركة  م���ن  ال���ه���دف  أن  وأض���اف���ت   
املعرض  ف��ي  تعليمية  كمؤسسة  الهيئة 
هو تعريف اجلمهور بكلياتها ومعاهدها، 
وال��ت��خ��ص��ص��ات امل���ت���اح���ة ف��ي��ه��ا، وم���دى 
التخصصات،  لهذه  العمل  س��وق  حاجة 
متقدمة بالشكر ملنظمي املعرض، ولكلية 
الدراسات التكنولوجية من أعضاء هيئة 
إظهار  في  جهدهم  على  وطلبة  تدريس 

الهيئة بصورة مشرفة.

نتمنى املزيد
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  أش���اد   من جانبه 
امل��س��ان��دة د.جاسم  األك��ادمي��ي��ة  ل��ل��ش��ؤون 
التي  امل��م��ي��زة  املشاريع   ب��ه��ذه  األس���ت���اد 
تؤهلهم  والتي  الكلية،  عمل عليها طلبة 
سوق  غمار  خ��وض  على  قادرين  ليكونوا 

متمنيًا  وجن���اح،  وت��ف��وق  ب��ج��دارة  العمل 
ومعاهد  كليات  من  املشاركات  من  املزيد 

الهيئة في مثل هذه املعارض باملستقبل.
 بدوره أعرب مساعد العميد للشؤون 
التكنولوجية  الدراسات  بكلية  الطالبية 
فخره  ع���ن  ال��ع��ج��م��ي  راش�����د  د.  -ب���ن���ات 
ال��ه��ي��ئ��ة ف���ي م��ع��رض اخلليج  مب��ش��ارك��ة 
يضم  ال��ذي  اخلامس  وال��دف��اع  للطيران 
قيادة  مستوى  على  دول���ة   28 م��ن  أك��ث��ر 
لألسلحة،  املصنعة  وال��ش��رك��ات  اجل��ي��ش، 
خبرات  تبرز  الكلية  مشاركة  أن  مضيفًا 
املتميزة،  ط��الب��ه��ا  وم��ش��اري��ع  وم���ه���ارات 
مهاراتهم  لتطوير  للطلبة  دافعًا  وتعتبر 
احلديثة  التكنولوجيا  م��ع  يتواكب  مب��ا 

وسوق العمل بشقيه العسكري واملدني.

االستفادة من املشاريع
املشاريع  ق��س��م  رئ��ي��س  أف����اد  وب�����دوره 
ب��امل��ع��رض د. ع��ب��دل��ل��ه امل��ش��ع��ل م��ن قسم 
يتم  بأنه  إلكترونية  هندسة  تكنولوجيا 
االس��ت��ف��ادة م��ن امل��ش��اري��ع ال��ت��ي يقدمها 
تطبيق  على  تعليمهم  الطلبة من خالل 
املشكالت  التي تهدف حلل  املشاريع  هذه 
تكنولوجية  بطرق  املجتمع  في  القائمة 
في  الروبوت  استخدامات  مثل  متقدمة، 
مهمات البحث واإلنقاذ، وتقدير األضرار 
وكذلك  وال���ف���ي���ض���ان���ات،  األم���ط���ار  ب��ع��د 
السامة،  ال��غ��ازي��ة  االن��ب��ع��اث��ات  استشعار 
على  الطلبة  تشجيع  أهمية  على  وأك��د 

تقدمي هذه املشاريع للجهات والقطاعات 
األفكار،  ه��ذه  تبني  يتم  حتى  املختلفة 
طاقاتهم  إب������راز  م���ن  ال��ش��ب��اب  ومت���ك���ن 
استقطاب  يتم  أن��ه  موضحا  اإلب��داع��ي��ة، 
اخلريجن للعمل باملؤسسات املتخصصة 
كالقطاع احلكومي والقطاع اخلاص التي 
حترص على توظيف الطاقات اإلبداعية 
التخصصية  امل�����ج�����االت  ف����ي  ل��ل��ع��م��ل 

الهندسية.

مشاركات “الدراسات التكنولوجية”
الهاجري  م��ح��م��د  ال��ط��ال��ب  ش����ارك 
املتحركة  ال���ق���وى  م��ي��ك��ان��ي��ك��ا  ق��س��م  م���ن 
األشخاص  إنقاذ  في  تستخدم  بحقيبة 
في املباني أو املنازل في حاالت الطوارئ، 
وصول  قبل  التصرف  لألشخاص  تتيح 
موقع احلدث  إل��ى  اإلس��ع��اف  أو  الشرطة 
لتجنب فقد أكبر عدد ممكن من األرواح، 
وتتم عملية اإلنقاذ من خالل حبل يقوم 

بسحب األشخاص إلى خارج املبنى.

