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النويهض: التدريب مكمل أساسي لمخرجات التعليم ونحتاج للخبرات المتخصصة
الكاظمي: 20 جهة مميزة تشارك في معرض التنمية البشرية الثاني

خالل افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 8 الجاري

)أحمد باكير(النويهض في احد األجنحة قطع كعكة االحتفالراشد النويهض وهيثم الكاظمي يقصان شريط االفتتاح

شرح عن محتويات أحد األجنحة مركز جاينكس لالستشارات والتسويق

املعهد الوطني ـ الساملية

النويهض يستمع الى شرح عن آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا

فريق نيوهورايزن خالل مشاركته في املعرض

والتصدي لالزمات االقتصادية 
مستقبال.

واش���ارت املنص���ور الى ان 
جلوبال فرانشايز جروب تأسست 
به���دف حتوي���ل التدريب لغاية 
بعيدة عن املتاجرة من خالل خلق 
شراكات مع خبرات تدريبية في 

لندن – كندا وقريبا في قطر.
اما مس���اعدة البرامج مبعهد 
امديست سوسن احلسيني فاكدت 
ان املعهد ال يستهدف فئة معينة، 
ولكن يوجه نشاطه وخدماته لكل 
ش���رائح املجتمع اطفال، طالب، 

وخريجني وموظفني.
واضافت احلسيني ان املعهد 
يركز على اع���داد طالب املرحلة 
الثانوية للدراسة اجلامعية من 
خالل برامج تدريبية مميزة وفريق 
استش���اري على اعلى مستوى 
يس���اعدهم على حتديد وجهتهم 

الدراسية في املستقبل.
وبدورها اكدت مدير التدريب 
مبعهد الشال االهلي اماني عساف 
ان املعه���د يق���دم مجموعة من 
الدورات التدريبية االدارية والفنية 
واالداري���ة تخص ادارة االعمال، 
احملاسبة، التسويق والسكرتارية، 
اما الفنية فتشتمل على تكنولوجيا 
املعلومات، هندس���ة احلاسوب، 
هندسة الشبكات ورخصة قيادة 
احلاسوب الدولية، ولفتت عساف 
الى ان املعهد هو الوكيل احلصري 
جلامع���ة الزقازي���ق بجمهورية 
العربي���ة ومعتم���دون  مص���ر 
كمرك���ز اختب���ارات معتمد من 

مايكروسوفت.
اما مسؤول التسويق باملعهد 
الوطني محمد صبري ان جديد 
املعهد ف���ي املعرض ه���و دورة 
ادارة االعمال  تدريبية لدبل���وم 
تتك���ون م���ن 11 مادة دراس���ية 
الطالب له حرية االختيار في 6 
مواد دراسية على حسب ميوله 
ورغباته، موضحا ان مدة الدورة 
9 أشهر وهي معتمدة من وزارة 

التعليم العالي.

مؤسسة التقدم العلمي. واضاف 
الكاظمي ان املعرض يستهدف كل 
شرائح املجتمع من طالب وموظفني 
وخريجني وتوقع ان يكون االقبال 
على املع���رض كبيرا خالل فترة 
املعرض والتي ستستمر حتى 8 

أكتوبر اجلاري.
ومن جهته���ا اكدت مدير عام 
مركز نيوهوراي���زون للتدريب 
االهلي رميا ياغي ان املركز يعتمد 
على فريق محترف من اصحاب 
اخلب���رات في جمي���ع اخلدمات 
وال���دورات، باالضافة الى خبرة 
التدريب تصل  مميزة في مجال 
ل���� 25 عاما واكثر من 25 مليون 
متدرب حول العالم، ولفتت الى 
تفرد املركز بتقدمي برامج وشهادات 
دولية على مستوى الشرق االوسط 
والعالم كبرنامج محترف االعمال 
املعتمد )CBP( باالضافة الى وكالة 
كبرى ش���ركات العالم في مجال 
احلاسب اآللي مثل مايكروسوفت 

وسيسكو.

