


حضرة  مقام  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  نرفع 
صاحب السمو أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد اجلابر 
األمني  عهده  ولي  سمو  وإلى   - ورعاه  الله  حفظه   - الصباح 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح - حفظه الله - وإلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح، وإلى 
معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حامد العازمي، 
وإلى سعادة مدير عام الهيئة د. علي فهد املضف ونوابه الكرام، 
اإلدارية  والهيئة  والتدريب  التدريس  هيئتي  أعضاء  وإلى 
وجميع منتسبي الهيئة من الطالب والطالبات مبناسبة ذكرى 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إنشاء  على  عامًا   36 مرور 
والتدريب، والتي حتّل في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 

من كل عام.
بدأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مسيرتها 
في خدمة الوطن وأبنائه قبل 36 عامًا بعد صدور القانون رقم 
63 لسنة 1982 القاضي بإنشائها، وها هي اليوم تؤكد النظرة 
الثاقبة التي متتع بها أصحاب قرار تأسيسها، حيث أصبحت 
شريكًا استراتيجيًا ورافدًا رئيسيًا لسوق العمل باليد العاملة 
التعليم  نظم  أحدث  وفق  واملؤهلة  املدربة  الفنية  الوطنية 
كبيرة  إسهامات  تاريخها  مدار  على  الهيئة  وقدمت  والتدريب، 
وواضحة كان لها األثر األكبر في دفع عملية التنمية واالرتقاء 
بكافة جوانب املجتمع، وترسيخ القناعة بأن كل مواطن هو جزء 
من الثروة البشرية التي يجب مواصلة تنميتها واستثمارها في 

عملية مستمرة ومتواصلة من العمل خلير هذا الوطن.
الوطنية  التنمية  خطة  ملواكبة  جاهدة  الهيئة  وتعمل 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  تصّور  عن  املنبثقة 
صباح األحمد اجلابر الصباح - حفظه الله ورعاه -  لرؤية دولة 
الكويت 2035، التي تستهدف حتّول الكويت إلى مركز إقليمي 
رائد ماليًا وجتاريًا وثقافيًا ومؤسسيًا، وذلك بحلول عام2035، 
حيث آلت الهيئة على نفسها مسؤولية إعداد وتأهيل الشباب 
عالم  وبناء  تأسيس  عن  واملسؤولني  الوطن«  »ثروة  باعتبارهم 
تعليم  تقدمي  خالل  من  وذلك  القوية،  بسواعدهم  املستقبل 
متميز واملساهمة الفعالة في إنتاج املعرفة وتطويرها ونشرها 

إلى  إضافة  املجتمع،  واحتياجات  التنمية  أهداف  لتحقيق 
جهات  مع  بالتعاون  البرامج  من  العديد  وتطوير  استحداث 
سوق العمل املختلفة، والسعي الدؤوب للحصول على االعتماد 
األكادميي من أكبر اجلهات املانحة في العالم جلميع البرامج 
واملناهج التي يتم تقدميها في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها 
املؤسسي  االعتماد  على  احلصول  وكذلك  اخلاصة،  التدريبية 
خطة  ملواكبة  بالهيئة  القطاعات  لكافة  الشاملة  واجلودة 
التنمية وحتقيق األهداف الوطنية السامية بتنفيذ توجيهات 
شباب  باحتضان  املفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة 
اجلهود  وتوحيد  لهم  الالزم  الدعم  وتقدمي  ورعايتهم،  الوطن 
وتوجيه مخرجات الهيئة نحو االنخراط في القطاع الصناعي، 
مالي  مركز  إلى  الكويت  لتحويل  اإلمكانات  كافة  وتسخير 

وجتاري عاملي.
كما حرصت الهيئة على املشاركة والتواجد الدائم في جميع 
الفعاليات واملناسبات التي تسهم في إكساب كافة منتسبيها من 
املهارات  اإلدارية،  والهيئة  والتدريب  التدريس  هيئتي  أعضاء 
واخلبرات الالزمة التي تؤهلهم لالرتقاء والتطّور الدائم للعمل 
في إدارات وقطاعات الهيئة املختلفة، والتي تتيح لهم مواكبة 
كل جديد في عالم التعليم والتدريب داخل الكويت وخارجها. 
ولقد حققت الهيئة العديد من اإلجنازات طوال تاريخها 
تعاقبوا  الذين  أبنائها،  لكافة  واملقّدرة  الكبيرة  اجلهود  بفضل 
الدعم  بفضل  وذلك  لوائها،  وحتت  محرابها  في  العمل  على 
منذ  الدولة  قبل  من  الهيئة  تلقاها  التي  التامة  والرعاية 
في  والكبير  الطيب  األثر  له  كان  مما  اليوم،  وحتى  إنشائها 
من  مميزة  عالمة  أضحت  حتى  وتطّورها  وتقّدمها  منّوها 

عالمات العلم والتعليم في البالد.
ونحن إذ نتقدم  بأطيب التهاني إلى كافة منتسبي الهيئة 
والهيئة  والتدريب  التدريس  هيئتي  وأعضاء  العاملني  من 
اإلدارية، وإلى جميع الطالب والطالبات، مبناسبة ذكرى مرور 
36 عامًا على إنشاء الهيئة، فإننا نشكر لهم جهودهم املخلصة 
واملتواصلة وتفانيهم في خدمة الهيئة والوطن منذ ُوضع حجر 

األساس لهذا الكيان العلمي والصرح األكادميي وحتى اآلن.

مع حتيات  أسرة جملة صناع املستقبل

»صناع المستقبل« ورؤية صاحب السمو 2035
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حتتفل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بذكرى مرور ستة وثالثني عامًا على إنشائها.. وقد أضحت اليوم تشكل صرحًا تعليميًا 
كبيرًا ميثل حلمًا لكل فرد كويتي أو مقيم على أرض هذا الوطن، يتطلع إلى العمل لكي يسهم في دعم مسيرة اإلمناء والنهوض احلضاري 

بدولة الكويت.
وقد جاء قرار وضع حجر األساس للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب انطالقًا من قناعة الدولة بأهمية التعليم الفني واملهني 
في دفع عملية التنمية الوطنية إلى األمام، حيث قامت وزارة التربية والتعليم آنذاك، وحتديدًا في عام 1972 بإنشاء إدارة تعنى بهذا األمر 
سميت بـ »إدارة التعليم الفني واملهني« لإلشراف على مدارس التعليم الفني التابعة للوزارة، وقد تطورت تلك املدارس في ظل هذه اإلدارة 
وأصبحت نواة ملعاهد فنية ومهنية عدة شملت معهدي التربية للمعلمني واملعلمات، واملعهد التجاري للبنني والبنات، واملعهد الصحي، باإلضافة 

إلى معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية للبنني.
وفي عام 1973 تأسست اإلدارة املركزية للتدريب والتي أحلقت في عام 1976 بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل على أن تتبع لها جميع 
مراكز ومعاهد التدريب في حينها، وهي معهد االتصاالت السلكية والالسلكية، ومعهد املالحة اجلوية، ومركز الكهرباء واملاء، ومركز الشويخ 

للتدريب الصناعي.
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تلبية احتياجات التنمية
العاملة  ال��ق��وى  وتنمية  توفير  وب��ه��دف 
ال��ق��ص��ور بها  ال��وط��ن��ي��ة مب��ا يكفل م��واج��ه��ة 
املرسوم  ص��در  التنمية،  احتياجات  ولتلبية 
الهيئة  ب��إن��ش��اء   63/1982 رق���م  األم���ي���ري 
التي  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
التعليم  ق��ط��اع��ي  ج��ن��اح��ي��ه��ا  حت���ت  ض��م��ت 
التطبيقي وقطاع التدريب حتت إشراف وزير 

التربية.
بتطوير  الهيئة  قامت   1986 ع��ام  وف��ي 
كليات  ثماني  لتصبح  الفني  التعليم  معاهد 
منفصلة للبنني والبنات تتبع قطاع التعليم 
التربية  كليات  وتضم  والبحوث،  التطبيقي 
والعلوم  ال��ت��ج��اري��ة  وال���دراس���ات  األس��اس��ي��ة، 
الصحية والدراسات التكنولوجية، أما مراكز 
التدريب فقد أصبحت تابعة لقطاع التدريب، 
لرفع  التطويرية  الهيئة  ومتاشيًا مع سياسة 
مسماها  تعديل  مت  بها  امل��خ��رج��ات  مستوى 
االتصاالت  معهد  ت��ض��م  »م��ع��اه��د«  لتصبح 
تدريب  وم��ع��ه��د  وال��ب��ن��ات،  للبنني  وامل���اح���ة 
التدريب  وم��رك��ز  ل��ل��ب��ن��ني،  وامل����اء  ال��ك��ه��رب��اء 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  للبنني،  بالشويخ  الصناعي 
الدورات التدريبية اخلاصة، ثم أضيف إليها 
التدريب  ومعهد  ال��ت��م��ري��ض،  معهد  الح��ق��ا 
التعليم  وم��دارس  السالم  بصباح  الصناعي 

املوازي للبنني.
وتلبية الحتياجات سوق العمل في مجال 
التشييد والبناء، مت استحداث معهد التدريب 
اإلنشائي الذي مت القبول به اعتبارًا من العام 
الدراسي، 2000/2001 وذلك حلملة شهادة 
ال��ن��ج��اح ف��ي ال��ص��ف ال��راب��ع امل��ت��وس��ط كحد 

أدنى.

األهداف املنشودة
وتهدف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب إلى توفير القوى العاملة الوطنية 
الفنية واملهنية لتلبية احتياجات التنمية في 
الباد في املجاالت املختلفة لتحقيق التقدم 

والرفعة للوطن احلبيب.
ومن أهدفها أنها جتعل الشباب الكويتي 
هم أمل الغد الذي يعتمد عليه في بناء الوطن 

العمالة  ملستويات  الوطنية  العمالة  وإيجاد 
الوسطى الفنية واملهنية التي حتتاجها الباد 
كثير  في  ال��واف��دة  للعمالة  منافسة  لتصبح 
وأن تتحمل  من مجاالت اإلنتاج واخلدمات، 
مسؤولياتها الوطنية في التقدم االقتصادي 

واالجتماعي.

»صناع  تستعرض مجلة  العدد  هذا  وفي 
للهيئة  التابعة  واملعاهد  الكليات  املستقبل« 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتسلط 
والتدريبية  التدريسية  العملية  على  الضوء 
تقدم من  التي  والبرامج  والتخصصات  فيها 

خالها:
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كلية التربية األساسية
1962م،  ع��ام  نشأتها  منذ  الكلية  م��ّرت 
تدّرجت  مختلفة،  وأسماء  متعددة  مبراحل 
عبرها من معهد بسيط للمعلمني واملعلمات، 
حتى غدت كلية أكادميية ضخمة تضم تسعة 
عشر قسمًا علميًا من مختلف التخصصات 
التي يحتاج إليها سوق العمل الكويتي، وقد 
الدراسية  الكاملة  السنة  من  نظامها  تبدل 
إلى نظام املقررات الفصلي، ومن مدة دراسة 

سنتني إلى أربع سنوات.
إلى  لتصل  الكلية  ف��ي  األق��س��ام  وتتنوع 
تسعة عشر قسمًا علميًا تطرح برامج علمية 
متعددة، ما بني علمي وأدبي وإسامي وفني 
هيئة  أعضاء  مع  وتقني  وموسيقي  ورياضي 
تدريس وهيئة تدريب مؤهلة، من ذوي اخلبرة 
واملكانة من داخل الكويت وخارجها من الدول 

العربية واألجنبية.
وتتفاعل هذه اخلبرات مبا لها من تنوع 
االستفادة  إل��ى  أدت  تكاملية  بصورة  ثقافي، 
كلية  لتتحول  ممكنة  ص���ورة  بأقصى  منها 
التربية األساسية من مجرد منشأة تعليمية 
إلى منظومة متكاملة، ومنارة ثقافية شامخة 
تؤثر في املجتمع وتتأثر مبتطلباته، وتتماشى 
التطوير  وم��ع  العصر،  منجزات  أح��دث  م��ع 

ال���دؤوب  وال��ع��م��ل  املستمر  وال��ع��ط��اء  ال��دائ��م 
م��ن أج���ل رف��ع��ة ال���وط���ن، وق���د ب��ل��غ إجمالي 
حتى  وخريجة  خريجًا   30389 اخلريجني 
طالبة،   22786 منهم   2011/2012 ع��ام 

7603 طاب.

رؤية الكلية
على  احل���رص  م��ن  الكلية  رؤي���ة  تنطلق 
حتقيق الريادة والتميز في إعداد املعلم القادر 
على النهوض بالعملية التربوية والتعليمية 

في جميع التخصصات.

رسالة الكلية
على  األس��اس��ي��ة  ال��ت��رب��ي��ة  كلية  حت���رص 
تقدمي خدمات تربوية وتعليمية متميزة، عبر 
إلعداد  ومهنيًا،  علميًا  ومؤهلة  رائ��دة  ك��وادر 
ووفق معايير عاملية خلدمة  كفاءة  معلم ذي 

سوق العمل.

أهداف الكلية
هناك العديد من األهداف التي تسعى كلية 

التربية األساسية لتحقيقها في مقدمتها:
واالختصاصيني  امل��ع��ل��م��ني  إع�����داد   -  1
العام،  التعليم  م��راح��ل  مختلف  ف��ي  للعمل 

والعملية،  العلمية  التخصصات  وفي مختلف 
واملجتمع  العمل  س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  إط���ار  ف��ي 

الكويتي.
2 - تقدمي اخلدمات االستشارية التربوية 

والعملية ملؤسسات املجتمع وأفراده.
والتعليم  ال���ت���دري���ب  ف����رص  ت��وف��ي��ر   -  3
املستمر للعاملني في مجال التعليم من أجل 

تنميتهم مهنيًا.
4 - اإلضافة إلى املعرفة العلمية في املجال 
من  الكلية  وفي مختلف تخصصات  التربوي، 

خال إجراء البحوث النظرية والتطبيقية.
والهيئات  امل��ؤس��س��ات  م���ع  ال��ت��ع��اون   -  5
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على  التربية  م��ج��االت  مختلف  ف��ي  العاملة 
املجتمع  ف��ي  التعليم  تطوير  إل��ى  ي���ؤدي  نحو 

الكويتي.
6 - تطوير البرامج واملناهج الدراسية في 
التطورات  تاحق  يجعلها  نحو  على  الكلية 

املتسارعة في مجال إعداد املعلم.
امل���ب���ذول نحو  ف��ي اجل��ه��د  7 - اإلس���ه���ام 
التعليم مهنة تخصصية لها معاييرها  جعل 

وشروط ممارستها.
8 - مراعاة االجتاهات العاملية في مجال 
بتعليم  االهتمام  خ��ال  من  اإلن��س��ان  حقوق 
ذوي االحتياجات اخلاصة وإعدادهم كمعلمني 

واختصاصيني تربويني.
وإع����داد  ال��ت��س��ج��ي��ل  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر   -  9
اجل���داول ال��دراس��ي��ة واإلرش����اد األك��ادمي��ي في 

ضوء األعداد املتزايدة من الطلبة.

األقسام العلمية:
- قسم الدراسات اإلسامية
- قسم اللغة العربية وآدابها

- قسم العلوم
- قسم الرياضيات

- قسم الدراسات االجتماعية
- قسم املناهج وطرق التدريس

- قسم األصول واإلدارة التربوية
- قسم علم النفس

- قسم علوم املكتبات واملعلومات
- قسم تكنولوجيا التعليم

- قسم التربية البدنية والرياضة
 - قسم التربية الفنية

- قسم التربية املوسيقية
- قسم االقتصاد املنزلي

- قسم التصميم الداخلي
- قسم اللغة اإلجنليزية
- قسم التربية اخلاصة

- قسم احلاسوب
- قسم الكهرباء
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كلية العلوم الصحية
أن��ش��ئ��ت ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم ال��ص��ح��ي��ة »معهد 
العام  ف��ي  سابقًا  الصحية«  للعلوم  الكويت 

الدراسي 1974/1975.
للهيئة  املستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  وت��ك��م��ن 
في  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
ال���ن���ه���وض مب��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م األك���ادمي���ي 
وذلك  الهيئة،  ومعاهد  بكليات  والتطبيقي 
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ك��ل��ي��ات  ب��ع��ض  ب��ت��ح��وي��ل 
العلمية  الثورة  ملواكبة  تطبيقية  كليات  إل��ى 

والتكنولوجية واملعلوماتية العاملية.
وت��ع��ت��ب��ر ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ال��ص��ح��ي��ة أحد 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  للهيئة  امل��ه��م��ة  ال��ش��راي��ني 
التطبيقي والتدريب، والتي تسهم بقدر كبير 
في خدمة وتنمية املجتمع، وحرصًا من الكلية 
والتفاعل  باملجتمع،  الوثيق  االرت��ب��اط  على 
باملستوى  النهوض  على  الكلية  عمدت  معه 
بها  واالرت��ق��اء  العلمية  لألقسام  األك��ادمي��ي 
وجعل ذلك هدفًا أساسيًا ورئيسيًا من أهداف 

كلية العلوم الصحية.

ف��ي احملتوى  امل��ن��ش��ود  ال��ت��ط��وي��ر  أن  ك��م��ا 
العلمي للمقررات الدراسية ال ميكن حتقيقه 
مبا  العلمية  البرامج  تطوير  طريق  عن  إال 
نظام  تطبيق  في  التطوير  هذا  مع  يتماشى 
ال��ب��ك��ال��وري��وس امل��س��ت��ح��دث، وت��ط��وي��ر نظام 
وفنية  علمية  ك��وادر  سيوفر  احلالي  الدبلوم 
احتياجات  لسد  ومائمة  ومتميزة  مؤهلة 
سوق العمل في جميع املجاالت التخصصية 
ليصبح مواكبًا للتطورات املستمرة في العلوم 

والتكنولوجيا.

املتسارعة  املستجدات  م��واك��ب��ة  وحت��ت��اج 
ف���ي ال��ت��ق��دم امل��ع��رف��ي وال��ت��ق��ن��ي إل���ى إع���داد 
استيعاب  ع��ل��ى  ق����ادرة  وف��ن��ي��ة  علمية  ك����وادر 
التكنولوجية  واملستحدثات  املتغيرات  ه��ذه 
وتطويرها وتطويعها خلدمة املجتمع، آخذة 
ف��ي االع��ت��ب��ار ك��ل ج��دي��د ي��ب��رز على الساحة 
الدولية من مستحدثات علمية وتكنولوجية.
الدائمة  ال���رغ���ب���ة  ت��ن��م��ي��ة  ف����إن  ك���ذل���ك 
دراساتهم  استكمال  ف��ي  الكلية  طلبة  ل��دى 

والتأهيل  العليا  الشهادات  على  واحل��ص��ول 
يتطلب  ه��دف��ًا  تعتبر  للخريجني  ال��ت��ق��ن��ي 
والتطبيقات  األكادميية  الدراسة  التوسع في 
العملية واملعملية، وهذا لن يتاح إال من خال 
من  وامل���ط���ورة  املستحدثة  ال��ب��رام��ج  تطبيق 
بكالوريوس ودبلوم لتواكب طموحات التأهيل 

العلمي والتقني للخريجني.
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الرسالة
على  العمل  في  تكمن  الكلية  رسالة  إن 
يحتذى  تخصصيًا  علميًا  من��وذج��ًا  جعلها 
والدولي،  واإلقليمي  املستوى احمللي  به على 
الكلية  بني  العلمي  الترابط  تعزيز  وكذلك 
والكويتية  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��اظ��رة  وال��ك��ل��ي��ات 
الباحثني  وتشجيع  والتطبيقية،  اجلامعية 
العلمية  أب��ح��اث��ه��م  إلمت����ام  وامل��ت��خ��ص��ص��ني 
ال��ب��ح��ث العلمي  إث����راء  وت��ط��وي��ره��ا، وأي���ض���ًا 
البحث  قاعدة  وتوسيع  تطوير  في  واملشاركة 
والكليات  الكويت  جامعة  كليات  مع  العلمي 
مجلس  دول  وجامعات  األخ��رى  التطبيقية 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وت��س��خ��ي��ره ف���ي خدمة 

التنمية والنهوض باملجتمع.
كما تعمل الكلية على استكشاف وتنمية 
والباحثني  الدارسني  لدى  اإلبداعية  امللكات 
اآلراء  وتبادل  وصقلها  تنميتها  على  والعمل 
املؤسسات  ف��ي  األك��ادمي��ي��ني  م��ع  واخل���ب���رات 
واإلقليمية  احمل��ل��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  التعليمية 
بالعملية  ال��ن��ه��وض  آل��ي��ات  ح���ول  وال��دول��ي��ة 
الشاملة  اجلودة  ضمان  وحتقيق  التعليمية، 
الهيئة  املهنية ألسرة  التنمية  فيها، وحتقيق 
بني  ال��ع��اق��ة  وت��وط��ي��د  بالكلية،  التدريسية 
من  التدريسية  والهيئة  والطالبات  الطاب 

خال البرامج الثقافية املتنوعة. 

الرؤية
وت��ت��م��ث��ل رؤي����ة ال��ك��ل��ي��ة ب��ال��ع��م��ل على 
املكانة  م���ن ح��ي��ث  ال��ن��ه��وض مب��س��ت��واه��ا 
وزي���ادة  وال��ع��امل��ي��ة،  واإلقليمية  العلمية، 
التخصصية  االس���ت���ي���ع���اب���ي���ة  ال�����ق�����درة 
العلمية  امل��س��ت��ح��دث��ات  م���ع  وال��ت��ع��اي��ش 
وقد  واملتسارعة،  احلديثة  والتكنولوجية 
سبيل  في  واسعة  خطوات  الكلية  خطت 
برامجها  ع��رض  ذل��ك عن طريق  حتقيق 
واستحداث  العلمية  األق��س��ام  لتطوير 

برامج تخصصية جديدة.

األقسام العلمية:

1 - العلوم الصيدالنية 

2 - العلوم البيئية 

3 - العلوم الطبية التطبيقية/طوارئ طبية

4 - السجات الطبية 

5 - علوم األغذية والتغذية 

6 - تكنولوجيا املختبرات الطبية 

7 - قسم صحة الفم واألسنان

8 - العلوم الطبيعية / مساند

9 - وحدة اللغة اإلجنليزية
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كلية الدراسات التجارية
في  التجاري  املعهد  افتتاح  ق��رار  ص��در 
هذا  ك��ان  وق��د   ،75/1976 ال��دراس��ي  العام 
من  العمل  س��وق  احتياجات  ول��ي��د  ال��ق��رار 
العمالة الوسطى في املجالني املالي واإلداري 
في قطاع احلكومة والشركات واملؤسسات في 

القطاعني املشترك واألهلي.
1986/1987 مت  الدراسي  العام   وفي 
تبديل االسم إلى كلية الدراسات التجارية، 
ومدة الدراسة عامني تدريبيني مينح بعدها 

اخلريج درجة الدبلوم في التخصص.
وت���ه���دف ال��ك��ل��ي��ة إل����ى إع�����داد ال���ك���وادر 
الوطنية الازمة للعمل في املجاالت املالية 
احلكومي  القطاع  في  والتجارية  واإلداري��ة 

وامل��ش��ت��رك واأله��ل��ي، وذل���ك دع��م��ًا خلطط 
التنمية وتأهيل هذه الكوادر علميًا وعمليًا 
وسلوكيًا للممارسة الفعلية في التخصصات 

والتعرف  املجاالت  لتلك  الازمة  التجارية 
خريجي  من  العمل  سوق  احتياجات  على 
العميق  االرت��ب��اط  ثمرة  باعتبارها  الكلية 

بني خطط التعليم وخطط التنمية.