د. جاسم األستاد:

ن����أم����ل ب����امل����زي����د م��ن 
املشاركات من الكليات 

واملعاهد مستقباًل

اجلمهور  تعريف  هو  املشاركة  من  هدفنا  الكندري:  فاطمة  أ.د. 
بكلياتنا ومعاهدنا
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الطالب  ش���ارك  متصل  صعيد  على 
عبدلله العتيبي وخالد املري ويوسف علي 
من قسم القوى احملركة والتبريد بجهاز 
“املكيف الصحراوي”  وهو جهاز تكييف 
في  الشمسية  الطاقة  باستخدام  متنقل 
تبريد احليز أو تبخير املاء، يتميز بخفة 
الكهرباء  إل��ى  يحتاج  ال  أن��ه  كما  ال���وزن 

فيستخدم في املعسكرات.
ب������در اخل����ض����ر م�����ن قسم  وش���������ارك 
مبشروع  إلكترونية  هندسة  تكنولوجيا 
لشخص  لليد  ب��دي��ل  ص��ن��اع��ي��ة  أط����راف 
معاق أو شخص تعرض إلى فقد أصابعه، 
ه���ذا اجل��ه��از ي��خ��دم ه���ذه ال��ف��ئ��ة ملتابعة 
حياتهم بشكٍل شبه طبيعٍيّ دون احلاجة 
إل��ى جهاز  ب��اإلض��اف��ة  اآلخ��ري��ن  ملساعدة 
باجلسم  ال��دم  ضغط  حلساب  إلكتروني 

يتميز بسهولة االستخدام.
ك��م��ا ش�����ارك د.ع����ص����ام امل���ع���ت���وق من 
“بعربانة  بحرية  هندسة  ميكانيكا  قسم 
ذاتية  بأنها  تتميز  املتنقلة”  اجلتسكي 
استخدام  إل��ى  حتتاج  ال  بحيث  احل��رك��ة 
عن  ع��ب��ارة  وتكوينها  التنقل  ف��ي  س��ي��ارة 
وحدة الطاقة الهيدروليكية لذلك حازت 

على اجلائزة األولى في الهيئة.
عبد  الوهاب  عبد  الطالب  ش��رح  كما 
ال��س��ت��ار م��ن ق��س��م ق���وى م��ح��رك��ة مشروع 
“السيارة الشمسية” الذي يتم من خالله 
إلى  وحتويلها  الشمسية،  الطاقة  أخ��ذ 
طاقة كهربائية تسهم في احملافظة على 

البيئة من التلوث وتوفير الوقود اخلام.
بدوره  حتدث الطالب فهد الهاجري 
م���ن ق��س��م إل���ك���ت���رون���ي���ات ص��ن��اع��ي��ة عن 

مشاركته مب��ش��روع ط��ائ��رة ت��راق��ب ك��ل ما 

يصعب ال��وص��ول إل��ي��ه، وذل��ك م��ن خالل 

فيها  التحكم  يتم  بالكاميرات   تزويدها 

العسكري  القطاع  تخدم  فإنها  بعد  عن 

التسريبات  مل��راق��ب��ة  النفطي  وال��ق��ط��اع 

واأللغام.

ع����اب����د من  أح����م����د  م.  ع�����رض  ك���م���ا 

مشاريع  ع��دة  والبحرية  ال��س��ي��ارات  قسم 

ف��ي امل��ع��رض ت��ع��م��ل ع��ن ط��ري��ق الطاقة 

املياه،  مضخة  م��ش��روع  وه��ي  الشمسية، 

وم���ش���روع ق����ارب ص��غ��ي��ر ب��اإلض��اف��ة إلى 

الزيت واملاء هذه  جهاز يعمل على فصل 

القطاع  منها  يستفيد  ال��ت��ي  األج���ه���زة 

العسكري في حاالت الطوارئ، وفي حال 

عدم توفر الطاقة الكهربائية.

د. راشد العجمي: نفخر مبشاركة الهيئة في املعرض الذي يضم أكثر 
من 28 دولة على مستوى قيادة اجليش
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37 عامًا من التميز والعطاء الال محدود 
ال��ع��ام��ة للتعليم  ال��ه��ي��ئ��ة  إن���ش���اء  م���رت م��ن��ذ 
التطبيقي والتدريب، بصدور المرسوم األميري 
63/1982 بتاريخ 28 ديسمبر 1982 بإنشاء 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
بهدف توفير القوى العاملة الوطنية بما يكفل 
مواجهة القصور في القوى العاملة الوطنية، 

وتلبية احتياجات التنمية في البالد.
وقد خطت الهيئة طوال سنواتها الماضية 
خالل  عدة  نجاحات  وحققت  ثابتة،  خطوات 
مهمة،  ت��ح��والت  ش��ه��دت  ال��ت��ي  المسيرة  ه��ذه 
كبيرًا  ع��ددًا  تضم  وأصبحت  كبيرة،  وإنجازات 
من الكليات والمعاهد التدريبية، وباتت قبلة 
إقباال  وشهدت  الوطن،  أبناء  لجميع  وحلما 

