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  أك���د رئ��ي��س ب��رن��ام��ج األح��م��دي 
امل��درس��ي لصحة الفم واألس��ن��ان في 
وزارة الصحة الدكتور عبد الهادي 
محمد أن »فعاليات البرنامج للحملة 
التوعوية اخلامسة التي تقام حتت 
ش��ع��ار )ص��ح��ة ف��م��ي ص���ح( وت��أت��ي 
تزامنا مع انطالق فعاليات األسبوع 
اخلليجي املوحد الثامن لتعزيز صحة 
الفم واألسنان حتت شعار )األسنان 
ص��ح��ة وج���م���ال(، ت��ه��دف جميعها 
إل��ى حتفيز الطلبة وأول��ي��اء أمورهم 
للتواصل مع طبيب األسنان واحلفاظ 
على الصحة الفموية للوصول إلى 
جيل ينعم بصحة فموية سليمة 
لينعكس ذل��ك على صحة األب���دان 

وعافية اإلنسان«.
  وأوضح عبد الهادي في تصريح 
صحفي أن��ه »ف��ي إط��ار التوأمة بني 
وزارت���ي الصحة والتربية وضمن 

أط��ر ال��ت��ع��اون املميز ب��ني الطرفني، 
نظم البرنامج مسابقة )صحة الفم 
واألسنان( لبراعم املرحلة االبتدائية 
م��ن طلبة وطالبات الصفني الرابع 

واخل���ام���س«، الف��ت��ا إل���ى أن »ع��دد 
امل��دارس املشاركة في املسابقة بلغ 
18 مدرسة ابتدائية )للبنني والبنات( 
م��ن ب��ني م����دارس منطقة األح��م��دي 

التعليمية مب��ش��ارك��ة 190 طالبا 
وطالبة من املتميزين بصحة فموية 
سليمة واملسجلني في قسم اإلرش��اد 
ال��ت��وع��وي ف��ي ب��رن��ام��ج األح��م��دي 

املدرسي والذين شاركوا في املسابقة 
الداخلية لكل مدرسة، وقد مت ترشيح 
36 طالبا وطالبة للمسابقة النهائية 
التي مت إجراؤها على احلاسب اآللي 
واستضافت فعالياتها مدرسة عثمان 
بن عفان االبتدائية – بنني خالل شهر 
مارس اجلاري«.   وثمن »رعاية املدير 
ال��ع��ام ملنطقة األح��م��دي التعليمية 
ول��ي��د ال��ع��وم��ي للحملة التوعوية 
اخلامسة للبرنامج وال���ذي ك��ان له 
أطيب األثر في دفع أُطر اإلجناز املثمر 
لها«، مشيدا »بجهود املوجه الفني 
األول للحاسوب في املنطقة جنيبة 
دشتي وطاقمها املعاون واللذين كان 
جلهودهما الدؤوبة ال��دور املميز في 
اإلش��راف على املسابقة والعمل على 
إجناحها«.   وعبر عن »شكره وتقديره 
لشركة البترول الوطنية على دعمها 

للمسابقة«.

الطلبة والطالبات الفائزون باملراكز األولى

190 طالبا وطالبة مبشاركة 
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أع��ل��ن أم���ني س��ر جمعية 
املهندسني الكويتية املهندس 
فهد العتيبي أن مجلس ادارة 
اجلمعية أقر تعيني املهندس 
حسني ششتري مديرا عاما 
للجمعية للعاملني املقبلني، 
الف��ت��ا ال���ى خ��ب��رة امل��ه��ن��دس 
ششتري وعمله التطوعي 
خ����الل ال���س���ن���وات القيلية 
امل��اض��ي��ة ح��ي��ث ت��ول��ى ع��ددا 
من املهام في اللجان العاملة 
باجلمعية وت����رأس امل��رك��ز 

اإلعالمي فيها. 
وب��دوره ثمن ششتري في 
اول اطالله صحافية له ثقة 
مجلس ادارة اجلمعية عاليا، 
مؤكدا االستمرار على مواصلة 

اجلهود التي قام الزمالء الذين تعاقبوا على ادارة 
اجلمعية لتحقيق مصالح الزمالء املهندسني من 
مختلف التخصصات واحلفاظ على مكتسباتهم 

القانونية وتطوير خبراتهم ومهاراتهم املهنية. 
واك��د امل��دي��ر ال��ع��ام للجمعية ال��دع��وة لكافة 

