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شعار املشروع

شباب »إجناز« يتحدثون عن املشروع للزميلة رندى مرعي 

د.بشير الرشيديد.أحمد بوزبر د.زهير املزيدي عمر احلوطي بركات الوقيان

ابراهيم الكندريعبدالعزيز العلي احمد الشعيبعبدالرحمن بورحمة

)حسن حسيني(

»إنجاز ـ شباب«.. صقل مهارات وإعداد تنموي

رندى مرعي
الشباب في  انتقل عدد من 
العمل الطالب���ي اجلامعي الى 
العمل الطالبي املجتمعي وذلك 
من خالل فكرة مشروع يعمل 
عل���ى تأم���ن دورات تدريبية 
تس���اهم في تعزيز كفاءاتهم 
الى جانب  املهنية والعملي���ة 

النظرية منها.
هؤالء الش���باب هم اعضاء 
مجلس ادارة مشروع »إجناز � 
شباب« الذي تقدمه شركة إجناز 
لالستشارات والتدريب للطلبة 
اجلامعين لتأهيلهم للوظيفة 
بالتعاون مع مدربن متخصصن 

في مجاالت العمل املختلفة.
قد تكون الفكرة مقدمة من 
الى  اجناز للتوجه من خاللها 
فئة الش���باب في املجتمع غير 
ان تدعيم هذه الفكرة جاء من 
ادارة املشروع  اعضاء مجلس 
األربع���ة الذين انقس���موا بن 
حديثي التخرج وطلبة جامعين 
ولكن يجمعهم العمل الطالبي 
الذي مارس���وه ف���ي اجلامعة 
من خالل االحتادات والروابط 
النشاطات  الطالبية وممارسة 

الثقافية في اجلامعة.
واقامة دورات تدريبية ليس 
باألمر اجلديد عليهم وذلك ألنهم 
لطامل���ا قاموا به���ذا النوع من 
الدورات كل بحسب اختصاصه 
وفي كليته وذلك إلدراكهم بأن 
هذا األمر اصبح من املسلمات في 
دعم التطور العلمي لدى الطالب 
وفي تعزيز وضمان مكانته في 

سوق العمل.
وارتأى هؤالء الش���باب ان 
الدورات التدريبية التي تعتمد 
ف���ي معظمه���ا عل���ى اجلانب 
النظ���ري واحملاضرات ال تفي 
بالغرض ال���ذي باتت تعتمده 
الشركات واملؤسسات والقائم 
على خضوع املوظف لدورات 
تدريبية عملية وتطبيقية تدعم 
خبرته في مجال عمله وتزيد 
من كفاءته واحتمالية حصوله 

على فرص وظيفية أكبر.
لذلك جاء مش���روع إجناز 
»شباب« الذي يعتمد على إقامة 
ورش عمل تدريبية للطالب في 
شتى املجاالت واالختصاصات 
ليحقق اجلانب الذي قد يفتقده 
الط���الب وفي نفس الوقت هم 
اليه وسيخضعون له  بحاجة 

عاجال أم آجال.
ويتف���ق ه���ؤالء الش���باب 
ايضا عل���ى ان هموم الطالب 
وما يحتاجونه في مسيرتهم 
العلمية واملهنية ال يعرفها إال 
ط���الب مثلهم فوجئوا ببعض 
التفاصي���ل الت���ي رمبا تكون 
قد غابت عنهم في الس���نوات 
اجلامعي���ة األولى لذلك عمدوا 
ال���ى ايجادها ملن ه���م بعدهم 
تس���هيال للكثير من املش���اكل 
التي قد يفاجأون بها بدورهم 
خاصة ان الشهادة اجلامعية لم 
تعد كافية خلوض املجال املهني 
ودخول س���وق العمل في ظل 
الذي تشهده  التطور والتقدم 
كل القطاعات واملجاالت والتي 
تفرض على االجيال استقاء اكبر 
قدر من العلم واملعرفة مبختلف 

االساليب والطرق.