متزايدا عاما بعد آخر لاللتحاق بها.
وما  إنشائها،  منذ  الهيئة  حققته  م��ا  إن 
أصبحت  فقد  تصور  ك��ل  ف��اق  للوطن  قدمته 
الرافد األساسي، والرئيسي لسوق العمل الذي 
رفدته بالعديد من الخريجين والخريجات في 
والتطبيقية  اإلنسانية  التخصصات  مختلف 
يعملون اآلن في مختلف مواقع العمل بالدولة، 
والمعاهد  بالكليات  المقيدين  إجمالي  وفاق 
والدورات ما يزيد عن 50 ألف طالب ومتدرب 

وذلك  العلمية..  األقسام  بمختلف  يدرسون 
والمقيمين  المواطنين  آالف  إل��ى  باإلضافة 
ال��ذي��ن اس��ت��ف��ادوا م��ن ب��رام��ج ال��ت��دري��ب أثناء 
والتعليم  المجتمع  خدمة  وبرامج  الخدمة، 

المستمر.
ال��ه��ي��ئ��ة بثبات  ت��س��ارع��ت خ���ط���وات  ل��ق��د 
على  وجودها  وأثبتت  المستقبل،  نحو  وثقة 
كل  وال��دول��ي��ة..  والعربية  الخليجية  الساحة 
يألو  ل��م  ال��ذي��ن  أبنائها  وج��ه��ود  بفضل  ذل��ك 
جهدًا في خدمة وطنهم فأصبحت اليوم منارة 
للتعليم والتدريب والبحوث، وانتشرت أبنيتها 
التعليمية، واألكاديمية في أكثر من موقع من 
من  أكبر  عدد  لخدمة  الكويت  الحبيب  بلدنا 

أبنائها والمقيمين على أرضها.
قدمته  بما  ونفخر  نحتفل  أن  اليوم  ولنا 
وم��ن عطاء متجدد على مدى  إن��ج��ازات،  من 
سبعة وثالثين عاما مضت من عمرها المديد، 
تركته من بصمات خيرة  بما  نتباهى  أن  ولنا 
للهيئة  فهنيئًا  الكويتي،  مجتمعنا  نسيج  في 
الله  إل��ى  به  نتضرع  ودع��اء  العطرة،  بذكراها 
فيها،  للعاملين  يحقق  أن  القدير-  -العلي 
والله  مرتجى..  تقدم  ك��ل  عليها  والقائمين 

الموفق.

منارة التعليم والتدريب

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

العدد الرابع -ديسمبر   2019



العدد الرابع -ديسمبر   2019

» العربية« .. درة اللغات وأقدمها 
وتاج األلسنة وأبينها

على  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  حترص 
التوازن  حتقيق  ف��ي  اإلستراتيجي  ودوره����ا  هدفها  حتقيق 
 ، ع���ام  ب��وج��ه  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  لعملية 
الشباب  وتوجيه   ، خاص  بوجه  العمل  لسوق  التوازن  وإع��ادة 
على  حترص  كما  احلر  والنشاط   ، الفنية  املهن  نحو  الكويتي 
األداء  جتانس  وتوفير   ، والتدريب  التعليم  سياسات  تطوير 
بالتخطيط  االل��ت��زام  مع  األداء  مبستوى  لالرتقاء  املؤسسي 

العلمي السليم ملنهج أساسي في العمل.

 وتسهم الهيئة في دعم الطلبة نحو االلتحاق بالتخصصات 
النادرة التي يحتاجها سوق العمل ، والتي تالقي إقبااًل ضعيفًا 

من امللتحقني.
التخصصات  أح��د  العاملي  يومها  في  العربية  اللغة  وتعد 
النادرة التي يتم تدريسها داخل كليات الهيئة ، ويتم تشجيع 
الطلبة من خالل صرف مكافآت مجزية ملن يلتحق بها ، وذلك 
الفنية  الوطنية  الكوادر  من  العمل  سوق  باحتياجات  للوفاء 

واملدربة.

امل���ت���ح���دة  األمم 
اع�����������ت�����������م�����������دت 
من     عشر  ال��ث��ام��ن 
ديسمبر يومًا لها
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اعتمدت األمم املتحدة، تاريخ الثامن 
عشر، من شهر ديسمبر، من كل عام، يومًا 

عامليًا للغة العربية.
ول������م ي���ك���ن اخ����ت����ي����ار ه������ذا ال����ي����وم، 
باللغة  ال��ع��امل��ي  لالحتفال  وتخصيصه 
العربية، مصادفة، بل هو اليوم الذي صدر 
فيه قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
إلى  العربية  اللغة  إلدخ��ال   ،1973 ع��ام 
إلى  املعتمدة،  األمم��ي��ة  املنظومة  لغات 
واإلسبانية  والصينية  اإلجنليزية  جانب 

والفرنسية والروسية.

