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الجامعي

بدء استقبال طلبات االلتحاق في دورات اإلطفاء
| كتب فراس نايف |
أع� �ل� �ن ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب ،عن بدء استقبال
ط �ل �ب��ات االل �ت �ح��اق ف��ي دورات اإلط �ف��اء
ل�ح�م�ل��ة ال� �ش� �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة وم� ��ا دون
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ،ل �ل �ف �ص��ل ال� �ت ��دري� �ب ��ي األول
.2016 /2015
وق� � ��ال ن ��ائ ��ب امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ش��ؤون
ال�ت��دري��ب بالتكليف ح�س��ن ال��زن�ك��ي ،إن
«ت� �ل ��ك ال� � � ��دورات ت �ش �م��ل (م� � ��ازم إط �ف��اء
رب��ان زورق) للحاصلني على الثانوية

ال �ع��ام��ة وم ��ا ي �ع��ادل �ه��ا ،ودورة (م ��ازم
إط� �ف ��اء ض ��اب ��ط م �ك��اف �ح��ة) ل�ل�ح��اص�ل��ني
ع �ل��ى ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وم ��ا ي�ع��ادل�ه��ا،
ودورة (رقيب إطفاء اتصاالت عمليات)
للحاصلني على ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة وما
ي�ع��ادل�ه��ا ،ودورة (وك �ي��ل ع��ري��ف إط�ف��اء
مشغل آل�ي��ات) للحاصلني على الصف
التاسع وما يعادلها كحد أدنى ،ودورة
(وك� �ي ��ل ع ��ري ��ف م �ك��اف �ح��ة) ل�ل�ح��اص�ل��ني
على الصف التاسع وما يعادلها كحد
أدنى».
واض��اف الزنكي« ،التسجيل ل��دورات

اإلط� �ف ��اء ل�ح�م�ل��ة ال� �ش� �ه ��ادات ال �ث��ان��وي��ة
ل �ل �ع��ام  ،2014 /2013ل ��دورت ��ي م ��ازم
إط �ف��اء رب ��ان زورق وم �ك��اف �ح��ة ،ورق�ي��ب
إطفاء اتصاالت عمليات ،سيبدأ من 10
ال��ى  20ال �ج��اري ،أم��ا لحملة الشهادات
للعام الحالي ،فستبدأ من تاريخ  7الى
 15ي��ون �ي��و ،ول�ح�م�ل��ة ش� �ه ��ادات ال�ص��ف
ال�ت��اس��ع القديمة ل��دورت��ي وك�ي��ل عريف
مكافحة و كيل عريف مشغل آليات من
 10ال ��ى  20م��اي��و ،ول�ح�م�ل��ة ال �ش �ه��ادات
الحديثة من  7الى  15يونيو ،وسيكون
التسجيل عن طريق موقع الهيئة على

،»WWW.Paaet.Edu.Kw
االن� �ت ��رن ��ت
موضحا أن ال�ش��روط ال��واج��ب توافرها
ل �ل �ت �ق��دي��م ل � � � ��دورات اإلط � �ف � ��اء وم �ع��اه��د
التدريب يعلن عنها في املوقع الرسمي
للهيئة على اإلنترنت.
ول �ف��ت ال� ��ى ان ب ��داي ��ة ال �ت �س �ج �ي��ل في
م� �ع ��اه ��د ال � �ت� ��دري� ��ب ل �ل �ح��اص �ل ��ني ع �ل��ى
ش� �ه ��ادات ال �ص��ف ال �ت��اس��ع ك �ح��د أدن ��ى
ول �ل �ح��اص �ل��ني ع �ل ��ى ال� �ص ��ف ال �خ��ام��س
كحد أدن��ى ملعهد التدريب املهني بنني
سيكون م��ن  9ال��ى  20أغسطس املقبل،
وسيتم اإلعان عنها في وقت الحق.

حسن الزنكي

ّ
«األميركية» دربت موظفي «برقان» على مهارات القيادة
اخ �ت �ت��م م��رك��ز ال�ت�ع�ل�ي��م امل�س�ت�م��ر
في الجامعة األميركية في الكويت،
برنامجه التدريبي للقادة الناشئني
م� � ��ن م� ��وظ � �ف� ��ي ب � �ن� ��ك ب� � ��رق� � ��ان ال� � ��ذي
ت � ��م ت �ص �م �ي �م��ه خ �ص �ي �ص��ا ل �ت �ل �ب �ي��ة
احتياجات بنك برقان في ما يتعلق
ب ��إس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ت � ��دري � ��ب وت �ن �م �ي��ة
امل �ه ��ارات ال �ق �ي��ادي��ة مل��وظ�ف��ي اإلدارة
الوسطى.
ويتبع البرنامج نهجا متكاما
وت � �ف� ��اع � �ل � �ي� ��ا ي� � �ه � ��دف إل � � � ��ى ت� ��زوي� ��د
امل �ش��ارك��ني ب�م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ه��ارات
امل �ت �م �ي��زة وامل �ت ��راب �ط ��ة ،ب �ح �ي��ث ي�ت��م
ت � ��دري � ��ب امل � �ش � ��ارك � ��ني ع � �ل ��ى ت �ق �ي �ي��م
ش �خ �ص �ي �ت �ه��م ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وم� �ص ��ادر
قوتهم ومن ثم بناء املهارات العملية
إلدارة ف��ري��ق م��ن امل��وظ�ف��ني ،وكيفية
تطوير م�ه��ارات االت�ص��ال املختلفة،
م ��ع ال �ت��رك �ي��ز ف ��ي ال ��وق ��ت ذات � ��ه على
آل �ي��ة ت �ح��دي��د أه � ��داف ف��ري��ق ال�ع�م��ل،
و ت�ق��دي�م�ه��ا ب�ش�ك��ل واض� ��ح وم�ق�ن��ع
لخلق أنظمة ناجحة ودائ�م��ة .وب��دأ
م��رك��ز التعليم املستمر ت�ع��اون��ه مع
ب�ن��ك ب��رق��ان ف��ي ال �ع��ام  ،2014حيث
تم في حينها اطاق برنامج تنمية