فكرة المشروع

حتدث مدير املش���روع في 
مجموعة اجناز ورئيس مشروع 
»اجناز – شباب« عبدالرحمن 
بورحمة عن فكرة املش���روع 
التي تقوم على تنظيم دورات 
تدريبية متخصصة في املجال 
الوظيفي للطلب���ة اجلامعين 
لتأهيلهم للوظيفة بالتعاون مع 
مدربن متخصصن في مجاالت 

العمل املختلفة.
وأكد ان هذه الفكرة جاءت 
مكّملة لطرح رئيس مجلس ادارة 
مجموعة اجناز لالستشارات 
والتدريب التي تقدم استشارات 
وتدريبا للشركات واملؤسسات 

وقال العلي ان الدورات التي 
يطرحها املشروع ال تختلف عن 
الت���ي تقدمها اجناز  الدورات 
للش���ركات من حيث اخلبرات 
واملواد بل يكمن الفرق في ان 
سعر الدورة للطلبة ال يتعدى 
ال� 90 دينارا كما س���بق ذكره 
في حن ان الش���ركات تتكلف 
على الدورة ما بن 300 و500 
الواحد. من  دينار للموظ���ف 
هنا تأتي ضرورة املش���اركة 
وااللتحاق بهذه الدورات التي 
تدعم السيرة الذاتية التي يقدمها 

الطالب ملجاله التوظيفي.
وقال العلي ان هذه الدورات 
ه���ي املوس���م التدريبي األول 
للمشروع الذي سيقام على 3 

في كل اجلامعات املوجودة في 
الكويت للطلبة والطالبات. وهي 
تختص ب� 3 مجاالت رئيسية 
وهي التخطيط واالدارة، النفس 
واملهارات الشخصية، واملجال 
اإلعالم���ي والتس���ويق، وأكد 
بورحم���ة ان جلنة املش���روع 
تعمل على طرح الدورات بسعر 
أقل من 90 دينارا للطالب وهي 
توفر ما يزيد عن 500 مق����عد 
تدريب�����ي وتبدأ الدورات في 
8 نوف����مبر القادم وتس���تمر 
حتى 7 ديس����مبر 2009 مقسمة 
عل���ى 5 دورات تدريب������ي���ة 
ملدرب���ن عل���ى قدر ع���ال من 
النج���اح والت�����مي���ز كل في 
مجال���ه وذلك للم������قاربة بن 

احلمالت اإلعالني���ة للدكتور 
زهير املزيدي واخلامس���ة عن 
ادارة الذات د.بشير الرشيدي، 
وس���يحصل املتدرب���ون على 
شهادات معتمدة من مجموعة 
اجناز والتي باتت معتمدة في 

كل الشركات واملجاالت.
واض���اف العلي ان رس���م 
الدورات ليس  االش���تراك في 
ثابتا بل يختلف باختالف مدة 
ال���دورة التي تت���راوح ما بن 
يومن وثالثة أيام، وستقام هذه 
الدورات في القاعات التدريبية 

في اجلامعات.

تعاون الجامعات

من جانبه قال مدير العالقات 

لتقومي السلوك املؤسسي ومتكن 
الطاقة البشرية من التسويق 
والقيادة واالدارة والتدريب على 

التخطيط االستراتيجي.
وق���ال بورحم���ة ان اقامة 
التدريبية للطالب  ال���دورات 
الطلبة  جاءت تلبي���ة ملطالب 
اجلامعين وحاجتهم ملثل هذه 
الدورات ملا لها من تأثير على 
الوظيفي خاصة  مس���تقبلهم 
ان معظم الش���ركات مبختلف 
القطاعات باتت تعتمد على هذه 
الدورات ف���ي تأهيل موظفيها 
وقد تضعها في أولويات قبول 

املوظف لديها.
وأك���د بورحم���ة ان ه���ذه 
الكليات  الدورات موجهة لكل 

مواسم حتدد بحسب الفصول 
الدراس���ية كي ال تتضارب مع 
االمتحانات الفصلية للطالب.

وأك���د ان كل موس���م ق���د 
يش���تمل على دورات مختلفة 
ع���ن الذي قبله وذل���ك لإلملام 
ب���كل املج���االت تلبية جلميع 
االهتمامات الطالبية في جميع 
املجاالت واالختصاصات. فهذا 
املوسم يبدأ بدورة في املجال 
اإلعالمي يقدمها مبارك الوقيان، 
والثاني���ة في مجال تس���ويق 
املش���اريع الصغيرة لالستاذ 
عم���ر احلوط���ي، والثالثة في 
مجال التخطيط االستراتيجي 
للدكتور أحمد بوزبر، والرابعة 
في مج���ال تخطي���ط وادارة 

اجلانبن العم�����لي والن�����ظري 
للطلبة.