من اللغات السامية وُأم اللغات
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، ع��م��ي��ق��ة اجل�����ذور، 
وض���ارب���ة ف���ي ال���ت���اري���خ ال���ق���دمي، وثمة 
من  السامية،  ال��ل��غ��ات  إل��ى  ينسبها  م��ن 
ال��ب��اح��ث��ن، وث���م���ة م���ن ي��ت��ع��ام��ل معها 
قاطبة،  ال��س��ام��ي��ة  ال��ل��غ��ات  ُأم  بصفتها 
من  اللغويون  الباحثون  حلظه  ملا  نظرًا 
ارتباط ما بن العربية واللغات السامية 
مع أفضلية أن تكون العربية األقدم بن 

جميع هذه اللغات.
الفصحى  العربية  أص��ول  زال��ت  وم��ا 
الباحثن، مستشرقن  عتاة  عصية على 
وع���رب���ًا وم��س��ل��م��ن ؛ ل��س��ع��ة م��ف��ردات��ه��ا ، 
مليون  ال�12  جت����اوزت  ال��ت��ي  وغ��زارت��ه��ا 
واللهجات  اللغات  لتعدد  وكذلك   ، كلمة 
اللقى  ل��ن��درة  وك��ذل��ك   ، واألل��س��ن��ة، فيها 
األث��ري��ة ال��ت��ي مي��ك��ن أن ت��وض��ح األصل 
لهذه  الزمن  في  املسافر  اجل��ذور  عميق 
نصف  قرابة  اليوم  يتكلمها  التي  اللغة 
إرثا  للبشرية  وقدمت  البشر،  من  املليار 

أدبيا ال مثيل له بن جميع اللغات.
فالعربية هي اللغة املتفردة على سائر 
اللغات، بحجم املؤلفات التي كتبت فيها 
العربية  املكتبة  أصبحت  حتى  وعنها، 
أكبر  من  واح��دة  التقليدية، هي  اللغوية 

املكتبات اللغوية في تاريخ العالم.

حفظها القرآن الكرمي
األصل  ف��ي  البحث  صعوبة  وج���اءت 
ال��ف��ص��ي��ح ل��ل��ع��رب��ي��ة، م���ن غ���ي���اب األث���ر 
ولوال  قى،  بالُلّ املتمثل  امل��ادي  التاريخي 
العربية  لظلت  الكرمي،  والقرآن  اإلسالم 
ح��ب��ي��س��ة ال��ل��س��ان م��ت��ن��ق��ل��ة ب���ن ص���دور 
الرجال، وحسب. من هنا يرى الباحثون 
أن  واملستشرقن،  واملسلمن  العرب  من 
العربية  حفظ  ف��ي  ال��ك��رمي  ال��ق��رآن  دور 
ونشرها، كان الدور األوحد على اإلطالق، 
النحو  ع��ن  ص���در  ك��ت��اب  أول  أن  ب��دل��ي��ل 
العربي، جاء بعد قرابة قرنن من هجرة 
النبي محمد عليه الصالة والسالم، وهو 
كتاب "الكتاب" لسيبويه، عمرو بن عثمان 

بن قنبر، واملتوفى سنة 180 للهجرة.
األول  ال����ق����ام����وس  ك������ان  وك�����ذل�����ك 
العن، على يد  واملعروف بكتاب  للعربية 
واملتوفى  أحمد،  بن  الفراهيدي، اخلليل 
النحو  ب��دأ  إن  وم��ا  للهجرة.   170 سنة 
على  املعجمات  ووالدة  سيبويه،  يد  على 
ت��وال��ت مصنفات  ال��ف��راه��ي��دي، حتى  ي��د 
والثالث  الثاني  القرنن  بن  ما  العربية 
الهجرين، وأصبح التأليف بالعربية وعن 
النخبة  سمات  من  ب��ارزة  سمة  العربية، 
الذين  العجم  أو من  العرب  املثقفة، من 

واإلسالمية  العربية  احلياة  لهم  وّسعت 
احلضارية  شخصيتها  من  ج��زءا  وكانوا 
املصنفات،  أهم  لها  فتركوا  والتاريخية، 

على حد سواء مع نظرائهم العرب.

نقلت العلوم إلى القارة األوروبية
وساهم تنّوع احلياة العربية من قلب 
وشمالها،  جنوبها  إلى  العربية  اجلزيرة 
إلى تنوع العربية نفسها التي صارت فيها 
اللغويون  فيها  قصد  "ألسنة"  أو  "لغات" 
باللهجات، فيما  اآلن  نعرفه  األوائ��ل، ما 
الفصيح  أن  إال  اجلميع  عربية  العربية 
فيها كان يسمى اللغة العالية، والفصيح 
والعالي، هو ما كثر استعماله في ألسنة 
يقول  كما  لغاتهم،  أكثر  في  ودار  العرب 
الدين،  ج��الل  الرحمن  عبد  السيوطي، 
911-849 للهجرة، في كتابه "املزهر في 