األقسام العلمية في الكلية
1 - احلاسب اآللي

2 - احملاسبة
3 - مركز اللغات

4 - التأمني والبنوك
5 - اإلدارة

6 - االقتصاد
7 - اإلحصاء

8 - التدريب املكتبي واالختزال
9 - القانون
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كلية الدراسات التكنولوجية
مؤسسة  أول  ه���ي  ال��ص��ن��اع��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة 
مناهج  وت���ق���دمي  بتصميم  ت��ق��وم  تعليمية 
بدأت  التكنولوجي.  باملجال  تتعلق  دراس��ي��ة 
على   1954-1955 ال����دراس����ي  ال���ع���ام  ف���ي 
الفترة  وف����ي  ال���ث���ان���وي���ة.  امل��رح��ل��ة  م��س��ت��وى 
1977-1976، مت إنهاء برنامج الدراسة في 
معهد  إلى  عنوانها  وتغير  الصناعية  الكلية 
 ،)1976( التطبيقية  للتكنولوجيا  الكويت 
كلية   ،)1983( للتكنولوجيا  الكويت  معهد 
الدراسات التكنولوجية )1986(، والتي قبلت 
خريجي الثانوية أو ما في حكمها، وكانت مدة 
برنامج الدراسة خمسة فصول دراسية بعدها 
يحصل اخلريج على دبلوم في تخصصه، وفي 
عام 1987-1986، مت تغيير اسم املعهد مرة 
الدراسات  التسمية احلالية، كلية  إلى  أخرى 
هذه  ش��ه��دت  وق���د   .)CTS( ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
املؤسسة، في أشكالها املبكرة واحلالية، عمليات 
الباد  ل��س��ي��اس��ة  نتيجة  م��س��ت��م��رة  إمن��ائ��ي��ة 
مستكملة.  تكنولوجيات  اعتماد  في  املتمثلة 
البرامج واخلطط  التطور في  أدرج هذا  وقد 

واملناهج الدراسية ونظم التعليم واإلنشاءات 
واملختبرات وورش العمل، وذلك ملواكبة أحدث 
ومن  العمل.  سوق  في  املستخدمة  التقنيات 
ث���م، ف���إن ال��ك��ل��ي��ة ه��ي امل��ؤس��س��ة األق����رب إلى 
لتلبية  واألس��رع  التنمية  خطط  احتياجات 
وفي  العمل.  لسوق  املتصاعدة  االحتياجات 
مهمتها  الكلية  وضعت  اخللفية،  هذه  ضوء 
أداء  في  اجل��ودة  ضمان  التالي:  النحو  على 
في  احملتملة  ملناصبهم  وتأهيلهم  خريجيها 

مكونات  جميع  في  التميز  مع  العمل  س��وق 
برامجها.

األقسام العلمية 

- Department of Electronic 
and Computer Engineering 
Technology.
- Department of Petroleum 
Engineering Technology.
- Department of Manufacturing 
Engineering Technology.
- Department of Chemical 
Engineering Technology.
- Department of Civil 
Engineering Technology.
- Department of Electrical 
Engineering Technology.
- Department of Automotive and 
Marine Engineering Technology
D- epartment of Mechanical 
Power and Refrigeration 
Technology.
- Department of Laboratory 
Technology.
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كلية التمريض
حترص دولة الكويت على توفير اخلدمات 
الصحية للجميع، كما حترص على تيسيرها 
لهم وفقًا ألرفع املستويات املعروفة، مع العمل 
ت��ط��وي��ره��ا والتوسع  ال��دائ��م وامل��س��ت��م��ر ع��ل��ى 
في  اخلدمات  هذه  بأهمية  منها  إميانًا  فيها 
بها  وال��وص��ول  والتنمية  اإلن��ت��اج  حركة  دف��ع 
الهدف  ه��ذا  ولتحقيق  امل��رج��ّوة،  الغاية  إل��ى 
التطبيقي  للتعليم  العاملة  الهيئة  حرصت 
القوى  لتوفير  التمريض  كلية  إن��ش��اء  على 
العاملة الوطنية في مجال اخلدمات الطبية 

والصحية املساعدة.
كلية من  التمريض خامس  كلية  وتعتبر 
التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  كليات 
 2002 نوفمبر  ف��ي  أنشئت  وق��د  وال��ت��دري��ب، 
بهدف إع��داد ك��وادر وطنية مؤهلة في مجال 

وقادرة  كفاءة عالية  ذات  التمريضية  الرعاية 

املستمرة  والتحديات  التغيرات  مواكبة  على 

واخلدمات  التمريض  مهنة  على  تطرأ  التي 

الصحية في الكويت، وهي عبارة عن برنامج 

ال��دراس��ة فيه  وم���دة  ال��ع��ام  التمريض  دب��ل��وم 
بكالوريوس  وب��رن��ام��ج  ون��ص��ف  سنتني  ت��ك��ون 
4 سنوات،  ف��ي��ه  ال���دراس���ة  ال��ت��م��ري��ض وم���دة 
التكميلي  التمريض  بكالوريوس  وب��رن��ام��ج 
ونصف،  ت��ك��ون سنتني  ف��ي��ه  ال���دراس���ة  وم���دة 
املدرسي  ال��ت��م��ري��ض  ب��ك��ال��وري��وس  وب��رن��ام��ج 
تخصصي  دبلوم  وبرنامج  سنوات،   4 ومدته 
في متريض العناية احلرجة ومدته سنة بعد 

البكالوريوس.
التكميلي  البكالوريوس  برنامج  ويعتبر   
من برامج التجسير، ويتيح خلريجي برنامج 
على  للحصول  دراستهم  استكمال  الدبلوم 
مؤهل البكالوريوس وجميع البرامج مفتوحة 

للذكور واإلناث.

الرسالة  
عالية  ج��ودة  ذي  متريضي  تعليم  توفير 
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إع��داد ممرضني  وفق معايير معتمدة بهدف 
مهنيني قادرين على تقدمي عناية متريضية 
متميزة بإبداع تتأقلم مع حتديات ومتطلبات 

املجتمع ومتغيرات نظام الرعاية الصحية.

الرؤية 
مؤسسة  ال���ت���م���ري���ض  ك��ل��ي��ة  ت���ك���ون  أن 
رائ����دة ذات مت��ّي��ز م��ل��ح��وظ على  مت��ري��ض��ي��ة 
وعامليا  وإق��ل��ي��م��ي��ا  محليا  امل��س��ت��وي��ات  ك��اف��ة 
والدراسات،  البحوث  التعليم،  م��ج��االت  ف��ي 
املمارسة العملية،  وخدمة املجتمع مما يفوق 
معايير األداء املعتمدة بالتعاون مع املؤسسات 

واملهن املختلفة.

أهداف كلية التمريض
ت��ن��ب��ث��ق أه������داف ك��ل��ي��ة ال��ت��م��ري��ض من 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��ع��ام��ة  األه����داف 
لتوفير  تسعى  وال��ت��ي  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
كوادر وطنية مؤهلة قادرة على سد احتياجات 
أهداف  وتتمثل  املختلفة،  ال��دول��ة  قطاعات 

كلية التمريض باآلتي:

1 - سد النقص في القوة العاملة املؤهلة 
في مجال اخلدمات الصحية في الباد.

2 - تأهيل كوادر فنية وطنية في مجال 
كفاءة  ذات  التمريضية  الصحية  ال��رع��اي��ة 

عالية قادرة على مواكبة التغيرات والتحديات 
التمريض  مهنة  على  تطرأ  التي  املستمرة 

واخلدمات الصحية في دولة الكويت.

األقسام العلمية بالكلية
1 -  قسم دبلوم التمريض

2 - قسم بكالوريوس التمريض
3 - قسم البرامج التخصصية والدراسات 

العليا
4 - قسم العلوم الطبية احليوية

5 - وحدة العلوم العامة
6 - وحدة اللغة اإلجنليزية
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قطاع التدريب
يسهم قطاع التدريب في حتقيق الهدف 
من إنشاء الهيئة، كما ورد في قانون إنشائها 
القوى  توفير  وه��و  1982م،  لسنة   63 رق��م 
العاملة الوطنية مبا يكفل مواجهة القصور 
وتلبية  الوطنية  الفنية  العاملة  القوى  في 

احتياجات التنمية في الباد.
معاهد  ثمانية  ال��ت��دري��ب  ق��ط��اع  ويتبع   

هي:
واملاحة«  لاتصاالت  العالي  املعهد   -  1

بنني / بنات«.
2 - املعهد العالي للطاقة »بنني«.

اإلداري���ة  للخدمات  ال��ع��ال��ي  املعهد   -  3
»بنني / بنات«.

صباح   - الصناعي  التدريب  معهد   -  4
السالم »بنني«.

5 - معهد التدريب الصناعي - الشويخ 
»بنني«.

6 - معهد التدريب اإلنشائي »بنني«.
7 - معهد التدريب املهني »بنني«.

8 - معهد التمريض »بنني / بنات«.

1 - املعهد العالي لالتصاالت واملالحة 
»بنني، بنات«:

إن مجالي االتصاالت السلكية والاسلكية 
للتنمية  حيويان  والبحرية  اجلوية  واملاحة 
لتوفير  رغبة  هناك  كانت  ولهذا  الصناعية، 
ال��ت��ي حتتاجها  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال���ك���وادر 
املختلفة  الدولة  ومؤسسات  وهيئات  وزارات 
التي تدخل أعمال االتصاالت واملاحة ضمن 

نطاق أنشطتها.
االتصاالت  م��ع��ه��د  ال���دول���ة  أن��ش��أت  ل���ذا 
معهد  ثم  1966م،  عام  والاسلكية  السلكية 
الذي  1968م،  ع��ام  امل��دن��ي  الطيران  ت��دري��ب 
املاحة اجلوية، وفي  سمي فيما بعد مبعهد 
م��ع��ًا في  امل��ع��ه��دي��ن  1986م مت دم���ج  ي��ون��ي��و 
مركز االتصاالت واملاحة اجلوية، وفي يوليو 
معهد  ليصبح  املركز  اسم  تغيير  مت  1993م 
الهيكل  تطبيق  وم���ع  وامل���اح���ة،  االت���ص���االت 
العالي  املعهد  اسمه  أصبح  للهيئة  اجلديد 

لاتصاالت واملاحة.
ويعمل املعهد من خال نظام إدارة جودة 
موثق يصف رسالة املعهد وأهدافه، واألعمال 
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واأله���داف،  الرسالة  ه��ذه  لتحقيق  املوجهة 
بتخطيط  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  ال���ت���زام  وك���ذل���ك 
وفق  النظام  ه��ذا  وتطوير  ومتابعة  وتنفيذ 
إطار عمل يتطابق مع مواصفات ومتطلبات 

.ISO 9001 - 2008 نظام اجلودة
واملاحة  ل��ات��ص��االت  ال��ع��ال��ي  املعهد  إن 
هو أول مؤسسة تعليمية في الشرق األوسط 
حتصل على ش��ه��ادة اجل���ودة ف��ي ع��ام 1997 
ومن   ISO  9001  -  1994 نظام  م��ن  ب���دءًا 
 ISO 9001 - 2008 ثم االنتقال إلى نظام

والذي حصل عليه املعهد في عام 2010م.

األقسام العلمية في املعهد:
1 - قسم التراسل.
2 -  قسم املاحة.

3 - قسم السنتراالت.
4 - قسم الكمبيوتر.

مجاالت عمل اخلريجني:
ي��ع��م��ل خ��ري��ج��و وخ��ري��ج��ات امل��ع��ه��د في 
وذلك  ال��دول��ة،  وم��ؤس��س��ات  وزارات  مختلف 
املتدرب  فيه  تخّرج  ال��ذي  التخصص  حسب 
اإلعام،  املواصات،  وزارات:  مثل  املتدربة  أو 

النفط،  وشركات  الصحة  الداخلية،  الدفاع، 
االتصاالت، والكمبيوتر وغيرها.

الدرجة العلمية للخريج:
مينح اخلريج درجة الدبلوم.
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بنني   - للطاقة  العالي  املعهد   -  2
املرافق  أحد  واملاء  الكهرباء  يعتبر مرفق 
هذا  وتطور  دول��ة،  أي  في  والرئيسية  املهمة 
املرفق يدل داللة واضحة على مستوى تقدم 
دولة  م��ن  وح��رص��ًا  ورفاهيتها،  ال��دول��ة  ه��ذه 
الكويت على تطوير هذا املرفق أنشأت العديد 
من محطات توليد الطاقة الكهربائية وحتلية 
املياه، وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 
وفقًا ألحدث ما وصلت إليه التقنيات احلديثة 

في هذا املجال.
احلديثة  املرافق  هذه  وصيانة  ولتشغيل 
وف��ق��ا ل��ألس��س ال��ع��ل��م��ي��ة احل��دي��ث��ة حترص 
الدولة على إعداد جيل من الفنيني املهرة من 
أداء هذه  الكويت يكونون قادرين على  شباب 
املهمة، ومن أجل هذه الغاية النبيلة مت إنشاء 

معهد تدريب الكهرباء واملاء.
الكهرباء،  ت���دري���ب  م��ع��ه��د  أن���ش���ئ  ف��ق��د 
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وامل���اء س��اب��ق��ا«، عام  الكهرباء  ت��دري��ب  »م��رك��ز 
1968م لتدريب جيل من الفنيني ومساعدي 
مسايرة  على  القادرين  الكويتيني،  الفنيني 
ال��ت��ق��دم ال��ت��ق��ن��ي ال��ه��ائ��ل ف��ي م��ج��ال توليد 
والتحكم  املياه،  وحتلية  الكهربائية،  الطاقة 
الكهربائية،  الطاقة  وتوزيع  نقل  شبكات  في 
وحصل املعهد على شهادة ضمان جودة األداء 
ISO، مبا يؤكد أن املعهد يعمل وفق   9001
املواصفات  هيئة  وضعتها  ع��امل��ي��ة  ض��واب��ط 

العاملية البريطانية.

 األقسام العلمية في املعهد:
أقسام  ستة  للطاقة  العالي  املعهد  يضم 

علمية وهي: 
1 - قسم القوى امليكانيكية.

2 - قسم املصادر املائية.
3 - قسم القوى الكهربائية.

4 - قسم الشبكات الكهربائية.
5 - قسم العمليات الكيميائية.

6 - قسم املواد العامة.
مجاالت عمل اخلريجني:

الكهرباء  وزارة  في  املعهد  خريجو  يعني 

واملاء في مواقع العمل املختلفة مثل:
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ت��ول��ي��د  م��ح��ط��ات   -

وحتلية املياه وتشمل:
الدوحة  اجلنوبية، محطة  ال��زور  محطة 
محطة  الغربية،  ال��دوح��ة  محطة  الشرقية، 

الشعيبة اجلنوبية، محطة الصبية.
- شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، 

وتشمل:
والثانوية  الرئيسية  التحويل  محطات 
والفرعية، خطوط النقل الهوائية، الكيبات 

األرضية، شبكة إنارة الشوارع، مراكز التحكم، 
مراكز طوارئ الكهرباء.

- شبكات نقل وتوزيع املياه وتشمل:

محطات الضخ، مراكز طوارئ املياه.

- الورش املركزية.

الدرجة العلمية للخريج:
مينح اخلريج درجة الدبلوم.
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الــعــالــي  املـــعـــهـــد   -  3
لــــلــــخــــدمــــات اإلداريـــــــــــة 

»بنني/ بنات«
امل���ع���ه���د  ت����أس����ي����س  مت 
اإلداري���ة  للخدمات  ال��ع��ال��ي 
واإلدارة  السكرتارية  »معهد 
مبوجب  س���اب���ق���ًا«  امل��ك��ت��ب��ي��ة 
الهيئة  إدارة  مجلس  ق���رار 
التطبيقي  للتعليم  العامة 
والتدريب رقم 1732/2001 
   ، 2م 0 0 1 / 9 / 9 يخ ر بتا

واملعهد يتبع قطاع التدريب بالهيئة، ويهدف 
إل���ى امل��س��اه��م��ة ف��ي حت��ق��ي��ق أه����داف خطط 
الازمة  العمالة  بتوفير  الشاملة  التنمية 
القادرة على الوفاء بدورها في حتقيق التوازن 
في بناء شخصية املتدرب واحلفاظ على قيم 

املجتمع ومقوماته األساسية.

األقسام التدريبية باملعهد:
1 -  قسم السكرتارية واإلدارة املكتبية.

2 - قسم املواد العامة.
3 - قسم احلاسب اآللي.

4 - قسم اللغة اإلجنليزية.

مجاالت عمل اخلريجني:
ب��ت��وف��ي��ر عمالة  امل��ع��ه��د  ي��ق��وم 
املناهج  أح���دث  على  م��درب��ة  فنية 
كليًا  اعتمادًا  معتمدة  التدريبية 
على احلاسب اآللي واستخداماته، 
احلكومي  ل���ل���ق���ط���اع���ني  وذل�������ك 

واخلاص.
باالستفادة  املعهد  يقوم  كما 
الوظيفية  امل��ؤه��ات  ب��رن��ام��ج  م��ن 
املناهج  ف��ي   »N.V.Q.« املهنية 
التدريب  وأساليب  التقييم  وطرق 
مؤهلني  مدربني  طريق  عن  وذل��ك  املختلفة 
كمقيمني Assessors معتمدين من الهيئة 

ومن مؤسسات تدريبية بريطانية.

الدرجة العلمية للخريج:
مينح اخلريج درجة الدبلوم
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السالم« الصناعي»صباح  املعهد   -  4
في   1992 سنة  الصناعي  املعهد  افتتح 
ضاحية صباح السالم بالتعاون مع املؤسسة 
إعداد  GIZ، بهدف  الفني  للتعاون  األملانية 
الباد  حاجة  لسد  فنيًا  وتأهيلهم  املتدربني 
القوى  تنمية  ف��ي  واملساهمة  الفنيني،  م��ن 

البشرية في مختلف القطاعات الصناعية.
إليه  وص��ل  ما  بأحدث  املعهد  ُجهز  وق��د 
العلم من معدات وأجهزة تدريب، ويعتبر من 
أحدث املعاهد الفنية في الشرق األوسط، من 
وطرق  التدريبي،  واحملتوى  البرنامج،  حيث 
التدريب  على  وي��ق��وم  احل��دي��ث��ة،  ال��ت��دري��س 
لذلك  امل��ؤه��ل  الكويتي  ال��ش��ب��اب  م��ن  ُنخبة 
علميًا، يساعدهم مجموعة من االستشاريني 

األملان في مختلف التخصصات.
األقسام التدريبية باملعهد:

1 - قسم الكهرباء.
2 - قسم اإللكترونيات.

3 - قسم اإلنشاءات.
4 - قسم ميكانيكا املعادن.

5 - قسم السيارات.
6 - قسم املواد العامة

مجاالت عمل اخلريجني:

املختلفة  ال��دول��ة  وزارات  ف��ي  العمل 
وخاصة:

1 -  وزارة الدفاع / جميع التخصصات 
املوجودة في املعهد.

ال���داخ���ل���ي���ة/ج���م���ي���ع  وزارة   -  2
التخصصات.

3 - وزارة اإلعام / جنارة وديكور.
ال���وط���ن���ي/ج���م���ي���ع  احل��������رس   -  4

التخصصات.
5 - اإلدارة العامة لإلطفاء / تخصص 

سيارات بجميع شعبه.
6 - شركات النفط املختلفة.

واملاء/تخصص  الكهرباء  وزارة   -  7
كهرباء.

8 - شركات مقاوالت خارجية.

9 - وزارة األشغال/جميع التخصصات.

10 - العمل اخلاص.

الدرجة العلمية للخريج:
ثانوية  س���ن���وات:   4 ال���دراس���ي���ة  امل����دة   -

صناعية.
ثالث  فني  س��ن��وات:   3 الدراسية  امل��دة   -

»مساعد فني«.
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»الشويخ« الصناعي  املعهد   -  5
املهني في عام  التدريب  إنشاء مركز   مت 
1968م، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، 
الشؤون  وزارة  ال��وق��ت  ذل���ك  ف��ي  يتبع  وك���ان 
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل م��ن اجل��ه��ة اإلداري����ة 
واملالية، ثم انتقل املركز إلى مقره احلالي في 
الشويخ، وأصبح اسمه عندئذ »مركز الشويخ 

للتدريب الصناعي«.
الشويخ  مركز  أصبح  1982م  ع��ام  وف��ي 
العامة  للهيئة  ت��اب��ع��ًا  ال��ص��ن��اع��ي  ل��ل��ت��دري��ب 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وفي عام 1993م أصبح اسم املركز »معهد 
املعهد  إل���ى  تغير  ث��م  ال��ص��ن��اع��ي«،  ال��ت��دري��ب 
الصناعي، وفي عام 2000م مت تغيير الهيكل 

التنظيمي للمعهد حيث أصبح يحوي أربعة 
تخصصًا  عشر  ثاثة  تضم  تدريبية  أق��س��ام 

عامًا.
الهيئة  توليه  ال��ذي  ال��دور  من  وانطاقا 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في نشر 
العلم واملعرفة والتقنية احلديثة فقد افتتح 
التكنولوجي،  املجمع  ب��أرض  اجلديد  املعهد 

ومت جتهيزه بكل ما هو جديد.

األقسام التدريبية باملعهد:
1 - قسم اللحام.

2 - قسم القوى الكهربائية.
3 - قسم هندسة السيارات.

4 - قسم النجارة والديكور.
5 - قسم اخلراطة وأنظمة التشغيل.
6 - قسم االتصاالت والتحكم اآللي.

7 - قسم اإلنتاج وتشكيل املعادن.

مجاالت عمل اخلريجني:
ي��س��ت��ط��ي��ع اخل���ري���ج ال��ع��م��ل ف���ي مجال 
والقطاع  اخل����اص  ال��ق��ط��اع  ف���ي  ت��خ��ص��ص��ه 

احلكومي.
الدرجة العلمية للخريج:

ثانوية  س���ن���وات:   4 ال���دراس���ي���ة  امل����دة   -
صناعية.

3 س��ن��وات: فني ثالث  ال��دراس��ي��ة  امل��دة   -
»مساعد فني«.
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اإلنشائي املعهد    -  6

ي��ع��ّد م��ع��ه��د ال���ت���دري���ب اإلن���ش���ائ���ي أحد 

الهيئة  في  التدريب  لقطاع  التابعة  املعاهد 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تأسس 

العمل  سوق  احتياجات  لتلبية  2000م  عام 

اإلنشائي من القوى العاملة الوطنية القادرة 

وفق  األداء  م��س��ت��وي��ات  أع��ل��ى  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 

املقاييس العاملية.

وت��أس��س امل��ع��ه��د ب��ال��ت��ع��اون م��ع املؤسسة 

من  ويعتبر   GIZ الفني  للتعاون  األمل��ان��ي��ة 

أحدث املعاهد الفنية في الشرق األوسط من 

وطرق  التدريبي،  واحملتوى  البرنامج،  حيث 

التدريب، واملعدات واألجهزة التدريبية. 

ويقوم على العملية التدريبية في املعهد 

علميًا  املؤهلة  الكويتية  الكفاءات  من  نخبة 

االستشاريني  م��ن  مجموعة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

األملان ذوي التخصصات الفنية الدقيقة

األقسام التدريبية باملعهد:

1 - قسم التشطيبات املعمارية.