أهداف الدورات

املدي���ر  حت���دث  ب���دوره 
التسويقي للمشروع عبدالعزيز 
العلي عن أهداف هذه الدورات 
التي تؤهل الش���باب والطلبة 
للبيئة الوظيفية خالل دراستهم 
اجلامعي���ة، وتربط الدراس���ة 
العملية،  النظرية بامله���ارات 
وتعمل على صقل مهارات الطلبة 
لالجنازات الوظيفية، وتفسح 
لهم املجال لالطالع على جتارب 
واقعية ناجحة، ومتنحهم فرصة 
التدريب على يد أفضل املدربن 

في املجال الوظيفي.

ابراهيم  العامة في املش���روع 
الكندري ان تعاون اجلامعات 
في الكويت مع هذا املشروع كان 
واضحا من خالل ترحيب كل من 
جامعة الكويت وجامعة اخلليج 
واجلامعة االميركية بفكرة هذا 
املشروع الذي يسعى الى تنمية 
ش���خصية الطالب ومساعدته 
في التعرف على املجال املهني 
والعمل���ي الى جان���ب املجال 
النظري الذي يتلقاه في اجلامعة 
والتركي���ز على الناجت العلمي 
الذي يخرج فيه الطالب للدخول 

الى املجال املهني.
واكد الكندري ان االشتراك 
بالدورات غير مقّيد باالختصاص 
املهني للطالب وذلك ألن الهدف 
لي���س فقط تعزيز ش���هاداته 
وحتصيله العلمي بل ميكن ان 
تكون مجاال ليتعرف من خالله 
الطالب على مه���ارات جديدة 
أو ان تكون مس���احة ميارس 
فيها الطالب إحدى هواياته أو 
اهتماماته وذلك ألنه ليس من 
الضروري ان يكون دائما مجال 
العمل هو نفسه االختصاص 
اجلامعي الذي التحق به الطالب 
اذ ان البراع���ة في مجال ما ال 
تعتمد على اجلانب األكادميي 
فقط وذلك ألنه ال يتفق اخليار 
األكادمي���ي دائما م���ع قدرات 

الشباب ومهاراتهم.
ومتنى الكندري على الشركات 
ان تهتم بتنمية الطالب بشكل 
أكبر وذلك ألنها املضامير التي 
سيعمل بها هؤالء الطالب بعد 

تخرجهم.
ومن جان���ب آخر مثل هذه 
ال���دورات املوجهة للطالب قد 
توفر على الشركات مهمة تنمية 
املوظفن من الناحيتن الزمنية 

واملادية.
العون  ي���د  وأم���ل ان متد 
لهذا النوع من النشاطات مثل 
»مشروع اجناز – شباب« دعما 

لطاقات الشباب وملستقبلهم.

كيفية التسجيل

من ناحيته تناول مسؤول 
اللجنة اإلعالمية في املشروع 
أحمد الشعيب احلملة اإلعالنية 
املرافقة للمش���روع واملتمثلة 
بنشر بوسترات وبروشورات 
عن املش���روع ف���ي اجلامعات 
مبختل���ف الكلي���ات، مش���يدا 
بالتعاون الذي تبديه الروابط 
واالحت���ادات الطالبية مع هذا 
الفكرة،  املش���روع منذ اطالق 
والتي س���يكون له���ا دور في 
الدورات حيث  التسجيل بهذه 
يتقدم الطالب مبلء استمارات 
التسجيل كل لدى احتاد الطلبة 
أو الرابطة املوجودة في كليته 
وبعدها تتصل اللجنة املشرفة 
على املشروع بالطلبة الذين مت 
قبولهم في املشاركة باملشروع، 
وأكد الش���عيب ان ال قيود وال 
شروط متنع الطلبة من االشتراك 
في الدورات اذ انه سيتم قبول 
أول 500 متقدم للمشاركة وأبواب 
املشاركة مفتوحة الى حن ملء 