علوم اللغة وأنواعها".
إنتاج  على  العربية  دور  يقتصر  ول��م 
بدأت  التي  العلوم  وكتب  والتاريخ  األدب 
ب��االزده��ار ف��ي ب��غ��داد واألن��دل��س الحقًا، 
احلافظ  الوسيط  دور  للعربية  ك��ان  ب��ل 
الرياضية  والعلوم  للفلسفات  والضامن 
األمم  أق��رت  ما  وه��و  القدمية،  والفلكية 
امل��ت��ح��دة ب����ه، وه����ي ب���ص���دد ش����رح سبب 
للعربية،  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح���ت���ف���ال 
ال��ع��رب��ي��ة س���اع���دت ف���ي نقل  ف��ق��ال��ت إن 
اليونانية  والفلسفات  وامل��ع��ارف  العلوم 
وال��روم��ان��ي��ة إل���ى ال��ق��ارة األوروب���ي���ة، في 
عصر النهضة. وهو أمر صعب املنال على 
الثقافي  ال��ع��بء  ه��ذا  لتتنّكب  ل��غ��ة،  أي 
الوصل  صلة  فيه  وتكون  الهائل،  العاملي 

مجزية  مكافآت  صرف  خالل  من  الطلبة  تشجع  "التطبيقي"   •
ملن يلتحق بها
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والناقل األمن، من حضارة إلى حضارة، 
كانت العربية احلضارة التي تتوسطهما، 

تاريخيا وثقافيا وأدبيا.

أسوأ مراحلها
الذي  الكبير  التوسع  أن  إل��ى  ويشار 
وأدبا  وتصنيفا  تأليفا  العربية  شهدته 
ال���ق���رن الثاني  ن��ه��اي��ة  ب���ن  وش���ع���رًا، م���ا 
ضمورًا  انقلب  الرابع،  والقرن  الهجري، 
وبوارًا وفقرًا، مع بدء السيطرة العثمانية 

ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، م��ا ب��ن القرن 
القرن  ونهايات  امليالدي،  عشر  اخلامس 
تعتبر  ال��ت��ي  الفترة  وه��ي  ع��ش��ر،  الثامن 
أك��ث��ر ال��ع��ص��ور ف���ق���رًا وع������وزًا ف���ي تاريخ 
العربي، حيث كانت غالبية فحول  األدب 
االحتالل  ق��ب��ل  إّم����ا  ال���ع���رب،  ال���ش���ع���راء 
استثناءات  مع  زوال��ه،  بعد  أو  العثماني، 
واخلروج  العثمانين  هزم  فرضها  مهمة 
امل��ص��ري��ون مع  ف��ع��ل  ك��م��ا  م��ن سلطتهم، 
بدايات القرن الثامن عشر امليالدي على 

املرحلة  دارس���ي  وب���رأي  علي.  محمد  ي��د 

انحطاط  عصر  ك��ان��ت  فقد  العثمانية، 

ل���ألدب ال��ع��رب��ي، ب���دأت م��الم��ح التخلص 

امليالدي  ال��ث��ام��ن عشر  ال��ق��رن  م��ع  م��ن��ه، 

وبروز مدارس أدبية عربية جديدة متأثرة 

اإلحياء  وبنزعة  الغربية  بالرومانسية 

ال��ع��رب��ي، ف��ي األدب وال��ش��ع��ر خ��اص��ة، ثم 

اإلحياء  م��ن  العربية،  التجربة  انتقلت 

إلى التجديد، ثم إلى احلداثة.
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التكييف المنفصل المركزي
”Ducted Split“ 

مهندس/ محمد أحمد السليم
عضو هيئة التدريب املعهد الصناعي - صباح السالم

قائم  ال��ه��واء  ملكيف  العمل  مبدأ 
ع��ل��ى ج��م��ع ال����ه����واء ال���س���اخ���ن من 
بارد  ب��ه��واء  واستبداله   امل��س��اح��ات، 
في نفس املكان الذي مت فيه جتميع 

الهواء الساخن في األصل.
 ت��ت��م ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة م���ن خالل 
املبخر،  وه���ي  أس��اس��ي��ة  خ��ط��وات   5
والضاغط، واملكثف، وصمام التمدد، 
املنفصل  التكييف  ويعتبر  وامل��ب��رد، 
امل��رك��زي م��ن األن����واع األك��ث��ر شعبية 
الهواء  وت��ب��ري��د  التدفئة،  حيث  م��ن 

فهو قادر على تبريد أو تدفئة  املباني 
بشكل ممتاز.

أنواع التكييف املركزي 
األساسية هي كالتالي:

Chiller التبريد •
Package    املجمع •

 Ducted امل����رك����زي  امل��ن��ف��ص��ل   •
Split

Split Unit الوحدات املنفصلة •

التكييف املنفصل املركزي 
Ducted Split

س��ي��ت��م ت��رك��ي��زن��ا ف��ي ه���ذا امل��ق��ال على 
التكييف، وال��ذي شغل  أن��واع  نوع مهم من 
حيزًا كبيرًا في بيوتنا، وأماكن اجتماعاتنا، 
التكييف  وه���و  أال  األم���اك���ن،  م��ن  وغ��ي��ره��ا 