لقطة جماعية للمتدربني

امل �ه��ارات ال�ق�ي��ادي��ة املعتمد بعنوان
« ،»Driven from Withinوامل�ص�م��م
خصيصا لتدريب املهارات القيادية
ل � � � � � ��ادارة ال � ��وس � �ط � ��ى ،وت � � ��م ت �ق��دي��م
ً
البرنامج لنحو  60مديرًا ومسؤوال
من االدارة الوسطى في بنك برقان.
ويطمح م��رك��ز التعليم املستمر في
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي ��رك �ي ��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
إل��ى التواصل مع قطاع األعمال في
ال�ك��وي��ت وال�ت�ع��رف ال��ى بيئة العمل
املحلية لتحديد م �ج��االت التطوير
امل�ح�ت�م�ل��ة ،وم ��ن ث��م ت�ص�م�ي��م ب��رام��ج
تدريبية ذات مستوى عاملي لتلبية

احتياجات الشركات.
وت��وف��ر ب��رام��ج م��رك��ز التعليم
املستمر للشركات فرصة تصمم
ب��رام��ج تدريبية خ��اص��ة تتوافق
مع املتطلبات املهنية لكل شركة،
ك �م��ا ي �ق��دم امل ��رك ��ز م �ج �م��وع��ة من
ورش العمل القصيرة املصممة
خ�ص�ي�ص��ا ل�ل�م�ه�ن�ي��ني ال�ع��ام�ل��ني،
ح ��ول م��وض��وع��ات م�ث��ل م �ه��ارات
ال � � �ت � ��واص � ��ل ،وح � � ��ل ال� � �ن � ��زاع � ��ات،
وال� �ع� �م ��ل ال �ج �م ��اع ��ي ،وال �ت �ف �ك �ي��ر
ال� �ن� �ق ��دي ،وال � �ق � �ي� ��ادة وال �ت �ن �ظ �ي��م
وإدارة الوقت.

جانب من الورشة التدريبية

اتحاد «التطبيقي» ناقش
قضية «الشعب» في «التجارية»
| كتب فراس نايف |
ناقش اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،مع
عميد كلية الدراسات التجارية الدكتور عدنان العلي ،عددًا من القضايا
الطابية والصعوبات التي ت��واج��ه الطلبة ،وبعض الحلول املقترحة
كزيادة الشعب الدراسية لتسهيل تخرج الطلبة و باألخص في الفصل
الصيفي وفتح املاعب أمام الطلبة ملمارسة االنشطة الرياضية وتوفير
ً
مقر لاتحاد ،اسوة ببقية الكليات.
وطالب االتحاد ،بتكوين لجنة أمنية في الكلية يكون احد أعضائها
م��ن االت �ح ��اد ال �ط��اب��ي مل�ت��اب�ع��ة االوض � ��اع داخ� ��ل ال�ك�ل�ي��ات وغ �ي��ره��ا من
القضايا األخرى التي يعاني منها الطاب والطالبات.
ورحب الدكتور العلي بوفد االتحاد ،منوها بضرورة العمل الجماعي
للوصول ألرقى الخدمات املمكنة التي تصب في مصلحة الطالب ،مشيرا
الى ان أبوابه وأبواب العمداء املساعدين مفتوحة ألعضاء االتحاد لنقل
م��ا لديهم م��ن ه�م��وم ومشاكل طابية للعمل معا على إي�ج��اد الحلول
املناسبة لها بما يوفر الجو املناسب الذي يعني طاب وطالبات الكلية
على املضي في مسيرتهم الدراسية دون أي صعوبات.