املقاعد املقررة.
ان���ه ميك���ن ملء  وتاب���ع 
االستمارات أيضا عبر املوقع 
www. االلكتروني للمش���روع

injazyouth.com والذي يشتمل 
على ش���رح مختصر للدورات 

ومواعيدها.
كم���ا يتم اإلع���الن عن هذا 
 Facebook �املشروع على موقع ال
 )group( عبر إنشاء منتدى خاص
ميكن التعرف من خالله على 
أهمية الدورات التدريبية ومنها 

مشروع »إجناز � شباب«.
وقال ان من يتم قبولهم في 
املشاركة بالدورات يتم االتصال 
بهم ليحصلوا على املجموعة 
اخلاصة بالدورات وفيها بطاقة 
دخولهم ومشاركتهم بالدورات 
املخصص���ة له���م وذل���ك عن 
طريق مندوب يصل اليهم في 

جامعاتهم.

تربط التدريبية  الـدورات  العلـي: 
 الدراســة النظـريــة بالمهــارات
 العمليـة على أيـدي أفضـل المدربين

»إنجاز ـ شـباب« تلبي  بورحمـة: دورات 
حاجة الطلبة الجامعيين لمسـتقبلهم المهني

الكنـدري: الجامعـات رحبـت بالفكـرة 
والروابـط واالتحادات الطالبيـة تقدم الدعم

الـدورات  فـي  التسـجيل  الشـعيب: 
مسـتمر حتى ملء المقاعد التدريبية الـ 500

دورات تدريبية لتأهيل الطالب في تأدية العمل الوظيفي بإشراف متخصصين

الدورات المستقبلية
املواسم التدريبية املستقبلية ملشروع اجنا تتضمن 
دورات في مجال فن اتخاذ القرار، االبداع، فن االقناع، فرق 
العمل، ادارة االجتماعات، فن تقدمي العروض التقدميية، 
كيفية تس���ويق املنتجات، ادارة اجلودة، اسس املوارد 
البش���رية، حتويل االفكار ملش���اريع، فن ادارة املكاتب 

واملوظف النجم.

تمّيز دورات إنجاز التدريبية
تأسس���ت مجموعة إجناز العاملية س���نة 1984 من قبل 
د.بشير صالح الرش���يدي احلاصل على دكتوراه في علم 
النفس ودكتوراه في القيادة، مبتكر نظرية قوة االختيار 
ونظريات متعددة في الذات والقيادة وله مؤلفات في النفس 

البشرية.
وتقدم شركة اجناز االستش���ارات والتدريب للشركات 
واملؤسس���ات لتقومي السلوك املؤسس���ي ومتكن الطاقة 
البش���رية في التسويق واإلدارة والتدريب على التخطيط 

االستراتيجي.
واليوم تقدم هذه الدورات للطلبة عبر مش���روع اجناز 
شباب والتي مييزها اختيار أفضل املدربن والناجحن في 
تخصصاتهم وهم ذوو كف���اءة ومهارة عالية في توصيل 

املعاني النظرية من خالل ممارسات عملية.
ويقوم باعتماد املادة التدريبية ومحاور التدريب فريق 
متخصص في شركة اجناز لالستشارات والتدريب التزاما 
بجودة وصول املعلومات والتأثير املباشر للمشاركن سعيا 
لترك األثر االيجابي ومساهمة في صقل معلومات ومهارات 
اجتاهات الطلبة حتى يكونوا مستعدين ملواجهة حتديات 

احلياة العلمية.

الدورات التدريبية للموسم التدريبي األول

موعد الدورةالدورة التدريبيةالوظيفةالمدربون

8 - 9 - 2009/11/10حدد من تكون إعالميامستشار اعالمي في تلفزيون الوطنأ.بركات الوقيان

تسويق املشاريع مدير ادارة التسويق في شركة ڤيڤا لالتصاالتأ.عمر احلوطي
11 - 2009/11/12الصغيرة

15 - 2009/11/16التخطيط االستراتيجيمدرب محترف في مجال االدارة والتخطيطد.أحمد بوزبر

مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة T.C للدعاية د.زهير املزيدي
واالعالن ومحكم دولي لالعالن

تخطيط وادارة 
17 - 18 - 2009/11/19احلمالت االعالنية

رئيس مجلس ادارة مجموعة اجناز ومدرب محترف أ.د.بشير الرشيدي
6 - 2009/12/7ادارة الذاتفي التنمية البشرية