“ Ducted Split “ املنفصل املركزي
م���ن قطعتني  ت��ت��ك��ون ه����ذه األج���ه���زة 
منفصلتني عن بعض، توضع واحدة منها 
عليها  ويطلق  تبريده،  امل���راد  امل��ك��ان  خ��ارج 
 ،”condensing Unit“ املكثف  مسمى 

املكان  وتوضع القطعة األخرى داخل 
املراد تبريده في السندرة، أو في سقف 
احلمام أو املطبخ، وتسمي هذه القطعة 

”Handling Unit”باملبخر
الهواء  م���ج���اري  م��ن��ه��ا  وي���خ���رج 
تبريده من  املراد  املكان  إلى   ”duct“
الهواء  توزيع  يتم  ثم  الديكور  أعلى 
تبريدها،  املطلوب  الغرف  على  البارد 
ويتم الربط بني القطعتني عن طريق 

أنابيب الغاز.

مميزات التكييف املنفصل 
املركزي:

مقارنة  التكاليف  منخفض  يعتبر   •
بالنظامني السابقني.

• متديداته بسيطة .
• مرن من حيث التحكم بحرارة الغرف 

كل على حدة .
• تكاليف صيانته منخفضة.

عيوب التكييف املنفصل املركزي:
• ال يجدد الهواء.
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شارك فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
سمو  جائزة  أطلقتها  التي   « الكويت  هاكثون   « مبسابقة 
مركز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للمعلوماتية  ال��ع��ل��ي  س��ال��م  ال��ش��ي��خ 
ب��ه��دف رعاية  ل��اب��ت��ك��ار وم���ش���روع » ه��م��ت��ك«،  ال��ك��وي��ت 
وإعدادهم   ، الرقمية  التقنية  ف��ي  الفائقني  املوهوبني 
تكنولوجية  حلول  وض��ع  في  تسهم  اختراعات  البتكار 

لبعض املشكات التي يعاني منها املجتمع.
العالي  امل��ع��ه��د  م���ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ف���ري���ق  م���ش���ارك���ة  وأت�����ت 
اآلم��ن  ال��غ��از  »مستشعر  مب��ش��روع  وامل��اح��ة  ل��ات��ص��االت 
ال��ع��امل��ي » وامل��ك��ون م��ن ال��ط��ال��ب��ات ن���ورة ال��ع��ازم��ي، وأسيل 

حصل  وق��د   ، العنزي  وغ��دي��ر  الشمري  ورت���اج  العجمي، 
هذا املشروع على املركز األول بفوزه بجائزة التميز على 
مستوى اجلامعات ، واملؤسسات التعليمية داخل الكويت.
الهيئة  من  الفائزين  مع  لقاء  لها  ك��ان  املستقبل«  »صناع 
قاموا  وال��ذي��ن   ، وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
بشرح ابتكارهم ، مؤكدين أن العمل فيه لم يعق الدراسة، 
بل كان حافزًا على مواصلتها ، موضحني أن هذه التجربة 
كانت ثرية جدًا ، مشيرين إلى أنهم يطمحوا إلى احلصول 

على براءات اختراعات عاملية..فإلى تفاصيل اللقاء ..

مبتكرو »التطبيقي« لـ »صناع المستقبل«: 
نطمح بالحصول على براءات اختراع عالمية

حصدوا املركز األول ب� »هاكثون الكويت« التي أطلقتها»املعلوماتية«



تسريب  خطورة  من  ويقلل  كويتي  بيت  كل  يخدم  املشروع   •
الغاز في البيوت
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طبيعة االختراع 
؟ يخدم  ومن  ؟  االختراع  طبيعة  هي  • ما 

- هو جهاز يركب على صمام أسطوانة الغاز، وعند 
إنذار مع  بإطالق  للجهاز يقوم  مالمسة تسريب غاز 
إغالق مصدر الغاز نهائيًا، الهدف من االختراع األمن 
تسريب  ملشاكل  ح��ل  ت��زوي��د  على  والعمل  وال��س��الم��ة 
لُيربط  امل��ش��روع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وأي��ض��ا نعمل  ال��غ��از، 
من  للتمكن  الذكية  الهواتف  على  خ��اص  ببرنامج 
يخدم  وامل��ش��روع  بعد.  عن  بالغاز  والتحكم  املتابعة، 

كل بيت كويتي ففي وضع االختراع على صمام الغاز 

نقلل من خطورة تسريب الغاز في البيوت.   

حافز كبير
املعهد؟ في  دراستكم  املشروع  أعاق  • هل 

- لم يعق املشروع دراستنا في املعهد بل كان حافزًا 

لنا. فكان التشجيع من أعضاء هيئة التدريس كبير 

جدا، مما أعطانا دافعًا لالبتكار والدراسة، وتعلم ما 

يساعدنا في تفعيل وتطوير هذا املشروع. 
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املسابقة؟ جتربة  كانت  • كيف 
ومفيدة  ج��م��ي��ل��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ك��ان��ت   -
املسابقة  في  املشاركة  فكانت  للمستقبل، 
خبرة  منها  استخرجنا  ول��ك��ن  ق��ص��ي��رة، 
فيه،  ونفخر  املجتمع،  يفيد  واخ��ت��راع��ًا 
امل��ن��اف��س��ة ك��ان��ت ح����ادة،  وج��م��ي��ع الطلبة 
املبتكرة  األف���ك���ار  ف��ي  أب���دع���وا  امل��ش��ارك��ن 

واملفيدة ونتمنى للجميع التوفيق.