2 -  قسم الهندسة املدنية.

3 - قسم إنشاء املباني.

4 - قسم األعمال امليكانيكية.

5 - قسم املواد العامة.

مجاالت عمل اخلريجني:

ي��ع��م��ل خ��ري��ج��و امل��ع��ه��د اإلن���ش���ائ���ي في 

القطاعني العام واخلاص.

وي��ش��م��ل ال��ع��م��ل ف���ي ال��ق��ط��اع اخل���اص 

مجالني:

الهندسية،  واملكاتب  امل��ق��اوالت  شركات   -

باإلضافة إلى الشركات األخرى والتي لديها 

التشييد  م��ج��ال  ف��ي  فنيني  حت��ت��اج  أع��م��ال 

والبناء.

-  العمل احلر للخريج لتأسيس مشروعه 

املشروعات  ش��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل����اص 

الصغيرة، محفظة متويل النشاط احلرفي، أو 

االنضمام إلى حاضنات األعمال التي ترعاها 

والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 

على  اخلريج  ملساعدة  املؤسسات  من  وغيرها 

بدء مشروعه اخلاص.

العام  ال��ق��ط��اع  ف��ي  العمل  يشمل  بينما 

جميع الوزارات واملؤسسات احلكومية.

الدرجة العلمية للخريج:

مينح اخلريج درجة الدبلوم.
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املهني التدريب  معهد    -  7
التعليم  ب��أه��م��ي��ة  ال���دول���ة  م���ن  إمي���ان���ا 
ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي، ورغ��ب��ة ف��ي إع����داد الكوادر 
الوطنية العاملة التي حتتاجها في مختلف 
القطاعات الصناعية العامة واخلاصة أنشأت 
الدولة معهد التدريب املهني ليحقق أهداف 
البشرية  القوى  إعداد  في  وليسهم  التدريب، 
املؤهلة للوفاء بحاجة التنمية من كوادر فنية 
متخصصة ذات مهارات وقدرات تقنية وعلمية 

لالتحاق مبجاالت العمل التي تعتمد على 
طاقات الشباب املتعلم ملواكبة التطور والتقدم 

في املجاالت الفنية املتعددة.

األقسام التدريبية باملعهد:
1 - قسم ميكانيكا السيارات.

2 - قسم الكهرباء.
3 - قسم ميكانيكا اإلنتاج.

4 - قسم العمارة.

5 - قسم املواد العامة.

مجاالت عمل اخلريجني:
 - الوزارات.

والهيئات  وال����ش����رك����ات  امل���ؤس���س���ات   -  
احلكومية.

 - القطاع اخلاص.

الدرجة العلمية للخريج:
مينح اخلريج درجة التأهيل مهني.
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التمريض معهد   -  8
27 أكتوبر  افتتح معهد التمريض في 
الوزراء  مجلس  لقرار  طبقًا  1962م،  ع��ام 
1962/2/16م  ب��ت��اري��خ   )46/62( رق���م 
حت���ت م��س��م��ى« ك��ل��ي��ة ال���ت���م���ري���ض»، وك���ان 
وفنيًا،  إداري����ًا  العامة  الصحة  وزارة  يتبع 
وقد  ت��رب��وي��ًا،  التربية  وزارة  إش���راف  وحت��ت 
ت��غ��ي��ر امل��س��م��ى إل���ى م��ع��ه��د ال��ت��م��ري��ض في 
الهيئة  إلى  تبعيته  نقلت  ثم  1969م،  عام 
عام  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
العام  وفي  التدريب،  قطاع  ليتبع  1988م 
للطلبة  دفعة  أول  قبول  مت  92/1993م 
العالي  التعليم  وزي���ر  اعتمد  ث��م  ال��ذك��ور، 
بشهادة  ال��ع��ام  التمريض  ش��ه��ادة  م��ع��ادل��ة 
بتاريخ   96/60 العامة بقرار رقم  الثانوية 

1996/10/22م.
ومعهد التمريض أول مؤسسة تعليمية 
ل���دراس���ة ال��ت��م��ري��ض ف��ي ال��ك��وي��ت، ويقبل 
الدراسة  شهادة  على  احلاصات  الطالبات 
امل��ت��وس��ط��ة، وم���دة ال���دراس���ة ث���اث سنوات 

للحصول على شهادة التمريض العام.

البرامج التدريبية املتاحة:
ب��رن��ام��ج ال��ت��م��ري��ض ال���ع���ام: وم��دت��ه 3 
وتدريب  دراس��ي��ة  6 فصول  ب��واق��ع  س��ن��وات، 
تدّرس  واح���د،  شهر  مدته  صيفي  ميداني 
تخصصية،  متريضية  علوم  م��ق��ررات  فيها 
وعلوم صحية مساندة، وعلوم ثقافية عامة 

لغة التعليم اللغة العربية واالجنليزية.
النظري  اجلانب  على  ال��دراس��ة  وتركز 
امليداني،  وال��ت��دري��ب  واملختبري،  والعلمي 
الكتساب الطالب األسس العلمية واملهارات 
يطبقها  أن  الطالب  من  املرجوة  والقدرات 

باتقان.

األقسام العلمية:
1 - قسم العلوم التمريضية.

2 - قسم املواد العامة.

مجاالت عمل اخلريجني:
 مينح املعهد شهادة الثانوية التمريضية 

والتي  ال��ع��ام��ة،  الثانوية  لشهادة  امل��ع��ادل��ة 
تؤهل اخلريجني للتالي:

 - يعني اخلريج على الدرجة السادسة 
ويحصل  العامة،  الوظائف  مجموعة  من 
على ع���اوات ال��ك��ادر ال��ع��ام ب��اإلض��اف��ة إلى 
الذي  املكان  حسب  التشجيعية  ال��ع��اوات 

يعمل به.
 - التخصص في أحد فروع التمريض 

»فني متخصص«.
 - تكملة الدراسة اجلامعية والدراسات 

العليا في مجال التمريض.
التعليمية  ب����ال����دورات  االل���ت���ح���اق   -

املختلفة.

واسعة  التمريضي  ال��ع��م��ل  وم��ج��االت 
وم���ت���ع���ددة، ومي��ك��ن ل��ل��خ��ري��ج ال��ع��م��ل في 
الدولة  ف��ي  الصحية  امل��ؤس��س��ات  مختلف 
التربية،  وزارة  الصحة،  وزارة  تشمل  والتي 
ومستشفى  الوطني،  احلرس  الدفاع،  وزارة 
ال��ك��وي��ت، وم��ن��ش��آت القطاع  ن��ف��ط  ش��رك��ة 
اخلاص، حيث يبدأ اخلريج حياته العملية 
ث��م ي��ت��درج ف��ي ال��س��ل��م ال��وظ��ي��ف��ي بإكمال 

تعليمه طبقًا لسنني اخلبرة.
الدرجة العلمية للخريج:

مي����ن����ح اخل������ري������ج ش������ه������ادة ث���ان���وي���ة 
التمريض.
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قياديو »التطبيقي« في ذكرى إنشائها:
الهيئة منارة تعليمية رائدة ومصدر 
إشعاع للعلم والمعرفة في البالد

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

لهذه  باالنتماء  واعتزازهم  فخرهم  عن  خاللها  من  عّبروا  لهم  بكلمات  الهيئة  في  املسؤولني  من  عدد  أدل��ى  املناسبة  وبهذه 
املؤسسة العريقة، مؤكدين عزمهم على املضي قدمًا في العمل على تطّور وارتقاء جميع أوجه العمل في الهيئة.
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آالف اخلريجني
 في البداية، هنأ نائب املدير العام للشؤون 
اإلدارة  احلجرف  م.حجرف  واملالية  اإلداري��ة 
العليا للهيئة وجميع منتسبيها من العاملني 
والهيئة  والتدريب  التدريس  هيئتي  وأعضاء 
والطالبات مبناسبة حلول  اإلدارية والطالب 
ذكرى إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب السادسة والثالثني.
وقال م.احلجرف: إن الهيئة قامت خالل 
سنواتها الطويلة املاضية والتي قاربت األربعة 
بتخريج  اآلن  وح��ت��ى  إن��ش��ائ��ه��ا  م��ن��ذ  ع��ق��ود 
اآلالف من الطالب والطالبات الذين أسهموا 
بجهودهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في 
بدورها  تقوم  الهيئة  وم��ازال��ت  الكويت،  دول��ة 
وتأهيل  إع���داد  ف��ي  رائ���دة  وطنية  كمؤسسة 
واملؤهلة  املدربة  الوطنية  الكوادر  من  أبنائها 

لرفد قطاعات سوق العمل املختلفة بهم.
واض���اف  م.احل��ج��رف: ف��ي ه��ذه املناسبة 
نسأل  جميعًا  قلوبنا  على  والعزيزة  الطيبة 
التي  اجل��ه��ود  جميع  يكلل  أن  ت��ع��ال��ى  ال��ل��ه 
ترفع من شأن دولة الكويت داخليًا وخارجيًا 
وطننا  خلدمة  جميعًا  يوفقنا  وأن  بالنجاح، 

احلبيب.

خطط استراتيجية
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  تقدمت  جانبها  م��ن 
الكندري  فاطمة  أ.د.  والتنمية  للتخطيط 
بخالص التهاني إلى مدير عام الهيئة  د.علي 
املضف، وإلى نواب املدير العام وأعضاء هيئتي 
العاملني  جميع  وإل��ى  وال��ت��دري��ب،  التدريس 
والطالبات  ال��ط��الب  م��ن  وأب��ن��ائ��ه��ا  بالهيئة 
انشائها  36 عامًا على  م��رور  ذك��رى  مبناسبة 
شهر  من  والعشرين  الثامن  في  حت��ّل  والتي 

ديسمبر من كل عام.
قد سّخرت  الهيئة  أن  د.الكندري  وأك��دت 
كافة إمكاناتها وجهودها منذ إنشائها وحتى 
اآلن لتحقيق الهدف األساسي الذي انشئت 
العاملة  القوى  وتنمية  توفير  وهو  أجله  من 
الوطنية مبا يكفل مواجهة القصور في القوى 
العاملة الفنية وتلبية احتياجات التنمية في 
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م.حجرف احلجرف: الهيئة  تقوم بدورها 
كمؤسسة وطنية رائدة في إعداد وتأهيل 

أبنائها من الكوادر الوطنية املدّربة

أ.د.فاطمة الكندري: الهيئة  سّخرت كافة 
لتوفير  إنشائها  منذ  وجهودها  إمكاناتها 

وتنمية القوى العاملة الوطنية

> أ.د. فاطمة الكندري> م. حجرف احلجرف



العدد الرابع -ديسمبر   2018

اخلطط  م��ن  مجموعة  تنفيذ  ع��ب��ر  ال��ب��الد 
االستراتيجية بعيدة ومتوسطة املدى ملواكبة 
التطوير العلمي واألكادميي املتسارع اقليميًا 
تتبناها  التي  بالتوجهات  مسترشدة  وعامليًا، 
خطة التنمية في الدولة، والتي تعكس رؤية 
املفدى  ال��ب��الد  أم��ي��ر  السمو  ح��ض��رة ص��اح��ب 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح - 
إلى  الكويت  ورع��اه - في حتويل  الله  حفظه 
م��رك��ز م��ال��ي وجت�����اري، وخ���اص���ة ف���ي مجال 
أساسي  وبشكل  ال��ع��ال��ي،  التعليم  س��ي��اس��ات 
التطبيقي  التعليم  يتعلق منها بسياسة  مبا 

والتدريب.
واضافت د.الكندري:  إن الهيئة وانطالقًا 
الدائم  وسعيها  املستقبل،  إلى  تطلعاتها  من 
ال��ت��ي تتناسب  ال��ب��ش��ري��ة  ال��ك��ف��اءات  إلع����داد 
تطوير  عبر  املختلفة  العمل  س��وق  وحاجات 
التعليمية  وامل��ن��اه��ج  ال��ب��رام��ج  واس��ت��ح��داث 
اإلداري  التطوير  أسلوب  واتباع  والتدريبية 
وال���ت���دري���ب، وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل امل��س��ت��م��ر على 

استطاعت  البشرية  مواردها  جميع  مستوى 
الفنية  العمالة  توفير  في  هدفها  حتقق  أن 
ال��ت��ي ب��إم��ك��ان��ه��ا أن تسهم  امل���درب���ة وامل��ؤه��ل��ة 
كما  الدولة،  في  التنمية  أه��داف  في حتقيق 
أسهمت بشكل فعال في دعم البحوث العلمية 
والتطبيقية وربطها بقضايا املجتمع الكويتي، 

واملساهمة أيضًا في تقدمي اخلدمات العامة 
والتدريبية واملعرفة لكافة أفراد املجتمع، من 
خالل مشاريعها التطويرية في كافة مجاالت 
وقطاعات ومراكز العمل بالهيئة، وقد حتقق 
بني  واملتواصلة  الكبيرة  اجلهود  نتيجة  ذلك 
قطاعات  وباقي  والتنمية  التخطيط  قطاع 
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وبفضل جهود جميع  بالهيئة  العمل  ومراكز 
وأعضاء  والعاملني  القياديني  من  منتسبيها 
هيئتي التدريس والتدريب بالكليات واملعاهد 

التابعة لها.
وأش����ارت د.ال��ك��ن��دري إل��ى ج��ه��ود الهيئة 
املتزايد  اإلق��ب��ال  لتلبية  واملستمرة  احلثيثة 
بكلياتها  االل��ت��ح��اق  على  ال��وط��ن  أب��ن��اء  م��ن 
ومعاهدها عبر التوسع في اإلنشاءات واملباني 
جديدة  أف��رع  وإقامة  والتدريبية،  التعليمية 
مناطق  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي  وامل��ع��اه��د  للكليات 
الكويت، ومراعاة التطوير والتحديث الدائم 
أحدث  ت��واك��ب  ال��ت��ي  وامل��خ��ت��ب��رات  للمعامل 

النظم املعمول بها في هذا املجال.
هذه  ف��ي  كلمتها  د.ال��ك��ن��دري  واختتمت 
في  الهيئة  أن طموح  على  بالتأكيد  املناسبة 
آملة من  له ح��دود،  والتطوير ليس  االرتقاء 
ي��دمي نعمة األم��ن واألمان  أن  الله عز وج��ل 
على وطننا الغالي حتت راية حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى - حفظه الله ورعاه 

– وسمو ولي عهده األمني - حفظه الله.

إرادة وإصرار
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه أك���د ن��ائ��ب امل���دي���ر العام 
د.جاسم  امل��س��ان��دة  االك���ادمي���ي���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
األستاد أن النجاح ال يتحقق باألمنيات فقط، 
وإمنا ب��اإلرادة واإلص��رار ومواجهة التحديات 
والسير دوم��ًا إلى األم��ام بحماس مشتعل ال 
العامة  الهيئة  متّيز  سّر  يكمن  وهنا  يخبو.. 
التطبيقي والتدريب في استمرارية  للتعليم 
عام1982،  إن��ش��اؤه��ا  مت  أن  م��ن��ذ  جن��اح��ه��ا 
شهدت  مضت  ع��ام��ًا   36 خ��الل  أن��ه  مضيفًا 
الهيئة الكثير من التحوالت واإلجنازات التي 
رسالتها  في خانة حتقيق  تصّب  دائمًا  كانت 
أه���داف ومتطلبات خطة  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي 
احلبيبة،  الكويت  لدولة  املستدامة  التنمية 
من خالل تأهيل الشباب واستغالل قدراتهم 
ومتكينهم م��ن االن��خ��راط  ف��ي س��وق العمل 

بكفاءة عالية وفاعلية مرتفعة.
و أشار د.األستاد إلى أن  الهيئة انطلقت 
ومعاهد  مب��راك��ز  ال��ن��ه��ض��وي��ة  مسيرتها  ف��ي 

تدريب وتعليم بسيطة في اإلمكانيات وأعداد 
اليوم  وانتهت  التدريسية،  وال��ك��وادر  الطالب 
وتربويًا  وت��دري��ب��ي��ًا  تعليميًا  ص��رح��ًا  ل��ت��ك��ون 
ي���ش���ار إل���ي���ه ب��ال��ب��ن��ان، ب��ع��د أن مت��ك��ن��ت من 
املواءمة بني مخرجات التعليم وسوق العمل 
سواء  البشرية  امل����وارد  تنمية  ف��ي  وس��اه��م��ت 
تلبية  سبيل  ف��ي  املقيمني  أو  امل��واط��ن��ني  م��ن 
احتياجات القطاعني احلكومي واألهلي من 
اخلريجني ذوي املؤهالت العالية في مختلف 
وضعت  الهيئة  أن  على  مؤكدًا  التخصصات، 
نصب أعينها املساهمة في صنع كويت جديدة 
2035 التنموية املستنيرة من  وحتقيق رؤية 

خالل النقلة النوعية التي تسعى إليها خالل 
التطور  على  تقوم  والتي  القادمة  السنوات 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  واإلداري  وال��ت��ق��ن��ي  العلمي 
انطالقًا من  وذل��ك  األك��ادمي��ي،  القطاع  دع��م 
السمو  السامية حلضرة صاحب  التوجيهات 
األح��م��د اجلابر  الشيخ ص��ب��اح  ال��ب��الد  أم��ي��ر 
إميان  م��ن  و  ورع�����اه،  ال��ل��ه  ال��ص��ب��اح، حفظه 
سموه بالشباب الذين هم نواة األمة والركيزة 

األساسية لهذا الوطن..

صرح شامخ
العام  املدير  نائب  هنأ  اإلط��ار،  ذات  وف��ي 
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أ.د.جاسم األنصاري: العاملون في جميع 
متّيز  ع��ل��ى  ح��ري��ص��ون  الهيئة  ق��ط��اع��ات 
العلمي  باملستوى  واالرت��ق��اء  خريجينا 

والتطبيقي واملهني
انطلقت  ال��ه��ي��ئ��ة  االس�����ت�����اد:  د.ج����اس����م 
بسيطة  وم��ع��اه��د  مب��راك��ز  مسيرتها  ف��ي 
واص��ب��ح��ت ص���رح���ًا ت��ع��ل��ي��م��ي��ًا وت��دري��ب��ي��ًا 

وتربويًا يشار إليه بالبنان

> أ.د. جاسم األنصاري> د. جاسم األستاد
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للتعليم التطبيقي والبحوث أد.جاسم محمد 
األنصاري معالي وزير التربية ووزير التعليم 
للتعليم  العامة  الهيئة  ع��ام  ومدير  العالي، 
الهيئة  منتسبي  وكافة  والتدريب،  التطبيقي 
الهيئة،  إنشاء  على  عامًا   36 م��رور  مبناسبة 
م��ت��ق��دم��ًا ب��ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل ل���ل���رواد األوائ����ل 
الذين وضعوا اللبنات األولى وبذلوا جهودهم 
الطيبة لتكون الهيئة صرحًا شامخًا وراسخًا 

تعاقبت عليها األجيال املتميزة.
للتعليم  العامة  الهيئة  أن  على  م��ؤك��دًا 
التطبيقي والتدريب تعمل جاهدة على إعداد 
جيل صاعد متميز من ذوي الكفاءات واملهارات 
الالزمة للقيادة والتحدي لتحقيق مستقبل 
أفضل لوطننا العزيز عن طريق تنمية املوارد 
واملناهج  البرامج  وتطوير  الوطنية،  البشرية 
واحملافظة  والتدريبية،  والتطبيقية  العلمية 

على املعايير العلمية والنوعية العاملية. 
العاملني في  ب��أن  أ.د.األن���ص���اري  أف���اد  و 

ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات ال��ه��ي��ئ��ة ح��ري��ص��ون على 
التمّيز خلريجينا واالرتقاء باملستوى العلمي 

والتطبيقي واملهني.
وختم كلمته مشيدًا برعاية ودعم حضرة 
الشيخ  امل��ف��دى  ال��ب��الد  أم��ي��ر  السمو  ص��اح��ب 
الله  حفظه  الصباح،  اجلابر  األحمد  صباح 

ورعاه، للهيئة خالل مسيرتها كحافز للجميع 
على  رسالتنا  أداء  في  والتمّيز  اإلب��داع  على 
السمو  صاحب  حضرة  معاهدًا  وج��ه،  أكمل 
األمير، على أن تكون الهيئة العامة للتعليم 
خلدمة  للعطاء  منارة  والتدريب  التطبيقي 

وطننا العزيز في كافة املجاالت. 

بناء األجيال
الهيئة   ومن جانبه قال نائب مدير عام 
ل���ش���ؤون ال���ت���دري���ب م.ط������ارق ال��ع��م��ي��ري: إن 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة 
إنشائها  على  ع��ام��ًا   36 م���رور  بعد  أض��ح��ت 
له  وعامليًا  وإقليميًا  محليًا  أكادمييًا  صرحًا 
بصماته الواضحة في مسيرة البالد العلمية 
والتعليمية، بفضل جهود كافة منتسبيها من 
والهيئة  والتدريب  التدريس  هيئتي  أعضاء 
بها ومبا  العمل  الذين تعاقبوا على  اإلداري��ة 
ومتعددة  ك��ب��ي��رة  خ��ب��رات  م��ن  ك��ذل��ك  متلكه 
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> م. طارق العميري



العدد الرابع -ديسمبر   2018

29

كافة جهات  م��ع  ومتجذرة  وط��ي��دة  وع��الق��ات 
سوق العمل التي تستقطب مخرجاتها.

التدريب  قطاع  ان  م.العميري:  واض��اف 
التي  الهيئة  ف��ي  القطاعات  أه��م  أح��د  يعد 
تعنى من خالل املعاهد التدريبية التابعة له 
بإعداد وتأهيل العمالة الفنية املؤهلة واملدربة 
ب��ع��د إكسابهم  ال��ع��م��ل  خل���وض غ��م��ار س���وق 
املهارات واملعارف الالزمة، والتي تواكب أفضل 
نظم التعليم والتدريب املعمول بها في أرقى 
اجلهات األكادميية املناظرة محليًا وإقليميًا.

أخذت  الهيئة  أن  إل��ى  م.العميري  وأش��ار 
بناء  اآلن  وحتى  إنشائها  منذ  عاتقها  على 
أجيال متعاقبة من الفنيني املهرة واملميزين  
التنمية  خ��ط��ة  دف���ع  ف��ي  ب��دوره��م  ليسهموا 

والقيام بواجباتهم في خدمة الوطن.
الهيئة  منتسبي  جميع  م.العميري  وهنأ 
إنشائها،  36 عامًا على  مبناسبة ذكرى مرور 
وأعضاء  العاملني  لكافة  التوفيق  متمنيًا 
القيام  ف���ي  وال���ت���دري���ب  ال���ت���دري���ب  ه��ي��ئ��ت��ي 
واملساعي  اجل��ه��ود  ت��واص��ل  آم���اًل  برسالتهم، 
إلض��اف��ة امل��زي��د م��ن اإلجن������ازات إل���ى تاريخ 

الهيئة املشرف.