الزمالء والزميالت لالنخراط 
بالعمل التطوعي واملساهمة 
في االرتقاء بالبرامج وخدمة 
زمالئهم، مؤكدا وجود مساحة 
واس��ع��ة للعمل التطوعي 
في اكثر من23 جلنة دائمة 
ومؤقتة ورابطة تخصصية 
وفريق عمل ملشاريع خاصة، 
مضيفا أن اب���واب اجلمعية 
كانت وال ت��زال مفتوحة لكل 
الزمالء والزميالت للعمل معا 

في مختلف املجاالت. 
وأش�����ار ش��ش��ت��ري، ال��ى 
أن اجلمعية تعكف حاليا 
على إع���ادة تشكيل اللجان 
وال����رواب����ط التخصصية  
وفرق العمل، ومن ثم اعتماد 
خطط وبرامج عملها، وتفعيل التواصل مع كافة 
املهندسني واملهندسات وتفعيل دوره���م على 
الساحتني احمللية والعاملية، موضحا ان هذه 
اخلطط تتضمن فعاليات متنوعة ستقوم الروابط 

املتخصصة واللجان العاملة بتنفيذها. 

حسني ششتري

جمعية املهندسني تعني ششتري مديرًا عامًا

افتتح معهد كامز للتدريب 
األهلي التابع جلمعية النجاة 
اخليرية بالتعاون مع إدارة 
ال��ش��ؤون النسائية بلجنة 
التعريف باإلسالم بالروضة 
دورة لتعليم اللغة العربية 
للشخصيات الدبلوماسية 
ضيوف دول��ة الكويت وقد 
التحقت ب��ال��دورة  مجموعة 
من زوج��ات السفراء من 5 
دول إفريقية ودولة آسيوية.
وق���ال م��دي��ر معهد كامز 
عثمان الثويني: يعد مشروع 
تعليم اللغة العربية وأحدا 
من أهم املشاريع التي يقوم 
بها املعهد حيث أن��ه ميثل 
الفكرة التي من خاللها مت 

ميالد جلنة التعريف باإلسالم وك��ان وال زال 
وسيظل من أهم الوسائل الدعوية والثقافية في 

التواصل مع الطرف األخر.
وتابع: يتم خالل هذه الدورة التركيز على  
تعليم ال��دارس��ات اللغة العربية التواصلية، 
حتى يستطعن التواصل مع املجتمع بيسر 
وسهولة، وه��ذه من أه��م ثمار دورات تعليم 
اللغة العربية للناطقني بغيرها التي يقيمها 

املعهد بالتعاون مع جلنة 
التعريف باإلسالم، وبحمد 
الله وتوفيقه نلمس تفاعل 
وت��ع��اون يفوق التوقع من 
قبل رواد فصول تعليم اللغة 
العربية ولديهم شغف كبير 
بالتعرف على اللغة العربية 

وأصالتها.
 وأوض����ح ال��ث��وي��ن��ي أن 
لهذه الدورات ثمار إيجابية 
على ال��ف��رد واملجتمع،كما 
نعمل من خاللها على نشر 
ثقافتنا العربية وتاريخنا 
العريق ونعرف الشعوب 
واحل�����ض�����ارات األخ�����رى 
بالثقافة العربية وتاريخها 
املجيد وبعلماء األمة وقادتها 
الذين كان لهم إسهامات جليلة للبشرية في 
شتى العلوم وامل��ع��ارف وامل��ي��ادي��ن، واملعهد 
ب���دوره يوفر ل��ل��دراس��ات كافة املتطلبات من 
م��واد دراس��ي��ة مميزة مت اختيارها باهتمام 
وعناية لتناسب كافة الشرائح، وكذلك نوجد 
معلمني أكفاء من ذوي اخلبرة املميزة وفصول 
دراسية تناسب اجلميع ونقيم لهم حفل لتكرمي 

املتميزين منهم.

عثمان الثويني

»كامز« يفتتح دورة لتعليم اللغة 
العربية للدبلوماسيني وعائالتهم 

أك���د م��دي��ر مكتب ض��ب��ط اجل���ودة 
واالعتماد االكادميي في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب املهندس 
محمد احلمدان انه وانطالقا من الرؤية 
املستقبلية للتخطيط التنموي في 
البالد، والتي تقوم على أهمية إحداث 
التغيير التدريجي في مسيرة التنمية 
وباعتبار الهيئة  ج��زء ال يتجزأ من 
منظومة التخطيط التنموي في الدولة 
فهي كمؤسسة أك��ادمي��ي��ة حكومية 
تسعى دوم��ا إل��ى التميز املؤسسي 
في تقدمي جودة اخلدمات التعليمية 
األكادميية والتدريبية إسهاما منها 
ف��ي دع��م أه���داف التنمية واالرت��ق��اء 