صعوبات وحتديات
خال  واجهتكم  التي  •الصعوبات 

هذه التجربة؟
كانت  واجهتنا  التي  الصعوبات  م��ن 
متعددة  األف��ك��ار  فكانت  ال��ف��ك��رة،  تكوين 
كان  اآلخر  والبعض  معظمها،  إلغاء  ومت 
الفكرة  أت��ت  وحتى  قبل.  من  مستخدمًا 
نواجه  فلم  التفعيل  مرحلة  إل��ى  وصلنا 
املستمر  ال��دع��م  ل��وج��ود  كثيرة  صعوبات 
أو ترددنا في شيء كانت  فعند احتياجنا 

املساعدة متوفرة دائما.

مشروعات مستقبلية

مستقبلية؟ مشاريع  هناك  • هل 

- نطمح لتطوير املشروع جلعله يخدم 

احلصول  وأيضا  الكويتية،  النفط  شركة 

كانت  وإذا  ع��امل��ي��ة.  اخ��ت��راع  ب����راءات  على 

لدينا فرصة أخرى للمشاركة في مسابقة 

داخل أو خارج الكويت سنشارك.

كلمة شكر

أحمد  د.  نشكر  أن  ن��ود  النهاية   وفي 

املطيري، ود. حسن دشتي على تشجيعهم 

الدائم، ونشكر مدير املعهد الكابنت منذر 

د.عامر  التراسل  قسم  ورئيس  الكندري، 

البغدادي على أعطائنا الفرصة لالبتكار، 

واملشاركة في هذه املسابقة.
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عايدة سالم العلي : »هاكثون الكويت« 
كشفت قدرات أبناء الكويت المبتكرين

سالم  الشيخ  سمو  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  قالت 
العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي إن مسابقة 
اإلب���داع  على  أبنائنا  ق���درات  كشفت  ال��ك��وي��ت"  "ه��اك��ث��ون 
واالبتكار، وأثبتت أن "املبتكرين في التحوالت الرقمية هم 

رواد الكويت اجلديدة".
الصباح في تصريح صحفي  الشيخة عايدة  وذك��رت   
لها أن ثالثة مشاريع طالبية رقمية مبتكرة فازت باملراكز 

الثالثة األولى ملسابقة "هاكثون الكويت"،.
 وأكدت الشيخة عايدة أن "جائزة املعلوماتية" تطمح 

اختراع  ب��راءات  املبتكرين على  الكويت  أبناء  إلى حصول 
عاملية تعزز اقتصاد املعرفة، وترفع اسم الكويت في احملافل 
العلمية العاملية، وحتقق املزيد من الرفاهية ألهل الكويت 

والعالم. 
أطلقتها  التي  الكويت"  "هاكثون  مسابقة  أن  يذكر 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية للمرة الثانية 
لطالب اجلامعات في البالد تعد ميدانا للتنافس اإلبداعي 
واالبتكاري في مجال التحول الرقمي الذي تشهده بلدنا 

الكويت في مجاالت مختلفة من احلياة.
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أكاديميون : وصفة النجاح لالختبارات ..
” ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد”

أكدوا أن حسن التجهيز واالستعداد ميكنان الطلبة من جتاوز املرحلة بسهولة
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وهذا  والرهبة،  والقلق  بالتوتر  شعور  الطلبة  ينتاب  الفصلية  أو  النهائية  س��واء  عام  كل  االختبارات  مواسم  بداية  مع 
الشعور ال يقتصر على البعض بل املتفوقني منهم أيضا، حيث يحتاج الطالب أو الطالبة  إلى مراجعة كل ما مت دراسته خالل 
العام الدراسي بأكمله، والذي يحتاج إلى وقت كبير، وفي هذا اإلطار  قدم بعض أعضاء الهيئة التدريسية بكلية التربية 
مستعرضني  االختبارات،  لفترة  لالستعداد  املهمة  النصائح  بعض  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  األساسية 

خاللها بعض الطرق التي متكن الطلبة من جتاوز هذه املرحلة.