حتديث وتطوير
األساسية  التربية  كلية  عميد  هنأ  كما 
العامة  الهيئة  عام  مدير  الرويشد  فهد  أ.د. 
للتعليم التطبيقي و التدريب د.علي املضف 
وكافة منتسبي الهيئة مبناسبة مرور 36 عاما 
املبذولة  اجلهود  بكل  مشيدًا  انشائها،  على 
من  الكثير  ف��ي  والطالبات  الطلبة  لتأهيل 
التي تصّب في مصلحة   املهمة  التخصصات 
التربية  كلية  دور  على  م��ؤك��دًا  العمل،  س��وق 
األس��اس��ي��ة ب��وج��ه خ���اص ك��ون��ه��ا أك��ب��ر كلية 

تساهم بإعداد الكوادر الوطنية املتخصصة.
ال��ك��ل��ي��ة قطعت  أن  أ.د.ال���روي���ش���د  أك���د  و 
برامجها  وتطوير  حتديث  في  كبيرًا  شوطًا 
النهج  ب��ه��ذا  مستمرة  وم��ازال��ت  األك��ادمي��ي��ة، 
للوصول إلى أعلى درجات التطور  والتعليم 
خلدمة منتسبي الكلية، الفتًا إلى أن الكلية 
حققت العديد من اإلجن��ازات خالل األعوام 
لتحقيق  ال��دائ��م  سعيها  خ��الل  م��ن  املاضية 

رؤية واضحة لتطبيق امليكنة فيها.
نهضة الوطن

ك��ل��ي��ة العلوم  ب����ارك ع��م��ي��د  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال��ص��ح��ي��ة د.ع��ب��داحل��ك��ي��م ال��ص��غ��ي��ر جلميع 
التطبيقي   للتعليم  العامة  الهيئة  منتسبي 
وال��ت��دري��ب مب��ن��اس��ب��ة م����رور 36 ع��ام��ًا على 
املؤسسات  إح��دى  الهيئة  أن  مؤكدًا  إنشائها، 
دول  و  الكويت  دول��ة  ف��ي  ال��رائ��دة  التعليمية 

اخلليج العربي لتميزها منذ نشأتها بتخريج 
ما حتتاجه الدولة من العمالة الفنية املاهرة 
الوطن  ه���ذا  ب��ن��اء نهضة  ف��ي  ت��س��اه��م  ح��ت��ى 

املعطاء.

تنمية الكوادر الوطنية
ب������دوره ت���ق���دم ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال����دراس����ات 

على  أخ���ذت  الهيئة  العميري:  ط���ارق  م. 
عاتقها إنشاء أجيال متعاقبة من الفنيني 
في  ب��دوره��م  ليسهموا  واملميزين   امل��ه��رة 

دفع خطة التنمية
املبذولة  اجل���ه���ود  ال���روي���ش���د:  ف��ه��د  أ.د. 
ل��ت��أه��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات ت��ص��ّب في 

مصلحة سوق العمل
إحدى  الهيئة  الصغير:  د.عبداحلكيم 
املؤسسات التعليمية الرائدة في الكويت  

ودول اخلليج العربي

> عميد كلية العلوم الصحية أ.د. عبداحلكيم الصغير> عميد كلية التربية األساسية أ.د.فهد الرويشد
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التكنولوجية وعميد كلية التمريض ندبًا، 
جلميع  بالتهنئة  امل���زروع���ي  أ.د.ع��ب��دال��ل��ه 
عامًا   36 م��رور  مبناسبة  الهيئة  منتسبي 
العامة  الهيئة  أن  م��ؤك��دًا  إن��ش��ائ��ه��ا،  على 
دائمًا  تعمل  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
وهو  إنشائها  من  املرجو  الهدف  لتحقيق 
يكفل  مبا  الوطنية  الكوادر  وتنمية  توفير 
مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية 
في  التنمية  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  وامل��درب��ة 

البالد.
منذ  الهيئة   إن  د.امل���زروع���ي:  وأض���اف 
البشرية  امل���وارد  تنمية  على  دأب��ت  نشأتها 
وتقدميها لسوق العمل سواء على مستوى 
ي��ت��الءم مع  ال��ع��ام أو اخل���اص مب��ا  القطاع 
التنمية املنشودة والنهوض احلضاري لدولة 
التكنولوجيا  كليتي  بدور  مشيدًا  الكويت، 
والتمريض في ضخ مخرجات ذات مستوى 
عال لسد حاجات سوق العمل الكويتي من 

العمالة الوطنية.
فخر واعتزاز

الدراسات  كلية  عميد  أك��د  جهته  م��ن 
أن  ال��زاي��د  د.أس��ع��د  بالتكليف  ال��ت��ج��اري��ة 
للفخر  دع��وة  هي  املناسبة  بهذه  االحتفال 
واالعتزاز  باإلجنازات التي حققتها الهيئة 

خالل هذه السنوات، بتخريج آالف الطلبة 
اآلن  تعمل  التي  واملؤهلة  املدربة  وال��ك��وادر 
مثمنًا  واخل��اص،  احلكومي  القطاعني  في 
الهيئة  لقياديي  السابقة  الكبيرة  اجلهود 
والعطاء  اجلهد  من  الكثير  بذلوا  الذين 

لالرتقاء بهذا الصرح التعليمي الكبير.
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> عميد كلية الدراسات التجارية د. أسعد الزايد> عميد كلية الدراسات التكنولوجية أ.د.عبدالله املزروعي
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كوادر وطنية
وفي كلمة ملدير املعهد العالي لالتصاالت 
واملالحة الكابنت منذر الكندري بهذه املناسبة، 
قال فيها: يحق لنا بهذه املناسبة أن نفتخر 
وطنية  ك��وادر  توفير  في  املتمّثلة  بإجنازاتنا 
خريج  أل����ف   150 جت������اوزت  م���درب���ة  ف��ن��ي��ة 
التنمية،  عجلة  دف��ع  في  ساهموا  وخريجة، 
لسيدي  لنعلن  الفرصة  هذه  ننتهز  أننا  كما 
صباح  الشيخ  األمير  السمو  صاحب  حضرة 
املفدى،  البالد  أمير  الصباح  اجلابر  األحمد 
في  نألوا جهدًا  لن  بأننا  ورع��اه،  الله  حفظه 
تتفق  وتدريبية  تعليمية  برامج  توفير  سبيل 
إلى  ال��رام��ي��ة  التنمية  خطة  متطلبات  م��ع 
حتقيق رؤية الكويت 2035، فما منتلكه من 
موارد بشرية ومادية قادرة وبكل سهولة على 
توفير ما حتتاجه مؤسسات الدولة املختلفة.
الذي  للتطور  املتتبع  أن  الكندري  وأك��د 
ما  يدرك  وكوادرها  الهيئة  منشآت  على  طرأ 
مستقبلية  رؤي��ة  من  الهيئة  ق��ي��ادات  متتلكه 
تتفق مع التطلعات املستقبلية جلهات سوق 
للنهوض  وامل��ش��ت��رك  واخل���اص  ال��ع��ام  العمل 

بها.

معايير عاملية
بدوره أعرب مدير معهد التمريض د.وائل 
حمادة عن سعادته بهذه املناسبة الغالية على 
قلوب جميع منتسبي الهيئة، وهي ذكرى مرور 
التعليمي  الصرح  هذا  إنشاء  على  عامًا   36
الكثير  يعطي  ي��زال  وال  أعطى  ال��ذي  الكبير 

لدولة الكويت.
أبرزت  وأوضح د.حمادة أن هذه السنوات 
أثرها  ب��دا  التي  النجاحات  م��ن  العديد  لنا 
نهج  من  الهيئة  تتبناها  ما  بفضل  واض��ح��ًا 
املعتمدة  األكادميية  البرامج  مبواكبة  متثل 
إلى  العاملية، مشيرًا  واألخذ مبعايير اجلودة 
وتطوير  حتسني  ف��ي  املستمر  الهيئة  عمل 

مخرجاتها التعليمية والبحثية.

 آفاق املستقبل
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��دي��ر امل��ع��ه��د العالي 
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على  تعمل  الهيئة  امل��زروع��ي:  أ.د.عبدالله 
القوى  من  الوطنية  الكوادر  وتنمية  توفير 

العاملة الفنية واملدّربة
املناسبة  بهذه  االحتفال  ال��زاي��د:  د.أس��ع��د 
دع��وة للفخر واالع��ت��زاز  ب��اإلجن��ازات التي 

حققتها الهيئة خالل هذه السنوات
الكابنت منذر الكندري: يحق لنا أن نفتخر 
بإجنازاتنا املتمّثلة في توفير كوادر وطنية 
خريج  أل���ف   150 جت�����اوزت  م���دّرب���ة  ف��ن��ي��ة 

وخريجة
د.وائ�������ل ح����م����ادة: ه����ذه ال���س���ن���وات أب����رزت 
النجاحات الواضحة بفضل مواكبة الهيئة 
ل��ل��ب��رام��ج األك���ادمي���ي���ة امل��ع��ت��م��دة واألخ����ذ 

مبعايير اجلودة العاملية

> مدير معهد التمريض د. وائل حمادة> مدير املعهد العالي لالتصاالت واملالحة الكابنت منذر الكندري
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باسمي  لي  يطيب  الدعيج  م.أسامة  للطاقة 
وباسم املعهد العالي للطاقة أن أتقدم بالتهنئة 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  منتسبي  جلميع 
36عامًا  مرور  والتدريب مبناسبة  التطبيقي 
العظيم،  التعليمي  الصرح  ه��ذا  إنشاء  على 
التطلعات  في حتقيق  يّدخر جهدًا  ال  ال��ذي 
والرؤى األميرية السامية واألهداف الوطنية 

التي أنشئت على أساسها.
املعهد  إن ما حققه  م.الدعيج:  وأضاف 
ما  املاضية  السنوات  خالل  للطاقة  العالي 
كان له أن يتحقق لوال تعاون وتضافر جهود 
أعضاء هيئة التدريب واألساتذة والعاملني 
باملعهد الذين أدركوا أهمية التعليم وضرورة 
في  التدريب  ووسائل  سبل  وتطوير  تنمية 
مؤكدًا  والرقي،  التقدم  نحو  األمم  مسيرة 
البشري  بالعنصر  واهتمامه  املعهد  حرص 
التدريب  ف��رص  خلق  إل��ى  ال��دائ��م  وسعيه 
املستمر ملن يرغب في تنمية قدراته وتقدمي 
الطموحات  يحقق  ومبا  جديد،  هو  ما  كل 

وآفاق املستقبل املشرق.
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التعليمي  الصرح  ه��ذا  الدعيج:  م.أس��ام��ة   
حتقيق  ف���ي  ج���ه���دًا  ي���ّدخ���ر  ال  ال��ع��ظ��ي��م  
ال��ت��ط��ل��ع��ات وال������رؤى ال��س��ام��ي��ة واأله�����داف 

الوطنية الذي أنشئ على أساسه

> مدير املعهد الصناعي - الشويخ  م. محمد بوحمدي> مدير املعهد العالي للطاقة  م. أسامة الدعيج
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خدمة الوطن
 كما تقدم مدير املعهد الصناعي-الشويخ 
ملدير  بالتهنئة  ب��وح��م��دي  ح��م��د  م.م��ح��م��د 
ومدراء  الكليات  وعمداء  ونوابه  الهيئة  ع��ام 
املعاهد واإلدارات وجميع العاملني فيها بهذه 

خلدمة  العهد  فيها  يتجدد  والتي  املناسبة، 
إلى  التنمية  بعجلة  وال��دف��ع  الغالي  الوطن 
األمام،  مبينًا احلرص الكبير لتحقيق رؤية 
دولة الكويت 2035 واملتمثلة برؤية وأهداف 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 

جناح ومّتيز
كذلك بارك مدير املعهد الصناعي صباح 
منتسبي  جلميع  الطويل   م.محمد  السالم، 
الهيئة هذه املناسبة العزيزة، متمنيًا أن يكون 
ال��ع��ام اجل��دي��د ح��اف��ال ب��اإلجن��ازات ال��ت��ي من 
عامة  الهيئة  قطاعات  كافة  تخدم  أن  شأنها 
بالتهنئة  متقدمًا  خ��اص��ة،  التدريب  وق��ط��اع 
له  متمنيًا  املضف،  د.علي  الهيئة  ع��ام  ملدير 
والتمّيز  النجاح  مسيرة  إكمال  في  التوفيق 
والتدريبي  التعليمي  باملستوى  النهوض  في 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  ش��اك��رًا  بالهيئة،  
التدريب م.طارق العميري على دعمه الدائم 
قطاعات  كافة  تطوير  في  امللحوظة  وجهوده 

الهيئة التدريبية.

مسيرة التعليم
االنشائي  املعهد  مدير  تقدم  جانبه  من 
منتسبي  جلميع  احلمد  حمد  م.  بالتكليف 
مرور  مبناسبة  والتبريكات  بالتهاني  الهيئة 
من  املزيد  متمنيًا  إنشائها،  على  عامًا   36
التقدم واالرتقاء مبسيرة التعليم والتدريب.

والشكر اجلزيل  بالثناء  م.احلمد  وتقدم 
الهيئة  منتسبي  كافة  إلى  االمتنان  وعظيم 
لنا  املستمر  ودعمهم  املبذولة  جهودهم  على 

في مسيرتنا العلمية.

تطوير الهيئة
املهني  التدريب  معهد  مدير  تقدم  كما 
مرور  ب��ذك��رى  بالتهنئة  ب��وش��ه��ري  م.ف��اض��ل 
للتعليم  العامة  الهيئة  انشاء  على  عام   36
التطبيقي و التدريب لكافة منتسبي الهيئة، 
بها  م��ّرت  التي  املختلفة  امل��راح��ل  مستذكرًا 
من  ع��دد  إدارت��ه��ا  على  تعاقب  والتي  الهيئة، 
التدريس   ه��ي��ئ��ت��ي  أع���ض���اء  م���ن  ال���ك���ف���اءات 
الهيئة  تطوير  في  ساهموا  الذين  والتدريب 
عام  ملدير  متمنيًا  املرجوة،  أهدافها  وحتقيق 
الهيئة  منتسبي  وجلميع  د.امل��ض��ف  الهيئة 

التوفيق والسداد خالل الفترة القادمة.
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املناسبة   ه��ذه  ف��ي  ب��وح��م��دي:  م.محمد   
الغالي  ال��وط��ن  خل��دم��ة  ال��ع��ه��د  ي��ت��ج��دد 

والدفع بعجلة التنمية إلى األمام

العام  م.محمد الطويل:  نتمنى أن يكون 
تخدم  التي  باإلجنازات  حافاًل  اجلديد  
التدريب  وقطاع  عامة  الهيئة  قطاعات 

خاصة
منتسبي  جلميع  نبارك  احلمد:  حمد  م. 
إنشائها  ع��ل��ى  ع���ام���ًا   36 مب����رور  ال��ه��ي��ئ��ة 
م��ت��م��ن��ني امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��دم واالرت���ق���اء 

مبسيرة التعليم والتدريب

> مدير املعهد اإلنشائي )بالتكليف(  م. حمد احلمد> مدير املعهد الصناعي - صباح السالم  م. محمد الطويل
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جهود املخلصني
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  مل��س��ي��رة  م��ن��ه  وت���ق���دي���رًا 
مدير  هنأ  وال��ت��دري��ب،  التطبيقي  للتعليم 
د.أحمد  اإلداري����ة  للخدمات  ال��ع��ال��ي  املعهد 
إنشاء  على  عامًا   36 م��رور  بذكرى  العازمي 
مستوى  على  مميز  موقع  لها  التي  الهيئة 
دليل  خير  و  بالكويت،  التعليمية  املؤسسات 
تتنامى  ال��ت��ي  أع���داد اخل��ري��ج��ني  ذل��ك  على 
وتتزايد سنويًا واملؤهلني أكادمييًا وعلميًا مبا 
احمللي  العمل  س��وق  احتياجات  م��ع  يتوافق 
واملساهمة في تنمية املجتمع، مشيرًا إلى أن 
جديد،  هو  ما  كل  تقدمي  على  تعمل  الهيئة 
تدرس  التي  البرامج  حتديث  إلى  باإلضافة 
شهادات  على  للحصول  السعي  م��ع  حاليًا، 
تستمر  أن  لها  ك��ان  فما  لبرامجها،  اجل���ودة 
يبذلون  الذين  املخلصني  أبنائها  بعمل  إال 
جهدهم لتذليل الصعاب من خالل التفاني 

و اإلخالص لتحقيق اإلجنازات املرجوة.

بصمة واضحة
ال��ش��وي��خ احلرفية  م��دي��ر ح��اض��ن��ة  أم���ا 
الهيئة  دور  م.راش��د احملمد فأكد على أهمية 
في  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
بدولة  الوطني  واالق��ت��ص��اد  املجتمع  خدمة 
الكويت إلشارة حضرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، حفظه 
الهيئة  بخريجي  باالستعانة  رع���اه،  و  ال��ل��ه 
منها،  واالستفادة  مخرجاتها  على  والتركيز 

وذلك لكفاءة مخرجاتها وملا لديهم من خبرة 

واتقان لألعمال املهنية و احلرفية وانخراطهم 

في العمل احلر في شتى املجاالت الصناعية 

التي حتتاجها البالد.

وتقدم م.احملمد بجزيل الشكر والعرفان 
إلى جميع من تركوا بصمة واضحة و ساهموا 
بجهودهم في تطوير العمل في الهيئة والسير 
بخطى ثابتة لتطوير املنظومة التعليمية في 

دولة الكويت وفي الهيئة بجميع إداراتها.
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م.ف���اض���ل ب���وش���ه���ري: ن��س��ت��ذك��ر امل��راح��ل 
واإلدارات  الهيئة  بها  مّرت  التي  املختلفة 
ال���ت���ي ت��ع��اق��ب��ت ع��ل��ى إدارت����ه����ا ع����دد من 

الكفاءات

 د.أح���م���د ال���ع���ازم���ي:  ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل على 
ت��ق��دمي ك��ل ج��دي��د م��ع حت��دي��ث برامجها 
وتسعى للحصول على شهادات اجلودة لها

بصمة  تركوا  من  نشكر  احملمد:  م.راش���د 
املنظومة  ب��ت��ط��وي��ر  س��اه��م��وا  و  واض��ح��ة 
التعليمية في الكويت وفي إدارات الهيئة 

> مدير املعهد العالي للخدمات اإلدارية د. أحمد العازمي> مدير معهد التدريب املهني م. فاضل بوشهري> مدير حاضنة الشويخ احلرفية م.راشد احملمد



تحتف���ل الهيئ���ة العامة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب هذه األيام بحلول ذكرى إنش���ائها قبل 
36 عام���ًا.. وق���د أصبح���ت الي���وم وبع���د س���نوات 
عمرها القليلة مقارنة بتاريخها المشرف المليء 
باإلنج���ازات والمحط���ات الناصع���ة والمضيئ���ة، 
قبل���ة يف���د إليه���ا طالب العل���م من أبن���اء الوطن 
والوافدي���ن، الذي���ن يمّن���ون النف���س باالنتس���اب 

إليها وااللتحاق بإحدى كلياتها ومعاهدها.
 وبع���د كل هذه الس���نوات تأت���ي الهيئة لتؤكد 
حقق���ت  الت���ي  وه���ي  إنش���ائها،  ج���دوى  وتثب���ت 
أهدافه���ا م���ن أجل التمّي���ز وتقدي���م األفضل في 
التعلي���م والتدريب إس���هامًا منها في دعم أهداف 
التنمي���ة واالرتقاء بالمجتمع وترس���يخ القناعة 
بأن كل مواطن هو جزء من الثروة البشرية التي 
يج���ب مواصل���ة تنميتها واس���تثمارها في عملية 
مس���تمرة ومتواصلة للنهوض بالوطن في ش���تى 

المجاالت.
وتحظ���ى الهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي 
والتدري���ب، من���ذ إنش���ائها وحتى الي���وم، بدعم ال 
محدود من القيادة السياس���ية في الكويت وعلى 
رأسها حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى 
الش���يخ صباح األحمد الجاب���ر الصباح - حفظه 
الل���ه ورع���اه - وس���مو ولي عه���ده األمين الش���يخ 
ن���واف األحم���د الجاب���ر الصباح - حفظ���ه الله - 
الذي تتش���رف الهيئة س���نويًا برعايت���ه وحضوره 
لحف���ل تكري���م فائقيها، وف���ي معيته كب���ار رجال 
الدول���ة دعمًا وتأييدًا لمس���يرة الهيئ���ة المظّفرة 

في خدمة العلم والتعليم.
 ولق���د خطت الهيئة خط���وات ثابتة في ظل 
ه���ذا الدع���م والرعاي���ة الس���اميين، كم���ا ش���هدت 
خ���الل هذه المس���يرة تح���والت مهم���ة وإنجازات 

الت���ي  الكبي���رة  التوس���عة  أبرزه���ا  لع���ل  كبي���رة، 
ش���هدتها الهيئة ف���ي الكليات والمعاه���د التابعة 
لاللتح���اق  المتزاي���د  واإلقب���ال  لتتناس���ب  له���ا 
بها، وحص���ول كلياتها ومعاهده���ا على االعتماد 

األكاديمي من أكبر الجهات العالمية.
إن م���ا قدمت���ه الهيئة من���ذ إنش���ائها فاق كل 
تص���ّور، حي���ث أصبح���ت راف���دًا رئيس���يًا إلم���داد 
س���وق العمل الوطني بالعمال���ة المهنية المدربة 
والمؤهل���ة في مختل���ف التخصصات اإلنس���انية 
مختل���ف  ف���ي  اآلن  يعمل���ون  والتطبيقي���ة، 
المواق���ع بالدولة.. إضافة إل���ى آالف المواطنين 
والمقيمين الذين اس���تفادوا من برامج التدريب 
أثن���اء الخدم���ة، وم���ن برام���ج خدم���ة المجتمع 

والتعليم المستمر.
وبع���د ه���ذه الس���نوات م���ن العط���اء م���ا تزال 
الهيئ���ة تس���ير بثب���ات نح���و المس���تقبل، وأثبتت 
والعربي���ة  الخليجي���ة  الس���احة  عل���ى  وجوده���ا 
والدولي���ة.. كل ذلك بفضل جه���ود أبنائها الذين 
ل���م يّدخروا جه���دًا في خدم���ة وطنهم فأصبحت 

اليوم منارة للتعليم والتدريب والبحوث.
ولن���ا أن نحتف���ل الي���وم ونفخ���ر بم���ا قدمته 
الهيئ���ة م���ن إنج���ازات ومن عط���اء متج���دد على 
م���دى 36 عامًا مض���ت من عمره���ا المديد، ولنا 
أن نتباه���ى بم���ا تركت���ه م���ن بصم���ات خّي���رة ف���ي 
نسيج مجتمعنا الكويتي، فهنيئًا للهيئة بذكراها 
العط���رة، ودعاء نضرع به إل���ى الله العلي القدير 
أن يحق���ق للعاملي���ن فيه���ا وللقائمي���ن عليه���ا 

ولطلبتها كل تقّدم مرتجى ليستمر العطاء.