العلي مستقبال وفد االتحاد

تعارف وتكريم 11 ...الجاري
في جمعية أعضاء هيئة التدريس
ت � �ن � �ظ� ��م ج � �م � �ع � �ي� ��ة أع� � �ض � ��اء
ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ف ��ي ج��ام �ع��ة
ال� �ك ��وي ��ت  11م ��اي ��و ال � �ج� ��اري،
حفل التعارف والتكريم املقام
ع� �ل ��ى ش� � ��رف أع � �ض� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
التدريسية في الجامعة.
ودع � � ��ا م � �س� ��ؤول ال� �ع ��اق ��ات
ال�ع��ام��ة واإلع ��ام ف��ي الجمعية
الدكتور مساعد الزيد ،أعضاء
الهيئة التدريسية في الجامعة
عامة ،لحضور هذه االحتفالية
التي تقيمها الجمعية تكريمًا
ملشاركتهم الفعالة ،وخصوصا
أثناء عملية االنتخابات ،األمر
ال ��ذي ك��ان ل��ه األث ��ر ال�ط�ي��ب في
نجاح االنتخابات وخروجها
على نحو يليق بمكانة وق��در

رابطة طلبة «الخليج»:
ملعب الجامعة...
للحجز مجانًا
أشار رئيس اللجنة االجتماعية
والرياضية في رابطة طلبة جامعة
ال�خ�ل�ي��ج ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
م �ح �م��د إب ��راه� �ي ��م ال � �ك � �ن� ��دري ،ال ��ى
االت �ف��اق م��ع االدارة ع�ل��ى امكانية
حجز ملعب جامعة الخليج لطلبة
الجامعة مجانًا  .وق��ال ال�ك�ن��دري،
إنه «بعد عدة مطالبات وعقد أكثر
م��ن اج �ت �م��اع ب��ني ال��راب �ط��ة ون��ائ��ب
ال ��رئ �ي ��س ل �ل �خ��دم��ات االك��ادي �م �ي��ة
ال��دك�ت��ور ص�ب��اح ق��دوم��ي ،وعميدة
ش � � ��ؤون ال �ط �ل �ب��ة ال� ��دك � �ت� ��ورة رغ ��د
الكاظمي تم االتفاق على امكانية
ح�ج��ز امل�ل�ع��ب ل�ل�ط�ل�ب��ة» ،م�ب�ي�ن��ا أن
ملعب القدم الخاص في الجامعة
م �ح �ج ��وز م �س �ب �ق��ا ب �م ��وج ��ب ع�ق��د
ب��ني الجامعة وأك��ادي�م�ي��ة أرس�ن��ال
الرياضية في . 2011

مساعد الزيد
أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ف��ي
الجامعة.
وأوض� ��ح ال��زي��د ب��أن��ه سيتم

خ��ال ه��ذا الحفل تكريم وزي��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي
االدكتور بدر العيسى ،ومدير
ج� ��ام � �ع� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � �س ��اب ��ق
ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ب��در،
وأع � � �ض� � ��اء ش � � ��رف ال �ج �م �ع �ي��ة،
وأع � � �ض� � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة اإلداري � � � � ��ة
ال� �س ��اب� �ق ��ني خ � ��ال ال� �ف� �ت ��رة م��ن
 2006حتى  ، 2014كما سيتم
ت� �ك ��ري ��م خ � � ��اص ألول رئ �ي ��س
للجمعية وأط��ول فترة رئاسة،
وك � � ��ذل � � ��ك ش� �خ� �ص� �ي ��ة م� �م� �ي ��زة
وم � � ��ؤث � � ��رة ،وت � �ك� ��ري� ��م أع � �ض ��اء
الهيئة اإلداري ��ة ال��ذي��ن انتقلوا
إلى رحمة الله تعالى .
وأع � � � � ��رب ال � ��زي � ��د ع � ��ن أم� �ل ��ه
ف� � � ��ي أن ي � �ض � �ط � �ل� ��ع أع� � �ض � ��اء

ال� �ه� �ي� �ئ ��ة اإلداري� � � � � ��ة امل �ن �ت �خ �ب��ة
ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ك��ام �ل��ة ت�ج��اه
أع� �ض ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��دري �س �ي��ة
ف� ��ي ال� �ج ��ام� �ع ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق ج��ل
طموحاتهم وآم��ال�ه��م ،وكذلك
ت �ح �ق �ي ��ق امل � ��زي � ��د م � ��ن امل� ��زاي� ��ا
وامل� � �ك� � �ت� � �س� � �ب � ��ات وال� � �ت� � �ص � ��دي
ل �ج �م �ي��ع امل � �ش� ��اك� ��ل ال � �ت� ��ي م��ن
ش � ��أن� � �ه � ��ا ت � �ع � �ط � �ي ��ل وع� ��رق � �ل� ��ة
م �ن �ظ��وم��ة ال �ع �م��ل ال �ج��ام �ع��ي،
ً
اس �ت �ك �م��اال ل �ج �ه��ود ال�ه�ي�ئ��ات
اإلداري � � � � ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة وت��وف �ي��ر
البيئة الجامعية املناسبة لهم
ح �ت��ى ت �ع��ود ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
إل��ى سيرتها األول��ى كجامعة
م� � ��رم� � ��وق� � ��ة وب� � �ي� � �ئ � ��ة ج � ��اذب � ��ة
للكفاءات والخبرات.