والدراسة  املجهود  بتنويع  ابدؤوا   للطلبة:  السعيد  محمد  • د. 
أواًل بأول 

النفس  علم  قسم  رئيس  قدم  بداية   <
بالتكليف بكلية التربية األساسية الدكتور 
للطلبة  النصائح  بعض  السعيد،  محمد 
التي تعينهم خالل فترة  االختبارات، حيث 
ذكر أن في فترة ما قبل االختبارات يعاني 
الطلبة من الشعور بالقلق، وعدم مقدرتهم 
على النوم، وتراكم جزء من املواد العلمية 

أ والعملية.
للطلبة  نصائحه  السعيد  د.  وأب���دى 
والدراسة  امل��ج��ه��ود،  بتنويع  يبدؤوا   ب��أن 
أواًل بأول ، وليس فقط لفصل معني إمنا 
الرسول  بقول  مستشهدًا  كافة،  للفصول 
وتوكل"  "اعقلها  وال��س��الم  ال��ص��الة   عليه 
فاإلنسان يجهز نفسه، ومن ثم يتوكل على 
جلميع  وال��ن��ج��اح  التوفيق  متمنيا  ال��ل��ه، 

الطالب والطالبات باالختبارات النهائية.
> من جهته بني عضو هيئة التدريس 
بقسم علم النفس بكلية التربية األساسية 
فترة  أهمية  العصيمي،  عبدالله  الدكتور 
االخ��ت��ب��ارات مل��ا ل��ه��ا م��ن أه��م��ي��ة ملستقبل 
ال��ط��ل��ب��ة امل��ه��ن��ي، وت���ق���دم مب��ج��م��وع��ة من 
باالهتمام  ب���دأه���ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة،   ال��ن��ص��ائ��ح 
ب��ت��ن��ظ��ي��م ال���وق���ت ف���ي م��ث��ل ه����ذه األي����ام 
باكرًا،  احل��ض��ور  واحل���رص على  األخ��ي��رة، 

وعدم االرتباك أثناء االختبارات.
 وأكد على أخذ الوقت الكافي بالتفكير، 
القاعة،  م��ن  ب��اخل��روج  االستعجال  وع��دم 
للمراجعة  األي���ام  ه��ذه  ت��ك��ون  أن  متمنيا 

فقط.
املساعد  األس��ت��اذ  تقدم  ناحيته  من   <
التربية  ق��س��م  األس��اس��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  بكلية 
مبجموعة  فرح،  حمود  الدكتور  املوسيقية 
م���ن ال��ن��ص��ائ��ح ل��ل��ط��ل��ب��ة امل��ق��دم��ني على 
من  إن����ه  ق���ائ���اًل  النهائية،   االخ���ت���ب���ارات 

املقدمة  التعليمات  أداء  ج��دا  ال��ض��روري 
من قبل أستاذ املادة، خاصة املواد العملية، 
ألن الطالب يحتاج فيها إلى متارين يجب 
والتمرن لكي متكنه  التدرب،  الطلبة  على 
مجال  في  املستقبلية  املهنية  ال��ق��درة  من 

التخصص.
التدريس  هيئة  أوض��ح عضو  ب��دوره   <
التربية  ق��س��م  األس��اس��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  بكلية 
أن  البلوشي،  حسن  أ.د.سلمان  املوسيقية 
مرحلة عصيبة، خالل  عادة  تشهد  الهيئة 
للطلبة  بالنسبة  وذل��ك  االختبارات  فترة 
واألساتذة، وقدم البلوشي بعض املالحظات 
التي يجب على الطلبة االلتزام بها، وهي  
وعدم  فقط،  الدراسة   على  التركيز  أوال 
االنشغال باألمور األخرى، مشيرًا إلى أنه  
من املهم جدا االبتعاد عن السهر والتعب 
الفكري، واالهتمام بالتغذية، واالبتعاد عن 
املنبهات، متمنيا للطلبة التوفيق والنجاح 

باالختبارات النهائية.
> من جهته بني عضو هيئة التدريس 
دالل  ال��دك��ت��ورة  األس��اس��ي��ة  التربية  بكلية 
في  االه��ت��م��ام  الطلبة  على  أن  ال��ف��رح��ان، 
وعمل  وقتها،  ف��ي  وال��دراس��ة  الفترة  ه��ذه 
ملخصات ومخططات للمقرر حتى يتمكن 
سؤال  ب��أي  الدكتور  مناقشة  من  الطالب 
مواقع  الهيئة  خصصت  كما  واض���ح،  غير 
تتيح التواصل مع أعضاء هيئة التدريس  
والتدريب عبر منصات التواصل األكادميي 
وبالساعات املكتبية ميكن للطالب اللجوء 
له،  واضحة  غير  جزئية  بأي  الدكتور  إلى 
وأعضاء  الطلبة   التوفيق جلميع  متمنيا 

هيئة التدريب والتدريس. 

العصيمي: • د. 
بتنظيم  االه����ت����م����ام 
ال��وق��ت ف��ي م��ث��ل هذه 

األيام األخيرة 

فرح: • د. 
ال��ت��ع��������������ل��ي��م��ات  أداء 
املقدمة من قبل أستاذ 

املادة
البلوشي: • د. 

التركيز على الدراسة  
فقط وعدم االنشغال 

باألمور األخرى

الفرحان: • د. 
م����ل����خ����ص����ات  ع�����م�����ل   
للمقرر  وم��خ��ط��ط��ات 
الطالب  يتمكن  حتى 

من مناقشة الدكتور
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