»التطبيقي« قبلة طلبة العلم في البالد

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير
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»التطبيقي« تحتفل بتخريج الدفعة 
الثانية من »تفتيش أمن المطار«
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حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد املضف وبحضور وكيل وزارة الداخلية 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  قياديي  من  كبير  وعدد  العوضي  محمود  منصور  اللواء  املنافذ  أمن  لشؤون  املساعد 
الثانية من برنامج »تفتيش أمن املطار« وذلك على  العالي للخدمات اإلدارية حفل تخريج الدفعة  املعهد  ووزارة الداخلية نظم 

مسرح ديوان عام الهيئة اجلديد بالشويخ.
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للخدمات  العالي  املعهد  مدير  وأع��رب 
اإلدارية د. أحمد العازمي  عن بالغ سعادته 
املعهد  أب��ن��اء  م��ن  ج��دي��دة  نخبة  بتخريج 
للعام  امل��ط��ار«  أم��ن  »تفتيش  تخصص  ف��ي 
الهيئة  ان  مؤكدًا   ،2019-2018 التدريبي 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تولي 
جل اهتمامها وتسخر كافة إمكاناتها لرعاية 
أبنائها من الطالب والطالبات وتعمل دائمًا 
على االرتقاء مبستواهم األكادميي واملهني 
تواكب  ومدربة  مؤهلة  فنية  كوادر  لتخريج 
العاملية  وال��ت��دري��ب  التعليم  نظم  أح���دث 
ولكي يسهموا بسواعدهم في نهضة وطننا 

احلبيب الكويت.
وقدم د. العازمي خالص شكره وتقديره 
الى مدير عام الهيئة د. علي املضف لشموله 
وتشجيعه  وحلرصه  احلفل،  هذا  برعايته 

التي  والفعاليات  األنشطة  لكافة  ال��دائ��م 
تسهم في النهوض واالرتقاء بكافة جنبات 
العمل في الهيئة، موصاًل الشكر إلى نائب 

ال��ت��دري��ب م. طارق  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
واملتواصلة  املخلصة  جل��ه��وده  ال��ع��م��ي��ري 
بتنمية  املتمثلة  املعهد  أه���داف  لتحقيق 
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ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة ودف����ع عجلة 
قطاعات  مع  بالتعاون  البالد  في  التطوير 
إلى  بالشكر  م��ت��وج��ه��ًا  املختلفة،  ال��دول��ة 
في  امل��خ��ل��ص  ل��ت��ع��اون��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
التنسيق  خ��الل  من  البرنامج  ه��ذا  إجن��اح 
استحداث  منذ  املبذولة  وجهودهم  الدائم 
شكره  موصال  اآلن،  وحتى  البرنامج  ه��ذا 
ورعايته  لدعمه  الوطني  الكويت  بنك  إلى 
املتواصلة ألنشطة املعهد، مهنئًا اخلريجني 
وحثهم على استمرار العمل الدؤوب خلدمة 
لكافة  وتقديره  شكره  ع��ن  معربًا  ال��وط��ن، 

احلضور واملشاركني .
ومن جانبه رحب مدير مركز التدريب 
ياسر  العقيد  الداخلية  بوزارة  التخصصي 
خان بانضمام هذه الكوكبة من اخلريجني 
بعد  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  ف��ي  زم��الئ��ه��م  إل���ى 
االن��ت��ه��اء م��ن دراس��ت��ه��م وح��ص��ول��ه��م على 

بالشكر  املطار، متوجهًا  أمن  دبلوم مفتش 

التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ال���ى 

والتدريب واملعهد العالي للخدمات اإلدارية 

بني  والتعاون  الشراكة  مفهوم  لتعزيزهم 

اجل��ان��ب��ني م���ق���درًا ك��ل م��ا مت ت��ق��دمي��ه من 

دعم وتعاون وتذليل جميع العقبات طوال 

الفترة السابقة.

التعاون  إن  العقيد ياسر خان  وأض��اف 

والتنسيق بني »التطبيقي« ووزارة الداخلية 

بدأ عام 2001 في الدورات اخلاصة دبلوم 
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منفذ املعامالت لصالح مراكز اخلدمة وتاله 
معامالت  منفذ  دب��ل��وم  قصيرة  ف��ت��ره  بعد 
آخرًا  ول��ي��س  أخ��ي��را  وج���اء  املنافذ  لصالح 
آمال   .2015 املطار عام  أمن  دبلوم مفتش 
أن يستمر هذا التعاون مستقباًل لتصميم 
لصالح  ودب��ل��وم��ات  أخ��رى  تدريبية  ب��رام��ج 
مشيدا  الداخلية،  ب��وزارة  جديدة  قطاعات 
بفضل وجهد كل من ساهم في إجناح هذا 
ومدربني  ومحاضرين  ضباط  من  اإلجن��از 
الهيئة  وم��ن  الداخلية  وزارة  من  وإداري���ني 
والتدريب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
ال��ذي��ن ب��ذل��وا ج��ه��دا ك��ب��ي��رًا وس��اه��م��وا في 
اخلريجني  مهنئًا  املستمرة،  الشراكة  هذه 
والدقة  باجلد  وموصيهم  تخرجهم  على 
الشريف  والتنافس  واحل��رص  واإلخ��الص 
وإثبات  لهم  ستوكل  التي  املهام  اجن��از  في 
اعينهم  ب��ني  واض��ع��ني  العمل  ف��ي  متيزهم 

خدمة الوطن.

القالف  جاسم  اخل��ري��ج  ألقى  وب���دوره 
ك��ل��م��ة احمل��ت��ف��ى ب��ه��م وت���ق���دم م���ن خاللها 
بالشكر واالمتنان ألساتذة املعهد وإدارته ملا 
بذلوه من جهد مخلص في تنمية قدراتهم 
وصقل مهاراتهم ما ميكنهم من اإلسهام في 

تنمية الوطن ودفع عجلة التنمية به، داعيًا 
زمالئه إلى اإلخالص وااللتزام في العمل 
وأن تكون الكويت وأمنها نصب أعينهم وأن 
يوظفوا كل ما اكتسبوه من مهارات ومعارف 

في سبيل خدمة هذا البلد احلبيب.
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عام  مدير  قام  احلفل  ختام  وفي 
بعض  بتكرمي  املضف  د.علي  الهيئة 
قياديي الهيئة وعدد من قياديي وزارة 
بنك  ممثلي  احلفل  ورع��اة  الداخلية 
الكويت الوطني وتكرمي ممثلي ديوان 
إلى تكرمي  املدنية باإلضافة  اخلدمة 

احملتفى بهم.
للفترة  ال����ع����ام  امل����ش����رف  وك������ان 
للخدمات  العالي  املعهد  املسائية في 
أعلن  ق��د  ن��واف اخلرينج  أ.  اإلداري���ة 
ف���ي وق����ت س��اب��ق ع���ن إق���ام���ة املعهد 
ال��ع��ال��ي ل��ل��خ��دم��ات اإلداري������ة حفال 
برنامج  من  الثانية  الدفعة  لتخريج 
تفتيش أمن املطار حتت رعاية مدير 

التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع���ام 
والتدريب د. علي فهد املضف،  على مسرح 
ديوان عام الهيئة اجلديد بالشويخ، مشيرًا 
يأتي  املطار«  أمن  »تفتيش  برنامج  أن  إلى 

انطالقًا من اهتمام الهيئة العامة للتعليم 
الكوادر  ب���إحل���اق  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
ال��ب��ش��ري��ة امل��درب��ة وامل��ؤه��ل��ة ب��س��وق العمل 
ل��دول��ة الكويت،  ل��ي��ك��ون��وا واج��ه��ة م��ش��رف��ة 
ضمن مشروع »التدريب املنتهي بالتوظيف« 

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأضاف أ. اخلرينج ان برنامج تفتيش 
الهامة  التدريبية  البرامج  من  املطار  أمن 
والتي حرصت وزارة الداخلية على البدء في 
املستقبلية  االحتياجات  لتغطية  إنشائها 
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بهذا  العاملني  األف��راد  للوزارة من 
ال��ت��خ��ص��ص، م��ش��ي��رًا إل���ى أن هذا 
إعداد كوادر  التخصص يركز على 
ب��ش��ري��ة ي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا حتقيق 
الطائرات  على  األمنية  املنظومة 
الشخصية  واألمتعة  واملسافرين 
الواجهة  حيث ان منفذ املطار هو 
احلضارية لدولة الكويت والبد من 
واالهتمامات  اخل��دم��ات  تكون  أن 
على أعلى مستوى شكاًل ومضمونًا 

ووفقًا للمعايير احمللية والدولية.
أ. اخلرينج بأن احلفل   وأف��اد 
الكويت  بنك  من  حصرية  برعاية 
ال��وط��ن��ي س��ي��ش��ه��د ت��خ��ري��ج عدد 

 )251( وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج��ًا   )260(
ذكور و)9( إناث، مضيفا انه سيتم التحاق 
املتدربني بعد تخرجهم بوظيفتهم مباشرًة 
اخلدمة  دي����وان  ف��ي  االن��ت��ظ��ار  ع��ن��اء  دوَن 

املدنّية، ويعينون على الدرجة اخلامسة ب�3 
عالوات.

ملدير  الشكر  بتوجيه  واختتم اخلرينج 
عام الهيئة د. علي املضف لرعايته الكرمية 

العالي  املعهد  م��ن  أب��ن��ائ��ه  تخريج  حلفل 
للخدمات اإلدارية خريجي برنامج تفتيش 
أمن املطار ، موصاًل شكره وتقديره إلى بنك 

الكويت الوطني لرعايته لهذا احلفل.
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مبرة صباح السالم الصباح 
ترعى حفل تكريم »فائقي« 
التطبيقي للعام الدراسي 

2018-2017

54

بحض���ور معالي الش���يخ  الدكت���ور محمد صباح الس���الم الصب���اح ومدير ع���ام الهيئة 
وعدد من القياديني

حتت رعاية مبرة صباح السالم الصباح وبحضور معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أقامت الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب احلفل التكرميي السنوي العشرين لطلبة الهيئة املتفوقني للعام الدراسي 2018-2017 وذلك 

على مسرح ديوان عام الهيئة اجلديد بالشويخ بحضور مدير عام الهيئة د. علي املضف وعدد كبير من القياديني وأولياء 

أمور الطلبة املكرمني.
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أكد مدير عام الهيئة د. علي املضف في 
كلمته خالل احلفل أن التعليم التطبيقي 
أصبح شريانًا حيويًا يغذي عصب احلياة 
الكويت،  ف��ي  واالق��ت��ص��ادي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
املتفوقني،  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  ب������ارزة  ب��ن��م��اذج 
موضحا أن الهيئة دائما ما تسعى لتطوير 
مناهجها وبرامجها التدريبية، ملواكبة كافة 
وتقدمي  احمل��ل��ي  العمل  س��وق  اح��ت��ي��اج��ات 
ال��ن��م��وذج وال���ق���دوة، ال���ق���ادرة ع��ل��ى األخذ 

باألساليب التقنية احلديثة .
تواصل  الهيئة  أن  إلى  د.املضف  وأش��ار 
مساعيها الدائمة نحو التطوير، واستحداث 
برامج دراسية جديدة لبعض التخصصات 
دراسات  وف��ق  الهيئة،  ومعاهد  كليات  ف��ي 
اخلبراء  من  نخبة  عليها  يعكف  متأنية، 
حاجة  م���دى  م��ن  للتأكد  وامل��ت��خ��ص��ص��ني، 
س���وق ال��ع��م��ل ل��ه��ا، م��ؤك��دًا ح���رص الهيئة 
نظرائها  م��ع  العالقة  توثيق  على  كذلك 
من الهيئات التعليمية واألكادميية، داخل 
الكويت وخارجها، للتعرف على أحدث ما 
يقدم للطلبة في هذا املجال من التعليم، 

مضيفًا ان الهيئة تعمل على تنفيذ خطة 
ألبنائها  ال���دراس���ي���ة  ل��ل��ب��ع��ث��ات  ط��م��وح��ة، 
املتميزين، من شأنها أن ترتقي مبستواهم 

التعليمي والتدريبي.  
ب��ال��غ الشكر  امل��ض��ف ع��ن  وأع�����رب  د. 
والتقدير إلى معالي الشيخ محمد صباح 

للحفل  الكرمية  لرعايته  الصباح،  السالم 
وحرصه على حضور هذه املناسبة السنوية 
الهيئة  بأبناء  معاليه  فيها  يلتقي  التي 

وكافة منتسبيها.
أبنائه  إل����ى  ك��ل��م��ة  امل���ض���ف  د.  ووج�����ه 
إليكم  أت����وج����ه  ف���ي���ه���ا:  ق�����ال  ال���ف���ائ���ق���ني 
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هدفكم  فليكن  التهنئة  قبل  بالنصيحة 
أخلصوا  الغالي؛  وطنكم  خدمة  هو  دائما 
فهي  العلم  مسيرة  وواص��ل��وا  ال��ع��ط��اء  ل��ه 
وتقدم  رق��ي  ف��ي  لإلسهام  جميعًا  سبيلنا 
مباركًا  مسعاكم،  وب��ورك  الكويت،  بوركتم 
الطلبة حصد ثمرة جهدهم  أمور  ألولياء 

بتفوق ومتيز أبنائهم.
الطلبة  ش��ؤون  ق��ال عميد   من جانبه 
الهيئة  ان  كلمته  املكيمي خالل  د. حسني 
لتكرمي  سنويا،  احلفل  هذا  إقامة  اعتادت 
لنا  كان  واملتميزين، وقد  املتفوقني  أبنائها 
رعاية  من  السابقة،  السنوات  في  نصيب 
الصباح  سالم  الشيخ  له،  املغفور  واهتمام 
رح��م��ه ال��ل��ه، فله منا ال��دع��اء، راج���ني من 
فسيح جناته،  يسكنه  ان  وج��ل  ع��ز  امل��ول��ى 
واليوم متتد الرعاية وتتواصل، مع معالي 
لبى  الذي  الصباح  الدكتور محمد  الشيخ 
دعوة الهيئة مشكورا، ليؤكد امتداد مسيرة 

دور  أهمية  ويعمق  باملتفوقني،  االه��ت��م��ام 
حب  حتية  منا  فله  املجتمع،  ف��ي  الهيئة 

وتقدير .
وأكد د.املكيمي أن عمادة شئون الطلبة 
اليومية  املعايشة  على  حت��رص  بالهيئة، 
وإعانة  منهم  املتفوقني  لتكرمي  للطلبة، 

التي قد تعترض  احملتاج، وتذلل الصعاب 
كبيرة  ج��ه��ودًا  وت��ب��ذل  ال��دراس��ي،  طريقهم 
واالنشطة  الطالبي  التوجيه  م��ج��ال  ف��ي 
وإبداعاتهم  قدراتهم  وتكتشف  الطالبية، 
فراغهم،  اوقات  خالل  املتنوعة،  باألنشطة 
املختلفة،  العمادة  ادارات  وذلك من خالل 
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ان  مضيفًا  املتوفرة،  اإلمكانيات  ظل  وفي 
العمادة تتطلع دائمًا الى مواكبة التطوير 
والتحديث في عملها حيث استطاعت من 
خالل بعض األفكار واالنشطة الفعالة، أن 
املختلفة،  الهيئة  بقطاعات  الطلبة  تربط 
اهم  ال����رح����ب،  ملواجهة  ال���ص���در  وك���ان���ت 
على  وال��رد  حلها،  على  والعمل  مشاكلهم 

استفسارات الكثير منهم .
وأش����ار د.امل��ك��ي��م��ي إل���ى أه���م إجن����ازات 
ويأتي  م���ؤخ���را،  حققتها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ادة 
املركز  على  الهيئة  ح��ص��ول  مقدمها  ف��ي 
ال��ث��ان��ي ف��ي ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ك��رة قدم 
بأبو  أقيمت  ال��ت��ي  للجامعات،  ال��ص��االت 
باإلضافة  امل��اض��ي،  أكتوبر  شهر  ف��ي  ظبي 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واألنشطة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  إل���ى 
الثقافية واالجتماعية والفنية والرياضية 
العمادة  أن  مضيفًا  األخ���رى،  اخلليجية 
بصدد تنظيم واستضافة الدورة الرياضية 
التعليم  وم��ؤس��س��ات  جل��ام��ع��ات  ال��ث��ام��ن��ة 

العالي بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، في شهر أبريل املقبل.

العمادة  إن  امل���ك���ي���م���ي:  د.  وأض�������اف 
اإلشراف  ف��ي  سنويا  ب��دوره��ا  تقوم  كذلك 
ومتدربي  ط��ل��ب��ة  احت����اد  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى 

اإلدارية  الهيئة  م��ع  التعاون  وان  الهيئة، 
بني  التكاتف  ملدى  عنوانا  اصبح  لالحتاد، 
أفضل  أجل تقدمي خدمات  اجلانبني، من 
للطالب، كما تقوم العمادة وبتوجيهات من 
من  العديد  بتنظيم  للهيئة  العليا  اإلدارة 
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الفعاليات الثقافية التي تؤصل الوسطية 
ف���ي ال��ف��ك��ر وال���ب���ع���د ع���ن امل����غ����االة وذل���ك 
حمل��ارب��ة ال��ت��ط��رف ال��ف��ك��ري ال����ذي تعاني 
العمادة  تقوم  كما  ال��دول،  من  الكثير  منه 
من  للطلبة،  االجتماعية  الرعاية  بتوفير 
واالخصائيني  الباحثني  م��ن  ع��دد  خ��الل 
وتقدم  واملعاهد،  بالكليات  االجتماعيني 
لهم حلوال ملشاكلهم، وتنفذ برنامج املكافأة 
معظم  منها  يستفيد  التي  االجتماعية، 
ال��ه��ي��ئ��ة،  ب��اإلض��اف��ة إلى  طلبة وط��ال��ب��ات 
الوافدين،  للطلبة  الهيئة  برعاية  االلتزام 
والصديقة،  الشقيقة  ال����دول  أب��ن��اء  م��ن 

وتوفير األنشطة املتنوعة لهم .
تسعى  العمادة  أن  د.املكيمي  وأوض���ح 
ملواكبة  لها  املتاحة  اإلمكانيات  ح��دود  في 
األفكار واخلطط الطموحة، بهدف تقدمي 
بالتعاون  مشيدًا  للطلبة،  أفضل  خدمات 
البناء الذي تلقاه عمادة شؤون الطلبة من 
الكليات  إدارات  من  الهيئة،  قطاعات  كافة 

وإدارات  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال������دورات  وامل��ع��اه��د 
الهيئة املختلفة، مؤكدًا حتقيق العديد من 

اإلجنازات واألهداف بفضل هذا التعاون.
متوجهًا  كلمته  د.امل��ك��ي��م��ي  واخ��ت��ت��م 
أن  منكم  نأمل  ق��ائ��اًل:  املتفوقني  للطلبة 
ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��ك��رمي إي���ذان���ا ل��ك��م بشحذ 

ال��ه��م��م، وت��واص��ل ال��ت��ف��وق، ف��أن��ت��م ساعد 
وتنافسوا  عليها  حافظوا  األمي��ن،  الكويت 
الصدر  ف��ه��ي  ب��ي��ن��ك��م خل��دم��ت��ه��ا،  ف��ي��م��ا 
واعلموا  والوطن،  الكبير  والبيت  احلنون، 
منه  واالص��ع��ب  سهل،  للقمة  ال��وص��ول  ان 

احملافظة عليه.
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العتيبي  دالل  الطالبة  ألقت  ب��دوره��ا 
هذا  أجمل  ما  فيها:  وقالت  الطلبة  كلمة 
الكثير حيث  لنا اخلير  الذي حمل  املساء 
جمع األهل وأصحاب الفضل من رجاالت 
بحضور  الشمل  واجتمع  لتكرمينا،  العلم 
راعي احلفل معالي الشيخ الدكتور محمد 
دعوتنا  لبى  ال��ذي  الصباح،  السالم  صباح 
ليشاركنا الفرحة، ويؤكد حتيزه للمتفوقني 
من أبناء الهيئة – فرحة مألت القلوب بهذا 
زمالئي  ع��ن  نيابة  لكم  أنقلها  التشريف 

وزميالتي املتفوقني واملتفوقات.
كلمتها  العتيبي  ال��ط��ال��ب��ة  وواص���ل���ت 
التفوق  دواف���ع  لدينا  ت��ع��ددت  لقد  قائلة: 
تشجيع  أب��رزه��ا  م��ن  ك��ان  وال��ت��ي  والتميز 
أساتذتنا وتقدميهم العون الالمحدود لنا 
تقنية  إمكانات  من  الهيئة  لنا  وفرته  وم��ا 
ال��ع��ون والسند،  ن��ع��م  ل��ن��ا  وب��ش��ري��ة ك��ان��ت 
أن  ف��ي  الطموحة  رغبتنا  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
لتكون  الدراسية  املرحلة  تلك  في  جنتهد 

مفتاحا ملراحل أخرى ننشدها .
األكبر  ال���ه���دف  أن  ال��ع��ت��ي��ب��ي  وأك�����دت 
وزميالتها  زمالئها  ولبقية  لها  واألس��م��ى 
هو خدمة الكويت في شتى املجاالت ورفع 
راي��ت��ه��ا ف��ي ك��اف��ة احمل��اف��ل وت��دع��ي��م أسس 

االستقرار واألمن الذي ننعم به .  

الشكر  ب��ت��ق��دمي  العتيبي  واخ��ت��ت��م��ت 
جلهودهم  األس��ات��ذة  ك��اف��ة  ال��ى  والتقدير 
ال��ت��ي أس��ه��م��ت ف���ي ت��ف��وق احمل��ت��ف��ى بهم، 
الدكتور  ال��ش��ي��خ  مل��ع��ال��ي  ال��ش��ك��ر  م��وص��ل��ة 
محمد صباح السالم الصباح على رعايته 

الكرمية للحفل.
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أ.د. الصغي��ر : العم��ل ج��اٍر  عل��ى جعل 
علمي��ًا  نموذج��ًا  الصحي��ة«   »العل��وم 

يحتذى به على المستوى
المحلي واإلقليمي والدولي
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أك���د أن���ه يطم���ح لتحوي���ل بع���ض 
الكليات التابعة للهيئة إلى كليات 
تطبيقية  ملواكبة الثورة العلمية 

صحيات،  مشرفات  بشعبة  وب��دأت  الصحية  للعلوم  الكويت  معهد  مسمى  حتت   1974 العام  في  الصحية  العلوم  كلية  أنشئت 
ثم تطورت الكلية بالتدريج وفي عام 1978 مت فتح شعبة التمريض، وفي العام 1981 مت فتح شعبتي األغذية والتعذية وصحة 
1989 مت فتح شعبة صحة فم وأسنان، وفي  1985 مت فتح شعبة فني صيدلة وفني سجالت طبية  ، وفي عام  البيئة، وفي العام 

. الطبية  الطوارئ  برنامج  استحداث  مت   2007 عام  وفي  الطبية،  املختبرات  تكنولوجيا  شعبة  فتح  مت   2005

2004 بفصل العلوم الطبية  والتطبيقية  2002 انفصل قسم التمريض وأصبح كلية بحد ذاتها، ثم بدأنا في العام  في العام 
كلية  على  وللتعرف  البكالوريوس،  درجة  يقدم  الذي  بيئة  صحة  برنامج  استحداث  مت   2008 عام  وفي  الصيدالنية،  العلوم  عن 

العلوم الصحية قمنا بعمل جولة هناك، والتقينا عميد الكلية أ.د. عبداحلكيم الصغير ..
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األقسام التي تضمها الكلية
في البداية قال أ.د. عبداحلكيم الصغير 
عميد كلية العلوم الصحية إن الكلية تضم 

7 أقسام علمية وقسم مساند.

األقسام العلمية
- صحة فم وأسنان
- علوم صيدالنية

- العلوم الطبية التطبيقية
- السجالت الطبية
- األغذية والتغذية

- قسم تكنولوجيا مختبرات طبية
- العلوم الطبيعية كقسم مساند

متنحها  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درج���ات 
الكلية 

متنحها  التي  العلمية  ال��درج��ات  وع��ن 
إن  الصغير  عبداحلكيم  أ.د.  ق��ال  الكلية 
وعلوم  طبية  ط���وارئ  دب��ل��وم  متنح  الكلية 
أغذية وعلوم تغذية وبكالوريوس صحة بيئة 
ودب��ل��وم صحة فم وأس��ن��ان ودب��ل��وم سجالت 
تكنولوجيا  ودبلوم  صيدالنية  وعلوم  طبية 

مختبرات طبية.