باملجتمع.
وأشار إلى إن املكتب ومنذ نشأته 
سعى ال��ى تطبيق وتعزيز مفاهيم 
اجلودة والتميز املؤسسي التي تبنتها 
االدارة العليا سعيا منها الى ضمان 
االرت��ق��اء بالهيئة إل��ى مصاف أفضل 

املؤسسات التعليمية العاملية في 
مجال اجل���ودة والتميز املؤسسي، 
موضحا ان منهجيتها تتمثل في تعزيز 
ومد جسور التواصل بني املؤسسات 
العاملية املختلفة، باإلضافة إلى توفير 
بيئة مشجعة على العمل والتميز 
املؤسسي من خالل تبني الفكر القائم 
على اجلودة الشاملة وتطبيق اآلليات 
ال��الزم��ة لتنفيذها، وتبني مشاريع 
ال��ت��ط��وي��ري��ة وم���ب���ادرات التحسني 

املستمر.
وأكد احلمدان على حتقق مجموعة 
من االجنازات التي تضاف إلى سلسلة 
اجنازات الهيئة ورصدها خالل الفترة 
وأهمها االنتهاء من تنفيذ مشروع 
ح��ص��ول ق��ط��اع ال��ش��ؤون االداري����ة 
واملالية على شهادة ضمان اجلودة 
العاملية  ISO 9001، باإلضافة إلى 
االنتهاء من تنفيذ مشروع حصول 
املعهد العالي للطاقة على شهادة 

ض��م��ان اجل���ودة ISO 9001، كما 
يقوم مكتب ضبط اجلودة واالعتماد 
األك��ادمي��ي بتطويرها ال��ى النسخة 
احملدثة ISO 9001:2015، وجاري 

العمل بإجراءات التعاقد مع الشركة 
التي مت الترسية عليها لتجديد شهادة 
اجلودة العاملية ISO 9001 للمعهد 

العالي لالتصاالت واملالحة.
ون����وه احل���م���دان إل���ى ال��وص��ول 
للمرحلة الثانية من  تنفيذ مشروع 
 ISO جديد لضمان اجل��ودة العاملية
9001:2015 ل��ق��ط��اع اخل��دم��ات 
االكادميية املساندة وقطاع التعليم 

التطبيقي والبحوث .
كما أع��ل��ن ع��ن  ان��ش��اء ن��ظ��ام آلي 
إلج������راءات م��ك��ت��ب ض��ب��ط اجل���ودة 
واالعتماد األك��ادمي��ي  يربط كليات 
ومعاهد الهيئة واإلدارات في جميع 
ق��ط��اع��ات ال��ه��ي��ئ��ة. ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
سعي املكتب لتكوين ف��رق عمل من 
موظفني الهيئة لضمان استمرارية 
تدفق البيانات واملعلومات واملعرفة 
اخل��اص��ة بالنظام الداخلي لضمان 
اجلودة ونظام التقييم الذاتي السنوي 

على مستوى مكاتب وجل��ان وفرق 
العمل اإلداري���ة، والعمل على إع��داد 
وتنفيذ ب��رن��ام��ج ت��أه��ي��ل وت��دري��ب 
الكوادر الوطنية  في مجال تطبيق نظم 
اجل��ودة  واالعتماد االك��ادمي��ي  الذي 
مت تنفيذه على مرحلتني، املرحلة 
األولى تنفيذ زيارات ميدانية جلميع 
ال��وح��دات التنظيمية ف��ي قطاعات 
الهيئة بهدف توعية املوظفني ونشر 

ثقافة اجلودة. 
وأشار إلى املرحلة الثانية املتمثلة 
بعقد دورات تدريبية معتمدة دوليا 
متخصصة باالعتمادات االكادميية 
وامل��ه��ن��ي��ة وط���رق التقييم ال��ذات��ي 
لفرق العمل بجميع قطاعات الهيئة 
املختلفة ليسهل عملية تطبيق اجلودة 
واحلصول على االعتمادات االكادميية 
املؤسسية، حيث بلغ إجمالي عدد 
املتأهلني خالل 6 أشهر 363 متدرب 

بنسبة اجناز تعادل 110 %.

م. محمد احلمدان

أكد سعي »التطبيقي« لالرتقاء إلى مصاف أفضل املؤسسات العاملية األكادميية

احلمدان: تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في 
الهيئة  لتطبيق اجلودة اإلدارية واالعتماد املؤسسي