معهد ادارة املشروعات بالواليات 
املتحدة االميركي���ة ووكالة من 
مؤسسة السالمة الدولية والتي 
تخص مجال البترول والصناعات 
النفطية باالضافة الى اتفاقية مع 
اكبر  التي لديها  جامعة اسيوط 

احملاكي للمياه والكهرباء.
واوضح عبدالعزيز ان املعهد 
يقدم دبلوما تدريبيا ملدة 9 أشهر 
بالتع���اون مع جامع���ة العلوم 
والتكنولوجيا احلديثة ببيروت 
العامة  الهيئ���ة  واملعتمدة م���ن 

للتعليم التطبيقي.
وم���ن جهته���ا اك���دت املدير 
التنفي���ذي للعمليات بش���ركة 
مجموعة جلوبال فرانشايز جروب 
س���ارة املنص���ور ان الهدف من 
املشاركة في املعرض هو خلق نقلة 
نوعية في السوق التدريبي من 
خالل طرح مجموعة من البرامج 
التدريبية ذات الصدى الوظيفي 
العالي والنوعية التدريبية الهادفة 
الكف���اءة ورفع االنتاج  لتطوير 

للعمليات هيثم مصطفى الشامي 
ان معه���د بتمان من اقدم واعرق 
املعاهد التدريبية في العالم حيث 
بدأت الفكرة لدى الس���ير بتمان 
وذلك بتقدمي فكرة االختزال عام 
1870 ومنذ ذلك الوقت مت افتتاح 
ما يزيد عن 90 معهدا تدريبيا في 
مختلف انحاء العالم اململكة املتحدة 
واوروبا والشرق االوسط وغيرها، 

ادارة االعمال، التصميم اجلرافيكي 
وادارة املستشفيات.

وب���دوره اكد املدير التنفيذي 
ملعهد املتح���دون العربي م.عمر 
عبدالعزي���ز ان معهد املتحدون 
لدي���ه 21 وكالة دولية من كبرى 
الوكاالت العاملية ومعتمد كمركز 
اختب���ارات من مايكروس���وفت 
وبارومتري���ك وفيو، ووكالة من 

واشارت ياغي الى ان اهم ما 
مييز خدم���ات املركز هو توفير 
حل���ول للمؤسس���ات واالف���راد 
تش���ملها برامجها التدريبية من 
خالل التعليم االليكتروني والذي 
يحصل عليه العميل عند التسجيل 
ولذا فنحن االفضل عامليا باعتراف 

كبرى شركات التدريب.
وبدوره اكد مدير معهد بتمان 

موضح���ا ان معاهد بتمان تقوم 
بتدريب اكثر من 50000 متدرب 
سنويا من خالل 700000 ساعة 
تدريبية تش���تمل على مجموعة 

قيمة من الدورات التدريبية.
ان املعهد  الى  الشامي  واشار 
يطرح دبلومات جديدة ومميزة 
تتناسب واحتياجات السوق احمللي 
وتعد عددا من الكوادر املؤهلة مثل 

أسامة دياب
عب���ر وكي���ل وزارة التعليم 
النويهض  العالي باالنابة راشد 
عن س���عادته البالغة باملشاركة 
الكبيرة ملؤسسات تتميز باخلبرة 
واجل���ودة في مع���رض التنمية 
اننا  الثاني، موضحا  البش���ري 
بحاجة ماس���ة لصقل مخرجات 
التعلي���م بالتدريب الذي يعتبر 
مكمال اساس���يا لتلك املخرجات، 
مشيرا الى ان التدريب لن يؤتي 
ثمرته اال اذا مت عبر مؤسس���ات 
متتلك اخلبرة والقدرات االبداعية 
تنقلها للمتدربني الذين بدورهم 
سينقلونها للمؤسسات احلكومية 

واخلاصة.
ج���اء ذلك في مجم���ل كلمته 
التي القاها اثناء افتتاح معرض 
التنمية البشرية الثاني الذي اقيم 
في قاعة الشيخة سلوى الصباح 
بحضور ش���خصيات اقتصادية 
بارزة وممثلي كبرى الش���ركات 

الكويتية والعاملية.
واضاف النويهض ان مؤسسات 
الدولة بحاجة الى برامج تدريبية 
متنوعة ومتابعة ألهم املستجدات 
على الساحة العاملية، مثنيا على 
دور القطاع اخلاص لدعمه لهذا 
املجال احليوي، ونصح اخلريجني 
بضرورة االقب���ال على الدورات 
التدريبية املختلفة لصقل قدراتهم 
التعليمية، مشيرا حلاجة الكويت 

للخبرات املتخصصة.
وردا على سؤال حول ميزانية 
البعثات التي تقدمها وزارة التعليم 
العالي اوضح ان ميزانيتها ضخمة 
ولدى الوزارة 1800 بعثة سنوية 

نقدمها لطالبنا املتميزين.
ومن جهته اكد رئيس مجلس 
ادارة مركز جاينكس للمعارض 
واحللول االعالنية املنظم للمعرض 
هيثم الكاظم���ي ان اهم ما مييز 
معرض التنمية البشرية الثاني 
هو مشاركة 20 جهة مميزة ما بني 
معهد وشركة استشارية باالضافة 
الى مؤسسات دعم التعليم مثل 