ع����دد أع���ض���اء ه��ي��ئ��ت��ي ال��ت��دري��س 
والتدريب

من   82 ع��دد  تضم  الكلية  إن  وأض���اف 
هيئة  عضو  و30  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء 
تضم  للبنات  بالنسبة  أنه  موضحًا  تدريب، 
العلوم الصحية - بنات في الفصل الدراسي 
 2019-2018 ال����دراس����ي  ل��ل��ع��ام  األول 
طالبة  و825  مستجدة  طالبة   245 ع��دد 

مستمرة

وبالنسبة ألعداد الطلبة الذكور  يوجد 
طالبًا  و375  مستجدًا  طالبًا    125 لدينا 

مستمرًا.

مخرجات الكلية
وع�����ن ع�����دد م���خ���رج���ات ال��ك��ل��ي��ة قال 
إن���ه ف���ي العام  أ.د.ع��ب��داحل��ك��ي��م ال��ص��غ��ي��ر 
بلغ  فقد   2017-2018 السابق  ال��دراس��ي 
عدد اخلريجات الكويتيات 48 طالبة ومن 

غير الكويتيات   106 طالبات.
 154 ب��إج��م��ال��ي  وال���ذك���ور  28 ط��ال��ب��ًا 

طالبًا وطالبة.
أما عدد مخرجات الكلية منذ إنشائها 
2400 طالبة  بلغ حوالي  فقد  اآلن  وحتى 

و700 طالب. 

التوجهات املستقبلية
للهيئة  املستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  وع���ن 
أكد  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
فى  تكمن  أن��ه��ا  الصغير  عبداحلكيم  أ.د. 
ال��ن��ه��وض مب��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م األك���ادمي���ي 
وذلك  الهيئة  ومعاهد  بكليات  والتطبيقي 
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ك��ل��ي��ات  ب��ع��ض  بتحويل 
العلمية  الثورة  الى كليات تطبيقية ملواكبة 
والتكنولوجية واملعلوماتية العاملية، مضيفًا 
أن كلية العلوم الصحية هي أحد الشرايني 
التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  املهمة 
والتدريب والتي تسهم بقدر كبير في خدمة 
على  الكلية  من  وحرصا  املجتمع،  وتنمية 
معه  والتفاعل  باملجتمع  الوثيق  االرتباط 
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لدينا 82 من أعضاء هيئة التدريس و30 عضو هيئة تدريب

عدد  بلغ   2017-2018 السابق  العام  في 
ومن  طالبة   48 الكويتيات  اخل��ري��ج��ات 

غيرهن  106 
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باملستوي  ال��ن��ه��وض  ع��ل��ي  ال��ك��ل��ي��ة  ع��م��دت 
بها  واالرت��ق��اء  العلمية  لألقسام  األكادميي 
وج��ع��ل ذل���ك ه��دف��ا أس��اس��ي��ا ورئ��ي��س��ي��ا من 

أهداف كلية العلوم الصحية.
وأضاف أن التطوير املنشود في احملتوى 
ال���دراس���ي���ة ال ميكن  ل��ل��م��ق��ررات  ال��ع��ل��م��ي 
البرامج  ت��ط��وي��ر  ط��ري��ق  ع��ن  إال  حتقيقه 
التطوير  ه���ذا  م��ع  يتماشى  مب��ا  العلمية 
املستحدث،  البكالوريوس  نظام  تطبيق  في 
وتطوير نظام الدبلوم احلالي سيوفر كوادر 
علمية وفنية مؤهلة ومتميزة ومالئمة لسد 
احتياجات سوق العمل في جميع املجاالت 
للتطورات  م��واك��ب��ًا  ليصبح  التخصصية 

املستمرة في العلوم والتكنولوجيا. 
أن  ال��ص��غ��ي��ر  ع��ب��داحل��ك��ي��م  أ.د.  وذك����ر 
التقدم  في  املتسارعة  املستجدات  مواكبة 

كوادر  إع���داد  إل��ى  حتتاج  والتقني  املعرفي 
اس��ت��ي��ع��اب هذه  ع��ل��ى  ق����ادرة  وف��ن��ي��ة  علمية 
التكنولوجية  وامل��س��ت��ح��دث��ات  امل��ت��غ��ي��رات 
املجتمع  وت��ط��وي��ع��ه��ا خل��دم��ة  وت��ط��وي��ره��ا 
آخ���ذة ف��ي االع��ت��ب��ار ك��ل  جديد ي��ب��رز على 
علمية  مستحدثات  م��ن  الدولية  الساحة 

وتكنولوجية.
الدائمة  الرغبة  تنمية  أن  إل��ى  وأش���ار   
دراساتهم  استكمال  في  الكلية  طلبة  لدى 
والتأهيل  العليا  الشهادات  على  واحلصول 
التوسع  هدف  يتطلب  للخريجني  التقني 
والتطبيقات  األك���ادمي���ي���ة  ال����دراس����ة  ف���ي 

من  إال  يتاح  لن  وه��ذا  واملعملية،  العملية 
واملطورة  البرامج املستحدثة  خالل تطبيق 
طموحات  لتواكب  ودبلوم  بكالوريوس  من 

التأهيل العلمي والتقني للخريجني.

الرسالة اخلاصة بالكلية
أكد  بالكلية  اخل��اص��ة  ال��رس��ال��ة  وع���ن 
جار  العمل  أن  الصغير   أ.د.ع��ب��داحل��ك��ي��م 
على جعل الكلية منوذجا علميا تخصصيا 
واإلقليمي  احمل��ل��ي  املستوى  على  يحتذى 
والدولي، وتعزيز الترابط العلمي بني الكلية 
والكويتية  اإلقليمية  امل��ن��اظ��رة  وال��ك��ل��ي��ات 
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عدد مخرجات الكلية منذ إنشائها حتى 
اآلن حوالي 2400 طالبة و700 طالب
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وك��ذل��ك  تشجيع  والتطبيقية،  اجلامعية 
أبحاثهم  إلمت��ام  واملتخصصني  الباحثني 
العلمي  البحث  وإثراء  وتطويرها،  العلمية 
واملشاركة في تطوير وتوسيع قاعدة البحث 
العلمي مع كليات جامعة الكويت والكليات 
دول مجلس  األخرى وجامعات  التطبيقية 
خدمة  ف��ي  وت��س��خ��ي��ره  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
واستكشاف  باملجتمع  والنهوض  التنمية 
الدارسني  ل��دى  اإلب��داع��ي��ة  امللكات  وتنمية 
وصقلها،  تنميتها  على  والعمل  والباحثني 
األكادمييني  م��ع  واخل��ب��رات  اآلراء  وت��ب��ادل 
احمللية  املختلفة  التعليمية  املؤسسات  في 
النهوض  آليات  حول  والدولية  واإلقليمية 
بالعملية التعليمية وحتقيق ضمان اجلودة 
املهنية  التنمية  وحتقيق  فيها،  الشاملة 
توطيد  بالكلية  التدريسية  الهيئة  ألس��رة 
والهيئة  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

التدريسية من خالل البرامج الثقافية.

أهداف الكلية
 وعن أهداف الكلية قال أ.د. عبداحلكيم 
تأهيل  ف��ي   تتلخص  أهدافها  إن  الصغير 
في  للعمل  ال��ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ات  و  خ��ري��ج��ي 
والصيدليات  الطبية  املراكز  و  املستشفيات 
مؤسسات  من  والعديد  األدوي�����ة،  ومصانع 
والسالمة  ال��ب��ي��ئ��ة،  م��ج��االت  ف��ي  ال��دول�����ة 
مبستوى  وال��ن��ه��وض  الصناعية  وال��ص��ح��ة 
بالكلية  والتطبيقي  األك��ادمي��ي  التعليم 
والتكنولوجية  العلمية  ال��ث��ورة  وم��واك��ب��ة 
واملعلوماتية العاملية احلديثة، والعمل على 
معه  والتفاعل  باملجتمع  الوثيق  االرتباط 
مبستوى  والنهوض  املجتمع  خدمة  وجعل 
بها  واالرت��ق��اء  املتخصصة  الفنية  اخلدمة 
في املجاالت الصحية املختلفة ذات العالقة 
أساسيًا  هدفًا  الكلية  بأقسام  التخصصية 
ورئيسيًا، وليس مجرد رغبة تطوير البرامج 

العلمية مبا يتماشى مع النهوض بالعملية 
التعليمية وتطويرها للمساهمة في حتقيق 
والعمل  ب��ال��دول��ة،  الشاملة  التنمية  خطة 

مؤهلة  وف��ن��ي��ة  علمية  ك����وادر  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى 
سوق  احتياجات  لسد  ومالئمة  ومتميزة 
التخصصية  امل��ج��االت  جميع  ف��ي  العمل 
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 ن��س��ت��ع��د خ���الل امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ومل���دة 
عامني مقبلني بالتخطيط للحصول على 

االعتماد األكادميي واملؤسسي
بشكل كامل 
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إضافية. تدريبية  برامج  إلى  ودون احلاجة 
لدى  الدائمة  الرغبة  تنمية  على  والعمل 
دراساتهم  اس��ت��ك��م��ال  ف���ي  ال��ك��ل��ي��ة  ط��ل��ب��ة 
والتأهيل  العليا  الشهادات  على  واحلصول 
والعمل  للخريجني  التطبيقي  ال��ع��ل��م��ي 
األكادميية  ال���دراس���ات  ف��ي  ال��ت��وس��ع  ع��ل��ى 
والتطبيقات العملية واملعملية حتى ميكننا 
اإليفاء بطموحات التأهيل العلمي والتقني 

للخريجني.

نبذة تاريخية
كليًا  ارت��ب��اط��ًا  ت��رت��ب��ط  الكلية  أن  وذك���ر 
بالشأن  تعنى  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل،  س���وق  ب��ج��ه��ات 
أهم  وم���ن  ال��ص��ح��ة  وزارة  ال��ص��ح��ي، خ��اص��ة 
الكلية  مخرجات  تستقطب  التي  اجل��ه��ات 

وتوفر فرص العمل ملخرجاتها:

- بلدية الكويت
- وزارة األشغال العامة

- وزارة الداخلية

- وزارة الكهرباء و املاء

- معهد الكويت لألبحاث العلمية
- الهيئة العامة للبيئة

- ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���زراع���ة وال���ث���روة 
السمكية

- الهيئة العامة للصناعة
- مصانع األغذي�ة

- مؤسسات القطاع النفطي
- الشركات واملصانع احلكومية واألهلية

االعتماد األكادميي واملؤسسي 
وعن االعتماد األكادميي واملؤسسي قال 
الكلية تستعد  إن  أ.د. عبداحلكيم الصغير  
وملدة عامني مقبلني  احلالية  املرحلة  خالل 
االعتماد  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ص��ول  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 

األكادميي واملؤسسي لها بشكل كامل والذي 
ثم  وم��ن  األكادميية  البرامج  تطوير  يشمل 
ولدينا  ال��الزم��ة  ال��ش��ه��ادات  على  احل��ص��ول 
عليها  نعمل  التي  امل��ش��روع��ات  بعض  أي��ض��ًا 

حاليًا وهي:
األغذية  ل��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��وس  م���ش���روع 

والتغذية
وإع��داد مشروع نظام العامني + الثالثة 
العلوم  ب��ك��ال��وري��وس  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  ف���ي 

الصيدالنية

تطوير برامج السجالت الطبية
ومشروع فني تخدير

األخرى  امل��ش��اري��ع  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
لتنفيذها  واالستعداد  العمل  يجري  التي 
لبرامج  مختلفة  جل���ان  تشكيل  مت  وق���د 

التطوير واالعتماد األكادميي.

يجري  التي  املشاريع  من  العديد  هناك   
العمل واالستعداد لتنفيذها
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ميتاز   امل��غ��ن��اط��ي��س  أن  ج��م��ي��ع��ًا  ن��ع��ل��م 
التميز  ذات  امل���ع���ادن  م��ن  جت��ع��ل��ه  ب��خ��اص��ي��ة 
أال  أيضًا،  بها  فريدًا  يكون  أن  وك��اد  الواضح، 

وهي قوة اجلذب ملعدن احلديد.
أو احمل��اض��ر حتى يكون  امل���درب  وك��ذل��ك 
مميزًا وفريدًا يجب أن تكون لديه قوة شبيهة 
وتشّده،  املستمع  جتذب  ولكنها  باملغناطيس 
تختلف  اخلطاب  َمَلَكَة  أن  ي��درك  فجميعنا 
م��ن ميتلكون  فهناك  آخ��ر،  إل��ى  م��ن شخص 
الكالم  سحر  فلديهم  بالفطرة  اجل��ذب  ق��وة 
السحر من  يكون هذا  وقد  وجمال احلديث، 
نبرة للصوت، أو لغة للجسد يجذب بها تركيز 
أو حكمة في  اللسان،  املستمع، أو طالقة في 

الكالم.
إال أن هذا السحر واجلذب ليس مقصورًا 
على من وهبهم الله هذه املََلَكَة، فكلنا نستطيع 
ف��ي احل��دي��ث، ولكن  ق��وة اجل���ذب  أن منتلك 

بشروط إذا توفرت لديك األمور التالية:
يبحث  أن  يجب  أي  امل��ف��ت��اح،  ام��ت��الك   •
يبدأ احملاضر  املتحدث عن مفتاح للحضور، 
املفتاح  هذا  استخدام  فمن خالل  به حديثه 
يكون قد أسر ذهن احلضور وامتلك سمعهم، 
وقد يكون املفتاح من خالل قصة أو حادثة، أو 
أم��ر، فاملهم أن يبحث عن هذا  أو أي  مشكلة 

املفتاح.
مفردات  اختيار  أي  النطق،  انسيابية   •
سلسة سهلة غير معقدة أو متقعرة متجذرة، 
ف��رد عضالته  م��ن خاللها  امل��ت��ح��دث  ي��ح��اول 

اللغوية أمام احلضور.
يتفاعل  حتى  أي  ف��ع��ل،  رّد  فعل  لكل   •
احلضور يجب أن يتفاعل احملاضر بداية من 

خالل حسن الترتيب والتجهيز واإلعداد.
• إيقاظ املستمع، وذلك حتى ال يخسر 
احملاضر  يستمر  ان  يجب  وتركيزه،  انتباهه 

املكان  تغيير  خالل  من  إما  املستمع  بإيقاظ 
أو  احلركي،  النشاط  خالل  من  أو  للحضور، 
لشّد  وذل��ك  املكان  بيئة  تغيير في  من خ��الل 

االنتباه وجذب التركيز.
• عدم قطع احلبال، وهي حبال احملاضرة 
من خالل إعادة التذكير مبا مت ذكره سابقًا، 
ومب����ا مت ط���رح���ه م���ن أف���ك���ار وم���ع���اٍن خالل 
إع��ادة الطرح وبشكل  احمل��اض��رة، فمن خ��الل 
مختصر يكون قد ربط معاني احملاضرة مع 
سلسة  سهلة  لقمة  وجعلها  البعض  بعضها 

للمستمع يتلقفها من دون ضجر أو ملل.
• ختام املسك، وكما قال تعالى )ختامه 
ل��ل��خ��ت��ام بصمة  أن جت��ع��ل  ح����اول  م���س���ك(، 
بختم  مختومة  كأنها  تكون  بحيث  واضحة 
ما  ينسى  ال  املستمع  ذه��ن  في  راسخًا  يبقى 

مّت ذكره وطرحه.

مغناطيسية الخطاب

املهندس: عبدالوهاب السلطان
عضو هيئة تدريب – مدرب متخصص )ب(

املعهد العالي للطاقة
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»التطبيقي« و»اتحاد الصناعات« 
بحثا استقطاب مخرجات الهيئة للعمل في القطاع الصناعي

الكويتية  الصناعات  اتحاد  من  وفد  قام 
السيد  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  برئاسة 

ومدير  ال��خ��راف��ي   حسين 
السيدة  االت��ح��اد  ع���ام 
بزيارة  البقشي  ه��دى 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  إل����ى 
التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
التقيا  وال�����ت�����دري�����ب 
خ���ال���ه���ا م����دي����ر ع���ام 
الهيئة د.علي المضف،  
العام  ال��م��دي��ر  ون��ائ��ب 
والتنمية  للتخطيط 
الكندري،  أ.د.ف��اط��م��ة 
العام  ال��م��دي��ر  ون��ائ��ب 
التطبيقي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
أ.د.جاسم  وال��ب��ح��وث 
األن�������ص�������اري، ون���ائ���ب 

باإلنابة  ال��ت��دري��ب  ل���ش���ؤون  ال���ع���ام  ال��م��دي��ر 
المعاهد  مدراء  من  وعدد  الدعيج،  م.أسامة 
واإلدارات وعمداء الكليات، وذلك لبحث آلية 
استقطاب وتشجيع مخرجات الهيئة للعمل 

بالقطاع الصناعي.
ثم عقد الجانبان اجتماعًا تطرقا خاله 
إل���ى س��ب��ل ت��وط��ي��د ال��ع��اق��ة وال��ت��ع��اون فيما 
بينهما، لتوجيه مخرجات الهيئة وتشجيعها 

على االنخراط بالقطاع الصناعي.
ب����دوره ث��ّم��ن م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة د.علي 

الكويتية  الصناعات  اتحاد  مبادرة  المضف 
وحرصهم على التعاون والتنسيق مع الهيئة 

المصانع  في  للعمل  الستقطاب مخرجاتها 
الفنية  الكويتية  العمالة  إل��ى  تفتقر  التي 
في  التسريع  ض��رورة  على  مشددًا  والمدربة، 

استقطاب هذه العمالة واالستفادة منها.
الصناعات  اتحاد  رئيس  أكد  جانبه  من 
حاجة  ال��خ��راف��ي  حسين  ال��س��ي��د  الكويتية 
من  الهيئة  لخريجي  الكويت  في  المصانع 
المدربة، مؤكدًا على ضرورة  الفنية  العمالة 
الخريجين  بأعداد  الصناعات  اتحاد  تزويد 
التي  المتوقع تخّرجهم من التخصصات  أو 

يحتاج إليها القطاع الصناعي.
الميدانية  بالزيارات  الخرافي  رّحب  كما 
الفرصة  إلتاحة  للمصانع 
للتعّرف  ل��ل��خ��ري��ج��ي��ن 
بيئة  ع���ل���ى  ك���ث���ب  ع����ن 
بها، مؤكدًا على  العمل 
األداء  ك���ف���اءة  أه��م��ي��ة 

لهذه المخرجات.
الجانبان  وت��ط��ّرق 
خ����������ال االج�����ت�����م�����اع 
من  ال������ع������دي������د  إل���������ى 
الموضوعات التي تسهم 
التعاون  ت��وط��ي��د  ف���ي 
ب��ي��ن��ه��م��ا واالس���ت���ف���ادة 
التي  اإلم���ك���ان���ات  م���ن 
كالورش  بها  يتمتعان 
الهيئة  ف��ي  وال��م��ع��ام��ل 
يستفيد  أن  يمكن  والتي  قطاعاتها،  بكافة 

منها اتحاد الصناعات الكويتية.
التواصل  ع��ل��ى ض���روة  ال��ج��ان��ب��ان  وأك���د 
المستمر فيما بينهما ممثًا بتبادل الزيارات 
النجاح  قصص  واستعراض  اللقاءات  وعقد 
لمن يعملون في القطاع الصناعي تشجيعًا 
لمنتسبي الهيئة من الفنيين، وإبرازًا ألهمية 
العمل الصناعي في العالم أجمع، كما شدد 
الوعي  نشر  ض���رورة  على  ك��ذل��ك  ال��ج��ان��ب��ان 

بأهمية العمل في هذا القطاع الحيوي.

> مدير عام الهيئة د. علي المضف والسيد حسين الخرافي وعدد من القياديين بالجانبين  
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عمادة المكتبات في »التطبيقي«: 
»libranet«  تجديد قواعد البيانات والمعلومات

المكتبات  لعمادة  باإلنابة  العميد  أعلنت 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  التقنيات  وش����ؤون 
أنه  ال��ص��ف��ار  أ.ب��اس��م��ة  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
والمعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  ق���واع���د  ت��ج��دي��د  ت���م 
عضو  أّي  يمّكن  م��ا  ع���ام،  ل��م��دة   )libranet(
البيانات،  قواعد  في  البحث  من  تدريس  هيئة 
خ��ص��وص��ًا ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ق��دم ن��ص��وص��ًا كاملة 

ومقاالت في مختلف التخصصات .
قضية  إن  ال���ص���ف���ار:  أ.ب���اس���م���ة  وق����ال����ت 
العصر،  ق��ض��اي��ا  أه���م  م��ن  تعتبر  ال��م��ع��ل��وم��ات 
الوقت حتى  م��رور  تزايد مستمر مع  في  وه��ي 
المعلومات،  ث��ورة  يسمى  بما  ُتعرف  أصبحت 
وقد أصبح نجاح أي مؤسسة مرهونًا بما تملكه 
عمادة  في  »الليبرنت«  قسم  وأن  معلومات،  من 
إلكترونية مركزية  المكتبات يعّد بمثابة بوابة 
يمكن من خالها الوصول إلى عدد من قواعد 
أكاديمية  م��ج��االت  تغطي  ال��ت��ي  ال��م��ع��ل��وم��ات 

وتخصصية مختلفة.
الهيئة  أع��ض��اء  أن  إل���ى  ال��ص��ف��ار  ول��ف��ت��ت   
“الليبرنت”  صفحة  زي��ارة  يمكنهم  التدريسية 
ال��ت��ال��ي ف���ي ال��م��وق��ع الرسمي  ال���راب���ط  ع��ل��ى 

للهيئة:
 )Libranet.paaet.edu.kw(   

للعمل  ال���ع���رب���ي  االت�����ح�����اد  م���ن���ح 
التطوعي جائزة أفضل شخصية مؤثرة 
في   2018 للعام  التطوعي  العمل  في 
دولة الكويت، إلى مدير إدارة الخدمات 
للتعليم  ال���ع���ام���ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ع���ام���ة 
التطبيقي والتدريب م.فنيس العجمي، 
وذل���ك بفضل ج��ه��وده وإس��ه��ام��ات��ه في 

خدمة المؤسسات التطوعية.
م.العجمي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
هو المشرف العام على حملة المليون 
شتلة برية األولى والثانية التي أطلقتها 
»التطبيقي«، وقد شارك في العديد من 
وفي  الكويت  داخل  التطوعية  األعمال 
والعالم، كما  العديد من دول خليجية 
أن ل��ه إس��ه��ام��ات واض��ح��ة ف��ي مجاالت 

العمل اإلنساني والتطوعي.

العجمي أفضل شخصية تطوعية 
مؤثرة في 2018
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واالعتماد  ال��ج��ودة  ضبط  مكتب  أعلن 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ي  األك���ادي���م���ي 
مين  المقِيّ فريق  أن  والتدريب  التطبيقي 
للهندسة  العالمية  االعتماد  لهيئة  التابع 
قد   )ABET( األم��ري��ك��ي��ة  والتكنولوجيا 
وذلك  التكنولوجية،  ال��دراس��ات  كلية  زارا 
برنامج  لتقييم  اس��ت��ك��م��ال��ي��ة  خ��ط��وة  ف���ي 
سبيل  في  الكمبيوتر«  هندسة  »تكنولوجيا 
ليلحق  ال��دول��ي،  االع��ت��م��اد  على  الحصول 
على  حصلت  أن  سبق  التي  البرامج  بركب 

االعتماد في الكلية.
وق������ال م���دي���ر م��ك��ت��ب ض���ب���ط ال���ج���ودة 
م.محمد  بالهيئة  األك��ادي��م��ي  واالع��ت��م��اد 
الحمدان: إن منظمة )ABET( تعد إحدى 
لاعتمادات  المانحة  العالمية  المنظمات 
وتكنولوجيا  الهندسة  مجال  ف��ي  الدولية 
وحصوُل  العالم،  مستوى  على  المعلومات 
االعتماد  ه��ذا  على  أكاديمية  مؤسسة  أي��ة 
وإشارة  نوعية  إضافة  هو  لبرامجها  الدولي 
إل����ى ت��م��ّي��زه��ا، ك��م��ا ي��ت��ي��ح ال��ف��رص��ة أم���ام 
العليا  ال���دراس���ات  الس��ت��ك��م��ال  منتسبيها 
ومنافسة حقيقية لطلبتها في سوق العمل 

عالميًا.
مين  وأضاف م.الحمدان أن فريق المقِيّ

من )ABET( أشاد خال عدة زيارات سابقة 
وأن  التي سبق  البرامج  في  التعليم  بجودة 
وبكفاءة  الهيئة،  في  االعتماد  على  حصلت 
العاملين فيها وأساليب التدريس الُمتبعة، 
جانب  إل��ى  والمختبرات  المرافق  وب��ج��ودة 

منهجية العملية التعليمية والعلمية.
وأف����اد م.ال���ح���م���دان ب���أن م��ك��ت��ب ضبط 
الجودة واالعتماد األكاديمي بالهيئة يعمل 
الخارجي  ال��ت��دق��ي��ق  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ًا 
المانحة  ال��ج��ه��ة   »TUV NORD« م��ن 
لشهادة الجودة العالمية لقطاعي »التعليم 
التطبيقي والبحوث« و»الخدمات األكاديمية 
وال���وح���دات  اإلدارات  ب��ك��ام��ل  ال��م��س��ان��دة« 
متطلبات  حسب  لهما  التابعة  التنظيمية 
المواصفة العالمية الجديدة لنظم الجودة 

.ISO9001:2015
كما أشار م. الحمدان إلى اهتمام القيادة 
عام  مدير  بالسيد  ممثلة  بالهيئة  العليا 
الهيئة د.علي المضف والسادة نواب المدير 
اإلمكانات  جميع  تسخير  خ��ال  من  العام 
منهجية  ووض��ع  والمالية  والمهنية  الفنية 
التعليم وحصول  لتأمين جودة  وآلية عمل 
الهيئة على االعتماد االكاديمي والمؤسسي، 
إن���ش���اء م��ك��ت��ب ض��ب��ط الجودة  م���ن خ����ال 

بيئة  لتوفير  بهيكلها،  االكاديمي  واالعتماد 
عمل نموذجية عبر استخدام أحدث النظم 
اآللية بالتعاون مع مركز تقنية المعلومات 
والحاسب اآللي في الهيئة، والتي من شأنها 
المساهمة بضمان أعلى مستوى جودة أثناء 
نظم  تطبيق  في  والتنفيذ  اإلع��داد  عملية 
الجودة والحصول على االعتماد األكاديمي 

والمؤسسي .
جميع  إل��ى  بالشكر  م.الحمدان  وتقدم 
بالهيئة،  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  فرق 
بها  يقومون  التي  المبذولة  الجهود  مثمنًا 
وخاصة  المستويات،  أفضل  إلى  بها  للرقي 
كلية  ف��ي  العمل  لفريق  المميزة  ال��ج��ه��ود 
الدراسات التكنولوجية من أجل التأكد من 
التقييم،  الستكمال  الكلية  برامج  جاهزية 

متمنيًا لهم التوفيق الدائم.

»التطبيقي«:  برنامج »تكنولوجيا هندسة الكمبيوتر« في 
»التكنولوجية« على خطى االعتماد األكاديمي
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ق����ام وف����د م���ن ط��ل��ب��ة م���درس���ة ثانوية 
أح��م��د ال��رب��ع��ي ب���زي���ارة ل��ك��ل��ي��ة ال���دراس���ات 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
على  للتعّرف  وذل��ك  والتدريب،  التطبيقي 
المتنوعة  والتخصصات  ال��دراس��ة  طبيعة 

في الكلية.
القاعات  على  بجولة  الطلبة  ق��ام  وق��د 
ال��دراس��ي��ة وال����ورش وال��م��خ��ت��ب��رات ومرافق 
من  كل  الطلبة  استقبال  في  وك��ان  الكلية، 
والبحرية  ال��س��ي��ارات  هندسة  قسم  رئ��ي��س 
د.خ���ال���د ال��ع��وض��ي ورئ��ي��س ق��س��م هندسة 
قدما  حيث  العجمي،  د.م��ه��دي  التصنيع 
وأق��س��ام��ه��ا، كما  الكلية وورش��ه��ا  ن��ب��ذة ع��ن 
أج��اب��ا ع��ل��ى أس��ئ��ل��ة واس��ت��ف��س��ارات الطلبة 
ومجاالتها  الكلية  في  بالدراسة  المتعلقة 

الكثيرة.
كلية  الثانوية  إدارة  الختام شكرت  وفي 
عليها  والقائمين  التكنولوجية  ال��دراس��ات 
لما  االستضافة  هذه  على  فيها  والعاملين 
فيها من فوائد بالنسبة للطلبة، وإطاعهم 
دراسية  خيارات  من  أمامهم  ُيتاح  ما  على 

مستقبًا.

 طلبة ثانوية أحمد الربعي في زيارة
 لكلية الدراسات التكنولوجية

العدد الرابع -ديسمبر   2018



العدد الرابع -ديسمبر   2018

أخبار58

ممثلة  األساسية  التربية  كلية  نظمت 
الطابية  المساعد للشؤون  العميد  بمكتب 
لحماية  العالمية  المنظمة  م��ع  بالتعاون 
األقسام  م��ن  ع��دد  م��ع  وبالتنسيق  الطفل، 
الطفل  “يوم  فعالية  الكلية  ف��ي  العلمية 
طاب  من  مجموعة  فيها  ش��ارك  العالمي” 
وطالبات وزارة التربية، وذلك في مقر الكلية 

بالعارضية.
الكلية  عميد  أف���اد  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
تخصص  العالم  دول  ب��أن  الرويشد  د.ف��ه��د 
ي���وم���ًا ت��ح��ت��ف��ل ف��ي��ه ب��ال��ط��ف��ل ع��ل��ى نطاق 
ال��ع��ال��م ف��ي ك��ل س��ن��ة ب��غ��رض ال��ت��أك��ي��د على 
أهمية قضاياه وحقوقه ومستقبله ومسيرته 
اإلنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية هي 

وقفة متأنية لمراجعة السياسات المرتبطة 
الرعاية في  بقضايا الطفولة ورعايتها حق 
عصر يشهد تحّوالت حادة في مجال التقنية 
التطوير  يتطلب  مما  واإلع���ام،  والقوانين 
الدائم لبرامج المؤسسات التعليمية لمواكبة 

المجريات والتكيف اإليجابي معها.
الكويت سباقة  دولة  أن  د.الرويشد  وأكد 
ف��ي ال��ع��ن��اي��ة ب��ق��ض��اي��ا ال��ط��ف��ل ألن���ه ركيزة 
النفسي  األم��ن  توفير  م��ن  ب��د  وال  التنمية 
والجسدي واالجتماعي والتربوي له لصقل 

طاقاته، حماية ذاته، ومراعاة مصالحه.
العالمية  المنظمة  رئ��ي��س  أك��د  ب���دوره 
السبيعي  د.ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��ط��ف��ل  ل��ح��م��اي��ة 
الذين  األطفال  على  المنظمة  على حرص 

وحفظ  ال��وط��ن،  ه���ذا  أرض  ع��ل��ى  يعيشون 
ك��رام��ت��ه��م، وص����ون ح��ق��وق��ه��م، م��ن منطلق 
أثمن  أن األطفال هم  حقيقة أساسية وهي 

كنوز الوطن.
المساعد  العميد  ومن جانبها أوضحت 
للشؤون الطابية بالكلية.د لطيفة الكندري 
تراجع  المناسبة  ه���ذه  م��ث��ل  ف��ي  األم���م  أن 
استراتيجياتها ومساراتها نحو خدمة قضايا 
في  ال��ج��ودة  من  ق��در  أكبر  لتحقيق  الطفل 
أساليب حمايته ورعايته اجتماعيًا وثقافيًا 
االحتفال  أن  موضحة  وإع��ام��ي��ًا،  ونفسيًا 
االلتزام  العالمي للطفل هو تجديد  باليوم 
تجاه  المدنية  المسئوليات  ك��اف��ة  بتحمل 
المشاركة  وتعتبر  حقوقه،  وضمان  حمايته 

»يوم الطفل العالمي«.. سيارات »جولف«
لدعم الخدمات اإلدارية والصحية في »األساسية«
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لتوعية  ثمينة  ف��رص��ة  بمثابة  ال��ي��وم  ب��ه��ذا 
ال��م��ج��ت��م��ع ب��أه��م��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وبذل 

الجهود لتنميته تنمية سليمة. 
وأشارت د.الكندري إلى أن هذا المشروع 
لوال  ال��واق��ع  أرض  ع��ل��ى  ليتحقق  ي��ك��ن  ل��م 
الدائم  بالسعي  الكلية  إدارة  وإيمان  تعاون 
لتطوير الخدمات المقدمة لتحسين البيئة 
المستطاع،  قدر  جوانبها  بكافة  التعليمية 
جهدًا  ت��دخ��ر  ال  الكلية  ع��م��ادة  إن  مضيفًة 
شأنه  م��ن  م��ش��روع  أي  بدعم  المسارعة  ف��ي 
رف��ع ال��ك��ف��اءة ون��وع��ي��ة ال��خ��دم��ات الموجهة 

لطالبات الكلية.
األنشطة  العديد من  الفعالية  وتخللت 
الثقافية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية 
المهارات  ترسيخ   و  الطاب  وميول  ق��درات 

الحياتية لديهم. 

د.الرويشد  شكر  الفعالية  خ��ت��ام  وف��ي 
إنجاحها  في  والمشاركين  القائمين  جميع 
في  األنشطة  إدارة  الجزيل  بالشكر  وخ��ص 
على  الخاص  التعليم  وإدارة  التربية  وزارة 

مشاركتهم الفاعلة.
عدد  بتوفير  الكلية  إدارة  وق��ام��ت  ه��ذا 
إلى  الطالبات  لنقل  »الجولف«  سيارات  من 
ال��ص��ح��ي��ة ع��ن��د ح����دوث أي طارئ  ال��ع��ي��ادة 

طبي.
الكلية  أش���اد عميد  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
المبذولة  ال��ج��ه��ود  بجميع  أ.د.ال���روي���ش���د 
وبروح التعاون والتواصل والعطاء الواضحة 
وتتقدم  المؤسسات  التي من خالها تنجح 
إقامة مثل هذه  أهمية  وتزدهر، مؤكدًا على 
تعكس  التي  والناجحة  المنظمة  المشاريع 
لتقديم  ال��م��خ��ل��ص��ة  ال��ج��ه��ود  ه���ذه  ح��ج��م 

التعليمية  المسيرة  لخدمة  دائمًا  األفضل 
العامة  الهيئة  لسياسة  تطبيقًا  بالكلية 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
والمالي  اإلداري  ال��م��دي��ر  أش����ارت  ك��م��ا 
بالكلية أ.هناء الخالد إلى أن هذه السيارات 
مجهزة لعدة أغراض خاصة بالطالبات من 
ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك لمنتسبي 
الكلية عند الحاجة وألغراض إدارية وصحية 
وإشرافية، متوجهة بالشكر إلى إدارة الكلية 
هذا  وتحقيق  تنفيذ  ف��ي  ش���ارك  م��ن  ول��ك��ل 
المشروع الذي يلبي االحتياجات الضرورية 
وي��س��ه��ل ع��م��ل��ي��ة اإلش�����راف وال��م��ت��اب��ع��ة في 
أرجاء الكلية، مما يوفر بيئة أفضل لخدمة 
الطالبات من جهة، وجميع منتسبي الكلية 

من جهة أخرى. 

أي  ندعم  أ.د.الكندري:   •
رفع  شأنه  م��ن  م��ش��روع 
الخدمات  ونوعية  كفاءة 

المقدمة للطالبات

• السبيعي: األطفال هم 
أثمن كنوز الوطن

• أ.د.الرويشد: الكويت سّباقة في العناية بقضايا الطفل ألنه ركيزة التنمية
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الشويخ   – ال��ص��ن��اع��ي  ال��م��ع��ه��د  ق���ام 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  م��ع  وبالتعاون 
بتطوير برنامج »دبلوم فني معادن ثمينة«، 
المعادن  إدارة  احتياجات  لتلبية  وذل���ك 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ف��ي  ال��ث��م��ي��ن��ة 
م���ن ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة ال���م���درب���ة بهذا 

التخصص. 
قد  والتسجيل  ال��ق��ب��ول  ع��م��ادة  وك��ان��ت 
أع��ل��ن��ت س��اب��ق��ًا ع��ن ط���رح ال��ب��رن��ام��ج ضمن 
الشواغر  خطة  ف��ي  المتاحة  التخصصات 
الحالية للفصل الثاني لعام 2018-2019.

ال��م��ع��ه��د م.محمد  وق���د ص���رح م��دي��ر 
ح��م��د ب���وح���م���دي ب����أن ال��ب��رن��ام��ج ال���ذي 
حصل مؤخرًا على موافقة ديوان الخدمة 
اجتماعات  بعد  تطويره  ت��م  ق��د  المدنية 
مكثفة بين إدارة المعادن الثمينة في وزارة 
التخصصية  واألقسام  والصناعة  التجارة 
البرنامج  تصميم  ت��م  حيث  المعهد،  ف��ي 
الفنية  المهارات  بجميع  المتدرب  ليمد 
وتحليلها  ال��ع��ّي��ن��ات  كتجهيز  المطلوبة 
م����ن خ������ال أج����ه����زة ال���ف���ح���ص وج���ه���از 
المختبر  إلى  باإلضافة  المايكروسكوب، 

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي واألف������ران وم���ع���دات سحب 
ال��م��ع��ادن وط����رق م��ع��ال��ج��ت��ه��ا، وم���ن ثم 
ومنها  الختم،  بأجهزة  المشغوالت  وسم 
بواسطة  ال��ي��دوي  والختم  الهيدروليك 
وأجهزة  بأنواعها  والسنادين  المطارق 

الليزر.
المعادن  إدارة  مدير  ق��ال  جانبه  من 
والصناعة  ال��ت��ج��ارة  وزارة  ف��ي  الثمينة 
البرنامج  أهمية  إن  السعيدي:  أ.س��ع��د 

تكمن في حرصه على تغذية سوق العمل، 
بالكوادر  الثمينة،  المعادن  إدارة  وخاصة 
تجهيزهم  سيتم  الذين  الشابة  الوطنية 
الفنية  والمعلومات  ال��ازم��ة  بالمهارات 
والمعدات  األجهزة  أحدث  على  والتدريب 
قطاع  ف��ي  السريعة  ال��ت��ط��ورات  لمواكبة 
واألحجار  والمجوهرات  الثمينة  المعادن 
القطاع  ه��ذا  لحساسية  وذل��ك  الكريمة، 
ول��ت��أث��ي��رات��ه االق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة على 
ال��م��س��ت��وى ال��ع��ال��م��ي، ف��ض��ًا ع���ن مكانة 
الذهب  ع���ال���م  ف���ي  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال���ك���وي���ت 
بارزة  ع��ام��ة  جعلها  مما  وال��م��ج��وه��رات، 
الخاصة  الدولية  المعارض  خ��ارط��ة  ف��ي 

من  ال��ت��ج��ار  والستقطاب  ب��ال��م��ج��وه��رات، 
بالمنتج  ثقتهم  بسبب  العالم  دول  شتى 

الكويتي من المشغوالت الثمينة.
األولى  الدفعة  استقبال  وسيتم  ه��ذا 
ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات م���ن خريجي  م���ن 
الثانوية العامة في بداية الفصل التدريبي 
 ،2018-2019 التدريبي  للعام  ال��ث��ان��ي 
علما بأن مدة البرنامج سنتين باإلضافة 
الدراسة  مدة  يتخلل  تمهيدي  فصل  إلى 
ب��ع��ده��ا الخريج  ي��ك��ون  ت��دري��ب م��ي��دان��ي، 
التجارة  وزارة  لدى  مباشرة  للعمل  مؤهًا 
ثمينة”  معادن  “فني  بوظيفة  والصناعة 

على الدرجة الخامسة وثاث عاوات.

برنامج دبلوم »فني معادن ثمينة« 
في المعهد الصناعي-الشويخ

لتلبية احتياجات وزارة التجارة والصناعة من الكوادر الوطنية املدّربة

> م. محمد حمد بوحمدي
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التدريبية  ل��ل��ك��وادر  ج��دي��د  إن���ج���از  ف���ي 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
تمت تسمية أربعة من أعضاء هيئة التدريب 
»الجمعية  ف��ي  ك��أع��ض��اء  الهيئة  معاهد  ف��ي 
الكويت«  ف��رع   ASQ  – للجودة  األمريكية 

لإلسهام في نقل ثقافة الجودة الشاملة .
وق����د ت���م ت��ع��ي��ي��ن ك���ل م���ن د.م��ح��م��د بن 
 CMQ/OE  شهادة على  الحاصل  سامة 
Certified Manager of Quality/
نائبًا   ،Operational Excellence
على  الحاصل  الدعيج  م.أس��ام��ة  و  للرئيس، 

 ISO 9001:2008 مدققين  كبير  ش��ه��ادة 
على  التدقيق  وم��س��ؤول  إدارة  مجلس  عضو 
الشهادات المهنية، وم.خالد خميس بوهندي 
 ISO مدققين  كبير  ش��ه��ادة  على  الحاصل 
 OHSAS 9001:2015 ومدقق معتمد في
االتصاالت  وم���س���ؤول  إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و 
الحاصل  ال���ف���اي���ز  وم.م���ح���م���د  واإلع���������ام، 
 ISO ع��ل��ى ش��ه��ادة ف��ي ال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي
ومسؤول  إدارة  مجلس  عضو   9001:2015

األعضاء.
وقد باشر مجلس اإلدارة اجتماعاته منذ 

بموافقة  صدر  الذي  الرسمي  الكتاب  صدور 
الواليات  ف���ي  للجمعية  ال��رئ��ي��س��ي  ال��م��ق��ر 

المتحدة األمريكية.
األمريكية  الجمعية  أن  بالذكر  والجدير 
في  تأسست  ربحية،  غير   ”ASQ“ للجودة 
العالم  في  أعضائها  ع��دد  ويبلغ   1946 ع��ام 
اإلدارية  المجاالت  كافة  في  عضو   80000

عضو   300 منهم  والصناعية  واألك��ادي��م��ي��ة 
فقط في دولة الكويت .

شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
المعلومات  تقنية  بمركز  ممثلة  والتدريب 
العامة  العاقات  ومكتب  اآلل��ي  والحاسب 
الكويت  وم���ع���رض  "م��ؤت��م��ر  ف���ي  واإلع�����ام 
ال��م��ق��ام ت��ح��ت رعاية  ال��رق��م��ي"  ل��ل��ت��ح��ول 

لتكنولوجيا  ال��م��رك��زي  الجهاز  ع��ام  مدير 
وذلك  الشطي،  قصي  السيد  المعلومات 
29-28 نوفمبر الماضي  خال الفترة من 

في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو.
الكويت  وت���م خ���ال م��ع��رض وم��ؤت��م��ر 

ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال��ك��ش��ف ع���ن آخ����ر ما 
توصلت إليه تكنولوجيا االستخدام الرقمي 
وذلك  والشركات،  والهيئات  المؤسسات  في 
وتسهيل  الخدمات  وتحسين  بهدف تطوير 

وصولها للمستفيدين.

الجمعية األمريكية للجودة تضم 4 من أعضاء
هيئة التدريب في »التطبيقي« لعضويتها

»التطبيقي« تشارك في مؤتمر ومعرض الكويت للتحّول الرقمي
بهدف تطوير وحتسني اخلدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين
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العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر  اف��ت��ت��ح 
علي  د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
الثالث  ال��ت��دري��ب��ي  امللتقى  امل��ض��ف  فهد 

ال��ذي ينظمه  .. عطاء ومن��اء«  »التدريب 
خالل  اإلداري���ة  للخدمات  العالي  املعهد 
الفترة من 9 - 13 ديسمبر بقاعة املسيلة 

بفندق اجلميرا.
حضر حفل االفتتاح نائب مدير عام 
الهيئة لقطاع التدريب م. طارق العميري 

»التطبيقي« تفتتح الملتقى التدريبي 
الثالث »التدريب..عطاء ونماء«

برعاية وحضور مدير عام الهيئة وعدد من قيادييها

62



العدد الرابع -ديسمبر   2018

63

ون��ائ��ب امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ش��ؤون اإلداري����ة 
واملالية م. حجرف احلجرف ونائب املدير 
أ.د.  والبحوث  التطبيقي  للتعليم  العام 
ج��اس��م األن���ص���اري ون��ائ��ب امل��دي��ر العام 
د.جاسم  املساندة  األكادميية  للخدمات 
الهيئة  ق���ي���ادي���ي  م���ن  وع�����دد  األس����ت����اد، 
وأعضاء هيئة التدريب واإلداريني باملعهد 
العالي للخدمات اإلدارية وعدد كبير من 

احلضور والضيوف.

االرتقاء بالتعليم والتدريب
املضف  د. علي  الهيئة  أكد مدير عام 
لكافة  ورعايتها  الهيئة  دعم  له  كلمة  في 
االرتقاء  ال���ى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
مقدمًا  والتدريبية،  التعليمية  بالعملية 
ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ك��اف��ة ال��ق��ائ��م��ني على 
امل��ل��ت��ق��ى م��ث��م��ن��ًا ج��ه��وده��م ف���ي اإلع����داد 

والتنظيم.
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التطور العلمي والتكنولوجي
نائب  رح��ب  باملناسبة  ل��ه  كلمة  وف��ي 
مدير عام الهيئة لشؤون التدريب م.طارق 
ال��ه��ي��ئ��ة د. علي  ال��ع��م��ي��ري مب��دي��ر ع���ام 
للملتقى،  الكرمية  رعايته  شاكرا  املضف 
مثمنًا جهود كافة املشاركني في التنظيم 

واإلعداد لفعاليات امللتقى.
تسعى  الهيئة  ان  العميري  م.  وأك���د 
التي فرضتها ظروف  التحديات  في ظل 
والتكنولوجي  العلمي  والتطور  العوملة 
 2035 الكويت  لرؤية  وتنفيذا  املتسارع 
العملية  ج��وان��ب  ب��ك��اف��ة  ال��ن��ه��وض  ال���ى 
بأن  منها  إمي��ان��ا  والتدريبية  التعليمية 

االساس  حجر  هما  وال��ت��دري��ب  التعليم 
لكافة عمليات التنمية واالرتقاء باألفراد 
أضحى  بعدما  وتدريبًا  وتعليمًا  تثقيفًا 
واملؤهل  وامل��درب  الكفء  البشري  العنصر 
الركي�زة  واملتغيرات  التطورات  الستيعاب 
األساس�ية لنج�اح جميع خطط التطوير 
والثروة  امل��وارد  اس�تخدام  حس�ن  لض�مان 
ال��ب��ش��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و الذي 
على  ال���ق���درة  ال��ه��ي��ئ��ة  مل��خ��رج��ات  يضمن 
املنافسة احلقيقية في سوق العمل بكافة 

قطاعاته.
واضاف م. العميري ان قطاع التدريب 
حقق العديد من االجنازات على مستوى 

بحصول  ومخرجاته  ببرامجه  االرت��ق��اء 
التابعة  التدريبية  املعاهد  من  كبير  عدد 
له على االعتمادات االكادميية واملؤسسية 
ال��ت��ي ت��ه��دف ال���ى س��د اح��ت��ي��اج��ات سوق 
املدربة  الوطنية  العمالة  وتوفير  العمل 
وامل���ع���دة ب��أع��ل��ى م��ع��اي��ي��ر اجل�����ودة ألداء 
العمل  مستويات  في  الوظيفية  مهامها 

املختلفة بقطاعات الدولة كافة.

امللتقى خطوة هامة وفعالة
خطوة  امللتقى  ان  العميري  م.  وق��ال 

ه���ام���ة وف��ع��ال��ة ض��م��ن اخل���ط���وات التي 

يتخذها قطاع التدريب لالرتقاء بالعملية 
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تعزيز  عن  فضال  والتدريبية  التعليمية 
امل���ه���ارات وص��ق��ل اخل���ب���رات ل���دى جميع 
ومتابعة  التدريبي  احل��ق��ل  ف��ي  امل��درب��ني 
بني  اخل��ب��رات  ون��ق��ل  وت��ب��ادل  املستجدات 

كافة احلضور واملشاركني.

رعاية كرمية
العالي  املعهد  مدير  تقدم  جانبه  من 
العازمي  أح��م��د  د.  اإلداري�����ة  ل��ل��خ��دم��ات 
عام  مدير  ال��ى  وتقديره  شكره  بخالص 
الكرمية  لرعايته  املضف  علي  د.  الهيئة 
للملتقى وحرصه على احلضور واملشاركة 
ال���ه���ام���ة، موصال  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ف���ي ه����ذه 
املنظمة  اللجان  اعضاء  كافة  ال��ى  شكره 
للملتقى وكافة احملاضرين واملشاركني في 
امللتقى، ومكتب العالقات العامة واإلعالم 
لقيامهم بالتغطية اإلعالمية قبل وخالل 

فترة انعقاد امللتقى.

مواكبة التطور العلمي
أع����رب����ت رئيس  وم�����ن ج���ان���ب آخ������ر، 
الزامل  أ. ردينة  الثالث  التدريبي  امللتقى 
الفتتاح  الكبير  باحلضور  سعادتها  ع��ن 
امللتقى، مؤكدة ان امللتقى على مدار فترة 
انعقاده يضم عددًا من احملاضرات وورش 
التي يقدمها  التدريبية  وال��دورات  العمل 
واخلبراء  احمل��اض��ري��ن  م��ن  كبيرة  نخبة 
خبرات  بهدف صقل  التدريب  مجال  في 
امل���درب���ني وال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة واالرت���ق���اء 
التطور  مل��واك��ب��ة  ال��ت��دري��ب��ي  مب��س��ت��واه��م 
داعية  امل��ج��ال،  ه��ذا  في  املتسارع  العلمي 
حضور  ال��ى  كافة  التدريب  هيئة  أعضاء 

الدورات التدريبية واالستفادة منها.
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الذي لعبته  الدور  البعض  قد ال يتصور 
املصاعد مبختلف أنواعها في تطوير احلياة 
مصعد  أول  تدشني  فمنذ  لإلنسان،  اليومية 
ركاب في بدايات القرن التاسع عشر وحتديدًا 
عملية  تتوقف  لم  نيويورك،  في   1857 ع��ام 
ت��ط��وي��ر امل��ص��اع��د ب��ص��ورة ش��ب��ه ي��وم��ي��ة حتى 
األساسية  املبادئ  إلى   1903 وصلت في عام 
وظهرت  حاليًا،  املعروف  بالشكل  للمصاعد 
األدوار  ومفاتيح  السرعات  متعددة  املصاعد 

ونظم بيان األدوار ونظم الفرامل احملسنة. 
احلركة  ب������دأت  امل���ص���اع���د  ت���ط���ور  وم�����ع 
إلى  األف��ق��ي  التوسع  م��ن  تتطور  العمرانية 
ال��ت��وس��ع ال���رأس���ي م��س��ت��ن��دة ف���ي ذل����ك إلى 
إلى  األش��خ��اص  حمل  على  املصاعد  ق���درات 
املصاعد  تطورت  وكلما  األعلى،  االرتفاعات 
ارتفعت البنايات وصواًل إلى ما نراه اآلن من 
القريب  املاضي  حتى  كانت  كبيرة  ارتفاعات 

يراها اإلنسان في أطراف السماء.
القدرة  في  تتحكم  التي  العوامل  ولفهم 
مناسبة  م��ص��اع��د  وت��ش��غ��ي��ل  ت��ص��ن��ي��ع  ع��ل��ى 

لالرتفاعات العالية للمباني ميكن باختصار 
للمصاعد  ال��رئ��ي��س��ي��ة  األج�������زاء  ت��وض��ي��ح 
التقليدية  الكهربائية في أحد أشهر صورها 
وامل��ن��ت��ش��رة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ج����دًا ف���ي مختلف 
التفاصيل  ف��ي  ال��دخ��ول  ودون  التطبيقات، 
الفنية، فإنه كلما ازداد االرتفاع املطلوب من 
املصعد حتقيقه فالبد أن يقابل حّل ملشكالت 
أس��اس��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ش��غ��ي��ل وأم�����ان وراح���ة 
احلصر  ال  امل��ث��ال  سبيل  على  منها  ال��رك��اب، 
االرتفاعات  إن  حيث  امل��ص��ع��د،  س��رع��ة  زي���ادة 
العالية تتطلب بالتأكيد زيادة سرعة املصعد 
املكونات  على  إضافية  أع��ب��اء  ميّثل  م��ا  وه��و 
األحبال  أو  احملرك  سواء  للمصعد  املختلفة 
صعيد  على  فقط  ليس  الفرملة،  ن��ظ��ام  أو 
الراكب  إح��س��اس  صعيد  على  ولكن  امل��ع��دات 
بتأثير السرعة وشعوره بعملية إيقاف املصعد 

من سرعات عالية.
والتصميمية  التشغيلية  الناحية  وم��ن 
ف����إن ال���ع���وام���ل ال��ت��ي الب����د م���ن أخ���ذه���ا في 
أعداد  بدءًا من  كبير  تتشعب بشكل  االعتبار 

تدفقهم،  وم���ع���دل  امل��ت��وق��ع��ة  امل��س��ت��خ��دم��ني 
ونوعية املبنى كتجاري أو سكني مرورًا بأقصى 
ونظام اإلخالء  إليه  الوصول  ارتفاع مطلوب 
في ح��االت ال��ط��وارئ، وم��ن دون ال��دخ��ول في 
عوامل  تكون  قد  الفنية،  التفصيالت  بعض 
امليكانيكية  باملكونات  املرتبطة  غير  التشغيل 
الشاهقة  املباني  في  للمصاعد  والكهربائية 
م��ن أه���م ال��ت��ح��دي��ات، ول��ت��وض��ي��ح ذل���ك فإنه 
في  للركاب  اآلم��ن��ة  املصاعد  ح��رك��ة  لضمان 
االع��ت��ب��ار على  ب��ع��ني  األخ���ذ  امل��ب��ن��ى تتطلب 

سبيل املثال العوامل التالية:
• كنتيجة مباشرة حلركة املصعد بسرعة 
 Air الهواء  عالية حتدث مقاومة عالية من 
resistance  حلركة املصعد في البئر، وهو 
م��ا ي��ؤدي ف��ي حالة ع��دم عالجه إل��ى حدوث 
ض��وض��اء ع��ال��ي��ة م��ص��اح��ب��ة ل��ل��ح��رك��ة وحمل 
إضافي على محرك املصعد بل قد يؤدي إلى 
عند   Hammering ط��رق  أص���وات  ح��دوث 

مرور املصعد عند أبواب األدوار.
• نتيجة السرعة العالية حلركة املصعد 

تصميم مصاعد الركاب للمباني الشاهقة 
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مهندس: محمد املسماري
مدرب متخصص – املعهد العالي للطاقة
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الب����د م���ن األخ�����ذ ف���ي االع���ت���ب���ار م���ا يسمى  
وهنا  الهواء،  إزاحة  نتيجة   Piston Effect
بني  املتحرك  للهواء  مسارات  تصميم  يتعني 

اآلبار املختلفة للمصاعد املتجاورة.
دالئل  ن��ظ��ام  وتنفيذ  تصميم  يعتبر   •
أحد  العالية  املباني  ف��ي  للمصاعد  احل��رك��ة 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ه��ام��ة مل��ا ل��ه م��ن ت��أث��ي��ر شديد 
الوضوح على نعومة وأمان حركة املصعد في 

السرعات العالية.
• قد ال يكون تأثير عامل فارق الضغط 
إليه  يصل  دور  وأعلى  املصعد  أدوار  أول  بني 
واضحًا على املصعد ومكوناته إال أنه يكون ذا 
تأثير شديد على الركاب، وفي بعض احلاالت 
يتوجب تصميم وتنفيذ نظام معادلة للضغط 
داخل كابينة املصعد، بل ذهبت بعض األبحاث 
احل��دي��ث��ة إل���ى أف��ض��ل��ي��ة ح��د أق��ص��ى ملسافة 
متر   300 ال���  يتجاوز  ال  مبا  الواحد  املصعد 

لتجنب تأثير فارق الضغط على الركاب.
برج خليفة  في  العاملة  املصاعد  وتعتبر 
ف��ي دب��ي ح��ال��ي��ًا ه��ي األع��ل��ى ارت��ف��اع��ًا، حيث 
املصاعد  أعلى  يقطعها  التي  املسافة  تصل 
األسرع  ويعتبر  متر،    504.2 الرت��ف��اع  فيها 
في العالم حاليًا بسرعة 10 أمتار في الثانية 
الواحدة، وبحمولة حوالي 5500 كيلوجرام. 
الشركات  معظم  ف��ي  حاليًا  األب��ح��اث  وت���دور 
ال��ك��ب��رى ف��ي ال��ع��ال��م، وال��ت��ي ت��ت��ص��در مجال 
أنظمة  املصاعد في تطوير  تصميم وتصنيع 
مصاعد تستخدم محركات كهربائية من دون 
صندوق تروس وأنظمة حتّد من احلاجة إلى 
بني  تبادلية  مصاعد  وأنظمة  ال��رف��ع،  حبال 

األدوار املتتالية من املباني.
ظهر  فقد  املستمرة  لألبحاث  ونتيجة   
أنظمة  تغيير شامل في  إلى  ي��ؤدي  تطّور قد 
امل��ص��اع��د ل��ل��م��ب��ان��ي ال��ش��اه��ق��ة، وه����و نظام 
الكهرومغناطيسي   ال��رف��ع  نظرية  يستخدم 

احملركات  ونظام   Magnetic levitation
اخلطية  Linear Motor لتشغيل املصعد 
وهو األمر الذي سيؤدي إلى تغيير شامل في 
التي ميكن  والسرعات  املصعد  طريقة حركة 
أن يصل إليها وكفاءة ودقة التوجيه واإليقاف 
وكنتيجة  اجلر،  واالستغناء متامًا عن حبال 
سيتمكن  ال��ن��ظ��ام  ل��ه��ذا  امل��ت��ط��ور  للتصميم 

إلى  باإلضافة  األفقية  احل��رك��ة  م��ن  املصعد 
احلركة الرأسية.

الله،  شاء  إن  قادمة،  مقالة  في  وسنقدم 
ال��ن��ظ��ام اجلديد،  ل��ه��ذا  ت��وض��ي��ح��ًا م��ف��ص��اًل 
وال����ذي مت اخ��ت��ب��اره ف��ي م��ن��ش��أة اخ��ت��ب��ار في 
الشركة صاحبة التطوير ومت تنفيذه بالفعل 

على نطاق ضيق جدًا خالل العام املاضي.
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»االتصاالت والمالحة« احتفل 
بإنجازاته للعام 2017-2018

م. العميري: نثمن جهود جميع العاملني في املعهد إلسهاماتهم 
الواضحة في حتقيق هذه اإلجنازات
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الكابنت الكندري: نعمل على حتويل خطط العمل واألهداف 
االستراتيجية املوضوعة إلى واقع ملموس

العامة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  رع��اي��ة  حت��ت 
فهد  د.علي  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
لشؤون  العام  املدير  نائب  وبحضور  املضف 
ال��ت��دري��ب م.ط�����ارق ال��ع��م��ي��ري ن��ظ��م املعهد 
اإلجناز  حفل  وامل��اح��ة  لاتصاالت  العالي 
السنوي للمعهد للعام 2018-2017 وذلك 

على مسرح املعهد مبنطقة الشويخ.
العام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  اك��د  املناسبة  ب��ه��ذه 
مثل  أن  العميري  م.ط��ارق  التدريب  لشؤون 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ت��س��اه��م ف���ي خ��ل��ق حالة 
مشيدًا  امل��ع��ه��د،  منتسبي  ب��ن  ال��ت��آل��ف  م��ن 
يواصل  أن  آم��ًا  حققها،  التي  ب��اإلجن��ازات 

اإلجن���ازات  حتقيق  املعهد  على  ال��ق��ائ��م��ون 
بالشكر  له، متقدمًا  املستقبلية  والتطلعات 
جلميع العاملن فيه إلسهاماتهم الواضحة 
بتحقيق هذه اإلجنازات، متمنيًا االستمرار 
في العمل لنيل االعتماد األكادميي جلميع 

التخصصات التي يقدمها املعهد.

اإلدارة باألهداف
بدوره قال مدير املعهد العالي لاتصاالت 
واملاحة الكابنت منذر الكندري إن منهجية 
العمل في املعهد تعتمد على منهجية اإلدارة 
عمل  خطة  ثمارها  تكون  والتي  باألهداف، 

وتكتيكية  تشغيلية  أه��داف��ًا  تتضمن  زمنية 
تترجم األهداف االستراتيجية املنبثقة من 

رؤية ورسالة املعهد.
واوضح الكابنت الكندري أن نسبة اإلجناز 
السنتن  ف��اق��ت  ق��د   2017-2018 ل��ل��ع��ام 
ال��س��اب��ق��ت��ن، ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن��س��ب��ة اإلجن����از 
97.5٪ بواقع 88 نشاطًا، وهذا يرجع لعدة 
من  للعديد  املعهد  ام��ت��اك  أهمها  أس��ب��اب 
إلى  مشيرًا  واخلبرات،  والقيادات  الطاقات 
اعتماد  التي حتققت وه��ي  أه��م اإلجن���ازات 
األمريكي  ال���ب���ورد  م��ن  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج   6
واعتماد   ،ABET والتكنولوجيا  للهندسة 
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من  اجلوية  للمراقبة  تدريب  كمركز  املعهد 
قبل اإلدارة العامة للطيران املدني، وإرسال 
3 برامج تدريبية مستحدثة لديوان اخلدمة 
تدريبية  ب��رام��ج   5 تطوير  وك��ذل��ك  املدنية، 
العاملة  القوى  توزيع  إع��ادة  وأيضًا  أخ��رى، 
بن ثاثة أقسام تدريبية، واالنتهاء من كافة 
التركيبات الازمة لتركيب 9 معامل، وأخيرًا 
حصر احتياجات سوق العمل من مخرجات 

املعهد التي بلغت 4800 خريج وخريجة.

التطلعات املستقبلية
كما أشار الكابنت الكندري إلى األنشطة 
والفعاليات التي نظمها املعهد، واستعرض 
التي  املستقبلية  التطلعات  أه��م  ك��ذل��ك 
املرحلة  خ��ال  حتقيقها  في  املعهد  يأمل 

املقبلة.
وتقدم الكابنت الكندري بجزيل الشكر 
ملدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وال��ت��دري��ب د.ع��ل��ي امل��ض��ف ول��ن��ائ��ب املدير 
العميري  م.ط��ارق  التدريب  لشئون  العام 
على دعمهما الامحدود للمعهد موصًا 
د.أحمد  السابق  الهيئة  ع��ام  ملدير  الشكر 

األثري وجلميع العاملن في املعهد والذين 
ساهموا في حتقيق هذه اإلجنازات.

وفي ختام احلفل قام نائب املدير العام 
لشؤون التدريب م.طارق العميري، ومدير 

الكابنت  اإلداري��ة  للخدمات  العالي  املعهد 
م��ن��ذر ال��ك��ن��دري ب��ت��ك��رمي امل��ت��م��ي��زي��ن من 
وكل من  واملتقاعدين  املعهد  في  العاملن 

ساهم في حتقيق اإلجنازات للمعهد.
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»الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب«، ذلك 
الحلم واألمل الذي تمسك به قادة ورواد التعليم األوائل 
بنظراتهم  المستقبل  استشرفوا  عندما  الكويت  ف��ي 
األولى  اللبنات  فوضعوا  الكبيرة  وخبراتهم  الثاقبة 
لهذا الصرح التعليمي الكبير لخدمة أبناء هذا الوطن 
وهذه األرض الطيبة إدراكًا منهم بأهمية التعليم الفني 
وبهدف  األم��ام  إل��ى  التنمية  عملية  دف��ع  في  والمهني، 
توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات 
التنمية في البالد، وإيمانًا منهم بأن السواعد الوطنية 
ال��م��دّرب��ة وال��م��ؤه��ل��ة ه��ي ال���ق���ادرة ع��ل��ى خ���وض غمار 

المستقبل بكل ما يحمل من عراقيل وصعاب.
كل  من  ديسمبر  شهر  من  والعشرين  الثامن  ففي 
عام تحل ذكرى إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
السادس  عامها  الهيئة  تبدأ  اليوم  هي  وه��ا  والتدريب، 
اآلن، شهدت خالل هذه  إنشائها وحتى  والثالثين منذ 
األعوام العديد من مراحل التطّور والنمّو وتمّكن أبناؤها 
اآلباء  تحقيق حلم  السنوات من  هذه  عبر  ومنتسبوها 
واألجداد في وجود منبر وصرح تعليمي وأكاديمي يمتد 
نوره بالعلم والمعرفة ليطال كل أرجاء بالدنا الحبيبة، 
حيث تعددت أفرع كليات ومعاهد الهيئة، وانتشرت رقعة 
أبناء  من  والمتزايد  الكبير  واإلقبال  لتتناسب  مبانيها 
الوطن على االلتحاق بها، إذ استطاعت الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب منذ إنشائها وحتى اليوم 
والتكنولوجيا  الحداثة  بركب  وتلحق  نفسها  تطّور  أن 
العالمية المتسارع وأن تسّد جزءًا كبيرًا من احتياجات 
سوق العمل بكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، كما 
استطاعت أن تخطو خطوات واسعة نحو التميز جعلها 
تتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات المناظرة لها محليًا 
وإقليميًا، بل تتجه الهيئة إلى أبعد من ذلك بكثير في 
سبيلها نحو العالمية بالسعي الجاد والدؤوب من كلياتها 
ومعاهدها للحصول على االعتماد األكاديمي والجودة 
الشاملة، لجميع البرامج والتخصصات المقدمة فيها، 

من أكبر الجهات العلمية واألكاديمية العالمية.
وتحظى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
اليوم بمكانتها الرائدة ودورها الكبير والمؤثر في نهضة 
وارتقاء العلم والتعليم في البالد برعاية كاملة ودعم ال 
محدود من حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى 
الله  حفظه   - الصباح  الجابر  األح��م��د  صباح  الشيخ 
سموه  وح��ض��ور  برعاية  الهيئة  تشّرفت  ال��ذي   - ورع���اه 

المتفوقين  الخريجين  أبنائها  تكريم  لحفل  سنويًا 
وت��ق��دي��م ال��ن��ص��ح وال��ت��وج��ي��ه ال��س��ام��ي ل��ه��م الستكمال 
مسيرتهم التعليمية.. وهذا التكريم وهذه الرعاية من 
النجاحات  على  دليل  خير  ورع��اه،  الله  ،حفظه  سموه 
التي حققتها الهيئة خالل السنوات الماضية، وستبقى 
الهيئة ماضية قدمًا في تحقيق كل ما يسهم في رفعة 

وطننا الغالي وإعالء شأنه في المحافل الدولية.
وفي ظل هذه الرعاية السامية تتواصل الجهود من 
المخلصين  أبنائها  جميع  ومن  للهيئة،  العليا  اإلدارة 
أب��ن��اء الوطن  ال��ق��ط��اع��ات إلع����داد وت��أه��ي��ل  ف��ي جميع 
ع��ب��ر ال��ت��وس��ع ف��ي س��ي��اس��ة ال��ق��ب��ول وزي����ادة ال��ت��ن��وع في 
التخصصات المطلوبة من قبل سوق العمل، فضاًل عن 
سياسة االبتعاث والتدريب، والذهاب بالهيئة إلى أعلى 
درجات التمّيز واالرتقاء نحو األفضل ومواصلة العطاء 
المتميز من خالل تضافر الجهود األكاديمية واإلدارية 
المناخ  لتوفير  بها  العمل  ومراكز  اإلدارات  في مختلف 

العلمي ألبناء الهيئة من الطالب والطالبات.
اتفاقيات  من  ع��دد  إب��رام  عبر   الهيئة  تسعى  كما   
تحقيق  إلى  الرائدة  العالمية  المؤسسات  مع  التعاون 
لبرامجها  ال���ج���ودة  وض���ب���ط  األك���ادي���م���ي،  االع���ت���م���اد 
التأهيل  تحقيق  في  يسهم  بما  والتدريبية  التدريسية 
لهم  تقدم  الذين  ألبنائها  المناسب  والمهني  العلمي 
مستواهم  لرفع  والرعاية  واالهتمام  الدعم  كل  البالد 
ثروة  م��ن  أص��ي��اًل  ج���زءًا  كونهم  وال��ت��دري��ب��ي،  التدريسي 

الكويت البشرية التي ال تنضب أبدًا.
أن  المناسبة  وب��ه��ذه  ال��م��ج��ال  ه���ذا  ف��ي  وي��س��ع��دن��ا 
نتوجه بخالص التهاني إلى صاحب السمو أمير البالد 
المفدى الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح - حفظه 
الله ورعاه – وإلى سمو  ولي عهده األمين الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح - حفظه الله - وإلى كافة رجال 
العلم والتعليم في البالد،  وإلى مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وإلى نوابه الكرام، ولجميع 
اإلداريين  وك��اف��ة  وال��ت��دري��ب  ال��ت��دري��س  هيئتي  أع��ض��اء 

والعاملين، وإلى أبناء الهيئة من الطالب والطالبات.
الهيئة عامًا  إنجازات  وتستمر  تتواصل  أن  متمنين 
التطّور والنمّو  الهيئة المزيد من  بعد عام، وأن تحقق 

واالزدهار بفضل جهود أبنائها المخلصين.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير
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